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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
 
 “Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την δηµιουργία ενός διαδικτυακού 
περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός ιστότοπου, χτισµένου µε την χρήση νέων τεχνολογιών 
που διδάσκονται στο τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης, στα 
πρότυπα ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού για το ίδιο το τµήµα. Πρόκειται για 
έναν ιστότοπο ο οποίος προσφέρει επιλογές όπως την ζωντανή ακρόαση του 
ραδιοφωνικού προγράµµατος, την απ΄ευθείας ακρόαση µουσικών έργων οργανοµένων 
και κατανεµηµένων ανά είδος (µουσική βιβλιοθήκη), πρόσβαση σε αρχείο παλαιοτέρων 
εκποµπων, γνωριµία και επικοινωνία µε το προσωπικό του σταθµού αλλά και χρήσιµους 
συνδέσµους. Όλα αυτά µέσα από την περιήγηση σε ένα περιβάλλον καλαισθητο και 
φιλικό προς τον χρήστη. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το παρόν 
εγχείρηµα δεν αποτελεί ένα ολοκληρωµένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθµό, αλλά 
επικεντρώνεται στην δηµιουργία του διαδικτυακού περιβάλλοντος του. Γι αυτόν τον λόγο 
η ζωντανή µετάδοση και το αρχείο εκποµπών, είναι προϊόντα εικονικής λειτουργείας 
αφού για να υπάρξουν σε πραγµατικό επίπεδο θα πρέπει να υφίσταται ένας σταθµός  
αυτού του είδους είδη σε λειτουργία, µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. 
 Πέραν της ίδιας της εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε η συγγραφή ενός θεωρητικού 
πλαισίου που αφόρα στον τρόπο δηµιουργίας της και στο οποίο επιπρόσθετα, 
καταγράφεται µία ιστορική αναδροµή της δηµιουργίας και εξέλιξης του µέσου, πως 
επηρρεάστηκε από την εξέλιξη της τεχνολογίας και σε ποιες µορφές υφίσταται σήµερα. 
Επίσης πραγµατοποιείται η ανάλυση των τεχνικων, των µέσων, και των νοµικών 
ενεργειών, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η λειτουργία ενός ραδιοφωνικού σταθµού 
αυτής της µορφής αλλά και ποιες οι χρήσεις του και η πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη του” 
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ABSTRACT 
 

 
 “The purpose of this paper is to present the creation of a website, undertaking the 
application of new technologies that are being taught in the department of Music 
Technology and Acoustics of TEI of Crete, built in the form of an Internet based Radio 
Station created for the department. It is a website which offers a plethora of choices such 
as live listening of the radio broadcast, on demand performance of musical pieces which 
are organised and divided by genre (music library), access in archives of  past 
broadcasts, as well as acquaintance and communication with the station staff and 
additional useful links. These previously mentioned factors could be browsed in a tasteful 
and user- friendly environment. At this point, it is important to mention that the present 
project is centred more on the creation of a website of an internet based Radio Station, 
rather than on constituting a completed web Radio Station. Therefore, the options of both 
live broadcasting and the archived broadcasts are a simulation of the actual function of 
the foresaid options, because in order for them to exist for real, the formerly existence of 
a fully equipped web Radio Station is essential.      
             Apart from the website project, there is as well a theoretical framework regarding 
the creation of the project itself. A historical analysis of the creation and evolution of 
Radio as a media is included, taking into account the impact of technology’s evolution 
which leads in the various forms of Radio that could be found today. Furthermore, there 
is an analysis of the techniques, the media as well as the legal actions that should be 
undertaken in order to achieve the operation of a Radio Station of this kind. Lastly, there 
is a discussion related to the possible practices and evolvement that could be resulted 
from this project.”  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στα κεφάλαια που έπονται παρατίθενται τα ακόλουθα. Ξεκινώντας µε µία ιστορική 
αναδροµή του ραδιοφώνου µπορεί ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την εξελιξη του ως 
µέσο, και τις µορφές µε τις οποίες υπάρχει σήµερα. Ακολουθεί η εµβάθυνση στην µορφή 
την οποία πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, που είναι η διαδικτυακή. Σε αυτό το 
σηµείο παρέχονται πληροφορίες για την γέννηση και την εξέλιξη του διαδικτυακού 
ραδιοφώνου µέχρι σήµερα, ποια η θέση του ανάµεσα σε άλλα µέσα και τι συµβαίνει στην 
Ελλάδα. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι τεχνικές µετάδοσης ηχητικού υλικού στο διαδίκτυο, 
οι τρόποι και τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται η δηµιουργία και η λειτουργία ενός 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού, εστιάζοντας στην δόµηση και διαχείρηση 
ιστοσελιδών και κυρίως της εφαρµογής που αποτελεί την παρούσα εργασία όπως επίσης 
των τρόπων βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της αλλά και σε ποιους νόµους και 
κανόνες υπόκειται ένα εγχείρηµα αυτού του είδους. Πιο αναλυτικά κάθε καφάλαιο 
περιέχει: 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται µία ιστορική αναδροµή του ραδιοφώνου 
στο εξωτερικό και στην χώρα µας, παρακολουθείται η εξέλιξη του ως µέσο και οι 
σηµερινές του µορφές. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ιστορία του διαδικτυακού ραδιοφώνου πως εξελίχθηξε, ποια η 
θέση του ανάµεσα σε άλλα µέσα και ποια η εξέλιξη του στην Ελλάδα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εδώ ο αναγνώστης πληροφορείται για την µετάδοση δεδοµένων στο 
διαδίκτυο και κυρίως του ηχητικού υλικού. Αναλύονται τεχνικές διαχείρισης και τρόποι 
διακίνησης και διανοµής του όπως επίσης λύσεις για την επίτευξη µεταδοσης του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι δόµησης ιστοσελίδων µε 
ποιες γλώσσες προγραµµατισµού και ποιό λογισµικό, όπως επίσης και το πως δοµήθηκε 
η εφαρµογή που αφορά στην παρούσα εργασία και τι θα συναντήσει ο χρήστης κατά την 
διάρκεια της περιήγησης του σε αυτή. Κλείνοντας παρατίθενται προτάσεις αξιοποίησης 
και περαιτέρω ανάπτυξης της. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρέχονται οι νόµοι και οι κανόνες που 
υπόκεινται τέτοιου είδους εγχειρήµατα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τα βιβλία και οι ιστότοποι από όπου αντλήθηκαν πληροφορίες για 
την συγγραφή του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας πτυχιακής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η ιστορία του ραδιοφώνου 
 
 

1.1 Από τα πρώτα βήµατα µέχρι σήµερα 
 
    Η ραδιοφωνία, συνίσταται στη µετάδοση οµιλιών, µουσικής και λόγου σε µεγάλες 
αποστάσεις χωρίς τη µεσολάβηση αγωγών, αλλά µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, και στη 
λήψη τους από ειδικούς δέκτες, και αποτελεί πρακτική εφαρµογή της εφεύρεσης των 
ηλεκτρονικών λυχνιών. 
          Στα τέλη του 19ου αιώνα , για την ακρίβεια το 1895, ο Γουλιέλµος Μαρκόνι 
κατάφερε να µεταδώσει ηχητικά σήµατα Μορς διαµέσου ερτζιανών κυµάτων. Τα 
επιτεύγµατα του Μαρκόνι και άλλων ερευνητών, όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν 
(Reginald Fessenden) και του Λη ντε Φορέ (Lee de Forest) αποτέλεσαν το έναυσµα στην 
ανάπτυξη της ραδιοφωνίας. Ουσιαστικά η ραδιοφωνία άρχισε να αναπτύσσεται την 
δεκαετία του 1910 στης ΗΠΑ. 
          Ας γυρίσουµε όµως µερικά χρόνια πίσω , στο 1873 όπου ο Μάξγουελ (Maxwell) 
εισάγει την θεωρεία του ηλεκτροµαγνητισµού , κατά την οποία ένα ηλεκτροµαγνητικό 
κύµα µπορεί να µεταδοθεί χωρίς την µεσολάβηση κάποιου φυσικού µέσου. 10 χρόνια 
αργότερα το 1883 ο Χερτζ (Hertz) επαληθεύει την θεωρία του ηλεκτροµαγνητισµού του 
Μάξγουελ , και ανακαλύπτει τα ραδιοκύµατα. Ετσι , στα µέσα του 1897 ο  Γουλιέλµος 
Μαρκόνι καταφέρνει και στέλνει σήµα σε απόσταση 3km , ασύρµατα. Έπειτα από την 
επιτυχία του αυτή , ο Μαρκόνι  θα βρεθεί στην Αγγλία η οποία ήταν ναυτική υπερδύναµη 
και θα ιδρύσει την εταιρεία 'Marconi Wireless Τelegraph' µέσω της οποίας θα προσφέρει 
της υπηρεσίες του στην Βρετανική ναυσιπλοΐα , στέλνοντας µε τα ραδιοκύµατα του 
σήµατα µορς , εγκαθιδρύοντας έτσι ένα νέο τρόπο επικοινωνίας.  
         Όλα αυτά µέχρι το 1906 όπου ο Φέσεντεν καταφέρνει και µεταδίδει λόγο και 
µουσική µέσω ραδιοκυµάτων, επινοώντας τη διαµόρφωση πλάτους (amplitude 
modulation, AM) του ραδιοσήµατος. Το πλάτος του υψίσυχνου φέροντος σήµατος 
µεταβάλλεται στο ρυθµό του σήµατος που δηµιουργεί ο ήχος και το συνολικό υψίσυχνο 
σήµα µεταδίδεται µέσω ασύρµατου τηλεγράφου. Στο δέκτη αφαιρείται το φέρον σήµα και 
µένει µόνο το σήµα ήχου. 
         Εξέλιξη αυτών των εγχειρηµάτων , ήταν η εφεύρεση της ηλεκτρονικής λυχνίας από 
τον Ντε Φορέ , που παρέµεινε και για 60 χρόνια η µοναδική µορφή ραδιοφώνου.  
         Για πολλά χρόνια το ραδιόφωνο δεν ήταν καθόλου διαδεδοµένο σαν µέσο µέχρι 
που ένας Αµερικάνος µηχανικός µε χόµπυ την ερασιτεχνική ραδιοφωνία ,  ο Φρανκ 
Κόνραντ (Frank Conrad) βγήκε ‘στον αέρα’ και µετέδωσε αποτελέσµατα αθλητικών 
αγώνων. Όπως ήταν αναµενόµενο , η ενέργεια αυτή του Κόνραντ άρχισε να αποκτάει 
ευρύ και µάλιστα φανατικό κοινό. Φυσική εξέλιξη ήταν και η δηµιουργία της πρώτης 
ραδιοφωνικής διαφήµισης 
ενός καταστήµατος στην γειτονιά που διέµενε ο Κόνραντ. Αργότερα η εκποµπή του 
αγοράστηκε από την εταιρεία Westinghouse η οποία την υποστήριξε τεχνικά και την 
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έκανε ακόµη δηµοφιλέστερη. ‘Ετσι ο Κόνραντ θεωρήθηκε πατέρας του ραδιοφώνου και 
νέοι ορίζοντες άνοιξαν για το συγκεκριµένο µέσο , όπου στις 20 Νοεµβρίου του 1920 
ιδρύεται και λειτουργεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθµός µε όνοµα K. D. K. A. ο οποίος 
λειτουργεί µέχρι και σήµερα. 
        Αργότερα το 1926 το ραδιόφωνο αρχίζει και διευρύνει την απήχηση που έχει , 
αφού στο συγκεκριµένο έτος για πρώτη φορά στην Αµερικάνικη αγορά υπάρχει 
ραδιοφωνικός δέκτης εύχρηστος, ποιοτικός και σε προσιτή τιµή , υποχρεώνοντας έτσι το 
κράτος σε σύσταση σχετικής νοµοθεσίας για την οργάνωση των σταθµών αλλά και των 
συχνοτήτων εκποµπης των. 
       Μετά το 1930 υπάρχει οργανωµένο δίκτυο ραδιοφωνικών σταθµών σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ. 
       Το 1940 ξεσπάει ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος µε αποτέλεσµα έναν ακόµα αθέατο 
‘πόλεµο’. Αυτόν ανάµεσα στον Τύπο και το ραδιόφωνο , µιας και το νέο αυτό ασύρµατο 
µέσο , λόγω των εξελίξεων αρχίζει και αποκτά ειδησεογραφικό περιεχόµενο. Με την λήξη 
του πολέµου το ραδιόφωνο επανέρχεται στον ρόλο που είχε πρωτίστως. Τον καθαρά 
ψυχαγωγικό. 
       Στης αρχές της δεκαετίας του 1950 κάνει την εµφάνιση της η τηλεόραση , που µε 
την δύναµη της εικόνας , καταφέρνει και µαγνητίζει το κοινό , µε αποτέλεσµα την 
κατακόρυφη πτώση της ακροαµατικότητας των ραδιοφωνικών σταθµών οι οποίοι πλέον 
αναζητούν σανίδα σωτηρίας.  
       Την οποία και βρήκαν µε την εµφάνιση της µουσικής Rock n’ Roll  όπου η 
δηµοτικότητα της είχε φτάσει σε σηµείο να αµφισβητηθούν από το κοινό οι κρατικοί 
ραδιοφωνικοί σταθµοί στην Ευρώπη την δεκαετία του 1960 , και ο λόγος ήταν ότι δεν 
µετέδιδαν το συγκεκριµένο µουσικό είδος. Αποτέλεσµα αυτής της απόρριψης της Rock n’ 
Roll µουσικής από τους κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς ήταν η εµφάνιση της 
Πειρατικής Ραδιοφωνίας. Έτσι ένα νέο µεγάλο κεφάλαιο ανοίγεται στην ιστορία του 
ραδιοφώνου , πρωτεργάτης του οποίου ήταν ο σταθµός ‘Radio Caroline’ ο οποίος 
εκπέµπει από ένα πλοίο αγκυροβοληµένο λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Αγγλίας και 
µεταδίδει αποκλειστικά µουσική Rock n’ Roll.Η απήχηση του σταθµού γιγαντώθηκε σε 
σηµείο να φτάνει το επίπεδο της ακροαµατικότητας του BBC. Λίγο αργότερα , πειρατικοί 
ραδιοφωνικοί σταθµοί άρχισαν να κάνουν την εµφάνιση τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 Χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια περίπου και να έρθει η απορρύθµιση 
(deregulation) στην δεκαετία του 1970 η οποία προκαλεί σηµαντικές νοµικές 
µεταρρυθµίσεις όσον αφορά την µέχρι τότε κατάσταση στην παγκόσµια ραδιοφωνία , και 
φέρνει το ραδιόφωνο στην ωριµότητα του. Επίσης από τεχνολογικής άποψης , οι λυχνίες 
αντικαθίστανται από µικροσκοπικά transistor και το ραδιόφωνο συνδυάζεται µε 
κασετόφωνο σε µία συσκευή. 
      Το συµβατικό ραδιόφωνο το οποίο χρησιµοποιούµε και σήµερα περιλαµβάνει δύο 
κατηγορίες τρόπου µετάδοσης. Την διαµόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ) και την διαµόρφωση 
κατά συχνότητα (FM). Στις συχνότητες αυτές χρησιµοποιούνται συγκεκριµένα µήκη 
κύµατος ανάλογα µε κάθε σκοπό. Για παράδειγµα οι συµβατικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί 
εκπέµπουν στις συχνότητες FM 88 – 108 MHz. Άλλες συχνότητες χρησιµοποιούνται για 
διαφορετικούς σκοπούς , όπως γι’ αυτούς της αστυνοµίας ή της πυροσβεστικής.  
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1.2 Το ραδίοφωνο στην Ελλάδα 
 
1.2.1 Από την γέννηση µέχρι τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο  
 
