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Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο 
βασικές έννοιες της µουσικής τεχνολογίας. Τί είναι η κάρτα ήχου; 
Πώς µπορώ να αξιοποιήσω την τεχνολογία VST για να φτιάξω 
µουσική; Τί κάνει ένα µικρόφωνο και µε ποιο τρόπο µπορώ να 
κάνω ηχογράφηση µιας χορωδίας ή ενός µουσικού οργάνου; Πώς 
µπορώ να χρησιµοποιήσω µια κονσόλα ήχου για να 
πραγµατοποιήσω µία εκδήλωση µε τη χορωδία και την ορχήστρα του 
σχολείου που εργάζοµαι; 

Αυτά είναι µερικά από τα θέµατα που παρουσιάζονται στο 
συγκεκριµένο κείµενο και που θα τα παρουσιάσουµε στις ενότητες 
που ακολουθούν.

Οδηγός Μουσικής Τεχνολογίας

Εισαγωγή και βασικές έννοιες



Οι κάρτες ήχου αποτελούν πολύ βασικό κρίκο σε αυτό που 
ονοµάζουµε µουσική µε υπολογιστές. Για το λόγο αυτό θα 
ασχοληθούµε µε τις κάρτες ήχου στην συγκεκριµένη ενότητα, 
έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να αξιοποιήσουµε τις πολλες 
δυνατότητες που µας δίνουν. Οι κάρτες ήχου, διακρίνονται 
σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις εσωτερικές και τις 
εξωτερικές. Είναι φανερό ότι οι εσωτερικές κάρτες ήχου 
βρίσκονται µέσα στον υπολογιστή µας, ενώ οι εξωτερικές 
είναι ξεχωριστές κουτιά που µε κάποιο τρόπο συνδέονται µε 
τους ηλεκτρονικούς µας υπολογιστές. Ο πιο συνηθισµένος 
τρόπος σύνδεσης µιας εξωτερικής κάρτας ήχου µε 
υπολογιστή, είναι µε θύρα USB. Οι κάρτες ήχου µε FireWire 
σύνδεση, είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που δεν 
προτιµάται πλέον από τους κατασκευαστές.

Στον σύνδεσµο που ακολουθεί µπορείτε να βρείτε πληροφορίες για 
τους τρόπους που χρησιµοποιούµε τις κάρτες ήχου, προκειµένου να 
κάνουµε ηχογραφήσεις. Ο ιστότοπος ανανεώνεται συχνά µε χρήσιµες 
συµβουλές, που αφορούν στο πριν και µετά την ηχογράφηση.  

https://www.evernote.com/shard/s67/sh/1ac4957f-fe04-45da-
a4af-27887dc2a8b3/24299cc23eb84b71fd81c3fd8983cd73 



Η κονσόλα ήχου στο διπλανό σχήµα, συλλέγει τα σήµατα 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κιθάρες, µπάσο, πλήκτρα, 
ντραµς. Στο σχήµα βλέπουµε επίσης τρία µικρόφωνα, που 
δεν αντιστοιχούν σε κάποιο µουσικό όργανο, άρα 
χρησιµεύουν για φωνή ή/και χορωδία. 

Στην κονσόλα υπάρχουν ηχεία, έτσι ώστε να µπορούµε να 
ακούµε τη συνολική µίξη των ηχητικών πηγών που 
προαναφέρθηκαν. 

Περισσότερες πληροφορίες µπορούµε να διαβάσουµε στον 
σύνδεσµο 

https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/
11713/3978/2006Maroulakis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Κονσόλες ήχου



Ονοµάζουµε ηλεκτρονική µουσική εκείνο το είδος µουσικής στο οποίο η 
παραγωγή του ήχου επιτυγχάνεται από ηλεκτρονικά µουσικά όργανα. Σε 
αυτό το είδος µουσικής γίνεται εκτεταµένη χρήση της µουσικής 
τεχνολογίας. Μικρόφωνα, ηχεία, κάρτες ήχου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
συνθετητές, (synthesizer) εικονικά µουσικά όργανα, κονσόλες ήχου, 
ενισχυτές αποτελούν µόνο µερικά από τα εργαλεία της µουσικής 
τεχνολογίας τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή έργων 
ηλεκτρονικής µουσικής.

