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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarDebut Software de Captura de Vídeo leia o tópico aplicável 
antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do usuárioPor 
favor, veja o up-to-dateDebut Software de Captura de Vídeo Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/capture/pt/support.html .
Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraDebut Software de Captura de Vídeo, ou 
sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em 
nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software 
foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se 
seguirmos sua sugestão.
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www.nch.com.au
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Sobre o Software de captura de vídeo de estreia
Esta é uma visão geral da funcionalidade do Debut.
Além deste documento de ajuda, há também um vídeo tutorial estreia disponível.
Estreia é um avançado aplicativo de captura. Usando o Software de captura de vídeo de 
estreia, você pode:
● De grampos video record de seus dispositivos de captura de vídeo, câmeras de rede ou 

desktop. Preparar webinars, fazer seus próprios tutoriais, compor mensagens de vídeo, 
captura de vídeo de fluxo contínuo de dispositivos e muito mais.

● Ajustar as configurações de imagem (brilho, contraste, gama, efeitos negativos, preto e 
brancos ou sépia) e parâmetros de vídeo (codificadores, resolução e frame rate) de saída.

● Automaticamente use um comprimento de arquivo pré-selecionadas e nome.
● Coloque um texto, marca d'água e/ou um carimbo de hora no vídeo.
● Exporte arquivos em AVI, ASF, WMV, MPG, 3GP, MP4, MOV, FLV, MKV, ogv, WebM e 

formato DV.
● Grave usando formatos predefinidos compatíveis com dispositivos populares, incluindo o 

iPod, iPhone, PSP, Xbox 360 e PlayStation 3.
● Gravar arquivos em segundo plano enquanto outros programas em execução.
● Salve instantâneos para arquivos jpg e png.
● Agende tarefas de gravação.
● Grave usando o efeito Time-Lapse (tentar gravar flores abrindo ou nuvens se movendo).
● Grave um jogo de computador usando o modo de captura de jogo.
Requisitos do sistema  
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Windows Media Player 9 (ou superior) para gravações usando o formato WMV ou ASF.
● Dispositivo de captura de vídeo (opcional)
Requisitos de sistema do jogo modo de captura 
● Windows Vista / 7 / 8 / 10
A configuração recomendada para gravação de tela é:
● Windows 8 / 10
● Drivers de vídeo que suporte a WDDM 1.2 ou posterior 
Configurar e executar o Software  

Instalando a estreia de um arquivo baixado  
Se você tiver baixado da Internet estreia ou recebi por email, execute o arquivo 
DEBUTSETUP. EXE. Para fazer este clique iniciar sobre a barra de tarefas, selecione 
executar e clique em procurar para localizar o arquivo DEBUTSETUP. EXE. O arquivo 
deve estar localizado no diretório de anexos ou baixar.

Instalando a estreia do CD-ROM 
Insira o CD-ROM na unidade. Se você tiver um CD-ROM autostart habilitado, o programa 
de instalação será executado. Se nada começa após aproximadamente 10 segundos, 
execute o arquivo DEBUTSETUP. EXE do CD-ROM. Para fazer isso, clique em Iniciar na 
barra de tarefas, selecione executar e, em seguida, clique em procurar para localizar o 
arquivo DEBUTSETUP. EXE. O arquivo deve estar localizado em d: se d: é o designador 
de seu CD-ROM.

Após a instalação 
Após a instalação do programa foi executado, você será capaz de usar estreia 
imediatamente. Você pode selecionar seu dispositivo de gravação usando o 
% L_OPTIONS %.  
Você pode executar estreia a qualquer momento, basta clicar sobre o atalho em seu 
desktop. Para fechar a estreia, clique no botão Exit.
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Janela principal referência
Abaixo estão os botões de função principal na estreia.
Barra de ferramentas principal 

Menu (Alt)
Clique nisso para ver um menu pop-up mostrando os recursos do Debut. O menu é uma 
maneira alternativa de acessar todos os recursos do Debut e inclui os recursos listados 
nesta página também. 

Método de captura 
Os quatro primeiros botões da barra de ferramentas principal são onde você seleciona o 
método de captura: Webcam, dispositivo (por exemplo, o dispositivo de captura USB, 
câmera de vídeo digital), a rede ou tela. O método de captura selecionado controla o que é 
visto na janela de visualização de gravação.

