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1. Διζαγωγή 

 

1.1 κοπόρ 

 

Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ γηα 

Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα “Aria Maestosa” θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  

έθδνζε 1.2.4.1. 

Σν “Aria Maestosa” είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ζθνπφ έρεη, κέζα απφ κηα 

ηδηαίηεξα απιή θαη εχρξεζηε δηεπαθή, λα παξέρεη ζην ρξήζηε έλα πεξηβάιινλ 

γηα δεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη κίμε κνπζηθψλ αξρείσλ ηχπνπ .midi. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ αλαιχεηαη απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ρξήζηεο – 

δεκηνπξγνχο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ δνθηκαζηηθέο παξαγσγέο (demos) κε 

κεγάιε πνηθηιία ζηε ρξήζε νξγάλσλ θαη εθθέ ρσξίο φκσο λα ρξεηάδεηαη λα 

δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ερνγξάθεζεο. Ωζηφζν, ην πξφγξακκα είλαη αξθεηά ιηηφ 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ αξράξηνπο θαιιηηέρλεο, ρσξίο εκπεηξία 

ζηελ παξαγσγή θαη ηε κίμε. 

Σν έγγξαθν αθνινπζεί ην πξφηππν ηνπ ΙΔΔΔ γηα Έγγξαθα Πξνδηαγξαθήο 

Απαηηήζεσλ κε θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

 

1.2 Έκηαζη ηος εγγπάθος 

 

Η έθζεζε απηή απνηειεί ην κνλαδηθφ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο 

Απαηηήζεσλ γηα ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη.  

Αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο έθδνζεο <1.2.4.1> θαη ζπλεπάγεηαη 

πσο νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδψ, ηθαλνπνηνχληαη ήδε. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηαλνεζεί 

πιήξσο πξηλ νπνηαδήπνηε απφπεηξα ζπγγξαθήο. Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπνπ ππήξρε πξφβιεκα θαηαλφεζεο ηνπ ζθνπνχ ή ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο, δηεμήρζε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κε ηελ Marianne Gagnon (Auria), ηελ ππεχζπλε δηαλνκήο, φπνπ 

θαη δηεπθξηλίζηεθαλ φια κε ζαθήλεηα. 
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Σν έγγξαθν απηφ, γηα λα παξακείλεη ρξήζηκν, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε θάπνηα κειινληηθή έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

1.3 Απεςθςνόμενο κοινό και ειζηγήζειρ για μελέηη ηος 

εγγπάθος 

 

 Σν έγγξαθν απεπζχλεηαη θπξίσο ζε: 

 Σερλνιφγνπο Λνγηζκηθνχ(software engineers): Σν παξφλ έγγξαθν 

απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε, ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξέπεη λα παξέρνπλ 

δηνξζψζεηο/βειηηψζεηο θαη λα πξνζζαθαηξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ζε απηφ. 

 Πξνγξακκαηηζηέο (developers): Βάζεη απηνχ ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη ε πνηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

πξφγξακκα. 

 Γνθηκαζηέο(testers): Πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ φηη νη δνθηκέο πνπ 

εθηεινχλ επηθπξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο. 

 Απινχο ρξήζηεο: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλαο Οδεγφο Υξήζεο 

(manual) φπνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

1.4 κοπόρ ηος project 

 

 Σν “Aria Maestosa” είλαη Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ θψδηθα πνπ κέζα απφ 

κηα δηεπαθή ρξήζηε ιεηηνπξγεί σο MIDI tracker / editor. Μέζα ζε απηή ηε 

δηεπαθή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλζέζεη, λα αθνχζεη, λα επεμεξγαζηεί, θαη ηέινο 

λα παξάμεη έλα δηθφ ηνπ θνκκάηη κνπζηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο πιεζψξα 

πξνηχπσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη εθθέ. Έρεη, αθφκε, ηε δπλαηφηεηα λα γξάςεη 

ηε κνπζηθή ζε δηάθνξεο κνξθέο αλάινγα κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαη 

ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε ζχλζεζε (piano roll editor, guitar neck editor, 

πεληάγξακκν θιπ) θαζψο θαη λα εθηππψζεη ηε κνπζηθή ζεκεηνινγία 

(πεληάγξακκν) γηα θάζε φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνίεζε. 

 θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο, κφλν κε 

ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ρσξίο θάπνηα επηβάξπλζε απφ επηπιένλ 

κνπζηθφ εμνπιηζκφ, λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα απνηππψζνπλ ηηο 
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κνπζηθέο ηνπο ηδέεο θαη φρη ζηελ πξσηφγνλε κνξθή ελφο demo track θαη κφλν. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιψλ νξγάλσλ (tracks) αλά θνκκάηη έηζη ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα πινπνηεί αθφκε θαη ελνξρεζηξσηηθά ηελ ηδέα ηνπ. 

 Σέινο πέξα απφ ην δεκηνπξγηθφ – ζπλζεηηθφ θνκκάηη, ην Aria Maestosa 

παξέρεη έλα πνιχ ειαθξχ θαη έπρξεζην πεξηβάιινλ πνπ κνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

ζαλ player .midi αξρείσλ θαη ζα ζνπίηα ζηνηρεηψδνπο επεμεξγαζίαο ηνπο 

(απμνκείσζε έληαζεο ζε δηάθνξα ζεκεία, απαινηθή θάπνηνπ νξγάλνπ θιπ.). 

 

1.5 Αναθοπέρ 

 

1. Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ Θεσξία θαη Πξάμε, Δθδφζεηο 

Κιεηδάξηζκνο, Γεχηεξε Ακεξηθαληθή Έθδνζε, Σφκνο 1, Shari 

Lawrence Pfleger. – Σερληθέο θαη πξφηππα εμαγσγήο 

απαηηήζεσλ. 

2. http://ariamaestosa.sourceforge.net/index.html - Δπίζεκνο 

ηζηνρψξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ παξέρεηαη εγρεηξίδην νδεγηψλ 

θαη ζχλδεζκνο πξνο ην blog ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. http://sourceforge.net/projects/ariamaestosa/?source=directory – 

Κχξηνο ρψξνο δηαλνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κε άιινπο ρξήζηεο κέζσ forum. 

4. Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηελ ππεχζπλε δηάζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Marianne Gagnon κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

5. Παγθφζκηνο ηζηφο, αλαδήηεζε κεκνλνκέλσλ ιεπηνκεξεηψλ 

απαξαηηήησλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. 

 

 

 

 
 

http://ariamaestosa.sourceforge.net/index.html
http://sourceforge.net/projects/ariamaestosa/?source=directory
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2. Γενική Πεπιγπαθή 
 ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα εθηελήο πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

 

2.1 Πποοπηική ηος Πποϊόνηορ 

 

 Πξφθεηηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, γηα έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνγξακκάησλ κίμεο θαη 

επεμεξγαζίαο ήρνπ. Διάρηζηα πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξέρνληαη 

δσξεάλ θαη κε αλνηρηφ θψδηθα. πγθεθξηκέλα ην “Aria Maestosa” δηαζέηεη 

ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επαγγεικαηηθέο 

παξαγσγέο. 

 Ο θψδηθαο είλαη αλνηρηφο ζην θνηλφ θαη ππάξρεη δηαζέζηκν έλαλ 

developer‟s kit ην νπνίν κπνξεί λα απνθηήζεη ν θαζέλαο θαη, εθφζνλ ην 

επηζπκεί, λα αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Οη developers ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνί ελεκεξψλνληαο 

ζπλερψο ην θνηλφ γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή λέα θπθινθνξία ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαη παξνηξχλνπλ ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάδνπλ ηηο BETA εθδφζεηο 

ψζηε λα ππάξρεη έληνλν feedback πνπ ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζή ηνπ. 

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζην επίζεκν 

blog ηνπ πξνγξάκκαηνο: http://ariamaestosa.sourceforge.net/blog.html 

 

2.2 Υαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ 

 

 Αλαπαξαγσγή .midi αξρείσλ. 

 Γεκηνπξγία (εμαγσγή) .midi αξρείσλ. 

 χλζεζε ζε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία (πεληάγξακκν). 

 χλζεζε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο (παξάζπξν ππφ ηε κνξθή πηάλνπ 

ή/θαη ζχλζεζε ζε πεξηβάιινλ ηακπιαηνχξαο θηζάξαο). 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ θνκκαηηνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί (ζε 

πεληάγξακκν). 

 

 

http://ariamaestosa.sourceforge.net/blog.html
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 Γπλαηφηεηα επηινγήο θαηεγνξίαο νξγάλνπ θαη νξγάλνπ γηα ζχλζεζε. 

Δλδεηθηηθά: 

o Piano 

 Acoustic Grand Piano 

o Bass 

 Acoustic Bass 

o Organ 

 Drawbar Organ 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο εθθέ επεμεξγαζίαο ζχλζεζεο  θαη αθηίλαο ηηκψλ 

δηαθχκαλζεο. Δλδεηθηηθά: 

o Reverb 

 [Min Max] 

o Tremolo 

 [Min Max] 

o Modulation 

 [Min Max] 

 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο πνιιψλ tracks (νξγάλσλ) θαηά ηε ζχλζεζε. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο / νξηζκνχ κεηξνλφκνπ θαηά ηε ζχλζεζε / 

αλαπαξαγσγή ελφο θνκκαηηνχ. 

 Δπηινγέο δηαβάζκηζεο tempo εληφο ηνπ θνκκαηηνχ. 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο λφηαο (note scaling) βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ζα δψζεη ν ρξήζηεο. 

 Δπηινγέο αλαπαξαγσγήο (θαηά ηε ζχλζεζε θιπ.). 

 Γπλαηφηεηα απμνκείσζεο εζηίαζεο (zoom) ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Γπλαηφηεηα νξηζκνχ δηάξθεηαο θνκκαηηνχ. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε δηαρείξηζε 

ησλ θαλαιηψλ (channel management). 

 Δθηεηακέλν αξρείν βνήζεηαο. 
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2.3 Καηηγοπίερ και σαπακηηπιζηικά σπηζηών 

  

Σν πξφγξακκα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη σο πνιπκεζηθφ εξγαιείν αιιά 

θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη, νη νπνίεο έρνπλ πξνζερζεί ηδηαίηεξα θαη 

έρνπλ πινπνηεζεί κε πςειή πνηφηεηα, κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη απφ ηνλ αξράξην 

ρξήζηε πνπ ζέιεη λα αλαπαξάγεη θαη λα επεμεξγαζηεί απιά θνκκάηηα .midi έσο 

θαη ηνλ απαηηεηηθφ επαγγεικαηία ν νπνίνο ζέιεη λα πινπνηήζεη κηα κνπζηθή 

ηδέα θαη λα ηελ αλαπαξάγεη κε φζν κεγαιχηεξε πηζηφηεηα κπνξεί θαη ζε 

κεδεληθφ θφζηνο. 

 Λφγσ ηεο θχζεο δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο ηνπ (ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

αλνηρηνχ θψδηθα θάησ απφ ηελ άδεηα GPL) αθνξά άκεζα πξνγξακκαηηζηέο, 

developers ή απινχο ελδηαθεξφκελνπο γηα έξγα ηέηνηνπ ηχπνπ. 

  

Μπνξνχκε επνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ λα νξγαλψζνπκε ηνπο ρξήζηεο 

σο εμήο: 

 Απινί ρξήζηεο: 

o Μέζνη ρξήζηεο: Πξφθεηηαη γηα απηνχο πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο 

γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζέινπλ λα 

αλαπαξάγνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα επεμεξγαζηνχλ 

ζηνηρεησδψο ήδε ππάξρνληα αξρεία .midi. 

o Δξαζηηέρλεο κνπζηθνί: Πξφθεηηαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη 

εμνηθεησκέλνη σο έλα βαζκφ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη 

ινγηζκηθνχ ζχλζεζεο-επεμεξγαζίαο-κίμεο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ην πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία θνκκαηηψλ κε βαζηθά θαη απιά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 Δμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο:  

o Δπαγγεικαηίεο κνπζηθνί: Κπξίσο δεκηνπξγνί πνπ κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ / αμηνπνηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ζπγγξαθήο 

