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Jegyzet 8: Hangszerkesztés - Audacity 2.0  
 

Hangszerkesztés - az Audacity 2.0 
 

 

Az Audacity „üres dokumentum ablakkal” nyílik. 

− A piros felvevőgombra klikkelve („record”) 

megnyomásával a felvétel folyamata megkezdődik, 

egyenesen a keverőpultról (mixing console). 

− A hanganyagok, mint a WAV, MP3, OGG fájlok 

könnyen importálhatóak ezzel a paranccsal: 

Project > Import audio . A PCM 

nyersanyagok pedig a menüpontban megjelenő a 

kapcsolódó parancsgombbal.  

 

Az audio anyag, mai talán több hordozón, sávban, „track”-en, részletekben található, átmásolható (ha 

szükséges egyik hordozóról  a másikra) és vágható a megszokott számítógépparanccsal Strg + c / 

v / x   vagy a  Szerkesztés  (“Edit”) menüponttal. A vágás egyes lépései visszavonhatóak a 

szokásos Ctrl + z  vagy  Edit > Undo  kombinációkkal.  
Az eszköz használatok közül az egeret mozgatva számtalan lehetőség merül fel attól függően hogy az 

egér hogyan helyezkedik el az audio diagramon: 

 

Amikor a kurzor beillesztéses módban látszik 

a hanghullámok ábráján, akkor ki tudunk vele 

jelölni egyes terülteket, részleteket, 

mozgatáshoz, másoláshoz vagy törléshez.  A 

“c” billentyű lenyomásával meghallgathatjuk 

előzetesen hogyan fog hangzani az 

anyagvágás után.  

A hanghullámok és a kicsit sötétebb háttér 

összeérésénél, hangcsomópontok hozhatók 

létre és mozgathatók. 

A különböző sávokban, „track”-eken lévő 

„track”-ből a másikba.hanganyagok, ugyanúgy 

ahogy már egész klippek is, mozgathatók. 
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A File menüpontban tudjuk elmenteni az egész projektet, exportálni (akár az egész fájlt, 

akár csak a kijelölt terültet) wav, mp3, vagy  ogg formátumba. Sok funkció (mint a billentyűzet 

beállítás vagy a mentések formátuma) konfigurálható, beállítható, használjuk ezeket a 

lehetőségeket  a gyorsabb munka érdekében. Az Audacity jelenleg a 2.0-ás verziójában 

elérhető. A mediensyndikat.de weboldalon további anyagok és információk is elérhetőek, 

valamint egy 18 oldalas útmutató német, angol és spanyol nyelven.  

 

 


