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Το sequencer είναι πρόγραµµα υπολογιστή, που µπορεί να
εγγράψει, επεξεργαστεί και αναπαράγει midi και audio
πληροφορίες. Με απλά λόγια, σας δίνεται η δυνατότητα
να γράψετε µια µουσική σύνθεση ή ενορχήστρωση στον
υπολογιστή σας, να την επεξεργαστείτε µέχρι τελευταίας
λεπτοµέρειας, να κάνετε µίξη των ήχων από όλα τα όργα-
να, να εξάγετε το τελικό αποτέλεσµα σε αρχείο ήχου και να
το γράψετε σε CD για ακρόαση.

Το sequencer δεν είναι ένας απλός ψηφιακός εγγρα-
φέας, αλλά ένας ολοκληρωµένος σταθµός εργασίας, που
δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου του
αποτελέσµατος µέσω ιδιαίτερα εντυπωσιακού γραφικού
περιβάλλοντος και πλήθος ενσωµατωµένων δυνατοτήτων.
Το γεγονός της ύπαρξης του υπολογιστή δεν σηµαίνει οτι
εµπλέκεστε απαραίτητα µε την ηλεκτρονική µουσική. Αντί-
θετα, σαν απαραίτητο εργαλείο πλέον για τον σύγχρονο
συνθέτη, χρησιµοποιείται από τους επαγγελµατίες σε όλο
τον κόσµο ανεξάρτητα του µουσικού είδους ή τεχνοτρο-
πίας: από απλά τραγούδια και στούντιο ενορχηστρώσεις,
µέχρι συµφωνικά έργα ή µουσική κινηµατογράφου.

Σαν πρώτη γνωριµία, θα θέλαµε να σας παρουσιάσου-
µε τα σηµαντικότερα του είδους, κάνοντας µε µια µικρή,
ενδεικτική περιγραφή των δυνατοτήτων τους.

LOGIC STUDIO (Apple)

Θεωρείται, από πολλούς, το
κορυφαίο sequencer. Ανήκει
στο οπλοστάσιο της Apple που
συµπλήρωσε έτσι µε τον καλύ-
τερο τρόπο την γκάµα των
οπτικο - ακουστικών της
software υψηλού επιπέδου.
Συγχρόνως, έκανε την µεγάλη
διαφορά, µειώνοντας δραστικά
την τιµή (από 1000 σε 500),
ενώ ενσωµάτωσε στο πακέτο
πολλά βοηθητικά προγράµµα-
τα και δυνατότητες. Όµως,
άφησε πολλούς χρήστες στα
κρύα του λουτρού όταν απο-
φάσισε να εγκαταλείψει τα PC
και να υποστηρίξει µόνο την
πλατφόρµα των MAC. ∆ηµι-

ούργησε έξυπνα ένα πολύ δυνατό και φτηνό πρόγραµµα,
που χρειάζεται να αγοράσεις MAC για να το «τρέξεις», πο-
ντάροντας φυσικά στην αγορά των υπολογιστών.

Το πακέτο θεωρείται πλήρες εφόσον θεωρητικά περιέ-
χει τα πάντα. Υπάρχουν synthesisers, sampler (EX24),
Drum machine (Ultrabeat), Effects, κλπ, το Mainstage για
Live παίξιµο, το πρόγραµµα Soundtrack (ειδικό για µουσι-
κή κινηµατογράφου) και τον εντυπωσιακό αριθµό των 30
GB µε βιβλιοθήκες ήχων µε όργανα και ηχητικά εφέ. Φυσι-
κά µπορεί να δεχθεί plug ins (επεκτάσεις) τρίτων κατα-
σκευαστών, ώστε να το προσαρµόσετε και να το
κατευθύνετε στο επίπεδο και τον τοµέα που σας ταιριάζει.
Έκδοση: Logic 9. Mainstage2, Soundtrack Pro3 (Mac only)
http://www.apple.com/logicstudio

CUBASE/ NUENDO (Steinberg)

Ένα από τα πρώτα sequencer της ιστορίας. Από τα «βά-
θη» της ιστορίας και το Pro24 για τον ATARI ST µε µόνο