Ηλεκτρονική Μουσική



Στη συνέχεια πρέπει να αναφέρω τα µουσικά όργανα µε τα 
οποία φτιάχνουµε µουσική. Είναι µουσικά όργανα, που 
ονοµάζονται synthesizer και στην ελληνική γλώσσα 
συνθετητές. Τα συγκεκριµένα µουσικά όργανα έχουν ποικιλία 
ηχοχρωµάτων και έχουν δώσει τεράστια ώθηση στον τρόπο µε 
τον οποίο δηµιουργούν οι συνθέτες 
του 20ου και 21ου αιώνα. 

Μία άλλη ιδιαίτερη κατηγορία 
µ ο υ σ ι κ ώ ν ο ρ γ ά ν ω ν ε ί ν α ι 
ηλεκτρον ικές συσκευές της 
καθηµερινής µας, πλέον, ζωής. 
Smart phone και tablets µε την 
π λ η θώ ρ α ε φ α ρ µ ο γώ ν π ο υ 
διαθέτουν, αποτελούν επίσης πολύ 
δυνατό εργαλείο στα χέρια των 
συνθετών και των µουσικών, 
κυρίως εξαιτίας της φορητότητας 
τους. 

Οι δυνατότητες των συγκεκριµένων οργάνων είναι πράγµατι 
πάρα πολλές. Στο σκίτσο που ακολουθεί βλέπουµε έναν 
συνθετητή που βρίσκεται µέσα σε ένα κείµενο βυζαντινής 
µουσικής. Τα όργανα αυτά µπορούν να χορδίζουν την οκτάβα 
µε διάφορους τρόπους - συγκερασµούς και έτσι έχουµε τη 
δυνατότητα να παίζουµε συνθέσεις που δεν χρησιµοποιούν ως 
ελάχιστο διάστηµα το ευρωπαϊκό ηµιτόνιο, αλλά µικρότερες 
υποδιαιρέσεις του. 

Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τα πολλά ηχοχρώµατα δίνουν 
στους συνθέτες του 21ου αιώνα µεγάλη ώθηση για παραγωγή 
µουσικής µε διαφορετικό τρόπο από τον συµβατικό (µε φυσικά 
µουσικά όργανα), ενώ εµφανίστηκαν καινούργια είδη µουσικής.



Αρχικά των λέξεων Musical Instruments Digital Interface, δηλαδή Ψηφιακή 
Διασύνδεση Μουσικών Οργάνων. Το MIDI θεωρείται το πιο διαδεδοµένο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας για τα ηλεκτρονικά µουσικά όργανα. 

MIDI

Στο διπλανό σχήµα, παρουσιάζεται µια απλή τυπική 
σύνδεση ενός συνθετητή µε τον ηλεκτρονικό µας 
υπολογιστή.



Σε µια τυπική µορφή, ένα ηλεκτρονικό 
µουσικό όργανο, διαθέτει τις τρεις θύρες 
της διπλανής εικόνας στα δεξιά. 

Στην πάνω εικόνα βλέπουµε το 
καλώδιο που χρησιµοποιούµε για 
να κάνουµε τις συνδέσεις των 
συσκευών που έχουν MIDI.

MIDI IN: υποδοχή εισόδου στην οποία εισάγονται οι 
πληροφορίες 
MIDI OUT: είναι η υποδοχή από την οποία στέλνονται 
οι πληροφορίες 
MIDI THRU: είναι η υποδοχή που εξάγει απαράλλαχτες 
τις πληροφορίες που εισάγονται στη θύρα MIDI IN του 
ίδιου οργάνου 



Στην πάνω εικόνα το όργανο Α ελέγχει το 
όργανο Β. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
παίζοντας τη νότα Ντο (µε ήχο πιάνου για 
παράδειγµα), ακούγεται η ίδια νότα από το 
όργανο Β (µε φλάουτο για παράδειγµα).

