
Backup af DVD-film på Mac OS X
Ligger man inde med en række film fra badeferien på Bornholm i 92' eller lignende
på DVD, og ønsker man at lave en kopi heraf, er her en guide til hvordan dette kan
gøres...
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Programmer der skal bruges i denne guide:
- DVD Backup(Freeware): http://www.wormintheapple.gr/macdvd/DVDbackup.html
- DVD2OneX(Shareware): http://www.dvd2one.com/download.php
- Toast eller lignende brænderprogram der kan brænde DVD'ere.
- DVD Player(Standard i OSX)

Herunder følger den procedure der skal udføres for at få det bedste resultet:

1. Indsæt den pågældende DVD

2. Lad DVD player starte DVD'en op, og spil et par sekunder igennem alle kapitlerne på DVD'en. Luk bare
DVD Player herefter.

3. Opret en mappe på din computer. Åben DVD Backup og træk disken ind og tryk "process files". Efterlad
bare de ja/nej knapper som ja, da de fjerne regionskoder, og diverse bestyttelser på skiven. Vælg at
placere filerne i den nyoprettede mappe.

4. Når du nu kigger i den mappe du oprettede før indeholder den nu en mappe kalder VIDEO_TS. Åben
DVD2OneX, vælg mappen VIDEO_TS som DVD backup lavede og fravælg scener eller overflødelige sprog
hvis dette skulle være nødvendigt - dette gøres under "Selection". "Copy" skal stå som "Disc Copy", mens
"Ratio" skal stå som "Constant". Tryk nu på start og vælg at placere filerne i en ny folder.

5. Når ovenstående er færdig, har du nu en mappe der kan ligge på en DVD. Åben herefter Toast(eller
ligende), opret en DVD-ROM UDF og træk mappen over og sørg for at der KUN er AUDIO & VIDEO folderne
på disken... dvs hvis der ligger filer der hedder DS_STORE og lign skal fjernes. Herefter brænder du skiven
og vupti...
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Kræver nok lidt mere dybdegående forklaring, ja altså for mig.
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helt som den skal være og det virker,
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Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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