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Στο Adobe Production Studio περιλαμβάνεται και το Adobe® Audition® 
2.0, που μας διευκολύνει με τις δυνατότητές του στην παραγωγή ήχου, 
από μια απλή διαφήμιση μέχρι ένα πλήρες Soundtrack. Σε μια μεγάλη 
παραγωγή που περιλαμβάνει αρκετά κανάλια ήχου, τα οποία συνδυά-
ζονται ώστε να παραχθεί η τελική μίξη, κάποιες διαδικασίες θα σας φα-
νούν χρονοβόρες. Ας δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει το Adobe® 
Audition® 2.0 να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προβλήματα.

του Παναγιώτη Σαραντόπουλου
psarantopoulos@anodos.gr

Οι τρεις όψεις της Επεξεργασίας

Το Adobe Audition παρέχει τρία διαφορετικά views, το καθένα 
βελτιστοποιημένο για διαφορετικές διεργασίες: 

• Multitrack View:  Αναμίξτε πολλαπλά αρχεία για να δημιουργήσετε 
soundtracks και μουσικές συνθέσεις. 
• Edit View:  Επεξεργαστείτε και τελειοποιήστε ξεχωριστά αρχεία ήχου 
για εκπομπή, audio CD ή για το διαδίκτυο. 
• CD View:  Διαμορφώστε λίστες αρχείων και μετατρέψτε τις σε audio CDs. 

1. Εκκινήστε το Adobe Audition 2.0, κάντε κλικ στο Multitrack View 
στη γραμμή των εργαλείων και επιλέξτε File > Open Session. Ανοίξτε το 
αρχείο Audition-Theme.ses, το οποίο είναι το default session του Adobe 
Audition 2.0. Πιέστε το spacebar για να αναπαράγετε τον ήχο που 
περιέχουν τα κανάλια στο βασικό panel. Πιέστε ξανά το spacebar για να 
σταματήσετε την αναπαραγωγή. (Εικ.1)

2. Επιλέξτε το πρώτο clip στο κανάλι Overhead και στη συνέχεια πιέστε 
το Edit View στη γραμμή των εργαλείων. Το κεντρικό panel δείχνει το 
αρχικό πηγαίο αρχείο για το clip. Πιέστε το spacebar για να αναπαράγετε 
το αρχείο. 

Μπορείτε ακόμα να κάνετε διπλό κλικ σε ένα multitrack clip για να το 
δείτε σε Edit View. 

3. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε το CD View. Στο κεντρικό panel, 
μπορείτε να δημιουργήσετε μια CD list, μια συγκεκριμένη αλληλουχία 
αρχείων για ένα audio CD. Για να προσθέσετε αρχεία σε μια CD list, 
απλά τα σύρετε από το Files panel ή χρησιμοποιείτε το μενού Insert. 
Μπορείτε να αποθηκεύετε πολλαπλές CD lists και να τις επεξεργάζεστε 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Adobe® Audition 2.0
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Εύκολη πρόσβαση στις τρεις διαφορετικές 
όψεις της επεξεργασίας
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Επεξεργαστείτε τον ήχο σας σε Multitrack View και σε Edit View 
Στο Multitrack View, η επεξεργασία είναι μη καταστροφική, επομένως 
μπορείτε άφοβα να κάνετε αλλαγές καθώς το project σας εξελίσσεται. 
Στο Edit View, η επεξεργασία εφαρμόζεται μόνιμα όταν αποθηκεύσετε 
το αρχείο, ώστε να τελειοποιηθεί και να είναι έτοιμο προς παράδοση.

1. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Multitrack View. Στο κανάλι Overhead 
επιλέξτε το πρώτο clip και τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το 
δεξί άκρο του clip. Ο κέρσορας μετατρέπεται σε διπλό βέλος (Εικ.4). 
Τραβήξτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να συρρικνώσετε ή να 
εκτείνετε το clip. 
Σημείωση: Τα περισσότερα clips στο sample Editing session είναι loops, 
που μπορείτε να εκτείνετε σε οποιοδήποτε μήκος. Τα unlooped clips, δε 
μπορούν να επεκταθούν πέρα από το μήκος του πηγαίου αρχείου. (Εικ.2)

2. Στην κορυφή του κεντρικού panel, τραβήξτε τον κίτρινο δείκτη 
έναρξης χρόνου στην αρχή του session. Πατήστε το spacebar για να 
ακούσετε το επεξεργασμένο clip ως μέρος της συνολικής μίξης. (Εικ.3)

3. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από το clip Overhead, και τραβήξτε 
το με δεξί κλικ σε μια νέα θέση. Λευκές γραμμές snap-to σας βοηθούν να 
ευθυγραμμίσετε το clip με μουσικά beats. Πατήστε το spacebar για να 
ακούσετε τη νέα μίξη. 

