
PCLinuxOS Magazine Page 1

esetén 640x480 és a  -triplesizenál pedig 960x720  lesz a 
felvétel mérete) és ezzel elindul a felvétel a homeodban a /
~/.openMSX/videos/openmsx0001.avi nevű fájlba.

A felvétel megállításához nyisd meg újból a konzolt (F10) 
és írd be „record stop”.

Ennyi.  A  videó  a  homeban  az  .openMSX  könyvtár  /
videos könyvtárában  lesz. A alkalmazott  codec a ZMVB, 
mint  a  DOSBOXé,  amit  a  PCLinuxOS  összes 
videoszerkesztője támogat.

Hatari

A Hatari Atari ST emulátor, STE, TT és Falcon for Linux, 
*  BSD,  MacOS  Windows  és  egyéb  SDL  könyvtárakat 
használó rendszerekre.

Az  Atari  ST  16/32  bites  számítógéprendszer  volt,  amit 
elősző 1985ben gyártott az Atari. Motorola 68000 CPUt 
használt,  az  akkori  kor  nagyon  népszerű  és  nagy 
teljesítményű CPUját.

A Hatarival  a  rajta  futtatható  alkalmazásokról vehetsz  fel 
hang  és  képanyagot. Egyszerű:  csak nyisd meg  a menüt 
és kattints egy gombon.

A  Hatarin  két  videó  kódoló  érhető  el,  a  kockákat  vagy 
BMPképekként, vagy veszteségmentesen tömörített PNG
ben  rögzíti. Az  első  opció  jelentős  lemezterületet  használ 
fel. A másiknál 10  tömörítési szint közül  lehet választani; 
ahol a magasabb a nagyobb,  több CPUidőt használ  fel a 
videó  feldolgozásához,  amitől  az  emulátor  jelentősen 
lelassulhat a felvétel készítése idején. Ezért, PNG codecet 
használva  az  emulátor  lelassul,  akár  a játékra 
alkalmatlanság  mértékéig. A  hangot  16  bites  PCM  codec 

Ezután az emulátort kapcsold szünetre.Írta: Alessandro Ebersol (Agent Smith)

Folytatva  a  sorozatot,  hogy  hogyan  válhatsz  YouTube
ossá,  ma  megvizsgálom,  hogy  mely  programok  kellenek 
(és  használhatók),  mivel  rögzíthetsz  játékmeneteket  és 
videókat. Látni fogunk két számítógépemulátort és a futó 
programokról a videókészítés módját.

OpenMSX

Az  OpenMSX  kitűnő  MSXemulátor,  ami  közel  150 
különböző  gépet  képes  emulálni  (amenynyiben  az  adott 
gépek BIOSával rendelkezel).

Az  emulátor  képes  hangot  és  képet  is  rögzíteni  a  futó 
játékprogramokról. 

És  hogyan  csináld?  Indítsd  el  az  emulator319et  az 
OpenMSX  Catapulton  keresztül,  betöltve  azt  a  játékot, 
vagy programot, amit felvennél.

Most a futást felfüggesztve az emulátor ablakban F10zel 
nyisd meg az OpenMSX parancskonzolját.

A  parancssorba  írd  be  „record start  -képernyőméret) 
(argumentum  nélkül  320x240et  vesz  fel,  a  -doublesize 
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tárolja (alapból WAVként) és a két felvételt (a hangot és a 
képet) egy AVIkonténerbe csomagolja össze.

Az  emulátor  rendelkezik  státuszsorral,  számos kijelzővel, 
ami  a  felvétel  idején  zavaró  lehet. A  felvétel  javításához 
jobb, ha megszabadulsz a státuszsortól.

Nyisd meg az emulátort. Amikor elindul a rendszer, nyomj 
F12öt. Ezzel megnyílik a Hatari beállító ablaka. Nyomd 
meg a Hatari képernyő gombot, ami a következő  ablakot 
adja fel:

Az AviRcordVcodechez  1es  értéket  adj  (2  a  PNG,  1  a 
BMP).

Most,  a  játék  menetéről  felvétel  indításához  nyisd  meg  a 
Hatarit,  töltsd  be  a  lemezképet,  vagy  a  kazettát,  majd 
nyomj  F12öt  ismét.  Nyomd  meg  a  Hatari  képernyő 
gombot és a Record AVIt, hogy elinduljon a felvétel.

Sok  hely  kell  a  lemezen,  mivel  a  kimeneti,  tömörítetlen 
BMP képfolyam elég nagy, de legalább nem  rontja le sem 
az emulátor, sem a számítógép teljesítményét.

A  végeredmény  egy  hatari.avi  fájl  lesz,  amit  kisebb 
formátumra  lehet  konvertálni  bármely  video
szerkesztővel,  vagy  konverterrel  (mint  a  WinFF  és  a 
többi).

Csak példaként, egy 10 perces felvétel 46 GB méretű AVI 
fájlt eredménez.

Remélem  tetszett  és  hamarosan  folytatom  ezt  a  hogyan 
legyünk YouTberek sorozatot.

Az  Indicatorsnál  válaszd  a  NONEt  (semmi),  ahogy  a 
képes  is  látható,  majd  nyomd  meg  a  Back to the main 
menu-t.  Ezzel  a  Hatari  beállítási  megváltoztak,  a  videót 
tömörítetlen  BMPként  menti  majd.  Ezt  parancssorból  is 
meg  lehet  csinálni,  de  ezt  minden  egyes  játékhoz  és 
programhoz megtenni elég munkaigényes.

Ezután a ~/config/hatari/hatari.cfg  fájlban megváltoztat
juk az opciókat. Szövegszerkesztőben nyisd meg és keresd 
meg a következő részt.

[Video] AviRecordVcodec = 2
AviRecordFps = 0
AviRecordFile = /home/~/hatari.avi
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