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Σθν εργαςία εκπόνθςαν οι μακθτζσ 

τθσ τάξθσ Ά1 του Ά λυκείου: 
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ΣΙΣΛΟΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

Video clip  
Κάκε βίντεο κλιπ ζχει και χρειάηεται : 

MTV 

Σο πρωτο βίντεο κλιπ ςτθν Ελλάδα 

DJs (Disc Jockeys) 
Οριςμόσ 

Ιςτορικά τοιχεία 

Εξοπλιςμόσ 

τοφντιο θχογράφθςθσ 

Κονςόλεσ 

υνκεςάιηερ 

Ηχεία 

Μικρόφωνα 

Μίξθ και εφζ 

Μουςικι και Η/Τ 

Κατθγορίεσ και Εφαρμογζσ 

Μίξθ Ήχου  

Ζνταςθ 

τεραιοφωνικι Σοποκζτθςθ 

Ιςςοςτάκμθςθ  

Εφζ Ήχου 

Reverb  

Delay  

Chorus - Flanger - Phaser  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το ηιτθμα με το οποίο αςχολείται θ ομάδα μασ , είναι θ ζνταξθ του υπολογιςτι και 

τθσ αυτοματοποίθςθσ ςτθ μουςικι του τελευταίου αιϊνα. Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ 

που διεξιχκθ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, είναι θ περαιτζρω εναςχόλθςθ 

και εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ ομάδασ μασ με τθ μουςικι , δθλαδι ενόσ ιδιαίτερου 

ενδιαφζροντοσ μασ .Θ υπόκεςθ εργαςίασ περιγράφεται απλά με τθν ικανοποίθςθ 

του παραπάνω ςκοποφ, πάντα βζβαια με ζναν τυπικά ςωςτό τρόπο. 

 Θ ερευνθτικι εργαςία είναι ςαφζςτατα ςθμαντικι , κακϊσ θ μουςικι 

αποτελεί αςχολία και κζντρο ενδιαφζροντοσ για τα μζλθ τθσ ομάδασ και θ 

οργανωμζνθ εναςχόλθςθ με αυτι είναι κακαρά κάτι το δθμιουργικό και 

εποικοδομθτικό για εμάσ. 

Θ ζρευνα ,αρχικά , ξεκινά με το μοίραςμα των υποκεμάτων το οποίο γίνεται ίςα και 

ζχοντασ ωσ κφριο ςυντελεςτι τισ ικανότθτεσ των μελϊν τθσ ομάδασ. Εν ςυνεχεία , το 

κάκε μζλοσ αναηθτοφςε απαντιςεισ ςτο κζμα που του είχε ανατεκεί , κυρίωσ 

ανεξάρτθτα από τισ ςχολικζσ ϊρεσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ . Τζλοσ ςτισ ςχολικζσ 

ϊρεσ γινόταν/γίνονταν περαιτζρω οργάνωςθ , αλλαγζσ και ςυνόψεισ μζχρι να 

παραδϊςουμε τελικά το αντίςτοιχο υλικό. 
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•   τι είναι το video clip, τι απαιτεί θ δθμιουργία του και ποιο το τεχνικό του 

περιεχόμενο 

•    ποιοσ ο ρόλοσ του dj  

•    ποιεσ είναι οι ειδικότθτεσ του dj 

•    ποιοσ ο εξοπλιςμόσ του dj 

•    από τι αποτελείται ζνα ςτοφντιο θχογράφθςθσ 

•    τι είναι κονςόλα μίξθσ 

•    τι είναι synth και midi 

•    τι κεωροφμε ωσ θχείο και ποια τα είδθ του 

•    τι είναι μικρόφωνο και ποια τα είδθ του 

•    τι είναι θ μίξθ ιχου 

•    με ποιοφσ τρόπουσ εμπλζκονται οι Θ/Υ ςτθ παραγωγι, μετατροπι, ςφνκεςθ  

•    ποιεσ είναι οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ ςτθ μουςικι δθμιουργία 

•    πϊσ ορίηεται θ ζννοια τθσ ζνταςθσ ςε τι μζγεκοσ μετράται και πϊσ επθρεάηει τθν 

ακουςτικι εμπειρία 

•    τι είναι θ ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ , λειτουργία τθσ και με 

ποιο τρόπο επθρεάηει το θχθτικό αποτζλεςμα από τθν εκτζλεςθ ενόσ μουςικοφ 

κομματιοφ 

•    τι είναι θ ιςοςτάκμιςθ και πϊσ χρθςιμοποιείται ςτθν θχογράφθςθ και τθν     μίξθ 

ιχου 

•    ποια είναι τα εφζ του ιχου τι χροιά προςδίδουν και πωσ χρθςιμοποιοφνται  

•    τι είναι το reverb, το flanger, το chorus, το phaser και το delay 

 

 

Σωτήρης Δημητριάδης 
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Video clip 

Τα βίντεο κλιπ είναι μικρά βίντεο, διάρκειασ 2:30 ζωσ 4:30 λεπτϊν ςυνικωσ, τα 

οποία δθμιουργικθκαν για τθν  προϊκθςθ των τραγουδιϊν ςε τθλεόραςθ και 

διαδίκτυο, μζςα τα οποία απαιτοφςαν αυτό τον ςυγκεραςμό μουςικισ και εικόνασ. 

αγδαία αφξθςθ των βιντεοκλίπ παρατθρείται ςτο διαδίκτυο από το 2005, χάρθ ςε 

ιςτοτόπουσ όπωσ το YouTube 

 

Κάκε βίντεο κλιπ ζχει και χρειάηεται : 

εναλλαγι ςκθνικοφ και πλάνων 

Τεχνθτό φωσ ( όπου χρειάηεται ) 

Μακιγιάη και χτζνιςμα των ατόμων που ςυμμετζχουν  

Τακτοποίθςθ και προετοιμαςία του ςκθνικοφ με όλα τα αναγκαία αντικείμενα 

Και εννοείται τον κατάλλθλο εξοπλιςμό για τον ιχο , για τθν εγγραφι βίντεο κ.α 

Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγραφισ τθσ ςκθνισ δίνονται πλθροφορίεσ για το πωσ 

πρζπει να δράςουν τα άτομα.  

