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Inledning
Förkunskaper Steg 1, 2, 3.
Syftet med denna kurs är att du ska få grundläggande kunskaper beträffande
ljud och ljudenheter i samband med datorer.
Vi kommer att använda en dator med ett uttag för mikrofon och ett annat för
högtalare i denna kurs. Vissa moderna datorer har ett kombinerat uttag för
mikrofon och högtalare. Detta fungerar inte för övningen med LP till CD
eftersom uttaget inte känner igen anslutningen till en stereoanläggning.
Du behöver:
Ljudenheter
En mikrofon som du ansluter till datorns mikrofoningång. Oftast 3,5 mm.
Brukar vara rosa eller markerat med en mikrofon. Det finns ofta två uttag på
stationär dator och ett på laptop. Om det finns två uttag kan du bara använda
ett i taget. På laptop brukar det också finnas en inbyggd mikrofon
Högtalare eller hörlurar som du ansluter till datorns högtalaruttag. Oftast 3,5
mm. Brukar vara grönt eller markerat med hörlurar. Det finns ofta två uttag
på stationär dator och ett på laptop. Om det finns två uttag kan du bara
använda ett i taget. Det brukar finnas inbyggda högtalare.
En stereoanläggning med utgång för högtalare/hörlurar.
En webbkamera. Laptop har oftast en webbkamera inbyggd.
Program
En mera detaljerad genomgång av hur du laddar ned program från nätet
hittar du i Steg 2. Program som du laddar ned från nätet kan du ofta testa
t.ex. under 30 dagar. Vissa måste du betala för att använda under längre tid
men vissa är gratis.
Vi kommer att använda: Wave pad sound editor och Express burn. Du kan
testa samtliga gratis från http://nch.com.
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Datorns olika ljudenheter
Högtalare/hörlurar
Med iconen för högtalare längst ned till höger på skärmen kan du reglera
ljudet och stänga av högtalaren genom att minska volymen till 0.
Sök hantera ljudenheter med förstoringsglaset längst ned till vänster

Dubbelklicka på den högtalare som är markerad.
Här kan du se vilka högtararuttag som finns.
Dubbelklicka på den högtalare som är markerad och klicka nivåer
Se till att du har max nivå

Mikrofon
Dubbelklicka på den mikrofon som är markerad
Klicka nivåer och kontrollera att du har maximal nivå
Ställ in ljudnivån och nivån för mikrofonförstärkare.
Starta wave pad editor
Kliicka options
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Kontrollera att du har dessa inställningar

Skapa en ljudfil
Se till att du har en mikrofon ansluten.
Starta Wave pad sound editor
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Vi ska börja med att gära en monoinspelning, Kontrollera att det står mono i
skärmens nedre del. Om det står stereo ändrar du till mono genom att klicka
på stereo och ändera till mono i dialogrutan.
Om du ser en varningstext i skärmens underkant varnar den om att
inspelningsnivån är låg men du kommer förmodligen att höra en acceptabel
uppspelning

