HANDLEIDING

INSTRUCTIES BIJ HET
PROGRAMMA PRAAT
DOWNLOAD PRAAT
Ga naar de website http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ en download en installeer het programma Praat
voor het door jou gebruikte besturingssysteem.

OPEN HET PROGRAMMA
Wanneer je het programma opent, zal je de volgende twee schermen zien. Het rechter scherm zullen we
niet gebruiken, dus deze kun je sluiten. Het linker scherm geeft de lijst weer met opgenomen fragmenten.
Omdat er nog niks is opgenomen, is deze lijst leeg.
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MAAK EEN OPNAME
Selecteer in het linker scherm ‘new’ en vervolgens ‘record mono sound’, zodat het volgende scherm
verschijnt.

Druk op de knop ‘record’ om een opname te maken. Wanneer je klaar bent met opnemen, druk je op de
knop ‘stop’. Vervolgens geef je het bestand de gewenste naam, door deze in te vullen in het vakje naast ‘
Name:’. Hierna druk je op ‘Save to list & Close’ om het bestand op te slaan en het opnamepaneel te sluiten.

OPNAME TONEN
Nu je een opname hebt gemaakt, zal deze verschijnen in het linker scherm.
Je kunt nu de opname selecteren en deze openen door op de knop
‘View & Edit’ te drukken in het menu rechts naast de lijst met opnames.
Zodra je dit hebt gedaan, zal je een nieuw scherm zien met de
figuurlijke weergave van jouw opname.
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OPNAME BEWERKEN
In het nieuw verschenen scherm zie je de opname die je hebt gemaakt.
Met de tab-toets kun je de opname opnieuw afspelen. Wanneer
je dit doet, zie je een donkergrijze lijn die aangeeft hoever de
opname is afgespeeld. Je hoeft niet de gehele opname af te
spelen als je dit niet wilt. Je kunt de opname afspelen vanaf een
bepaald punt door in de opname te klikken, waardoor er een
rode lijn verschijnt die aangeeft vanaf waar de opname wordt
afgespeeld.
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