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• kopírování souborů WAV z hudebních CD a jejich následná konverze  

  do jiných formátů, např. MP3 je forma ztrátové komprese, která je dnes    

  velice snadno proveditelná např. v rámci programu Windows Media Player 

Hlavní a nutné volby: 

a) nastavení kompresního formátu  

b) volba přenosové rychlosti  

c) pokročilé možnosti nastavení kopírování  
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Hudební CD disk 

 

a) vložte hudební CD disk do mechaniky CD-ROM nebo DVD-ROM - podle toho   

    jakou máte na svém počítači k dispozici 

b) spusťte program z nabídky Start -> Programy (Všechny programy) -> Windows   

    Media Player. Dojde k otevření programu 

Postupujte podle následujících 

nastavení: 
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Nastavení výstupního formátu 
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Nastavení přenosové rychlosti 
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Další možnosti 

Klepneme na záložku Kopírovat z disku CD a 

zvolíme volbu Další možnosti. 

  

Zde máme možnosti dalšího nastavení. V daném 

okně vyberte záložku Kopírovat hudbu z disku CD. 

 

1. Zde si můžete nastavit složku pro uložení   

    kopírovaných souborů. 

2. Zde si můžete vyzkoušet pomocí posuvného   

    jezdce změnit hodnotu přenosové rychlosti  

    a porovnat rozdíly. 

 

Provedené změny potvrďte stiskem tlačítka OK. 
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Kopírování 

Po provedených 

nastaveních přistoupíme 

konečně k samotnému 

kopírování.  

 

Otevřeme záložku 

Kopírovat z disku CD v 

záhlaví okna programu a 

v nabídce vybereme 

první volbu Kopírovat z 

disku: název alba.  
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Kontrola průběhu 

Po startu kopírovaní program 

Windows Media Player pod 

záložkou Kopírovat z disku 

CD zobrazí průběh 

kopírování. Automaticky 

kopíruje všechny skladby 

alba, ale můžeme pomocí 

zaškrtávacích polí přímo 

určit, které sklady chceme 

kopírovat a které nikoli. 

Pokud chcete kopírování 

ukončit nebo přerušit, 

klepněte na tlačítko Ukončit 

kopírování z disku CD. 
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