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 3בגריד  בהקלטות אישיות  שימוש

 

בן משפחה או איש צוות, להקליט את עצמו, ולהשתמש בהקלטות  –מאפשר למלווה  3גריד 

האחת ע"י הקלטה ישירה לתוך תא,  –בלוחות השונים. יש שתי דרכים עיקריות לעשות זאת 

על ידי הקלטה לקובץ. שתי הדרכים פשוטות למדי, ובמסמך זה נסביר את שתיהן, ה יוהשני

  ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת. 

 הקלטה ישירה לתוך התא: –דרך ראשונה 

 עבר את הלוח למצב עריכה.ה .1

 בחר בתא שאתה רוצה שישמיע את ההקלטה. .2

 לחץ על "יצירת תא". אם הוא אינו ריק, לחץ על "הוספת פקודה". –אם התא ריק  .3

-מחלון הפקודות בחר בפקודה "השמעת צליל". תוכל למצוא אותה בין פקודות ה .4

 "מוזיקה, וידאו וקול", או ע"י הקלדת "השמעת" בתיבת חיפוש הפקודות.

     

  

נך להקליט בחלון הפרמטרים של הפקודה לחץ על "הקלטה". הקלט את מה שברצו .5

 . "ולחץ על "הפסקת הקלטה

 

               
כעת מה שנותר הוא לעצב את התא כרצונך, בחירה בתא תשמיע את הצליל )או את  .6

 המילה( שהקלטת.
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 הערות:

במידה והקלטת את המילה, לא מומלץ להוסיף פקודה של "תא כתיבה" או "תא כתיבה  .1

מתקדם" לאותו התא, שכן אז המילה תשמע פעמיים )פעם אחת ההקלטה ופעם אחת 

 בקול שנבחר למשתמש(. 

אם השתמשת בפקודה על מנת להקליט מלה, המלה לא תיכתב לשורת המשפט,  .2

 במידה ויש כזאת בלוח.

, mp3ה פקודה ניתן לגרום לתא להשמיע צליל השמור בקובץ קול, מסוג באמצעות אות .3

m4a  אוwav. 

 :לקובץהקלטה  – שניהדרך 

בשיטה זו ההקלטה מתבצעת מחוץ לגריד, ע"י כל אפליקציית הקלטות התומכת בשמירה 

, ”Audio Record“. דוגמא לאפליקציה כזאת היא האפליקציה החינמית  mp3בפורמט 

 . windows 10אותה ניתן להוריד מחנות היישומים של 

 

בהמשך ההסבר נשתמש באפליקציה הזאת, אך ניתן לבצע את התהליך עם כל אפליקציה 

 . mp3תומכת 

)זו גם ברירת המחדל של  mp3פתח את האפליקציה. בחר בפורמט אודיו  .1

 האפליקציה( והקלט את המילה או המשפט אותם תרצה להקליט.
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המתאימה )פירוט בסעיף הבא(. שם  בתיקיהושמור את הקובץ  ”Save“לחץ על  .2

אם  –הקובץ צריך להיות המילה )או המשפט( שאתה רוצה שיפעילו אותו. למשל 

הקלטת את המילה "אבא" ואתה רוצה שכל תא כתיבה שבו כתוב "אבא" 

 ם.אבא" אולmp3ישתמש בהקלטה, קרא לקובץ "אבא" )השם המלא יהיה " 

 הסיומת תתווסף באופן אוטומטי ברגע שבחרת בסוג הקובץ(. 

 

 

  – התיקיות המתאימות נמצאות תחת התיקייה .3
  < MyRcords< משתמשים < ציבורי < מסמכי ציבוריים <  OS (c:)מחשב זה < 

  –בתוך תוכנת ההקלטה הנתיב עשוי להופיע באנגלית 
This PC > OS(c:) > Users > Public > Public Documents > MyRecords 

  -שני הנתיבים מובילים לאותו מקום... בתוך תיקיה זו בחר ב 

a.  תת התיקייהNoam  אם אתה משתמש בקול שלMatan .)בן, עברית( 

b.  תת התיקייהNoa  אם אתה משתמש בקול שלMor .)בת, עברית( 

c.  תת התיקייהArabic-Male  אם אתה משתמש בקול שלFadi  ,בן(

 ערבית(.

d.  תת התיקייהArabic-Female  אם אתה משתמש בקול שלMuna  ,בת(

 ערבית(.

או  בכל פעם שתכתוב בתא כתיבה את המילה או המשפט שהקלטת, –בזאת סיימת 

 תושמע ההקלטה המתאימה. שתקליד אותה )עם מקלדת(,

 הערות:

 שיטה זו עובדת בשלב זה רק עם הקולות המוקלטים )מתן, מור, פאדי ומונה(. .1

הקובץ יכול לכלול ניקוד )ואז צריך להשתמש בניקוד גם בתא(, או משפט שם  .2

 שלם.

שהוקלטו בנייד( ולשמור  –ממקור חיצוני )למשל  mp3ניתן כמובן להביא קבצי  .3

 בתיקיות המתאימות.

 אל תהססו להתקשר לתמיכה בכל שאלה. –בהצלחה 


