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Grabování 

 
Grabování je činnosti, při které získáváme data z externího zdroje a ukládáme je 

v počítači. Grabovat můžeme například audio (CD), video (DVD), obrázky atd.  

 

Samozřejmě tyto formáty lze mezi sebou libovolně převádět, ovšem musíme dát 

pozor na kvalitu výsledného produktu. 
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CDex je kvalitní program pro přímé 

ukládání audio stop. Můžete si je 

uložit všechny nebo jen vybrané a to 

do formátů WAV, MP2, MP3, OGG, 

VQF či APE. Mezi další funkce 

programu patří podpora jitter korekce 

a normalizace, podpora ID3 popisů 

hudebních souborů, možnost 

vytváření playlistů, propojení s CDDB 

a v neposlední řadě vlastní 

integrovaný přehrávač.  
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Převod formátů v 

programu CD-ex 

 
Po načtení CD se vyberou 

požadované stopy (např. 

jednotlivé skladby)  

ze seznamu a navolí  

se převod souboru. 
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Převedete si zdroj do libovolného 

Formátu, předtím si musíte nastavit: 

 

a) parametry výstupního souboru 

b) místo, kam se má uložit 
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