
Звук 

Звук је једна од најзначајнијих компоненти мултимедије. Две основне врсте звучних 

садржаја у мултимедији су: 

 

– музика 

– говор 

Звук је механичка осцилација честица неког еластичног медијума  са кога се најчешће 

простире као талас и које човек чује. Човеков орган слуха може да региструје 

осцилације у фреквентном опсегу од 20 Hz до 20.000 Hz ако оне имају довољни 

интензитет. Звук се простире кроз медијуме у сва три агрегатна стања. Звук не може да 

се простире у безвадушном простору. Под звуком се подразумевају и осцилације изван 

напред наведеног фреквенцијског опсега: инфразвук испод 16 Hz и ултразвук изнад 

20.000 Hz. 

Механичке осцилације звука се представљају као периодичне: 

 
Параметри звучног сигнала: 

– амплитуда (pmax) је максимална вредност притиска ваздушног таласа. Одређује 

интензитет (јачину) звука, изражава се у децибелима (dB) 

– фреквенција (учестаност) је број осцилација звучног сигнала у једној секунди и 

изражава се у херцима (Hz), једна пуна осцилација сигнала назива се периода (T) 

По јачини, људско ухо може да региструје сигнале од приближно 0dB (праг шума) до 

120dB (праг бола). 

Квалитет звучног сигнала зависи од његове чистоће. Чист звук, односно прост звук, 

има само једну учестаност осциловања и он је идеалног квалитета. То је тзв. тон. 

Степен чистоће се смањује додавањем сигнала виших фреквенција (то су умношци 

најниже фреквенције која се назива основна фреквенција. Све остале фреквенције се 

називају (виши) хармоници). Тако добијен звук назива се сложен звук. (пример је 

акорд – истовремено звучање 3 или више тона на неком инструменту – гитара, клавир). 



Постоје и шумови, а то су звукови који се састоје од великог броја фреквенција, али не 

постоји, тј. не може се издвојити, основна фреквенција, нити постоје виши хармоници. 

Пример шума су рад мотора, експлозије, шкрипање, гребање… 

Аналогни и дигитални звук 

Звук који се среће у природи је непрекидни (аналогни) сигнал у времену. Такав сигнал 

се преко микрофона претвара у електрични сигнал, најчешће напон. Али, ради све веће 

присутности дигиталних медија у свакодневном животу и звук се претвара у дигитални 

облик. Дигитални сигнал је испрекидан у времену, тј. постоји само у одређеним 

тренуцима времена. Да би се звук из свог природног облика (аналогни сигнал) 

претворио у дигитални облик потребно је обавити следеће кораке: 

– одабирање (узорковање, семпловање) је поступак којим се у одређеним тренуцима 

времена узима вредност електричног напона посматраног сигнала. Учестаност 

узорковања се одређује тако да буде најмање два пута већа од највеће учестаности 

аналогног сигнала. За опсег који људско ухо може да чује (20Hz до 20kHz) договорено 

је да учестаност узорковања износи 44,1kHz за CD аудио, 48kHz за музику 

(професионалне примене), 11 или 22kHz за рачунарске игрице. Последњих година све 

чешће се срећу учестаности узорковања 96kHz или чак 192kHz, иако људско ухо НЕ 

МОЖЕ приметити разлику! 

– квантизација — поступак којим се одабране вредности електричног напона 

заоукружују на најближу из скупа дозвољених вредности 

– кодирање — додељивање кодне комбинације јединица и нула свакој одабраној 

вредности. При кодирању свака вредност се представља одређеним бројем логичких 

нула и јединица — битова: 8 битова (1 бајт), 16 битова (2 бајта), 24 бита (3 бајта)… Број 

битова одређује динамички распон јачине звука, који се изражава у децибелима. 

Овај поступак претварања аналогног у дигитални сигнал назива се дигитализација, 

обавља се у уређају који се назива аналогно-дигитални претварач (А/Д конвертор). 

Податак који означава колико ће килобита у секунди бити потребно за смештање звука 

назива се битска брзина (bit rate) и изражава се у јединицама килобит у секунди (kbps 

— kilobit per second). За веће битске брзине користи се јединица мегабит у секунди 

(Mbps). 

