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Πεξίιεςε 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο απνηειεί αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλώλ 

ηόζν αλάκεζα ζε κνπζηθνιόγνπο θαη εθπαηδεπηηθνύο, όζν θαη ζε εξεπλεηέο 

κνπζηθήο ηερλνινγίαο. ηελ Διιάδα, ε δηδαζθαιία ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο 

(όπσο θαη ησλ νξγάλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηα ιεγόκελα θιαζηθά όξγαλα), δελ 

δηαζέηεη αθόκα θάπνηνλ αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ζπνπδώλ θαη επαθόινπζα έλα 

παγησκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ. Παξάιιεια, έλαο κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ 

(αλ όρη ε πιεηνςεθία), έρεη πεξάζεη πξώηα από κηα θαηάζηαζε 

απηνδηδαζθαιίαο ηνπ νξγάλνπ, αγλνώληαο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 

κνπζηθή ηνπο εμέιημή.  

Ζ παξνύζα εξγαζία αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο FretFull. , ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηή ειεθηξηθήο θηζάξαο ζε κηα από ηηο 

κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο ζηελ δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ηνπ 

νξγάλνπ : ηελ εθκάζεζε ηεο ηαζηηέξαο ηεο θηζάξαο.  Βαζηθνί ζηόρνη γηα λα 

επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα από ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη : 

 Ζ εμέιημε ησλ κνπζηθώλ αζθήζεσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

(κειέηε βάζε κνπζηθώλ έξγσλ),  

 Ζ ζηήξημε ηεο κεζόδνπ ζε γλώζεηο πνπ νη καζεηέο θαηέρνπλ 

(ιακβάλνληαο ππόςε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ)  

 Ζ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο γηα ελαζρόιεζε κε ηελ επίπνλε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο ηαζηηέξαο.  

Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ηνλίδεηαη κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο 

δνθηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξνρσξεκέλνπο καζεηέο ειεθηξηθήο θηζάξαο, κε 

ζθνπό λα απνδεηρζεί όηη ην επίπεδν ηεο ηερληθήο ηνπο θαηάξηηζεο δελ ζπλάδεη 

κε ην επίπεδν γλώζεο ηεο ηαζηηέξαο, θάηη πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζηηο 

απηνζρεδηαζηηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο, θπξίσο ζηνλ πνιύ απαηηεηηθό θόζκν ηνπ 

jazz απηνζρεδηαζκνύ.  

 



ii 

 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θαη επηβιέπσλ ηεο εξγαζίαο κνπ 

θύξην πκεώλ Ρεηάιε, γηα ηελ βνήζεηά ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ επηζπκία 

κνπ λα εθπνλήζσ εξγαζία ζηελ ζεκαηηθή πεξηνρή ηεο ππνβνεζνύκελεο από 

ππνινγηζηή εθκάζεζεο κνπζηθνύ νξγάλνπ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Π.Μ.. «Ζιεθηξνληθή Μάζεζε», ηελ θαζεγήηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο Μνπζηθώλ ζπνπδώλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θπξία Υξηζηίλα Αλαγλσζηνπνύινπ 

γηα ηελ θαζνδήγεζή πνπ κνπ παξείρε, θαζώο θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ από ηα 

σδεία θύξηνπο Αληώλε Καξαηδίθε , Γξεγόξε Νηάλε, Φώηε Βεηνβάξε θαη ηελ 

θπξία Θεώλε ακαξά.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ γπλαίθα κνπ Δύα, πνπ κε άληεμε θαη κε 

ζηήξημε ζηελ πνξεία κνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.. Δπίζεο, ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ κεηέξα κνπ Λίηζα γηα ηελ ώζεζε πνπ κνπ έδηλε όια απηά ηα 

ρξόληα γηα λα ζπνπδάζσ απηό πνπ πξαγκαηηθά κε ελδηέθεξε, θαζώο θαη ηνπο 

λένπο κνπ γνλείο, Νίθν θαη Αγγειηθή, πνπ κε ζηήξημαλ έκπξαθηα ζηελ 

πξνζπάζεηά κνπ απηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I : ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

1.1. Ηιεθηξνληθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία κνπζηθνύ νξγάλνπ 

 

Δάλ αλαηξέμνπκε ζην δηαδίθηπν γηα καζήκαηα (courses) ειεθηξηθήο θηζάξαο, ζα 

ιάβνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα : 

 Μαζήκαηα ή Μαδηθά Διεύζεξα Γηαδηθηπαθά Μαζήκαηα (MOOCS) 

θπξίσο από ηηο κεγάιεο δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο πνπ πξνζθέξνπλ 

απηέο ηηο ππεξεζίεο (Udemy, Coursera) 

 Ηζηνζειίδεο πνπ πξνζθέξνπλ κεγάιε πνζόηεηα πιηθνύ ηόζν ζε ζέκαηα 

ηερληθά όζν θαη ζεσξεηηθά. 

 εηξέο εθπαηδεπηηθώλ βίληεν από ζεκαληηθέο κνξθέο ηνπ ρώξνπ, 

πξννξηδόκελα γηα αηνκηθή κειέηε 

 Πξνζθεξόκελα καζήκαηα κέζσ Skype ή άιισλ SIP ζπζηεκάησλ, είηε 

γηα κάζεκα έλαο πξνο έλαλ, είηε γηα ζεκηλάξηα ηύπνπ masterclass θαη 

clinic.  

ηελ πξώηε θαηεγνξία δεζπόδεη ε αμηνιόγεζε κεηαμύ ζπκκαζεηώλ (peer 

assessment). Σν πξόβιεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαζεαπηή, αιιά ην γεγνλόο όηη δελ ζπλδπάδεηαη κε 

αμηνιόγεζε από ηνλ θαζεγεηή. Δίλαη θαηαλνεηό όηη ε αμηνιόγεζε κεηαμύ 

ζπκκαζεηώλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Moocs, ειιείςεη ινγηζκηθνύ αληηθεηκεληθήο 

αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, είλαη κνλόδξνκνο ιόγσ ηνπ 

ππεξβνιηθά κεγάινπ όγθνπ καζεηώλ πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κόλν 

κάζεκα.  

ηελ πξώηε θαη ηελ δεύηεξε θαηεγνξία ζα βξνύκε ηνλ κεγαιύηεξν όγθν 

πιεξνθνξίαο γηα ηνλ καζεηή (πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ηα πιεξέζηεξα 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο κνπζηθνύ νξγάλνπ). πλήζσο ηα καζήκαηα ηεο 

δεύηεξεο θαηεγνξίαο ρσξίδνληαη ζε καζήκαηα ηερληθήο θαη καζήκαηα ζεσξίαο, 

θαζώο θαη ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (απηνζρεδηαζκόο, εθκάζεζε ηαζηηέξαο, 
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ζεσξία θ.ιπ.). Σν πξόβιεκα παξακέλεη ζε όηη αθνξά ηόζν ηελ επαθή δαζθάινπ 

– καζεηή, όζν θαη ζηελ ζηνρνζεζία θαη ηνλ ηξόπν ειέγρνπ ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

ζηόρσλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηεγνξία πνπ αξηζκεί ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

ηζηόηνπνπο. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία βξίζθνπκε ηνλ πην επηηπρεκέλε εκπνξηθά ζπληαγή, ηελ 

αλάζεζε ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ βίληεν ζε κεγάια νλόκαηα ηνπ ρώξνπ. 

ε απηή ηε θαηεγνξία έρνπκε ιίγεο ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ θπξίσο 

αξρεία βίληεν θαη θεηκέλνπ. ε απηή ηε πεξίπησζε νη δεκηνπξγνί αξθνύληαη 

ζηελ δεκνηηθόηεηα ησλ θαζεγεηώλ, ρσξίο λα ππάξρνπλ μεθάζαξνη ζηόρνη γηα 

ηνπο καζεηέο.  

ηελ ηέηαξηε πεξίπησζε έρνπκε πξνζθνξά καζεκάησλ ειεθηξηθήο θηζάξαο 

κέζσ ζπζηεκάησλ SIP (VoIP). Πξόθεηηαη γηα εμ απνζηάζεσο ηδηαίηεξα 

καζήκαηα (ή αθόκα θαη masterclasses) πνπ πξνζθέξνληαη είηε από 

κεκνλσκέλνπο θαζεγεηέο είηε από νξγαληζκνύο (σδεία, θνλζεξβαηόξηα) σο 

ελαιιαθηηθή γηα όζνπο αδπλαηνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ δηα δώζεο καζήκαηα. 

Λόγσ ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηή, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 

θάπνηεο παξάκεηξνη. Ζ ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

πξνζέμνπκε  είλαη ε αθνπζηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη 

ηόζν ζε ηνπηθνύο παξάγνληεο όζν θαη ζε παξάγνληεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο ζην δίθηπν (Kleimola, 2006). ύκθσλα κε ηνλ Kleimola 

(2006) νη ηνπηθνί παξάγνληεο είλαη: 

1) Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε κνπζηθνύ νξγάλνπ (εδώ θπξίσο 

αλαθεξόκαζηε ζην ADSR - attack, decay, sustain, release)  

2) Ζ κεηάδνζε ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο κέζσ ηνπ αέξα από ην κνπζηθό όξγαλν 

ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 

3) Ζ ζύιιεςε (capture) ηνπ ζήκαηνο από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ε 

έμνδόο ηνπ ζηα ερεία (κεηαηξνπή ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο ζε αλαινγηθό).  

4) Ζ ζπκπίεζε θαη ε απνζπκπίεζε ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο  
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Ζ θαζπζηέξεζε ιόγσ δηθηύνπ είλαη ε ιεγόκελε από άθξν εηο άθξν 

θαζπζηέξεζε. Από ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ ην αθνπζηηθό ζήκα πνπ πξνέξρεηαη 

από ηνλ έλαλ κνπζηθό, ζηέιλεηαη ζην δίθηπν, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην 

ζύζηεκα ηνπ δέθηε. Λόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επηθνηλσλίαο ( νπηηθέο ίλεο 

θιπ) ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηή, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ώζηε ε αιιειεπίδξαζε λα είλαη εθηθηή.    

    

 

1.2. Γνκή ηεο εξγαζίαο 

 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία, πξαγκαηεύεηαη ηε δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ ςεθηαθνύ 

ζπζηήκαηνο, κε ζθνπό ηελ ππνβνεζνύκελε από ππνινγηζηή, δηδαζθαιία ηεο 

ειεθηξηθήο θηζάξαο. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα απόπεηξα ώζηε λα θαζνξηζηνύλ νη 

ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο θάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη εθηθηό, κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθήο δηδαζθαιίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην εκπόξην, όζν θαη ηεο ζεσξίαο γηα ηελ κάζεζε ησλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ (θηλεηηθή θαη γλσζηηθή) θαη ηεο πξνόδνπ ηεο ηερλνινγίαο.  

ην 2
ν
 θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ νη ηερληθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηόζν από πιεπξάο γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπ αηόκνπ θαηά 

ηελ κνπζηθή επηηέιεζε θαη ηνλ κνπζηθό απηνζρεδηαζκό, όζν θαη από πιεπξάο 

απόθηεζεο θαη ελίζρπζεο θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ. 

ην 3
ν
 θεθάιαην ζα παξαηεζνύλ βαζηθέο ηερληθέο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 

εμόξπμε ηεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο (Music information retrieval, Music Data 

Mining). ην θεθάιαην απηό ζα αλαθεξζνύκε κόλν ζηελ εμόξπμε 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ήρνπ ηα νπνία κπνξνύλ λα καο δώζνπλ κνπζηθή 

πιεξνθνξία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εμόξπμε ηνληθνύ ύςνπο θαη ηελ εμόξπμε 

ξπζκηθήο αμίαο
1
. 

 

                                                 
1
 ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζε απηή ηε πεξίπησζε ελδηαθεξόκαζηε κόλν γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν 

έλαξμεο ηεο λόηαο θαη όρη γηα ηελ νιηθή ηεο αμία κέζα ζε έλα ζύλνιν λνηώλ. 
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ην 4
ν
 θεθάιαην αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο ηεο 

ηαζηηέξαο ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο. Μαδί κε ην ζύζηεκα, παξαηίζεληαη θαη νη 

ιόγνη πνπ απνθαζίζηεθε ην ινγηζκηθό θαη ηα επηκέξνπο δνκηθά ηνπ ζπζηαηηθά λα 

πάξνπλ απηή ηε κνξθή.  

ην θεθάιαην λνύκεξν 5, παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Lab Music Education Αζελώλ. 

πγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη ε ππόζεζε κε ηα ζηνηρεία πξνο έιεγρν, ε κέζνδνο 

εμέηαζεο ηεο ππόζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα. Λόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ 

ζπκκεηερόλησλ δελ ζα γίλεη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά κόλν 

πνηνηηθή, κε έκθαζε ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. 

Σέινο ζην 6
ν
 θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

θαζώο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ παξνύζα έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΔΚΜΑΘΗΗ ΜΟΤΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

 

 

 

2.1  Μνπζηθή Δπηηέιεζε 

 

  Ζ κνπζηθή είλαη κηα από ηηο ιεγόκελεο ηειεζηηθέο ηέρλεο. Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ην δήηεκα ηεο κνπζηθήο επηηέιεζεο έρεη πάξεη κεγαιύηεξεο 

δηαζηάζεηο, θαζώο νη κνπζηθνιόγνη ζηακάηεζαλ λα πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ην 

πεξηερόκελν ηεο κνπζηθήο κέζα από ηελ απνηύπσζε ηεο κνπζηθήο ζην ραξηί 

(Small, 1998). Πόηε όκσο κηα κνπζηθή επηηέιεζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε;  

Ζ κνπζηθή επηηέιεζε ζεσξείηαη σο κηα από ηηο πην απαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο ηόζν 

από γλσζηηθήο όζν θαη από θηλεηηθήο πιεπξάο. Οη ζνιίζη ηεο δπηηθήο έληερλεο 

κνπζηθήο, πεξλάλε από επίπνλε πνιπεηή εθπαίδεπζε, κε ζθνπό λα θηάζνπλ ζε 

έλα επίπεδν πιήξνπο ζπληνληζκνύ ηνπ λνπ θαη ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο. 

Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη επηηπρεκέλε κνπζηθή επηηέιεζε, απαηηεί 

εμαηξεηηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαη εθηελή γλώζε ηεο κνπζηθήο δνκήο θαη ησλ 

παξαδόζεσλ ηεο επηηέιεζεο ηνπ εθάζηνηε κνπζηθνύ ηδηώκαηνο (Thompson, 

Bella, Keller, 2006). 

Κηλεηηθέο, νλνκάδνληαη όιεο εθείλεο νη δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί από ηνλ 

εθηειεζηή, ζηελ καθξά πνξεία εθπαίδεπζήο ηνπ, θαη αθνξνύλ ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπ λα εθηειεί πξνθαζνξηζκέλεο θηλήζεηο κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα θαη 

ηαρύηεηα. Ζ απόθηεζε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαλαιακβαλόκελε κειέηε αζθήζεσλ (θιίκαθεο, arpeggios, ζπγρνξδίεο θ.ιπ.) 

θαη κνπζηθώλ έξγσλ ζηαδηαθά απμαλόκελεο δπζθνιίαο. Πνιιέο θνξέο 

αλαθεξόκελνη ζηηο κνπζηθέο δεμηόηεηεο, ελλννύκε ιαλζαζκέλα κόλν ζηηο 

θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ εθηειεζηή.  

Ζ κνπζηθή δνκή, όζν θαη νη ηειεζηηθέο παξαδόζεηο, εμαξηώληαη από ην πξνο 

εθηέιεζε κνπζηθό ηδίσκα. Ζ γλώζε ηεο κνπζηθήο δνκήο π.ρ. ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 

Ρνκαληηζκνύ, επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

δηέπνπλ ην θίλεκα θαη θαηά επέθηαζε ην πξνο εθηέιεζε κνπζηθό έξγν. Γίλεηαη 
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ινηπόλ θαηαλνεηό, όηη ε έιιεηςε γλώζεο ηεο κνπζηθήο δνκήο ηνπ ηδηώκαηνο 

κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα επηηπρεκέλε επηηέιεζε. Σέινο, νη 

παξαδόζεηο ηεο επηηέιεζεο (π.ρ. ην ιεγόκελν swing feel ζηελ jazz) είλαη έλα 

ζύλνιν από κνπζηθά ζηνηρεία (θαλόλεο, παξαδνρέο θιπ) πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πηζηόηεηα ηεο. 

Οη παξαπάλσ δεμηόηεηεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εθηειεζηή λα 

απνκλεκνλεύεη ηα έξγα ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ, θαη θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ από ηελ κλήκε ηνπ, ηελ επρέξεηα λα κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηε 

κνπζηθή πξάμε. 

 

2.2. Μνπζηθόο Απηνζρεδηαζκόο 

Δάλ ε κνπζηθή επηηέιεζε ελόο παγησκέλνπ κνπζηθνύ έξγνπ ζεσξείηαη σο 

κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε δηαδηθαζία, ηόηε ν κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο απνηειεί 

ηελ πην απαηηεηηθή κνξθή κνπζηθήο επηηέιεζεο. Απηό δηόηη ν εθηειεζηήο 

βαζίδεηαη πάλσ ζε κηα δεδνκέλε κνπζηθή θόξκα γηα λα απηνζρεδηάζεη, ελώ ε 

κνξθή ηνπ θνκκαηηνύ κπνξεί λα αλαπιάζεηαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε 

απηνζρεδηαζκό. Ο κνπζηθόο ζηελ νπζία θαιείηαη λα ζπλζέζεη έλα κνπζηθό 

κέξνο ζηε κνπζηθή απηή θόξκα, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε ππαξθηά όληα 

(ακπάλεο, 2014). Δπηπιένλ ε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε ζύλζεζε απηή, 

εμαξηάηαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηνλ 

κνπζηθό απηνζρεδηαζκό θαη επεξεάδνπλ ηνπο εθηειεζηέο (ζεαηέο, 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε, αθνπζηηθή ρώξνπ θιπ).  

Ο κνπζηθόο πνπ απηνζρεδηάδεη, ζηελ νπζία πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη 

επηπιένλ δεμηόηεηεο κε ζηόρν λα αληαπεμέξρεηαη ζε έλα κε ζηαζεξό 

πεξηβάιινλ. Οη δεμηόηεηεο απηέο νλνκάδνληαη ζην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ηνπ 

Gentile, αλνηρηέο δεμηόηεηεο (Magill, Anderson, 2014). Ο ιόγνο πνπ νη 

δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ επηηπρεκέλν κνπζηθό απηνζρεδηαζκό δελ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο θιεηζηέο δεμηόηεηεο
2
, είλαη πσο ππάξρεη κεηαβνιή ζηνλ 

αλζξώπηλν παξάγνληα θαηά ηελ ηέιεζε ηεο κνπζηθήο πξάμεο (κεηαβνιή ζηηο 

                                                 
2
 ηηο δεμηόηεηεο θιεηζηνύ ηύπνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία ηειείηαη ε 

πξάμε, ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα άηνκα 

πνπ κεηέρνπλ ζε απηή (Magill, Anderson, 2014) 
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πξάμεηο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο πνπ ηεινύλ νη κνπζηθνί), ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξάμεηο ησλ εθηειεζηώλ ζηελ κνπζηθή επηηέιεζε.  

Καηά ηνλ απηνζρεδηαζκό ινηπόλ, ν εθηειεζηήο θαιείηαη λα αλαζύξεη ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε κλήκε ηνπ, κε ζηόρν ηελ 

δεκηνπξγία κηαο κεισδηθήο νιόηεηαο πνπ απνηειείηαη από άξηηα ζπλδεδεκέλα 

κεηαμύ ηνπο επηκέξνπο ηκήκαηα (κνηίβα, ζέκαηα θιπ).  ε απηό ην ζεκείν 

γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ “chunking” ζηε κνπζηθή κλήκε. Όπσο 

αλαθέξζεθε ν κνπζηθόο θαιείηαη λα ζπλζέζεη έλα κνπζηθό κέξνο ζηε δνζκέλε 

κνπζηθή θόξκα ( ε νπνία απνηειείηαη από κεξηθώο παγησκέλεο αιιεινπρίεο 

ζπγρνξδηώλ
3
). Ζ κνπζηθή απηή ζύλζεζε ζηελ jazz κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο 

εμήο ηξόπνπο (Henry Martin ζε ακπάλεο, 2015) : 

 Παξάθξαζε ηεο κεισδίαο (head)  

Όπνπ ν κνπζηθόο επεμεξγάδεηαη θαη παξαθξάδεη εκθαλώο ην κεισδία,   

 Θεκαηηθόο απηνζρεδηαζκόο 

Όπνπ ν κνπζηθόο ιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη κηθξόηεξα θνκκάηηα 

πιεξνθνξίαο από ηελ κεισδία (θξάζεηο, κνηίβα θιπ)  

 Αξκνληθόο απηνζρεδηαζκόο  

Όπνπ ν κνπζηθόο δίλεη κηα δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηελ αξκνλία πνπ δηέπεη ην 

θνκκάηη. 

 

Γηα λα κπνξέζεη ινηπόλ ν κνπζηθόο λα αληαπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ 

πξνθιήζεηο, δεκηνπξγεί έλα κεγάιν ιεμηιόγην, ην νπνίν ζπλερώο εκπινπηίδεη, 

θαη ην νπνίν απνηειείηαη από arpeggios, θιίκαθεο, ζπγρνξδίεο, θξάζεηο θιπ (ηα 

νπνία έρνπλ ππνζηεί “chunking”
4
), θαη από ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαζύξεη 

κηθξά θνκκάηηα πιεξνθνξίαο ηα νπνία δύλαληαη όηαλ ζπλδεζνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν ζύλνιν. Δπηπιένλ, θαζίζηαηαη θαηαλνεηό, όηη ε 

ζρέζε ηνπ εθηειεζηή κε ην κνπζηθό ηνπ όξγαλν, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ηέηνην επίπεδν, ώζηε ην όξγαλν λα κελ απνηειεί εκπόδην ζε απηό πνπ ζέιεη λα 

παίμεη ν κνπζηθόο. ύκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Jamey Aebersold: “ν ζηόρνο θάζε 

                                                 
3
 Μεξηθώο παγησκέλε δηόηη είλαη ζύλεζεο ν εθηειεζηήο λα επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη ηελ αξκνλία 

ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ πάλσ ζην νπνίν απηνζρεδηάδεη.  
4
 Π.ρ. ην chunk ελόο arpeggio είλαη ε ιεγόκελε ηξηάδα (triad). Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη 

έλαο θηζαξίζηαο αληί λα κάζεη θαηεπζείαλ έλα  arpeggio Νην καηδόξε, κπνξεί λα κάζεη έλα triad 

arpeggio κόλν κε ηξείο λόηεο : Νην, Μη θαη νι. 
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κνπζηθνύ ηεο jazz, είλαη λα κπνξεί λα παίμεη όηη αθνύεη ζην θεθάιη ηνπ […], 

εθπαηδεύνπκε ην εζσηεξηθό καο απηί λα θαζνδεγεί ηα δάθηπιά καο ζηηο λόηεο 

πνπ αθνύκε” (Aebersold, 2017). Μπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη γηα έλα 

επηηπρεκέλν κνπζηθό απηνζρεδηαζκό, απαηηνύληαη (εθηόο από εμαηξεηηθέο 

θηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαη εθηελή γλώζε ηεο κνπζηθήο δνκήο θαη ησλ 

παξαδόζεσλ ηεο επηηέιεζεο ηνπ εθάζηνηε κνπζηθνύ ηδηώκαηνο) πινύζην 

κνπζηθό ιεμηιόγην θαη άξηζηε γλώζε ησλ θζόγγσλ θαη ησλ εθάζηνηε 

ιεηηνπξγηώλ
5
 ηνπο πάλσ ζην κνπζηθό καο όξγαλν

6
. 

 

  

2.3. Γλσζηηθή επηζηήκε θαη κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο 

 

Όπσο αλαθέξεη ν Levitin ζην βηβιίν ηνπ “ This is your brain in music “ 

(2006) : “ Γηα ηνπο γλσζηηθνύο επηζηήκνλεο, ε ιέμε λνπο, αλαθέξεηαη ζε εθείλν 

ην ηκήκα ηνπ θαζελόο από εκάο πνπ ελζσκαηώλεη ηηο ζθέςεηο καο, ηηο ειπίδεο, 

ηηο επηζπκίεο, ηηο αλακλήζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο. Ο εγθέθαινο, από 

ηελ άιιε πιεπξά, είλαη έλα όξγαλν ηνπ ζώκαηνο, κηα ζπιινγή από θύηηαξα θαη 

λεξό, ηα ρεκηθά θαη ηα αηκνθόξα αγγεία, πνπ εδξεύεη ζην θξαλίν. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα ζηνλ εγθέθαιν δηεγείξεη ηα πεξηερόκελα ηνπ λνπ. Οη γλσζηηθνί 

επηζηήκνλεο, κεξηθέο θνξέο αληηζηνηρνύλ  ηνλ εγθέθαιν ζηελ θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ( Central Processing Unit - CPU) ελόο ππνινγηζηή, θαη ηνλ λνπ, 

ζην ινγηζκηθό γηα ηελ CPU. Δλώ ινηπόλ ε κειέηε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε 

δηαδηθαζία, ε ρξήζε κηαο αλάιπζεο ζε κνξθή ινγηζκηθνύ γηα ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή, κπνξεί λα καο δώζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ από ηνπο κνπζηθνύο θαηά ηελ κνπζηθή ηνπο 

επηηέιεζε.  