 Στην χώρα µας , η ανάπτυξη του ραδιοφώνου ξεκίνησε την δεκαετία του 1920 
κυρίως µε προσπάθειες εγκατάστασης ραδιοφωνικών ποµπών και πειραµατισµών οι 
οποίοι διήρκεσαν αρκετά χρόνια.  
Από το 1921 µέχρι το 1926, όσοι είχαν την οικονοµική άνεση να έχουν στα υπάρχοντα 
τους ένα ραδιόφωνο αναγκάζονται να καταβάλλουν το ποσό των 500 δραχµών , µια 
µικρή περιουσία για τα δεδοµένα της εποχής , στη ∆ιεύθυνση «Λαχείου του Στόλου» του 
Υπουργείου Ναυτικών.  
Κάθε ραδιόφωνο σφραγίζεται επιµελώς σαν να αποτελεί κάποιου είδους απειλή , µετά 
την παραλαβή του από το Τελωνείο και µέχρι να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του. 
Το 1923 έχουµε την πρώτη απόπειρα εκποµπής. Μια ενέργεια της ∆ΡΥΝ (∆ιεύθυνση 
Ραδιοτηλεγραφικής Υπουργείου Ναυτικών) , µέσω ενός ποµπού ασύρµατης τηλεφωνίας 
ισχύος 200W, εταιρείας Svenska Radio Aktiebolaget. 
Το 1924 κατατίθεται  η πρώτη πρόταση για ίδρυση Ραδιοφωνικού Σταθµού από τον 
µηχανικό Ν. Αγγελέα. Λίγο αργότερα , στα µέσα του1925 , γίνονται προσπάθειες 
ασύρµατων µεταδόσεων από καθηγητές πανεπιστηµίου µε πρωτοστάτες τον ∆. Χόνδρο 
και Κ. Πετρόπουλο που αποτελούν το έναυσµα για την δηµιουργία οµάδων ερασιτεχνών 
ασυρµατιστών µε πιο δηµοφιλή τον ‘Όµιλο Φίλων Ασυρµάτου’ ο οποίος ιδρύθηκε το 1927  
από τον ∆. Χόνδρο που ανέλαβε και καθήκοντα προέδρου. Εν συνεχεία το 1928, ο  
Χρίστος Τσιγγιρίδης, ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Στουτγάρδης στο τµήµα 
της ηλεκτρολογίας αποπειράται  και τελικά  δηµιουργεί στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο  
ραδιοφωνικό σταθµό της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων. Ένα χρόνο αργότερα το 
1929 , έχουµε την προκύρηξη διαγωνισµού ο οποίος ήταν διεθνής και αφορούσε στην 
εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθµού στην Ελλάδα. Ανάδοχος του έργου είναι ο Α. 
∆ηµητριάδης , που αναλαµβάνει την ευθύνη της προµήθειας ενός ποµπού Marconi 12 
KW µεσαίων κυµάτων , µε αµοιβή 1 δραχµή την ηµέρα από κάθε κάτοχο ραδιοφωνικού 
δέκτη. Αργότερα η σύµβαση αυτή ακυρώνεται από την τότε κυβέρνηση η οποία και 
αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρεία Durham (µετέπειτα Telefunken) την προµήθεια , 
εγκατάσταση και εκµετάλλευση ραδιοφωνιών σταθµών στην χώρα. Πολύ αργότερα , το 
1936 , η κυβέρνηση θεσπίζει τον νόµο ΑΝ 95/1936 µε τον οποίο ουσιαστικά βάζει  τα 
θεµέλια για την οργάνωση της ραδιοφωνίας , και παράλληλα ιδρύει την Υπηρεσία 
Ραδιοφωνικών Εκποµπών (ΥΡΕ) που ήταν αυτόνοµη και υπαγότανε στο  Υπουργείο 
Τύπου και Τουρισµού. Έτσι φτάνουµε στις 15 Απριλίου του 1936 , ηµεροµηνία σταθµό 
για την ελληνική ραδιοφωνία , που η κυβέρνηση προκηρύσσει διαγωνισµό µε θέµα την 
εκχώρηση του προνοµίου της ραδιοφωνίας και την εγκατάσταση ραδιοφωνικού δικτύου , 
σε µια προσπάθεια επίλυσης του ζητήµατος που προέκυψε µε την ραγδαία ανάπτυξη της 
ραδιοφωνίας στην χώρα µας. 
          Έχοντας εισέλθει σε µια νέα εποχή για το ελληνικό ραδιόφωνο , στις 21 Μαΐου 
του 1938 εγκαινιάζεται και επίσηµα ο Ραδιοφωνικός Σταθµός Αθηνών ο οποίος όµως έχει 
ξεκινήσει την λειτουργία του στις 25 Μαρτίου του ίδιου έτους µε το διάγγελµα προς τον 
λαό του Βασιλιά Γεωργίου Β’ , τιµώντας την ιστορική επέτειο. Το πρόγραµµα του 
Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών έχει επιµεληθεί από τους υπευθύνους του ΥΡΕ , οι 
οποίοι ήταν άνθρωποι του καθεστώτος Μεταξά ,µε διευθυντή τον Γ. Κυριάκη. Το 
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πρόγραµµα του σταθµού ηταν οργανωµένο έτσι ώστε να απευθύνεται κυρίως στον 
πληθυσµό των αστικών κέντρων και λιγότερο σε αυτόν της υπαίθρου και της περιφέρειας 
, µιας και υπολειπότανε των υποδοµών για την µετάδοση ραδιοφωνικού σήµατος. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των εκποµπών που αποτελούσαν το πρόγραµµα του 
σταθµού ήταν  "Η Ώρα του Εργάτου", "Η Ώρα του Αγρότου", "Η Ώρα της Ελληνίδος", "Η 
Ώρα της ΕΟΝ". Η τελευταία αφορούσε την νεολαία και αποτέλεσε αφορµή να 
δηµιουργηθεί το 1939  ο µικρός ραδιοφωνικός σταθµός της ΕΟΝ, µε προπαγανδιστικό 
πρόγραµµα για τη νεολαία. 
 
 
 
1.2.2  Ο Πόλεµος η ΕΙΡ και η εξέλιξη µέχρι την Μεταπολίτευση 
  
         Με την έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου το ραδιόφωνο στην Ελλάδα αλλάζει 
και πάλι µορφή , αφού στις 27 Απριλίου του 1941 που ξεκίνησε η γερµανική κατοχή ο 
Ραδιοφωνικός Σταθµός Αθηνών θα εκπέµψει τελευταία φορά αναφέροντας πως  «Από 
στιγµής εις στιγµήν ο Ελληνικός Ραδιοφωνικός Σταθµός θα παύση να είναι Ελληνικός». 
Τον Μάιο του 1941 θα ιδρυθεί η "Ανώνυµος Εταιρεία Ραδιοφωνικών Εκποµπών – ΑΕΡΕ" 
η οποία και τελεί υπό την αιγίδα της Telefunken µε διευθυντή τον Γ. Βουλπιώτη. Έτσι 
κάνουν την εµφάνιση τους ελληνικές , γερµανικές , ιταλικές εκποµπές  
µε χαρακτηριστικό των ελληνικών αυτών εκποµπών την αποφυγή της τόνωσης του 
ηθικού του ελληνικού λαού. Το 1943 η Telefunken , έχοντας καταλάβει πως ο πόλεµος 
τελειώνει και οι Γερµανοί θα είναι οι χαµένοι , ετοιµάζεται να επιστρέψει στην Γερµανία 
µαζί µε τον ποµπό της και όλο τον εξοπλισµό. Την ενέργεια αυτή καταφέρνουν να 
σταµατήσουν Έλληνες επενδυτές οι οποίοι και αγοράζουν το 70 % των µετοχών της 
ΑΕΡΕ από την telefunken µε αποτέλεσµα να παραµείνει ο ποµπός στην χώρα αλλά και 
την αγορά ενός δεύτερου. 
         Με το τέλος του πολέµου τον Ιούλιο του 1944 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυµα 
Ραδιοφωνίας (Ε. Ι. Ρ.) το οποίο και ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας του σταθµού. 
Έτσι ακολούθησε η ίδρυση πολλών ραδιοφωνικών σταθµών σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας , οι οποίοι υπάγονταν στην δικαιοδοσία του Ε. Ι. Ρ. Αναλυτικότερα , για πολλά 
χρόνια οι διευθυντές στο ΕΙΡ άλλαζαν κάθε τόσο µε αποτέλεσµα την αδράνεια του 
ιδρύµατος και την δηµιουργία µιας στάσιµης κατάστασης στην εξέλιξη της ελληνικής 
ραδιοφωνίας. Όλα αυτά µέχρι το 1950 που αναλαµβάνει διευθυντής ο στρατηγός 
Χριστόδουλος Τσιγάντες ο οποίος αποσαφηνίζει  το νοµικό καθεστώς της ΑΕΡΕ και 
υπογράφοντας συµβάσεις µε τους οίκους Marconi για την προµήθεια ποµπού 150 KW 
και Magneti Marelli για τέσσερις ποµπούς των 5 KW πετυχαίνει την τεχνική 
ανασυγκρότηση της ραδιοφωνίας στην χώρα. Έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
έχουµε το ξεκίνηµα της λειτουργίας  περιφερειακών σταθµών όπως της Κοµοτηνής, των 
Χανίων, της Ρόδου και της Κέρκυρας. Μαζί µε τους σταθµούς αυτούς , ιδρύθηκαν και 
αναπτύχθηκαν αρκετοί στρατιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί οι οποίοι όµως , υπάγονταν  
στην δικαιοδοσία των ενόπλων δυνάµεων (ΥΕΝΕ∆). 
Έπειτα , το 1952 , έχουµε την πρώτη µετάδοση  τo ∆εύτερου Προγράµµατος. Το δεύτερο 
πρόγραµµα είχε τις ειδήσεις, το ραδιορεπορτάζ, τις ζωντανές εκποµπές και ένα µουσικό 
πρόγραµµα ως κεντρικό του περιεχόµενο. Περιεχόµενο που είχε ως αποδέκτη ένα 
ευρύτερο κοινό σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια λειτουργίας της ελληνικής 
ραδιοφωνίας. Με την εξέλιξη αυτή δηµιουργήθηκε η ανάγκη ίδρυσης σχολών του ΕΙΡ µε 
σκοπό την εκπαίδευση τεχνικών και προσωπικού που κύρια ασχολία του θα είναι η 
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παραγωγή. Ένα παράδειγµα είναι η σχολή ρυθµιστών ήχου. Επίσης δηµιουργούνται 
συνεργασίες µε ανθρώπους του εξωτερικού όπως  ο Βρετανός  H.F. Humphreys, 
στέλεχος του BBC µε αποτέλεσµα την βελτίωση του ιδρύµατος σε τεχνικό επίπεδο και όχι 
µόνο. 
∆ιευθυντής προγράµµατος του ΕΙΡ αναλαµβάνει ο Οδυσσέας Ελύτης και στις 19 
Σεπτεµβρίου του 1954 έχουµε τα εγκαίνια και την πρώτη µετάδοση του Τρίτου 
Προγράµµατος , το οποίο και δηµιουργήθηκε στα πρότυπα του αντίστοιχου 
προγράµµατος του BBC από τον ∆. Ρώµα , άνθρωπο των τεχνών και στέλεχος του ΕΙΡ. 
        Αρχές τις δεκαετίας του 1960 και η µουσική αρχίζει και παίζει σηµαντικό ρόλο στο 
ελληνικό ραδιόφωνο και κατέχει σηµαντικό κοµµάτι του περιεχοµένου  των 
ραδιοφωνικών εκποµπών. Το φαινόµενο αυτό είχε ως φυσική εξέλιξη την εµφάνιση των 
µουσικών παραγωγών και παρουσιαστών για τις µουσικές αυτές εκποµπές , µε 
αποτέλεσµα όλο και περισσότερος κόσµος να θέλει να ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο 
µέσο. 
 Την συγκεκριµένη δεκαετία µπαίνει στην ζωή του Έλληνα ένα άλλο µέσο. Η 
τηλεόραση. Η προσπάθεια του κράτους για εγκατάσταση τηλεοπτικού δικτύου στέλνει 
στο κενό τις προσπάθειες για αναβάθµιση του ραδιοφωνικού δικτύου (όπως η προµήθεια 
ποµπών εκποµπής στα FM και η επέκταση του). Τότε είναι που και το ραδιόφωνο αρχίζει 
και χρησιµοποιείται ως µέσο εκφοβισµού και προπαγάνδας προετοιµάζοντας το έδαφος 
για την άνοδο της δικτατορίας. 
Οι άνθρωποι του καθεστώτος της δικτατορίας από την µεριά τους , έχοντας καταλάβει 
την δύναµη του µέσου και την επιρροή που µπορούσαν να ασκήσουν στον ελληνικό λαό 
, χρησιµοποιώντας το , προβαίνουν σε µια τεχνική αναβάθµιση του δικτύου δίνοντας 
ιδιαίτερο βάρος  στην δηµιουργία κέντρου εκποµπής βραχέων , πιστεύοντας πως η 
δυνατότητα µετάδοσης της προπαγάνδας στους απόδηµους Έλληνες αλλά και σε 
ακροατές του εξωτερικού , ήταν θέµα µεγάλης σηµασίας. Μαζί µε τις εξελίξεις αυτές 
έρχεται η λογοκρισία σε παρουσιαστές και καλλιτέχνες όπως και ο έλεγχος του 
περιεχοµένου των εκποµπών. Όλες αυτές οι προσπάθειες χειραγώγησης του λαού 
φέρνουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα. Η µετάδοση εκποµπών µε ανιαρό και πολλές 
φορές διδακτικό περιεχόµενο σε συνδυασµό µε την µετάδοση εκποµπών ξένων µέσων 
όπως του BBC περισσότερο αφύπνισε τον λαό παρά τον ‘κοίµισε’ προκειµένου να 
αποδέχεται το υπάρχον καθεστώς. 
      Όσον αφορά τις εξελίξεις σε σχέση µε το µέσο , εκείνη την δεκαετία (µια δεκαετία 
αργότερα σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη , δηλαδή την δεκαετία του 1970) ,  κάνουν 
την εµφάνιση τους στην περιοχή των FM εκατοντάδες ραδιοερασιτέχνες σε όλη τη χώρα 
εκπέµποντας πολυποίκιλα προγράµµατα , µε αποτέλεσµα να κλονίζεται το µέχρι τότε 
µονοπώλιο της κρατικής ραδιοφωνίας. Το πιο ιστορικό παράδειγµα ενός τέτοιου είδους 
ραδιοσταθµού ήταν αυτός που κατασκεύασαν οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου  (ΕΜΠ) κατά τη διάρκεια εξέγερσης των κατά της  ∆ικτατορίας το 1973. 
    
1.2.3 Από την µεταπολίτευση µέχρι σήµερα 
 
   Έτσι µπαίνουµε σε µία νέα εποχή για την χώρα. Την εποχή της µεταπολίτευσης  
που σηµατοδοτεί και µία νέα εποχή για το ραδιόφωνο. Η ΕΙΡ µετατρέπεται πλέον σε 
ανώνυµη εταιρεία και µετονοµάζεται σε Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. Η γνωστή 
µας ΕΡΤ. Τη δεκαετία του ’80 ιδρύονται νέοι σταθµοί, οι φωνές και τα θέµατα του 
ραδιοφώνου πολλαπλασιάζονται , και οι νέοι ρυθµοί µαζί µε την ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας φέρνουν ριζικές αλλαγές. Από τις εκποµπές των σταθµών στα “µεσαία” και 
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στα “βραχέα” την σκυτάλη πήρε η ζώνη των FM, που πλέον η χρήση της τείνει να είναι 
αποκλειστική , αντικαθιστώντας έτσι την διαµόρφωση πλάτους AM, που µεσουρανούσε 
ως και τη δεκαετία του 1970. Η µεγαλύτερες αλλαγές όµως ήρθαν µε την έλευση της 
τηλεόρασης η οποία χρησιµοποιώντας την δύναµη της εικόνας σε συνδυασµό µε τον ήχο  
έγινε το πιο δηµοφιλές µέσο , παραγκωνίζοντας το ραδιόφωνο από την καθηµερινότητα 
του Έλληνα σε µεγάλο βαθµό. Θα περίµενε κανείς πως το ραδιόφωνο θα ακολουθούσε 
µια πορεία προς την εξαφάνιση του ως µέσο , όµως µε όπλο το γεγονός ότι µπορούσε να 
αφήνει ορισµένα πράγµατα στην φαντασία του ακροατή (σε αντίθεση µε την τηλεόραση) , 
µπόρεσε και κρατήθηκε ψηλά στις προτιµήσεις του κοινού  ως µέσω πιο προσωπικό. ∆εν 
είναι τυχαίο πως οι προτιµήσεις του κάθε ατόµου όσον αφόρα στους ραδιοφωνικούς 
σταθµούς µας δίνουν στοιχεία για την ίδια την προσωπικότητα του , κάτι που µε την 
τηλεόραση είναι σχεδόν αδύνατο. 
  Σιγά σιγά φτάνουµε στην δεκαετία του 1990 που το ραδιόφωνο θεµατικά 
τουλάχιστον , αρχίζει και παίρνει την µορφή που έχει µέχρι σήµερα.Καθιερώνονται οι 
ωριαίες ραδιοφωνικές ραδιοεφηµερίδες, τα τρίλεπτα δελτία και οι µονόλεπτοι τίτλοι 
ειδήσεων, οι ζωντανοί Μαραθώνιοι Πληροφόρησης , οι αθλητικές µεταδόσεις , οι 
αναµεταδόσεις µουσικών έργων νέων ή παλαιότερων ανάλογα µε την προσωπικότητα 
του κάθε σταθµού και σε τι κοινό απευθύνεται , η µετάδοση της κυκλοφορίας σε 
κεντρικούς δρόµους πόλεων , συζήτηση θεµάτων µε ακροατές στον αέρα και πολλές 
ακόµα εκποµπές που µε µία ‘βόλτα’ στη ζώνη των FM µπορούµε να συναντήσουµε. 
        Όσον αφορά στις εξελίξεις που σχετίζονται µε την λειτουργία των ραδιοφωνικών 
σταθµών, στις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούµε προσπάθειες εκσυγχρονισµού και 
προσαρµογής των δοµών της ελληνικής ραδιοφωνίας στης προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
          Με το νόµο 1730/1987 ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τη 
ραδιοφωνία και την τηλεόραση, που λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µε έδρα 
την Αθήνα. Με την Υπουργική απόφαση 14631/Ζ2/2691/29.5.87 καθορίστηκαν οι 
προϋποθέσεις και οι όροι ίδρυσης ραδιοσταθµών τοπικής ισχύος, από ∆ήµους και 
κοινότητες. Τέλος µε το προεδρικό διάταγµα 25/1988 έρχεται η απελευθέρωση της 
ιδιωτικής ραδιοφωνίας, καθώς τέθηκαν οι όροι ίδρυσης τοπικών ραδιοφωνικών σταθµών 
και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Μέχρι και σήµερα η κατανοµή των ραδιοφωνικών 
συχνοτήτων γίνεται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). 
       
