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Než začneme, # 1 otázka, lidé mi email je:
„Mohu hrát přes reproduktory počítače, ale nelze nahrávat na pevný disk“

(Nebo: „Když jsem nahrávat na pevný disk, výsledný soubor obsahuje mlčení“)
Zde je odpověď

Zánik CoolEdit 2000

Mnoho lidí slyšelo o všeobecné účely shareware audio editor s názvem CoolEdit 2000 (vyrobený Syntrillium 
Software). Doporučil jsem tento program v minulosti jako vynikající příklad svého druhu. Existuje celá řada 
odkazů na to na této stránce. V roce 2004, Adobe Systems získala práva na rozsah softwaru produkovaného 
Syntrillium. Bohužel, oni se rozhodli ukončit CoolEdit 2000, odcházející jediný mnohem dražší multi-track 
CoolEdit Pro (nyní přejmenované Adobe Audition) k dispozici. Je to smutný den pro lidi, kteří potřebují z audio 
editor pouze pro stereo. Na jeho cena ($ 299) nemohu vážně naznačují, že Adobe Audition je nákladově 
efektivní program pro použití v převodech stereo LP desek. Takže vhodnou cenově dostupnou alternativu 
CoolEdit je zapotřebí 2000.

Díval jsem se na několika dalších levných zvukových editorů, včetně Audacity, ProTools Free a Sound Forge 
Studio (který sám byl nedávno získané od společnosti Sony), ale žádná z nich se cítí stejně dobře na mě jako 
CoolEdit 2000. Samozřejmě, jako dlouholetý uživatel CoolEdit 2000 (což jsem se i nadále používat jako svůj 
přednostní audio editor), je nevyhnutelné, že budu mít nějaký in-postavený zaujatost vůči programům, které 
vypadají a cítí podobné. Musím zdůraznit, že tyto tři redaktoři jsou velmi jemné programy, a s ohledem na různé
reakce, lidé mají k programům tohoto typu, určitě bych vás vybízíme k jejich vyhodnocení pro sebe.

Vzhledem k tomu, že je freeware a má mnoho nadšených příznivců, cítil jsem, že je jen spravedlivé dát 
Audacity více pečlivé vyhodnocení a jdu kolo k závěru, že moje první reakce na to byla nespravedlivě negativní
kvůli mé minulosti s CoolEdit 2000. Nyní je mi jasné, že Audacity je jemný zvukový editor s mnoha funkcemi 
ecellent, takže doporučuji ji vedle GoldWave, které bylo doporučení po mnoho let.

Získání kopie CoolEdit 2000

Hledání kopii CoolEdit 2000 je obtížné. To je vzácné vidět na eBay (ačkoli tam jsou obvykle kopie CoolEdit Pro 
jsou k dispozici). Některé odkazy jsem dal v dřívějších verzích této stránce již nefungují. Z tohoto důvodu jsem 
se rozhodl hostit instalační soubory CoolEdit 2000. Věřím, že to je pravděpodobně legální, protože to jsou 
soubory, které Syntrillium používané při výrobě k dispozici ke stažení za účelem vyhodnocení programu. Musím
zdůraznit, že tyto soubory jsem hosting jen poskytnout vám zkušební verze programu: Chcete-li si je 
odemčené, pak budete muset získat vhodné registrační kódy odjinud. Prosíme vás, abyste mi e-mail s žádostí 
o registraci kódů – dodávat jim by bylo nezákonné a neudělám to. Všimněte si, že v případě Adobe jít za mnou,
budu odstranit tyto soubory z těchto stránek.

Zde jsou tři instalační program:

• ce2kmain.exe  , CoolEdit 2000 sama o sobě (8,2 MB).

• ce2knr.exe  , Audio Cleanup plugin (2MB).

• ce2kreg.exe  , registrační Utility (390KB).

Pokyny Stručná instalační:

• Spustit ce2kmain.exe. To nainstaluje CoolEdit 2000 v režimu hodnocení.

• Spustit ce2knr.exe. To nainstaluje audio vyčištění plugin v režimu hodnocení.
• Odemknout CoolEdit 2000, získat přihlašovací jméno & kód spustit ce2kreg.exe, které vás vyzve k 
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zadání kódu.
• Odemknout zvuku vyčištění plugin, získat registrační kód, vyvolejte „Help | Kupte doplňky Now“ v 

CoolEdit 2000, vyberte vyčištění plugin ze seznamu a klepněte na tlačítko „Zadat sériové číslo“.

Někdo jiný našel místo, kde lze nalézt různé staré verze CoolEdit a CoolEdit 
Pro:http://www.oldversion.com/program.php?n=coolpro.

Předkola

Tato stránka bankovek je destilace mých zkušeností v přenosu LP k CDR. Nabízím ji jako snad nezaujaté 
poradenství pro ostatní, kteří chtějí udělat totéž. Pokusil jsem se řešit celý proces za přiměřeně hluboké úrovni. 
Některé jeho části jsou povinni mít na některé čtenáře nezajímá; Doufám, že úseky jsou dostatečně jasné, že 
můžete vynechat ty části, které se nevztahují na vás.

Mé standardy jsou vysoké. Mám stereo systém, který by všichni ale malá menšina audiofilské extremistů 
považují za „velmi high-end“. Nejsem zájem o uvedení něco na CDR, pokud mohu získat poměrně blízko k 
dokonalosti. Poradenství obsažené v těchto poznámkách je empirická, a vyplývá z mých osobních zkušeností.

Nejsem profesionální digitální audio. Přenos LP k CDR je mým koníčkem, zrozená z touhy zachovat ty části mé
sbírky LP, které (i) jsou k dispozici na CD-ROM, nebo (ii) nejsou natolik důležité, aby mi, že stojí za to utrácet 
peníze nahrazovat je na CD ,

I práce na PC, a může nabídnout jen pomoc v této aréně. Nemám žádné znalosti vůbec dělat tento druh práce 
na počítači Mac nebo Unix strojích.

Mám docela málo e-mailové dotazy od lidí, kteří našli tuto stránku, a některé otázky mají tendenci být vyzváni 
opakovaně. Jsou to bezprostředně nesouvisí s úkolem přenášení LP k CDR, ale jsou obecnější informace o 
zvuku na PC. Proto jsem dal dohromady samostatnou stránku (FAQ) je odpovědět na tyto. Než mě e-mailem s 
otázkou o zvuku na PC, zkontrolujte tuto stránku aby zjistil, jestli je to tam odpověděl.

Samozřejmě nemohu zapisovat všechno, co jsem kdy objevil o tomto procesu, takže pokud máte nějaké další 
konkrétní dotazy, neváhejte a napište mi. Ale dříve, než tak učiníte, chtěl bych vás požádat, abyste 
pečlivězkontrolovat dotazy, zda vaše otázka je tam už odpověděl. Upozorňujeme také, že změny v mých 
okolností znamenalo, že nebudu schopen reagovat na e-maily, tak rychle, jak jsem udělal v minulosti, ale budu 
se snažit, aby i nadále pomáhat tam, kde to bude možné.

Zatímco na téma e-mailů, na vyžádání. Dostávám spoustu spamu v poslední době, takže teď jsem se aktivuje 
Spam vrah na mé e-mailové hostitele a jakýkoli e-mail, který vypadá jako spam, bude automaticky smazán, 
aniž by jim bylo sděleno dodávány ke mně. Aby bylo zajištěno, že jakýkoli e-mail, je třeba poslat ke mně projde,
ujistěte se, že má jednoznačné předmět a je ve formátu prostého textu. V poslední době se hodně spamu 
použil trik neposkytuje žádný předmět vůbec. Tam, kde takové spam dostane ke mně, má zabránit 
odhalení Spam Assassin, mám dodnes ji kontrolovat. Vzhledem k tomu, takové subjectless e-maily byly 
prakticky 100% spam, nyní jsem se rozhodl odstranit všechny e-maily subjectless nepřečtené. Takže, pokud 
jste mi poslat e-mail, aniž by téma, nebude číst ani odpověděl.

A konečně, disclaimer o softwaru Adaptec / Roxio. Někdy jsem přijímat e-maily s žádostí o pomoc, pokud jde o 
produkty Adaptec / Roxio Easy CD Creator a Spin Doctor. Co se týče mohu rozeznat, že je možné se dostat na 
tuto stránku přes odkazy, které začínají na webových stránkách Roxio, a tak někteří lidé přijíždějí sem za mylný
dojem, že jsem nějakým způsobem spojena s Adaptec/Roxio. Dovolte mi, aby můj postoj jasný. Nemám 
absolutně žádnou souvislost s Adaptec/Roxio. I byl hodnocen jak Easy CD Creator a Spin Doctor v minulosti, 
ale nepoužívejte ani jednoho z nich a nejsem schopen nabídnout konkrétní rady o nich.

Na konci tohoto dokumentu je seznam užitečných odkazů. Budu jen poukázat na to, že nemohu vyjádřit k 
přesnosti překladů do jiných jazyků, které byly provedeny různými lidmi.

Mírně off-topic: proč používat počítač ?: Dostal jsem nějaké e-mail od někoho, kdo mě požádal přidat krátký 
odstavec o alternativní způsoby archivace LP bez použití počítače, a tak jsem udělal na konci těchto 
poznámek.
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Přehled

Úkolem přenosu LP k CDR obsahuje 3 základní kroky:

1. Nahrávání LP na pevný disk.  

• Vyčistěte LP  

• Hra na LP  

• phono předzesilovače  

• Wet Hrací  

• Nahrávání na pevný disk  

• Zvuková karta Druhy  

• 16 bit nahrávání dost?  

• Hum Problémy  

• Záznamové úrovně  

• Track Splitting  
2. Vyčištění poškození vinylu pomocí editoru WAV souborů na bázi počítače.  