                                                 
5
 Μηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ελθεξηαλήο (Schenkerian από ηνλ ζεσξεηηθό ηεο κνπζηθήο 

Heinrich Schenker)  κνπζηθήο αλάιπζεο είλαη πσο όιεο νη κνπζηθέο αξκνλίεο (ζπλήζσο 

αλαθεξόκαζηε ζε ζπγρνξδίεο) αλήθνπλ ζε ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο : Σνληθή, 

Γεζπόδνπζα, Πξνδεζπόδνπζα. Ο βαζηθόο θαλόλαο πνπ δηέπεη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο είλαη όηη νη 

πξνδεζπόδνπζεο ηείλνπλ ζηηο δεζπόδνπζεο θαη νη δεζπόδνπζεο ζηηο ηνληθέο (Temperley, 2011,1)   
6
 Σνπιάρηζηνλ απηό ηζρύεη ζηελ αθαδεκατθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, 

θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη (απαξαίηεηα) ζηελ πξνθνξηθή κνπζηθή παξάδνζε (βι. παξαδνζηαθή 

κνπζηθή) 
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 Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή ε αλάιπζε δηεμάγεηαη, πεγάδεη από ηελ ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ δύν βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπ κνπζηθνύ θεηκέλνπ: ηνπ 

ηνληθνύ ύςνπο (pitch) θαη ηεο δηάξθεηαο (duration) ησλ λνηώλ (De Poli θαη Orio, 

2007). Ζ εύξεζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη αξθεηή ζην λα καο νδεγήζεη λα 

ζέζνπκε ηνπο θαλόλεο γηα ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ ή 

ηνπ απηνζρεδηαζηηθνύ κέξνπο πνπ επηζπκνύκε.  

Δθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο ππνινγηζηηθήο αλάιπζεο, κεγάιεο δηαζηάζεηο έρεη 

ιάβεη ε γελεηηθή (generative) ζεσξία θαη αλάιπζε ησλ Lerdhal θαη Jackendoff 

όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπο “Generative theory of tonal music”. 

Πξόθεηηαη γηα κηα αθόκα γλσζηηθή κνπζηθή ζεσξία ε νπνία πεγάδεη από ηελ 

gestalt ςπρνινγία. Έηζη, όπσο εμεγνύλ νη Lerdhal θαη Jackendoff, ν άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη ην κνπζηθό έξγν ζαλ θάηη δηαθνξεηηθό από ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο κεξώλ ηνπ. Ο αθξναηήο δειαδή, είλαη ηθαλόο λα θαηαλνεί ηελ 

θαηαζθεπή ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ ζεσξώληαο θάπνηεο λόηεο θαη θάπνηεο 

ζπγρνξδίεο σο πην εμέρνπζεο από θάπνηεο άιιεο. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κε 

ηεξαξρηθό ηξόπν. Σν εξεπλεηηθό αληηθείκελν (δειαδή ην κνπζηθό έξγν), είλαη 

δνκεκέλν ηεξαξρηθά, ελώ ζε θάζε ηνκέα ηνπ, ηα ζεκαληηθά (επηθεθαιήο) θαη ηα 

ιηγόηεξν ζεκαληηθά (εμαξηώκελα) ζπζηαηηθά νξίδνληαη από θαλόλεο 

πξνηίκεζεο (preference rules) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο νξίδνληαη από έλαλ 

έκπεηξν αθξναηή (Lerdhal θαη Jackendoff, 1983).  

  Οη θαλόλεο πξνηίκεζεο, καδί κε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο θαιήο δηακόξθσζεο 

(well-formedness rules) δεκηνπξγνύλ ηελ ζπλνρή ζε έλα κνπζηθό έξγν. Οη 

θαλόλεο πξνηίκεζεο είλαη ζεκαληηθόηεξνη από ηνπο θαλόλεο θαιήο 

δηακόξθσζεο δηόηη:  

1) Οη θαλόλεο πξνηίκεζεο ππνδεηθλύνπλ ηε βέιηηζηε γηα ηνλ αθξναηή, εξκελεία 

ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ. Ο έκπεηξνο αθξναηήο δειαδή, πξνηηκάεη θάπνηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ηνπ από θάπνηα άιια. 

2) Οη θαλόλεο πξνηίκεζεο, δελ έρνπλ απζηεξέο αμηώζεηο ζηα απνηειέζκαηα. 

Δίλαη δειαδή δπλαηόλ, κηα πξνηηκώκελε εξκελεία ελόο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ λα 

παξαβαίλεη έλα νξηζκέλν θαλόλα πξνηίκεζεο, αξθεί απηή ε παξαβίαζε λα 

νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ελόο πην ζεκαληηθνύ θαλόλα πξνηίκεζεο (Lerdhal θαη 

Jackendoff, 1983). 
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ηε δηαδηθαζία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, ν εθηειεζηήο , ηαπηόρξνλα κε ηελ 

επηηέιεζε αλαιύεη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ην ηη παίδεη. Με απηό ηνλ ηξόπν, 

ρξεζηκνπνηεί ηα κνηίβα σο κέιε κηαο θξάζεο, ηηο θξάζεηο σο κέιε ελόο ζέκαηνο 

θ.ιπ. Ο κνπζηθόο ινηπόλ, είλαη ηαπηόρξνλα θαη αθξναηήο θαη αλαιπηήο ηνπ 

κνπζηθνύ έξγνπ πνπ εθείλε ηελ ώξα δεκηνπξγεί. Όπσο αλαθέξεη θαη ν 

Temperley: “ [...] δελ πεξηκέλνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ γηα λα 

μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ, αιιά ην θάλνπκε ηαπηόρξνλα κε ηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ελώ κεξηθέο θνξέο αλαζεσξνύκε ηελ δηθή καο 

εξκελεία ελόο κέξνπο πνπ έρεη πξνεγεζεί ππό ην πξίζκα ηνπ ηη ζπκβαίλεη 

έπεηηα” (Temperley,2001,2). Ο εθηειεζηήο, πνιιέο θνξέο ινηπόλ ηξνπνπνηεί ηηο 

αξρηθέο ηνπ απηνζρεδηαζηηθέο πξνζέζεηο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ.  

Ο απηνζρεδηαζκόο ινηπόλ είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιύπινθε δηαδηθαζία, πνιύ 

δύζθνιε γηα λα αλαιπζεί ηόζν από ηνλ άλζξσπν όζν θαη από ηελ κεραλή. 

Μπνξνύκε όκσο αξθεηά πην εύθνια λα ειέγμνπκε ηελ αληίζεηε δηαδηθαζία, 

δειαδή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν αζθνύκελνο κνπζηθόο ζα ηεξαξρήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη δεμηόηεηεο νη νπνίεο ζα 

ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα επηζπκεί λα 

επηηύρεη.   

 

2.4. Μπτθή Μλήκε θαη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 

 

  ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα αλαθέξζεθε ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ κνπζηθνύ 

ιεμηινγίνπ (θαη ηνπ ρσξηζκνύ ηνπ ζε κηθξά θνκκάηηα πιεξνθνξίαο) ζηνλ 

κνπζηθό απηνζρεδηαζκό. Με πνην ηξόπν όκσο νη κνπζηθνί απνθηνύλ απηέο ηηο 

δεμηόηεηεο;  

Ζ κπτθή (ή αιιηώο θηλαηζζεηηθή) κλήκε, ελεξγνπνηείηαη ζηελ νπζία κε ηελ 

επαθή πνπ έρεη ν εθηειεζηήο κε ην κνπζηθό όξγαλν. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε 

πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη ζηελ καθξνπξόζεζκε κλήκε είλαη κέζσ ησλ 

επαλαιήςεσλ ηεο εθάζηνηε άζθεζεο, θιίκαθαο θιπ. Οη αξγέο δε επαλαιήςεηο 

ησλ αζθήζεσλ, ζηγνπξεύνπλ όηη ζα απνζεθεπηεί ε ζσζηή πιεξνθνξία (γηα 

παξάδεηγκα ε γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα δάθηπια ηνπ εθηειεζηή κε ηε ηαζηηέξα 
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ηεο θηζάξαο). Ο κνπζηθόο ζηελ νπζία “πξνπνλείηαη” κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ην 

θάλεη θαη έλαο επαγγεικαηίαο αζιεηήο (γηα παξάδεηγκα ν θαιαζνζθαηξηζηήο 

πξνπνλείηαη ζηα ζνπη από δηάθνξεο απνζηάζεηο). Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμύ ησλ κνπζηθώλ θαη ησλ αζιεηώλ είλαη όηη νη κνπζηθνί επηθεληξώλνληαη 

θπξίσο ζηε ιεπηή θηλεηηθόηεηα (δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ), 

θάηη βέβαηα πνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ θύζε ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ. Οη 

αζιεηέο από ηελ άιιε αλαπηύζζνπλ εμίζνπ θηλεηηθέο δεμηόηεηεο (κεηαθίλεζεο) 

κε θηλεηηθέο δεμηόηεηεο (ηζνξξνπίαο) θαη δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ
7
 (Σδέηδεο, Λόια, 

2015). 

Όπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζηελ νπνία δεηνύκελν είλαη ε απόθηεζε 

κηαο θαηλνύξγηαο δεμηόηεηαο, ε ζσζηή ζηνρνζεζία παίδεη θαίξην ξόιν ζηελ 

ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμάζθεζεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Ζ ζηνρνζεζία 

απηή βαζίδεηαη ζηηο επηδηώμεηο πνπ έρεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπόκελνο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δεμηόηεηα. O παξαδνζηαθόο ηξόπνο εμάζθεζεο, 

πξνζηάδεη ηελ ζπλερή επαλάιεςε κηαο δεδνκέλεο άζθεζεο, κε ζηαδηαθή 

αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ρεηξηζκνύ θαη αληίιεςεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ακθηζβεηείηαη σο ε πιένλ απνδνηηθή (έξεπλεο θπξίσο ζηνλ αζιεηηζκό) θαη έλαο 

αξηζκόο από ηξόπνπο νξγάλσζεο ηεο εμάζθεζεο πξνηείλνληαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο. 

   

2.4.1. Σπραία θαη νκαδνπνηεκέλε εμάζθεζε 

 

  ην βηβιίν «Κηλεηηθή Μάζεζε θαη Αλάπηπμε» νη Σδέηδεο θαη Λόια 

παξνπζηάδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο νξγάλσζεο ηεο εμάζθεζεο ησλ 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ζηα αζιήκαηα (Σδέηδεο, Λόια, 2015). Αλαθεξόκελνη 

ζηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εμαζθνύληαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο 

δεμηόηεηεο, δηαθξίλνπλ ηελ εμάζθεζε ζε νκαδνπνηεκέλε θαη ηπραία. ηε 

πεξίπησζε ηεο νκαδνπνηεκέλεο εμάζθεζεο, νη αζιεηέο θαινύληαη λα 

απνθηήζνπλ αξρηθά έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ζε κηα δεμηόηεηα α’ θαη κεηά λα 

πξνρσξήζνπλ ζε κηα δεμηόηεηα β’. ηνλ αληίπνδα, ζηελ ηπραία εμάζθεζε νη 

δεμηόηεηεο ελαιιάζζνληαη κεηαμύ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

                                                 
7
 Βάζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηαμηλόκεζεο ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ 



12 

 

Ζ ζεκαζία ηεο ηπραίαο εμάζθεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο πσο ν εμαζθνύκελνο 

ιακβάλεη ελαιιαζζόκελα εξεζίζκαηα, απνθεύγνληαο έηζη ηελ «κεραληθή» 

επαλάιεςε ηεο άζθεζεο θαη θαηά επέθηαζε ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

από ηελ βξαρεία κλήκε. Γύν είλαη νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνύλ 

λα εμεγήζνπλ ην θαηλόκελν ηεο «βαζύηεξεο κάζεζεο» πνπ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ηπραία εμάζθεζε (Carter, Grahn, 2016 θαη Σδέηδεο, Λόια, 2015) : 

 Ζ ππόζεζε ηεο επεμεξγαζίαο (elaborative-processing hypothesis) 

πξνηείλεη όηη νη δεμηόηεηεο πνπ εμαζθνύληαη βξίζθνληαη ηαπηόρξνλα 

ζηελ εξγαδόκελε κλήκε, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα 

θσδηθνπνηήζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο δηαθνξέο ηνπο, θάηη πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ καθξόρξνλε δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Ζ ππόζεζε ηεο ιήζεο (forgetting-reconstruction hypothesis) πξνηείλεη 

όηη ην άηνκν μερλάεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθηέιεζε ηελ δεμηόηεηα α’ 

όηαλ πέξαζε ζηελ δεμηόηεηα β’ (δελ ζπγθξαηείηαη ζηελ βξαρεία κλήκε). 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ν αζθνύκελνο θαιείηαη  λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ 

πιεξνθνξία, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε θαιύηεξε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο.  

Φπζηθά ε ηπραία εμάζθεζε δελ πξνηείλεηαη γηα αξράξηνπο, δηόηη έρνπκε 

ελαιιαγέο κεηαμύ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, νπόηε νη ζεκειηώδεηο δεμηόηεηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηεζεί  ώζηε λα έρνπκε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Μπνξνύκε ινηπόλ λα θαηαιάβνπκε όηη νη παξαπάλσ ηξόπνη εμάζθεζεο 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

Γπζηπρώο ειάρηζηε είλαη ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζηελ 

ηπραία εμάζθεζε ζηε κνπζηθή. Μηα από ηηο πην πξόζθαηεο πάλησο κειέηεο, 

ε νπνία έγηλε ζε δύν νκάδεο από θιαξηλεηίζηεο, έδεημε όηη ε νκάδα ζηελ 

νπνία ελαιιάζζνληαλ νη δξαζηεξηόηεηεο εμάζθεζεο είρε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα (ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαλ από επαγγεικαηίεο 

θιαξηλεηίζηεο θαη βάζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ) από ηελ νκάδα πνπ 

επαλαιάκβαλε ζπλέρεηα ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα πξηλ πεξάζεη ζηελ 

επόκελε (Carter, Grahn, 2016).  
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2.4.2. Μεηαβαιιόκελε εμάζθεζε θαη κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο 

 

  Έλαο άιινο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο εμάζθεζεο ησλ θηλαηζζεηηθώλ 

δεμηνηήησλ έρεη λα θάλεη κε ηελ ελαιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ 

εμάζθεζε ηεο ίδηαο δεμηόηεηαο. Όπσο αλαθέξζεθε, ν κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο 

είλαη κηα αλνηρηή (άξα θαη κεηαβαιιόκελε από πιεπξάο αλζξώπηλνπ 

παξάγνληα) δξαζηεξηόηεηα. Θα πξέπεη ινηπόλ αληίζηνηρα θαη ν ηξόπνο 

νξγάλσζεο ηεο εμάζθεζεο λα ζπλάδεη κε απηή ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο πξάμεο.  

Ζ θπξίαξρε κεηαβνιή πνπ πξνηείλεηαη από ηνπο θαζεγεηέο κνπζηθήο θαηά ηελ 

εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ απηνζρεδηαζκνύ, είλαη ε εμάζθεζε θάζε δεμηόηεηαο 

ζε όιεο ηηο πηζαλέο θιίκαθεο (βι. Goodrich, 1987, Aebersold, 2017 θαη άιινη). 

Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ιόγν γηα ηνλ 

νπνίν νη θαζεγεηέο δεηνύλ ηελ εμάζθεζε γηα παξάδεηγκα ελόο lick
8
, ζε 

θιίκαθεο πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ jazz ή ηελ blues κνπζηθή. Γηα λα 

θαηαλνήζνπκε απηή ηελ πξνηξνπή αξθεί λα κειεηήζνπκε έλα jazz standard, 

όπνπ ζα παξαηεξήζνπκε όηη (έζησ θαη ζηαδηαθά) ην θνκκάηη πεξλάεη από 

ηέηνηεο θιίκαθεο (όπσο γηα παξάδεηγκα ε F# κηλόξε) είηε κε κεηαηξνπία είηε κε 

ηνληθνπνίεζε κηαο ζπγρνξδίαο.  

Ζ εμάζθεζε ινηπόλ, ησλ δεμηνηήησλ ηνπ απηνζρεδηαζκνύ ζε όιεο ηηο θιίκαθεο, 

απνζθνπεί ζηελ βέιηηζηε εηνηκόηεηα ηνπ κνπζηθνύ λα αληαπεμέιζεη ζε 

νπνηαδήπνηε αξκνληθή πξόθιεζε ηίζεηαη θαηά ηελ κειέηε ελόο θαηλνύξγηνπ 

θνκκαηηνύ ή αθόκα θαη από ηελ αηθλίδηα θακία θνξά αιιαγή ηνληθόηεηαο θαηά 

ηελ επηηέιεζε, γηα ηελ δηεπθόιπλζε ελόο εθ ησλ εθηειεζηώλ (γηα παξάδεηγκα 

ηνπ ηξαγνπδηζηή). 

Ο άιινο ιόγνο πνπ νη επίδνμνη κνπζηθνί ρξεηάδεηαη λα εμαζθνύλ ηηο δεμηόηεηεο 

απηνζρεδηαζκνύ ζε όιεο ηηο θιίκαθεο πεγάδεη από ηνλ αξκνληθό απηνζρεδηαζκό 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έρνληαο απνθηήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

ζηνλ απηνζρεδηαζκό ζε θάζε πηζαλή θιίκαθα, ν κνπζηθόο κπνξεί ηόζν λα 

επαλαδηαπξαγκαηεύεηαη ηελ αξκνλία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όζν θαη λα θαηαλνεί 

                                                 
8
 Μηα κηθξή θξάζε πνπ ν εθηειεζηήο γλσξίδεη θαη ηελ εηζάγεη θαηά ηνλ απηνζρεδηαζκό πάλσ από 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνπζηθό ζρήκα όπσο ην πησηηθό II – V – I. 
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ηηο πξνζέζεηο ησλ ππνινίπσλ κνπζηθώλ θαη λα ηνπο παξέρεη ηελ βέιηηζηε 

ζπλνδεία θαηά ην δηθό ηνπο ζνιηζηηθό κέξνο.    

Θεσξώ ινηπόλ όηη έλα ςεθηαθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηνλ κνπζηθό 

απηνζρεδηαζκό ζα πξέπεη ζε πξώηε θάζε λα εκπεξηέρεη θαη δηαδηθαζίεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο ηνληθήο κεηαθνξάο ησλ αζθήζεσλ ώζηε λα επηηπγράλνληαη 

νη ζηόρνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε γλσζηηθώλ θαη θηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ. ε δεύηεξε θάζε, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ε ελαιιαγή κεηαμύ 

ησλ αζθήζεσλ επηθέξεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηελ ζπλερηδόκελε 

επαλάιεςε θάζε άζθεζεο έσο όηνπ ζεσξεζεί άςνγν ην απνηέιεζκα.       
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙI : ΔΞΟΡΤΞΗ ΜΟΤΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

3.1. Σερληθέο θαη ζπζηήκαηα αλάθηεζεο θαη εμόξπμεο κνπζηθήο 

πιεξνθνξίαο 

 

Μπνξεί ε ηερλνινγίεο αλάθηεζεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο λα βξίζθνπλ πιήζνο 

εθαξκνγώλ θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά ν ηνκέαο κεηξάεη πάλσ από κηα 

δεθαπεληαεηία δσήο. Ζ απαξρή ηνπ ηνκέα απηνύ ήξζε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηώλα 

κε ζθνπό ηελ βέιηηζηε πξόζβαζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηηο όιν απμαλόκελεο 

ςεθηαθέο κνπζηθέο ζπιινγέο (Tzanetakis, 2015).  

Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε έξεπλα ηεο αλάθηεζεο ηεο κνπζηθήο 

πιεξνθνξίαο βαζίδνληαη ζην εάλ ε πιεξνθνξία αλαδεηείηαη ζηα κεηαδεδνκέλα 

ή ζην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ ήρνπ (audio file), ηεο ερεηηθήο ξνήο (audio 

stream) θαη γεληθά ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνπλ κνπζηθή πιεξνθνξία (MIDI, 

MusicXML θιπ) (Καξύδεο, 2015):  

 ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο από ηα κεηαδεδνκέλα (θαιιηηέρλεο, 

κνπζηθό είδνο θιπ), ιακβάλνπκε πξσηίζησο πιεξνθνξίεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (classification) ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ (ρξήζε ζηνλ 

ζεκαζηνινγηθό ηζηό), ελώ παίξλνπκε θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ εμαγσγή κνπζηθώλ πξνηύπσλ (ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

πιεξνθνξίεο από ην πεξηερόκελν).   

 Ζ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο από ην πεξηερόκελν ρσξίδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο 

ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο από ζπκβνιηθά 

δεδνκέλα (π.ρ. MIDI αξρεία) θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο από 

αθνπζηηθά δεδνκέλα (π.ρ. θσδηθνπνηεκέλα αξρεία ήρνπ όπσο Mpeg 

Layer III). ηε πεξίπησζε πάιη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο από ηα 

ζπκβνιηθά δεδνκέλα, απηή κπνξεί λα πεγάδεη είηε από αξρεία πνπ από 

ηελ δεκηνπξγία ηνπο έθεξαλ κόλν πιεξνθνξία, είηε από δεδνκέλα 

(ηνληθό ύςνο, ρξνληθή δηάξθεηα θιπ) πνπ πξνέξρνληαη από ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο (audio).  
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Σν αθνπζηηθό ζήκα κπνξεί λα καο δώζεη κηα πιεζώξα δεδνκέλσλ πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ (acoustic features). Ηδαληθά, ε κεηαηξνπή ηνπ αθνπζηηθνύ 

κνπζηθνύ ζήκαηνο ζε παξηηηνύξα ζα καο έδηλε έλα ζεκαληηθό θνκκάηη 

πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ θαιύηεξν ρεηξηζκό ησλ κνπζηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

όκσο παξά ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα, δελ έρνπκε 

αθόκα ζηαζεξά θαη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπζηθνύ αθνπζηηθνύ ζήκαηνο είλαη (Li T. 

& Li L., 2011):  

 Σνληθό ύςνο : Ζ ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα ελόο κνλνθσληθνύ ήρνπ 

 Έληαζε : Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ήρνπ 

 Ζρόρξσκα : Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ πνπ καο βνεζνύλ λα 

δηαθξίλνπκε σο δηαθνξεηηθνύο δύν ήρνπο ίδηνπ ηνληθνύ ύςνπο θαη 

έληαζεο 

 Σέκπν : Ζ πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα ζηελ νπνία ην κνπζηθό έξγν 

εθηειείηαη (κέηξεζε ζε ρηύπνπο αλά ιεπηό) 

 Ρπζκόο : Ζ πεξηνδηθή επαλάιεςε κνηίβσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα 

ρξνληθά ζεκεία έλαξμεο θάζε θαηλνύξγηνπ ηνληθνύ ύςνπο 

 Μεισδία : Ζ αιιεινπρία ήρσλ κε ην ίδην ερόρξσκα 

 Αξκνλία : Ζ νξγάλσζε ησλ ζπλερήζεσλ ζηνλ άμνλα ηνπ ρξόλνπ 

 Δλνξρήζηξσζε : Ζ επηινγή ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ησλ 

κνπζηθώλ κεξώλ πνπ ζα εθηειέζνπλ από ηνπο κνπζηθνύο. 

 Αθνπζηηθή : Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ερνρξώκαηνο πνπ αθνξνύλ 

ηελ κνπζηθή παξαγσγή θαη κίμε, ηελ αθνπζηηθή ηνπ ρώξνπ θιπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ εμόξπμεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο 

γηα ηελ δηδαζθαιία κνπζηθνύ νξγάλνπ γηα απηνζρεδηαζκό, καο ελδηαθέξνπλ 

θπξίσο ην ηνληθό ύςνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα.  

 

3.1.1.  Δμόξπμε ηνληθνύ ύςνπο 

 

 πλήζσο όηαλ κηιάκε γηα ην ηνληθό ύςνο ελόο ήρνπ, απηό ζπγρέεηαη κε 

ηελ ζεκειηώδε ζπρλόηεηα (f0) ή πξώηε αξκνληθή ηνπ ερεηηθνύ θύκαηνο. Ο ήρνο 

πνπ παξάγεηαη από ηα κνπζηθά όξγαλα (όζν θαη από ην αλζξώπηλν θσλεηηθό 
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όξγαλν) είλαη ζύλζεηνο (ζε αληίζεζε κε ηνλ απιό ήρν πνπ παξάγεηαη από ην 

δηαπαζώλ), απνηειείηαη δειαδή από πνιιέο ζπρλόηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ ε 

ζεκειηώδεο είλαη απηή πνπ (ζπλήζσο) πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηνλ ήρν.  

Γηα λα εμάγνπκε ινηπόλ από ην ςεθηαθό ερεηηθό ζήκα ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα 

έρεη κνπζηθό λόεκα γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ ζα κπνξεί δειαδή λα κεηαηξαπεί ζε 

ζπκβνιηθά δεδνκέλα, ζα ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζνπκε γηα θάζε θαηλνύξγην ήρν 

(γηα θάζε λέα ηαιάλησζε ησλ ρνξδώλ ηεο θηζάξαο – γηα θάζε onset) ηελ 

ζεκειηώδε ζπρλόηεηα από ην θάζκα ζπρλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ζύλζεηνο 

απηό ήρνο. Οη αιγόξηζκνη απηνί νλνκάδνληαη αιγόξηζκνη εθηίκεζεο ηεο 

ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγόξηζκνο PYIN. 

Πξόθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ εθηίκεζεο ζεκειηώδνπο 

ζπρλόηεηαο YIN  ν νπνίνο αλαπηύρζεθε από ηνπο de Chaveigne θαη Kawahara 

θαη βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απηνζπρέηηζεο (autocorrelation), θαηά ηελ 

νπνία ιακβάλεηαη έλα ειάρηζην ηκήκα ζήκαηνο θαη ζπγθξίλεηαη κε θνκκάηηα 

ηνπ εαπηνύ ηνπ (de Chaveigne, Kawahara 2002). Οη de Chaveigne θαη 

Kawahara πξνηείλνπλ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο κεηώλνπλ ηα ζθάικαηα 

εύξεζεο ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο θαη θαζηζηνύλ ηνλ αιγόξηζκν έσο θαη 

ζήκεξα έλαλ από ηνπο πην αμηόπηζηνπο. ε θάζε πιαίζην (frame) ζήκαηνο πνπ 

αλαιύεηαη από ηνλ αιγόξηζκν ΤΗΝ επηιέγεηαη κηα ζπρλόηεηα σο ε θαιύηεξε 

ηνπηθή εθηηκήηξηα (best local estimate). Από απηέο ηηο εθηηκήζεηο θαινύκαζηε 

έπεηηα λα επηιέμνπκε απηήλ πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ ζεκειηώδε ζπρλόηεηα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ εθάζηνηε θζόγγν.  

Οη  Mauch θαη Dixon, δεκηνπξγνί ηνπ PYIN, πξνηείλνπλ έλα ζύζηεκα ζην 

νπνίν όιεο νη εθηηκήηξηεο ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο είλαη ππνςήθηεο ζαλ 

θαιύηεξεο εθηηκήηξηεο ηνληθνύ ύςνπο θαη ζπλνδεύνληαη από ηελ αληίζηνηρε 

πηζαλόηεηα. Έπεηηα ν αιγόξηζκνο επηιέγεη γηα εκάο ηελ ζπρλόηεηα πνπ είλαη ε 

πην αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζεκειηώδνπο, βάζε ησλ πηζαλνηήησλ απηώλ. Ζ 

κέζνδνο απηή ππεξηεξεί ηνπ απινύ ΤΗΝ (θαη αξθεηώλ άιισλ αιγνξίζκσλ 

εθηίκεζεο ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο) δηόηη ζε όιεο απηέο ηηο κεζόδνπο 

απαηηείηαη κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα δώζεη πνιιαπιέο 
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πηζαλέο εθηηκήηξηεο γηα θάζε πιαίζην (frame) ηνπ ήρνπ πξνο αλάιπζε (Mauch, 

Dixon 2014).   

  

 

3.1.2. Δμόξπμε ξπζκηθήο αμίαο 

  

 Σν δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ ζέινπκε λα αληιήζνπκε από 

έλαλ ήρν είλαη ε ξπζκηθή αμία ηνπ θάζε θζόγγνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

πνπ παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο. Δλδεηθηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη αθόκα 

θαη ζπζηήκαηα ηνπ εκπνξίνπ πνπ απαηηνύληαη αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά 

ηνπο, απνηπγράλνπλ ζηνλ ζσζηό πξνζδηνξηζκό ξπζκηθώλ αμηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από εηζαγσγή δεδνκέλσλ από ρεηξηζηέο Midi (Midi Controllers
9
). 

 Οη ξπζκηθέο – ρξνληθέο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο επηηέιεζεο πνπ ιακβάλεη ν 

εθηειεζηήο από ηελ παξηηηνύξα είλαη νη εμήο: 

 Μέηξν ηνπ θνκκαηηνύ: Γειώλεη ζε πόζνπο ίζνπο ρξόλνπο ρσξίδεηαη ην 

θάζε κέηξν θαη ζε πνηα ξπζκηθή αμία αλαθέξεηαη. Π.ρ. ην 4/4 δειώλεη 

όηη θάζε κέηξν έρεη 4 ρξόλνπο (ή ρηύπνπο ή παικνύο) ν θάζε έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε ξπζκηθή αμία ελόο ηεηάξηνπ. 

 Οδεγίεο ξπζκηθήο αγσγήο : Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζε έξγα δπηηθήο 

έληερλεο κνπζηθήο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη 

λα εθηειεζηεί ην θνκκάηη. πλδένληαη κε έλα ζύλνιν πηζαλώλ 

ηαρπηήησλ. Γηα παξάδεηγκα ε νδεγία Presto αληηζηνηρεί ζε 150 κε 170 

bpm. 

 Σέκπν - Σαρύηεηα εθηέιεζεο ζε ρηύπνπο αλά ιεπηό (bpm): Δίλαη κηα 

γεληθή νδεγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ κεηξνλόκν. Έζησ ινηπόλ όηη ε 

νδεγία είλαη 60 bpm θαη ην κέηξν ηνπ θνκκαηηνύ είλαη 4/4. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ζα έρνπκε έλαλ ρηύπν ηεηάξηνπ αλά έλα δεπηεξόιεπην.  

 Άιια ζεκάδηα ηεο δπηηθήο ζεκεηνγξαθίαο όπσο legato, staccato, rubbato 

θιπ.   

                                                 
9
 Σα Midi Controllers πξνζνκνηάδνπλ κνπζηθά όξγαλα (ζπλήζσο ηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ), κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη εθηειεζηέο κπνξνύλ λα εηζάγνπλ πιεξνθνξία Midi ζηνλ ππνινγηζηή, κε ηνλ ίδην 

ηξόπν πνπ ζα εθηεινύζαλ έλα κνπζηθό θνκκάηη.  
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Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηόζν ε ηαρύηεηα εθηέιεζεο (ζπαληόηεξα) όζν θαη 

ην κέηξν ηνπ θνκκαηηνύ δύλαληαη λα αιιάμνπλ κέζα ζην κνπζηθό έξγν
10

.  

Δίλαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη δελ είλαη ηόζν εύθνιν λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβώο 

ε ξπζκηθή αμία ελόο θζόγγνπ, θαζώο δηέπεηαη από πνιινύο παξάγνληεο θαη 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ηη πξνεγείηαη θαη ηη έπεηαη. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ είλαη όπσο είπακε λα κελ έρνπκε αθόκε θάπνην αμηόπηζην αιγόξηζκν 

απηόκαηεο θαηαγξαθήο κνπζηθήο ζε παξηηηνύξα. 

Σν ζεηηθό ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθκάζεζε 

κνπζηθνύ νξγάλνπ, είλαη πσο έρνπκε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (ζε ζπγθεθξηκέλα 

ms από ηελ έλαξμε ηνπ θνκκαηηνύ) ζηα νπνία αλακέλνπκε ηελ έλαξμε (onset) 

ηνπ θζόγγνπ. Απηό βέβαηα έρεη έλα ζεκαληηθό κείσλ, όηη δειαδή δελ 

εμεηάδνπκε νηηδήπνηε παίδεη ν εθηειεζηήο – καζεηήο αλάκεζα ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. 

Ο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηεο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

είλαη ν HFC (High Frequency Content) πνπ πξνηάζεθε από ηνλ Masri. Ο ιόγνο 

πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο αιγόξηζκνο ιεηηνύξγεζε θαιά κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ειεθηξηθήο θηζάξαο, είλαη πσο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε 

πέλα (guitar pick) γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ρνξδήο από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο 

ηεο (θάηη πνπ δίλεη γξήγνξε αηάθα θαη κεγάιν πιάηνο ηαιάλησζεο).   

ύκθσλα κε ηνπο Bello θαη άιινη (2005) ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε πνπ ζέινπκε 

λα βξνύκε ηελ έλαξμε ελόο θζόγγνπ πξνεξρόκελν από κνλνθσλία (όπσο θαη 

ζηελ παξνύζα εξγαζία), απηή ζα εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ ζεκείν ηεο 

πεξηβάιινπζαο (ADSR Envelope):  

                                                 
10

 Γηα παξάδεηγκα αιιαγή ηαρύηεηαο ζηελ ζνλάηα Opus 13 (Παζεηηθή) από Grave ζε Allegro. 

Παξάδεηγκα αιιαγήο κέηξνπ ηνπ θνκκαηηνύ Pink – Floyd : Money από 7/4 ζε 4/4.  
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Εηθόλα 3.1 : Η έλαξμε (onset) ζηελ πεξηβάιινπζα ηνπ πιάηνπο ελόο παξαγόκελνπ 

κνλνθωληθνύ θζόγγνπ όπωο απεηθνλίδεηαη ζε Bello θαη άιινη (2005) 

  

Σν θνκκάηη ηεο κεηάβαζεο (transient), απηή δειαδή ε απόηνκε εκθάληζε 

ελέξγεηαο, είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν αλαδεηείηαη ε έλαξμε ηεο λόηαο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπλάξηεζεο HFC ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν απηή δνπιεύεη γηα ηνπο 

θζόγγνπο πνπ παίρηεθαλ ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα.  

 

3.1.3. Η αλνηρηνύ θώδηθα βηβιηνζήθε Essentia 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθκάζεζεο ειεθηξηθήο θηζάξαο γηα ηελ 

παξνύζα εξγαζία, έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο, αλνηρηνύ θώδηθα, βηβιηνζήθεο 

Essentia. Ζ βηβιηνζήθε Essentia είλαη γξακκέλε ζηε γιώζζα C++ κε δεζκνύο 

(bindings) ζηε γιώζζα Python. ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα κηα ζπιινγή από 

αιγνξίζκνπο γηα αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ήρνπ, θαζώο θαη γηα αλάθηεζε 

κνπζηθώλ πιεξνθνξηώλ. Γεκηνπξγήζεθε από ην Music Technology Group ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Pompeu Fabra ηεο Βαξθειώλεο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

πνιιέο έξεπλεο ζην ρώξν, θαζώο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθώλ 

εθαξκνγώλ. Ζ βηβιηνζήθε θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρνπκε γηα 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ ςεθηαθνύ ερεηηθνύ ζήκαηνο, από εηζαγσγή ηνπ αξρείνπ 

ήρνπ, ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο (γξήγνξνο 

κεηαζρεκαηηζκόο Fourrier, θόςηκν ζε πιαίζηα, εύξεζε πεξηβάιινπζαο θιπ) έσο 

θαη ηελ εμαγσγή κνπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (features) θαη ζηνηρείσλ 

πεξηγξαθήο ελόο κνπζηθνύ έξγνπ (tonal descriptors, time – domain descriptors 

θιπ).     
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ηε βηβιηνζήθε Essenetia εκπεξηέρνληαη όινη νη αιγόξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία γηα ηελ εμόξπμε ησλ κνπζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηνληθνύ ύςνπο θαη ηεο ξπζκηθήο αμίαο.  

 

3.2. Παξόκνηα πζηήκαηα 

 

 

 Ζ ρξήζε ηερλνινγηώλ εμόξπμεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο βξίζθεη όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. Οη Percival, Wang θαη 

Tzanetakis (2007) κηινύλ ζπγθεθξηκέλα γηα έλα μερσξηζηό εξεπλεηηθό θαη 

εθπαηδεπηηθό πεδίν ην νπνίν νλνκάδνπλ Computer-assisted musical instrumental 

tutoring (CAMIT), δειαδή ππνβνεζνύκελε από ππνινγηζηή δηδαζθαιία 

κνπζηθνύ νξγάλνπ. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνύ κνπζηθώλ νξγάλσλ έρεη μεθηλήζεη εδώ 

θαη αξθεηά ρξόληα θαη πιένλ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, πνπ καο 

πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο.     

Από ηελ κηα πιεπξά ζα βξνύκε ζπζηήκαηα (θπξίσο κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθώλ 

παηρληδηώλ), ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ θαζεγεηή 

κνπζηθήο, πξνζθέξνληαο έλα (ζεσξεηηθά) νινθιεξσκέλν πξόγξακκα 

εθκάζεζεο ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ, θπξίσο κέζσ ηνπ ειέγρνπ νξζόηεηαο 

εθηέιεζεο αζθήζεσλ θαη κνπζηθώλ έξγσλ. Δλδεηθηηθά, από ηα ζπζηήκαηα πνπ 

θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην, ζα αλαθέξνπκε ηα Songs2See, Yousisian θαη 

Simply Piano.   

Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, εθηόο ησλ παξαπάλσ, παξέρνπλ: 

 αλαηξνθνδόηεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν  

 βνήζεηα ζην ξπζκηθό θνκκάηη από έλαλ θέξζνξα, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη 

ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ πάλσ ζηελ παξηηηνύξα (παξάδεηγκα από ην 

Songs2See ζηελ εηθόλα 3.2) 

 Βαζηθέο αζθήζεηο 

 Μνπζηθά θνκκάηηα θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο 
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Εηθόλα 3.2: Ο θέξζνξαο ζηελ εθαξκνγή Songs2See βξίζθεηαη ζην 1
ν
 ηέηαξην ηνπ 

2
νπ

 κέηξνπ. Οη λόηεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζωζηά έρνπλ πξάζηλν ρξώκα.  

 

 

Σα παξαπάλσ πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο πνπ απνθαζίδνπλ λα 

εκπηζηεπηνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζπζηεκάησλ, θπξίσο ιόγσ ηεο άκεζεο 

αλαηξνθνδόηεζεο, ράξε ζηνπο αιγνξίζκνπο εμαγσγήο κνπζηθώλ ζηνηρείσλ ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν.  

Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ είλαη ηα εμήο:  

 Ζ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο θαη αλαηξνθνδόηεζε 

ηνπ καζεηή, απνζπάεη ηνλ καζεηή από ην λα αθνύεη ηνλ εαπηό ηνπ 

(Percival, Wang, Tzanetakis, 2007). 

 Απνπζία αλαηξνθνδόηεζεο ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο 

επηηέιεζεο, ηα νπνία κόλν ν θαζεγεηήο κπνξεί (κε ηελ παξνύζα 

ηερλνινγία) λα παξαηεξήζεη. 

 Δμάξηεζε ηνπ καζεηή από ηνλ θέξζνξα, ην νπνίν νδεγεί ζε κεησκέλε 

ξπζκηθή αληίιεςε (κε ξεαιηζηηθέο αζθήζεηο). 

 Διιηπήο ζηνρνζεζία 

 Έιιεηςε εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ 
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Καζίζηαηαη ινηπόλ θαηαλνεηό όηη νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο πνπ δελ 

ζηνρεύνπλ ζηελ ππνβνήζεζε ηεο πξόζσπν κε πξόζσπν εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, δέρνληαη θξηηηθή ζε όηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ ππόζρνληαη, 

θαζώο ηείλνπλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξν θαθό παξά θαιό. 

ηελ άιιε πιεπξά ζα βξνύκε ζπζηήκαηα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εθπιήξσζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ (ή ζηόρσλ). ε απηή ηελ θαηεγνξία, εθηόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ππάγνληαη θπξίσο ζπζηήκαηα πνπ 

παξέκεηλαλ ζε εξεπλεηηθό επίπεδν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο Family Ensemble, PIANOFORTE θαη άιια (Percival, Wang, 

Tzanetakis, 2007).   

Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε  ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

κάζεζεο (LMS). ηα κεγάια εκπνξηθά ζπζηήκαηα (όπσο Moodle, Canvas θιπ) 

κπνξνύκε λα βξνύκε πξόζζεηα κνπζηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ όκσο δελ δύλαληαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δηδαζθαιία κνπζηθώλ νξγάλσλ, παξά κόλν γηα 

κνπζηθή ζεσξία. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ LMS 

SmartMusic θαη MusicFirst. Σα ζπζηήκαηα απηά, πεξηέρνπλ έηνηκεο αζθήζεηο 

(θπξίσο γηα ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε Κ-12, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο 12 ηάμεηο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο) ηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. Ζ επηηπρία ηεο εθηέιεζεο ειέγρεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα, 

ελώ ε καζεηέο κεηαθνξηώλνπλ θαη ηελ (θαηά ηελ γλώκε ηνπο) θαιύηεξή ηνπο 

πξνζπάζεηα ζηελ εθάζηνηε άζθεζε. Σα παξαπάλσ ζπζηήκαηα είλαη θιεηζηά γηα 

ην επξύ θνηλό θαζώο απεπζύλνληαη ζε ζρνιεία θαη κνπζηθέο ζρνιέο, θάηη ην 

νπνίν θαηέζηεζε αδύλαηε ηελ πεξαηηέξσ αμηνιόγεζή ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΣΟ ΦΗΦΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

ΤΣΗΜΑ FretFull 

 

4.1. Η εθκάζεζε ηεο ηαζηηέξαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηόρνο ηνπ κνπζηθνύ εθηειεζηή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, είλαη λα κπνξεί λα παίμεη απηό πνπ αθνύεη κε ην 

«εζσηεξηθό απηί», δειαδή, ην κνπζηθό ηνπ όξγαλν λα κελ απνηειεί εκπόδην 

θαηά ηελ ηειεζηηθή πξάμε. Ο εθηειεζηήο ζα πξέπεη ινηπόλ λα έρεη αλαπηύμεη 

ηόζν γλσζηηθέο δεμηόηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ γλώζε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ εθάζηνηε κνπζηθνύ ηδηώκαηνο θαη ηελ αλάθιεζε από ηελ κλήκε, 

ησλ αλακελόκελσλ θηλήζεσλ ησλ κεισδηθώλ γξακκώλ, όζν θαη θηλεηηθώλ 

δεμηνηήησλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ρεηξηζκό ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ. ε 

αληίζεζε κε άιια κνπζηθά όξγαλα όπσο ην πηάλν, νη νθηάβεο ηηο θηζάξαο δελ 

βξίζθνληαη ζε κηα μεθάζαξε ζεηξά, θαζώο ίδηεο λόηεο ππάξρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρνξδέο, θαη ε θπζηθή θιίκαθα (ε θιίκαθα Νην κείδνλα ε νπνία δελ έρεη πθέζεηο 

ή δηέζεηο ζηνλ νπιηζκό ηεο) δελ είλαη εύθνια παξαηεξήζηκε (όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην πηάλν πνπ απνηειείηαη από ηα ιεπθά πιήθηξα). Δπηπιένλ, ε 

θαηαλνκή ησλ λνηώλ πάλσ ζην όξγαλν επηβάιεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο 

εθηέιεζεο ησλ ηεηξάθσλσλ ζπγρνξδηώλ, αλάινγα θαη κε ηελ θνξπθή (πνηα 

λόηα βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν από άπνςεο ηνληθνύ ύςνπο ζεκείν) ηεο 

ζπγρνξδίαο. Σα παξαπάλσ κπνξνύκε λα ηα δνύκε θαιύηεξα ζηα παξαθάησ 

ζρεδηαγξάκκαηα:  

 



25 

 

Εηθόλα 4.1 : Η θπζηθή κείδνλα ζην πηάλν (πεγή : www.yamaha-keyboard-

guide.com) 

 

http://www.yamaha-keyboard-guide.com/
http://www.yamaha-keyboard-guide.com/
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Εηθόλα 4.2: Η θπζηθή κείδνλα ζε πέληε ζέζεηο ζηελ θηζάξα (πεγή 

http://www.guitarforanyone.com)  

 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ζε όξγαλα όπσο ην πηάλν, ε ζέζε ηεο Νην κείδνλνο, 

είλαη κηα θαη ζπκπίπηεη κε ηα ιεπθά πιήθηξα ηνπ πηάλνπ. Αληίζεηα, κηα ζέζε 

ηεο θιίκαθαο ζηελ θηζάξα, έρεη δηαθνξεηηθό ζεκείν εθθίλεζεο θαη αθνινπζεί 

δηαθνξεηηθό δξόκν κέρξη ην ζεκείν πξννξηζκνύ.  

 

4.1.1. Αξκνλία θαη ηδαδ απηνζρεδηαζκόο ζηελ θηζάξα 

 

Όπσο θάζε κνπζηθό ηδίσκα, έηζη θαη ε ηδαδ ππαθνύεη ζε θάπνηνπο θαλόλεο 

αξκνλίαο. Οη θαλόλεο απηνί κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα είλαη πην εύθακπηνη, 

όκσο γηα λα κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζε έλα επίπεδν ηέηνηαο ειεπζεξίαο πξέπεη 

πξώηα λα πεξηνξηζηνύκε ώζηε λα κάζνπκε λα ρεηξηδόκαζηε ηνπο δηαζέζηκνπο 

πόξνπο γηα έλαλ επηηπρεκέλν ηδαδ απηνζρεδηαζκό.  

Γηα λα είλαη ζε ζέζε ινηπόλ ν κνπζηθόο λα απηνζρεδηάζεη κε επηηπρία θαη ζηα 

ηξία (θαηά ηνλ Henry Martin) είδε jazz απηνζρεδηαζκνύ, ζα πξέπεη λα θαηέρεη 

ηα παξαθάησ:  

 Κιίκαθεο : Μείδνλεο, ειάζζνλεο, blues scale θιπ. Κάζε κνπζηθή 

θξάζε αλήθεη ζε κηα ηνπιάρηζηνλ από απηέο ηηο θιίκαθεο 

 πγρνξδίεο : ύκθσλεο θα δηάθσλεο ζπλερήζεηο λνηώλ (Μείδνλεο, 

Διάζζνλεο, ειαηησκέλεο θιπ). Υαξαθηεξηζηηθό ηεο ηδαδ είλαη νη 

δηάθσλεο ζπγρνξδίεο (κε έβδνκε, κε έλαηε θιπ)  

 Arpeggios: Ζ αλάιπζε ησλ ζπγρνξδηώλ. Σν δηαδνρηθό δειαδή 

παίμηκν όισλ ησλ λνηώλ πνπ απαξηίδνπλ κηα ζπγρνξδία. 

 Λεμηιόγην από ηδαδ θξάζεηο : Πξόθεηηαη γηα ηηο αγαπεκέλεο θξάζεηο 

ηνπ κνπζηθνύ, ηηο νπνίεο άθνπζε ή εκπλεύζηεθε, ηηο έγξαςε ζε 

παξηηηνύξα ώζηε λα θαηαλνήζεη ηηο κεισδηθέο θηλήζεηο θαη ηελ 

αξκνλία (ην ιεγόκελν transcription) θαη έπεηηα ηηο κειέηεζε έσο 

όηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αλαθαιεί από κλήκεο (ηδαληθά ζε όιεο 

ηηο θιίκαθεο).  

http://www.guitarforanyone.com/
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 Νόηεο ηεο ζπγρνξδίαο (chord tones): πλεζίδεηαη ζηελ ηδαδ (θαη 

γεληθά ζηνλ απηνζρεδηαζκό), όηαλ έξρεηαη κηα θαηλνύξγηα ζπγρνξδία 

πάλσ από ηελ νπνία ζα ρξεηαζηεί λα απηνζρεδηάζνπκε, λα 

πξνζεγγίδνπκε κηα λόηα ηεο ζπγρνξδίαο. Σνλίδεηαη όηη εθηόο ηεο 

νλνκαζίαο ηεο λόηαο ηεο ζπγρνξδίαο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο (πρ ε b7 ηεο δεζπόδνπζαο ζπγρνξδίαο κηαο θιίκαθαο, 

ιύλεηαη ζηελ 1
ε
 ηεο ηνληθήο ηεο θιίκαθαο). 

 

Ζ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία είλαη εμόρσο ζεκαληηθή, αιιά θαη ηαπηόρξνλα 

απαηηεηηθή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Ζ ζεκαληηθόηεηά ηεο βξίζθεηαη ζην 

γεγνλόο πσο γλσξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία, ηόζν ησλ λνηώλ πνπ παίμακε, όζν θαη 

ησλ λνηώλ πνπ δίδνληαη από ην ζέκα ηνπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ, κπνξνύκε λα 

παξαθξάζνπκε θαη λα επεμεξγαζηνύκε ην ζέκα απηό, θαζώο θαη όιεο ηηο 

ππόινηπέο ηδέεο πνπ ζα εθθξάζνπκε, θάηη ην νπνίν δίλεη ηελ απαξαίηεηε 

ζπλέρεηα θαη πιεξόηεηα ζην κνπζηθό απνηέιεζκα. 

Έλα αθόκα ζέκα ζην νπνίν πξέπεη λα εζηηάζνπκε είλαη ε δεκηνπξγία 

ηεηξάθσλσλ ζπγρνξδηώλ ζηελ θηζάξα. Ζ θηζάξα είλαη ηόζν ζνιηζηηθό όξγαλν, 

όζν θαη όξγαλν ζπλνδείαο. πλεπώο, έλαο παξάγνληαο πνπ απαζρόιεζε πνιύ 

ηνπο θηζαξίζηεο, ήηαλ ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα παίμνπλ 

ηεηξάθσλεο ζπγρνξδίεο κε όιεο ηηο πηζαλέο θσλέο (λόηεο) ηεο ζπγρνξδίαο ζηελ 

θνξπθή. Ο ηδαληθόο ηξόπνο είλαη ηα ιεγόκελα drop 2 αθόξληα. Έζησ ινηπόλ ε 

ηεηξάθσλε ζπγρνξδία Φα κείδνλα κε έβδνκε ζε δεύηεξε αλαζηξνθή (ε πέκπηε 

ηεο ζπγρνξδίαο ζην κπάζν) . 

