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Μετατροπή (rip) Audio CD ςε Mp3 μέςω 
του windows Media Player 

Ειςαγωγή 
Η διαδικαςία μετατροπισ ολόκλθρου CD ιχου ι τμθμάτων του ςε αρχεία mp3 ονομάηεται 

“Rip”. Το πρόγραμμα “Windows Media Player” που ςυμπεριλαμβάνεται δωρεάν ςτα 

Windows προςφζρει αυτι τθν δυνατότθτα. Για να μποροφμε να τθν χρθςιμοποιιςουμε 

αποτελεςματικά πρζπει να κάνουμε τισ πιο κάτω ρυκμίςεισ. 

Ρύθμιςη των παραμέτρων “Rip Music” 
1. Πάμε ςτο Menu->Tools->Options ϊςτε να εμφανιςτεί το παράκυρο “Options” (βλ. 

εικόνα 1). Αν το menu δεν φαίνεται τότε πατάμε το πλικτρο “Alt” ι κάνουμε δεξί 

κλικ για να εμφανιςτεί. 

2. Επιλζγουμε τθν καρτζλα “Rip Music” και ςτθν περιοχι “Rip Settings” κακορίηουμε 

ωσ format το mp3. 

3. Στθν περιοχι “Audio quality” ςφρουμε τθν ράβδο ϊςτε από κάτω να εμφανιςτεί θ 

ζνδειξθ 192 kbps, μια ρφκμιςθ που ςυνδυάηει καλι ποιότθτα ιχου και μικρό όγκο 

δεδομζνων.  

4. Πατάμε Οκ 

 

Εικόνα 1 

Διαδικαςία Rip Music 
Για να κάνουμε ζνα Audio CD ι μζροσ του rip, ακολουκοφμε τα ζξθσ βιματα: 

1. Τοποκετοφμε το CD μασ ςτο κατάλλθλο drive του υπολογιςτι μασ και ανοίγουμε το  

“Windows Media Player” αν αυτό δεν ανοίξει αυτόματα. 
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2. Βρίςκουμε ςτο “Library” του προγράμματοσ το CD που ζχουμε ειςάγει και το 

επιλζγουμε. Αν το CD μασ περιζχει κάποιο εμπορικό album και είμαςτε 

ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο τότε οι τίτλοι των tracks κα εμφανιςτοφν αυτόματα 

(βλ. εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2 

3. Επιλζγουμε τα tracks τα οποία κζλουμε να μετατρζψουμε ςε mp3 τοποκετϊντασ √ 

δίπλα ςε αυτά.  

4. Βρίςκουμε και επιλζγουμε τθν εντολι Rip CD για να ξεκινιςει θ διαδικαςία 

5. Τθν πρϊτθ φορά κα μασ ηθτθκεί να επιλζξουμε τθν πολιτικι που κα 

ακολουκιςουμε ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα (βλ. εικόνα 3). Στο 

παράκυρο που εμφανίηεται επιλζγουμε μια από τισ επιλογζσ  

“Add copy protection …” ι “Do not add copy protection …” και τθν διλωςθ “I 

understand …”, εφόςον ςυμφωνοφμε, και πατάμε ΟΚ. Αν αποφαςίςουμε να 

επιλζξουμε τθν επιλογι  “Do not add copy protection …” τότε το υλικό μασ μπορεί 

να παίξει παντοφ. 

 

Εικόνα 3 

6. Όταν τελειϊςει θ διαδικαςία μποροφμε να βροφμε τα mp3 ςτο φάκελο “My Music” 

που βρίςκεται μζςα ςτο “My Documents”. Το κάκε CD που κάνουμε Rip 

αποκθκεφεται ςε ξεχωριςτό φάκελο. 