• Mono LP  

• Ořezávání a Fading  

• Konstantní hluk  

• Kliknutí, Pops a praskání  

• Automatické Declickers  

• Zajímavý přístup k Decrackling  

• Vyrovnání  

• Normalizace a komprese  
3. Vypalování CDR  

• Rozdělování Skladby  

• Cue Sheets  

• Stripping nežádoucí data  

• CD Blocks  

• Skutečná Vypálit  

Nahrávání LP na pevný disk

Vyčistěte LP

Než začnete, měli byste dělat to nejlepší pro čištění rekord tak důkladně, jak je to možné; dostat prach a Gunge
z drážek eliminuje značné množství hluku nižší úrovně, které by jinak vyžadovaly velmi časově náročné 
zaměstnání, aby se odstranily v pozdější fázi. V ideálním případě se pomocí vakuového zařízení; ještě lepší, 
když se jim odborně vyčistit od někoho, kdo má přístup do čisticího stroje Keith Monks.

Nemáte-li mít přístup k vakuové stroje, a záznam je velmi špinavý, pak Nedávno jsem vyzkoušel tekutinu z 
Austrálie známá jako Vinyl řešení, které je drahé a funguje dobře na velmi špinavé záznamů. Musím říct, že 
nevím, co je v této tekutině, a proto nemůže převzít odpovědnost za případné dlouhodobé účinky to může mít 
na vinylu. Mám podezření, ale nelze s jistotou říci, že to může mít stejné údajné nedostatky jsou mokré hraní, 
ale pokud vše, co chci, je, aby se jeden dobrý přenos LP a nemůže si dovolit investovat do vysavače, zdá se, 
jako dobrý přístup.

Hra na LP

Používejte kvalitní gramofon hrát LP. Sběrač kazeta musí být správně vyrovnány a stylus musí být v dobrém 
stavu a čisté.

Otočný talíř je mechanické zařízení, které je citlivé na vzduchu a floorborne vibrací. Tyto vibrace mohou zhoršit 
kvalitu přehrávání poměrně znatelně. Dokonce i ty nejlepší gramofony mohou trpět v tomto ohledu. Z tohoto 
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důvodu při nahrávání LP, udržovat okolní hladinu hluku tak nízké, jak je to možné. V ideálním případě byste 
neměli používat jakékoliv kontroly vůbec; nebojte se o vědět, kdy hudba začíná a končí, začněte nahrávat od 
před umístěním stylus na olova v drážce a pokračovat v nahrávání přímo do výběhu drážky (ořezávání off 
těchto bitů navíc později je snadné).

Potřeba předzesilovač

Budu předpokládat, že budete používat pohybující se magnet nebo pohybující se cívky kazety (všechny vysoce
kvalitní kazety jsou jedním z těchto dvou typů). Signál z takové kazety je jak nízké hladiny (obvykle <5mV pro 
pohyblivého magnetu, <0.5mV pro kmitací cívkou), takže musí být zvýšena až o 100 mV potřebné k tomu, 
linkové vstupy, a je také RIAA vyrovnává (použity při LP je zvládl obejít mechanických omezení LP systému), 
které musí být obrácena tak, aby ploché frekvenční odezvu pro linkového vstupu. Oba tyto potřebných operací 
je dosaženo vhodným předzesilovačem. Máte-li přijímač nebo stereofonní zesilovač s „phono“ vstupy, bude 
tento vstup plnit tento úkol, a výsledná linie výstupní úroveň bude k dispozici na páskové výstupu 
přijímače/zesilovače. Tom Weber mě informoval, že Radio Shack prodává nenákladný zesilovač (číslo modelu 
SA-155) po dobu asi 65 $, který je vhodný, a já předat své doporučení zde zároveň zdůrazňuje, že nemám 
osobní zkušenost s tímto přístrojem. Domnívám se, že Radio Shack také prodávat samostatný phono 
předzesilovač pro asi 30$. Zprávy z různých zdrojů, mě vedou k názoru, že kvalita tohoto předzesilovače není 
nic víc než „udržovatelných“. NAD aby uznávaný předzesilovač, PP-1 po dobu asi 60$. Někteří čtenáři hlásili, 
že laciné phono předzesilovače k dispozici na www.phonopreamps.com fungují dobře, takže jsem se předat 
tyto informace současně zdůraznila, že jsem neměl žádnou osobní zkušenost s nimi. Je také docela možné 
postavit svůj vlastní, pokud jste vůbec odborníkem na DIY elektroniky; Existuje několik vhodných schémat 
zapojení namístě Mika Richtera a PAiA Electronics prodávat DIY kit. Máte-li vyšší kvalitu vybavení jako 
samostatná předzesilovačem a PowerAMP, budete vědět, co mluvím, a nechám výběr z jeviště kvalitní phono 
na vás.

Vidím, že několik společností, včetně Stanton a Denon, aby gramofony, které mají vestavěný phono 
předzesilovači, a některé dokonce mají SPDIF digitální výstupy. To znamená, že se jedná o DJ typu točny, které
mají tendenci být postaven na robustnost a spolehlivost, nikoli kvalitou úplně zvuku.

Jak se o „mokrou“ hraní?

Jednou z možností by vás mohly zaujmout, aby zvážila, „mokrý playing“. Myšlenka je zaplavit LP s vhodnou 
kapalinou, zatímco se hraje, v naději, že nečistoty, které obvykle sedí v drážkách (, a proto budou sledovány 
dotekem) se zvedne do suspenze, a proto nebude ovlivňovat stylus.

Ostatní lidé mají různé názory na to, proč mokrý hraní funguje. Tam je myšlenkový směr, že to není opravdu nic
do činění s zvedání špínu do suspenze, ale spíše tím, že mění tlumení stylusu a / nebo umožňuje stylus pro 
vodní lyže přes drobné nedostatky.

Měl bych také hlásí, že někteří lidé uvádějí, že za mokra ve hře vlastně poškozuje stěny drážky. Tento 
argument je následující. Při přehrávání LP se (tvrdý) diamant stylus deformuje (měkké) vinyl drážku. Při 
normální přehrávání (tj. Za sucha), třecí způsobí vinyl k ohřevu, což mu umožňuje deformaci a vrátit se do 
svého původního tvaru po chvíli. Je-li však, LP hraje vlhké úkony tekutin jako chladivo, který zabraňuje 
deformaci, takže jehla místo vyřezat pramenů vinylu z drážkových stěn.

Jiní popsali, že mokré hraní může způsobit druh kalu (tj. Špína z LP suspendované v kapalině), aby se hromadí
na hrotu. To by pak suché a ztvrdnout, je velmi obtížné vyčistit off, a způsobit následné přeskakování skladeb. 
Já jsem sám nevšiml, ale myslím, že by se rozsah tohoto problému by bylo ovlivněno tím, jak špinavý LP je 
přesné složení kapaliny použity, a jak vysoce leštěné stylus je.

Jsem experimentoval s mokrým hraní, a to skutečně snížit některé (ale zdaleka ne všechny) formy 
povrchového hluku. Existuje celá řada otázek, i když:

• Co kapalina by měly být použity? Určitě nesmíte používat vodu z vodovodu, protože je plná nečistot,. 

Destilovaná voda je zřejmé, základní kapaliny, ale to není zvláště dobré rozpouštědlo, a proto jakékoliv 
nečistoty, která je přilepená k drážkám, je nepravděpodobné, že se zvedne. Přidání množství alkoholu 
může pomoci věci zde, ale má tendenci odpařit LP povrch před tím, než na straně dokončení 
přehrávání; zavření otočného talíře víka během přehrávání, může pomoci snížit rychlost odpařování.
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• Poté, co hrál LP mokré, nečistoty ve formě suspenze klesne zpět do drážek ve velmi nepohodlné 
místech. To má za následek hluk plocha je významně zvýšena, pokud následně přehrát v suchu 
záznamu. Proto poté, co hrál záznam mokré, co opravdu potřebujete, aby i nadále hrát za mokra 
potom.

• Nejúspěšnější metodou mokrý-play, jakou jsem kdy narazil je produkt s názvem „Lencoclean“, který 

sleduje LP jako druhé pickup ramenem, aplikaci roztoku lokálně jen ta část přehrávaného. Osobně 
jsem nepoužil to již déle než 20 let, ale to je ještě k dispozici od německých webových 
stránek Musictools: přejděte na odkaz „LP-Zubehör“ a vy byste měli najít to uvedeny. Lenco mít 
webové stránky, ale je to trochu těžké se orientovat, a naposledy, co jsem ho navštívil jsem nemohl 
najít Lencoclean zmínil kdekoliv. On-line obchod, který slouží k zásobování Lencoclean jeConrad 
Electronics, ale už nemůžu najít Lencoclean na svých internetových stránkách.

Musím zdůraznit, že nemám autoritativní znalosti o mokrém hraní, ale mají pocit, že když jsem o něm 
diskutovat vůbec, je důležité zmínit všechny názory, které jsem si vědom.

Nahrávání na pevný disk

Jakmile budete mít úroveň signálu, je třeba digitalizovat a nahrávat na pevný disk počítače. Všimněte si, že pro 
typickou 40 minut LP, budete potřebovat asi 500 MB místa na disku, a v závislosti na tom, jaký PC editoru (y) 
používáte, možná budete potřebovat další 500MB pro dočasné soubory. Spolehněte se na potřebuje asi 
gigabajt celkem.

