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Περίληψη 
Σκοπός της έρευνας είναι να προσεγγίσει τις απόψεις σχετικά µε τους απωλεστικούς 
αλγόριθµους αποθήκευσης ακουστικού σήµατος. Πιο συγκεκριµένα, να εντοπίσει και να 
επισηµάνει τις παρανοήσεις σχετικά µε τις ιδιότητες των απωλεστικών αλγορίθµων 
αποθήκευσης του ακουστικού σήµατος και ιδιαίτερα του αλγόριθµου «mp3». 
Χρησιµοποιούνται δεδοµένα που προέκυψαν από απαντήσεις σε ερωτήµατα κλειστού 
τύπου, τα οποία τέθηκαν σε φοιτητές στο πλαίσιο µαθηµάτων µουσικής τεχνολογίας. 
Διαπιστώνεται από τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, ότι είναι συχνή η παρανόηση 
ανάµεσα στις έννοιες «mp3» και «ποιότητα». Πιο συγκεκριµένα, ότι η αποθήκευση µε 
τον αλγόριθµο mp3 συνιστά το βέλτιστο µέσο για τη διαφύλαξη της πιστότητας ενός 
ηχογραφήµατος. Τα αποτελέσµατα συµβάλλουν στον εντοπισµό εσφαλµένων ερµηνειών 
σχετικά µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών µεταξύ των νέων. Μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων µε στόχο την αποσαφήνιση του περιεχοµένου 
και της λειτουργίας των απωλεστικών αλγορίθµων αποθήκευσης ακουστικού σήµατος. 
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Abstract 
The survey's aim is to approach beliefs among young people about lossy audio 
compression algorithms. Especially to locate and identify misconceptions about the 
ability of the mp3 algorithm to produce identical results with uncompressed audio, 
although it eliminates part of the music information. Data was collected from answers 
to closed-ended questions, from students attending music technology courses. The 
students were invited, during diagnostic tests, to express their views if they would 
prefer to save a sound recording in mp3 file type or not, when maximum fidelity was 
requested. A large part of the sample, considered that storing audio using the mp3 
algorithm was the best way to preserve the fidelity of a recording. More specifically, 
storing the audio in mp3 file type produces the same result as the Audio CD. The 
results help identify misinterpretations on Information and Communication 
Technologies among young people. 

Keywords: digital literacy, lossy audio compression, mp3, Information and Communication 
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Εισαγωγή 
Είναι ο τύπος αρχείου mp3 κατάλληλος για να αποθηκεύσω σπάνιες ηχογραφήσεις 
στο αρχείο µου; Αν µετατρέψω όλα µου τα Audio CD σε µορφή mp3, µου είναι 
απαραίτητα τα πρωτότυπα; Ερωτήµατα όπως αυτά ανακύπτουν όλο και πιο συχνά, 
ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται µε τη µουσική µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η 
δυνατότητα απάντησης σε τέτοια ερωτήµατα συνιστά σηµαντική δεξιότητα για την 
πρόσβαση στη γνώση και την καλλιέργεια της µουσικής τέχνης µέσω της 
τεχνολογίας. 

Στην εποχή µας, ο ψηφιακός γραµµατισµός έρχεται να προστεθεί στις 
θεµελιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία του ατόµου στην 
καθηµερινή ζωή. Ιδιαίτερα για τον µαθητικό πληθυσµό, ο οποίος πρόκειται να 
διανύσει σχεδόν όλη τη ζωή του σε ένα περιβάλλον που κατακλύζεται από 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ο ψηφιακός γραµµατισµός αποτελεί 
θεµελιώδες εφόδιο (Eshet-Alkalai, 2004). Επιπλέον, συνιστά βασικό κριτήριο για 
κοινωνική καταξίωση και η έλλειψή του αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στιγµατισµού. 

Τα επιτεύγµατα στον χώρο της τεχνολογίας έφεραν δραµατικές αλλαγές στον 
χώρο της βιοµηχανίας του δίσκου, και γενικότερα στον τρόπο µε τον οποίο παράγεται 
και διανέµεται η µουσική. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δηµιουργία των 
απωλεστικών αλγόριθµων συµπίεσης του µουσικού σήµατος και ιδιαίτερα του 
αλγόριθµου «MPEG-1 Audio Layer 3», γνωστού ως «mp3». Η κατανόηση της 
επίδρασης αλγορίθµων όπως το mp3 πάνω στο µουσικό σήµα, συνιστούν θεµελιώδες 
τµήµα του ψηφιακού γραµµατισµού σχετικά µε τη µουσική. 

Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
καθηµερινής ζωής και έχει εισβάλλει σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006). Είναι σχεδόν αδύνατο σήµερα να 
πραγµατοποιήσει κανείς δραστηριότητα σχετικά µε τη µουσική και να µην έχει 
κάποια εµπλοκή µε υπολογιστικά συστήµατα. 

Σκοπός 
Σκοπός της έρευνας είναι να προσεγγίσει τις απόψεις που κυριαρχούν µεταξύ των 
νέων, σχετικά µε τους απωλεστικούς αλγορίθµους συµπίεσης ακουστικού σήµατος. 
Ιδιαίτερα, να εντοπίσει και να επισηµάνει τις παρανοήσεις σχετικά µε την ιδιότητα 
του mp3 να παράγει πανοµοιότυπο αποτέλεσµα µε το µη συµπιεσµένο, αν και 
εξαλείφει µεγάλο ποσοστό της µουσικής πληροφορίας. Το αν είναι δυνατόν να 
διακρίνει κανείς τη διαφορά ανάµεσα στο συµπιεσµένο και το µη-συµπιεσµένο σήµα, 
δεν περιλαµβάνεται στους στόχους της έρευνας και εν πολλοίς έχει ήδη αναπτυχθεί 
στη βιβλιογραφία (Sterne, 2012). Ωστόσο, η επίγνωση των αποτελεσµάτων της 
συµπίεσης πάνω στο αρχικό ηχογράφηµα, συµβάλλει καθοριστικά στη λήψη 
αποφάσεων κατά τη διαδικασία αποθήκευσης της. 

Πλαίσιο: ήχος και αλγόριθµοι απωλεστικής συµπίεσης 
Το mp3 γεννήθηκε από την πρόκληση να µεταδοθεί ήχος σε πραγµατικό χρόνο µέσω 
της υπάρχουσας υποδοµής στις τηλεπικοινωνίες (Sterne, 2012). Η χρήση των 
χάλκινων καλωδίων ως κύρια υποδοµή του Διαδικτύου κατά τη δεκαετία του 1990 
καθιστούσε αδύνατη τη µετάδοση του ήχου µε τα χαρακτηριστικά του CD. Η 

A254Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



επινόηση του mp3 επέφερε δραµατικές εξελίξεις στη βιοµηχανία του δίσκου και 
άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο διαδίδεται και «καταναλώνεται» η µουσική σήµερα. 

Το πρωτόκολλο κωδικοποίησης ήχου «MPEG Layer III», γνωστό και ως 
mp3 δηµοσιεύτηκε ως διεθνές πρότυπο το 1993 µε την ονοµασία ISO/IEC 11172-3 
(ISO, 1993) και συµπληρώθηκε το 1995 µε το πρότυπο ISO/IEC 13818-3 (ISO, 
1995). Το 1995 κυκλοφόρησε το Winplay 3, το πρώτο λογισµικό που µπορούσε να 
αναπαράγει ΜΡ3. Το 1997 κυκλοφόρησε η πιο γνωστή εφαρµογή αναπαραγωγής 
mp3, το Winamp. Το 1999 τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία διαµοιρασµού Napster. 
Το 2001 κυκλοφόρησε από την εταιρία Apple, η συσκευή αναπαραγωγής iPod, το 
οποίο παρείχε στον απλό χρήστη τη δυνατότητα να έχει µαζί του µουσική ίση µε 
χίλια Audio CD (Apple, 2001). Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, λοιπόν, η χρήση 
του mp3 τυποποιήθηκε και διαδόθηκε στο µεγαλύτερο µέρος των υπολογιστικών 
συστηµάτων. 