При репродукцији врши се поновно претварање дигиталног сигнала у аналогни, у 

уређају који се зове дигитално-аналогни претварач. 

Звук се може снимати на једном каналу (монозвук), на два канала (стерео звук) или на 

више канала. 

Снимање и репродукцију звука на рачунару омогућава звучна картица. Она може бити 

интегрисана у матичну плочу рачунара или уграђена као посебан уређај. Са спољне 

стране налазе се улазне прикључнице за микрофон (mic in), улаз и излаз за спољни 

аудио-уређај (line in, line out) и излаз за звучнике (speaker out). Звучна картица садржи 

А/Д и Д/а конвертор за снимање и репродукцију аудио-записа. Програм за снимање и 

репродукцију звука комуницира са оперативним системом, а оперативни систем 

комуницира са звучном картицом. 

 



 

Звучни спектар 

Осцилације звучног притиска које надражују чуло слуха зову се звучни спектар. 

Звучни спектар састоји се од: 

Основних тонова (основна фреквенција осциловања) 
Хармоника (целобројни умношци фреквенције основних тонова) 

Шума (сложене неправилне непериодичне осцилације) 

Динамике (однос између најгласнијег и најтишег тона) 

Такта (најмањи део музичке композиције) 

Свака периодична или непериодична променљива величина може се разложити на низ 

простопериодичних компоненти. Ове компоненте имају фреквенцију која је целобројни 

умножак основне фреквенције, а њихове амплитуде представљају опадајући низ што 

даје изузетне могућности за даље проучавање било каквог сложеног звука.  

Ако се звук састоји од само једне простопериодичне компоненте кажемо да се ради о 

чистом тону или једноставно тону.  

У музици реч тон означава звук, који је одређен својом фреквенцијом, амплитудом, 

трајањем и бојом. Тон се може записати на за њега тачно одређено место у нотном 

систему.  

Јачина звука зависи од амплитуде осцилација.  

Висину звука одређује фреквенција осцилација. Боја је одређена садржајем 

компоненти.  

Регулисање амплитуде тона у смислу одређивања јачине неког тона се у музици назива 

још и динамика.  

Трајање тона зависи од два фактора:  

1. темпо;  

2. релативна дужина трајања тона.  

Наиме, темпо назначава колико једна одређена релативна јединица такта треба да траје, 

у секундама. Ради што прецизнијег одређивања темпа најчешће се користи метроном.  

Боја тона зависи од медијума који га производи, а то је пре свега одређено аликвотним 

тоновима инструмента, синтетичког или реалног, или гласа певача који је извео тон.  

Аликвотни тонови, или хармоници су појава углавном слухом непрепознатљивих 

тонова који се формирају над главним изведеним тоном. Њихов број и јачина одређују 

„боју“ тона над којим се формирају при чему је број доминантан фактор. Фреквенције 

аликвотних тонова се према основном тону односе као 1:2:3:4:5:6:… до одређене 



граничне фреквенције. Помоћу савремене електронике, могуће је да се, слагањем више 

треперења одговарајуће висине и јачине, вештачки створи (синтетизује) звук било које 

жељене боје.  

Октава је музички интервал између два истоимена тона чије су фреквенције нижег и 

вишег у односу 1:2. Овај интервал обухвата распон од 12 полустепена или осам 

степена.  

Данас се најчешће као основни тон, по коме се „штимују” инструменти користи тон а1, 

чија је фреквенција 440Hz.  

Постоје и шумови, а то су звукови који се састоје од великог броја фреквенција, али 

не постоји, тј. не може се издвојити, основна фреквенција, нити постоје виши 

хармоници. Пример шума су рад мотора, експлозије, шкрипање, гребање… 

Неке занимљивости о звуку: 

• Осетљивост и анализаторска способност људског уха највећа је у подручју 

средњотонских фреквенција од 250-6.000Hz. 

• Осетљивост уха на субјективну јачину звука при свим нивоима јачине звука (0-

130dB) највећа је у подручју од 3.000-4.000Hz. 

• Говор у распону од 800-1.700Hz има своја формантна (резонантне фреквенције 

гласа) подручја важна за разумљивост. 

• глас обухвата опсег фреквенција од приближно 300-3400Hz, па се за пренос 

говора у телекомуникационим линијама, односно за пренос говора у телефонији 

користи опсег фреквенција 0-4000Hz  

• За верну репродукцију говора, потребно је репродуковати хармонике до 

10.000Hz. 