 

Εηθόλα 4.3 : Η ζπγρνξδία Φα κείδνλα κε έβδνκε ζε δεύηεξε αλαζηξνθή 

 

Ζ απόζηαζε όκσο ησλ λνηώλ Μη θαη Φα είλαη πνιύ κηθξή ζην πεληάγξακκν, 

θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάιν άλνηγκα ησλ δαθηύισλ ζηε θηζάξα. Γηα λα γίλεη 

ινηπόλ ην ζρήκα ηεο ζπγρνξδίαο βνιηθό γηα ηνλ θηζαξίζηα, ζα δεκηνπξγήζνπκε 

ην αθόξλην drop 2. πγθεθξηκέλα, ε δεύηεξε ςειόηεξε ηνληθά λόηα (ε Φα) 
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κεηαθέξεηαη ζηε βάζε ηεο ζπγρνξδίαο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ε ζπγρνξδία Φα 

κείδνλα (επζεία θαηάζηαζε – κε ηελ ηνληθή ζην κπάζν) κε έβδνκε, κε ηελ 3
ε
 

ηεο ζπγρνξδίαο ζηε θσλή ηεο κεισδίαο (ηελ πςειόηεξε ηνληθά, ηελ νπνία 

αληηιακβαλόκαζηε επθνιόηεξα).  

 

Εηθόλα 4.4 : Η Φα καηδόξε κε έβδνκε ζε κνξθή drop 2 

 

Οη δηάθνξνη ηξόπνη λα παίμνπκε ηηο ζπγρνξδίεο, αλάινγα κε ηελ λόηα πνπ 

επηζπκνύκε λα βξίζθεηαη ζηε κεισδηθή γξακκή ιέγνληαη voicings. Έηζη ινηπόλ 

ην ζπγθεθξηκέλν voicing ηεο Φα καηδόξε, ζα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή, ε 

νπνία είλαη βνιηθή γηα λα παηρηεί από ηνλ θηζαξίζηα: 

 

Εηθόλα 4.5 : Τν drop 2 αθόξλην Φα κείδνλ κε έβδνκε ζε κνξθή Τακπιαηνύξαο 

 

Οη ζπγρνξδίεο απνηεινύλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο παξαδνζηαθήο (δπηηθήο) 

θαζώο θαη ηεο ηδαδ αξκνλίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, ν 

κνπζηθόο θαιείηαη ηόζν λα επηιέμεη ζε πνηεο λόηεο πξέπεη λα «πξνζγεησζεί» ή 

λα ηνλίζεη αλάινγα κε ηελ ζπγρνξδία, όζν θαη πνηεο λα απνθύγεη (γηα 

παξάδεηγκα πάλσ από ηελ ηνληθή ηεο κείδνλνο θιίκαθαο, πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη ε ηέηαξηε ζην ηζρπξό κέξνο ηνπ κέηξνπ. Απηό νλνκάδεηαη avoid 

tone).  
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4.1.2. Υαξηνγξάθεζε ηεο ηαζηηέξαο 

 

Έλα κεγάιν θνκκάηη ζηελ κειέηε ηεο θηζάξαο, ηδίσο όηαλ απηή 

πεξηιακβάλεη θαη απηνζρεδηαζκό, είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε γλώζε ηεο 

ηαζηηέξαο (fretboard knowledge). Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε γλώζε ηεο ηαζηηέξαο 

απνηειεί μερσξηζηό θνκκάηη, έρεη λα θάλεη κε ηελ δπζθνιία λα δηαθξίλνπκε 

αθόκα θαη ηε θπζηθή κείδνλα θιίκαθα ηόζν θάζεηα (θνηηάδνληαο δειαδή θαη ηηο 

έμη ρνξδέο ζε έλα κήθνο ηεζζάξσλ κε πέληε ηάζησλ), όζν θαη νξηδόληηα 

(θνηηάδνληαο όιν ην κήθνο κηαο ρνξδήο). Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθόκα 

δπζθνιόηεξα, όηαλ πξνζζέηνπκε αξπέηδην, ζπγρνξδίεο θαη θπζηθά ηελ 

ιεηηνπξγία θάζε λόηαο ζηηο θιίκαθεο θαη ζηηο ζπγρνξδίεο. Δπηπιένλ, νη 

κεηαηξνπίεο θαη νη ηνληθνπνηήζεηο ζπγρνξδηώλ, απνηεινύλ ζύλεζεο θαηλόκελν 

ζηελ ηδαδ, κε ηνλ εθηειεζηή λα πξέπεη λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή έηνηκνο λα 

πξνζεγγίζεη λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ θαη λα αιιάδεη θιίκαθεο. Απνηέιεζκα ηεο 

ειιηπνύο γλώζεο ηεο ηαζηηέξαο, είλαη ν εθηειεζηήο λα κελ κπνξεί ή λα θνβάηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη όιν ην κήθνο ηεο θηζάξαο, λα θάλεη κεγάια «πεδήκαηα» 

(δειαδή λα ςάρλεη ηηο ζέζεηο πνπ ζεσξεί όηη έρεη ζίγνπξεο) θαη θπζηθά λα 

πεξηνξίδεη ηελ εθθξαζηηθόηεηά ηνπ πξνο όθεινο ελόο νξζνύ απνηειέζκαηνο, ην 

νπνίν όκσο πζηεξεί ζε θαληαζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα.  

Κάζε, κνπζηθή θιίκαθα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν θζόγγσλ νη νπνίνη 

θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θιίκαθαο (κείδνλα, κείδνλα πεληαηνληθή, 

θιίκαθα blues, θπζηθή ειάζζνλα, κεισδηθή ειάζζνλα θιπ) ζε κήθνο κηαο 

νθηάβαο. ηε θηζάξα, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θζόγγσλ, έρνπκε θαη 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινύκε ηηο θιίκαθεο (7 ζέζεηο ζηελ κείδνλα, 5 

ζέζεηο ζηελ πεληαηνληθή θιπ), ζηηο νπνίεο θάζε θνξά αιιάδεη ν θζόγγνο 

εθθίλεζεο θαη ζπλεπώο ην ζρήκα ηεο θιίκαθαο (ζεσξνύκε πάληα όηη ν θζόγγνο 

εθθίλεζεο βξίζθεηαη ζηελ κπάζα Μη ρνξδή, ζε θάζε ρνξδή παίδνπκε δύν κε 

ηξείο θζόγγνπο αλάινγα κε ηελ ζέζε, θαη ε θιίκαθα ζε θάζε ζρήκα 

επαλαιακβάλεηαη ζε κήθνο δύν νθηάβσλ κε δύν νθηάβσλ θαη κηα κεγάιε 

ηξίηε). 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη βαζηθέο ζέζεηο ηεο 

κείδνλνο θιίκαθαο είλαη νη παξαθάησ (πεγή: http://www.fretjam.com/major-

scale-positions.html#roadmap):  

 

Εηθόλα 4.6 : Η πξώηε ζέζε ηεο  Σνι b κείδνλνο 

 

 

Εηθόλα 4.7 : Η δεύηεξε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο  

 

 

Εηθόλα 4.8 : Η ηξίηε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο 

 

 

Εηθόλα 4.9 : Η ηέηαξηε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο 

 

 

Εηθόλα 4.10 : Η πέκπηε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο 

 

http://www.fretjam.com/major-scale-positions.html#roadmap
http://www.fretjam.com/major-scale-positions.html#roadmap


31 

 

 

   Εηθόλα 4.11: Η έθηε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο 

 

 

Εηθόλα 4.12 : Η έβδνκε ζέζε ηεο Σνι b κείδνλνο 

 

Παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ησλ ζέζεσλ 3 θαη 4, θαζώο θαη 

ησλ ζέζεσλ 1 θαη 7. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε ηξίηε κε ηελ ηέηαξηε θαη ε έβδνκε 

κε ηελ πξώηε κηαο κείδνλνο θιίκαθαο έρνπλ δηαθνξά ελόο εκηηνλίνπ, νπόηε δελ 

ππάξρεη ν ρώξνο γηα λα δεκηνπξγεζεί θαηλνύξγηα μερσξηζηή ζέζε γηα κηα εθ 

ησλ δύν.  

Δδώ ινηπόλ γίλεηαη εκθαλέο όηη δελ είλαη εύθνιν λα θαηαιάβνπκε πνηα λόηα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ηάζην, πόζν κάιινλ λα βξίζθνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θζόγγνπ ζηελ εθάζηνηε θιίκαθα ή ζπγρνξδία. Ζ αιήζεηα είλαη όηη δελ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ απηνζρεδηαζκνύ λα αλαγλσξίδνπκε 

θαηεπζείαλ ηελ νλνκαζία θάζε θζόγγνπ (θάηη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κνπζηθή 

αλάγλσζε θαζώο θαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ chord melody, θαηά ηελ νπνία ν 

θηζαξίζηαο ζπλνδεύεη ηνλ εαπηό ηνπ παίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ κεισδία θαη ηηο 

ζπγρνξδίεο), αιιά ηνλ ξόιν πνπ απηή έρεη ζηηο ζπγρνξδίεο θαη ηηο θιίκαθεο 

πάλσ ζηηο νπνίεο απηνζρεδηάδνπκε (γηα παξάδεηγκα ε ηξίηε ηεο δεζπόδνπζαο 

κηαο κείδνλνο θιίκαθαο είλαη ε 7
ε
 , ν πξνζαγσγέαο δειαδή ηεο θιίκαθαο, ν 

νπνίνο ιύλεηαη ζηελ ηνληθή ηεο θιίκαθαο, ε νπνία είλαη ν ζεκέιηνο ηεο ηνληθήο 

ζπγρνξδίαο ή ε ηξίηε ηεο επηδεζπόδνπζαο ζπγρνξδίαο θιπ). Μπνξνύκε λα 

πνύκε όηη νη κνπζηθνί θαινύληαη λα θηηάμνπλ έλαλ «ράξηε» ηεο θηζάξαο, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη κπνξνύλ θαη ηη δελ κπνξνύλ λα παίμνπλ πάλσ από 

κηα δηαδνρή ζπγρνξδηώλ.  
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Ο ρεηξηζκόο ινηπόλ, ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ δηαθέξεη από ηνλ αληίζηνηρν 

ρεηξηζκό αληηθεηκέλνπ γηα παξάδεηγκα ζηνλ αζιεηηζκό, επεηδή ε άξηζηε γλώζε 

ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη κνπζηθνί θζόγγνη, απαηηεί αλάπηπμε 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ην επηζπκεηό 

αθνπζηηθό απνηέιεζκα. Ζ επίδνμνο θηζαξίζηαο πξέπεη δειαδή λα αλαπηύμεη κηα 

εζσηεξηθή νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ερεηηθνύ απνηειέζκαηνο πνπ επηζπκεί λα 

αθνπζηεί από ην κνπζηθό ηνπ όξγαλν, θαη ηαπηόρξνλα ηελ δεμηόηεηα ρεηξηζκνύ 

πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ζπλδέζεη ηελ αλαπαξάζηαζε απηή κε ηελ ηαζηηέξα 

γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα.  

Μπνξνύκε δειαδή λα πνύκε όηη ν θηζαξίζηαο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ 

γλσζηηθό ράξηε γηα ηελ απνηύπσζε ηνπ ρσξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο θηζάξαο 

θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (λόηεο, ζπγρνξδίεο) πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν απηό. ύκθσλα κε ηνπο Downs θαη Stea, ε γλσζηηθή 

(λνεηηθή) ραξηνγξάθεζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνζήθεπζε, 

αλάθιεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζίεο θαη 

ηηο ηδηόηεηεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηά από έλα άηνκν ζην 

ρσξηθό ηνπ πεξηβάιινλ (Downs θαη Stea ζε Kitchin, 1994). Καηά ηελ γλώκε 

κνπ ινηπόλ, ε ρσξηθή ζθέςε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κνπζηθή αληίιεςε, 

εθθξάδεηαη θπξίσο από ηελ αληίιεςε ηεο ζέζεο ηνπ εθάζηνηε ηνληθνύ ύςνπο ζε 

ζρέζε κε έλα ηνληθό ύςνο αλαθνξάο ην νπνίν είηε έπεηαη είηε πξνεγείηαη, θαη 

ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ έλα ζύλνιν δηαθνξεηηθώλ ηνληθώλ πςώλ. Ζ ρσξηθή 

απηή ζθέςε γίλεηαη αληηιεπηή ηόζν αθνπζηηθά (θαηαλνκή ηνληθώλ πςώλ ζε 

κήθνο γηα παξάδεηγκα κηαο νθηάβαο) όζν θαη νπηηθά (π.ρ. θαηαλνκή ηνληθώλ 

πςώλ ζην κήθνο κηαο ρνξδήο). Ζ ζέζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηνληθνύ ύςνπο ζηελ 

ρνξδή ζπλνδεύεηαη από ερεηηθή επαιήζεπζε ηεο αθξηβνύο ζπρλόηεηαο πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ εθάζηνηε θζόγγν . 

ε όηη αθνξά ην πώο νη γλσζηηθνί ράξηεο επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ ηνπ 

αηόκνπ, νη Cadwallader αξρηθά θαη Garling θαη άιινη κεηέπεηηα, πξνηείλνπλ 

ηνπο παξαθάησ ηύπνπο απνθάζεσλ (Cadwallader 1976, Garling θαη άιινη 1985, 

ζε Kitchin 1994) : 

 Σελ απόθαζε εάλ ζα παξακείλεηο ζηελ ίδηα ζέζε ή ζα απνρσξήζεηο 

 Σελ απόθαζε ηνπ πνπ ζα παο 
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 Σελ απόθαζε ηνπ πνηα δηαδξνκή ζα αθνινπζήζεηο 

 Σελ απόθαζε κε πνην ηξόπν ζα πάο εθεί 

Φπζηθά ζηε κνπζηθή νη απνθάζεηο απηέο εκπίπηνπλ ζηνπο θαλόλεο ηεο αξκνλίαο 

ηνπ εθάζηνηε κνπζηθνύ ηδηώκαηνο, αιιά όπσο είπακε γηα λα κπνξνύκε λα 

πάξνπκε όζν γίλεηαη ζπλεηδεηέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπκε άξηζηε γλώζε 

ηεο αξκνλίαο θαη ηνπ νξγάλνπ (ζηελ πεξίπησζε ηεο θηζάξαο, άξηζηε γλώζε ηεο 

ηαζηηέξαο). Δλώ όκσο νη δύν πξώηεο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη από ηνπο 

αξκνληθνύο απηνύο θαλόλεο, ε απνθάζεηο γηα ην πνηα δηαδξνκή ζα 

αθνινπζήζνπκε θαη κε πνην ηξόπν ζα γίλεη ε κεηάβαζε ζε έλαλ κνπζηθό 

απηνζρεδηαζκό, επεξεάδνληαη από ην ιεμηιόγην κνπζηθώλ θξάζεσλ ηνπ 

κνπζηθνύ πνπ απηνζρεδηάδεη. Δπίζεο, ελώ αθνπζηηθά ε απινύζηεξε δηαδξνκή 

από κηα λόηα ζε κηα άιιε ζε δύν δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηηο ίδηαο θιίκαθαο 

ζπκπίπηνπλ, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη είλαη δηαθνξεηηθά. 

ρεδηάδνληαο ινηπόλ, αζθήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ ηεο ηαζηηέξαο κε 

ζθνπό ηνλ ηδαδ απηνζρεδηαζκό θαη γλσξίδνληαο όηη απεπζπλόκαζηε ζε 

θηζαξίζηεο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ, νη νπνίνη όκσο ζε κεγάιν πνζνζηό έρνπλ 

ειιηπείο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηαζηηέξα (παίδνπλ θπξίσο εκπεηξηθά), ζα 

ρξεηαζηεί λα αλαινγηζηνύκε πνηεο είλαη νη γλώζεηο πνπ πηζαλόηαηα λα θαηέρεη ε 

πιεηνςεθία ηνπο, ώζηε νη αζθήζεηο καο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ θαζνιηθέο θαη 

λα παξέρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηνπο αζθνύκελνπο. Σν ζύζηεκα CAGED 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο από ηνπο θαζεγεηέο 

θηζάξαο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη όηη ζηε θηζάξα 

ππάξρνπλ πέληε βαζηθέο ζέζεηο αθόξλησλ, νη νπνίεο είλαη θαη νη πξώηεο πνπ 

καζαίλνπκε : ε Νην (C), ε ια (A), ε νι (G), ε Μη (E) θαη ε Ρε (D). Οη ζέζεηο 

απηέο δύλαληαη λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην κήθνο ηεο θηζάξαο γηα ηελ επηηέιεζε 

δηαθνξεηηθώλ ζπγρνξδηώλ.  
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Εηθόλα 4.13 : Οη ζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο CAGED. Πεγή : www.premierguitar.com 

 

Από ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαη ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο αθόξλησλ drop 2, 

κπνξνύκε λα πάξνπκε έλα κεγάιν πιήζνο ζέζεσλ αθόξλησλ ηα νπνία ζα είλαη 

αλαγλσξίζηκα από ηνπο θηζαξίζηεο θαη ζηα νπνία ζα κπνξνύλ λα βξνπλ 

επθνιόηεξα ηηο λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ. ηελ παξνύζα εξγαζία δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα θαζαπηό, αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζέζεηο, θαη ηνλ θαζεγεηή λα 

δίλεη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα ζηνπο καζεηέο. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, ην 

βαζηθό θίλεηξν ζε απηή ηε πεξίπησζε, είλαη ε ηαρεία εθκάζεζε ησλ λνηώλ ησλ 

ζπγρνξδηώλ ζηελ θηζάξα, θαη άκεζε ρξήζε ηνπο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

απηνζρεδηαζκνύ.  Πξέπεη εδώ λα ηνληζηεί, όηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηώλ 

ελώ έρεη δεκηνπξγήζεη κόλε ηεο ηζρπξά θίλεηξα, έρεη κάζεη λα έρεη γξήγνξα 

απνηειέζκαηα ζε νηηδήπνηε θαηαπηάλεηαη κε ηελ θηζάξα, νπόηε έλα ζύζηεκα 

πνπ δελ ζπλάδεη κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιύ πηζαλόλ λα κελ 

ιεηηνπξγήζεη.  

Έζησ ινηπόλ όηη ζέινπκε λα κειεηήζνπκε κηα δηαδνρή II – V – I ( απηό 

νλνκάδεηαη πηώζε θαη γύξσ από ηηο πηώζεηο γίλεηαη ε πεξηζζόηεξε κειέηε ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό) ζε θιίκαθα Φα κείδνλα. Όπσο είπακε, γηα λα θηάζνπκε ζε έλα 

επίπεδν κεγάιεο ειεπζεξίαο ζηνλ απηνζρεδηαζκό (όπσο θαη ζε νπνηαδήπνηε 

κνξθή ηέρλεο), πξέπεη πξώηα λα πεξηνξηζηνύκε, ώζηε λα έρνπκε όζν ην 

δπλαηόλ πιεξέζηεξε γλώζε ηεο ηαζηηέξαο καο. Θα πεξηνξίζνπκε ινηπόλ ηε 

http://www.premierguitar.com/
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κειέηε καο από ηελ η 3 (ηξίηε νθηάβα όπσο θαίλεηαη ζην πηάλν) ηεο ηξίηεο 

ρνξδήο, έσο ηελ η 4 ηεο πξώηεο ρνξδήο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.12.  

 

Εηθόλα 4.14 : Η ζέζεηο ηεο Ση 3 (Β3) θαη ηεο Ση 4 (Β4), ζηελ ηξίηε θαη ηελ πξώηε 

αληίζηνηρα ρνξδή ηεο θηζάξαο. 

 

Από ηηο ζέζεηο ηεο κείδνλνο θιίκαθαο απηή πνπ καο βνεζάεη πεξηζζόηεξν ζηε 

κειέηε καο ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ε δεύηεξε ζέζε.  

 

 

Εηθόλα 4.15 : Η δεύηεξε ζέζε ηεο Φα κείδνλνο (πεγή: 

http://www.fretjam.com/major-scale-positions.html#roadmap). 

 

Γεκηνπξγώληαο ηα drop 2 αθόξληα πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

νθηάβα, ιακβάλνπκε ζέζεηο γλσζηέο από ην ζύζηεκα CAGED.  

 

 
Εηθόλα 4.16: Πηώζε ΙΙ – V – I ζηελ θιίκαθα Φα κείδνλα. 

 

Ζ νι ειάζζνλα κε έβδνκε (G) θαη ε Φα κείδνλα κε έβδνκε (F), πξνέξρνληαη 

από ηελ ζέζε ηνπ αθόξληνπ Ρε ( ζπγθξηηηθά κε ην αθόξλην ξε ηνπ CAGED ζηε 

νι, ε ηξίηε (B) κεηαθέξεηαη έλα εκηηόλην πίζσ γηα λα θηηαρηεί ειάζζνλα 

http://www.fretjam.com/major-scale-positions.html#roadmap
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ζπγρνξδία θαη ε νι ηεο δεύηεξεο ρνξδήο κεηαθέξεηαη έλα ηόλν πίζσ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε κηθξή έβδνκε, ελώ ζηελ Φα έρνπκε κεηαθνξά ηεο Φα ηεο 

δεύηεξεο ρνξδήο έλα εκηηόλην πίζσ γηα λα δεκηνπξγεζεί κεγάιε έβδνκε) θαη ε 

Νην (C) πξνέξρεηαη από ηε ζέζε ηνπ αθόξληνπ Λα (ε νι ηεο πξώηεο ρνξδήο 

κεηαθέξεηαη έλα δηάζηεκα κηθξήο ηξίηεο επάλσ, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε κηθξή 

έβδνκε). Δθόζνλ ζηε ηδαδ έρνπκε ηεηξάθσλεο θπξίσο ζπγρνξδίεο, γίλεηαη 

θαηαλνεηό όηη ζηελ θηζάξα ηα αθόξληα ζα δεκηνπξγνύλ ηεηξάρνξδα. 

Παξαηεξνύκε επίζεο, όηη νη ζπγρνξδίεο νκαδνπνηνύληαη θαη (ζηα πεξηζζόηεξα 

drop 2) ε ηξίηε θαη ε έβδνκε ηεο ζπγρνξδίαο είλαη γεηηνληθέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο έρνπλ εμέρνπζα ζεκαζία, θαζώο είλαη απηέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ηύπν ηνπ αθόξληνπ θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπγρνξδίεο έρνπλ 

ζεκαληηθό ιεηηνπξγηθό ξόιν.  

Σέινο, ηα παξαθάησ αξπέηδην είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζέζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αθόξλησλ:  

 

Εηθόλα 4.17 : Αξπέηδην ηεο Φα κείδνλνο 7 κε ηνληθή (R) ζηελ ηέηαξηε ρνξδή (πεγή: 

https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/f-major7-arpeggios.html) 

 

 

Εηθόλα 4.18: Αξπέηδην ηεο Σνι ειάζζνλνο 7 κε ηνληθή ζηελ 6
ε
 θαη 4

ε
 ρνξδή (πεγή: 

https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/g-minor7-arpeggios.html) 

 

https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/f-major7-arpeggios.html
https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/g-minor7-arpeggios.html
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Εηθόλα 4.19 : Αξπέηδην ηεο Νην δεζπόδνπζαο 7 κε ηνληθή ζηελ 5
ε
 ρνξδή (πεγή: 

https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/c-7-arpeggios.html) 

 

Όπσο ζα δνύκε θαη παξαθάησ, είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ εθκάζεζε ηόζν ηνπ 

θάζε αθόξληνπ, όζν θαη ησλ αξπέηδην, λα δίλνπκε ζηνλ καζεηή ηε ζέζε ηεο 

ζεκειίνπ λόηαο θάζε αθόξληνπ ζηελ 4
ε
 , 5

ε
 ή 6

ε
 , ε νπνία ζα είλαη θαη ε λόηα 

αλαθνξάο ζε θάζε ζέζε. Ο ιόγνο πνπ επηιέγνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζαλ 

ζέζεηο αλαθνξάο, είλαη πσο νη καζεηέο είλαη πηζαλόηεξν λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

λόηεο ζε απηέο ηηο ρνξδέο, ιόγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ζηνηρεησδώλ αθόξλησλ, ηα νπνία ζπλεζίδνπλ λα παίδνπλ ζε επζεία θαηάζηαζε.  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν κειέηεο ηεο ηαζηηέξαο, ν καζεηήο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο 

ηνπ (αθόξληα από ην ζύζηεκα CAGED, αξπέηδην πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

ζπγθεθξηκέλα αθόξληα θαη βαζηθέο ζέζεηο ηεο κείδνλνο θιίκαθαο) θαη ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ λνηώλ ηνπ εθάζηνηε αθόξληνπ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ησλ λνηώλ απηώλ. Καηαθηώληαο ηηο πέληε ζέζεηο ηεο κείδνλνο, ν 

καζεηήο πξνρσξάεη ζηελ ειάζζνλα θιίκαθα θαη θηηάρλεη έλαλ ράξηε ηεο 

ηαζηηέξαο κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (λόηεο, αθόξληα θιπ) θάζε θιίκαθαο. 

Έηζη ζε κηα δηαδνρή ζπγρνξδηώλ απνκέλεη λα απνθαζίζεη πνηα δηαδξνκή ζα 

αθνινπζήζεη θαη κε πνην ηξόπν ζα πεξάζεη από ην έλα αθόξλην ζην επόκελν.  

 

4.2. Γνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Σν ζύζηεκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ παξνύζα εξγαζία, έρεη ζθνπό λα 

εθπιεξώζεη έλαλ από ηνπο ζηόρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηδαζθαιία ηεο 

ηαζηηέξαο ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο : ηελ εθκάζεζε ηεο 3
εο

 θαη ηεο 7
εο

 θάζε 

αθόξληνπ πάλσ ζηελ ηαζηηέξα. Όπσο είπακε παξαπάλσ, νη λόηεο απηέο είλαη νη 

https://www.guitar-chords.org.uk/arpeggios/c-7-arpeggios.html
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ζεκαληηθόηεξεο γηα θάζε αθόξλην, γηαηί πξνζδίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

αθόξληνπ. Δπηπιένλ, όπσο είδακε νη λόηεο απηέο, ηείλνπλ λα βξίζθνληαη ζε 

δηαδνρηθέο ρνξδέο θαη θαηά ζπλέπεηα λα καο βνιεύεη λα ηηο καζαίλνπκε καδί.  

