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O que você vai precisar

1 - Emulador compativel com a tecnologia de plugins (ePSXe)

2 - Os seguintes plugins:

Dark Man D3D

Dark Man GPU Recorder

Peops D Sound

(Todos você pode fazer download no meu site)

3 - O programa GPU Player (esta na seção de  ”download” ’ plugins especiais’ do meu site)

5 - Um editor de videos AVI que insira arquivos de som

(Recomendo o Virtual Dub que é  freeware)

Você pode baixar o Virtual Dub no site:

www.virtualdub.org

Virtual Dub
Você pode baixá-lo em:
www.virtualdub.org



Começando
Configure seu rmulador para usar o plugin 

Darkman GPU Recorder
Este plugin na realidade não é um plugin grafico,
ele apenas grava. Enão selecione o plugin que 
você realmente usará aqui.

Lembrando que no momento a imagem
 proporcionada pelo plugin
não interfere

IMPORTANTE
Selecione um plugin com suporte Direct 3D
e o modo window e não fullscrem.

As Opções

“Record Start”(iniciar gravação)

- recomendo “Key press”(pressionar tecla)

escolha uma, assim como para terminar.

Escolha esta opção para

mostrar o estatus da

gravação durante a partida.

Esta opção funciona assim:

Digamos que estou jogando o mini game Hunk

de Resident Evil 2, e quero mostra a alguem um

vídeo de como passo por uma sala sem sofrer

danos. Estou jogando, entro em uma sala e

crio um save state (nisso já estou gravando)

de repente sou mordido, carrego o save state

e essa parte da gravação é apagada.



Audio
Faça suas configurações normais, mas

ative esta opção do plugin PEOPS.

Agora 

comece

 a

 emulação
Atenção você deve ser extrema-

mente preciso agora:

Prepare-se:

Note o aparecimento da janela

do plugin de audio.

Selecione, ou melhor escreva o

destino do arquivo de audio

que estara no formato WAV.

No meu caso eu escolhi a tecla

F12 para começar a gra vação.

Faça o seguinte, aperte rapida-

mente o botão “start recording”

e instantaneamente clique na

janela do emulador e aperte a

tecla que você escolheu para 

iniciar a gravação.

É claro que você só deve fazer isso no ponto que quiser gravar o vídeo.

Tome cuidao pois o arquivo gerado é bem “grandinho”, ele estará na pasta “RECORD”

do emulador. 



Agora abra o GPU Player
E como plugin selecione o Demo Hard do Darkman

Dimensões do arquivo AVI que
será gerado: ex: 320x240. Se
você selecina “Full”, correspon-
derá a resolução em que você
estiver jogando.

Numero de quadros por segundo
(recomendo 8 que é o máximo).

Tipo de compressão, 24 ou 16bit de cores
(recomendo 16, e o compactador, o
Microsoft MPEG-4, que é o melhor).

Agora aperte play e selecione o arquivo que você
gerou a pouco.

Aqui selecione a tecla para começar a gravação

Fazendo isso, quando estiver assistindo o arquivo no GPU Player

imediatamente aperte a telcla selecionada para iniciar a grava-

ção.

O arquivo AVI estará na pasta DEMO, detro da pasta RECORD

(ela sera gerada istantaneamente).

Agora veja o vídeo e note que não há som, e para inserir aquele

arquivo WAV que você fez é necessário um editor de vídeo

como o VirtualDub.

Caso você o tenha veja na próxima página com inserir o audio