• У подручју од 2.000-5.000Hz ухо уочава разлику нивоа сигнала од 1dB. 

• У подручју од 500-5.000Hz ухо примећује промену фреквенције од 0,3%. 

• У подручју од 20-6.000Hz налази се већина музичке енергије (снага). 

• Здрава млада деца имају пун слушни распон до 20.000Hz, до 20. године горња 

граница пада на 16.000Hz, а од 20. године постепено се смањује да би код 60. 

године пала на 8.000Hz. Ово је нормалан процес који се може убрзати 

дуготрајним слушањем гласне музике преко звучника или слушалица. 

Класични музички инструменти (природни тонови) у односу на електрифициране 

музичке инструменте (вештачки тонови): 

• поседују много више хармоника који детаљније описују звук (финесе) 

• поседују већи динамички распон (од најтишег до најгласнијег тона) 

• имају чешће прелазе од најтишег до најгласнијег и обратно, како током стварања 

тона, тако и током такта, у јако кратком временском интервалу, и по неколико 

пута за редом 

• имају комликованији звучни спектар 

• не користе додатне уређаје за „обликовање“ електричног сигнала 

 



Децибели 

Из практичних разлога у акустици је у употреби логаритамска јединица јачине звука 

изражена у децибелима [dB].  

Поред великог фреквенцијског опсега од скоро 10 октава специфичност у акустици је и 

велики динамички опсег при чему је однос снаге најмањег и највећег сигнала чак 1014 

(однос звучног притиска 107). Оно што је важно имати у виду да је анализом појаве 

често потребно водити рачуна истовремено и о сасвим слабом и о врло јаком звуку који 

могу да се разликују управо за вредност динамичког опсега. Проблеми великог 

динамичког опсега ефикасно се превазилазе увођењем логаритамске јединице децибел, 

па се уместо звучног притиска у паскалима дефинише ниво звука L у dB преко 

релације: 

 

где је:  

p – звучни притисак о коме је реч, а  

p0– референтни звучни притисак p0= 2*10-5Pa  

По јачини, људско ухо може да региструје сигнале од приближно 0dB (праг шума) до 

120dB (праг бола). 

Снага звучних извора 

Ниво звучног притиска 

(dB) 

Извор звука напомена 

200 Мотори ракетних носача Физички бол 

170 Мотори млазних авиона 

140 Ветро-генератори 

Чак и краткотрајно излагање може 

изазвати трајно оштећење, 

препоручује се излагање СА 

заштитом 

130 Митраљез, велике оргуље 

120 Клипни авионски мотор, труба 

вувузела 

Врло бучно 

110 Моторна тестера, дискотека 

100 Ваздушни компресор, хеликоптер 

90 – 95 Ниво на коме продужено 

(дуготрајно) излагање може 

изазвати оштећење слуха 



90 Бучна радионица, блендер Бучно 

80 <Јака вика, јак саобраћај 

70 Градски саобраћај Нормално 

60 Усисивач, говор 

50 Мирна градска улица, нормалан 

говор 

40 Пригушен разговор, тиха музика Мирно 

30 Мирна околина 

20 Сеоска околина, празна концертна 

хала 

10 Шуштање лишћа 

0 Граница чујности за децу 

Доживљај (осећај) повећања у децибелима 

неприметна промена 1dB  

једва приметна промена 3dB  

јасно уочљива промена 5dB  

отприлике двапут гласније 10dB  

отприлике четири пута гласније 20dB  

Звучни нивои музике 

Нормалан звук клавира 60 -70dB  

Најгласнији певач 70dB  

камерна музика, мала сала 75 – 85dB  

клавир најгласнији 84 – 103dB  

виолина 82 – 92dB  

виолончело 85 -111dB  

обоа 95-112dB  

флаута 92 -103dB  

пиколо флаута 90 -106dB  

кларинет 85 – 114dB  

француски рог 90 – 106dB  

тромбон 85 – 114dB  

тимпани и бас бубањ 106dB  

врх симфонијске музике 120 – 137dB  

појачавач, рок 120dB  

врх рок музике 150dB 



Напомене: 

• Једна трећина од укупне снаге оркестра од 75 чланова долази из бас бубња. 

