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TOEFL iBT SS 

Phần mềm dùng để thực hành môn Speaking - TOEFL iBT, có chức năng thu âm 

Hướng dẫn: Chương trình có một tệp tin duy nhất. Sau khi bạn tải về, bạn hãy chạy nó và làm theo hướng dẫn. Các bước thiết lập 

thông số chạy chương trình lần đầu tiên rất đơn giản.  Chất lượng ghi âm và chức năng lưu tốt. Chương trình thân thiện với mọi 

người dùng. Tải chương trình này tại mục Tài liệu hoặc Tải # trên trang tin của Grammar! 

 

 

  



AUDACITY 

Hướng dẫn dùng Audacity 

Audacity là một chương trình xử lý âm thanh phổ biến và phát triển nhanh nhất hiện nay. Đây là một chương trình hoàn toàn 

miễn phí và là chương trình duy nhất chạy trên nền cả 3 hệ điều hành lớn là OS X, Linux và Windows. Audacity đã được dịch ra 

hơn 30 thứ tiếng khác nhau, và có một cộng đồng người dùng ở khắp nơi trên thế giới. Nhờ đó, nguồn tư liệu cho chương trình rất 

dồi dào và phong phú. Audacity đặc biệt dễ dùng, bạn chỉ cần một số kiến thức nền tảng về âm thanh và xử lý âm thanh số là có 

thể làm quen và sử dụng Audacity để thu đĩa CD demo, chuyển các bài hát mình có từ đĩa từ sang đĩa CD, hoặc hiệu đính lại các 

tập tin âm thanh trên máy của mình chỉ để cho vui. Chương trình đã có phiên bản tiếng Việt! 

Việc sử dụng Audatcity không khó. Nếu muốn tạo 1 file ghi âm, chỉ cần cắm micro vào máy tính, sau khi khởi động, bấm vào biểu 

tượng nút tròn màu đỏ (Record) để ghi, bấm vào nút hình vuông màu nâu (Stop) để thôi ghi âm và lưu lại. Nếu muốn làm việc  với 

một flie âm thanh có sẵn, vào  File, chọn Open, tìm đến file cần biên tập trên máy tính, bấm OK để chạy. 

Với Audatcity, bạn có thể cắt bỏ tiếng động không mong muốn trong lúc ghi âm bằng cách trỏ chuột chọn đoạn cần xóa rồi bấm 

phím Delete. Ngoài ra, Audatcity còn cho phép tinh chỉnh chất lượng  âm thanh bằng các chức năng có trong menu Effect như: 

tăng hay giảm âm lượng, làm Fade In và Fade Out, tạo Echo,… và nhiều chức năng khác đang chờ bạn khám phá. Một tính năng 

khác khiến cho Audatcity trở thành một phần mềm  biên tập âm thanh giống với cácphần mềm  chuyên nghiệp  cùng loại là nó hỗ 

trợ làm việc  cùng lúc nhiều Track khác nhau.  

Muốn xuất một file âm thanh sau khi biên tập xong, vào Flie chọn Export. Với một định 

dạng  chọn khi xuất ra là WAV thì chỉ cần đặt tên file, chỉ chỗ để lưu là xong. Nhưng nếu có 

nhu cầu xuất thành dịnh dạng MP3  thì cần vào http://audacity.sourceforge.net  tải về một 

thành phần hỗ trợ là LAME MP3  encoder. Sau khi tải xong, giải nén chứa vào một thư mục 

trong ổ cứng. Trong cửa sổ Export, chọn định dạng  MP3, bấm OK, cửa sổ Locate Lame hiện 

ra (như trong ảnh). Bấm vào Browse rồi chỉ đường dẫn tới file lame_enc.dll trong thư mục 

vừa giải nén, chọn file này và bấm OK. Audatcity sẽ chuyển dịnh dạng thành MP3  cho bạn. 

Xem thêm về Audacity 

Audacity is a free, easy-to-use audio editor and recorder for Windows, Mac OS X, GNU/Linux and other operating systems. You 

can use Audacity to: 

 Record live audio. 

 Convert tapes and records into digital recordings or CDs. 

