
วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

วธิใีชน้ี�อธบิายคณุสมบตัขิอง Hi-Res Audio Recorder และใหคํ้าแนะนําเกี�ยวกบัการใชง้าน
ในวธิใีชน้ี� จะใชต้วัอยา่งจากหนา้จอที�ปรากฏบนคอมพวิเตอรท์ี�ใช ้Windows จะเชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง

เกี�ยวกบั Hi-Res Audio Recorder

Hi-Res Audio Recorder คอือะไร

เครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอที�รองรับ

รปูแบบไฟลเ์สยีงที�รองรับในการบนัทกึ

ประกาศเกี�ยวกบัลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้

พรอ้มที�จะใชค้อมพวิเตอรข์องคณุ

ความตอ้งการของระบบ

การตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder

การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง

ลําดบัการดําเนนิการจากการบนัทกึ จนถงึการแกไ้ข จนถงึการบนัทกึไฟล์

ลําดบัการดําเนนิการจากการบนัทกึ จนถงึการแกไ้ข จนถงึการบนัทกึไฟล์

ความเขา้ใจตอ่ Hi-Res Audio Recorder สําหรับ Windows

หนา้ตา่งโหมดบนัทกึ

หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

การบนัทกึเสยีงของแผน่ไวนลิลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ขั �นตอนที� 1 การเปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง

ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder

ขั �นตอนที� 3 การเลน่แทร็คเสยีงจากแผน่ไวนลิและแทร็คเสยีงที�บนัทกึดว้ย Hi-Res Audio Recorder

การบนัทกึซํ�า

ขอ้ควรระวงัในการบนัทกึ

การแกไ้ขไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว ้

การเพิ�มมารเ์กอร์
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การปรับระดบัสญัญาณสําหรับเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรับคา่เกน)

การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว ้

การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว ้

การใชแ้ถบเมนู

การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Windows)

การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Mac)

ขอ้ความผดิพลาด

ขอ้ความผดิพลาด

การแกไ้ขปัญหา

การตดิตั �งลม้เหลว

คอมพวิเตอรข์องคณุตรวจสอบการเชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงไมสํ่าเร็จ

Hi-Res Audio Recorder ไมไ่ดเ้ริ�มตน้

การบนัทกึไมไ่ดเ้ริ�มตน้

เมื�อคณุกูค้นืเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุจากโหมดพัก (Standby) คณุจะไมไ่ดย้นิเสยีงจากคอมพวิเตอรห์รอืเครื�องเลน่แผน่เสยีงที�
ไมไ่ดต้รวจพบโดยคอมพวิเตอร ์(ที�เครื�อง Windows เทา่นั�น)

การเลน่แทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราวถกูขดัจังหวะ (กระโดดขา้มเสยีง) หรอืการกวาดรปูแบบของคลื�นลา่ชา้

คณุจะไดย้นิเสยีงรบกวนทางไฟฟ้าในขณะที�บนัทกึหรอืเลน่

การปรับระดบัสญัญาณ (คา่เกน) ทําใหเ้กดิเสยีงรบกวน

การเลอืก “อตัโนมตั”ิ เพื�อการปรับคา่เกนจะไมเ่ปลี�ยนแปลงระดบัสญัญาณ

ความพยายามที�จะบนัทกึไฟลไ์มสํ่าเร็จ

เมื�อคณุจะเสร็จสิ�นการบนัทกึไฟลจ์ากแผน่ไวนลิ คณุไมแ่น่ใจถงึวธิกีารบนัทกึอกีอยา่งหนึ�ง

คณุไมแ่น่ใจวา่จะเลน่ไฟลท์ี�บนัทกึไวอ้ยา่งไร

คณุไมแ่น่ใจถงึวธิกีารแกไ้ขไฟลท์ี�บนัทกึไว ้

คณุไมแ่น่ใจวา่จะเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ซดีอียา่งไร

คณุไมแ่น่ใจวา่จะเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ดสิกใ์นรปูแบบ DSD ไดอ้ยา่งไร
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
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Hi-Res Audio Recorder คอือะไร

Hi-Res Audio Recorder เป็นโปรแกรมที�จะบนัทกึเสยีงของแผน่ไวนลิลงในเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุในรปูแบบที�มคีวามละเอยีดสงู

การบนัทกึเสยีงของแผน่ไวนลิ

ในขณะที�เครื�องเลน่แผน่เสยีงและคอมพวิเตอรข์องคณุเชื�อมตอ่ดว้ยสาย USB ที�มาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง คณุสามารถบนัทกึเสยีง
ในรปูแบบความละเอยีดสงู (DSD หรอื PCM) จากแผน่ไวนลิที�กําลงัเลน่อยูท่ี�เครื�องเลน่แผน่เสยีง
ระยะเวลาสงูสดุที�จะสามารถบนัทกึไดอ้ยูท่ี� 100 นาที

การแกไ้ขไฟลช์ ั�วคราว

การเพิ�มมารเ์กอร์
คณุสามารถเพิ�มมารเ์กอรใ์หข้อ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว) และระบชุว่งของขอ้มลูที�จะสง่ออกไปยงัไฟล์
เพิ�มมารเ์กอรไ์ปที�ไฟลช์ั�วคราวเพื�อ:

เอาสว่นที�เงยีบออกกอ่นแทร็คเสยีงแรกหรอืสว่นที�เงยีบระหวา่งแทร็ค
แบง่ไฟลช์ั�วคราวเป็นไฟลเ์สยีงแตล่ะไฟลห์ลงัจากที�คณุไดบ้นัทกึทกุแทร็คเสยีงที�ดา้นใดดา้นหนึ�งของแผน่ไวนลิ

คณุสามารถเพิ�ม ลบหรอืยา้ยไดถ้งึ 60 มารเ์กอร์

การปรบัคา่เกน
คณุสามารถปรับระดบัสญัญาณ (คา่เกน) ของขอ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว)
คณุสามารถเลอืกปรับคา่เกนอตัโนมตั ิเชน่เดยีวกบัการปรับคา่เกนดว้ยตวัเอง ที�ชว่ยใหค้ณุเพิ�มคา่ได ้1 dB ระหวา่ง +1 dB และ +6 dB

การสง่ออกไฟลช์ ั�วคราว

คณุสามารถสง่ออกขอ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว) ไปยงัเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุ
นอกจากนี� คณุยงัสามารถป้อนชื�ออลับั �ม ชื�อศลิปินในอลับั �ม ชื�อแทร็ค และชื�อศลิปินในแทร็คกอ่นที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราว

หมายเหตุ

Hi-Res Audio Recorder เป็นเพยีงโปรแกรมการบนัทกึ ไมไ่ดม้คีวามสามารถในการเลน่ไฟลท์ี�บนัทกึและเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ ในการ
เลน่ไฟลด์งักลา่ว คณุจะตอ้งถา่ยโอนไฟลไ์ปยงัอปุกรณเ์ลน่เสยีงความละเอยีดสงู หรอืตดิตั �งโปรแกรมเลน่เสยีงแบบมคีวามละเอยีดสงูใน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุไมส่ามารถนําเขา้ไฟลใ์ดๆ ที�ไดส้ง่ออกไปยงั Hi-Res Audio Recorder เพื�อการแกไ้ขอกีครั �ง
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

เครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอที�รองรบั

Hi-Res Audio Recorder รองรับเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอดงัตอ่ไปนี�

ระบบเครื�องเลน่แผน่เสยีงสเตอรโิอที�รองรบั
PS-HX500
(ณ เดอืนพฤษภาคม 2022)
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

รปูแบบไฟลเ์สยีงที�รองรบัในการบนัทกึ

Hi-Res Audio Recorder รองรับรปูแบบไฟลเ์พื�อการบนัทกึเสยีงดงัตอ่ไปนี�

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

 DSD (DSF) PCM (WAV)

คณุลกัษณะ

ใหแ้บนดว์ธิกวา้งและแสดงพื�นที�กวา้งในการสรา้งเสยีงที�เรยีบดงั
เชน่ระบบบนัทกึเสยีงแบบอะนาล็อก
คณุสามารถเลน่ไฟลใ์นรปูแบบนี�กบัคอมพวิเตอรท์ี�มโีปรแกรม
ประยกุตท์ี�รองรับรปูแบบ DSD (DSF) หรอือปุกรณก์ารเลน่เสยีงที�มี
ความละเอยีดสงูเทา่นั�น

ใหเ้สยีงตํ�าที�ยอดเยี�ยมเพื�อการสรา้งเสยีงแบบ
ไดนามกิ
รปูแบบนี�เป็นที�นยิมใชใ้นการบนัทกึเสยีงแบบ
ดจิติอล
คณุสามารถเลน่ไฟลร์ปูแบบนี�กบัคอมพวิเตอร์
หรอือปุกรณก์ารเลน่เสยีงความละเอยีดสงูที�มี
ความหลากหลาย

ความถี�ที�สุม่ 2.8 เมกะเฮริต์ซ,์ 5.6 เมกะเฮริต์ซ์ 44.1 กโิลเฮริต์ซ,์ 48 กโิลเฮริต์ซ,์ 96 กโิล
เฮริต์ซ,์ 192 กโิลเฮริต์ซ์

ความลกึ
ของบติ 1 บติ 16 บติ, 24 บติ

นามสกลุ
ของไฟล์ .dsf .wav
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ประกาศเกี�ยวกบัลขิสทิธิ�และเครื�องหมายการคา้

การแจง้ใหท้ราบลขิสทิธิ�

ดนตรทีี�บนัทกึไวจํ้ากดัสําหรับการใชง้านสว่นบคุคลเทา่นั�น การใชด้นตรนีอกเหนอืจากขอ้จํากดัจําเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ลขิสทิธิ�

เครื�องหมายการคา้

Microsoft และ Windows เป็นเครื�องหมายการคา้ของกลุม่บรษัิท Microsoft
Mac, Mac OS, OS X และ macOS เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึ�งจดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิา และประเทศและ
ภมูภิาคอื�น ๆ
ASIO เป็นเครื�องหมายการคา้ของ Steinberg Media Technologies GmbH
DSD เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของ Sony Corporation

เครื�องหมายการคา้และเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนอื�นๆ ทั �งหมดเป็นเครื�องหมายการคา้หรอืเครื�องหมายการคา้จดทะเบยีนของเจา้ของ
ที�เกี�ยวขอ้ง ในวธิใีชน้ี� เครื�องหมาย ® และ ™ ไมไ่ดถ้กูระบไุว ้

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
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ความตอ้งการของระบบ

ความตอ้งการของระบบสําหรับ Hi-Res Audio Recorder มรีายละเอยีดดงันี�:

Windows

ระบบปฏบิตักิาร:
Windows 7 (32/64 บติ)
Windows 8 (32/64 บติ)
Windows 8.1 (32/64 บติ)
Windows 10 (32/64 บติ)
Windows 11 (32/64 บติ)

(จําเป็นตอ้งใช ้Service Pack ลา่สดุ)

หมายเหตุ
หากการปรับปรงุลา่สดุของ Windows ไมเ่กดิขึ�น โปรแกรมประยกุตอ์าจไมไ่ดรั้บการตดิตั �งอยา่งเรยีบรอ้ย เริ�มตน้ Windows Update และตดิตั �ง
โปรแกรมปรับปรงุลา่สดุ

เกี�ยวกบัระบบปฏบิตักิารที� Microsoft ไมร่องรบัอกีตอ่ไป
การใหบ้รกิารเกี�ยวกบัปัญหาและมาตรการรักษาความปลอดภยัสําหรับผลติภณัฑฮ์ารด์แวร/์ซอฟตแ์วรข์องเราจะสิ�นสดุลงเชน่กนั การใช ้
ผลติภณัฑข์องเราตอ่ในระบบปฏบิตักิารอาจทําใหอ้ปุกรณแ์ละซอฟตแ์วรทํ์างานผดิปกต ิหรอือาจทําใหเ้กดิปัญหา เชน่ไมส่ามารถรับ
ประกนัความปลอดภยัได ้
ตรวจสอบขอ้มลูการใหบ้รกิารที�ไดรั้บจาก Microsoft Corporation

CPU:
หน่วยประมวลผล Intel Core 2 คา่ 1.6 กกิะเฮริต์ซห์รอืสงูกวา่

หนว่ยความจาํ:
1 กกิะไบตห์รอืสงูกวา่

ความละเอยีดหนา้จอ:
1,024 × 768 หรอืสงูกวา่

อปุกรณเ์ลน่กลบั:
จําเป็นตอ้งใช ้

Mac

ระบบปฏบิตักิาร:
OS X Mavericks (10.9)
OS X Yosemite (10.10)
OS X El Capitan (10.11)
macOS Sierra (10.12)
macOS High Sierra (10.13)
macOS Mojave (10.14)
macOS Catalina (10.15)
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macOS Big Sur (11)
macOS Monterey (12)