• Звукови високих фреквенција (2000-4000Hz) су најштетнији. Највиша октава 

пиколо флауте је 2048-4096Hz.  

• Старење изазива постепено губитак слуха, углавном на високим фреквенцијама.  

• Хипертензија и разне психолошке тешкоће могу бити повезане са изложеношћу 

буци.  

• Учесталост губитка слуха код класичних музичара је процењена на 4-43%, у рок 

музичара 13-30%.  

Дигитализација звука 

Звук који се среће у природи је непрекидни (аналогни) сигнал у времену. Такав сигнал 

се преко микрофона претвара у електрични сигнал, најчешће напон. Али, ради све веће 

присутности дигиталних медија у свакодневном животу и звук се претвара у дигитални 

облик. Дигитални сигнал је испрекидан у времену, тј. постоји само у одређеним 

тренуцима времена. 

Код дигиталног записа, ради се о узимању узорака, које се најчешће темељи на 

Теореми узорковања која каже да ако сигнал садржи фреквенцију до тачке f, тада 

узорак мора имати фреквенцију најмање 2f како би се из узорка могла исправно 

извршити реконструкција изворног сигнала. Још у првим данима дигитализованог 

звука прихваћене су фреквенције узорковања од 44.1kHz и 48kHz који у потпуности 

испуњавају захтеве реконструкције звучних сигнала у чујном подручју човека до 

20kHz.  

Приликом дигитализације је довољно вредност звучног сигнала одмеравати 

(узорковати) два пута чешће од његове највеће фреквенције. Опште прихваћен CD 

аудио стандард се заснива на учестаности узорковања од 44.1kHz. DAT касете (Digital 

Audio Tape) користе учестаност од 48kHz. Већина звукова у игрицама је узоркована 

фреквенцијом од 11 или 22kHz.  

Да би се звук из свог природног облика (аналогни сигнал) претворио у дигитални облик 

потребно је обавити следеће кораке: 

• одабирање (узорковање, семпловање) је поступак којим се у одређеним 

тренуцима времена узима вредност електричног напона посматраног сигнала. 

Учестаност узорковања се одређује тако да буде најмање два пута већа од 

највеће учестаности аналогног сигнала. За опсег који људско ухо може да чује 

(20Hz до 20kHz) договорено је да учестаност узорковања износи 44,1kHz за CD 

аудио, 48kHz за музику (професионалне примене), 11 или 22kHz за рачунарске 

игрице. Последњих година све чешће се срећу учестаности узорковања 96kHz 

или чак 192kHz, иако људско ухо НЕ МОЖЕ приметити разлику! 

• квантизација — поступак којим се одабране вредности електричног напона 

заоукружују на најближу из скупа дозвољених вредности 

• кодирање (кодовање) — додељивање кодне комбинације јединица и нула 

свакој одабраној вредности. При кодирању свака вредност се представља 



одређеним бројем логичких нула и јединица — битова: 8 битова (1 бајт), 16 

битова (2 бајта), 24 бита (3 бајта)… Број битова одређује динамички распон 

јачине звука, који се изражава у децибелима. 

Овај поступак претварања аналогног у дигитални сигнал назива се дигитализација, 

обавља се у уређају који се назива аналогно-дигитални претварач (А/Д конвертор). 

Податак који означава колико ће килобита у секунди бити потребно за смештање звука 

назива се битска брзина (bit rate) и изражава се у јединицама килобит у секунди (kbps 

— kilobit per second). За веће битске брзине користи се јединица мегабит у секунди 

(Mbps). 

При репродукцији врши се поновно претварање дигиталног сигнала у аналогни, у 

уређају који се зове дигитално-аналогни претварач. 

Звук се може снимати на једном каналу (монозвук), на два канала (стерео звук) или на 

више канала. 

– Иако се раније за дигитализацију користило 8 битова (за пренос говора у 

телефонији), данас је стандардно да се за запис сваког узорка користи 16 

битова. Ово омогућава запис 65536 разних нивоа јачине звука, што даје 

динамички распон од неких 96dB што се сматра прилично задовољавајућим.  

