DVD rippelése parancssorból
Miért parancssorból?! Hát nem jó valamelyik rippelő program?!
Lehet hogy jó, nem próbáltam végig mindet. Az azonban amivel próbálkoztam,
egy másolt DVD-t úgy szedett le AVI-ba, hogy nem volt hangja. Agy barátom azt
mondta, ez amiatt lehetséges, mert ez már eleve másolt DVD, s a DVD másolása
közben valahogy "összetömörítették", s így nem szabványos a formátuma!
A megoldás parancssorból:
mencoder dvd:// -ovc xvid -xvidencopts bitrate=700 -oac mp3lame -o
kor.avi
Ebben az esetben a kimenő állomány neve kor.avi lesz, s az alapértelmezett
hangsávval szedi le. Na de ez nekünk magyaroknak csak akkor jó, ha a filmhez
egyetlen hangsáv tartozik, másképp valószínűleg angolul halljuk majd... S pláne
ha "nem szabványos" a film, ki kell deríteni, hol a magyar hangsáv!
Ez így történik:
mplayer -v dvd://
Erre eszméletlenül sok szöveget listáz ki a képernyőre, (a control-c-vel lelőhető) s
ebben vissza kell keresnünk azt a részt amikor a hangsávokról-hangcsatornákrólaudiosávokról povedál. Itt számokat fogunk látni, valószínűleg egy 128-as
számjegyűt is, na ez lesz majdnem bizonyosan az alapértelmezett, de ez nekünk
nem jó, mert ha jó lenne, az előző megoldás az alapértelmezett hangsávval is jó
lenne nekünk! Kell látnunk még más számokat is, tegyük fel a következő a 130!
Ha mázlink van és ez a magyar (amit csak úgy tudunk meg hogy kipróbáljuk az
alábbi utasítással), akkor ezt a parancsot kell kiadnunk:
mencoder dvd:// -aid 130 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=700 -oac
mp3lame -o jelek.avi
Ha még sok más szám is van javasolt hogy tömörítsünk így be mondjuk 5 percet
azután lőjük le a progit és hallgassunk bele! Ha nem magyar (vagy az a nyelv
ami kell nekünk) próbálkozzunk egy másik számmal a -aid után!
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