
నమసత!
IIT Bombay  వర cdeep   తరపన ఈ Tutorial  క సవగతం. ఈ  tutorial   త మర camstudio software ల 

 నపైణయం సధంచవచచ.  ఈ tutorial   మక అతసలవగ cam studio  నరచకవడనక ఉపయగపడతంద.  
             మనం ఏ వషయననైన చతరల సహయం త సలవగ అరథ మయయ రతల చపపడం దవర చల తవరగ నరచకవచచ. ఆడయ 

 మరయ వడయ      పర దరశనల దవర మనం వషయలన అతసపషట ంగ  తలసకవచచ. camstudio   ఒక సకరన రకరడ ంగ 
  చస సఫట వర.           అంట మనం కంపయటర సకరన మద చస అనన పనలన రకరడ చసకన తరవత   మళళ play చసకన 

 చసకనందక ఉపయగపడతంద.
camstudio   దవర
 1.       ఒక కతత సఫట వర న ఎల వడల,    దన ఉపయగల ఏంట చపంచవచచ.
2. schools క, college   ల కసం audio-video   టయటరయల తయర చయవచచ.
3.   ఒక వయకతక training   ఇవవడనక వడ video  లన చయవచచ.
4.     ఒక పనన ఎల చయలచపంచవచచ.
5. avi   ఫైల న flash    ఫైల గ కడమరచవచచ.
 

       ఈ చనన సఫట వరయకక ఉపయగల చల ఉననయ.
camstudio    మైకరసఫట వర వండస 95, 98, Me, NT 4.0, 2000  మరయ XP  ల వడవచచ.     ఈ సఫట వర న  

    వడటనక మ కంపయటర ల 400MHz processor, 64MB RAM, hard disk  ల install  చయడనక 4MB space  
 ఉంట చల. camstudio  ఒక open source  సఫట వర,        అంట మర ఇంటరనట నండ ఉచతంగ డన లడ చసకన 

వడకవచచ. 
www.camstudio.org    అన సైట ఓపన చయండ.    కరందక సకరల చస "Download"  అనన link   మద కల క చయండ. 

   అకకడ ఇచచన సచనల పటంచ, install చయండ. 
install  చసన తరవత, camstudio icon     మద డబల కల క చసత చల. camstudio dialogue box  ఓపన అవతంద. 
ఆ  box మద  main menu కనపసతంద. 
"Files"  ల Record, Stop, Pause, Exit     అన నలగ ఆపష న ల కనపసతయ. ఇవకక,    వటక సంబందంచన బటన ల 

 కడ కనపసతయ. Record    చయడనక ఎరప రంగ బటన, Pause    చయడనక నలప రంగ బటన,  రకరడ ంగ ఆపటనక 
    నల రంగ బటన లన వడవచచ. 

   అయత రకరడ చస మంద,       మనం ఎంత ఏరయ ల రకరడ చయలనకంటననమ నరణ యంచకవల. దనక, "Region" 
     లక వళత మడ ఆపష న ల వసతయ.  అందల Region  న ఎంచకన, Record    పైన కల క చసత ,   అపడ ఒక rectangle 

shape       ల మనక కవలసన ఏరయ న సలకట చసకవచచ. ఆ     ఏరయ లన రకరడ ంగ జరగతంద.  తరవత "Fixed 
Region"  న ఉపయగంచ,      మనం సలకట చసకనన ఏరయ న pixel  ల చపపవచచ. "Full Screen"  న ఉపయగంచ, 

     కంపయటర సకరన మతతం రకరడ ంగ చసకనందక వడకవచచ. 
camstudio  ల "Enable Autopan"    అన పరతయక సకరయం ఉంద.    ఈ ఆపష న న ఎంచకంట, cursor   పన చస పరత 

  ఏరయ రకరడ అవతంద.      దనవలల మనం ఎకకవగ పన చస region   న రకరడ చసకవచచ.   మనం ఇకకడ pan speed  
 కడమరచకవచచ. 