1.3 Το σήµερα και οι νέες τεχνολογίες 
 
 Φτάνοντας στην σηµερινή εποχή θα παρατηρήσουµε πως το ραδιόφωνο , ως 
µέσο, συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, οδήγησε στην αύξηση των διαθέσιµων ραδιοφωνικών 
προγραµµάτων, αλλά και στην ακρόαση µε νέους τρόπους. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελούν η ακρόαση µέσω δορυφόρου στις τηλεοράσεις , µέσω των 
κινητών τηλεφώνων και, µε σηµαντικότερο, µέσω του διαδικτύου. Φυσική εξέλιξη 
αποτελεί επίσης η είσοδος του ραδιοφώνου στην ψηφιακή εποχή και η σύνδεση του µε 
τις νέες τεχνολογίες για την κωδικοποίηση και µετάδοση του ραδιοφωνικού σήµατος µε 
ψηφιακό τρόπο. Ξεκινώντας από το  DAB (Digital Audio Broadcasting) που 
πρωτοσχεδιάστηκε ειδικά για τη µετάδοση ψηφιακού ραδιοφώνου στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 και ήδη χρησιµοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες του κόσµου, µε πρώτο 
σταθµό που χρησιµοποίησε αυτήν την τεχνολογία, το BBC το 1995.Ουσιαστικά η 
συγκεκριµένη τεχνολογία προσφέρει πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα ραδιοφωνικών 
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σταθµών από αυτή της ζώνης των FM σε πολύ µικρότερο εύρος ζώνης. Λειτουργεί στην 
τηλεοπτική ζώνη συχνοτήτων VHF καθώς και στην ζώνη L (περίπου 1,5 GHz), ενώ η 
∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) πρόσφατα συµπεριέλαβε το DAB στο πλάνο 
συχνοτήτων για την ψηφιακή εποχή (Συνθήκη της Γενεύης, 2006). Σε στάδιο 
δοκιµαστικών εκποµπών βρίσκεται η βελτιωµένη έκδοσή του, το DAB+, µε µεγαλύτερη 
χωρητικότητα και περισσότερες υπηρεσίες. Ένα ακόµα παράδειγµα αυτών των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί το  DRM (Digital Radio Mondiale),η νεότερη από τις 
τεχνολογίες για τη ζώνη συχνοτήτων που χρησιµοποιείται σήµερα για εκποµπή AM 
ραδιοφώνου. Είναι το ψηφιακό ανάλογο του AM ραδιοφώνου και είναι νεότερο του DAB. 
Άρχισε να εξελίσσεται  το 1998 και σκοπός της δηµιουργίας του είναι να αντικαταστήσει 
τις αναλογικές ραδιοφωνικές εκποµπές στις χαµηλές συχνότητες (κάτω από 30 MHz) 
προσφέροντας ψηφιακές υπηρεσίες παρόµοιες του DAB. 
         Ήδη πάντως πραγµατοποιούνται µελέτες για την επέκταση του DRM, ώστε να 
συµπεριλάβει και τις συχνότητες που χρησιµοποιούνται σήµερα από τα FM, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει πλήρης ψηφιοποίηση των ραδιοφωνικών εκποµπών.  
Μία ακόµα νέα τεχνολογία η οποία σχετίζεται µε το ραδιόφωνο και κυρίως µε την 
προσφορά µεγάλου πλήθους σταθµών αλλά και την διευκόλυνση στην πλοήγηση 
ανάµεσα σε αυτούς, είναι το σύστηµα DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Το DMB 
προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες πολυµέσων, δηλαδή εικόνα, ήχο και πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Όπως και το DAB λειτουργεί στις τηλεοπτικές συχνότητες των VHF και 
στην ζώνη L, τα δίκτυα εκποµπής του DMB είναι σχεδιασµένα µε κυψελωτή δοµή και 
µεγάλο αριθµό ποµπών µικρής ισχύος, όπως τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας, που έχει 
ως αποτέλεσµα την διάθεση περισσότερων σταθµών, καλύτερη ποιότητα ήχου, 
ταυτόχρονη λήψη όλων των προγραµµάτων και εύκολη εναλλαγή µεταξύ τους. Επίσης 
παρέχει  µεγάλο αριθµό δυνατοτήτων για τους δέκτες που µέχρι τώρα µας ήταν 
άγνωστες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η απευθείας εγγραφή και αναπαραγωγή 
περιεχοµένου οποιασδήποτε εκποµπής, παύση και συνέχιση του προγράµµατος, 
αυτόµατη αναζήτηση συγκεκριµένου περιεχοµένου (όπως κίνηση στους δρόµους ή 
εξέλιξη αθλητικού γεγονότος), και τέλος, συνεργασία µε σύστηµα GPS για φωνητική 
ενηµέρωση ανά τόπους (π.χ. ωράριο των καταστηµάτων οποιασδήποτε πόλης).  
          Η πιο σηµαντική όµως εξέλιξη όσον αφορά τα µέσα επικοινωνίας, τις τελευταίες 
δεκαετίες, είναι η δηµιουργία του διαδικτύου το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία 
δηµιουργώντας συνεχώς καινούργιους τρόπους επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Το 
ραδιόφωνο είναι παρών και σε αυτό το µέσο. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο ή webradio δίνει 
πλέον τη δυνατότητα για τη δηµιουργία πολλών νέων ραδιοφωνικών προγραµµάτων, 
αφού η δηµιουργία ενός διαδικτυακού ραδιοφώνου κοστίζει πολύ λιγότερο από την 
εκποµπή µέσω επίγειου δικτύου ή δορυφόρου. Η εξάπλωση της ευρυζωνικότητας όπως 
και το γεγονός ότι το διαδίκτυο είναι το δηµοφιλέστερο µέσο ενηµέρωσης των ηµερών 
µας, κάνει το διαδικτυακό ραδιόφωνο ακόµα πιο προσιτό παρέχοντας στους 
ραδιοφωνικούς σταθµούς µεγάλο εύρος ακροατών σχεδόν σε όλο τον πλανήτη αλλά και 
την εύκολη πρόσβαση των ακρατών σε οποιοδήποτε σταθµό προτίµησης των. Έτσι 
φτάνουµε σε µια εποχή γεµάτη καινοτοµίες, όπου ο ίδιος σταθµός µπορεί και  εκπέµπει 
ταυτόχρονα διαφορετικά προγράµµατα, διαφορετικά είδη µουσικής, διαφορετικές 
εκποµπές, παράλληλη µετάδοση γεγονότων. Οι ακροατές πλέον µπορούν  να  
σχολιάζουν στην ιστοσελίδα του σταθµού ακόµα και µέσω του κινητού τους τηλεφώνου 
δείχνοντας έτσι τις προτιµήσεις τους άµεσα, µπορούν να επιλέγουν το επόµενο µουσικό 
κοµµάτι ή την εκποµπή που θα ακολουθήσει  µέσω on-line ψηφοφοριών, 
διαµορφώνοντας το πρόγραµµα του σταθµού οι ίδιοι. Κάθε σταθµός, πέραν του 
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ζωντανού προγράµµατος του, µπορεί να παρέχει οπτικό υλικό που αφορά οποιοδήποτε 
ειδησεογραφικό γεγονός και να έχει αρχείο εκποµπών και ειδήσεων άµεσα προσβάσιµο 
ανά πάσα στιγµή, δίνοντας στους ακροατές την ευκαιρία να ανατρέξουν ακόµα και σε 
µουσικά κοµµάτια (µε την δηµιουργία αρχείων µουσικών playlist), πράγµα που στο 
συµβατικό ραδιόφωνο είναι αδύνατο. Αυτή η διαπροσωπική και διαδραστική σχέση 
ακροατή και σταθµού είναι που κάνει το διαδικτυακό ραδιόφωνο ελκυστικό και που δίνει 
τη δυνατότητα στους σταθµούς να είναι πρωτοπόροι στις εξελίξεις αυτού του χώρου, 
αφού τα δείγµατα των εντυπώσεων και οι προτάσεις των ακροατών είναι πιο άµεσα από 
ποτέ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η ιστορία του διαδικτυακού ραδιοφώνου 
 

 
2.1 Τα πρώτα βήµατα, τα εµπόδια και η σηµερινή µορφή 
 
 Στο προηγούµενο κεφάλαιο υπήρξε µία αναδροµή στην ιστορία του ραδιοφώνου 
ως µέσου, την εξέλιξη του και πόσο επηρέασε και επηρεάζει τις εξελίξεις σε όλο τον 
κόσµο αλλά και την χώρα µας. Φτάσαµε στο σήµερα και στο είδος του ραδιοφώνου που 
µελετάται σε αυτήν την εργασία. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο ή web radio . 
Τι είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο; 
         Το διαδικτυακό ραδιόφωνο (web radio) είναι ουσιαστικά µια ιστοσελίδα που κατά 
κύριο λόγο, παρέχει υπηρεσίες µετάδοσης ήχου (λόγος , µουσική) , µέσω του διαδικτύου. 
Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας µια τεχνική που λέγεται  streaming. Με την τεχνική 
αυτή µπορούµε και έχουµε µια ροή (stream) πληροφορίας (ήχος στην προκειµένη 
περίπτωση) , από έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) σε ένα πλήθος άλλων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη και αν βρίσκονται. Αυτή 
η ροή είναι σταθερή και αδιάκοπη. Αυτό σηµαίνει πως η πληροφορία , το ηχητικό υλικό 
δηλαδή , δεν µπορεί να διακοπεί και να συνεχίσει αργότερα από το σηµείο που 
διακόπηκε , ούτε όµως και να επαναληφθεί. Ακριβώς όπως συµβαίνει και µε τη µετάδοση 
ήχου µε συµβατικό ραδιόφωνο. Στις επόµενες σελίδες θα υπάρξει εκτενέστερη αναφορά 
στην τεχνική αυτή , όπως πως επιτυγχάνεται , τι αρχεία ήχου διαχειρίζεται , τι εξοπλισµός 
απαιτείται και πόσο κοστίζει. 
       Ας πάµε µερικά χρόνια πίσω και συγκεκριµένα στο 1994 όπου ο Mick Jagger 
τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήµατος των Rolling Stones δηλώνει στην αρχή µίας 
συναυλίας:   ‘I wanna say a special welcome to everyone that's, uh, climbed into the 
Internet tonight and, uh, has got into the M-bone. And I hope it doesn't all collapse.’ ,  
που σήµαινε ‘ θα ήθελα ειδικά να καλωσορίσω όσους έχουν σκαρφαλώσει στο διαδίκτυο 
απόψε για να µας ακούσουν και ελπίζω να αυτή η προσπάθεια να µην καταρρεύσει’. 
Ήταν η πρώτη προσπάθεια µετάδοσης ήχου , στην περίπτωση αυτή µιας συναυλίας του 
γνωστού συγκροτήµατος , µέσω του διαδικτύου. 
      Ο ραδιοφωνικός σταθµός WXYC 89.3 FM στις Ηνωµένες Πολιτείες γίνεται ο πρώτος 
συµβατικός ραδιοφωνικός σταθµός που ανακοινώνει την µετάδοση του προγράµµατος 
του µέσω του διαδικτύου. Αυτό συµβαίνει  στις 7 Νοεµβρίου του 1994. Την ίδια µέρα ένας 
άλλος ραδιοφωνικός σταθµός ο WREK  91.1 FM , αρχίζει και αυτός την µετάδοση του 
προγράµµατος του µέσω του διαδικτύου µε διαφορετικό όµως λογισµικό. Το 1995 η 
εταιρεία µε όνοµα Progressive Networks  εκµεταλλευόµενη των πλεονεκτηµάτων της 
ψηφιακής τεχνολογίας έδωσε στην κυκλοφορία το (δωρεάν προς απόκτηση µέσω του 
διαδικτύου) λογισµικό Real Audio, το οποίο έδινε την δυνατότητα της µετάδοσης ήχου 
µέσω του διαδικτύου, µε ποιότητα παρόµοια ενός ΑΜ ραδιοφώνου. Σχεδόν αµέσως 
εταιρίες κολοσσοί όπως η Microsoft και η Nullsoft έδωσαν στην κυκλοφορία παρόµοια 
λογισµικά που παρείχαν ακόµα και τον χειρισµό του ηχητικού υλικού που θα 
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µεταδιδόταν, µέσω ενός player. Έτσι όσο περισσότερα τέτοιου είδους λογισµικά γινόταν 
διαθέσιµα, τόσοι διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί άρχισαν να δηµιουργούνται. 
      Τον Μάρτιο του 1996 ο Virgin Radio στο Λονδίνο είναι ο πρώτος διαδικτυακός 
ραδιοφωνικός σταθµός που εκπέµπει ζωντανά στην Ευρώπη. Εξέπεµπε το FM σήµα του 
απ’ ευθείας στο διαδίκτυο όλο το 24ωρο. 
        Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το διαδικτυακό ραδιόφωνο τράβηξε την προσοχή 
των µέσων και των επενδυτών, πράγµα το οποίο βοήθησε στην αλµατώδη ανάπτυξη 
του. Αξίζει να αναφέρω πως to 1998 η εταιρεία Broadcast.com (η οποία παρείχε 
υπηρεσίες διαδικτυακού ραδιοφώνου) εισήλθε στο αµερικανικό χρηµατιστήριο µε την 
µετοχή της να εκτοξεύεται την πρώτη µέρα στην τιµή των $68 από την τιµή των $18 που 
ξεκίνησε. Μάλιστα η συγκεκριµένη εταιρεία αγοράστηκε ένα χρόνο µετά από την εταιρεία 
Yahoo που δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτύου, η οποία δαπάνησε 5,7 
δισεκατοµµύρια δολάρια για να την αποκτήσει. 
     Όµως για το συγκεκριµένο µέσο όπως και για το συµβατικό ραδιόφωνο υπήρχαν και 
εποχές ύφεσης. Τον Οκτώβριο του 1998 στις Η.Π.Α. (χώρα η οποία ουσιαστικά 
δροµολόγησε τις εξελίξεις όσον αφορά το διαδικτυακό ραδιόφωνο σε όλο τον κόσµο) το 
Κογκρέσο ψηφίζει νοµοσχέδιο που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα έργων που 
εκτελούνται από ψηφιακά µέσα. Το νοµοσχέδιο αυτό, µε όνοµα  Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) υποχρέωνε τους δορυφορικούς και διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς 
σταθµούς να πληρώνουν για δικαιώµατα παρουσίασης µουσικών έργων επιπρόσθετα µε 
αυτά της δηµοσίευσης σε αντίθεση µε τους συµβατικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς οι 
οποίοι υποχρεούνταν να πληρώνουν µόνο αυτά της δηµοσίευσης. Αυτό συνέβαινε για να 
αποφευχθεί η παράνοµη απόκτηση (downlοading) µουσικού υλικού από τους χρήστες 
µέσω του διαδικτύου. Το κόστος ήταν δυσβάσταχτο κυρίως για τους ανεξάρτητους 
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς µιας και υπήρχαν και µεγάλες εταιρίες όπως η 
AOL που δραστηριοποιείται σε πολλούς τοµείς του διαδικτύου µαζί µε το ραδιόφωνο η 
οποίες µπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα νέα µέτρα (αν και σε ένα σηµείο ερευνητές 
είπαν ότι µε το νέο νοµοσχέδιο θα απειλούνταν µε χρεοκοπία  και  η Yahoo music). Οι 
συνέπειες όλων αυτών ήταν πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί του διαδικτύου να κλείσουν, 
άλλοι να καταφεύγουν σε λύσεις όπως η αναµετάδοση έργων µη διάσηµων και πολλές 
φορές ερασιτεχνών καλλιτεχνών τοπικής εµβέλειας η οποίοι δεν είχαν κατοχυρώσει 
κάποιο πνευµατικό δικαίωµα, και τέλος πολλοί να βλέπουν ως τελευταία επιλογή την 
µετακίνηση τους σε µέρος εκτός της δικαιοδοσίας των Η.Π.Α. όπου θα µπορούσαν να 
εκπέµπουν ελεύθερα µιας και στο διαδίκτυο από όπου και αν εκπέµπει κάνεις µπορεί να 
ακούγεται σχεδόν σε όλο τον κόσµο. 
      Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην δηµιουργία ενός κινήµατος το Save Net Radio 
(SaveNetRadio.org) που το αποτελούσε µία συµµαχία από ακροατές, καλλιτέχνες, 
δισκογραφικές εταιρίες, και ραδιοφωνικούς παραγωγούς του διαδικτύου. Το κίνηµα αυτό 
είναι αντίθετο στα νέα µέτρα, και αποκορύφωµα της προσπάθειας του να εστιάσει την 
προσοχή του κοινού στις καταστροφικές συνέπειες, διοργάνωσε στις 26 Ιουνίου την 
‘ηµέρα της σιωπής’ όπου εκατοντάδες  διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί της χώρας 
σίγησαν διαµαρτυρόµενοι για τις προαναφερθείσες συνθήκες. Μετά από δικαστικές 
διαµάχες ετών, οι εκπρόσωποι των ραδιοφωνικών σταθµών του διαδικτύου κατόρθωσαν 
να µειώσουν το κόστος των εν λόγω δικαιωµάτων αισθητά µε αποτέλεσµα τα έξοδα ενός 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού να είναι και πάλι βιώσιµα, αν και πλέον έχουν 
δηµιουργηθεί εταιρίες στο διαδίκτυο που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακού ραδιοφώνου 
και µπορούν να φιλοξενούν χιλιάδες σταθµούς όπως η Rhapsody, η Live365, η Pandora, 
η SHOUTcast, µε αποτέλεσµα τα συγκεκριµένα έξοδα να µοιράζονται. 
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        Σήµερα το διαδικτυακό ραδιόφωνο αποτελεί ένα µέσο που συνεχίζει να εξελίσσεται 
ραγδαία και να αποκτά όλο και περισσότερη δύναµη. Με ένα απλό ‘κλικ’ µπορεί κάποιος 
να περιηγηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες σταθµούς στο διαδίκτυο. 
 
