
DVD naar DivX

  DVD 2 DivX
    

Waarom zou je van een DVD een Divx bestand willen maken? DivX is lekker   klein en
past met de juiste compressie makkelijk op een cd. Voor iedereen die   niet zoveel ruimte
vrij heeft op zijn harde schijf of niet beschikt over een   dvd-brander is deze tutorial
uitermate geschikt.

    Je hebt nodig:
    

-    Gordian Knot rippack 0.28.7
  - De juiste codecs. (Bijvoorbeeld  KazaaLite codec pack  of    Gordian Knot Codec Pack 1.6 )
  

  

  

  van DVD naar harddisk
    

Zorg ervoor dat de dvd in de dvd-speler zit en start Robot4Rip op.
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http://prdownloads.sourceforge.net/gordianknot/Gordian.Knot.Rip.Pack.0.28.7.Setup.exe?download
http://a1.edskes.com/k/klcodec225f.exe
http://prdownloads.sourceforge.net/gordianknot/Gordian.Knot.Codec.Pack.1.6.Setup.exe?download


DVD naar DivX

  

  

1) Selecteer de langste film, dit is de   hoofdfilm. De rest van de extra's op de dvd heb je niet
nodig.
     2) Kies het geluidsspoor. Selecteer maar een van de   mogelijkheden.
     3) Selecteer de ondertiteling. Kies ook hier maar   een van de mogelijkheden.
     4) Om de audio van de dvd te halen moet je zorgen   dat het kruis weg is.
     5) Om ondertitels van de dvd te halen moet je   zorgen dat het rode kruis weg is
     6) Er zit een klein fout in Robot4rip die eerst   even hersteld moet worden. Klik daarom op
rechts op Index/Demux en klik   vervolgens op het browse-iccontje links van de witregel. Zorg
dat bestandstypen   op Alle bestanden staat en selecteer in de map
DVD2AVI het bestand   DVD2AVIdg.exe. Kies nu openen en sluit af met Save.
     7) Kies de harde schijf waarop de film gezet moet   worden
     8) Klik op start en de film wordt naar je harde   schijf gekopieerd
  

  

Zorg ervoor dat je minimaal 10GB vrije ruimte op de harde schijf hebt. Het   kopiëren van de
DVD naar de harde schijf duurt ongeveer 1 uur.

    Gordian Knot
    

De DVD staat nu op je harde schijf. Start nu het programma Gordian Knot op
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DVD naar DivX

    1) Open het selecteer het d2v-bestand. JE vindt   deze in de Projects-map die Robot4rip netaangemaakt heeft. Je ziet nu de   voorbeeld van de film. Klik op  view--->resized en haal het achterliggende Gordian Knot-venster weer naar voren.  2) Kies hier de codec. Ik kies voor de DivX 5 codec,   maar je kan natuurlijk ook voor xvidkiezen.  3) Selecteer hier hoe groot 1 CD is.  4) Ga naar het Audio A gedeelte en klik op Select.   Kies hier het mp3-bestand dat in deProjects-map staat.  5) Als je ook ondertitels bij de film wil, dan klik   je bij Bestanden op Voeg toe. Open nu hetsub-bestand, dit bestand staat ook in   de projects-map  6) Selecteer tot slot bij interleaving & Avi   overhead '1x vbr-mp3'  7) Hier zie je nu de gemiddelde bitrate staan. Als   de bitrate lager is dan 700 kBit/s, kies erdan voor om de film op 2 cd's te   zetten. Klik daartoe op de knop 2CDs (zie stap 3)  en vink deoptie Splits   definitief bestand in CDs aan.    We gaan nu de randen uit de film verwijderen. Klik op het tabblad Resolutie    

    1) Geef aan wat voor DVD het is     2) Als de film er in de preview-venster er nogal   samengedrukt uit ziet, kies dan voor (4:3)     3) Klik op auto crop om automatisch de zwarte   randen uit de film te verwijderen. Kies hiernavoor de optie Smart Crop Alles     4) Geef met de schuif de resolutie van de film aan.   Kijk bij Bits/Pixel*Frame, hoe dichter dewaarde bij de 0.200 ligt hoe beter.        DVD naar DivX
  

Klik op het preview scherm en kies voor bestand ---> bewaar en encodeer
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DVD naar DivX

    Laat het liefst alle instellingen op de standaardwaardes staan.  Klik op Bewaar en Encodeer en vervolgens op opslaan.    Nu kom je in het audiotabblad. Selecteer hier Alleen Muxen: dit koppelt het   mp3-bestand aanhet beeldmateriaal.    Klik vervolgens op het DivX5 tabblad.    
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DVD naar DivX

    Kies nu voor 'Voeg taak aan Encodering wachtrij toe' en klik vervolgens op   Yes om hetencoderen meteen te laten beginnen.    De tijd van het encoderen is sterk afhankelijk van je computer. Het duurt   zo'n 8 uur op een1000 Mhz pc en zo'n 3 uur op een 3Ghz pc.            
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