Klicka på inspelningsknappen med röd punkt nere till vänster.
När du knackar på mikrofonen ska en ljudpelare synas.
Sjung en liten visa.
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Stoppa inspelningen med knappen med kvadrat.
Du har nu två bilder av ljudfilen. Den övre med mindre amplitud och den
nedre med större ampitud.
Klicka Save i knappraden överst och spara inspelningen som visa.wav
I dialogrutan får du nu bekräftelse på att ljudfilen är inspelad i mono. Som
du ser är filen är filen okomprimerad. Ofta komprimerar man ett projekt för
att det ska ta mindre plats. Detta bör man vänta med tills projektet är klart
eftersom det sker en liten kvalitetsförsämring av ljudet då.
Klicka OK.
File close all
Ta bort mikrofonanslutningen
Spela upp ljudfilen.
Anslut en högtalare.
Klicka Open
Dubbelklicka på Visa.wav
Klicka uppspelningsknappen nere till vänster.
Du ska nu kunna höra din inspelning.
Du kan också öppna utforskaren och dubbelklicka på filen
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Windows ljudspelare öppnas nu och inspelningen spelas upp
Kontrollera ljudingång för stereoanläggning
Ta bort din högtalaranslutning.
Anslut en stereoanläggning genom att ansluta utgången för hörlurar på
stereoanläggningen till datorns mikrofoningång.
Se till att du har musik från en CD, LP eller liknande från din
stereoanläggning.
Klicka i skärmens underkant och ändra från monoinspelning till stereo.
Klicka Starta inspelning med röda knappen och vänta en liten stund.
Kontrollera att ljudpelaren varierar.
Klicka Stoppa inspelning med kvadrat.
Klicka Save och spara ljudfilen som lpskiva.wav i /Musik.
Klicka ok och ta bort mikrofonanslutningen
Spela upp ljudfilen
Anslut dina hörlurar/högtalare.
Klicka open
Dubbelklicka på lpskiva.wav och spela upp ljudfilen genom att klicka
högerpilen.
Testa också med ljudspelaren

Konvertera en LP till CD
Numera måste man betala för ytterligar en programlicens för att kunna
bränna en CD-skiva
Spela in en LP eller annat och lagra ljudfilen på hårddisken
Anslut stereon till mikrofoningången och starta stereon
Spela in det som du vill ha på en CD till en ljudfil.
Testa ljudfilen som tidigare.
Placera en ny tom CD-skiva i datorns CD.fack.
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Det finns separat CD-spelare att köpa och ansluta till en USB-port om du
saknar fack för CD.
Starta Burn

Klicka file add file.
Dubbelklicka på lpskiva.wav.
Klicka <Burn audio>
Spela in din ljudfil på CD-skivan.
Kontrollera din CD-skiva
Testa din CD-skiva genom att placera den i CD/DVD-spelaren igen.
Starta ljudfilen i utforskaren eller i Windows media player.

Ljudeditor

.

Skapa två ljudfiler
Starta Wave pad sound editor
Kontrollera att du gör en monoinspelning.
Anslut din mikrofon till mikrofonuttaget.
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Klicka File/New file eller knappen New
Två fönster dyker nu upp på skärmen.
Starta inspelning med inspelningsknappen långt ned till vänster på skärmen.
Räkna ganska långsamt till 10.
För varje siffra registreras en bild av ljudvågor.
Stoppa inspelningen med knappen med kvadrat.

Din ljudfil visas nu i båda fönstren men amplituden (avståndet från nollinjen
till ljudvågens topp) är mindre i det övre lilla fönstret än i det större undre
fönstret.
Förhoppningsvis blir din ljudfil ca 25 sek.
Klicka File/Save .
Klicka File/Save file och spara filen som räkna.wav i \Musik
Klicka OK i dialogrutan.
Klicka File/New file
Kolla att du får en monoinspelning.
Starta inspelningen.
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Läs alfabetet A-L i ungefär samma takt som du räknade.
Förhoppningsvis blir din inspelning ca 25 sek och bilden av ljudfilen blir
ungefär som tidigare.
Klicka OK
Spara inspelningen som bokstäver.wav i /Musik.
Klicka File/Close all
Spara inspelningen som bokstäver.wav i \Musik
Nu finns båda filerna i den övre rutan men endast den sista i nedre rutan.
Du kan ta bort textdelen till vänster med krysset i övre högra hörnet.
Klicka OK i dialogrutan.
Klicka File/Close all

Skarva ihop de två ljudfilerna
Klicka File/Open file
Öppna filen räkna.wav
Klicka Edit Insert file at the end och dubbelklicka på filen bokstäver.
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I det övre fönstret ser du nu att filen blivit längre medan den är oförändrad i
det nedre fönstret
Ta bort mikrofonen
Lyssna på hela filen och kontrollera att du först hör siffrorna och därefter
bokstäverna.
Klicka File/Save file as och spara filen som räkna+bokstäver.wav i \Musik
Klicka OK
Klicka File/Close all
Klicka File/Open file
Öppna filen räkna.wav
Klicka Edit Insert file/at the beginning och dubbelklicka på filen
bokstäver.wav.

