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സുഹൃതുകെെ    ഡീപ്ഐ. ഐ.        ടി ോോോംെോ യുെട നോമതില ഞോന നിങെെ ഈ
   ഓപണ ടൂോടോരിയിെെളക് സവോഗതം െെയുനു.    ഇത് കമസടുദിഒ എനോ ോസോഫറ്െെയര 

      എങെന ൈകകോരയം െെയോെമന് ഘടം ഘടം ആയി പഠിപികുനു. 

        അനിമഷനഅെതരിപികുക െഴി അറിെ് ോനടുനത് കൂടുതല കോരയകമത ഉളതോകുനു . 
        ഓഡിോയോ യും െീഡിോയോ യും ആശയങള കൂടുതല െതെിോെോടു കൂടി അെതരിപികോന 

 കഴിയും .

        കോം സുഡിോയോ എനത് ഒരു കമയൂടര സരീന ോരഖെപതുനതിനുള ോസോഫറ്െെയര ആണ്. 
       അത് സരീനില നടകുന എലോ കോരയങെും ോരഖെപടുതുനതിനു സഹോയികും . കൂടോെത 

     ോരഖെപടുതിയ െീഡിോയോ പിനീട് കോണുനതിനും സഹോയികും .
  ഇതിെെന അരഥം

-         കോം സുഡിോയോ നിങെെ പുതിയ ോസോഫറ്െെയര ഇെെന പരോതയകതകള അെതരിപികോന 
സഹോയികുനു. 

−         ഓഡിോയോ യും െീഡിോയോ യും സൂള ഉകെിോെക് ോകോോെജ് കെിോെകും ോെണി 
 ഉണോകോന സഹോയികുനു.

−          ആെുകളക് െടരയിനിംഗ് ഇന് ോെണി ഓഡിോയോ യും െീഡിോയോ യും ഉണോകോന 
സഹോയികുനു.      ഒരു കോരയം എങെന ൈകകോരയം െെയണെമനു പഠിപികുനു. 

− AVI    രൂപതിെുള ഫയല െന swf   രൂപതില ആകോന സഹോയികുനു. 

       അതികം അറിയെപടോത ഈ ോസോഫറ്െെയര ഇെെന ഉപോയോഗം െെെര അധികമോണ്

 .    കോം സുഡിോയോ നിങളക് Microsoft windows 95,98,ME,NT 4.0,2000,  ക്പഎനീ 
      ഒെപരടിംഗ് സിസം തിെെന കൂെട ഉപോയോഗികോന സോധികും . 400 MHZ processor,64 

MB RAM, 4MB    ഹോരഡ് ഡിസ് സോപസ് ,    അത് ോപരോഗരോം ഇനോസോള െെയുനതിനു 
ആെശയമോണ്. 

     ഇത് ഒരു ഓപണ ോസോരസ് ോസോഫറ്െെയര ആണ്.  internet    ഇെ് നിനും ഫരീ ആയി 
 െഡൌണോെോഡ് െെയോെുനതോണ്. www.camstudio.org    എനോ ൈസറ് ഇെ് നിനും 

download        െിങില കിക് െെയതോെ് നിങളക് ഇത് െഡൌണോെോഡ് െെയോന സോധികും. 
 അങെന camstudio      നിങളക് നിങെുെട സിസം തിോെകു ഇനോസോള െെയോന 

സോധികും.

 download   ആയതിനു ോശഷം camstuio      ഐകണ ഇെ് രണു തെണ കിക് െെയുക. 
   അോപോള അത് റണ െെയും.       ഒരു െിനോഡോ െരും െിനോഡോ യുെട മുകെില െെതു 
     െശതോയ് ഒരു െമനു നിങളക് കോണുെോന സോധികും. File    എനോ െമനു െിനു 

തോഴയോയി. record,stop,pause,exit  എനീ option     ഉകോല കോണോം അതിനു പകരമോയ് െുെന 
 നിറതിെുള record  ോടണ ,   െോര നിറതിെുള pause  ോടണ ,   നീെ നിറതിെുള stop 



 ോടണ കോണോം.

        നിങളക് ോെണെമങില കോപടുെര െെോയണ റീജിയന െസറ് െെയോം . അതിനു 
  ോെണി ഏരിയ നിരനയിെകണോതുണ്.     റീജിയന് തോഴയോയി മൂനു കോപചുെര ഒപസന 

 ഉണ് .         റീജിയന െസെക് െെയതു െറോകോരഡ് ഇെ പരസ് െെയതോെ് സരീന ഇെ 
        െതുരോകൃതിയില കോപചുെര െെോയണ സെം െസറ് െെയോന കഴിയും .fixed region 

    നിങള െസെക് െയിതല നിങളക് pixel    രൂപതില സെം െസറ് െെയോെുനതോണ്. 
full screen        െസെക് െെയ്തോല മുഴുെന സരീനും െസെക് െെയും. 

enable autospan      എനത് കോം സുഡിോയോ യുെട മോതരം പരോതയകതയോണ്.  ഈ ഓപഷന 
     െസെക് െെയതോല കോപടുെര െെയുന റീജിയന cursor    ഇന് ഒപം നീകോന 

സഹോയികുനു.       സരീന ഇെ ഈറെും കൂടുതല ആകന നടകുന സെങള 
   ോരഖെപടുതോന ഇത് നിങെെ സഹോയികും.     നിങളക് സപീഡ് ഉം െസറ് െെയോന 

 കഴിയും . 

