
സള ഗ/ലിനകില പവരതികന മവി േേയറകള

1. Movie Player 

2. VLC medai player

3. xine

4. Mplayer

ഇതിന പറെെ gxine, Kaboodle, Noatun, Kaffein, codeine, helix-player, kmplayer എനിവയം GNU/Linux ല 
ലഭ്ൊയ മവി േേയറകളാണ്. ഇവയില ആദ്െത നാെലണതിെെ പവരതന രീതി പരിേോാധികാം.

1. Movie Player (Totem movie player) 

Totem movie player  എനാണ് ഇതിെെ മഴവന േപര്.  കൊെ് ൈലനില totem എന കൊൊണ് 
നലേകണത്. ഇേോാള IT School GNU/Linux ല നിലവിലള  Totem movie player ല വീഡിേയാ സീഡി 
പവരതിോികാന സാധ്െല. എനാല വീഡിേയാ ഡിവിഡികള,  െറ് ഓഡിേയാ/വീഡിേയാ ഫയലകള 
(സാധാരണ  ഉപേയാഗതിലള  എലാ  േഫാരൊറകളം)  എനിവ  play  െെയാന  ഈ  player െകാണ് 
സാധികം. IT School GNU/Linux (Gnome െഡസ്േോാോില പവരതികന Debian Linux) െല default മവി 
േേയര ഇതാണ്.    അതിനാല വീഡിേയാ ഡിവിഡികള ൈൈവില ഇടകേയാ, മവി ഫയലകളില double 
click  െെയകേയാ  െെയാല  അവ  ഈ  േേയറില  തറനവരനത  കാണാം.  ഇങെന  സംഭവികാത 
സനരഭങളില  വീഡിേയാ  ഡിവിഡികളം  മവി  ഫയലകളം  ഇതപേയാഗിച് 
പവരതിോികനെതങെനെയന േനാകാം. (totem-gstreamer, totem-xine എനി രണ തരം Totem movie 
player കള ഉണ്.  ഇതില  totem-xine  ലാണ്   വീഡിേയാ ഡിവിഡികള നനായി പവരതികനതായി 
കണിടളത്.  totem-gstreamer  അണ-ഇനസാള  െെയതിന  േോഷേെ  totem-xine  ഇനസാള  െെയാന 
സാധികകയള. താെെ വിവരികനത് totem-xine ഉപേയാഗിചള പവരതനങളാണ്.)

Application   Sound  &  Video   Movie  Player  ⟶ ⟶ എന  കെതില  േോാെോം  മവി  േേയര  തറകക. 
വീഡിേയാ ഡിവിഡി േേ െെയാന Movie െെനവിെല  Play Disk ല കിക െോയാല െതി. (െിതം േനാകക) 



േസവ്  െെയ്  െവചിടള മവി  ഫയലകള പവരതിോികാന  Movie  െെനവിെല  Open  ല കിക് 
െെയ് ഫയല locate െെയക. കടതല എളോമള െെറാര ൊരഗമണ്. movie ഫയലകേളേയാ അവയോങന 
േഫാളഡറിേനേയാ  Playlist  എന  ഭാഗേതക്  ൈാഗ്  െെയിടാല  െതി.  ഫയലകള  ഓേരാനായി 
കെതില play െെയെകാളം.

വീഡിേയാ സീന നിറഞ് കാണണെെങില  View  െെനവിെല  Fullscreen  ല കിക െെയകേയാ 
കീേോാരഡിെല F എന കീ അെരതകേയാ െെയാല െതി.  തിരിച പെയ രപതിലാകാനം അേത കീ 
തെന ഉപേയാഗികാം. 

വീഡിേയായില നിന് നിശല െിതം (screenshot) എടകാന Edit െെനവിെല Take screenshot ല 
കിക െെയാല െതി. കീേോാരഡിെല Ctrl ഉം S ഉം ഒനിചെരതിയം ഇത സാധ്ൊകാം.

േേ ലിസ്  ഉളെോടന ൈസഡ്  ോാര  നഷെോടാല  View  െെനവിെല  Sidebar  ല കിക െെയ് 
വീെണടകാം.

IT  School  GNU/Linux  3.0  /  3.2  പതിപകളിേലകള  totem-xine  താെെ  െകാടതിടള ലിങില നിന് 
ഡൗണേലാഡ് െെയാം.

http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/t/totem/totem-xine_2.16.5-3_i386.deb

Synaptic Package Manager ഉപേയാഗിച് totem-gstreamer ഒെിവാകിയതിന േോഷം ഡൗണേലാഡ് െെയ 
ഫയലില right click െെയ് Gdebi Package Installer വെി totem-xine ഇനസാള െെയാം.

