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Πρόλογος  

 
Την φετινή σχολική χρονιά η εργασία μας ασχολείται με την μουσική και τις νέες 
τεχνολογίες. Ειδικότερα στη διάρκεια του β΄ τετραμήνου με την ιστορία της καταγραφής 
του ήχου αλλά και με τα προγράμματα επεξεργασίας του ήχου και γενικότερα της 
μουσικής. 
Το τελικό της κείμενο αποτελείτε από 35 σελίδες και 8.400 λέξεις περίπου.   
Το θέμα της ερευνητικής εργασίας το διαλέξαμε προκειμένου να γνωρίσουμε την  
εξέλιξη της μουσικής μέσα από την ιστορία της καταγραφής των ήχων και των 
προγραμμάτων των Η/Υ που συμβάλουν σε αυτό.  
Γνωρίζουμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ένας ήχος,  μια μελωδία και λίγοι στίχοι.                 
Η μουσική πάντα επηρέαζε τις ζωές των ανθρώπων σε μεγάλο βαθμό. Η μουσική ως 
τέχνη στην δημιουργία της αλλά και στο αποτέλεσμα της, επηρεάστηκε ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, από την ραγδαία εξέλιξη τη τεχνολογίας και βρήκε τρόπο να την 
αξιοποίηση για να ανοίξει νέους ορίζοντες δημιουργίας με αποτέλεσμα να γίνει  ακόμα 
περισσότερο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.  
Παλιότερα  εμπιστευόμασταν τον δημιουργό. Αγοράζαμε μουσική του καλλιτέχνη ή του 
συγκροτήματος που από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή ακόμα και από μια διαφήμιση 
ακούσαμε και μας άρεσε. Από  δεκαετία του ΄90 «μετακινηθήκαμε». Είδαμε τη μουσική 
αλλιώς. Η τεχνολογία έκανε την παραγωγή της γρηγορότερη. Ακούσαμε καλλιτέχνες που 
δεν είχαν γνώση των κανόνων «της μουσικής του πενταγράμμου» να γράψουν ήχους, 
μελωδίες και ρυθμούς μέσα από προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τους 
καλλιτέχνες να γίνονται περισσότεροι. Πλέον αγοράζουμε μουσική ή την κατεβάζουμε 
από το Διαδικτύο απλώς ψάχνοντας το είδος της μουσικής που μας αρέσει. 
Η μουσική, τώρα πια και η ηλεκτρονική, υπάρχει παντού στην ζωή μας,  είναι παγκόσμια 
και αποτελεί πηγή ζωής για πολλούς ανθρώπους.  
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Πλαίσιο στόχοι ερευνητικά ερωτήματα  - μεθοδολογία 

Στη φετινή μας εργασία προσπαθήσαμε  να προσεγγίσουμε  την σύγχρονη μουσική 
δημιουργία κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.  Σκοπός μας ήταν γνωρίσουμε την 
ηλεκτρονική μουσική από την εμφάνιση της έως τις μέρες μας. Ειδικότερα στο β΄ 
τετράμηνο τη φετινής σχολικής χρονιάς, και σε συνέχεια της εργασίας μας του α΄ 
τετραμήνου, προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε την ιστορία της καταγραφής το ήχου αλλά 
και προγράμματα εξεργασία του ήχου μέσο των Η/Υ/    
Έτσι προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα όπως:  
Ποια η ιστορική εξέλιξη της καταγραφής του ήχου; Ποσό επηρέασε την εξέλιξη της 
μουσικής και κυρίως της ηλεκτρονικής; Ποια είναι τα  προγράμματα επεξεργασίας ήχου 
και μουσικού κειμένου; Πόσο βοήθησαν και βοηθούν τους μουσικούς αλλά και την 
εξέλιξη της μουσικής; 
Μετά από την παρουσίαση του θέματος από τον καθηγητή μας επιλέξαμε τις θεματικές 
ενότητες που θέλαμε να ασχοληθούμε, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και ανατέθηκε 
σε κάθε μέλος της ομάδας συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα, διατυπώσαμε τα 
ερευνητικά ερωτήματα, έγινε η έρευνα και η συλλογή των δεδομένων από πρωτογενής 
πηγές (αρχειακό υλικό),  δευτερογενείς πηγές (μελέτες, άρθρα, δημοσιογραφικά κείμενα, 
διαδικτυακές βάσεις δεδομένων). Συζητήσαμε και αξιολογήσαμε τα στοιχεία και 
καταγράψαμε τα συμπεράσματά μας. Για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών η 
έρευνα μας ήταν βιβλιογραφική κατά τη διάρκεια της οποίας μελετήσαμε σχετική 
βιβλιογραφία από τη σχολική βιβλιοθήκη, την προσωπική βιβλιοθήκη του υπεύθυνου 
καθηγητή μας  συγκεντρώνοντας σχετικές πληροφορίες. Σημαντική πηγή για την έρευνά 
μας αποτέλεσε το διαδίκτυο από το οποίο  βρήκαμε μεγάλο αριθμό πληροφοριών και 
οπτικοακουστικό υλικό. Παρακολουθήσαμε προβολές video και ακούσαμε μουσική, 
συγκρίναμε και σχολιάσαμε την ηλεκτρονική μουσική. Επίσης στα πλαίσια της 
παρουσίασης της εργασίας μας φτιάξαμε  μια προβολή σε ένα αρχείο powerpoint, μια 
αφίσα και ένα τραγούδι. 
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Εισαγωγή  - Δεδομένα, παρουσίαση 
 
Αυτό που εμείς οι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε ως «ήχο» είναι μια περίπλοκη υπόθεση. 
Ο ήχος δημιουργείται από αντικείμενα που τίθενται σε ταλάντωση. Τα αντικείμενα αυτά 
μεταδίδουν αυτήν την αναταραχή σε οποιοδήποτε υλικό βρίσκεται γύρω τους (συνήθως 
τον αέρα) μέχρι τα αυτιά μας, τα οποία μεταδίδουν αυτόν τον ερεθισμό στον εγκέφαλο. 
Ο ήχος που παράγεται από μια πηγή και συλλαμβάνεται από το αυτί μας, αποτελεί ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς μπορεί να 
προσφέρει ακουστική απόλαυση, να εντυπωσιάσει με διαφορετικά ηχητικά εφέ και να 
ξεκουράζει σαν ηχητική υπόκρουση.  

Η ιστορία της καταγραφής των ήχων.  

 
 

 

 

 

Από τον Edison στο mp3 player.                     
Η ανακάλυψη του φωνογράφου από τον Thomas Edison το 1877 εξέπληξε τον κόσμο. 
Για πρώτη φορά εγγεγραμμένοι ήχοι μπορούσα να ξαναπαιχθούν στα σπίτια των 
ανθρώπων.Ο φωνογράφος,  είναι μια από τις πρώιμες συσκευές για την εγγραφή και 
αναπαραγωγή ήχου. Κατασκευάστηκε από τον Αμερικανό Τόμας Άλβα  Έντισον 
(Thomas A. Edison 1847 – 1931) το 1877. Χρησιμοποιούσε μια βελόνα για να 
καταγράφει τον ήχο σε έναν κύλινδρο με αυλάκια, επικαλυμμένο με αλουμινόχαρτο, ο 
οποίος περιστρεφόταν με σταθερή ταχύτητα. Η ιδέα της εγγραφής ήχου με παρόμοιο 
τρόπο υπήρχε από τουλάχιστον μισό 
αιώνα πριν, αλλά ο Έντισον με την 
κατασκευή του της έδωσε σάρκα και 
οστά.   Στο φωνογράφο, η βελόνα που 
κατέγραφε τον ήχο ήταν συνδεδεμένη 
με ένα είδος φωναγωγού με τρόπο 
ώστε να λαμβάνει μηχανικά της 
δονήσεις που προκαλούσε ο ήχος που 
περνούσε μέσα σ' αυτόν.  
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Η βελόνα παλλόταν κάθετα προς την επιφάνεια του κυλίνδρου και διαμόρφωνε το 
αλουμινόχαρτο δημιουργώντας "κορφές και 
κοιλίες". Ο ξύλινος κύλινδρος περιστρεφόταν με το 
χέρι, με την βοήθεια μιας μανιβέλας, που ήταν 
προσαρμοσμένη στον άξονά του. Αργότερα ο 
Έντισον αντί για κυλίνδρους επικαλυμμένους με 
αλουμινόχαρτο άρχισε να χρησιμοποιεί κέρινους 
κυλίνδρους στις συσκευές του. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την δυνατότητα διαγραφής μιας 
ηχογράφησης, αφαιρώντας την επιφάνεια του 
κέρινου κυλίνδρου με την χρήση αιχμηρής λεπίδας.  

Με βάση αυτή την πρώτη συσκευή, ο Γερμανός Emil 
Berliner (1851-1929), επινόησε δέκα χρόνια αργότερα 
μια άλλη συσκευή, το γραμμόφωνο  (Gramophone), 
το οποίο, αντί για κέρινο κύλινδρο χρησιμοποιούσε 
μια κυκλική πλάκα (δίσκο) από μίγμα γομαλάκας 
(shellac) για να καταγράφει τον ήχο. Το έτος 1877, ο 
Τόμας Άλβα Έντισον κατέθεσε αίτηση για απόκτηση 
τίτλου ευρεσιτεχνίας, με θέμα μία συσκευή, την οποία 
ονόμασε φωνογράφο (phonograph) και ήταν ο πρόδρομος του μεταγενέστερου 
γραμμοφώνου του Berlinger. Η συσκευή αυτή λειτουργούσε με ένα ξύλινο κύλινδρο που 
περιστρεφόταν χειρονακτικά με μανιβέλα και ο οποίος ήταν καλυμμένος με ένα λεπτό 
φύλλο κασσιτέρου (Staniol). Μία μεταλλική βελόνα ήταν σταθερά συνδεμένη με μια 
μεμβράνη, η οποία  πραγματοποιούσε ταλαντώσεις λόγω ηχητικών κυμάτων, με 
αποτέλεσμα η βελόνα να δημιουργεί βαθουλώματα στο φύλλο κασσιτέρου, άλλοτε 
μεγαλύτερα και άλλοτε μικρότερα, ανάλογα με την ένταση του ήχου. Ένας μηχανικός 
οδηγός μετακινούσε τη βελόνα αξονικά στον κύλινδρο, ώστε τελικά προέκυπτε ένα 

