
Οδηγός στησίματος διαδικτυακού ραδιοφώνου 
 
 
Part 1 – Icecast2 setup 

 
Ξεκινάμε επιλέγοντας το εργαλείο που θα βασίσουμε το διαδικτυακό ραδιόφωνό μας, που είναι το 

icecast2. Στη σελίδα αυτή, θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο, σχήματα και 
ρυθμίσεις για προχωρημένους. Προτείνεται ένα πρώτο ανάγνωσμα για εξοικείωση με τα όσα θα 
συναντήσουμε στην πορεία. 

Ο οδηγός βασίστηκε στo βίντεο 1 μαζί με οδηγίες από το 2. Προτείνουμε να ανοίξετε τα links και να 
πάρετε μια πρώτη ιδέα. Ουσιαστικα οι ακόλουθες οδηγίες είναι τα βήματα του βίντεο (1) με μικρές 
αλλαγές. Ένας ακόμη σύνδεσμος με οδηγίες για εγκατάσταση είναι και αυτός. 

Το icecast2 θα τρέχει σε έναν υπολογιστή Σ. Ένας/μια broadcaster με τον υπολογιστή Υ θα μπορεί να 
συνδεθεί στον Σ , να τον τροφοδοτήσει με μια ροή δεδομένων ήχου και τυχόν ακροατές Α,Β,Γ (…) - θα 
μπορούν να ακούσουν τη μουσική που παράγεται από τον Υ. 

Έτσι θα χρειαστούμε έναν server. Στην περίπτωση αυτού του οδηγού, όντας βασισμένος στο βίντεο 
(1), θα προχωρήσουμε στην αγορά χώρου από την digital ocean. Κάνουμε εγγραφή και εισάγουμε τα 
στοιχεία πλήρωμής είτε με πιστωτική κάρτα είτε με paypal.  

Έπειτα θα πάμε να να φτιάξουμε ένα droplet (βλ. οδηγίες εδώ) . Επιλέγουμε Create > Distributions > 
Ubuntu 18.04 (LTS). Επιλέγουμε το μηνιαία πακέτο χρέωσης αναλόγως με την υπολογιστκή 
ισχύ/χρέωση που θέλουμε να έχει ο σερβερ μας. Το πρώτο πακέτο / 5 ευρώ το μήνα είναι καλό για 
αρχή. Επιλέγουμε τοποθεσία του σέρβερ , ευρώπη , αμερική (…) . Ας πάμε με κάποια τοποθεσία στην 
ευρώπη . Επιλέγουμε hostname προαιρετικά και μετά πατάμε Create. 

Στη σελίδα που βγαίνει θα δούμε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το σερβερ - IP address (#) , 
κωδικούς(*) κλπ. Κρατάμε τα στοιχεία και αφότου κατεβάσουμε το PuTTy και το ανοίξουμε , θα 
βάλουμε την IP address που κρατήσαμε, επιλέγουμε port 22 και SSH. Πατάμε open και στο παράθυρο 
που βγαίνει θα πρέπει να βάλουμε  

>login as : root , πατάμε Enter και εισάγουμε τον κωδικό που μας έχει έρθει μέιλ ή αυτό που 
κρατήσαμε (*). Μετά θα χρειαστεί να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. Μετά που θα βάλετε νέο κωδικό, θα 
πατήσετε : sudo apt-get install icecast2.  

Do you want to continue ? Y και πατάμε Enter 
Θα φανούν ότι κατεβαίνουν πράγματα και μετά θα βγει οθόνη Configuring icecast2 > επιλέγουμε 

Yes > localhost > Icecast2 source password : επιλέγουμε έναν κωδικό [ κρατάμε και το source password 
(s) ]. Το ίδιο κάνουμε και για τα relay και administration passwords [ το administration password το 
κρατάμε (^)]. 

Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας ρύθμισεων, ανοίγουμε το browser της επιλογής μας και 
βάζουμε τη διεύθυνση IP (#) και :8000 (π.χ. 123.45.67.890:8000) . Θα βγει μια μαυρη σελίδα με 
τεράστια γράμματα Icecast 2 status. Αν πατήσουμε το status της σελίδας αυτής, θα μας συζητήθει 
όνομα χρήστη και password. Βάζουμε admin και το administration password (^) αντίστοιχα, για να 
δούμε στατιστικά που αφορούν το ράδιο. 

