
31www.linuxmag.nl      06 2018

WORKSHOP

Open Broadcaster 
Software Studio

MAAK ZELF SCREENCASTS EN VLOGS

Zelf een video met je webcam opnemen, is niet zo moeilijk. Met een video-editor kun je dat combineren 
met een screencast of ander beeldmateriaal. Dat is echter een stuk minder eenvoudig. Met OBS Studio 
krijg je dat gemakkelijk voor elkaar. Moeiteloos meng je verschillende bronnen en neem je alles in real 
time op. En wil je het meteen live streamen? Ook dat doe je eenvoudig met OBS Studio.  Serge Gielkens

OBS Studio is als pakket be-
schikbaar voor de populaire 

distributies. Dat is lang niet altijd 
de officiële repository, maar eerder 
een community repository. Voor 
Fedora vind je het pakket obs-stu-
dio bijvoorbeeld bij RPM Fusion. 
In het geval van Ubuntu gebruik je 
het PPA obsproject/obs-studio. Als 
je OBS Studio voor de eerste keer 
opstart, dan krijg je de vraag of je 
de Auto-Configuration Wizard wil 
starten. De standaard instellingen 
voldoen prima. Je kunt daarom 
zonder bezwaar op ‘No’ klikken. Wil 
je achteraf toch nog iets aanpassen, 
gebruik dan File -> Settings.

Handig van OBS Studio is dat 
je niks hoeft op te slaan. Bij het 
afsluiten heeft OBS Studio alles zelf 
al veiliggesteld. Zodoende kun je de 
volgende keer meteen weer verder.

SCREENCAST OPNEMEN
Als eerste kennismaking gaan we 
een screencast maken (afbeelding 1). 
Start daarvoor eerst een applicatie 
op, zodat OBS Studio het betreffen-
de venster detecteert. Als voorbeeld 
gebruiken we hier LibreOffice Writer.

Klik vervolgens onderaan bij 
Sources op het plusteken en kies in 
de lijst voor Window Capture. Geef 
als naam mijn_capture en klik op 

‘OK’. Vervolgens moet je bij Window 
aangeven van welke applicatie je de 
screencast wilt maken. Standaard 
staat daar Desktop. Klik daarop en 
selecteer LibreOffice. OBS Studio 
registreert direct de cursor. Voor 

een screencast is dat normaliter ge-
wenst, zodat de kijker de muisbewe-
gingen kan volgen. Wil je de cursor 
niet, haal dan het vinkje bij Capture 
Cursor weg. Klik op ‘OK’.

Bij Sources staat nu mijn_capture. 

Dubbelklik hierop om alsnog in-
stellingen van de window capture 
te veranderen. In het centrale deel 
zie je nu LibreOffice. Dit is nog niet 
de opname, maar een live preview. 
Daarom zie je daar de cursor 

  Afbeelding 1: Screencast maken.
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