Στο Multitrack View, το default Hybrid tool (Εικ.4)  σας επιτρέπει να 
κάνετε επιλογές με το αριστερό κουμπί του ποντικιού και να μετακινείτε 
clips με το δεξί. Για να πραγματοποιείτε και τις δύο εργασίες με το 
αριστερό κουμπί του ποντικιού, χρησιμοποιείστε τα εργαλεία Time 
Selection και Move/Copy Clip. 

4. Στο Files panel, κάντε διπλό κλικ σε ένα clip. Το clip εμφανίζεται στο 
Edit View όπου η default Waveform Display σας επιτρέπει να δείτε 
εύκολα το ηχητικό εύρος. 

5. Σε περίπτωση που το αρχείο μας περιέχει περιττή σιωπή, που 
μεγαλώνει το αρχείο μας χωρίς λόγο, μπορούμε να σβήσουμε αυτή τη 
σιωπή με το default εργαλείο Time Selection (Εικ.4)  κατά μήκος μιας 
περιοχής της κυματομορφής και να πατήσουμε Delete. 
Σημείωση: Αν σύρετε κατά μήκος της κορυφής ή της βάσης του 
κεντρικού panel, θα επιλέξετε τον ήχο μόνο τού αριστερού ή του δεξιού 
καναλιού, απενεργοποιώντας την εντολή Delete. Επιλογές περιορισμένες 
σε ένα κανάλι, βοηθούν στην επεξεργασία και εφαρμογή εφέ που 
προορίζονται για ένα κανάλι. 

6. Επιλέξτε View > Spectral Frequency Display για να δείτε τις ακουστικές 
συχνότητες στο κεντρικό panel. Πατήστε το spacebar για να ακούσετε 
το αρχείο σας. Ξεκινά με χαμηλές μπάσες συχνότητες και σταδιακά 
προσθέτει περισσότερες υψηλότερες συχνότητες.
7. Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε είτε το εργαλείο Marquee, που 
δημιουργεί παραλληλόγραμμες επιλογές, είτε το εργαλείο Lasso, που 
δημιουργεί επιλογές οποιουδήποτε σχήματος. Αυτά τα μοναδικά 
εργαλεία στο Spectral Frequency Display σας επιτρέπουν να επιλέξετε 
συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων. (Εικ.5) 

Επεκτείνετε ή συρρικνώστε τα clips σας σε 
οποιοδήποτε μήκος χρόνου

Ο κίτρινος δείκτης ή κεφαλή αναπαραγωγής, 
σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στα χρονικά 
περιθώρια του clip σας

Δουλέψτε με τα έυχρηστα εργαλεία 
που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη του 
Adobe Audition

Hybrid Tool

Time Selection Tool

Move/Copy Clip Tool

Scrub Tool
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8. Στο κεντρικό panel, σύρετε για να επιλέξετε ένα κομμάτι του ήχου. 
Για να τελειοποιήσετε μια επιλογή σύρετε τα όριά της. Ύστερα επιλέξτε 
Edit > Copy, τραβήξτε την επιλογή σε μια άλλη θέση και επιλέξτε Edit 
> Paste. Πατήστε το Home για να μετακινήσετε το δείκτη έναρξης 
αναπαραγωγής στην αρχή του αρχείου και πατήστε το spacebar για να 
ακούσετε τις αλλαγές σας. 
Για να αντιστρέψετε οποιεσδήποτε αλλαγές από την τελευταία φορά 
που αποθηκεύτηκε το αρχείο, επιλέξτε Edit > Undo. 

Πλοηγηθείτε στους ήχους σας στο κεντρικό panel
Τα Edit View και Multitrack View παρέχουν δυνατότητες zooming, 
scrolling, και scrubbing που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε γρήγορα σε 
ακριβή σημεία επεξεργασίας στο κεντρικό panel. 
1. Επιλέξτε View > Waveform Display, και ύστερα πειραματιστείτε με 
αυτές τις μεθόδους zoom: 
Για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη χρονική περιοχή, κάντε δεξί κλικ 
στον κανόνα του χρόνου, στο κάτω μέρος του κεντρικού panel. 
Για να εστιάσετε σε μια επιλογή, πιέστε το Zoom To Selection  στο Zoom 
panel. 
Για να καθορίσετε με ακρίβεια το επίπεδο του zoom, τοποθετήστε τον 
κέρσορα πάνω από την ακμή μιας πράσινης scrollbar. Όταν ο κέρσορας 
μετατραπεί σε μεγεθυντικό φακό, σύρετέ την (Εικ.6). 