Στην πάνω εικόνα το όργανο Α ελέγχει 
το όργανο Β (µε ένα καλώδιο). Το 
όργανο Β ελέγχει το όργανο C (µε άλλο 
καλώδιο). Είναι προφανές ότι το 
ηχητικό αποτέλεσµα είναι πλουσιότερο 
από το ηχητικό αποτέλεσµα της 
αριστερής εικόνας.

Στη διπλανή εικόνα και µε τον τρόπο 
που έχουν συνδεθεί τα τέσσερα 
ηλεκτρονικά µουσικά όργανα, το 
µουσικό όργανο Α ελέγχει όλα τα 
υπόλοιπα.

Είναι φανερό από τις συνδέσεις που περιγράφονται σε αυτή την σελίδα, ένας 
µουσικός µπορεί να ελέγξει περισσότερα µουσικά όργανα του ενός και µε 
αυτόν τον τρόπο να αποδοθεί το πλούσιο ηχοχρώµατα µιας µεγάλης 
ορχήστρας.



Στο διπλανό σκίτσο, έχουµε συνδέσει 
έναν τυπικό MIDI controller µε τον 
ηλεκτρονικό µας υπολογιστή.



ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ



Το 
συγκεκριµένο 
λογισµικό είναι 
ελεύθερο και 
ανήκει στην 
κατηγορία 
προγραµµάτων 
δηµιουργίας 
και 
επεξεργασίας 
παρτιτούρας. 
Λειτουργεί σε 
υπολογιστές µε 
λειτουργικό 
Windows, σε 
υπολογιστές µε 
λειτουργικό της 
Apple και σε 
Linux. 
Διατίθεται σε 
πολλές 
γλώσσες, µε την ελληνική µετάφραση 
από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Στο 

MuseScore



Στη διπλανή εικόνα (που είναι µία 
από τις βασικές οθόνες του 
προγράµµατος) µπορούµε να 
γράψουµε τον τίτλο της σύνθεσής 
µας, τον συνθέτη κ.α. στα αντίστοιχα 
πεδία. 

Στην εικόνα που ακολουθεί, έχουµε 
δηµιουργήσει (έπειτα από 
σαφέστατες οδηγίες) µια κενή 
παρτιτούρα πιάνου. Στη φωτογραφία 
διακρίνονται οι διάφορες παλέτες, 
όπως επίσης και οι ρυθµικές αξίες µε 
τις οποίες µπορούµε να γράψουµε 
νότες στο πεντάγραµµο.

MuseScore



Στην αριστερή εικόνα βλέπουµε τις παλέτες του προγράµµατος. 
Ένας µουσικός µπορεί πολύ εύκολα να κατανοήσει ποια η 
λειτουργία της κάθε παλέτας και να επιλέξει µε κλικ την παλέτα 
που επιθυµεί. 

Στη δεξιά εικόνα, έχουµε ανάπτυξη τριών παλετών. Μπορούµε, 
για παράδειγµα, να επιλέξουµε από τις ετικέτες χρόνου τα 3/4 
και από τις ετικέτες οπλισµών το µικρό πεντάγραµµο µε τις τρεις 
διέσεις. Αυτές τις ενέργειες τις κάνουµε όταν επιθυµούµε σε 
κάποιο σηµείο της σύνθεσης µας, να αλλάξουµε οπλισµό ή/και 
µετρική ένδειξη. Τέλος, µπορούµε από την παλέτα «Διαστολές» 
να επιλέξουµε, για παράδειγµα, τη διπλή διαστολή ή το σηµείο 
επανάληψης. 

MuseScore



Ελεύθερο λογισµικό που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, Apple και Linux. Με το Audacity µπορούµε να επεξεργαστούµε ήχο, να 
πραγµατοποιήσουµε πολυκάναλη εγγραφή ήχου, να κάνουµε µοντάζ και µίξη αρχείων ήχου, καθώς και µια σειρά από άλλες ενέργειες.  

