
  

                  1 

 3בנק מילים ומאגר הקלטות בגריד 
 

 כללי

( ומאפשרת הקלטת מילים 3.0.28)גירסא  3מאגר ההקלטות הוא יכולת חדשה שנוספה לגריד 

 . 3ומסרים שלמים ושימוש בהם במקביל לקולות הקיימים בגריד 

 וההקלטות נשמרות כחלק מהגדרות המשתמש. 3מתבצע בתוך גריד ההקלטה תהליך 

 

 ישנם שני תרחישי שימוש עיקריים לבנק ההקלטות:

מאפשר לאנשים המאבדים את קולם )אך עדיין מדברים(  -( Voice Bankingבנק מילים ) .1

ליצור לעצמם בנק מילים אישי שישמש אותם כאשר לא יוכלו עוד לדבר. ניתן להקליט מילים 

 ודדות או מבעים שלמים שהמשתמש רוצה לשמר בקולו.ב

דובר עברית. אם אתם זקוקים להקלטה שחסרה  –מאגר ההקלטות המוכנות הרחבת  .2

במאגר או רוצים לשנות את אופן ההגייה של הקלטה קימת, ניתן להקליט אותה באמצעות 

ב אותו מאגר ההקלטות והתוכנה באופן אוטומטי תשתמש במילה או במסר המוקלט ותשל

 בתוך ההקלטות של דובר עברית. 

 בסביבה קלה ונוחה לשימוש. 3ההקלטות מתבצעות בתוך גריד 

 

 איך זה עובד?

 הכנת ההקלטות

ונשמרות עם הגדרות המשתמש. ההקלטות זמינות  3מתבצעות בחלון הגדרות של גריד הקלטות 

 לכל היישומים של המשתמש.

 

השימוש בקטגוריות רלוונטי לשימוש בבנק מילים ומאפשר  לקשר הקלטה לקטגוריה )כאופציה(.ניתן 

 להציג מסרים מוקלטים בחתך קטגוריות המותאמות לצרכי המשתמש.
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 כהרחבת דובר עבריתשימוש 

ההקלטות של בנק ההקלטות משתלבות באופן אוטומטי בתוך הקלטות דובר עברית. לאחר הקלטת 

)בקולות  שולבנה באופן אוטומטי בתוך הדיבורהמילים אין צורך לעשות דבר והמילים המוקלטות ת

 .מתן או מור(

 

 (Voice Bankingכבנק מילים )שימוש 

מאפשרות הצגת כל המסרים שהוקלטו בבנק המילים. במידה וההקלטות  3פקודות חדשות של גריד 

 .שוייכו לקטגוריות )ברכות, שאלות, צרכים וכד'( ניתן לצפות במסרים בחלוקה לקטגוריות

כוללת עמוד המאפשר צפייה ובחירה של המסרים המוקלטים.  Fast Talker 3מעודכנת של גירסא 

להלן צילום מסך של הלוח  בעת בחירת מסר הוא נכתב לאזור כתיבת המשפט ונאמר באופן מיידי.

 .Fast Talkerהחדש ב 

 

  לשלב עמוד דומה בכל יישום.ניתן 

 

  .3של פקודות גריד  צלילים והקלטותבקבוצה הפקודות הקשורות לבנק ההקלטות נמצאות כל 

    

  

ורוצים לשלב עמוד של בנק  Fast Talkerטיפ: לקוחות שכבר משתמשים ב 

 מילים יכולים להעתיק את העמוד החדש ליישום הקיים בו הם משתמשים.
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 הוספת הקלטות למערכת

)בשורת התפריט, בחרו  3הקלטות למערכת יש לפתוח את חלון ההגדרות של גריד להוספת 

 משמאל(. הגדרותבאפשרות 

בחלק  מאגר הקלטותולאחר מכן בכפתור  דיבורההגדרות יש לבחור מימין באפשרות בחלון 

 השמאלי תחתון של החלון.

 

 

 מאגר ההקלטות נפתח ואנו מוכנים להתחיל ולהוסיף הקלטות.חלון 

 

 

 

ממליצים לבצע את ההקלטות עם מיקרופון חיצוני המחובר למחשב או נו א

במידה וההקלטה חלשה מידי, יש לכוון את רמת ההקלטה  לטאבלט.

 בהגדרות התקני הקלטה.

 077-2114010לא יודעים איך? התקשרו לתמיכה של דיבור בטלפון 
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 פת הקלטה של מילה או מסר:להוס

 בפינה השמאלית התחתונה של החלון. הוספהלחצו על הכפתור 

 .הוספת מסרנפתח חלון 

 

, אמור את המילה או המסר בקול חזק וברור ומיד לאחר הקלטלהקלטת מסך חדש, לחץ כל הכפתור 

 מכן לחץ על הכפתור עצירה.

 העצירה מוצג חלון עריכת מסרעם הלחיצה על כפתור 

 

 מה ממלאים בחלון:

רשום את הטקסט שירשם בשורת המשפט כאשר המסר הזה נבחר.  טקסט מלאבשדה  .1

 בדרך כלל זהו הטקסט שהוקלט )למשל: "תביאו לי בבקשה את הטלפון"(.

)שדה אופציונלי( ניתן לרשום כותרת מקוצרת שתוצג בדפי מאגר  כותרת לתאבשדה  .2

ההקלטות )למשל: "תביאו טלפון"(. שדה זה אינו רלוונטי למי שמשתמש בבנק ההקלטות 

 להוספת הקלטות לדובר עברית.

יש לבחור את השפה אליה שייכות ההקלטות. ניתן לבנות בנק הקלטות לשפות  שפהבשדה  .3

 רים שהוקלטו לשפה זו. סמשונות ובכל שפה יוצגו ה
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יש לבחור את הקטגוריה או הקטגוריות אליהן משוייך המסר. במידה  קטגוריהבשדה  .4

וברצונך להוסיף קטגוריה חדשה יש להקליד את שמה מתחת לרשימת הקטגוריות וללחוץ 

שדה זה אינו רלוונטי למי שמשתמש בבנק  .שרשמתמשמאל לשם  חדשעל הכפתור 

 טות לדובר עברית.ההקלטות להוספת הקל

 

 שהוקלטו בתוכנת הקלטות חיצוניות שילוב הקלטות מוכנות מראש או הקלטות

קבצים שהוקלטו בעבר או קבצים שהנך  –ניתן לשלב בבנק ההקלטות גם קבצים שהוקלטו מראש 

 Audacityמעדיף להקליט בתוכנת הקלטה המאפשרת הגברה וניקוי רעשים )למשל התוכנה החינמית 

 שמאפשרת יצירת הקלטות איכותיות וברורות(.

יש ללחוץ על הכפתור  הוספת מסר. בחלון הוספהלשילוב הקלטות קיימות, יש ללחוץ על האפשרות 

 ולבחור קבצים ששמורים במחשב. עיון

 

 !בהצלחה

 

 

 

 