κνπζηθήο ζεκεηνινγίαο ζε πεληάγξακκν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

κνπζηθά θνκκάηηα θαη λα απνηππψζνπλ κηα ηδέα πξηλ ηελ 

ερνγξαθήζνπλ. 

o Ηρνιήπηεο / ηερλνιφγνη κνπζηθήο: Δμνηθεησκέλνη ρξήζηεο ηφζν 

κε πιηθφ φζν θαη κε ινγηζκηθνχ ζχλζεζεο-κίμεο-επεμεξγαζίαο 

κνπζηθήο. Μπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξνχλ λα ελνξρεζηξψζνπλ 
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έλα θνκκάηη δνθηκάδνληαο δηάθνξα φξγαλα κε κεδεληθφ θφζηνο 

θαη ρσξίο απαίηεζε εηδηθνχ ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ. 

o Πξνγξακκαηηζηέο / developers: Πνιχ θαιέο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ (ελ πξνθεηκέλσ C++ πνπ είλαη θαη ε γιψζζα 

πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ), δηάζεζε γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε 

project ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο-

δηεθπεξαίσζεο απαηηήζεσλ. 

o Μεηαθξαζηέο: Άηνκα εμνηθεησκέλα κε έξγα αλνηρηνχ θψδηθα κε 

GUIs θαη γεληθφηεξα κε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Αλαιακβάλνπλ ηε 

κεηάθξαζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ζην πξφγξακκα ψζηε 

λα γίλεη εχθνια πξνζβάζηκν ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ην δηαρεηξηζηνχλ ζηε γιψζζα πνπ έρεη γξαθηεί. 

o Γνθηκαζηέο / testers: Άηνκα πνιχ έκπεηξα κε πξνγξάκκαηα 

παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ. Δίλαη απηνί πνπ ζα θαζνξίζνπλ πνηα 

θνκκάηηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδνληαη αιιαγέο / βειηηψζεηο 

ψζηε λα παξαρζεί κηα πην ζηαζεξή έθδνζή ηνπ. Άηνκα κε 

πνιχπιεπξν ηξφπν ζθέςεο πνπ πξέπεη λα εμαληιήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο ψζηε λα ειέγμνπλ απφ θάζε δπλαηή ζθνπηά ην 

πξντφλ γηα ζθάικαηα. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο ψζηε λα θξίλνπλ αλ ηθαλνπνηνχληαη. 

 

Κιείλνληαο, ην “Aria Maestosa” είλαη έλα πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη 

ζε ρξήζηεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο ή γλσζηηθνχ επηπέδνπ θαη ε ρξήζε ηνπ απφ 

νπνηνλδήπνηε δελ ππφθεηηαη ζε θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφ. 

Δδψ αμίδεη λα πξνζερζεί φηη είλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ 

ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο / δεζκεχζεηο κπνξεί λα νξίδεη ε άδεηα ππφ ηελ 

νπνία δηαλέκεηαη ην πξφγξακκα (GPL) πνπ βξίζθεηαη εδψ:  

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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2.4 Λειηοςπγικό πεπιβάλλον 

  

Τπνζηεξίδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

 Windows: 

o XP 

o Vista 

o 7 

 Mac OS X 

o 10.4 

o 10.5+ 

 LINUX 

Γηα πξνγξακκαηηζηηθνχο ζθνπνχο (developing) απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 GCC (g++) 

 wxWidgets 

 OpenGL 

 libjdkmidi 

 irrXML 

 Alsa (Linux/Unix systems) 

 Jack (Linux/Unix systems) 

 

2.5 Πεπιοπιζμοί ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ 

 

 Οη ζρεδηαζηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο ηνπ “Aria 

Maestosa” πξέπεη λα απνδέρνληαη θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο 

φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ άδεηα ηνπ πξντφληνο (GPL). 

 Αμηνπξφζεθην είλαη ην ζεκείν φπνπ δηεπθξηλίδεηαη πσο νη developers 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ άδεηα δίλνπλ ην δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε λα 

δηεθδηθήζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα γηα ην ινγηζκηθφ θαη δίλνπλ ηελ άδεηα 

γηα αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε θαη δηαλνκή ηνπ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζε ινγηζκηθφ γηα ηε ζρεδίαζε, πξέπεη λα 

ηεξνχληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ελψ νη απαηηήζεηο ζε 

πιηθφ θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ πινπνίεζε. 
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2.6 Σεκμηπίωζη σπήζηη 

 

 Η ηεθκεξίσζε ρξήζηε πνπ αθνξά θπξίσο ζην εγρεηξίδην νδεγηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, βξίζθεηαη ζηε επίζεκή ηζηνζειίδα ηνπ ζηελ θαξηέια Manual 

http://ariamaestosa.sourceforge.net/man.html. 

 Ο ρξήζηεο, εθφζνλ δηαζέηεη πξφζβαζε ζην Internet κπνξεί λα 

θαηεπζπλζεί εθεί απηφκαηα απφ ην θπιηφκελν Menu „Ηelp->Manual‟ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 ην έγγξαθν ηεο ηεθκεξίσζεο ν ρξήζηεο ζα βξεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ menus θαη ησλ βαζζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

2.7 Παπαδοσέρ και πποϋποθέζειρ 

 

 Σν “Aria Maestosa” δηαλέκεηαη δσξεάλ. 

 Ο πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο 

ρσξίο θακία δέζκεπζε απφ ηνπο developers φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ άδεηα GPL πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα. 

 Γελ απαηηεί θαλελφο είδνπο εγγξαθή ή δέζκεπζε απφ ηνπο ελ 

δπλάκεη ρξήζηεο. 

 Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγεί offline (δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζχλδεζε ζην Internet). 

 Δθφζνλ εγθαζίζηαηαη ζε θάπνηα ζπκβαηή έθδνζε ινγηζκηθνχ δε 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ hardware (π.ρ. θάπνηα εμσηεξηθή θάξηα 

ήρνπ) γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

 Απαζρνιεί πνιχ κηθξφ κέξνο κλήκεο ηφζν ζην δίζθν φζν θαη 

RAM. 

 Δχθνιε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε. 

 Ληηή θαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε δηεπαθή. 