Σε όλο το εύρος του Adobe Audition, τα μενού που προέρχονται από 
δεξί κλικ, παρέχουν ταχεία πρόσβαση σε χρήσιμες επιλογές. Για να έχετε 
γρήγορη πρόσβαση σε εντολές zoom, κάντε δεξί κλικ σε κανόνες και 
scrollbars. 

2. Σύρετε τον κανόνα του χρόνου στο κάτω μέρος του κεντρικού panel ή 
την πράσινη scrollbar στην κορυφή. Πιέστε το Page Up ή το Page Down. 

3. Στη γραμμή εργαλείων επιλέξτε το εργαλείο Scrub (Εικ4). Ύστερα 
σύρετε κατά μήκος του ήχου στο κεντρικό panel. (Η χρήση του 
εργαλείου Scrub είναι όμοια με τη χειροκίνητη αναπαραγωγή 
αναλογικής ταινίας κατά μήκος των κεφαλών αναπαραγωγής.) 
Εξασκηθείτε στο να σύρετε αργά για να βρείτε τα σημεία επεξεργασίας 
με ακρίβεια. Φυσικά, σύροντας γρηγορότερα αναπαράγουμε τον ήχο 
γρηγορότερα.

Για να επιλέξετε ήχο ενώ σύρετε πατήστε το SHIFT. Για να 
πραγματοποιήσετε το scrubbing, όπως κάνουμε σε μια αναλογική ταινία 
που προσφέρει μια ευρύτερη ποικιλία ταχυτήτων, πιέστε το Alt ενώ 
σύρετε. 

Περισσότερα για τα εργαλεία ήχου και τα displays 
Επιλέξτε το εργαλείο Scrub στο Multitrack View και τρέξτε ένα clip 
στο κεντρικό panel. Το Multitrack View αυτόματα ενεργοποιεί την 
παράμετρο solo στο κανάλι που βρίσκεται το clip. 
Αν έχετε ένα wheel mouse, περιστρέψτε τον τροχό για να κάνετε zoom 
στον ήχο στο Edit View ή πιέστε τα (+) και (-) για να εστιάσετε ή να 
απομακρύνετε.  Πειραματιστείτε με τα νέα Spectral Pan και Spectral 
Phase displays στο Edit View. Το Spectral Pan Display δείχνει τη θέση τής 
στερεοφωνίας τού ήχου. Το Spectral Phase Display δείχνει πού ο ήχος 
βρίσκεται, εντός ή εκτός φάσης.

Δουλέψτε έξυπνα με το νέο 
φασματογραφικό display συχνοτήτων 
του Audition

Κάντε zoom με ακρίβεια, εύκολα και 
γρήγορα μέσα από τις διευκολύνσεις 
του Audition
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Αυτοματοποιήστε τις μίξεις σας
Ανεξάρτητα από τη διάρκεια και πολυπλοκότητα του προϊόντος μας, το 
Adobe® Audition® 2.0 μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πολύπλοκες 
μίξεις καταγράφοντας αλλαγές σε δυναμικές παραμέτρους κατά την 
αναπαραγωγή του ήχου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία, 
χρησιμοποιώντας το default multitrack session που εγκαθίσταται με το 
Audition 2.0, με τίτλο Audition-Theme.ses. 

Διαρρύθμιση session για αποτελεσματική μίξη.
Στο Adobe Audition 2.0, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτορυθμιζόμενα 
panels σε μια ιδανική στοίχιση για οποιαδήποτε εργασία. Το Mixer panel 
είναι τι ιδανικό για την αυτοματοποίηση οποιασδήποτε μίξης.
 
1. Εκκινήστε το Adobe Audition, και κάντε κλικ στο Multitrack View

Στην εργαλειοθήκη επιλέξτε File > Open Session. Πλοηγηθείτε στην 
τοποθεσία του Audition-Theme.ses (πχ. C:\Program Files\Adobe\Adobe 
Audition 2.0\Audition Theme.ses) και ανοίξτε το. 
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα για το Mixer panel, ώστε να το φέρετε στο 
προσκήνιο. 

Επιλέξτε Window > Workspace > New Workspace για να δημιουργήσετε 
μια εξατομικευμένη διαρρύθμιση που μπορείτε να ανακαλέσετε στιγμιαία. 

Καταγράψτε την αυτοματοποίηση
Το Adobe Audition 2.0 σας επιτρέπει να καταγράψετε μια άψογη μίξη με 
ένα ή περισσότερα περάσματα. Απλά ενεργοποιήστε το track automation 
και ρυθμίστε τις παραμέτρους όπως volume, pan, και EQ. Αν έχετε μια 
συμβατή επιφάνεια διαχείρισης του hardware, μπορείτε ακόμα και να 
ρυθμίσετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα. 