Gravações (Ctrl + L)  
Clique no botão de gravações na barra de ferramentas principal para ver, tocar e gerenciar 
todas as gravações na pasta de saída. Para obter mais detalhes, por favor consulte a 
seção Localizar e reproduzir gravações deste manual de ajuda.
Opções (Ctrl + O)  
Clique aqui para abrir a janela de % L_OPTIONS %, onde você pode configurar algumas 
das configurações do aplicativo.
Ajuda (F1) 
Clique aqui para visualizar a documentação de ajuda com um navegador web (Internet 
Explorer, Firefox, etc.).
Controles de gravação 

Os controles de gravação estão localizados na parte inferior da janela principal de estreia. Se 
estreia é minimizada ou em segundo plano, você pode usar um atalho de todo o sistema se é 
atribuído para uma função. Eles podem ser configurados na guia quente-chaves da caixa de 
diálogo da % L_OPTIONS %.

Registro (F5) 
Este botão tem um círculo vermelho no interior. Clique neste botão para iniciar uma nova 
gravação, ou para continuar a gravação em pausa. O padrão de todo o sistema de hotkey 
é Ctrl + F9.
Pausa (F6) 
Clique aqui quando você quiser pausar a gravação e continuá-lo mais tarde. Para continuar 
a gravar após pausar o arquivo, clique no botão gravar novamente.
Parar (F7) 
Clique aqui para terminar e salvar sua gravação atual na lista de gravações. Quando 
estiver concluída a gravação, você pode clicar em uma dica de bolha acima do ícone de 
bandeja de estreia para começar a assistir a gravação. O padrão de 
todo o sistema de hotkey é Ctrl + F10.
Alternador de som de saída (F4) 
Durante a gravação, saída de áudio pode ser silenciada ou com som utilizando a saída de 
som alternar botão à esquerda do medidor de dB.
Tela cheia (Alt + Enter) 
Alternar entre a visualização em tela cheia e desligar.
Observação: a opção de tela inteira não está disponível para captura de tela quando o 
monitor é apenas um. Ele só está disponível na captura de vídeo: webcam, dispositivo (por 
exemplo, dispositivo de captura USB, câmera DV) ou rede.

Instantâneo (F8)  
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Clique no ícone de câmera para tirar um instantâneo da imagem de captura atualmente 
selecionado. O padrão de todo o sistema de hotkey é Ctrl + F12.
Janela de seleção 
No modo de gravação de tela, há um retângulo à direita do botão de instantâneo. A caixa 
fornece uma visualização da seleção de tela. Se a seleção estiver definida para gravar a 
tela inteira, as palavras "Tela cheia" aparecerão nesta caixa. Se a seleção estiver definida 
para uma área específica, a área aparecerá como um retângulo pontilhado dentro dessa 
caixa e poderá ser arrastada para alterar a orientação da seleção na tela inteira.

Clique com o botão direito na janela de seleção vai abrir um menu de contexto com os 
seguintes menus:
● Capturar o Monitor principalAltera o retângulo de gravação, selecionando o monitor 

principal, sem abrir a caixa de diálogo ferramenta de seleção.
● Capturar o Monitor secundárioAltera o retângulo de gravação, selecionando o 

Monitor secundário, sem abrir a caixa de diálogo ferramenta de seleção.
● Capturar o Desktop inteiroAltera o retângulo de gravação, selecionando o desktop 

inteiro, sem abrir a caixa de diálogo ferramenta de seleção.
Gravar como 
Selecione o formato como você deseja que a gravação seja salva. Este formato pode ser 
convertido mais tarde usando o software de conversão Prism (consulte a seção Converter 
da seção Find & Play deste manual para obter mais informações sobre o Prism). Para 
obter mais informações sobre as opções de vídeo, consulte 
http://www.nch.com.au/kb/10230.html. 
Opções do codificador 
As configurações de compactação e formato para o formato de gravação selecionada 
podem ser vistas clicando no botão de opções do codificador. Para obter mais informações 
sobre opções de codificador de cada formato, clique no botão ajuda na caixa de diálogo 
Configurações do formato codificador.