Οι τύποι αρχείων για την αποθήκευση του ήχου διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες: α) χωρίς συµπίεση, β) συµπίεση µε µη απωλεστικό αλγόριθµο και γ) 
συµπίεση µε απωλεστικό αλγόριθµο. Ο αλγόριθµος mp3 κατατάσσεται στην τρίτη 
κατηγορία και διακρίνεται από το µικρό µέγεθος αρχείου που µπορεί να επιτύχει. Το 
κόστος για το επίτευγµα αυτό είναι η χαµηλή πιστότητα σε σχέση µε το αρχικό - µη 
συµπιεσµένο σήµα ιδιαίτερα, δε, το γεγονός ότι µετά τη µετατροπή δεν υπάρχει 
τρόπος επαναφοράς στο αρχικό, εφόσον έχει αφαιρεθεί µέρος της µουσικής 
πληροφορίας. Για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα, ακολουθείται µια σειρά 
από ενέργειες. Συγκεκριµένα, αφαιρούνται όσες συχνότητες δεν γίνονται εύκολα 
αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί (π.χ. πάνω από 15000 Hz). Αφαιρούνται οι 
ασθενείς τόνοι που υπερκαλύπτονται από άλλους µε µεγαλύτερη στάθµη έντασης. Οι 
συχνοτικές περιοχές που βρίσκονται έξω από το κατώφλι ακουστότητας 
αποτυπώνονται µε λιγότερη λεπτοµέρεια. Στο τέλος της διαδικασίας, εφαρµόζονται 
παραδοσιακές τεχνικές συµπίεσης. Το ποσοστό στο οποίο επεµβαίνει ο αλγόριθµος 
καθορίζεται από τον «Ρυθµό µετάδοσης των bit» (bit rate). Η επίδραση του bit rate 
είναι καθοριστική για το τελικό αποτέλεσµα (Sayood, 2006). Ένα παράδειγµα µε 
χαµηλό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων, παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.kolydart.gr/eeme-7th-conf-example.html. Το παράδειγµα περιλαµβάνει 
ηχογράφηση από χειροκρότηµα (High Quality Applause, 2009), συµπιεσµένη µε 
αλγόριθµο mp3 µε bit rate 40 kbps. Η κωδικοποίηση σε mp3 γίνεται ανά πέντε 
δευτερόλεπτα, ενώ στο µεσοδιάστηµα, παρατίθεται το αρχικό ηχογράφηµα. 

Τα µειονεκτήµατα της κωδικοποίησης µε απωλεστική συµπίεση 
συνοψίζονται στα εξής: 
α) Μετά τη συµπίεση είναι αδύνατο να επανέλθουµε στην αρχική κατάσταση. Η 
τελική ακολουθία των δεδοµένων που προκύπτει κατά την αποσυµπίεση διαφέρει από 
την αρχική, εφόσον έχει αφαιρεθεί µέρος της πληροφορίας. Η κωδικοποίηση επιφέρει 
ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις στο ηχογράφηµα. Συνεπώς το αποτέλεσµα από τη χρήση 
τέτοιων µεθόδων απέχει κατά πολύ από την έννοια «πιστότητα», εφόσον είναι λίγες 
οι στιγµές όπου το συµπιεσµένο σήµα είναι ακριβώς ίδιο µε το αρχικό. 
β) Η απόδοση διαφέρει ανάλογα µε τη ρύθµιση του «ρυθµού µετάδοσης των bit» (bit 
rate). Με πολύ χαµηλό ρυθµό bit δηµιουργούνται «προϊόντα συµπίεσης» (δηλ. ήχοι 
που δεν υπήρχαν στον αρχικό σήµα) µπορεί να ακούγονται στην αναπαραγωγή. Στο 
παράδειγµα που αναφέρθηκε πιο πάνω, τα προϊόντα συµπίεσης ακούγονται σαν 
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«κουδουνίσµατα» ή ηχώ που προηγείται του κανονικού ήχου. Ο προσδιορισµός του 
ρυθµού µετάδοσης µε τον οποίο έγινε η κωδικοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση· 
εταιρίες διανοµής περιεχοµένου επανακωδικοποιούν σε υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης 
παλαιά ηχογραφήµατα που είχαν αρχικά κωδικοποιηθεί σε χαµηλό ρυθµό, µε σκοπό 
την αποκόµιση µεγαλύτερου κέρδους, πράγµα που χρειάζεται ιδιαίτερες µεθόδους για 
να εντοπιστεί (Huang, Shi, & Yang, 2009). 
γ) Η απόδοση διαφέρει ανάλογα µε τον κωδικοποιητή. Η ποιότητα της συµπίεσης 
εξαρτάται και από την ποιότητα του προγράµµατος κωδικοποίησης. Ενδεικτικά, 
σήµερα το αποτέλεσµα της κωδικοποίησης µε τις ίδιες παραµέτρους συµπίεσης είναι 
πολύ καλύτερο απ’ ότι την περίοδο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Η 
αποκωδικοποίηση από την άλλη µεριά, είναι ένα προσεκτικά σχεδιασµένο πρότυπο 
και παράγει το ίδιο αποτέλεσµα. 
δ) Με κάθε κωδικοποίηση προκαλείται απώλεια δεδοµένων. Κάθε φορά που 
αποθηκεύεται το σήµα µε αυτή τη µέθοδο, ένα τµήµα της πληροφορίας εξαλείφεται. 
Αν ένα ηχογράφηµα κωδικοποιηθεί πολλές φορές (π.χ. µετά από επεξεργασία και 
αποθήκευση), κάθε φορά προκαλείται απώλεια δεδοµένων. Συνεπώς, η µέθοδος αυτή 
αντενδείκνυται για την επεξεργασία ηχογραφηµάτων. 

