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Real time remote recording
 Τεχνολογία που υπάρχει ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω 

της οποίας μας παρέχεται η δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουμε ηχογραφήσεις μέσω διαδικτύου σε 
πραγματικό χρόνο

 Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας VST 
Connect της Steinberg, η οποία περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα Cubase Pro της ίδιας εταιρείας

 Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ηχολήπτη και τον μουσικό 
είναι άμεση χωρίς καμία καθυστέρηση

 Προσομοίωση της λειτουργίας ενός κανονικού recording 
studio (control room – live room), με τη διαφορά ότι το live 
room μπορεί να βρίσκεται …οπουδήποτε στον κόσμο



Real time remote recording
 Η δυνατότητα για απομακρυσμένη ηχογράφηση σε 

πραγματικό χρόνο (real time remote recording) άνοιξε 
νέους ορίζοντες στη μουσική βιομηχανία

 Δημιουργήθηκαν επαγγελματικές συνεργασίες ανάμεσα 
σε studios και μουσικούς εκμηδενίζοντας τον 
παράγοντα της απόστασης

 Η μουσική εκπαίδευση είναι ένας από τους τομείς 
στους οποίους βρίσκει άμεση παιδαγωγική και 
καλλιτεχνική εφαρμογή αυτή η τεχνολογία



Real time remote recording στην 
εκπαίδευση

 Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για τη 
δημιουργία διασχολικών projects ανάμεσα σε σχολεία στα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας

 Άμεση επέκταση είναι η διάδραση με σχολεία της 
ομογένειας ανά τον κόσμο, αλλά και με σχολεία άλλων 
χωρών με τα οποία πιθανόν να υπάρχουν συνεργασίες μέσω 
προγραμμάτων, αδελφοποίησης, κ.ο.κ..

 Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων 
προσφέρεται ως μάθημα επιλογής η Ηχοληψία, οπότε ένας 
μεγάλος αριθμός παιδιών έχει ήδη τις γνώσεις, για να 
χειριστεί τόσο τον σχετικό εξοπλισμό όσο και τα αντίστοιχα 
λογισμικά πακέτα.



Real time remote recording



VST Connect, τι χρειάζεται..
 Από την πλευρά του ηχολήπτη χρειάζεται να υπάρχει το Cubase 

Pro και προφανώς μία κάρτα ήχου
 Από την πλευρά του μουσικού χρειάζεται μόνο η ύπαρξη ενός Η/Υ 

που θα εκτελεί το VST Connect Performer, το οποίο το κατεβάζει 
δωρεάν από το site της Steinberg και επίσης, μία κάρτα ήχου

 Ο μουσικός δεν χρειάζεται να έχει γνώσεις ηχοληψίας, καθώς ο 
χειρισμός μπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο (εάν γνωρίζει) είτε 
από τον ηχολήπτη απομακρυσμένα

 Όλες οι ρυθμίσεις (monitoring, effects, equalizing, dynamics etc) 
γίνονται απομακρυσμένα από τον ηχολήπτη σε πραγματικό 
χρόνο, σα να είχε τον μουσικό στο live room του studio του

 Στην βασική έκδοση (VST Connect SE) μπορεί να ηχογραφεί 
μέχρι και 2 κανάλια ταυτόχρονα, ενώ στην πλήρη έκδοση μπορεί 
να ηχογραφεί πολυκάναλα μέχρι και 16 κανάλια ταυτόχρονα σε 
συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192 kHz



VST Connect interface



VST Connect Performer Interface



Μουσικά Σχολεία και ..Covid-19
 Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε όλο τον πλανήτη, 

όλους τους ανθρώπους, όλα τα επαγγέλματα

 Οι τέχνες γενικότερα, και η μουσική ειδικότερα, ήταν 
από τις πρώτες δραστηριότητες που επλήγησαν βαριά 
και εξακολουθούν να πλήττονται!

 Η μουσική εκπαίδευση έτυχε της ίδιας μοίρας, με 
αποτέλεσμα, τα μουσικά σχολεία, οι μουσικές σχολές, 
τα ωδεία και όλοι οι χώροι μουσικής πράξης να μην 
μπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους 



Μουσικά Σχολεία και ..Covid-19
 Επιστρατεύτηκε η τεχνολογία λοιπόν, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν

 Η τηλεκπαίδευση που εφαρμόστηκε δεν λάμβανε 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μουσικών μαθημάτων, 
οπότε έπρεπε να βρεθούν λύσεις για όσο το δυνατόν 
καλύτερη κάλυψη των:

 Ατομικών μαθημάτων

 Ομαδικών μαθημάτων μουσικής (Θεωρητικά, Χορωδία, 
Solfege, Βυζαντινή, Παραδοσιακή)

 Μουσικά Σύνολα



Μουσικά Σχολεία και ..Covid-19: 
ομαδικό και ατομικό μάθημα
 Ως γνωστόν, εφαρμόστηκαν λύσεις όπως η χρήση smartphones, 

laptops, όπου η αποτύπωση του ήχου από τα ενσωματωμένα μικρόφωνα 
υστερούσε σε πιστότητα

 Η ενδεδειγμένη λύση είναι να διαθέτουν όλοι εξωτερικές κάρτες ήχου και 
μικρόφωνα, προκειμένου να υπάρχει μια σεβαστή ποιότητα, πράγμα 
πολύ δύσκολα εφικτό, τουλάχιστον από την πλευρά των μαθητών, 
δεδομένου ότι αυτό μεταφράζεται σε ένα κόστος τουλάχιστον 100€ 
περίπου..

 Άμεση η ανάγκη εξοπλισμού των σχολείων με τον σχετικό εξοπλισμό
 Αυτό που έδειξε η εμπειρία της τηλεκπαίδευσης για τους μουσικούς 

εκπαιδευτικούς είναι ότι η χρήση μιας κάρτας ήχου (audio interface) με 
τη χρήση της λειτουργίας “Loopback” έλυσε πολλά προβλήματα. Ο 
μαθητής μπορεί να ακούει με πολύ καλή ποιότητα τόσο το όργανο που 
παίζει ο καθηγητής, την ομιλία του αλλά και την αναπαραγωγή 
(loopback) του υπολογιστή από κάποιο λογισμικό τύπου sequencer που 
χρησιμοποιεί για συνοδεία ή backing track



Μουσικά Σχολεία και ..Covid-19:
Μουσικά Σύνολα
 Στα Μουσικά Σύνολα όμως, η πιο δημοφιλής και 

προσβάσιμη λύση για διαδικτυακά projects ήταν η 
χρήση smartphones όπου ο καθηγητής έστελνε ένα 
track με τη βασική δομή του κομματιού και ο κάθε 
μαθητής βιντεοσκοπούσε το performance πάνω σε 
αυτό το track, αλλά με κακή ποιότητα ήχου

 Κι εδώ η λύση είναι το real time remote recording όπου 
η ποιότητα του ήχου είναι σαφώς ανώτερη

 Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, ακολουθεί το 
χρονοβόρο και επίπονο video montage..



VST Connect …in action



Μουσικό Σχολείο Αλίμου, 
Σύνολο Σύγχρονου Ελληνικού και Ξένου 

Δημοφιλούς Ρεπερτορίου



Project με συμμετοχή διαφορετικών σχολείων 
και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ



Μουσικό Σχολείο Αλίμου



Σας ευχαριστώ πολύ,

Γιάννης Μαλαφής

Κύπρος, 2-3 Σεπτεμβρίου 2021