 
 
 
 
2.2 Κέρδη και δηµοτικότητα του µέσου 
 
        Η δηµοτικότητα αυτού του µέσου, µεγαλώνει µε το πέρασµα των χρόνων και 
χαρακτηριστικό αυτής αποτελούν τα έσοδα των ραδιοφωνικών σταθµών στις Η.Π.Α. 
(όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριµένη χώρα είναι αυτή που δροµολογεί της εξελίξεις 
στο µέσο για το οποίο πραγµατοποιείται αυτή η µελέτη, και εφόσον ένας διαδικτυακός 
ραδιοφωνικός σταθµός µπορεί να εκπέµψει σε οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει διαθέσιµη 
σύνδεση στο διαδίκτυο, τα γεγονότα στις Η.Π.Α. είναι αντιπροσωπευτικά για τα 
ραδιόφωνα τέτοιου είδους σε όλο τον κόσµο). 
 Το 2003 οι ραδιοφωνικοί σταθµοί του διαδικτύου δήλωσαν έσοδα της τάξεως των 49 
εκατοµµυρίων δολαρίων και µέσα σε µία τριετία τα έσοδα έφτασαν το ποσό των 500 
εκατοµµυρίων δολαρίων. ∆ιαφορά που µαρτυρά την συνεχή ανοδικότητα της πορείας του 
µέσου. Τον Φεβρουάριο του 2007 µία έρευνα της εταιρείας Bridge Ratings & Research 
µε δείγµα 3000 Αµερικάνους πολίτες αποκάλυψε πως το 19% άνω των 12 ετών είναι 
ακροατές διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθµών. Το ερώτηµα που εγείρεται είναι γιατί όχι 
συµβατικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς. Μια έρευνα της εταιρείας Arbitron to 2005 έδειξε 
πως  το πλήθος των ακροατών προτιµά το διαδικτυακό ραδιόφωνο για τους εξής λόγους. 
 
     
 

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Ακρόαση µουσικών έργων µη διαθέσιµων πουθενά 
αλλού 
 

                  17% 

Έλεγχος και επιλογή του µουσικού περιεχοµένου 
 

                  15% 

Λιγότερα διαφηµιστικά spots 
 

                  14% 

Μεγαλύτερη µουσική ποικιλία 
 

                  13% 

Καθαρότερο σήµα από το συµβατικό ραδιόφωνο 
 

                   8% 

Λιγότερα σχόλια των παρουσιαστών 
 

                   8% 

Επειδή είναι κάτι καινούργιο 
 

                   7% 

 
                                                                                                            Πίνακας 1 
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2.3 Το διαδικτυακό ραδιόφωνο στην Ελλάδα 
 
          Στην χώρα µας, το είδος αυτού του ραδιοφώνου άρχισε να ανθεί στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 αλλά η ουσιαστική του ανάπτυξη ξεκίνησε στα µέσα του 2000. Είναι 
σχετικά ένα καινούργιο µέσο για τους Έλληνες οι οποίοι ξεκίνησαν να το ‘αγκαλιάζουν’ 
όταν οι δηµοφιλείς και αγαπηµένοι τους ραδιοφωνικοί σταθµοί  άρχισαν να εκπέµπουν το 
σήµα τους µέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα του εκάστοτε σταθµού δίνοντας την 
ευκαιρία σε οποιονδήποτε καθόταν µπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε λόγω 
εργασίας ή λόγω ενηµέρωσης και επικοινωνίας να έχει την δυνατότητα να ακούει το 
αγαπηµένο του πρόγραµµα και να απολαµβάνει υπηρεσίες όπως την επιλογή 
συγκεκριµένου είδους µουσικής ή την επιλογή συγκεκριµένης εκποµπής, που είδη έχει 
µεταδοθεί, από το εκάστοτε αρχείο. 
        Τι γίνεται όµως µε τους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που δεν χαίρουν 
της δηµοτικότητας των συµβατικών και εκπέµπουν αποκλειστικά στο διαδίκτυο; 
        Είναι γνωστό πως για την δηµιουργία ενός νόµιµου συµβατικού ραδιοφωνικού 
σταθµού τα έξοδα είναι τεράστια αφού µόνο για την απόκτηση άδειας και συχνότητας 
όπως και για την απόκτηση εξοπλισµού χρειάζεται να δαπανηθούν εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ. Όπως και  για την συντήρηση του σταθµού αλλά και τους µισθούς των 
εργαζοµένων. Για την δηµιουργία ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού τα έξοδα 
είναι λιγότερα σε βαθµό που φτάνει και τις 100 φορές, αφού οι µοναδικές απαιτούµενες 
δαπάνες είναι για την δηµιουργία της ιστοσελίδας, την αγορά της εφαρµογής που 
διαχειρίζεται την ροή των δεδοµένων και την µίσθωση ενός εξυπηρετητή (server) τoυ 
οποίου το κόστος κυµαίνεται ανάλογα µε τον αριθµό των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
εξυπηρετεί, δηλαδή τους ακροατές, ταυτόχρονα. Αν και υπάρχουν εταιρείες όπως η 
Live365 που παρέχουν αυτές τι υπηρεσίες σε χιλιάδες σταθµούς (διαδικτυακούς) µε 
µικρότερο κόστος αφού µοιράζονται τον ίδιο εξυπηρετητή αλλά µε µειονέκτηµα το 
γεγονός ότι µπορεί κανείς να τους ακούσει βρίσκοντας τους µέσα από µία ατελείωτη 
λίστα. Εφόσον λοιπόν τα έξοδα για την δηµιουργία ενός τέτοιου είδους σταθµού είναι 
εµφανώς µικρότερα, είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί 
σταθµοί, φτιαγµένοι από επαγγελµατίες µε σκοπό την οικονοµική αποκατάσταση ή από 
ερασιτέχνες µε σκοπό την ενασχόληση µε το αντικείµενο, αφού το ραδιόφωνο σαν µέσο 
ασκεί µια γοητεία σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων  από την γέννηση του. 
      Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα των πιο δηµοφιλών ελληνικών και 
αποκλειστικά διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθµών στην χώρα µας. 
 
2.3.1 Ελληνικοί διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθµοι 
 
 Indieground 
 
Με βάση τα Εξάρχεια στην Αθήνα. Μετρά τρία χρόνια ζωής και έχει καταφέρει να 
δηµιουργήσει ένα µουσικό πυρήνα και να αποκτήσει το δικό του κοινό. Θεωρείται ένας 
εξωστρεφής ραδιοφωνικός σταθµός αφού υπό την αιγίδα του διοργανώνονται µουσικές 
βραδιές και άλλα µουσικά δρώµενα (events). Η µουσική που µεταδίδει είναι κυρίως ξένη 
µε προτίµηση στο είδος της Rock και της Indie. Ένα µέρος των ραδιοφωνικών του 
παραγωγών υπήρξαν πρώτα απλοί ακροατές του. 
 
Trip Radio 
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Με βάση το Θησείο. Ένας σταθµός που λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια µε προσωπικό 40 
ατόµων και δραστηριοποίηση στην διοργάνωση πολιτιστικών δρώµενων. Και σε αυτή την 
περίπτωση πολλοί από τους παραγωγούς του σταθµού υπήρξαν πρώτα ακροατές του. 
 
Off Radio 
 
Έδρα του η πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα µε παράρτηµα στην Αθήνα. Η πρώτη 
επαγγελµατική ραδιοφωνική προσπάθεια στο διαδίκτυο. Με ενταγµένους στο προσωπικό 
του επαγγελµατίες παραγωγούς µε µεγάλη εµπειρία στους συµβατικούς ραδιοφωνικούς 
σταθµούς της πόλης. ∆ιαθέτει ένα σύγχρονο studio και το πρόγραµµα του ακούγεται σε 
περίπου 500 δηµόσιους χώρους στην Ελλάδα µε ακροατές που αγγίζουν τους 100.000 
ανά µήνα από όλο τον κόσµο. 
 
Radio Bubble 
 
Παραµένουµε στην Θεσσαλονίκη και στον Radio Bubble. Λειτουργεί από το 2008 µε 
studio ένα καφέ-µπαρ στο οποίο οι πελάτες µπορούν να απολαύσουν από κοντά τις 
εκποµπές την ώρα που µεταδίδονται.  Ένας σταθµός ο οποίος στηρίζεται κυρίως σε 
εκποµπές λόγου και µουσικής αλλά και προτρέπει τους ακροατές του να δηµιουργήσουν 
την δική τους εκποµπή και να την αποστείλουν (upload) στην ιστοσελίδα τους σταθµού 
µε σκοπό την ακρόαση τους από το κοινό. 
 
Mind Radio 
 
Επιστρέφουµε στην Αθήνα και από εµπορικής άποψης τον πιο πετυχηµένο διαδικτυακό 
ραδιοφωνικό σταθµό της χώρας. Λειτουργεί 3,5 χρόνια τώρα και η ιδιαιτερότητα του είναι 
ότι οι ακρατές είναι και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του, αφού η πολιτική του σταθµού 
είναι το κοινό να δηµιουργεί της εκποµπές που θα µεταδίδει. Αναγκαστικά δεν διαθέτει 
µουσική ταυτότητα, µιας και ο καθένας µπορεί να µεταδώσει µία εκποµπή οποιουδήποτε 
µουσικού είδους προτιµά. Επίσης µεταδίδει από το studio εκποµπές που φτιάχνουν 
καλλιτέχνες των οποίων τα µουσικά έργα αποτελούν περιεχόµενο του προγράµµατος του 
όπως επίσης και ζωντανά παιγµένα µουσικά έργα την ώρα της εκποµπής. Στηριγµένος 
σε αυτήν την πολιτική ο σταθµός έγινε γρήγορα δηµοφιλής φιλοξενώντας πολλές 
διαφηµίσεις και προκαλώντας το ενδιαφέρον του ΟΤΕ, ο οποίος είναι και βασικός 
χορηγός του. 
 
Wave Radio 
 
Εδρεύει στην Αθήνα και είναι από τους σταθµούς των οποίων η ιδιαιτερότητα να µην 
διαθέτουν studio αλλά να στεγάζονται σε οποιοδήποτε µέρος επιθυµούν αφού όπως 
προαναφέρω µία εκποµπή διαδικτυακού ραδιοφώνου µπορεί να δηµιουργηθεί µε απλά 
µέσα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, µικρόφωνο, και την ειδική εφαρµογή). Μετράει 3 χρόνια 
ζωής και η µουσική που µεταδίδει είναι ξένη µε προτίµηση στα είδη Electro, Pop, 
Alternative, Dance και Dark Wave. Μόνο µειονέκτηµα η απώλεια ηχητικής ποιότητας στο 
περιεχόµενο που µεταδίδεται, µιας και τα µέσα που χρησιµοποιούνται είναι χαµηλού 
κόστους και όχι και τόσο εξειδικευµένα. 
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Intersonik Radio 
 
Είναι άλλη µια περίπτωση διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού που δεν χρησιµοποιεί 
studio. Με βάση την πόλη της Αθήνας µεταδίδει κυρίως ξένη µουσική και το πρόγραµµα 
του χωρίζεται σε τρεις ζώνες. 
 
 
 
Στροφή 
 
Με έδρα την Αθήνα και τον Άγιο Παντελεήµονα. Μία ιδιαίτερη περίπτωση διαδικτυακού 
ραδιοφωνικού σταθµού, αφού χρέη ραδιοφωνικών παραγωγών έχουν αναλάβει νέα 
παιδιά από 15 έως 20 ετών που συµµετέχουν στο Θεραπευτικό πρόγραµµα του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). Ο συγκεκριµένος σταθµός κέρδισε την 
προσοχή των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, και πολλών ακροατών όταν στις 20 
∆εκεµβρίου του 2010 διοργάνωσε  ένα ραδιοφωνικό µαραθώνιο στον οποίο συµµετείχαν 
γνωστοί καλλιτέχνες δηµοσιογράφοι και άνθρωποι του χώρου, όπως ο Γιάννης 
Καλαµίτσης, ο Άρης ∆αβαράκης, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Παύλος Τσίµας και πολλοί 
άλλοι. 
 
Music Society Radio 
 
Ένας ακόµα σταθµός που αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση αφού πολιτική του είναι πως  
όλα τα µέλη του είναι ισότιµα και αποφασίζουν από κοινού για την πορεία του. Έτσι 
αποτελείται από 65 ραδιοφωνικούς παραγωγούς οι οποίοι είναι και συνιδιοκτήτες. Η 
µουσική που µεταδίδει κατατάσσεται κυρίως στα είδη της Rock, Jazz, κλασσική αλλά και 
έντεχνη Ελληνική µουσική. Μετράει ένα χρόνο λειτουργίας και εδρεύει στην Αθήνα. 
 
Act Radio 
 
Ένας καινούργιος διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθµός των Αθηνών ο οποίος έχει ως 
χαρακτηριστικό του την µουσική ποικιλοµορφία και την οικολογική και κοινωνική του 
δράση. 
 
Zougla Radio 
 
∆είγµα πως το διαδικτυακό ραδιόφωνο αποτελεί την εξέλιξη του µέσου είναι και η 
προσπάθειες µεγάλων επιχειρήσεων της χώρας να ενταχθούν σε αυτό. Η γνωστή 
ενηµερωτική ιστοσελίδα zougla.gr έχει πλέον τον δικό της σταθµό στο διαδίκτυο, µε 
γνωστούς δηµοσιογράφους στο δυναµικό του και ζωντανό πρόγραµµα. 
 
 
 
 
 
 
Ιanos Radio 
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Ένα ακόµα παράδειγµα µεγάλης ελληνικής εταιρείας που στράφηκε στο διαδικτυακό 
ραδιόφωνο είναι και η αλυσίδα πολιτισµού Ιανός, που εκτός από βιβλιοπωλεία, 
καταστήµατα µε έργα τέχνης, καφέ-µπαρ που φιλοξενεί πολιτιστικές, δηµιουργεί πλέον 
και το Ianos Radio µε τη µουσική του ταυτότητα να καθορίζεται από τα µουσικά είδη της  
Jazz, Κλασσικής, Εντεχνης ελληνικής µουσικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Streaming 
 

 
3.1 Περί διαδικτύου και µεταφοράς ψηφιακών δεδοµένων 
 
 Ξεκινώντας το συγκεκριµένο κεφάλαιο και για να γίνουν κατανοητά όσα 
αναφέρονται σε αυτό, ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: Το διαδίκτυο ή 
internet αποτελεί το µεγαλύτερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας, στο οποίο διαχέονται, 
διακινούνται και ανταλλάσσονται  ψηφιακές πληροφορίες µε µορφή κειµένου, εικόνας, 
video, ήχου και προγραµµατιστικού κώδικα (προγράµµατα, παιχνίδια, εφαρµογές) σε 
συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεµένες σε αυτό. Για την διακίνηση των πληροφοριών 
αυτών έχουν δηµιουργηθεί πρωτόκολλα µεταφοράς πληροφορίας, γνωστά και ως 
Internet Protocols µε παραδείγµατα όπως το TCP/IP, το RTSP , το UDP. 