 Γξήγνξε επεμεξγαζία εληνιψλ. 

 Βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Τ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ζην Internet γηα βνήζεηα ζρεηηθά 

κε ην πξφγξακκα θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ην manual 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

  

http://ariamaestosa.sourceforge.net/man.html
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Δηθφλα 1: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Aria Maestosa 
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3. Λειηοςπγίερ ςζηήμαηορ 
  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη 

ην “Aria Maestosa”. Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν παξφλ ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη 

ψζηε λα εμππεξεηήζεη θάπνηα κειινληηθή έθδνζε. 

 

3.1 Γημιοςπγία, άνοιγμα, ειζαγωγή, έξοδορ 

 

3.1.1 Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα 

 

 Η ιεηηνπξγία δεκηνπξγία επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα μεθηλήζεη έλα 

θαηλνχξην project κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελφο λένπ θνκκαηηνχ. Καηέρεη 

κέηξηα πξνηεξαηφηεηα θαζψο δελ επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν project 

αιιά κπνξεί λα δνπιέςεη θαη πάλσ ζε εθείλν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 

πξφγξακκα θαηά ηελ εθθίλεζε. Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο 

ησλ ρξεζηψλ. 

 Η ιεηηνπξγία άλνηγκα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επαλαθέξεη ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο έλα project πνπ δεκηνχξγεζε θαη δνχιεςε παιηφηεξα 

(ππνζηεξίδεη κφλν aria files) κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ή ηελ 

απιή αλαπαξαγσγή ηνπ. Καηέρεη κέηξηα πξνηεξαηφηεηα θαζψο δελ επεξεάδεη 

άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

λα εηζάγεη έλα αξρείν midi αιιά κπνξεί λα δνπιέςεη θαη πάλσ ζην project πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην πξφγξακκα θαηά ηελ εθθίλεζε. Δίλαη δηαζέζηκε γηα 

ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Η ιεηηνπξγία ηεο εηζαγσγήο δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο έλα αξρείν .midi. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί 

λα αλαπαξάγεη ην αξρείν κέζσ ηεο δηεπαθήο, λα πξνζζέζαη αθαηξέζεη θάπνην 

φξγαλν, λα επεμεξγαζηεί ηα ήδε ππάξρνληα θαη λα παξάγεη ηειηθά κηα 

θαηλνχξηα κίμε. Καηέρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα γηαηί είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ζηελ αξρή ν ρξήζηεο. Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε 

φιεο ηηο νκάδεο ησλ ρξεζηψλ. 

 Με ηε ιεηηνπξγία ηεο εμφδνπ ν ρξήζηεο θιείλεη ην παξάζπξν ηεο 

δηεπαθήο θαη εμέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα. Καηέρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα 
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γηαηί επεξεάδεη άκεζα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (νξίδεη εάλ ζα 

κείλεη αλνηρηή ε δηεπαθή). Δίλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

3.1.2 Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα 

 

1. Γεκηνπξγία: 

Σν κνλαδηθφ πξναπαηηνχκελν απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ε ζσζηή 

εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Μεηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκθαλίδεηαη ν ρψξνο 

εξγαζίαο ηεο δηεπαθήο κε έλα θελφ track. 

2. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλα λέν project (File->New, 

Δηθφλα1/εκείν1) ή αλαπηχζζεη ην ηξέρνλ, νλνκάδνληάο ην, 

επηιέγνληαο θάπνην φξγαλν θαη γξάθνληαο έλα θνκκάηη 

κνπζηθήο. 

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγείηαη έλα λέν project κε έλα 

θελφ track ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ν ρξήζηεο. 

 

2. Άλνηγκα: 

Πέξα απφ ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη θαη‟ επέθηαζε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εδψ απαηηείηαη ε χπαξμε ζην δίζθν απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ 

ηχπνπ aria. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηχπν αξρείσλ ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα 

projects ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα αλνίμεη έλα αξρείν (File->Open, 

Δηθφλα1/εκείν1). 

2. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε 

λα αλαδεηήζεη ην αξρείν πνπ ζέιεη λα αλνίμεη ζην δίζθν ηνπ. 

3. Δπηιέγεηαη ην αξρείν πξνο άλνηγκα. 

4. Παηψληαο OK ζην παξάζπξν, θνξηψλεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηεο δηεπαθήο. 
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αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, αλνίγεη έλα παιηφ project πνπ είρε 

απνζεθεχζεη ν ρξήζηεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria. 

 

3. Δηζαγσγή: 

Πέξα απφ ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη θαη‟ επέθηαζε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, εδψ απαηηείηαη ε χπαξμε ζην δίζθν απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ 

ηχπνπ midi. 

Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. O ρξήζηεο επηιέγεη λα εηζάγεη έλα αξρείν (File->Import, 

Δηθφλα1/εκείν1). 

2. Δκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε 

λα αλαδεηήζεη ην αξρείν πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ζην δίζθν ηνπ. 

3. Δπηιέγεηαη ην αξρείν πξνο εηζαγσγή. 

4. Παηψληαο OK ζην παξάζπξν, θνξηψλεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο 

ηεο δηεπαθήο. 

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, αλνίγεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria 

έλα αξρείν midi. 

 

3.2 Δπεξεπγαζία μοςζικού track / κομμαηιού 

 

3.2.1 Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα 

 

 Η ιεηηνπξγία ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ track έρεη ζθνπφ λα δψζεη ζην 

ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλζέζεη κνπζηθφ έλα κνπζηθφ θνκκάηη 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πξνζθεξφκελα φξγαλα ηνπ Aria θη έπεηηα λα 

ην επεμεξγαζηεί κε θάπνην απφ ηα εθθέ πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. 

Απνηειεί ηε βαζηθφηεξε θαη πνιππινθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο δηαζέηεη πνιιά βήκαηα ζηα νπνία νινθιεξψλεηαη. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία δηαζέηεη ζρεηηθά πςειή πξνηεξαηφηεηα γηαηί θαζνξίδεη θαη κία απφ 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν θαζέλαο φκσο αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ δηαζέηεη ζα ηελ αμηνπνηήζεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. 
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3.2.2 Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα 

 

 Σν κφλν πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη 

ε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο
1
: 

1. Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη έλα θαηλνχξην track ζην project (Tracks->Add 

Track) ή δνπιεχεη ζην πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ (Δηθφλα1/εκείν10) ή 

αλνίγεη θάπνην παιηφ project ή εηζάγεη θάπνην άιιν αξρείν midi. 