ความละเอยีดหนา้จอ:
1,024 × 768 หรอืสงูกวา่

อปุกรณเ์ลน่กลบั:
จําเป็นตอ้งใช ้

ระบบปฏบิตักิารใด ๆ ที�นอกเหนอืจากรายการที�มจีะไมร่องรับ

หมายเหตุ
Hi-Res Audio Recorder จะไมม่ั�นใจวา่จะทํางานอยา่งประสบความสําเร็จในกรณีดงัตอ่ไปนี�:

ในคอมพวิเตอรท์กุเครื�องที�มรีะบบปฏบิตักิารอยา่งหนึ�งที�ระบไุว ้
ในคอมพวิเตอรป์ระกอบเอง คอมพวิเตอรท์ี�มรีะบบปฏบิตักิารที�ผูใ้ชอ้ปัเกรด คอมพวิเตอรแ์บบมลัตบิตู หรอืคอมพวิเตอรเ์สมอืนจรงิ
มคีณุสมบตักิารประหยดัพลงังานของคอมพวิเตอร:์ การหยดุชั�วคราวของระบบ หรอืสลพี (Standby)

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การตดิต ั�ง Hi-Res Audio Recorder

ตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

การถอนการตดิต ั�ง Hi-Res Audio Recorder
ที�เครื�อง Windows:
คลกิ [โปรแกรมและคณุลกัษณะ] ใน [แผงควบคมุ] หรอืคลกิ [แอพและคณุสมบตั]ิ ใน [การตั �งคา่] จากนั�นถอนการตดิตั �ง “Hi-
ResAudioRecorder”
มกีารถอนการตดิตั �งโปรแกรมประยกุตแ์ละซอฟตแ์วรป์ระเภทไดรเวอรท์ั �งหมด

ที�เครื�อง Mac:
ลาก  (ไอคอน Hi-Res Audio Recorder) ไปที�ฮารด์แวรแ์ละทําใหฮ้ารด์แวรว์า่งเปลา่

หมายเหตุ
การตดิตั �งตอ้งใชพ้ื�นที�วา่งในดสิกใ์นคอมพวิเตอรข์องคณุประมาณ 100 เมกะไบต ์ถา้คอมพวิเตอรไ์มไ่ดม้พีื�นที�ดสิกเ์พยีงพอ ลบไฟลท์ี�ไมจํ่าเป็น
ออกเสยี

ตดิต ั�ง Hi-Res Audio Recorder ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

สําหรับคําแนะนํารายละเอยีดเกี�ยวกบัการดาวนโ์หลดและการตดิตั �งโปรแกรมประยกุต ์แวะชมที�เว็บไซตกํ์าหนดใหต้ามพื�นที�อยู่
อาศยัของคณุ

สําหรับลกูคา้ในยโุรป:
เขา้ถงึ https://www.sony.eu/support สลบัไปยงัเว็บไซตสํ์าหรับประเทศของคณุ และคน้หา “Hi-Res Audio Recorder”

สําหรับลกูคา้ในทวปีอเมรกิา:
เขา้ถงึ https://www.sony.com/am/support และคน้หา “Hi-Res Audio Recorder”

สําหรับลกูคา้ในประเทศจนี:
เขา้ถงึ https://service.sony.com.cn และคน้หา “Hi-Res Audio Recorder”

สําหรับลกูคา้ในประเทศ/พื�นที�อื�น:
เขา้ถงึ https://www.sony-asia.com/support และคน้หา “Hi-Res Audio Recorder”

1

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ Hi-Res Audio Recorder ถกูตดิต ั�งในเครื�องคอมพวิเตอร ์ทาํตามข ั�นตอนดงัดา้นลา่ง

ที�เครื�อง Windows:

ที�เครื�อง Mac:

2

คลกิ [โปรแกรมและคณุลกัษณะ] ใน [แผงควบคมุ] หรอืคลกิ [แอพและคณุสมบตั]ิ ใน [การตั �งคา่] และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
“Hi-ResAudioRecorder” ปรากฏขึ�น

1.

เชื�อมตอ่เครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัคอมพวิเตอร ์และเปิดใชง้านเครื�องเลน่แผน่เสยีง แลว้คลกิ [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละ
เสยีง] - [ตวัจัดการอปุกรณ]์ หรอืคลกิขวาที� [เริ�มตน้] แลว้คลกิ [ตวัจัดการอปุกรณ]์

2.

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “PS-HX500” ปรากฏภายใต ้[Sound, video and game controllers]3.

เริ�มตน้ Finder และคลกิ [แอพพลเิคชนั]1.
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Hi-Res Audio Recorder” ปรากฏ2.

9
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อยา่ยกเลกิกระบวนการตดิตั �งในขณะที�กําลงัคบืหนา้

หาก Hi-Res Audio Recorder ไมไ่ดถ้กูตดิตั �งจนเสร็จเรยีบรอ้ย ถอนการตดิตั �งโปรแกรมแลว้ตดิตั �งทั �งหมดอกีครั �ง

ถา้คณุไดเ้ปิดเขา้สูร่ะบบ (ล็อกอนิ) เครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ชบ้ญัชผีูใ้ชท้ี�มสีทิธิ�ของผูด้แูลระบบ (บญัชผีูใ้ชท้ี�ไมไ่ดเ้ป็นผูด้แูลระบบ) คณุไม่
สามารถตดิตั �งหรอืถอนการตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder เปลี�ยนบญัชไีปยงับญัชขีองผูด้แูลระบบโดยการป้อนชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของผูด้แูล
ระบบหรอืออกจากระบบ (ล็อกเอาท)์ คอมพวิเตอร ์แลว้เขา้สูร่ะบบ (ล็อกอนิ) ดว้ยบญัชผีูด้แูลระบบอกีครั �ง

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง

เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรแ์ละเครื�องเลน่แผน่เสยีงของคณุตามที�แสดงทางดา้นลา่ง:

หมายเหตุ
สามารถใชส้ญัญาณเอาทพ์ทุ USB ออกจากเครื�องเลน่แผน่เสยีงเฉพาะในการบนัทกึ ไมไ่ดใ้ชใ้นการเลน่

อยา่ใชฮ้บั USB หรอืสายพว่ง USB ในการเชื�อมตอ่ ตรวจสอบวา่ใชส้าย USB ที�ไดแ้นบมา และเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรก์บัเครื�องเลน่แผน่เสยีงของ
คณุโดยตรง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เสยีบปลั�กสาย USB ตรงๆ และสายทั �งหมดใหเ้ขา้กบัชอ่ง USB อยา่ฝืนใสเ่ขา้ไปในชอ่งเพราะอาจทําใหทํ้างานผดิปกตไิด ้

เมื�อคณุไมไ่ดต้ั �งใจบนัทกึแทร็ควดีโีอเขา้ไปในเครื�องคอมพวิเตอร ์ขอแนะนําใหค้ณุยกเลกิการเชื�อมตอ่สาย USB กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงของคณุ
ดว้ยเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงผา่นชอ่ง USB การเลน่ดว้ยอปุกรณอ์อดโิอที�เชื�อมตอ่อยูอ่าจกอ่ใหเ้กดิเสยีงได ้

เมื�อเครื�องคอมพวิเตอรไ์ดเ้ชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงดว้ยสาย USB สําหรับการอดัเสยีง เวน้เสยีแตว่า่การเลอืกสวติช ์PHONO/LINE ที�ดา้น
หลงัของเครื�องเลน่แผน่เสยีง การเลน่แผน่ไวนลิจะสง่ขอ้มลูออดโิอที�เหมาะสมกบัเครื�องปรับสญัญาณเทา่ของเครื�องเลน่แผน่เสยีงไปยงัชอ่ง USB
ของเครื�องคอมพวิเตอร์

ถา้จะฟังการบนัทกึที�กําลงับนัทกึในเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง ใชลํ้าโพงในตวัของคอมพวิเตอรห์รอืเชื�อมตอ่หฟัูงคูเ่ขา้
กบัเครื�องคอมพวิเตอร ์ถา้คอมพวิเตอรม์อีปุกรณอ์อดโิอ USB ใดๆ ยกเวน้เครื�องเลน่แผน่เสยีงที�เชื�อมตอ่อยู ่กรณุาถอดออกทั �งหมด

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ใชส้าย USB ที�มาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงเพื�อที�จะเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรก์บัเครื�องเลน่แผน่เสยีง1
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ลาํดบัการดาํเนนิการจากการบนัทกึ จนถงึการแกไ้ข จนถงึการบนัทกึไฟล์

คําอธบิายตอ่ไปนี�เป็นชดุของการดําเนนิงานในการใช ้Hi-Res Audio Recorder ในการบนัทกึเสยีงของแผน่ไวนลิไปยงัไฟลช์ั�วคราว
แกไ้ขไฟลช์ั�วคราว และจากนั�นใหบ้นัทกึเสยีงเป็นไฟลท์ี�บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ

เปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง

สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 1 การเปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง”

1

เร ิ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ในคอมพวิเตอร์

สําหรับขอ้มลูโดยละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ”

2

เลน่แผน่ไวนลิและบนัทกึเสยีงไปยงัไฟลช์ ั�วคราวดว้ย Hi-Res Audio Recorder

สําหรับขอ้มลูโดยละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 3 การเลน่แทร็คเสยีงจากแผน่ไวนลิและแทร็คเสยีงที�บนัทกึดว้ย Hi-Res Audio
Recorder ”

3

แกไ้ขไฟลช์ ั�วคราวโดยการเพิ�มมารเ์กอรห์รอืปรบัระดบัสญัญาณ (คา่เกน)

สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “การเพิ�มมารเ์กอร”์ หรอื “การปรับระดบัสญัญาณสําหรับเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรับคา่เกน)”

4
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คาํแนะนํา
นอกจากนี� คณุยงัสามารถบนัทกึทั �งดา้น A และดา้น B ดา้นขา้งของแผน่ไวนลิอยา่งตอ่เนื�อง แลว้แกไ้ขและสง่ออกไฟลช์ั�วคราวโดยทําตามขั �นตอน
ดงัตอ่ไปนี�

เมื�อบนัทกึดา้น A ตามขั �นตอนที� 3 ขา้งตน้เสร็จแลว้ ใหค้ลกิปุ่ ม (หยดุบนัทกึชั�วคราว)
พลกิแผน่บนัทกึและทําตามขั �นตอนที� 3 ถงึ 5

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

สง่ออกไฟลช์ ั�วคราวที�จะบนัทกึลงในคอมพวิเตอร์

สําหรับขอ้มลูโดยละเอยีด โปรดดทูี� “การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว”้

5

ในการบนัทกึดา้น B ของแผน่ไวนลิหลงัจากหนา้ A พลกิแผน่บนัทกึและเร ิ�มตน้การบนัทกึ

คลกิ [แฟ้ม] - [ใหม]่ ที�แถบเมนูของหนา้ตา่ง Hi-Res Audio Recorder และจากนั�นใหทํ้าซํ�าขั �นตอนที� 3 ถงึ 5

6
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

หนา้ตา่งโหมดบนัทกึ

ตอ่ไปนี� เป็นคําอธบิายของหนา้ตา่งโหมดบนัทกึ

แถบเมนู
มตีวัเลอืกเมนูเลอืกเพื�อการดําเนนิการตา่งๆ สําหรับขอ้มลูโดยละเอยีด โปรดดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Windows)”
สําหรับตวัเลอืกของเมนูในเครื�อง Mac โปรดดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Mac)”

1.

แสดงเวลา
แสดงระยะเวลาตั �งแตเ่ริ�มตน้การบนัทกึ

2.

ตวัชี�วดัจดุ OVER
หากระดบัสญัญาณของแทร็คเสยีงถกูบนัทกึไวม้าถงึ 0 dB (จดุ OVER) ตวัชี�วดั (จดุสแีดง) จะปรากฏขึ�นเหนอืทกุจดุ OVER บนรปู
คลื�น ในเวลาเดยีวกนั ก็วดัดว้ยแสงไฟ ที�ดา้นขวาสดุของแถบวดัระดบัสญัญาณที�ปลายขวาทั �งสองดา้นหรอืดา้นเดยีวอกี
ดว้ย

3.

ปุ่ ม  (เริ�มการบนัทกึ)
แสดงขอ้ความยนืยนัวา่ จะเริ�มตน้การบนัทกึไหม

4.

ปุ่ ม  (หยดุบนัทกึชั�วคราว)
หยดุการบนัทกึที�กําลงัดําเนนิการ

5.

พื�นที�กวาดรปูคลื�น
แสดงรปูคลื�นของแทร็คเสยีงที�ถกูบนัทกึไวท้างดา้นซา้ยของเสน้กึ�งกลางสแีดง

6.

ปุ่ มบนัทกึเสร็จแลว้
แสดงหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขเมื�อคณุคลกิปุ่ มนี�หลงัจากเสร็จสิ�นการบนัทกึ

7.

พื�นที�แสดงการตั �งคา่
แสดงหนา้ตา่งสําหรับการตั �งคา่รปูแบบไฟลแ์ละการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว เมื�อคณุคลกิที�พื�นที�กอ่นที�จะเริ�มตน้การบนัทกึ

8.

