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Formáty zvukových souborů 

Zvukový soubor může obsahovat záznam zvuku: 

 

• bez komprese 

 WAV 

 audio formát CDA 
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• s kompresí 

 

a) bezeztrátová komprese 

 FLAC - Free Lossless Audio Codec 

 

b) ztrátová komprese - odeberou se ty části ze zvukového spektra, které člověk   

    neslyší nebo si je neuvědomuje 

 MP3 (MPEG-1 layer 3) 

 WMA - Windows Media Audio 

 AAC - MPEG-4 Advanced Audio Coding 

 AC3 - Dolby Digital 
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MIDI 

 

Musical Instrument Digital Interface nebo-li MIDI. Tento formát je určen  

pro profesionální hudebníky a slouží ke generování zvuků různých nástrojů,  

pro komunikaci mezi nástroji a počítačem a v neposlední řadě pro převod 

notového zápisu do zvukové podoby. 
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Proudová média (stream) 

 

Formáty určené pro on-line poslech zvukových a hudebních souborů na internetu. 

Jejich nevýhodou je snížená kvalita zvuku. Mezi nejpoužívanější formáty patří 

RealAudio, WindowsMedia a QuickTime. Využívají je především internetová 

rádia. 
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ÚKOL: 

1) Stáhni libovolný zvuk z formátu wav do formátu mp3, 

frekvence 128kbit/s. 

2) Srovnej velikost a kvalitu souborů. 
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