
OTΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚH ΣΥΝΑΝΤA 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ 



Soundcheck 

• Τρακοσάρη Ειρήνη 
• Πιπέλιας Πάνος 
• Κατσιμαλής Φίλιππος 
• Πιπεργιάς Άγγελος 
• Αναστασοπούλου Μαρία 

 



Ένας πρόλογος για την δουλειά μας 
Το θέμα πάνω στο οποίο κληθήκαμε να δουλέψουμε 
είναι η “Μουσική Τεχνολογία” και πως τα διάφορα 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα συμβάλλουν στην εξέλιξή 
της.  

Επιλέξαμε το συγκεκριμένο θεματικό τομέα διότι 
πιστεύουμε πως κατά τη διάρκεια αναζήτησης 
πληροφοριών και γενικά της διεξαγωγής έρευνας πάνω 
σε ένα τέτοιο θέμα θα μαθαίναμε αρκετά ενδιαφέροντα 
πράγματα και θα εμπλουτίζαμε τις γνώσεις μας με κάτι 
με το οποίο ίσως και να ασχοληθούμε στη μετέπειτα 
ζωή μας. 

 Η καθηγήτρια που μας επέβλεπε ήταν η κυρία Σόφη 
την οποία και ευχαριστούμε για τη βοήθειά και την 
υποστήριξή της καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνάς μας. 
 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1877 – ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
Ο Έμιλ Μπέρλινερ εφευρίσκει το πρώτο μικρόφωνο και 
πουλάει τα πνευματικά δικαιώματα στην εταιρία Bell 
Telephone 
 
 
• 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1877 – Ο ΠΡΩΤΟΣ 

ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ 
Ο Έντισον ανακαλύπτει τον κύλινδρο «φωνογράφο» 
που χρησιμοποιούταν για να καταγράψει και να 
αναπαράγει ήχο 
 

 



• 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1889 – ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
JUKEBOX 

O Louis Glass εφευρίσκει το μοντέρνο 
Jukebox (φωνογράφος ενεργοποιούμενος 
με κέρματα) και το εγκαθιστά στο «Palais 
Royal Saloon» στο Σαν Φραντζίσκο, όπου 
γίνεται αμέσως επιτυχία 

 

 

• 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1908 – ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΕΩΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 

Ο πρώτος φωνογραφικός δίσκος διπλής 
όψεως παρουσιάζεται από την COLUMBIA 

 

 



 
• 19 ΜΑΙΟΥ 1912 – ΠΡΩΤΟΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Ο Charles Doc Herrold ξεκινάει τις πρώτες 
δημόσιες ραδιοφωνικές  μεταδώσεις ήχου και 
μουσικής από το «ασύρματο τηλεγραφικό 
κολλέγιο» στο San Jose έως το San Francisco 
 

 

• 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1912 – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΔΙΣΚΟΥΣ 

Οι ηχογραφήσεις δίσκων ξεπερνούν τις 
ηχογραφήσεις σε κυλίνδρους στην αγορά.  H 
Columbia σταματάει την παραγωγή κυλίνδρων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



• 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913 – ΠΡΩΤΟ DISK 
PLAYER 

• H Edison Co. παρουσιάζει το πρώτο disk 
player, τώρα που οι κύλινδροι έχουν εκλείψει 
 
• 3 ΜΑΙΟΥ 1920 – ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΕ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  AM 
Οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδώσεις σε 
συχνότητα ΑΜ ξεκινούν στο κανάλι KDKA στη 
Philadelphia 
 
• 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1925 – VITAPHONE 
Το Vitaphone είναι ένα σύστημα το οποίο 
συγχρονίζει μουσική και ηχητικά εφέ με μία 
ταινία 
 
 



Κινηματογραφική  μουσική 
 

Τα κύρια συστατικά του κινηματογράφου, ο οποίος 
αποτελεί ένα οπτικοακουστικό θέαμα, είναι : 

• Ο λόγος 

• Η εικόνα  

• Ο ήχος/μουσική 

Αυτά τα συστατικά αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν το 
κατάλληλο κινηματογραφικό περιβάλλον. Επομένως, η 
κινηματογραφική μουσική δεν μπορεί να απομονωθεί 
από το περιβάλλον αυτό και να αντιμετωπιστεί σα να 
προορίζεται για ακρόαση. 

 



Σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής  
Για τη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο σήμερα χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι: 

• Δανεισμός αυτούσιας μιας γνωστής μουσικής 
• Σύνθεση κοινότοπης μουσικής(κλισέ) 
• Ενασχόληση σύγχρονων συνθετών με την κινηματογραφική  
    μουσική  
• Χρήση νέων τεχνολογιών  
• Χρήση παλαιάς μουσικής με νέα νοηματοδότηση και περιεχόμενο 

Μιούζικαλ (Musical) 
Μια ειδική κατηγορία ταινιών είναι τα μιούζικαλ. Πρόκειται για ένα 
κινηματογραφικό είδος, στην πλοκή του οποίου είναι ενσωματωμένα και 
μουσικοχορευτικά κομμάτια. 



ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ 
 
Είναι ο τρόπος που επιτρέπει στους μουσικούς : 

• να διατηρούν την αυθεντικότητα της μουσικής τους  

• να μπορούν να προσφέρουν αλλαγές, φρέσκες ιδέες και 
ανάπτυξη της μουσικής. 

 Ο αυτοσχεδιασμός : 

• οργανώνει ηχητικά συμβάντα μέσα σε ένα σύστημα 
καθορισμένο από τους νόμους του συστήματος.  

• Ακολουθεί ή προκαλεί την εξέλιξη των μουσικών μορφών.  

• Η ελευθερία του κατευθύνεται από την δομή του συστήματος.  

Μουσικοί και ακροατές γίνονται αυτήκοοι μάρτυρες μιας 
διαδικασίας απρόβλεπτης δημιουργίας. 

 



Η σημαντικότερη 
διαφορά ανάμεσα 
στη σύνθεση και 
τον αυτοσχεδιασμό 
 
 

Αντιμετωπίζουν τον χρόνο με διαφορετικό 
τρόπο 
 
• Στη σύνθεση, βρισκόμαστε κατά κάποιον 

τρόπο εκτός χρόνου. Μπορούμε με μιας να 
φέρουμε στον νου μας όλο το έργο. Ο 
χρόνος μηδενίζεται. 

  
• Στον αυτοσχεδιασμό, ο μουσικός χρόνος 

συναντά τον πραγματικό χρόνο. 



Παγκόσμια Μουσική   
Ονομάζεται η τάση μίξης και πρόσμιξης 
διεθνών και κυρίως δυτικών στοιχείων 
μουσικής με τα παραδοσιακά και 
πολιτισμικά στοιχεία κάθε έθνους ή 
ακόμα και κράτους. Πρόκειται λοιπόν για 
μια πολύ πιο ευπρόσβατη αγορά λόγω 
των τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά 
παράλληλα και για μια 
ομοιομορφοποίηση της μουσικής που σε 
μεγάλο βαθμό αλλοτριώνει τις 
πολιτιστικές παραδόσεις και εξομοιώνει 
τα μουσικά ιδιώματα. 
 



Grease 
You're the one that I want  

 



Pirates of the 
Caribbean 



Μιούζικαλ ελληνικής παραγωγής 

Καθαρά εισαγόμενο είδος της μουσικής, 
δεν άνθησε στην Ελλάδα ,ίσως γιατί το 
μουσικό θέατρο και η επιθεώρηση που 
προϋπήρχαν, δεν του άφησαν πολλά 
περιθώρια. Σε αυτό συνέβαλε τόσο το 
υψηλό κόστος όσο και η έλλειψη 
έμψυχου υλικού. Ούτε οι θεατρικές 
σπουδές, ούτε οι μουσικές ή οι σπουδές 
χορού στη χώρα μας εκπαίδευαν 
καλλιτέχνες που να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις τρισδιάστατες 
απαιτήσεις του είδους. Στη μουσική των 
μιούζικαλ ξεχωρίζουν τα ονόματα των 
Μίμη Πλέσσα και Γιώργο Κατσαρού. 

Η Αλίκη στο Ναυτικό 



Υπάρχουν μουσικά έργα που χρησιμοποιήθηκαν ως σάουντρακ (Soundtrack: μουσική 
επένδυση μιας ταινίας) Υπάρχουν όμως και σάουντρακ ειδικά συντεθειμένα για ένα 
κινηματογραφικό έργο, που μπορούν αυτούσια να είναι υλικό ακρόασης. Επομένως, η 
μουσική για τον κινηματογράφο λειτουργεί ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας ταινίας, χωρίς 
όμως να αποκλείεται η πιθανότητα να λειτουργεί και αυτόνομα. 

Πολίτικη κουζίνα 
Ο σταθμός 



Αναγεννησιακή (1400 - 1600) 

• 14ος αιώνας       λαϊκά τραγούδια  

• 15ος αιώνας       πολυφωνία από συνθέτες και τραγουδιστές σε  
        θρησκευτικές συνθέσεις με πληκτροφόρα           
                    όργανα (Εκκλησιαστικό όργανο ή Κλειδοκύμβαλο) 

 

Γενικά, οι δυνατές αντιθέσεις και οι ζωηρή έκφραση 
χαρακτήριζαν αυτή την προοδευτική μουσική που 
αποτελούσε μία νέα περίοδο στην τέχνη, μία νέα 
τεχνοτροπία που έμεινε γνωστή ως Μπαρόκ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_der_weiblichen_Halbfiguren_001.jpg


Κλασική μουσική 
• Αναφερόμαστε ευρύτερα στην Δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται από το 

470 π.Χ μέχρι και την σύγχρονη εποχή. 

