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CD'lerimizi diskimize attıktan sonra sıra geldi onları DAC'ımızın anlayacağı lisana çeviren playerlarımıza. 
Piyasada benzer kapasitelerde çok sayıda program var. Ben Foobar2000'i kullanıyorum. Biraz programla-
mayla istediğiniz her şekle sokabiliyorsunuz. 

Açık kaynak kodlu yazılım ve çekirdek yazılımı kulanan çok sayıda genç Foobar'a eklenti yazabiliyor. 
Bazıları hakikaten çok üst düzey zekâların eseri ve çok başarılı yazılımlar.

Programlama alternatifleri sonsuz ama ben oldukça basit ve kullanışlı bir arayüz geliştirdim. Aşağıdaki 
talimatları uygularsanız sizde hiç programalama yapmadan aynı görüntülere sahip olabilirsiniz. Ilk olarak 
http://www.foobar2000.org/   adresinden bu nefis ve ücretsiz programı indirip kurun. Beta sürümlerini 
yüklemeyin. 

Sonra desktop'daki simgeye tıklayıp çalıştığından emin olun. Karşınıza ham bir Foobar2000 görüntüsü 
gelecektir aldırmayın. Tekrar programı kapatın. Size gelen “Rar file” içinde iki tane klasör göreceksiniz. 
“Foobar Application Data” ve “Foobar Components”

> “Application Data” klasörünü C:\Documents and Settings\...\Application Data\foobar2000 klasörüne

> “Foobar Components” klasörünü ise C:\Program Files\foobar2000\components\  klasörüne kopyala-yın. 

Aynı isimde dosyalar olabilir, uyarı verirse üzerine yazın.  Sonra tekrar Foobar'ı çalıştırın. 

http://www.foobar2000.org/
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Yukarıdaki resimde göreceğiniz gibi bir görüntü karşınıza çıkacaktır. Tabii resimdeki gibi değil boş bir 
görüntü olacaktır!! Soldaki pencere playlistlerin penceresi, sağdaki ise müzik dosyalarının. “New Playlist” 
düğmesine tıklayınca yani bir playlist belirecektir. Üzerine çift tıklayınca istediğiniz ismi verebilirsiniz. 

Yeni playlistinizi yarattıktan sonra istediğiniz müziklerin olduğu klasörü açın ve dosyaları Windows'un 
“drag & drop” fonksiyonunu kullanıp sağdaki bölümün üzerine ekleyin. 

Işte bu kadar. Bu işlemi yeni playlistler yaratarak bütün müzik dosyalarınız için tekrarlayın.

Iyi bir arşiv  sistemini önceden planlayın. Sonradan binlerce parça arasından  aradığınızı bulamayınca 
bütün arşiv sistemini değiştirmek korkunç eziyet olacaktır. Tecrübeyle sabittir.

Sonraki kısım parça volumlerini eşitlemek. Onun için ilk önce “File => Preferences” bölümüne girin ve aşa-
ğıdaki resimdeki gibi ayarları yapın. “Save All”la pencereyi kapayın

Sonra “Select All” düğmesiyle playlistinizdeki bütün parçaları seçin. Pencereye sağ tıklayıp  “Replay 
Gain => Scan per File Track Gain”i tıklayın. Birkaç dakika çalıştıktan sonra bir pencere açılacaktır. 

Tamam deyip o pencereyi kapatın. Bütün parçalar 89db'e ayarlandı bile. 

Eğer volume ayarını değiştirmek isterseniz istediğiniz parçaya sağ tıklayıp “Replay Gain => Edit Replay 
Gain Info” fonksiyonu ile tek tek de değiştirebilirsiniz.
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Şimdi ise sıra geldi audio sinyalimizi DAC'ımıza gönderecek ayarları yapmaya. 

Ben Pro-Audio bir alet olan EMU 0404 USB kullanıyorum, ayarlar EMU ayarlarıdır ama öteki markaların 
ayarları da çok değişik değil. Bir fikir verir. Her Pro-Audio aletin kendi özel yazılımı olduğu için nasıl 
kurulacağını satıcı firmadan öğrenin.

Iyi bir ses kalitesi için takılı ses kartı  driverlarını silin. Ayrıca o PC'yi  sadece Audio için kullanın. 
Içinde Foobar, EAC  haricinde hiçbir program yüklü olmasın. Internet bağlantısı, Antivirüs, firewall 
vs kesinlikle olmasın. 

Ayrıca Windows XP Professional  SP2'yi kullanın ve yükletin. Temiz ve basit bir Windows ses kalite-
si için  çok önemli.

Ben hem daha iyi ses verdiği için, hem de 16-24 bit parçalar arasında otomatik geçiş yaptığı için 
“ASIO” plug-in'i kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. 

Aşağıdaki resimlerdeki gibi ayarları yapın ve “save all”la çıkın. 
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Sonra Foobar'ı kapayıp tekrar açın. Kablolarınız bağlayın ve  müziğinizin keyfini çıkarın.

Daha bir sürü ayarlar fonksiyonlar olmasına rağmen, ben en iyi ses kalitesinin basit bir kurulumla alına-
cağına inanıyorum. Sizler zaman içinde hepsini deneyip kendiniz karar verebilirsiniz.

MÜZİK DOSYALARINIZI MUHAKKAK VE MUHAKKAK YEDEKLEYİN.

YEDEKLEDİĞİNİZ DİSKİ DE AYRI BİR MEKANDA SAKLAYIN.

Iyi dinlemeler.
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Program devamlı geliştiriliyor. Belli periyodlarla Foobar2000 sitesine bakıp hem çekirdek program hem de 
eklentilerin yeni versiyonları çıkmış mı diye bakmayı ihmal etmeyin.

Kullanılan eklentilerin listesi aşağıdadır. Oradaki isimlerden yeni versiyonlarına bakabilirsiniz.


