Cd ve dvd’lerimizi dijital
ortama aktarıyoruz
Herkese merhaba,
Bir çoğumuzun elinde; atmaya kıyamadığımız, gözümüz gibi
koruyup sakladığımız cd’lerimiz vardır.
Bunlar, bir nişan, nikâh ya da düğüne ait olabilir.
Bir cd ya da dvd içerisindeki bu dosyaları dijital ortama
taşıyıp muhafaza etmek ister miydiniz?
Cevabınız evet ise, yazıyı okumaya devam ediniz.
Günümüzde, artık müziklerimizi; Spotify, Apple Music, Fizy
gibi platformlardan dinliyor, filmlerimizi de Netflix gibi
dijital ortamlardan izliyoruz.
Hal böyle olunca, özene bezene biriktirmiş olduğumuz cd ve
dvd’lerimizi kullanmıyoruz.
Kullanmayıp bir kenara atmış olduğumuz bu cd’lerimizi dijital
ortama aktarmak en iyi çözüm.

Cd ve dvd’lerimizi dijital ortama
nasıl aktarabiliriz?
Bunun için bir çok yazılım mevcut.
Ben, sizlere geçenlerde kullanmış olduğum
HandBrake
yazılımını önereceğim.
32 ve 64 bit sürümünü

Buradan
Portable sürümünü ise
Buradan
İndirebilirsiniz.
Program açık kaynak olup tamamen ücretsizdir.
Türkçe dil desteği sunmayan programın, kullanışlı ve kafa
karıştırmayan bir arayüzünün olduğunu söyleyebilirim.
Ayrıca, ufak bir boyuta sahip olduğundan, bilgisayarımızda çok
fazla bir yer de işgal etmiyor.

Yazılımı
indirdik,
yapacağız?
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Öncelikle, cd ya da dvd’mizi bilgisayarımıza takıp, HandBrake
yazılımını çalıştırıyoruz.
Ardından, dönüştüreceğimiz
gösteriyoruz.
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Choose folder to scan, “Taranacak klasörü seç”
Choose file tos can, “Taranacak dosyayı seç”
Bu işlemlerden sonra, karşımıza bir çok seçenek çıkacak.
Yazılım, varsayılan
yapmaktadır.

olarak

mp4

biçiminde

dönüştürme

Dilersek, Mkv seçeneğini de belirlememiz mümkün.
Video formatının dışında, oldukça fazla seçeneğe sahibiz
ancak, gerekmedikçe tercihleri değiştirmenizi çok fazla

önermiyorum.
Dosyanın kaydedileceği alanı, “Browse” alanından belirliyoruz.
Bu kısım da tamam olduysa, artık, “Start encode” butonuna
basarak dönüştürme işlemini başlatıyoruz.
Dönüştürme, dosyalarımızın büyüklüğüne ve bilgisayarımızın
performansına göre değişkenlik göstereceğinden, bir müddet
beklememiz gerekecek.
Dönüştürme işlemi tamamlandığında, dosyamızı
olduğumuz klasör içerisinde bulabiliriz.

belirlemiş

Ben bu yöntemle 4-5 adet dönüştürme gerçekleştirdim ve bir
problemle karşılaşmadım.
Umarım, elimdeki medyalarınasıl yaparım da dijital ortamlara
aktarırım diye düşünenler için faydalı bir yazı olmuştur.
Son olarak, bu işlemlerin kopya korumasına sahip dvd’lerde
geçerli olmadığını belirterek, yazımı sonlandırıyorum.