Ακόμα κάποια πλάνα τα οποία δεν μποροφν να γυριςτοφν ςε φυςικό περιβάλλον 

φτιάχνονται τεχνθτά με τθν βοικεια προγραμμάτων ςτον Θ/Υ. Δθλαδι υπάρχει 

πρόςκεςθ εικόνων και φόντων με πολλζσ φορζσ ι ακόμα και τριςδιάςτατθ μορφι 

που δίνει κίνθςθ και πραγματικό χαρακτιρα ςτο βίντεο κλιπ . 
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Τα πρϊτα video clip δθμιουργλθκθκαν με προςωπικά ζξοδα των 

καλλιτεχνϊν. Πλα όμωσ ςε ηωντανζσ εμφανίςεισ τουσ, χωρίσ καμία 

ςκθνοκεςία. Ο Μάικλ Τηάκςον είχε ιδθ βγάλει το Thriller, ίςωσ το 

κρυλικότερο κλιπ τθσ ιςτορίασ, το Physical τθσ Ολίβια Νιοφτον-Τηον 

λατρεφτθκε, αφορίςτθκε και λατρεφτθκε ξανά, ενϊ ςτθν Ελλάδα δεν 

είχε βγει οφτε ζνα μουςικό βίντεο. 

Το 1958 ο Serge Gainsbourg γυρίηει το πρϊτο βιντεοκλίπ ςτθν ιςτορία 

τθσ μουςικισ, ςτο ςτακμο του μετρο Porte des Lilas, για το τραγοφδι 

του. 

 

 

Στα 1965 ο αμερικανοσ D.A. Pennebaker κανει το πρωτο, 

πραγματικα, καλλιτεχνικα αρτιο βιντεοκλιπ, αυτο του Bob Dylan.  

 

 

 

 

Τον Μαρτιο του 1965, οι Beatles 

αποφαςίηουν να ςταματιςουν να γυρνανε 

ολο τον κοςμο, δινοντας ςυναυλιες και 

παιηοντασ  κακε βραδυ το ιδιο ρεπερτοριο 

τραγουδιων. Ροτε του δεν ειχε κι ιδιαιτερο 

λογο ςτις αποφαςεις τθς μπαντας. ετςι, 

ανεκεςαν ςε διαφορους νεουσ και 

ταλαντουχουσ ςκθνοκετεσ του Swinging 

London να τουσ φτιάξουν μικρα φιλμ για τα 

τραγοφδια τουσ, τα οποια κατοπιν κα 

εκαναν τον γυρο του κοςμου. 

 

 

Το 1968 οι Rolling Stones ανακετουν ςτο «τρομερο 

παιδι» του Γαλλικου Σινεμα, τον Jean-Luc Godard να 

φτιαξει ενα μικρο φιλμ  .  
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Ο Bruce Gowers ςκθνοκετεί ςτα 1975 το των Queen, το πρϊτο 

βιντεοκλίπ που γυρίςτθκε ςε ςφςτθμα VHS με ςαφι ςτόχο τθν 

εμπορικι του χριςθ από τισ νεανικζσ μουςικζσ εκπομπζσ τθσ 

αγγλικισ τθλεόραςθσ.  

 

 

 

 

 

 

Το 1978 οι αμερικανοί Devo κυκλοφοροφν το βιντεοκλίπ του 

Uncontrollable Urge , το πρϊτο που γυρίηεται με τθ χριςθ 

computer animation. 

 

 

 

 

MTV 

Θ θμερομθνία δείχνει 1 Αυγοφςτου 1981:  το ΜΤV, το κανάλι που άλλαξε το 

πρόςωπο τθσ ςφγχρονθσ ποπ κουλτοφρασ, κάνει τθν παρκενικι του εκπομπι. Το 

Thriller του Michael Jackson είναι το πρϊτο βιντεοκλίπ μαφρου καλλιτζχνθ που ςτα 

1983 παίηει το MTV. Το ΜTV το 1989 κεςπίηει ξεχωριςτι κατθγορία ςτα βραβεία 

του για το καλφτερο βιντεοκλίπ, ενϊ απ’ τον Δεκζμβριο του 1992 αναγράφει ςτα 

credit ενόσ βιντεοκλίπ και τον ςκθνοκζτθ του και ο ρόλοσ του αναβακμίηεται. 
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Σο πρωτο βίντεο κλιπ ςτθν Ελλάδα 

Πταν ςτθ δεκαετία του '60 οι μεγαλφτεροι καλλιτζχνεσ ςε Βρετανία και ΘΡΑ 

προωκοφςαν τα τραγοφδια τουσ με μουςικά βίντεο, εδϊ κάτι τζτοιο δεν ιταν 

εφικτό, αφοφ θ τθλεόραςθ ιταν ςε προνθπιακό ςτάδιο. Θ μόνθ ςφνδεςθ του 

τραγουδιοφ με τθν εικόνα γινόταν μζςω του κινθματογράφου. Κάκε ελλθνικι ταινία 

που ςεβόταν τον εαυτό τθσ ζπρεπε να ζχει μία τουλάχιςτον ςκθνι ςτα μπουηοφκια, 

όπου ο Χιϊτθσ και θ Λίντα, ι ο Ηαμπζτασ -εντελϊσ τυχαία- ζλεγαν ζνα τραγουδάκι 

που ταίριαηε τζλεια ςτθν ιςτορία! 

Θ αρχι ζγινε το 1986 με το πρϊτο βίντεο κλιπ εταιρικισ παραγωγισ ςτθ χϊρα. Ππου 

ιταν το "Κάγκελα Ραντοφ" των Μουςικϊν Ταξιαρχιϊν του Τηίμθ Ρανοφςθ! Ο 

Διονφςθσ Σαββόπουλοσ άκουςε το τραγοφδι για μία ηωι που ολάκερθ κυμίηει 

ςτρατιωτικι κθτεία και ηιτθςε να γίνει ζνα βίντεο κλιπ για το παρκενικό επειςόδιο 

τθσ ιςτορικισ εκπομπισ του, "Ηιτω το Ελλθνικό Τραγοφδι". 

Θ πρϊτθ προςπάκεια ζγινε το 1972, με τθ κρυλικι κινθματογράφθςθ του 

"Ηεϊμπζκικου" από τον Λάκθ Ραπαςτάκθ. Θ Μπζλλου μπροςτά, κακιςμζνθ ςε ζνα 

ςκαμνί να τραγουδά με μια φωνι που ζκανε τα πάντα να ςείονται και ςτο βάκοσ, με 

τθν κικάρα του, ο Σαββόπουλοσ να ψικυρίηει ςχεδόν κανατικά. Μόνο που εδϊ 

μιλάμε ουςιαςτικά για ντοκιμαντζρ, αφοφ βλζπουμε τα λάκθ τθσ Μπζλλου ςτισ 

πρόβεσ, το δαςκαλίςτικο, ςχεδόν πατρικό, φφοσ του Νιόνιου και τθ μεγάλθ 

τραγουδίςτρια να καταλιγει " αχ Διονφςθ με ζκανεσ να τραγουδιςω  pop"! 