σπειροειδές αυλάκι. Όταν γύριζε ο κύλινδρος και πέρναγε η 
βελόνα πάνω από τη χαραγμένη επιφάνεια, προκαλούσαν 
τα βαθουλώματα ταλαντώσεις στη μεμβράνη, οι οποίες 
μετατρέπονταν σε ηχητικά κύματα. Όπως περιγράφουν 
άρθρα εφημερίδων της εποχής, η απόδοση της συσκευής 
του Έντισον ήταν περίπου «άθλια», αλλά ο φωνογράφος 
αυτ ός, τον οποίο ο εφευρέτης του ονόμαζε μηχανή, έκανε 
τεράστια εντύπωση. Όταν όμως δοκίμαζε ο κόσμος την 
ποιότητα ήχου, εξανεμιζόταν ο ενθουσιασμός και 
θεωρούσε τη συσκευή ένα ακριβό παιχνίδι. Η τοποθέτηση 

του φύλλου κασσιτέρου ήταν περίπλοκη και η αντοχή του σε πολλαπλή χρήση 
περιορισμένη. Το έτος 1881 ο εφευρέτης του τηλεφώνου Bell προσπάθησε, να βελτιώσει 
το φωνογράφο του Έντισον. Για το σκοπό αυτό κάλυψε τον ξύλινο κύλινδρο με κερί, 
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πάνω στο οποίο θα χαρασσόταν το αυλάκι του ήχου. Η προσπάθεια αυτή έδωσε 
καλύτερα αποτελέσματα, κυρίως όμως δεν επέτρεπε την ηχογράφηση άσχετων θορύβων, 
όπως στη κατασκευή του Έντισον. Το 1886 δήλωσε για ευρεσιτεχνία μια όμοια 
κατασκευή με επίστρωση κεριού στο κύλινδρο ο Charles Sumner Tainter (Ταίιντερ, 
1854-1940) και το ονόμασε γραφόφωνο (graphophone). Εναντίον του Ταίιντερ κινήθηκε 
δικαστικά ο Έντισον, θεωρώντας ότι επρόκειτο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 
1888 αντικατέστησε ο ίδιος ο Έντισον το φύλλο κασσιτέρου με στρώμα σκληρού κεριού 
και τοποθέτησε στη συσκευή ένα μηχανικό κινητήρα με βαρίδι. Αργότερα 
χρησιμοποιήθηκε ένας μηχανικός κινητήρας με ελατήριο και μανιβέλα για κούρδισμα 
και στη συνέχεια, σε μερικά μοντέλα, ένας ηλεκτρικός 
κινητήρας, αν και οι ηλεκτρικοί κινητήρες ήταν εκείνη την 
εποχή και για αρκετές δεκαετίες ακόμα ογκώδεις και ακριβοί. 
Για την ενίσχυση του ήχου χρησιμοποίησε ο Έντισον το 
χαρακτηριστικό χωνί που βλέπουμε σε εικόνες και 
φωτογραφίες του φωνογράφου. Οι κύλινδροι του Έντισον 
περιείχαν μουσική ή ομιλία διάρκειας περίπου 2 λεπτών. Η 
νέα αυτή κατασκευή του Έντισον είχε εμπορική επιτυχία, 
γιατί προσφερόταν για ιδιωτική καταγραφή της φωνής. Για τη 
μαζική παραγωγή κυλίνδρων με σύντομες μελωδίες της 
εποχής η εργασία ήταν όμως πολύ κοπιαστική, γιατί έπρεπε η ορχήστρα ή ο 
τραγουδιστής να επαναλαμβάνουν με μεγάλη ένταση την εκτέλεση του κομματιού 
μπροστά σε 7-8 φωνογράφους, οι οποίοι παρήγαγαν από ένα κύλινδρο. Μόλις το 1903 
κατασκεύασε ο ίδιος ο Έντισον μια μηχανή, η οποία ήταν σε θέση να αντιγράφει έναν 
αρχικό κύλινδρο. Το 1886  ο Emile Berliner1, Αμερικάνος από το Ανόβερο της 
Γερμανίας, αντικαθιστά το «αυλάκι ήχου» του Έντισον, με μία επίπεδη πλάκα όπου, 
μετά από διάφορες βελτιώσεις, μία ελικοειδής διαδρομή σχημάτιζε ένα συνολικό αυλάκι 
σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και η βελόνα έκανε ταλαντώσεις, εγκαρσίως στην 
κίνηση. Ενώ δηλαδή η κεφαλή της συσκευής του Έντισον εκτελούσε κινήσεις πάνω-
κάτω για να ανιχνεύσει τα βαθουλώματα της επιφάνειας, στη συσκευή του Berliner 
έπαιζαν ρόλο τα τοιχώματα του αυλακιού και η βελόνα πραγματοποιούσε κινήσεις δεξιά-
αριστερά. Έτσι, ξεπέρασε ο Berliner και τον κίνδυνο, να συρθεί ενώπιον δικαστηρίων για 
καταπάτηση ευρεσιτεχνιών του Έντισον. Ο Berliner δήλωσε τη συσκευή του για 
ευρεσιτεχνία και την ονόμασε γραμμόφωνο (grammophone). Αυτή η μέθοδος είχε 
δοκιμαστεί ήδη από τον Έντισον και από τον Μπελ, αλλά δεν κρίθηκε αξιοποιήσιμη. Στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950 συγχωνεύτηκαν από τις εταιρίες που τις εκμεταλλεύονταν οι 
ευρεσιτεχνίες του Έντισον και του Μπερλίνερ και έτσι προέκυψε η τεχνολογία των 
στερεοφωνικών δίσκων.Ο δίσκος, ή πλάκα του Berliner, όπως συνήθιζαν να την 
αποκαλούν, αρχικά με διάμετρο 12 cm που γύρναγε με 150 στροφές ανά λεπτό, πήρε 
σταδιακά τη μορφή που γνωρίζουμε μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα ως δίσκος βινυλίου. Το 
έτος 1901 κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά δίσκοι με διάμετρο 10" (~25 cm).Μέχρι 
τότε, οι δίσκοι ήταν μονόπλευροι και από την άλλη πλευρά είχαν διαφημιστικές ετικέτες, 
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περίπου όπως είναι σήμερα τα CD και DVD. To 1904 παρουσίασε η γερμανική εταιρία 
Odeon τον πρώτο δίσκο διπλής όψης με διαμέτρους 25 και 30 cm και διάρκεια μέχρι 5,5 
λεπτά. Αν και τελικά επεβίωσε ακριβώς αυτή η μορφή ηχητικής αποθήκευσης και 
διατηρήθηκε μέχρι που άρχισε να αντικαθίσταται από τον οπτικό δίσκο (σύμπυκνος 
δίσκος, compact disk, CD), η ηχητική ποιότητα των δίσκων του Μπερλίνερ ήταν για 
μερικές δεκαετίες πολύ κατώτερη από αυτή των κυλίνδρων κεριού του Έντισον. Με τη 
βελτίωση των ηλεκτρικών κινη τήρων και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού ενισχυτή, το 
γραμμόφωνο αντικαταστάθηκε σταδιακά από το ηλεκτρικό 
γραμμόφωνο που πήρε στην καθημερινή γλώσσα το όνομα 
pickup (=μαζεύω, συλλέγω, πικάπ). Εν τω μεταξύ είχαν 
αξιοποιηθεί ο ηλεκτρονικός ενισχυτής λυχνιών και οι μικροί 
ηλεκτρικοί κινητήρες, με τους οποίος πήρε πλέον το 
γραμμόφωνο και ο ήχος του σημαντικά ανώτερη ποιότητα. 
Μερικές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος ηλεκτρόφωνο, ο 
οποίος όμως χαρακτήριζε στις αρχές του 20ου αιώνα την 
τηλεφωνική μετάδοση ειδήσεων και γι' αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τις 
ηλεκτρικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου· ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην Ελλάδα 
για το μηχανισμό που είναι γνωστός και σαν τζουκ μποξ. 

Βινύλιο 
Στις 21 Ιουνίου 1948 η Columbia Records ακουμπά την βελόνα στον πρώτο δίσκο 
βινυλίου για γραμμόφωνο, σηματοδοτώντας μια επανάσταση στο χώρο της μουσικής 
βιομηχανίας. Το βινύλιο κυριάρχησε για 
δεκαετίες στις δισκοθήκες των απανταχού 
μουσικόφιλων ενώ εξακολουθεί να κατέχει 
περίοπτη θέση ακόμα και σήμερα στις 
μουσικές βιβλιοθήκες, παρά τον εκτοπισμό 
του στο εμπόριο από τα άλλα μέσα που 
ακολούθησαν.Το 1948, το βινύλιο θα 
καθιερωθεί ως το κύριο μέσο κατασκευής 
των μουσικών δίσκων. Στα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια η εταιρία Decca θα 
φτιάξει δίσκους 78 στροφών από βινύλιο. Οι ανταγωνιστές της δε θα ακολουθήσουν το 
παράδειγμά της. Θα φτιάξουν τους πρώτους δίσκους 45 στροφών από βινύλιο την ίδια 
περίοδο. Γεγονός το οποίο θα σημάνει σταδιακά την κατάργηση των δίσκων 
γραμμοφώνου, με τις πωλήσεις να μειώνονται τη δεκαετία του 1950 και τα τελευταία 
78άρια να εκδίδονται στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 
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Την ίδια περίοδο ο δίσκος 33 στροφών εμφανίστηκε στην αγορά για λογαριασμό της 
εταιρίας CBS. Στα χρόνια που ακολούθησαν και με τις τεχνολογίες που τα συνόδευσαν 
αρκετά μουσικά κομμάτια των 78 στροφών επανακυκλοφόρησαν σε σχετικές συλλογές. 
Μία νέα, high fidelity εποχή θα ξεκινήσει για τους λάτρεις της μουσικής και η μουσική 
βιομηχανία θα γυρίσει μία ακόμη σελίδα. 
Οι δίσκοι βινυλίου 45 και 33 στροφών, έφεραν μία 
πραγματική επανάσταση στη μουσική βιομηχανία, 
ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1950. Μια 
πραγματική έκρηξη της εμπορικής εκμετάλλευσης του 
βινυλίου ώθησε σε εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων 
βινυλίου για όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, μέχρι 
τη σταδιακή περιθωριοποίησή τους με την έλευση της 
ψηφιακής εποχής στον ήχο. Όμως, στην πράξη η 
παραγωγή δίσκων βινύλιο δε σταμάτησε ποτέ. 
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Οι ¨κασέττες¨ ήχου 