option    െമനു െിനു തോെഴയോയി video option ഉണ്.   അത് തിരെെടുതോല െറോകോരഡ് 
     െെയിത െീഡിോയോ കോെമരസ് െെയതു െെറുതോകോന കഴിയും. microsoft vido 

compressor    ആണ്സിരമോയി കിടകുന കംോപരോസോര.    പെക നിങളക് drop down 
       െമനു െില നിനും നിങളക് ഇഷെപട കോോമരസോര അെലങില ോകോെഡക് 

തിരെെടുകോം.       അതുകൂടോെത ഇെനരെനറ്റ ഇെ നിനും പെ തരതിെുള ോകോെഡക് 
  െഡൌണോെോഡ് െെയോന കഴിയും. video option     െസറ് െെയുന െഴി അതിെെന size,frame 

rate ,quality   യും മോറോന കഴിയും. auto   അഡജസ് ോടണ uncheck െെയുക. എനോല 
 നിങളക് key frame,capture frame,playback rate    എനിെ െസറ് െെയോന കഴിയും. ഈ 
    െീഡിോയോ െറോകോരഡ് െെയുോമോള ഞോന microsoft vido compressor,  ഉപോയോഗിച് , key 

frame 5  എനും , capture frame, 200  എനും playback rate 5   എനും െസറ് െെയിതു. quality 
50   എന് കുറചു.     എെെന അഭിപരോയതില ഒരു നല output quality   ഉള ഫയല ആണിത്. 

action       നടകുന സരീന ഇെെന ഭോഗോതക് ശരദ െകോടുകുനതിനു setting cursor option 
സഹോയികും. option    നു തോെഴ ഉള cursor option , cursor  മറകുനതിനും കോണികുനതിനും 

  ഉള സംെിതോനം ഉണ്.  സിരമോയി show cursor option    ആണ് െെക് െെയതിരികുനത്. 
     മൂനു തരതില ഉള ഒോെപനസ് ഉണ് .use actual cursor, custom cursor,   അത് നിങളക് drop 

down      ോോോകസ് ഇെ നിനും തിരെെടുകോം .    അെലങില കമയൂടര ഇെെ സുോസോര 
    ോഫോളഡര ഇെ നിനും ോെോഡ് െെയോെുനതോണ്.     പിനീട് ഈ ോോോകസ് െെക് െെയുക 

.cursor     ഇന് െുറുമുള ഭോഗം highlight   െെയോെുനതോണ് .  highlight  െെയതോ ഭോഗതിെെന 
   നിറെും ൈസസ് ഉം ,     ോഷപ് ഉം നിങളക് െസറ് െെയോെുനതോണ്. OK   എനോ ോടണ ഇെ 

 കിക് െെയുക.  നിങളക് cursor    ഇെ െയതയോസം അറിയോന കഴിെിെലങിെും 
     ോരഖെപടുതിയ െീഡിോയോ ഇയില ഇത് കോണോന സോധികും.    ഞോന നിങളക് ോെണി ഇത് 

 ഒന് അെതരിപികോം. 

     തുടകതില കോം സുഡിോയോ ഓോടോ െറോകോരഡ് െെയുനില.  ശബം നിങളക് 
   െറോകോരഡ് െെയണെമങില ഒരു microphone ആെശയമോണ്.  കൂടോെത sound card, കമയൂടര 

 ഇെ ആെശയോമോണ്.       ശബം നിങെുെട സപീകര ഇെ നിനും നിങളക് െറോകോരഡ് 
െെയോെുനതോണ്.

 program option   ഇന് ഈ sub option  ഉണോകും.     ഇത് കോം സുഡിോയോ െോഹോെ െെയുനത് 
customze  െെയോന സഹോയികും.     കോം സുഡിോയോ െറോകോരഡ് െെയോന തുടങുംോൂോഴോ 



     അെസോനികുംോോോോഴോ നമുക് ഇത് െസറ് െെയോന കഴിയും. minimize program option 
        എനത് െെക് െെയുക ഇത് കോം സുഡിോയോ െയ ഒരു system tray icon   ആകി സരീന ഇെെന 

  െെതു െശത് ഇടുനു.    നിങളക് എോപോള രണു system tray icon കോണോം.  കോരണം ഞോന 
  ഇത് ഉപോയോഗിച് ോരഖെപടുതുനു. 

 record to flash option    ആണ് ഈസോ് option ഉണ്. keyboard shortcuts  ഇെ record,pause,stop 
 എനിെയകുള hot keys   െസറ് െെയോന കഴിയും.   നിങളക് ഇതിെീതും ഇഷോനുസരണം 

തിരെെടുകോം. 

 ഞോന െിെോരികുനു.     നിങളക് കോം സുഡിോയോ ഉപയൂഗതിനുള ആെശയമോയ 
 െിെരങള നലകിെയന.്      ഇത് ഉപോയോഗിച് നിങളക് ഓഡിോയോ െീഡിോയോ ടുെടോരിഅെ് 

       ഉം ഓണൈെന െിസുഅല െീരനിംഗ് ഉം ഉണോകോന കഴിയും.   ഒരികല ഇത് നിങള 
          പഠിചു കഴിെോല ഇതിെെന പുതിയ ഫീചര ഓടു കൂടിയ എഡിഷന കോണോന ോതോനും . 

 അതുെെര കോതിരികുക.           ഇോപോള െിട പറയുനു സീ ഡീപ് ഐ ഐടി ോോോംെോ യില 
  നിനും sheeja 