 

 

 

 

DJs (Disc Jockeys) 

 

Οριςμόσ 

Ο D.J. (Disc Jockey) είναι ζνασ άνκρωποσ που παίηει μουςικι για το κοινό. Αρχικά, ο 

όροσ “disc” αναφερόταν ςτο φωνογράφο (γραμμόφωνο) και όχι ςτουσ ψθφιακοφσ 

δίςκουσ. Σιμερα, χρθςιμοποιείται για να περιγραφεί κάκε είδοσ αναπαραγωγισ τθσ 

μουςικισ, ανεξαρτιτωσ του μζςου αναπαραγωγισ.  
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Τπάρχουν διάφορα είδθ DJ: 

Οι Radio DJs παίηουν ςε ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ.  

Οι Club DJs παίηουν μουςικι ςε μπαρ, κλαμπ, πάρτυ ι ακόμα και ςε γιπεδα.  

Οι Hip-Hop  DJs παίηουν χρθςιμοποιϊντασ διάφορα turntables, για να ςυνοδζψουν 

ραπερ, κάνοντασ τθν «τεχνικι του γρατηουνίςματοσ» για να δθμιουργιςουν 

διάφορα εφζ, και είναι ςυνικωσ μουςικοί παραγωγοί που χρθςιμοποιοφν 

turntablism και sampling για background μουςικι ςε καινοφρια κομμάτια.  

Σφμφωνα με μια ζρευνα του 2012, υπάρχουν περίπου 250.000 επαγγελματίεσ DJ ςε 

όλο τον κόςμο. 

 

Ιςτορικά τοιχεία 

Το 1892, ο Emile Berliner ξεκίνθςε τθν εμπορικι παραγωγι γραμμοφϊνων, τουσ 

πρϊτουσ δίςκουσ που ιταν για το κοινό. 

Το 1906, ο Reginald Fessenden εξζπεμψε τθν πρϊτθ ιςτορικά εκπομπι ςτο 

ραδιόφωνο. 

Ο πρϊτοσ DJ ςτον κόςμο ιταν ο Ray Newby. Το 1909, ςε θλικία 16 ετϊν και ακόμα 

μακθτισ, άρχιςε να παίηει κομμάτια ςε κακθμερινι βάςθ ςτο ραδιόφωνο, υπό τθν 

άδεια του πρωτοπόρου για το ραδιόφωνο Charles “Doc” Herrold. 

Το 1935, κακιερϊκθκε ο όροσ “DJ” (Disc Jockey), αναφερόμενοσ ςτον παρουςιαςτι 

Martin Block, ο οποίοσ ιταν ο πρϊτοσ που ζγινε ςταρ μζςω ραδιοφϊνου, παίηοντασ 

θχογραφθμζνα κομμάτια. Ρριν από αυτόν, οι ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ 

προςκαλοφςαν τοπικά ςυγκροτιματα για να παίηουν ηωντανι μουςικι. 

Το 1943, ζγινε το πρϊτο πάρτυ με DJ, με μουςικι τηαη, ςτθν περιοχι Otley τθσ 

Αγγλίασ. 

Το 1947, άνοιξε ςτο Ραρίςι θ πρϊτθ Disco. Μετά από αυτό, οι Disco άρχιςαν να 

διαδίδονται ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. 

Στα τζλθ του 1960, ενϊ ςτα κλαμπ ζπαιηαν ηωντανι μουςικι, οι discothèques 

προτιμοφςαν να παίηουν κομμάτια από τουσ DJs. 

 Το 1969, πρωτοχρθςιμοποιικθκε το Beatmatching, θ ζνωςθ,δθλαδι, διαφόρων 

ρυκμϊν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ νζου κομματιοφ. 
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Στα μζςα του 1970, ζνα μίγμα από soul funk και dance pop γνωςτό ωσ disco γίνεται 

γνωςτι και καταλαμβάνει υψθλζσ κζςεισ ςτα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα charts, 

αναγεννϊντασ τισ discothèques. 

 Το 1975, θ τεχνικι του γρατηουνίςματοσ δθμιουργικθκε κατά λάκοσ από τον DJ 

Grand Wizard Theodore.  

Το 1999, θ AVLA (Audio Video Licensing Agency) κακιζρωςε MP3 DJing license. Αυτό 

ιταν μια άδεια, θ οποία ζδινε το δικαίωμα ςτουσ κατόχουσ τθσ να παίηουν 

δθμοςίωσ μουςικι, που ιταν αποκθκευμζνθ ςε ςκλθρό δίςκο, αντί να χρειάηεται να 

κουβαλοφν μαηί τουσ CD. Στθν αρχι του νζου αιϊνα, το Disc Jockeying γνϊριςε μια 

αναβίωςθ. Σε αυτό ςυνζβαλε θ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ, με τθν εμφάνιςθ υψθλισ 

ευκρίνειασ μουςικϊν μικτϊν, που είχαν τθ δυνατότθτα να ςυνκζςουν νζουσ, πιο 

εξελιγμζνουσ ιχουσ.  

Επιπλζον, ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό ζπαιξε και θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν 

παιχνιδιϊν, όπωσ το DJ Hero, όπου ζφερε πιο κοντά το κοινό με τον χϊρο του Disc 

Jockeying. 

Τζλοσ, ψθφίςτθκαν νόμοι περί πνευματικϊν δικαιωμάτων, οι οποίοι κακιςτοφν 

ςχεδόν αδφνατθ τθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ ςε ψθφιακϊν μουςικϊν αρχείων από 

μθ επαγγελματίεσ. 

 

 

Εξοπλιςμόσ 

Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ ενόσ DJ μπορεί να αποτελείται από: 

 Αρχεία των τραγουδιϊν τθσ επιλογισ του DJ (CD, ψθφιακά αρχεία του 

υπολογιςτι, κτλ.) 

 Ζνα ςυνδυαςμό δυο ςυςκευϊν μουςικισ αναπαραγωγισ (CD, υπολογιςτισ, 

κτλ.) Ζνα multiple sequencer που μπορεί να αναμείξει κομμάτια MIDI 

(Musical Instrument Digital Interface) με Digital Audio. 

 Ακουςτικά, για να μποροφν να ακοφν τα κομμάτια που πρόκειται να παίξουν. 

 Ζνα DJ mixer, όπου κακιςτά δυνατι τθν αναπαραγωγι ενόσ κομματιοφ ςτα 

ακουςτικά του DJ χωρίσ να πάει και ςτα θχεία. Επιπλζον, ζνα DJ mixer ζχει 

επάνω του και ζνα crossfader το οποίο επιτρζπει τθν ομαλι μετάβαςθ του 

τραγουδιοφ από τα ακουςτικά ςτα θχεία. 
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τοφντιο θχογράφθςθσ 

'Ενα ςτοφντιο θχογράφθςθσ μπορεί να αποτελείται από τον ςτοιχειϊδθ εξοπλιςμό 

όπωσ ζνασ υπολογιςτισ και μία κονςόλα θχογράφθςθσ μζχρι τζςςερισ ι και πολλζσ 

παραπάνω κονςόλεσ, ψθφιακοφσ μίκτεσ , ςυνκεςάιηερ , μικρόφωνα, ενιςχυτζσ και 

θχεία. 

