
Bygg upp en “scene” i OBS.

1. Öppna OBS Studio.

OBS fungerarså att man bygger upp “scenes” som innehåller alla de bild och ljudelement man vill

ha på en gång i sändning och så kan man byta mellan färdigt uppbyggda “scenes”.

Då man öppnar OBS och inte ännu har byggt upp en enda “scene” gör programmet färdigt den

första “scenen”. Dock är den tom.

2. I rutan till höger om “Scenes”-rutan finns “Sources”-rutan.

Där ser man vad den valda “scenen” innehåller.

3. Både i “scenes” och “sources”-rutan klickar man på + - tecknet i nedre kanten för att lägga till en

ny “scene” eller “source”.

4. Tryck på + -tecknet i “sources”.



5. En meny för olika bild- och ljudkällor öppnas.

6. I vårt fall väljer vi först en NDI-källa för att koppla upp våra kameror.



7. När man klickar på en ny “source” öppnas en ruta där man namnger sin “source” först (om man

använder en “source” som redan är aktiv syns den i “Add existing”-menyn). Programmet kallar den

automatiskt för något men detta är bara ett namn och går att ändra.

8. När man givit ett namn och klickat “OK” klickar man på “Source name” och får upp en lista på de

NDI-källor som finns i ens nätverk. Har du kopplat dina kameror syns de här. Välj källa och tryck

“OK”.



9. Nu syns din NDI-källa i din “scene” och bilden syns i ditt fönster.

10. Nu klickar vi på + igen och lägger till en ny bildkälla. Vi väljer “Window Capture”.



11. Alla “sources” väljs på samma sätt och vi har nu valt ett namn och sedan klickat upp menyn vid

“Window” och fått upp en lista på (i detta fall) alla öppna fönster på datorn i fråga. I detta exempel

valde vi en öppen nätsida. Klicka OK.

12. När man ser sin bildkälla i fönstret kan man ändra storleken på den. Den ordning i vilken källorna

är i rutan bestämmer också vilken som ligger ovanpå och vilken som är bakom.

Man kan ändra storleken på bilden med att klicka på bilden o dra i handtagen i hörnen, eller genom

att klicka med två fingrar (högerklicka) på bilden.



13. Då får man upp en meny där man bland annat kan välja “transform” och sedan “fit to screen”.

Då fyller bilden skärmen.

14. På samma sätt kan man t.ex. lägga in en bild och ändra dess storlek och placering.



15. Viktigt att observera är att man måste lägga till ljudkällor på samma sätt. Annars hörs inget ljud i

din sändning.

16. Alla element du vill ha i din sändning läggs till i respektive “scene”. Sedan är du färdig att klippa

mellan dessa och sända!
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