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A  megnyitott  fájlban  a  qtrecord.vcodec  sort  keresd 
meg.

Ez a sor határozza meg a videórögzítéshez használt 
codecet. Három lehetőség van:

• raw
• cscd
• png

Raw:  a  raw  számítástechnikai  szempontból  egy 
gyors codec, de hatalmas fájlméretet eredményez és 
meghaladhatja  a  tárolóeszközöd  elérhető  írási 
sebességét.

CSCD      CamStudio  Screen  Codec:  jó 
kompromisszum  a  teljesítmény  és  tömörítési  arány 
között,  de  nagyon  erős  gépet  igényel  (minimum 
Corei3) és, az emulált  rendszer  függvényében, a 32 
bites  rendszerekhez  (Playstation,  Saturn  és  Game 
Boy Advance) több számítási erő kell. Például egy 15 
perces videó rögzítése 10 GB fájlt generál. 

PNG:  tömörítési  aránya  jobb,  mint  a  „cscd”é,  de 
sokkal  több  CPUteljesítményt  köt  le,  vagyis  sokkal 
erősebb  CPUra  lesz  szükséged.  Ha  nincs  elég 
helyed a HDn és egy jó CPU esetén jó opció lehet.

A  végeredményül  kapott  videót  konverterrel  kell 
feldolgozni,  mint  pl.  Winffel  (vagy  más  videó
konverterrel),  hogy  a  további  szerkesztéshez 
használható felbontásra beállítsd.

Simple Screen Recorder (SSR)

A Simple Screen Recorder egy Qtalapú képfelvevő 
program, amit az ffmpeg/avconv és VLC egyszerűbb 
alternatívájának szánva, Linux operációs  rendszerre 
készítettek 

• állapotmentések;
• játékok valósidejű visszatekerése;
• PNG formátumú képernyőmentések;
• filmfelvétel QuickTime formátumban;
• hangfelvétel MS WAV formátumban;
• játékok  betöltése  tömörített  gzip  és  (pk)  zip 
fájlokból;
• hálózati  visszajátszás  (külső  szerverprogram 
alkalmazásával);
• beépített „csaló” motor;
• önálló  játékok  menetben  történő  törésének 
támogatása.

Minket  a  játékmenetek  QuickTime  (Apple  MOV) 
formátumú videóra rögzítésének képessége  érdekel.

Ennek  kivitelezéséhez  a  Mednafent  parancssorból 
kell meghívnod.

Vagyis,  hogy  játékmenet  videót  rögzíts  a  következő 
parancsot kell kiadnod terminálban:

$ mednafen qtrecord video_name.mov ROM vagy 
ISO fájl a felvenni szándékozott játékról.

Például:

Egy Sonic  játékmenet Mega Driveról  rögzítéséhez a 
parancs  a  következő  lehet  mednafen  qtrecord 
sonic.mov sonic.gen

A  játékmenet  videóját  abba  a  könyvtárba  menti, 
ahonnan a Mednafent indították.

A felvételnek a hardverhez igazítása céljából néhány 
beállítást végre kell hajtani.

Nyisd meg szövegszerkesztővel a mednafen.cfg fájlt, 
ami  a  .mednafen  könyvtárban  található  a 
felhasználó /homejában.

Írta: Alessandro Ebersol (Agent Smith)

Ebben  a  cikkben  két,  nagyszerű  videókészítő 
eszközről  fogok beszélni: Mednafen  (multiemulátor) 
és Simple Screen Recorder.

Mednafen

A Mednafen rugalmas multiemulátor PCLinuxOSre. 
10  különböző  rendszert  emulál,  számos 
emulátormaggal,  amik  közül  néhány  önálló,  mások 
projektbe beépítettek.

Ugyanakkor  ez  nem  egy  szokásos  emulátor.  A 
Mednafen egyedi jellemzőkkel rendelkezik:

• joystick, vagy játékvezérlő fizikai támogatása;
• rugalmas  bemeneti  konfigurációs  rendszer;  több 
fizikai  gomb  hozzárendelése  egyhez,  vagy  virtuális 
művelethez;
• többfajta grafikus szűrő és méretezési mód;

YouTube - 5. rész
PClinuxOS Magazine – 2018. július

http://pclosmag.com/html/Issues/201807/page08.html


PCLinuxOS Magazine Page 2

Ez  egy  fantasztikus  képernyőfelvevő,  sokkal  jobb 
mint  a  Record  My  Desktop  (OpenGL  képernyőket 
képes rögzíteni) és annyira kevés erőforrást igényel, 
hogy  jobb,  mint  néhány  más,  a  cikksorozatban  már 
érintett program olyan saját  felvevő módszere, amik 
lassulást  okoznak  felvétel  közben,  vagy  a 
végeredmény  nagyon  nagy  fájl  lesz.  Az  SSR  jó 
arányt  teremt    felhasznált  erőforrások  és  a  generált 
fájl mérete között.