 

Κονςόλεσ 

Χρθςιμοποιοφνται για το ςυντονιςμό των μουςικϊν οργάνων των 

μθχανθμάτων και γενικότερα όλων των μζςων που χρειάηονται 

για να γίνει θ θχογράφθςθ (ζνταςθ,ςυγχρονιςμόσ κ.α)   

 

υνκεςάιηερ 

Κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται για τθν 

παραμόρφωςθ τραγουδιϊν με τθν 

προςκικθ ιδαίτερων και ιδιόμορφων ιχων 

( εφζ ). 

 

 

Ηχεία 

Υπάρχουν πολλά είδθ θχείων, ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ τεχνολογία και τισ 

αρχζσ λειτουργίασ πάνω ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το κακζνα. Μία βαςικι διάκριςθ των 

θχείων είναι τα θλεκτροςτατικά, τα θλεκτροδυναμικά  και τα μαγνθτοςτατικά. 

Χωρίηονται από άποψθ ευαιςκθςίασ ςε χαμθλισ και υψθλισ ευαιςκθςίασ. 
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Μικρόφωνα 

Με βάςθ τθ λειτουργία , τα μικρόφωνα διακρίνονται κυρίωσ ςε δυναμικά και 

πυκνωτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

Για παράδειγμα , μία εραςιτεχνικι μπάντα χρειάηεται ζνα απλό ςτοφντιο ςε 

αντίκεςθ με μία επαγγελματικι μπάντα που χρειάηεται ζνα πλιρωσ εξοπλιςμζνο 

ςτοφντιο 

 

 

 



[14] 
 

Ακόμθ , μία ορχιςτρα χρειάηεται ζνα πολφ διαφορετικό ςτοφντιο από μία μπάντα 

από πλευράσ χϊρου και εξοπλιςμοφ.  

  

 

Μίξθ και εφζ 

 

  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

 

Επεξεργαςία θχθτικϊν και μουςικϊν ςθμάτων: Τεχνικζσ επεξεργαςίασ ςιματοσ για 

τθν ανάλυςθ, τροποποίθςθ και επαναςφνκεςθ ςθμάτων μουςικισ και ιχου. 

Κατανόθςθ και μοντελοποίθςθ του ιχου και τθσ μουςικισ: Χρθςιμοποιεί 

υπολογιςτικζσ προςεγγίςεισ, τεχνικζσ ανάκτθςθσ μουςικισ πλθροφορίασ. 

Υπολογιςτικά περιβάλλοντα για τθ μουςικι και τον ιχο: Επικεντρϊνεται ςτθ 

ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ υπολογιςτικϊν περιβάλλοντων ςε ςφνδεςθ με το πεδίο τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπου-υπολογιςτι. 
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Ψθφιακά μουςικά όργανα: Μουςικά ςυςτιματα παραγωγισ και επεξεργαςίασ του 

ιχου. Ρροςομοίωςθ παραδοςιακϊν οργάνων, τροποποίθςθ του ιχου ςε ςτοφντιο 

θχογράφθςθσ ι ηωντανά και μουςικά περιβάλλοντα για όργανα τροποποιθμζνα ι 

όργανα που απαιτοφν ςυνεργαςία. 

Μουςικι παραγωγι: Τεχνολογίεσ και εργαλεία για τθ ςφνκεςθ μουςικισ. 

Εφαρμογζσ ςχετικζσ με τθ μοντελοποίθςθ και παραγωγι τθσ μουςικισ και εργαλεία 

για τθν επεξεργαςία ιχου. 

Ανάκτθςθ μουςικισ πλθροφορίασ: Τεχνολογίεσ ανάκτθςθσ πλθροφορίασ (για 

δεδομζνα θχθτικά και ςυμβολικά). Εφαρμογζσ από ταυτοποίθςθ ιχου μζχρι 

ςθμαςιολογικοφσ ςυντελεςτζσ υψθλότερου επιπζδου και όλα τα ςχετικά εργαλεία 

για αναηιτθςθ και ανάκτθςθ. 

Ψθφιακζσ μουςικζσ βιβλιοκικεσ: Ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ και αρχειοκζτθςθ 

μουςικοφ και θχθτικοφ περιεχομζνου και μετά-δεδομζνων. Εφαρμογζσ από μεγάλεσ 

κατανεμθμζνεσ βιβλιοκικεσ ζωσ πλατφόρμεσ κινθτισ πρόςβαςθσ. 
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Υπάρχει ζνασ λόγοσ που θ μίξθ ιχου φαίνεται 

τόςο απλι υπόκεςθ: είναι επειδι είναι απλι»        ‘’GEORGE MASSENBURG’’ 

 

Αρχικά παρουςιάηεται θ διαδικαςία τθσ μίξθσ ιχου μιασ πολυκάναλθσ θχογράφθςθσ 

τραγουδιοφ με ορχιςτρα ςτα διάφορα επίπεδα που τθν αποτελοφν. Δθλαδι ποιά 

είναι τα χαρακτθριςτικά των θχογραφθμζνων οργάνων που καλείται ο μθχανικόσ 

μια μίξθσ να αλλοιϊςει και να προςαρμόςει ζτςι ϊςτε να ταιριάξουν όλα μεταξφ 

τουσ ςε ζνα αρμονικά δομθμζνο τελικό αποτζλεςμα . Θα πρζπει να ςθμειωκεί και 

να τονιςτεί εξαρχισ το εγγενζσ παράδοξο τθσ όλθσ εργαςίασ το οποίο ταυτοχρόνωσ 

κακόριςε και τθν κατεφκυνςθ και τον χαρακτιρα τθσ. Και αυτό δεν είναι άλλο απο 

το γεγονόσ οτι θ μίξθ ιχου μιασ πολυκάναλθσ θχογράφθςθσ τραγουδιοφ με ροκ 

ορχιςτρα –αλλά και οποιαςδιποτε πολυκάναλθσ θχογράφθςθσ- είναι μια 

διαδικαςία πρωτίςτωσ και ουςιωδϊσ καλλιτεχνικι και όχι επιςτθμονικι. 

