OBS Broadcaster beállítási útmutató Twitch(élő) közvetítéshez
(Youtube, Mixer és Facebook Live-hoz is)
A távoktatáshoz vagy online oktatáshoz nagy segítséget nyújthat, ha a hallgatókkal videó anyagokat meg tudunk
osztani. A videók mellett nagy segítség lehet a hallgatóknak, az élő kapcsolatban lehetnek az oktatóval. Manapság több
ilyen olyan platform is létezik, ahol videó alapú kapcsolat hozható létre több személy között, gondolhatunk pl.: a Skype
szolgáltatásra. Használata közben hamar ütközhetünk abba a problémába, hogy eszköztára túl kicsi, mivel csak
kamerakép és képernyő megosztásra képes, továbbá videót is nehézkesen rögzíthetünk vele. Nem utolsó sorban, 100150 hallgatóval ilyen módon tartani a kapcsolatot lehetetlennek tűnik, hiszen egyesével kell meghívnunk őket a
videóbeszélgetésre.
Lehetséges alternatívaként szeretnénk bemutatni azokat az online platformokat (1-et kiemelve ugyan), ahol élő
kapcsolatban tudunk lenne hallgatóinkkal, nekik pedig lehetőségük van szöveges formában kérdezni. Ha már láttunk
youtube-on élő közvetítést akkor tudhatjuk miről is van szó. Az élő közvetítés mellett lehetséges korábban felvett
anyagok lejátszása vagy a kettő kombinálása tehát egy felvett anyag lejátszása és kommentálása is.
A videókonferencia szolgáltatással ellentétben ezek ingyenesek és nem rendelkeznek nézőszám korálátokkal, azonban
mindenki számára publikusak az ide feltöltött vagy élőben közvetített adások. Ennek meg van az az előnye, hogy nem
kell mindenki hallgatót külön-külön meghívni, hanem csak megosztjuk velük a csatorna linkjét. A csatorna lesz ebben
az esetben az az oldal a hallgatók az élő tartalmat vagy a visszajátszott videót nézhetik és kommunikálhatnak az
oktatóval.
Összefoglalva tehát az alábbi leírás egy olyan kommunikációs módot mutat be, amivel oktató élő videót tud közvetíteni
a hallgatók számára, vagy lehetősége van ezt kihagyva csak felvételt készíteni és azt később bármilyen formában
megosztani hallgatóival.

Előnyök:
•
•
•
•
•
•
•

Nagy eszköztár ahhoz, hogy mi jelenjen meg élő adásban (többféle jelenet segítségével)
Gyors és könnyű regisztráció, várakozási idő nélkül
Nincs nézőszám korlát
Egyszerű kezelhetőség a beállítás elvégzése után
Telefonos applikáció elérhető
Kommunikáció a hallgatókkal szöveges formában
Visszanézhetőség 14 napig és gépre történő videó felvétel

Hátrány:
•
•

Nincs lehetőség arra, hogy a hallgató szóban kérdezzen az oktatótól
Publikus platform tehát más is nézheti (ez lehet akár előny is)

1. Twitch regisztráció (kihagyható, ha csak videót szeretnénk felvenni)
A piacion több szolgáltató is van, aki kommunikációs platformot ad élő adások számára, gondoljunk a youtube-ra,
facebook-ra. Ezek közül mégis a Twitch szolgáltatást fogjuk bemutatni mert ennek eszköztára a legnagyobb és
legjobban kidolgozott.
A Twitch.TV szolgáltatás alap esetben játékosok számára készült streamer platform, viszont ettől független ma már
egyéb témakörökben is találhatunk élő közvetítéseket és korábban felvett videókat.
Az oldalon történő regisztráció szükséges ahhoz, hogy élő közvetítésbe kezdhessünk. Nyissuk meg a
https://www.twitch.tv/ oldalt és nyomjuk meg a regisztráció gombot.
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1. A regisztrációhoz meg kell adnunk néhány adatot:
•
•
•
•