• Ακολούθησε την Μπαρόκ περίοδο και προηγήθηκε του ρομαντισμού.  

• Ξεχώρισαν οι μορφές πολύ σημαντικών συνθετών, όπως του Γιόζεφ Χάυντν, του Βόλφγκανγκ 
Αμαντέους Μότσαρτ και του Μπετόβεν. 

 



Όπερα  
Aποτελεί μουσικό θεατρικό είδος. Οι διάλογοι των ηθοποιών της όπερας αποδίδονται με 
τη μορφή τραγουδιού ενώ η θεατρική παράσταση εκτυλίσσεται παρουσία ενός μουσικού 
συνόλου. Ως είδος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσικά επιτεύγματα του Δυτικού 
πολιτισμού κα παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά είδη. 

 



Bizet- Carmen 



Βυζαντινή μουσική 
Είναι η εξέλιξη και καλλιέργεια της αρχαίας 
ελληνικής μουσικής και πήρε το όνομα αυτό 
από την περιοχή του Βυζαντίου. Η μουσική 
που διασώζεται στο σύνολό της είναι 
εκκλησιαστική. Μέρος της βυζαντινής 
μουσικής, αν και χρονικά μεταγενέστερο 
μπορεί να θεωρηθεί το δημοτικό τραγούδι. 
 






Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας 

• Ήταν ένα μείζον κομμάτι 
του αρχαιοελληνικού 
θεάτρου  

• Χρησιμοποιούνταν μουσικά 
όργανα όπως, μεταξύ 
άλλων, ο αυλός, η λύρα, 
και ιδιαίτερα η κιθάρα 

• Δέχτηκε επιρροές από τη 
Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 
αυτοκρατορία, καθώς και 
από τη μουσική της 
ανατολικής Ευρώπης 






Σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς 

• Κινέζικη κλασσική μουσική 

 Ιστορία με εύρος περίπου τριών χιλιάδων χρόνων. 
Περιλαμβάνει αυτούσια συστήματα μουσικής 

σημειογραφίας, μουσικές τονικότητες και τονικά 
ύψη, όργανα, μουσικά είδη και στυλ.  

 

 

 
• Ινδική κλασσική μουσική  

Μια από τις παλαιότερες μουσικές 
παραδόσεις του κόσμου. Είναι 
μονοφωνική και βασίζεται σε μια 
μελωδική γραμμή.  









Τζαζ 
Αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής 
μουσικής κατά τον 19ο αιώνα, με αφρικανικές 
καταβολές. Περιλαμβάνει αρκετά μουσικά είδη που 
στηρίχτηκαν σε ένα κοινό σκεπτικό κατασκευής, τον 
μερικό ή και ολικό αυτοσχεδιασμό 






Μέσα αποθήκευσης μουσικής στο 
παρελθόν (αναλογικά) 
 
• Δίσκος Βινυλίου 

• Μαγνητική ταινία 

• Κασέτα 

 



Μέσα αποθήκευσης μουσικής στις 
μέρες μας (ψηφιακά) 

• CD 
• DVD 
• Blu-ray 
• USB, Flash Storage Devices 
• Φορητές συσκευές αποθήκευσης 

και αναπαραγωγής ήχου (κινητά, 
tablets κλπ) 

 



Το CD 
 

• Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 
1980 από την Phillips και την Sony 

• Χωρητικότητα ώς και 99 λεπτά ήχου  
(870 ΜΒ) 

• Παραμένει ως και σήμερα ένα από τα 
κύρια μέσα αποθήκευσης μουσικής, 
όμως φαίνεται πως μένει πίσω, λόγω 
της εμφάνισης των νέων μέσων 

 



Το DVD 

• Εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη 
σημερινή μορφή του το 1995 

• Μπορεί εκτός από μουσική να περιέχει και 
εικόνα 

• Σχετικά μεγάλη χωρητικότητα  (17.08 GB το  
μέγιστο)   

• Μέσο αναπαραγωγής: DVDPlayer 
 



Το Blu-Ray 
• Εμφανίστηκε στην αγορά το 2008 

• Ο Οπτικός δίσκος με τη μεγαλύτερη 
χωρητικότητα (200GB) 

• Μπορεί να αποθηκεύσει βίντεο και 
ήχο υψηλής ευκρίνειας καθώς και 
άλλες ψηφιακές πληροφορίες 

• Μέσο αναπαραγωγής: Το Blu-Ray 
Player 

 



Συσκευές Flash 
• Tέτοιες συσκευές είναι το USB stick και ο εξωτερικός 

σκληρός δίσκος 

• Προορίζονται για χρήση στους υπολογιστές  

• Μπορούν να αποθηκεύσουν κάθε είδος αρχείου 
συμπεριλαμβανομένου ήχου και εικόνας 

• Έχουν τεράστια χωρητικότητα- ο σκληρός δίσκος ως 
και 60ΤΒ (60.000 GB) 



  
Φορητές συσκευές αναπαραγωγής και 
αποθήκευσης 
 • Κινητά τηλέφωνα, tablets, MP3Players, 

iPods κτλ. 