Μέθοδος 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην πόλη της Άρτας, στο Τµήµα Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Στη µέτρηση µετείχαν φοιτητές που 
παρακολουθούσαν µαθήµατα Μουσικής Τεχνολογίας· πιο συγκεκριµένα, το µάθηµα 
«Μουσική Πληροφορική» (θεωρία - 2ο εξάµηνο) και το µάθηµα «Ψηφιακός 
Ήχος» (θεωρία - 5ο εξάµηνο). Εφόσον το Τµήµα είναι µοναδικό στο είδος του στην 
Ελλάδα, αποµακρύνεται ο κίνδυνος επίδρασης της καταγωγής των φοιτητών πάνω 
στη φυσιογνωµία του δείγµατος· εάν υπήρχε οµώνυµο τµήµα και σε άλλη πόλη, θα 
ήταν αναµενόµενο –µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν– να προσελκύει 
φοιτητές από γειτονικές περιοχές. Επίσης, εφόσον κάποιοι από τους φοιτητές 
εισήχθησαν µε κατατακτήριες εξετάσεις, η ηλικία των συµµετεχόντων διαφέρει· 
κυρίως, όµως, πρόκειται για νέους και νέες, ηλικίας µεταξύ δεκαοκτώ και 
εικοσιτεσσάρων ετών. Κοινό χαρακτηριστικό των συµµετεχόντων είναι η 
ενασχόληση µε τη µουσική, µε απώτερο ορίζοντα την επαγγελµατική ενασχόληση 
στη µουσική εκτέλεση ή τη διδασκαλία. Στο επίκεντρο της µέτρησης τέθηκε ο 
αλγόριθµος mp3, και η σύγκρισή του µε άλλους τύπους αρχείων. Το mp3 επιλέχθηκε, 
επειδή αποτελεί τον πιο διαδεδοµένο αλγόριθµο συµπίεσης ηχητικού σήµατος. Στο 
πλαίσιο του τεστ, οι φοιτητές κλήθηκαν να επιλέξουν µία από τις δοσµένες 
απαντήσεις για κάθε ερώτηµα. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν τέσσερις ή πέντε. Πριν 
από τις ερωτήσεις αναγραφόταν η οδηγία, πως αν κανείς δεν είναι βέβαιος για κάποια 
απάντηση, προτείνεται να την αφήνει κενή. Στην περίπτωση που λείπει απάντηση σε 
κάποιο ερώτηµα, θεωρείται ότι δόθηκε η απάντηση «δεν γνωρίζω». Η χρονική 
περίοδος κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση ήταν από τον Σεπτέµβριο του 
2012 έως τον Ιούλιο του 2014. Στη µέτρηση έλαβαν µέρος περίπου 200 φοιτητές. 