2. Πξναηξεηηθά δίλεη έλα φλνκα ζην track ηνπ (Δηθφλα1/εκείν6). 

3. Δπηιέγεη ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία ζα γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ 

(Δηθφλα1/εκείν4). Μπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ παξαθάησ: 

1. Πεληάγξακκν: Γξάθεη κνπζηθή θαλνληθά φπσο θαη ζην ραξηί, 

έρεη δπλαηφηεηα μερσξηζηήο ζχληαμεο γηα κπάζα (θιεηδί ηνπ 

ΦΑ) θαη ζην ηέινο κπνξεί λα εθηππψζεη ηε δεκηνπξγία ηνπ (File-

>Print Musical Notation). 

2. Υψξνο ζχληαμεο πηάλν: Πξφθεηηαη γηα ην θιαζζηθφ, νπηηθά 

ηνπιάρηζηνλ, πιένλ workspace γηα midi. Αξηζηεξά έρεη έλα πηάλν 

φπνπ κπνξεί λα θάλεη «πξνεπηζθφπεζε» παίδνληαο ηελ θάζε λφηα 

θαη ζην ρψξν δεμηά (Δηθφλα1/ρήκα9) κπνξεί κε νπνηνδήπνηε 

απφ ηα εξγαιεία ζεκείσζεο (Δηθφλα1/εκείν2/ηειεπηαία 

επηινγή) λα ζπλζέζεη ηε κνπζηθή ηνπ. 

3. Υψξνο ζχληαμεο θηζάξαο: ε απηή ηελ επηινγή δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ φπσο ζα 

εκθαληδφηαλ ζε κηα ηακπιαηνχξα θηζάξαο, λα πξνβάιινληαη 

δειαδή νη λφηεο ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ρνξδέο κηαο εηθνληθήο θηζάξαο. Παξέρεη έηζη ηδηαίηεξε επθνιία 

ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο κνπζηθήο εηδηθά γηα έλαλ θηζαξίζηα. 

Δλδείθλπηαη γηα άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία. 

4. Υψξνο ζχληαμεο θξνπζηψλ: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη 

κνπζηθή γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θξνπζηψλ (kits) πνπ δηαζέηεη 

ην πξφγξακκα: 

 Standard 

 Room kit 

                                              
1
 Η ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη ηα βήκαηα κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εμνηθείσζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ζηπι δεκηνπξγίαο ηνπ θάζε ρξήζηε. 
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 Power kit 

 Electronic 

 Analog 

 Jazz 

 Brush 

 Orchestral 

 Special effects 

5. Υψξνο ξχζκηζεο εθθέ: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

έλα track νξίδνληαο δηάθνξα εθθέ γηα απηφ. Η ιεηηνπξγία απηή 

έρεη λφεκα κφλν εθφζνλ ην track ζην νπνίν δνπιεχνπκε έρεη 

θνκκάηη κνπζηθήο (είηε ην γξάςακε, είηε αλνίμακε θάπνην project 

είηε εηζάγακε θάπνην midi θνκκάηη). Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

επηινγψλ, παξαηίζεληαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο βαζηθφηεξεο: 

 Volume 

 Pan 

 Modulation 

 Reverb 

 Sustain 

 Pitch bend 

 Expression  

 Tremolo θ.ά. 

6. Δπηιέγεη ην φξγαλν κε ην νπνίν ζέιεη λα αθνχγεηαη ην ηκήκα 

κνπζηθήο πνπ ζα γξάςεη (Δηθφλα1/εκείν3). Καη εδψ ν ρξήζηεο 

έρεη κηα πνιχ κεγάιε ιίζηα επηινγψλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη 

θαηεγνξίεο νξγάλσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Aria. 

 Piano 

 Chromatic 

 Organ 

 Guitar 

 Bass 

 Strings and Orchestra 

 Choirs, Pads and Voices 

 Brass 

 Reed 

 Flutes 

 Synth Lead 

 Ethnic 

 Percussion 

 Sound Effects 
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7. Ο ρξήζηεο θαηφπηλ επηιέγεη ηε δηάξθεηα ζε frames ηνπ 

θνκκαηηνχ, ην tempo, ην ξπζκφ (Δηθφλα1/εκείν2). 

8. Αθνχ εθηειεζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

γξάςεη ηε κνπζηθή ηνπ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (Δηθφλα1/εκείν9) 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ηνπ. 

9. Μπνξεί λα ειέγμεη/αιιάμεη ηε ρξνληθή αμία ησλ λνηψλ ηνπ 

ηξαβψληαο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ην πνληίθη ηελ ψξα πνπ 

γξάθεη ή επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε αμία απφ ην menu ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο (Δηθφλα1/εκείν5). 

10. Αλά πάζα ζηηγκή ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ην φξγαλν ή/θαη 

ην/ηα εθθέ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε θάπνην track αθνινπζψληαο ηα 

βήκαηα πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ. 

11. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνκκαηηνχ κε πνιιά tracks, απιψο 

επαλαιακβάλεη ηα παξαπάλσ βήκαηα. 

αλ απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ έρνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο κνπζηθνχ track ή 

θνκκαηηνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά tracks, κε ηηο ηδηφηεηεο 

πνπ φξηζε ν ρξήζηεο ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα. 

