
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНИЯ АУДИО МИКСЕР
Ас. Д-р Петко ЯКИМОВ

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

2 март (четвъртък) 14:00 ч.; зала 20



«Voicemeeter Banana е един от  онези софт уерни 
продукт и, коит о не ст е знаели, че имат е нужда, 
но след т ова не может е да живеет е без него.»



ФУНКЦИЯ: Софтуерен аудио миксер

VOICEMEETER свързва и смесва всеки аудио хардуер с всеки 
софтуерен звук към няколко изхода.

Позволява ни да свързваме слушалки, USB микрофони, аудио 
карти/интерфейси/, Skype,Viber, Discord, Moodle, звук от игри, 
видео плейъри, ZOOM каквото и да е софтуерно приложение.
Имаме опцията да смесваме, стерео или моно канали.
Да заглушаваме или разделяме аудио потоци и да ги комутираме 
като го изпратим към нашите слушали или тонколони разделено.
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ФУНКЦИЯ: ВИРТУАЛНА ЗВУКОВА КАРТА

VOICEMEETER се проявява като виртуална многоканална звукова 
карта в системата.
Поддържат се всички важни драйверни протоколи като– WDM, 
MME, ASIO, WaveRT. DirectX .



ФУНКЦИЯ: ВИРТУАЛНА ЗВУКОВА КАРТА

VOICEMEETER предлага собствен драйвер(и) и може да се използва 
от всички приложения като устройство за възпроизвеждане и запис 
с 8 входа и 8 изхода.



ФУНКЦИЯ: ГЕНЕРАТОР НА АУДИО ЕФЕКТИ

Можем да подобрим звученето и да коригираме нивата на звука 
при отделните канали.



ФУНКЦИЯ: АУДИО ЗАПИС И АУДИО 
СТРИЙМИНГ

VOICEMEETER включва мощен протокол Audio-over-IP и предава поточно 
висококачествено многоканално аудио през локалната мрежа към компютри, 
телевизори и мобилни устройства с iOS и Android.



ОТ КЪДЕ ДА СВАЛИМ ПРИЛОЖЕНИЕТО ?



https://vb-audio.com/Voicemeeter/

СТАР САЙТ



voicemeeter.com
НОВ САЙТ



voicemeeter.com



VOICEMEETER  BANANA

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 5 x Mixbus (3 x хардуер + 2 x софтуер)
• Разширени гласови ефекти
• 8 x входен/изходен аудио поток
• Интегриран многоканален рекордер

https://voicemeeter.com/



1. ИНСТАЛИРАНЕ НА VOICEMEETER  / WIN / 

• ПЪРВА ИНСТАЛАЦИЯ НА BANANA
Като предпоставка трябва да имате администраторски права, в противен случай не можете да 
стартирате инсталационната програма в администраторски режим.

1- Стартирайте програмата за настройка и натиснете бутона ИНСТАЛИРАНЕ.
2- Ако вече е инсталиран, натиснете бутона ПРЕМАХНИ.
3- РЕСТАРТИРАЙТЕ СЛЕД ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ (ВАЖНО). (Драйверът за виртуално аудио 
устройство се нуждае от това рестартиране, за да финализира деинсталирането или 
инсталирането)

ВАЖНО: Преди да стартираме инсталацията го разархивираме!



2. ИНТЕРФЕЙС НА VOICEMEETER  BANANA



2. ИНТЕРФЕЙС НА VOICEMEETER
Софтуерът може да решава много проблеми , особенно при стрийминг на звук, защото 
имаме дублиране на микрофони и тонколони / високоговорители/ в едно ограничено 
пространство.
При излъчване чрез OBS Студио можем да имаме смесване на различни аудио потоци много 
често нежелани, а това вече е проблем.



2. ИНТЕРФЕЙС НА VOICEMEETER
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MIC / AUX

DESCTOP AUDIOWINDOWS AUDIO 

Spotify, Web Browsers, Skype, Zoom, Viber, Goole meet,…

OBS STUDIO



5 Входa

2. ИНТЕРФЕЙС НА VOICEMEETER BANANA
5 Изходa

H 1

H 2

H 3

V 1

V 2

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

Слушалки

Мониторни колони - стерео

5+1 

Mic / Aux 1 ….. OBS Studio

Mic / Aux 2 ….. OBS Studio

Mic

Virtual Cable

VLC

Mic



3. КОНФИГУРАЦИЯ
• Микрофон, външно аудио (TV) на хардуерните входове 

1/2.
• Приложения за конферентна връзка с VB аудио кабел на 

хардуерен вход 3 .
• Всички други приложения на Windows на двата софтуерни 

входа на VoiceMeeter (VAIO + AUX).
• Слушалки и високоговорители на хардуерни изходи 

A1/A2.
• Записване на избрани аудио канали на софтуерен изход 

B1.
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МАЛКО ТЕРМИНИ

• WDM - Мултиплексирането с разделяне на дължината на вълната
• MME - Протокол за безжично маршрутизиране
• ASIO - Вход/изход на аудиопоток
• WaveRT – Драйвер за порт за вълна в реално време 
• DirectX – Плъгин за обработка на аудио в реално време



• WDM - Wavelength-division multiplexing

Системата WDM използва мултиплексор в предавателя , за да обедини няколко 
сигнала заедно, и демултиплексор в приемника , за да ги раздели.