– Да би се боље дочарао просторни распоред звука, користи се стерео техника. За 

дигитализацију стерео звука потребно је најмање 2 микрофона (два канала)  

Уколико једноставно запишемо низ бројева добијених дигитализацијом звука, добијамо 

тзв. сирови запис (PCM – Pulse Code Modulation, односно импулсно кодована 

модулација). За запис једног минута звука у стерео техници, потребно је:  

44100 * 2 бајта * 2 канала * 60секунди = 10,5 MB  

Кориштењем PCM-а могу се записати или репродуковати практично све врсте аудио 

сигнала. Ограничења PCM-а су следећа: 

•ограничење фреквенцијског опсега [Hz], те 

•ограничење динамике [dB]. 

Нископропусни филтер и (коначна) фреквенција узорковања fsr одређују расположиви 

фреквенцијски опсег, а финоћа квантизирања ограничава корисну динамику аудио 

сигнала. Зависно о захтеваном квалитету записа аналогног сигнала разликују се 

вредности за горњу граничну фреквенцију аудио сигнала fm, фреквенцију узорковања 

fsr, те финоћу квантизовања у броју бита n. За споменуте практичне примене PCM-а, 

подаци су дати у следећој табели: 

Намена PCM-a fm fsr Квантовање 

Телефонија 3400Hz 8kHz 8 бита 

CD 20kHz 44,1kHz 16 бита 



DAT 22kHz 48kHz 16 бита 

Профи музички 

уређаји 

do 44kHz do 96kHz 18, 20, 24, 32 бита 

 

Звучна картица 

Снимање и репродукцију звука на рачунару омогућава звучна картица. Она може 

бити интегрисана у матичну плочу рачунара или уграђена као посебан уређај. Са 

спољне стране налазе се улазне прикључнице за микрофон (mic in), улаз и излаз за 

спољни аудио-уређај (line in, line out) и излаз за звучнике (speaker out). Звучна картица 

садржи А/Д и Д/А конвертор за снимање и репродукцију аудио-записа. Програм за 

снимање и репродукцију звука комуницира са оперативним системом, а оперативни 

систем комуницира са звучном картицом. 

Звучна картица је уређај или чип интегрисан на матичну плочу који се састоји од низа 

A/D склопова који омогућавају снимање и репродукцију звучних сигнала на рачунару. 

Звучне картице за кућне рачунаре производе звук на два битно различита начина: 

• Синтезом звука на начин попут оног како раде музички синтесајзери – 

репродукцијом MIDI записа (*.mid, *.rmi, *.kar, …) и 

• репродукцијом PCM записа аудио сигнала (*.wav, *.au, …) 

Функција звучне картице јесте проширење функционалности рачунара, она омогућава 

репродукцију и снимање звука тј. података попут .WAV, .MIDI или музичког CD-ROM-

а или све популарнијег .MP3 формата. 

Код репродуковања MIDI записа у ствари се шаљу стандардизовани кодови за: врсту 

музике, ноте, темпо, јачину панораме, гласноћу, брзину удара типке, различите ефекте 

одговарајућем MIDI процесору који производи звук. Зависно од MIDI процесора 

добијени звук може бити врло квалитетан, али се на тај начин не могу записати или 

репродуковати инструменти који нису обухваћени у стандардном скупу MIDI 

инструмената или нпр. вокали. Кориштењем PCM-а могу се записати или 

репродуковати практично све врсте аудио сигнала. У савременим комуникацијама PCM 

је опште прихваћени и универзални принцип дигиталног записа аналогних сигнала и 

има два ограничења: ограничење фреквенцијског опсегa [Hz], и ограничење динамике 

[dB] па је PCM запис аудио сигнала вишеструко дужи од MIDI записа.  

Звучне картице осим репродукције имају и могућност снимања звука. У ту сврху 

потребан је додатни микрофон и одговарајућа апликација (програм). 