 

3.3 Αναπαπαγωγή μοςζικού track / κομμαηιού 

 

3.3.1 Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα 

 

 Με ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο αμηνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ 

Aria σο midi player. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αθνχζεη ηηο δεκηνπξγίεο πνπ κφιηο 

ζπλέζεζε, θάπνην παιηφ project πνπ θφξησζε ζην πξφγξακκα ή έλα 

νπνηνδήπνηε midi αξρείν εηζήγαγε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Aria. Μπνξεί λα 

μεθηλήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνκκαηηνχ απφ φπνην ζεκείν ηνπ επηζπκεί θαη 

λα ηε ζηακαηήζεη επίζεο ζε φπνην ζεκείν επηζπκεί αλά πάζα ζηηγκή. H 

ιεηηνπξγία απηή έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα θαζψο αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεμαηξέησο. 
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3.3.2 Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα 

 

 Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη 

θάπνην project ελεξγφ, κε «φρη άδεηα» tracks ή ελαιιαθηηθά λα ππάξρνπλ ζην 

δίζθν θνξησκέλα αξρεία είηε ηχπνπ aria, παιηφηεξα δειαδή projects, είηε 

ηχπνπ midi ψζηε λα θνξησζνχλ ή λα εηζαρζνχλ αληίζηνηρα ζην ρψξν εξγαζίαο 

γηα αλαπαξαγσγή. 

Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Ο ρξήζηεο θνξηψλεη έλα αξρείν aria είηε εηζάγεη έλα αξρείν midi είηε 

εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα κε θελφ project. 

2. Παηψληαο Play (Δηθφλα1/εκείν2, ζηελ αξρή) μεθηλά ε αλαπαξαγσγή 

ηνπ θνκκαηηνχ απφ ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν θέξζνξαο. 

3. Με ην πνληίθη κπνξεί λα κεηαθέξεη ηνλ θέξζνξα νπνπδήπνηε θάλνληαο 

αξηζηεξφ click ζηε κπάξα ρξφλνπ (Δηθφλα1/εκείν8). 

4. Αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αλαπαξαγσγή 

(Δηθφλα1/εκείν2, ζηελ αξρή). 

αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλαπαξαγσγή ηνπ track / 

θνκκαηηνχ πνπ είλαη ελεξγφ ζην πξφγξακκα. 

 

3.4 Αποθήκεςζη / εξαγωγή μοςζικού track / κομμαηιού 

 

3.4.1 Πεπιγπαθή και πποηεπαιόηηηα 

 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηε δνπιεία ηνπ ή ηηο αιιαγέο πνπ 

έθαλε ζε θάπνην ήδε ππάξρνλ project. Μπνξεί λα ηηο απνζεθεχζεη ζε αξρείν 

ηχπνπ aria ή λα ηα εμάγεη ζε κνπζηθφ αξρείν ηχπνπ midi πνπ κπνξεί λα 

αλαπαξαρζεί απφ πνιιέο πεγέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια 

πξνγξάκκαηα. Η πξνηεξαηφηεηα είλαη πςειή θαζψο ε ιεηηνπξγία απηή είλαη 

απφ ηηο θπξηφηεξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαζνξίδεη ηε ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία. 

Απεπζχλεηαη ελ κέξεη ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο φπνηνο ρξεζηκνπνηεί ην 

πξφγξακκα ζα ζέιεη λα απνζεθεχζεη ηε δνπιεηά ηνπ αιιά ε ιεηηνπξγία ηεο 

εμαγσγήο απεπζχλεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πνπ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη 

ηελ ηερλνινγία midi 
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3.4.2 Πποαπαιηούμενα, ακολοςθία ενεπγειών, αποηελέζμαηα 

 

 Γηα λα εθηειεζηεί ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφ 

project ζην πξφγξακκα. 

Δθηεινχληαη κε ηε ζεηξά νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη File-> Save ή File->Save as ή File->Export to 

MIDI.  

2. Αλνίγεη έλα παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ην φλνκα ηνπ 

αξρείνπ πνπ απνζεθεχεηαη ή εμάγεηαη θαζψο θαη ηε ζέζε πνπ ζα 

απνζεθεπηεί ζην δίζθν. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ aria ή midi 

ζην δίζθν πνπ κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαπαξαρζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί 

απφ ηα πξφγξακκα. 
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4. Δξωηεπικέρ απαιηήζειρ διεπαθών 
 

4.1 Γιεπαθέρ σπήζηη  

 

 Γηεπαθή κε ρξήζε γξαθηθψλ: 

Η δηεπαθή κε ρξήζε γξαθηθψλ (Graphical User Interface - GUI) ζε φια ηα 

ππνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα1. 

Τπνζηεξίδνληαη ηα θπιηφκελα κελνχ: 

o File 

o Edit 

o Tracks 

o Settings 

o Help 

Απφ ηα κελνχ απηά ν ρξήζηεο κπνξεί λα: 

o Γεκηνπξγήζεη λέν αξρείν 

o Δηζάγεη αξρείν midi 

o Κιείζεη ην ηξέρνλ project 

o Κιείζεη ην παξάζπξν 

o Δθηππψζεη ζε κνπζηθή ζεκεηνινγία ην project 

o Αληηγξάςεη, επηθνιιήζεη, αλαηξέζεη 

o Δθηειέζεη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πάλσ ζην θνκκάηη 

(π.ρ. θαηάξγεζε λνηψλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ε κία ηελ άιιε θιπ) 

o Πξνζζέζεη / δηαγξάςεη track 

o Οξίζεη ηδηφηεηεο track 

o Αλαδεηήζεη βνήζεηα 

Οη επηινγέο απηέο γίλνληαη κέζα απφ αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ 

εκθαλίδνληαη φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην αληίζηνηρν κελνχ. 
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Απφ ηε γξακκή βαζηθψλ επηινγψλ (Δηθφλα1/εκείν2) κπνξεί λα: 

o Δθθηλήζεη αλαπαξαγσγή 

o ηακαηήζεη αλαπαξαγσγή 

o Δπηιέμεη δηάξθεηα θνκκαηηνχ 

o Δπηιέμεη tempo θνκκαηηνχ 

o Δπηιέμεη ξπζκφ θνκκαηηνχ 

o Δπηιέμεη ζεκείν εθθίλεζεο θνκκαηηνχ 

o Δπηιέμεη βαζκφ εζηίαζεο (zoom) ζην ρψξν εξγαζίαο 

o Δπηιέμεη εξγαιείν ζχληαμεο  

Απφ ην ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα επηιέμεη: 

o ε πνηα πξνβνιή ζα ζπλζέζεη 

o Πνην φξγαλν ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

o Πνηα εθθέ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

o Σνλ ηξφπν εκθάληζεο ηνπ θάζε track 

o Σελ έληαζε αλαπαξαγσγήο ηνπ θάζε track 

 