Most fókuszáljunk az SSR beállításaira.

Megjegyzés:  a  beállításokat  a  jobb  teljesítmény 
érdekében egy nagyon egyszerű gépen mutatom be 
(mivel ezt használom a játékmeneteim rögzítésére).

Az  SSRt  a  PCLinuxOS  menüjének  Videó 
szekciójában találod.

Induló képernyő

A fenti képernyő elérése után kattints a Folytatásra.

Az első beállítási képernyő

Itt  kezdjük  a  felvétel  beállításait.  Készíts  profilt  az 
összes  különleges  beállítással  és  mentsd,  így  nem 
kell  a  folyamatot  megismételni  a  program  minden 
egyes futtatásánál. Mivel én nem sokat változtatok a 
felvételek során, ezért nem csináltam profilt. 

Először  jelöld ki, hogy  teljes a képernyőt, vagy csak 
egy  részét vegye  fel. Az SSR  lehetővé  teszi mind a 
teljes  képernyő,  mind  annak  egy  része  felvételét 
kurzorral, vagy anélkül.

Ha  be  akarod  állítani  a  felbontást,  megteheted  a 
Szélesség  és  a  Magasság  mezőkben.  A 
képkockaarányt  állítsd  be  (mindig  30ra  állítom,  így 
egyszerűbb videót generálni később).

A Videó méretezése opciót hagyd érintetlenül. Az op
ció nagyon leköti a CPUt, mivel minden kockát külön 
kell feldolgozni, ez késést generál a folyamatban.

Ha rögzítenéd a kurzort, engedélyezd ezt az opciót.

Most a hangról.

Szerintem,  játékok  felvételénél  a  hang 
elengedhetetlen  (a  kereskedelmi  dalokkal  óvatosan, 
erre később visszatérek).

Az  SSR  három  programot  használhat  hang 
rögzítésére: Jack, ALSA és Pulseaudio.

Ha  elég  erős  géppel  rendelkezel,  elég  a  játék,  a 
Pulseaudio  és  SSR  egyidejű  futtatására,  ez  a 
legegyszerűbb  megoldás.  Csak  válaszd  ki  a 
Pulseaudiot,  jelöld  ki  a  hang  forrását  és  a  felvétel 
zökkenőmentesen le fog futni.

RÉSZLET: ha a hang alá beszélnél, akár a  játékról, 
vagy  bármiről,  amit  fel  akarsz  venni,  külön  sávra 
rögzítsd. Ne vegyél fel a rögzítés alatt álló játék, vagy 
program sávjára.

Nagyon  könnyen  problémákba  ütközhetsz  és 
mindent  tönkre  tehetsz.  Ha  az  alámondást  külön 
rögzíted,  akkor  újragyárthatod,  eltávolíthatod  a 
zajokat,  vagy  kivághatod  a  nem  tetsző  részeket 
anélkül, hogy a játék, vagy a program felvett hangját 
elvesztenéd.  Én  például  a  mobilomat  használom 
hangfelvételre,  amit  szerkesztek  és  a  végső 
videóhoz keverem.

A  Jackkel  sokkal  bonyolultabb,  de  nagyon  jól 
működik, kevesebb forrást igényel mint a Pulseaudio 
és nagyon jó minőségű. A PCLinuxOS már a Jack2
vel érkezik, a Jack audio legfrissebb verziójával. Kell 
még  a    QjackCtl  grafikus  felület,  amivel  könnyen 
beállítható  a  jack  audio  démon  (indítás,  leállítás  és 
beállítások).

Most  nyisd  meg  a  QjackCtlt  és  mielőtt  bármi  mást 
tennél, kattints a Settings gombra. Az alapbeállítások 
zöme  rendben  van,  csak  néhány  változtatásra  van 
szükség:

A  „Realtime”  legyen kijelölve a paraméterek  fül alatt 
és  az  Advanced  fül  alatt  ellenőrizd,  hogy  a  „No 
Memory Lock” ne legyen bejelölve.
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A  mintavételt  állítsd  44100ra,  mert  a  SimpleScreen 
Recorder  ezt  használja. A  többi  mintavételi  arány  is 
működni  fog, de haszontalan, mivel a SimpleScreen 
Recording úgyis 44100ra átállítja.