του Αλέξανδρου Μούζα

SEQUENCER
Το απαραίτητο

µουσικό εργαλείο
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midi λειτουργίες, έφτασε να αποτελεί τη ναυαρχίδα των
sequencer για PC. Πολλοί µουσικοί το ακολουθούν για δε-
καετίες, και η εταιρία δεν τους έχει απογοητεύσει προ-
σφέροντας συνεχείς καινοτοµίες. Γενικά, διαθέτει
εξαιρετικές δυνατότητες, εύχρηστα γραφικά, ευκολία στην
επεξεργασία ήχου, ενώ είναι πολύ δυνατό στην midi επε-
ξεργασία, διατηρώντας την παράδοση των προκατόχων
του. Έχει την µεγαλύτερη εγκατεστηµένη βάση στα PC,
ενώ στα MAC µάλλον δεν απειλεί την πρώτη θέση του
LOGIC. Τα VST είναι δικό τους δηµιούργηµα και πρώτη
που υποστήριξε την χρήση προγραµµάτων τρίτων κατα-
σκευαστών για να εκµεταλλευτούν το Cubase σαν πλατ-
φόρµα ανάπτυξης των δικών τους προϊόντων. Τα VST
έγιναν standard και γίνονται δεκτά πλέον από όλα τα
sequencer της αγοράς.
Έκδοση: Cubase 5 (PC & Mac) http://www.steinberg.net

PRO TOOLS (Digidesign)

Κλείνει αισίως 20 χρόνια ύπαρξης. Είναι το standard πρό-
γραµµα για επεξεργασία ήχου µε την µεγαλύτερη εγκατε-
στηµένη βάση στα επαγγελµατικά studio. Χρησιµοποιείται
ευρέως από τους επαγγελµατίες σε όλη τη βιοµηχανία
ήχου και εικόνας, κινηµατογράφου και τηλεόρασης. Υπο-
στηρίζεται από ένα τεράστιο αριθµό συνοδευτικών εφαρ-
µογών plugins που µπορούν να οδηγήσουν το πρόγραµµα
σε υψηλά επίπεδα απόδοσης αλλά και τιµής (δεκάδων χι-
λιάδων). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικά του είναι η ισχύ και
η σταθερότητα που οφείλεται στην αποκλειστική συµβα-
τότητα µε συγκεκριµένα hardware της εταιρίας. Υπάρχουν
τρεις εκδόσεις των Pro Tools.

-To HD που συνεργάζεται µε υψηλού επιπέδου ειδι-
κευµένο εξωτερικό hardware µε DSP επεξεργαστική ισχύ,
που αναλαµβάνει όλη την επεξεργασία χωρίς να απασχο-
λείται ο υπολογιστής

-Τα Pro Tools LE που συνεργάζεται µε τις κάρτες της
Digidesign και λειτουργούν µε τον επεξεργαστή του υπο-
λογιστή που ουσιαστικά αποτελεί και το κλειδί λειτουργίας
τους,

- και τα ProTools M-Powered που είναι συµβατό µε κάρ-
τες ήχου της M-Audio. Προσοχή: δεν δουλεύουν µε καµία
άλλη κάρτα ήχου άλλης εταιρίας.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν το ίδιο περιβάλλον εξα-
σφαλίζοντας συµβατότητα προς κάθε επίπεδο. Είναι πε-
ρισσότερο εργαλείο επεξεργασίας ήχου, ιδιαίτερα

εγγραφής και µίξης, παρά µουσικής σύνθεσης, παρόλο
που δίνει µεγάλο βάρος στο MIDI και έχει ενσωµατώσει τη
δυνατότητα γραφής παρτιτούρας βασισµένο στο Sibelius
(που ανήκει στην ίδια µητρική εταιρία, AVID). Το πακέτο
περιέχει επίσης virtual instruments, που υποστηρίζονται
από την πλατφόρµα Α.Ι.R. και µεγάλο αριθµό επεκτάσεων
τρίτων κατασκευαστών, που για τα ProTools, έχουν προ-
σφέρει τις καλύτερες και πληρέστερες εκδόσεις τους.
(TDM, RTAS, Audio suite)
Έκδοση: pro Tools HD/LE 8 (Pc & Mac)
http://www.digidesign.com

DIGITAL PERFORMER
(Mark of the Unicorn)

