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 Δουλεύοντας με τον Ήχο  

Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές   
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Τα ηχητικά κλιπ μπορούν να αποτελέσουν μια σπουδαία προσθήκη σε ένα 
ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Η εγγραφή ομιλίας μπορεί να συνδέσει ή να 
ενισχύσει το νόημα του κειμένου και των εικόνων και πραγματικά να κάνει το μήνυμα 
που προσπαθείτε να μεταφέρετε προσωπικό και πιο αποτελεσματικό.  

Αν θέλετε να ηχογραφήσετε ένα ηχητικό κλιπ για να το προσθέσετε στο RIX Wiki 
σας, η μέθοδος θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε.  

 

 Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή 
 
Μπορείτε να ηχογραφήσετε ηχητικά κλιπ  στον υπολογιστή σας και 
να τα αποθηκεύσετε ως αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν 
πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται Audacity. Δείτε τους δύο 
οδηγούς μας για το πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε 
το Audacity.   
 
 

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή Android ή IOS (iPhone or 
iPad) 
 
Μπορείτε να ηχογραφήσετε ηχητικά κλιπ χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών εγγραφής διαθέσιμων για συσκευές ΙOS και Android, πολλές από τις 
οποίες είναι δωρεάν ή έχουν δωρεάν εκδόσεις. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να 
κάνετε την εγγραφή σας, αποθηκεύσετέ την ως αρχείο MP3, και ανεβάσετε το αρχείο 
στο λογαριασμό σας στο Dropbox (ή άλλο αποθηκευτικό χώρο του cloud).  
 
Διαφορετικές εφαρμογές καταγραφής ήχου θα φαίνονται διαφορετικές και θα έχουν 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ωστόσο, η βασική διαδικασία για την καταγραφή 
και αποθήκευση ενός ηχητικού αρχείου θα είναι παρόμοια στις περισσότερες 
εφαρμογές.  
 
Σε αυτό τον οδηγό θα σας δείξουμε πώς να ηχογραφήσετε κλιπ χρησιμοποιώντας τις 
εφαρμογές MP3 Recorder (Free) App για συσκευές iOS και Hi-Q MP3 Rec App για 
συσκευές Android. Και οι δύο αυτές εφαρμογές διατίθενται σε δωρεάν εκδόσεις και 
είναι εύκολες στη χρήση.  
 

 

 

 

http://audacityteam.org/
https://itunes.apple.com/gb/app/mp3-recorder-free/id792552125?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=en
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Ηχογραφώντας σε εφαρμογή IOS – MP3 Recorder  
 

 

Ανοίξτε την εφαρμογή. 
Μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα 
που να ζητά πρόσβαση στο 
μικρόφωνο της συσκευής σας. 
Πατήστε ‘OK’.  

 

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, 
πατήστε το μεγάλο κόκκινο 
κουμπί. 

Θα δείτε ένα μικρό κόκκινο 
φως και το χρονόμετρο στο 
πάνω μέρος της οθόνης θα 
δείξει την διάρκεια της 
εγγραφής. 

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε και πάλι το μεγάλο 
κόκκινο κουμπί (1). 

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε το κουμπί STOP (2). 

1 
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Όταν πατήσετε STOP, θα σας 
ζητηθεί να αποθηκεύσετε την 
ηχογράφησή σας και να της 
δώσετε ένα όνομα αρχείου. 
Προσθέστε ένα όνομα αρχείου 
και πατήστε OK.  

Για να δείτε και να μοιραστείτε 
τα αποθηκευμένα ηχητικά 
αρχεία σας, πατήστε το 
εικονίδιο Media στο κάτω 
κέντρο της οθόνης. Θα δείτε 
όλα τα αποθηκευμένα αρχεία 
σας να εμφανίζονται στη 
σελίδα.  

Μπορείτε να αναπαράγετε ένα 
ηχητικό αρχείο ή να το 
ανεβάσετε ή να το μοιραστείτε, 
επιλέγοντάς το από τη λίστα. 
Το κλιπ που έχετε επιλέξει θα 
αρχίσει αυτόματα να παίζει.   

 

Advertising Banner 

 

Advertising Banner 
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Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το 
αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε 
στο παράθυρο, στη συνέχεια, 
πατήστε Αποστολή (Upload). 
Το ηχογραφημένο αρχείο σας 
τώρα έχει ανέβει στην εφαρμογή 
αποθήκευσης (cloud storage 
App) που έχετε επιλέξει ως 
αρχείο MP3, σε αυτό το 
παράδειγμα στο Google Drive.  

Για να ανεβάσετε το κλιπ στο 
Dropbox σας ή άλλο 
αποθηκευτικό λογαριασμό, 
πατήστε το εικονίδιο Κοινή 
χρήση αρχείων (Share File) 
στα δεξιά. 

Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο 
διαλόγου επιλογές κοινής 
χρήσης. Επιλέξτε την περιοχή 
που θέλετε να ανεβάσετε το κλιπ 
σας πατώντας το σχετικό 
εικονίδιο - σε αυτό το 
παράδειγμα  επιλέξαμε το 
Google Drive.  

 

Advertising Banner 
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Ηχογραφώντας σε εφαρμογή Android – Hi-Q MP3 REC 
(Free) App 
 

 

 

 

 

  

Ανοίξτε την εφαρμογή.  

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, 
πατήστε το μεγάλο κόκκινο 
κουμπί στο μέσο αριστερά του 
κάτω μέρους της οθόνης.  

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε (1) το ίδιο κουμπί. 

Για να σταματήσετε και να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή, 
πατήστε (2) το κουμπί STOP 
στο μέσο δεξιά του κάτω 
μέρους της οθόνης.  

1 
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 Όταν ολοκληρώσετε την 
ηχογράφηση και θέλετε να 
επανεξετάσετε, μοιραστείτε ή 
να ανεβάσετε το ηχητικό 
αρχείο σας, πατήστε το 
εικονίδιο του μενού στο επάνω 
αριστερά μέρος της οθόνης.  
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Θα εμφανιστεί μια λίστα με 
όλα τα αποθηκευμένα 
ηχογραφημένα αρχεία σας. 
Επιλέγοντας (πατώντας) ένα 
από τη λίστα μπορείτε να το 
επανεξετάσετε, 
επεξεργαστείτε, ανεβάσετε ή 
να το μοιραστείτε.  

 

Για να ανεβάσετε το αρχείο 
στο Dropbox σας ή σε άλλο 
αποθηκευτικό λογαριασμό 
(cloud storage), πατήστε 
Share/Send.  

 

Θα εμφανιστεί μια λίστα με 
όλες τις διαφορετικές επιλογές 
που είναι διαθέσιμες. Επιλέξτε 
αυτή που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε πατώντας 
την. Σε αυτό το παράδειγμα 
χρησιμοποιούμε το Google 
Drive.  
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Ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά, 
και στη συνέχεια πατήστε 
Αποθήκευση και το αρχείο σας 
θα ανεβεί στην αποθηκευτική 
εφαρμογή που έχετε επιλέξει 
(σε αυτή την περίπτωση στο 
Google Drive).  

 