Αποτελέσµατα 
Θα εξετάσουµε εδώ τέσσερα από τα ερωτήµατα που απαντήθηκαν και σχετίζονται µε 
τις ιδιότητες των αλγορίθµων απωλεστικής συµπίεσης του ήχου. 

A256Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



Το πρώτο ερώτηµα έχει ως εξής: «Έχετε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο 
ήχου σε µορφή wav (Audio CD). Αν το µετατρέψετε σε µορφή αρχείου mp3, τί θα 
συµβεί στο µέγεθος του αρχείου;».  

A  
Σχεδιάγραµµα 1: Έχετε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο ήχου σε µορφή wav (Audio 
CD). Αν το µετατρέψετε σε µορφή αρχείου mp3, τι θα συµβεί στο µέγεθος του αρχείου; 
Είναι εµφανές από το Σχεδιάγραµµα 1, ότι η πλειοψηφία γνωρίζει πως η µετατροπή 
σε mp3 επηρεάζει το µέγεθος. Μεταξύ αυτών, το 57,8% έχει επίγνωση ότι το µέγεθος 
θα µικρύνει. Ωστόσο, ένα ανησυχητικό ποσοστό 13,3% έχει την εντύπωση ότι το 
µέγεθος θα µεγαλώσει. Ελάχιστοι (2,2%) θεωρούν ότι το αποτέλεσµα θα παραµείνει 
το ίδιο, ενώ περίπου ένας στους πέντε (22,2%), δεν γνωρίζει. 

Το επόµενο ερώτηµα αφορά στην ίδια µετατροπή (από wav σε mp3), 
εξετάζοντας αυτή τη φορά την παράµετρο της πιστότητας. Το ερώτηµα έχει ως εξής: 
«Έχετε ένα αρχείο ήχου σε µορφή wav (Audio CD) στον υπολογιστή σας. Αν το 
µετατρέψετε σε µορφή αρχείου mp3, τι θα συµβεί στην ποιότητα (πιστότητα) του 
ήχου;».  

A  
Σχεδιάγραµµα 2: Έχετε ένα αρχείο ήχου σε µορφή wav (Audio CD) στον υπολογιστή 
σας. Αν το µετατρέψετε σε µορφή αρχείου mp3, τι θα συµβεί στην ποιότητα 
(πιστότητα) του ήχου; 
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Παρότι η επικρατούσα τιµή παραµένει στην ίδια θέση µε το προηγούµενο ερώτηµα, 
οι αναλογίες µεταξύ των απαντήσεων διαφέρουν. Πιο συγκεκριµένα, η επικρατούσα 
απάντηση είναι η Β (η ποιότητα θα χειροτερέψει), η οποία αντιστοιχεί µε την 
απάντηση Β του προηγούµενου ερωτήµατος (το µέγεθος θα µικρύνει). Ωστόσο το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που επέλεξαν την απάντηση, είναι σαφώς µικρότερο 
(48,1% έναντι 57,8%). Αντίστοιχα, ενισχύεται το ποσοστό στις απαντήσεις Γ (θα 
παραµείνει η ίδια) και Δ (εξαρτάται από τις ρυθµίσεις). Και οι δύο αυτές απαντήσεις 
φανερώνουν άγνοια πάνω στο ζήτηµα, εφόσον σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, δεν υπάρχει καµία πιθανότητα το αποτέλεσµα να παραµείνει το ίδιο, 
οποιαδήποτε ρύθµιση κι αν δοθεί στον κωδικοποιητή. Το στοιχείο αυτό σε 
συνδυασµό µε τη µείωση του ποσοστού που δηλώνει ότι «δεν γνωρίζει» 
αποκαλύπτουν την εσφαλµένη άποψη που υπάρχει σε µεγάλο ποσοστό του δείγµατος. 
Τέλος, η εντυπωσιακή σύµπτωση των ποσοστών στην απάντηση Α µεταξύ των δύο 
ερωτηµάτων, θα µπορούσε να οδηγήσει στο συµπέρασµα πως για ένα ποσοστό του 
δείγµατος, η µετατροπή σε mp3 οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα και κατά συνέπεια 
µεγαλύτερο µέγεθος. 