Standardní Sound Recorder nástroj, který je dodáván s operačním systémem Windows není vhodný pro tento 
úkol, protože se zaznamenává na hlavní paměti a zapisuje pouze výsledky na pevný disk při ukončení 
nahrávání. To znamená, že doba záznamu je omezena velikost paměti RAM v počítači; od 16 bit stereo při 
44kHz používá asi 10 MB za minutu, neexistuje způsob, jak budete moci zaznamenat celou LP stranu pomocí 
Záznam zvuku. Co je potřeba, je nástroj, který může nahrávat přímo na pevný disk. Existuje velké množství 
takových nástrojů jsou k dispozici jako shareware. Můj vlastní shareware Wave Repair podporuje nahrávání na 
pevném disku, má poněkud lepší měření hladiny záznam než většina ostatních balíčků, a je-li používán jako 
jednoduchý záznam nástroj je freeware. Z jiných obalů kolem, nejlevnější dva Jsem si vědom toho jsou CD 
Wave a RIP Vinyl. LP Ripper je další poměrně známý záznam program, který budete chtít, aby prošetřila. 
Dalším poměrně jednoduchá a levná balíček nahrávání PolderbitS. I když jsem neměl možnost ji správně 
vyhodnotit, řada uživatelů jsou velmi zapůsobilo, takže z tohoto důvodu je to stojí za zmínku. GoldWave (velmi 
dobré pro všeobecné použití audio editor) rovněž nabízí přímé nahrávání na pevný disk.

Diskuse typů zvuková karta

Jakmile budete mít balíček, který je schopen nahrávat přímo na pevný disk, existují tři základní přístupy k 
digitalizaci signálu hladiny řádek:

• Použijte „normální“ počítač zvukovou kartu. Potřebujete zvukovou kartu schopnou 44,1 kHz 16bit 

stereo. Všechny moderní soundcards jsou schopni to udělat. (Analogové) žíla hladina by měla být 
přiváděna do linkového vstupu zvukové karty, a signál pak může být zaznamenán přímo na pevný disk.

• Ovladatelný přístroj s audio rozhraní USB. Ty jsou nyní velmi časté, a většina z nich je USB 2.0 
zařízení. V počátcích USB zvukových karet, tam bylo mnoho zpráv o nestabilních řidičů, ale to se zdá 
být minulostí. Mnoho notebooků má pouze mikrofonní vstupy, a v těchto případech zařízení USB je 
zdaleka nejjednodušší způsob, jak kvalitní nahrávky.

• Pomocí přívěsný analogově-digitální převodník, a zdroj jeho (digitální) výstup do zvukové karty, který je
schopen přijímat digitální signály. Stejně jako v případě použití „normální“ zvukovou kartu, musí být 
analogový signál vzorkován 44,1 kHz stereo. Pokud použijete / D převodník A, který je schopen více 
než 16-bitovým rozlišením, možná budete chtít najít zvukovou kartu, která může udržovat tyto bity (i 
když bude samozřejmě muset převést na 16 bitů, než ve skutečnosti vypalování CDR). Nicméně, moje 
zkušenost je, že i ten nejdokonalejší ze zdrojů LP bude těžko dodávat signál s více než 12 bitů 
rozlišení, takže plain vanilla 16 bit je v pořádku, a to i bez zkrácení redithering nepoškodí LP signál.

http://www.goldwave.com/
http://www.cfbsoftware.com/lpripper/lpripper.htm
http://www.ripvinyl.com/
http://www.cdwave.com/
http://www.cdwave.com/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.conrad.com/
http://www.conrad.com/
http://www.lenco.de/
http://www.lenco.de/
http://www.musictools.de/shop.shtml


Normální zvukové karty

Pomocí „normální“ zvukové karty je určitě nejlevnější varianta na stolním PC. Vnitřek počítače je velmi 
nepřátelské prostředí pro analogové signály, a před několika lety mnozí soundcards byly náchylné k rušení, což
vede k vysokým hladinám hluku a / nebo „chirrups a píšťalky“. Jedná se již o běžný problém, a drtivá většina 
moderních sběrnice PCI zvukové karty mají docela dobrý výkon šumu. Je snadné koupit levnou zvukovou 
kartu, jejíž šumu je o mnoho nižší než vinylových LP desek.

Moje zkušenost je, že v současné době k dispozici soundcards obecně rozdělit do pěti kategorií:

1. Levné karty s neznámými názvy. Je samozřejmě možné, že některé z nich mohou být v pořádku, ale 
obecně mají dost děsivou kvalitu zvuku. Vyhýbat se.

2. Zvukové karty postavené na základních deskách. V těchto dnech jsou obvykle nějaký levný AC97 
chipset, a přicházejí v různých kvalitách (pravděpodobně více co do činění s rozložením desce než 
chipsetu sám). Možná budete mít štěstí a najít ten, který dává přiměřenou kvalitu, ale jako obecné 
pravidlo, že je třeba se vyhnout.

3. Mainstreamové karty jako PCI-Bus Soundblasters a jejich podobně. Ty mohou poskytnout přiměřenou 
kvalitu zvuku, ale mají tendenci nebýt zcela transparentní. Na horním konci této třídy karty jsou 
zařízení, jako jsou série M-Audio Revolution, které jsou opravdu velmi dobré; víc než dost dobré pro 
nahrávání LP.

4. Semi-Pro karty v dílčí $ 200 cenové relaci, jako jsou ty od M-Audio, Echo, Terratec apod Ty jsou 
obvykle velmi dobrý, a více než dostatečné, aby zachytit něco z vinylové LP. Obvykle mají RCA nebo 
XLR zásuvek spíše než stereo minijacks nalezených na běžných karet, které mohou dát více spolehlivé
spojení.

5. Velmi high-end karty, jako jsou DAL CardDeluxe a LynxTwo. Jedná se o závažné profesní karty a 
mohou být považovány za zbytečná.

Následující tip přichází s laskavým svolením Richard Melton: Při použití analogové zvukové karty, to je často 
dobrý nápad vypnout všechny vstupy a výstupy, které nejsou skutečně používány (např mikrofon, MIDI, atd.). 
Tím se zlepší výkon šumu mnoha zvukových karet.

www.pcavtech.com/soundcards/index.htm má spoustu dobrých informací o analogových zvukových karet.

USB zvuková zařízení

Ty jsou obvykle dražší než běžné sběrnice PCI zvukové karty, a zpravidla nejsou tak vysoké kvality. Musím 
však zdůraznit, že jsem nepoužil tento typ vstupního zařízení, takže může projít pouze na informace, které jsem
sbírala z jiných zdrojů. Obecný názor tam se zdá být, že pokud jste schopni používat „správné“ PCI kartu, pak 
učinit. Jen uchýlit k USB, pokud budete potřebovat přenosnost nebo pomocí přenosného počítače. Vzhledem k 
tomu, nikdy jsem používal jeden z těchto zařízení, nemohu nabídnout žádné doporučení, takže následující je 
prostě seznam výrobců, jsem zjistil, kteří nabízejí tyto produkty: Creative, M-Audio, Edirol, Tascam, Terratec, 
Philips. Tento seznam není úplný; tam jsou povinni být celá řada jiných dodavatelů, které jsem se kdy setkal.

Digitální I/O karty

Pokud jde o zvukové karty, které mohou přijímat digitální signál, existuje celá řada možností:

1. Nejlevnější vím, že je široce dostupné je Midiman DiO2448.
2. Tam je další karta nazývá Zoltrix Slavík, který používá stejný chipset jako DiO2448 který podporuje 

SPDIF I / O a má svou cenu pod $. 40 Existují však dvě nevýhody: (i) je to velmi těžké, aby skutečně 
najít jeden; (Ii) má pouze optický (Toslink) vstupu, i když existuje jednoduchý DIY modifikace přidat 
vstup COAX.

3. Některé levné mainstreamových karet může mít SPDIF možnost vstupu. Nicméně, mnoho z nich 
převzorkovat vstup SPDIF na palubní taktovací frekvencí, takže neumožňují bitový perfektní převod 
externího digitálního zvuku na pevný disk.

4. Většina vyšší-end analogových zvukových karet (od M-Audio Audiophile nahoru) mají také bitové 
dokonalé digitální I/O funkce.

5. A konečně, můžete slyšet příběhy o $ 20 zvukové karty s SPDIF I/O. Různí lidé mají testovat tyto karty 
a v naprosté většině případů nemohli dělat SPDIF I/O práci správně. Dokonce i těch pár lidí, kteří dělali

http://www.pcavtech.com/soundcards/index.htm


mít úspěch potřeboval vybudovat další kousky obvodů.

Pokud jde o přívěsný A/D převodníky sami, já opravdu nemám mnoho zkušeností v této oblasti, ale může hlásit,
že některé převodníky nízkonákladových leteckých společností, které mají dobrou pověst jsou Midiman Flying 
Calf (asi 200 $), Lucid ADA1000 ( o $ 500) je Symetrix 620 (starý design kolem $ 600, stále vysoce ceněné a 
něco jako de-facto standardem v polo-profesionální studia), a Lucid AD9624 (asi $ 800). Nad tím začneme se 
dostat do vážných profesionální území, a já nejsem způsobilý pro poskytování rad na této úrovni.

Pro záznam, osobně používám M-Audio Audiophile 2496, které mohou být měl na základě $ 200 a který má 
vynikající analogové I/O (určitě dost dobrý, aby věrně zaznamenat cokoli od domácích analogových zdrojů), 
stejně jako bit perfektní SPDIF I/O.

Alternativní přístup, který obchází zvukové karty

V posledním roce nebo tak, spotřebitel stupeň audio CD-RW rekordéry přišly na trh. Tato zařízení lze připojit k 
stereo systému jako magnetofon. To představuje nový přístup by vás mohly zaujmout, aby zvážila: záznam LP 
na disk CD-RW pomocí audio CD rekordéru, poté transfer, který na pevném disku pomocí digitálního audio 
extrakce s vaší CD-ROM mechaniky. CD-RW, pak může být znovu použity pro další převod. To má následující 
výhody:

• Převodníky A/D v audio CD rekordéry nejsou vůbec špatné. Oni jsou obvykle lepší než převaděče na 

běžných zvukových karet, jako je Soundblasters. (Oni nejsou tak dobré, jako převodníky na kartách, 
jako jsou DAL CardDeluxe, LynxTwo, etc).

