Lydmedier og podcast
HOLD FAST konference 23. august 2011
v. Steen Grønbæk, Mercantec i Viborg

Eksempler på anvendelse af lyd i UV
 Videoklip med forskellige eksempler på anvendelse af lyd i undervisningen:
 QR-code til videoklippet:
• QR-code scannere til SmartPhones, se på http://it-medier.dk
under Mobile enheder
 Link til videoklippet:
http://videotube.mercantec.dk/player.php?fid=110

Stærke/mindre stærke elever
- generelt er målet med it for disse grupper er bl.a.
Stærke elever:
 At skabe mulighed for at eleverne udfordres, og at de kan generere
yderligere viden og udfordringer på et højere niveau eller inden for andre
områder
 De keder sig og mister motivationen for det faglige
Mindre stærke elever:
 At støtte eleverne til at udvikle og generere viden og kompetencer
 De mangler motivation og synes, at stoffet er svært

Eleverne producerer og lærer
- Vigtigt at have fokus på elevernes læringsproces

 Eleverne lærer via arbejdet med it-medierne. De tvinges til at
sætte sig ind i det faglige stof for at kunne udarbejde en
lydreportage
 Eleven dokumenterer sin læringsproces via it-medier
 Eleven dokumenterer sin viden via it-medier

Projekt Lydmur
- Eksempel på elevproduceret

 Lydprojektet blev gennemført med elever fra 10. skoleår inden for
Levnedsmiddelområdet.
 Projektets mål var at:
 inddrage og styrke elevernes kreative sider
 styrke eleverne motivation og engagement
 øge opmærksomheden på lydens betydning inden for området
 give nye muligheder for elever, der ikke er skriftlig stærke
 opnå erfaring med hvordan lyd kan indtænkes i undervisningen
 Lydklip fra projektet på
http://podcast.mercantec.dk/index.php?cat=Brydlydmurenevent
 Læs om projektet på www.brydlydmuren.dk og på
http://www.emu.dk/erhverv/it/e_laeringseksempler/mercantec_lyd/index.html
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Projekt Lydunivers
- Eksempel på skoleradio

 ”Målet med projektet Lydunivers er at skabe ’Danmarks første internetbaserede
skoleradiostation’. En ny facilitet, der skal bidrage til at øge uddannelsernes
attraktivitet ved at være ramme for:
- motiverende e-learningsaktiviteter, med lydproduktioner som omdrejningspunkt
- at være et aktiv for skole- og undervisningsmiljøet, og dermed bidrage til at
tiltrække og fastholde elever.”
 Læs om projektet på www.lydunivers.dk
 Aktiviteter merkantil:
 I forbindelse med det merkantile grundforløbsprojekt producerede eleverne en
række ”båndede” radioudsendelser, og de afsluttede forløbet med en
liveudsendelse.
 Aktiviteter HTX:
 Elever fra medielinjen på htx har arbejdet med journalistik, reportageteknik
mv., og de har bl.a. deltaget på Uddannelsesforum 2010, hvor de har interviewet deltagere og lavet korte klip og reportager fra foredragene.
 Klip fra projektet på http://radio.mercantec.dk
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Projekt Lydunivers
- Eksempel på skoleradio

 Internet radiostation hvortil der kan uploades Podcast, lyttes til radio arkiv
med Podcasts og høres live internet radio.

Projekt praksisnær it – målrettet eliteelever
og de svagere elever
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Introduktion til lydmedier og
Podcast
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Audioteknologi
- begreber
Grundtanken med Podcasting er, at
man kan abonnere på lyd- eller videofiler, og automatisk få overført en eller
flere filer til harddisken på egen
computer.
Herfra kan man afspille den/dem når
man har tid, eller måske overføre
den/dem til mp3-afspilleren.

Lydfilformat

MP3 er et universalt filformat, som kan
anvendes både på mobiltelefoner, på
MP3 afspillere, på computere og via
internettet.
MP3
Internetradio beskriver både muligheden
for at afspille gemte MP3 lydfiler/radioudsendelser fra en hjemmeside, og
muligheden for at høre eks. P3 fra DR via
internettet.

Processen omkring abonnering m.v.
Podcatching

Audioteknologi

Produktionen af podcasts

Lydfiler,
som kan afspilles
direkte fra internettet

Internetradio
(ex DR)

Podcast

Podcasting

Lydmedier og Podcast

Live
udsendelser
Ex P3
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Audioteknologi
- produktion og anvendelse

Optagelse

MP3
lydfil

Redigering

Upload
af lydfil
Podcast
Server med
Web-side

Evt. en
XMLmetafil

Upload af
XML-fil

Metafilen indeholder
RSS-oplysninger om
lydfilen og den
udarbejdes i et
specielt program.

