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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. 



  

Υπόθεση εργασίας 

Πώς η εξέλιξης της τεχνολογία έχει επηρεάσει 
την διαδικασία και τα μέσα αποθήκευσης του 
ήχου; 



  

Οικονομικό περιβάλλον

 
Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στο 
αναλογικό σύστημα είχαν μεγάλο κόστος και δεν 
είχαν μεγάλη χωρητικότητα. Αντίθετα οι 
συσκευές στο ψηφιακό σύστημα έχουν μεγάλη 
χωρητικότητα και το κόστος μειώνεται.



  

Ιστορική αναδρομή

• Αναλογικό ΣύστημαΑναλογικό Σύστημα
 Δίσκος βινυλίου: κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1897.
 Μαγνητικές ταινίες: δημιουργήθηκαν το 1900.
 Κασέτα: δημιουργήθηκε το 1945.

• Ψηφιακό ΣύστημαΨηφιακό Σύστημα
 Χωρίς συμπίεση
 CD: εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1980.
 DVD AUDIO: πρωτοεμφανίστηκε το 2000.
 Με συμπίεση 
 DVD VIDEO: εμφανίστηκε το 1996.
 MP3: εμφανίστηκε το 1991.
 IPOD: παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2001.

http://el.wikipedia.org/wiki/1897


  

Αναλογικό σύστημαΑναλογικό σύστημα
Δίσκος βινυλίου

 τεχνικό μέσο καταγραφής ήχου

Πικάπ: μέσο αναπαραγωγής ήχου

Μαγνητική ταινία

Υλικά κατασκευής 

Χρήση της ταινίας

Τρόπος λειτουργίας

Κασέτα

Μαγνητικό μέσο αποθήκευσης

Κατασκευή κασέτας

Τρόπος λειτουργίας

«μουσική πειρατεία»

Απόσυρση από τη σημερινή αγορά



  

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Χωρίς συμπίεση

CD

Μικρός δίσκος

Βασική χρησιμότητα

DVD Audio

Προσφορά πολυκάναλου ήχου

Μη συμπιεσμένο ήχο



  

Με συμπίεση

DVD VIDEO

Αποθήκευση ήχου και εικόνας

Δίσκος

MP3

Καινοτομία ψηφιακής μουσικής

Μεγάλη συμπίεση ήχου

Καλύτερη ποιότητα

IPOD

«1000 τραγούδια στην τσέπη»

Σκληρός δίσκος ή μνήμη flash



  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Μουσική δημιουργία και υπολογιστές?
Ιστορική αναδρομή
Ηχητική παραγωγή και Η/Υ
MIDI
Σήματα ψηφιακής μορφής



  

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
Μετά την έρευνα που πραγματοποίησα διαπίστωσα πως η 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει στο να 
δημιουργηθούν καλύτερα μέσα αποθήκευσης του ήχου.  
Στο χρονικό διάστημα 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  διαπίστωσα πως  η 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στην αναπαραγωγή, 
αποθήκευση και επεξεργασία του ήχου. 
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