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Son senelerde “Computer Audio” ile CD ve üstü kaliteye ulaşmak problem olmaktan çıkmıştır. 

Kalite dışında bütün arşivin el altında olması ve saniyelerle ölçülecek bir zaman diliminde bulu-
nup dinlenmeye başlanması “Computer Audio”ya geleneksel kaynaklar cihazlara göre tartışma-
sız üstünlük sağlıyor. 

Büyüyen dosyaları FLAC gibi kayıpsız formatlarla bir kalite kaybına uğramadan disklerimize 
sığdırmak mümkün olmuştur. 

Ben burada bu işlemi mümkün olduğu kadar basit ve anlaşılır  şekilde konuyla az ilgisi olan 
arkadaşlara açıklamak istedim. 

Umarım faydalı olur.

Computer Audio'da işin püf noktası CD'lerinizdeki dataları tam, kaliteli ve kayıpsız olarak diske 
yüklemek. Bu bir kerelik işlem yapıldıktan sonra işler çok kolaylaşıyor.

Arkadaşlarınız da CD'lerini aynı yöntemle FLAC'a çevirsinler. Sonra arşivleri birleştirin, herkes 
birer kopyasını alsın, işte size mükemmel bir müzik arşivi, tepe tepe dinleyin.

Exact Audio Copy (EAC) bu aktarma işini en iyi yapan programlardan biri.  

Aşağıdaki linkten programı yükledikten sonra birkaç ayarı da resimlerdeki gibi yaparsanız fazla 
fazla yetecektir. Geri kalan ayarlar ise değişmeden kalabilir. 

www.exactaudiocopy.de

Daha fazla detay için ise aşağıdaki linke tıklayın, ama bence ayarlarla çok fazla oynamaya gerek 
yok.

http://www.angelfire.com/magic2/hq-audio/tut-lossless.htm

http://www.exactaudiocopy.de/
http://www.angelfire.com/magic2/hq-audio/tut-lossless.htm
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Şimdi gelelim CD'leri tek operas-
yonla FLAC formatına çevirmeye. 

İlk önce FLAC software'ini yükle-
yin.

http://flac.sourceforge.net/  

Sonra EAC'ı yanda görüldüğü gibi 
ayarlayın. 

FLAC çeviricinin kaydedildiği yer  
Program files'da olacak. 

Adresini girin.

Herşey bittikten sonra ve CD 
'nizi taktıktan sonra yandaki 
resimdeki gibi MP3 düğmesine 
basın, aktarmaya başlasın.  

Program ilk önce WAV forma-
tına çeviriyor, sonra da 
WAV'ları FLAC yapıyor ve 
orjinal WAV'ları da siliyor. 

Aktarma işi bitince de bir rapor 
veriyor. Hata var mı, varsa 
yüzdesi nedir, ayrıntılı bir 
rapor sunuyor. 

Yani bir tıklamayla işlem ta-
mam.

Düğmede MP3 yazmasına 
bakmayın, çevrilen dosyalar 
FLAC olacaktır.  

Ayarları ona göre yaptık.

http://flac.sourceforge.net/
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Şimdi ise sıra geldi dosyaları etiketlemeye. (tag) Büyük arşivlerde düzgün bir etiketleme olamazsa iş 
içinden çıkılmaz hale geliyor. 

Istediğiniz parçaları çabucak bulabilmemiz için çok çok önemli bir konu. 

EAC içinde bir etiketleme opsiyonu var, ama sıkça hata verdiği için ben ekstra bir program kullanıyorum. 
“MP3tag” adı kafanızı karıştırmasın, FLAC dahil bütün dosyaları etiketliyor ve ücretsiz. 

Programı www.mp3tag.de adresinden indirebilirsiniz. Etiketleme bilgi bankaları kullanılarak yapılıyor ve 
hemen hemen her zaman albüm bilgileri bulunuyor. Yoksa da bilgileri elle girebilirsiniz.  

http://www.mp3tag.de/
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Yazdıklarım başta biraz karışık gibi görünse de ayarları bir kere yaptıktan sonra herşey oto-
matiğe bağlanıyor ve bir düğmeye basmak yetiyor. 

Işin en sıkıcı kısmı ise CD'leri arşivlemek. Ama birkaç kişi birleşirse hem iş kolaylaşır hem de 
arşiv zenginleşir. Zaten bir kere yapacaksınız. 

Iş bittikten sonra ise bütün arşiviniz parmağınızın ucunda ve çok kaliteli bir biçimde kulakları-
nıza ulaşıyor. 

Hele hele “24 bit High Definition” müzik arşiviniz varsa tadından yenmiyor.

MÜZİK DOSYALARINIZI MUHAKKAK VE MUHAKKAK YEDEKLEYİN. 

YEDEKLEDİĞİNİZ DİSKİ DE AYRI BİR MEKÂNDA SAKLAYIN.

Iyi dinletiler. 