แถบวดัระดบัสญัญาณ
ยาวขึ�นหรอืสั �นลงตามระดบัสญัญาณซา้ยและขวาของแทร็คเสยีงที�ถกูบนัทกึไว ้

9.

14



หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข
ขั �นตอนที� 3 การเลน่แทร็คเสยีงจากแผน่ไวนลิและแทร็คเสยีงที�บนัทกึดว้ย Hi-Res Audio Recorder

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

หากระดบัสญัญาณมาถงึ 0 dB (จดุ OVER) ก็วดัดว้ยแสงไฟที�ดา้นขวาสดุของแถบวดัระดบัสญัญาณที�ปลายขวาทั �งสอง
ดา้นหรอืดา้นเดยีว ในขณะเดยีวกนั ตวัชี�วดั (จดุสแีดง) จะปรากฏขึ�นเหนอืจดุ OVER ในรปูคลื�นอกีดว้ย
ตวัชี�วดัจะแสดงระดบัและ  ยงัคงระดบัสวา่งสงูสดุจนกวา่คณุจะคลกิ [บนัทกึเสร็จแลว้] ในตอนทา้ยของการบนัทกึ
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

ตอ่ไปนี� เป็นคําอธบิายของหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

A: หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขกบัพื�นที�กวาดวาดรปูคลื�นซมูขยาย
B: หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขกบัพื�นที�กวาดรปูคลื�นที�ซมูยอ่

แถบเมนู
มตีวัเลอืกเมนูเลอืกเพื�อการดําเนนิการตา่งๆ สําหรับขอ้มลูโดยละเอยีด โปรดดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Windows)”
สําหรับตวัเลอืกของเมนูในเครื�อง Mac โปรดดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Mac)”

1.
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หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ตา่งโหมดบนัทกึ
การเพิ�มมารเ์กอร์
การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว ้
การปรับระดบัสญัญาณสําหรับเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรับคา่เกน)

แสดงเวลา
แสดงเวลาที�ระบจุดุที�เลน่ในไฟลช์ั�วคราวทางดา้นซา้ย และระยะเวลารวมของไฟลช์ั�วคราวทางดา้นขวา

2.

ตวัชี�วดัจดุ OVER
ปรากฏขึ�นในทกุจดุที�แน่นอนเมื�อระดบัสญัญาณของเพลงที�บนัทกึไวนั้�นมาถงึ 0 dB (จดุ OVER) เมื�อเลน่ถงึ หนึ�งจดุในจดุ OVER
เหลา่นี� ไฟ  ที�ดา้นขวาสดุทั �งสองดวงหรอืดวงเดยีวของแถบวดัระดบัสญัญาณก็ปรากฏเชน่กนั

3.

ปุ่ ม (มารก์เกอรก์อ่นหนา้) /ปุ่ ม (มารก์เกอรถ์ดัไป)
เลื�อนเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัไปยงัมารเ์กอรก์อ่นหรอืหลงัตําแหน่งเคอรเ์ซอรปั์จจบุนัทนัท ีเมื�อคณุคลกิปุ่ มเหลา่นี�ในขณะที�การเลน่ถกู
หยดุชั�วคราว
ในระหวา่งที�กําลงัเลน่อยู ่การคลกิปุ่ มใดปุ่ มหนึ�งนั�นจะเริ�มเลน่ไฟลช์ั�วคราวจากมารเ์กอรก์อ่นหรอืหลงัตําแหน่งเคอรเ์ซอรปั์จจบุนัทนัที
ในขณะที�ระยะเวลาเลน่จากมารเ์กอรก์อ่นหนา้นี�อยูภ่ายใน 5 วนิาท ีคลกิที�ปุ่ ม  (มารก์เกอรก์อ่นหนา้) เป็นครั �งที�สองเพื�อเริ�มเลน่
ไฟลช์ั�วคราวจากมารเ์กอรก์อ่นหนา้นี�ทนัที

4.

ปุ่ ม (เริ�มเลน่)
เริ�มเลน่แทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราว
เมื�อคลกิที�ปุ่ มจะเปลี�ยนลกัษณะของปุ่ ม (หยดุเลน่) ถา้จะหยดุเลน่ชั�วคราว ใหค้ลกิปุ่ มอกีครั �ง

5.

ปุ่ ม (เพิ�มมารก์เกอร)์
เพิ�มมารเ์กอรไ์ปยงัตําแหน่งเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบั เมื�อคณุคลกิปุ่ มนี�ในขณะที�การเลน่ถกูหยดุชั�วคราว

6.

ปุ่ ม (ซมูเขา้) /ปุ่ ม (ซมูออก)
ซมูขยาย/ซมูยอ่พื�นที�กวาดรปูคลื�น

7.

เคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบั
แสดงใหเ้ห็นจดุที�เลน่ในแทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราว

8.

เพิ�มพื�นที�มารเ์กอร์
คณุสามารถเลื�อนตวัชี� และคลกิเพื�อเพิ�มมารเ์กอรท์ี�ตําแหน่งตวัชี�

9.

พื�นที�กวาดรปูคลื�น
แสดงรปูคลื�นของเพลงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราว เมื�อคลกิที�รปูคลื�นจะยา้ยเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัไปยงัตําแหน่งที�ไดค้ลกิ
คลกิสองครั �งที�รปูคลื�นเพื�อเริ�มเลน่ไฟลช์ั�วคราวจากจดุที�ตรงกบัตําแหน่งที�คลกิสองครั �ง

10.

ปุ่ มเลอืกหนา้
แสดงหนา้เว็บที�เกี�ยวขอ้งของไฟลช์ั�วคราวในพื�นที�กวาดรปูคลื�น
ปรากฏได ้4 ปุ่ ม (“00 - 30”, “30 - 60”, “60 - 90”, และ “90 - 100”) ตามระยะเวลาที�บนัทกึ

11.

แถบวดัระดบัสญัญาณ
ในขณะที�กําลงัเลน่แทร็คเสยีงที�บนัทกึ แถบระดบัสญัญาณจะยาวขึ�นหรอืสั �นลงตามระดบัสญัญาณดา้นซา้ยและดา้นขวาของแทร็ค
เสยีง
เมื�อเลน่ถงึจดุที�ระดบัสญัญาณเป็น 0 dB (จดุ OVER) ไฟ  จะตดิ
ตวัชี�วดัระดบัสงูสดุ และ  ยงัคงสวา่งอยูใ่นชว่งเวลาใดเวลาหนึ�ง

12.

ปุ่ มเลอืกคา่เกน
ในขณะที�การเลน่แทร็คเสยีงที�บนัทกึไวถ้กูหยดุชั�วคราว คณุสามารถคลกิปุ่ มนี�เพื�อเลอืกคา่ระดบัสญัญาณ (คา่เกน)

13.

ปุ่ มเขยีนไปยงัแฟ้ม
แสดงหนา้ตา่งเขยีนลงแฟ้มเมื�อคณุคลกิปุ่ มนี�หลงัจากเสร็จสิ�นการแกไ้ข

14.
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ข ั�นตอนที� 1 การเปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรแ์ละแผน่เสยีงของคณุเชื�อมตอ่ดว้ยสาย USB แลว้เปิดแผน่เสยีง
สําหรับคําแนะนําในการเชื�อมตอ่โดยละเอยีด ดทูี� “การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง”

หมายเหตุ

ถา้จะหลกีเลี�ยงเสยีงรบกวน วางอะแดปเตอร ์AC ใหห้า่งจากแผน่เสยีงเทา่ที�จะทําได ้

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ที�มาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงในการเชื�อมตอ่ DC IN ในเครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัเตา้เสยีบ1

หมนุลกูบดิสวติชแ์บบหมนุ SPEED/POWER เพื�อเลอืก “ON”

เครื�องเลน่แผน่เสยีงเปิด และสามารถตรวจพบจากคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่ผา่นพอรต์ USB

2
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ข ั�นตอนที� 2 เร ิ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder

เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ในคอมพวิเตอรข์องคณุ และระบกุารตั �งคา่ เชน่รปูแบบไฟลบ์นัทกึ และจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว

ถา้จะออกจาก Hi-Res Audio Recorder
ที�เครื�อง Windows:
คลกิ [แฟ้ม] - [ออก] ที�แถบเมนูของหนา้ตา่ง Hi-Res Audio Recorder หรอืคลกิ [x] ที�มมุขวาบนของหนา้ตา่ง

ที�เครื�อง Mac:
คลกิ [Hi-Res Audio Recorder] - [ออก] ที�แถบเมนู หรอืคลกิ [x] ที�มมุซา้ยบนของหนา้ตา่ง

หมายเหตุ

การเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวที�เป็นเริ�มตน้อาจทําใหเ้กดิความลา่ชา้ในการกวาดภาพรปูคลื�นหรอืการขา้มเสยีง
หากคณุจําเป็น ตอ้งเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวที�เป็นคา่เริ�มตน้ไปยงัโฟลเดอรบ์นดสิกไ์ดรฟ์ความเร็วสงู เชน่ในตวัฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์

ในขณะที� Hi-Res Audio Recorder กําลงัทํางาน อยา่ตั �งคา่คอมพวิเตอรข์องคณุในโหมดพัก (Standby) เพราะอาจทําใหเ้กดิการสญูเสยีขอ้มลู
หรอืการกูค้นือาจลม้เหลว
เมื�อคณุไดเ้ริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder โปรแกรมนี�จะป้องกนัไมใ่หเ้ครื�องคอมพวิเตอรเ์ขา้สูโ่หมดพัก (Standby) โดยอตัโนมตัิ

คาํแนะนํา

เร ิ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder

ที�เครื�อง Windows: คลกิ [โปรแกรมทั �งหมด] ([แอปทั �งหมด]) - [Hi-Res Audio Recorder]
ที�เครื�อง Mac: เริ�มตน้ Finder และคลกิสองครั �ง [Hi-Res Audio Recorder] ที� [แอพพลเิคชนั]

1

คลกิ [แฟ้ม] - [การต ั�งคา่] ที�แถบเมนทูางตอนบนสดุของหนา้ตา่ง

ที�เครื�อง Mac คลกิ [Hi-Res Audio Recorder] - [การตั �งคา่] ในแถบเมนู
หนา้ตา่งการตั �งคา่ปรากฏขึ�น
หรอืคณุสามารถแสดงหนา้ตา่งการตั �งคา่โดยคลกิที�พื�นที�แสดงผลการตั �งคา่ที�หนา้ตา่งโหมดบนัทกึสําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี�
“หนา้ตา่งโหมดบนัทกึ ”

2

ที�แท็บ “รปูแบบ” เลอืก [PCM (.wav)] หรอื [DSD (.dsf)] แลว้ระบคุวามถี�ท ี�สุม่และความลกึของบติ

สําหรับคา่เริ�มตน้นั�น “PCM (.wav)”, “44.1 kHz” และ “16 bit” ถกูเลอืก

3

ที�แท็บ “ที�จดัเก็บแฟ้มช ั�วคราว” ระบสุถานที�จดัเก็บไฟลช์ ั�วคราว

โดยคา่เริ�มตน้ การจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวถกูระบไุวด้งัตอ่ไปนี�:
ที�เครื�อง Windows: C:\Users\[user_name]\AppData\Local\Sony\Hi-Res Audio Recorder\temp
ที�เครื�อง Mac: /Users/[user_name]/Library/Caches/jp.co.sony.Hi-Res-Audio-Recorder/
ในขณะที�ระยะเวลาที�สามารถบนัทกึภาพนอ้ยกวา่ 100 นาท ีระยะเวลาที�เหลอือยูจ่ะปรากฏภายใตเ้สน้ทางการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว
เมื�อดสิกไ์ดรฟ์ที�ระบไุมไ่ดม้พีื�นที�ดสิกเ์พยีงพอสําหรับการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว เปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวไปยงัดสิกไ์ดรฟ์อื�น
หลงัจากเปลี�ยนปลายทาง คลกิ [รเีซต็ไปที�คา่เริ�มตน้] เพื�อคนืคา่การจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวที�เป็นคา่เริ�มตน้

4

คลกิ [ตกลง]5
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เมื�อมกีารปรับปรงุ Hi-Res Audio Recorder ขอ้ความจะปรากฏขึ�นในชว่งเริ�มตน้ทํางานของโปรแกรมประยกุตใ์ช ้ในการดาวนโ์หลดเวอรช์นัใหม่
ของ Hi-Res Audio Recorder ใหค้ลกิที� [ดาวนโ์หลด]
สําหรับรายละเอยีดของคําแนะนําในการปรับปรงุ Hi-Res Audio Recorder ที�เครื�อง Windows ดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Windows)”
สําหรับคําแนะนําที�เครื�อง Mac ดทูี� “การใชแ้ถบเมนู (ที�เครื�อง Mac)”

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
รปูแบบไฟลเ์สยีงที�รองรับในการบนัทกึ

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ข ั�นตอนที� 3 การเลน่แทร็คเสยีงจากแผน่ไวนลิและแทร็คเสยีงที�บนัทกึดว้ย Hi-Res Audio
Recorder