• Vzhledem k tomu, CD přehrávač není v počítači, jakákoliv možnost hluku vyzvednutí z jiných 
subsystémů, jako jsou grafické karty je vyloučena.
CD přehrávač může sedět vedle vašeho stereo systému a záznam z některého ze zdrojů, které si přejí 
přenést (např. LP, kazety, rádio, atd.) Nemáte problém, jak připojit stereo až k počítači (což v mnoha 
domácnostech bude v různých místnostech).

• Jediná věc, kterou budete potřebovat zvukovou kartu pro tuto chvíli sleduje práci v průběhu, a dokonce
i poměrně levné soundcards (např. $ 10 SB klony) jsou dost dobré pro identifikaci vinyl poškození, 
které potřebuje uklízet.

16 bit nahrávání dost?

Audio fóra a diskusní skupiny mají často diskuse o tom, zda je třeba zaznamenat vinylových LP na více než 
16-bitovým rozlišením. Nemá smysl při přijímání slova nějakého „zlaté ušima audiofily“ na ego výlet, který říká, 
že on nebo ona slyšela degradaci způsobené o 16 bitové nahrávání: jsou zapotřebí pevné měření. Pokusím 
zde zkoumat některé z vědeckých důkazů, které vám mohou pomoci učinit rozhodnutí pro sebe.

Začněme s prohlášením těch, kteří prohlašují, že 16 bitů jsou dostatečně. Řeknou, že hluk patro vinylové LP je 
asi -60dB na dobrý den. Možná opravdu kvalitní LP lisované s láskyplnou péčí o těžkých čistého vinyl mohl řídit
asi -70dB. To je stále 26 dB vyšší než šumu 16 bitový digitální. Proto k závěru, 16 bitů je více než dostačující.

Společný proti tento argument je, že hluk na vinylovém LP se mění s frekvencí. Převážná část vinyl povrchu 
hluku je při nízkých frekvencích: na vyšších frekvencích, úroveň šumu je ve skutečnosti velmi nízká. Tyto 
požadavky jsou obvykle zálohovány s grafy, které ukazují frekvenční analýzu tichého drážky na LP. Typickým 
příkladem tohoto argumentu je možné nalézt na webových stránkách Audioholics. Předkládané grafy ukazují, 
že při frekvencích vyšších než asi 500 Hz, úroveň šumu z LP může přiblížit, nebo dokonce porazit, -96dB.

Jen v případě webové stránky Audioholics není k dispozici, a také ověřit jejich zjištění, tady je frekvenční 
analýza tiché drážky z vysoce test kvality LP (HiFi Sound HFS75):



To ověří hladinu hluku pod -80dB od 100Hz nahoru, zlepšuje lepší než -96dB výše asi 2 kHz. Měření hladiny 
RMS tohoto záznamu udává hodnotu -51dB. Po nanesení cihlová zeď filtr na 100Hz odstranit ty kmitočty dávají
největší příspěvek k šumu, úroveň RMS klesne na -70dB. Ale to je ještě alespoň 20 dB vyšší než graf ukazuje, 
pro vyšší frekvence.

Případ prokázaný třeba zaznamenat LP v úhlu větším než 16 bitů, by se mohlo zdát. Ale tato hodnota 
neodpovídá mé zkušenosti. Vždycky jsem cítil, že 16 bit nahrávka je více než dostačující pro vinylové desky. To
je založeno na jednoduchém pozorování, že tyto nahrávky znít totožná s původním LP v kontextu svého 
vlastního systému přiměřeně vysoká kvalita (Moth čištění záznam stroje, Linn Sondek LP12 / Lingo / Ittok / 
Karma točny, Naim 42.5K phono předzesilovač, M -audio Audiophile 2496 zvuková karta, ATC SCM100A 
aktivní reproduktory). Když jsem poprvé četl některé z těchto článků vykazujících nízkou úroveň šumu při 
vysokých frekvencích, byl jsem tak šokován a překvapený, a rozhodl se dále zkoumat. A zjistil jsem, že tyto 
analýzy grafů frekvenční spektrum může být zavádějící. Vezměme si tohle:



To jasně ukazuje úroveň hluku kolem -120 dB celou cestu od 10Hz vzhůru (a lépe než -100dB od DC do 10Hz).
Ty by mohly být překvapeni, učit se, že tento graf je analýza 16 bitového záznamu nic. Jinými slovy, hluk patře 
volnoběhu digitálního signálu 16 bitů, náhodně kolísá mezi ukázkové hodnotami 0 a 1 (s příležitostným 2 
vyskakování tu a tam). Budeme-li použít stejnou argumentaci, která je uvedena na tiché LP drážky grafu 
bychom k závěru, že hluk patro 16 bitového digitálního zvuku je -120 dB. Ale všichni víme, že je to opravdu -96 
dB, a sice úroveň RMS z tohoto záznamu je označena jako -96dB.

Můj závěr z těchto zkoušek je, že neformální kontrola kmitočtových grafů analýzy vy blázni do podezření 
hladiny hluku je nejméně 20 dB nižší, než ve skutečnosti je. Takže zdánlivá -96dB šumu z vysoce kvalitní 
vinylové desky při vysokých frekvencích je ve skutečnosti spíš jako -76dB v nejlepším případě. Nebo se dívat 
na věci jiný způsob, chcete-li zobrazit úroveň šumu vinylové LP pomocí grafů frekvenční analýza, pak je to fér 
použít stejnou metodu měření hluku podlahu 16 bitového digitálního zvuku pouze v takovém případě vidíme, že
je stále více než 20 dB pod LP. Cítím, že je nyní možné odpovědět na otázku položenou v horní části této 
sekce:

• Q: Je 16 bit nahrávání dost pro vinylové desky?

• A: Ano.

Hučení spolu s hudbou

Je docela dobře možné, že když se připojit výstup linkové úrovně ze systému přehrávání LP ke vstupu zvukové
karty vašeho PC, hukot povede. To je obvykle kvůli problémům s pozemní spojení na různých místech celého 
nastavení (obvykle důvod PC a pozemní stereo systému se nacházejí v různých napětí).

Předtím, než za předpokladu, že se jedná o pozemní problém, nicméně, jen se ujistěte se, že nemáte žádné 
signálové kabely koncové podél napájecích kabelů, protože to může způsobit hučení vyzvednutí. Máte-li nějaké
kabely takhle zkusit oddělením sítě a signálové kabely o několik palců. To může vyřešit problém hučení, ale 
pokud se tak nestane, pak budete muset přemýšlet o opatřeních uzemnění. Bohužel, se snaží napravit tento 
druh hučení může být problematické, ale existuje několik věcí, které můžete vyzkoušet. Ale dříve, než 
začneme, varování: pokud nejste jisti, co děláte, pak neodstraňujte žádné pozemní spojení na elektrické 
napájení komponent. (Elektrickým proudem je obecně považován za vážnější než trochu hučení).

• Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti ve vašem stereo systému a PC jsou skutečně uzemněn; 

opouštět off důvod může snadno způsobit hučení. Při kontrole uzemnění součásti, nezapomeňte 
zkontrolovat zapojení uvnitř zástrčkami.

• Plug všechny je síťové elektrické předměty (tj. Všechny stereo komponenty a PC) do zásuvky stejné 
síťové pomocí mnohostranné adaptéry podle potřeby. (Spotřeba energie všech těchto druhů zařízení je
tak nízká, že to nebude přetěžovat výstup). To přinutí všechny komponenty sdílet společný základ, 
který by mohl problém vyřešit.

• Pokud sdílejí stejný výstup nepomůže, můžete zkusit odpojení vodiče od některých komponentů. Začít 
s talířem sám. Pokud toto nefunguje, zkontrolujte, zda připojení gramofonu k předzesilovače / 
zesilovače / přijímače má samostatný ochranný vodič a vyzkoušet vliv připojování / vyjmutím ze 
zemnící tyči Předzesilovač / AMP / přijímače.

• Zkuste připojit drát mezi kovovou kostru PC a stereo systému je zemnící tyči. Je-li stereo nemá 
uzemňovací tyči pomocí vnějšího kruhu jednoho ze svých Zvukové zásuvky. Všimněte si, že barva je 
dobrý izolant, takže ujistěte se, že jakékoliv spojení uděláte přejde na holé železo.

• Pokud stále nemají štěstí, zkuste odpojit zem Předzesilovač / AMP / přijímače (i bez otočného talíře 
zem re-připojen). Nicméně, dejte si pozor na případné strašných varování v návodu výrobce asi toto: v 
mnoha případech to bude bezpečné, ale některé komponenty nemusí mít izolované případy.

• Rod Smith mi říká, že kabelová televize spoje mohou někdy způsobit zemní smyčky, pokud jsou 
přiváděny do stereo systému. V tomto případě je nejjednodušším řešením je odpojit výstup kabelové 
televize ze stereofonního systému při záznamu do počítače.

• George Koulomzin navrhne další experiment. Máte-li síťové zástrčky, které lze vložit v obou směrech 
kolo, vyzkoušet efekt obrácení jednoho nebo více z nich. To mění relativní fázi sítě do složek, a to 
může způsobit, že šum vyruší.

• Keith Christensen mi říká, že pokud žijete v těsné blízkosti vysílače stožár analogového TV, vertikální 



impulzy mohou způsobovat rušení, co zní velmi podobně jako síťový hučení. Bohužel nevím jakékoliv 
řešení tohoto problému.

• Obchody, jako jsou Radio Shack prodávat malé zařízení, známé jako „zemní smyčky izolátory“. Ty 
mohou léčit některé typy brumu problém při připojení mezi stereo systémem a počítačem. Nicméně, 
levné z nich jsou obecně velmi chudé, zavádí vážnou ránu do basy. Je možné, že by mohly být 
jednoduše high-pass filtry (tzn., Že vyřešení problému hučení tím prostě zahodili všechny nízké 
frekvence spolu s hučení).

