Εγχειρίδιο χρήσης

Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ
Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με
μετακίνηςη οκτάβων) και ήχουσ Ιςοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώσ και δυνατότητα
φόρτωςησ των δικών ςασ ήχων Ιςοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητησ ρύθμιςησ
κάθε πλήκτρου τῆσ ὀκτάβασ (τῆσ ἐπιλεγμένησ οἰκογένειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (N-ET) μόρια
(υφέςεισ/διέςεισ). Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιςη Βάςησ (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαςτήματα),
διαφορετικέσ ςυχνότητεσ αναφοράσ (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα
επιλογήσ Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνιςησ ςυχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνιςησ
72-ET (Ν-ΕΤ) μουςικών διαςτημάτων μεταξύ των φθόγγων.
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1. Δσμαςόςηςεπ
1. Τονικι ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ (Key Tuning / Scale Tuner) κάκε πλικτρου τθσ οκτάβασ
(τησ επιλεγμζνησ οικογζνειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app1),
Αποθήκευςη τονικϊν ρυθμίςεων
2. Διαςτιματα/Κλίμακεσ: Ιςοςυγκεραςμζνη-72 Επιτροπισ 1881 (βαςικι), και επίςησ:
Αςυγκζραςτη Επιτροπήσ 1881, Αςυγκζραςτη Χρυςάνθου, Αςυγκζραςτη Διδφμου,
Ιςοςυγκεραςμζνθ-12 (Ευρωπαϊκή)
3. Ήχοι: Ιςοκράτθσ 1 (μόνθ ανκρώπινθ φωνι), Πιάνο, Συνκετικι Χορωδία 1, υνθετική
Χορωδία 2
4. Δυνατότητα φόρτωςθσ των δικών ςασ wav αρχείων Ιςοκράτθ “Your Ison” (In-app),
εκμεταλλευόμενοι τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ! (piano soundboard)
5. Μετατόπιςθ Βάςθσ (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, 12 72-ΕΤ (και Ν-ΕΣ)
θχομόρια/διαςτιματα
6. Ν-ιςοςυγκεραςμζνα (Ν-ΕΤ) διαςτήματα (δεκαδικά) με ρυκμιηόμενο Ν από 12-99999
7. Χρονονόμοσ (βυηαντινόσ) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξφλινο ήχο, Μετρονόμοσ
(ευρωπαϊκόσ)
8. Δυνατότθτα αυτομάτου ςυνεχοφσ πατιματοσ πλήκτρου (play/stop) όταν ζχει
επιλεγεί ήχοσ Ιςοκράτη, ςυνθ. Χορωδίασ
9. Δυνατότθτα ταυτόχρονου πατιματοσ πολλαπλών πλικτρων/ιχων
10. Πιάνο 97-πλικτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιςη
οκτάβων), Απεικόνιςη 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου)
11. Βυηαντινό Πιάνο με βυηαντινά διαςτιματα
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ρφθμιςη Χρόνου Απελευθζρωςησ (Release Time), για πιςτότερθ αλλαγι των ιχων
Χρόεσ, Βου/Ζω δίεςθ (In-app, δωρεάν)
Ψθφιακι «οκόνθ» απεικόνιςησ πληροφοριϊν
Εμφάνιςη τονικϊν διαςτθμάτων ανάμεςα ςτα πλήκτρα, Εμφάνιςη ςυχνοτιτων
επάνω ςτα αντίςτοιχα πλήκτρα, Αποκικευςθ οριςμζνων ρυθμίςεων
Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίεσ Παραςημαντικήσ, Νη, Πα, Βου, ..., Ντο, Ρε, Μι, ...,
C, D, E, …
4 διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ (Κε 440, Νη 261.63, Νη 256, Νη 220)
Εμφάνιςη αντιςτοίχιςησ πλήκτρων πιάνου ςε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολι
μεγζκουσ πλικτρων, Λογαρικμικι Αυξομείωςη ζνταςησ ήχου
Δυνατότητα χρήςησ του Ιςοκράτη ςτο μιςό τησ οθόνησ (για παράλλθλο e-Book
αναγνώςτθ), Επιλογή εικόνασ υποβάθρου
Υποςτιριξθ χριςεωσ πολλαπλισ αφισ, πλθκτρολογίου, ποντικιοφ (ανάλογα με τισ
δυνατότητεσ του υπολογιςτή/ταμπλζτασ ςασ)
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«In-app», ρημαίμει όςι η αμςίρςξιυη δσμαςόςηςα/λειςξσογία εμεογξπξιείςαι όςαμ αγξοαρςεί
από ςξ Windows Store (μέρα από ςημ εταομξγή).
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2. Γοήγξοη εκκίμηρη
(Quick Start) Ιρξκοάςηπ
1. Παςήρςε ςξ κξσμπί
(ή F2 ρε
πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ
μεμξύ, ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι»
επιλένςε ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή
«Σσμθεςική Χξοχδία 1», όπχπ ταίμεςαι
ρςημ εικόμα.
2. Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ
ςαμπλέςα ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ
μα «βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home
theater), αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ
ακξύγεςαι «γεμάςξπ».
Eίστε έτοιμοι!
Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η
ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Ν=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ
1881 και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz.
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3. Αμαλσςική Επενήγηρη
a. Κύρια οθόνη
Ζ κύοια ξθόμη έυει χπ ενήπ:

Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςχ:

1. Βοήθεια (F1)
Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Μπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και
με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ.

2. Επιλογέσ ήχου (F2)
Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεχμ ςξσ ήυξσ, όπχπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ,
ιρξκοάςη, ...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβχμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι
παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ
F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ.

3. Άλλεσ επιλογέσ (F3)
Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοχμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπχπ μαοςσοίεπ,
εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςχμ/ρσυμξςήςχμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ.
Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με
ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ.
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4. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) – In-app
Με ςημ επιλξγή ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί
ασςή η λειςξσογία· δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) εμταμίζξμςαι
ποξοσθμιρμέμα κξσμπιά με ςιπ Χοόεπ και ςα Εχ/Βξσ ρε δίερη. Ζ επιλξγή ςχμ Χοξώμ
αλλάζει αμςιρςξίυχπ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεχοία ςχμ Χοξώμ) και
εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμχ ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ πεμςάυξοδξ
όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ.

5. Σονική Ρύθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) – In-app
Με ςημ επιλξγή ασςξύ ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ
αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία· δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ)
παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ ςξμικήπ ούθμιρηπ (key tuning / scale tuner) κάθε
πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- 72ET μόοια (και
εμ γέμει ρε N-ET μόοια, όπξσ ςξ Ν παίομει ςιμέπ 12-99999).
Τα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι οσθμιζόμεμα (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ
Ήυξσ», «Βήμα Μεςαςόπιρηπ»), π.υ. ρε 72-ΔΤ, αμά 2 μόοια, ή αμά 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0,
6.0, 10.0, 12.0 μόοια, όπχπ ρςημ παοακάςχ παοαδειγμαςική εικόμα.

Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξ Ν (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ») ρε ξπξιαδήπξςε
ακέοαιη ςιμή από 12 (εσοχπαψκή, πιάμξ) μέυοι 1200 (cents), μέυοι... 99999! Σε ασςήμ
ςημ πεοίπςχρη ςα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι Ν-ΔΤ μόοια για ςξ
επιλεγμέμξ Ν.
Μπξοείςε επίρηπ μα απξθηκεύρεςε (SAVE) και μα επαμακςήρεςε (LOAD) ςιπ
ςξμικέπ ραπ οσθμίρειπ (key/scale tunings). Για μα επαμακςήρεςε ςημ ποχςόςσπη
κλίμακα, παςήρςε ςξ RESET. Για μα εταομόρεςε/εμεογξπξιήρεςε ςιπ ςξμικέπ αλλαγέπ
πξσ κάμαςε ποέπει απαοαίςηςα μα παςήρεςε ςξ κξσμπί APPLY, ξπόςε και θα
εμταμιρςεί έμα κίςοιμξ «ςικ» (check mark).
Οι ςξμικέπ οσθμίρειπ είμαι ρσμάοςηρη ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ, και
ςξσ επιλεγμέμξσ Ν.
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6. Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου
Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε
ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ
σπξλξγιρςή ένξδξ).

7. Εςτίαςη πληκτρολογίου
Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ
σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ
πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα
παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη
ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά
ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ.

8. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5)
Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςχμ πλήκςοχμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ).
Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία».
Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ
πληκςοξλόγιξ.

9. Αγορά πρόςθετων λειτουργιών – Ιn-App
Με ςξ κξσμπί ασςό μπξοείςε κας’ αουήμ μα δείςε (και ετόρξμ θέλεςε, μα
αγξοάρεςε) ςιπ διαθέριμεπ In-app ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ: 1. Τξμική
ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), 2. Χοόεπ, Εχ/Βξσ δίερη (Chroas Etc.), 3. Ισοκράτης
με δικά σου αρχεία ήχου wav (Your Ison). Οι ςιμέπ ςξσπ ταίμξμςαι μέρα από ςημ
εταομξγή.
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10. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6)
Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ
(ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό
Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ).
Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςχμ υςύπχμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ
ποξκαθξοιρμέμχμ ςιμώμ υςύπχμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (από ςξ
Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό
«λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ.
Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και
επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ
αμά λεπςό.
Μπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει
ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα.

11. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift)
Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Ν-ΔΤ) διαρςήμαςα
(μόοια) μεςαβξλήπ.

Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Ν-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι
από ςημ επιλξγή Ν ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2).
Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Ν=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει
αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Ν=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη
βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200).
Ζ επιλξγή ςχμ διαρςημάςχμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Ν, ελέγυεςαι ρςιπ
«Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)».

12. Μετατόπιςη οκτάβων
Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ
μεςαςόπιρηπ ξκςάβχμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97
ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8).

13. Μέγεθοσ πλήκτρων
Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ πλήκςοχμ ςξσ πιάμξσ.

14. Ένταςη ήχου
Δσμαςόςηςα ασνξμείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ
ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείχρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ).
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15. Εικονική οθόνη «LCD»
Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ
Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε
ιδιαίςεοη εμόςηςα.

b. Επιλογέσ ήχου (F2)
Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςχμ
επιλξγώμ ήυξσ, όπχπ ρςημ δενιά εικόμα.
Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ:

1. Κλίμακεσ
Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ
«ξικξγέμειαπ» κλιμάκχμ:

επιλξγήπ

i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881
ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881
iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ
iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ
v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή)
Απ ρημειχθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι
ξι κλίμακεπ ςηπ καθιεοχμέμηπ θεχοίαπ ςηπ
Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ.
Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςχμ Τοιώμ Δαρκάλχμ)
μαπ παοέδχρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ
διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ
εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ
[1], [2], [3].
Ζ
κλίμακα
«Θρξρσγκεοαρμέμη-12
(Δσοχπαψκή)» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από
Μξσρικό ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ, ή επίρηπ για
ρύγκοιρη, από Μξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ
Μξσρικήπ.

2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ)
Τξ Ν είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα
πάοει ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και 99999.
Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Ν δεμ αλλάζει
ςιπ ρσυμόςηςεπ ςχμ τθόγγχμ πξσ παοάγξμςαι από
ςιπ κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες
ρςημ παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!)
και ςα μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι
ακέοαιεπ ςιμέπ). Τα μόμα πξσ αλλάζει είμαι:
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α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift),
β. το διάστημα μεταβολής (Ν-ΕΤ μόρια) ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key
tuning), και
γ. τα απεικομιζόμεμα (Ν-ΕΤ) διαστήματα αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ
έυξσμε ςημ αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Νη-Πα είμαι 9/8, ξπόςε
ρε Ν=72 είμαι 12.23 μόοια [=72log2(9/8)], ρε Ν=563 (για παοάδειγμα) είμαι 95.67 μόοια
[=563log2(9/8)], και ρε Ν=1200 είμαι 203.91 [=1200log2(9/8)].

3. Διαθέςιμοι Ήχοι
Οι παοακάςχ ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη:
-

Πιάμξ
Θρξκοάςηπ 1: Αμθρώπιμη φωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted)
Συμθετική Χορωδία 1
Σσμθεςική Χξοχδία 2
Your Ison Ισοκράτης2

Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείχρη ήυξσ), γίμεςαι
υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοχρη ςχμ πλήκςοχμ· δείςε
παοακάςχ για ςξμ υοόμξ απελεσθέοχρηπ.
Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείχμ πξσ
μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home
theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic».

4. Αριθμόσ οκτάβων
Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξοαςώμ ξκςάβχμ, δύξ έχπ ςέρρεοιπ.

5. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ
Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Νη ή Δι (όςαμ ξ
επιλεγμέμξπ ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ).

6. Εμφάνιςη όλων των μαύρων πλήκτρων
Με ςξμ διακόπςη ασςό επιλέγεςε ςημ εμτάμιρη ή μη όλχμ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ
(ξσριαρςικά ςχμ πλήκςοχμ B#, E# ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςξ ρσμβαςικό πιάμξ).

7. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time)
Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείχρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοχθεί έμα
παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Μικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ
«ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Μεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά.

8. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ
Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα.

2

Ζ επιλξγή ασςή «Your Ison Θρξκοάςηπ», εμταμίζεςαι όςαμ αγξοαρςεί και οσθμιρςεί ασςή η Inapp λειςξσογία. Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα.
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9. Ήχοσ Φρονονόμου
Δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ ήυξσ ςξσ Χοξμξμόμξσ.

10. υχνότητα αναφοράσ (Hz)
Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ καθξοίζξμςαι ξι
ρσυμόςηςεπ ςχμ σπόλξιπχμ πλήκςοχμ/τθόγγχμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι
ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Νη (C4) 261.63 Hz, Νη (C4) 256 Hz, Νη (C4) 220 Hz.
Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη
βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ.

11. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ)
Ζ επιλξγή ςξσ βήμαςξπ μεςαςόπιρηπ επηοοεάζει ςιπ ενήπ οσθμίρειπ:
α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift) ρςημ μεςαςόπιρη βάρηπ, και
β. το διάστημα μεταβολής ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning),
όπχπ επενηγήθηκε αμχςέοχ.

12. “Your Ison” Ρυθμίςεισ
Ζ επιλξγή ασςή εμταμίζεςαι ατξύ αγξοαρθεί η In-app λειςξσοία «Your Ison
Θρξκοάςηπ». Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα.
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c. Άλλεσ επιλογέσ (F3)
1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων
Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρχπικώμ οσθμίρεχμ, όπχπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Ν,
μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβχμ, μέγεθξπ
πλήκςοχμ, εικόμα σπξβάθοξσ.

2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων
Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςχμ ςξμικώμ διαρςημάςχμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςχμ
ρσυμξςήςχμ ςχμ τθόγγχμ επί ςχμ αμςιρςξίυχμ
πλήκςοχμ, όπχπ δείυμεςαι παοακάςχ:
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3. Βοήθεια πληκτρολογίου
Δμτάμιρη ή μη ςχμ πλήκςοχμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ
πιάμξσ, όπχπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ
«/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ).

4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ)
Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγχμ:
-

Μαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ
Νη, Πα, Βξσ, ...
Νςξ, Ρε, Μι, ...
C, D, E, …

5. Θέςη μαύρων πλήκτρων
Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα
άρποα πλήκςοα, είςε όπχπ ρςξ πιάμξ.

6. Εικόνα υποβάθρου
Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα.
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d. “Your Ison” Ιςοκράτησ – In-app
Ατξύ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία (δεπ παοαπάμχ ςημ εμόςηςα «Αγξοά
ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ – Θn-App»), πηγαίμεςε ρςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ» ρςημ (μεξεμταμιρθείρα) εμόςηςα «“Your Ison” Ρσθμίρειπ» και πιέρςε ςξ κξσμπί Ρσθμίρειπ ςξ
ξπξίξ ραπ εμταμίζει ςξ παοακάςχ μεμξύ.
Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ποξρεκςικά και με ακοίβεια, και μεςά θα είρςε έςξιμξι μα
υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Ισοκράτη σας, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ λειςξσογίεπ-δσμαςόςηςεπ
ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ!
Σημειώστε, ότι χρειάζεται μα έχετε ηχογραφημέμα 9 αρχεία ήχου wav (*) για μα
λειτουργήσει ο δικός σας Ισοκράτης. Ηα ποέπει μα ηυξγοατήρεςε ςξμ κάςχ Δι, κάςχ
Ιε, κάςχ Εχ (3g.wav, 3a.wav, 3b.wav), και ςξσπ Νη-Ιε (4c.wav, 4d.wav, 4e.wav, 4f.wav,
4g.wav, 4a.wav), ρύμτχμα με ςα διαρςήμαςα ςηπ διαςξμικήπ Ιλίμακαπ ςηπ Δπιςοξπήπ
12-10-8-...! Hint: Για μα βοείςε ςξ ύφξπ ςξσ κάθε τθόγγξσ, μπξοείςε μα
υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Θρξκοάςη Πιάμξ.
(*) Επειδή υπάρχουμ διαφορετικοί τύποι αρχείωμ wav, σε περίπτωση που τα .wav
αρχεία σας δεμ παίζουμ στομ Ισοκράτη Πιάμο, αφότου αγοράσατε και ρυθμίσατε τημ
λειτουργία “Your Ison” σύμφωμα με τις οδηγίες, επικοιμωμήστε μαζί μας στο
panayiotis.apps@gmail.com μα σας βοηθήσουμε!
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e. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6)
Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ
(ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό
Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ).

1. Φρονονόμοσ
Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και
έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ
πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ):

Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα
ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςχ,
από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό
«λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςχ λίρςα με
ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίχμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για
εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςχρη δερμεσςική.

Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ
(F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ».
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2. Μετρονόμοσ
Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και
επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ
αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Μεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια
ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Μεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6
ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ):

f. Εικονική οθόνη «LCD»
Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ.
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Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ
παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία
με ποξρέγγιρη cents.
Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η
διατξοά ςχμ αμςίρςξιυχμ τθόγγχμ/πλήκςοχμ ρε μόοια (Ν-ΔΤ) και ρε cents.
Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Ν, καθώπ και ξ
επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ.
Σςό επάμχ δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ
αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί.
Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ.
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