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Audacity 1.3.13 Ρυθμίσεις 
 

1. Για την επιλογή τηρ γλώσσαρ τος ππογπάμματορ κάνοςμε τιρ εξήρ 

πςθμίσειρ: 
Μενού ->Επεξεπγασία-> Preferences 

Επηινγή “Πεπιβάλλον Επγασίαρ” από αξηζηεξή ζηήιε θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο γιώζζαο από ηελ δεμηά ζηήιε 

(βι. εηθόλα 1). 

 

Εικόνα 1 

 

2. Ρύθμιση για να ακούγονται οι πποηγούμενερ ησογπαυήσειρ την ώπα πος 

γίνεται μια νέα (τεσνική overdubbing):  
Μενού -> επεξεπγασία -> preferences 
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Επηινγή “Ησογπάυηση” από αξηζηεξή ζηήιε θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο “Overdub: Play 

other tracks while recording new one” (βι. εηθόλα 2). 

 

Εικόνα 2 

3. Ρύθμιση λανθάνοντορ σπόνος (latency) 
Ο όξνο latency αλαθέξεηαη ζηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμύ ηεο ζηηγκήο πνπ θάπνηνο ήρνο εηζέξρεηαη ζηνλ 

ππνινγηζηή (π.ρ. από έλα ζπλδεδεκέλν κηθξόθσλν) θαη ηεο ζηηγκήο πνπ ην Audacity είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαγξάςεη ηνλ ήρν απηό. Καηά ηελ δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο κε ηελ ηερληθή overdubbing, δειαδή όηαλ 

ερνγξαθνύκε αθνύνληαο κηα ή πεξηζζόηεξεο πξνγελέζηεξεο ερνγξαθήζεηο ζε άιια tracks, πξέπεη ν ρξόλνο 

απηόο λα ιακβάλεηαη ππόςε από ην πξόγξακκα ώζηε ε θαηλνύξηα ερνγξάθεζε λα ηνπνζεηεζεί ζε ζσζηό 

ζπγρξνληζκό. Άξα είλαη ζεκαληηθό λα πνύκε ζην πξόγξακκα πόζν είλαη ην latency ηνπ ππνινγηζηή καο αθνύ 

απηόο δηαθέξεη από ζύζηεκα ζε ζύζηεκα. Αλ θαη ε αξρηθή ξύζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή ζε πνιινύο ππνινγηζηέο, γηα λα έρνπκε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπγρξνληζκό, πξέπεη ζηνλ ππνινγηζηή καο λα θάλνπκε ηε ζσζηή ξύζκηζε ζε ζρέζε κε ην latency.  

Γηα λα ππνινγίζνπκε θαη λα ξπζκίζνπκε ην ρξόλν latency ζηνλ ππνινγηζηή καο, αθνινπζνύκε ηα πην θάησ 

βήκαηα: 

1. Δεκηνπξγνύκε έλα click track σο εμήο: 

Μενού ->Ενεπγοποίηση->Click Track θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε “Εντάξει”. 

2. Αθαηξνύκε ηελ αξρηθή ξύζκηζε “latency  correction” ηνπ πξνγξάκκαηνο σο εμήο: 

Μενού -> επεξεπγασία -> preferences θαη επηιέγνπκε “Ηρνγξάθεζε” από ηε αξηζηεξή ζηήιε θαη ζηε 

ζπλέρεηα αληηθαζηζηνύκε ηνλ αξλεηηθό αξηζκό ζην πεδίν “latency  correction” κε ηνλ αξηζκό 0 

(κεδέλ) θαη παηάκε  “Επικύπωση” (βι. εηθόλα 2). 

3. Ηρνγξαθνύκε από ην κηθξόθσλν ηνπνζεηώληαο ην θνληά ζην ερείν ώζηε λα θαηαγξάςνπκε ζε έλα 

δεύηεξν track ηνλ κεηξνλόκν πνπ αθνύγεηαη ζην click track. 

4. Υπνινγίδνπκε ηνλ ρξόλν πνπ θαζπζηεξεί λα αθνπζηεί ην δεύηεξν track ζε ζρέζε κε ην πξώην πνπ 

ηζνδπλακεί κε ην latency ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Ο ππνινγηζκόο ηεο θαζπζηέξεζεο κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

αθξίβεηα κπνξεί λα γίλεη κεγεζύλνληαο θαη επηιέγνληαο ηνλ ρξόλν πνπ κεζνιαβεί από ηελ αξρή ελόο 

θηύπνπ ζην πξώην track κέρξη ηελ αξρή ηνπ αληίζηνηρνπ ερνγξαθεκέλνπ ήρνπ ζην δεύηεξν track. Η 

δηάξθεηα ηεο επηινγήο καο θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (βι. εηθόλα 3) 

αθνύ ξπζκίζνπκε ηνλ ηξόπν έλδεημεο ώζηε λα εκθαλίδνληαη ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (βι. εηθόλα 4). 
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Εικόνα 3 

 

Εικόνα 4 

5. Αθνύ ππνινγίζνπκε ην ρξόλν ηνπ latency ηνπνζεηνύκε ηνλ αξηζκό απηό κε αξλεηηθό πξόζεκν εθεί 

όπνπ πξηλ γξάςακε ηνλ αξηζκό 0 (βήκα 2). Σην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο 3, ζα βάδακε ηνλ αξηζκό  

“-138”. 

 

Εικόνα 5 

6. Γηα λα επηβεβαηώζνπκε ηελ αθξίβεηα ηεο ξύζκηζήο καο κπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηα βήκαηα 1 θαη 3 

(αγλνώληαο ην βήκα 2) ζε κηα θαηλνύξηα εξγαζία. Καλνληθά απηό ζα έρεηο σο απνηέιεζκα ηα δύν 

θαλάιηα, ην click track θαη ε ερνγξάθεζή ηνπ, λα αθνύγνληαη απνιύησο ζπγρξνληζκέλα.  
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4. Εξαγωγή ησογπάυησηρ ςπό μοπυή mp3 
Γηα λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή από ην Audacity ζε κνξθή mp3 ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Lame mp3 encoder ην νπνίν κπνξνύκε λα βξνύκε ζηελ ηζηνζειίδα: http://lame.buanzo.com.ar/ 

http://lame.buanzo.com.ar/