• Řešení, které je téměř zaručeno, že práce je použít zvukové izolace transformátorů. Bohužel nejsou 

levné. Velmi kvalitní ty z likes Jensen může stát více než $ 100 za kanál. Někdo zavolal Steve (on mě 
jeho příjmení neříkej) našel některé za $ 55 od JK Audio, která podle jeho slov se zdá, že nebudou 
zavádět žádnou degradaci, ale já jsem neslyšel je sám, takže jsem jen procházet podél informací.

Nastavení rekordní úrovně

Ať už se rozhodnete jít s „normálním“ zvukovou kartu nebo externí A / D převodníku, je třeba odpovídajícím 
způsobem nastavit vstupní úrovně. Cílem je získat špičky co nejblíže k 0 dB, jak je to možné bez překročení 
této úrovně. Je to ze dvou důvodů:

• Využívá maximální rozlišení není k dispozici s 16 bity. Když to řekl, protože LP signál spravuje asi 12 

rezoluci bitů v nejlepším případě, mohli byste teoreticky dovolit opustit velký světlá výška (např. 
Maxima kolem -12 nebo dokonce méně) bez ztráty rozlišení.

• (Méně zřejmé, ale pravděpodobně důležitější) Pokud nahráváte na nízké úrovni a vypalování CDR, 
budete skončit s CD, který hraje příliš potichu v porovnání s vašich dalších (komerčních) CD. I když je 
možné, aby se úroveň výš pomocí „normalizace“ rys mnoha editorů WAV souborů, jako je normalizace 
není nikdy dokonalý (aritmetika, která se provádí za následek chyby zaokrouhlení), a proto je lepší se 
tomu vyhnout, pokud je to možné.

Jako vodítko, mám tendenci vybírat, co si myslím je nejhlasitější část LP (pokud jste dobře znají hudbu, budete 
vědět, kde jsou hlučné kousky jsou, pokud je to neznámé záznam, vizuálně zkontrolujte drážky pro ty, které 
kroutit nejvíce), a nastavit rekordní úrovně registrovat asi -3 dB pro tu část, která zanechává nezabírají v 
rezervě.

Na rozdíl od záznamu na analogovou pásku (kde tlačí úroveň signálu i přes nominální maximální výši může být
někdy platný přístup) je naprosto zásadní, že jste nikdy překročit úroveň 0dB. Pokud tak učiníte, je výsledkem 
digitální výstřižek; velmi nepříjemné znějící typ zkreslení.

Track Splitting

Při nahrávání LP na pevný disk, nemusí být v pokušení, aby se pokusila rozdělit stopy v této fázi. Budete chtít 
udržet správné načasování mezer mezi kolejí na poslední CD, a to je mnohem snazší rozdělit stopy a udržet 
správnou délku mezery pomocí editoru PC později. (Ve skutečnosti, můžete použít vypalovací balík CDR, které 
nepotřebuje stopy být v samostatných souborech stejně).

Vyčištění záznamu

Jakmile je signál je na pevném disku, je tvrdá práce začíná. Než začneme, dovolte mi uvést, od samého 
počátku, že mnozí lidé doufají, že najít jediný softwarový balík, který bude dělat vše, co potřebují. To je 
nereálné očekávání; Obecně budete potřebovat soubor nástrojů různých balíčků. V poznámkách, které 
následují budu poukázat na sílu těch, které jsem osobně používá, a letmo zmíním další balíčky, které jsem 
nepoužil, ale přesto mají dobrou pověst.

Mono LP

Většina lidí bude záznam ze stereofonních záznamů. Nicméně, pokud chcete přenést mono LP existuje několik 
dalších otázek, aby zvážila, které bych chtěl řešit jako první. CD nemůže být mono; musíte jej zaznamenat ve 
stereu. Ideální stav je, že oba kanály jsou identické, ale pokud si jen hrát mono LP na standardní stereo 
gramofonu, je šance na získání stejných levý a pravý kanál je prakticky nulová. Je docela dobře možné, že jsou

http://www.jkaudio.com/


dostatečně blízko, aby výsledky zvuk v pořádku a nemáte pocit, že je třeba něco měnit.

Avšak to, co v případě, že oba kanály jsou dostatečně odlišné, že výsledky nejsou opravdu přijatelné mono? 
Abychom se dostali na dvou identických kanálů, existují v podstatě tři možnosti:

• Sloučit dva kanály dohromady a kopírovat výsledky do levé i pravé. Možná zjistíte, že některé 

povrchové hluk mírně ruší takhle.
• Duplicitní levý nebo pravý kanál na obou kanálech. To by bylo vhodné, pokud se rozhodnete, že jeden 

ze dvou kanálů je výrazně lepší než ostatní. Nejpravděpodobnějším důvodem by to mohlo být v 
případě, je-li jedna z drážek stěn má horší škody než druhý, což vám umožní vybrat kanál s menším 
povrchem hluku a / nebo kliknutí & praskání.

• Některé mezistupeň mezi oběma výše uvedených možností, přičemž se sloučí kanály, ale váha se 
aplikuje tak, že větší část jednoho kanálu se používá než druhý.

Některou z prvních dvou možností může být dosaženo s kreativní zapojení patrony točny, ale vážené sloučení 
je jen opravdu možné pomocí mixéru. Můžete samozřejmě vyrovnat s tím vším v oblasti softwaru, jakmile je 
signál na pevném disku, a to je samozřejmě bych doporučoval. Jednou z výhod zaznamenávání dva kanály na 
pevný disk jako stereo, je, že v případě, že je tlačítko pouze na jeden kanál, můžete kopírovat přes čistou část 
z druhého kanálu. Teprve po této fázi by pak bylo vhodné začít míchání kanálů na mono.

Snižování konstantní hluk

Množství konstantní hluk v pozadí (např. Syčení) je poměrně nízká na vinylové gramodesky. (I nezahrnují 
„praskání“ v této kategorii: vinyl praskání ve skutečnosti není konstantní hluk, a to je obvykle lepší odstraní za 
použití metod popsaných v další části). Konstantní hluk je obvykle jediným významným na historických 
záznamech, takže pokud zjistíte, že je zvláště problematický, je asi nejlepší nechat to být. To znamená, že to je 
poněkud jednodušší řešení, než náhodný šum, jako jsou kliknutí, praskání a praskání.

Mnoho zvukových editorů patří funkce širokopásmové redukce šumu. Oni obvykle pracují tak, že nejprve 
vezme „šumu otisk prstu“ z oblasti, která obsahuje pouze šum, pak se odstraní, aby hluk otisk z hudby pomocí 
proces známý jako „spektrální odečítání“. Tento proces může dobře fungovat, ale pro pásky syčení můžete 
vyříznout trochu obsahu vysoké frekvence programu. Mělo by být také použita s mírou, protože mohou předat 
jakousi „kovové, robotické“ zvuk na hudbu, pokud jej používáte příliš nadšeně.

Pokud chcete snížit hluk použití této techniky je nutné samozřejmě učinit před ořezem pryč „mrtvý prostor“ 
(popsaný v další části), který obsahuje „šum otisky prstů“ je třeba ochutnat.

Další balíček, který si zaslouží zmínku, je DCart. To má poměrně dobré dynamické omezovač hluku, která se 
mění množství syčení snížení na základě množství vysokofrekvenčního signálu, který je přítomen. Když tam je 
hodně vysokofrekvenční energie, množství syčení snížení je malý; Tato využívá skutečnosti, že vysoké 
frekvence, které jsou přítomny zamaskovala šum. Když tam je malý obsah vysokofrekvenční množství syčení 
snížení je vysoká, a ztráta to málo vysoké frekvence existují není příliš patrný. (Tato technika je v podstatě 
podobný starému systému „DNL“ snížení syčení Philips, jak se používá na svých kazetové přehrávače zpět v 
roce 1970). Může pracovat pozoruhodně dobře, a to zejména na „Obsazeno“ hudbu, i když čerpadla špatné 
světlo na některé druhy signálu (např. Sólový klavír).

Ořezávání  nechtěné části a blednutí in & out

To jsou základní kroky, a může být provedeno jednoduše pomocí nejrůznějších editorů WAV souborů, 
napříkladGoldWave nebo mé vlastní shareware WaveRepair může také zkrátit z nechtěných částí. Snažte se 
dostat na začátek souboru WAV co nejblíže k začátku hudby jak je to možné, takže snad čtvrt na druhém místě 
v rezervě. Poté, co jste zdobené tento přebytek na začátku, upravit několik prvních vzorků, aby se ujistil, že 
jsou nulové na obou kanálech a pak pomalu zmizí během příštích několika vzorků (ujistěte se dostanete na 
plné pecky v době, kdy hudba začíná); to vše probírat je získat pěkný čistý start do CDR bez kliknutí. Stejný 
postup je nutné na konci LP, ačkoliv zde by se měla zaměřit na delší, postupně doznívat. Líbí se mi přidat 
trochu zvláštní ticho na konci; To je proto, že některé CD přehrávače dělat trochu mechanického hluku na konci
CD (např. spínací relé, laserové sáně parkování, atd), a raději to, aby se stalo v okamžiku, kdy hudební úpravy.

http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.goldwave.com/
http://www.diamondcut.com/


Vyjmutí kliknutími pops a šustění

Sebelepší LP bude mít některé menší počet kliknutí, které budete chtít, aby se odstranily. Některé záznamy v 
špatném stavu, bude mít konstantní pozadí praskání, že byste chtěli snížit.

Než jít do podrobností, potřebuji, aby se bod o nebezpečí nákupu čisté-up software „na spec“. Audio 
restaurování v žádném případě není exaktní věda. Žádný program bude fungovat perfektně, a klady a zápory 
každé z nich se značně liší. Nikdy byste neměli platit za zvuku restaurování software, pokud jste měli možnost 
vyzkoušet a ověřit, že dělá to, co budete potřebovat. Jakýkoli výrobek, který nemá zkušební verze k dispozici 
ke stažení by mělo být zacházeno s podezřením: co výrobce skrývat? Ty by se koupit auto, aniž by si zkušební 
jízdu, takže nedělají to se softwarem.