เลน่แผน่ไวนลิที�คณุเลอืกที�เครื�องเลน่แผน่เสยีงและบนัทกึแทร็คเสยีงดว้ย Hi-Res Audio Recorder

ในการบนัทกึดา้น B ของแผน่ไวนลิหลงัจากดา้น A
การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวสําหรับดา้น A แลว้บนัทกึดา้น B จะชว่ยใหค้ณุลดระยะเวลาสง่ออกของดา้น B เนื�องจากไฟลช์ั�วคราวมขีนาดที�
เล็กกวา่
ถา้จะทําเชน่นั�น เมื�อคณุดําเนนิการบนัทกึดา้น A พลกิแผน่ไวนลิ คลกิ [แฟ้ม] - [ใหม]่ ที�แถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง และจากนั�นทําซํ�า
ขั �นตอนที� 1 ถงึ 5 ขา้งตน้

ในการบนัทกึท ั�งดา้น A และดา้น B อยา่งตอ่เนื�อง แลว้แกไ้ขและสง่ออกไฟลช์ ั�วคราว
การบนัทกึทั �งดา้น A และดา้น B ของแผน่ไวนลิจะชว่ยใหค้ณุลดความซบัซอ้นในการแกไ้ขไฟลช์ั�วคราว เพราะคณุสามารถระบชุื�ออลับั �ม
และคณุสมบตัอิื�นๆ ครั�งเดยีวกอ่นที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราว

�

ที�หนา้ตา่งโหมดบนัทกึของ Hi-Res Audio Recorder คลกิที�ปุ่ ม (เร ิ�มการบนัทกึ)

ขอ้ความ “เลน่แผน่เสยีงพลาสตกิที�เครื�องเลน่แผน่เสยีงและคลกิที�ปุ่ ม “เริ�มตน้บนัทกึ”” ปรากฏขึ�น

1

เลน่แผน่ไวนลิบนเครื�องเลน่แผน่เสยีง

สําหรับรายละเอยีดของคําแนะนําในการเลน่แผน่ไวนลิ ใหด้ทูี�คูม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง
ขณะที�คณุเลน่แผน่ไวนลิ คณุไดย้นิเสยีงเพลงจากลําโพงของคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุสามารถปรับระดบัการเลน่จากเครื�อง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

2

กอ่นที�เสยีงเพลงที�คณุตอ้งการที�จะบนัทกึน ั�นเร ิ�มเลน่ คลกิที� [เร ิ�มตน้บนัทกึ]

การบนัทกึเริ�มตน้ขึ�นและรปูคลื�นของแทร็คเสยีงที�ถกูบนัทกึไวจ้ะปรากฏที�หนา้ตา่ง
ถา้จะหยดุการบนัทกึ คลกิปุ่ ม (หยดุบนัทกึชั�วคราว)
ถา้จะดําเนนิการบนัทกึตอ่ไป คลกิปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ) อกีครั �ง

3

เมื�อการบนัทกึเสร็จสิ�นแลว้ ใหค้ลกิ [บนัทกึเสร็จแลว้]

หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขปรากฏขึ�น

4

แกไ้ขและการสง่ออกไฟลช์ ั�วคราว

สําหรับคําแนะนําโดยละเอยีดเกี�ยวกบัการแกไ้ขหรอืการสง่ออกไฟลช์ั�วคราว โปรดดทูี� “การเพิ�มมารเ์กอร”์, “การปรับระดบัสญัญาณ
สําหรับเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรับคา่เกน)”, และ “การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว”้

5
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ถา้จะทําเชน่นั�น ใหทํ้าตามขั �นตอนที� 1 ถงึ 3 ขา้งตน้ และคลกิที�ปุ่ ม (หยดุบนัทกึชั�วคราว) แทนที� [บนัทกึเสร็จแลว้] ในขั �นตอนที� 4
เมื�อคณุเสร็จสิ�นการบนัทกึดา้น A พลกิและเลน่แผน่ไวนลิ คลกิปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ) กอ่นที�จะเริ�มตน้เลน่กลบัแทร็คเสยีงที�คณุเลอืก
และจากนั�นทําตามขั �นตอนที� 4 และ 5

หมายเหตุ

เมื�อระยะเวลาที�สามารถบนัทกึเป็น 0 นาท ี[เริ�มตน้บนัทกึ] ถกูปิดใชง้าน และคณุจําเป็นตอ้งเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวกอ่นที�จะเริ�มการบนัทกึ
สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ”
เมื�อดสิกไ์ดรฟ์ของคอมพวิเตอรข์องคณุไมไ่ดม้พีื�นที�วา่งดสิกเ์พยีงพอ เพิ�มพื�นที�ดสิก ์ตวัอยา่งเชน่โดยการถอนการตดิตั �งโปรแกรมที�ไมจํ่าเป็น หรอื
การเปลี�ยนขนาดของพารต์ชินั

ขณะที�คณุเลน่แผน่ไวนลิ คณุไมไ่ดย้นิเสยีง เวน้แตค่ณุคลกิที�ปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ)

หลงัจากที�คณุหยดุบนัทกึชั�วคราว เมื�อคลกิที�ปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ) เพื�อเริ�มการบนัทกึ ระบบจะไมแ่สดงขอ้ความ “เลน่แผน่เสยีงพลาสตกิที�เครื�อง
เลน่แผน่เสยีงและคลกิที�ปุ่ ม “เริ�มตน้บนัทกึ”” การบนัทกึจะดําเนนิการตอ่เมื�อคณุคลกิปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ)

ในขณะที�กําลงับนัทกึหรอืหยดุชั�วคราว ยกเลกิหรอืปิดและเปิดแผน่เสยีงการเชื�อมตอ่และการเชื�อมตอ่สาย USB อาจทําเครื�องเลน่แผน่เสยีงถกู
ตรวจสอบไมพ่บจากเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุ ในกรณีเชน่นั�น เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder อกีครั �ง

เสยีงที�คณุไดย้นิจากคอมพวิเตอรข์องคณุในระหวา่งการบนัทกึไมไ่ดเ้ป็นเสยีงความละเอยีดสงู คณุจะไดย้นิเสยีงที�แปลงเป็นรปูแบบที�สามารถเลน่
ไดโ้ดยคอมพวิเตอรจ์ากไฟลช์ั�วคราวถกูบนัทกึไว ้

ถา้จะฟังการบนัทกึจากเครื�องคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง ใชลํ้าโพงในตวัของคอมพวิเตอรห์รอืเชื�อมตอ่หฟัูงคูเ่ขา้กบัเครื�อง
คอมพวิเตอร ์ถา้คอมพวิเตอรม์อีปุกรณอ์อดโิอ USB ใดๆ ยกเวน้เครื�องเลน่แผน่เสยีงที�เชื�อมตอ่อยู ่กรณุาถอดออกทั �งหมด

คลกิ [ตกลง] หากขอ้ความตอ่ไปนี�ปรากฏหลงัจากเริ�ม Hi-Res Audio Recorder (ที�เครื�อง Mac)

การคลกิ [ไมอ่นุญาต] จะทําใหไ้มส่ามารถบนัทกึได ้
หากเกดิเหตกุารณน์ี� โปรดคลกิ [การตั �งคา่ระบบ] บนเมนู Apple - [ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั] - [ความเป็นสว่นตวั] - [ไมโครโฟน] เลอืก
“Hi-Res Audio Recorder” ทางดา้นขวาของรายการแอพเพื�ออนุญาตใหเ้ขา้ถงึไมโครโฟน

คาํแนะนํา
คลกิที�ปุ่ ม (หยดุบนัทกึชั�วคราว) เพื�อหยดุการบนัทกึจะไมไ่ดห้ยดุเลน่แผน่ไวนลิ ถา้จะหยดุการเลน่ หยดุเลน่แผน่เสยีงจากเครื�องเลน่แผน่เสยีง
เสยี
สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืการใชง้านที�แนบมาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง

ขั �นตอนที� 2 และ 3 สามารถใชแ้ทนกนัได ้คณุสามารถเริ�มตน้การบนัทกึที� Hi-Res Audio Recorder แลว้เลน่แผน่ไวนลิที�เครื�องเลน่แผน่เสยีงได ้
อกีดว้ย

เมื�อคณุตอ้งการที�จะบนัทกึสว่นหนึ�งของแทร็คเสยีง ขอแนะนําใหค้ณุเริ�มตน้การบนัทกึเล็กนอ้ยกอ่นที�จะเริ�มสว่นหนึ�งที�คณุตอ้งการบนัทกึ และหยดุ
หลงัจากการสิ�นสดุสว่นนั�นเล็กนอ้ย จากนั�น คณุสามารถระบชุว่งที�ไมจํ่าเป็นในหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขและไมร่วมไวใ้นการสง่ออก
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“การเพิ�มมารเ์กอร”์ และ “การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว”้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ตา่งโหมดบนัทกึ
หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข
การบนัทกึซํ�า
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ขอ้ควรระวงัในการบนัทกึ

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การบนัทกึซํ�า

หากคณุไดย้นิเสยีงรบกวนมากหรอืเห็นวา่หวัเข็มกระโดดขา้มในขณะที�บนัทกึแผน่ไวนลิ และตอ้งการที�จะเริ�มตน้การบนัทกึทั �งหมดอกี
ครั �ง กรณุาทําตามขั �นตอนดงัตอ่ไปนี�

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

คลกิที�ปุ่ ม  (หยดุบนัทกึช ั�วคราว) ที�หนา้ตา่งโหมดบนัทกึของ Hi-Res Audio Recorder

การบนัทกึจะหยดุชั�วคราว

1

หยดุเลน่แผน่ไวนลิที�เครื�องเลน่แผน่เสยีง

สําหรับคําแนะนําโดยละเอยีดเกี�ยวกบัการหยดุการเลน่ชั�วคราว ใหด้คููม่อืการใชง้านที�มาพรอ้มกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง

2

คลกิ [แฟ้ม] - [ใหม]่ ที�แถบเมนทูางตอนบนสดุของหนา้ตา่ง

ขอ้ความ “คณุแน่ใจวา่ตอ้งการที�จะบนัทกึใหมห่รอื ขอ้มลูทั �งหมดไมไ่ดบ้นัทกึจะถกูยกเลกิ คณุแน่ใจวา่ตอ้งการที�จะบนัทกึใหมห่รอื
ขอ้มลูทั �งหมดไมไ่ดบ้นัทกึจะถกูยกเลกิ คณุแน่ใจวา่ตอ้งการที�จะบนัทกึใหมห่รอื บนัทกึขอ้มลูทั �งหมดที�ไมไ่ดบ้นัทกึจะถกูยกเลกิ”
ปรากฏขึ�น

3

คลกิ [ตกลง]

ไฟลช์ั�วคราวจะถกูลา้ง และหนา้ตา่งโหมดบนัทกึดําเนนิการตอ่ดว้ยสถานะเริ�มตน้
จากนั�น ทําตามขั �นตอนใน “ขั �นตอนที� 3 การเลน่แทร็คเสยีงจากแผน่ไวนลิและแทร็คเสยีงที�บนัทกึดว้ย Hi-Res Audio Recorder ”
เพื�อเริ�มการบนัทกึอกีครั �ง

4
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ขอ้ควรระวงัในการบนัทกึ

ระยะเวลาสงูสดุที�สามารถบนัทกึดว้ย Hi-Res Audio Recorder เป็นเวลา 100 นาท ีเมื�อระยะเวลาบนัทกึเกนิ 100 นาท ีการบนัทกึจะ
หยดุโดยอตัโนมตัิ
เมื�อพื�นที�วา่งในดสิกข์องดสิกไ์ดรฟ์ของคอมพวิเตอรข์องคณุตํ�ากวา่ความจทุี�จําเป็นสําหรับการบนัทกึ 100 นาท ีระยะเวลาที�เหลอือยู่
จะปรากฏขึ�นในชว่งเริ�มตน้ของการบนัทกึ

เมื�อระยะเวลาที�สามารถบนัทกึเป็น 0 นาท ี[เริ�มตน้บนัทกึ] ถกูปิดใชง้าน และคณุจําเป็นตอ้งเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวกอ่นที�จะ
เริ�มการบนัทกึ สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ”
เมื�อดสิกไ์ดรฟ์ของคอมพวิเตอรข์องคณุไมไ่ดม้พีื�นที�วา่งดสิกเ์พยีงพอ เพิ�มพื�นที�ดสิก ์ตวัอยา่งเชน่โดยการถอนการตดิตั �งโปรแกรมที�
ไมจํ่าเป็น หรอืการเปลี�ยนขนาดของพารต์ชินั
พื�นที�ดสิกต์วัอยา่งที�จําเป็นสําหรับการบนัทกึจะมดีงันี�:

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

รปูแบบ
ขอ้มลู

ความถี�ในการสุม่ (ความ
ลกึของบติ)

พื�นที�ดสิกท์ ี�จาํเป็นสาํหรบัการบนัทกึ
ประมาณหนึ�งนาที

ตอ้งใชพ้ื�นที�ดสิกใ์นการบนัทกึ
ประมาณ 30 นาที

PCM
(WAV)