 

Part 2A– Broadcast με το πρόγραμμα Mixxx 

Ως βάση για αυτό το κομμάτι χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τα βίντεο (3) και (4) 
Κατεβάζουμε το πρόγραμμα mixxx 2.2.4 (stable version) από https://www.mixxx.org είτε 32 bit είτε 

64 bit βερσιόν [ θυμίζει virtual dj ] και το εγκαθιστούμε. 

https://icecast.org/docs/icecast-trunk/basic_setup/
https://www.youtube.com/watch?v=j_kXyfqeZ_E
https://www.vultr.com/docs/install-icecast-on-ubuntu-18-04
https://mediarealm.com.au/articles/icecast-hosting-setup-guide/
https://www.digitalocean.com/
https://www.digitalocean.com/docs/droplets/how-to/create/
https://putty.en.softonic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0s3sbw5iFaY
https://www.youtube.com/watch?v=YbK2mw16QQ4
https://www.mixxx.org/


Εισάγετε τη βιβλιοθήκη σας (αν θέλετε – ίσως πάρει ώρα) 
Κατεβάστε τη βιβλιοθήκη libmp3lame 3.99.5 από https://www.rarewares.org/mp3-lame-libraries.php 
Επιλέξτε είτε την 32bit είτε την  64bit έκδοση αναλόγως του λειτουργικού σας 

Κάντε αποσυμπίεση του περιεχομένου  του φακέλου μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του 
προγράμματος Mixxx ( π.χ. C:\Program Files\Mixxx  για 64  bit ή C:\Program Files (x86) για 32 bit ) 

Πίσω στο mixxx , πάμε στο Options > Preferences > Στη κατηγορία Live Broadcasting ( με την 
κεραιούλα )  

type : Icecase 2         mount : /stream 

(#) Host : 123.45.67.890                             port : 8000 

Login : source      Password : [source password (s) από part 1 ] 
 

 
 
Κλικάρουμε ok 

Μετά βγαίνοντας από τα options, πατάμε το κουμπάκι με την κεραία (βλ κυκλωμένο πράσινο)  
(δίπλα από EFFECTS), αν όλα πήγαν καλά, τότε μεταδίδουμε λάιβ! 
 

https://www.rarewares.org/mp3-lame-libraries.php


 
 
BONUS για να ακούγεται η φωνή μας πρέπει έχουμε πατημένο το TALΚ (βλ. Κυκλωμένο με κίτρινο ) , 
εφ όσον έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουμε επιλέξει σωστά τα input 

. 
 

Part 2B – Broadcast με το winamp 

SOFTWARE DOWNLOAD & INSTALL 

1.Κατεβάζεις το Winamp player απο εδώ και το εγκαθιστάς. 

2.Κατεβάζεις το Οddcast v3.1.18 απο εδώ και το εγκαθιστάς.Στην εγκατάσταση πρέπει να κάνεις και 

check το κουτάκι LAME encoder dll (for mp3encoding). 

https://www.winamp.com/
https://support.xmplay.com/files_view.php?file_id=5


3.'Oταν τελειώσει η εγκατάσταση του Oddcast (και αφου έχεις τσεκάρει το κουτακι του LAME) θα σου 

ανοίξει στο browser σου μία ιστοσελίδα που λέγεται RareWares. Στα downloads πατάς στο MP3 και 

μετά LAME libraries όπου απο εκεί κατεβάζεις το αρχείο libmp3lame 3.99.5 

4.Αφού κατέβει το κάνεις extract στην επιφάνεια εργασίας,μπαίνεις στον φάκελο και κάνεις copy όλα 

τα αρχεία. Μετά κλικάρεις τον “Υπολογιστή μου”,μετά κλικάρεις(C:)Local disk,πάς Programs Files και 

βρίσκεις τον φάκελο του Winamp όπου κάνεις paste τα αρχεία. Δεν τα βάζεις σε κάποιον υποφάκελο. 

SOFTWARE CONFIGURATION 

1.Στην επιφάνεια εργασίας βρίσκεις το εικονίδιο του Winamp,πατάς δεξί κλικ και Run as administrator. 