Мултиплексирането с разделяне на дължината на вълната ( WDM ) е технология, 
която мултиплексира няколко оптични носещи сигнали върху едно оптично влакно чрез 
използване на различни дължини на вълните (т.е. цветове) на лазерната светлина .



• MME - Wireless routing protocol / Mesh Made Easy /

MME (Mesh Made Easy) е протокол за маршрутизиране на MikroTik, подходящ за маршрутизиране 
на IP ниво в безжични мрежови мрежи.

MME работи чрез периодично излъчване на така наречените инициаторски съобщения.

Информацията за маршрутизиране, съдържаща се в съобщението, се състои от IP адреса на 
неговия източник и незадължителен списък с IP префикси - мрежови съобщения.

Ако даден възел получи съобщение на инициатора, което не е виждал преди, той препредава 
това съобщение.

Протокол за безжично маршрутизиране



• ASIO - Audio Stream Input/Output

ASIO е протокол на драйвер за компютърна звукова карта за цифрово аудио, който има за цел да 
осигурява интерфейс с ниска латентност и висока прецизност между софтуерно приложение 
и звуковата карта на компютъра . ASIO e създаден от Steinberg.

За разлика от DirectSound на Microsoft , който обикновено се използва като междинен сигнален 
път за непрофесионални потребители, ASIO позволява на музиканти и звукови инженери да имат 
директен достъп до външен хардуер основнo.

Вход/изход на аудиопоток ( ASIO )

www.asio4all.org



• ASIO - Audio Stream Input/Output

ASIO заобикаля нормалния аудио път от потребителско 
приложение през слоеве междинен софтуер на операционната 
система Windows, така че приложението да се свързва директно 
към хардуера на звуковата карта . Всеки слой, който е прескочен, 
означава намаляване на латентността (закъснението между 
изпращането на аудио информация от приложението и нейното 
възпроизвеждане от звуковата карта или входните сигнали от 
звуковата карта са достъпни за приложението).

По този начин ASIO предлага сравнително лесен начин за достъп 
до множество аудио входове и изходи независимо.

Вход/изход на аудиопоток ( ASIO )

www.asio4all.org

http://www.prodipe.co.uk/our-products/audio-midi-
interfaces/2116-prodipe-asio-2.html



• WaweRT – Драйвер за порт

Драйверът за порт WaveRT елиминира необходимостта от непрекъснато картографиране и 
копиране на аудио данни, като предоставя на основния си клиент (обикновено аудио 
машината) директен достъп до буфера за данни.

Този директен достъп също елиминира необходимостта драйверът да манипулира данните 
в аудио потока.

По този начин драйверът на порта WaveRT отговаря на нуждите на контролерите за 
директен достъп до паметта (DMA), които някои аудио устройства имат.

Функциионални възможности

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/wavert-port-driver

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/understanding-the-wavert-port-driver



• DirectX – Плъгини / DirectX ефект (DX) и DirectX Instrument (DXi) /

Плъгините за DirectX ефекти са разработени от Microsoft като част от DirectShow. 

DirectX плъгин е софтуерен компонент за обработка, който може да бъде зареден като 
плъгин в хост приложения, за да позволи обработка в реално време, аудио ефекти, 
смесване на аудио или да действа като виртуални синтезатори и смесители.

Плъгините за ефекти се използват за генериране, обработка, получаване или по друг начин 
манипулиране на потоци от аудио. Плъгините за инструменти са DirectX плъгини, 
контролирани от MIDI , обикновено използвани за синтезиране на звук или 
възпроизвеждане на семплирано аудио с помощта на виртуални 
синтезатори , семплери или дръм машини .

Функциионални възможности
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ПОЛЕЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  НА VBAN TALKE
VBAN TALKIE. Какво можете да направите с него?

Висококачественият частен интерком за вашата WIFI мрежа.
Изградете свой собствен InterCom с TALKIE за мобилни устройства с iOS и Android.
Разговаряйте като в добрите стари времена с натискането на един бутон. Той е напълно 
защитен и осигурява ненадминато качество, благодарение на некомпресираната аудио 
мрежа VoiceMeeters.

Ето вашия мобилен микро (телефон).

Превърнете телефона си в първокласен безжичен микрофон.
Липсва ви безжичен микрофон? Просто използвайте мобилния си телефон като 
висококачествен микрофон.
Свържете го с VoiceMeeter с приложението VBAN-Talkie за iOS и/или Android устройства!
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ПОЛЕЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  AUDIO ROUTHER

https://www.filecroco.com/download-audio-router/download/



ПОЛЕЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  OBS STUDIO

bsproject.com/welcome



ПОЛЕЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  AUDACITY

https://www.audacityteam.org/download/windows/
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