
CD naar MP3

  CD naar MP3
  cd-ex is een prachtig programma om je cd naar mp3'tjes om te zetten.
  
  Download eerst cd-ex op http://cdexos.sourceforge.net/
  
  Nu kun je het programma installeren, dit levert waarschijnlijk geen problemen op.
  
  We gaan eerst even wat instellingen wijzigen. 
  Ga naar options--->settings of klik op F4
  
  Nu gaan we eerst naar het laatste tabblad Remote CDDB
  
  

  
  Het is hier van belang om ons e-mailadres op te geven. Hierdoor  krijgen we de beschikking
tot de database van CDDB. Wil je een cd  rippen dan wordt deze in de CDDB-database
opgezocht, en vervolgens  krijgen alle mp3 bestanden de goede id-tags.
  
  Nu we dit gedaan hebben gaan we naar het belangrijkste tabblad,  de encoder.
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http://cdexos.sourceforge.net/


CD naar MP3

    Zoek eerst de juiste encoder op. Omdat het in deze tutorial draait om mp3'tjes te krijgen,selecteren we de lame mp3 encoder.  Nu krijgen we de volgende keuze. Willen we dat de mp3-bestanden  allemaal dezelfde bittratehebben (cbr) of een variabele bittrate  (vbr). De laatst genoemde geeft meestal de beste kwaliteit/bestandsgrote verhouding. De encoder bepaalt nu immers zelf  waar veel bits en waarweinig bits nodig zijn. Het muziekstuk bevat  immers snelle en langzame stukken.    Als je van de vbr gebruik wil maken, selecteer dan bij VBR Method VBR default.  Geef nu nog de bittrate grenzen op. Ik gebruik meestal 128-256    Indien je cbr gebruikt, neem dan als bittrate iets van 192 kb/s of  hoger. Een bittrate van 192 isin de meeste gevallen hoog genoeg. De  meeste mensen horen het verschil tussen 192 enhogere bittrate's toch  niet.    Selecteer nu nog bij quality high    Bekijk ook nog even de overige tabbladen. Hier kan je namelijk nog  wat dingen veranderen,maar die zijn niet essentieel. Het  settings-scherm kan nu worden afgesloten.    Stop nu een CD in je speler.   Om de albuminformatie op ta halen ga je naar CDDB---->Read Romte CDDB.    Nu alles goed staat kunnen we de MP3's daadwerkelijk rippen.    Ga naar Convert---->Extract CD file(s) to a compressed audio file    

    Het rippen wordt nu gestart. En na een paar minuten heb je al je mp3'tjes op je pc staan.        
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