Ζ θάζε άζθεζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θαζεγεηή κε ην 

ζύζηεκα ζα είλαη: 

 Κιεηζηή ζε θάζε θάζε ηεο (ζηαζεξή ηνληθόηεηα): είπακε όηη νη 

δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζηνλ απηνζρεδηαζκό είλαη αλνηρηέο, αιιά 

πξέπεη πξώηα νη αζθνύκελνη λα εμαζθεζνύλ ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο, 

θαζώο πξόθεηηαη γηα εληειώο θαηλνύξγηεο δεμηόηεηεο γηα εθείλνπο 

 Αλνηρηή ζην ζύλνιό ηεο (κεηαβάιινληαη νη ζπλζήθεο): ζθνπόο καο είλαη 

ε ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεμηόηεηα 

(κεηαβαιιόκελε εμάζθεζε) ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ θαη ζπλζήθεο πνπ 

επλννύλ ηελ ελίζρπζε αλνηρηώλ δεμηνηήησλ  

 Κηλεηηθή θαη γλσζηηθή: Απαηηεί ηόζν θηλεηηθέο όζν θαη γλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο 

 Λεπηήο θηλεηηθόηεηαο: Δίλαη άζθεζε αθξίβεηαο, θαη ηαρύηεηαο 

εθηέιεζεο θαη αληίιεςεο  

 ύλζεηε : ζπκκεηέρνπλ πνιιέο αξζξώζεηο, όπσο θαη ζε όιεο ηηο 

δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ κνπζηθώλ νξγάλσλ.  

 Πξνζνκνίσζεο: Έρνπκε κίκεζε ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο πξαγκαηηθήο 

δεμηόηεηαο θαζώο ε εμάζθεζε γίλεηαη πάλσ ζε jazz standards.  

 Σπραίαο εμάζθεζεο: Δίλαη θηηαγκέλεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξόγξακκα ηπραίαο εμάζθεζεο, θαζώο είλαη κηθξέο ζε δηάξθεηα. 

Σν ινγηζκηθό έρεη δύν εηδώλ ρξήζηεο: ηνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ ηηο 

αζθήζεηο, θαη ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ κε ην ινγηζκηθό θαηά ηελ 

εμάζθεζε.  

 

4.2.1. Δπηινγέο ηνπ ρξήζηε 

 

ηελ παξνύζα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε αθνξνύλ ηελ 

δεκηνπξγία ησλ αζθήζεσλ θαη απεπζύλνληαη ζηνλ θαζεγεηή (ή θαη ζε έλαλ 

πξνρσξεκέλν καζεηή πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή 
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ηνπ εμάζθεζε). Ο ρξήζηεο έρεη δύν βαζηθέο επηινγέο : λα δεκηνπξγήζεη 

θαηλνύξγηα άζθεζε ή λα κνξθνπνηήζεη κηα άζθεζε πνπ είρε πξνεγνπκέλσο 

δεκηνπξγήζεη.  

Γεκηνπξγία θαηλνύξγηαο άζθεζεο: 

Καηά ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνύξγηαο άζθεζεο ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα 

δώζεη ζην ζύζηεκα ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Θα 

ρξεηαζηεί ινηπόλ λα νξίζεη ην ηέκπν (ζε ρηύπνπο αλά ιεπηό), ηελ ξπζκηθή 

αγσγή, ην πιήζνο ησλ κέηξσλ, ηελ θιίκαθα θαη ηελ νθηάβα πάλσ ζηελ νπνία ζα 

εμαζθεζεί ν καζεηήο, θαζώο θαη λα εηζάγεη όιεο ηηο ζπγρνξδίεο ηνπ κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ (ηνπ jazz standard δειαδή). Σέινο, ζα ρξεηαζηεί λα δώζεη κηα 

νλνκαζία ζην αξρείν ζην νπνίν ζα απνζεθεπηνύλ νη παξάκεηξνη.  

Μνξθνπνίεζε πξνεγνύκελεο άζθεζεο: 

Αληίζηνηρα, ην πξόγξακκα κνξθνπνίεζεο δεηά από ηνλ ρξήζηε λα δώζεη 

θαηλνύξγηεο παξακέηξνπο ζε κηα ήδε ππάξρνπζα άζθεζε. Ζ κνλαδηθή 

δηαθνξνπνίεζε είλαη πσο θαηά ηελ κνξθνπνίεζε δε δεηείηαη ε εηζαγσγή 

ζπγρνξδηώλ, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα εάλ αιιάμεη ε 

θιίκαθα ηεο άζθεζεο. 

Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ λνηώλ πνπ παίρηεθαλ από ηνλ καζεηή, ν θαζεγεηήο 

θαιείηαη κόλν λα νξίζεη ην αξρείν ζην νπνίν απνζεθεύηεθαλ νη παξάκεηξνη ηεο 

άζθεζεο, θαη ην αξρείν ήρνπ πνπ πεξηέρεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή.  

 

 

4.2.2. ρεδηαζκόο ηνπ θύιινπ ζεσξίαο 

 

Σν θύιιν ζεσξίαο πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ 

άζθεζε, βαζίδεηαη ζε όζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρσξηθήο ζθέςεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κνπζηθό όξγαλν. ηελ εηθόλα 4.20, 

παξαηίζεηαη έλα από ηα θύιια ζεσξίαο πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θαη ζα αλαιύζνπκε.  

Βιέπνληαο ην θύιιν από αξηζηεξά, ε πξώηε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη ζηνλ 

αζθνύκελν είλαη ε νθηάβα ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρώξν ε άζθεζε. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέρζεθε ε νθηάβα Φα3 – Φα4, από ην ηξίην ηάζην 
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ηεο ηέηαξηεο ρνξδήο έσο ην έθην ηάζην ηεο δεύηεξεο. Ακέζσο από θάησ, 

δίλνληαη νη βαζηθέο νδεγίεο γηα ηελ νθηάβα εμάζθεζεο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνύο 

ζηηο ζπγρνξδίεο. Δπίζεο ζην θέληξν θαη θάησ δίλεηαη ε πιεξνθνξία πσο 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξαγκαηηθά ηνληθά ύςε θαη όρη ηα ηνληθά ύςε 

κεηαθνξάο (ζηελ θηζάξα ην Φα3 αληηζηνηρεί ζην Φα4 ζην πεληάγξακκν).  

Σέινο, ζην θύιιν ζεσξίαο αλαγξάθνληαη όια ηα αθόξληα ηνπ θνκκαηηνύ, ηα 

νπνία έρνπλ ηελ 3
ε
 θαη ηελ 7

ε
 ηνπο κέζα ζηελ νθηάβα Φα3 - Φα4. Γίλεηαη 

αληηιεπηό, όηη εάλ αθήλακε ειεύζεξν ηνλ καζεηή λα επηιέμεη ηηο ζέζεηο ησλ 

αθόξλησλ ζε κεγαιύηεξν κήθνο από κηα νθηάβα ή αθόκα θαη ηελ ζέζε ηεο 

νθηάβαο, ζα εθηεινύζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηέο λόηεο ζε γλσζηέο ζέζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ιάκβαλε θαηλνύξγηεο πιεξνθνξίεο. Ο αζθνύκελνο, 

αλάινγα, κε ηνλ ηξόπν πνπ θσδηθνπνηεί ηηο λέεο πιεξνθνξίεο (νλόκαηα λνηώλ ή 

ιεηηνπξγία ησλ λνηώλ ζην αθόξλην), κπνξεί λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

επηζπκεί. ε θόθθηλν θύθιν εκθαλίδνληαη ε 3
ε
 θαη ε 7

ε
 ηεο ζπγρνξδίαο, κε  Υ 

εκθαλίδεηαη ε ζεκέιηνο ηεο ζπγρνξδίαο ζηελ 5
ε
 ή ηελ 6

ε
 ρνξδή ηεο θηζάξαο ελώ 

εκθαλίδνληαη θαη κε ιαηηληθά, ηα νλόκαηα όισλ ησλ θζόγγσλ ησλ ζπγρνξδηώλ. 

Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαηά απηό ηνλ ηξόπν, είλαη νη αζθνύκελνη λα 

παξαηεξνύλ θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πάλσ ζηηο ζπγρνξδίεο. Δπηπιένλ, ε 

εμάζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (ε κειέηε κνπζηθνύ θνκκαηηνύ θαη όρη ε 

κειέηε ελόο αθόξληνπ θάζε θνξά) ζπλεπάγεηαη ηελ ελαιιαγή κεηαμύ δηάθνξσλ 

ζπγρνξδηώλ, ε νπνία βνεζάεη ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δηαθνξώλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ησλ λνηώλ ησλ αθόξλησλ από ηνλ καζεηή, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

βαζύηεξε κάζεζε (βι. ππόζεζε ηεο επεμεξγαζίαο θεθ. 2.2.1). Τπελζπκίδεηαη 

εδώ όηη ρξεζηκνπνηνύληαη drop2 αθόξληα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ εύθνια από ην 

ζύζηεκα CAGED, θαη είλαη απαξαίηεηα ζηνλ jazz απηνζρεδηαζκό. Σέινο δίπια 

ζηα αθόξληα ζεκεηώλεηαη ην όλνκα ηνπο, ε 3
ε
 ηνπο θαη ε 7

ε
 ηνπο.     
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Εηθόλα 4.20 : Τν θύιιν ζεωξίαο γηα ην θνκκάηη Black Orpheus ζε θιίκαθα Λα ειάζζνλα
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4.2.3. Αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ επηηέιεζε 

 

Ζ αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ επηηέιεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ. 

πγθξηηηθά κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εηζαγσγήο πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ – κεραλήο (πιεθηξνιόγην, πνληίθη θιπ) ππάξρεη ε 

ηδηαηηεξόηεηα όηη ε πιεξνθνξία πξέπεη λα εμνξπρηεί από ην ςεθηαθό ερεηηθό 

ζήκα (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηό ζπκβαίλεη κεηά ην πέξαο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο). Σν θύιιν εξγαζίαο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ από έλαλ 

νδεγό ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε δηαδνρή ησλ ζπγρνξδηώλ ηνπ θνκκαηηνύ 

(εηθόλα 4.21).  

Από ηνλ αζθνύκελν δεηείηαη λα εθηειέζεη ηελ 3
ε
 ή ηελ 7

ε
 θάζε ζπγρνξδίαο ζηνλ 

θαηάιιειν ρξόλν. Γηα ηνλ ζπγρξνληζκό κε ην θνκκάηη δίλνληαη δύν εηζαγσγηθά 

κέηξα (ην πξώην κε δύν ρηύπνπο κηζώλ θαη ην δεύηεξν κε ηέζζεξηο ρηύπνπο 

ηεηάξησλ). Έπεηηα, ρξεζηκνπνηείηαη έλα αξρείν MIDI πιεξνθνξίαο, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε ήρν κέζσ samplers (ινγηζκηθά ηα νπνία ιακβάλνπλ ηελ 

πιεξνθνξία MIDI θαη ηελ αληηζηνηρίδνπλ ζε ερεηηθά δείγκαηα αληίζηνηρνπ 

ηνληθνύ ύςνπο, δηάξθεηαο θιπ). Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη  θάξηα ήρνπ κε νδεγνύο πξσηνθόιινπ ASIO (Audio 

Stream Input/Output) γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ερεηηθήο θαζπζηέξεζεο 

θαη ζπλεπώο ηνπ ηδαληθνύ ζπγρξνληζκνύ κε ην ερεηηθό απόζπαζκα.  
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Εηθόλα 4.21 : Ο νδεγόο ηνπ Black Orpheus ζε Λα ειάζζνλα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο
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4.2.4. Δμαγσγή Απνηειεζκάησλ 

 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ καζεηώλ, 

ρξεηάζηεθε λα νξηζηνύλ ηα κνπζηθά ζηνηρεία πνπ αλακέλνληαη από ην ζύζηεκα 

θαη ησλ νπνίσλ ε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα εμνξπρηνύλ από ην ςεθηαθό 

αθνπζηηθό ζήκα ζα απνηειέζνπλ ην θξηηήξην επηηπρίαο ησλ καζεηώλ. 

Κνύξδηζκα:  

Αξρηθά πξέπεη λα νξηζηεί από ην ζύζηεκα ην ζύλνιν ησλ ζπρλνηήησλ νη νπνίεο 

ζα γίλνληαη απνδεθηέο σο πεξηγξαθείο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο λόηαο. 

πλεζίδεηαη λα ιακβάλεηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ε λόηα Λα4 (ε Λα πάλσ από 

ηελ κεζαία Νην), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηα 440 Hz. Έζησ ινηπόλ          . 

Από ηα ππζαγόξεηα καζεκαηηθά κνληέια γηα ηε κνπζηθή, έρνπκε όηη ν ίζνο 

ζπγθεξαζκόο ζε 12 εκηηόληα εθθξάδεηαη από ηελ √ 
  

. Αλ n είλαη ε απόζηαζε 

ζε εκηηόληα από ηελ λόηα Λα4 (ζεηηθή γηα θάζε πςειόηεξε λόηα θαη αξλεηηθή 

γηα θάζε ρακειόηεξε λόηα), ε ζπρλόηεηα ηεο λόηαο ζα είλαη: 

       √     
   (1) 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ε αλνρή ζην θνύξδηζκα δύλεηαη από ην 

παξαθάησ:  

                    

Με απηόλ ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, παξά ηα 

πηζαλά ιάζε ζην θνύξδηζκα ηεο θηζάξαο. Άξα γηα θάζε λόηα πνπ ειέγρεηαη γηα 

ηελ νξζόηεηά ηεο, ην ζύζηεκα ζα ηελ ζπγθξίλεη κε ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνύο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο.  

ην επόκελν ινηπόλ βήκα, ην ζύζηεκα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο ιίζηεο κε ηηο 

ζπρλόηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηξίηε θαη ηελ έβδνκε θάζε ζπγρνξδίαο. Γηα 

ηελ εύξεζε ινηπόλ ησλ ζπρλνηήησλ απηώλ, ην πξόγξακκα ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδεη ην όλνκα θαη ηνλ ηύπν ηεο ζπγρνξδίαο, θαζώο θαη ηελ νθηάβα ζηελ 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε. Φπζηθά δελ ζα πξνθύςεη κόλν κηα πηζαλή 

ζπρλόηεηα, αιιά έλα ζύλνιν ζπρλνηήησλ από ηηο νπνίεο ζα ειέγμνπκε γηα 
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ιόγνπο επθνιίαο κόλν ηηο αθέξαηεο ηηκέο. Μεηά ηελ εηζαγσγή από ηνλ ρξήζηε 

ηνπ νλόκαηνο θαη ηνπ ηύπνπ ηεο ζπγρνξδίαο, δεκηνπξγείηαη έλα ζηηγκηόηππν ηεο 

θιάζεο Chord ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη θαη ηα νλόκαηα ηεο ηξίηεο θαη ηεο 

έβδνκεο. Έζησ ινηπόλ όηη ζέινπκε λα βξνύκε ηηο λόηεο κηαο κείδνλνο 

ζπγρνξδίαο. Σν ζύζηεκα δέρεηαη κόλν αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο γηα ηα νλόκαηα 

ησλ λνηώλ (όπσο απηά νξίδνληαη ζην ιαηηληθό αιθάβεην) ηα νπνία αληηζηνηρνύλ 

ζε κηα αξηζκεηηθή ηηκή. Οη πεξηνξηζκνί θαίλνληαη ζην παξαθάησ ιεμηθό 

(dictionary) ζηελ Python:  

SHARP_LIST = {'B#':0, 'C#':1, 'D':2, 'D#':3, 'E':4, 'E#':5, 'F#':6, 'G':7, 'G#':8, 

'A':9, 'A#':10, 'B':11}  (2) 

ηελ παξαπάλσ ιίζηα θάζε λόηα απέρεη έλα εκηηόλην από ηηο γεηηνληθέο ηεο. 

Γλσξίδνληαο ινηπόλ όηη ε ηξίηε ηεο κείδνλνο απέρεη 4 εκηηόληα από ηελ ηνληθή, 

θαη ε έβδνκε 11 εκηηόληα, έρνπκε ζε απηή ηε πεξίπησζε όηη : 

                     θαη                         

Ο ιόγνο πνπ αλαδεηνύκε ην ππόινηπν γηα λα νξίζνπκε ην όλνκα ηεο λόηαο είλαη 

δηόηη εθηόο ηεο Νην (ή ζε απηή ηε πεξίπησζε ηεο η δίεζε) νη εμηζώζεηο ζα 

βγάινπλ απνηέιεζκα κεγαιύηεξν από 11, νπόηε βξίζθνληαο ην ππόινηπν ηεο 

δηαίξεζεο κπνξνύκε λα αληηζηνηρήζνπκε ηνλ αξηζκό ζηελ αιθαξηζκεηηθή ηηκή 

ηνπ ιεμηθνύ ηεο Python. ηε ζπλέρεηα απηέο νη ηηκέο αληηζηνηρίδνληαη κε 

πηζαλέο ζπρλόηεηεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ρξεηαδόκαζηε επηπιένλ ηελ νθηάβα 

ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε.  

Σν ζύζηεκα αξρηθά ειέγρεη εάλ ε λόηα πνπ αλαδεηάκε είλαη ζηελ ίδηα νθηάβα 

κε απηή πνπ δήισζε ν ρξήζηεο θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο άζθεζεο, θαη εάλ ηελ 

έρεη ππεξβεί ππνινγίδεη ηελ αλακελόκελε ζπρλόηεηα ζηελ επόκελε νθηάβα
11

. 

Έπεηηα ππνινγίδνληαη νη αθέξαηεο ζπρλόηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ λόηα πνπ 

αλακέλεηαη λα έρεη εθηειέζεη ν καζεηήο. Γλσξίδνληαο ηελ απόζηαζε ηεο λόηαο 

από ηελ κέζε Λα (440 Hz) ρξεζηκνπνηνύκε ηελ (1) γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

ιεμηθό πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο αλακελόκελεο ζπρλόηεηεο ηεο λόηαο αλά 

νθηάβα. Οξίζηεθε γηα ηελ θηζάξα, ην n ζηελ (1) λα κπνξεί λα πάξεη ηηκέο από -

33 έσο 20 (δειαδή ε θηζάξα λα έρεη έθηαζε -33 θαη 20 εκηηόληα γύξσ από ην 

                                                 
11

 Ο αξηζκόο ηεο νθηάβαο αιιάδεη ζε θάζε λόηα Νην. Έηζη, ζε κήθνο κηαο θιίκαθαο Νην κείδνλνο 

από Νην 3 έσο Νην 4, νη ελδηάκεζεο λόηεο ζα θέξνπλ ηνλ αξηζκό 3, ελώ ζε κήθνο κηαο θιίκαθαο 

Φα 3 έσο Φα 4, ν αξηζκόο ζα αιιάδεη κεηά ην Νην από 3 ζε 4.   
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Λα 4). Βξίζθνληαο ινηπόλ ην ζύζηεκα ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ λόηα 

από ην ιεμηθό (2), ππνινγίδεη βάζε ηεο (1) ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ αθέξαησλ 

ζπρλνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δεηνύκελε λόηα από ην ζεκείν ηεο πξώηεο 

πηζαλήο λόηαο (γηα ηελ παξνύζα εξγαζία ηεο C2) θαη πξνρσξώληαο κε βήκα 12 

έσο ηελ ηειεπηαία επηηξεπηή λόηα (Δ6). Έπεηηα, θαη εθόζνλ είλαη ήδε γλσζηή ε 

νθηάβα ζηελ νπνία αλακέλνπκε λα παίμεη ν καζεηήο ηελ ζπγθεθξηκέλε λόηα, 

θξαηάκε από ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ε (1), κόλν ηηο πηζαλέο 

ζπρλόηεηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε νθηάβα. 

 

Σεκεία έλαξμεο λόηαο: 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλακελόκελσλ ζεκείσλ εθθίλεζεο (onset) θάζε λόηαο 

πνπ εθηειέζηεθε, καο ρξεηάδνληαη ην ηέκπν, ην πιήζνο ησλ κέηξσλ, ην πιήζνο 

ησλ ρηύπσλ αλά κέηξν, θαζώο θαη ε πιεξνθνξία ηνπ πόζεο ζπγρνξδίεο ζα 

παηρηνύλ ζε θάζε κέηξν. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζύζηεκα ζηελ 

παξνύζα έθδνζή ηνπ, ππνζηεξίδεη κόλν κέηξα 4/4 κε κία (ζην πξώην ηέηαξην) ή 

δύν (ζην πξώην θαη ην ηξίην ηέηαξην) ζπγρνξδίεο ζε εθάζηνηε κέηξν (είλαη ε 

ζπλεζέζηεξε θόξκα ζηα κνπζηθά έξγα). Ζ δηάξθεηα θάζε κέηξνπ ζα είλαη : 

                     
     

     
      ⁄

 12 

Δπεηδή ςάρλνπκε ρηιηνζηά δεπηεξνιέπηνπ (γηα ιόγνπο αθξίβεηαο ζηνλ έιεγρν), 

θαη επεηδή ην ηέκπν εθθξάδεηαη ζε ρηύπνπο αλά ιεπηό (beats per minute), 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε 60.000. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε 

ηα αλακελόκελα onsets θάζε κέηξνπ (θάζε ζηηγκηόηππνπ ηεο θιάζεο Bar), ελώ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέηξν έρεη onset θαη ζην ηξίην ρηύπν, απηό ζα είλαη ίζν 

κε ην onset ηνπ κέηξνπ, ζπλ               ⁄ . 

Λόγσ ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμόξπμε ηεο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ ζεκειηώδε ζπρλόηεηα, ειέγρεηαη πξώηα εάλ ε εθηέιεζε 

ηεο λόηαο έγηλε ζηνλ ζσζηό ρξόλν θαη όζεο δελ έγηλαλ δελ ειέγρνληαη 

πεξαηηέξσ. Ζ αλνρή ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ        .  

 

                                                 
12

 Οη ρηύπνη αλά ιεπηό ζπγρένληαη κε ην ηέκπν ηνπ θνκκαηηνύ. Σν απνηέιεζκα ηεο εμίζσζεο ζα 

καο δώζεη millisecond.  
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Θεκειηώδεο ζπρλόηεηα: 

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ ζεκειηώδε ζπρλόηεηα, ιακβάλεηαη 

έλα παξάζπξν από ην onset ηεο λόηαο, κέρξη θαη 20 ms κεηά από απηό. Ζ 

δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο ζπρλόηεηαο, είλαη ε ίδηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ελόηεηα 3.1.1. θαη γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ PYin. 

 

Τνληθέο κεηαθνξέο:  

Οη ηνληθέο κεηαθνξέο ζε άιιεο θιίκαθεο εμάγνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. 

πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ιεμηθό ηεο python,ην νπνίν εκπεξηέρεη όινπο 

ηνπο πηζαλνύο θζόγγνπο από Φα ύθεζε έσο η δίεζε, ζε έλα θύθιν κε πέκπηεο 

(θάζε θζόγγνο απέρεη κε ηνλ επόκελν κηα πέκπηε θαζαξή). Ο θύθινο κε ηηο 

πέκπηεο ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά γηα ηελ εύξεζε ησλ νπιηζκώλ θάζε 

θιίκαθαο θαη είλαη βνιηθόο γηα ηελ ηνληθή κεηαθνξά κεισδηώλ. Σν ιεμηθό ζηελ 

python είλαη ην εμήο:  

COF_LIST = {'Fb':0, 'Cb':1, 'Gb':2, 'Db':3, 'Ab':4, 'Eb':5, 'Bb':6, 'F':7, 'C':8, 'G':9, 

'D':10, 'A':11, 'E':12, 'B':13, 'F#':14, 'C#':15, 'G#':16, 'D#':17, 'A#':18, 'E#':19, 

'B#':20}   # CIRCLE OF FIFTHS LIST 

Δάλ ινηπόλ ε ηνληθόηεηα ηνπ θνκκαηηνύ είλαη Λα ειάζζνλα (Α min) θαη 

ζέινπκε λα θάλνπκε κεηαθνξά ζε Μη ειάζζνλα, θάζε θαηλνύξγηα ζπγρνξδία ζα 

θξαηάεη ηνλ ηύπν ηεο (κείδνλα, ειάζζνλα, δεζπόδνπζα θιπ) θαη ζα παίξλεη ηελ 

νλνκαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (ηξίηε, έβδνκε) ηεο ζπγρνξδίαο πνπ απέρεη +1 

ζέζε από ηελ αξρηθή. ην παξάδεηγκά καο ε απζεληηθή ηνληθόηεηα καο δίλεη 

ζην ζύζηεκα : 

 [[Am7], [Bmin7b5, E7], [Am7], [Bmin7b5, E7], [Am7], [Dm7, G7], [Cmaj7], 

[C#b7b5, A7], [Dm7], [G7], [Cmaj7], [Fmaj7], [Bmin7b5], [E7], [Am7], 

[Bmin7b5, E7], [Am7], [Bmin7b5, E7], [Am7], [Bmin7b5, E7], [Emin7b5], 

[A7], [Dm7], [Dm7], [Dm7], [Bmin7b5, E7], [Am7], [Fmaj7], [Bmin7b5], [E7], 

[Am7, E7], [Am7]] 

Κάζε ιίζηα κέζα ζηε ιίζηα αληηζηνηρεί ζε έλα κέηξν, ελώ όπσο αλαθέξζεθε, 

θάζε κέηξν κπνξεί λα εκπεξηέρεη κηα ή δύν ζπγρνξδίεο. Αθνύ δεηήζνπκε από ην 

ζύζηεκα λα θάλεη ηελ ηνληθή κεηαθνξά παίξλνπκε ην παξαθάησ απνηέιεζκα:  
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[[Em7], [F#min7b5, B7], [Em7], [F#min7b5, B7], [Em7], [Am7, D7], [Gmaj7], 

[G#b7b5, E7], [Am7], [D7], [Gmaj7], [Cmaj7], [F#min7b5], [B7], [Em7], 

[F#min7b5, B7], [Em7], [F#min7b5, B7], [Em7], [F#min7b5, B7], [Bmin7b5], 

[E7], [Am7], [Am7], [Am7], [F#min7b5, B7], [Em7], [Cmaj7], [F#min7b5], 

[B7], [Em7, B7], [Em7]] 

Δδώ πξέπεη λα ηνληζηεί, όηη γηα λα επηηεπρζεί από ην ζύζηεκα νξζή ηνληθή 

κεηαθνξά, ζα πξέπεη ηόζν ε αξρηθή ηνληθόηεηα, όζν θαη ε ηνληθόηεηα 

κεηαθνξάο λα είλαη απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ δνκή ηνπ θνκκαηηνύ. 

Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα δελ επηηξέπεη ηνληθή κεηαθνξά από κείδνλα ζε ειάζζνλα 

θιίκαθα ή κεηαβνιέο ζηνλ ηύπν ηεο θάζε ζπγρνξδίαο. 

Σέινο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ λνηώλ πνπ αλακέλεηαη λα παηρηνύλ από ηνλ 

καζεηή, δεκηνπξγείηαη έλα πνζνζηό ηηο εθαηό, πνπ εθθξάδεη ηελ επηηπρία ηνπ 

καζεηή ζηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V : ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

 

Ζ πεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο έιαβε ρώξα ζην σδείν Lab Music 

Education ηεο Αζήλαο. Δθεί έλα ζύλνιν 10 καζεηώλ δνθίκαζε λα εθηειέζεη ηελ 

άζθεζε πνπ ηνπ δόζεθε. Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ, δεηήζεθε από ηνπο 

θαζεγεηέο θηζάξαο  λα πξνηείλνπλ πξνρσξεκέλνπο καζεηέο (κε θαιό ηερληθό 

επίπεδν θαη ζίγνπξα θάπνηεο γλώζεηο αξκνλίαο). Σν ζπγθεθξηκέλν σδείν 

επηιέρηεθε δηόηη απνηειείηαη από κηα νκάδα θαζεγεηώλ, νη νπνίνη έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη βαζεηά γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θάηη πνπ 

θαίλεηαη θαη από ην επίπεδν ησλ καζεηώλ ηνπ σδείνπ. Πξόθεηηαη κάιηζηα γηα 

ηελ κεγαιύηεξε αιπζίδα σδείσλ ζύγρξνλεο κνπζηθήο (jazz, rock, funk θιπ).  Οη 

ζηόρνη ηεο δνθηκήο είλαη λα εμεηάζνπκε ηηο γλώζεηο πξνρσξεκέλσλ καζεηώλ 

ζρεηηθά κε ηηο λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ, ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

εμάγεη ην ζύζηεκα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

4.1. ηνηρεία πξνο έιεγρν 

 

Δπηιέρζεθαλ λα εμεηαζηνύλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ 

ησλ καζεηώλ: 

 Γλώζεηο Αξκνλίαο : Δμεηάδεηαη εάλ ν καζεηήο έρεη θάπνηεο βαζηθέο 

γλώζεηο αξκνλίαο. Δπηιέρζεθαλ θπξίσο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύζαλ 

ηηο ηάμεηο αξκνλίαο ηνπ σδείνπ. 

 

 Γλώζεηο ζπγρνξδηώλ : Όπσο αλαθέξζεθε, θάζε θύιιν ζεσξίαο θέξεη 

drop 2 αθόξληα κε ηηο νλνκαζίεο ησλ ζπγρνξδηώλ, ησλ θζόγγσλ πνπ ηηο 

απαξηίδνπλ θαη ζεκάδη (Υ) ηεο ζέζεο ηεο ηνληθήο ζηελ 4ε, 5ε, ή 6ε 

ρνξδή (γλώζε πνπ όινη θαηέρνπλ). Οη ζπκκεηέρνληεο εξσηώληαη εάλ 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπγρνξδίεο. Γεδνκέλνπ πσο νη καζεηέο έρνπλ πςειό 

επίπεδν ηερληθήο θαηάξηηζεο (ηνπιάρηζηνλ ζηελ επηηέιεζε αλ όρη ζηνλ 
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απηνζρεδηαζκό), ηα παξαπάλσ ζα είλαη αλαγλσξίζηκα από ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο. 

 

 Υξόλνο Μειέηεο : Κάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζεη 

ην θύιιν ζεσξίαο (κπνξεί εάλ ζέιεη λα ην παξαιείςεη). Ζ θαηαγξαθή 

ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάζηεθε γηα κειέηε ν καζεηήο είλαη δείθηεο γηα ηελ 

ρξεζηκόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Τπνινγίδεηαη όηη ν θάζε καζεηήο ζα 

ρξεηαζηεί πεξίπνπ πέληε ιεπηά κειέηεο πξηλ θαη δύν κε ηξία ιεπηά 

αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, αλάινγα θαη κε ηηο γλώζεηο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο εθηεινύλ ηηο αζθήζεηο κε ζεκαληηθά 

κηθξόηεξν (έσο θαη κεδακηλό) ρξόλν κειέηεο, ε ππόζεζε ρξεζηκόηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαξξίπηεηαη.   .   

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ινγηζκηθνύ ζα 

ειεγρζνύλ ηα παξαθάησ: 

1. Οξζόηεηα απηόκαησλ ηνληθώλ κεηαθνξώλ : Έιεγρνο ησλ ηνληθώλ 

κεηαθνξώλ πνπ εμάγνληαη από ην ζύζηεκα 

2. Οξζόηεηα ζεκείσλ απηόκαηνπ ειέγρνπ :  

 Οξζόηεηα αλίρλεπζεο ξπζκηθώλ ζηνηρείσλ (onsets): Θα ειεγρζεί εάλ ηα 

ζεκεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο ζεκεία έλαξμεο θζόγγσλ αληηζηνηρνύλ 

ζε ζεκεία πνπ παίρηεθε θάηη από ηνλ καζεηή 

 Οξζόηεηα αλίρλεπζεο ηνληθώλ ζηνηρείσλ (pitch): Θα ειεγρζεί εάλ νη 

ζεκειηώδεηο ζπρλόηεηεο πνπ βξέζεθαλ, ζπκπίπηνπλ κε ηηο ζεκειηώδεηο 

ζπρλόηεηεο ησλ θζόγγσλ πνπ εθηειέζηεθαλ από ηνπο καζεηέο  

 

 

4. Υξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: Κάζε ζπκκεηέρσλ ζα παίμεη δύν θνξέο ηελ 

άζθεζε. Θα θαηαγξαθεί ε νξζόηεηα ησλ λνηώλ πνπ παίρηεθαλ, θαζώο θαη ην 

εάλ ζέιεζε αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηεο λα αλαηξέμεη ζην θύιιν ζεσξίαο (ζηε 

δηάξθεηα ηεο θάζε πξνζπάζεηαο, ν καζεηήο βιέπεη κόλν ηνλ νδεγό κε ηηο 
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ζπγρνξδίεο θαη όρη ην θύιιν ζεσξίαο). Ζ νξζόηεηα ησλ λνηώλ εμάγεηαη από ην 

πξόγξακκα απηόκαηα. 

5. Μεηά από ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ απηνζρεδηάδεη ειεύζεξα πάλσ 

ζην θνκκάηη. Εεηνύληαη νη εληππώζεηο ηνπ από ηελ εκπεηξία θαη ξσηάηαη εάλ 

ηνλ δπζθόιεςε ε αιιειεπίδξαζε θαη εάλ πηζηεύεη όηη βνεζήζεθε ζηνλ ειεύζεξν 

απηνζρεδηαζκό. 

 

 

4.2. Τπόζεζε  

 

Οη ππνζέζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα εμαρζνύλ από ηελ 

πεηξακαηηθή απηή δηαδηθαζία είλαη νη εμήο: 

Αθξίβεηα απνηειεζκάηωλ πνπ εμάγνληαη από ην ζύζηεκα: 

Αλακέλεηαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ λα θηάζεη ην 70 κε 80 ηηο εθαηό. 

ηηο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζα πξηλ ηελ πεηξακαηηθή δνθηκή, ε αθξίβεηα 

απηή έθηαλε θαη ην 100%. Παξόια απηά, νη εθηειέζεηο απηέο έγηλαλ ζε κηθξά 

ερεηηθά απνζπάζκαηα, ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο,  θαη κε ηελ κεγαιύηεξε αθξίβεηα 

εθηέιεζεο. Αλακέλεηαη ινηπόλ νη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

πεηξακαηηθέο δνθηκέο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ζε απόιπην βαζκό ηελ 

εθηέιεζή ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνεγήζεηο, θαζπζηεξήζεηο, vibrato θαη 

άιια κεισδηθά ζηνιίδηα, θαζώο θαη θηζαξηζηηθέο ηερληθέο όπσο hammer-ons, 

pull-offs, θαη slides, ην νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα. 

ηνπο καζεηέο ζα δνζνύλ μεθάζαξεο νδεγίεο λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

παξαπάλσ, αιιά δελ ζεσξείηαη εθηθηό λα ζπκκνξθσζνύλ ζε απόιπην βαζκό 

κεηά από κόιηο δύν δνθηκέο. 

Γλώζεηο κνπζηθήο ζεωξίαο θαη αξκνλίαο: 

Εεηήζεθε από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ σδείνπ λα καο πξνηείλνπλ κόλν καζεηέο πνπ 

έρνπλ γλώζεηο αξκνλίαο. Αλακέλνπκε ινηπόλ έλα κέζν επίπεδν γλώζεσλ, 

αξθεηό όκσο ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπγρνξδηώλ. Μαζεηέο θάησ από απηό ην επίπεδν γλώζεσλ ζα απνξξίπηνληαη 

αθόκα θαη εάλ απηό ζεκαίλεη κηθξό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ.  

Πνζνζηό επηηπρίαο ηωλ καζεηώλ: 
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Αλακέλεηαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ ζα ηνπο θαλεί εύθνιε ε άζθεζε θαη 

ζα κπνξέζνπλ λα ηελ θέξνπλ εηο πέξαο κε κηα ζρεηηθή επθνιία, λα κελ 

μεπεξλάεη ην 20%. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα επηρεηξήζσ λα θηάζσ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη αθόκα θαη ζε έλα θεκηζκέλν γηα ην επίπεδν ησλ ζπνπδαζηώλ 

ηνπ σδείν, ε απνπζία πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ νδεγεί ζε έιιεηςε ζεκαληηθώλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Σα πνζνζηά επηηπρίαο γηα ηνλ κέζν όξν ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλακέλεηαη ζηελ πξώηε πξνζπάζεηα λα είλαη κηθξόηεξα ηνπ 

50% ελώ γηα ηελ δεύηεξε λα πξνζεγγίζνπλ ην 50%. Γηα κηα θαιύηεξε εηθόλα ζα 

ήζεια λα ππάξρεη έλα παξάζπξν ηξηώλ εκεξώλ γηα ηηο δνθηκέο, θάηη όκσο πνπ 

δελ κπνξνύζε λα κνπ δνζεί από ην σδείν.   

 

4.3. Γηαδηθαζία θαη εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ εθάζηνηε ππνζέζεσλ, θαζώο 

θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ απόξξηςε ή ηελ επαιήζεπζή ηνπο.  

Αθξίβεηα απνηειεζκάηωλ πνπ εμάγνληαη από ην ζύζηεκα: 

Γύν κεηαβιεηέο εμάγνληαη από ην ζύζηεκα: Ζ ρξνληθή ζηηγκή έλαξμε ηεο λόηαο 

ηνπ θζόγγνπ (ζε millisecond) θαη ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηά ηνπ. Έπεηηα, ην 

ζύζηεκα ζπγθξίλεη ηελ ζεκειηώδε ζπρλόηεηα πνπ εμείρζεη από ην ζύζηεκα κε 

ηηο πηζαλέο ηηκέο ζπρλνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ θζόγγν πνπ αλακέλεηαη λα 

παηρηεί, θαη ηέινο εμάγεη έλα πνζνζηό επηηπρίαο ηνπ εθηειεζηή θαη πξναηξεηηθά 

όια ηα ζσζηά onsets θαη ηηο ζεκειηώδεο ζπρλόηεηεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηά.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ζα ειέγμσ όιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ζπγθξίλσ ην πνζνζηό 

επηηπρίαο, κε ην αληίζηνηρν πνπ εμάγεηαη από ην ζύζηεκα. Αλακέλεηαη ν δηθόο 

κνπ έιεγρνο λα δώζεη θαιύηεξα πνζνζηά, θαζώο ζα γίλεη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

αμηνινγνύζε έλαο θαζεγεηήο ηνλ καζεηή ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ειεγρζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο ζπζηήκαηνο ζε κηα εθηέιεζε 

αλαθνξάο. Ζ εθηέιεζε απηή ζα γίλεη κε ηνλ βέιηηζην δπλαηό ηξόπν (ρσξίο 

θακία ρξήζε κνπζηθώλ ζηνιηδηώλ) θαη κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή αθξίβεηα. 

Έπεηηα, ζα ειεγρζεί πόζα από ηα onsets αλαγλσξίζηεθαλ επηηπρώο από ην 
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ζύζηεκα, θαη εάλ ε αθέξαηε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 

πηζαλώλ ζπρλνηήησλ πνπ ειέγρνληαη από ην ζύζηεκα. 

 

Επίπεδν δεμηνηερλίαο νξγάλνπ, γλώζεηο κνπζηθήο ζεωξίαο θαη αξκνλίαο : 

Οη γλώζεηο κνπζηθήο ζεσξίαο ζα ειεγρζνύλ κέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ ζα 

δώζνπλ νη καζεηέο ζηελ κηθξή ζπλέληεπμε πνπ ζα ηνπο πάξσ, θαζώο θαη από 

ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα θάλσ θαη ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ επθνιία εύξεζεο ησλ 

λνηώλ ηεο ζπγρνξδίαο. Όζνη καζεηέο δπζθνιεύνληαη ζηελ εύξεζε ησλ λνηώλ 

απηώλ, απνξξίπηνληαη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πεηξακαηηθή δνθηκή. Σν 

επίπεδν δεμηνηερλίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ειέγρεηαη θαη απηό από ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηελ ζπλέληεπμε, αιιά είλαη πην εύθνια παξαηεξήζηκν θαηά ηελ 

επηηέιεζε ηεο άζθεζεο θαη ηνπ ειεύζεξνπ απηνζρεδηαζκνύ. πγθεθξηκέλα, ζην 

δειηίν πνπ ζπκπιήξσζα ζηελ ζπλέληεπμε αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ 

κεηαβιεηέο θαη παξαηεξήζεηο: 

 Όλνκα – Α/Α πκκεηνρήο  

 Δάλ γλσξίδεη ηελ 3
ε
 θαη ηελ 7

ε
 ησλ ζπγρνξδηώλ 

 Δάλ αλαγλσξίδεη ηηο ζπγρνξδίεο  

 Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα κειέηε πξηλ από θάζε πξνζπάζεηα 

 Δάλ πξηλ ηελ 2
ε
 πξνζπάζεηα κειέηεζε πάιη ην θύιιν εξγαζίαο 

 Πσο θάλεθε ζηνλ καζεηή ε αιιειεπίδξαζε 

 Δάλ πηζηεύεη όηη βνεζήζεθε ζηνλ απηνζρεδηαζκό 

 ρόιηα θαη παξαηεξήζεηο 

Πνζνζηό επηηπρίαο ηωλ καζεηώλ: 

Όπσο αλαθέξζεθε, ζα πάξσ δύν πνζνζηά επηηπρίαο: έλα από ην ζύζηεκα θαη 

έλα από ηελ δηθή κνπ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Λόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ 

ζπκκεηνρώλ ζα δηεμάγσ κόλν πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Έπεηηα ζα 

δεκηνπξγήζσ δύν ηζηνγξάκκαηα από ηα νπνία επειπηζηώ όηη ζα κπνξέζσ λα 

βγάισ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνύ επηηπρίαο ησλ 

καζεηώλ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν δεμηνηερλίαο ηνπο θαη ην επίπεδό ηνπο ζηηο 

γλώζεηο αξκνλίαο. Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ καζεηώλ ζα κνπ 

δώζνπλ κηα εηθόλα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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4.4. Μνπζηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή δνθηκή 

 

Γηα ηελ πεηξακαηηθή δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, δεηήζεθε από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

Lab music education λα πξνηείλνπλ κόλν καζεηέο πνπ έρνπλ κηα έζησ έλα κέζν 

επίπεδν γλώζεσλ αξκνλίαο. Με ηελ ζπλέληεπμε κπόξεζα λα θαζνξίζσ ην 

επίπεδν δεμηνηερλίαο θαη γλώζεσλ αξκνλίαο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηα νπνία 

παξαηίζεληαη παξαθάησ, καδί κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπο. 

 

Α/Α 

ΜΑΘΖΣΖ 
ΟΝΟΜΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΝΧΔΧΝ 

ΑΡΜΟΝΗΑ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΔΞΗΟΣΔΥΝΗΑ 

ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΖΛΗΚΗΑ 

1 ΓΖΜΖΣΡΖ ΤΦΖΛΟ ΤΦΖΛΟ 19 

2 ΛΔΟ 
ΠΟΛΎ 

ΤΦΖΛΟ 
ΠΟΛΎ ΤΦΖΛΟ 17 

3 ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΔΣΡΗΟ ΜΔΣΡΗΟ 16 

4 ΓΖΜΖΣΡΖ ΤΦΖΛΟ ΤΦΖΛΟ 26 

5 ΛΟΤΚΗΑΝΟ ΜΔΣΡΗΟ ΤΦΖΛΟ 42 

6 ΕΑΦΔΗΡΖ ΜΔΣΡΗΟ ΤΦΖΛΟ 27 

7 ΚΧΣΑ 
ΠΟΛΎ 

ΤΦΖΛΟ 
ΤΦΖΛΟ 27 

 

Πίλαθαο 5.1. : Σηνηρεία ηωλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή δνθηκή 
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4.5. Πξνεηνηκαζία δηεμαγσγήο ησλ πεηξακάησλ - Σνπνζέηεζε 

ηνπ εμνπιηζκνύ  

 

Ζ πεηξακαηηθή δνθηκή έιαβε ρώξα εληόο κηα αίζνπζαο ηνπ σδείνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δύν ππνινγηζηέο. Ο πξώηνο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ κειέηε ηνπ θύιινπ ζεσξίαο θαη ν δεύηεξνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

άζθεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε αθνπζηηθή θαζπζηέξεζε θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή δνθηκή, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θάξηα ήρνπ m-track ηεο m-audio. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζή 

ηνπο κέζσ αθνπζηηθώλ ηα νπνία απνκνλώλνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηνλ ήρν ηνπ 

πεξηβάιινληνο (noise canceling headphones). Ζ ζύλζεζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα 

ηελ πεηξακαηηθή δνθηκή θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 

Εηθόλα 5.2: Σύλζεζε ηνπ εμνπιηζκνύ 
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4.6. Γηαδηθαζία πεηξακαηηθήο δνθηκήο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά πεξλάλε από κηα κηθξή ζπλέληεπμε γηα λα 

δηαπηζησζνύλ ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ θαη ηεο κνπζηθήο ηνπο αληίιεςεο. 

Έπεηηα ηνπο δόζεθαλ νη παξαθάησ νδεγίεο:  

 Θα πξέπεη λα κειεηήζεηο ην θύιιν ζεσξίαο. Δθεί ππάξρνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ γλώζηεο ζπγρνξδίεο ζηηο νπνίεο θαίλνληαη ε ηξίηε θαη ε 

έβδνκή ηνπο. Ο ρξόλνο κειέηεο θαιό ζα είλαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα δέθα 

ιεπηά. 

 Καιείζαη ζε θάζε αιιαγή ζπγρνξδίαο λα εθηειείο ηελ ηξίηε ή ηελ 

έβδνκε ηεο ζπγρνξδίαο απηήο. Ζ εθηέιεζε απηή πξέπεη λα έξρεηαη καδί 

κε ηελ ζπγρνξδία θαη λα κελ γίλεηαη κε ηε κνξθή πξνήγεζεο ή 

θαζπζηέξεζεο.  

 Ζ εθηέιεζε ησλ λνηώλ γίλεηαη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε νθηάβα, ε νπνία 

αλαγξάθεηαη ζην θύιιν ζεσξίαο.  

 Δθόζνλ κειεηήζεηο ην θύιιν ζεσξίαο όζν πηζηεύεηο όηη ρξεηάδεηαη, ζα 

θάλεηο κηα πξώηε πξνζπάζεηα θαη ζηε ζπλέρεηα κηα δεύηεξε. Δλδηάκεζα 

από ηηο πξνζπάζεηεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα επηπιένλ κειέηε ηνπ 

θύιινπ ζεσξίαο. 

 Σέινο, ζα απηνζρεδηάζεηο πάλσ ζην ίδην θνκκάηη θαη ζα καο κεηαθέξεηο 

ηηο εληππώζεηο ζνπ.  

Ζ δηαδηθαζία ινηπόλ ηεο πεηξακαηηθήο δνθηκήο πεξηειάκβαλε ηα παξαθάησ 

βήκαηα ζηελ αληίζηνηρε ζεηξά: 

1. πλέληεπμε κε ηνλ καζεηή: Σνπ δεηνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη 

εμεηάδνληαη νη γλώζεηο ηνπ ζηελ αξκνλία (εξσηάηαη γηα ηελ δνκή ησλ 

ζπγρνξδηώλ) θαη ε δεμηνηερλία ηνπ ζηελ θηζάξα (εξσηάηαη εάλ 

αλαγλσξίδεη ηα αθόξληα ζην θύιιν ζεσξίαο). 

2. Ο καζεηήο κειεηάεη ην θύιιν ζεσξίαο θαη ηνπ παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο 

όπνπ ρξεηαζηεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο, ηνπο εμεγώ πσο είλαη ν 

ζσζηόο ηξόπνο γηα λα κειεηήζνπκε ην θύιιν ζεσξίαο ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηελ άζθεζε. Σνπο ηνλίδεηαη γηα 

κηα αθόκα θνξά όηη πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηελ άζθεζε ζηελ νθηάβα πνπ 
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αλαγξάθεηαη θαη όηη ζηνλ θόθθηλν θύθιν ζην θύιιν ζεσξίαο βξίζθνληαη 

νη δεηνύκελεο λόηεο.  

3. Ο καζεηήο επηιέγεη ην ηέκπν πνπ επηζπκεί θαη εθηειεί ηελ πξώηε ηνπ 

πξνζπάζεηα. πγθεθξηκέλα εθηειεί έλαλ νιόθιεξν θύθιν ηνπ Black 

Orpheus, ν νπνίνο αλάινγα κε ην ηέκπν δηαξθεί από 50 έσο 100 

δεπηεξόιεπηα.  

4. Μεηά ην ηελ πξώηε πξνζπάζεηα εξσηάηαη εάλ δπζθνιεύηεθε θάπνπ θαη 

εάλ επηζπκεί λα μαλαδεί ην θύιιν ζεσξίαο. Γελ ηνπ δίλεηαη θάπνηα 

νδεγία γηα ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαζώο ζα ρξεηαζηεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ην πνπ πηζηεύεη όηη πξέπεη λα δώζεη κεγαιύηεξε 

βαξύηεηα. Έπεηηα εθηειεί ηελ δεύηεξε πξνζπάζεηά ηνπ θαη δεηνύληαη νη 

εληππώζεηο ηνπ. 

5.  Εεηείηαη από ηνλ καζεηή λα εθηειέζεη έλαλ ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό 

πάλσ ζην θνκκάηη. Γελ ηνπ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, θαζώο 

ζέιεζα λα παξαηεξήζσ εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εύθνια όζεο γλώζεηο 

απνθόκηζε από ηελ παξνύζα δηαδηθαζία. Μεηά ην πέξαο ηνπ 

απηνζρεδηαζκνύ εξσηάηαη εάλ πηζηεύεη όηη βνεζήζεθε από ηελ άζθεζε 

πνπ πξνεγήζεθε.  

6. Ο καζεηήο θαιείηε λα ζρνιηάζεη ηελ εκπεηξία ηνπ από ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα θαη λα παξαζέζεη ηηο εληππώζεηο ηνπ.   

Όινη νη καζεηέο εθηέιεζαλ ην ίδην jazz standard (Black Orpheus ηνπ Luiz 

Bonfa) ην νπνίν αλήθεη ζην κνπζηθό είδνο bossa nova. ε θάζε ζπκκεηέρσλ 

δηάιεμα ηελ ηνληθόηεηα ζηελ νπνία ζα εθηειέζεη ηελ άζθεζε (αλάινγα κε ην 

πόζν εύθνια κπνξνύζε λα εθηειέζεη νξζά ηελ άζθεζε ζε Λα ειάζζνλα), ελώ 

νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ έλα ηέκπν ζην νπνίν λα ληώζνπλ άλεηα.  

 

4.7. Απνηειέζκαηα 

 

ε απηό ην θεθάιαην ζα δνύκε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ από ην ζύζηεκα όζν θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ. 