Felhasználónév
Jelszó
Születési idő
Email cím

2. A regisztráció véglegesítéséhez írjuk be az email-en kapott
számsort:

Érdekes témakörök kiválasztása:
A témakörök meghatározásához nyomjuk meg a „Válassz érdeklődési köröket” gombot, majd a következő ablakon
jelöljünk meg 3 témakört (nem kihagyható). Végül nyomjuk meg a kész gombot.
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3. Saját csatorna megnyitása és saját közvetítések tárolása beállítás
A saját oldalunkat a jobb felső sarokban lévő ikonra
kattintva lekinyíló menüben, a „Csatorna” menüpont
alatt érhetjük el. Erre abban esetben van szükség ha az
élő közvetés minőségét szeretnénk ellenőrizni.
Hasonló módon a beállításokat választva, a „Csatorna és
videó” fülön beállítható a közvetítések 14 napig tartó
tárolása.

Érdemes a fenti opciót akkor bekapcsolni amikor már a próba adásokat megcsináltuk, így nem kell a próba videókat
törölnünk a Twitch oldaláról.

OBS telepítése, beállítása élő közvetítéshez és videó felvételhez
Az élő közvetéshez és offline videó rögzítéséhez szükség „broadcaster” programra. Több ilyen alkalmazás közül az
ingyenes és nyílt forráskódú OBS Studio program beállítását ismerjük meg. https://obsproject.com/
A főoldalról válasszuk ki a használni kívánt operációs rendszert és töltsük le a telepítő fájlt.
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4. OBS Studio telepítése
Rendszergazdai jogosultságokkal indítsuk el a telepítőt (elindítás után windows 10 esetén kérni fogja, tehát nyomjunk
igen-t). A telepítéshez nyomjuk meg a „NEXT”-> „I Agree” -> „NEXT” -> „Install” -> „Finish” gombokat.

3.

2.

1.

4.

5.

5. OBS Studio első indítása
Az első indítás a telepítő bezárásával megtörténik amennyiben nem, a start menüben az OBS Studio-t keresve tudjuk
elindítani. Az indítást követően kezdjük a beállítás a konfiguráció varázslóval.

A beállítás első lépése, hogy megadjuk mire szeretnénk optimalizálni a beállításokat. A bemutatás során Streamre
fogjuk optimalizálni, ebben esetben ezt válasszuk ki. A videó beállításainál válasszuk az „aktuális” alap felbontást és
az FPS beállításnál a „60 vagy 30 de inkább 60 ha lehetséges„ opciókat. Itt fontos megjegyezni két fogalmat. Az „Alap
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vászon” mérete jelenti azt a területet, amin belül bármilyen objektumot (videó, kép, animáció) kirakhatunk a
későbbiekben. Másik fogalom pedig az élő vagy videó fájl felbontása, ez jelenti azt, hogy a nézők mekkora méretben
kapják közvetítést. Az utóbbi konfigurálására a beállítások/videó fülön lesz lehetőség mivel a varázsló ezt is beállítja
automatikusan. Az ajánlás erre az, hogy ha az internetünk feltöltése túl lassú lenne akkor az élőkép vagy videó kép
felbontását állíthatjuk kisebbre, mint a vászon felbontását. Viszont mindenképp ellenőrizzük a képminőséget éles adás
előtt.

2.

1.

Ezzel a beállítás még nem ért véget, következő lépés a tartalom szolgálató megadása lesz.

6. Tartalom szolgáltató kiválasztása
A tartalom szolgálató portál jelen esetben a Twitch, de ezen a ponton adhatjuk meg Facebook vagy Youtube platform
kapcsolatokat is. Kattintsunk a „Felhasználó hozzákapcsolása (Ajánlott)” gombra. Ezt követően a felugró ablakban
lépjünk be a korábban regisztrált Twitch adatokkal. Belépés után erősítsük meg, hogy nem vagyunk robotok. Végezetül
írjuk be az email-en kapott még számsort, majd a „Felhatalmazás” gombbal engedélyezzük az elérést az OBS számára.

2.
3.
1.
4.

5.

5

6.

Amennyiben az összekapcsolás sikerült, az alábbi ablakot kell látnunk.