Πριν παρατεθεί η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας ενός διαδικτυακού 
ραδιοφωνικού σταθµού, σηµαντική είναι η µελέτη και επεξήγηση των τεχνικών αλλά και 
των διαφόρων προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για την διαχείριση και την 
µετάδοση του ηχητικού σήµατος στο διαδίκτυο. 

 Το ‘streaming’ ή “streaming media”, επέδρασε στον παγκόσµιο ιστό 
προκαλώντας  ριζοσπαστικές αλλαγές. Το διαδίκτυο, από ένα µέσο βασισµένο σε 
στατικό κείµενο και γραφικά, µετατράπηκε σε µία πολυµεσική εµπειρία γεµάτη από ήχους 
και κινούµενες εικόνες. Την εποχή που διανύουµε, το streaming τείνει να γίνει το 
δηµοφιλέστερο µέσο εκποµπής και διανοµής ήχου και εικόνας. Το χαµηλό κόστος, η 
πιστότητα, η παγκόσµια εµβέλεια και κυρίως η τεχνική απλότητα και εύκολη χρήση του, 
είναι οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτό. 

Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείταιγια την εκποµπή και διανοµή ήχου, video, ακόµα 
και αναµετάδοση γεγονότων ζωντανά, είναι σχετικά απλή. Το ψηφιακό υλικό που 
θέλουµε να εκπέµψουµε (στην περίπτωση αυτής της εργασίας είναι ο ήχος), συµπιέζεται 
και διασπάται σε µικρά “πακέτα” δεδοµένων τα οποία το ένα µετά το άλλο στέλνονται στο 
διαδίκτυο. Όταν τα πακέτα φτάσουν στον προορισµό τους (στον χρήστη – δέκτη),  
αποσυµπιέζονται και συνενώνονται σε µια µορφή ήχου η οποία µπορεί να αναπαραχθεί 
από το σύστηµα του δέκτη. Για να υπάρχει αδιάκοπη ροή, ένας αριθµός των πακέτων 
αυτών, αποθηκεύεται στο σύστηµα του χρήστη πριν την έναρξη της αναπαραγωγής των 
και κατά την διάρκεια της αποθηκεύονται περισσότερα πακέτα τα οποία θέτονται σε 
αναµονή για την αναπαραγωγή τους (η συγκεκριµένη τεχνική αποθήκευσης λέγεται 
“buffer” ). 

Η ανακάλυψη ενός καινούργιου διαδικτυακού πρωτοκόλλου µε τα αρχικα UDP 
(User Datagram Protocol) το οποίο µπορεί και µεταδίδει τα δεδοµένα από τον 
εξυπηρετητή στο διαδίκτυο και από εκεί στον χρήστη αποτελεσµατικότερα από 
προηγούµενα πρωτόκολλα, όπως και πιο αποτελεσµατικοί τρόποι κωδικοποίησης των 
δεδοµένων σε πολύ µικρής χωρητικότητας πακέτα πληροφορίας, έκαναν το streaming 
τον πιο ελκυστικό τρόπο µετάδοσης δεδοµένων . 

 Ένα ακόµα διαδικτυακό πρωτόκολλο εφάµιλλο του UDP, είναι το RTSP (Real 
Time Streaming Protocol), το οποίο είναι το ίδιο αποτελεσµατικό στην µετάδοση των 
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δεδοµένων. Τα δύο αυτά πρωτόκολλα δίνουν προτεραιότητα στην συνεχή ροή των 
δεδοµένων παρά στην ασφαλή µετάδοση των, πράγµα που τα κάνει ιδανικά για την 
µετάδοση του ήχου στο διαδίκτυο. Αυτό συµβαίνει γιατί τα προηγούµενης γενιάς 
πρωτόκολλα όπως το HTTP και το TCP, σε περίπτωση που ένα πακέτο πληροφορίας 
χανόταν προσπαθούσαν να το ανακτήσουν και να το στείλουν στον χρήστη ξανά και 
ξανά, καθυστερώντας τα επόµενα πακέτα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν κενά στην 
µετάδοση, σε αντίθεση µε τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα που στην ίδια περίπτωση 
συνεχίζουν την µετάδοση µε το επόµενο πακέτο πληροφοριών, δηµιουργώντας µια 
ανεπαίσθητη παύση. 

 
 
3.2 Κωδικοποίηση και συµπίεση δεδοµένων 

 
  
To streaming όµως, θα ήταν αδύνατο χωρίς την ύπαρξη και την ανάπτυξη των  “ 
αλγορίθµων κωδικοποίησης ” ή “Codecs” η οποίοι συµπιέζουν και αποσυµπιέζουν 
αρχεία εικόνας και ήχου. Ο όγκος δεδοµένων ασυµπίεστων αρχείων ήχου και εικόνας 
είναι τεράστιος σε σχέση µε τον όγκο των δεδοµένων που διακινούνται στο διαδίκτυο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πως για 1 λεπτό (1’) ασυµπίεστου ήχου ποιότητας 
ψηφιακού δίσκου (CD), απαιτείται όγκος δεδοµένων 10MB στο χώρο ενός σκληρού 
δίσκου, που στο διαδίκτυο είναι αρκετός για να φιλοξενηθεί µια ιστοσελίδα 200 σελίδων.  
 Αυτό σηµαίνει ότι µε τις υπάρχουσες ταχύτητες των διαδικτυακών συνδέσεων είναι 
πρακτικά αδύνατο να µεταδοθεί ασυµπίεστος ήχος ποιότητας CD (16-bit, 44.1 KHz). 
Έτσι, για να υπάρξει η µετάδοση ενός αρχείου ήχου, το αρχείο αυτό, θα πρέπει να 
συµπιεστεί προτού διακινηθεί και να αποσυµπιεστεί την στιγµή που θα φτάσει στην 
συσκευή του χρήστη, πράγµα που αποτελεί την αποστολή των αλγορίθµων 
κωδικοποίησης. 
 Οι τεχνικές συµπίεσης – αποσυµπίεσης που χρησιµοποιούν οι προαναφερθέντες 
αλγόριθµοι χωρίζονται σε δύο είδη: την Lossy Compression και την Lossless 
Compression. 
  
 Lossy Compression (A πωλεστική συµπίεση) 
 
           Το είδος αυτό της συµπίεσης – αποσυµπίεσης έχει ως πλεονέκτηµα την πολύ 
µεγάλη µείωση του όγκου των δεδοµένων ενός αρχείου (µε αποτέλεσµα την µείωση του 
µεγέθους του αρχείου) η οποία επιτυγχάνεται µε την αποβολή ενός ποσοστού 
πληροφορίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας της κωδικοποίησης. Το αρχείο 
αποστέλλεται στον χρήστη-αποδέκτη και το πρόγραµµα αναπαραγωγής της συσκευής 
του, προσπαθεί να ανακτήσει το ποσοστό των πληροφοριών που αποβλήθηκε, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει από τον αλγόριθµο κωδικοποίησης. Στο είδος 
αυτό της συµπίεσης-αποσυµπίεσης συναντιέται και το φαινόµενο αποβολής 
πληροφορίας χωρίς την ανάκτηση της εφ’ όσον δεν γίνεται αντιληπτό από τον δέκτη. 
Έτσι σε ένα αρχείο ήχου µπορούν να αποβληθούν συχνότητες στα υψηλά η χαµηλά όρια 
του ακουστικού φάσµατος χωρίς να γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο όργανο ακοής, 
γι’ αυτό και η τεχνική αυτή ονοµάζεται και “κωδικοποίηση αντίληψης”. Με την 
συγκεκριµένη τεχνική επιτυγχάνεται µια αναλογία εξοικονόµησης µεγέθους ανάµεσα στο 
ασυµπίεστο και στο συµπιεσµένο αρχείο της τάξεως του 10:1. Η συγκεκριµένη τεχνική 
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χρησιµοποιείται και για την δηµιουργία των γνωστών σε όλους µας συµπιεσµένων 
αρχείων ήχου MP3. 
 
           
 
 
            
               Lossless Compression ( Μη Απωλεστική συµπίεση) 
 
          Σε αυτό το είδος συναντάµε µία διαφορετική τεχνική συµπίεσης-αποσυµπίεσης 
κατά την οποία ο αλγόριθµος κωδικοποίησης, αποβάλλει προσωρινά ένα ποσοστό 
πληροφορίας, παρέχοντας ένα είδος χάρτη για το πρόγραµµα αναπαραγωγής του  
αποδέκτη µε την βοήθεια του οποίου µπορεί να τη ανακτήσει. Το αποτέλεσµα είναι 
καλύτερο σε σχέση µε αυτό της προηγούµενης τεχνικής, αφού δεν χάνεται καµία 
πληροφορία. Αυτό όµως έχει ως συνέπεια την όχι και τόσο µεγάλη εξοικονόµηση του 
µεγέθους του αρχείου αλλά και το γεγονός ότι οι αλγόριθµοι αυτού του είδους είναι 
πολύπλοκοι άρα και πιο ακριβοί. 
          
          Παρά τα οφέλη της Lossless Compression, η τεχνική µε την οποία είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί επαρκής µείωση του µεγέθους των αρχείων ήχου για τα δεδοµένα των 
µεγεθών του διαδικτύου, είναι η Lossy Compression, και αυτή χρησιµοποιείται. 
 
 
3.3 Φόρµες του Streaming 
 
            
           Επιστρέφοντας στο streaming, θα πρέπει να αναφερθούν οι διαφορετικές φόρµες 
του (Streaming media Formats) που ποικίλλουν ανάλογα µε τον τρόπο  που 
διαχειρίζονται κωδικοποιούν και διακινούν τα δεδοµένα στο διαδίκτυο. Ανάλογα µε την 
φόρµα, ίσως διαφέρει  ο τύπος αρχείου που διακινείται όπως και ο αλγόριθµος 
κωδικοποίησης (codec) και σε ορισµένες περιπτώσεις και το πρόγραµµα αναπαραγωγής 
(αν και πλέον υπάρχουν προγράµµατα αναπαραγωγής που υποστηρίζουν όλου τους 
τύπους αρχείων). Επιγραµµατικά οι δηµοφιλέστερες είναι οι εξής: 
 
 
             RealMedia and RealAudio 
           
           Μία από τις δηµοφιλέστερες και ευρύτερα αποδεκτές αφού είναι και η πρώτη που 
εµφανίστηκε στην αγορά. Κατάλληλη για διαχείριση µεγάλων αριθµών µεταδόσεων γιατί 
ένα από τα πλεονεκτήµατα της είναι ότι µπορεί και διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα και 
οµαλή µετάδοση ανάλογα µε τις δυνατότητες της συσκευής του κάθε χρήστη-αποδέκτη. 
Τα αρχεία που διακινεί έχουν κατάληξη .rm. 
 
            Windows Media Technologies   
 
          Η φόρµα της εταιρίας λογισµικού της Microsoft µε την οποία διακινείται video, 
ήχος, και πολυµέσα σε µορφή αρχείου .wma, µε διαφορές στην κωδικοποίηση από την 
RealMedia αλλά µε σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα. 
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             QuickTime 
 
          Η λύση της εταιρείας Apple στο θέµα του streaming επεξεργάζεται και διακινεί 
αρχεία ήχου, video, animation και 3D. Είναι συµβατή και µε άλλα λειτουργικά συστήµατα 
όπως τα windows. 
 
             
             Flash and Director Shockwave 
 
          Της εταιρείας Macromedia. Χρησιµοποιείται για πολυµέσα ιστοσελίδων µε µικρής 
διάρκειας επαναλαµβανόµενους ήχους.  
 
             Liquid Audio 
 
           Η συγκεκριµένη φόρµα έχει ως χαρακτηριστικό την χωρίς απώλειες µετάδοση του 
ήχου και χρησιµοποιείται για την πώληση µουσικού υλικού στο διαδίκτυο, αφού δίνοντας 
βαρύτητα στην ποιότητα και την ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων, καθίσταται 
δύσχρηστη για ζωντανή µετάδοση. 
 
              MP3 
 
           Ίσως η δηµοφιλέστερη φόρµα από όλες για αρχεία ήχου, αφού η συµπίεση είναι 
εύκολη και γρήγορη (αυτό σηµαίνει µικρός όγκος δεδοµένων άρα ταχύτατη µετάδοση) 
φτάνοντας την αναλογία 12:1, µε ποιότητα εφάµιλλη πολλές φορές του ψηφιακού δίσκου 
(CD).   
 
 
3.4 Η διαδροµή των δεδοµένων, ενδιάµεσοι σταθµοί, απαιτούµενα υλικά     
      και δυνατότητες 
 
 
           Πως όµως η ψηφιακή πληροφορία µεταφέρεται στο διαδίκτυο και καταλήγει στον 
χρήστη σε µορφή ήχου, εικόνας, και video και µε ποια µέσα (λογισµικό και συσκευές); 
 
           Για να επιτευχθεί ροή δεδοµένων στο διαδίκτυο (streaming), η ψηφιακή 
πληροφορία ακολουθεί ένα συγκεκριµένο µονοπάτι διαµέσου συσκευών και του 
διαδικτύου µε τελικό αποδεκτή τον χρήστη και είναι το ακόλουθο: Τα δεδοµένα που θα 
καταλήξουν στον χρήστη-δέκτη (για παράδειγµα µία ραδιοφωνική εκποµπή), έχουν ως 
αφετηρία τις συσκευές που χρησιµοποιούνται για  την παραγωγή της (µικρόφωνα, 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου, κτλ.) οι οποίες είναι συνδεδεµένες σε µία µονάδα Η/Υ µε 
αποστολή να κωδικοποιεί σε ψηφιακή πληροφορία και να αποστέλλει τα δεδοµένα που 
λαµβάνει από τις συσκευές παραγωγής, µε ανάλογο λογισµικό. Η ραδιοφωνική εκποµπή 
κωδικοποιηµένη πια, αποστέλλεται από την µονάδα Η/Υ σε έναν εξυπηρετητή (server) ο 
οποίος µε την σειρά του την διανέµει στο διαδίκτυο. Από εκεί το υλικό είναι διαθέσιµο για 
ακρόαση µέσω ιστοσελίδας.  
           Άρα για να επιτευχθεί η ροή (streaming) της ψηφιακής πληροφορίας, υπάρχουν 5 
βασικοί σταθµοί. 
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1. Συσκευή παραγωγής ή αναπαραγωγής ήχου 
 
2. Μονάδα Η/Υ που κωδικοποιεί το ηχητικό υλικό και το αποστέλλει 
 
3. Εξυπηρετητής (server) 
 
4. Το διαδίκτυο (ιστοσελίδα) 
 
5. Η µονάδα Η/Υ του χρήστη δέκτη µε ανάλογο λογισµικό αποκωδικοποίησης και 
αναπαραγωγής 
 
Στο γράφηµα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία της ψηφιακής πληροφορίας κατά την 
διάρκεια του streaming, µε όλους τους σταθµούς, από την στιγµή της παραγωγής της 
έως ότου φτάσει στον χρήστη δέκτη. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ (STREAMING) ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 

        

                                                                 
H/Y ME ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ                                                                                                  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ                                                   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

 

                                                                     

                                                
                                                      ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                ΧΡΗΣΤΕΣ / ΑΚΡΟΑΤΕΣ    

                                                                                           

                                                                                                                                                 Σχεδιάγραµµα 3.1 
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 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, τον ρόλο του 
εξυπηρετητή µπορεί να πάρει ο ιστότοπος οποιασδήποτε εταιρείας δραστηριοποιείται 
στον χώρο της αναµετάδοσης. Εταιρείες αυτού του είδους (βλ. SHOUTcast) προσφέρουν 
υπηρεσίες διανοµής οπτικοακουστικού υλικού απευθείας από το διαδικτυακό τους χώρο 
µε δικούς τους εξυπηρετητές, καθιστώντας το streaming εύκολο και απλό. Επίσης θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι η µονάδα-αποστολέας του Η/Υ µπορεί σε πολλές περιπτώσεις 
να παίξει τον ρόλο συσκευής αναπαραγωγής του ήχου αλλά και του εξυπηρετητή. Όλες 
αυτές οι περιπτώσεις θα αναλυθούν περαιτέρω σε επόµενες σελίδες που θα εξεταστεί το 
κόστος και η µορφή ενός διαδικτυακού ραδιοφώνου, και ποιο το είδος της χρήσης του. 
      Αναλυτικότερα, και βήµα προς βήµα έχουµε: 
 
       Μοναδα Η/Υ χρήστη-αποστολέα 
 
Ο πρώτος σταθµός της ψηφιακής πληροφορίας είναι στην µονάδα Η/Υ του χρήστη όπου 
κωδικοποιείται και συµπιέζεται από ανάλογο λογισµικό. Πολλά είδη λογισµικού είναι 
δωρεάν και διαθέσιµα στο διαδίκτυο (freeware) µε επιπλέον λειτουργίες όπως 
αναπαραγωγή ήχου και εικόνας αλλά και κωδικοποίηση, συµπίεση και αποστολή 
οπτικοακουστικού υλικού. Τέτοια λογισµικά είναι το VLC media player της εταιρείας 
Videolan, το Winamp της εταιρείας Nullsoft, το Windows Media Player της Microsoft. 
Γενικότερα στα περισσότερα λογισµικά αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
απαντάται η δυνατότητα κωδικοποίησης, συµπίεσης και αποστολής δεδοµένων. 
 