1. Από το μενού Track Automation Mode για το κανάλι Overhead, επιλέξτε 
Write (Εικ.7). 

2. Αν θέλετε να καταγράψετε αλλαγές για πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα, 
επαναλάβετε το βήμα 1 για κάθε κανάλι.

3. Πιέστε το spacebar για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και 
ξαναπιέστε το για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή του 
session. Παρατηρήστε ότι οι volume faders στα ρυθμισμένα κανάλια 
μετακινούνται αυτόματα, αντιστοιχίζοντας τις αλλαγές που καταγράψατε 
στο βήμα 2. 
4. Για να αποφύγετε τυχόν διαγραφές των αλλαγών σας κατά λάθος, 
επιλέξτε Read από το μενού Track Automation Mode για τα ρυθμισμένα 
κανάλια. 
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 ως 4 για όποιο άλλο κανάλι θελήσετε να 
αυτοματοποιήσετε. 

Η επιλογή Read προστατεύει ένα κανάλι από αλλαγές κατά λάθος. Για να 
προστατέψετε κάποιες παραμέτρους, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Safe 
During Write. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Adobe Audition Help.

Ρυθμίστε τις μίξεις σας μέσα από 
το επαγγελματικό περιβάλλον 
μίξης του Audition
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Τελειοποιήστε την αυτοματοποίηση με envelopes 
Οπτικά envelopes σας επιτρέπουν να τελειοποιήσετε καταγεγραμμένες 
αυτοματοποιήσεις ή να δημιουργήσετε μια δυναμική μίξη από την 
αρχή. Τα σημεία επεξεργασίας του Adobe Audition 2.0 είναι όμοια 
με τα keyframes στο Adobe Premiere® Pro και στο After Effects®. 
Αυτά τα σημεία σας επιτρέπουν να δημιουργείτε ποικιλία στην 
παραμετροποίηση της μίξης με ακρίβεια, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του Main panel για να το φέρετε στο 
προσκήνιο. 

2. Στο κανάλι Overhead κάντε κλικ στο τρίγωνο στα αριστερά του μενού 
Track Automation Mode. (Για να αποκαλύψετε το τρίγωνο, ίσως χρειαστεί 
να τραβήξετε την κάτω άκρη των track controls προς τα κάτω.) (Εικ.8).

3. Το κανάλι του automation για την παράμετρο Volume περιλαμβάνει 
ένα envelope που αντικατοπτρίζει το automation που καταγράψατε 
στο Mixer. Τοποθετήστε το pointer πάνω από το envelope, αλλά μακριά 
από τις προηγούμενες αλλαγές σας. Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα 
σημείο επεξεργασίας και τραβήξτε το στην επιθυμητή χρονική στιγμή 
και επίπεδο έντασης (Εικ.9). 

4. Πιέστε το spacebar για να ακούσετε τις αλλαγές. Για να κάνετε 
ρυθμίσεις, τραβήξτε το σημείο επεξεργασίας σε μια νέα θέση. Για να το 
απομακρύνετε, απλά τραβήξτε το έξω από το κανάλι του automation. 

Δημιουργήστε την τελική μίξη του session 
Αφού τελειοποιήσετε ένα session, έρχεται η στιγμή να εξάγετε την 
τελική μίξη σε ένα αρχείο που θα μπορείτε να διανείμετε μέσω του 
διαδικτύου ή ενός audio CD. 

1. Επιλέξτε File > Export > Audio Mix Down, και διευκρινίστε το όνομα, τη 
διαδρομή και το format. 
Το default format, Windows PCM, είναι το καλύτερο, ειδικά για αρχεία 
που θα θελήσουμε να επεξεργαστούμε στο μέλλον, εφόσον δεν 
εφαρμόζει κάποια καταστροφική συμπίεση, όπως επίσης και για ευρεία 
συμβατότητα. 

2. Στην περιοχή των επιλογών του Mix Down, επιλέξτε Master για να 
συμπεριλάβετε το εξαγόμενο όλων των καναλιών. Για να αναπαράγετε 
αυτόματα το εξαγόμενο αρχείο, επιλέξτε Insert Mixdown Into, και 
καθορίστε τον επιθυμητό τρόπο επισκόπησης από το μενού. 
3. Επιλέξτε Save. Η αυτοματοποιημένη σας μίξη είναι έτοιμη προς 
παράδοση.
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Ρυθμίστε τα διαφορετικά επίπεδα 
αυτοματοποίησης της μίξης σας σε 
επίπεδο καναλιού [track]

Δημιουργήστε ακριβή και 
αποτελεσματικά envelopes για τις μίξεις 
σας με την απλή μέθοδο του click & drag.