 Η εγγραφή ηχητικών σημάτων2 σε μαγνητοταινίες στις ηχογραφήσεις των πρωτοτύπων 
μουσικών έργων ξεκινά από 
το 1945 και μετά. Στα μέσα 
της δεκαετίας του ΄60 η 
Philips παρουσίασε πρώτη 
την μικρή γνωστή πλέον 
κασέττα (Compact Cassette) 
ως μέσο επαγγελματικής 
υπαγόρευσης, μαζί με το 
αντίστοιχο κασετόφωνο. 
Αφού ανταγωνίστηκε  
αρκετά χρόνια τις κασέτες 
του τύπου 8-track, η 
τεχνολογία αυτή κατά τη 
δεκαετία του ΄80 κατέκλυσε 
κάθε σπίτι και αυτοκίνητο ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις των κατασκευαστών 
της. Τα πλεονεκτήματα ήταν το μικρό και συμπαγές μέγεθος, η εύκολη 
ηχογράφηση/αναπαραγωγή και η εύκολη αντιγραφή, από καταγεγραμμένο σε άλλα μέσα, 
ηχητικό σήμα. Σημαντική ώθηση στη δημοφιλία της έδωσε και η εμφάνιση του Walkman 
το 1979. Η τεχνολογία της κασέτας επέτρεψε την πρώτη άνθιση των παράνομων 
ηχογραφήσεων, δηλαδή την "μουσική πειρατεία" μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 
΄90, φαινόμενο που αντιμετωπίστηκε από τη μουσική βιομηχανία με το σύνθημα Home 
taping kills music (Το γράψιμο κασετών στο σπίτι σκοτώνει τη μουσική). Η κασέτα 
χρησιμοποιήθηκε επίσης, ως μέσο αποθήκευσης προγραμμάτων και αρχείων στους 
πρώτους οικιακούς υπολογιστές, όπως ο Sinclair ZX Spectrum. Οι κασέτες εξελίχθηκαν, 
πριν αντιμετωπίσουν την οριστική παρακμή, με νέα μοντέλα με καλύτερη ποιότητα ήχου, 
μεγαλύτερη διάρκεια και πιο στιβαρή κατασκευή με αποκορύφωμα τον τύπο DAT. 
Η κασέτα  είναι μαγνητικό 
μέσο αποθήκευσης και 
αποτελείται από μια πλαστική 
θήκη μικρών διαστάσεων, μέσα 
στην οποία βρίσκεται 
μαγνητική ταινία στην οποία 
εγγράφονται κυρίως ηχητικές 
πληροφορίες και 
δευτερευόντως/μεταγενέστερα 
(πρακτική που πλέον έχει 
ξεπεραστεί) αρχεία υπολογιστών.  
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Η κασέτα είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τύλιγμα/ξετύλιγμα της μαγνητικής ταινίας 
σε μικρές ενσωματωμένες μπομπίνες και να τοποθετείται σε ειδική ηλεκτρονική 
συσκευή, με κεφαλή ανάγνωσης, που καλείται κασετόφωνο. Παρότι ο όρος κασέττα 
μπορεί να αναφέρεται σε διάφορες μορφές μαγνητικών μέσων αποθήκευσης που 
περικλείονται σε σκληρό περίβλημα, στα Ελληνικά με τον όρο αυτό συνήθως εννοούμε 
το μέσο που ακολουθεί τις προδιαγραφές (διαστάσεις περιβλήματος, πάχος ταινίας κλπ) 
του προτύπου Compact Cassette (συμπαγής κασέττα). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι δίσκοι CD 

 

 

 

 

 

 

Ο συμπαγής δίσκος CD, Compact Disc ή σι-ντι, είναι ένας οπτικός δίσκος που 
χρησιμοποιείται για αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων ή για αποθήκευση ψηφιακού 
ήχου. Για πρώτη φορά το 1980, η Philips και Sony παρουσίασαν αυτό το μέσο ως 
αποτέλεσμα σχετικής συνεργασίας. Το CD είναι διαθέσιμο στην αγορά από τα τέλη του 
1982 και παραμένει ως το επίσημο μέσο για τις εμπορικές μουσικές καταγραφές έως 
σήμερα.Οι προδιαγραφές των συμπαγών δίσκων διαμορφώνονται σε διεθνώς 
καθιερωμένα πρότυπα που διατυπώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). 
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Η τεχνολογία του συμπαγούς δίσκου προσαρμόστηκε αργότερα για χρήση σε 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ως συσκευή ανάγνωσης αρχείων, γνωστή ως CD-ROM 
όπου υπήρχε η δυνατότητα μίας μόνο ανάγνωσης και CD-R με δυνατότητα μιας μόνο 
εγγραφής/πολλών αναγνώσεων και CD-RW για πολλαπλές εγγραφές και αναγνώσεις. 
Τα CD-ROM/CDR/CDRW ως συσκευές δεν παράγονται πλέον αφού έχουν 
αντικατασταθεί πλήρως από τα DVD ROM/DVDR+/- /DVDRW. Το CD και οι 
επεκτάσεις του είναι εξαιρετικά επιτυχείς: το 2004, οι ετήσιες παγκόσμιες πωλήσεις του 
CD-Audio, του CD-ROM και του CD-R έφθασαν στους 30 δισεκατομμύρια δίσκους. 
Το μουσικό CD αποτελείται από μία ή περισσότερες στερεοφωνικές διαδρομές που 
αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας τη 16-μπιτη κωδικοποίηση PCM σε ένα ρυθμό 
δειγματοληψίας 44,1 kHz ανά κανάλι. Με βάση την αρχική τους τυποποίηση οι 
συμπαγείς δίσκοι έχουν μια διάμετρο 12,0 εκατοστά, ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης 
τους σε ασυμπίεστο ψηφιακό ήχο είναι 74 λεπτά (ενώ σήμερα έχει επεκταθεί στα 80 
λεπτά). Η χωρητικότητα ενός συμπαγούς δίσκου φθάνει τα 800 Mbyte. Υπάρχουν επίσης 
και δισκάκια 8,0 εκατοστών, που αποθηκεύουν 18 - 24 λεπτά ψηφιακού ασυμπίεστου 
ήχου ή 155 - 210 MB στοιχείων και χρησιμοποιούνται συχνά σε CD single. 
 

 Mini Disc 

Το Mini Disc player έκανε αρχικά το ντεμπούτο του το 1992. Η μορφή της συσκευής 
αλλά και οι τεχνικές της προδιαγραφές επέτρεπαν την εγγραφή μουσικών αρχείων σε ένα 
μικρό οπτικό δίσκο, μικρότερο και από το μέγεθος των συνήθη CD που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Η όλη ιδέα ήταν να κάνουν το 
format της συσκευής όσο το δυνατόν πιο 
εύχρηστο, που να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά 
του, αλλά γεγονός είναι ότι ποτέ δεν αντεπεξήλθε 
στις προβλέψεις για την αγορά της Αμερικής. Η 
τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας που 
ακολούθησε και η οποία δεν εφάρμοσε μικρότερες 
τιμές στο πέρασμα του χρόνου, θεωρείται μια αιτία 
των χαμηλών ποσοστών αποδοχής στην συγκεκριμένη 
αγορά. Η χώρα που το ΜIni Disc προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον των καταναλωτών 
ήταν η Ιαπωνία. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η Sony κράτησε το συγκεκριμένο format 
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τα 
συνήθη CDs την δεκαετία του 1990 και προφανώς δεν είχε κάποια περαιτέρω ευκαιρία 
με την εμφάνιση της ψηφιακής μουσικής και το iPod το 2001. Το 2013 η Sony 
ανακοίνωσε τα σχέδιά της να σταματήσει την διάθεση στην αγορά του δημοφιλούς 
MiniDisc player, έπειτα από μια  πορεία 21 χρόνων που διένυσε. 
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Αρχεία mp3                                           
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μία νέα και 
ιδιαίτερα δημοφιλής μέχρι τις μέρες μας ψηφιακή 
κωδικοποίηση του ήχου έκανε την εμφάνισή της. Δεν 
είναι άλλη από τα πασίγνωστα αρχεία mp3 που 
αποτελούν πιστό μας σύντροφο σχεδόν δύο δεκαετίες!  
Το MPEG-1 Audio Layer 3, γνωστό και ως ΜΡ3, είναι 
ένα δημοφιλές πρότυπο ψηφιακής κωδικοποίησης 
ήχου, το οποίο βασίζεται στην αποτελεσματική 
συμπίεση αρχείων μέσω ενός αλγορίθμου 
σχεδιασμένου να μειώνει δραστικά το πλήθος των ψηφιακών δεδομένων που 
απαιτούνται για την αποθήκευση και ορθή αναπαραγωγή του ήχου, ο οποίος ωστόσο 
συνεχίζει να ακούγεται σαν πιστή αναπαραγωγή του αρχικού ασυμπίεστου περιεχομένου 
από τους περισσότερους ακροατές.  Η ανακάλυψη ανήκει σε γερμανούς μηχανικούς του 
ιδρύματος Fraunhofer εργαζομένων στα πλαίσια του προγράμματος EUREKA 147 DAB 
το οποίο έκανε έρευνα επάνω στο ψηφιακό ραδιόφωνο, και τυποποιήθηκε με βάση το 
πρότυπο ISO/IEC το 1991 και αποτελεί μία συμπιεσμένη μορφή αρχείου ήχου, στην 
οποία έχουν αφαιρεθεί συχνότητες που δεν ακούει το ανθρώπινο αυτί και που δίνει ένα 
αρχείο με πολύ μικρότερο μέγεθος, αλλά με ένα αρκετά ικανοποιητικό μουσικό 
αποτέλεσμα, ποιότητας λίγο υποδεέστερης από αυτής του compact disc. Από το ίδιο 
ινστιτούτο κατασκευάστηκε και το πρώτο mp3 player, με σκοπό ακριβώς αυτό: να παίζει 
mp3 αρχεία μουσικής.  Ο Karlheinz Brandenburg χρησιμοποίησε το κομμάτι «Tom's 
Diner» από ένα μουσικό άλμπουμ της Σούζαν Βέγκα (Suzanne Vega) 
https://www.youtube.com/watch?v=-26hsZqwveA για να αξιολογήσει τον αλγόριθμο 
συμπίεσης του MP3. Το τραγούδι αυτό επιλέχθηκε εξαιτίας της απλότητας και της 
απαλής μουσικής που έχει, κάνοντας πιο εύκολη την ανίχνευση ατελειών της συμπίεσης 
κατά την αναπαραγωγή. Κάποιοι, αστειευόμενοι, αναφέρουν τη Σούζαν Βέγκα ως 
«μητέρα του MP3». Τα mp3 έκαναν κι αυτά τη δική τους επανάσταση, ιδιαίτερα από τα 
πρώτα χρόνια της ανέλιξης της δημοφιλίας του internet και έχουν περίοπτη θέση στη 
μουσική βιομηχανία στις μέρες μας. Σήμερα, οι περισσότερες εταιρίες έχουν επιλέξει να 
διακινούν τη μουσική και τα έργα των καλλιτεχνών τους μέσω διαδικτύου σε μορφή 
mp3, κομμάτι κομμάτι, αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα παράλληλα και με τους άλλους 
τρόπους διάθεσης. Για τους απλούς χρήστες τα αρχεία mp3 παραμένουν καθημερινός 
σύντροφος μουσικής απόλαυσης. Μικρά σε μέγεθος, 
χωρούν κατά δεκάδες σε δισκάκια cds, 
ανταλλάσσονται εύκολα ακόμα και με e-mail, τα έχει 
μαζί του κανείς πάντα στο φορητό του mp3 player. Αν 
κάποιος ζωγράφιζε την εποχή μας, σίγουρα δε θα 
έλειπε από τον πίνακά του, ο νεαρός με το iPod στο 
χέρι και τα ακουστικά στα αυτιά ... 
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 Δίσκος Blu-Ray 