44.1 กโิลเฮริต์ซ ์(16
บติ/24 บติ)

32 เมกะไบต์ 950 เมกะไบต์

48 กโิลเฮริต์ซ ์(16 บติ/24
บติ)

35 เมกะไบต์ 1 กกิะไบต์

96 กโิลเฮริต์ซ ์(16 บติ/24
บติ)

70 เมกะไบต์ 2.1 กกิะไบต์

192 กโิลเฮริต์ซ ์(16 บติ/24
บติ)

140 เมกะไบต์ 4.1 กกิะไบต์

DSD
(DSF)

2.8 เมกะเฮริต์ซ์ 53 เมกะไบต์ 1.6 กกิะไบต์

5.6 เมกะเฮริต์ซ์ 106 เมกะไบต์ 3.2 กกิะไบต์
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การเพิ�มมารเ์กอร์

ในหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขนั�น คณุสามารถเพิ�มมารเ์กอรใ์หไ้ฟลช์ั�วคราว
เมื�อเพิ�มมารเ์กอร ์ตวัอยา่งเชน่ระหวา่งแทร็คเสยีง คณุสามารถแบง่และสง่ออกไฟลช์ั�วคราวไปยงัไฟลเ์พลงแตล่ะไฟล์

การปรบัตาํแหนง่มารเ์กอร์
เลอืกมารเ์กอรท์ี�ตอ้งการโดยคลกิที�หมายเลข ( ) ที�กําหนดให ้หรอืคลกิปุ่ ม  (มารก์เกอรก์อ่นหนา้) หรอืปุ่ ม  (มารก์เกอรถ์ดัไป)
จากนั�น คณุสามารถปรับตําแหน่งของมารเ์กอรท์ี�เลอืกโดยการทําอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี�:

คลกิที�ปุ่ มลกูศร ( / ) ทางดา้นซา้ยของหนา้ตา่ง

ลากมารเ์กอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา

กดปุ่ มลกูศรซา้ยหรอืขวาในแป้นพมิพ์

การลบมารเ์กอร์
คณุสามารถลบมารเ์กอรโ์ดยการทําอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี�:

คลกิที�ปุ่ ม (เร ิ�มเลน่) ที�หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขของ Hi-Res Audio Recorder

การเลน่กลบัของแทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราวจะเริ�มตน้

1

คลกิที�ปุ่ ม (หยดุเลน่) ที�จดุที�เลน่ที�คณุตอ้งการเพิ�มมารเ์กอร ์เชน่สว่นที�เงยีบระหวา่งแทร็คเสยีง2

คลกิปุ่ ม (เพิ�มมารก์เกอร)์

มารเ์กอรถ์กูเพิ�มไปยงัตําแหน่งของเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบั
หรอืคณุสามารถเพิ�มมารเ์กอรด์ว้ยการทําอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัตอ่ไปนี�:

คลกิ [แกไ้ข] - [เพิ�มมารก์เกอร]์ ที�แถบเมนูทางตอนบนสดุของหนา้ตา่ง

คลกิขวาที�เพิ�มพื�นที�มารเ์กอร ์และเลอืก [เพิ�มมารก์เกอร]์ จากเมนูนั�นๆ

3
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เลอืกมารเ์กอรท์ี�ตอ้งการ และคลกิ [แกไ้ข] - [ลบมารก์เกอร]์ ในแถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง

เลอืกและคลกิขวาที�มารเ์กอรท์ี�ตอ้งการ แลว้เลอืก [ลบมารก์เกอร]์ จากเมนูนั�นๆ

เลอืกและคลกิสองครั �งที�มารเ์กอรท์ี�ตอ้งการ

เลอืกมารเ์กอรท์ี�ตอ้งการ และกดปุ่ ม Delete ในแป้นพมิพ์

ในการลบมารเ์กอรท์ั �งหมดที�คณุไดเ้พิ�ม คลกิ [แกไ้ข] - [ลบมารก์เกอรท์ั �งหมด] ในแถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง หรอืคณุสามารถ
คลกิขวาที�เพิ�มพื�นที�มารเ์กอร ์และเลอืก [ลบมารก์เกอรท์ั �งหมด] จากเมนูนั�นๆ เพื�อที�จะลบออกทั �งหมด

หมายเหตุ
มารเ์กอรตํ์าแหน่งเริ�มตน้ ( ) และมารเ์กอรตํ์าแหน่งที�ส ิ�นสดุ ( ) ของชดุของแทร็คเพลงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราวจะถกูเพิ�มโดยอตัโนมตัิ
และคณุไมส่ามารถยา้ยหรอืลบมารเ์กอรเ์หลา่นี�

เสยีงที�คณุไดย้นิจากคอมพวิเตอรข์องคณุในระหวา่งการบนัทกึไมไ่ดเ้ป็นเสยีงที�มคีวามละเอยีดสงู คณุจะไดย้นิเสยีงที�ถกูแปลงในรปูแบบที�สามารถ
เลน่ไดโ้ดยคอมพวิเตอรจ์ากไฟลช์ั�วคราวที�ถกูบนัทกึไว ้

คาํแนะนํา
คณุสามารถเพิ�มมารเ์กอรไ์ดถ้งึ 60 ตวั

นอกจากนี� คณุยงัสามารถเพิ�มมารเ์กอรท์ี�สว่นเงยีบระหวา่งแทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ั�วคราว เพื�อที�จะแยกออกจากสว่นที�ถกูสง่ออก
คําแนะนําโดยละเอยีดในการสง่ออกนั�น โปรดดทูี� “การสง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว”้

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การปรบัระดบัสญัญาณสาํหรบัเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรบัคา่เกน)

ที�หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขคณุสามารถปรับระดบัสญัญาณ (คา่เกน) สําหรับไฟลช์ั�วคราว
คณุสามารถเลอืกปรับคา่เกนอตัโนมตั ิเชน่เดยีวกบัการปรับคา่เกนดว้ยตวัเอง ที�ชว่ยใหค้ณุเพิ�มคา่ได ้1 dB ระหวา่ง +1 dB และ +6 dB

หมายเหตุ
หากระดบัสญัญาณสงูสดุของไฟลช์ั�วคราวเกนิ -1 dB ขณะที�บนัทกึ การเลอืก “อตัโนมตั”ิ ในขั �นตอนที� 2 จะไมเ่พิ�มคา่เกน

การเลอืก “อตัโนมตั”ิ ในขั �นตอนที� 2 จะไมไ่ดเ้พิ�มคา่เกนโดยอตัโนมตัมิากกวา่ +6 dB

หากรปูแบบ DSD ถกูเลอืกในการสง่ออกไปยงัไฟล ์คา่เกนที�เพิ�มขึ�นจะสง่ผลใหส้ง่ออกดว้ยเวลานานกวา่

ระดบัสญัญาณอาจไมส่งูถงึ -1 dB ถงึแมจ้ะมกีารปรับคา่เกน ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัแผน่ไวนลิ

ในขณะที�หยดุพกัการเลน่กลบั คลกิปุ่ มเลอืกคา่เกน ( ) ที�หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขของ Hi-Res Audio Recorder1

เลอืกคา่ของการต ั�งคา่ที�นยิมของคณุจากระหวา่ง +1 dB และ +6 dB

กอ่นที�จะปรับนั�น “0 dB” (ไมม่กีารปรับ) ถกูเลอืกเป็นคา่เกนสําหรับไฟลช์ั�วคราว
ขณะที� “อตัโนมตั”ิ ถกูเลอืก ระดบัสญัญาณสงูสดุถกูปรับโดยอตัโนมตัเิพื�อที�จะไมใ่หเ้กนิ 0 dB

2

เมื�อคณุเสร็จสิ�นการเลอืกคา่เกน เลน่ไฟลช์ ั�วคราวเพื�อตรวจสอบรปูคลื�นของเสยีงและแถบวดัระดบัสญัญาณของ
สญัญาณคา่เกน

แถบระดบัสญัญาณจะยาวขึ�นหรอืสั �นลงตามระดบัสญัญาณซา้ยและดา้นขวาของแทร็คเสยีง
เมื�อเลน่ถงึจดุที�ระดบัสญัญาณมาถงึ 0 dB (จดุ OVER) ตวัชี�จะปรากฏอยูเ่หนอืจดุ OVER ในรปูคลื�นพอด ีในเวลาเดยีวกนั ก็วดั
ดว้ยแสงไฟ ที�ดา้นขวาสดุของแถบวดัระดบัสญัญาณที�ปลายขวาทั �งสองดา้นหรอืดา้นเดยีวอกีดว้ย
ตวัชี�วดัอยูท่ี�ระดบัสงูสดุและ ยงัคงสวา่งในชว่งเวลาใดเวลาหนึ�ง แลว้ดบัไปโดยอตัโนมตัิ

3
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การสง่ออกไฟลช์ ั�วคราวที�มเีสยีงที�ไดบ้นัทกึไว้

สง่ออกไฟลช์ั�วคราวที�คณุแกไ้ขในหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขและบนัทกึเพลงเป็นไฟลท์ี�ไดบ้นัทกึไว ้
ถา้จะไมร่วมสว่นที�เงยีบระหวา่งเพลงเนื�องจากจากการสง่ออก คณุจะตอ้งยกเลกิเลอืกมารเ์กอรนั์�น
สําหรับรายละเอยีดเกี�ยวกบัการเพิ�มมารเ์กอร ์ด ู“การเพิ�มมารเ์กอร”์

เมื�อไฟลถ์กูบนัทกึไว ้หนา้ตา่งโหมดแกไ้ขจะปรากฏ
ในการเริ�มตน้การบนัทกึใหม ่คลกิ [แฟ้ม] - [ใหม]่ ที�แถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่งเพื�อแสดงหนา้ตา่งโหมดบนัทกึ

หมายเหตุ
คณุไมส่ามารถระบรุปูแบบไฟล ์เมื�อคณุสง่ออกไฟลช์ั�วคราว จะตอ้งระบรุปูแบบไฟลไ์วก้อ่นที�คณุจะเริ�มการบนัทกึ
สําหรับคําแนะนําในการตั �งคา่โดยละเอยีด โปรดดทูี� “ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ”

คาํแนะนํา
� � � � � � �

ในหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขของ Hi-Res Audio Recorder เพิ�มมารเ์กอรแ์ละคลกิ [เขยีนลงแฟ้ม]

หนา้ตา่งเขยีนไปยงัแฟ้มปรากฏขึ�นพรอ้มกบัรายการของมารเ์กอรท์ี�เพิ�มและชื�อไฟล์
ตามคา่เริ�มตน้ ชื�อไฟลแ์ตล่ะไฟลจ์ะปรากฏในรปูแบบ “(หมายเลขแทร็ค) _ (ปี)(วนัที�)(เวลา). (นามสกลุไฟล)์” (ตวัอยา่งเชน่
01_20160401012345.wav)

1

ยกเลกิเลอืกมารเ์กอรส์าํหรบัสว่นที�คณุตอ้งการที�จะแยกออกจากการสง่ออก2

คลกิ [เขยีนลงแฟ้ม]

หนา้ตา่งสําหรับการเลอืกปลายทางที�จะบนัทกึไฟลจ์ะปรากฏขึ�น

3

เลอืกปลายทางและคลกิ [ตกลง]

โฟลเดอรถ์กูสรา้งขึ�นในปลายทางที�ระบ ุและไฟลท์ี�บนัทกึไวจ้ะถกูบนัทกึไวใ้นโฟลเดอรนั์�น
ถา้คณุปลอ่ยใหช้ื�ออลับั �มวา่งในหนา้ตา่งเขยีนไปยงัแฟ้มโฟลเดอรจ์ะมชีื�อในรปูแบบ “(ปี)(วนัที�)(เวลา)” (ตวัอยา่งเชน่
20160401012345)

4
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หลงัจากที�คณุไดร้ะบมุารเ์กอรเ์พื�อการสง่ออก คณุสามารถกําหนดหมายเลขแทร็คและวนัที�ที�จะรวมอยูใ่นชื�อของไฟลท์ี�สง่ออกไดอ้กีครั �ง คลกิ
[ปรับปรงุชื�อแฟ้ม] แลว้คลกิ [ตกลง] ในหนา้ตา่งขอ้ความ หมายเลขแทร็คและวนัที�ในชื�อของไฟลท์ี�สง่ออกทกุไฟลจ์ะถกูแทนที�ดว้ยหมายเลขและ
วนัที�ใหม ่นอกจากนี� ในหนา้ตา่งขอ้ความ คณุยงัสามารถเลอืกหมายเลขสําหรับ “เลขที�แทรคเริ�มตน้” เพื�อระบหุมายเลขแทร็คแรกของชื�อไฟลท์ี�สง่
ออก

คณุสามารถเปลี�ยนชื�อไฟลท์ี�สง่ออกพรอ้มกบัชื�อแทร็ค ใสช่ื�อแทร็คและคลกิ [ตวัเลอืก] - [ใชช้ื�อแทรคเป็นชื�อแฟ้ม] หมายเลขแทร็คและนามสกลุจะ
ยงัคงไมเ่ปลี�ยนแปลง