Internetradio

Podcasting

iTunes/
Juice

Hjemmeside
Lydmedier og Podcast
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Audioteknologi
- Lydformater

 De mest anvendte filformater til lyd er:
 WAV, som anvendes til ukomprimerede lydfiler, hvilket betyder, at de kan være store.
 Kvaliteten angives kHz/xx bit. Ex 44.1 KHz/16 bit (normal CD kvalitet).
 PCM, som er et ukomprimeret format.
 Kvaliteten angives kHz/xx bit.
 MP3, som er et komprimeret format og det mest udbredte til musik, men kan også
anvendes til speak.
 Kvaliteten angives som kbps. Ved optagelser af tale anbefales min. 192kbps.
 AAC, som er et komprimeret format, og designet til at være efterfølgeren til MP3.
AAC generelt opnår bedre lydkvalitet end MP3 ved samme bithastighed.
 Kvaliteten angives som kbps. Ved optagelser af tale anbefales min. 192kbps.
 WMA, som er et komprimeret format, der typisk anvendes til musik.
 Kvaliteten angives som kbps.
 3GA, som er optageformatet for bl.a. en Samsung Galaxy S smartphone (Android)
 AMR, som er optageformatet for bl.a. en HTC Sensation smartphone (Android)
Lydmedier og Podcast
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Audioteknologi
- Ex på Podcast hjemmeside, som indeholder både lyd- og RSS-fil

http://podcast.mercantec.dk

Download
lydfil
Abonner på
kategori

Internet
radio

Kategorier

Lydmedier og Podcast
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Optagelse af lyd
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Optagelse af lyd
- Optageenheder
• Anvend et Headset

• Zoom H2
• Zoom Q3
• Edirol fra
Roland
Computer

SmartPhones
og
mobiltelefoner

Dedikerede
lydoptagere

Lydstudio med
lyddæmpning

• Næsten alle fabrikater og typer
• Lydkvaliteten svinger
meget
• Skal ofte konverteres

• Giver den
bedste kvalitet,
men det er ikke
mobil løsning
Lydmedier og Podcast
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Optagelse af lyd
- Inden eleverne går i gang

 Skal eleverne arbejde med interviews, skal de have en grundlæggende
indsigt i interviewteknik
 Skal eleverne arbejde i et større projekt med lyd, bør de starte med et
pilotprojekt hvor de får afprøvet de enkelte faser
 Giv eleverne et grundlæggende kursus i det anvendte lydredigeringsprogram

Lydmedier og Podcast
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Optagelse af lyd
- Overførsel af lyd

Kort vejledning til overførsel af audio
Optager
Zoom Q3

Samsung
Android

HTC Android

iPhone

USB

Overførsel til computeren
Tilslut Zoom Q3 til computerens USB med det indbyggede kabel.
Lydfilerne kan kopieres til computeren som flg.:
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning.
-

Klik på DCIM og på 100_ZOOM

-

Vælg file(r) og gem dem på computeren

Tilslut Smartphonen til computerens USB med det medfølgende USB-kabel.
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning.
-

Klik på Phone, på Sounds

-

Vælg file(r) og gem dem på computeren (lydformatet er .3GA)

Tilslut Smartphonen til computerens USB med det medfølgende USB-kabel, og klik på
Diskdrev-ikonet på HTC’en. Afslut med klik på Udfør.
- Klik på Åben enheden for at vise filerne via vinduet Automatisk indspilning.
-

Klik på My Documents og på My Recordings

-

Vælg file(r) og gem dem på computeren (lydformatet er .AMR)

Overførselen afhænger af den Recorder-App der anvendes.
Anvendes Memoer, som er installeret som standard, overføres lydfilen som en e-mail.

Lydmedier og Podcast
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Optagelse af lyd
- Konvertering af lyd fra en mobiltelefon/smartphone

 Lydformater fra en mobiltelefon/SmartPhone er ofte i format, som ikke
umiddelbart kan hentes ind i et redigeringsprogram som f.eks. Audacity.
Lydfilen skal derfor først konverteres til f.eks. MP3.
 Til konverteringen kan f.eks. anvendes programmet Mobile Media
Converter. Se nærmere om download af programmet på http://www.itmedier.dk, under Lyd og Podcast.