Ο δίσκος Blu-Ray,επίσης γνωστός και ως BD, είναι οπτικός δίσκος υψηλής πυκνότητας 
για την αποθήκευση ψηφιακών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου υψηλής ευκρίνειας 
βίντεο. Το όνομα του προέρχεται από το μπλε-ιώδες λέιζερ που χρησιμοποιείται για να 
διαβάσει και να γράψει αυτόν τον τύπο οπτικού δίσκου. Λόγω του πιο σύντομου μήκους 
κύματός του (405 NM), μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα στοιχεία σε έναν δίσκο 
Βlu-ray απ' ό,τι στο πρότυπο του DVD, το οποίο χρησιμοποιεί κόκκινο λέιζερ (650 NM). 
Ένας μονής στρώσης δίσκος Βlu-ray μπορεί να αποθηκεύσει 25 gigabytes (GB), πάνω 
από πέντε φορές την ικανότητα 
αποθήκευσης ενός μονής 
στρώσης DVD που ανέρχεται στα 
4,7 GB. Ένας δίσκος Βlu-ray 
διπλής στρώσης μπορεί να 
αποθηκεύσει 50 GB, σχεδόν έξι 
φορές την ικανότητα ενός DVD 
διπλής στρώσης που ανέρχεται 
στα 8,5 GB. Το Βlu-Ray 
αναπτύχθηκε από την Ένωση 
Δίσκου Βlu-Ray (αγγλικά: Blu-
Ray Disc Association), μια ομάδα από επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα 
ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, το υλικό υπολογιστών, και την παραγωγή 
ταινιών. Τα πρότυπα καλύπτονται από διάφορα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν 
στις διάφορες επιχειρήσεις. Τον Μάρτιο του 2007, δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόμα μια 
κοινή συμφωνία χορήγησης αδειών για όλα τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μέχρι 
τις 20 Σεπτεμβρίου 2008, είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών 
περισσότεροι από 850 τίτλοι ταινιών σε δίσκο Βlu-Ray και περισσότεροι από 500 τίτλοι 
στην Ιαπωνική αγορά. Τα πρότυπο Βlu-Ray επικράτησε τελικά στον εμπορικό πόλεμο με 
αντίπαλο τον τύπο οπτικού δίσκου HD-DVD, καθώς η εταιρεία Toshiba που ήταν ο 
κύριος υποστηρικτής του δεύτερου, ανακοίνωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2008 ότι σταματά 
την ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση συσκευών HD-DVD. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να την ακολουθήσουν σύντομα σχεδόν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που υποστήριζαν τον 
συγκεκριμένο τύπο. 
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 Τεχνολογία 
Οι δίσκοι CD, αυτοί που έρχονται στα χέρια μας και είναι 
εργοστασιακά γραμμένοι, αποτελούνται, κατά σειρά, από 
ένα διάφανο πολυκαρμπονικό υλικό, το οποίο διαπερνάει η 
ακτίνα laser, από μία επίστρωση αλουμινίου (όπου είναι 
ειδικά διαμορφωμένη και περιέχει τα δεδομένα μας). Από 
αυτή λοιπόν την επίστρωση, η ακτίνα laser διαβάζει τα 
δεδομένα μας. Επίσης, αποτελείται από μία στρώση 
ακριλικού υλικού και μία στρώσει από ειδικό πλαστικό που 
αποτελεί την ετικέτα, η οποία προστατεύει το cd και εκεί 
εγγράφουμε χειροκίνητα πληροφορίες για το περιεχόμενο του cd. 
Τα δεδομένα, όπως προαναφέραμε, είναι γραμμένα στην αλουμινένια επίστρωση, cdrom 
σε ψηφιακή μορφή(δηλαδή 0 και 1), σε μορφή σπιράλ και ξεκινάνε από μέσα προς τα 
έξω. Αυτό το σπιράλ είναι τόσο πυκνό, που αν το 
ξετυλίξουμε, θα καλύψουμε απόσταση 5 χιλιομέτρων! 
Στην αλουμινένια λοιπόν επιφάνεια που είναι σε μορφή 
σπιράλ, υπάρχουν προεξοχές και εσοχές. Μία προεξοχή 
είναι το δυαδικό 1 και μία εσοχή αποτελεί το δυαδικό 0. 
Φυσικά, υπάρχουν και οι αντίστοιχες συσκευές που 
διαβάζουν και γράφουν με επιτυχία τα δεδομένα αυτά. Η 
συσκευή που διαβάζει είναι το CDROM. Αυτό αποτελείται 
από το μηχανισμό που «κάθεται» το cd, το μηχανισμό που 
περιστρέφει το μηχανισμό αυτόν και ακολούθως το cd, 
από τη συσκευή laser που έχει τη δυνατότητα να κινείται και περιέχει το κύκλωμα και 
την κεφαλή laser, το μηχανισμό εισαγωγής και εξαγωγής του cd, το λεγόμενο «πορτάκι». 
Τα αντίστοιχα CDR και CDRW είναι ίδια. Η μόνη διαφορά που έχουνε είναι ότι 
εκπέμπουν laser σε διαφορετικό μήκος κύματος, με αποτέλεσμα την επιθυμητή 
αλλοίωση στην επιφάνεια εγγραφής και ουσιαστικά την εγγραφή των δεδομένων. 
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 Η διαδικασία ανάγνωσης από το CDROM, ενός cd, είναι σχετικά απλή. Με το που 
μπαίνει το cd μέσα, περιστρέφεται. Η συσκευή laser ξεκινάει και διαβάζει το cd, από 
μέσα προς τα έξω πάντα. laser Όσο πιο μέσα διαβάζει το laser, τόσο πιο γρήγορα κινείται 
και ο δίσκος cd, ενώ όσο πιο έξω διαβάζει, τόσο πιο αργά περιστρέφεται. Με αυτό 
πετυχαίνουμε σταθερή ταχύτητα ανάγνωσης (και φυσικά εγγραφής). Το laser «πέφτει» 
πάνω στις εσοχές και στις προεξοχές. Όμως, όταν πέφτει στις προεξοχές, αντανακλάται 
με τέτοια γωνία, που κατευθύνεται πάνω σε έναν αισθητήρα, ενώ όταν πέφτει σε εσοχές, 
το laser αντανακλάται εκτός αισθητήρα.  Έτσι, όταν ο αισθητήρας δεχθεί την ακτίνα, 
παίρνει το bit 1, αλλιώς το bit 0(όπως προαναφέραμε, προεξοχή 1, εσοχή 0). Κατά την 
ανάγνωση cd μουσικής, από τον αισθητήρα, το σήμα περνάει σε έναν DAC (Digital to 
Analog Converter), ο οποίος το μετατρέπει από ψηφιακό σε αναλογικό. Στη συνέχεια, το 
αναλογικό σήμα περνάει από έναν ενισχυτή και μεταφέρεται στα ηχεία.                                       
Ο δίσκος εγγραφής είναι παρόμοιος με τον εργοστασιακά γραμμένο δίσκο. εγγραφή cd 
dvd blu-ray  Η διαφορά είναι ότι ενδιάμεσα από το πολυκαρμπονικό υλικό και την 
αλουμινένια επίστρωση (που αυτή τη φορά δεν περιέχει δεδομένα), περιέχει μια 
χρωστική πολυμερές ουσία. Επίσης δεν περιέχεται η επίστρωση από ακρυλικό υλικό. 
Κατά τη διαδικασία εγγραφής, το laser διαπερνάει το πολυκαρμπονικό υλικό και 
στιγματίζει-καίει σημεία της χρωστικής αυτής ουσίας που είναι η επίστρωση πριν από 
την αλουμινένια επίστρωση. Έτσι, καίγοντας τέτοια σημεία, έχουμε το ψηφιακό 1, ενώ 
σημεία που έμειναν ανέπαφα, εκφράζουν το ψηφιακό 0.                        
Η τεχνολογία έτσι όπως εξελίσσεται, δημιούργησε  και απογόνους μιας τόσο 
πετυχημένης πατέντας. Στον κόσμο των cd, δημιουργήθηκε το CDRW το οποίο 
μπορούμε να γράψουμε, να σβήσουμε, να ξαναγράψουμε και πάει λέγοντας. 
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν τα DVD με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα και τα 
BluRay που είναι και τα πιό σύγχρονα, με ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα. Τα DVD 
και τα BluRay είναι ουσιαστικά μία «συμπίεση» των δεδομένων, με νέες μεθόδους, στον 
δίσκο. Αυτό επιτυγχάνεται μειώνοντας τη διάμετρο της ακτίνας laser σε κάθε αντίστοιχη 
τεχνολογία. Λειτουργούν - δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. 

Τελικά η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει στο να δημιουργηθούν καλύτερα μέσα 
αποθήκευσης του ήχου. Μέσα σε 100 περίπου χρόνια (1897 έως και 2001)  τα μέσα 
αποθήκευσης του ήχου έχουν δεχθεί τεράστιες αλλαγές. Η  ποιότητα του αποθηκευμένου 
ήχου γίνεται όλο και πιο καλή και οι συσκευές αποθήκευσης μικραίνουν σε όγκο και 
μεγαλώνουν σε χωρητικότητα. Επίσης η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην 
αναπαραγωγή, αποθήκευση αλλά και στην επεξεργασία του ήχου.  
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Προγράμματα επεξεργασίας ήχου.  
 
