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Kedvcsinálóként nézzük meg,
mire is használható a mencoder:

• Hibás indexû fájlok javítása
• Filmek összefûzése, vágása,

átméretezése
• Különféle videóformátumok

közötti konverziók
• DVD-rip készítése
• Tv-adások felvétele
• Különálló képekbõl film létrehozása
• Rengeteg szûrõ (például zajcsök-

kentés, logó eltávolítása) alkalma-
zásának lehetõsége

• és még rengeteg egyéb funkció...

Áttekintés
A mencoder használatához szükséges
egy vagy több forrásfájl, ami(ke)t fel-
használva/átalakítva hozunk létre egy
célfájlt. A forrásfájl – mely nem feltétle-
nül jelent a szó szoros értelmében vett
fájlt, hanem lehet a szabványos beme-
netre csõvezeték segítségével érkezõ
adatfolyam vagy akár a tv-tuner kártya
is – alapvetõen két fontos folyamot
tartalmaz: az audio és a video részt.

Mindkettõrõl el kell mondanunk
a mencodernek, hogy mit szeretnék vele
csinálni. Ez jelentheti valamilyen audio/
videótömörítõ (codec) alkalmazását
vagy akár közönséges másolást. Codec
használatakor rengeteg paramétert
megadhatunk, melyek azonban nagy-
részt elhagyhatók, ilyenkor az alapér-
telmezett beállításokat veszi figyelembe
a program. Egy általános mencoder
parancssor a következõképpen néz ki:

mencoder -oac <audio codec>

�-ovc <video codec> [<codec

�paraméterek>] <bemeneti

�fájl(ok)> -o <kimeneti fájl>

A használható audio- és videocodecek
listáját lekérhetjük a

mencoder -oac help

illetve a

mencoder -ovc help

parancsokkal.

Egyszerû feladatok másolással
Index javítása
Tegyük fel, hogy (természetesen legá-
lisan...) letöltöttünk az internetrõl
egy filmet, ami azonban hibás indexet
tartalmaz (például azért, mert nem
sikerült teljesen letölteni), vagy a CD,
amin tároltuk megsérült, és így nem
tudunk benne elõre-hátra tekerni.
A mencoder segítségével egyszerûen
átmásoljuk a hibás fájl videó- és
audióanyagát egy új, jól mûködõbe,
amihez újrageneráljuk az indextáblát:

mencoder -oac copy -ovc copy

�-idx rossz.avi -o jo.avi

Ebbõl már ki is derül, hogy ha nem
akarjuk a fájlt újratömöríteni, csak
másolni, a copy kulcsszót kell a codec
neve helyett írnunk.

Több fájl összefûzése
Kihasználva azt, hogy a mencoder

több fájlt is képes forrásként
használni, egyszerûen átmásoljuk
õket egy újba: 

Hollywood parancssorból

mencoder

A „legjobb linuxos videólejátszó” és számos más cím sokszoros gyõztese,
az MPlayer nevû lejátszóprogram csak fele a csomagnak, ami az mplayerhq.hu
címrõl letölthetõ. A másik, talán még nagyobb tudású eszköz a mencoder,
mely hihetetlenül sokrétû, de parancssoros felülete sokakat elriaszt a behatóbb
tanulmányozástól. Ezen szeretne ez a cikk segíteni.
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mencoder -oac copy -ovc copy

�film1.avi film2.avi -o

�osszefuzve.avi

Esetleg szükség lehet a -noidx

és/vagy -forceidx kapcsolókra, hogy
a keletkezõ fájl indexe ne legyen hi-
bás. Az összefûzés csak azonos felbon-
tású és azonos codec-kel tömörített
fájlok esetén mûködik!