Από τα παλαιότερα προγράµµατα για MAC, από τη δε-
καετίας του 80. Το πρόγραµµα έχει δυνατότητα εγγραφής,
ενορχήστρωσης, επεξεργασίας και mastering, καθώς και
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πλήρες midi περιβάλλον για τραγούδια, στούντιο παρα-
γωγή, ζωντανό παίξιµο, κινηµατογραφική µουσική, post
production και mastering. ∆ιαθέτει την ευκολία τού προ-
σαρµόσιµου περιβάλλοντος σε κάθε δηµιουργικό στιλ.
(Loop-based music production, Linear sequencing and
recording, Part and score notation-based composition). Πε-
ριλαµβάνει πολλά synthesisers, sampler, και ποιοτικά εφέ
εκµεταλλευόµενο την πείρα και την ποιότητα της Motu.
∆ιαθέτει έναν από τους καλύτερους και πλέον ευκολόχρη-
στους audio editors που θα συναντήσετε. Είναι πολύ ισχυ-
ρό πρόγραµµα που βοηθιέται από την συνεχώς
αυξανόµενη ισχύ των MAC, καθιστώντας το σοβαρό αντα-
γωνιστή των Pro Tools και Logic. Θεωρείται, εδώ και πολ-
λά χρόνια, το αγαπηµένο πρόγραµµα για Film scoring.
Στην νέα έκδοση µπορεί να λειτουργήσει σαν frond end
software για τα Pro Tools|HD systems.
Έκδοση: DP 6 (Mac only) http://www.motu.com

LIVE (Ableton)

Αν ενδιαφέρεστε για ζωντανή εκτέλεση ή έλεγχο, σίγου-
ρα έχετε βρει το σωστό πρόγραµµα. Το δυνατό του χαρτί:
η δυνατότητα να συγχρονίζει πολλά διαφορετικά ηχητικά
αρχεία, από πολλές διαφορετικές πηγές σε ενιαίο tempo.
Χρησιµοποιείται από DJs, Sound Designers, για Live
performance και live electronics.

∆ιαθέτει δύο κύριες οθόνες (Session View-
Arrangement View) που τις χρησιµοποιείτε ανάλογα µε το
project. Μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα VST και plugins του

υπολογιστή σας και µπορεί µε ευκολία να ενσωµατώσει
ήχους και virtual synthesisers άλλων προγραµµάτων. Συ-
νεργάζεται µε το περιβάλλον του υπολογιστή σας µέσω
REWIRE (master), έχει εξαιρετικό midi και audio routing,
µπορεί να κάνει record την ώρα της ζωντανής εκτέλεσης,
και έχει πολύ ισχυρό keyboard mapping, ώστε να έχετε
πλήρη έλεγχο αυτοµατισµών από το synthesisers ή το
keyboard του υπολογιστή σας.

Πολλοί πιστεύουν ότι αποτελεί το πρόγραµµα του
µέλλοντος και ήδη τα άλλα sequencer προσπαθούν να εν-
σωµατώσουν παρόµοιες λειτουργίες στις νέες τους εκδό-
σεις. Συγχρόνως εµφανίζονται στην αγορά ειδικά hardware
controllers, ενώ high-end προγράµµατα, όπως το
ΜΑΧ/MSP, συνεργάζονται στενά τη δηµιουργία κοινής
πλατφόρµας συνεργασίας.
Έκδοση: Ableton Live 8 (Mac & PC)http://www.ableton.com

REASON (Propellerhead)

Εδώ διαθέτετε ένα ολόκληρο Rack µε όλα τα είδη των µη-
χανηµάτων (mixers, synthesizers, drum-machines, effects,
samplers, midi sequencer), που µοιάζουν σαν πραγµατικά
hardware.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όποιο θέλετε, σε όσα
αντίγραφα επιθυµείτε, να τα συνδέσετε µε καλώδια που
µοιάζουν αληθινά, να οδηγήσετε τον ήχο σε όποια δια-
δροµή νοµίζετε, να βάλετε εφφέ, να ανοίξετε κονσόλες
ήχου, να κάνετε µίξη και mastering του τελικού σας µου-
σικού κοµµατιού.

Ένα πλήρες studio δηλαδή µε µόνο περιορισµό την
ισχύ του υπολογιστή σας. ∆εν είναι τυχαίο οτι σε πολλά
πανεπιστήµια θεωρείται υποχρεωτικό µάθηµα για εισαγω-
γή στην µουσική τεχνολογία: ∆οκιµάζεις όλα τα µηχανή-
µατα σε virtual µορφή, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τα
χαλάσεις, µέχρι να έρθει η ώρα της επαφής µε τα πανά-
κριβα µηχανήµατα αληθινού στούντιο.