Κάρτα ήχου 
Η κάρτα ήχου, είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που ελέγχει τον ήχο που παράγει ο 
υπολογιστής και τον ήχο που εισάγεται προς επεξεργασία. Οι χρήσεις των καρτών ήχου, 
περιλαμβάνουν την παραγωγή ήχου για εφαρμογές πολυμέσων, τη σύνθεση μουσικής, 
την επεξεργασία ήχου, την ψυχαγωγία (παιχνίδια) κτλ. Μια τυπική κάρτα ήχου 
περιλαμβάνει ένα chip ήχου, που συνήθως διαθέτει ένα ψηφιακό-σε-αναλογικό 
μετατροπέα, που μετατρέπει τον ψηφιακής μορφής ήχο σε αναλογική μορφή. Αυτό το 
σήμα οδηγείται σε μία έξοδο όπου ένας ενισχυτής, ακουστικά ή ηχεία αναπαράγουν τον 
ήχο. 
Η κάρτα ήχου Sound Blaster Live!, είναι μια τυπική 
σύγχρονη κάρτα επέκτασης τύπου PCI. Η κάρτα 
ήχου είναι μια κάρτα επέκτασης του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που μπορεί να εισάγει και εξάγει ήχο υπό 
τον έλεγχο ειδικών προγραμμάτων. Πολλοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένες 
δυνατότητες αναπαραγωγής ή/και επεξεργασίας ήχου, 
ενώ άλλοι συμπεριλαμβάνουν ειδικές κάρτες 
επέκτασης προκειμένου να προστεθεί η κάρτα ήχου 
όταν τη χρειαστεί ο χειριστής. 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
Κοιτάζοντας από κοντά μια κάρτα ήχου PCB, βλέπουμε ηλεκτρολυτικούς 
πυκνωτές (πιθανότατα για σύζευξη AC, SMT πυκνωτές και αντιστάτες, και 
έναYAC512 two-channel 16-bit DAC. Μια χαρακτηριστική κάρτα ήχου περιλαμβάνει 
ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ήχου που περιέχει συνήθως ένα ψηφιακό-σε-αναλογικό 
μετατροπέα, ο οποίος μετατρέπει τις καταγεγραμμένες ή τις παραγόμενες ψηφιακές 
κυματομορφές ήχου σε αναλογική μορφή. Αυτό το σήμα οδηγείται σε ένα (τύπου 
ακουστικού) βύσμα όπου μπορεί να συνδεθεί ένας ενισχυτής, ακουστικά ή άλλη 
παρόμοια συσκευή. Τα πιο προηγμένα σχέδια περιλαμβάνουν συνήθως περισσότερα από 
ένα ολοκληρωμένα κυκλώματα ήχου, για το διαχωρισμό των διεργασιών επεξεργασίας 
συντεθειμένων ήχων (συνήθως για την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο της μουσικής και 
των ειδικών εφέ με μικρά ποσά δεδομένων) και ψηφιακής αναπαραγωγής ήχου. Το 
τελευταίο επιτυγχάνεται συνήθως από πολυδιαυλικά DACs, ικανά να αναπαράγουν 
πολλά ψηφιακά δείγματα διαφορετικής ποιότητας και έντασης ήχου και πολλές φορές να 
εφαρμόζουν, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, μουσικά εφέ σε αυτά, όπως το 
φιλτράρισμα ή διαστρέβλωση. Μερικές φορές, η πολυκάναλη ψηφιακή αναπαραγωγή 
ήχου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση μουσικής εάν συνδυαστεί με μια 
ψηφιοποιημένη τράπεζα οργάνων κάποιου είδους, η οποία αποτελείται από ένα μικρό 
ποσό μνήμης ROM ή Flash που περιέχει δείγματα τα οποία αντιστοιχούν σε πρότυπα 
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όργανα MIDI. (Ένας άλλος τρόπος να συντεθεί ήχος σε ένα PC είναι να 
χρησιμοποιηθούν κάποια "codecs", τα οποία στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό σε κάποιο 
λογισμικό για σύνθεση μουσικής, διαμόρφωση MIDI και εξομοίωση πολλαπλών 
καναλιών. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει κοινή δεδομένου ότι οι κατασκευαστές 
επιδιώκουν να απλοποιήσουν το σχέδιο και το κόστος μιας κάρτας ήχου). 
Οι περισσότερες κάρτες ήχου έχουν μια κύρια είσοδο (line in), από όπου μπορεί να 
εισαχθεί το ηχητικό σήμα, από τα όργανα καταγραφής ταινιών, κασετών ή παρόμοιων 
ηχητικών πηγών. Η κάρτα ήχου μπορεί να ψηφιοποιήσει αυτό το σήμα και να το 
αποθηκεύσει (ελεγχόμενα από το αντίστοιχο λογισμικό υπολογιστών) στον σκληρό δίσκο 
του υπολογιστή προκειμένου να αναπαραχθεί ή να υποστεί επεξεργασία. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό βύσμα εξωτερικής σύνδεσης, είναι αυτό του "μικροφώνου", το οποίο 
συνδέεται με το μικρόφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εισόδου, που παράγει σήμα 
χαμηλότερου επιπέδου τάσης σε σύγκριση με εκείνες που συνδέονται με την κύρια 
είσοδο (line in). Η εισαγωγή του ήχου μπορεί ομοίως να ψηφιοποιηθεί και να 
αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο ή αλλιώς να χρησιμοποιηθεί από ειδικές εφαρμογές όπως 
λογισμικό αναγνώρισης φωνής ή για λογισμικό Voice over IP. 
Υπάρχουν εντούτοις μερικές κάρτες ήχου που έχουν ως στόχο τη σύνθεση μουσικής και 
τη διασύνδεση του MIDI τα οποία στερούνται οποιονδήποτε "πραγματικών" ικανοτήτων 
καταγραφής ήχου, όπως μερικές Turtle Beach και Roland Mt-32 προϊόντα, τα οποία 
εντούτοις στόχευσαν σε μια συγκεκριμένη αγορά και σχεδιάζονται για την 
επαγγελματική υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής MIDI ήχου. 
Συνδέσεις 
Οι περισσότερες κάρτες ήχου οι οποίες εμμένουν στα πρότυπα της Microsoft PC 99 για 
την κωδικοποίηση χρώματος τα εξωτερικά βύσματα ως εξής: 
 
 
Χρώμα Λειτουργία 
  Ροζ Αναλογική είσοδος ήχου για μικρόφωνο. (Συνήθως μονοφωνική) 

  Ανοιχτό 
μπλέ Αναλογική είσοδος ήχου. (στερεοφωνική) 

  Λαιμ 
πράσινο 

Αναλογική γραμμή εξόδου για το κύριο στερεοφωνικό σήμα 
(εμπρόσθια ηχεία ή ακουστικά). 

  Μαύρο Αναλογική γραμμή εξόδου για τα πίσω ηχεία. 

  Πορτοκαλί 
S/PDIF Ψηφιακή έξοδος (μερικές φορές χρησιμοποιείται εναλλακτικά 
ως αναλογική γραμμή εξόδου για το 
κεντρικό ηχείο) 
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AUDACITY 

 
Το Audacity είναι ένα ελεύθερο, εύκολο στη χρήση πρόγραμμα 
επεξεργασίας ήχου. Είναι πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και 
ηχογράφησης, που κυκλοφορεί σαν ελεύθερο λογισμικό  και είναι 
ανεξάρτητο πλατφόρμας. Είναι διαθέσιμο για Windows, Mac Os 
X, Linux και BSD. Το Audacity δημιουργήθηκε από τον Dominic 
Mazzoni όταν ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, Ο 

Mazzoni τώρα εργάζεται στην Google αλλά παραμένει ο κύριος συντηρητής του έργου 
με την βοήθεια πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Το Audacity κέρδισε βραβείο του 
SourceForge.net, Απονομή Επιλογής Κοινότητας για το καλύτερο Πρόγραμμα 
Πολυμέσων το 2007. 
Χαρακτηριστικά                                       
Μερικές από τις δυνατότητες του Audacity είναι:      
Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων WAV, AIFF, MP3 (μέσω του LAME κωδικοποιητή ο 
οποίος πρέπει να κατεβαστεί-εγκατασταθεί ξεχωριστά), Ogg Vorbis, όλα τα είδη αρχείων 
που υποστηρίζονται από την βιβλιοθήκη lisndfile.                        
Οι εκδόσεις 1.2.5, 1.3.2 και μεταγενέστερες υποστηρίζουν επίσης την 
κωδικοποίηση Free Lossless Audio Codec (FLAC).                  
Η έκδοση 1.3.6 και οι μεταγενέστερες υποστηρίζουν και επιπλέον είδη αρχείων 
όπως WMA, AAC, AMR και AC3 από την βιβλιοθήκη FFmpeg.                          
Ηχογράφηση και παίξιμο αρχείων ήχου.                        
Επεξεργασία ήχων μέσω λειτουργιών Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης (Cut, 
Copy, Paste) με απεριόριστη δυνατότητα Αναίρεσης (Undo).            
Μίξης πολλών-διαφορετικών καναλιών ήχου.                         
Δυνατότητες ψηφιακών εφέ ήχου και εγκατάσταση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών 
(plug-ins). Επιπρόσθετα εφέ μπορούν να γραφούν με την γλώσσα Nyquist.                 
Επεξεργασία έντασης κυματομορφής.                                              
Αφαίρεση θορύβου.                       
Φασματική επεξεργασία ήχου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο μετασχηματισμού 
Fourrier.                        
Υποστήριξη πολλαπλών καναλιών με συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι 96Khz με 32bits 
σε κάθε δείγμα.                      
Δυνατότητα λεπτομερών ρυθμίσεων στην ταχύτητα παιξίματος του ήχου κρατώντας 
σταθερό το ρυθμό-τόνο (pitch-tempo συχνοτήτων). Μια τέτοια λειτουργία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον συγχρονισμό ήχου με κινούμενη εικόνα.                        
Δυνατότητα αλλαγής ρυθμού-τόνου (pitch-tempo συχνοτήτων) χωρίς μεταβολή της 
ταχύτητας παιξίματος. 