1.

2.

Az internet kapcsolat tesztelése következik, javasoljuk a LAN csatlakozás használatát amennyiben lehetséges vagy kellő
feltöltésű sebességű (7 Mbps) WIFI kapcsolatot. Itt nyomjuk meg a következő gombot. A tesztelés folyamata hosszabb
ideig eltarthat. A folyamat végeztével egy összefoglalót kapunk a beállításokról, amit a „beállítások alkalmazása”
gombbal fogadjunk el.

7. OBS Studio főablak
A beállítások elvégzése után a következő ablakokat láthatjuk a képernyőn. Középen az OBS ablaka, jobb és bal oldalon
a Twitch két ablaka látható. Jobb oldalon a közvetítés élő chatjének ablaka, bal oldalon pedig a közvetítés adatainak
megadására szolgáló felület látható (fontos, hogy a közvetítés elkezdése előtt adjuk meg az adatokat).

Mindkét különálló ablak behúzható a középső fekete terület melletti szürke területre is. Így a későbben könnyebben
tudjuk mozgatni az ablakot vagy kitehetjük teljes képernyőre.

A főablakon ezen kívül 6 különböző terület különíthetünk el. Sorban a „Jelenetek”, „Források”, „Hangkeverő”, „Jelent
átmenetek” és „Vezérlés” csoportokat.
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8. Jelentek, források, hangkeverő és áttünés
A munkaterületünk a fekete középső rész, ahova különböző objektumokat helyezhetünk el. Ez lehet például egy
kamera vagy kijelző kép, egy egyszerű kép vagy videó fájl vagy dekorációs elem is. Ezek az objektumok külön-külön
jelenetként adható meg, így létrehozható egy „Közvetítés kezdete”, „Közvetítés vége” és maga a „Közvetítés tartalma”
jelenet, más-más elrendezésben. A következőkben erre fogunk példát látni.
A források részen látjuk a jelenethez tartozó elemeket, ez jelenetként lehet különböző. Ezen a részen látható elemek
fognak az élő közvetítésben is megjelenni.
A hangkeverő alapbeállításokkal két hangforrást figyel, az Operációs rendszerben hallható összes hangot (youtube
videó, zene, stb…) és bementére kötött vagy webkamera mikrofont. Amíg nem definiáljuk felül a Windows-ban
megadott alapértelmezést használja. Ezeket a hangsávokat külön-külön némíthatjuk vagy állítjuk hangerejüket a
csuszka segítségével. Amennyiben nem az alapértelmezett eszközöket szeretnénk használni, kattintsunk a fogaskerék
ikonra majd válasszuk a tulajdonságok menüpontot. Ugyanebben a menüben érhető el a szűrő menüpont is, ahol
hozzáadva egy zajszűrőt lehet a mikrofon zajszintjét is csökkenteni. A csatorna némításához a hangszóró ikonra kell
kattintanunk.

Az áttünések szolgál a jelenetek közti animáció megadására, ezt akár hagyhatjuk alapértéken is. A jelenetek között egy
egyszerű kattintással tudunk váltani a korábban bemutatott jelenetválasztó részen. Figyeljük rá hogy amennyiben
felvétel vagy élő stream közben váltunk jelentet azt a nézőink látni fogják.

9. Jelentek importálása
Összerakhatunk magunk is saját jelentet, amihez a jelenet kiválasztása után adjunk hozzá objektumokat a források
részen.
Ha nem akarunk saját jeleneteket, akkor használjuk az Egyetem egy jelentgyűjteményét: http://tiny.cc/3lbklz
A megadott linkről töltsük le a tömörített állományt a C: meghajtó gyökerébe úgy, hogy a következő struktúra alakuljon
ki: C:/OBS/NJE/. A következő fájlokat kell, hogy lássuk:
•
•
•
•
•
•
•
•

AlsoSav.png
Box.png
Camera box.png
NJE-Cam hatter.png
NJE-Hatter.png
NJEOBS1366.json
NJEOBSFullHD.json
NJEOBSHDReady.json
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Nincs más dolgunk, mint az OBS-ben kiválasztani a „Jelenet gyűjtemény” menü „Importálás” menüpontját.