 Γηεπαθή κε ρξήζε πιήθηξσλ ζπληφκεπζεο: 

 

Σα πιήθηξα ζπληφκεπζεο (hotkeyes) παξέρνληαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ 

ρξήζηε θαζψο κπνξεί λα απνθχγεη λα ράζεη ρξφλν πξνζπαζψληαο λα εθηειέζεη 

κηα δηεξγαζία κε ην πνληίθη αθνχ κπνξεί λα ηελ θάλεη κε ην πάηεκα θάπνηνπ 

πιήθηξνπ ή θάπνηνπ ζπλδπαζκνχ πιήθηξσλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο ζπληνκεχζεηο πνπ έρεη ην Aria: 

o Νέν αξρείν – Ctrl+N 

o Άλνηγκα αξρείνπ – Ctrl+O 

o Απνζήθεπζε – Ctrl+S 

o Απνζήθεπζε σο… - Ctrl + Shift + S 

o Κιείζηκν – Ctrl + W 

o Πιεξνθνξίεο ηξαγνπδηνχ - Ctrl+I 

o Δθηχπσζε κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο - Ctrl+P 

o Έμνδνο - Ctrl+Q 

o Απαινηθή / αλαίξεζε - Ctrl+Z 

o Αληηγξαθή - Ctrl+C 

o Δπηθφιιεζε - Ctrl+ V 

o Δπηθφιιεζε ζηε ζέζε ηνπ δξνκέα - Ctrl+Shift+V 
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o Δπηινγή φισλ - Ctrl+A 

o Δπηινγή θαλελφο - Ctrl+Shift+A 

o Δπηινγή λνηψλ.. - Ctrl+F 

o Πξνζζήθε track - Ctrl+Shift+N 

o Γηαγξαθή track - Ctrl+DEL 

 

4.2 Γιεπαθέρ ςλικού 

 

 Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί έλαο εθηππσηήο γηα εθηχπσζε ηνπ θνκκαηηνχ ζε 

πεληάγξακκν αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηνο. 

 Σν Aria ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θάξηα ήρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο 

πξφθεηηαη γηα software κνπζηθήο επεμεξγαζίαο. 

 

4.3 Γιεπαθέρ Λογιζμικού 

 

 Σν πξφγξακκα κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη ζε midi αξρεία εθηφο απφ 

aria θαη θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο midi player, εθηφο απφ ην Aria. 

 Πξνθαλψο ε ζχλδεζε απηή ησλ δχν πξνγξακκάησλ δελ είλαη άκεζε 

νπφηε θαη δελ ππάξρεη θακία επηξξνή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Aria. 

 

4.4 Γιεπαθέρ Δπικοινωνίαρ 

 

 Γελ ππάξρνπλ ζηελ παξνχζα έθδνζε. 
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5. Άλλερ μη λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ 
 

5.1 Απαιηήζειρ απόδοζηρ  

 

 Οη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη είλαη ζρεηηθέο κε ηε 

απφδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Γελ επηβαξχλεη ηελ επίδνζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ηξέρεη. 

 Παξέρεη ζην ρξήζηε κηα ιηηή, εχρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθή δηεπαθή. 

 Παξέρεη αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ην ρξήζηε λα 

ελεξγήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο δηεπαθήο. 

 Παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο βνήζεηαο ζην 

Γηαδίθηπν. 

 Παξέρεη ζην ρξήζηε samples νξγάλσλ κε πςειή πηζηφηεηα απφδνζεο. 

 Απνθεχγεη ηε ρξνλνθαζπζηέξεζε (latency) κεηαμχ εγγξαθήο θαη 

αλαπαξαγσγήο. 

 

5.2 Απαιηήζειρ αξιοπιζηίαρ 

 

 Κακία ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δε ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ.  

 Η πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ην πξφγξακκα ψζηε λα παξακέλεη αμηφπηζην 

πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θαη πνπ είλαη ε ίδηα κε ηα 

πεξηζζφηεξα ειεχζεξα ινγηζκηθά αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

 

5.3 Απαιηήζειρ αζθάλειαρ 

 

 Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο νξίδνληαη επαθξηβψο ζηε άδεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά ζέκαηα: 

 Σν πξφγξακκα δηαλέκεηαη ρσξίο ρξέσζε. 

 Δθηειείηαη ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 
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 Αλαπαξάγεηαη θαη αλαδηαλέκεηαη ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

 Ο θψδηθαο είλαη ειεχζεξνο ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηνλ κειεηήζεη. 

 Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηελ πεξαηηέξσ αλάηπμε ηνπ 

έξγνπ. 

 Η ζπγγξαθή δελ ηηκσξείηαη αιιά επηβξαβεχεηαη. 

 θνπφο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε δηαλνκή, ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπ. 

 Οη δεκηνπξγνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα θάζε ηη 

λεφηεξν. 

 Οη δεκηνπξγνί νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο κε φιεο ηηο 

αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο. 

 

5.4 Δςσπηζηία ζςζηήμαηορ 

 

 Σν πξφγξακκα νθείιεη λα είλαη εχρξεζην απνδνηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην 

ρξήζηε. Αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο ηα παξαπάλσ, ηφηε κεηψλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη ρξεζηψλ ηνπ. 

 Πνιχ ζεκαληηθή ε πξψηε επαθή. Πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ θαη εχθνιν 

ζηε ρξήζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Υξήζηεο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία απν παξφκνηα πξνγξάκκαηα: ζα 

πξέπεη λα βξνχλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη 

λα θαηαλνήζνπλ ηε δηάηαμε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ ηελ πξψηε 

θνξά πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πξφγξακκα. 

 Υξήζηεο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηα πξνγξάκκαηα: ζα 

πξέπεη λα θαηαλννχλ ζρεηηθά εχθνια αξρηθά ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο εηζαγσγή αξρείνπ, δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ελφο track θαη 

αθνινχζσο λα θαηαλννχλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία 

επεμεξγαζίαο. 

 Οη δεκηνπξγνί ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δηνξζψλνπλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πξφγξακκα θπξίσο εάλ έρνπλ 

δερζεί αλαθνξέο ζθαικάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο.  