• Μπορούν να αποθηκεύσουν αλλά και να 
αναπαράγουν μουσική οπουδήποτε 

• Έχουν μεγάλη χωρητικότητα 

• Είναι τα επικρατέστερα μέσα αποθήκευσης 
και αναπαραγωγής ήχου σήμερα 

 



 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Aν και οι βασικές αρχές της ηχοληψίας παραμένουν οι ίδιες με αυτές που 
προϋπήρχαν εδώ και δεκαετίες, η είσοδος των υπολογιστών στη διαδικασία της 
στουντιακής παραγωγής έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τον τρόπο που το μουσικό 
υλικό δημιουργείται, ενορχηστρώνεται, καταγράφεται και μιξάρεται σήμερα.  
 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Η παραγωγή της έχει γίνει πια εφικτή για τον καθένα ο οποίος έχει την 
ανάγκη να εκφραστεί μουσικά 

•  ο μουσικός ακόμη και στο αρχικό στάδιο της σύνθεσης έχει αποκτήσει μια 
αυτονομία όσον αφορά στη διαδικασία αλλά συγχρόνως μπορεί να 
αποφύγει και μία σειρά από έξοδα που μπορεί να αφορούν στους 
συμμετέχοντες μουσικούς και στο στούντιο ηχογραφήσεων  

• Η ενορχήστρωση ενός μουσικού κομματιού είτε σε μορφή pre-production 
είτε σε τελική μορφή, μπορεί πλέον να δημιουργηθεί μέσα στον υπολογιστή 
σε midi μορφή, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η δοκιμή πολλών εκδοχών 
όσον αφορά στην χρήση των ήχων ,την φρασεολογία, την δομή του 
κομματιού κ.λ.π 

 



Διαδικασία μουσικής παραγωγής 

Στα στούντιο ο τροπος με τον οποίο γίνεται η μουσική παραγωγή διακρίνεται 
σε: 

 

• Multichannel recording  

• Stereo  
 



Στην πρώτη περίπτωση η διαδικασια 
της παραγωγής της μουσικής έγγυται 
στο γεγονός της εγγραφής κάθε 
οργάνου(πιάνου, κιθάρας ,drums 
κ.λ.π) σε διαφορετικό κανάλι είτε του 
tape είτε του sequencer.  

 

Γενικά όσον αφορά την ηχογράφηση 
των drums απαιτείται η ύπαξη οκτώ 
μικροφώνων ενώ γι’αυτήν του piano 
μόνο δύο. Τέλος , αναφορικά με την 
ηχογράφηση των μπάσων και των 
ηλεκτρικών κιθάρων απαιτείται ένα 
μικρόφωνο ή εναλακτικά η χρήση di. 

 



Βιβλιογραφία 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc 

 http://en.wikipedia.org/wiki/DVD 

 http://www.musicheaven.gr 

 http://www.music.uoa.gr/to-ergasthrio-moysikis-akoystikis-texnologias.html 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE 

 http://www.musicinfo.gr/aboutmusic/musicproduction/index.html 

 http://polyphonikistudio.gr/blog/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF
%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%83-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1.html 
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http://www.music.uoa.gr/to-ergasthrio-moysikis-akoystikis-texnologias.html
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	otαν η μουσικh συναντa την τεχνολογiα
	Soundcheck
	Ένας πρόλογος για την δουλειά μας
	ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Κινηματογραφική  μουσική�
	Σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής 
	ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ�
	Slide Number 11
	Παγκόσμια Μουσική  
	Grease
	Pirates of the Caribbean
	Μιούζικαλ ελληνικής παραγωγής
	Πολίτικη κουζίνα
	Αναγεννησιακή (1400 - 1600)
	Κλασική μουσική
	Όπερα 
	Bizet- Carmen
	Βυζαντινή μουσική
	Μουσική της Αρχαίας Ελλάδας
	Σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς
	Τζαζ
	Μέσα αποθήκευσης μουσικής στο παρελθόν (αναλογικά)�
	Μέσα αποθήκευσης μουσικής στις μέρες μας (ψηφιακά)
	Το CD�
	Το DVD
	Το Blu-Ray
	Συσκευές Flash
		�Φορητές συσκευές αναπαραγωγής και αποθήκευσης�
	 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
	Διαδικασία μουσικής παραγωγής
	Slide Number 35
	Βιβλιογραφία
	Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!