A „…” gombra kattinva tallózhatjuk ki a letöltött mappát, ahol válasszuk ki az operációs rendszer felbontásunknak
megfelelő fájlt:
•
•
•

FullHD(1920x1080) -> NJEOBSFullHD
HDReady(1280x720) -> NJEOBSHDReady
1366x768 -> NJEOBS1366

A megnyitást után a következőt új sort kell látnunk, a befejezéshez nyomjuk meg az Importálás gombot.

Ha mindent jól csináltunk a korábban is említett jelenet gyűjtemény menüben megtaláljuk az „NJE-OBS” gyűjteményt,
amit válasszunk ki egy kattintással. A jelenetek listájánál az alábbi jeleneteket láthatjuk:
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NJE – Közvetítés kezdete
Ezt a jelentet hasznáhatjuk akkor amikor a közvetítés elindult. Itt lehetőség van kivárni míg minden hallgató elkezdi
nézni a közvetítést.

NJE – Csak kamera közvetítés
Ezt a jelentet hasznáhatjuk akkor amikor nem szeretnénk a hallgató más alkalmazás vagy kijelző képét is lássa.

NJE – Alkalmazás + CAM
Ezt a jelentet hasznáhatjuk akkor amikor nem szeretnénk a hallgató lássa az álltalunk választott egy alkalmazás
képét(azon kívül semmi mást az alkalmazások közül) és a kameránk képét.
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NJE – Kijelző közvetítése + CAM
Ezt a jelentet hasznáhatjuk akkor amikor nem szeretnénk a hallgató lássa az teljes kijelző képét a kameránk képét.

NJE –Közvetítés vége
Ezt a jelentet hasznáhatjuk akkor amikor befejezzük a közvetítést.

Jelenetek szerkesztése
Bármelyik előre létrehozott jelenet szerkeszthető. A források részen válasszuk a kívánt objektumot, majd az előnézeti
képen megjelenő piros körvonalon nyomva tartva és mozgatva az egeret átméretezhetővé válik az objektum. Az
órabeosztás szöveg az objektumon történő dupla kattintással módosítással bármilyen más szövegre. Illetve további
objektumok is kirakhatók a forrásoknál lévő „+” gomb megnyomásával.

10. Kezdés előtti beállítások
Felbontás és bitsebesség ellenőrzése
A telepítés után futtatott varázsló ugyan nagyrészt jól működik, de mindenképp ellenőrizzük a fontosabb beállításokat.
Ehhez a Fájl menüben válasszuk a Beállítások menüpontot. A megnyíló ablakban válasszuk a Kimenet fület. Fontos
beállítanunk a Videó bitsebességét ahhoz, hogy ezt megtegyük használjuk a https://www.speedtest.net/ oldalt. Itt a
feltöltés sebessége fontosabb információ (Upload). Ajánlott beállítás, a feltöltési sebesség függvényében:
•
•

6-7 Mbps -> 4500 Kbps
2-3 Mbps -> 1000 Kbps

A pontosabb beállítás érdekében mindenképp készítsünk próba élő közvetítéseket és nézzük meg egy másik eszközről
a közvetítés minőségét, gondolva az esetleges hang és kép akadásra. https://www.twitch.tv/felhasználónév
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Ugyanezen a fülön adható meg az is, hogy a felvétel készítésekor létrejött anyag melyik mappába kerüljön. A felvétel
formátumának érdemes az mkv kiterjesztést választani.

A videó fülön érhetjük el a korábban említett vászon és kimeneti (élő vagy videó) felbontást. A próba közvetítések
során akadást tapasztalva itt javasolt 30 FPS-t és kisebb kimeneti felbontást választani. Viszont 1366x768 alatti értéket
ne adjunk meg.

