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Χρησιμοποιώντας το Audacity για την επεξεργασία αρχείων ήχου 

Παράδειγμα (βάζω μαζί αφήγηση και μουσική) 

Βασικά εργαλεία Audacity 

 

 

μετάβαση  
στην 
αρχή 

αναπα-
ραγωγή 

ηχογρά-
φηση 

παύση διακοπή        μετάβαση  
στο τέλος 

 

1. Ηχογράφηση αφήγησης 

πατάμε στο κουμπί ηχογράφησης και αρχίζουμε να μιλάμε. Πατάμε το κουμπί στοπ για να 
σταματήσει η ηχογράφηση. Στο παράδειγμα έχουμε 4 ηχογραφήσεις . Το 2ο θέλουμε να το 
διαγράψουμε. Πατάμε το x. 

 

 

 

Επιλογή σημείου στον ήχο 

 

Διαμόρφωση της έντασης του ήχου  
 

Μετακίνηση  
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. 

Το κουμπί σολο μας επιτρέπει να ακούμε μόνο αυτό το κανάλι όταν έχουμε πολλά. 

Όταν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα μέρος του ήχου, χρησιμοποιούμε το εργαλείο επιλογής , 
επιλέγουμε το μέρος του ήχου που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε το πλήκτρο delete στο 
πληκτρολόγιό μας. 

  

2. Εισάγω και μουσική 

Αρχείο (File) – Εισαγωγή (Import)- Audio. Μπορώ να χρησιμοποιήσω MP3, WAV και FLV, αλλά όχι WMA. 
 
 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tο μουσικό κομμάτι που έφερα 
εμφανίζεται τελευταίο.  
(Μπορώ να αναδιατάξω τα κανάλια 
σύροντας από την ετικέτα) 
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Αφαιρούμε κι από τη μουσική ό,τι δεν μας χρειάζεται (όπως κάναμε και στην ηχογράφηση) και 
μετακινούμε το κομμάτι της αφήγησης. Κόβουμε το τέλος του τραγουδιού και το βάζουμε μετά την 
1η αφήγηση. Έχουμε τώρα μισή μουσική πριν την αφήγηση και μισή μετά. 

 

Fading in - fading out 

  

Με το εργαλείο πορείας έντασης μπορούμε να ελέγξουμε την ένταση όπως θέλουμε, αλλιώς 
επιλέγουμε το εφφέ (προσοχή να έχουμε επιλέξει μόνο ένα κανάλι) 
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Όσο το project γίνεται πιο περίπλοκο μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάθετο ζουμ για να 
‘βλέπουμε’ το μέρος του ήχου που θέλουμε. 

 

Τελικά όταν ολοκληρώσουμε την επεξεργασία, αν θέλουμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία 
αποθηκεύουμε το αρχείο (σε μορφή audacity), και για να μπορούμε να αναπαράγουμε τον ήχο που 
δημιουργήσαμε, εξάγουμε σε μορφή Wav ή MP3. 
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Αν θέλω να παρεμβάλω κάτι στην αφήγησή 
μου (ή σε οποιοδήποτε ήχο): 

Αν όταν έχουμε ολοκληρώσει την 
ηχογράφησή μας, θέλουμε να παρεμβάλουμε 
κάτι, 

εισάγουμε τον ήχο που θέλουμε να 
παρεμβάλουμε ή  απλώς πατούμε το κουμπί 
της ηχογράφησης και ανοίγει αυτόματα ένα 
νέο κανάλι.  

 

Για να βάλουμε αυτό το κομμάτι να παίζει στο σημείο που θέλουμε να παρεμβάλλεται 
ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

1. Κλικ στο εργαλείο επιλογής. 

2. Βάζουμε τον κέρσορα στο σημείο που 
θέλουμε να γίνει η τομή. Κάνουμε κλικ. 

 

3. Μετά από το μενού ‘Επεξεργασία’ 
επιλέγουμε ‘διαχωρισμό’.  Αυτό 
δημιουργεί ένα μικρό κενό.  

 

 
 

4. Με το εργαλείο ‘μετακίνηση’, 
‘πιάνουμε’ τον ήχο μετά από την 
τομή και τον ‘τραβάμε’ όσο 
θέλουμε για να ανοίξει το κενό.  

5. κατόπιν τραβάμε τα κομμάτια 
που βρίσκονται μετά την τομή 
τόσο όσο το ένα να αρχίζει μετά 
το άλλο (θυμηθείτε την κίτρινη 
γραμμή σύμπτωσης).  