Από ηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο κόλν νη πξνζπάζεηεο ησλ 7 εμ απηώλ θξίζεθαλ όηη 

αμίδεη λα αλαιπζνύλ από ην ζύζηεκα, παξά ην γεγνλόο όηη ζε απηέο 



58 

 

ζπγθαηαιέγνληαη νξηζκέλεο κε ζρεδόλ κεδεληθή επηηπρία. Ο ιόγνο πνπ νη 

ππόινηπεο απνθιείζηεθαλ εδξάδεηαη ζηελ ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε ηεο άζθεζεο 

από ηνπο καζεηέο (εθηέιεζε άζθεζεο ζε ιάζνο νθηάβα, ρξήζε ζπγρνξδηώλ 

θιπ). Αο δνύκε ινηπόλ αξρηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ην ζύζηεκα: 

Τνληθή κεηαθνξά: 

Αξρηθά ζα εμεηάζνπκε εάλ νη ηνληθέο κεηαθνξέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ην ζύζηεκα, εμάγνληαη από απηό νξζά. Έρνληαο ήδε δεκηνπξγήζεη ηελ δηαδνρή 

ζπγρνξδηώλ ηνπ jazz standard Black Orpheus, ην αξρείν txt ζην νπνίν 

απνζεθεύνληαη νη παξάκεηξνη εηζάγεηαη ζην ππνπξόγξακκα ηνληθήο κεηαθνξάο. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα επέιεμα κεηαθνξά από ηελ απζεληηθή 

ηνληθόηεηα ηνπ θνκκαηηνύ (Λα ειάζζνλα) ζε Φα δίεζε ειάζζνλα. Σα 

αλακελόκελα απνηειέζκαηα θαίλνληαη από θύιιν εξγαζίαο πνπ δεκηνύξγεζα 

θαη παξαηίζεηαη παξαθάησ:  

 

 

  

   

 

Εηθόλα 5.3: Τν θύιιν εξγαζίαο ζε Φα δίεζε ειάζζνλα  

 

Σν θύιιν εξγαζίαο ζε Φα δίεζε ειάζζνλα δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πεηξακαηηθήο δνθηκήο θαη εθηειέζηεθε από έλαλ κόλν πνιύ πξνρσξεκέλν 
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καζεηή. Με ηελ εηζαγσγή ινηπόλ ηεο Φα δίεζε ειάζζνλνο θιίκαθαο, σο 

θιίκαθα επηζπκεηήο κεηαθνξάο, ην ινγηζκηθό κα δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα:  

[[F#m7], [G#min7b5, C#7], [F#m7], [G#min7b5, C#7], [F#m7], [Bm7, E7], 

[Amaj7], [A#b7b5, F#7], [Bm7], [E7], [Amaj7], [Dmaj7], [G#min7b5], [C#7], 

[F#m7], [G#min7b5, C#7], [F#m7], [G#min7b5, C#7], [F#m7], [G#min7b5, 

C#7], [C#min7b5], [F#7], [Bm7], [Bm7], [Bm7], [G#min7b5, C#7], [F#m7], 

[Dmaj7], [G#min7b5], [C#7], [F#m7, C#7], [F#m7]] 

Δμεηάδνληαο έλα πξνο έλα ηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ε 

ηνληθή κεηαθνξά είλαη 100% επηηπρεκέλε. Ίδηα απνηειέζκαηα πήξα θαη ζηηο 

δνθηκέο πνπ έθαλα ζηηο θιίκαθεο Ρε ειάζζνλα θαη Νην δίεζε ειάζζνλα. 

Δπηπιένλ ην ππνπξόγξακκα εμάγεη ην ρξνληθό ζεκείν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα 

εθηειεζηεί ε επηζπκεηή λόηα από ηνλ καζεηή. ηελ αξρηθή κνπ πξνζέγγηζε 

έδσζα αλνρή  60 millisecond ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα αλακελόκελα ζεκεία 

γηα ηα onsets είλαη:  

6000, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000, 14000, 16000, 17000, 18000, 20000, 

21000, 22000, 24000, 26000, 28000, 30000, 32000, 34000, 36000, 37000, 

38000, 40000, 41000, 42000, 44000, 45000, 46000, 48000, 50000, 52000, 

54000, 56000, 57000. 58000. 60000, 62000, 64000, 66000, 67000, 68000. 

Γηα ράξε επθνιίαο επηιέρζεθε έλα απιό ηέκπν (120 bpm), από ην νπνίν 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε εύθνια ηελ πιεξνθνξία όηη θάζε κέηξν ηεζζάξσλ 

ηεηάξησλ δηαξθεί 2 δεπηεξόιεπηα θαη άξα ε απόζηαζή κηαο λόηαο από ηελ 

επόκελε είλαη 2 δεπηεξόιεπηα εάλ ππάξρεη κηα ζπγρνξδία αλά κέηξν, θαη 1 

δεπηεξόιεπην εάλ νη ζπγρνξδίεο αλά κέηξν είλαη δύν. Σα παξαπάλσ καο 

δείρλνπλ θαη ηελ νξζόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηνληθήο 

κεηαθνξάο κπνξεί ινηπόλ λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε.  

Αλαγλώξηζε έλαξμεο λόηαο (onset): 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζα κηα ερνγξάθεζε αλαθνξάο ζηελ νπνία 

αλακελόηαλ ην πξόγξακκα λα εμάγεη απνηέιεζκα επηηπρίαο από 90% έσο 100% 

ζηνλ νιηθό έιεγρν (ηόζν ζηα onsets όζν θαη ζηελ νξζόηεηα ηεο λόηαο πνπ 

εθηειέζηεθε). Αξρηθά ινηπόλ επέιεμα κηα αλνρή  60 millisecond από ην 

ζεκείν πνπ αλακέλεηαη από ην πξόγξακκα λα εθηειεζηεί ε λόηα. Σν πξόγξακκα 

αλαγλώξηζε ζαλ νξζέο (από πιεπξάο ζπγρξνληζκνύ) 20 από ηηο 41 ζπλνιηθά 
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λόηεο πνπ εθηειέζηεθαλ. Αλεβάδνληαο ηελ αλνρή ζηα  160 millisecond από ηηο 

41 ζπγρνξδίεο αλαγλσξίζηεθαλ 22 σο νξζέο. Δδώ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη 

απηή ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ππάξρεη βέιηηζην ρξνληθά ζεκείν 

εθηέιεζεο ηεο λόηαο. ε εθαξκνγέο εθκάζεζεο ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ (όπσο ην 

Rhythm Master γηα Android), ε αθξίβεηα ζηνλ ζπγρξνληζκό δίλεη δηαθνξεηηθνύο 

βαζκνύο ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνζπάζεηαο (π.ρ. κέρξη ηα 60 ms πξηλ ή 

κεηά ην αλακελόκελν onset ζε κηα άζθεζε ζηα 120 bpm, ε εθηέιεζε ζεσξείηαη 

βέιηηζηε). Δπεηδή ινηπόλ ζην παξώλ ζύζηεκα δελ εμεηάδεηαη ε βέιηηζηε, αιιά 

κηα ζρεηηθή αθξίβεηα ζην ζπγρξνληζκό, θαη επίζεο δηόηη νη πξνζπάζεηεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 120 bpm, απνθάζηζα λα θξαηήζσ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη κε αλνρή αθξίβεηαο ζπγρξνληζκνύ  160 

millisecond.  

Οξζόηεηα εθηειεζκέλεο λόηαο: 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην ζύζηεκα γηα λα αλαγλσξίζεη κηα λόηα πνπ 

εθηειέζηεθε σο νξζή, εμάγεη κέζσ ηνπ αιγόξηζκνπ PipYin ηελ ζεκειηώδε 

ζπρλόηεηα θάζε ερεηηθνύ απνζπάζκαηνο πνπ πξνθξίζεθε από ηνλ αξρηθό 

έιεγρν γηα ην εάλ απνηειεί νξζό onset θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζπγθξίλεη κε ηηο 

πηζαλέο αθέξαηεο ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο λόηεο πνπ αλακέλνληαη από ην 

ζύζηεκα λα εθηειεζηνύλ (νη ηηκέο απηέο εμαξηώληαη από ην όλνκα θαη ηνλ ηύπν 

ηεο ζπγρνξδίαο, ηελ νθηάβα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε θαη ηελ 

αλνρή ζην θνύξδηζκα).  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμάγνληαη από ην ζύζηεκα ζε απηή ηε 

θάζε, ρξεζηκνπνίεζα ηελ ερνγξάθεζε αλαθνξάο (ε ίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ onsets). Αξρηθά πξέπεη λα ειέγμνπκε όηη νη πηζαλέο λόηεο 

πνπ αλακέλεηαη από ην ζύζηεκα λα εθηειεζηνύλ είλαη νη ζσζηέο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηηο ζπγρνξδίεο, ηηο ζπρλόηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηελ ηξίηε θαη ηελ έβδνκή ηνπο (γηα Λα4 = 440 Hz) θαη ηηο αθέξαηεο ηηκέο πνπ 

αλακέλνληαη από ην ζύζηεκα λα εκθαληζηνύλ έπεηηα από ηελ αλάιπζε ηνπ 

ερεηηθνύ ςεθηαθνύ ζήκαηνο (γηα Λα4 = 436 Hz – 442 Hz).  
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ΣΕΙΑ 

ΣΥΓΧΟΔΙΑΣ 
ΣΥΓΧΟΔΙΑ 

ΝΟΤΕΣ 

ΣΥΓΧΟΔΙΑΣ 

(ΦΑ#3 – 

ΦΑ4) 

ΣΥΓΧΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΜΕΛΙΟΥ 

(1ης 

ΑΜΟΝΙΚΗΣ) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

ΣΥΓΧΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΡΠ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

1 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

2 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

3 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

4 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

5 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

6 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

7 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

8 Dm7 
F 349.23 346 – 350 

C 261.63 259 – 262 

9 G7 
B 246.94 244 – 248 

F 349.23 346 – 350 

10 Cmaj7 
E 329.63 326 – 331 

B 246.94 244 – 248 

11 C#b7b5 
E 329.63 326 – 331 

Bb 233.08 230 – 234 

12 A7 
C# 277.18 274 – 278 

G 196.00 194 – 196 

13 Dm7 
F 349.23 346 – 350 

C 261.63 259 – 262 

14 G7 
B 246.94 244 – 248 

F 349.23 346 – 350 
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15 Cmaj7 
E 329.63 326 – 331 

B 246.94 244 – 248 

16 Fmaj7 
A 220.00 217 – 220 

E 329.63 326 – 331 

17 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

18 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

19 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

20 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

21 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

22 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

23 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

24 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

25 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

26 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

27 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

28 Emin7b5 
G 196.00 194 – 196 

D 293.66 290 – 294 

29 A7 
C# 277.18 274 – 278 

G 196.00 194 – 196 

30 Dm7 
F 349.23 346 – 350 

C 261.63 259 – 262 
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31 Dm7 
F 349.23 346 – 350 

C 261.63 259 – 262 

32 Dm7 
F 349.23 346 – 350 

C 261.63 259 – 262 

33 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

34 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

35 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

36 Fmaj7 
A 220.00 217 – 220 

E 329.63 326 – 331 

37 Bmin7b5 
D 293.66 290 – 294 

A 220.00 217 – 220 

38 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

39 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

40 E7 
G# 207.65 205 – 208 

D 293.66 290 – 294 

41 Am7 
C 261.63 259 – 262 

G 196.00 194 – 196 

Πίλαθαο 5.4 Σπρλόηεηεο ηωλ λνηώλ ηωλ ζπγρνξδηώλ 

 

ηελ αξρηθή ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, είρα επηιέμεη ηελ αλνρή 

ζην θνύξδηζκα λα θπκαίλεηαη γηα ην Λα4, από 438 Hz έσο 442 Hz θαζώο 

θαηλόηαλ λα δίλεη έλα αξθεηά κεγάιν πεξηζώξην γηα ηπρώλ ζθάικαηα 

θνπξδίζκαηνο. Ζ παξαπάλσ ξύζκηζε όκσο θάλεθε λα κελ δίλεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, θαζώο γηα ηελ ερνγξάθεζε αλαθνξάο αλακελόηαλ έλα πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ αμηνιόγεζε από ην ζύζηεκα πεξίπνπ ίζν κε 90% θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ δόζεθε από ην ζύζηεκα ήηαλ 53.66%. Παξαηήξεζα ινηπόλ, 

όηη ε αλάιπζε ηνπ ερεηηθνύ ςεθηαθνύ ζήκαηνο, έδηλε ηηκέο ζε νξηζκέλεο λόηεο 

πεξίπνπ 1 Hz κηθξόηεξεο από απηέο πνπ αλακελόηαλ. Αιιάδνληαο ινηπόλ ηελ 
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ξύζκηζε ηεο αλνρήο ηνπ θνπξδίζκαηνο γηα ηε Λα4 ζε 436 Hz κε 442 Hz, ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο αλέβεθε ζην 85.37 %, ην νπνίν είλαη πνιύ θνληά 

ζηελ αξρηθή πξόβιεςε.  

Έπεηηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζύζηεκα γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

βιέπνπκε ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ βάζε ησλ απαληήζεσλ πνπ κνπ 

έδσζαλ ζηε ζύληνκε ζπλέληεπμε, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο κνπ γηα 

ηηο εθηειέζεηο ηνπο, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

εθηειέζεσλ από ην ζύζηεκα. 

 

Α/Α 

ΜΑΘΗ

ΤΗ 

ΕΡΙΡΕΔΟ 

ΔΕΞΙΟΤΕΧ

ΝΙΑΣ 

ΕΡΙΡΕΔ

Ο 

ΓΝΩΣΕΩ

Ν 

ΑΜΟΝ

ΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚ

Α ΤΟΥ 

JAZZ 

STANDA

RD 

ΧΟΝΟ

Σ 

ΜΕΛΕΤ

ΗΣ (1) 

ΧΟΝΟ

Σ 

ΜΕΛΕΤ

ΗΣ (2) 

ΑΡΟΤΕΛΕΣ

ΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣ

ΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ ΑΡΠ 

ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

1 ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

ΛΑ 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

7 

ΛΕΡΤΑ 

2 

ΛΕΡΤΑ 

2,43% 0% 

34,14 17,07% 

2 
ΡΟΛΦ 

ΥΨΗΛΟ 

ΡΟΛΦ 

ΥΨΗΛΟ 

ΦΑ# 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

1 

ΛΕΡΤΟ 
- 

51,21% 36,58% 

51,21% 34,15% 

3 ΜΕΤΙΟ ΜΕΤΙΟ 

ΛΑ 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

8 

ΛΕΡΤΑ 

2 

ΛΕΡΤΑ 

0% 0% 

7,31% 4,87% 

4 ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

ΛΑ 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

8:30 

ΛΕΡΤΑ 

4 

ΛΕΡΤΑ 

19,51% 14,63% 

41,00% 26,83% 

5 ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΙΟ 

ΛΑ 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

2 

ΛΕΡΤΑ 

3 

ΛΕΡΤΑ 

0% 0% 

12,19% 9,75% 

6 ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΙΟ ΛΑ 13 2 0% 0% 
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ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

ΛΕΡΤΑ ΛΕΡΤΑ 
24,60% 14,63% 

7 ΥΨΗΛΟ 
ΡΟΛΦ 

ΥΨΗΛΟ 

ΛΑ 

ΕΛΑΣΣΟ

ΝΑ 

4 

ΛΕΡΤΑ 
- 

 51,21% 41,46%  

58,53% 46,34% 

Πίλαθαο 5.5: Αμηνιόγεζε πξνζπαζεηώλ 

 

Παξαηεξείηαη κηα απόθιηζε ησλ δύν αμηνινγήζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ ελόο κε έμη 

ζσζηώλ λνηώλ, θάηη αλακελόκελν από ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε ζην 

ερεηηθό απόζπαζκα αλαθνξάο. Οη ζπγθεθξηκέλεο απνθιίζεηο δύλαληαη λα 

δηνξζσζνύλ ζε θάπνην πνζνζηό κε κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ ερεηηθνύ ςεθηαθνύ ζήκαηνο.  

Επίπεδν καζεηώλ θαη απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο:  

Όπσο αλαθέξζεθε, ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ηνπ δείγκαηνο, δελ κπνξεί λα γίλεη 

πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά κόλν παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν επίπεδν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε όηη αθνξά ηελ 

δεμηνηερλία ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ είλαη ζε πςειό επίπεδν, ελώ ην επίπεδν ησλ 

γλώζεσλ αξκνλίαο έρεη κεγαιύηεξεο δηαθπκάλζεηο. Σν επίπεδν γλώζεσλ 

αξκνλίαο πεγάδεη ηόζν από ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ όζν θαη από ηελ 

δεμηόηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ.  Βάζε ηεο αξρηθήο 

ππόζεζεο, ην επίπεδν γλώζεσλ αξκνλίαο ζα θπκαηλόηαλ ζε κέηξηα επίπεδα, 

αιιά νη θαζεγεηέο ηνπ σδείνπ κνπ πξόηεηλαλ θπξίσο καζεηέο πςεινύ επηπέδνπ. 

Έρνληαο δύν κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηά από ηηο δύν επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ 

δεμηόηεηα εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη επαξθέο 

γηα λα ππνινγηζηεί ε γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ, νπόηε ζα αξθεζηώ 

ζηηο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηα παξαθάησ ηζηνγξάκκαηα.  
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Εηθόλα 5.6 : Επίπεδν δεμηνηερλίαο ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα θαη κέζνο όξνο 

απνηειεζκάηωλ αμηνιόγεζεο 
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Εηθόλα 5.7: Επίπεδν γλώζεωλ αξκνλίαο θαη κέζνο όξνο απνηειεζκάηωλ 

αμηνιόγεζεο 

 

 

Αξρηθά λα ζεκεησζεί όηη ν αξηζκόο 1 ππνδειώλεη κέηξην, ν 2 πςειό θαη ν 3 

πνιύ πςειό επίπεδν. ην πξώην ηζηόγξακκα νη ζπκκεηέρνληεο κε πςειό θαη 

πνιύ πςειό επίπεδν δεμηνηερλίαο ηεο θηζάξαο θαίλεηαη λα έρνπλ ίδην κέζν 

πνζνζηό επηηπρίαο. ην δεύηεξν ηζηόγξακκα ηα πνζνζηά επηηπρίαο είλαη ζρεδόλ 

αλάινγα ηνπ επηπέδνπ γλώζεο αξκνλίαο, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ην 

πςειόηεξν επίπεδν, λα είλαη θαη απηνί πνπ έρνπλ πςειόηεξα πνζνζηά 

επηηπρίαο. 

Σέινο, παξαηεξνύκε όηη ε δεύηεξε πξνζπάζεηα ήηαλ ζηαζεξά πην επηηπρεκέλε 

από ηελ πξώηε, θαζώο θαη όηη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδνληαλ ιηγόηεξν ρξόλν 

κειέηεο αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο.   

 

4.8. Έιεγρνο ππνζέζεσλ - Δπξήκαηα 

 

Σα απνηειέζκαηα όπσο παξνπζηάδνληαη θαη από ηα δύν ηζηνγξάκκαηα, θαίλεηαη 

λα επαιεζεύνπλ ηελ ππόζεζε όηη παξόιν πνπ ζρεδόλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ πςειό επίπεδν δεμηνηερλίαο ζηε θηζάξα, νη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο γλώζεηο αξκνλίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηαζηηέξα, είλαη απηέο πνπ 

ηνπο δίλνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο άζθεζεο. Ο 

ιόγνο πνπ απνθάζηζα ν καζεηήο λνύκεξν 2 λα εθηειέζεη ηελ άζθεζε ζε Φα# 

ειάζζνλα είλαη πσο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα εθηεινύζε κεηαβαιιόκελε 

εμάζθεζε ζε όιεο ηηο θιίκαθεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζέιεζα λα δείμσ όηη 

αθόκα θαη ζε πνιύ πξνρσξεκέλνπο καζεηέο jazz, ιείπνπλ δεμηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο 

αζθήζεσλ.  Δπηπιένλ, όινη νη καζεηέο, εθηόο ηνπ λνύκεξν 2, έρνπλ πεξάζεη θαη 

από ηελ θαηάζηαζε ηεο απηνδηδαζθαιίαο, όπνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηακπιαηνύξα 

γηα ηελ εθκάζεζε ηξαγνπδηώλ. Σα επξήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

δπζθνιία εθπηηπρνύο εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο επαιεζεύνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ καζεηώλ ζηελ δεύηεξε εθηέιεζε ηεο άζθεζεο, 

μεπέξαζαλ ηα αλακελόκελα από ηελ ππόζεζε κόλν γηα ηνπο δύν καζεηέο πνπ 

ήηαλ πνιύ πξνρσξεκέλνη. Απηό θαηαξξίπηεη ηελ ππόζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηώλ, είλαη όκσο έλα ζέκα πνπ ρξεηάδεηαη αλάιπζε, θάηη πνπ ζα γίλεη ζην 

επόκελν θεθάιαην.  

Σν επίπεδν γλώζεσλ αξκνλίαο θπκάλζεθε ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν, ρσξίο 

όκσο λα έρεη πξνεγεζεί επαξθήο ζύλδεζε ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ κε ηελ κνπζηθή πξάμε. Δπίζεο ε κεξηθή γλώζε ησλ 

ζπγρνξδηώλ, δπζθόιεςε ηνπο καζεηέο ζηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο θαη αύμεζε 

αξθεηά ηνλ ρξόλν κειέηεο.  

Όπσο αλακελόηαλ, νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ κνπζηθά ζηνιίδηα, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ ζεκεία ζηελ άζθεζε πνπ εγώ πξέπεη λα ηα 

αλαγλσξίζσ σο νξζά, ελώ ην ζύζηεκα ηα αλαγλσξίδεη σο ιαλζαζκέλα. 

Λεπηνκεξέζηεξα ζπκπεξάζκαηα επί ησλ επξεκάησλ απηώλ ζα παξαηεζνύλ 

επίζεο ζην επόκελν θεθάιαην.  

Δπηπιένλ, από ηηο ππόινηπεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ ζπλέληεπμε έρνπκε 

ηα παξαθάησ επξήκαηα: 

Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην ζύζηεκα δελ θνύξαζε θαλέλαλ από ηνπο καζεηέο. 

πγθεθξηκέλα, όινη κνπ δήισζαλ όηη έρνπλ ζπλεζίζεη λα κειεηάλε κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν, θαζώο βξίζθνπλ νδεγνύο θπξίσο ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Ο Γεκήηξεο (1), πξνζπάζεζε λα θνηηάμεη ηηο λόηεο ηεο ζπγρνξδίαο θαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό θαη ην θαηάθεξε ζε γεληθέο γξακκέο. Πέξα από απηό, ν ηξόπνο 

πξνζέγγηζεο ηεο άζθεζεο δελ ηνπ έδσζε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα θαη ηνπ 

πξνζέδσζε άγρνο.  

Ο Λεό (2) δελ αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηα ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη θηλήζεθε ζε 

γλσζηά ζε εθείλνλ κνλνπάηηα. Γηα ην επίπεδό ζην νπνίν βξίζθεηαη είλαη 

μεθάζαξν όηη ρξεηάδεηαη λα δνπιέςεη πεξηζζόηεξν ζε άιινπο ηνκείο, θαζώο ην 

αληηθείκελν ηεο άζθεζεο ηνπ ήηαλ ήδε γλσζηό. 

Ο Γεκήηξεο (3) αληηκεηώπηζε αξθεηά πξνβιήκαηα, θπξίσο ιόγσ έιιεηςεο 

γλώζεσλ ζηελ αξκνλία. Απνηέιεζκα ήηαλ λα κελ κπνξεί λα θάλεη εύθνια ηελ 

ζύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο. 
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Ο Γεκήηξεο (4) δήισζε ελζνπζηαζκέλνο από ηελ εκπεηξία, θαζώο θάλεθε όηη 

θαηάιαβε πιήξσο ηνλ ζθνπό ηεο άζθεζεο. Σνπ θάλεθε ζεκαληηθό όηη ε 

εμάζθεζε πεξηνξίδεηαη ζε κηα νθηάβα θαη δήισζε όηη βνεζήζεθε ζηνλ 

απηνζρεδηαζκό. Αλαγλώξηζε εύθνια ηόζν ηηο λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ όζν θαη ηηο 

ζέζεηο ησλ αθόξλησλ. 

Ο Λνπθηαλόο (5) δπζθνιεύηεθε ιόγσ ηεο ειάζζνλνο θιίκαθαο θαη δελ 

θαηάθεξε λα επηηύρεη έλα θαιό πνζνζηό. Αξθεηέο θνξέο επίζεο, θάλεθε λα 

ράλεηαη ζην ξπζκηθό ζθέινο. 

Ο Εαθείξεο (6) ζεώξεζε ηελ εκπεηξία άθξσο ζεηηθή. Γήισζε όηη βνεζήζεθε 

ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη όηη κπήθε ζηελ δηαδηθαζία λα ζθεθηεί ηηο λόηεο ησλ 

ζπγρνξδηώλ. Γπζθνιεύηεθε δηόηη ήηαλ ν κόλνο πνπ δελ είρε ην Black Orpheus 

ζην κπαιό ηνπ. Πξνηίκεζε ελ ηέιεη λα ζηνρεύζεη θπξίσο ηηο 3
εο

 ηεο ζπγρνξδίαο. 

Ο Κώζηαο (7) επίζεο ελζνπζηάζηεθε από ηελ εκπεηξία. Έρνληαο μαλαδεί ηηο 

ζπγρνξδίεο θαη ιόγσ ηνπ πνιύ πςεινύ επηπέδνπ πνπ έρεη ζηελ αξκνλία δελ 

δπζθνιεύηεθε πνιύ ζηελ άζθεζε, επηηπγράλνληαο έλα πνζνζηό πάλσ απν 50%. 