MIDI 

Од свог настанка 1982. године, MIDI протокол (Musical Instrument Digital Interface) су 

најприје почели користити музичари и композитори у тонским студијима. Протокол је 

омогућавао размену информација међу музичком опремом (клавијатуре, секвенцери, 

ритам машине), али због недостатка стандарда, сваки произвођач је протокол 

реализовао онако како је њему одговарало, што је довело до неусклађености опреме и 



немогућности комуникације. Тада је International Midi Association, група задужена за 

развој MIDI протокола, одлучила стандардизовати ствари и на тржишту. Тада се 

појавио General MIDI (GM) стандард који је и данас подржан од стране свих 

произвођача. Стандард дефинише распоред 128 инструмената и основа је за сву MIDI 

опрему. Најједноставније речено, MIDI је скуп упутстава музичкој опреми како да 

одсвира неку композицију. Сам по себи не садржи дигитализовани звук, већ само 

колекцију нота заједно са припадајућим ефектима. Унутар MIDI композиције налазе се 

упутства како одсвирати одређене тонове – које су висине, колико трају, какве су 

додатне варијације примењене, те који су ефекти употребљени. Сам доживљај звука 

зависи од опреме коју употребљавате за репродукцију тих MIDI записа. 

Digital audio фајл настаје дигитализацијом аналогног сигнала. Разлика између MIDI-ја 

и digital audi-jа је огромна – дигитална композиција је оригинал снимљен у дигиталном 

облику, док је MIDI у ствари композиција рашчлањена на поједине инструменте. Дакле, 

у дигитализованој композицији не можете стишати деонице са гитаром, нити 

искључити бубњеве, док у MIDI композицији то можете користећи софтверски миксер 

– могуће их је мењати. Дигитализоване песме заузимају десетак MB, а MIDI педесетак 

KB по песми. С друге стране, дигитализоване композиције укључују и вокал што MIDI 

композиције не могу јер га није могуће синтетизовати. У суштини, MIDI је музичка 

матрица песме са могућношћу мењања свих инструмената. 

Компресија аудио записа и формати 

аудио записа 

Компресија аудио-записа 

За запис једног минута звука у стерео техници са тзв. CD квалитетом звука потребно 

је: 44100Hz*2бајта*2канала*60s=10,5MB 

Ако узмемо у обзир да просечна музичка нумера траје око 4 минута потребно је 40MB 

за њено смештање. Класичан CD има капацитет од 700MB што значи да на њега може 

да стане петнаестак песама. 

Због тога се примењије поступак сажимања записа звучног сигнала — компресија. 

Постоји компресија без губитака и компресија са губицима. Обрнут поступак назива се 

декомпресија. Програм за компресију и декомпресију назива се кодек. 

Компресија без губитака даје квалитет сигнала идентичан оригиналном, а степен 

компресије је 1:2 или 1:3. Компресија са губицима сажима аудио сигнал 10 пута, али 

опада квалитет звука. 

 

Компресија без губитака 

Компресија без губитака компресује аудио садржај на такав начин да се приликом 

његове декомпресије добија сигнал који је потпуно идентичан почетном сигналу. Иако 

има својих предности, ова врста компресије није постигла већу популарност у 

дигиталној аудио компресији, првенствено због малог степена компресије који се за 

звук CD квалитета (16 бита, 44.1kHz) креће између 30% и 50%. Технике компресије без 

губитака се углавном разликују по брзини аудио компресије и декомпресије док 

квалитет компресованог садржаја нема никакву улогу. 



Компресија са губицима 

Звук који се сматра „мање важним“ је кодован са смањеном прецизношћу или није у 

опште кодован, због тога компресија са губитком смањује тај схватљиви вишак. Да би 

се одредило које информације у аудио сигналу су „мање важне“, већина алгоритама 

компресије са губитком користе трансформације као што је модификована дискретна 

косинусна трансформација (MDCT) да конвертује временски домен семплованог звука 

у домен фреквенције. Компонентама фреквенција могу се доделити битови на основу 

њихове звучности. Звучност фреквенцијске компоненте се дефинише тако што се прво 

израчунава праг за који се претпоставља да је звук изван граница људског осећаја. Неки 

алгоритми компресије са губитком користе LPC (Linear Perceptive Coding) да 

конвертују временски домен семплованог звука. 

Пошто код компресије са губитком долази до опадања квалитета аудио звука, ова 

компресија се сматра неодговарајућом код професионалних аудио апликација као што 

је мењање звука и снимања више канала (односно трака) звука. Међутим, ова 

компресија је веома погодна за пренос и складиштење аудио података. 