Στο επόµενο ερώτηµα εξετάζεται η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η 
µετατροπή από mp3 σε wav: «Έχετε ένα αρχείο ήχου σε µορφή mp3 στον 
υπολογιστή σας. Αν το µετατρέψετε σε µορφή αρχείου wav, τι θα συµβεί στην 
ποιότητα (πιστότητα) του ήχου;» 

A  
Σχεδιάγραµµα 3: Έχετε ένα αρχείο ήχου σε µορφή mp3 στον υπολογιστή σας. Αν το 
µετατρέψετε σε µορφή αρχείου wav, τι θα συµβεί στην ποιότητα (πιστότητα) του 
ήχου; 

Το Σχεδιάγραµµα 3 υποδηλώνει µια µάλλον αµηχανία µεταξύ των ερωτηθέντων, 
δεδοµένου πως δεν υπάρχει σαφής τάση προς µία απάντηση, τουλάχιστον µε 
παρόµοιο προβάδισµα όσο στα προηγούµενα ερωτήµατα. Είναι ξεκάθαρο ότι η 
πλειοψηφία δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συµβεί και αν θα έπρεπε να γίνει η 
µετατροπή. Η σωστή απάντηση είναι όντως το Γ, την οποία όµως, γνωρίζει µόλις ένας 
στους τρεις (ποσοστό 30,4%). Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται στη σπανιότητα µε 
την οποία συναντάµε τέτοιου είδους µετατροπές. Ωστόσο, εάν κανείς έχει επίγνωση 
της διαδικασίας κωδικοποίησης είναι σε θέση να γνωρίζει το αποτέλεσµα ακόµη και 
αν πρακτικά δεν την έχει εφαρµόσει ποτέ. 
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Το τελευταίο ερώτηµα αφορά στην επιλογή του βέλτιστου τύπου αρχείου για 
την αποθήκευση µιας σπάνιας ηχογράφησης: «Θέλετε να φυλάξετε µια σπάνια 
ηχογράφηση µε τη µορφή ψηφιακού ήχου. Ποιον τύπο αρχείου θα προτιµήσετε;». 

A  
Σχεδιάγραµµα 4: Θέλετε να φυλάξετε µια σπάνια ηχογράφηση µε τη µορφή 
ψηφιακού ήχου. Ποιον τύπο αρχείου θα προτιµήσετε; 
Το κριτήριο επιλογής του τύπου αρχείου δεν διατυπώνεται ρητά στο ερώτηµα· 
ωστόσο, είναι βέβαιο πως για τη διαφύλαξη τεκµηρίων πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
όπως µια σπάνια ηχογράφηση, απαιτείται η µέγιστη δυνατή πιστότητα. Μεταξύ των 
απαντήσεων περιλαµβάνονται τύποι αρχείων που δεν σχετίζονται µε τον ήχο, όπως το 
doc (κείµενο) το tif και το jpg (εικόνα). Και στις τρεις περιπτώσεις τα χαµηλά 
ποσοστά (2,9% έως 3,9%) καταδεικνύουν επαρκείς γνώσεις σχετικά µε 
διαδεδοµένους τύπους αρχείων σε υπολογιστικά συστήµατα. Παρόλ’ αυτά, τα 
αποτελέσµατα δεν είναι ενθαρρυντικά. Σχεδόν ένας στους έξι (17,6%) θεωρεί ότι το 
mp3 παρέχει την υψηλότερη δυνατή πιστότητα, εφόσον θα χρησιµοποιούσε αυτόν 
τον τύπο αρχείου για την αποθήκευση σπάνιων ηχογραφηµάτων. Επίσης, περίπου 
ένας στους τέσσερις (24,5%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. 

Συµπεράσµατα 
Σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων θεώρησε ότι ο αλγόριθµος mp3 συνιστά το 
βέλτιστο µέσο για τη διαφύλαξη της πιστότητας ενός ηχογραφήµατος. Οι ερωτώµενοι 
σε µεγάλο ποσοστό φάνηκαν να αγνοούν την ανάγκη και τις ιδιαιτερότητες των 
διαφορετικών µεθόδων συµπίεσης ηχητικού σήµατος. Οι ερωτώµενοι έδειξαν σε 
σηµαντικό ποσοστό να µην γνωρίζουν τις ουσιώδεις επιπτώσεις της αποθήκευσης 
ενός ηχογραφήµατος σε mp3 και τη µετατροπή του σε άλλες µη συµπιεσµένες 
κωδικοποιήσεις.  

