
OBS használata előadás rögzítésére
Első lépésként töltsük le az OBS Studio alkalmazást az https://obsproject.com/hu oldalról és telepítsük az alapbeállítások szerint.

https://obsproject.com/hu


Az első idításkor, az automatikus konfiguráció varázslóban válasszuk a “felvételre optimalizálást”.

Ezt követően végezzük el a finomhangolást a jobb alsó sarokban található “Beállítások” gomb segítségével.



A Kimenet menüpontban válasszuk ki a felvételek helyét, a minőségét és formátumát. Mi a „Jó minőség, közepes fájlméret” valamint az

„mp4” formátum használatát javasoljuk. Haladó felhasználók további finomhangolásokat is beállíthatnak itt, de ezekkel a beállításokkal

már kiváló eredményt érhet el.



Kényelmesebbé teheti a program használatát, ha gyorsbillentyűket ad meg a felvétel elindításához / leállításához.

A legjobb minőség érdekében javasoljuk a fullHD (1920x1080) felbontást beállítani kimeneti felbontásként. Természetesen ha a rögzítő

számítógép nem rendelkezik ekkora felbontással, akkor kisebb felbontás is elfogadható.



A hangbeállításoknál ellenőrizzük, hogy a megfelelő mikrofon legyen kiválasztva, hogy a hang megfelelően rögzíthető legyen!

Ha a főképernyőn beszéd közben aktív a skála, akkor jó a beállításunk, végeztünk a finomhangolással!



Ezután vegyük fel a képforrásunkat! Az alsó mezőben a “Források” mezőben nyomjuk meg a “+” gombot. Két lehetőségünk is van. A

“képernyő felvétel” mindent rögzít, amit az asztalunkon látunk. Az “ablak felvétel” csak egy előre kijelölt alkalmazást, esetünkben a

PowerPoint-ot, ehhez előre meg kell legyen nyitva a program. Mi az egyszerűség kedvéért a teljes képernyő felvételét javasoljuk.

Másodlagos forrásként ajánlott a webkamera hozzáadása a felvételhez, ez a “Videorögzítő eszköz” a fenti képen. Ezt a hozzáadást
követően tetszőlegesen méretezhetjük illetve helyezhetjük el.



Nem is maradt más hátra, mint az előadás felvétele. Itt nagyon hasznos, ha korábban elmentettünk billentyűparancsot a felvétel

indítására, kezdjük el a vetítést, majd a gyorsbillenytű segítségével a felvételt. Ha véget ért az előadás, először állítsuk le a felvételt a

gyorsbillentyűvel, majd után a vetítést.

Javasoljuk, hogy a teljes felvétel elkészítése előtt készítsen egy pár másodperces próbafelvételt, hogy kiderüljön, ha valami mégsem lett

jól beállítva.

Esetleges kérdéseikkel kérjük keressenek a +36 70 948 546-os telefonszámon!

Az elkészült végeredményt kérjük küldjék WeTransferrel, vagy más óriásfájlküldő szolgáltatással!

https://wetransfer.com/