 
 

                   
                                                                                               
                                                                                            Εικόνα 3.1.  
                                                            Λογισµικό συµπίεσης, κωδικοποίησης, αποστολής 
                                                                                                       της εταιρείας Videolan 
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             Στο παράδειγµα της εικόνας 1 παρατίθενται οι επιλογές ενός αντιπροσωπευτικό 
λογισµικού αυτού του είδους. Παρατηρώντας τις βασικές ρυθµίσεις είναι φανερή η 
ύπαρξη της επιλογής του διαδικτυακού πρωτοκόλλου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
αποστολή των δεδοµένων (UDP, RTP, HTTP), της διαδικτυακής διεύθυνσης της 
αποστολής των δεδοµένων αλλά και της φόρµας που θα χρησιµοποιηθεί όπως επίσης 
και της µορφής του ψηφιακού αρχείου (στην συγκεκριµένη περίπτωση το MP3). 
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί η ο τοµέας διαχείρισης  του Bitrate (ρυθµός των bits της 
ψηφιακής πληροφορίας που επεξεργάζονται ανά µονάδα χρόνου ) που επιτρέπει στον 
χρήστη να επιλέξει την ποιότητα του ψηφιακού υλικού (ήχος ή video) που θέλει να 
αποστείλει (το Βit είναι µονάδα µέτρησης όγκου δεδοµένων ψηφιακής πληροφορίας 8 
Bits=1 Byte). Αυτό σηµαίνει πως όσο αυξάνεται το Bitrate αυξάνεται η ποιότητα αλλά και 
οι απαιτήσεις σε ταχύτητα της σύνδεσης του διαδικτύου αλλά και των δυνατοτήτων του 
εξυπηρετητή πάντα σε αναλογία µε το πλήθος των ακροατών. 
        Όσον αφορά τον ήχο το Bitrate ποικίλλει ανάλογα µε την ποιότητα και οι 
συνηθέστερες επιλογές είναι οι ακόλουθες: 
 

• 32 kbit/s. Χαµηλή ποιότητα – Χαµηλές απαιτήσεις συστήµατος/ταχύτητας  
• 96 kbit/s. Χαµηλή ποιότητα – Χαµηλές απαιτήσεις συστήµατος/ταχύτητας  
• 100–160 kbit/s Η συνηθέστερη στο διαδίκτυο και πιο αποδοτική µε αρκετά 

καλή ποιότητα και µέτριες απαιτήσεις συστήµατος/ταχύτητας 
• 192 kbit/s Υψηλή ποιότητα εφάµιλλη του ψηφιακού δίσκου (CD) µε 

υψηλότερες απαιτήσεις συστήµατος/ταχύτητας 
• 224–320 kbit/s  Υψηλότερη ποιότητα µε τις υψηλότερες απαιτήσεις 

συστήµατος/ταχύτητας 

    Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις το Bitrate µπορεί να 
αυξοµειώνεται κατά την διάρκεια αναπαραγωγής ενός αρχείου ήχου ανάλογα µε το 
φάσµα συχνοτήτων σε δεδοµένη χρονική στιγµή, πράγµα που επιτρέπει την 
οικονοµία σε όγκο δεδοµένων µε την µέγιστη δυνατή ποιότητα. 

      Εξυπηρετητής (Server) 

      Επόµενος σταθµός της ψηφιακής πληροφορίας πριν φτάσει στον χρήστη-
αποδέκτη είναι ο εξυπηρετητής (server). Η έννοια του εξυπηρετητή µπορεί να είναι 
πολυδιάστατη. Αυτό συµβαίνει γιατί τον ρόλο του εξυπηρετητή µπορεί να παίξει µία 
µονάδα Η/Υ υψηλών προδιαγραφών σε ταχύτητα επεξεργασίας λήψης και αποστολής 
δεδοµένων αλλά και σε χωρητικότητα, επιφορτισµένη µε µόνο καθήκον την διακίνηση και 
διανοµή δεδοµένων σε πλήθος χρηστών µέσω του διαδικτύου (dedicated server), αλλά 
τον ίδιο ρόλο µπορεί να έχει ένα λογισµικό διακίνησης και διανοµής ψηφιακής 
πληροφορίας στην µονάδα του χρήστη-αποστολέα που κωδικοποιεί και συµπιέζει την 
ψηφιακή πληροφορία, όπως επίσης και ορισµένοι ιστότοποι που παρέχουν υπηρεσίες 
ροής δεδοµένων (streaming) µε ιδιόκτητους server (µοναδες Η/Υ µε δυνατότητες όπως 
της προαναφερθείσας) δωρεάν η µε ένα αντίτιµο που ποικίλλει ανάλογα µε την ποιότητα 
εκποµπής (bitrate) και το πλήθος ακροατών. Μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό το 
µεγάλο εύρος και οι διαφορές στο κόστος του εξυπηρετητή που ποικίλλει ανάλογα µε τις 
ανάγκες του καθενός.    
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          ∆ιαδίκτυο (Internet) 
 
          Σε αυτό το σηµείο η ψηφιακή πληροφορία έχει διανεµηθεί στο διαδίκτυο και είναι 
έτοιµη για την µετάδοση στους χρήστες αποδέκτες µέσω µιας ιστοσελίδας δοµηµένης 
στα πρότυπα ενός διαδικτυακού Ρ/Σ (όπως στην παρούσα πτυχιακή εργασία) αλλά και 
µέσω ενός απλού λογισµικού αναπαραγωγής ήχου ενός blog και µέσω ιστότοπων 
(SHOUTCast, 365Live, LastFm) που παρέχουν υπηρεσίες streaming µε πλήθος 
σταθµών κατανεµηµένων ανάλογα µε το είδος της µουσικής που µεταδίδουν ή την 
δηµοτικότητα, από σχεδόν όλες τις άκρες του κόσµου.   
 

          
                     
                                                                                                                                     Εικόνα 3.2 
                                                           Αριστερά στιγµιότυπο της ιστοσελίδας διαδικτυακού Ρ/Σ της      
       παρούσας εργασίας, δεξιά στιγµιότυπο γνωστού ιστότοπου παροχής υπηρεσιών streaming 
 
 
 
 
 

             Μονάδα Η/Υ χρήστη-αποδέκτη 
 
         Ο τελευταίος σταθµός της ψηφιακής πληροφορίας όπου µε την χρήση ενός 
λογισµικού αποκωδικοποίησης και αναπαραγωγής, ο χρήστης-αποδέκτης µπορεί και 
ακούει την ραδιοφωνική εκποµπή. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί πως 
λογισµικό αναπαραγωγής µπορεί να διαθέτει η ίδια η ιστοσελίδα και ο χρήστης να 
χρειάζεται µόνο τους αλγόριθµους κωδικοποίησης (Codecs) ή το λογισµικό 
αναπαραγωγής του χρήστη να έχει απ’ ευθείας πρόσβαση σε πλήθος διαδικτυακών Ρ/Σ. 
Η ψηφιακή πληροφορία που καταλήγει στον χρήστη µπορεί να είναι προϊόν ζωντανής 
µετάδοσης (Live Streaming) ή και αποθηκευµένο µουσικό υλικό σε βάση δεδοµένων, 
όπως για παράδειγµα µία µουσική βιβλιοθήκη (Podcasting).  
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                                                                                                                 Εικόνα 3.3 
                                                                          ∆εξιά λογισµικό αναπαραγωγής παρεχόµενο από 
ιστοσελίδα, αριστερά ευρέως γνωστό λογισµικό κωδικοποίησης και αναπαραγωγής για χρήση από την 
µονάδα Η/Υ του ακροατή  
 
 
 
         Τελειώνοντας την µελέτη  της διακίνησης, διανοµής και µετάδοσης δεδοµένων στο 
διαδίκτυο, ο αναγνώστης εύκολα παρατηρεί πως οι τρόποι για την επίτευξη της 
µετάδοσης ήχου µέσω διαδικτύου είναι πολλοί, µπορούν να συνδυαστούν και το κόστος 
ποικίλλει από σχεδόν δωρεάν µέχρι δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
του καθενός. Οι δωρεάν ή σχετικά φθηνές λύσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός 
διαδικτυακού Ρ/Σ µε χαµηλό ή περιορισµένο αριθµό ακροατών και εκπτώσεις  στην 
ποιότητα του ηχητικού υλικού και τα έξοδα περιορίζονται αποκλειστικά σε µια σύνδεση 
στο διαδίκτυο, στην αγορά µιας σχετικά καινούργιας µονάδας Η/Υ εµπορίου µε ανάλογο 
λογισµικό κωδικοποίησης και αποστολής δεδοµένων και ποιοτική κάρτα ήχου, 
περιφερειακών συσκευών αναπαραγωγής ήχου (ή και όχι, αφού ο ήχος µπορεί να 
παράγεται απ ευθείας από τον Η/Υ τον οποίο επεξεργάζεται και κωδικοποιεί) και στην 
µίσθωση µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών streaming που µπορεί να είναι της τάξεως 
των δεκάδων ευρώ ανά µήνα µέχρι και δωρεάν ανάλογα µε την ποιότητα εκποµπής και 
του πλήθους των ακροατών.  
 
 
3.5 Ένας διαδικτυακός Ρ/Σ του τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και  
       Ακουστικής 
 
         Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία, πραγµατεύεται την δηµιουργία ενός 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού για το Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης και διαχειριζόµενο από τους σπουδαστές του, ο οποίος θα 
είναι πολυδιάστατος µε ζώνες προγράµµατος, εκποµπές λόγου, απ’ ευθείας µεταδόσεις, 
κατά παραγγελία ακρόαση ηχητικού υλικού (on demand) από βάση δεδοµένων µε 
µουσικές βιβλιοθήκες και παλαιότερες εργασίες σπουδαστών του τµήµατος. Λογικό είναι 
ότι, το κόστος της πραγµατοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήµατος θα ξεπερνάει κατά πολύ 
αυτό ενός ερασιτεχνικού διαδικτυακού Ρ/Σ αφού χρειάζονται τα ακόλουθα. 
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o Μονάδα Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας µε λογισµικό κωδικοποίησης και 

αποστολής δεδοµένων και κάρτα ήχου για επαγγελµατική χρήση. 
 
o Περιφερειακές συσκευές παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου όπως 

µικρόφωνα,CD players. 
 

o Κονσόλα µε Compressor ή Limiter για οµαλή αυξοµείωση των εντάσεων και 
µη παραµορφωµένο ηχητικό υλικό 

 
o Σύνδεση στο διαδίκτυο µε µεγάλες ταχύτητες 

 
o Αποκλειστικός Εξυπηρετητής (Dedicated Server) για οµαλή χωρίς 

απώλειες µετάδοση και µεγάλο πλήθος ακροατών 
 

o Μια ιστοσελίδα αντιπροσωπευτική του εγχειρήµατος αυτού 
 
           Όποιος έχει επισκεφθεί το Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακου-στικής του ΑΤΕΙ 
Κρήτης, µπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι το µεγαλύτερο µέρος των απαιτούµενων 
µέσων για την ίδρυση ενός διαδικτυακού Ρ/Σ υπάρχει ήδη στο τµήµα, και εφ’ όσον η 
παρούσα πτυχιακή εργασία πραγµατεύεται την δηµιουργία µιας πολυµεσικής ιστοσελίδας 
που αφορά το παραπάνω εγχείρηµα, το µόνο που λείπει από τα προαναφερθέντα 
απαραίτητα, είναι η ύπαρξη ενός αποκλειστικού εξυπηρετητή ώστε ο ήχος να µεταδίδεται 
σε πλήθος ακροατών. Στην σηµερινή εποχή υπάρχουν εταιρείες παροχής τέτοιων 
εξυπηρετητών (µονάδες Η/Υ µε τεράστιες δυνατότητες και µοναδική αποστολή την 
διακίνηση και διανοµή της ψηφιακής πληροφορίας) όπως η www.dedicated-server.gr στις 
οποίες µε ένα κόστος της τάξεως των 80 έως 200 ανά µήνα (ανάλογα µε τις απαιτήσεις) 
φροντίζουν για την χωρίς απώλειες µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας σε ευρύ κοινό, 
πράγµα που καθιστά έναν διαδικτυακό Ρ/Σ οικουµενικό αφού έχει την δυνατότητα να 
εκπέµπει σε κάθε γωνία του πλανήτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Ανάλυση της εφαρµογης 
 

 
 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο, µελετήθηκε η τεχνική µετάδοσης του ήχου µέσω του 

διαδικτύου, µε ποια µορφή και ποιοι οι ενδιάµεσοι σταθµοί της διαδροµής του από το 
σηµείο εκποµπής µέχρι τον ακροατή. Παρατηρήθηκε ότι το ηχητικό υλικό (σε µορφή 
ψηφιακής πληροφορίας) περνάει από πολλά στάδια επεξεργασίας (όπως η 
κωδικοποίηση, η συµπίεση, η διανοµή) τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από τον τελικό 
αποδέκτη, και πολλές φορές τείνουν να είναι και αδιάφορα. Από την µεριά του δέκτη, η 
αφετηρία του εκπεµπόµενου ηχητικού υλικού, θεωρείται το διαδίκτυο και πιο 
συγκεκριµένα οι ιστοσελίδες αυτού του περιεχοµένου (Web Radios). Αυτό είναι και το 
βασικό θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα πτυχιακή εργασία. ∆ηλαδή την δηµιουργία 
ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος (ιστοσελίδα) στα πρότυπα ενός διαδικτυακού 
ραδιοφωνικού σταθµού µε την χρήση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών που διδάσκονται 
στο Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. 

 
 

4.1 Γλώσσες προγραµµατισµού δηµιουργίας ιστότοπων 
 

 
4.1.1 Η γλώσσα προγραµµατισµού HTML 
 

Πριν πραγµατοποιηθεί η εµβάθυνση στο πως δηµιουργήθηκε, τι προσφέρει και 
που αποσκοπεί µία τέτοιου είδους ιστοσελίδα, καλό για τον αναγνώστη θα ήταν να 
αναφερθούν ορισµένες πληροφορίες που αφορούν στην δηµιουργία ιστοσελίδων. 
 Η δηµοφιλέστερες γλώσσες προγραµµατισµού πάνω στις οποίες είναι δυνατό να 
χτιστεί µία ιστοσελίδα, είναι η HTML (Hypertext Markup Language), η XHTML (Extensive  
Hypertext Markup Language), η CSS (Cascading Style Sheets) και η Javascript, οι 
οποίες είναι θεσπισµένες εγκεκριµένες από το  W3C (World Wide Web Consortium). 
 
 Το W3C είναι µία διεθνής κοινότητα η οποία αναπτύσσει και θέτει όρους και 
προϋποθέσεις (standards) για την διασφάλιση της µακροχρόνιας ανάπτυξης του 
διαδικτύου (www.w3.org). 
 
 Κάθε µία από τις γλώσσες προγραµµατισµού, επικεντρώνεται και σε διαφορετικό 
τοµέα της δηµιουργίας µιας ιστοσελίδας. Η HTML και η XHTML, χρησιµοποιούνται, για 
την δόµηση ενός ιστότοπου (κείµενο, επικεφαλίδες, πίνακες, κατάλογοι -menus- και την 
σύνδεση αυτών) ενώ η CSS χρησιµοποιείται για τον τρόπο εµφάνισης των παραπάνω 
και η Javascript για την δηµιουργία διαδραστικού περιβάλλοντος (παιχνίδια, εφαρµογές). 
Μπορεί λοιπόν να παρατηρηθεί από τον αναγνώστη πως ανάλογα µε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα, ένας δηµιουργός µιας ιστοσελίδας µπορεί να επιλέξει την γλώσσα που τον 
εξυπηρετεί ή ένα συνδυασµό αυτών. 
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 Ουσιαστικά, χρησιµοποιώντας τις προαναφερθείσες γλώσσες προγραµµατισµού 
δηµιουργούνται τα δοµικά στοιχεία µιας ιστοσελίδας και οι κανόνες σύµφωνα µε τους 
οποίους το πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) θα τα παρουσιάσει στον 
χρήστη.Η πιο απλή µορφή µιας τέτοιας γλώσσας είναι σε απλό κείµενο οριοθετηµένο 
από συγκεκριµένα σύµβολα στο οποίο περιέχονται εντολές και κανόνες που συνθέτουν 
την ίδια την ιστοσελίδα. Ένα παράδειγµα είναι το ακόλουθο: 
 
                               <h1>epikefalida</h1> 
                         
                                                                                               Παραδειγµα 4.1 

                                 
 Η συγκεκριµένη γραµµή, είναι µία εντολή της γλώσσας HTML, που δηµιουργεί την 
επικεφαλίδα σε µία από τις σελίδες ενός ιστότοπου. Τα διακριτικά <h1> 
αντιπροσωπεύουν το µέγεθος τις γραµµατοσειράς, και το περιεχόµενο ανάµεσα τους 
είναι το κείµενο της επικεφαλίδας. 
 Ένα παράδειγµα της HTML σε απλό κείµενο, είναι το ακόλουθο. 
 