Vágás
Nem csak egy fájl elejétõl a végéig
dolgozhatunk a mencoder-rel, hanem
megadott kezdõponttól kiindulva
adott hosszúságú részt is használ-
hatunk. A kezdõpontot a -ss kapcso-
lóval, a hosszt pedig a -endpos

segítségével adhatjuk meg. Például

a forrásfájl ötödik percétõl másfél
perc hosszúságú rész kivágása:

mencoder -ss 5:00 -endpos 1:30

�-oac copy -ovc copy

�forras.avi -o vagott.avi

Átalakítás más formátumba
Természetesen a mencoder nem csak
másolni képes, hanem rengetegféle
formátumba tömöríteni is tud.
A videóanyagra leggyakrabban vala-
milyen Mpeg4 formátumot szoktunk
használni (ilyenek például az ismert
XviD, DivX codec-ek). A mencoder

által favorizált codec az MPlayer

forrásában is megtalálható libavcodec,
a példákban is ezt fogjuk használni.
A parancssor nagyon hasonlít a máso-

láskor használtakra, de kibõvítjük még
más kapcsolókkal is, és természetesen
nem a copy paramétert adjuk meg
a -oac és -ovc kapcsolóknak.
Kezdjünk egy egyszerû konvertálás-
sal, ahogy egy bármilyen fájlból
(példádul egy tunerkártyáról elõzõleg
felvett, kevéssé tömörített anyagból)
készítünk MPEG-4 kép- és MP3 hang-
tömörítéssel rendelkezõ avi fájlt:

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-lavcopts vcodec=mpeg4:

�acodec=mp3 forras.avi -o

�cel.avi

Audio- és videócodecnek egyaránt
a már említett libavcodec-et (a
mencoder rövidítése szerint lavc)
választottuk. A libavcodec-nek para-
métereket a -lavcopts kapcsoló után,
egymástól kettõsponttal elválasztva
adhatunk át. A fenti példában csak
kettõ ilyet láthatunk: a keletkezõ
fájl video (vcodec) és audio (acodec)
formátumát adtuk meg. Nagyon sok
paramétert sorolhatunk még fel,
de ha nem tesszük, az alapértelmezett
értékeket veszik fel.
Ha a legjobb képminõségre törek-
szünk, érdemes még néhány paramé-
terrel megtoldani a parancssort (ezek
magyarázatát lásd a keretes részben):

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-lavcopts vcodec=mpeg4:

�acodec=mp3 :vbitrate=1800:

�abitrate=128:mbd=2:trell:

�v4mv:qpel forras.avi -o

�cel.avi

Erre még rátehetünk egy (sõt, akár
kettõ!) lapáttal, ha dupla idõt szánunk
a tömörítésre, és két menetben
tesszük ezt. Ezt egyszerûen elérhet-
jük, csak adjuk a lavcopts részhez
a vpass=1 paramétert (ez lesz az elsõ
menethez tartozó parancssor), majd
miután a kódolás elkészül, az egyest
írjuk át kettesre és futtassuk ismét.
Az elsõ menetben készül egy
divx2pass.log nevû fájl, amit a má-
sodik menetben a codec felhasznál
hogy jobb minõséget érhessen el, ezt
a második menet után letörölhetjük.
Egy kétmenetes tömörítés parancsso-
rai tehát:

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-lavcopts vcodec=mpeg4:
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�acodec=mp3 :vbitrate=1800:

�abitrate=128:mbd=2:trell:

�v4mv:qpel:vpass=1 forras.avi

�-o cel.avi

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-lavcopts vcodec=mpeg4:

�acodec=mp3 :vbitrate=1800:

�abitrate=128:mbd=2:trell:

�v4mv:qpel:vpass=2 forras.avi

�-o cel.avi

A forrás megadása
Kedvenc mencoderünk nem csak fájlo-
kat képes beolvasni, használhatunk
DVD-t, tv-tunert vagy akár különálló
képeket is film létrehozásához.

DVD
A dvd:// „protokollt” és a tömörí-
tendõ sáv számát kell megadnunk.
Az elsõ sáv tömörítése AVI-ba például
így fest:

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�dvd://1 -o cel.avi

Ha több DVD-olvasónk is van,
a -dvd-device kapcsolóval jelöl-
hetjük ki a megfelelõt:

-dvd-device /dev/hdc

TV-tuner
A bemeneti fájl helyett a tv:// formá-
val jelezhetjük hogy a tunerkártyáról
fog érkezni a tömörítendõ anyag.
Ilyenkor mindenképp adjunk meg
néhány fontos paramétert, például
a csatorna számát vagy frekvenciáját,
amirõl fel szeretnénk venni, illetve
szükség lehet a meghajtó (driver)
megadására (rendszerint v4l vagy
v4l2), és többnyire elõre megadjuk
azt is, hogy mekkora felbontású legyen
a film. Egy „mencoder-nyelvû” példa:

mencoder tv:// -tv driver=v4l2:

�channel=21:width=384:height=

�288 -oac lavc -ovc lavc -o

�tv.avi

A channel paraméterrel adhatjuk
meg a használandó csatorna kódját.
Ehelyett állhat a csatorna frekvenciája
is, a következõ formában:

freq=583.250

Ha 384x288-nál nagyobb felbon-
tásban szeretnénk rögzíteni

a képanyagot, deinterlacert kell
használnunk, ellenkezõ esetben
mozgás közben „fésûs” lesz a kép.
Ehhez írjuk a parancssorhoz a követ-
kezõ varázsszavakat:

-vf pp=fd

A részletes magyarázatot a szûrõk
leírásánál adjuk meg.

Különálló képek
Készíthetünk filmet több állóképbõl is,
amihez természetesen hanganyag is
illeszthetõ. Így például hangulatos
„kisfilmet” állíthatunk össze családi
fényképekbõl. Íme egy példa:

mencoder mf://*.jpg -mf

�type=jpeg:fps=1:w=640:h=480

�-ovc lavc -oac copy -

�audiofile zene.mp3 -o

�kesz.avi

Az mf:// protokollal jelezzük hogy
képfájlokat használunk forrásként,
a két / után írjuk a fájlmaszkot vagy
egymástól vesszõvel elválasztva
a fájlneveket. A -mf kapcsoló para-
méterei között szerepeltethetjük
a képfájlok típusát (type), a kimeneti
videófájl szélességét (w) és magassá-
gát (h) valamint a másodpercenkénti
képkockák számát (fps). Ha a -mf

után átadott méretezési paraméte-
rekre nem reagál a mencoder,
használhatjuk az átméretezõ szûrõt
(lásd késõbb).

Szûrõk
A mencoder döbbenetes mennyiségû
szûrõ használatával képes átalakítani
a forrásként használt videóanyagot.
A szûrõk használatához a -vf

kapcsolót kell megadnunk,
paraméterként pedig
a használandó
szûrõ nevét,
illetve

szükség esetén a szûrõnek átadott
opciókat (ha több is van, egymástól
kettõsponttal elválasztva). Mivel
a szûrõk átalakításokat végeznek
a filmen, nem elég csak másolni
a képanyagot, mindenképp valami-
lyen codecet kell használnunk.
Nézzük át a legfontosabb illetve
leggyakrabban használt szûrõket!

Vágás
Most más vágásról van szó, mint pár
bekezdéssel feljebb amikor a film egy
részét használtuk csak fel. DVD-rõl
származó filmnél vagy néha tv-felvé-
teleknél elõfordul a kép alsó és felsõ
részén széles fekete csík, amikre
egyrészt nem vagyunk kíváncsiak,
másrészt a tömörítés hatásfokát és
a kódolt videó minõségét is rontja.
A megoldás az, hogy a képnek csak
azt a részét használjuk, amin a szá-
munkra értékes képanyag van.
A mencoder szûrõi között a crop-ra
lesz szükségünk, melynek megadhat-
juk a használni kívánt képrészlet szé-
lességét, magasságát és a bal felsõ
sarkát. Ha nem akarunk tippelgetéssel
eltölteni rengeteg idõt, használhatjuk
az mplayer-t a cropdetect szûrõvel:

mplayer -vf cropdetect film.avi

Ennek eredményeképpen az mplayer
a terminálra írja a használandó para-
métereket, így azokat egyszerûen csak
be kell másolnunk
a mencoder

parancssorába. 
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Egy példa: 

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-vf crop=464:272:8:34

�film.avi -o vagott.avi

Átméretezés
DVD-rõl történõ tömörítéskor a torzult
képarány miatt célszerû átméretezni
a képet. Tunerkártyáról digitalizálva
többnyire nem 768x576-os felbontást
használunk, hanem kisebbre vesszük
a képméretet.  Mindkét esetben
a scale filterrel lesz szükség, aminek
a kívánt szélességet és magasságot kell
átadnunk:

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-vf scale=640:480 film.avi

�-o atmeretezett.avi

Deinterlacing
Ha DVD vagy tv-tuner a forrásunk,
szükség lehet a váltottsoros formátum
(interlacing) miatt megjelenõ „fésûha-
tás” eltüntetésére. A mencoder több
úgynevezett deinterlacer szûrõt is
tartalmaz, melyek használatához a pp

nevû szûrõnek kell átadnunk
a deinterlacer típusát. itt most egyet
említünk meg: az fd-t (mivel hatalmas
hitviták tudnak kirobbanni a „legjobb”
deinterlacer keresése közben, ettõl
most eltekintünk, de biztatjuk a ked-
ves Olvasót a lehetõségek kipróbálásá-
ra és az eredmény összehasonlítására
– az alkalmazható paramétereket
megtaláljuk a mencoder man oldalán). 

Egy példa:

mencoder tv:// -tv driver=

�v4l2:channel=21:width=768:

�height=576 -oac lavc -ovc

�lavc -vf pp=fd -o

�felvetel.avi

Zajszûrés
Leginkább tv-felvételeknél vagy VHS-
rõl digitalizált anyagnál lesz szüksé-
günk zajszûrõ használatára hogy
a képen megjelenõ zavart mérsékeljük
vagy eltüntessük. A zajszûrõ hasznát
talán nem szükséges túl hosszan ecse-
telni: jobb képminõség, jobb tömörít-
hetõség. Azonban nem árt tisztában
lenni az esetleges hátrányokkal is:
a képélesség csökken, kissé ‘elmosó-
dott’ lesz a kép, a tömörítési idõ jelen-
tõsen megnõ. Mindazonáltal a para-
méterek helyes megválasztásával iga-
zán szép eredményeket érhetünk el.
A legjobb minõségû zajszûrõ
a mencoderben a hqdn3d nevû, ennek
egy valamivel gyengébb eredményt
produkáló de érezhetõen gyorsabb
változata a denoise3d nevet viseli.
Mindegyikük három paramétert vár,
ezeknek az alapértelmezettõl (4:3:6)
eltérõ megadásával szabályozhatjuk
a szûrõ erõsségét (nagyobb szám erõ-
sebb zajszûrést jelent). Íme egy példa:

mencoder -oac copy -ovc lavc

�-vf hqdn3d=3:2:4 zajos.avi

�-o szurt.avi

Logó eltávolítása
Szintén tv-felvételeknél lehet elsõsor-
ban hasznos a képernyõ minden sar-
kát elfoglaló többnyire kevéssé esztéti-
kus logók eltüntetése. Természetesen
erre tökéletes megoldás nincs, de bizo-
nyos esetekben (fõleg az átlátszatlan,
téglalap alakú logóknál) sokkal jobb
lehet a kozmetikázás utáni végered-
mény mint a logókkal kidekorált
felvétel. A mencoder erre a feladatra
a delogo nevû szûrõt kínálja, melynek
meg kell adnunk a logó által a filmbõl
elfoglalt terület bal felsõ pontjának ko-
ordinátáit és a vízszintes illetve függõ-
leges méreteit, valamint egy értéket

arra vonatkozóan, hogy a kijelölt terü-
let körül hány pixel vastagságú sávot
vegyen figyelembe a logó eltávolításá-
nál – a szûrõ ugyanis úgy mûködik,
hogy a logó körüli területekbõl próbál
következtetni a letakart részek tartal-
mára. Mivel egyszerû megoldás nincs
a logó pozíciójának automatikus meg-
állapítására, használhatjuk (sõt: hasz-
nálnunk kell) azt a funkciót, hogy az
utolsó paramétert -1-nek választva
egy zöld téglalap lesz látható a koordi-
náták által kijelölt terület körül, így
néhány próbálgatásból egész szépen
megtalálhatjuk a kívánt pozíciót.
Egy példa a TV2 logó eltávolítására
480x352-es  felbontású felvételrõl: 

mencoder -oac copy -ovc lavc

�-vf delogo=392:32:50:30:

�6 felvetel.avi -o

�logo_nelkul.avi

VCD/DVD készítése
VCD/SVCD/DVD formátumú filmek
készítése önmagában is megérne egy
cikket, így itt csak nagyon rövid ízelí-
tõt adunk a témából. Az elsõ amit tisz-
táznunk kell, hogy a mencoder csak
a MPEG formátumú filmfájlt fogja lét-
rehozni, nem egy CD képfájlt vagy
DVD-re írható könyvtárszerkezetet,
erre más programokat kell igénybe
vennünk.
A létrehozandó fájlra nagyon szigorú-
ak a megkötések. DVD készítésekor
mindössze 4 felbontás közül választ-
hatunk (ráadásul ebbõl a gyakorlatban
inkább csak az egyik használatos),
VCD és SVCD-re szánt anyagnál pedig
csak egyféle felbontást használhatunk
(1. táblázat).
Ráadásul a képarány sem lehet akár-
milyen: 4:3 arányt használjunk, ahogy
a TV is, egyedül a DVD formátum en-
gedi meg 16/9-es képarány használatát

1. táblázat  AA  DDVVDD  iilllleettvvee  VVCCDD
kkéésszzííttéésseekkoorr  hhaasszznnáállhhaattóó  ffeellbboonnttáássookk

FFeellbboonnttááss BBiittrrááttaa  [[kkbbiitt//ss]]

VCD 352x288 1152  

SVCD 480x576 2500

DVD 720x576
704x576

max. 9800
352x576
352x288

2. táblázat  AA  llaavvccooppttss  uuttáánn  
mmeeggaaddhhaattóó  ppaarraamméétteerreekk

VVCCDD SSVVCCDD DDVVDD

keyint 25 25 25  

vrc_buf_size 327 917 1835

vrc_minrate 1152 elhagyható elhagyható

vrc_maxrate 1152 2500 9800

vbitrate 1152 max. 2500 max. 9800
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720x576-os felbontás mellett.
Ezt a lavcopts-nak átadott
aspect=4/3 vagy aspect=16/9
paraméterekkel állíthatjuk be.
Az elfogadott hangformátumokból
sem nagy a választék: VCD-nél 224,
SVCD-nél 384 kbit/sec bitrátájú MP2

48000 Hz-es mintavételezési frekven-
ciával, DVD-n MP2, AC3 vagy esetleg
„sima” PCM 44100 Hz-cel. A frekven-
cia helyes beállításához használjuk a

-srate <frekvencia>

és

-af lavcresample=<frekvencia>

kapcsolókat.
Egy eddig nem használt kapcsoló
a -of, mely a kimeneti fájl úgyne-
vezett konténer formátumát adja
meg, ebbõl nekünk a -of mpeg para-
méterre lesz szükségünk, valamint
a -mpegopts kapcsolóra format=xvcd,
xsvcd vagy xdvd paraméterrel.
Talán a legnagyobb falat azonban
a lavcopts kapcsoló helyes paraméte-
rezése. Az audio formátumokról már
esett szó (az acodec és abitrate

paraméterekre figyeljünk!). A haszná-
landó videócodec VCD esetén
mpeg1video, SVCD-nél és DVD-nél
mpeg2video. A problémák elkerülése
érdekében a 2. táblázatban összefog-
laltam a a lavcopts-nak megadható
paramétereket.
A már megismert minõségjavító
kapcsolók közül a trell és az mbd=2
használata ajánlott, a qpel-t és a v4mv-
t azonban ne használjuk (S)VCD és
DVD készítésekor!
Lássunk egy példát DVD készítésére:

mencoder -oac lavc -ovc lavc

�-of mpeg -mpegopts format=dvd

�-vf scale=720x576 -srate

�48000 -af lavcresample=48000

�-lavcopts vcodec=mpeg2video:

�keyint=25:vrc_buf_size=1835:

�vrc_maxrate=9800:vbitrate=

�4500:acodec=ac3:abitrate=

�192:aspect=16/9 -ofps 25

�film.avi -o dvd.mpg

Ha valami nem mûködik...
A mencoder fejlesztése során több
változás is történt a program mûködé-
sében illetve paraméterezésében. Ha
valamelyik kapcsolót nem ismeri fel

a mencoder, töltsük le a legújabb vál-
tozatot a � http://www.mplayerhq.hu

weboldalról. Addig is a legfontosabb
dolgok amik gondot okozhatnak egy
régebbi verzió használatakor:

A -vf helyett a régi verziók a -vop

kapcsolót használták
a dvd:// protokoll régebben -dvd-
ként szerepelt (hasonlóan változott
a tv:// használata is)

Abból is adódhat azonban problé-
mánk, ha az új mencoder-t használjuk,
ugyanis a FourCC-nek nevezett négy-
karakteres azonosítókód, ami
a lejátszóprogram számára ad infor-
mációt a használandó videócodecrõl,
alapértelmezés szerint FMP4-re
változott, amit azonban sok lejátszó
(ez lényegében az mplayer-en kívül
az összes többire vonatkozik...) nem
tud értelmezni, ezért nem tudja leját-
szani. A megoldás az, hogy explicit
módon megadjuk a használandó kó-
dot. Ez lehet DIVX, DX50 vagy XVID

a leggyakrabban használt libavcodec

esetében. Az mplayer dokumentációja
az utolsót ajánlja. A gyakorlatban
ez a -ffourcc XVID paraméter
megadását jelenti.
Ezen cikk leginkább csak kedvcsináló,
gyors áttekintés a mencoder adta lehe-
tõségekrõl, aki szeretne komolyabban
foglalkozni vele, annak mindenképp
ajánlott a forráscsomagban és
a mencoder honlapján egyaránt fellel-
hetõ dokumentáció tanulmányozása!
Egy másik – fõleg kezdõknek szóló –
segítség a � http://bokorn.uw.hu/

linux/dmencoder címen található
parancssor-generátor, mely a leggyak-
rabban használt kapcsolókból állít
össze az igényeinknek megfelelõ
parancsokat; így nemcsak pillanatok
alatt állíthatjuk elõ a szükséges
parancssort, hanem a tanulmányo-
zásával jobban meg is ismerhetjük
az egyes kapcsolók, paraméterek
használatát.

3. táblázat  NNééhháánnyy  ffoonnttoossaabbbb//ggyyaakkrraann  hhaasszznnáálltt  lliibbaavvccooddeecc  ppaarraamméétteerr

acodec A hanganyag formátuma. Alapértelmezés szerint mp2.

abitrate A hanganyag bitrátája kbit/sec-ban, alapértelmezésben 224.

vcodec A videó formátuma, ha nem adjuk meg, MPEG-4-et használ
a libavcodec.

vbitrate A videó bitrátája, alapértelmezés szerint 800 kbit/sec.

mbd A tömörítés minõségét befolyásoló kapcsoló, alapértelmezett
értéke 0; nagyobb értékkel (1 vagy 2 (legjobb) választható)
a képminõség jobb lesz, de a tömörítés sebessége csökken.

v4mv Több mozgásvektor használata; a képminõséget javítja, de
a tömörítés sebességét csökkenti. Néhány asztali mpeg4-et
ismerõ (hipermarket-terminológiával élve "DivX-es") lejátszó nem
szereti, ha ilyen eszközön is meg szeretnénk nézni a filmet,
legyünk óvatosak! Használatához nem kell értéket megadnunk,
csak felsorolni a paraméterek között. (például -lavcopts
vcodec=mpeg4:v4mv:mbd=2)

qpel Javított mozgásbecslés; használata nem csak a tömörítést
hanem a lejátszást is lassítja valamennyire. A v4mv-nél leírtak
erre a paraméterre is érvényesek!

trell A képminõséget befolyásoló paraméter, a többi ilyenhez
hasonlóan lassítja a tömörítés sebességét.

vpass Többmenetes tömörítés esetén kell megadni, az elsõ
menetben egyes, a másodikban kettes értékkel

BBookkoorr  NNoorrbbeerrtt
(doc@coder.hu)
Egy autóipari cégnél
informatikus, emellett
Gyõrbe, a Széchenyi
Egyetemre jár. A számí-

tógép mellett imádja a társasjátéko-
kat. Most éppen gitározni tanul.
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