Lydmedier og Podcast
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Redigering i Audacity

Lydmedier og Podcast
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Hvad kan Audacity?
- Se vejledning i PDF ”Vejledning til Audacity.pdf”

 Audacity er et freeware lydredigeringsprogram.
 Programmet kan:





fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen på computeren)
fjerne dele af lyden
klippe forskellige lydstykker sammen
tilføje effekter som f.eks.
• Normalisere lyden (tilpasse alle lydklip så de har samme lydniveau)
• Styrke (skrue op/ned for lyden)
• Hastighed (ex Mickey Mouse lyd)
• Ekko (skabe rumeffekt)
• Fjerne støj (pas på, det påvirker indholdet i optagelsen)
 gemme redigeringen i et projekt, hvilket giver mulighed for løbende at
foretage ændringer efter behov
 eksportere redigeringen til en MP3-lydfil
Lydmedier og Podcast
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Upload af lydfil
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Upload af lydfil
 Lydfilen skal uploades til en server.
 Hvis der skal være fleksibel adgang for alle, kræver det en server hvortil
der er Internetadgang.
 Upload kan f.eks. foregå til en FTP-server via et FTP-klientprogram, der er
installeret på egen computer.
 Eksempel på FTP-program FileZilla. Se nærmere om download af
programmet på http://www.it-medier.dk, under Lyd og Podcast.

Lydmedier og Podcast

21

Udarbejdelse af XML-fil og
”Offentlig” adgang til filen

Lydmedier og Podcast
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Udarbejdelse af XML-fil
 Her anvendes en dedikeret feed-editor som f.eks. Easy Feed Editor. Se
nærmere om download af programmet på http://www.it-medier.dk,
under Lyd og Podcast.
Oprette kategori

Oprette de
enkelte indlæg

Lydmedier og Podcast
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Upload af XML-fil
 Med Easy Feed Editoren er det muligt at uploade XML-filen til en FTPserver
 Filen kan også indlejres direkte på en hjemmeside

Lydmedier og Podcast
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Podcast hjemmeside
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Mercantec Podcast hjemmeside
- Kombineret lydfil- og RSS-server
 På Mercantec har vi installeret en Podcast-serverløsning, hvor man slipper for at
skulle FTP- uploade og udarbejde en separat fil med XML-data.
 Ved oprettelse af en ny Podcast, uploades lydfilen først direkte via en website og
efterfølgende indtastes oplysningerne på samme site.
 XML-dataene oprettes så automatisk.
 Serveren bygger på det gratis CMS-program Loudblog.
Se nærmere på http://www.loudblog.com/

Se nærmere i dokumentet
”Eksempel - Mercantec Podcast
hjemmeside.pdf”
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Podcast site
- Et par eksempler på eksterne Podcast løsninger

 Eksempler på ekstern hostning af Podcast sites:
 https://www.podbean.com/
• Podbean er en podcast site, hvor man nemt og gratis kan oprette
sit eget site til publisering af egne Podcast.
• Se eksempel: http://stgr.podbean.com/
 http://www.libsyn.com/
• Lisbsyn er en hostet løsning, hvor man mod betaling kan oprette
sit eget site til publisering af egne Podcast.

Lydmedier og Podcast
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Abonner med Windows
Explorer eller iTunes

Lydmedier og Podcast
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Abonnere på Podcast
- Se vejledning i PDF ” Abonner med iTunes og Windows Explorer.pdf”

 For at kunne Podcatche (abonnere på podcast inden for en kategori) kræves det, at computeren har et Podcatcher-program.
 En kategori kan ex være Harddisken fra DR
 Et Podcatcher-program kaldes også en RSS-reader
 Mulige programmer er ex Explorer 7 og nyere, iTunes eller Juice.
 For at abonnere på en Podcast kategori på en side, kopieres linket til den
aktuelle podcast kategori ind i podcatcher-programmets podcastbibliotek.
 Linket til ønsket kategori er ofte angivet med RSS symbolet
 I podcatcher-programmet kan abonneringen typisk opsættes til:
 Hvor ofte der skal søges efter nye Podcast
 Manuel hentning af nye Podcast
 At programmet automatisk henter nye Podcast
 At programmet automatisk sletter Podcast efter et antal dage/uger
 Læs evt. yderligere på http://www.emu.dk/tema/web2/podcast/
Lydmedier og Podcast
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