Είναι αύταρκες πρόγραµµα για το οποίο έγινε προ-
σπάθεια να κρατηθεί σε απλά επίπεδα για ευκολία και τα-
χύτητα στην άµεση παραγωγή

∆εν έχει audio sequencer και δεν δέχεται plug ins.
Η έλλειψη αυτή υποκαθίσταται από τη δυνατότητα του
REWIRE, όπου το πρόγραµµα µπορεί να λειτουργήσει
παράλληλα µε ένα κλασικό sequencer, σαν αυτά που πε-
ριγράψαµε παραπάνω, να ανταλλάξει µε αυτό midi πλη-
ροφορίες, αλλά, το κυριότερο, παρέχει πολυκάναλο ήχο
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χωρίς καµία καθυστέρηση (latency). Είναι πολύ εύκολο
στον έλεγχο των παραµέτρων κάθε µηχανήµατος, διαθέ-
τει εξαιρετικό automation, και συνεργάζεται άνετα µε εξω-
τερικές midi συσκευές (controllers).

Είναι σχετικά ελαφρύ σαν πρόγραµµα, και το µόνο
που χρειάζεται είναι ένα υποτυπώδες audio interface.

Αν δεν σας ενδιαφέρει το sequencer του, µπορείτε να
το χρησιµοποιήσετε ως ένα τεράστιο synthesizer και να
στέλνετε το ήχο στο βασικό σας sequencer.
Έκδοση: Reason 4 (Mac & PC)
http://www.propellerheads.se

Συµπεράσµατα:

Για άλλη µια φορά θα τονίσουµε, ότι η επιλογή
ενός software, από τα πολλά του είδους, εξαρτά-
ται απόλυτα από τις ανάγκες του χρήστη, το τρό-
πο εργασίας, το δηµιουργικό στιλ/ είδος
µουσικής, και κατά πόσο βρίσκει το περιβάλλον
ευκολόχρηστο.

Συµβουλεύουµε οτι, αφού περάσετε το
δύσκολο στάδιο να εντοπίσετε τι ακριβώς θέλετε
να κάνετε µε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να
καταλήξετε σε 2-3 επιλογές, µετά από σχετική
έρευνα.

∆οκιµάστε τα προγράµµατα για µια περίοδο
χάριτος 20-30 ηµερών, αφού κατεβάσετε τις
demo version τους από τις επίσηµες ιστοσελίδες.

Προσέξτε να µην παρασυρθείτε από την ευ-
κολία ή την ταχύτητα που µερικά προσφέρουν,
καθώς είναι πιθανόν να σας αποκλείσουν από
προγράµµατα που, αν και απαιτούν περισσότερη
δουλειά, είναι ακριβώς αυτό που κατά βάθος
χρειάζεστε.

Συνταιριαριάξτε, το είδος και το επίπεδο του
υπολογιστή που απαιτείται και την υποστήριξη
από synthesisers ή εφέ που µπορείτε να αποκτή-
σετε. Προσοχή στις εναλλακτικές πηγές
download, γιατί µαζί τους κατεβαίνει και µια αρ-
µάδα από ανεπιθύµητους ιούς και «φίλους» που
εγκαθίστανται στον υπολογιστή µας και κάνουν
τόση ζηµιά που µερικές φορές µόνο η εξόντωση
τους µέσω format είναι σίγουρη λύση.

Τα sequencer µπορούν να υποστηρίξουν µι-
κρά home set ups µέχρι µεγάλα επαγγελµατικά
studio. Για να µην παρεξηγηθούµε όµως, να έχε-
τε υπόψη ότι η ποιότητα του τελικού αποτελέ-
σµατος εξαρτάται και από άλλους παράγοντες,
όπως η ποιότητα των ήχων που διαθέτετε, τα εφέ
µε το οποίο συνοδεύονται, η κάρτα ήχου και τα
ηχεία σας για να ακούτε σωστά και αξιόπιστα, και
βέβαια κάποιες γνώσεις ακουστικής, θεωρίας
ψηφιακού ήχου, πολλές ώρες στο manual του
προγράµµατος και αρκετή σχέση µε τους υπολο-
γιστές.

Εννοείται ότι µερικά από τα παραπάνω συνο-
δεύονται και από ανάλογο κόστος που µπορούν
να εκτοξεύσουν άνετα το budget σας σε πολυψή-
φιο νούµερο. Μη πτοείστε όµως, µπορείτε να
δηµιουργήσετε χωρίς άγχος, και αν έχετε ανάγκη
από υψηλού επίπεδου ήχο, πηγαίνετε σε ένα
επαγγελµατικό studio µε το αρχείο που έχετε
φτιάξει σπίτι σας και απλώς αντικαταστήστε τους
ήχους µε πολύ καλύτερους που θα διαθέτει.

Καλή δηµιουργία!!

(Για τη γραφή παρτιτούρας στον υπολογιστή
θα προτείναµε να απευθυνθείτε στα εξειδικευµένα
notation προγράµµατα που παρουσιάσαµε στο
προηγούµενο τεύχος)
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