
Rip DVDR med DVD Decrypter
I denne tutorial vil jeg gennemgå hvordan du Ripper din DVD ned på computeren
med gratis programmet DVD Decrypter...
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Kender du det?
Du river din yndlings DVD ud af skabet, og smider den i afspilleren, men den afspiller ikke. Ham du lånte
den til sidste weekend er kommet til at lave en KÆMPE ridse i den! bare du dog havde lånt ham din
backup istedet..

Det er nemmere at lave backups af dine orginale beskyttede DVDer end du tror! Jeg vil forklarer processen
herunder i 5 steps. God fornøjelse!

Hvad skal vi bruge?
DVD Decrypter
Type: Free
Download Link

Step 1:

Indsæt den DVD, som du ønsker backup af, i dit drev, og åben nu DVD Decrypter.
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I højre side af vinduet kan du se alle informationerne om DVDen. Vi kan f.eks. se at hele DVDen fylder
8.229.793.792 bytes (DVD9). Men jeg bruger DVD5 diske hvor der kan være 4,7 GB på.

Jeg har derfor gjort op med mig selv, at jeg sagens kan undvære menuen, samt ekstra materialet. Derfor
går jeg nu ind under Mode->IFO (F).

Step 2:

Vi er nu inde under IFO, og automatisk vælger DVD Decrypter filmsporet for os.
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Klik nu på fanebladet Stream Processing.

Step 3:

Vi er nu inde under Stream Processing og her skal vi afkrydse checkboxen Enable Stream Processing.
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Vi kan nu vælge fra eller til, af de forskellige lydspor samt undertekster som er på DVDen. Jeg har f.eks.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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kun valgt English 6ch Audio, English Subtitles og Danish Subtitles. Derudover har jeg selvfølgelig øverst
valgt filmsporet Video - 720x576 (PAL) / 16:9.

Step 4:

Klik nu på knappen med DVD skiven og harddisken for at begynde at rippe disken.
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Step 5:

DVD Decrypter er nu igang med at rippe DVDen til den valgte placering.
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God fornøjelse, og håber i kunne bruge den!

Kommentar af bitmatic d. 21. Oct 2009 | 1

Bare for lige at opklare en misforståelse i kommentarerne:

Det ER lovligt at låne en DVD ud til en ven. Vennen må bare ikke tage en (digital) kopi af den.
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