Η επίγνωση του τρόπου µε τον οποίο αποθηκεύεται ψηφιακά ο ήχος συνιστά 
µία από τις πιο σηµαντικές δεξιότητες σχετικά µε τη µουσική τεχνολογία. Δεν αφορά 
µόνο όσους ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µουσική, αλλά και όσους 
χρησιµοποιούν ψηφιακά αρχεία για να αποθηκεύσουν πολύτιµα ηχογραφήµατα· 
δηλαδή µας αφορά όλους. Η χρήση αλγορίθµων όπως το mp3 συνιστά σοβαρό 
ατόπηµα όταν απαιτείται η διαφύλαξη της πιστότητας ενός ηχογραφήµατος. Οµοίως, 
ατόπηµα είναι η χρήση απωλεστικών αλγορίθµων όταν σκοπεύει κανείς να 
επεξεργαστεί ψηφιακά ένα ηχογράφηµα και όχι απλώς να το «καταναλώσει». Για το 
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λόγο αυτό, δεν χρησιµοποιούνται τέτοιοι αλγόριθµοι κατά την αποθήκευση 
ηχογραφηµάτων από επαγγελµατίες της µουσικής τεχνολογίας, όπως οι µηχανικοί 
ήχου, οι ηχολήπτες, οι µουσικοί παραγωγοί, οι συνθέτες κ.λπ. Η κωδικοποίηση µε 
τέτοιους αλγόριθµους πραγµατοποιείται αποκλειστικά στο τελικό στάδιο της 
αλυσίδας παραγωγής· κατά τη διανοµή του ηχογραφήµατος στους καταναλωτές, όταν 
η µουσική αντιµετωπίζεται πλέον ως προϊόν.  

Υπ’ αυτήν την έννοια, το θέµα της παρούσας έρευνας εµπίπτει στον ψηφιακό 
γραµµατισµό σχετικά µε τη µουσική. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνεται η 
ενσωµάτωση του αντικειµένου στη διδασκαλία µαθηµάτων σχετικά µε τη µουσική. 
Ιδιαίτερα, δε, σε διδακτικά αντικείµενα που απευθύνονται σε µαθητές που σκοπεύουν 
να έχουν ιδιαίτερη σχέση µε τη µουσική, όπως σε µαθήµατα µουσικής τεχνολογίας 
στα Μουσικά Σχολεία, στο µάθηµα επιλογής µουσικής στη Α’ Λυκείου, κ.λπ.  

Συµβολή στο πεδίο 
Η έρευνα συµβάλλει στον εντοπισµό των παρανοήσεων πάνω σε βασικές έννοιες 
σχετικά µε τη µουσική και τις ΤΠΕ. Μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων 
µε στόχο την αποσαφήνιση του περιεχοµένου και της λειτουργίας των απωλεστικών 
αλγορίθµων συµπίεσης ακουστικού σήµατος. Περαιτέρω έρευνα θα µπορούσε να 
αναζητήσει παρανοήσεις σε σχέση µε άλλες παραµέτρους, όπως ο ρυθµός 
δειγµατοληψίας, το βάθος bit κ.ά. Άποψη του συγγραφέα είναι ότι πρέπει να πάψουµε 
να αντιµετωπίζουµε τη µουσική τεχνολογία ως ένα αντικείµενο της πληροφορικής και 
να προωθήσουµε ενεργά την εµπλοκή των νέων σε θέµατα ψηφιακής τεχνολογίας 
γύρω από τη µουσική. Το υπολογιστικό σύστηµα αποτελεί πλέον ένα νέο µέσο για 
την παραγωγή µουσικής· ένα νέο µουσικό όργανο. Εφόσον το αντιµετωπίσουµε ως 
τέτοιο, είναι επόµενο να απαιτείται η εµβάθυνση στον τρόπο λειτουργίας, στις 
τεχνικές και στις δεξιότητες που απορρέουν από αυτό, για όποιον σκοπεύει σε 
σταδιοδροµία στο χώρο της µουσικής. 
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