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Materiał 8: Edycja dźwięku z Audacity 2.0

Edycja dźwięku z Audacity 2.0
Po otwarciu Audacity widoczne jest „okno pustego
dokumentu.”
−

Naciśnięcie czerwonego przycisku „record” (tł.
nagrywaj)
rozpocznie
proces
nagrywania
bezpośrednio z konsoli miksującej.

−

Alternatywnie, istniejący już materiał audio (taki jak
WAV, MP3, OGG) może być zaimportowany za
pomocą polecenia Project > Import audio.
Niesformatowane pliki PCM są importowane poprzez
wybranie odpowiedniego polecenia w menu.

Materiał audio, który może znajdować się na kilku ścieżkach, można kopiować (jeśli trzeba, z jednej
ścieżki na drugą) lub skracać za pomocą znanych skrótów na klawiaturze komputera Strg + c /
v / x lub poprzez polecenie Edit w menu.
Poszczególne czynności edycyjne mogą zostać cofnięte, jak zwykle, za pomocą klawiszy Ctrl + z
lub polecenia > Undo.
W zależności od wybranego narzędzia, kursor myszki będzie przyjmował różne funkcje, w zależności
od położenia na diagramie ścieżek audio:
Jeśli kursor jest widoczny w postaci pionowej
linii w miejscu fali dźwiękowej, poszczególne
obszary można zaznaczać w celu ich
przesunięcia lub usunięcia. Aby przesłuchać
wstępnie nagrania, po wycięciu wybranego
fragmentu ścieżki, należy nacisnąć „c” na
klawiaturze.
Na złączeniu fali dźwiękowej i nieco
ciemniejszego
tła,
można
zaznaczyć
wierzchołki
poziomu
głośności
i
je
poprzesuwać.

1
COMAPP – Community Media Applications and Participation
www.comapp-online.de
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
NUMER PROJEKTU: 517958-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
NUMER UMOWY: 2011 – 3978 / 001 - 001

COMAPP: Edycja dźwięku z Audacity 2.0

Materiał audio ze ścieżki, jak również
poszczególne klipy, można przesuwać (także
pomiędzy jedną ścieżką a drugą).

Używając polecenia File (tł. Plik) można zapisać lub wyeksportować cały
projekt (cały plik lub tylko zaznaczony fragment) w takich formatach jak wav, mp3 czy
ogg. Wiele funkcji, np. układ klawiatury czy format zapisywania plików, można dowolnie
skonfigurować. Dostosowanie ustawień do swoich preferencji pozwoli Ci szybciej
pracować.
Audacity jest dostępne obecnie w wersji 2.0. Na stronie internetowej znajdziesz szczegółowe
instrukcje, w tym osiemnastostronicowy podręcznik po niemiecku, angielsku i hiszpańsku.
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