Σι είναι θ μίξθ ιχου; 

Το ερϊτθμα μπορεί να αναδιατυπωκεί λίγο πιο πετυχθμζνα ωσ εξισ: τι αλλάηει ςε 

μια θχογράφθςθ αφότου αυτι περάςει από τα χζρια του θχολιπτθτθσ μίξθσ ιχου; 

Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά του κάκε ξεχωριςτοφ οργάνου ςτα οποία κα επζμβει 

και τα οποία κα προςαρμόςει για να κάνει τελικά όλα μαηί τα όργανα να «δζςουν» 

θχθτικά; 
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Ρροφανϊσ το πρϊτο και πιο απλό πράγμα που καλείται να αποφαςίςει ο μθχανικόσ 

είναι θ ζνταςθ του κάκε οργάνου. Ρϊσ όμωσ αντιλαμβάνεται ο ακροατισ και ο ίδιοσ 

ο μθχανικόσ τθν ζνταςθ τθσ μουςικισ που βγαίνει από τα θχεία του; Υπάρχουν 

κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ακοισ που κα πρζπει να 

λθφκοφν υπό ψιν; Το μζγεκοσ που μετράει τθν ζνταςθ που αντιλαμβάνεται ο 

ακροατισ είναι θ  ακουςτότθτα. Θ ακουςτότθτα μετράται ςε phon και είναι ςε 

αντίκεςθ με τθν ακουςτικι πίεςθ ι τθν ςτάκμθ ακουςτικισ πίεςθσ ζνασ όροσ 

υποκειμενικόσ και γι’ αυτό μασ βοθκάει εδϊ για τουσ ςκοποφσ μασ. 

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να επιςθμανκεί πωσ θ ανκρϊπινθ ακοι δεν ζχει τθν ίδια 

ευαιςκθςία ςε όλεσ τισ ςυχνότθτεσ του ακουςτικοφ φάςματοσ αλλά αντικζτωσ 

παρουςιάηει «προτιμιςεισ». 
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Το που κα τοποκετθκεί μζςα ςτθν ςτερεοφωνία τθσ μίξθσ κάκε ζνα από τα όργανα 

είναι μια απόφαςθ ςτθν οποία ο μθχανικόσ μπορεί πραγματικά να αναδείξει τθν 

εφευρετικότθτα και τθν πρωτοβουλία του. Αν και δεκαετίεσ μουςικισ παραγωγισ 

δθμιοφργθςαν κάποια «ςτάνταρ» ςτθν ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ των οργάνων, 

γενικά δεν υπάρχουν απαράβατοι κανόνεσ. 

Θ ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ είναι πάντοτε και ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τον 

διαχωριςμό οργάνων που ζχουν παρόμοιο ςυχνοτικό περιεχόμενο και που ο 

ακροατισ ενδεχομζνωσ κα δυςκολευόταν να τα ξεχωρίςει. Τοποκετϊντασ τα απλά 

ςε διαφορετικό ςθμείο του «πανοράματοσ» ο μθχανικόσ δίνει ουςιαςτικά ςτο κάκε 

όργανο το δικό του χϊρο και κάνει το ζνα εφκολα διακριτό από το άλλο.  Λογικό 

είναι βζβαια, το κζντρο του ςτερεοφωνικοφ πανοράματοσ δθλαδι το κζντρο τθσ 

προςοχισ του ακροατι να το καταλαμβάνουν όργανα ςτα οποία ο μθχανικόσ ιχου 

κζλει να δϊςει ζμφαςθ, ενϊ δεξιά κι αριςτερά να τοποκετοφνται λιγότερο 

ςθμαντικά όργανα (Gibson, 1997). 

Ραλαιότερα υπιρχε θ άποψθ πωσ θ ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ των οργάνων δεν 

πρζπει να είναι τίποτε άλλο απο μια προςπάκεια για εικονικι αναπαραγωγι των 

κζςεων των μουςικϊν πάνω ςε μια ςκθνι ι πάλκο, δθλαδι τα ντράμσ και ο 

τραγουδιςτισ ςτο κζντρο, θ κικάρα δεξιά, τα ςυνκεςάιηερσ αριςτερά και οφτω 

κακεξισ, όμωσ οι περιςςότεροι μθχανικοί ςιμερα βρίςκουν αυτι τθν άποψθ 

ιδιαίτερα περιοριςτικι. Τζλοσ μποροφμε να μιλιςουμε για ςτατικι και δυναμικι 

ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ, όπου ςτθν πρϊτθ το όργανο ζχει μια ςυγκεκριμζνθ 

κζςθ από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ του τραγουδιοφ, ενϊ ςτθν δεφτερθ μετακινείται 

ςτο «πανόραμα» κατα τθν διάρκεια του τραγουδιοφ προκαλϊντασ ςτον ακροατι 

τθν αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ και τθσ αλλαγισ. 
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Είναι ίςωσ θ πιο επίπονθ και απαιτθτικι φάςθ ςτθν όλθ διαδικαςία.  Είναι θ ςτιγμι  

κατά τθν οποία ο θχολιπτθσ επιλζγει ποιζσ ςυχνότθτεσ κα τονίςει, ποιζσ κα 

εξαςκενιςει, ακόμα και ποιζσ κα εξαφανίςει πλιρωσ ςε κάκε όργανο ζτςι ϊςτε 

αυτό να ξεχωρίςει μζςα ςτθν μίξθ χωρίσ να καλφπτει τα υπόλοιπα όργανα. Για να το 

επιτφχει αυτό όμωσ είναι απαραίτθτο να γνωρίηει καλά και να λάβει υπόψιν του 

κάποια δεδομζνα όπωσ το ςυχνοτικό περιεχόμενο των οργάνων, δθλαδι τισ 

ςυχνότθτεσ που περιλαμβάνουν οι νότεσ του κάκε οργάνου, το ποιζσ ςυχνότθτεσ 

είναι για τθν αντίλθψθ τθσ χροιάσ του οργάνου ςθμαντικζσ και ποιζσ λιγότερο 

ςθμαντικζσ, κακϊσ και τθν επίδραςθ που ζχουν πάνω ςτθν αντίλθψθ του ακροατι 

φαινόμενα που οφείλονται ςτισ ιδιότθτεσ τθσ ανκρϊπινθσ ακοισ, όπωσ είναι το 

φαινόμενο τθσ απόκρυψθσ ςφμφωνα με το οποίο το ανκρϊπινο αυτί είναι δυνατόν 

να «χάςει» κάποιεσ απο τισ ςυχνότθτεσ ενόσ οργάνου εάν ταυτόχρονα ακοφει και 

ζνα δεφτερο όργανο που παρουςιάηει ςυχνοτικι ομοιότθτα με το πρϊτο. 

Οι ιχοι των οργάνων είναι ςφνκετοι ιχοι, δθλαδι αποτελοφνται απο μια κεμζλιο 

ςυχνότθτα και πολλζσ αρμονικζσ πάνω απο αυτιν. Θ διαφορά των θχοχρωμάτων 

απο όργανο ςε όργανο εξαρτάται απο τον τρόπο που είναι κατανεμθμζνεσ ςτο 

φάςμα αυτζσ οι αρμονικζσ και απο τθν ςχετικι τουσ ζνταςθ (Μοravcsik, 1987). 

Επομζνωσ μποροφμε να εξάγουμε το ςυμπζραςμα πωσ όςο πιο δυνατόσ είναι ζνασ 

ςφνκετοσ ιχοσ τόςο πιο δυνατοφσ τόνουσ μπορεί να αποκρφψει και τόςο πλατφτερθ 

είναι θ περιοχι τθσ απόκρυψθσ. 

