
 

2. Δεκηοσργώ ηελ δηθή κοσ κοσζηθή (Ηιηθίες: Α’ – Δ’ Δεκοηηθού) 

 

Έλα εξγαιείν πνπ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα λα δεκηνπξγήζσ ηελ δηθή κνπ 

κεισδία είλαη ην Song Maker από ην ChromeMusicLab: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

*(Λεηηνπξγεί θαη ζε tablet – θηλεηό) 

 

Πως ιεηηοσργεί 

 

Σηελ παξαπάλσ εηθόλα βιέπνπκε ην πεξηβάιινλ ηνπ songmaker. 

 

Η πεξηνρή κε ηα γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο, όπσο βιέπνπκε παξαθάησ ζηελ εηθόλα: 

 

απνηειεί ην βαζηθό ρώξν γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο, ηελ κειωδία, όπνπ 

κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηηο λόηεο καο. Ξεθηλώληαο από θάησ κε ηελ λόηα ‘Νην’ θαη 

αλεβαίλνληαο 7 θνπηάθηα, θηάλνπκε κέρξη ηελ λόηα  ‘Ση’. Απηά ηα ρξσκαηηζηά 

θνπηάθηα απνηεινύλ ηελ πξώηε νκάδα από λόηεο.  
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https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


 

Κάζε λόηα παξάγεη θαη έλαλ δηαθνξεηηθό ήρν ή δηαθνξεηηθή κνπζηθή ζπρλόηεηα πνπ 

νλνκάδεηαη ηόλος. 

 

Η ζεηξά ησλ λνηώλ είλαη: Νηο – Ρε – Μη – Φα – οι – Λα – η. 

Εδώ αξρηθά καο δίλεη 2 νκάδεο από λόηεο όπσο βιέπνπκε παξαπάλσ. Αλ εκείο 

ζειήζνπκε λα βάινπκε ή λα αθαηξέζνπκε νκάδα από λόηεο πάκε ζην settings πνπ 

βξίζθεηαη ζην θάησ δεμηά ηκήκα ηεο νζόλεο: 

 

 

Από ην κελνύ πνπ ζα καο εκθαληζηεί επηιέγνπκε από ην range ηη ζέινπκε λα 

θάλνπκε. Κάζε νκάδα λνηώλ απνηειεί ηελ ιεγόκελε οθηάβα ε νπνία δηαδέρεηαη ε κηα 

ηελ άιιε. Σηελ θάζε νθηάβα, νη λόηεο επαλαιακβάλνληαη αιιά κε δηαθνξεηηθό ήρν 

(ζπρλόηεηα). 

 

Γηα λα εηζάγεηο εύθνια κηα λόηα πνπ ζηγνηξαγνπδάο, κπνξείο λα αμηνπνηήζεηο ηελ 

επηινγή ηνπ κηθξνθώλνπ (Mic) θαη λα ηελ «ηξαγνπδήζεηο». Αιήζεηα, κπορείς λα ηο 

πεηύτεης αλ ζοσ δεηεζεί θάποηα ζσγθεθρηκέλε λόηα, π.τ. ε Λα; 
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Τν δεύηεξν βαζηθό θνκκάηη γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο είλαη ν ρσζκός, ν 

νπνίνο κπνξεί λα δειώλεηαη από ηνλ ήρν θξνπζηώλ. Τν ρηύπεκα ησλ θξνπζηώλ ην 

νξίδεηο ζηηο δύν θάησ ζεηξέο: 

 

 

Η επηινγή ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη ησλ θξνπζηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηο 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηα δύν θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο δίπια από ην θνπκπί 

ηνπ play (ζην θάησ αξηζηεξό ηκήκα ηεο νζόλεο). 

 

 

Επίζεο, κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην πόζν γξήγνξα ζέινπκε λα παίδεη ε κνπζηθή καο, 

δειαδή πόζεο λόηεο ζέινπκε λα αθνύγνληαη ζην ιεπηό θαη απηό γίλεηαη από ην 

Tempo πνπ ππάξρεη ζαλ επηινγή: 

 

Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ζην κελνύ settings ππάξρνπλ θάπνηεο επηπιένλ επηινγέο 

πνπ κπνξνύλ λα καο θαλνύλ ρξήζηκεο. 

 

Από ηελ επηινγή length κπνξνύκε λα κεγαιώζνπκε ην κήθνο ή δηάζηεκα ηεο 

κεισδίαο καο, δειαδή λα κεγαιώζνπκε ηνλ ρξόλν πνπ ζα παίδεη ε κνπζηθή καο 

(δηάξθεηα κεισδίαο ζε κέηξα – bars). 



 

 Από ηελ επηινγή Beats per bar κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε πόζεο λόηεο ρσξάλε ζε 

θάζε κέηξν. Μέηξν (bar) είλαη ην δηάζηεκα ηεο άζπξεο πεξηνρήο ή ηεο γθξη όπσο 

βιέπνπκε θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Song Maker. 

 

Από ηελ επηινγή Split beats into κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ζε πόζα ηκήκαηα ζα 

ρσξίζνπκε ην κέηξν καο. 

 

Από ην Scale νξίδνπκε ηνλ αξηζκό από ηηο λόηεο πνπ ζα απνηεινύλ κηα ζθάια: 

Major: 7 λόηεο, Pentatonic: 5 λόηεο, Chromatic: 12 λόηεο 

 

Τέινο, από ην Start on κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε πσο ζέινπκε λα αθνύγνληαη νη 

λόηεο (Low, middle, High). 

 

ΠΡΟΟΧΗ! 

Δελ πξέπεη λα μεράζνπκε λα απνζεθεύζνπκε ηελ κνπζηθή καο από ην θνπκπί save, 

δειαδή λα θάλνπκε αποζήθεσζε! 

 

Μόιηο ην παηεζεί ην save, ζα εκθαληζηεί έλαο ζύλδεζκνο (link), ηνλ νπνίν θάλνπκε 

Αληηγραθή (copy) θαη ηνλ ζηέιλνπκε ζηελ Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο, γηα λα αθνύζνπκε 

θη εκείο ηελ δεκηνπξγία ζνπ. 

  



 

Δραζηερηόηεηα: 

 

Αθνύ γλσξίζακε ην πεξηβάιινλ πνπ καο πξνζθέξεη ην Song Maker γηα ηελ 

δεκηνπξγία κνπζηθήο, αο ζπλζέζνπκε ηελ δηθηά καο κεισδία! 

 

Μπνξείο ζαλ παξάδεηγκα λα παξαθνινπζήζεηο ηα παξαθάησ βίληεν: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&amp=&v=BqncqSxIwgc&amp=&featu

re=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=AFEVjA7NM-o  

 

*Σεκείσζε: από ηα ζρήκαηα π.ρ. πξνζσπάθηα πνπ θαίλνληαη ζην site ή θαη αιινύ θαη 

δεκηνπξγνύληαη από ηηο λόηεο πνπ ηνπνζεηνύκε, δελ ζεκαίλεη όηη ε δσγξαθηθή 

δεκηνπξγία ζπλεπάγεηαη θαη κεισδία, είλαη πεξηζζόηεξν γηα εηθαζηηθνύο ιόγνπο. 

Μπνξεί, όκσο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρύζεη ηελ  νπηηθνπνίεζε ηνπ κνηίβνπ 

(π.ρ. ζηηο επαλαιήςεηο). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&amp=&v=BqncqSxIwgc&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&amp=&v=BqncqSxIwgc&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AFEVjA7NM-o

