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Programy pro  

přehrávání zvuku na počítači: 
 Windows Media Player 

                              

Program, který je standartní součástí v současnosti nejrozšířenějších operačních 

systémů u nás, Windows XP, Vista, Win 7 a 8. Dnes je dostupná jeho verze s 

označením 12. Multimediální přehrávač, který je schopen přehrávat digitální data 

ve formě:  

 

• klasické hudební CD 

• formát MP3 

• streamové soubory 

• soubory MIDI 
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•  za nevýhodu je považována jeho robustnost a tedy těžkopádnost u     

 méně výkonných počítačů 

 

•  současná verze nabízí širokou paletu možností v rámci využití   

 multimediálních služeb programu: 

 

 

1. Knihovna - databáze souborů s přehledným tříděním podle mnoha kritérií  

2. Kopírování z disku CD - možnost přímé konverze do jiných hudebních 

formátů  

3. Zapisování na disk - přímé vypalování hudebních nebo datových CD, 

DVD 

4. Media Guide - přístup k internetovým obchodům a rádiím 
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  WINAMP 

 

• jeden z nejoblíbenějších přehrávačů, který se řadí do skupiny free software  

• jeho autory je v současné době nabízena verze s označením 5.56. Mezi jeho   

  přednosti patří: 

 

• pokročilé vyhledávání v rámci interpreta 

• lepší podpora internetových rádií 

• dynamická doporučení ke skladbám 

• synchronizace se zařízením iPod, iPhone a „chytrými telefony“  

 

« Officiální web » 

http://www.winamp.com/
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ÚKOL: 

1) Vytvoř playlist pro program Winamp, který bude 

obsahovat 5skladeb ve formátu mp3. 

2) Vytvoř playlist pro program Windows Media Player, 

který bude obsahovat 5skladeb ve formátu wma. 
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