Στισ αλθκινζσ ςυνκικεσ μιασ μίξθσ βζβαια δεν ζχουμε απόκρυψθ απλοφ τόνου απο 

ςφνκετο ιχο, αλλά ςφνκετου ιχου απο άλλον ςφνκετο ιχο. Επίςθσ ςπανίωσ ζχουμε 

μόνο δφο ιχουσ, αλλά ακοφγονται ταυτόχρονα πολλά όργανα μαηί πολλά απο τα 

οποία παίηουν περιςςότερεσ απο μια νότεσ ςε κάκε ςτιγμι. Το φαινόμενο επομζνωσ 

γίνεται ιδιαίτερα πολφπλοκο, όμωσ θ βαςικι αρχι δθλαδι θ κάλυψθ κάποιων 

ςυχνοτιτων απο κάποιεσ άλλεσ παραμζνει το ίδιο. 

Αυτό που καλείται να κάνει ο μθχανικόσ τθσ μίξθσ είναι να αντιλθφκεί ποιεσ 

ςυχνότθτεσ των οργάνων ςυμπίπτουν και να αποφαςίςει ποιεσ ςυχνότθτεσ είναι οι 

πιο ςθμαντικζσ για το κάκε όργανο ϊςτε να εξαςφαλίςει οτι αυτζσ δεν κα 

αποκρφπτωνται απο κανζνα άλλο. 
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Αφοφ τα ποτενςιόμετρα των εντάςεων πάρουν τισ κζςεισ που πρζπει, τα 

equalizer ςκαλίςουν τισ χροιζσ των οργάνων, και οι κομπρζςςορεσ φροντίςουν τισ 

δυναμικζσ περιοχζσ, το μόνο που απομζνει είναι να δωκεί θ αίςκθςθ τθσ 

προοπτικισ. Δθλαδι τα εφφζ. Δθλαδι το βάκοσ(reverb), θ θχϊ (delay ι echo), 

το chorus, το flanging και άλλοι τζτοιου τφπου αλγόρικμοι που βαςίηονται ςτισ 

επαναλιψεισ του ςιματοσ με κυκλϊματα delay lines δθμιουργϊντασ τθν 

ψευδαίςκθςθ του χϊρου. Σφμφωνα με τα πειράματα του Haas, λοιπόν, θ 

επανάλθψθ ενόσ ιχου κα πρζπει να απζχει τουλάχιςτον 35msec απο τον αρχικό 

για να γίνει αντιλθπτι ςαν ξεχωριςτόσ ιχοσ. Εάν απζχει λιγότερο απο 35msec 

τότε το αυτί και ο εγκζφαλόσ μασ «ςυγχωνεφουν» τουσ δφο ιχουσ, όπωσ ακριβϊσ 

το μάτι μασ ςυγχωνεφει τθν ςυνζχεια των καρζ ςτον κινθματογράφο, και ακοφμε 

ζτςι ζναν μόνο ιχο, μόνο που τϊρα είναι πιο «πλοφςιοσ» και πιο «ευχάριςτοσ» 

απο πριν. 

Εξετάηωντασ ςφντομα τισ πιο δθμοφιλείσ κατθγορίεσ εφφζ τφπου delay-line 

ξεκινάμε με το βάκοσ ι reverb που δεν κάνει άλλο απο το να προςομοιϊνει τισ 

ανακλάςεισ ενόσ δωματίου δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ οτι το όργανο 

θχογραφικθκε όντωσ μζςα ςτο εν λόγω δωμάτιο. 
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Εδϊ ζχουμε  τισ επιλογζσ Hall (προςομοιϊνει τθν ανακλαςτικι 

ςυμπεριφορά ενόσ ςυναυλιακοφ χϊρου), Church (προςομοιϊνει τθν ανακλαςτικι 

ςυμπεριφορά μιασ εκκλθςίασ), Room (προςομοιϊνει τθν ανακλαςτικι 

ςυμπεριφορά ενόσ απλοφ ςυνθκιςμζνου δωματίου), Plate (προςομοιϊνει τον ιχο 

που προκφπτει όταν δονείται μια μεταλλικι πλάκα, ιχο που μοιάηει πολφ με 

ανάκλαςθ και χρθςιμοποιοφνταν εκτεταμζνα κατα τισ δεκαετίεσ ‘60-’70 όταν δεν 

υπιρχαν άλλοι τρόποι δθμιουργίασ τεχνθτισ αντιχθςθσ), Gate (ςτθν 

πραγματικότθτα ζνασ ςυνδυαςμόσ reverb και gate όπου το δεφτερο «κόβει» 

απότομα το βάκοσ και ζτςι οι ανακλάςεισ δεν ςβινουν ομαλά). 

Στθν ςυνζχεια ο θχολιπτθσ κα κλθκεί να επιλζξει πιο λεπτομερείσ παραμζτρουσ 

όπωσ το reverb time ι χρόνο αντιχθςθσ, δθλαδι πόςα sec ι msec κα περάςουν 

μζχρι να ςβιςουν οι ανακλάςεισ. Μετά τον χρόνο αντιχθςθσ ζρχεται ςυνικωσ θ 

παράμετροσ του predelay δθλαδι το πόςα msec που κα περάςουν μζχρι να 

εμφανιςτοφνε οι πρϊτεσ ανακλάςεισ(early reflections) αλλά και θ ζνταςθ αυτϊν των 

πρϊτων ανακλάςεων. 

Ρολλζσ μονάδεσ τζλοσ ζχουνε ρφκμιςθ για το size δθλαδι το μζγεκοσ του 

δωματίου, και το diffusion ι διάχυςθ δθλαδι το μζγεκοσ τθσ διάχυςθσ των 

ανακλάςεων μζςα ςτο δωμάτιο. Τζλοσ όλεσ οι μονάδεσ ζχουν κάποιου είδουσ 

ιςοςτάκμιςθσ (equalizing) ενςωματωμζνθ για να κανονίηει το ποιζσ ςυχνότθτεσ κα 

εξαςκενίςουν πρϊτα 

μζςα ςτισ ανακλάςεισ (reverb damping). 
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Ρερνϊντασ ςτθ δεφτερθ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ κατθγορία εφζ, το 

Delay (θχϊ), ζχουμε να κάνουμε με πολφ λιγότερεσ παραμζτρουσ μιασ και ςαν 

αλγόρικμοσ είναι αρκετά πιο απλόσ, όμωσ θ αρχιτεκτονικι και θ φιλοςοφία  αυτϊν 

των μονάδων είναι αρκετά πιο απρόβλεπτθ και διαφζρει πολφ απο μονάδα ςε 

μονάδα. Σε αντίκεςθ με το reverb  (βάκοσ), το delay (θχϊ) δεν παράγει τθν 

ατζλειωτθ ςειρά ανακλάςεων που χρειάηονται για να δθμιουργθκεί θ αίςκθςθ ενόσ 

ακουςτικοφ χϊρου, αλλά παράγει πολφ λιγότερεσ, απο μία μζχρι πζντε ι ζξι 

ςυνικωσ. 

