
Περιγραφική Εργασία στο μάθημα της 
Τεχνολογίας

Θέμα: «Πώς η εξέλιξη της Τεχνολογίας έχει 
επηρεάσει την εξέλιξη της Μουσικής» 



Εισαγωγή

• Η Μουσική ως ένα από 
τα σημαντικότερα 
κομμάτια της ανθρώπινης 
εξέλιξης.



Περιβάλλον & Χρονικό πλαίσιο
• Η Μουσική χρονολογεί και εξελίσσει την ιστορία της ως παράλληλη με αυτή 

της γλώσσας και της ανθρώπινης εξέλιξης (Μουσικός Λόγος).



• Το πρώτο τεχνολογικό επίτευγμα που επηρέασε 
σημαντικά την πορεία της Μουσικής μέσα στον χρόνο είναι 
η ανακάλυψη της τυπογραφίας. (Gutenberg, 1455)



•H δεύτερη μεγάλη επανάσταση στην τότε μουσική έγινε με 
την ανακάλυψη του Φωνογράφου. (Thomas Edison, 1877)



•Φωνοαυτογράφος
(Édouard-Léon Scott de Martinville, 1817-1879)



•Η επόμενη μεγάλη επανάσταση στο χώρο της Μουσικής 
ήταν αναμφίβολα το ραδιόφωνο.

•Η τηλεόραση, ως συνέχεια 
του ραδιοφώνου, 
πρόσφερε σε όλα αυτά την 
οπτικοποιηση.



•Τη μεγάλη ανατροπή έφεραν πολύ πρόσφατα οι 
υπολογιστές, δίνοντας σε μουσικούς & κοινό 
περισσότερες δυνατότητες.



Μουσική & Τεχνολογία



DSP-Digital Signal Processor



Υπόθεση Εργασίας
Θα υποθέσουμε λοιπόν ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει 

όντως επηρεάσει τη Μουσική.

Αξιολόγηση Μεταβλητών
•Ευκολία, Αξιοπιστία

•Δυνατότητες μέσω διαδικτύου

•Επαγγέλματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την 
τεχνολογική πλευρά της Μουσικής



Ορισμοί

• Μουσική

•Τεχνολογία



Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αναφέρθηκαν στο περιβάλλον 
της έρευνας και τις 
πληροφορίες οι οποίες 
μελετήθηκαν, καταληγουμε στο 
συμπέρασμα ότι η εξέλιξη της 
τεχνολογίας έχει επηρεάσει 
κατά πολύ την εξέλιξη της 
Μουσικής.



Τέλος 
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