
AudioGrabber 1.80 
Αρχικές ρυθμίσεις – Οδηγίες χρήσης 

 
Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα, κάνουμε τα εξής: 

1) Μέσα στο φάκελο C:\audiograbber  δημιουργούμε ένα νέο φάκελο με το όνομα «songs». Στο φάκελο 
αυτό θα αποθηκεύονται (προσωρινά· μετά τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε) τα τραγούδια. 

2) Στο CD και στο φάκελο «MP3 encoder for Audiograbber»  υπάρχει το αρχείο «bladeenc.dll». Το 
αρχείο αυτό το αντιγράφουμε στο φάκελο C:\audiograbber (δηλαδή στο φάκελο όπου έχει γίνει η 
εγκατάσταση του προγράμματος). 

 
Κλείνουμε το πρόγραμμα (αν το έχουμε ανοιχτό) και το ανοίγουμε: 

 
 
Υπάρχουν τριών ειδών ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν άπαξ: 
1) Settings (γενικές ρυθμίσεις) 
2) Norm (ρυθμίσεις ομαλοποίησης) 
3) MP3 (ρυθμίσεις κωδικοποίησης) 
 
 
 



1) Πατάμε το πλήκτρο Settings: 

 
 
Πατάμε το πλήκτρο Browse: 

 
Επιλέγουμε το φάκελο songs κάνοντας διπλό κλικ πάνω του και μετά πατάμε το πλήκτρο ΟΚ. 
 
 
2) Πατάμε το πλήκτρο Norm και ρυθμίζουμε ως ακολούθως: 

 



3) Πατάμε το πλήκτρο MP3 και ρυθμίζουμε ως ακολούθως: 

 

Τι αρχεία θα προκύψουν από την ανάγνωση 
των τραγουδιών (βλέπε στο τέλος της σελίδας). 

Ανοίγουμε την αναδιπλούμενη λίστα κι 
επιλέγουμε τον κωδικοποιητή αυτόν. 

Όσο μεγαλύτερο το Bitrate τόσο 
καλύτερη η ποιότητα ήχου αλλά τόσο 
μεγαλύτερο και το μέγεθος του 
παραγόμενου αρχείου.  

 
 
 
Όπως φαίνεται υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: 
 
Wav file 

Tο τραγούδι διαβάζεται από το CD και γράφεται στο δίσκο ως αρχείο τύπου wav. 
 
MP3 file via intermediate wav file. Keep the wav file 

Tο τραγούδι διαβάζεται από το CD και γράφεται στο δίσκο ως αρχείο τύπου wav. Στη 
συνέχεια φτιάχνεται και το αντίστοιχό του mp3. Το αρχείο wav παραμένει. 

  
MP3 file via intermediate wav file. Delete the wav file  

Tο τραγούδι διαβάζεται από το CD και γράφεται στο δίσκο ως αρχείο τύπου wav. Στη 
συνέχεια φτιάχνεται και το αντίστοιχό του mp3. Το αρχείο wav διαγράφεται. 

 
Direct Rip and Encode to MP3 file 

Το τραγούδι διαβάζεται και το mp3 αρχείο φτιάχνεται κατευθείαν χωρίς να μεσολαβήσει η 
εγγραφή του τραγουδιού στο δίσκο.  

 
Καλό είναι ο τέταρτος τρόπος να αποφεύγεται. Είναι βέβαια πιο γρήγορος γιατί δε χάνουμε χρόνο με 
εγγραφή του τραγουδιού στο δίσκο, αλλά αυξάνονται οι πιθανότητες λάθους στην κωδικοποίηση. 
Γενικά οι υπολογιστές δουλεύουν καλύτερα (πιο αξιόπιστα) όταν το «πάρε-δώσε» των δεδομένων γίνεται 
μεταξύ CPU και σκληρού δίσκου παρά μεταξύ CPU και οποιουδήποτε άλλου αποθηκευτικού μέσου. 
 



Ανάγνωση CD, αποθήκευση τραγουδιών στο δίσκο, ομαλοποίηση, μετατροπή σε mp3 
 
1) Βάζουμε ένα CD ήχου στο CDROM Drive. Μετά από λίγο θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

 
Αν δεν εμφανιστεί, πατάμε το πλήκτρο Refresh (αυτό με το εικονίδιο του CD). 
 
Όσα τραγούδια είναι τσεκαρισμένα (αρχικά είναι όλα) θα διαβαστούν και θα γραφτούν στο δίσκο. 
 
Διαλέγουμε τα τραγούδια που θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο Grab (αυτό με το χέρι). Τα τραγούδια που 
έχουμε επιλέξει θα διαβαστούν και θα γραφτούν στο δίσκο και στη συνέχεια θα ομαλοποιηθούν (όσα το 
χρειάζονται) και στο τέλος θα μετατραπούν σε mp3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη: 

 
 
 
 


