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Εισαγωγικά (1/5) 

 Αντικείμενο διάλεξης: 

  

• Παρουσιάζεται η μουσική υπό το πρίσμα 
της πληροφόρησης 

 

• Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά και οι 
μορφές της μουσικής πληροφορίας 
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Εισαγωγικά (2/5) 

• Ζούμε στον αιώνα της πληροφόρησης και της γνώσης, του 
διαδικτύου και της διάδοσης των τεχνολογιών της πληροφόρησης 
 

• Η τεχνολογία των πληροφοριών: 
– έχει καταστεί όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία, 

καθώς και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
– Μεσολαβεί σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα και 

επικοινωνία 
– Αποτελεί την υποδομή για κρίσιμες κοινωνικές και θεσμικές 

λειτουργίες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας, το εμπόριο, η ψυχαγωγία, κ.ά. 
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Εισαγωγικά (3/5) 
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Εισαγωγικά (4/5) 

 
• Πολλοί άνθρωποι αναφέρονται για την εποχή της πληροφορίας 

ως: 
– την εποχή της κοινωνίας της γνώσης 
– την εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας 
– την εποχή της επανάστασης της πληροφορίας  
– την εποχή της επανάστασης των τεχνολογιών των 

πληροφοριών 
 

• Τόσο ως μεμονωμένα άτομα αλλά και ως οργανωμένα σύνολα 
έχουμε ανάγκη για τη διαμόρφωση υπηρεσιών πληροφόρησης, οι 
οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης 
ενασχόλησης 
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Εισαγωγικά (5/5) 
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Η έννοια της «Πληροφορίας» (1/4) 

• Υπάρχουν διάφορες εκδοχές απόδοσης της σημασίας της έννοιας 
της πληροφορίας: 

– Σε γενικές γραμμές η έννοια της πληροφορίας είναι αυτή που 
επηρεάζει με μη τυχαίο τρόπο την εξέλιξη 
οποιουδήποτε συστήματος 

– Αυστηρά τεχνικά αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία ως μια 
αλληλουχία συμβόλων που αποτυπώνουν ή μεταδίδουν 
κάποιο μήνυμα 
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Η έννοια της «Πληροφορίας» (2/4) 
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Η έννοια της «Πληροφορίας» (3/4)  

• Ως έννοια η «Πληροφορία» αφορά, εκφράζει ή συνδέεται με: 

– τη μετάδοση μηνυμάτων 

– την ερμηνεία δεδομένων 

– την απεικόνιση/αναπαράσταση συμβολισμών 

– την αντίληψη 

– την απόδοση νοήματος 

– την απόκτηση γνώσης 

– την οργάνωση 

– την τάξη 

– την πολυπλοκότητα, κ.ά. 
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Η έννοια της «Πληροφορίας» (4/4)  
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Η μουσική πληροφορία (1/3) 

• Αποτελεί το μέσο με το οποίο προσδιορίζεται το περιεχόμενο 
ενός μουσικού έργου 
 

• Δομείται μέσω δεδομένων μουσικής 
 

• Εμφανίζεται σε διαφορετικά μορφότυπα (π.χ. παρτιτούρες, 
αρχεία ήχου και βίντεο, βιβλία, περιοδικά, κ.ά.) 
 

• Εμφανίζεται με διάφορες μορφές οργάνωσης (π.χ. βιβλιογραφικά 
δεδομένα, αρχεία πολυμέσων, κ.ά.) 
 

• Μεταφέρεται με διάφορους τρόπους προς εκείνους που 
ασχολούνται με τη μουσική (μουσικοί δημιουργοί, θεωρητικοί, 
εκτελεστές οργάνων, κ.ά.) αλλά και τις υπηρεσίες πληροφόρησης 
(ιδρύματα, βιβλιοθήκες, αρχεία, κ.ά.)  
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Η μουσική πληροφορία (2/3) 
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Η μουσική πληροφορία (3/3) 
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Άσκηση 1 

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Μορφές της μουσικής πληροφορίας (1/5) 

• Η μουσική πληροφορία είναι δυνατό να παρουσιάζεται σε τρεις 
βασικές μορφές: 

– Αποτυπωμένη με νότες (π.χ. μουσική σημειογραφία, 
παρτιτούρες, κ.ά.) και σε κείμενα σχετικά με τη μουσική (π.χ. 
βιβλία μουσικής, κ.ά.) 

– Αποτυπωμένη ηχητικά σε ψηφιακή (π.χ. CD, MP3, κ.ά.) και 
αναλογική μορφή (π.χ. μαγνητοταινία, κ.ά.) 

– Προσλαμβάνεται ως φυσικός ήχος (π.χ. ήχοι μουσικών 
οργάνων, ήχοι του φυσικού-κοινωνικού περιβάλλοντος, κ.ά.) 

 

 

 
Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Μορφές της μουσικής πληροφορίας (2/5) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (3/5) 
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Μορφές της μουσικής πληροφορίας (4/5) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γραφική απεικόνιση των τριών βασικών μορφών της μουσικής 
πληροφορίας (1) 

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 

http://wiki.ccarh.org/wiki/File:ThreeDomains_2012.png


Μορφές της μουσικής πληροφορίας (5/5) 

Γραφική απεικόνιση των τριών βασικών μορφών της μουσικής 
πληροφορίας (2) 
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Άσκηση 2 
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Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (1/6) 

• Η αναπαράσταση της μουσικής πληροφορίας:  

– Αναφέρεται σε ένα ευρύ πλαίσιο προϋπάρχουσας μουσικής 
γνώσης (ιστορικό, θεωρητικό πλαίσιο, παρτιτούρες, 
ηχογραφήσεις, κ.ά.) 

