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Ρύθμιση των εισόδων ηχογράφησης στα Windows XP  

1. Αν το εικονίδιο θχείου  εμφανίηεται ςτο δεξί κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ (κοντά ςτθν 
ζνδειξθ τθσ ώρασ) τότε προχωροφμε ςτο δεφτερο βιμα. Αν δεν εμφανίηεται τότε 
κάνουμε κλικ ςτο Start->Control Panel->Sound and Audio Devices και επιλζγουμε το 
κουτί δίπλα από τθν ζνδειξθ “Place volume icon in the taskbar” και μετά κάνουμε 
κλικ ςτο OK (βλ. εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1 

2. Κάνουμε διπλό κλικ ςτο εικονίδιο με το θχείο   για να εμφανιςτεί το παράκυρο 
volume control. Στο παράκυρο αυτό πάμε ςτο Μενοφ->options->properties, για να 
εμφανιςτεί το παράκυρο “Properties” (βλ. εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2 

 
Στο πάνω μζροσ του παρακφρου αυτοφ, επιλζγουμε Recording και πιο κάτω 
ενεργοποιοφμε τισ ειςόδουσ που χρειαηόμαςτε (ςυνικωσ Microphone και Line In) 
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τοποκετώντασ √ δίπλα από αυτζσ. Στθ ςυνζχεια πατάμε OK για να εμφανιςτεί το 
παράκυρο recording control (βλ. εικόνα 3). 

3. Στο παράκυρο Recording control μποροφμε να επιλζξουμε τθν είςοδο από όπου κα 
θχογραφιςουμε (select) και να ρυκμίςουμε τθν ζνταςθ τθσ (volume). Αυτζσ οι δφο 
ενζργειεσ όμωσ, μποροφν να γίνουν και μζςα από το Audacity. Αυτό που δεν γίνεται 
μζςα από το Audacity, και κάποιεσ φορζσ είναι πολφ ςθμαντικό, είναι θ επιπλζον 
προενίςχυςθ του μικροφώνου μασ. Για να το κάνουμε αυτό πάμε ςτο 
Menu->Option και επιλζγουμε το Advanced Control ώςτε να εμφανιςτεί δίπλα του 
το ςφμβολο √ (βλζπε εικόνα 3) και ςτθ ςυνζχεια κάνουμε κλικ ςτο κουμπί 
“Advanced” κάτω από τθν φζτα του Μικροφώνου για να εμφανιςτεί το παράκυρο 
“Advanced Controls for Microphone” (βλ. εικόνα 4). 

 

Εικόνα 3 

4. Στο παράκυρο Advanced Controls for Microphone” επιλζγουμε τθν εντολι “Mic 
boost” για να δώςουμε επιπλζον  προενίςχυςθ ςτο μικρόφωνο μασ. 
 

  

Εικόνα 4 
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Ρύθμιση των εισόδων ηχογράφησης στα Windows 7  

1. Κάνουμε δεξί κλικ ςτο εικονίδιο με το θχείο που βρίςκεται ςτο δεξί κάτω μζροσ 

τθσ οκόνθσ μασ (κοντά ςτθν ζνδειξθ τθσ ώρασ) και επιλζγουμε από τθν λίςτα  τθν 

εντολι “Recording devices”  (βλ. εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 

2. Εμφανίηεται το παράκυρο “Sound” με επιλεγμζνθ τθν καρτζλα Recording. Στο 

παράκυρο αυτό κάνουμε δεξί κλικ ςτθ κεντρικι περιοχι του και ενεργοποιοφμε τισ 

επιλογζσ “Show Disabled Devices” και “Show Disconnected Devices” κάνοντασ κλικ 

ςε αυτζσ ώςτε να τοποκετθκεί δίπλα τουσ το ςφμβολο √ (βλ. εικόνα 6). Αν κάποια 

είςοδοσ  που επικυμοφμε να χρθςιμοποιιςουμε (π.χ. Microphone ι Stereo Mix) 

είναι απενεργοποιθμζνθ τότε τθν ενεργοποιοφμε κάνοντασ πάνω τθσ δεξί κλικ και 

επιλζγοντασ “Enable”. Με τον ίδιο τρόπο μποροφμε να απενεργοποιιςουμε κάποια 

είςοδο. 

 

Εικόνα 6 

3. Για να κακορίςουμε επιπρόςκετθ προενίςχυςθ για τθν είςοδο του Μικροφώνου 

τότε κάνουμε διπλό κλικ ςτο όνομα του και ςτο παράκυρο που εμφανίηεται 

επιλζγουμε τθν καρτζλα Levels. Η καρτζλα αυτι διακζτει δφο ρυκμίςεισ. Η πρώτθ 

είναι θ ζνταςθ του μικροφώνου (που μπορεί να ρυκμιςτεί και μζςα από το 

Audacity)  και θ δεφτερθ είναι θ επιπρόςκετθ προενίςχυςθ μζχρι και 30dB που 

πρζπει να ρυκμιςτεί ανάλογα με το μικρόφωνο και τθν κάρτα ιχου που διακζτουμε 
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ώςτε να ζχουμε καλό ςιμα. 

 

Εικόνα 7 

4. Τζλοσ είναι καλό ςτθν καρτζλα “Enhancements” να απενεργοποιιςουμε όλα τα εφζ 

ιχου επιλζγοντασ τθν εντολι “Disable all sound effects” για να πραγματοποιοφμε 

θχογραφιςεισ απαλλαγμζνεσ από περιττζσ επεξεργαςίεσ που αλλοιώνουν τον ιχο 

(βλ. εικόνα 8).  

 

Εικόνα 8 

 


