
Muziek cd & Dvd video kopiëren.

Muziek cd kopiëren.

Wilt u een muziek cd beluisteren op de pc of laptop ? Of juist uw hele muziek collectie op de pc of 
laptop hebben ? Dan kopieer u toch gewoon hem naar uw pc of laptop. Via softwarebeheer kunt 
gemakkelijk het programma 'Ripper x' installeren. Met dit programma kunt u eenvoudig uw muziek 
cd (of collectie) naar de pc of laptop kopiëren. Dit programma kan de muziek cd omzetten naar het 
wel bekende 'MP3' bestand. En met een simpele knop op de 'CDDB' knop vult hij automatisch de 
gegevens in van de muziek cd. Laten we beginnen met het starten van Ripper X.

Stop een muziek cd in uw pc of laptop en neem voor de rest geen actie (als hierom gevraagd wordt). 
Start daarna het programma Ripper X (via Audio en Video).

Hier ziet u een voorbeeld van nog niet ingevulde muziek cd. Klikt u nu op de grote button 
(rechtsboven) met daarop “CDDB” dan wordt via internet de gegevens binnen gehaald en 
automatisch ingevuld. 



Zoals u kunt zien is de muziek cd juist ingevuld met de gegevens van de muziek cd. Voordat u op 
“go” klikt check dan eerst nog even de “config” button. Hier kun je alle mogelijke mp3 instellingen 
afstellen. 

Zie hieronder mijn 'MP3' instellingen.



Zijn alle instellingen naar wens ? Klik dan op “GO” en uw muziek cd wordt naar uw pc of laptop 
gekopieerd. Succes  met kopiëren.



Dvd kopiëren.

U kunt ook heel eenvoudig een Dvd kopiëren in Linux Mint. Met behulp van het programma 
Nautilus (bestandsbeheer) kunt u een complete (niet alleen de hoofd film maar ook menu's en 
extra's etc) Dvd naar uw harde schijf kopiëren. Het gaat als volgt:

1. Plaats de te kopiëren Dvd (en neem geen actie als erom gevraagd word om het af te spelen 
met een programma).

2. Open Nautilus bestandsbeheer.
3. Maak een map aan waar u zo direct de Dvd naar toe wil kopiëren (bijvoorbeeld de naam van 

de Dvd).
4. Selecteer uw Dvd station (Dvd speler).
5. Als het goed is ziet u twee mappen te weten:

1. Audio_ts
2. Video-ts.

6. Selecteer deze twee mappen (tip: houd de ctrl toets ingedrukt tijdens het selecteren) en 
kopieer ze naar de zelf (in stap 3) aangemaakte map. Dit kan door te slepen of door knippen 
en plakken (deze laatste stap is het veiligste omdat slepen vaak verkeerd gaat).

7. Na het kopiëren kunt u met behulp van het brand programma brasero weer een reserve kopie 
maken van de Dvd.

Wilt u een Dvd vide converteren naar bijvoorbeeld een Avi of Mpg bestand ? Dan kunt u met het 
programma Devede of Mandvd uit de voeten. Dit is natuurlijk wel ingewikkelder dan een Dvd 
kopiëren want u moet zelf het één en ander instellen.

Deze software is natuurlijk gratis verkrijgbaar via het softwarebeheer. Als ik later tijd heb schrijf ik 
hier wel een handleiding over.

Succes met Dvd kopiëren. 