คณุสามารถคดัลอกชื�อศลิปินของอลับั �มในเขตขอ้มลู “ศลิปินของแทรค” ของแทร็คเสยีงทั �งหมด ใสช่ื�อศลิปินของอลับั �มและคลกิ [ตวัเลอืก] - [คดั
ลอกศลิปินของอลับั �มเป็นศลิปินของแทรค]

ถา้คณุใสช่ื�อแทร็คและชื�อศลิปินของแทร็ค และคลกิ [ใช]้ ขอ้มลูที�คณุไดป้้อนจะถกูบนัทกึไวช้ั�วคราว ฟังกช์ั�นนี�จะมปีระโยชนเ์มื�อคณุตอ้งการแกไ้ข
ไฟลช์ั�วคราวทั �งหมดอกีครั �ง ถา้จะแกไ้ขไฟลช์ั�วคราวอกีครั �ง คลกิ [ยกเลกิ] ในหนา้ตา่งเขยีนไปยงัแฟ้มจากนั�น คณุสามารถใชช้ื�อแทร็คที�บนัทกึไว ้
และชื�อศลิปินของแทร็คในหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข เพื�อการสง่ออกไดอ้กีครั �ง

หวัขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง
หนา้ตา่งโหมดแกไ้ข
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การใชแ้ถบเมน ู(ที�เครื�อง Windows)

คําอธบิายตอ่ไปนี�เป็นตวัเลอืกเมนูที�คณุสามารถเลอืกจากแถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่ง

หมายเหตุ

อาจไมส่ามารถใชต้วัเลอืกเมนูบางตวัได ้โดยขึ�นอยูก่บัหนา้ตา่งที�แสดง

แฟ้ม

ใหม:่
ลา้งไฟลช์ั�วคราวและดําเนนิการตอ่ดว้ยสถานะเริ�มตน้ของหนา้ตา่งโหมดบนัทกึ
รปูแบบไฟลท์ี�คณุเปลี�ยนแปลงจากคา่เริ�มตน้ที�ยงัคงอยูอ่ยา่งที�เคยเป็นอยู่

การตั �งคา่:
แสดงหนา้ตา่งสําหรับการตั �งคา่รปูแบบไฟลแ์ละการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว

เขยีนไปที�แฟ้ม:
แสดงหนา้ตา่งเขยีนไปยงัแฟ้ม

ออก:
ออกจาก Hi-Res Audio Recorder

บนัทกึ

เริ�มการบนัทกึ:
แสดงขอ้ความยนืยนัวา่ จะเริ�มตน้การบนัทกึไหม

หยดุบนัทกึชั�วคราว:
หยดุการบนัทกึที�กําลงัดําเนนิการ

บนัทกึเสร็จแลว้:
แสดงหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขเมื�อคณุเลอืกตวัเลอืกเมนูนี�หลงัจากเสร็จสิ�นการบนัทกึ

แกไ้ข

เมนูตวัเลอืกตอ่ไปนี�จะมอียูใ่นหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

เริ�มเลน่:
เริ�มเลน่ไฟลช์ั�วคราว

หยดุเลน่:
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หยดุการเลน่ไฟลช์ั�วคราว

เพิ�มมารก์เกอร:์
เพิ�มมารเ์กอรเ์พื�อไปที�ตําแหน่งเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัเมื�อคณุเลอืกตวัเลอืกเมนูนี�ในขณะที�การเลน่ของไฟลช์ั�วคราวถกูหยดุชั�วคราว

มารก์เกอรถ์ดัไป:
เลื�อนเคอรเ์ซอรเ์ลน่ไปยงัตําแหน่งมารเ์กอรถ์ดัไป

มารก์เกอรก์อ่นหนา้:
เลื�อนเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัไปยงัตําแหน่งมารเ์กอรก์อ่นหนา้นี�

ลบมารก์เกอร:์
ลบมารเ์กอรท์ี�เลอืก

ลบมารก์เกอรท์ั �งหมด:
ลบมารเ์กอรท์ี�เพิ�มทั �งหมด

เกน:
แสดงคา่ระดบัสญัญาณที�คณุสามารถเลอืกใหข้อ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว)

ดู

เมนูตวัเลอืกตอ่ไปนี�จะมอียูใ่นหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

ซมูเขา้:
ซมูขยายรปูคลื�นของไฟลช์ั�วคราว

ซมูออก:
ซมูยอ่รปูคลื�นของไฟลช์ั�วคราว

หนา้ตอ่ไป:
แสดงหนา้ถดัไปของไฟลช์ั�วคราว ถา้ครอบคลมุอยูห่ลายๆ หนา้

หนา้กอ่นนี�:
แสดงหนา้กอ่นหนา้นี�ของไฟลช์ั�วคราว ถา้ครอบคลมุหลายๆ หนา้

วธิใีช้

วธิใีช:้
เริ�มตน้เว็บเบราเซอรเ์พื�อแสดงวธิใีชข้อง Hi-Res Audio Recorder

ตรวจสอบเพื�อปรับปรงุ:
แสดงขอ้มลูการปรับปรงุเกี�ยวกบั Hi-Res Audio Recorder
เมื�อมกีารปรับปรงุใดๆ ที�สามารถใชไ้ด ้ขอ้ความจะปรากฏ คลกิ [ดาวนโ์หลด] และทําตามขั �นตอนทางดา้นลา่ง

ดาวนโ์หลดโปรแกรมตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder ใหมแ่ละบนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ

เมื�อโปรแกรมตดิตั �งถกูดาวนโ์หลดเสร็จแลว้ ออกจาก Hi-Res Audio Recorder

คลกิสองครั �งที�ตวัตดิตั �งโปรแกรมที�บนัทกึไว ้
การตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder รุน่ใหมเ่ริ�มตน้ขึ�น
เมื�อเสร็จสิ�นการตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder จะถกูแทนที�ดว้ยรุน่ใหม่

เกี�ยวกบั:
แสดงรุน่ของ Hi-Res Audio Recorder และปีลขิสทิธิ�ของโปรแกรม

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การใชแ้ถบเมน ู(ที�เครื�อง Mac)

ตอ่ไปนี�จะอธบิายตวัเลอืกเมนูที�คณุสามารถเลอืกจากแถบเมนู

หมายเหตุ

อาจไมส่ามารถใชต้วัเลอืกเมนูบางตวัได ้โดยขึ�นอยูก่บัหนา้ตา่งที�แสดง

Hi-Res Audio Recorder

เกี�ยวกบั:
แสดงรุน่ของ Hi-Res Audio Recorder และปีลขิสทิธิ�ของโปรแกรม

การตั �งคา่:
แสดงหนา้ตา่งสําหรับการตั �งคา่รปูแบบไฟลแ์ละการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว

ออก:
ออกจาก Hi-Res Audio Recorder

แฟ้ม

ใหม:่
ลา้งไฟลช์ั�วคราวและดําเนนิการตอ่ดว้ยสถานะเริ�มตน้ของหนา้ตา่งโหมดบนัทกึ
รปูแบบไฟลท์ี�คณุเปลี�ยนแปลงจากคา่เริ�มตน้ที�ยงัคงอยูอ่ยา่งที�เคยเป็นอยู่

เขยีนไปที�แฟ้ม:
แสดงหนา้ตา่ง เขยีนไปยงัแฟ้ม

บนัทกึ

เริ�มการบนัทกึ:
แสดงขอ้ความยนืยนัวา่ จะเริ�มตน้การบนัทกึไหม

หยดุบนัทกึชั�วคราว:
หยดุการบนัทกึที�กําลงัดําเนนิการ

บนัทกึเสร็จแลว้:
แสดงหนา้ตา่งโหมดแกไ้ขเมื�อคณุเลอืกตวัเลอืกเมนูนี�หลงัจากเสร็จสิ�นการบนัทกึ

แกไ้ข

เมนูตวัเลอืกตอ่ไปนี�จะมอียูใ่นหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข
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เริ�มเลน่:
เริ�มเลน่ไฟลช์ั�วคราว

หยดุเลน่:
หยดุการเลน่ไฟลช์ั�วคราว

เพิ�มมารก์เกอร:์
เพิ�มมารเ์กอรเ์พื�อไปที�ตําแหน่งเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัเมื�อคณุเลอืกตวัเลอืกเมนูนี�ในขณะที�การเลน่ของไฟลช์ั�วคราวถกูหยดุชั�วคราว

มารก์เกอรถ์ดัไป:
เลื�อนเคอรเ์ซอรเ์ลน่ไปยงัตําแหน่งมารเ์กอรถ์ดัไป

มารก์เกอรก์อ่นหนา้:
เลื�อนเคอรเ์ซอรเ์ลน่กลบัไปยงัตําแหน่งมารเ์กอรก์อ่นหนา้นี�

ลบมารก์เกอร:์
ลบมารเ์กอรท์ี�เลอืก

ลบมารก์เกอรท์ั �งหมด:
ลบมารเ์กอรท์ี�เพิ�มทั �งหมด

เกน:
แสดงคา่ระดบัสญัญาณที�คณุสามารถเลอืกใหข้อ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว)

ดู

เมนูตวัเลอืกตอ่ไปนี�จะมอียูใ่นหนา้ตา่งโหมดแกไ้ข

ซมูเขา้:
ซมูขยายรปูคลื�นของไฟลช์ั�วคราว

ซมูออก:
ซมูยอ่รปูคลื�นของไฟลช์ั�วคราว

หนา้ตอ่ไป:
แสดงหนา้ถดัไปของไฟลช์ั�วคราว ถา้ครอบคลมุอยูห่ลายๆ หนา้

หนา้กอ่นนี�:
แสดงหนา้กอ่นหนา้นี�ของไฟลช์ั�วคราว ถา้ครอบคลมุหลายๆ หนา้

วธิใีช้

วธิใีช:้
เริ�มตน้เว็บเบราเซอรเ์พื�อแสดงวธิใีชข้อง Hi-Res Audio Recorder

ตรวจสอบเพื�อปรับปรงุ:
แสดงขอ้มลูการปรับปรงุเกี�ยวกบั Hi-Res Audio Recorder
เมื�อมกีารปรับปรงุใดๆ ที�สามารถใชไ้ด ้ขอ้ความจะปรากฏ คลกิ [ดาวนโ์หลด] และทําตามขั �นตอนทางดา้นลา่ง

ดาวนโ์หลดโปรแกรมตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder ใหมแ่ละบนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ

เมื�อโปรแกรมตดิตั �งถกูดาวนโ์หลดเสร็จแลว้ ออกจาก Hi-Res Audio Recorder

คลกิสองครั �งที�ตวัตดิตั �งโปรแกรมที�บนัทกึไว ้
การตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder รุน่ใหมเ่ริ�มตน้ขึ�น
เมื�อเสร็จสิ�นการตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder จะถกูแทนที�ดว้ยโปรแกรมรุน่ใหม่
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ขอ้ความผดิพลาด

การเชื�อมตอ่

ไมพ่บอปุกรณ ์ตรวจสอบไฟฟ้าหรอืการเชื�อมตอ่ของอปุกรณ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เครื�องเลน่แผน่เสยีงเปิดอยู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรข์องคณุเชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง สําหรับคําแนะนําในการเชื�อมตอ่โดยละเอยีด ดทูี� “การ
เชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง”
ในขณะที� Hi-Res Audio Recorder ถกูโหลดและทํางาน การสลบัผูใ้ชข้อง Windows ทําใหโ้ปรแกรมทํางานไมถ่กูตอ้ง ออกจาก
Hi-Res Audio Recorder เสยีกอ่น และจากนั�นจงึสลบัผูใ้ช ้

ตดัการเชื�อมตอ่อปุกรณ ์ตรวจสอบไฟฟ้าหรอืการเชื�อมตอ่ของอปุกรณ์
เครื�องเลน่แผน่เสยีงถกูปิดในขณะที�การบนัทกึแผน่ไวนลิกําลงัคบืหนา้หรอืหยดุชั�วคราว เปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง
การเชื�อมตอ่ระหวา่งเครื�องเลน่แผน่เสยีงและคอมพวิเตอรข์องคณุจะหายไปในขณะที�การบนัทกึแผน่ไวนลิกําลงัคบืหนา้หรอืหยดุ
ชั�วคราว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สายเคเบลิ USB หรอืตวัแปลงไฟฟ้าตน้กําลงัไดเ้ชื�อมตอ่อยา่งแน่นหนา

การบนัทกึ

หยดุบนัทกึเพราะมาถงึขดีจาํกดัของเวลาที�บนัทกึ
ระยะเวลาสงูสดุที�สามารถบนัทกึดว้ย Hi-Res Audio Recorder เป็นเวลา 100 นาท ีเมื�อระยะเวลาบนัทกึเกนิ 100 นาท ีการบนัทกึจะ
หยดุโดยอตัโนมตัิ