Ζτςι οι πιο απλζσ μονάδεσ ζχουνε ρφκμιςθ μόνο για τον χρόνο και τθν ζνταςθ 

μιασ μόνο επανάλθψθσ και του feedback που τθν ακολουκεί-το ςιμα μετά τθν 

πρϊτθ επανάλθψθ μπορεί να επανατροφοδοτθκεί ςτο delay-line και να 

προκφψουν ζτςι επαναλιψεισ τισ επανάλθψθσ για όςο χρονικό διάςτθμα ο 

θχολιπτθσ επικυμεί (ι για όςο το επιτρζπει θ υπολογιςτικι ιςχφσ του 

ςυγκεκριμζνου μοντζλου). 

Οι πιο πολφπλοκεσ μονάδεσ delay προβλζπουν ξεχωριςτι ρφκμιςθ για τον χρόνο και 

τθν ζνταςθ για κακεμία απο τισ 6 επαναλιψεισ κακϊσ και για το feedback που τισ 

ακολουκεί, ενϊ μπορεί κανείσ να επιλζξει τθν ςτερεοφωνικι τοποκζτθςθ και τθν 

ιςοςτάκμιςι για κάκε μια επανάλθψθ ξεχωριςτά. 
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Οι κατθγορίεσ flanger, chorus, phaser μοιάηουν αρκετά μεταξφ τουσ είναι ςτθν 

πραγματικότθτα παραλλαγζσ του delay, που πολλοί κεωροφν οτι δεν δίνουν τθν 

αίςκθςθ του χϊρου αλλά απλά κάνουν τον ιχο πιο «γεμάτο» και 

«ενδιαφζροντα». Το flanger είναι delay όπου θ επανάλθψθ αυξάνεται και μειϊνεται 

διαρκϊσ μζςα ςτο χρόνο ανάμεςα ςτα 1-10ms. Στο μια ακουςτικι κικάρα περνάει 

μζςα απο ζναν επεξεργαςτι flanger. Το chorus είναι ζνα flanger όπου όμωσ θ 

αυξομείωςθ του χρόνου τθσ επανάλθψθσ είναι μικρότερθ απο 1-5ms, ενϊ το phaser 

ακόμα μικρότερθ ανάμεςα ςε 0-1 msec.  

Βζβαια πζρα απο τα delay lines υπάρχουν και άλλοι πολφ ενδιαφζροντεσ 

αλγόρικμοι που κατατάςονται ςτθν κατθγορία εφφζ, οι οποίοι απο τθν δεκαετία 

του ’90 και αργότερα χρθςιμοποιοφνται πολφ διαδεδομζνα ςτισ μουςικζσ 

παραγωγζσ και μίξεισ, όπωσ το ring modulation, το distortion, το overdrive, το 

tremolo, το vocoding κ.α.  

Ριο ςθμαντικό όμωσ είναι οτι πλζον θ υπολογιςτικι 

ιςχφσ και θ αρχιτεκτονικι τόςο των hardware όςο και των software μονάδων 

πολυεφφζ, επιτρζπει ςχεδόν όποιονδιποτε ςυνδυαςμό των παραπάνω φανταςτεί 

κανείσ, παραδίδοντασ εξαιρετικά ενδιαφζροντα και πρωτόγνωρα θχθτικά 

αποτελζςματα. Δεν κα ιταν υπερβολι να ποφμε πωσ θ αναηιτθςθ τθσ 

μοναδικότθτασ και τθσ πρωτοτυπίασ ςτθν μουςικι παραγωγι και μίξθ περνάει 

πρϊτα απο τθν χϊρα των πολυεφφζ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στθν ερευνθτικι εργαςία που επιλζξαμε, όπου ςχετίηεται με τθ «Μουςικι 

τεχνολογία», προκειμζνου να φτάςουμε ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα ακολουκιςαμε 

μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
Αρχικά, αφοφ ςυγκροτικθκε θ ομάδα, μοιράςαμε  τουσ ρόλουσ του κάκε μζλουσ 

τθσ ομάδασ. Εν ςυνεχεία, μετά από περίπου δυο μινεσ, ςυλλζξαμε πλθροφορίεσ 

από το διαδίκτυο, με ςτόχο τθν ςφμπτυξι τουσ ςε μια εργαςία τφπου  power point.  

Μετά τισ παρουςιάςεισ των εργαςιϊν όλων των ομάδων, ακολοφκθςε μια ςυηιτθςθ 

με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ μασ, όπου μπορζςαμε να βγάλουμε μερικά αρχικά 

και χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν εργαςία μασ και τισ πιγεσ των 

πλθροφοριϊν μασ. 

Καροφςοσ Παναγιώτησ-Αθανάςιοσ 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ξεκινιςαμε αυτι τθν ερευνθτικι εργαςία ζχοντασ ελάχιςτεσ γνϊςεισ για τθν 

μουςικι τεχνολογία. Ραρόλα αυτά μζςα από ςυςτθματικι ζρευνα και αξιοποίθςθ 

όλων των προςβάςιμων ςε εμάσ πθγϊν καταφζραμε να αποκομίςουμε ζνα 

αξιοπρεπζσ κομμάτι γνϊςεων κι εμπειρίασ. 

Τα κζματα που μασ απαςχόλθςαν ιταν τα εξισ :  

 Τι είναι οι DJ; Τι χρειάηεται κανείσ για να αςκιςει αυτό το επάγγελμα ςτισ 

μζρεσ μασ; 

 Ροιόσ ο ρόλοσ του βιντεοκλίπ ςτθν προϊκθςθ τθσ μουςικισ; Ρϊσ εξελίχκθκε 

θ τεχνολογία και παράλλθλα και το βιντεοκλίπ; 

 Ρωσ θ τεχνολογία μπορεί να «κατευκφνει» και να «τροποποιιςει» τον ιχο; 

Μζςω τθσ ζρευνασ μασ λοιπόν καταφζραμε να απαντιςουμε ςε αυτά τα ερωτιματα 

και να βγάλουμε κάποια ςυμπεράςματα.  Σασ παρακζτουμε τα ςθμαντικότερα από 

αυτά κακϊσ και αυτά που μασ εντυπωςίαςαν ιδιαίτερα. 
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Σχετικά με το πρϊτο κζμα ανακαλφψαμε πωσ ο οποιοςδιποτε μπορεί να γίνει DJ, 