ഇതിെെ കൊെ് ൈലന പവരതന രീതി േനാകാം

vcd  പവരതിോികാന  .  terminal  തറകക.  (right  clikc  on  desktop open  Terminal  ⟶ അെലങില 
Application Accessories Terminal) ⟶ ⟶

totem vcd:// എേനാ അെലങില  totem vcd:///dev/cdrom എേനാ ൈോോ് െെയ് Enter െെയക.

video dvd പവരതിോികാന terminal ല totem dvd:// എന കൊെ് നലകിയാല െതിയാകം.

ഒര ഫയല പവരതിോികാന, ഫയല അോങന േഫാളഡറില  right clikc െെയക⟶open Terminal

അതിന േോഷം totem filename.xxx (filename.xxx എനതിന പകരം പവരതിോിേകണ ഫയലിെെ േപര് 
എക്റനഷന ഉളെോെോ ൈോപ െെയക.)

http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/t/totem/totem-xine_2.16.5-3_i386.deb


2. VLC Media Player 

VideoLan േപാജകിന കീെില വികസിോിെചടത ഒര സ്തന േസാഫെവയറാണ്  VLC media 
player. കൊെ് ൈലനില vlc എന കൊൊണ് നലേകണത്.  IT School GNU/Linux ല വീഡിേയാ സീഡി 
േേ  െെയനതിനള  default  െീഡിയ  േേയര  ഇതാണ്.  അതെകാണ്  വീഡിേയാ  സീഡികള 
ൈൈവിലിടാല  അവ  തനിെയ  ഈ  േേയറില  തറനവരനത  കാണാം.  vcd  ക്  പറെെ  വീഡിേയാ 
ഡിവിഡികളം,  ഓഡിേയാ സിഡികളം െറ് ഓഡിേയാ/വീഡിേയാ ഫയലകളം play  െെയനതിന് തികചം 
അനേയാജ്ൊയ  ഒര  േസാഫെവയറാണിത്.  െെനവിലെോ  ഇത  പവരതിോികനത്  എങെനെയന 
േനാകാം.

Application  Sound & Video  VLC media player⟶ ⟶

VCD,  വീഡിേയാ ഡിവിഡി,  ഓഡിേയാ സിഡി എനിവ േേ െെയാന File െെനവിെല Open Disc ല കിക് 
െെയക. Disc type അനേയാജ്ൊയത് (DVD menus, DVD, VCD, Audio CD) തിരെഞടത് OK ോടണില 
കിക െെയക. (VCD പവരതികനിെലങില മന പവരതനം ആവരതിച് Disc type തിരെഞടകന 
ജാലകതിെല  Customize  എന  ഭാഗത്  കാണന  (െിതതിെല  ചവന  വതം   േനാകക)   vcdx 
എനതിെല x എന അകരം ഒെിവാകി  OK ോടണില കിക െെയക)

േസവ് െെയ് െവചിടള മവി ഫയലകള പവരതിോികാന  File  െെനവിെല  Open file  ല കിക് െെയ് 
ഫയല locate െെയക. movie ഫയലകേളേയാ അവയോങന േഫാളഡറിേനേയാ VLC media player റിെെ 
മകളിേലക് ൈാഗ് െെയിടാല െതി. 



ഇനി േേ ലിസ് എടതാന (View  Playlist) ⟶ നാം add െെയ ഫലകെള നമകവിെോ കാണാം.

വീഡിേയാ സീന നിറഞ് കാണണെെങില വീഡിേയായില double click െെയകേയാ  കീേോാരഡിെല F 
എന  കീ  അെരതകേയാ  െെയാല  െതി.  തിരിച  പെയ  രപതിലാകാന  മന  പവരതനം 
ആവരതികക.
screenshot  എടകാന വീഡിേയായില right click  snapshot.  ⟶ ഈ സീന േഷാട്  save  ആകനത്  home 
െല .vlc  എന േഫാളഡറിലാണ് ( Ubuntu 9.10 യില .local/share/vlc ല). ഇതരം hidden folders കാണാന 
േോാം േഫാളഡറിെെ െെന ോാറിെല View െെനവിെല Show Hidden files െെക് െെയക. 
(Settings prefernece video Video snapshot directory ⟶ ⟶ ⟶ യില േപായി snapshot േഫാളഡര നമക് 
customize െെയാം.)

ഇതിെെ കൊെ് ൈലന പവരതന രീതി

terminal  തറന്  vlc  vcd://  എന നിരേേോം നലകി  vcd  യം  vlc  dvd://  എന കൊെ്  വെി  വീഡിേയാ 
ഡിവിഡിയം പവരതിോികാം.
 (െിലേോാള :// എനതിന പകരം :///dev/cdrom എന് നലേകണതായി വരം)
ഒര വീഡിേയാ ഫയല പവരതിോികനതിന് ഫയല അോങിയ േഫാളഡര terminal ല തറന്
vlc filename (ഫയല നാെം എക്റനഷന ഉളെോെോ നലകക) എന കൊെ് നലകക. 



