Nastavení zvuku










Současné počítače jsou již automaticky vybavovány zařízeními na
přehrávání zvuku, takzvanými zvukovými kartami.
Počítač je tedy schopen prostřednictvím vestavěných , nebo přípojných
reproduktorů nebo sluchátek přehrávat různé zvuky.
K jejich připojení slouží panel na zadní straně počítače reproduktory – sluchátka – světle zelená
mikrofon - růžová
V systému Windows lze prováděné úkony doprovodit zvuky.
Nastavení zvuků lze provést v nabídce ovládacích panelů – Start –
Ovládací panely – Zvuky a zvuková zařízení – Zvuky.
Systém Windows Xp má přednastaveny určité zvuky k jednotlivým
úkonům.
Takové sadě zvuků říkáme zvukové schéma. To se dá libovolně měnit,
nebo vytvářet a ukládat vlastní zvuková schémata.
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Při změně
přednastaveného
zvuku je třeba
kliknout na událost
programu v seznamu .
Z nabídky lze vybrat
zvuk, který má být
použit.
Takto nastavená sada
zvuků se dá následně
uložit jako zvukové
schéma.
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Hlasitost - v této nabídce lze
přednastavit úroveň hlasitosti
zvuků.
Je možno zvolit nastavit jaký
druh reproduktorů používáme a
jaký je jejich počet.
Nabídka umožňuje ještě další
úpravy nastavení zvukových
zařízení, ale bez patřičné
úrovně znalostí se
nedoporučuje do nich
zasahovat.

Nastavení hlasitosti zvuku
Hlasitost přehrávaných zvuků, hudby i videa lze ovládat přímo z pracovní plochy.
 Nabídku vyvoláme z hlavního panelu.
 Klik levým tlačítkem myši na ikonku
reproduktoru zobrazí možnost ovládat celkovou hlasitost zvuků.
 Klik pravým tlačítkem myši na ikonku reproduktoru aktivuje ovládání
hlasitosti jednotlivých zařízení v počítači. Posuvník nejvíce vlevo ovládá
celkovou hlasitost počítače, jeho soused (Zařízení Wave) nastavuje hlasitost
zvuků uložených v počítači. Pro většinu uživatelů je užitečná i možnost
nezávisle upravovat
hlasitost zvuků na disku
CD, případně na jiných
vnějších zdrojích zvuků
připojených ke zvukové
kartě.


Záznam zvuku











Možnost záznamu zvuku nabízí
Příslušenství počítače.
Nesmíme ale zapomenout mít k
počítači připojen mikrofon,
případně náhlavní soupravu –
headset.
Spuštění záznamu.
Uložení záznamu.
Kvalitu a umístění
ukládaného zvuku
lze nastavit.
Zaznamenaný zvuk můžeme ihned
přehrát.