A hosszat állítsd be egy elfogadható értékre, pl. 512
re, vagy 1024re. Az alacsonyabb értékek csökkentik 
a  méretet,  de  növelik  annak  esélyét,  hogy  xrunsba 
(kattanás,  vagy  rövid  hangkiesés)  futsz.  A  legjobb 
érték  nagyon  függ  a  hangeszközödtől  és  az  ahhoz 
tartozó  Linux  meghajtó  működésétől.  Az  USB 
hangeszközök  általában  jobban  teljesítenek.  Egy 
különleges  valósidejű  kernellel  és  megfelelő 
hardverrel  csökkentheted  az  átfutási  időt  egy 
milliszekundumra,  de  ezt  nem  ajánlom:  sok 
hátulütője  van,  xrunokat  okozhat  és  valószínűleg 
nem  fogod  észre  venni  a  különbséget  10  msnál, 
vagy kevesebbnél.

A periódusok értékét  (PeriodsBuffer) állítsd 2re. Ha 
nem  működne  rendesen,  még  nagyobb  periódus 
méreteknél  is  (xrunokat  kapsz),  próbáld  ki  a  3at, 
vagy 4et.

Jack beállítása

A ki és bementi csatornák számát állítsd 2re, mivel 
az SSR egyelőre csak a sztereót támogatja.

A  beállítások  kiválasztása  után  kattints  a  „Start” 
gombra  és  várj  pár  másodpercet.  Ha  minden  jól 
megy  a  státuszkijelző  kivilágosodik  és  csak  zöld  és 
sárga  szöveget  tartalmaz.  Ha  a  dolgok  rosszul 
mennek, (xrunst kapsz), a szöveg pirosra vált.

Mindig győződj meg, hogy a JACK fute, mielőtt bár
mely.  Jacket  használó  alkalmazást  indítasz,  mivel 
megpróbálhatják (háttérben) elindítani a Jacket, ami 
összezavarja a QjackCtlt (ha ez megtörténne, akkor 
keresd meg a jackd folyamatot és lődd ki kézzel).

Ellenőrizheted  a  JACKet  bármilyen  olyan  alkalma
zással  (pl.  Audacity),  ami  támogatja.  A  legtöbb 
szokásos  alkalmazás  nem  támogatja  a  JACKet, 
ezért  szükséged  lesz  egy  ALSAtoJack  hídra.  Ezt 
kétféleképpen  teheted  meg. A  klasszikus  eljárás  az 
ALSA hurok eszközét használja. Mindig működik, de 
sokkal több késleltetés ad hozzá, ami elég idegesítő. 
Jobb megoldás az ALSA Jack kiegészítője. 

Hogy  azt  a  kiegészítőt  használd,  telepítened  kell  a 
lib64ALSApluginsjack  csomagot.  Ez  a  csomag 
engedélyezi  a  PCM  jack  kimenetet,  amit  az  ALSA 
probléma nélkül tud használni.  

Ám,  hogy  ezt  használni  tudd,  be  kell  állítani 
a  .asoundrc  fájlt  a  felhasználó  /home  könyvtárában 
és  irányítsd  át  a  hangot  a  JACKen  keresztül  a 
rögzítés végrehajtásához.

Készíts egy .asoundrc fájlt a következő tartalommal:

# override default
pcm.! Default {
    type plug
    slave {
        pcm "rjack"
    }
}

# ALSAtoJACK bridge
pcm.jack {
    type plug
    slave {
        pcm "rjack"
    }
    hint {
        description "JACK bridge"
    }
}
pcm.rjack {
    type jack
    playback_ports {
        0 "system: playback_1"
        1 "system: playback_2"
    }
    capture_ports {
        0 "system: capture_1"
        1 "system: capture_2"
    }
}

Hatására az ALSA Jackkiegészítő alapbeállítás lesz. 
A  legtöbb alkalmazás egyszerűen az alapbeállításo
kat használja, tehát csak ennyit kell tenned.

Néhány  alkalmazásnak  lehet  más  módja  a  hang  ki 
és bement kiválasztására a programon belül. Ebben 
az esetben a „default”ot kell használni, vagy válaszd 
a jack_systemet.

Most  már  használhatod  a  SimpleScreenRecordert 
Jackkel.  A  SimpleScreenRecorder  képes 
automatikusan  létrehozni  a  csatlakozást  a  legtöbb 
átlagos  esetben  (felvéve  a  mikrofonodat,  vagy  a 
hangszóródat), de ha finomhangolásra van szükség, 
a  kapcsolatot  kézzel  beállíthatod  a  QjackCtllel  a 
„connect”  gombra  kattintva  (ne  tévesszen  meg  a 
„patchbay”  gomb,  amit  az  előzetes  beállítások 
automatikus alkalmazására való).