δθλαδι να παίηει μουςικι με κάποιο θλεκτρονικό μζςο (πχ Θ/Υ), για αυτό και το 

φαινόμενο τον DJ ζχει ραγδαία ανάπτυξθ ςτισ μζρεσ μασ. Το μόνο που απαιτείται 

είναι ο ςτοιχειϊδθσ εξοπλιςμόσ(κονςόλα, μεικτισ ,ακουςτικά, Θ/Υ και CD) που είναι 

και πολφ πικανόν να παρζχεται από τον εργοδότθ, και μία γενικι γνϊςθ με τθν 

μουςικι που αφορά ςυνικωσ απλϊσ ςτο να γνωρίηει ο DJ πια τραγοφδια 

ακοφγονται εκείνθ τθν περίοδο. Οι βακιζσ και ουςιαςτικζσ γνϊςεισ ςτθν μουςικι ωσ 

τζχνθ είναι ανφπαρκτεσ. Ζτςι λοιπόν καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ ο DJ δεν 

είναι καλλιτζχνθσ αλλά απλόσ αναπαραγωγόσ. Εξαίρεςθ ςτον κανόνα αποτελοφν  οι 

DJ οι οποίο γράφουν μόνοι τουσ τθν μουςικι που παίηουν. 

Ρροχωρϊντασ ςτο δεφτερο κζμα αναλθφκικαμε πόςο ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ 

του βιντεοκλίπ ςτθν προϊκθςθ ενόσ τραγουδιοφ, πράγμα που δικαιολογεί και τισ 

υπζρογκεσ χρθματικζσ δαπάνεσ από τισ διςκογραφικζσ εταιρίεσ. Μάκαμε πωσ τα 

πρϊτα βιντεοκλίπ είχαν ουςιαςτικά τθν μορφι ντοκιμαντζρ, που απλϊσ είχαν 

κάποιεσ ςκθνζσ από τισ πρόβεσ.  Στθν ςυνζχεια όμωσ και με τθν δθμιουργία των 

μουςικϊν καναλιϊν απζκτθςαν καταλυτικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ κάκε κομματιοφ. 

Τζλοσ, πραγματικά εκπλαγικαμε απϋ το πόςο μζςο τθσ τεχνολογίασ μποροφμε να 

τροποποιιςουμε τον ιχο. Ρειραματιςτικαμε με πολλά εφζ και τροποποιιςαμε 

αρκετοφσ ιχουσ και μουςικζσ μζςω του Θ/Υ. Αντιλαμβανόμενοι όμωσ όλεσ αυτζσ τισ 

δυνατότθτεσ τροποποίθςθσ μζςω τθσ τεχνολογίασ προβλθματιςτικαμε για το αν και 

κατά πόςο οι μουςικζσ και οι τραγουδιςτζσ που ακοφμε είναι αυκεντικοί και μάλλον 

γίναμε πιο δφςπιςτοι ςτουσ μουςικοφσ αςτζρεσ. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Συμπεραςματικά λοιπόν, γνωρίςαμε τουσ πλζον διαδεδομζνουσ επαγγελματίεσ με 

αντικείμενο τθν μουςικι τεχνολογία , τουσ DJ, ανακαλφψαμε τθν ιςτορικι αλλά και 

εμπορικι διαδρομι του βίντεοκλιπ ,και ιρκαμε ςε επαφι με τα επιτεφγματα τθσ 

μουςικισ τεχνολογίασ.   

Ιάςονασ Διακουμόπουλοσ 
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ  

Θ ομάδα μασ δοφλεψε με τθν ςυνεργαςία και τθν βοικεια όλων των μελϊν . Θ 

τελικι εργαςία μασ ιταν αποτζλεςμα τζλειασ ςυνεννόθςθσ αλλά και κζλθςθσ για 

δουλειά . Στόχοσ μασ ιταν θ ανάλυςθ του κζματοσ  «μουςικι τεχνολογία» . 

Ριςτεφουμε ότι τελικά καταφζραμε να ζρκουμε πολφ κοντά ςτο αποτζλεςμα που 

ηθτοφνταν ,  ςχετικά με τα υποερωτιματα που μασ δόκθκαν πάνω ςτο κζμα . 

Ερευνιςαμε το κάκε υποερϊτθμα , αλλά δεν ιμαςταν ευχαριςτθμζνοι ιδιαίτερα 

από τισ πθγζσ μασ . Οπότε χρειάςτθκε να γίνει ζλεγχοσ των πλθροφοριϊν , που 

ςυλλζξαμε και επεξεργαςτικαμε . Ευτυχϊσ όμωσ με τθν ςυνεχι αναηιτθςθ τθσ 

λφςθσ του προβλιματοσ που βρζκθκε μπροςτά μασ μπόρεςε και λφκθκε με ςχετικά 

μεγάλθ ευκολία . Αφοφ αν και ςε κάκε μζλοσ είχε ανατεκεί ζνα διαφορετικό 

υποερϊτθμα για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν , ιταν πάντα ζτοιμο να βοθκιςει τόςο 

με τισ γνϊςεισ του , όςο και με τθν δικιά του προςφορά για αναηιτθςθ του ίδιου 

κζματοσ .  

Ακόμα, προκειμζνου να διατυπϊςουμε μια ςφαιρικι άποψθ πάνω ςτο κζμα 

κεωριςαμε ςκόπιμθ τθν δθμιουργία και διανομι ενόσ ερωτθματολογίου με 

ερωτιματα όπωσ : τι μουςικι που ακοφνε οι περιςςότεροι ζφθβοι ςιμερα ; με ποιο 

μουςικό όργανο επιλζγουν να αςχολθκοφν οι περιςςότεροι ; Θ ιδζα μασ 

αποδείχτθκε καίρια αφοφ διακρίναμε διαφορζσ ςτθ ςχζςθ με τθν μουςικι 

τεχνολογία ςε άτομα που ηουν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ , είτε ζχουν διαφορετικι 

οικονομικι κατάςταςθ . 

Ππωσ αναφζραμε και πιο πάνω υπιρχαν κάποια εμπόδια όπου εμπόδιςαν τθν 

ζρευνά μασ . Για παράδειγμα , θ αναξιοπιςτία των πθγϊν  και ο περιοριςμζνοσ 

αρικμόσ τουσ , θ περιοριςμζνθ διάρκεια και θ απαίτθςθ ανάδειξθσ τθσ ζρευνασ ςε 

ςυμπιεςμζνθ μορφι . 

Τελικά θ εργαςία μασ περατϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία αφοφ καταφζραμε άριςτα να 

ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ και να τθσ ςυγκεράςουμε με μεγάλθ επιτυχία ςε ζνα 

ομοιόμορφο αποτζλεςμα που παρουςιάςτθκε ςτθν τάξθ ςε μορφι power point .  

Κοχαρίκ Καςαρτζιάν 

 