Θεσξεί όηη ην ζύζηεκα κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηνλ απηνζρεδηαζκό.  

Ο Γεκήηξεο (4), Ο Εαθείξεο (6), θαη ν Κώζηαο (7), αληηπξνζσπεύνπλ 

θαιύηεξα ην πιήζνο ησλ καζεηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ην ζύζηεκα. 

Απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη γλώζεηο ηνπο είλαη ζην θαηάιιειν επίπεδν, θαη 

παξάιιεια αληηιήθζεθαλ πιεξέζηεξα ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (θάηη πνπ δελ ζπλέβε κε ηνλ Γεκήηξε (1) θαη ηνλ Λνπθηαλό (5), νη 

νπνίνη είραλ παξόκνην επίπεδν). Ο Λεό (2), αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

καζεηώλ πνπ έρνπλ κάζεη θηζάξα δίπια ζε πνιύ κεζνδηθνύο θαζεγεηέο, κε 

απνηέιεζκα λα έρεη ήδε αλαπηύμεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηόηεηεο, κε απνηέιεζκα ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα λα κελ ηνπ ηαηξηάδεη. 

Σέινο ν Γεκήηξεο (3), ρξεηάδεηαη λα εληζρύζεη ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ γλώζεηο ώζηε 

λα κπνξέζεη λα εθηειέζεη ηελ άζθεζε κε έλα θαιύηεξν πνζνζηό επηηπρίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI : ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ζα πξνζπαζήζσ λα εμάγσ 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα βάζε ησλ επξεκάησλ πνπ πήξα ζηελ πξνεγνύκελε 

ελόηεηα. Από ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα πξνθύςνπλ θαη νξηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο νη νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα εμεηαζηνύλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

6.1. πκπεξάζκαηα 

 

Αξρηθά ζε όηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ην ζύζηεκα: 

Οη ηνληθέο κεηαθνξέο ήηαλ 100% επηηπρεκέλεο. Ζ ρξήζε ηνπ θύθινπ ησλ 

πέκπησλ, εθηόο από ηελ πξαθηηθή ζηελ θιαζηθή ζεσξία, θαίλεηαη πσο βγάδεη 

αζθαιή θαη αθξηβή απνηειέζκαηα θαη όηαλ εθαξκόδεηαη από ινγηζκηθό Τ/Ζ.  

Ζ ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ HFC γηα ηελ εμόξπμε ηεο έλαξμεο ηεο λόηαο, ήηαλ 

ζρεηηθώο επηηπρεκέλε. ε θάζε εθηέιεζε, ν αιγόξηζκνο δελ αλαγλώξηδε έλα κε 

δύν onsets, ηα νπνία δελ είραλ ηόζν απόηνκε αηάθα (attack ζηε πεξηβάιινπζα 

ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ) όζν ηα ππόινηπα. Δπηπιένλ, νξηζκέλα onsets ηα νπνία 

απείραλ από ην αλακελόκελν ζεκείν εθθίλεζεο θαη ζα κπνξνύζαλ από έλαλ 

θαζεγεηή κνπζηθήο λα ζεσξεζνύλ ζσζηά, ιόγσ ηεο απζηεξόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ αθξίβεηα ηεο ρξνληθήο εθηέιεζεο, αλαγλσξίδνληαλ σο 

ιαλζαζκέλα. Παξόια απηά όκσο, επέιεμα ε ρξνληθή αθξίβεηα ηεο εθηέιεζεο λα 

θξίλεηαη απζηεξά από ην ζύζηεκα, νπόηε θξάηεζα ηα απνηειέζκαηα σο έρνπλ.  

Σα απνηειέζκαηα εμόξπμεο ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο από ηνλ αιγόξηζκν 

PipYin, ήηαλ επίζεο ζρεηηθώο επηηπρεκέλα. Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο λόηαο 

θαίλεηαη λα επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκό ηελ δπλαηόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ είηε  λα 

εμάγεη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, είηε λα εμάγεη ην ζσζηό απνηέιεζκα. 

πγθεθξηκέλα, βξίζθνπκε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνπο πην έκπεηξνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζώο ηείλνπλ λα εθηεινύλ ηηο λόηεο κε πνιιά ζηνιίδηα, ηα 

νπνία είλαη πνιύ δύζθνιν λα ειέγμνπλ, κε ηε ρξήζε ηνπ hammer-on θαη ηνπ 
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pull-off λα δεκηνπξγνύλ ηα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα. ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο, ν εθηειεζηήο θξνύεη ηε ρνξδή παηώληαο έλα ηάζην x, θαη ζηε ζπλέρεηα 

βάδεη έλα άιιν δάθηπιν ζην ηάζην y, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ δεηνύκελε από 

ηελ άζθεζε λόηα. Απνηέιεζκα είλαη ην onset λα ζπλδέεηαη κε ηελ ζπρλόηεηα x, 

θαη ην ζύζηεκα λα ηελ αλαγλσξίδεη σο ιαλζαζκέλε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν 

θαζεγεηήο πνπ αμηνινγεί ηελ εθηέιεζε, ηελ ζεσξεί νξζή. Δάλ απηέο νη 

απνθιίζεηο δελ είλαη εύθνιν λα δηνξζσζνύλ ζηνπο ίδηνπο ηνπ αιγνξίζκνπο, ζα 

ρξεηαζηεί νη καζεηέο λα ππαθνύνπλ ζε απόιπην βαζκό ζηηο νδεγίεο πνπ ηνπο 

δύλνληαη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα επηηύρνπλ έλα πνζνζηό θνληά ζην 100%. ε 

απηή ηε πεξίπησζε εγείξεηαη ην εξώηεκα εάλ ην λα δίλεηο ζηνπο καζεηέο 

νδεγίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δεμηνηερλίαο ηνπο πξνο όθεινο 

ηεο επηηπρεκέλεο εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο είλαη ζεκηηό. Λακβάλνληαο ηα 

παξαπάλσ ππόςε, θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηδαληθά ην πξόβιεκα πξέπεη 

λα ιπζεί κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ αιγόξηζκν ή πξνζζέηνληαο έλαλ πνπ 

αλαγλσξίδεη ηε ρξήζε απηώλ ησλ ηερληθώλ.  

Σέινο, ε ηαρύηεηα πξνζπέιαζεο ησλ αιγνξίζκσλ ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα ήηαλ 

κεγαιύηεξε, θάηη πνπ ζα έθαλε ην ζύζηεκα ειθπζηηθόηεξν γηα ηνλ καζεηή, 

αιιά πνπ επίζεο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξνύζα έξεπλα.  

ε όηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη δύζθνιν λα εμαρζνύλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα θαζώο ππάξρνπλ κόλν θάπνηεο ελδείμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Θα ρξεηαζηεί ινηπόλ λα βαζηζηώ πάλσ ζηηο 

απαληήζεηο πνπ κνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ζπλέληεπμε, θαζώο θαη 

ζηηο παξαηεξήζεηο κνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο 

άζθεζεο.  

Σα πεξηζζόηεξα drop 2 αθόξληα ήηαλ γλσζηά από ηνπο καζεηέο, κε θάπνηεο 

εμαηξέζεηο θπξίσο ζηηο ειαηησκέλεο θαη εκηειαηησκέλεο ζπγρνξδίεο. Απηό 

βνήζεζε ζηελ ηαρύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θύιινπ ζεσξίαο από ηνπο καζεηέο, θαη 

ηελ ζύλδεζε ησλ λνηώλ κε ηα αθόξληα. Δπηπξόζζεηα, ε ηδηαηηεξόηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αθόξλησλ λα εκθαλίδνπλ ζε γεηηνληθέο ρνξδέο ηελ 3
ε
 θαη ηελ 7

ε
 

ηνπο, θαζώο θαη νη πησηηθέο θηλήζεηο ζηηο δηαδνρέο II – V – I, δίλνπλ εύθνιεο 

ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζπγρνξδηώλ. Σα πξνβιήκαηα μεθηλνύλ ζην κέγεζνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνύζαλ νη καζεηέο λα θσδηθνπνηήζνπλ θαη λα 
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αλαθαιέζνπλ ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Με εμαίξεζε κόλν ηνπο δύν 

καζεηέο πνπ είραλ πνιύ πςειό επίπεδν (πηπρίνπ αξκνλίαο) ζε όηη αθνξά ηηο 

γλώζεηο ζεσξίαο θαη αξκνλίαο, νη ζπκκεηέρνληεο εθηεινύζαλ ζσζηά θπξίσο ηηο 

λόηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ζπγρνξδίεο ηνπ πησηηθνύ II – V – I ηεο Λα ειάζζνλνο. 

Απηά ηα δεδνκέλα, δίλνπλ ηελ έλδεημε όηη ε άζθεζε ζα πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε 

επηκέξνπο chunks θπξίσο γύξσ από ηηο εθάζηνηε πηώζεηο. Ηδαληθά ινηπόλ, ζε 

πξώηε θάζε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθηεινύλ αζθήζεηο ζε δύν δηαδνρέο 

ζπγρνξδηώλ II – V – I νη νπνίεο πεξηέρνπλ έμη κε νθηώ αθόξληα (εάλ κηιάκε γηα 

πηώζε ηύπνπ VI – II – V – I), ή κηα δηαδνρή II – V – I, ζπλ ηξία κε ηέζζεξα 

αθόξληα.  

Σν θύιιν ζεσξίαο θάλεθε λα είλαη αξθεηά βνεζεηηθό γηα ηνπο καζεηέο, 

ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ ζπλέληεπμε. Ο κέζνο όξνο κειέηεο πξηλ 

ηελ πξώηε πξνζπάζεηα ήηαλ 6,14 ιεπηά, ρξόλνο ν νπνίνο αλακελόηαλ λα δώζεη 

κεγαιύηεξν πνζνζηό επηηπρίαο. Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε νδεγνύκαη ζην ζπκπέξαζκα, όηη ην ρακειό πνζνζηό επηηπρίαο 

ζπγθξηηηθά κε ην ρξόλν κειέηεο, νθείιεηαη ζε αλεπαξθέο chunking. ηε 

δεύηεξε πξνζπάζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο απνθάζηζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα 

πξνζεγγίζνπλ θπξίσο ηηο 3
εο

 ησλ ζπγρνξδηώλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

κηθξόηεξν ρξόλν κειέηεο (2 ιεπηά κέζνο όξνο) θαη κεγαιύηεξα πνζνζηά 

επηηπρίαο (32,71% έλαληη 17,76% ηεο πξώηεο πξνζπάζεηαο). ε απηή ηε 

παξαηήξεζε πηζηεύσ όηη νθείιεηαη θαη ε κεγαιύηεξε επηηπρία ηεο δεύηεξεο 

πξνζπάζεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αθνπζηηθή θαηαλόεζε ησλ δηαδνρώλ ησλ 

ζπγρνξδηώλ ηνπ θνκκαηηνύ πξνο εμέηαζε. Ζ επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ θύιινπ ζεσξίαο πνπ 

παξνπζίαζα ζηνπο καζεηέο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο.  

Ζ αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ επηηέιεζε ήηαλ ε απινύζηεξε δπλαηή. Ζ ρξήζε 

κόλν ηνπ νδεγνύ ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε δηαδνρή ησλ ζπγρνξδηώλ 

επηιέρηεθε δηόηη αλαπαξηζηά νξζά ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο κνπζηθήο 

επηηέιεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κνπ απάληεζαλ ρσξίο θαλέλαλ δηζηαγκό όηη ε 

αιιειεπίδξαζε δελ ηνπο δπζθόιεςε θαζόινπ, θαη πσο έρνπλ ζπλεζίζεη λα 

κειεηνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Γύν από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξόηεηλαλ ηελ 

ρξήζε θέξζνξα γηα ηελ ππνβνήζεζε ζην ξπζκηθό θνκκάηη, θάηη πνπ ηνπο 
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εμήγεζα πσο απέξξηςα, δηόηη δελ ζπλάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο 

πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ κνπζηθνύ απηνζρεδηαζκνύ.  

Δθηόο ησλ δύν πνιύ πξνρσξεκέλσλ ζε γλώζεηο ζεσξίαο θαη αξκνλίαο, νη 

καζεηέο κνπ δήισζαλ πσο ε άζθεζε ηνπο βνήζεζε ζηνλ κεηέπεηηα 

απηνζρεδηαζκό ηνπο πάλσ ζην δνζκέλν jazz standard. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα λα 

δνύκε θάπνηα δηαθνξά ζηηο δεμηόηεηεο απηνζρεδηαζκνύ ησλ πην πξνρσξεκέλσλ 

καζεηώλ ζα πξέπεη, εθηόο από ην λα αλαηξέμνπκε ζηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηηο 

θιίκαθεο πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε jazz, λα εθηειέζνπκε θαη κηα πην 

ιεπηνκεξή κνπζηθή αλάιπζε ηεο απηνζρεδηαζηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο. Ζ 

δήισζε πάλησο ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ όηη θαηάθεξαλ λα πξνζεγγίζνπλ 

θάπνηεο λόηεο ζπγρνξδηώλ θαηά ηνλ απηνζρεδηαζκό ηνπο, είλαη κηα έλδεημε 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.         

πγθξηηηθά ηώξα κε ηελ πην θιαζηθή (θαη αλαγλσξηζκέλε από ηνπο θηζαξίζηεο) 

πξνζέγγηζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ηαζηηέξαο, απηή ηνπ Mick Goodrick (1987), 

παξαζέησ ηα παξαθάησ: 

Ζ παξνύζα πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεγαιύηεξν αξηζκό καζεηώλ 

θηζάξαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Goodrick βαζίδεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ λνηώλ ηνπ 

εθάζηνηε κνπζηθνύ ηξόπνπ αξρηθά ζε κηα ρνξδή. Δάλ δεηνύζακε από έλα 

ζύλνιν θηζαξηζηώλ νη νπνίνη αγλννύλ ηηο λόηεο ζηελ θηζάξα, αιιά έρνπλ κάζεη 

λα παίδνπλ εκπεηξηθά, λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Goodrick, ε 

πηζαλόηεηα λα ηελ αθνινπζήζνπλ πηζηά είλαη κηθξή. Απηό ζα ζπκβεί δηόηη δελ 

ζα επηηεπρζεί θάπνηα ζύλδεζε κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε επθνιόηεξε θσδηθνπνίεζε ησλ θαηλνύξγησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε 

επίηεπμε βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα. 

Τπελζπκίδσ εδώ, όηη θαηά ηελ γλώκε κνπ, έλα από ηα κεγαιύηεξα θίλεηξα γηα 

ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο θηζάξαο είλαη ην λα έρνπλ γξήγνξα απνηειέζκαηα 

θαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ηηο εθαξκόδνπλ ζρεδόλ άκεζα 

ζην παίμηκό ηνπο.  

Δπηπιένλ, ν Goodrick ππνζηεξίδεη όηη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεηο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ λνηώλ ζε κηα θιίκαθα, είλαη βιέπνληαο ηηο λόηεο ζε κηα επζεία 

γξακκή. Ζ αιήζεηα θαηά ηε γλώκε κνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε. Μπνξεί ζε 

απηή ηε πεξίπησζε λα βιέπνπκε επθνιόηεξα ηηο δηαζηεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ 
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ησλ λνηώλ, αιιά αθαηξείηαη ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηεο αξκνλίαο, ην 

νπνίν αθνξά ηηο ζπλερήζεηο. ηε δηθή κνπ πξνζέγγηζε, ε εθκάζεζε ησλ λνηώλ 

γίλεηαη κέζσ ησλ ζπγρνξδηώλ, κε όια ηα πηζαλά voicings θαη κε ηελ παξάιιειε 

ιήςε πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο ζπγρνξδίεο θαη 

ηηο θιίκαθεο. Σέινο, ν πην μεθάζαξνο ηξόπνο γηα λα δείμνπκε θαη λα δηδάμνπκε 

ηηο δηαζηεκαηηθέο  ζρέζεηο ζε κηα θιίκαθα παξακέλεη ην πηάλν, όξγαλν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη από ηνπο θαζεγεηέο θηζάξαο.  

 

6.2. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Ζ έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμόξπμε ηεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο πξνρσξάεη 

θάζε ρξόλν, θπξίσο ιόγσ ηνπ ζπλεδξίνπ ISMIR. ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην, 

ππάξρεη θαη δηαγσληζηηθό κέξνο πνπ αθνξά ηελ παξνπζίαζε αιγνξίζκσλ γηα 

ηελ βέιηηζηε θαη ηαρύηεξε εμόξπμε ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο θαη ξπζκηθήο 

αμίαο. Γελ κπνξώ ινηπόλ λα πξνηείλσ θάπνηα δηαθνξνπνίεζε πάλσ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό ηνκέα, θαζώο ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε απηά ηα ζέκαηα, γλσξίδεη πνιύ θαιύηεξα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ 

ηερληθώλ εμόξπμεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ εμόξπμε πιεξνθνξίαο από ςεθηαθό ερεηηθό ζήκα 

ειεθηξηθήο θηζάξαο: 

Οη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ηερληθώλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη εθαξκόδνληαη ζηελ 

ειεθηξηθή θηζάξα νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ζα ρξεηαζηεί απηέο νη ηερληθέο 

λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από ηελ απιή εθηέιεζε θάζε 

λόηαο. Ηδαληθά ε αλίρλεπζε ηεο εθάζηνηε ηερληθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ 

εμόξπμε ηεο ηειηθήο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο, ώζηε λα ιεθζεί θαη ην ζσζηό 

απνηέιεζκα από ην ζύζηεκα. Έλα αθόκε πξόβιεκα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

απαιεηθζεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ λνηώλ πνπ δελ 

δίλνπλ κεγάιε αηάθα ζηελ πεξηβάιινπζα ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ. ε ηερληθέο 

όπσο ην hammer-on, ε δεύηεξε λόηα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ζηε δεηνύκελε 

από ην ζύζηεκα λόηα, δελ αλαγλσξηδόηαλ από ηνλ αιγόξηζκν HFC, θάηη πνπ ζα 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. 
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Σα πξνηεξήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο κεηαβαιιόκελεο εμάζθεζεο γηα ζηελ 

αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ρεηξηζκό κνπζηθνύ νξγάλνπ 

δελ κπόξεζαλ λα επαιεζεπηνύλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα γηα ηελ 

ρξήζε ηεο κεηαβαιιόκελεο εμάζθεζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηδαδ απηνζρεδηαζκό, ζα ρξεηαζηεί κηα ζπγθξηηηθή έξεπλα 

όπνπ κηα νκάδα θηζαξηζηώλ ζα εθηειεί ηελ άζθεζε ζε έλα jazz standard 

ζπγθεθξηκέλεο ηνληθόηεηαο πνιιέο θνξέο κέρξη λα πεξάζεη ζηελ επόκελε, ελώ 

κηα άιιε νκάδα ζα ελαιιάζζεη ηηο ηνληθόηεηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.      

Σέινο, ε ιύζε πνπ πξνηείλσ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρσξηθήο ζθέςεο ζηε θηζάξα, 

ζα ρξεηαζηεί λα ζπγθξηζεί κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εθκάζεζεο ηεο ηαζηηέξαο. 

ε κηα νκάδα καζεηώλ ζα δίλνληαη μερσξηζηά πξνο κειέηε νη ζέζεηο ησλ 

αθόξλησλ ζε πέληε ζέζεηο θαη αλεμαξηήησο νθηάβαο, ελώ ζε κηα νκάδα 

καζεηώλ ηα αθόξληα ζα πεξηνξίδνληαη ζε κηα ζέζε θαη κηα νθηάβα. Έπεηηα νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα καζαίλνπλ ηηο λόηεο ησλ ζπγρνξδηώλ βάζε απηώλ ησλ 

αθόξλησλ θαη ηέινο ζα εθηεινύλ έλαλ απηνζρεδηαζκό πάλσ ζην θνκκάηη ν 

νπνίνο ζα αμηνινγείηαη από έλαλ θαζεγεηή θηζάξαο.  

Σα παξαπάλσ απνηεινύλ απιά πξνηάζεηο γηα έξεπλα θαη ζίγνπξα ζα κπνξνύλ 

λα κεηαζρεκαηηζηνύλ ώζηε λα καο δώζνπλ αζθαιέζηεξα απνηειέζκαηα.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I : ΦΤΛΛΑ ΘΔΧΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II : ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III : ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ 

ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ
i
 

 

 

Γεκηνπξγία άζθεζεο:  

 

Please enter file name to save song parameters (include .txt after name) 

new_file_excample.txt 

Please enter bpm 120 

Please enter beats per bar 4 

Please enter time signature 4 

Please enter total amount of bars 3 

Please enter song scale C 

Please enter maj for major scale or min for minor scale maj 

Please select starting note F 

Please select starting note octave (C2 to E5). Please regard real and not transposed 

pitches 3 

onset is 0.0 

 

Please enter 1 or 2 chords in bar1 1 

Please enter maj for major, min for minor, hdim for half diminished, dim for 

diminished or dom for dominant maj 

Please enter Chord:C 

onset is 6000 

 

Please enter 1 or 2 chords in bar2 2 

Please enter maj for major, min for minor, hdim for half diminished, dim for 

diminished or dom for dominant min 

Please enter Chord:D 

onset is 8000  
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Please enter maj for major, min for minor, hdim for half diminished, dim for 

diminished or dom for dominant dom 

Please enter Chord:G 

onset is 9000 

 

Please enter 1 or 2 chords in bar3 1 

Please enter maj for major, min for minor, hdim for half diminished, dim for 

diminished or dom for dominant maj 

Please enter Chord:C 

onset is 10000  

 

[[Cmaj7], [Dm7, G7], [Cmaj7]] 

 

 

Μνξθνπνίεζε άζθεζεο 

 

Please enter file name (inlcluding .txt)new_file_excample.txt 

onset is 0.0 

input ch pitch in chord is C  

ibnput ch pitch in chord capital is C 

beats per minute = 120  

time signature is 4/4  

scale is Cmaj 

excersise octave is F3 to F4 

Do you want to make any changes? press (y)es or (n)oy 

Y 

Please enter file name to save song parameters (include .txt after name) 

new_mod.txt 

to keep some of the previous settings, just enter the same as before 

Please select new bpm 89 

Scale is Cmaj. Please enter new song maj scale A 
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Please select new starting note for the octave G 

Please select new octave (C2 to E5). Regard real pitches 3 

 

 

[[Amaj7], [Bm7, E7], [Amaj7]] 

5392 

8088 

9436 

10784 

 

 

Αμηνιόγεζε πξνζπάζεηαο καζεηή 

 

Please wait. Calculating pitch in onset position 4.00544 

Please wait. Calculating pitch in onset position 6.24617 

Please wait. Calculating pitch in onset position 8.23147 

Please wait. Calculating pitch in onset position 11.0179 

Please wait. Calculating pitch in onset position 12.0279 

Please wait. Calculating pitch in onset position 13.9668 

Please wait. Calculating pitch in onset position 15.0581 

Please wait. Calculating pitch in onset position 15.9985 

Please wait. Calculating pitch in onset position 17.9722 

Please wait. Calculating pitch in onset position 19.9924 

Please wait. Calculating pitch in onset position 22.0241 

Please wait. Calculating pitch in onset position 24.021 

Please wait. Calculating pitch in onset position 26.018 

Please wait. Calculating pitch in onset position 28.0497 

Please wait. Calculating pitch in onset position 30.0118 

Please wait. Calculating pitch in onset position 32.0668 

Please wait. Calculating pitch in onset position 34.0869 

Please wait. Calculating pitch in onset position 34.2494 

Please wait. Calculating pitch in onset position 35.155 
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Please wait. Calculating pitch in onset position 36.0954 

Please wait. Calculating pitch in onset position 38.0691 

Please wait. Calculating pitch in onset position 38.8005 

Please wait. Calculating pitch in onset position 39.0444 

Please wait. Calculating pitch in onset position 40.0196 

Please wait. Calculating pitch in onset position 41.8307 

Please wait. Calculating pitch in onset position 43.0382 

Please wait. Calculating pitch in onset position 44.1179 

Please wait. Calculating pitch in onset position 46.0103 

Please wait. Calculating pitch in onset position 50.0622 

Please wait. Calculating pitch in onset position 52.0243 

Please wait. Calculating pitch in onset position 54.0328 

Please wait. Calculating pitch in onset position 56.053 

Please wait. Calculating pitch in onset position 58.0383 

Please wait. Calculating pitch in onset position 60.0932 

Please wait. Calculating pitch in onset position 62.0902 

Please wait. Calculating pitch in onset position 64.1567 

(4005, 164) 

got seventh 

(6246, 165) 

(8231, 165) 

got seventh 

(11018, 174) 

got third 

(12028, 165) 

got seventh 

(13967, 147) 

got third 

got third 

(15058, 147) 

(15999, 139) 

(17972, 147) 
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(19992, 146) 

got third 

(22024, 147) 

got seventh 

(24021, 139) 

(26018, 184) 

got third 

(28050, 116) 

(30012, 174) 

got third 

(32067, 164) 

got seventh 

(34087, 164) 

(34249, 184) 

(35155, 174) 

(36095, 215) 

(38069, 208) 

(38801, 208) 

(39044, 174) 

(40020, 185) 

(41831, 165) 

(43038, 165) 

(44118, 156) 

(46010, 165) 

got seventh 

(50062, 146) 

got third 

(52024, 110) 

(54033, 116) 

(56053, 174) 

(58038, 139) 

(60093, 122) 
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got third 

(62090, 164) 

(64157, 183) 

 

Your score: 34.15 % 

 

 

 

 

                                                 
i
 Με bold νη ηηκέο πνπ εηζάγνληαη ζην ζύζηεκα από ηνλ ρξήζηε 