Mám v minulosti měl prsty spálené nákup software, který neměl dostát slibu (Spin Doctor, svázaný s dřívějšími 
verzemi Roxio Easy CD Creator). Takže jsem teď odmítají kupovat nic, pokud není k dispozici zkušební verze. 
Tato zásada znamená, že jsem se nevyhodnotí (a proto nemůže radit o) tři poměrně dobře známé balíky: 
Steinberg čistý, Magix Audio Čištění Lab a Roxio LP a pásky asistenta.

OK, na úkolu, jak byste mohli jít o snížení hodnoty zlosti kliknutí, praskání a praskání. Odstranění těchto druhů 
zvuků, aniž by mělo nepříznivý vliv na hudbu, je obtížné. Existuje celá řada balíčků na trhu, která tvrdí, že to 
automaticky, a jejich počet se zdá být rostoucí na téměř denně. Zkoušel jsem následující: DCart, DART Pro, 
CoolEdit Pro (nyní přejmenován na Adobe Audition), Sound Forge (nyní získal od Sony), Sound Laundry, Spin 
Doctor (starší program, který slouží k být dodáno Roxio, která se zdá být nahrazeno modulu s názvem „LP a 
pásky Assistant“ – což jsem nehodnotí – v nejnovější verzi Roxio Easy Media Creator), Groove 
mechanik,ClickRepair, WAVclean, Wave Korektor, Wave Repair (napsal já, tak vzít to, co jsem říci o tom s 
vhodnou dávkou podezření). Všichni trpí stejným základním problémem: oni někdy fungovat velmi dobře, a jiné 
časy oni vlastně dělat věci horší.

Můžete zkusit hrát s parametry, ale toto zřídka vede k významnému zlepšení. Některé z nich mají tolik 
konfiguračních parametrů, které je to dobře téměř nemožné je všechny vyzkoušet, zvláště proto, že vykonávat 
jejich zpracování tak pomalu.

DCart, Wave Laundry a Wave Repair jsou v tomto ohledu lepší, protože mají režim náhledu v reálném čase, 
který vám umožní nastavit parametry při poslechu jejich účinku.

Sony Noise Reduction DirectX plug-in Zdá se, že nejlepší výsledky z nich (nebo alespoň to udělal, když se 
jedná o produkt Sonic Foundry, ale já jsem se vrátil ji nedávno). Nicméně, tento plug-in stojí $ 280, a nemohou 
být považovány za dobré, z čistě vinylového restaurátorského pohledu. Ponecháme-li stranou cenu za chvíli na
straně plus Sound Forge je redukce šumu plug-in provádí poměrně rychle, a má funkci náhledu v reálném 
čase, který by měl provést nastavení parametrů mnohem jednodušší. Pokud jste schopni dovolit cenu, bude 
tento modul plug-in pravděpodobně umožní dosáhnout výsledků jako dobrý nebo možná lépe než jinými 
automatickými prostředky, a s mnohem menším úsilím.

ClickRepair je poslední novinkou, že jsem byl docela dojem. Zdá se, aby lépe odstranění větší počet kliknutí, 
než většina ostatních automatických declickers. Rozhraní je trochu neobvyklé, ale je poměrně snadné se 
naučit.

WAVclean, když nefunguje v reálném čase, umožňuje poslouchat dosavadních výsledků, zatímco je stále 
zpracovává zbytek souboru.

Wave Korektor (což opět nefunguje v reálném čase) je detekce a opravy algoritmů, které se zdají být poněkud 
účinnější než mnoho, takže myslím, že je dobře stojí za to vyšetřuje. Užitečnou funkcí je to, že umožňuje 
uživateli zkontrolovat a nastavit korekci každé jednotlivé kliknutí. V tuto chvíli Osobně si myslím, že je to ta 
nejlepší dostupné automatická k dispozici declicker.

Groove Mechanic je dalším nástrojem, který nefunguje v reálném čase, ale jejichž výsledky jsou dostatečně 
dobré, že opravňují k doporučení. Naštěstí to má několik nastavitelných parametrů, takže nelze ztrácet 
obrovské množství času si hrát s nimi v marné snaze najít nejlepší nastavení.

Adobe Audition (tedy to, co bývala CoolEdit Pro.) Má zabudovanou declicker která funguje docela dobře, ale 
existují dvě nevýhody: program sám o sobě je poměrně drahé; a declicker neběží velmi rychle. Existuje ještě 

http://www.adobe.com/
http://www.coyotes.bc.ca/
http://www.wavecor.co.uk/
http://www.excla.com/
http://www.kagi.com/clickrepair
http://mediasoftware.sonypictures.com/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.algorithmix.com/
http://www.diamondcut.com/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.wavecor.co.uk/
http://www.excla.com/
http://www.kagi.com/clickrepair
http://www.coyotes.bc.ca/
http://www.coyotes.bc.ca/
http://www.roxio.com/
http://www.algorithmix.com/
http://mediasoftware.sonypictures.com/
http://www.adobe.com/
http://www.dartpro.com/
http://www.diamondcut.com/


třetí stranou plug-in k dispozici s názvem ClickFix který funguje velmi mnohem rychleji než standardní declicker,
a který nabízí stejně dobré výsledky (i když s jinou sadu kompromisů). ClickFix plug-in pracuje také s původním
CoolEdit (oba Pro a 2000 verze), pokud jste náhodou mít tyto starší programy.

Dalším produktem s dobrou pověstí je Steinberg WaveLab (někteří profesionální uživatele považujeme za lepší
Sound Forge), ale já jsem vyhodnocena.

Pointa však je, že tam je ještě žádný automatický způsob, jak odstranit všechna kliknutí a praskání, aniž by 
dopad také na některé aspekty hudby. I tento krok provést ručně ve většině případů tím, že poslouchá křivky, 
navádění v na kliknutí a překreslování vlnitý tvar s myší, interpolací z vadu, nebo vložením přes náhradní části 
wavform z okolí. Přitom je nejlépe sledovat na sluchátka, protože jsou daleko více odhalující kliknutí a praskání,
než reproduktory. Dva programy s možností manuální natažení vlny jsou GoldWave a Wave Repair.

Mnoho lidí se mě zeptal, tipy o tom, jak najít defekty ve tvaru vlny. Nejlepší rada, kterou ti můžu dát, je, že se 
budete učit na základě zkušeností. Může to znít jako alibismus, ale ve skutečnosti dostat se tam a hraní si s 
WAV vás naučí víc, než cokoliv, co si můžete přečíst. Musíte získat střevní cit pro to, co různé zvukové defekty 
vypadat na křivce, a nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je s praxí. Jak si získat více zkušeností, pokroku se 
stává čím dál rychleji.

Z výše uvedených důvodů, mohu předat pár tipů:

• Zřejmé úzké špičky, které střílet nahoru a dolů velmi rychle, jsou obvykle snadno odhalit a opravit. 

Mějte na paměti, že zvukový efekt velkého hrotu může zahrnovat některé „zvonění“ po dobu několika 
desítek vzorků po její vizuální efekt na křivce se zdá k mizeli (jinými slovy, možná zjistíte, že je nutné 
dále rozšířit opravu podél odtokové hrany, než se zdá vizuálně to nutné). Menší hroty mají tendenci být
mnohem více lokalizované, a často můžete opravit jen zřejmou vizuální poškození.

• „Tupé úderů/plops“ a „potřísněné splats“ mají tendenci být mnohem delší, často probíhá po několik 

desítek, nebo dokonce několik set vzorků. Vizuálně oni často vypadají jako normální křivky, které 
prostě zdá větší než jejich okolí. Jindy jsou způsobeny posunem nahoru nebo dolů obecného křivky v 
průběhu několika desítek vzorků (náhlý posun nahoru nebo dolů během několika vzorků dává mnohem
ostřejší cvaknutí). Při opravách nich objeví, to je často překvapující, kolik dále nutné rozšířit opravu jak 
před a za zdánlivé vizuální poškození. Myslím, že je to pravděpodobně proto, že je to mnohem těžší, 
aby se ujistil, kde škoda skutečně začíná a končí pouhým pohledem.

• Je intuitivní, aby se pokusila opravit za několik ukázek, jak je to možné, ale jak bylo uvedeno výše, 
akustický závada často přesahuje vizuální závada, takže se nemusíte bát vyzkoušet delší opravy. Když
se díváte na tvaru vlny při vysokém stupni přiblížení vy, je snadné zapomenout, jak krátká doba máte 
co do činění s.

• Vzhled není vždy v korelaci s slyšitelnosti, zejména na menší škody. Věci, které vypadají docela 
alarmující může být často neslyšitelná, zatímco vy můžete strávit stáří snaží vystopovat 
nepolapitelného „tick“, který dopadá být téměř neviditelný pupínek jen jeden nebo dva vzorky dlouho na
stoupající nebo klesající svah mnohem větší vlnovou ,

Dalším typem vinyl artefaktu budete chtít odstranit, je zkreslení v důsledku škody způsobené předchozím 
přeskakování. Ručně překreslování průběhy rozhodně nedostane vás velmi daleko s tím. Zjistil jsem, že tento 
druh zkreslení lze někdy odstranit dobře dva z výše uvedených obalů. Sound Laundry je de-škrabadlo (pouze 
pomocí de-praskání zařízení, takže de-tlačítkem vypnout) může dát dobré výsledky, pouze s jemnými artefakty 
(nejhorším aspektem je, že vokální sykavky mají tendenci být zdůrazněno). WAVclean obvykle odstraní ještě 
větší zkreslení přeskakování než zvuk Prádelna, ale jeho artefakty jsou spíše více zřejmé, a mohu popsat jen 
jako vyvozovat „dutý“ druh charakteristiky. Mám také příležitostně podařilo snížit přeskakování poškození 
použitím parametrického ekvalizéru s velmi hlubokým zářez filtr na poměrně vysoké frekvenci (např. Kolem 
15kHz). To otupuje rovnováhu frekvence, takže je potřeba vyrovnávací výtah někde kolem 4 kHz obnovit 
některé ztracené „jiskru“; to není dokonalé, ale to může být zlepšení. Můj názor je, že GoldWave má nejlepší 
parametrický EQ za přijatelnou cenu.

