
Εισαγωγή
Αυτός είναι ένας απλός οδηγός για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον 
υπολογιστή σας το λογισμικό εγγραφής και επεξεργασίας ήχου Audacity.
Το λογισμικό κυκλοφορεί με την GNU GPL άδεια, οπότε είναι ελεύθερο λογισμικό. 
Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν.
Εγκατάσταση
Για να εγκαταστήσετε την τελευταία σταθερή έκδοση (1.2.6 τη στιγμή που γράφεται 
αυτός ο οδηγός) του Audacity σε ένα σύστημα windows ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα:
1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://audacity.sourceforge.net/download/windows
2. Διαλέξτε την έκδοση και το λειτουργικό σύστημα που σας ταιριάζει.
3. Αν έχετε windows θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Εκεί κάντε κλικ στο 

Audacity 1.2.6 installer, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

4. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στο δίκτυο sourceforge και το παράθυρο διαλόγου 
“Άνοιγμα audacity-win-1.2.6.exe” θα εμφανιστεί. Επιλέξτε “Αποθήκευση 
αρχείου”. 

5. Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης του Audacity στον τοπικό σας δίσκο και κάντε 
διπλό κλικ για να το εκτελέσετε.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Ο κωδικοποιητής mp3 LAME
Με αυτήν την εγκατάσταση του Audacity δε θα μπορέσετε να εξάγετε τη δουλειά σας σε 
mp3. Πατέντες λογισμικού απαγορεύουν το Audacity να συμπεριλάβει κωδικοποιητή 
mp3 στην έκδοσή του. Αν θέλετε να εξάγετε mp3 με το Audacity, θα χρειαστεί να 
εγκαταστήσετε ξεχωριστά τον κωδικοποιητή LAME. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του LAME στο διαδίκτυο 

http://lame.buanzo.com.ar/
2. Στο πλαίσιο “For Audacity on Windows” κάντε αριστερό κλικ στο Lame v3.98.2 

for Audacity on Windows.exe όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

http://audacity.sourceforge.net/download/windows
http://lame.buanzo.com.ar/


3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Lame_v3.98.2_for_Audacity_on_Windows.exe που 
μόλις κατεβάσατε.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το LAME, μην αλλάξετε την 
προτεινόμενη τοποθεσία εγκατάστασης "C:\Program Files\Lame for Audacity". 

5. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εντολή “Εξαγωγή ως mp3”, το 
Audacity θα σας ρωτήσει την τοποθεσία του αρχείου ''lame_enc.dll''. Ακολουθήστε 
τη διαδρομή "C:\Program Files\Lame for Audacity", επιλέξτε "lame_enc.dll", 
έπειτα κάντε κλικ στο "Άνοιγμα" και "OK". 

6. Αν σας βολεύει να κατεβάσετε τη Zip έκδοση του LAME, τότε αποσυμπιέστε το 
αρχείο ''lame_enc.dll'' σε οποιαδήποτε τοποθεσία σας βολεύει και δείξτε στο 
Audacity πώς να βρει την τοποθεσία στο βήμα 5 παραπάνω.

7. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσκολία επισκεφτείτε τη σελίδα των οδηγιών 
http://wiki.audacityteam.org/index.php?
title=Lame_Installation#Windows_Instructions 

http://wiki.audacityteam.org/index.php?title=Lame_Installation#Windows_Instructions
http://wiki.audacityteam.org/index.php?title=Lame_Installation#Windows_Instructions