3. Xine

GNU/Linux െല ലളിതൊയ ഒര െീഡിയ േേയറാണ് xine. xine-ui എന package ഇനസാള െെയേോാൊണ് 
ഈ േേയര sound and video എന െെനവില പത്കെോടനത്.    

Application  Sound & Video  xine⟶ ⟶

ഒര വീഡിേയാ ഫയല പവരതിോികനതിന് xine window യില right click െെയ് open file , ⟶ ഫയല 
െതരെഞടത് select ോടണില കിക് െെയക.

vcd,  വീഡിേയാ ഡിവിഡി എനിവ േേ െെയാന കേോാള പാനലിെല അതിന േവണി നലകിയിടള 
ോടണകളില  കിക്  െെയാല  െതി.  െിതം  േനാകക.  സാോ്  േഷാട്  എടകനതിനള  സൗകര്വം 
കേോാള പാനലിലണ്.  െിതം േനാകക. 

ഫള സീന ലഭികാന വീഡിേയാ വിനേഡായില ഡോ്ളകിക് െെയാല െതി.

കേോാള പാനല േകാസ് െെയാല വീണം കിടനതിന്  xine window  യില right click  െെയാല കിടന 
െെനവിലള show controls എന േോാക് െെക് െെയാല െതി.

ഇതിെെ കൊെ് ൈലന പവരതന രീതി

terminal  തറന്  xine vcd://  എന നിരേേോം നലകി  vcd  യം  xine dvd://  എന കൊെ് വെി വീഡിേയാ 
ഡിവിഡിയം പവരതിോികാം.

 (െിലേോാള :// എനതിന പകരം :///dev/cdrom എന് നലേകണതായി വരം)

ഒര വീഡിേയാ ഫയല പവരതിോികനതിന് ഫയല അോങിയ േഫാളഡര terminal ല തറന്

xine filename (ഫയല നാെം എക്റനഷന ഉളെോെോ നലകക) എന കൊെ് നലകക. 

െറ  േേയറകളില  നിനം  വ്ത്സൊയി  xine  നള  ഒര  സവിേോഷത,  ഒര  വീഡിേയാ  േേ 
െെയെകാണിരികേോാള െറ മവി ഫയലകെള xine വിനേഡായിേലക് ൈാഗ് െെയിടാല ആദ്െത മവി 
േേ െെയ തീരനതിന േോഷേെ ൈാഗ് െെയിട ഫയലകള (ൈാഗ് െെയിട കെതില) േേ ആവകയള. 
െറ േേയറകളില ഇങെന െെയാല േേ െെയെകാണിരികന മവി നിലകകയം ൈാഗ് െെയിട ഫയല 
േേ ആവകയം െെയം.



4. Mplayer
ഒടെിക  ഓഡിേയാ  വീഡിേയാ  േഫാരൊറകേളയം  പിനണയന  ഒര  െീഡിയാ  േേയറാണ്  Mplayer. 
വിസിഡി,  വീഡിേയാഡിവിഡി  എനിവയില നിന്  വീഡിേയാ  extract  െെയാനം  ഈ േസാഫ്െവയര 
ഉപേയാഗികാം.

Application  Sound & Video  xine⟶ ⟶

Mplayer വിനേഡായില right click െെയാല ഫയല(1), vcd(2), DVD(3) എനിവ പവരതിോികനതിനള 
റളകള കാണാം (െിതം േനാകക) . ഫള സീന (4) ആകനതിനള സൗകര്വം ഇവിെോ കാണാം.

പേത്ക  ശദയ്: സള  ലിനക്  3.0/3.2  പതിപകളിെല  mplayer  ല  GUI  േൊഡില  വീഡിേയാ  േേ 
െെയണെെങില  Mplayer  വിനേഡായില  right  click  െെയ്  preferences video  ⟶ യില  നിന് 
ഒനാെേതതലാത ഒര വീഡിേയാ ൈൈവര െസലക് െെയ്  OK  െെയക. (preferences  എടകേോാള 
വരന  ഒര  warning  message  െല  OK  യില  കിക്  െെയാേല  video  ോാോ്  െസലക്  െെയാന 
സാധികകയള.)



ഇതിെെ കൊെ് ൈലന പവരതന രീതി

terminal  തറന്  mplayer  vcd://2  എന നിരേേോം  നലകി  vcd  യം  mplayer  dvd://  എന കൊെ്  വെി 
വീഡിേയാ ഡിവിഡിയം പവരതിോികാം.