 
 
 <html> 
 <body> 
 
 <h1>Epikefalida</h1> 
 
 <p> 
 Αυτό είναι το κείµενο µιας ιστοσελίδας 
 </p> 
 
 </body> 
 </html>  
 
   
                                                                  Παραδειγµα 4.2.1 

 
 
 
 Στο παραπάνω παράδειγµα απεικονίζεται η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας µε 
µεγάλη επικεφαλίδα (h1), και κείµενο, το οποίο ορίζεται από τα σύµβολα <p> (δηµιουργία 
παραγράφου). Το σύµβολο <body> ορίζει το κύριο µέρος της σελίδας, και το σύµβολο 
<html> την γλώσσα  στην οποία δοµήθηκε το περιεχόµενο. Ένα προγραµµα περιήγησης 
θα το παρουσίαζε κάπως έτσι. 
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 Epikefalida 
 
 Αυτό είναι το κείµενο µιας ιστοσελίδας 
 
 
                                                                          Παραδειγµα 4.2.2 
 
 
 Με τον συνδυασµό των επιλογών που προσφέρει η HTML, είναι δυνατό να χτιστεί 
µία ιστοσελίδα γραµµένη σε απλό κείµενο, που ήταν και ο τρόπος δόµησης των πρώτων 
ιστοσελιδών, την δεκαετία του 1990. Όµως στην σηµερινή εποχή, µε µία σύντοµη 
περιήγηση στο διαδίκτυο, µπορεί κανείς να παρατηρήσει πως οι ιστοσελίδες δεν 
περιέχουν µόνο βασικά στοιχεία δοµής (κείµενο, πίνακες, µενού, συνδέσµους) αλλά 
πλήθος γραφικών, ήχων και διαδραστικού περιεχοµένου που τις καθιστούν ελκυστικές 
όποιο και αν είναι το θέµα που διαπραγµατεύονται. 
 Αυτό επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό γλωσσών προγραµµατισµού όπως οι 
προαναφερθείσες αλλά και άλλων πρωτοκόλλων θεσπισµένων από το W3C ανάλογα µε 
το επιθυµητό αποτέλεσµα, αφού πλέον εκτός από τους διαδικτυακούς ιστότοπους οι 
οποίοι είναι προσβάσιµοι από Η/Υ υπάρχουν οι αντίστοιχοι προσβάσιµοι από άλλες 
συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, αλλά και διαδικτυακά παιχνίδια παγκόσµιου εύρους µε 
εκατοµµύρια χρήστες. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί πως στη σηµερινή 
εποχή υπάρχουν προγράµµατα διαχείρισης των γλωσσών αυτών που προσφέρουν 
περιβάλλοντα επεξεργασίας που ξεπέρνουν το απλό γραπτό κείµενο δίνοντας την 
ευκαιρία για την δηµιουργία ακόµα και ολόκληρων διαδικτυακών κόσµων. 
  
 Επιστρέφοντας στο τρόπο λειτουργείας των γλωσσών προγραµµατισµού, και την 
δηµιουργία µέσω αυτών της εφαρµογής της παρούσας πτυχιακής εργασίας, ο 
αναγνώστης πρέπει να γνωριζεί τα εξής: 
  
 Η γλώσσα HTML, µέσω των δοµικών στοιχείων που περιέχει δίνει την δυνατότητα 
στον δηµιουργό να δώσει µορφή στα αντικείµενα από τα οποία αποτελείται µία 
ιστοσελίδα, όπως πίνακες, κατηγορίες και υποκατηγορίες πλοήγησης (menu), 
παραγράφους, επικεφαλίδες, γραφικά, και ήχο συνδεδεµένα µεταξύ τους µε 
οποιονδήποτε τρόπο. 
Η µορφή της HTML είναι σε απλό κείµενο στο οποίο περιέχονται τα δοµικά στοιχεία  µε 
συγκεκριµένο τρόπο γραφής ανάµεσα σε σύµβολα-εντολές τα οποία καθορίζουν τον 
τρόπο που το πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο (browser) ενός χρήστη θα τα 
παρουσιάσει και θα τα συνδέσει. Το κείµενο (οι οδηγίες παρουσίασης και το 
περιεχόµενο) είναι αόρατο στον χρήστη ο οποίος αντιλαµβάνεται το περιβάλλον µιας 
ιστοσελίδας όπως αναφέρεται παραπάνω, και µε συγκεκριµένη αρχή και τέλος.. 
 Μερικά παραδείγµατα δηµιουργίας αντικειµένων µιας ιστοσελίδας µε την χρήση της 
HTML είναι τα ακόλουθα: 
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•            <p> κείµενο </p> ανάµεσα σε αυτά τα σύµβολα µπορεί ο 
δηµιουργος να περικλείσει κειµένο το οποίο και  θα εχεί  µορφή 
παραγράφου σε µία ιστοσελίδα. 

 
•           <h1>κείµενο</h1> χρησιµοποιώντας αυτά τα σύµβολα, ο 

δηµιουργός µπορεί να προσθέσει µία επικεφαλίδα της οποίας το 
περιεχόµενο γράφεται ανάµεσα τους. Το µέγεθος της επικεφαλίδας 
µπορεί να ποικίλλει από h1 ως h6. 

 
•           <table> </table>  χρησιµοποιώντας αυτά τα σύµβολα, ο 

δηµιουργός µπορεί να προσθέσει ένα πίνακα και ανάµεσα τους να 
καθορίσει το περιεχόµενο του το οποίο µπορεί να ποικίλλει από 
στατιστικά στοιχεία έως και το πρόγραµµα ενός διαδικτυακού Ρ/Σ ή 
µια λίστα µε διαδικτυακούς συνδέσµους. 

 
•          <a> </a>  χρησιµοποιώντας αυτά τα σύµβολα, ο δηµιουργός 

µπορεί να προσθέσει διαδικτυακούς συνδέσµους περικλείοντας την 
διαδικτυακή διέυθυνση ανάµεσα σε αυτά. 

 
 Η HTML προσφέρει πλήθος τέτοιων ενεργειών που µε τους κατάλληλους 
συνδυασµούς οι δηµιουργοι ιστοσελιδών µπόρουν να χτίζουν ιστότοπους όπως τους 
φαντάζονται. 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Η γλώσσα προγραµµατισµού CSS 
 
 Αντίστοιχα µε την δοµή µιας ιστοσελίδας, εξίσου σηµαντική είναι και η παρουσίαση 
της. Η γλώσσα προγραµµατισµού που επεµβαίνει στην εµφάνιση των αντικειµένων µιας 
ιστοσελίδας είναι η CSS. Χρησιµοποιώντας την CSS είναι δυνατον να προστεθούν 
χρώµατα ή σκιάσεις και περιγράµµατα, να γίνει επέµβαση στα µεγέθη των αντικειµένων, 
στις γραµµατοσειρές του κειµένου, σε γραφικά και κουµπιά και γενικότερα σε ό,τι αφορά 
στον τοµέα της αισθητικής µίας ιστοσελίδας.  Ουσιαστικά η CSS είναι ένα σύνολο 
κανόνων σε έγγραφη µορφή που υπαγορεύουν στο πρόγραµµα πλοήγησης των τρόπο 
εµφάνισης των ιστοσελίδων. Ο τρόπος σύνταξης της δεν διαφέρει από αυτόν της HTML 
και χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε αυτή. 
 Μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως για την δηµιουργία ενός ιστότοπου µε πολλές 
σελίδες χρείαζονται εκατοντάδες σελίδες κειµένου γραµµένο σε κωδικα HTML και CSS. 
Για τον λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν προγράµµατα δηµιουργίας και διαχείρησης 
ιστοσελίδων, τα οποία χρησιµοποιούν γλώσσες προγραµµατισµού όπως αυτές που 
αναφέρονται παραπάνω, σε ένα φιλικό περιβαλλόν για τον χρήστη µε λειτουργείες, 
εργαλεία και επιλογές που έχουν φέρει την δηµιουργία ιστότοπων στο πιο εξελιγµένο 
επίπεδο. 
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4.2 Η δηµιουργία της εφαρµογής 
 
  
 Για την δηµιουργία της παρούσας πτυχιακής εργασίας, που χρησιµοποιήθηκε η 
γλώσσα HTML σε συνδυασµό µε την CSS, και η επεξεργασία έγινε µε το πρό-γραµµα 
δηµιουργιας ιστοσελιδών, Dreamweaver της εταιρείας Adobe. 
 
4.2.1 Το πρόγραµµα δηµιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων Dreamweaver 
 
 Το Dreamweaver είναι ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον δηµιουργίας 
ιστοσελιδών (web design software), στηριζόµενο σε γλώσσες προγραµµατισµού όπως η 
HTML και η CSS. Όπως τα περισσότερα προγράµµατα αυτού του είδους προσφέρει 
επιλογές, και εργαλεία που επιτρέπουν την δηµιουργία και την επεξεργασία ιστοσελίδων 
σε ένα φιλικό στον χρήστη περιβάλλον εργασίας σε αντίθεση µε την δόµηση ιστοσελιδών 
σε απλό κείµενο (διαδικασία χρονοβόρρα και σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα 
δηµιουργίας και σχεδίασης ιστοσελίδων, αναποτελεσµατική). Έτσι ο δηµιουργός έχει την 
δυνατότητα να δοµήσει να σχεδιάσει και να επέµβει στην εµφάνιση ενός ιστότοπου, 
επεµβαίνοντας απ' ευθείας στα αντικείµενα που την αποτελούν και όχι αποκλειστικά 
µέσω του κείµενο του κώδικα µίας γλώσσας προγραµµατισµού. Πιο αναλυτικά, το 
Dreamweaver παρέχει έτοιµα δοµικά αντικείµενα µιας ιστοσελίδας (πίνακες, 
επικεφαλίδες, κουτιά κειµένου κτλ.) σε διάφορες µορφές τα οποία ο δηµιουργός µπορεί 
και επεξεργάζεται µέσω των εργαλείων του προγράµµατος, δίνοντας µορφή στην 
ιστοσελίδα του. Επίσης έχει την δυνατότητα να επέµβει στην εµφάνιση των αντικειµένων 
αυτών καθοριζοντας έτσι την εµφάνιση και την αισθητική του αποτελέσµατος. Όσο ο 
χρήστης δοµεί και αλλάζει τα στοιχεία που αποτελούν την ιστοσελίδα, το Dreamweaver 
είναι προγραµµα-τισµένο να παράγει το κείµενο του κώδικα (στην συγκεκριµένη 
περίπτωση σε HTML σε συνδυασµό µε CSS) τον οποίο χρησιµοποιούν τα προγράµµατα 
περιήγησης (browsers) για την παρουσίαση της.Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι ο δηµιουργός µπορεί να παρεµβεί και απ΄ευθείας στο κείµενο του κώδικα. 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver 
όπου οι βασικοί τοµείς είναι τρείς.Ένας τοµέας στον οποίο συντίθεται ο κώδικας, ένας 
τοµέας που δείχνει την πρεπισκόπιση της ιστοσελίδας στην οποία ο δηµιουργός 
παρεµβαίνει µε την χρήση των επιλογών και των εργαλείων που έχει στην διάθεσή του τα 
οποία αποτελούν τον τρίτο. 
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             ∆ηµιουργία Κώδικα                                Προεπισκόπιση            Εργαλειοθήκη                      Επιλογές Εισαγωγής 
                                                                                                                                                                 Αντικειµένου 

 
 
 
                                                                                                          Εικόνα 4.1 
                                                                                 Προγραµµατιστικό περιβάλλον του Dreamweaver 
 

  
 
 Μετά την ανάλυση των τρόπων και των µέσων δηµιουργίας της παρούσας πτυχιακής 
εργασίας, σειρά έχει η ανάλυση της δοµής της ίδιας της εφαρµογής, του σκεπτικού µε το 
οποίο δηµιουργήθηκε, και οι τρόποι χρήσης της. 
 
 
 
 
4.2.2 Η δοµή της ιστοσελίδας 
 
 Όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί, η παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι µία 
ιστοσελίδα δοµηµένη στα πρότυπα ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού του 
τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης. 
Με την είσοδο του σε αυτή ο χρήστης µπορεί να παρατηρήσει την γενική δοµή η οποία 
αποτελείται από: 
 
 

o Την κεφαλίδα (Header) στην οποία υπάρχει το λογότυπο µέσω του οποίου 
δηλώνεται το είδος της εφαρµογής και ο ιδιοκτήτης, όπως επίσης 
πληροφορίες για το που ακριβώς βρίσκεται ο χρήστης κατά την διάρκεια της 
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περιήγησης του στην ιστοσελίδα, αλλά και σύνδεσµοι οι οποίοι οδηγούν σε 
πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή και σε τρόπους επικοινωνίας µε τον 
ιδιοκτήτη. 

 
o Την κύρια κατηγορία (Menu) επιλογών περιήγησης στον ιστότοπο 

 
o Τον κεντρικό σύνδεσµο (Link) µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να 

ακούσει ζωντανά το πρόγραµµα του ραδιοφωνικού σταθµού που 
παρουσιάζει η εφαρµογή  

 
o Τον τοµέα παρουσίασης (Content) του περιεχοµένου της κάθε κατηγορίας 

που επιλέγει ο χρήστης κατά την περιήγηση του  
 

o Το υποσέλιδο (Footer) στο οποίο υπάρχουν σύνδεσµοι που οδηγούν σε 
ιστότοπους σχετικά µε τον ιδιοκτήτη αλλά και δηλώνονται τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας 

 

 
   
 
 
 
Κεφαλίδα (Header)  Κατηγορίες      Σύνδεσµος              Περιεχόµενο της            Υποσέλιδο  
                                 Επιλογών       ζωντανής                   κάθε επιλογής                (Footer) 
                                   (Menu)          µετάδοσης                    περιήγησης 
                                                                                               (Content)) 
                                                                                      Εικόνα 4.2 ∆οµικά στοιχεία της     
                                                                                                                                                      εφαρµογής 
 
4.3 Περιήγηση στον ιστότοπο 



39 

 
 Κατά την περίηγηση στον ιστότοπο η οποία επιτυγχάνεται µέσω της κύριας 
κατηγορίας επιλογών (Menu) παρουσιάζονται οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που 
προσφέρει η ιστοσελίδα του διαδικτυακού Ρ/Σ.  
 Ξεκινώντας από την πρώτη επιλογή που είναι η αρχική σελίδα του ιστότοπου, 
παρέχονται πληροφορίες για το τι θα συναντήσει ο χρήστης στην δίαρκεια της 
περιήγησής του.  
 Η επόµενη επιλογή περιήγησης είναι αυτή της µουσικής βιβλιοθήκης στην οποία ο 
χρήστης έχει την δυνατότητα να ακούσει µουσικά έργα της αρεσκείας του οργανωµένα 
κατά είδος και συνοδευόµενα από πληροφορίες για το κάθε ένα από αυτά, οχί ζώντανα 
αλλά πλέον κατά απαίτηση (On Demand). 
 Η τρίτη επιλογή που έχει ο χρήστης κατά την πλοήγηση του στον ιστότοπο, είναι 
αυτή του αρχείου εκποµπών στο οποίο ο χρήστης µπορεί να βρεί εκποµπές 
κατανεµηµένες ανά ηµεροµήνια παρουσιαστή και θέµα, οι οποίες µεταδόθηκαν ζωντανά 
στο παρελθόν και µέσω του αρχείου µπορούν να αναπαραχθούν. 
 Ακολουθεί η επιλογή µέσω της οποίας ο χρήστης µπορεί να πληροφορηθεί για το 
προσωπικό του διαδικτυακού Ρ/Σ (παραγωγούς, δηµοσιογράφους, τεχνικούς και 
γραµµατείς) όπως επίσης και να έρθει σε επικοινωνία µαζί τους µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  
 Τελευταία επιλογή είναι αυτή των συνδέσµων (Links) η οποία και παρέχει πρόσβαση 
σε άλλους ιστότοπους που έχουν σχέση µε τον ιδιοκτήτη (το τµήµα) και ενδέχεται να 
αφορούν τον χρήστη, όπως ο ιστότοπος του Τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής, ο ιστότοπος του ΑΤΕΙ Κρήτης, όπως και αυτός του Τµήµατος 
Κινηµατογράφου του ΑΠΘ αλλά και του δήµου Ρεθύµνου. 
 Όλες οι παραπάνω επιλογές παρέχονται µέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος 
εύκολο στον χειρισµό, φιλικό προς τον χρήστη και δοµηµένου µε ζωντανά χρώµατα και 
γραφικά αλλά ταυτόχρονα διακριτικό µε σκοπό την καλαισθησία που εκφράζει το Τµήµα 
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΑΤΕΙ Κρήτης. 
 