Lyssna på hela filen och kontrollera att du först hör bokstäverna och därefter
siffrorna.
Klicka File/Close all utan att spara.

Skapa ett klipp från filen räkna och lägg in det i filen bokstäver
Klicka File/Open file

Liljedalsdata Steg 15 Windows

Sida 11

Öppna filen räkna.wav
Markera det område där du har 3, 4 och 5 genom att dra över området

Klicka Copy to new.
Du får nu upp 3, 4, 5 i ett eget fönster
Klicka File/Open file och öppna filen bokstäver.
Byt fönster
Placera markören efter C och klicka Past
Lyssna på hela filen och kontrollera att du hör A B C 3 4 5 D……
Klicka File/Close all utan att spara

Skapa ett klipp och spara det som en fil
Klicka File/Open file
Öppna filen räkna.wav
Markera de område där du har 3, 4 och 5 genom att dra över området
Klicka Edit/Copy to new eller knappen Copy to new och spara klippet som
345.wav
Klicka OK i dialogrutan och File/Close all
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Klicka File/Open file och öppna bokstäver
Gör markering mellan K och L
Klicka Edit/Insert file/At cursor.
Dubbelklicka på 345.wav
Lyssna på filen och kontrollera att 345 kommit in mellan K-L.
Klicka File/Close all utan att spara.

Ta bort ett klipp
Klicka File/Open file och öppna bokstäver.
Markera där du har bokstäverna G, H, I
Tryck <Delete> på tangentbordet.
Lyssna på filen och kontrollera att bokstäverna saknas.
Klicka File/Close all utan att spara.

Skapa 5 klipp och spara som 5 filer
Klicka File/Open file
Öppna filen räkna
Markera det område där du har 1, 2 genom att dra över området
Klicka Copy to new eller knappen Copy to new.
Spara klippet som 12.wav och klicka File/Close all.
Klicka File open och öppna räkna.wav
Markera det område där du har 3, 4 genom att dra över området
Klicka Edit/Copy to new eller knappen Copy to new.
Spara klippet som 34.wav, klicka OK i dialogrutan och klicka File/Close all
Klicka File open och öppna räkna.wav
Markera de område där du har 5, 6 genom att dra över området
Klicka Edit/Copy to new eller knappen Copy to new.
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Spara klippet som 56.wav, klicka OK i dialogrutan och klicka File/Close all
Klicka File open file och öppna räkna.wav
Markera de område där du har 78 genom att dra över området
Klicka Edit/Copy to new eller knappen Copy to new,,
Spara klippet som 78.wav, klicka OK i dialogrutan och klicka File/Close all
Klicka File open file och öppna räkna.wav
Markera de område där du har 910 genom att dra över området
Klicka Edit/Copy to new eller knappen Copy to new,
Spara klippet som 910.wav, klicka OK i dialogrutan och klicka File/Close
all.

Skapa en fil med de fem klippen
Klicka File/New file
Klicka Edit och välj Open file
Välj 910
Klicka Edit och välj Insert file/At the end
Välj 78
Klicka Edit och välj Insert file/At the end
Välj 67
Klicka Edit och välj Insert file/At the end
Välj 56
Klicka Edit och välj Insert file/At the end
Välj 34
Klicka Edit och välj Insert file/At the end
Välj 12
Som du ser har en kort tystnad lagts in mellan klippen.
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Lyssna på filen och kontrollera att siffrorna är 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2

Text till tal
Starta ljudeditorn
Klicka Tools/Text to speach

Skriv in engelsk text
Klicka <Synthesize Speach>
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Du har nu förvandlat texten till en ljudfil.
Lyssna nu på talet och spara det som tal.wav.
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