 Edit Ogg Vorbis, MP3, WAV or AIFF sound files. 

 Cut, copy, splice or mix sounds together. 

 Change the speed or pitch of a recording. 

 And more! See the complete list of features. 

About Free Software 

Audacity is free software, developed by a group of volunteers and distributed under the GNU General Public License (GPL). 

Free software is not just free of cost (like "free beer"). It is free as in freedom (like "free speech"). Free software gives you the 

freedom to use a program, study how it works, improve it and share it with others. For more information, visit the Free Software 

Foundation. 

Programs like Audacity are also called open source software, because their source code is available for anyone to study or use. 

There are thousands of other free and open source programs, including the Firefox web browser, the OpenOffice.org office suite 

and entire Linux-based operating systems such as Ubuntu. 
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Features 

This is a list of features in Audacity, the free audio editor. For more information on how to use these features, go to the help pages. 

Recording 

Audacity can record live audio through a microphone or mixer, or digitize recordings from cassette tapes, vinyl records, or minidiscs. With some sound cards, it can 

also capture streaming audio. 

 Record from microphone, line input, or other sources. 

 Dub over existing tracks to create multi-track recordings. 

 Record up to 16 channels at once (requires multi-channel hardware). 

 Level meters can monitor volume levels before, during, and after recording. 

Import and Export 

Import sound files, edit them, and combine them with other files or new recordings. Export your recordings in several common file formats. 

 Import and export WAV, AIFF, AU, and Ogg Vorbis files. 

 Import MPEG audio (including MP2 and MP3 files) with libmad. 

 Export MP3s with the optional LAME encoder library. 

 Create WAV or AIFF files suitable for burning to CD. 

 Import and export all file formats supported by libsndfile. 

 Open raw (headerless) audio files using the “Import Raw” command. 

 Note: Audacity does not currently support WMA, AAC, or most other proprietary or restricted file formats. 

Editing 

 Easy editing with Cut, Copy, Paste, and Delete. 

 Use unlimited Undo (and Redo) to go back any number of steps. 

 Very fast editing of large files. 

 Edit and mix an unlimited number of tracks. 

 Use the Drawing tool to alter individual sample points. 

 Fade the volume up or down smoothly with the Envelope tool. 

Effects 

 Change the pitch without altering the tempo, or vice-versa. 

 Remove static, hiss, hum, or other constant background noises. 

 Alter frequencies with Equalization, FFT Filter, and Bass Boost effects. 

 Adjust volumes with Compressor, Amplify, and Normalize effects. 

 Other built-in effects include: 

o Echo 

o Phaser 

o Wahwah 

o Reverse 

Sound Quality 

 Record and edit 16-bit, 24-bit, and 32-bit (floating point) samples. 

 Record at up to 96 kHz. 

 Sample rates and formats are converted using high-quality resampling and dithering. 

 Mix tracks with different sample rates or formats, and Audacity will convert them automatically in realtime. 

Plug-Ins 

 Add new effects with LADSPA plug-ins. 

 Audacity includes some sample plug-ins by Steve Harris. 

 Load VST plug-ins for Windows and Mac, with the optional VST Enabler. 

 Write new effects with the built-in Nyquist programming language. 

Analysis 

 Spectrogram mode for visualizing frequencies. 

 “Plot Spectrum” command for detailed frequency analysis. 

Free and Cross-Platform 

 Licensed under the GNU General Public License (GPL). 

 Runs on Mac OS X, Windows, and GNU/Linux. 

  

http://audacity.sourceforge.net/help/
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Phần mềm này có rất nhiều chức năng, chúng ta chỉ cần quan tâm đến mấy chức năng chính hay dùng khi học ngoại ngữ: ghi âm, phát âm, cắt 

âm….. Giao diện bản mới nhất ở thời điểm này đã có tiếng Việt, rất thân thiện, do đó G! không hướng dẫn chi tiết, mấy hình ảnh sau sẽ giúp 

bạn: 

Phím tắt hay dùng: R (ghi âm) Phím cách (Dừng/Phát) Shift+R (Ghi tiếp ở dải đang ghi)…. Bạn xem thêm ở mục phím nóng. 

 

 