 
4.4 Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
 
 
 Τελειώνοντας την ανάλυση της παρούσας εφαρµογής, σκόπιµο κρίνεται να υπάρξει 
και ένας τοµέας στον οποίο θα αναφέρονται οι τρόποι χρήσης της αλλά και περαιτέρω 
αξιοποίησης. 
 Ένας διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθµός έχει τα ίδια πλεονεκτήµατα µε αυτά ενός 
συµβατικού. Την δυνατότητα εκποµπής µουσικού υλικού, ειδήσεων, ενηµέρωσης, 
συζητήσεων, και απόψεων. Αυτό τον καθιστά ένα ισχυρό µέσο µαζικής ενηµέρωσης και 
ψυχαγωγίας που σε περίπτωση ίδρυσης του από το τµήµα, εκτός των προαναφερθέντων 
δυνατοτήτων του, δίνεται η ευκαιρία και για την γνωστοποίηση της δράσης του τµήµατος 
σε ένα µέρος του πλυθησµού που δεν έχει ξεκάθαρη είκονα για αυτή αφού θα είναι 
δυνατή και η συνεχής ενηµέρωση για τα δρώµενα της σχολής ενώ δυνατή καθίσταται και 
η δηµιουργία συζητήσεων µε θέµατα που αφορούν τους σπουδαστές όπως και η 
απασχόληση αυτών σε νέες τεχνολογίες που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο µέσο . 
 Ένα από τα πλεονεκτήµατα των ΜΜΕ, είναι ότι µπορούν να έχουν και έσοδα από τις 
διαφηµίσεις που µεταδίδουν. Αυτό σηµαίνει πως σε ενδεχόµενη µελλοντική ίδρυση, ενός 
Ρ/Σ αυτού του είδους από το τµήµα και µε την σωστή διαχείριση είναι δυνατή η 
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συγκέντρωση εσόδων που µπορούν να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών 
λειτουργίας του αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του.  
  Όσον αφορά την ίδια την ιστοσελίδα, µε µία περιήγηση µπορεί κανείς να συµπεράνει 
ότι προσφέρει επιπρόσθετα µία βιβλιοθήκη ηχητικού περιεχοµένου, η οποία εκτός από 
ψυχαγωγικούς σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αρχειοθέτηση και ακρόαση 
µουσικών έργων τα οποία έχουν άµεση σχέση µε µαθήµατα που διδάσκονται στο τµήµα, 
εγκεκριµένων από τους καθηγητές του τµήµατος, όπως επίσης και η ακρόαση εργάσιων 
των σπουδαστών τις οποίες καλούνται να ολοκληρώσουν κατά την διάρκεια της φοίτησης 
τους, και µπορεί να ποικίλλουν από ηχητικά θέµατα δηµιουργηµένα µε τεχνικές που 
διδάσκονται στα µαθήµατα της Σύνθεσης Ήχου µέχρι ολοκληρωµένα µουσικά έργα 
ηχογραφηµένα και επεξεργασµένα µε τεχνικές που διδάσκονται σε µαθήµατα όπως της 
Ηχοληψίας ΙΙΙ, των Τεχνικών Μουσικής Παραγωγής, της Πολυκάναλης Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Ήχου και των Πρωτοκόλλων Mastering. Έτσι µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µέχρι ενός σηµείου, η ελλείψη του θάλαµου ακροάσεως (Listening Room) που 
αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, διαθέτουν. 
 Μία ακόµα πρόταση περαιτέρω αξιοποιήσης της εφαρµογής, είναι η δηµιουργία και η 
συγχώνευση σε αυτήν, ενός blog. Το blog είναι µία ιστοσελίδα ή µερος αυτής στην οποία 
παραθέτονται άρθρα και απόψεις από τους διαχειριστές και από τους χρήστες. Με αυτόν 
τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία ενηµέρωσης των σπουδαστών και µή για θέµατα που 
αφορούν την σχολή ή και την τρέχουσα επικαιρότητα (πολιτιστίκη, πολιτική ακόµα και 
αθλητική). Στην ίδια λογική, µία ακόµα πρόταση είναι και η δηµιουργία ενός forum το 
οποίο είναι ένας διαδικτυακός τόπος συζητήσεων και ανταλλαγης απόψεων, στον οποίο 
οι σπουδαστές θα µπορούν να συζητούν θέµατα που αφορούν το τµήµα. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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Νοµοθεσία 

 
 
 Όπως όλα τα µέσα µετάδοσης ηχητικού, και οπτικού υλικού έτσι και οι 
διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθµοί υπόκεινται σε νόµους και κανόνες που αφορούν τα 
πνευµατικά δικαιώµατα των καλλιτεχνών. Το πνευµατικό δικαίωµα προστατεύεται σε 200 
περίπου χώρες, η πλειοψηφία των οποίων εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ΑΕΠΙ 
(Ελληνική  
εταιρεία προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησιας) και όποια πληροφορία παρέχεται στο 
ακόλουθο κεφάλαιο είναι αυτούσια αναδηµοσιεύµενη από τον ιστότοπο της εταιρείας, 
αφού  πρόκειται για κανόνες και νόµους θεσπισµένους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
αλλά και αµοιβολόγια δηµοσιευµένα από την ίδια την εταρεία. 
 
5.1 Περί πνευµατικού δικαιώµατος 
 
 Πνευµατικό ∆ικαίωµα ή Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτά ο πνευµατικός δηµιουργός 
πάνω στο πρωτότυπο έργο του, που περιλαµβάνει: "... πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, 
τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά, ή 
προφορικά κείµενα, οι µουσικές συνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε 
µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα 
των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και 
γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, 
τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα 
που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη." 
(Νόµος 2121/1993, Άρθρο 2, παράγραφος 1). 
Η πνευµατική ιδιοκτησία που αποκτά ο δηµιουργός πάνω στο έργο του περιλαµβάνει 
δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώµατα: 

• Το δικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα). 
 

• Το δικαίωµα προστασίας του προσωπικού του δεσµού µε το έργο (ηθικό 
δικαίωµα). 

Ο πνευµατικός δηµιουργός έχει τη δυνατότητα από το νόµο να εκχωρήσει / µεταβιβάσει 
και να αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού δικαιώµατός του σε τρίτους, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα (όπως η ΑΕΠI, που σύµφωνα µε τον Ν.2121/1993 αποτελεί έναν 
"Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης" αυτών των δικαιωµάτων).  
Το ηθικό δικαίωµα είναι προσωποπαγές και αµεταβίβαστο, παραµένει δε στο δηµιουργό 
ακόµα και µετά τη µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση ενός µουσικού έργου είναι η άδεια του 
δηµιουργού του. 
Η συµβατική εκχώρηση των νοµίµων εξουσιών του δηµιουργού πάνω στο έργο του προς 
την ΑΕΠΙ, καθιστά αυτή αρµόδια για την παροχή ή απαγόρευση της αδείας χρήσεως του 
µουσικού ή / και στιχουργικού ρεπερτορίου που εκπροσωπεί. 

 

 

5.2 Κατηγορίες πνευµατικών δικαιωµάτων 
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     Η χρήση ενός µουσικού έργου γεννά στην πράξη για τον ή τους δηµιουργούς του δύο 
βασικές κατηγορίες πνευµατικών δικαιωµάτων: 

o Τα µηχαvικά δικαιώµατα 
Είναι αυτά που απορρέουν για τον δηµιουργό από την αποτύπωση - εγγραφή(άµεση 
ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη, εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή) 
του µουσικού έργου του σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας (LP, MC, CD, 
CD-ROM, DVD, κτλ.) και σε υλικά µέσα (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά 
τηλέφωνα κτλ.). 

o Τα εκτελεστικά δικαιώµατα 
Είναι αυτά που απορρέουν για τον δηµιουργό από τη δηµόσια εκτέλεση του 
µουσικού του έργου και την παρουσίαση του στο κοινό, είτε ζωντανά, είτε µε την 
χρήση οποιουδήποτε µηχανικού µέσου (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, CD Player 
κτλ.),είτε µέσω δικτύων (κινητή τηλεφωνία, internet κτλ.). 

5.3 Χρήση-εκµετάλλευση µουσικών έργων 

 Σχετικά µε τη χρήση / εκµετάλλευση µουσικών έργων και σύµφωνα µε τη σύµβαση 
ανάθεσης διαχείρισης και προστασίας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταξύ 
δηµιουργού / δικαιούχου και ΑΕΠΙ, οι κατηγορίες των δικαιωµάτων / εξουσιών, που 
µπορεί ο δηµιουργός / δικαιούχος να εκχωρήσει και να µεταβιβάσει στην ΑΕΠΙ είναι οι 
ακόλουθες: 

α) το γενικό εκτελεστικό δικαίωµα, 
β) το δικαίωµα ραδιοφωνικής µετάδοσης, 
γ) το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά µεταδιδόµενων έργων, 
δ) το δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης, 
ε) το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά µεταδιδόµενων έργων, 
στ) το δικαίωµα κινηµατογραφικής προβολής, 
ζ) το δικαίωµα µηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης, 
η) το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης µηχανικά αναπαραχθέντων έργων, 
θ) το δικαίωµα κινηµατογραφικής παραγωγής, 
ι) το δικαίωµα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης υλικών φορέων εγγραφής 
εικόνας, 
ια) το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας, καθώς και 
ιγ) το δικαίωµα online (µέσω ∆ικτύων) διαδραστικής (interactive) χρήσης µουσικής, 
ιδ) το δικαίωµα online (µέσω ∆ικτύων) µη διαδραστικής (non interactive) χρήσης 
µουσικής, 
ιε) εκµίσθωση υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, µε καταβολή εύλογης αµοιβής, 
ιβ) τα δικαιώµατα από τρόπους εκµετάλλευσης που προκύπτουν από την τεχνική εξέλιξη 
ή από µελλοντικές νοµοθετικές µεταβολές. 

 

   Αφού παρατέθηκαν οι κανόνες περί πνευµατικής ιδιοκτησίας ακολουθεί η 
παράθεση του αµοιβολογίου για την χρήση µουσικού υλικού στο διαδίκτυο. 
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5.4 ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ON LINE) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
   
 
 Η ισχύουσα Νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993), οι  
Ευρωπαικές οδηγίες και οι διεθνείς συνθήκες, παρέχουν στους δηµιουργούς των  
µουσικών έργων, απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώµατα επί των έργων τους  
(περιουσιακό - ηθικό),τα οποία υφίστανται και στις περιπτώσεις επιγραµµικών  
(on-line) χρήσεων µουσικής (∆ιαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, IPTV / VOD  κ.λ.π.).   
  Για τις ως άνω νόµιµες χρήσεις (µηχανική εγγραφή σε διακοµιστές / Servers),   
µηχανική αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό όπως επίσης και το να  
καθίστανται τα έργα προσιτά στο κοινό σε χρόνο και από τόπο που ο χρήστης  
επιλέγει, προαπαιτείται η έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ, όσον αφορά στο  
εκπροσωπούµενο ρεπερτόριο.   
 Έτσι, πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών στις οποίες συµπεριλαµβάνεται  
µουσικό ρεπερτόριο, απαιτείται η υπογραφή σχετικής  σύµβασης, µε τους  
ακόλουθους οικονοµικούς όρους ανά υπηρεσία :  
 Ακολουθεί σχετικός πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
1 

Μουσική υπόκρουση κατά την  
πλοήγηση σε ιστοσελίδες  
διαδικτυακού τόπου. 

1,5 % επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου.     

 
2 

Παρουσίαση στο κοινό  
ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών  
προγραµµάτων (simulcasting –  
webcasting). 

2,2% επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας  
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση.   

3 Podcasting.  3,5 % επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου.    

 
4 

Κατ’επιλογήν παρουσίαση στο  
κοινό οπτικοακουστικών  
έργων µε µουσική επένδυση  
(Streaming Video On Demand). 

3,5 % επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας  
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση.   

 
5 

Κατ’επιλογήν παρουσίαση στο  
κοινό µουσικών έργων /  
µουσικών video clips  
      (Streaming Music On Demand) 

7% επί των συνολικών εσόδων της  
υπηρεσίας.  

 
6 

Background Music Services σε  
χώρους όπου εκτελείται  
δηµόσια µουσική  

7% επί των συνολικών εσόδων της  
υπηρεσίας.  

7 ∆ιαδραστικά Ραδιοφωνικά /  
Τηλεοπτικά portals. 

3,5% επί των συνολικών εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου. 

 
8 

Καταφόρτωση ( downloading)  
µουσικών έργων 

12% επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας  
κινητής τηλεφωνίας ανά περίπτωση. 

 
9 

Ringtones / Realtones/  
Videotones/ Ringbacktones.  

12% επί των συνολικών  εσόδων του  
διαδικτυακού τόπου ή της υπηρεσίας  
κινητής τηλεφωνίας  ανά περίπτωση. 

 
 
 
 
 

10 

IPTV ( Τηλεόραση µέσω  
ιντερνετικού πρωτοκόλλου)  
 
και  
 
Streaming IP Video on Demand  
– VOD  ( οπτικοακουστικά  
έργα   κατ΄ επιλογήν, δηλαδή   
κινηµατογραφικές ταινίες,  
ντοκιµαντέρ, σειρές  κλπ). 

2,2 % επί των  συνολικών εσόδων της  
υπηρεσίας.  
 
 
 
3,5 % επί των  συνολικών εσόδων της  
υπηρεσίας.   

 
                                                                                                                                                   Πινακας 5.1                       
                                                                                                                                               Αµοιβολόγιο Επιγραµµικών Χρήσεων 
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 1. Επί όλων των ανωτέρω ποσοστιαίων αµοιβών, καθορίζεται ποσόν  
ελαχίστων δικαιωµάτων, κυµαινόµενο ανά υπηρεσία.   
 
 2. Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ, σύµφωνα µε την  
ελληνική νοµοθεσία όπως ισχύει σήµερα ή θα ισχύει στο µέλλον.  
   
 3. Τα δικαιώµατα (αµοιβές) του ως άνω αµοιβολογίου δύνανται να  
αναπροσαρµόζονται ετήσια,  σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς και   
τους κανόνες της καλής πίστης  και των χρηστών ηθών, λαµβάνοντας  
υπόψη και τα  διεθνώς ισχύοντα. 
 
 ∆ιαβάζοντας τα ανωτέρω είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πως για την 
λειτουργία ενός διαδικτυακού Ρ/Σ υπάρχουν επιπλέον έξοδα για την νοµική κάλυψη, τα 
οποία κυµαίνονται ανάλογα µε την χρήση ενός τέτοιου µέσου αλλά και τα έσοδα που 
αποκοµούνται από αυτό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Beggs, J., Thede, D. (2001). Designing Web Audio.  Real Audio, MP3, Flash and 
Beatnik. USA: O’ Reilly and Associates, Inc. 
 
Folansbee, J. (2006). Hands- On Guide To Streaming Media. An Introduction To 
Delivering On-Demand Media. Oxford: Elsevier. 
 
Meyer, E., A. (2007). CSS The Definitive Guide (3rd Ed.). USA: O’ Reilly Media, Inc. 
 
Schafer, S., M. (2010). HTML, XHTML And CSS (5th Ed.). USA: Wiley Publishing, Inc. 
 
Shelly, G., B., Woods, D., M., Dorin, W., J. (2009). HTML Comprehensive Concepts And 
Techniques (5th Ed.). Boston: Course Technology.  
 
Dreamweaver CS55: The Missing Manual. USA: O’Reilly Media, Inc.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Kozamernik F., Mullane M., (2005). An Introduction To Internet Radio. EBU 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
 
 
http://tvradio.ert.gr/radio/radiohistory.asp  
 
http://www.ert.gr  
 
http://www.noesis.edu.gr  
 
http://www.radiofono.gr  
 
http://www.radiomuseum.gr  
 
http://wxyc.org  
 
http://www.ianos.gr/radio.aspx  
 
http://www.zougla.gr/radio  
 
http://www.actradio.gr 



47 

 
http://www.indiegroundradio.com 
 
http://www.offradio.gr 
 
http://www.kethea-strofi.gr 
 
http://www.intersonik.net 
 
http://www.tripradio.gr 
 
http://www.mindradio.gr 
 
http://www.radiobubble.gr 
 
http://www.waveradio.gr 
 
http://www.musicsociety.gr 
 
http://www.dedicated-server.gr 
 
http://www.shoutcast.com 
 
http://www.live365.com  
 
http://www.w3.org 
 
http://www.aepi.gr 