การแกไ้ข

ไมส่ามารถเพิ�มมารก์เกอรไ์ดอ้กี ลบมารก์เกอรท์ ี�ไมจ่าํเป็นและลองอกีคร ั�ง
คณุสามารถเพิ�มมารเ์กอรไ์ดถ้งึ 60 ตวั ลบมารเ์กอรท์ี�ไมจํ่าเป็น

การจดัเก็บไฟลช์ ั�วคราว

คณุไมส่ามารถระบโุฟลเดอรเ์ป็นที�จดัเก็บแฟ้มช ั�วคราว เลอืกโฟลเดอรอ์ ื�น
คณุไมส่ามารถเลอืกโฟลเดอรบ์นดสิกไ์ดรฟ์บางตวัเพื�ออยา่งที�จะนํามาใชเ้ป็นพื�นที�จัดเก็บไฟลช์ั�วคราว เชน่ไดรฟ์เครอืขา่ย หรอืไดรฟ์ซดีี
กรณุาเลอืกโฟลเดอรอ์ื�น

ลม้เหลวในการใชโ้ฟลเดอรท์ ี�ระบเุป็นจดัเก็บแฟ้มช ั�วคราว กรณุาเปลี�ยนการจดัเก็บแฟ้มช ั�วคราว
คณุไมส่ามารถใชโ้ฟลเดอรท์ี�คณุระบเุป็นที�จัดเก็บไฟลช์ั�วคราวในกรณีดงัตอ่ไปนี� เปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว

ดสิกไ์ดรฟ์ที�มกีารจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวตดัการเชื�อมตอ่จากคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืปิดไปแลว้
ในขณะที�ดสิกไ์ดรฟ์อยูใ่นสภาพดงักลา่วขา้งตน้ คณุไดค้ลกิปุ่ ม (เริ�มการบนัทกึ)
เนื�องจากความเร็วของดสิกไ์ดรฟ์ที�มกีารจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวนั�นลา่ชา้ ความลา่ชา้ในการกวาดรปูแบบของคลื�นสญัญาณทําใหห้น่วย
ความจําลน้

หากไมใ่ชไ่ดรฟ์เร ิ�มตน้ ความเร็วในการเขา้ถงึอาจชา้ลง ทาํใหเ้กดิสรา้งรปูแบบของคลื�นลา่ชา้ หรอืมกีารกระ
โดดขา้มเสยีง คณุแนใ่จวา่ ตอ้งการที�จะเปลี�ยนที�จดัเก็บแฟ้มช ั�วคราวหรอื
การเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวที�เป็นเริ�มตน้อาจทําใหเ้กดิความลา่ชา้ในการกวาดภาพรปูคลื�นหรอืการขา้มเสยีง
คลกิ [ใช]่ เพื�อเปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราว หากตอ้งการยกเลกิการดําเนนิการ คลกิ [ไมใ่ช]่

การสง่ออก
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ตวัอกัษรที�ไมส่ามารถยอมรบัไดต้รวจพบในชื�อแฟ้ม เปลี�ยนชื�อแฟ้ม
ความพยายามที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราวไปยงัไฟลห์รอืหลายไฟลล์ม้เหลวเนื�องจากชื�อไฟลม์อีกัขระที�ยอมรับไมไ่ด ้
เปลี�ยนชื�อไฟล์

พบตวัอกัษรที�ไมส่ามารถยอมรบัไดใ้นชื�ออลับ ั�ม เปลี�ยนชื�ออลับ ั�ม
ความพยายามที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราวไปยงัไฟลห์รอืหลายไฟลล์ม้เหลวเนื�องจากชื�ออลับั �มมอีกัขระที�ยอมรับไมไ่ด ้
เปลี�ยนชื�ออลับั �ม

ไมไ่ดร้ะบชุื�อแฟ้ม กรณุาป้อนชื�อแฟ้ม
ความพยายามที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราวไปไฟลล์ม้เหลวเนื�องจากขอ้มลูชื�อไฟลท์ี�ถกูทิ�งไวว้า่งเปลา่
ป้อนชื�อไฟล์

ชื�อแฟ้มซํ�ากนั กรณุาเปลี�ยนชื�อแฟ้ม
ความพยายามที�จะสง่ออกไฟลช์ั�วคราวไปยงัไฟลห์รอืหลายไฟลล์ม้เหลวเนื�องจากไฟลม์ชีื�อเดยีวกนัอยูแ่ลว้
เปลี�ยนชื�อไฟล์

การบนัทกึ

มแีฟ้มที�มชีื�อเดยีวกนัอยูแ่ลว้ที�ปลายทาง คณุแนใ่จวา่ ตอ้งการที�จะเปลี�ยนหรอื
ไฟลท์ี�บนัทกึมชีื�อเดยีวกนัอยูแ่ลว้ในโฟลเดอรป์ลายทาง
หากคณุตอ้งการจะเขยีนทบัดว้ยการบนัทกึในปัจจบุนั คลกิที� [ตกลง]
หากคณุตอ้งการที�จะเก็บไฟลท์ี�มอียู ่ใหเ้ปลี�ยนชื�อไฟลเ์สยี

โฟลเดอรท์ ี�มชีื�อเดยีวกบัแฟ้มมอียูท่ ี�ปลายทาง กรณุาเปลี�ยนชื�อแฟ้ม
ชื�อไฟลจ์ะเหมอืนกบัชื�อของโฟลเดอรท์ี�มอียูท่ี�ปลายทางสําหรับการบนัทกึไฟล์
เปลี�ยนชื�อไฟล์

เสน้ทางแฟ้มยาวเกนิไป กรณุาเปลี�ยนชื�อแฟ้มหรอืปลายทาง
เสน้ทางไปยงัไฟลม์คีวามยาวของอกัขระเกนิคา่สงูสดุ
เปลี�ยนชื�อไฟลห์รอืปลายทาง

แฟ้มที�มชีื�อเดยีวกบัชื�อโฟลเดอรม์อียูท่ ี�ปลายทาง เปลี�ยนชื�ออลับ ั�ม (ชื�อโฟลเดอร)์
ชื�ออลับั �ม (ชื�อโฟลเดอร)์ ของไฟลท์ี�บนัทกึหรอืหลายไฟลเ์หมอืนกบัชื�อของไฟลท์ี�มอียูแ่ลว้ในปลายทาง
เปลี�ยนชื�ออลับั �ม (ชื�อโฟลเดอร)์

พื�นที�วา่งไมเ่พยีงพอในปลายทาง ลบแฟ้มที�ไมจ่าํเป็นหรอืเปลี�ยนปลายทาง
ไมม่พีื�นที�วา่งในดสิกเ์พยีงพอในปลายทางเพื�อจะบนัทกึไฟล์
เพิ�มพื�นที�ดสิก ์ตวัอยา่งเชน่โดยการลบไฟลท์ี�ไมจํ่าเป็น หรอืการเปลี�ยนปลายทาง

ไมส่ามารถบนัทกึแฟ้ม สาํหรบัรายละเอยีดเพิ�มเตมิ คลกิ “วธิใีช”้ ในเมน ูและดคููม่อืชว่ยเหลอื
ความพยายามที�จะบนัทกึไฟลห์รอืหลายไฟลล์ม้เหลว สําหรับรายละเอยีด โปรดดทูี� “ความพยายามที�จะบนัทกึไฟลไ์มสํ่าเร็จ”

เครอืขา่ย

ไดร้บัขอ้มลูรุน่ไมส่าํเร็จ กรณุาตรวจสอบการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคอมพวิเตอรข์องคณุ
ความพยายามที�จะอา่นขอ้มลูเกี�ยวกบัรุน่ของ Hi-Res Audio Recorder ลม้เหลว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรข์องคณุเชื�อมตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต

ไมส่ามารถดาวนโ์หลดรุน่ใหม ่กรณุาตรวจสอบการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคอมพวิเตอรข์องคณุ
ความพยายามที�จะดาวนโ์หลดเวอรช์นัใหมข่องHi-Res Audio Recorder ลม้เหลว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรข์องคณุเชื�อมตอ่
กบัอนิเทอรเ์น็ต

สิ�งอื�นๆ

40



มปีญัหาเกี�ยวกบัอปุกรณก์ารเลน่แฟ้มเสยีง อาจจะไมไ่ดร้บัการตดิต ั�งที�คอมพวิเตอรข์องคณุหรอือาจจะใชง้าน
อยูโ่ดยแอปอื�น

ตดิตั �งโปรแกรมเลน่ไฟลเ์สยีงในคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากโปรแกรมกําลงัใชอ้ปุกรณก์ารเลน่เสยีง ออกจากโปรแกรมนั�นเสยี
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การตดิต ั�งลม้เหลว

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไมไ่ดใ้ชค้อมพวิเตอรท์ี�มรีะบบปฏบิตักิารที�ไมร่องรับ ใชค้อมพวิเตอรท์ี�มรีะบบปฏบิตักิารที�รองรับอยา่งหนึ�ง
สําหรับรายละเอยีด โปรดด ู“ความตอ้งการของระบบ”

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ดสิกไ์ดรฟ์มพีื�นที�ดสิกเ์พยีงพอ ในการตดิตั �ง ตอ้งใชพ้ื�นที�วา่งในดสิกป์ระมาณ 100 เมกะไบต ์ถา้ไมม่พีื�นที�วา่ง
ในดสิกม์ากพอ ลบไฟลท์ี�ไมจํ่าเป็นออกไปเสยี

ถา้คณุไดเ้ปิดเขา้สูร่ะบบ (ล็อกอนิ) เครื�องคอมพวิเตอรโ์ดยไมใ่ชบ้ญัชผีูใ้ชท้ี�มสีทิธิ�ของผูด้แูลระบบ (บญัชผีูใ้ชท้ี�ไมไ่ดเ้ป็นผูด้แูล
ระบบ) คณุไมส่ามารถตดิตั �งหรอืถอนการตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder เปลี�ยนบญัชไีปยงับญัชขีองผูด้แูลระบบโดยการป้อนชื�อผู ้
ใชแ้ละรหสัผา่นของผูด้แูลระบบหรอืออกจากระบบ (ล็อกเอาท)์ คอมพวิเตอร ์แลว้เขา้สูร่ะบบ (ล็อกอนิ) ดว้ยบญัชผีูด้แูลระบบอกีครั �ง
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คอมพวิเตอรข์องคณุตรวจสอบการเชื�อมตอ่กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงไมส่าํเร็จ

ปลดการเชื�อมตอ่สาย USB และเปิดเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุอกีครั �ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรเ์ปิดและทํางาน แลว้เชื�อม
ตอ่คอมพวิเตอรก์บัเครื�องเลน่แผน่เสยีงดว้ยสาย USB
สําหรับคําแนะนําในการเชื�อมตอ่โดยละเอยีด ดทูี� “การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง”

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ซอฟตแ์วรท์ี�เป็นไดรเวอรข์องอปุกรณ ์USB ถกูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้ (ที�เครื�อง Windows)
การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงดว้ยสาย USB ในครั �งแรก หรอืการใชช้อ่ง USB อื�นๆ นอกเหนอืจากที�คณุ
ใชก้อ่นหนา้นี�อาจทําการตดิตั �งซอฟแวรโ์ปรแกรมควบคมุอปุกรณ ์USB โดยอตัโนมตัอิกีครั �ง
เชื�อมตอ่เครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัคอมพวิเตอร ์และเปิดใชง้านเครื�องเลน่แผน่เสยีง แลว้คลกิ [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [ตวั
จัดการอปุกรณ]์ หรอืคลกิขวาที� [เริ�มตน้] แลว้คลกิ [ตวัจัดการอปุกรณ]์
หาก “PS-HX500” ปรากฏภายใต ้[Sound, video and game controllers] ที�หนา้ตา่ง ซอฟตแ์วรท์ี�เป็นไดรเวอรข์องอปุกรณ ์USB
ไดถ้กูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้

ทําตามขั �นตอนตอ่ไปนี�เพื�อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ชื�อเครื�องเลน่แผน่เสยีงจะปรากฏที� “ขอ้มลูระบบ” (ที�เครื�อง Mac)

เชื�อมตอ่เครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัคอมพวิเตอรแ์ละเปิดเครื�อง
คลกิ [เกี�ยวกบั Mac นี�] ที�เมนู Apple
คลกิ [ภาพรวม] - [รายงานระบบ]
คลกิ [USB] ภายใต ้[ฮารด์แวร]์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “PS-HX500” ปรากฏขึ�น

หมายเหตุ

หากการปรับปรงุลา่สดุของ Windows ไมเ่กดิขึ�น โปรแกรมประยกุตอ์าจไมไ่ดรั้บการตดิตั �งอยา่งเรยีบรอ้ย เริ�มตน้ Windows Update และตดิตั �ง
โปรแกรมปรับปรงุลา่สดุ
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

Hi-Res Audio Recorder ไมไ่ดเ้ร ิ�มตน้

คอมพวิเตอรข์องคณุอาจไมไ่ดทํ้างานจนสําเร็จ เริ�มตน้โปรแกรมอกีครั �งเพื�อดวูา่ มทํีางานอยา่งถกูตอ้งไหม

