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Ajattelin vaihtaa vähän aihetta näissä oppaissa...
Pysytellään kuitenkin varmuuskopioinnissa, tällä kertaa on tarkoitus saada audio-cd eli
äänilevy talteen tietokoneelle ja tarkemmin sanottuna sen kovalevylle, jonka jälkeen sitä
voi kuunnella, editoida, polttaa audio-cd:ksi tai vaikka mp3-cd:ksi.
Koska näitä mp3 ”rippaus” ohjelmia on netti pullollaan, niin tein ohjeen yhdestä
helpoimmista ja silti hyvin monipuolisesta ohjelmasta… Ja jos vaikka et ole tyytyväinen IDtagien ulkonäköön tai tiedostojen nimiin, niin ainahan niitä voi helposti editoida jälkikäteen.
Siihen tarkoitukseen käy hyvin ohjelma nimeltä The GodFather, johon olen tehnyt ohjeet:
http://koti.mbnet.fi/nrautava/godfather.php
Lataa CDex
http://cdexos.sourceforge.net/
Suomenkielinen kielipaketit saat täältä
http://koti.mbnet.fi/nrautava/cd_ex.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oletan että asentaminen sujuu normaaliin tapaan, eli suorita ladattu .exe -tiedosto ja toimi
ohjeiden mukaan.

Aloitetaan laittamalla ohjelma suomenkieliseksi (linkki ylempänä).
Vaihda kieli näin:
1. Pura "cdex_170_fin.zip" tai "cdex_151_fin.zip"
2. Siirrä tiedosto "Finnish.cdex.lang" kansioon C:\Program Files\CDex\lang (tai vastaava)
3. Käynnistä CDex. Mene Options -> Select Language ja valitse Finnish

Käynnistä CDex (laitoin levyn asemaan ennen tätä vaihetta).

Koska ensimmäisellä kerralla asetukset ovat aika pielessä, niin paina F4 tai Asetukset ja
Asetukset.
(joo, laiska suomentaja)

Kun Asetukset ikkuna aukeaa, niin mene Enkooderi -välilehdelle:

Muunna asetukset vastaaviksi.
Jos on tarve muuntaa muuhun muotoon, niin vaihda enkooderi mieleiseksi.

Sitten menemme Tiedostonimet -välilehdelle.

Tässä on malli, miten tiedostojen nimet ja soittolistan voi nimetä:

Näillä asetuksilla jälki on tämmöinen:
Kansio:
Cypress Hill - Live At The Fillmore
Tiedostonimi:
Cypress Hill - 01 - Hand On The Pump
Winampissa:
Cypress Hill - Hand On The Pump

Paina OK.

1. Valitse kaikki biisit painamalla CTRL+A tai ”maalaamalla” ne
2. Paina F9 tai oikealta toiseksi ylintä nappia tallentaaksesi mpeg eli .mp3 muotoon.
Jos haluat tallentaa .wav muotoon, niin paina F8 tai ylintä nappia.

- Tila A kuvassa on siitä kun jätin kääntämisen kesken
- OK tarkoittaa, että nämä ovat muunnettu aikaisemmin johonkin muotoon
Ajan säästämiseksi valitsen vain kaksi kappaletta ja tässä tulos kun muuntaminen on
valmis:

Tässä kuva kansiosta mihin ne tallensin:

Tämä oli nopea tutustuminen audio levyn rippaamiseen.
Jos haluat nimetä uudelleen, muokata tageja tai hakea kappaleen (albumin) tiedot netistä,
niin tutustu ohjelmaan The GodFather, jonka ohjeisiin jo annoin linkin.
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