Option  కంద "Video Options"     అన ఒక సకరయం ఉంద.       ఇందల మనం చసతనన వడయ ఫైల సైజ చననగ 
  ఉండటనక సరపడ compressor  న ఎంచకవచచ.   ఇందల సమనయంగ "Microsoft Video1"  అన compressor 

ఉంటంద.   మనక కవలసన comressor   న ఈ deop box  నండ ఎంచకవచచ.    అంతకక మన అవసరనక తగన 
codecs       న ఇంటరనట నండ డన లడ కడ చసకవచచ.   
Video Options  ఉపయగం ఏంటంట,       మనక కవలసన వడయ ఫైల క తగన filesize, quality  మరయ frame rate 

  లన సట చసకవచచ.        దన దవర చల రకరడ ంగ ల చయలసన అవసరం ఉండద. 
Key frames, Capture frames  మరయ Palyback rate  యకక value    సట చయడనక మదటగ "Audio 
Adjust"  న తసవయండ.     ఇపడ మన అవసరనక తగన value   న సట చసకవచచ.   ఈ టయటరయల రకరడ  
చయడనక,  నన Microsoft Video1 compressor  న వడతననన. Key frames  న 5 క, Capture frame  న 200 
క, Playback Rate  న 5   క సట చసతననన. అంతకక, quality  న 50  క తగగ సతననన. 

  నన ఈ value  న మరసత,       న సవంతంగ న ఫైలయకక సైజ quality  క సరపడటటట గ   ఈ value  లన కనకకననన.
           మన వడయచస వర మనం సకరన ల ఏ ఏరయ ల పన చసతననమ,     అద గమనచ వధంగ మనం "cursor options" న 

మలచకవచచ. 
Options కంద, Cursor Option       న కల క చసత ఒక డైలగ బకస వసతంద.  అందల "Hide Cursor" అన,  మన cursor 

   కనపంచకండ చస ఆపష న ఉంద.
  సమనయంగ ఇద Show Cursor  అన ఉంటంద.    ఇందలమడ రకల cursor  ల ఉననయ. Actual Cursor, 

Custom Cursor (dropbox  నండ ఎంచకవచచ),      లద మ కంపయటర ల ఉనన cursor folder  నండ మక 
 కవలసన cursor   న లడ చసకవచచ. cursor  కంద ఏరయ,    ఇద కల క చస చసకవచచ.  దన shape, size, color 

 కడమరచకవచచ. Ok   అన కల క చయండ.
   ఇద వడత మ cursor      మరద కన రకరడ ఐన వడయల custom highlight  ఉనన cursor కనపసతంద. 
   నన మక చస చపసతన.

సమనయంగ, camstudio    ఆడయ న రకరడ చయద.      మర మైకరఫన ఉపయగంచ ఆడయ రకరడ చయవచచ. ఆడయ-
   వడయటయటరయల చయడనక ఆ      ఆపష న న కల క చస వడవచచ.      ఈ ఆపష న వడటనక మకరఫన ఉంట చల. మ 

          కంపయటర క సపకర త కడ ఇకకడ ఉనన ఆపష న వడ రకరడ చయవచచ. 
 ఇవకక Program Options,  వటక suboption   లకడ ఉననయ.       ఈ ఆపష న త మనం రఒరడ చసటపడ camstudio 

  ఎల ఉండల నరణ యంచవచచ. మమలగ  "minimize program on start recording"   అన ఉండటట చడండ. 
 ఇద camstudio న,  కంద right hand corner  ల దచసతంద.     పరసతతం ఇకకడ మక రండ camstudio icon ల 

http://www.camstudio.org/


కనపసతయ.   ఎందకంట న camstudio     ఉపయగంచ ఈ టయటరయల రకరడ చసతననన. 
"Record to Flash Options"   ల మరకనన sub option  ల ఉననయ.  ఈ "keyboard shortcut ఆపష న"  న Record, 
Pause, Stop   వంట వటక hot keys   సట చయడనక వడవచచ.     వటల ఏవైన మర సలకట చసకవచచ. 

     నన చపపంద మక బగ అరధ మయయంద అనకంటన. ఆడయ-   వడయటయటరయల చయడనక,    మ సంత రకరడ ంగ లక 
    ఈ సఫట వర న ఉపయగంచకండ.  మర camstudio basics  నరచకనన తరవత, advanced  కరస కడ 

 నరచకవలనకంటననర కద.    అపపట వరక సలవ తసకంటననన. 

 మ కరంత
cdeep, iitbombay
దనయవదమల.