Υποστήριξη σύγχρονων χαρακτηριστικών λογισμικών επεξεργασίας πολυκάναλων 
ήχων  συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων πλοήγησης, μεγέθυνσης, Αντιγραφής-
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Αποκοπής-Επικόλησης κλπ.                         
Αυτόματη μετατροπή αναλογικών κασέτων σε ψηφιακή μορφή. Ο ενσωματωμένος 
αλγόριθμος εύρεσης παύσεων μεταξύ κομματιών χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
κάθε κομματιού-τραγουδιού σε ξεχωριστό αρχείο.              
Δυνατότητα εγκατάστασης σε διαφορετικά λειτουργικά όπως: Microsoft Windows, Mac 
Os X, και συστήματα Unix όπως Linux - BSD).                         
Η τελευταία σταθερή έκδοση υποστηρίζει Windows 98 /ME/2000/XP/Vista, αλλά 
τα windows 95 και NT δεν υποστηρίζονται. Για την υποστήριξη Windows 7 οι 
προγραμματιστές προτείνουν την τελευταία δοκιμαστική - beta έκδοση 1.3.x Beta.                 
Το Audacity χρησιμοποιεί το λογισμικό-βιβλιοθήκη wxWidgets ώστε το περιβάλλον 
εργασίας να είναι παρόμοιο όταν τρέχει σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.               
Το Audacity μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετα-επεξεργασία πολλών ειδών αρχείων 
ήχου, συμπεριλαμβανομένου και τα podcasts. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ολοκλήρωση podcasts προσθέτοντας εφέ όπως κανονικοποίηση έντασης ήχου, αποκοπές 
κομματιών, έλεγχο έντασης ήχου (σιγά-σιγά δυνάμωση-αποδυνάμωση ήχου - fade-
in/fade-out) 

Logic Pro 
Το Logic Pro είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ψηφιακού ήχου και Musical Instrument 
Digital Interface MIDI sequencer εφαρμογή λογισμικού για την πλατφόρμα Mac OS X. 
Αρχικά δημιουργήθηκε από τη γερμανική προγραμματιστής λογισμικού C-Lab, 
αργότερα Emagic, Logic Pro έγινε προϊόν της Apple, όταν η Apple αγόρασε Emagic το 
2002 
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Χαρακτηριστικά                          
Το Logic Pro παρέχει εργαλεία λογισμικού, ηχητικά εφέ και εγκαταστάσεις 
ηχογράφησης για σύνθεση μουσικής. Υποστηρίζει, επίσης, την Apple Loops. Το Logic 
Pro και Express μοιράζονται πολλές λειτουργίες και την ίδια διεπαφή. Logic Express 
περιορίζεται σε στερεοφωνική μίξη δύο καναλιών, ενώ Logic Pro μπορεί να χειριστεί 
πολυκάναλο ήχο surround. Και οι δύο μπορεί να χειριστεί μέχρι 255 κομμάτια ήχου, 
ανάλογα με τις επιδόσεις του συστήματος. Το Logic Pro μπορεί να λειτουργήσει με 
πληκτρολόγια MIDI και επιφάνειες ελέγχου για την είσοδο και την επεξεργασία, καθώς 
και για την έξοδο MIDI.  Τα όργανα του λογισμικού που περιλαμβάνεται στο Logic Pro 
X περιλαμβάνουν: Drum Kit Designer, Drum Machine Designer, ES, ES2, EFM1, ES Ε, 
ES M, ES Ρ, EVOC 20 PolySynth, EXS24 mkII, Klopfgeist, Retro Synth,  Ultrabeat, 
Vintage Β3, Vintage, Vintage ηλεκτρικό πιάνο. Τα μέσα αυτά παράγουν ήχο με 
διάφορους τρόπους, μέσα από την αφαιρετική σύνθεση (ES, ES2, ES Ε, ES M, ES P, 
Retro Synth), σύνθεση διαμόρφωση συχνότητας (EFM1), σύνθεση κυματομορφής (ES2, 
Retro Synth), φωνοκωδικοποιητική (EVOC 20 PolySynth ), η δειγματοληψία (EXS24 
mikII, Drum Kit Designer), και τις τεχνικές μοντελοποίησης (Ultrabeat, Vintage Β3, 
Vintage κλαβ, και Vintage ηλεκτρικό πιάνο,). Από την έκδοση 10.2, Logic Pro X 
περιλαμβάνει επίσης, συνθεσάιζερ. Ηχητικά εφέ περιλαμβάνουν ενισχυτή, πεντάλ κιθάρα 
emulators, εφέ καθυστέρησης, τ παραμόρφωση, δυναμική επεξεργαστές, φίλτρα 
ισοστάθμισης, εφέ φίλτρου, επεξεργαστές απεικόνισης, εργαλεία μέτρησης, εφέ 
διαμόρφωσης, και εφέ αντήχησης.  Οι ικανότητες επεξεργασίας (σε λειτουργία 32-bit), 
μπορούν να λειτουργούν σε όλη την Ethernet LAN. Ένα μηχάνημα που τρέχει το Pro app 
Logic, ενώ τα άλλα μηχανήματα του δικτύου εκτελούν Logic. Αν το δίκτυο είναι αρκετά 
γρήγορο (δηλαδή gigabit Ethernet), αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της CPU. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν 
τη δύναμη των πολλών υπολογιστών Macintosh για την λειτουργία του Logic Pro  και 
plug-ins, και την επεξεργασία 3rd plug-ins. Από την έκδοση 10.0.7, Logic μπορούν να 
έχουν πρόσβαση 24 θέματα επεξεργασίας, τα οποία είναι ενσωματωμένα με την Apple 
12-core Mac Pro. Με τις νεότερες εκδόσεις του λογισμικού έγινε διαθέσιμο για Mac OS 
και Windows πλατφόρμες, και απέκτησε ολοένα και πιο εξελιγμένες λειτουργίες 
(ιδιαίτερα στην επεξεργασία του ήχου) για να επωφεληθούν από αυξημένη υπολογιστική 
ισχύ τους. Η Apple απέκτησε Emagic τον Ιούλιο του 2002. Η ανακοίνωση περιελάμβανε 
την είδηση ότι η ανάπτυξη της έκδοσης των Windows θα συνεχιστεί πλέον. Η 
ανακοίνωση αυτή προκάλεσε διαμάχη στη μουσική βιομηχανία με περίπου 70.000 
χρήστες έχουν επενδύσει στη διαδρομή των Windows που δεν επιθυμούν να 
επανεπενδύσουν σε ένα πλήρες νέο σύστημα. Είναι άγνωστο πόσοι χρήστες μπορεί να 
έχουν εγκαταλείψει  το Logic μετά την εξαγορά της από την Apple. 

Logic Pro X                  
Κυκλοφόρησε ως διάδοχος του Logic Pro 9 στις 16 Ιουλίου, το 2013, το Logic Pro X 
(10.0.0) περιλαμβάνεται ένα νέο, ενιαίο παράθυρο προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας, 
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με ένα σχέδιο σύμφωνα με το Final Cut Pro X, καθώς και νέα χαρακτηριστικά. Νέα 
εργαλεία σε αυτή την έκδοση είναι ντράμερ, που παίζει αυτόματα μαζί με το τραγούδι σε 
μια ευρεία ποικιλία των μορφών και των τεχνικών drumming, και Flex Pitch.  

Επίσης, ένα νέο "Smart Controls" επιτρέπει στους χρήστες να χαρτογραφήσουν τις 
παραμέτρους από μια σειρά από plugins για μία βολική διεπαφή ελέγχου. 
Ανασχεδιασμένο και τα synths συμπεριλήφθηκαν, μαζί με τα νέα «κιβώτια» Stomp, 
μπάσο ενισχυτή και το drum kit, και ένα arpeggiator. Μια βιβλιοθήκη ήχου εισήχθη μαζί 
με μια νέα αρχιτεκτονική Patch. Logic Pro X έχει επίσης βελτιωθεί στην οργάνωση ενός 
κομματιού, επιτρέποντας στους χρήστες να ομαδοποιήσουν πολλά κομμάτια σε 
«φάκελο», όπως τις κατηγορίες (π.χ., ακουστική, συνθεσάιζερ, φωνητικά, κρουστά, κλπ). 
Με την κυκλοφορία του Logic Pro X ήρθε η δημιουργία ενός iPad app ονομάζεται Logic 
Remote, το οποίο επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο του Logic Pro X, 
συμπεριλαμβανομένης της αφής για την αναπαραγωγή και εγγραφή μέσων λογισμικού, 
καθώς και εργαλεία για την πλοήγηση. Από αυτή την έκδοση, το Logic Pro X εκτελείται 
σε λειτουργία 64-bit μόνο και δεν λειτουργεί πλέον με 32-bit plug-ins. Logic Pro X είναι 
ικανά να μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα από προηγούμενα έργα, αποθηκεύονται στο 
Logic Pro 5  αν και η μεταφορά σε 64-bit σημαίνει ότι  παλαιότερα plugins 32-bit δεν θα 
λειτουργούν πλέον. 

 

 

 

   Κατάλογος προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου 
 

OpenMPT  
Ένα καταπληκτικό δωρεάν λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και 
να αναπαράγετε επαγγελματικών προδιαγραφών μουσική στον υπολογιστή 

σας. Είναι ένα ικανότατο πρόγραμμα που υποστηρίζει ευρεία ποικιλία προηγμένων 
χαρακτηριστικών. Είναι απο τις ελάχιστες δωρεάν εφαρμογές για δημιουργία μουσικής. 

 
Free Audio Editor  
Είναι ένα βραβευμένο λογισμικό επεξεργασίας ήχου. Περιλαμβάνει ένα ισχυρό 
mp3 editor και έτσι μπορείτε να επεξεργαστείτε mp3 καθώς και wma, wav, ogg 

αρχεία. Διαθέτει όμορφο interface, το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και απο αρχάριους 
χρήστες. Η δωρεάν έκδοση του δεν μετατρέπει αρχεία από wav σε mp3. 
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Music Editor Free  
Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει να επεξεργαστείτε αρχεία ήχου ακόμα και χωρίς 
να έχετε ειδικές γνώσεις. Εμφανίζει τα αρχεία ήχου σε κυματομορφή, 

παρέχοντας αρκετές χρήσιμες δυνατότητες, όπως αποκοπή τμημάτων του ήχου, 
μεταβολή της έντασης, εισαγωγή ηχητικών clips σε οποιοδήποτε σημείο και πολλά άλλα. 

 
Freemake Music Box  
Δωρεάν πρόγραμμα που σας επιτρέπει να βρείτε τραγούδια από τις βάσεις 
δεδομένων μουσικής του web αλλά και από τα video portals, δημιουργώντας 

στη συνέχεια play lists με αυτά. Βρείτε δωρεάν online μουσική, ακούστε χιλιάδες 
τραγούδια, οργανώστε τη μουσική συλλογή σας με ένα πιο απλό τρόπο.  

 
MP3 Quality Modifier  
Εύχρηστη εφαρμογή που επιτρέπει την αλλαγή της ποιότητας μουσικών 
αρχείων τύπου mp3. Επιτρέπει να μειώσετε την απόδοση των αρχείων σε 

επίπεδο χαμηλότερο από αυτό που είναι ήδη. Ιδανικό για περιπτώσεις που κάποια mp3 
είναι σε υψηλότερη απόδοση και θέλετε να τη μειώσετε, εξοικονομώντας χώρο στο 
δίσκο.  

 
The Godfather  
Πρόκειται για τον καλύτερο mp3 manager κατά πολλούς και έχει αποσπάσει 
αρκετά βραβεία. Η πιο χρήσιμη λειτουργία του είναι είναι οι διαδικασίες id3 

tag και rename. Έχει πραγματικά πολλές δυνατότητες όσον αφορά το management των 
mp3s σας και δεν πρέπει να λείπει από κανέναν οργανωμένο μουσικόφιλο. 