Η εικόνα που ακολουθεί, αποτελεί την αρχική οθόνη του προγράµµατος. Στο αριστερό τµήµα της οθόνης, διακρίνουµε κουµπιά µε τα οποία 
µπορούµε να κάνουµε ηχογράφηση, να παίξουµε κάποιο αρχείο ήχου κ.α.

Audacity



Στην εικόνα που προηγείται βλέπουµε ένα αρχείο ήχου και τον τρόπο που αυτό απεικονίζεται στο 
Audacity. Η συγκεκριµένη απεικόνιση ονοµάζεται time domain, ενώ είναι ευρέως γνωστή µε το όνοµα 
κυµατοµορφή. Στη γραµµή εργαλείων και σε πορτοκαλί πλαίσιο, το εργαλείο επιλογής.



Στη διπλανή εικόνα, µε το 
selection tool, έχει επιλεγεί ένα 
µικρό τµήµα του αρχείου ήχου (η 
επιλογή φαίνεται έντονα). Στη 
συνέχεια, από το µενού effect 
µπορούµε να διαλέξουµε κάποιο 
εφέ. Στην κάτω εικόνα, έχουµε 
δηµιουργήσει δυναµικές στο 
αρχείο ήχου µας, επιλέγοντας το 
envelope tool.



Στην εικόνα που ακολουθεί, η επεξεργασία που θα κάνουµε στο 
αρχείο ήχου, έχει ως αποτέλεσµα να ακούγεται πιο δυνατά. Αυτή η 
επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην περίπτωση που η 
ηχογράφησή µας έχει χαµηλή στάθµη έντασης.



Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουµε ένα project που 
περιλαµβάνει δύο αρχεία ήχου. Επίσης παρατηρούµε ότι είναι 
επιλεγµένο ένα µικρό τµήµα το ενός αρχείου. Αυτό σηµαίνει ότι 
το εφέ Echo που έχουµε επιλέξει, θα εφαρµοστεί µόνο στο 
επιλεγµένο τµήµα του ενός αρχείου. Η δυνατότητα αυτή που 
µας δίνει το Audacity, αποδεικνύεται χρήσιµη διότι επιτρέπει 
την επεξεργασία αρχείων ήχου, που ανήκουν σε ένα 
µεγαλύτερο project.  



Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω κάποιους τρόπους που χρησιµοποιώ εγώ την συγκεκριµένη υπηρεσία στη σχολική πράξη.  

1. Ηχογράφηση. Αποτελεί πολύ εύκολο τρόπο καταγραφής ιδεών και σκέψεων. Επίσης (ανάλογα µε την ποιότητα του κινητού µας 
τηλεφώνου, του υπολογιστή ή του tablet, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ηχογράφηση και για καταγραφή µουσικής. Η 
ηχογράφηση θα είναι διαθέσιµη σε οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στο διαδύκτιο. 

2. Φωτογραφίες. Ο πίνακας αποτελεί το παλαιότερο οπτικό εποπτικό µέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πόσες ιδέες, πόσες 
µουσικές συνθέσεις έχουµε γράψει στον πίνακα µε σκοπό να συµµετέχουν όλοι οι µαθητές µας είτε τραγουδώντας ή παίζοντας 
κάποιο µουσικό όργανα; Ο πίνακας έχει ένα «ελάττωµα». Πρέπει να το σβήσουµε ή για να γράψουµε κάτι καινούριο ή για να 
µπορέσει να τον χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός της επόµενης ώρας. Φωτογραφίζουµε τον πίνακα και το περιεχόµενό του και η 
φωτογραφία µας είναι διαθέσιµη σε οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στο διαδύκτιο. 

3. Internet Το διαδύκτιο αποτελεί πηγή πληροφόρησης για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Ένας πολύ χρήσιµος τρόπος χρήσης του 
Evernote είναι η αποθήκευση ιστοσελίδων που µας ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση τους από οποιαδήποτε 
συσκευή συνδέεται στο διαδύκτιο.

Evernote
Παρουσίαση του Evernote και καλές πρακτικές για χρήση στην εκπαίδευση 
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