Kombinálhatod még a SimpleScreenRecordert más 
JACK  alkalmazásokkal  a  valósidejű  hangeffektusok 
alkalmazásához.

YouTube 5. rész
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Amikor  végeztél  a  Jackkel,  először  zárd  be  az 
összes alkalmazást, ami a hangrendszert használja, 
töröld  a  .asoundrc  fált  a  személyes  könyvtáradban 
(vagy csak nevezd át,  hogy később használni  tudd) 
és állítsd le a JACKet a QjackCtlen keresztül.

Beállítással ALSAval

SSRt ALSAval használva az opcióknál, legkevésbé 
terheli  a  rendszert  és  nagyon  könnyű  a  beállítása. 
Hogyan működik?

A bemenetet ALSAra állítva az SSR leveszi a forrás 
párbeszédablakban meghatározott  forrás hangját  . A 
lenti ábra esetében [hw: 0,0] HDA Intel ALC662 Rev1 
Analog.

 
Ennyi,  és  az  SSR  a  játékmenet  videójának  ALSA 
hangbemenetét  fogja  felvenni.  Ám  egy  speciális 
kábelt  kell  bedugnod  P2  Yt,  hogy  a  hangkimenet 
külső  hangszórókra,  vagy  fejhallgatóra  kividd, 
miközben  a  hangot  a  beállításokban  meghatározott 
bemenetre is eljuttasd.

A szükséges kábel hasonlít a lentihez.

Ajánlom, hogy a hangot a hátsó mikrofonbemenetre 
kösd, ami sztereó és két  csatornán  rögzíti  a hangot 
és van szűrő a bemeneten. Próbáltam még a hangot 
a  számítógép  bemenetére  (IN)  kötni,  de  a  zajszint 
elég  magas.  A  MIC  bemeneten  eleve  van 
kondenzátoros  szűrés,  ami  a  zajszintet  egy 
elfogadható szintre csökkenti.

Most állítsd be a szinteket az ALSAmixerben, nyomj 
F4et, rögzítő eszközök és állítsd be azokat.

Vedd  észre,  hogy  ezek  az  én  rendszeremre 
érvényes beállítások. Nálad más lehet a MICeszköz 
azonosítása és a megfelelő eszköz beállítása, ami a 

felvétel  indítása előtt  történjen meg,  különben néma 
lesz a játékmenetfelvételed. A bemeneti szintet én a 
teljes  hangerő    86%án  hagytam.  Kísérletezz  a 
különféle  értékekkel,  hogy  a  hang  ne  legyen  túl 
gyenge, sem túl hangos és torz.

Ez a  fajta beállítás  terheli  legkevésbé a számítógép 
erőforrásait,  mivel  a  többi  opcióhoz  képest  csak 
egyetlen  felvételt  végző  és  az  SSR  alkalmazás  fut, 
ami  kettő,  vagy  több  démont  húz  be  nagyobb 
terhelést generálva.

Most, a beállításokat  folytatva nyomj egy Folytatást 
az  SSRen  és  a  lentihez  hasonló  képernyőnek  kell 
megjelennie.

Válaszd  ki  a  YouTubeprofilt  és  határozd  meg  a 
nevet, ami alá a felvétel kerül. Ellenőrizd, hogy a Fájl 
szétválasztása szakaszonként  és az Add Timestamp 
(időbélyeg) legyen kijelölve.

Állítsd be a hordozót (én mindig MP4–et használok), 
a  codecet  (h.264  a  szabvány)  és  beállításokat 
(játékmenethez s Superfast a legjobb).

YouTube 5. rész
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Csakúgy,  a  hangot  (MP3)  és  a  bitrátát  is  (én 
általában 160 Kbpsen hagyom).

Nyomd le a Folytatást és a felvétel indító képernyője 
megjelenik.  Nyomj  Felvétel  indításat  és  készen 
vagy. Elindul a videófelvételed.

Ha  vége  a  felvételnek  és  elégedett  vagy  az 
eredménnyel,  nyomj  Felvétel  mentéset,  ellenkező 
esetben nyomj Felvétel megszakításat.

Mivel  sok  beállítás  és  abban  sok  finomítás 
lehetséges,  addig  próbálgasd  az  SSRt,  amíg  meg 
nem  találod  a  legjobb  eredményt  produkáló, 
számodra legjobb beállításokat.

Ezzel a YouTubeos sorozat újabb cikkét fejeztük be. 
A jövő hónapban következik a sorozat utolsó része.
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