 
AIV MP3 Cutter To AIV MP3 Cutter είναι ένα απλό και δωρεάν εργαλείο το 
οποίο σας επιτρέπει να κόψετε τα mp3 σας ακριβώς εκει που θέλετε. Ιδανικό 
για όσους θέλουν να φτιάξουν ήχους κλήσεις για το κινητό τους. Εύκολο στην 

χρήση, πολύ απλό και δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου.  
 

mp3DirectCut  
Είναι ένας δωρεάν διαχειριστής αρχείων ήχου, που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τα τραγούδια σας, αξιοποιώντας τα όσο 

περισσότερο γίνεται. Μπορείτε να εξομαλύνετε την αύξηση ή τη μείωση έντασης, και να 
απαλύνετε την αρχή και το τέλος ενός τραγουδιού αν είναι απότομο, χωρίς να αλλάξετε 
την ποιότητα ήχου 
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UltraMixer Free  
Eίναι μία freeware για προσωπική χρήση μόνο, εφαρμογή μίξης ήχου που σας 
επιτρέπει να επεξεργαστείτε ψηφιακή μουσική σε διάφορες μορφές, όπως mp3, 

wma, aac, ogg, wav και audio cds σε πραγματικό χρόνο. Η μοναδική απαίτηση είναι η 
ύπαρξη κάρτας ήχου στον υπολογιστή σας. 

 
Wavosaur  
Αποτελεί τη καλύτερη δυνατή λύση για εκείνους που θέλουν απλά και 
γρήγορα, να κόψουν, να μιξάρουν, να συνθέσουν ή ακόμη και να προσθέσουν 

ποικίλα sound effects στα αγαπημένα τους μουσικά κομμάτια. Το απίστευτα μικρό 
μέγεθος του είναι αντιστρόφως ανάλογο των δυνατοτήτων του. 

 
Koyote Free MP3 Cutter   
Δωρεάν πρόγραμμα που σας λύνει τα χέρια στην επεξεργασία των μουσικών 
αρχείων mp3. Με το εργαλείο αυτό μπορείτε εύκολα να κόψετε τμήματα των 

μουσικών αρχείων πχ. το ρεφρέν, να προσθαφαιρέσετε ένταση σε συγκεκριμένα τμήματά 
τους και άλλες πολλές επιλογές. 

 
Balabolka  
Είναι ένα δωρεάν ικανό και αποτελεσματικό text-to-speech βοηθητικό 
πρόγραμμα που σας επιτρέπει να ακούσετε το γραπτό κείμενο. Όλες οι φωνές 

του υπολογιστή που ειναι εγκατεστημένες είναι διαθέσιμες στο Balabolka. Το κείμενο 
στην οθόνη μπορεί να αποθηκευτεί ως wav ή mp3. 

 
Mp3tag  
Δωρεάν επεξεργαστής μεταδεδομένων (metadata editor) που υποστηρίζει 
πολλούς τύπους αρχείων ήχου. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι η 

επεξεργασία των tags, η αυτόματη δημιουργία playslist των τραγουδιών, η αλλαγή 
χαρακτήρων ή λέξεων από τα tags, η εισαγωγή και εξαγωγή πληροφοριών tags κ.α. 

 
MediaMonkey  
Οργανώστε την μουσική σας. Μπορείτε να εξοπλίσετε τα τραγούδια mp3 που 
έχετε με id3 tags, να γράψετε αρχεία σε cds και να μετατρέψετε αρχεία 

μουσικής σε άλλα formats, να γεμίσετε τον mp3 player σας με τραγούδια με απλό drag 
and drop. Δημιουργήστε playlists και συχρονίστε τον media player σας.  
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Canorus  
Το Canorus είναι ένα λογισμικό για δημιουργία μουσικής. Υποστηρίζει τη 
συγγραφή παρτιτούρας στο pc, την εισαγωγή ψηφιακών αρχείων, τη 

διασύνδεση με συσκευές midi, καθώς και την εξαγωγή αρχείων σε όλους τους τύπους. 
Προσφέρει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον που επιτρέπει την εύκολη εκμάθηση και 
αξιοποίηση του. 

 
ZaraRadio  
Είναι ένα ισχυρό λογισμικό για την αυτοματοποίηση της αναπαραγωγής ήχου. 
Παρόλο που έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικούς σκοπούς και για 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα πλούσια χαρακτηριστικά του αλλά και η ευκολία χρήσης 
του το καθιστούν εργαλείο και για άλλες χρήσεις. 

 
Audiograbber  
Μπορείτε να αντιγράψετε τα τραγούδια από cd στο σκληρό δίσκο. Η 
αντιγραφή γίνεται απ' ευθείας από την ψηφιακή πηγή, όχι μέσω της κάρτας 

ήχου και έτσι δημιουργείτε τέλεια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Μπορείτε να 
ισορροπήσετε τα τραγούδια ώστε να έχουν την ίδια ένταση, να διαγράψετε τα κενά στην 
αρχή ή το τέλος. 

 
MP3gain   
Εάν έχετε βαρεθεί να χαμηλώνετε ή να δυναμώνετε τον ήχο στον mp3 player 
σας κάθε φορά που αλλάζει το τραγούδι, τo MP3gain αναλύει και προσαρμόζει 

την ένταση των mp3 αρχείων σας έτσι ώστε όλα να έχουν την ίδια ένταση. Η όλη 
διαδικασία γίνεται εύκολα, γρήγορα και χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα των αρχείων 
σας. 

 
TagScanner  
Μετονομάστε αυτόματα και τοποθετήστε ετικέτες σε όλη την μουσική σας 
συλλογή με λίγα κλικ. Είναι ένας ευέλικτος επεξεργαστής ετικετών που κάνει 

εύκολη την οργάνωση της μουσικής σας. Μπορεί αυτόματα να βάλει ετικέτες στα αρχεία 
ήχου σας βάση των ονομάτων του φακέλου ή διαδικτυακών βάσεων δεδομένων. 

 
VirtualDJ  
Ένα πολύ καλό δωρεάν πρόγραμμα μίξης μουσικής. Ζήστε στιγμές 
επαγγελματία dj μιξάροντας τα mp3 σας στα δύο deck του VirtualDJ. Bάλτε 

διάφορους ήχους πάνω στα mp3 σας ενώ τα παίζετε, κάντε scratch με το χέρι σας επάνω 
στα deck, υποστηρίζει drag and drop λειτουργία και πολλά άλλα. 
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Free Audio Editor  
Ο πιο γρήγορος τρόπος για να επεξεργαστείτε αρχεία ήχου. Το Free Audio Dub 
είναι ένα ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου που σας επιτρέπει να 

διαγράψετε τα ανεπιθύμητα τμήματα από τα μουσικά αρχεία σας, χωρίς να χάνετε την 
αρχική ποιότητα. Απλό στη χρήση, εύκολο και χρήσιμο λογισμικό. 
 
Προγράμματα επεξεργασίας μουσικού κειμένου και ενορχήστρωσης με Η/Υ  

GuitarPro 

 

Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι το GuitarPro. Είναι ένα πρόγραμμα μουσικής με το 
οποίο μαθαίνετε να γράφετε και να διαβάζετε συγχορδίες για κιθάρα, μπάσο, πνευστά 
και έγχορδα. Χωρίς να χρειάζονται γνώσεις σολφέζ, μπορείτε να συνθέσετε τα δικά 
σας μουσικά κομμάτια. Έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες από 30.000 
παρτιτούρες. Μάθετε με τη βοήθεια του GuitarPro όλες τις τεχνικές των μεγάλων 
κιθαριστών: αρμονικές, fingerpicking, λεγκάτο, slide,tapping, palmmute... 

Cubase 
Ένα ακόμα από τα πιο γνωστά sequencers με μεγάλη ιστορία είναι και το Cubase της 
εταιρείας Steinberg. Αρχικά το πρόγραμμα λεγόταν Cubit όμως άλλαξε σε Cubase 
αφού υπήρχε πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων. Ακόμη πριν από αυτό όμως, η 
ονομασία του προγράμματος ήταν Pro-24 και είχε βασιστεί στον προκάτοχό του Pro-
16. Μια ποιό ελαφριά έκδοση του Pro-24 ήταν και η Pro-12.  
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Οι βασικοί δημιουργοί του πρωταρχικού sequencer ήταν οι Karl Steinberg και Manfred 
Rurup, που απο τον πρώτο πήρε και το όνομα της η εταιρία. To Cubase έτρεχε εκείνη 
την περίοδο μόνο στους υπολογιστές Atari 520ST και Atari 1040ST. Αν και 
υποστήριζε έγχρωμη οθόνη, η καλύτερη ανάλυση που μπορούσε να χρησημοποιηθεί 
ήταν στην Atari SM-124 μονόχρωμη οθόνη, με την - για τότε- εντυπωσιακή ανάλυση 
640X400.Η πρώτη κυκλοφορία του προγράμματος με το όνομα Cubase, ήταν τον 
Απρίλιο του 1989. Η βασική καινοτομία του προγράμματος ήταν το γραφικό του 
περιβάλλον. Το περιβάλλον του επέτρεπε την κάθετη γραφική απεικόνιση των tracks 
και την τοποθέτηση της λωρίδας χρόνου οριζόντια. Αυτό το γραφικό περιβάλον ήταν 
πιο φιλικό απ’ οτι οι sequencers της εποχής, οπότε επέτρεπε και μια πιο εύκολη και 
γρήγορη επεξεργασία των μουσικών project. Από τότε έχει αντιγραφεί από αρκετά 
άλλα sequencers. Από την έκδοση Cubase 1.0 (1989) μέχρι και την έκδοση Cubase 
VST 5.1 (2001) το φορμάτ που χρησιμοποιούνταν ήταν το .all για την αποθήκευση των 
τραγουδιών και το .arr για τα αρχεία arrangement. Από την έκδοση Cubase SX 1.0 
(2002) και μετά το φορμά που χρησιμοποιείται είναι το .cpr. 
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Λογισμικά αποτύπωσης Ευρωπαϊκής μουσικής . 
 