 

Формати аудио записа 

Формати звучних записа се деле на: 

1. некомпресоване формате (MIDI, WAV, AIFF) 

2. компресоване податке без губитака (WMA, FLAC) 

3. компресоване формате с губицима (MP3, Ogg Vorbis, AAC) 

MIDI, скраћеница од Musical Instrument Digital Interface, је електронски интерфејс који 

се користи при компоновању или обрађивању музике. MIDI је веза за комуникацију 

између синтисајзера и друге опреме, као што су рачунари, звучне картице и ритам 

машине. MIDI у себи не садржи звук већ команде за инструменте и наведену опрему. 

MIDI је врло популаран код музичара а користи се од 1983. године. Скоро сви 

синтисајзери направљени после те године користе овај индустријски стандард за 

комуникацију. Овај стандард даје детаљан опис музичке нотације (нотни запис), 

дефинише 127 музичких инструмената. Заузима мало простора, брзо се учитава и 

репродукиује, али не може се користити за репродукцију говора. 

WAV је формат развијен за коришћење у Windows окружењу. У овом формату се 

најчешће врши снимање за каснију репродукцију. Фајлови у овом формати имају 

наставак .wav. 

Audio Interchange File Format (AIFF) је аудио формат стандард који се користи за 

чување звучних података за персоналне рачунаре и друге електронске аудио 

уређаја. Формат је развио  Apple Computer 1988, на основу Format Interchange File (IFF, 

коришћен на Амига системима) и најчешће се користи на Apple Macintosh рачунарским 

системима. 

 



Windovs Media Audio (WMA) је технологија аудио компресије података коју је 

развио Microsoft. Име може да означава аудио формат датотеке или аудио кодек. 

Оригинални WMA кодек,  био је замишљен као конкурент форматима MP3 и RealAudio 

FLAC (Free Lossless Audio Codec) је кодек који омогућава да дигитални аудио сигнал 

буде компресован без губитака тако да се величина фајла смањи без икаквог губитка 

информација. FLAC обично смањи величину фајла на 50-60% почетне величине и при 

декомпресији даје оригинални аудио фајл! FLAC је отворени формат, подржава 

metadata, омот албума и брзу претрагу. 

 

MP3 или MPEG-1 Audio Layer 3 је најраширенији аудио формат записа фајла у коме је 

примењена компресија са губитком. Постао је широко распрострањен употребом 

интернет сервиса, почевши од Napster-a до разних P2P програма за размену датотека 

путем мреже. Упркос томе, MP3 је заправо затворени (closed-source) формат, заштићен 

патентом. Алтернатива MP3 формату је Ogg формат, отворени формат, с вишим 

степеном компресије, али и мањом распрострањеношћу. 

Ogg је производ пројекта софтвер отвореног изворног кода за дигиталну 

мултимедију. Разне компоненете пројекта су намењене да буду алтернативе 

власничким кодецима као што су: 

– Mp3 и Mpeg 

– RealAudio и RealVideo 

– QuickTime формат тока и његови кодеци 

– Riff формати и његови деривати као што су Wav и Avi и њихови респективни кодеци 

– ASF са Windows Media Audio и Windows Media Video кодецима 

Главна Ogg компонента је Vorbis – за аудио податке. Остале компоненте су Theora – за 

видео; Speex – за говор; и FLAC – за велику веродостојност аудио-записа. 

AAC (Advanced Audio Coding) је стандардизована кодна шема за компресију са 

губицима за дигитални аудио. Пројектован као наследник mp3 формата, уопштено 

постиже бољи квалитет звука од mp3 при сличним битским брзинама. 

 

Постоје још неки формати аудио записа који се најчешће користе у комбинацији са 

видео записима како би се добио комплетан видео фајл. Поред .mp3 и .aac формата 

користе се и: 

AC-3 (Dolby Digital) је један од најчешће коришћених формата аудио записа на DVD 

Video дисковима. Дозвољава употребу до 6 канала. Најчешће се AC-3 употребљава као 

формат за такозвани 5.1 surround звук. Постиже сличну компресију и сличан квалитет 

као mp3, па се може користити и за DivX филмове. 

AMR (Adaptive Multi-Rate) – формат аудио записа првенствено намењен за говор. 

Користи се као формат записа за снимање говора на мобилним телефонима. Такође се 

користи као један од аудио формата код мобилних телефона који могу снимати видео у 

3GP формату. 