2.Στο menu βρίσκεις την επιλογή options → plugins → DSPeffect και κάνεις κλικ. 

3.Στο παράθυρο που ανοίξει (Οddcast v3) κλικάρεις το Add encoder ,απο κάτω θα σου εμφανίσει τον 

Encoder (Vorbis) όπου και κάνεις δεξί κλίκ πανω του και επιλέγεις Configure. 

4.Στην καρτέλα που θα σας ανοίξει πρέπει να συμπληρώσουμε τα εξής: 

Bitrate:128    Quality:0 

Samplerate:44100   Channels:2 

Encoder type:MP3 Lame  Server type:Icecast2 

(#) Server IP: 123.45.67.890   Server port:8000 

Encoder password: βάλτε το [source password (s) από part 1 ] 

Mountpoint:/stream   Reconnect seconds:10 

5.Aφου πατήσεις OK σου εμφανίζεται η καρτέλα με το όνομα Οddcastv3. 

Στην λίστα με τους encoders απο κάτω,πατάς δεξί κλικ σε αυτόν με το όνομα MP3 και επιλέγεις 

Connect. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ! 

 

USEFUL TIPS 

-Κανε κλίκ στο Peak meter για να δείς αν πέρνει “σήμα” και κλίκ στο μικροφωνάκι αν θες να μιλήσεις 

απο το μικρόφωνο σου. 

-Για να ηχογραφίσεις την εκπομπή σου πρέπει να τσεκάρεις στην σελιδα του Configuration στο tab 

Αdvanced settings το κουτάκι Save archive of stream.Mην ξεχάσεις να ορίσεις directory δηλαδή 

που θα το αποθηκεύσεις. 

-Kατέβασε και κάνε εγκατάσταση το Rocksteady - είναι ένα plugin οπου εξισορροπεί την ένταση των 

κομματιών σε ένα level. 

https://www.rarewares.org/mp3-lame-libraries.php
https://winampheritage.com/plugin/rocksteady-2-1/1099


-Αν δεν κατάλαβες τίποτα απο εδώ η βαριέσαι να διαβαζείς τσέκαρε αυτο το video, έιναι και στα 

ελληνικά. Aπλά μην κατεβάσεις το αρχείο απο rareware που προτείνει αυτος, ακολούθα τις δικές μας 

οδηγίες. 

 
Part 3 – Listen 

 
Για τον υπολογιστή στο σπίτι  

με το πρόγραμμα Media player classic 

File > Open File/ Uri  

Στο πάνω πεδίο συπληρώνουμε με μια από τις 3 διευθύνσεις και πατάμε ΟΚ [ IP address (#) από το 
Part 1 ] 
 http://123.45.67.890:8000/stream.m3u 
(Α) http://123.45.67.890:8000/stream.xspf 
 http://123.45.67.890:8000/stream.vclt 
 
με VLC player 
Media > Open Network Stream … >  

Στο πεδίο “ Please enter a network URL , βάζουμε μια διεύθυνση από το (Α) 
πατάμε Play  

 
Για το android κινητό σας 

Αφότου κατεβάσετε την εφαρμογή VLC από google playstore ή F-droid (αξίζει να ρίξετε μια ματιά, για 
free και open source εφαρμογές), 
επιλέξτε stream στο αριστερό μενού και εισάγετε τη διέυθυνση  

http://123.45.67.890:8000/stream.m3u 
Πατήστε το βελάκι στα δεξιά και θα ακούσετε το stream του ραδιοφώνου που μεταδίδει μέσω icecast. 
 

Ο παραπάνω οδηγός δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι παρέχει 100% ασφάλεια για τους 
υπολογιστές που δρουν ως server, broadcasters ή και listeners. Είναι μια αρχή για να 
ξεκινήσει κάποιος/α ένα διαδικτυακό σταθμό. Από ’κει και έπειτα, εφ'όσον το θεωρεί 
αναγκαίο, να το θωρακίσει όσο καλύτερα μπορεί απέναντι σε κακόβουλους 
διαδικτυακούς χρήστες και κυβερνοεπιθέσεις. 

 
 

 

 

Υπόγα Κ94, Νοέμβρης του ’20 

https://ypogak94.noblogs.org/ 
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