Doporučené automatické declickers

Pokud trváte na tom, že líní a pomocí automatického declicker, pak zde je seznam balíčků, které považuji stojí 

http://www.goldwave.com/
http://www.excla.com/
http://www.algorithmix.com/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.goldwave.com/
http://www.steinberg.net/
http://www.jdklein.com/clickfix


za vyšetřování. Budu rozdělit na dva typy seznamu.

Ty schopné v reálném čase náhledu mají tu výhodu, že můžete poslouchat, zatímco vy upravit nastavení, což 
činí hledání účinných nastavení, která mnohem méně frustrující:

• Sony   Noise Reduction 2.0 plug-in funguje velmi dobře, ale je to velmi drahé.

• Wave Laundry   je velmi dobrá na snížení konstantní „praskání“, avšak lze představit artefakty (duté 

znějící „POP“, a důraz na vokální sibilants).

• Novější verze DCart (DCart32 a novější) jsou dost dobré pro všeobecné vinyl-type „hash“, a mají 

překvapivě nízké artefakty. (Moje zkušenost s dřívější verzí DCart nebylo tak působivé).

• Wave Repair   je více zaměřeno na jednotlivých odlišných kliknutí, které, pokud jsou zjištěny, jsou 

obvykle opraveny s malou nebo žádnou slyšitelným artefaktům. Vzhledem k tomu, že se pokusí opravit
bez artefaktů, to mají tendenci nechat ujít kliknutí, která jiným agresivnější balíky vyzvednout. To je 
také velmi účinný při snižování snižování hash a praskání, ale tento konkrétní funkce nemá bohužel 
jinou možnost realtime náhledu.

Další balíky, které nemají real-time náhled může být frustrující k použití, ale někteří dávají výsledky natolik 
dobré, že úsilí stojí za to:

• Wave Korektor   je efektivní všestranný declicker s minimálními artefakty. Na rozdíl od většiny jiných 

obalů uvedených, to vám umožní ručně zkontrolovat a nastavit korekci aplikovat na jednotlivé kliknutí. 
Teď ji považovat za pravděpodobně nejlepší všestranný cenově automatickým declicker.

• ClickRepair   je zcela nové a má spoustu slib. To již dává vynikající výsledky v mnoha případech, a vím, 

že developer tvrdě pracuje na zlepšení. V současné době, tak bych řekl, že je na stejné úrovni jako 
Wave Corrector byť s mírně odlišnými klady a zápory, takže si měli vyzkoušet svůj tým.

• Groove Mechanik   pracuje téměř stejně jako Wave Corrector. Má velmi málo úprav, takže můžete 

objevovat velmi rychle, zda to bude fungovat na konkrétní LP.

Žádný z balíčků úspěšně opravit opravdu velké praskání, které jsou nejlépe řešit ručně. Všimněte si, že to je 
nejlepší udělat ruční opravu až před spuštěním automatické declicker. To je proto, že velké popové může zmást
declicking algoritmů, což často vede k jejich nahrazení tupých úderů a ikonami, které jsou mnohem obtížnější 
izolovat než původní praskání, což je těžší stanovit v dlouhodobém horizontu.

Zajímavý přístup k decrackling

Nedávno jsem narazil na navrhovanou metodu decrackling která rozhodně stojí za předávání. Beru žádnou 
zásluhu na této metodě; Poprvé jsem viděl, že je uvedeno na webových stránkách AudioForums někdo volá 
sebe „Younglove“. Zdá se, že původní vlákno není online, ale Tom Sherman našel archiv ní a laskavě prošel na
odkaz ke mně.

Postup krátce toto:

1. Získat hluku otisk ze souboru WAV, které mají být decrackled. Jinými slovy, najít oddíl, který obsahuje 
pouze šum a lehkou praskání, ale žádnou hudbu.

2. Použijte hluk otisk provést redukci šumu v celém souboru, ale udržet jen šum (spíše než hudba mínus 
šum). Co musíte udělat, je poměrně brutální potlačení šumu. Co byste skončit s je hluk, světlo praskání
a trochu hudby.

3. Uložit zvuk, který právě byl izolován, a to buď v souboru nebo do schránky.
4. Spustit operaci Declick přes hluk. Být docela agresivní, aby se najít všechny praskání. Nyní máte šumu

minus praskání.
5. Mix-vložit hluk, který jste uložili v kroku 3 po výsledku Declick, ale obraťte uložený zvuk, který jste 

vkládání. To způsobí, že hluk vyruší, zůstává jen praskání, ale obrácená.

Nyní smíchejte-pasta, která převrácený praskání zpět do původního souboru. Vzhledem k tomu, praskání je 
převrácený, že ruší praskání v původním souboru.

Je to opravdu funguje poměrně dobře, ale nezapomeňte, že to funguje pouze pro pozadí světle praskání; že se
nezabývá velkými a praskání.

http://web.archive.org/web/20010410094157/http://www.audioforums.com/forums/Forum7/HTML/000796.html
http://www.coyotes.bc.ca/
http://www.kagi.com/clickrepair
http://www.wavecor.co.uk/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.diamondcut.com/
http://www.algorithmix.com/
http://mediasoftware.sonypictures.com/


Tak jak to funguje? Můj názor je, že důvodem decrackling je tak těžké udělat, je, že kliknutí, které tvoří praskání
mají nízkou amplitudou a jsou snadno ztratí v okolním party: to je jejich identifikace velmi obtížná. Poté, co jste 
izolovat jen šum na pozadí & praskání, detekční click algoritmy mají mnohem snazší úkol, a tak se zjistí 
skutečné kliknutí úspěšněji. Kvalita redukce šumu opravdu není tak důležité, a declicking algoritmy mohou být 
méně sofistikované, protože jejich úkolem je výrazně zmírnila.

Younglove popsal proces pomocí CoolEdit, a to je jistě velmi jednoduché použití tohoto balíčku, protože si 
můžete nastavit skript, jak to udělat, ale je to velmi pomalé operace. (A velmi starý stroj, který měl 350MHz 
AMD K6-2 procesor, trvalo asi 6 hodin decrackle jednu LP pomocí této metody. Pak 1.2GHz Athlon CPU trvalo 
asi 50 minut. Můj současný Athlon XP2400 + trvá asi 30 minut). V zásadě se tato technika pracovat se všemi 
obaly, které podporují nezbytné kroky. Jediný program, vím, že z toho má vestavěný decrackling zařízení 
založené na této technice je Wave opravit.

Vyrovnání

Některé LP se trpí vysokou frekvencí otupělosti, a to stojí za to dávat horním konci malou podporu. I držet na 
pevném disku krátký úsek hudby (extrahované digitálně z CD), který považuji za mít ideální tónovou rovnováhu
a dynamiku při přehrávání na mém stereo systému, a použít jako referenci, vůči níž se srovnávat práci v 
průběhu. Nejvíce jsem kdy dal na asi +6 dB od 5kHz vzhůru; To je obvykle nutné pouze u Reissue LP, které 
byly pravděpodobně lisovaných z „high-kilometrový“ stampers. Obecně lze říci, že je to nejlepší, aby 
manipulovat moc s vyvážením zvoleným lidem, kteří původně z LP.

Normalizace a komprese

Normalizace je postup, který zajišťuje vrcholy WAV souborů na maximální možnou hodnotu. Pokud z nějakého 
důvodu jste nahráli na příliš nízké úrovni, pak normalizace je pravděpodobně stojí za to dělat.

Všimněte si, že normalizace nezaručuje, že všechny skladby budou znít stejně hlasitě; vnímaná hlasitost je 
stejně ovlivněn dynamickým rozsahem hudby. Komprese může být použit pro squash dynamický rozsah, který 
dělá hudbu hlasitější. To také inklinuje znít „poutavý“. Aplikování lišících úrovně komprese může být použit k 
vyrovnání hlasitosti skladeb z různých zdrojů, ale být vědomi toho, že nadměrný tlak, zatímco znít zpočátku 
působivá, může rob zvuk jeho jemnosti.

Některé balíčky mohu doporučit, které zajišťují vyrovnávání, normalizace a komprese patří GoldWave, Wave 
Repair a DCart.

Jedna situace, ve které normalizace a komprese je pravděpodobné, že bude užitečná je, když jste kompilaci 
CD z různých zdrojů, a chtějí, aby všechny stopy znít stejně hlasitě. Přístup aby zde je normalizovat všechny 
soubory, vyberte jeden jako reference, a pak použít příslušnou míru komprese na jiných souborů, takže zvuk 
tak hlasitě jako reference. To se snadněji řekne, než udělá; nalezení vhodného nastavení komprese je do 
značné míry otázkou pokusu a omylu. Napsal jsem shareware program s názvem Volume Balancer, který 
automatizuje tento proces. Jsem záměrně dělal to snadné použití; po výběru souborů, které mají být 
zpracovány, jediné stisknutí tlačítka dělá svou práci. Tam jsou některé další programy okolí (např. 
Audiograbber), které poskytují uživateli větší kontrolu, ale vyžadují, aby upravit celou řadu nastavení.

Vypalování CDR

Rozdělování Skladby do samostatných souborů WAV

V závislosti na vašem výběru CDR vypalovací software, může být nutné rozdělit jednotlivé skladby do 
samostatných souborů WAV. To může být provedeno s celou řadou editorů WAV souboru, ale úkol je mnohem 
jednodušší s použitím buď CD Wave nebo Wave opravit.