 ഒര വീഡിേയാ ഫയല പവരതിോികനതിന് ഫയല അോങിയ േഫാളഡര terminal ല തറന്

mplayer filename (ഫയല നാെം എക്റനഷന ഉളെോെോ നലകക) എന കൊെ് നലകക. 

VCD   യില നിന് വീഡിേയാ േകാോി െെയാന  .  

GNU/LINUX ല േകാോി േപസ് സേങതം ഉപേയാഗിച് VCD യിലള വീഡിേയാ ഫയലകെള (avseqxx.dat) 
േകാോി െെയാന സാധികാറിലേലാ. ഇത് സാധ്ൊകന പല േസാഫെവയറകളണ്. 

1. vcdimager. കൊനഡ് ൈലനിലാണ് ഇത് പവരതിോിേകണത്. പവരതന കെം താെെ െകാടകന.

1. vcd ൈൈവിലിടക.

2. വീഡിേയാ േകാോി െെയനതിന േവണി ഒര േഫാളഡര നിരമികക (ഉദാ. its  എന യസറിെെ 
Desktop ല myvideos എന േഫാളഡര.)

3. ഈ േഫാളഡറിന മകളില right click െെയ് terminal തറകക  (Open in Terminal)

4. vcdxrip     എന കമാനഡ് ൈൈപ് െെയ് Enter െെയക. 

(copying പരതിയായാല terminal ല $ േപാംപ്റ് പത്കെോടം. അതിന േോഷം ൊതം terminal േകാസ് 
െെയക)

ഇേോാള േഫാളഡറിനളില  mpg  േഫാരൊറിലള ഒേനാ അതില കടതേലാ ഫയലകള കാണാം.  ഈ 
േഫാളഡര  തെന  െറ  വിസിഡികള  rip  െെയാന  ഉപേയാഗികണെെങില  mpg  ഫയലകെള  rename 
െെയകേയാ ഇവിെോ നിന ൊറകേയാ െെയണം.

vcdxrip    എനതിന പകരം vcdxrip  -C      എോനാ vcdxrip  -C  /dev/cdrom -p എോനാ 
 ഉപോോാഗികനതാണ് കടതലനലത്.

2.  Mplayer,  mencoder   എനീ ോോാഫ്റുെെോറകളപോോാഗിചം vcd   ോിലനിന് െീഡിോോാ 
 ോകാപി െെയാം. പവരതന കെം താെെ െകാടകന.

1, 2, 3 െസപകള മകളില വിവരിചത േപാെല ആവരതികക. അതിന േോഷം terminal ല 

mplayer  -dumpstream  vcd://2  -dumpfile  filename.avi  എന്  ൈോോ  െെയ്  Enter 

െെയാല vcd യിെല ഒനാെെത വീഡിേയാ ഫയല േകാോിയാകം. ഒനില കടതല .dat ഫയലകളള 

vcd യാെണങില ഈ കൊെില 2 എനതിന പകരം 3, 4 എനിങെന ൈോോ് െെയ് നലേകണതാണ്.

mencoder ഉപേയാഗിച് േകാോി െെയനതിനള command താെെ െകാടകന.

mencoder vcd://2 -oac lavc -ovc lavc -o filename.avi



3  VLC ഉപേയാഗിചം VCD യിലള ഫയലിെന േകാോി െെയാം.  പെരതനകമം ചെെൈ
Application  Sound & Video  VLC media player File Open Disk vcd⟶ ⟶ ⟶ ⟶ ⟶

Advanced options െല Stream/save എന േോാക് െെക് െെയ് customize എന േോാകിെല vcdx െല x 
ഒെിവാകിയതിന േോഷം settings എന ോടണില കിക് െെയക. (െിതം േനാകക)

File  എന േോാക് െെക് െെയ്  Browse  എന ോടണില കിക് െെയ് വീഡിേയാ  save  െെേയണ ഒര 
folder െസലക് െെയ് ഫയല നാെം.mpg നലകി save ോടണ കിക് െെയക. (െിതം േനാകക) തോരന 
വരന േോാകകളിെല  OK  കള കിക് െെയനേതാെോ നിരേേോികെോട േഫാളഡറിേലക്  വീഡിേയാ 
േകാോി െെയെോടം.

ഒര vlc പശ പരിോാരം. 
െലപറം ൊസര െെയര കഷന 
ൊഷ് പറഞ തനത.്

vlc  യില mpg ഫയലകള 
േേ െെയേോാള 
വീഡിേയാക് പകരം കളര 
പാചകളാണ് 
കാണനെതങില 

Settings Preferences⟶ ⟶
Video Filters ⟶ എനതിെല 
Image properties filter 
െെക് െെയ് save െെയക.