 
27 Aria Maestosa Version <1.2.4.1> 

 Οη δεκηνπξγνί πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηπρφλ 

ελεκεξψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ ππάξρεη λέα ελεκέξσζε γηα ην 

πξφγξακκα, πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ψζηε νη 

ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο. 

 Πξέπεη λα παξέρεηαη νδεγφο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνλ νπνίν νη 

ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δνχλ θαη λα ζπκβνπιεπηνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο 

ηνπο. Όηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ 

εξγαιείνπ, απηφκαηα ν νδεγφο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ελεξγφ feedback απφ ηνπο developers πξνο ηνπο 

ρξήζηεο γηα νπνηαδήπνηε απνξία / πξφβιεκα ρξήζεο. 

 Υξήζηκν ζα εηαλ λα αλαπηχζζνληαλ tutorials γηα ην πξφγξακκα απφ 

θάπνηα νκάδα έκπεηξσλ ρξεζηψλ ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο developers. 

 Αλέβαζκα ζην Γηαδίθηπν αξρείσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην 

πξφγξακκα ψζηε λα ηεζεί ε δνκή ηνπο πξνο κειέηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤ-

ΜΔΝΔ ΔΚΓΟΔΙ 
 

ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ (v1.2.4.1), φπσο θαη ηζρχεη 

γεληθά γηα ηελ νκάδα εθδφζεσλ v1.2.x έρνπλ πινπνηεζεί πνιιέο βειηηψζεηο ζε 

ζρέζε κε παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο: 

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο (ζε 

πεληάγξακκν). 

 Γπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο κεκνλνκέλνπ track κέζσ θνπκπηνχ πνπ 

πξνζηέζεθε. 

 Νέν εξγαιείν γηα πξνζζήθε λνηψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ν ρξήζηεο 

λα ζείξεη (drag) ην πνληίθη. 

 Κάλνληαο click ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ editor δελ αθνχγεηαη ε 

ηελ νπνία παηάκε. 

 Βειηησκέλν κελνχ αλαίξεζεο (Undo) κε εκθάληζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ηίζεηαη πξνο αλαίξεζε. 

 Βειηησκέλν παξάζπξν δηαιφγνπ φηαλ γίλεηαη θιείζηκν 

πξνγξάκκαηνο κε αιιαγέο πνπ δε ζψζεθαλ. 

 Πξνζζήθε θνπκπηνχ γηα παχζε αλαπαξαγσγήο (Pause). 

 Γπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο tracks. 

 Τπνζηήξημε κεηάβαζεο score πάλσ ή θάησ θαηά κηα νθηάβα. 

 Βειηίσζε ρεηξηζκνχ on/off δηαθνπηψλ. 

 Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο λφηαο θαηά κία νθηάβα κε ην 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Shift+up/down (γηα κεηαθίλεζε πάλσ 

ή/θαη θάησ αληίζηνηρα). 

 Γπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο λνηψλ θαηά έλα κέηξν κε ην 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Shift+left/right (γηα κεηαθίλεζε ζην 

πξνεγνχκελν ή επφκελν κέηξν αληίζηνηρα). 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο πξνθαζνξηζκέλεο εκθάληζεο κέζα απφ ην 

menu Preferences. 

 Γπλαηφηεηα εκθάληζεο δηάξθεηαο ηξαγνπδηνχ ζην παξάζπξν 

πιεξνθνξηψλ ηξαγνπδηνχ. 

 Γπλαηφηεηα επηινγψλ έληαζεο θαη εκθάληζεο γηα θάζε track 

μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν. 

 Καηάξγεζε GLUT dependency ηνπ renderer ηεο OpenGL. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: ΛΙΣΑ ΑΝΟΙΥΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα ζέκαηα πνπ κέλεη λα 

δηεπζεηεζνχλ ζε επφκελεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο MIDI controller γηα ερνγξάθεζε. 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζηε ζσζηή εθηχπσζε θάπνησλ κνπζηθψλ 

ζπκβφισλ 

 Βειηίσζε ζρεηηθήο ηαρχηεηαο αλαπαξαγσγήο – θίλεζεο δξνκέα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΟΛΙΑ/ΚΡΙΣΙΚΔ ΥΡΗΣΩΝ 
 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη απηνχζηα ζρφιηα θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα απφ ρξήζηεο ηνπ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ ηζηφηνπν δηαλνκήο ηνπ  

http://sourceforge.net/projects/ariamaestosa/reviews/?sort=date&filter=all#revi

ews-n-ratings 

 

Mohamed Abdel Maskoud: «Σν ρξεζηκνπνίεζα γηα αλάπηπμε παηρληδηνχ. Αλ 

έρεηο ηε κεισδία ζην κπαιφ ζνπ, απηφ ην πξφγξακκα είλαη ν γξεγνξφηεξνο 

ηξφπνο γηα λα ηε ζπλζέζεηο». 

 

[v i a n]: Υξεζηκνπνηψ ην πξφγξακκα γηα επεμεξγαζία midi θαη ην βξίζθσ 

πνιχ θαιφ. Θα έπξεπε λα ην δνθηκάζεηε. 

 

 

 

Απ‟ φηη θαίλεηαη νη ρξήζηεο έρνπλ κείλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

ην πξφγξακκα θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο ίδηνπο θαζψο θαη λα πιεξεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη. 

 

 

  

http://sourceforge.net/projects/ariamaestosa/reviews/?sort=date&filter=all#reviews-n-ratings
http://sourceforge.net/projects/ariamaestosa/reviews/?sort=date&filter=all#reviews-n-ratings
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΣΙΓΜΙΟΣΤΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΣΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3: Ο editor γηα ηα ηχκπαλα 

 

Δηθφλα 2: Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ νη editors πεληαγξάκκνπ, πηάλνπ θαη θηζάξαο 
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Δηθφλα 5: Μελνχ επηινγήο νξγάλνπ. 

Δηθφλα 4: Μελνχ επηινγήο θαη editor εθθέ 



 
33 Aria Maestosa Version <1.2.4.1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6: Παξάδεηγκα ηξαγνπδηνχ δεκηνπξγεκέλνπ κε ην Aria Maestosa. 