Použití Cue Sheet identifikovat Skladby

Na druhou stranu, může se jednat o hořící balík CDR, které bude klást stopu (a možná index) značek v rámci 
jednoho souboru WAV. V tomto případě budete muset připravit vhodné definice, kde tyto ochranné známky by 
měly být v jednoduchém textovém souboru s názvem Cue Sheet. Stejně jako u dráhy štípání, CD Wave a Wave
Repair dělat vytvoření cue listů jednoduché. Všimněte si, že pokud si přejete nastavit indexy, stejně jako 
skladby, Wave Repair je podporuje, ale CD Wave není.

http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.cdwave.com/
http://www.delback.co.uk/volbal
http://www.diamondcut.com/
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.delback.co.uk/wavrep
http://www.goldwave.com/


Stripping out hlavičky a patičky, výplň bloky

Nikdy jsem narazit na jednoho, ale slyšel zvěsti, že některé CDR vypalovací software selže ignorovat hlavičky 
WAV, které musí být odstraněny z WAV před vypálením. Větší pravděpodobnost je, že nesprávné hlavičky WAV
nemusí být všiml hořícího balíčku CDR, který si myslí, že je zvuková data a staví ji na CDR. Některé WAV 
redaktoři místo informace úklid na konci souboru WAV, a to také může být nutné, aby byla zbavena závislosti 
na softwaru pro vypalování, který používáte. K dispozici je nástroj s názvem StripWave což může pomoct, a lze
je nalézt na stránkách Mika Richtera.

Problematika CD velikost bloku

CD jsou organizovány „bloků“. Každý blok je 1 / 75. Druhý (což se rovná 2352 bajtů dat). Stopa na CD musí 
obsahovat přesný počet bloků, když je to napsáno. Proto v případě, že audio data v souboru WAV není 
násobkem 2352 bajtů, konec posledního bloku by mohlo být ponecháno jako odpadky, což má za následek 
malé kliknutí na přehrávání. Most vypalovací software vůle pad z posledního bloku s nulami. Způsob, jak se 
zabránilo problémům v důsledku tohoto problému je, aby se ujistil, že všechny vaše WAV soubory jsou přesným
násobkem velikosti bloku. Balíky, které rozdělit skladby do samostatných souborů WAV o tom ví, a zajistit, aby 
se rozdělí se provádí na hranicích bloků.

Skutečná Vypálit

Toto je velice jednoduché. Většina moderních CDRW disky nyní zahrnují vyrovnávací podjetí ochranu, takže se 
nemusíte příliš starat o přerušení k údajům proudících do hořáku.

Většina prázdné CDR disky jsou optimalizovány pro poměrně vysoké spalování rychlosti. Mnohé z nich jsou 
dokonce ani zaručeno, že pracovat na méně než 4x. Je to asi nejlepší, aby vypálit na absolutní maximální 
možnou rychlostí (často 48x nebo 52x), jak při těchto rychlostech míra chybovosti může začít plížit. Pálení při 
16x a 32x zdá o optimum pro audio disky ve většině hořáků. Ale všemi prostředky experiment vidět co nejlépe 
vyhovuje vašemu zařízení.

Moderní Ultra-ATA a SATA pevné disky mohou podporovat obrovské rychlosti přenosu dat – typicky až 50MB / 
sec. Není problém v nich udržet krok s vysokou rychlostí hoření, za předpokladu, že nejsou spuštěny v režimu 
PIO.

Někteří lidé tvrdí, je třeba pravidelně nebo příležitostně defragmentaci pevného disku, ale moderní disky mají 
tak nízké časy vyhledávají že nemám obtěžovat s tím nic víc, a já jsem neměl dráze dosud.

lze použít track-at-once vypalování, a může být vyroben variabilní možnosti mezera nějaký hardware a 
software přiblížit disk-at-once výsledky, ale upřímně řečeno, to vše šmelení o právě obcházeli základní 
problém, jakým je, že audio disky jsou nejlépe vyrobeny v režimu disc-at-once, období.

Co se týče CDR software pro vypalování: pro tvorbu audio CD, jsem se Vám Goldenhawk je CDRWin. 
Nicméně, to má přijít do mé pozornosti, že mnoho lidí, kteří mají potíže s touto společností. Přístup s opatrností.

Velmi pěkný freeware program pro vypalování audio CD je Burrrn. Je to jednoduché použití a obecně funguje 
dobře.

Roxio Easy CD Creator je dodáván s mnoha CDR jednotky a její základní kotouč psací stroj je velmi pevná, za 
předpokladu, že pracuje v systému. (Tam bylo mnoho příběhů od lidí, kteří nikdy nebyli schopni získat Easy CD 
Creator pracuje, a obecný závěr se zdá být, že bude buď pracovat ihned po vybalení z krabice, nebo to nikdy 
mít pravdu). I když je poněkud postrádá flexibilitu, to je v pořádku pro tvorbu jednoduchých audio CDR. Dva 
další balíčky, které mají dobrou pověst jsou Nero a Feurio, ale mám velmi omezené zkušenosti s nimi. Balíček s
názvem Exact Audio Copy, ačkoli jsou známy především za to, že možná nejlepší digitální audio extrakce 
programu k dispozici kdekoliv, zahrnuje také schopnost vypalování CD, které Jsem informovaná funguje velmi 
dobře. Další CD vypalovačka Byl jsem upozorněn, je Ace CD Burner, který stejně jako je schopen psát audio 
CD, obsahuje také CD ripování a dekódování MP3-to-WAV. Nicméně, jsem nikdy nepoužíval tento program, 
takže se nemůže vyjádřit k ní.

http://www.cd-burner.biz/
http://www.exactaudiocopy.de/
http://www.feurio.de/
http://www.ahead.de/
http://www.roxio.com/
http://www.burrrn.net/
http://www.mrichter.com/


Užitečné odkazy

Další stránky s příslušnými informacemi

www.a-reny.com/iexplorer/restauration.html Allen Reny’s notes about Restoration using CoolEdit

WAV redaktoři souboru

www.goldwave.com GoldWave

www.adobe.com Adobe Audition

mediasoftware.sonypictures.com Sound Forge

www.steinberg.net WaveLab

www.cdwave.com CD Wave

www.polderbits.com PolderbitS

www.delback.co.uk/wavrep/ Wave Repair

Zvukové karty a USB zařízení

www.creative.com Soundblasters

www.edirol.com Edirol (Roland)

www.tascam.com Tascam (Teac)

www.terratec.com Terratec

www.pcsound.philips.com Philips

www.tbeach.com Turtle Beach

www.digitalaudio.com DAL (CardDeluxe)

www.echoaudio.com Echo

www.m-audio.com M-Audio (aka Midiman)

www.pcavtech.com Reviews of Various Soundcards

Music restaurování software

www.diamondcut.com DCart

www.coyotes.bc.ca Groove Mechanic

www.algorithmix.com Sound Laundry

mediasoftware.sonypictures.com Sony Noise Reduction

www.wavecor.co.uk Wave Corrector

www.kagi.com/clickrepair ClickRepair

www.delback.co.uk/wavrep Wave Repair

www.excla.com WAVclean

Smíšený

www.burrrn.net Burrrn CD writing software

www.roxio.com Easy Media Creator CD writing software

www.feurio.de Feurio CD writing software

www.ahead.de Nero CD writing software

www.exactaudiocopy.de Exact Audio Copy DAE & CD writing software

www.cdrfaq.org Andy McFadden’s CDR FAQ

www.mrichter.com Mike Richter’s CDR site – links to many goodies
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Alternativy k použití počítače

To má smysl pouze na používání počítače, pokud máte v úmyslu, aby se pokusila vyčistit signály na své desky. 
Pokud jste spokojeni s tím, jak se zvuk, a chcete je převést na vhodnější prostředí nebo pro jejich uchování, 
pak zahrnující počítač v tomto procesu je poměrně zbytečné.

Pokud chcete vyčistit své LP (tj. Odstranění šumu, kliknutí a POPs), pak počítač je opravdu jediný dostupný 
způsob. (Existují mega drahé profesionální hardwarové jednotky, jako například v rozmezí cedr, který bude 
dělat svou práci, ale ty jsou zcela mimo rozpočet fandy je).

Pokud si nechcete používat počítač, výběr archivních média je poměrně široká:

• Analogový Kazeta. Navzdory svému starožitného stavu, starý dobrý kazeta může mít překvapivě věrné

nahrávky znáte-li použít kvalitní palubu a pásku. Je to stále velmi levné médium.

• HiFi VHS. Mnoho kvalitní videorekordérů lze použít jako audio paluby. Pokud je vaše video je model 

HiFi a má manuálně nastavitelné úrovně nahrávání, bude to nejspíš dá docela dobrou kvalitu; asi na 
stejné úrovni s dobrou analogovým kazety, i když s různými nedostatky. Vzhledem k tomu, kazeta má 
tendenci znít „teplé“ a „zahalený“, HiFi VHS může znít „zrnitý“ nebo „do očí bijící“. Náklady na pásky je 
dokonce levnější než kazety.

• DAT. Přestože DAT vám úžasnou kvalitu, pásky nejsou levné zvlášť, a médium je delikátní. DAT páska 

není dobrou dlouhodobou archivaci formátu.

• MiniDisc. Nyní je jasné, že Minidisc je zde k pobytu. Nejnovější minidisky jsem slyšel dal velmi dobré 

kvality vskutku; Rozhodně lépe než jakýkoli kazetového magnetofonu. Minidisc je samozřejmě velmi 
pohodlné formát a cena prázdných disků je nyní velmi nízká.

• CDR. Audio-only CDR rekordéry jsou nyní velmi cenově dostupné, a dát prakticky stejnou kvalitu jako 

DAT pásku. CDR je také mnohem stabilnější archivní médium. Média jsou nyní také velmi levné; 
dokonce i levné placené „AUDIO“ polotovary stojí méně než slušné prázdnou kazetu. Semi-Pro 
zařízení mohli používat spíše levnější počítače hodnotných polotovarů jsou poněkud dražší ke koupi, 
ale jsou obvykle mnohem lépe postavený.

• DCC. Mrtví.
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