Opções de vídeo  
Para redimensionar um vídeo ou alterar a taxa de quadros, clique no botão 
Opções de vídeo . Obter mais informações sobre o redimensionamento e a taxa de 
quadros podem ser encontrados em http://www.nch.com.au/kb/10070.html.
Opções de áudio
Para alterar o microfone e/ou a fonte de alto-falante, ative o som dos cliques do mouse ou 
habilite os níveis de BD somente ao gravar, clique no botão Opções de áudio .
Cor e efeitos de vídeo 
Os botões de efeitos de vídeo estão localizados logo abaixo da tela de visualização de 
gravação, ao longo do lado direito.
Legenda 
Clique no botão de legenda para abrir o painel de legenda onde você pode adicionar texto 
para o seu vídeo, ou aplicar um carimbo de hora. A legenda pode ser definida antes da 
gravação, ou durante a gravação, mas não pode ser adicionada após a gravação.

Efeitos de imagem  
Clique no botão de Efeitos de imagem para abrir o painel de efeitos de imagem. A partir 
daqui, você pode ajustar as configurações de cor ou aplicar um filtro para o vídeo. Essas 
configurações podem ser definidas, antes ou durante a gravação, mas não podem ser 
adicionadas a um vídeo pré-gravado.

Marca d'água  
Clique no botão marca d'água para aplicar uma marca d'água para a saída de vídeo, ou 
configurar o posicionamento de uma marca d'água.
Efeito de tela verde
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O botão de efeito de tela verde está localizado logo abaixo da tela de visualização de 
gravação, colocado no lado mais direito.
Configurações de Cursor do mouse 
Clique no botão Configurações do Cursor do mouse para alterar a visibilidade do cursor do 
mouse ou adicionar um efeito de destaque no cursor no vídeo de saída. 
Opções de gravação de tela  
Quando a tela é selecionado um painel aparecerá abaixo da visualização. Neste painel, 
você pode encontrar as Ferramentas de seleção de tela.
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Opções de linha de comando
Pode controlar facilmente o Debut a partir da linha de comandos ou utilizando a API NCH com 
a API Key "debut". O uso da linha de comando é o seguinte: 
estreia [comando] [command_options]...  
COMANDO: 
-registro 
Inicie a gravação. O arquivo de saída será colocado na pasta de saída conforme definido nas 
configurações atuais. Se "Alerta para o nome do arquivo" é ativada, você será solicitado para 
um nome de arquivo antes do início de gravação; caso contrário, um nome de arquivo será 
automaticamente gerado com base nas configurações atuais. Como alternativa, você pode 
especificar o nome do arquivo de saída no "-arquivo" opção. O efeito é semelhante ao 
pressionar o botão "Gravar" na tela principal.