– Εκτείνεται τόσο σε ψηφιακή και μη ψηφιακή μορφή  

– Περιγράφει τη φύση και το περιεχόμενο του μουσικού υλικού 
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Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (2/6) 

• Υπάρχουν τρεις βασικές αναπαραστάσεις της μουσικής 
πληροφορίας: 

– Η συμβατική μουσική σημειογραφία (music notation) και τα 
βιβλία μουσικής (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιογραφίες, κ.ά.) 

– Η ηχητική αναπαράσταση (audio) 

– Η αναπαράσταση μέσω φακέλων MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) 

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (3/6) 

Απεικόνιση της μουσικής πληροφορίας σημειογραφικά  
(σαν ένα κείμενο με πολύπλοκη μορφοποίηση) 
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Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (4/6) 

Απεικόνιση της μουσικής πληροφορίας ηχητικά  
(π.χ. ομιλία, CD, Mp3, κ.ά.)  
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Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (5/6) 

Απεικόνιση της μουσικής πληροφορίας με χρονοσήμανση 
(φάκελοι MIDI, σαν ένα μη μορφοποιημένο κείμενο) 
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Αναπαράσταση της μουσικής 
πληροφορίας (6/6) 
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Ενδεικτικά παραδείγματα (1/3) 

Σημειογραφική απεικόνιση ενός αποσπάσματος από το έργο:  
Premièred Arabesque του συνθέτη Claude Debussy 
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Ενδεικτικά παραδείγματα (2/3) 

Ηχητική παρουσίαση ενός αποσπάσματος από το έργο:  
Premièred Arabesque του συνθέτη Claude Debussy 
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Ενδεικτικά παραδείγματα (3/3) 

 
Οπτική αναπαράσταση με χρονοσήμανση ενός αποσπάσματος από το 

έργο: Premièred Arabesque του συνθέτη Claude Debussy 
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Άσκηση 3  
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Βασικά χαρακτηριστικά της  
μουσικής πληροφορίας (1/4) 

• Βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής πληροφορίας: 

 

– Ύψος: πόσο ψηλός ή χαμηλός είναι ο ήχος 

– Διάρκεια: πόσο διαρκεί ο ήχος 

– Ένταση: πόσο δυνατός ή σιγανός είναι ο ήχος 

– Χροιά: το ηχόχρωμα του ήχου 

 

 

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Βασικά χαρακτηριστικά της  
μουσικής πληροφορίας (2/4) 

 
• Ειδικά χαρακτηριστικά της μουσικής πληροφορίας: 

 

– Ρυθμός 

– Τονικότητα 

– Προσδιορισμός του χρόνου 

– Κλειδί - Γνώμονας 
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Βασικά χαρακτηριστικά της 
μουσικής πληροφορίας (3/4) 

Βασικά στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας 
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Βασικά χαρακτηριστικά της 
μουσικής πληροφορίας (4/4) 
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Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (1/6) 

• Η πρόσβαση στη μουσική πληροφορία πραγματοποιείται μέσω 
υπηρεσιών και συστημάτων μουσικής πληροφόρησης 

 

• Ο σκοπός των υπηρεσιών και των συστημάτων μουσικής 
πληροφόρησης είναι να συμβάλλουν  στην ομαλή ροή των 
πληροφοριών σε εκείνους που τις χρειάζονται 
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Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (2/6) 

• Οι υπηρεσίες και τα συστήματα μουσικής πληροφόρησης έχουν ως 
αντικείμενο: 

– τη συγκέντρωση 

– την επεξεργασία 

– τη συντήρηση 

– τη διαφύλαξη 

– την προβολή των πληροφοριών μουσικής  
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Άσκηση 4  

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (3/6) 

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (4/6) 
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Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (5/6) 
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Άσκηση 5  

Μουσική και μουσική πληροφόρηση 



Πρόσβαση στη μουσική  
πληροφορία (6/6) 
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Η μουσική πληροφόρηση (1/2) 

• Η μουσική πληροφόρηση αποτελεί το βασικό συστατικό της 
μουσικής και το ουσιαστικό στοιχείο για τη δημιουργία, την 
εκτέλεση αλλά και για την τεχνολογική και την επιστημονική της 
μελέτη 
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Η μουσική πληροφόρηση (2/2) 

• Η μουσική πληροφόρηση αποτελεί διεπιστημονικό πεδίο μελέτης 
συνθέτοντας διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες (μουσικών, 
προγραμματιστών, επιστημόνων της πληροφόρησης, κ.ά.) οι 
οποίες κατευθύνονται σε μια κοινή ερευνητική διαδικασία 
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Αναζήτηση της μουσικής  
πληροφόρησης (1/3) 
 

• Η αναζήτηση της μουσικής πληροφορίας περιλαμβάνει τη 
διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς, αλλά και τις 
τεχνικές για την οργάνωση, αναζήτηση και ανάκτηση μουσικών 
πληροφοριών 
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Αναζήτηση της μουσικής  
πληροφόρησης (2/3) 

• Η μουσική πληροφοριακή 
συμπεριφορά περιλαμβάνει: 

– Κίνητρα  και ανάγκες μουσικής 
πληροφόρησης 

– Πηγές μουσικής πληροφόρησης 

– Εμπόδια στην αναζήτηση της 
μουσικής πληροφορίας 

 

 

(αντικείμενο των επόμενων μαθημάτων) 
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Αναζήτηση της μουσικής  
πληροφόρησης (3/3) 
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