Video tömörítése:
Szükséges a videómat tömöríteni?
-

Amennyiben videónk mérete 100 MB vagy az alatt van nincs szükség a video
tömörítésre és ezt a dokumentumot nyugodtan be is zárhatjuk. Azonban, ha 100 MB
felett van, tömörítenünk kell.

-

Videónk méretéről az alábbi módon tudunk meggyőződni. A videó fájlra jobb
egérgombbal kattintva egy legördulő lista jelenik meg, itt a tulajdonság menüpontot
kell kiválasztani, és az alábbi ablak nyílik meg. A pirossal bekeretezett részen található
a fájl mérete.

A video tömörítő letöltése:
-

Kattintsunk az alábbi linkre vagy másoljuk be a webes böngészőnkbe és nyissuk meg
az oldalt (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari stb):
https://handbrake.fr

Készítette: György Tamás

Oldal 1

-

A weboldalon kattintsunk a Download HandBrake 1.3.3 gombra.

-

A felugró ablakban kattintsunk a fájl mentése gombra.

-

A letöltött fájlt az Ez a gép\ Letöltések mappájában fogjuk találni, illetve abban a
mappában, amit korábban beállítottunk a letöltéseink számára.

A video tömörítő telepítése:
-

Kattintsunk HandBrake-1.3.3-x86_64-Win_GUI.exe telepítő fájlra.
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-

A telepítés folyamán kattintsunk a Next-re majd ismét a Next-re, az Install-ra végül
pedig a Finish-re.

-

A „Finish” gombra kattintás után megjelenik asztalunkon az új HandBrake ikonunk.

A video tömörítő használata:
-

Keressük meg a videofelvételünket számítógépünkön, amennyiben az még nincs ott,
másoljuk át a rögzítésre használt eszközünkről számítógépünkre a fájlt.

-

Asztalunkon kattintsunk a HandBrake ikonra a program megnyitásához.

-

Húzzuk video fájlunkat a megnyitott Handbrake program „Or drop a file or folder here”
mezőjébe vagy a program Source Selection oldalsávjában lévő „File Open a single video
fájl” pontra kattintva tallózzuk be a video fájlt.
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Oldal 3

-

Ezek után automatikusan az alábbi menü fog megnyílni, itt amennyiben szeretnénk alul
a Save As: sávban megadhatjuk, hogy hová mentse a program a tömörített fájl.

-

Ez alapértelmezés szerint a C:\Users\felhasználó.neve\Videos könyvtár lesz.

-

Minden további teendő nélkül kattintsunk a felső sávban a „Start Encode” gombra.

-

A „Start Encode -ra kattintás után az alábbi menü fog megjelenni, itt fontos, hogy addig
ne zárjuk be a programot amíg az alsó sávban a zöld állapot jelző halad.
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Oldal 4

-

Miután a folyamat a végére ért, az állapotjelző sáv helyén a „Queue Finished” értesítés
lesz látható. Ekkor a programot bezárhatjuk, a tömörítés elkészült.

-

A tömörített video fájl a C:\Users\felhasználó.neved\Videos könyvtárba került vagy
abba a könyvtárba, amit korábban beállítottunk.

-

A tömörítés után video fájlunk mérete az eredeti video fájl ötöde lesz.
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