คอมพวิเตอรข์องคณุอาจไมไ่ดทํ้างานจนสําเร็จ เปิดคอมพวิเตอรอ์กีครั �ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Hi-Res Audio Recorder ถกูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้ (ที�เครื�อง Windows)

คลกิ [โปรแกรมและคณุลกัษณะ] ใน [แผงควบคมุ] หรอืคลกิ [แอพและคณุสมบตั]ิ ใน [การตั �งคา่] และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Hi-
ResAudioRecorder” ปรากฏขึ�น
เชื�อมตอ่เครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัคอมพวิเตอรแ์ละเปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง จากนั�นคลกิ [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [ตวั
จัดการอปุกรณ]์ หรอืคลกิขวาที� [เริ�มตน้] จากนั�นคลกิ [ตวัจัดการอปุกรณ]์ แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “PS-HX500” แสดงที�
หนา้ตา่ง [Sound, video and game controllers]

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Hi-Res Audio Recorder ถกูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้ (ที�เครื�อง Mac)

เริ�มตน้ Finder และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Hi-Res Audio Recorder” ปรากฏขึ�นใน [แอพพลเิคชนั]

หาก Hi-Res Audio Recorder ไมไ่ดถ้กูตดิตั �งจนเสร็จเรยีบรอ้ย ถอนการตดิตั �งโปรแกรมและตดิตั �งทั �งหมดอกีครั �ง สําหรับคําแนะนํา
ในการตดิตั �งโดยละเอยีด โปรดด ู“การตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder ”
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การบนัทกึไมไ่ดเ้ร ิ�มตน้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เครื�องเลน่แผน่เสยีงและคอมพวิเตอรข์องคณุมกีารเชื�อมตอ่ดว้ยสาย USB

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เครื�องเลน่แผน่เสยีงเปิดอยู่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Hi-Res Audio Recorder ถกูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้ (ที�เครื�อง Windows)

คลกิ [โปรแกรมและคณุลกัษณะ] ใน [แผงควบคมุ] หรอืคลกิ [แอพและคณุสมบตั]ิ ใน [การตั �งคา่] และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Hi-
ResAudioRecorder” ปรากฏขึ�น
เชื�อมตอ่เครื�องเลน่แผน่เสยีงกบัคอมพวิเตอรแ์ละเปิดเครื�องเลน่แผน่เสยีง จากนั�นคลกิ [แผงควบคมุ] - [ฮารด์แวรแ์ละเสยีง] - [ตวั
จัดการอปุกรณ]์ หรอืคลกิขวาที� [เริ�มตน้] จากนั�นคลกิ [ตวัจัดการอปุกรณ]์ แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “PS-HX500” แสดงที�
หนา้ตา่ง [Sound, video and game controllers]

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Hi-Res Audio Recorder ถกูตดิตั �งเรยีบรอ้ยแลว้ (ที�เครื�อง Mac)

เริ�มตน้ Finder และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Hi-Res Audio Recorder” ปรากฏขึ�นใน [แอพพลเิคชนั]

หาก Hi-Res Audio Recorder ไมไ่ดถ้กูตดิตั �งจนเสร็จเรยีบรอ้ย ถอนการตดิตั �งโปรแกรมและตดิตั �งทั �งหมดอกีครั �ง สําหรับคําแนะนํา
ในการตดิตั �งโดยละเอยีด โปรดด ู“การตดิตั �ง Hi-Res Audio Recorder ”

หมายเหตุ
คลกิ [ตกลง] หากขอ้ความตอ่ไปนี�ปรากฏหลงัจากเริ�ม Hi-Res Audio Recorder (ที�เครื�อง Mac)

การคลกิ [ไมอ่นุญาต] จะทําใหไ้มส่ามารถบนัทกึได ้
หากเกดิเหตกุารณน์ี� โปรดคลกิ [การตั �งคา่ระบบ] บนเมนู Apple - [ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั] - [ความเป็นสว่นตวั] - [ไมโครโฟน] เลอืก
“Hi-Res Audio Recorder” ทางดา้นขวาของรายการแอพเพื�ออนุญาตใหเ้ขา้ถงึไมโครโฟน
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

เมื�อคณุกูค้นืเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุจากโหมดพกั (Standby) คณุจะไมไ่ดย้นิเสยีงจาก
คอมพวิเตอรห์รอืเครื�องเลน่แผน่เสยีงที�ไมไ่ดต้รวจพบโดยคอมพวิเตอร ์(ที�เครื�อง Windows
เทา่น ั�น)

คอมพวิเตอรบ์างเครื�องอาจตรวจสอบเครื�องเลน่แผน่เสยีงที�เชื�อมตอ่ไมสํ่าเร็จเมื�อถกูกูค้นืจากโหมดพัก (Standby) ปลดการเชื�อมตอ่
สาย USB และเปิดเครื�องคอมพวิเตอรข์องคณุอกีครั �ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คอมพวิเตอรเ์ปิดและทํางาน แลว้เชื�อมตอ่คอมพวิเตอร์
กบัเครื�องเลน่แผน่เสยีงดว้ยสาย USB
สําหรับคําแนะนําในการเชื�อมตอ่โดยละเอยีด ดทูี� “การเชื�อมตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัเครื�องเลน่แผน่เสยีง”

คาํแนะนํา
ในขณะที� Hi-Res Audio Recorder กําลงัทํางาน คอมพวิเตอรข์องคณุไมไ่ดเ้ขา้สูโ่หมดพัก (Standby) โดยอตัโนมตั ิโดยไมคํ่านงึถงึการตั �งคา่ใน
การการประหยดัพลงังานโดยอตัโนมตัิ
ถา้จะใหค้อมพวิเตอรเ์ขา้สูโ่หมดพัก (Standby) ออกจาก Hi-Res Audio Recorder และจากนั�นใหดํ้าเนนิการตามที�จําเป็นตอ้งใช ้
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การเลน่แทร็คเสยีงที�บนัทกึไวใ้นไฟลช์ ั�วคราวถกูขดัจงัหวะ (กระโดดขา้มเสยีง) หรอืการกวาด
รปูแบบของคลื�นลา่ชา้

โหลด CPU สงูที�คอมพวิเตอรข์องคณุ ออกจากโปรแกรมอื�นๆ

หากคณุกําลงัใชอ้ปุกรณ ์USB อื�นๆ พรอ้มกนั ใหห้ยดุใชอ้ปุกรณ ์USB เชน่นั�น

ความเร็วของดสิกไ์ดรฟ์ที�มกีารจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวอาจจะชา้เกนิไป เปลี�ยนการจัดเก็บไฟลช์ั�วคราวไปยงัโฟลเดอรบ์นดสิกไ์ดรฟ์
ความเร็วสงู เชน่ตวัฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ของคอมพวิเตอรข์องคณุ รายละเอยีดของคําแนะนําเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงการจัดเก็บไฟล์
ชั�วคราวอยูท่ี� “ขั �นตอนที� 2 เริ�มตน้ Hi-Res Audio Recorder ”
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คณุจะไดย้นิเสยีงรบกวนทางไฟฟ้าในขณะที�บนัทกึหรอืเลน่

ถา้อะแดปเตอร ์AC หรอืสายไฟ AC ของเครื�องเลน่แผน่เสยีง โคมไฟตั �งโตะ๊แบบเรอืงแสง หรอืโทรศพัทม์อืถอือยูใ่กลเ้ครื�องเลน่
แผน่เสยีง ยา้ยออกไปจากเครื�องเลน่แผน่เสยีงเสยี
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โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การปรบัระดบัสญัญาณ (คา่เกน) ทาํใหเ้กดิเสยีงรบกวน

คา่เกนที�คณุเลอืกอาจจะสงูเกนิไป
เลอืกคา่ที�ตํ�ากวา่
สําหรับรายละเอยีดของคําแนะนําในการเลอืกคา่เกน ใหด้ทูี� “การปรับระดบัสญัญาณสําหรับเสยีงที�บนัทกึไว ้(การปรับคา่เกน)”
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

การเลอืก “อตัโนมตั”ิ เพื�อการปรบัคา่เกนจะไมเ่ปลี�ยนแปลงระดบัสญัญาณ

ระดบัสญัญาณสงูสดุของขอ้มลูที�บนัทกึไว ้(ไฟลช์ั�วคราว) นั�นมคีา่มากกวา่ -1 dB
ในกรณีเชน่นั�น การเลอืก “อตัโนมตั”ิ จะไมเ่พิ�มคา่เกน
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

ความพยายามที�จะบนัทกึไฟลไ์มส่าํเร็จ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไมไ่ดพ้ยายามที�จะบนัทกึไฟลต์อ่ไปนี�:

ไฟลท์ี�ผูใ้ชค้อมพวิเตอรข์องคณุกําลงัใชอ้ยู่

ไฟลท์ี�โปรแกรมอื�นกําลงัใช ้

ขนาดไฟลอ์าจจะเกนิขนาดสงูสดุที�อนุญาตโดยระบบไฟล ์(ใชไ้ดถ้งึ 4 กกิะไบตสํ์าหรับ FAT32)
เปลี�ยนรปูแบบไฟลห์รอืลดขนาดไฟลโ์ดยการลดระยะเวลาในการบนัทกึ

ไฟลใ์นรปูแบบ WAV อาจจะมขีนาดใหญก่วา่ 4 กกิะไบต ์(ความจทุี�มอียูจ่ะบนัทกึไดน้านถงึ 60 นาทเีมื�อ “192 kHz” และ “24 bit” ได ้
รับการเลอืกใหเ้ป็นความถี�ที�สุม่และความลกึของบติ ตามลําดบั)
เปลี�ยนรปูแบบไฟลห์รอืลดขนาดไฟลโ์ดยการลดระยะเวลาของการบนัทกึ
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

เมื�อคณุจะเสร็จสิ�นการบนัทกึไฟลจ์ากแผน่ไวนลิ คณุไมแ่นใ่จถงึวธิกีารบนัทกึอกีอยา่งหนึ�ง

ในการเริ�มตน้การบนัทกึใหม ่คลกิ [แฟ้ม] - [ใหม]่ ที�แถบเมนูที�ดา้นบนของหนา้ตา่งเพื�อแสดงหนา้ตา่งโหมดบนัทกึ
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คณุไมแ่นใ่จวา่จะเลน่ไฟลท์ี�บนัทกึไวอ้ยา่งไร

Hi-Res Audio Recorder เป็นเพยีงโปรแกรมการบนัทกึ ไมส่ามารถเลน่ได ้
ในการเลน่ไฟลด์งักลา่ว คณุจะตอ้งถา่ยโอนไฟลไ์ปยงัอปุกรณอ์อดโิอความละเอยีดสงู หรอืตดิตั �งโปรแกรมเลน่เสยีงแบบมคีวาม
ละเอยีดสงูในคอมพวิเตอรข์องคณุ
ตอ่ไปนี�เป็นคําแนะนําในการเลน่เสยีง

อปุกรณก์ารเลน่เสยีงความละเอยีดสงู: UDA-1, CAS-1, TA-ZH1ES, SA-Z1
โปรแกรมประยกุตข์องการเลน่เสยีงความละเอยีดสงู: Sony | Music Center for PC

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

53



วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คณุไมแ่นใ่จถงึวธิกีารแกไ้ขไฟลท์ี�บนัทกึไว้

Hi-Res Audio Recorder เป็นแอปพลเิคชนัสําหรับการบนัทกึเสยีง ไมไ่ด ้มคีวามสามารถในการแกไ้ขไฟลท์ี�ถกูสง่ออกได ้
ขอแนะนําใหค้ณุแกไ้ขไฟลช์ั�วคราวใน Hi-Res Audio Recorder ใหเ้สร็จสิ�นกอ่นสง่ออกไปเก็บไวใ้นคอมพวิเตอร์
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วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คณุไมแ่นใ่จวา่จะเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ซดีอียา่งไร

Hi-Res Audio Recorder เป็นเพยีงโปรแกรมการบนัทกึ ไมม่คีวามสามารถในการเขยีนไฟลล์งในแผน่ดสิก์
ในการเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ซดี ีคณุจําเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมแกไ้ขเพลงที�มคีณุสมบตัใินการเขยีนแผน่ดสิก์

4-688-742-12(6) Copyright 2016 Sony Corporation

55



วธิใีช ้

โปรแกรมประยกุตข์องเครื�องเลน่แผน่เสยีงระบบสเตอรโิอ
Hi-Res Audio Recorder

คณุไมแ่นใ่จวา่จะเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ดสิกใ์นรปูแบบ DSD ไดอ้ยา่งไร

Hi-Res Audio Recorder เป็นเพยีงโปรแกรมการบนัทกึ ไมไ่ดม้คีวามสามารถในการเขยีนไฟลเ์ป็นแผน่ในรปูแบบ DSD
ในการเขยีนไฟลท์ี�บนัทกึลงในแผน่ดสิกด์ว้ยรปูแบบ DSD คณุตอ้งใชโ้ปรแกรมแกไ้ขเพลงที�มคีณุสมบตัใินการเขยีนแผน่ดสิก์
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