Kamera kép beállítása
Következő lépésként állítsuk be kamerát. A beállításhoz válasszuk „NJE - Csak kamera közvetítés” című jelenetet egy
szimpla egér kattintással. A források szekcióban nyissuk le a „Camera csoport” nevű objektum csoportot majd
kattintsunk jobb klikkel a Camera objektumra. A menüben válasszuk a Tulajdonságok menüpontot. A beállítás
mentéséhez nyomjuk meg az OK gombot és ismételjük meg a műveletet azokon a jelenteken, ahol kamera képe is
látható.
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Fontos, hogy miután kiválasztottuk a megfelelő kamerát a korábban leírt módon méretezzük át a kamera képet a hozzá
tartozó keretet. Ezeket az objektumokat a „Camera csoportba” találjuk.

Alkalmazás beállítása
A kamera képen kívül szükség van arra hogy megadjuk az ”NJE - Alkalmazás + CAM” jelentnél rögzíteni kívánt
alkalmazást. Ehhez válasszuk a jelenetet a jelenetek részen. Majd jobb klikkel kattintva megnyíló menüben a válasszuk
a Tulajdonságok menüpontot. Itt válasszuk ki a rögzíteni kívánt ablakot és adjuk meg a képen látható további
beállításokat is, végül mentsük az OK gombbal. Figyeljük rá, hogy az alkalmazás ablakának mérete valós méretben
jelenik meg az előnézeti képen is így előfordulhat, hogy kilóg vagy éppen túl kicsi. Korábban bemutatott módon a
forrásoknál méretezzük át az Alkalmazás objektumot.
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11. Élő közvetítés
A kiválaszt követően az alábbi képet látjuk, tehát sikeres volt az importálás. Az élő közvetítés előtt töltsük ki a közvetítés
adatait. Kategóriának válasszuk az „Általános csevegés”-t vagy a közvetítés témájának megfelelő kategóriát. A
közvetítés nyelvének adjuk meg a magyar-t. A Közvetítés címét javasoljuk, hogy NJE prefixxel lássuk el. Végül nyomjuk
meg az „Adatok frissítése” gombot.

A közvetés indítását a „Stream indítása” gombbal kezdeményezhetjük, amelyet a vezérlő részen találunk. Ugyanitt le
is tudjuk állítani az élő közvetítést. Amennyiben szeretnénk számítógépünkre felvételt készíteni, akkor a felvétel
indítása gombot kell megnyomnunk. Természetesen mindkettő is használható egyszerre, ha gépünk rendelkezik kellő
erőforrással.
Javasoljuk a Stream elején használjuk a „Hamarosan kezdődik” jelentet, amikor szeretnénk beköszönni, akkor
válasszuk ki a jelentek közül a „Kijelző+CAM közvetítés” vagy „Csak kamera közvetítés” jeleneteket. Záráshoz
létrehoztuk egy „Vége” szöveggel rendelkező jelenetet is. Természetesen a jelenetek igény szerint testre szabhatók a
későbbiekben. Az élő adás a saját Twitch csatornánkon lesz látható, 6-7 mp késéssel. Ezt vegyünk figyelembe a chat
követésekor is.
További jótanács, hogy amennyiben nem némítjuk a mikrofon-t akkor olyan esetben is hallhatók vagyunk, ha
egyébként a kamera kép nem látszik a közvetítésben. A közvetítés statisztikát a jobb alsó sarokban láthatjuk, nagy
számú eldobott képkocka esetén a beállításokban található Bitsebesség értéket érdemes kisebb értékre állítani.

12. Offline videó felvétel készítése
Korábbi leírás az élő közvetítést tárgyalta. Lehetőség van offline videó fájl készítésére is. Ehhez a „Vezérlő” részen
kattintsuk a „Felvétel indítása” gombra, leállítani hasonló módon tudjuk. A mentett fájlokat a korábban megadott
mappában találjuk. Lehetőség van élő adás közben felvételt készíteni ehhez a Beállításokban található Általános fülön
pipáljuk be az „Automatikus felvétel stream esetén” opciót.

Jó közvetítést
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Melléklet
Ajánlott paraméterek különböző felbontás esetén: https://stream.twitch.tv/encoding/

Bitráta és fájlba történő mentés helye a beállítások menüben:
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