Finale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makemusic Inc,  είναι μια εταιρεία από τη Μινεσότα που για περισσότερα από 20 χρόνια 
αναπτύσσει  το λογισμικό μουσικής σημειογραφίας.  Το Finale είναι το πρόγραμμα 
σύνθεσης και επεξεργασίας μουσικού κειμένου που θεωρείται  ναυαρχίδα της σειράς 
των  προγραμμάτων επεξεργασίας παρτιτούρας που δημιουργούνται από την Makemusic 
για τα λειτουργικά συστήματα όπως Microsoft Windows και Mac OS X . Το Finale 
θεωρείται ως ένα από τα πρότυπα της βιομηχανίας για το λογισμικό σημειογραφίας με 
πάρα πολλές δυνατότητες και διαρκή εξέλιξη.  
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Sibelius  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Το Sibelius  είναι ένα  πρόγραμμα σύνθεσης και επεξεργασίας μουσικού κειμένου, που 
δημιουργήθηκε από μια εταιρεία λογισμικού στο Λονδίνο το οποία μπορεί και 
συνεργάζεται με λειτουργικά συστήματα όπως Microsoft Windows , Mac OS X , 
και RISC OS .  
Χρησιμοποιείται από τους συνθέτες , ενορχηστρωτές, εκτελεστές, εκδότες μουσικής , 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, για τη δημιουργία όλων των ειδών  μουσικής (κλασικής, 
τζαζ, μουσικής για μπάντα και ορχήστρα, φωνητικής μουσικής καθώς και μουσικής για 
τον κινηματογράφο και την τηλεόραση). Εκτός από την επεξεργασία και εκτύπωση 
παρτιτούρας, το  Sibelius μπορεί επίσης να παίξει μουσική με υψηλής ποιότητας ήχους, 
να κάνει σάρωση και εισαγωγή τυπωμένης παρτιτούρας.  
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MuseScore   

 
 
Ελεύθερο πρόγραμμα σύνθεσης και επεξεργασίας μουσικού κειμένου για Windows, 
MacOS και Linux. Ο χειρισμός και η δημιουργία της μουσικής γίνεται μέσω ενός 
εύχρηστου και λιτού γραφικού περιβάλλοντος με εξαιρετικές δυνατότητες. Επίσης έχει 
ενσωματωμένο sequencer και FluidSynth software synthesizer. Προσφέρεται σε πολλές 
γλώσσες (συμπεριλαμβανομένου και των Ελληνικών) και είναι ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες του αρχάριου μαθητή αλλά και του επαγγελματία συνθέτη. 
Ο δικτυακός τόπος www.musescore.org δημιουργήθηκε το 2008.  
Η έκδοση 0.9.5 κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2009, η οποία ήταν αρκετά σταθερή για 
καθημερινή χρήση ενώ προστέθηκε υποστήριξη για Mac OS X.  
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, το MuseScore είχε καταγράψει 
¨κατέβασμα  ̈downloading περισσότερες από χίλιες την ημέρα. Με 
το τέταρτο τρίμηνο του 2010, ο αριθμός των χρηστών του 
MuseScore καθημερινά  τριπλασιάζονταν.  
Το MuseScore έκδοση 1.0 τελικά κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 
2011. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι MuseScore 2.0.2, 
κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2015. 
 
Λογισμικά αποτύπωσης Βυζαντινής μουσικής . 
 
Βυζαντινή Κάλαμος  
Η Βυζαντινή Κάλαμος είναι πρόγραμμα αυτοματοποιημένης μεθόδου γραφής και 
επεξεργασίας κειμένου βυζαντινής μουσικής με ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Συνεργάζεται 
και απεικονίζει κείμενα βυζαντινής μουσικής στον επεξεργαστή κειμένου « Word » της 
«microsoft ». Ανήκει στην γενεά των νέων προγραμμάτων πού υιοθετούν την χρήση του 
ποντικιού με την βοήθεια λογισμικού. Ο χρήστης έχει στην διάθεσή του όλους τους 
απαραίτητους χαρακτήρες σε τρεις πίνακες στην οθόνη, τους ελέγχει οπτικά και τους 
επιλέγει με το ποντίκι, απεικονίζοντάς τους στην σελίδα του επεξεργαστή. Έτσι 
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αποφεύγεται η καθυστέρηση και η απόσπαση του χρήστη από την διαδικασία της 
έρευνας σε χώρο εκτός της οθόνης. Γενικώς, η Βυζαντινή Κάλαμος είναι εύχρηστη, 
φιλική και οικεία για κάθε επιμελή φίλο της μουσικής. Δεν απαιτεί πολλές γνώσεις 
υπολογιστών και απομνημόνευση πληκτρολογίου. Εισάγει την Βυζαντινή μουσική στον 
χώρο της πληροφορικής, παρέχοντας την δυνατότητα γραφής, επεξεργασίας και 
αρχειοθέτησης μουσικών κειμένων για έκδοση μουσικών βιβλίων και παρτιτούρων 
χορωδιών. Μειώνει τον χρόνο επεξεργασίας των βυζαντινών κειμένων κατά πολύ σε 
σχέση με την γραφή χειρός. 
Άλλα  προγράμματα  γραφής και επεξεργασίας κειμένου βυζαντινής μουσικής με 
ηλεκτρονικό Υπολογιστή είναι: 
Ο βυζαντινογράφος 2, το πρόγραμμα ΠΑΝΔΟΥΡΙΣ, το πρόγραμμα Χρυσός Μελωδός 
και το πρόγραμμα “Μουσικά Κείμενα. 
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Συμπεράσματα - Επίλογος 

Ύστερα από ομαδική δουλειά στη διάρκεια του τετραμήνου  που μας πέρασε 
ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας μας. Αφού είχαμε 
κατατοπιστεί σχετικά με το θέμα μας, θέσαμε τα ερευνητικά μας και χωριστήκαμε σε 
επιμέρους ομάδες. Κατά την διάρκεια της αναζητήσαμε πληροφορίες σχετικά  την  
ηλεκτρονική μουσική και τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα για την ιστορική εξέλιξη 
της καταγραφής των ήχων αλλά για τα προγράμματα  επεξεργασίας ήχου  και τα 
προγράμματα επεξεργασίας μουσικού κειμένου. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε όσο 
το δυνατό περισσότερο μεταξύ μας και για την εύρεση των πληροφοριών ανατρέξαμε σε 
βιβλία και πληροφορίες από το διαδίκτυο. Επίσης στα πλαίσια της παρουσίασης της 
εργασίας μας φτιάξαμε  μια προβολή σε ένα αρχείο powerpoint, μια αφίσα και ένα 
τραγούδι. 
Η τεχνολογία στην εποχή μας έχει επηρεάσει τους περισσότερους τομείς της ζωής μας  
και φυσικά την μουσική.  
Η εξέλιξη της μουσικής από την παραδοσιακή στα πιο σύγχρονα μουσικά είδη του 20ου 
αιώνα και την ηλεκτρονική μουσική ήταν επιταχυνόμενη κυρίως εξαιτίας των εξελίξεων 
στο χώρο της τεχνολογίας. Αντιμετώπισε όμως δυσκολίες και δυσπιστία ως προς τον 
σκοπό και το περιεχόμενο της. Κάποιοι όμως  άνθρωποι από το χώρο της τεχνολογίας 
που είχαν σχέση με τη  μουσική πρωτοπόρησαν και άρχισαν να εκδηλώνουν την 
επιθυμία για την κατασκευή και τον  πειραματισμό με μηχανές που παράγουν ήχο…. 
Έτσι ο νέος αυτός κλάδος εμφανίστηκε και κέρδιζε την προσοχή του κοινού.  
Πρώτοι  υποστηρικτές του εγχειρήματος οι συνθέτες και οι μουσικοί γιατί με την 
εμφάνιση των νέων  τεχνολογιών στην παραγωγή και την επεξεργασία του ήχου, την  
δημιουργία μουσικής με την χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί: 
- να δημιουργηθούν νέοι ήχοι που μέχρι τότε μουσικά όργανα δεν μπορούσαν να 
παράγουν (για κάποιους διαρκής αναζήτηση και ζητούμενο) κάτι που είναι  
εντυπωσιακό, πρωτόγνωρο με ανεξερεύνητες και ανεξάντλητες ερμηνευτικές και 
εκφραστικές  δυνατότητες. 
- ένα μουσικό έργο  να ακουστεί αμέσως μόλις γίνει η σύνθεσή του 
- να διευκολυνθεί  στο τεχνικό αλλά και στο δημιουργικό κομμάτι ο δημιουργός και ο 
εκτελεστής.  
Ο κόσμος της μουσικής έγινε μάρτυρας επιταχυνόμενων και πολύ σπουδαίων εξελίξεων 
και αλλαγών στον χώρο γενικά της μουσικής (δημιουργίας και εκτέλεσης), οι οποίες 
ξεκίνησαν περίπου το 1960. 
Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε πως  ότι σχεδόν ακούμε είναι ηλεκτρονική μουσική, 
αφού τις περισσότερες φορές μεσολαβεί κάποιο είδους ηλεκτρονικού μέσου προτού 
ακούσουμε τον ήχο. Έτσι έργα ηλεκτρονικής ή ηλεκτροακουστικής μουσικής είναι  
εκείνα για τα οποία ο συνθέτης χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα όχι µόνο για την 
παραγωγή του ήχου, της μουσικής, αλλά και για την επεξεργασία του έργου, την 
αναπαραγωγή και την αποθήκευση του.  
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Η ηλεκτρονική μουσική είναι ένα αναγνωρισμένο  μουσικό είδος στην εποχή μας. 
Η ηλεκτρονική μουσική περιλαμβάνει την δημιουργία, το χειρισμό, τη μίξη όλων των 
ηχητικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται καθώς και το σχεδιασμό ήχου. Δίνει έμφαση 
στους νέους τρόπους έκφρασης. Η ηλεκτρονική μουσική που εμφανίστηκε ως κάτι νέο 
προξένησε διάφορες εντυπώσεις και αντιδράσεις  έχει γίνει είδη αποδεκτό και σίγουρα 
ενταγμένο και πρωτοπόρο στην σύγχρονη μουσική δημιουργία.  
Με τη εξέλιξη της καταγραφής του ήχου τον τελευταίο αιώνα, το πέρασμα από την 
αναλογική στην ψηφιακή εποχή, την δημιουργία πάρα πολλών και εύχρηστων πλέον και 
στον απλό χρήστη προγραμμάτων Η/Υ για την αναπαραγωγή και την επεξεργασία του 
ήχου και της μουσικής γενικότερα ο δημιουργός, ο επαγγελματίας μουσικός αλλά και ο 
απλός φίλος της μουσικής έχουν την δυνατότητα εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες των 
μέσων αυτών να πρωτοπορούν να δημιουργούν αλλά και να απολαμβάνουν ακόμα 
περισσότερο, ακόμα καλύτερα  την ΜΟΥΣΙΚΗ….  
 
 
 
 
 
Δικτυογραφία - Βιβλιογραφία – Πηγές:  
 
 http://ellada-history.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html 
 http://www.ifpi.gr/history1_el.html 
 Thomas Edison Official Site 
 Wikipedia, cd, dvd blu-ray 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1_%CE%A
E%CF%87%CE%BF%CF%85 

 http://sxoleio.eu/Audio-tools.php 
 http://www.finalemusic.com/             

http://www.sibelius.com/home/index_flash.html                     
https://musescore.org/ 


