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(Transform domain)
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cenšas atmest visu "nedzirdamo".
(saglabā jebko, cik sanāk resursu)
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Hibrīds: Sintezators + kaut kas.
Var arī būt Spectral + ADPCM.
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Skaņa izcili sintētiska un nedabīga.
Mūzika tajā saglabājas nekāda.
Fona trokšņi un mūzika sabojā

runātāja balss kvalitāti.
Intonācija "robotizējas"

Dažādi trokšņi "vokālizējas"
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Skaņa ir trokšņaina, bet krietni
naturālāka nekā tīra sintezatora.
Viss tas, kam tā kompresija nav
paredzēta, saglabājas pavirši.

Tomēr ar to pietiek, lai arī
fona mūzika ietu tam cauri

saprotamā formā.
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Viss tas, kam saglabājot nepietiek
resursu, dekodētajā signālā trūkst.

Tas dzirdami izpaužās kā
burbuļošana un "šļurkstēšana"
Spektrālās analīzes laiciskās
precizitātes trūkumu dēļ, ātri

mainīgās skaņas "izsmērējas"
Tas izpaužas kā nedaudz
"atmugurisks" skanējums.
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Saglabājas viss. Kompresija dod
no skaņas rakstura atkarīgu

trokšņa daudzumu un raksturu.

Izpaužas parasti uz krasi mainīgām
skaņām un basiem kā šņākšana

vai klikšķi.
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Audio kompresijas ar zudumiem (veidi)