-parar
Parar a gravação. O efeito é semelhante a pressionar o botão "Parar" na tela principal. 
-pausa
Pausar a gravação. O efeito é semelhante a pressionar o botão "Pausar" na tela principal. 
-retomar
Retome a gravação depois que ela tiver sido pausada. O efeito é semelhante a pressionar o 
botão "Gravar" na tela principal, enquanto a gravação está em pausa. 
-reiniciar
Reinicie a gravação. O efeito é semelhante a pressionar os botões "Parar" e, em seguida, 
"Gravar" na tela principal. 
-instantâneo
Faça um instantâneo. O efeito é semelhante a pressionar o botão "Snapshot" na tela principal. 
-brincar
Reprodução da última gravação (deve primeiro executar o comando -stop). Como alternativa, 
você pode especificar o nome do arquivo a ser reproduzido na opção "-file". 
-saída
Estreia de saída.
-Mostrar
Mostre a estreia quando ele está sendo executado. Esta é a configuração padrão.
-esconder
Esconda a estreia quando ele estiver sendo executado.
-< de som>
Ativa/desativa a gravação de som. O efeito é semelhante a pressionar o botão "Toggle Sound" 
na tela principal. Os modos possíveis são: 
● em: ligar som de gravação na
● fora: ligar som gravação fora
-format <type>
Defina o formato de saída para gravação. A mudança afeta todas as gravações consequentes, 
incluindo aquelas feitas a partir da janela principal de estreia. Os tipos possíveis são: 
● 3gp: gravação no formato 3gp
● ASF: registro em formato asf
● AVI: registro em formato avi
● DV: gravar no formato dv
● FLV: registro em formato flv
● MKV: registro em formato mkv
● MOV: registro em formato mov
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● mp4: registro em formato mp4
● MPG: registro em formato mpg
● OGV: registro em formato ogv
● WMV: registro em formato wmv
● WebM: registro em formato webm
● Captura rápida: registro em formato avi, adaptado para capturar jogos (#)
● iPod: registro em formato mp4, adaptado para o iPod (320x240)
● PSP: registro em formato mp4, adaptado para PlayStation Portable (320 x 240)
● iPhone: registro em formato mp4, adaptado para o iPhone (480 x 320)
● Xbox 360: registro em formato mp4, adaptado para Xbox 360 (#)
● PlayStation 3: registro em formato mp4, adaptado para PlayStation 3 (#)
(*) O Windows Media Player 9 ou posterior é necessário para gravar nesses formatos. 
(#) Os formatos com espaços devem estar entre aspas. por exemplo, -format "Xbox 360" 
-tipo <fonte>
Defina a origem de captura. A alteração afeta a janela principal de estreia. Os tipos possíveis 
são: 
● Webcam: alternar estreia para "Webcam" modo de captura. O efeito é semelhante ao 

pressionar o botão de "Webcam" na tela principal.
● dispositivo: alternar estreia de "Dispositivo" modo de captura. O efeito é semelhante ao 

pressionar o botão "Device" na tela principal.
● rede: alternar estreia a "Rede" modo de captura. O efeito é semelhante ao pressionar o 

botão de "Rede" na tela principal.
● tela: alternar estreia para "Tela" modo de captura. O efeito é semelhante ao pressionar o 

botão "Tela" na tela principal.
-file <nome do arquivo>
Se usado com o comando "-record", define um nome do arquivo (não incluindo a extensão) a 
ser gravado. Se usado com o comando "-play", define um nome do arquivo (incluindo a 
extensão) a ser reproduzido. 

-ms <milissegundos>
Atrasa a execução do comando atual para o número especificado de milissegundos. Os 
comandos, que podem ser atrasados, são: "-record", "-stop", "-pause", "-resume", "-restart", 
"-snapshot", "-sound", "-play" e "-exit". 

-videodir <dirpath>
Defina a pasta de saída para a qual o Debut exporta arquivos de vídeo gravados. 
-snapshotdir <dirpath>
Defina a pasta de saída para a qual o Debut exporta instantâneos. 
-texto <texto>
Defina o texto da legenda a ser colocado sobre as imagens capturadas. Consulte o menu 
"Legenda de texto". 
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Encontrar e reproduzir gravações
Aqui você pode ver, reproduzir, excluir e salvar gravações em sua pasta de saída. Os detalhes 
da caixa de diálogo Localizar e reproduzir são os seguintes:
● Nome : Nome do arquivo do vídeo/foto
● Formato : Tipo de vídeo/foto
● Data de criação: Data de criação
● Tamanho : Tamanho do arquivo em kB, MB ou GB
● Fonte de vídeo : Se o vídeo é criado usando debut, o valor seria um destes: webcam, 

dispositivo (por exemplo, dispositivo de captura USB, câmera DV), rede ou tela. Caso 
contrário, este campo estaria vazio

● Duração : Se o vídeo for criado usando debut, o valor será igual ao comprimento do 
arquivo. Caso contrário, este campo estaria vazio

Clique no botão "gravações" na barra de ferramentas para abrir a janela Localizar e reproduzir 
gravações. Para executar uma função, selecione uma gravação na lista e clique na operação 
que deseja executar na gravação:

Peça (F9)  
Clique no botão "Play" para jogar a gravação. Para parar, pressione a tecla Esc.
Você pode usar as seguintes teclas de atalho do player de vídeo:

Barra de espaço: Reproduzir/pausar
Casa: Vá para iniciar 
Final: Ir ao fim  
Seta para a esquerda: Retroceder uma etapa
Seta para a direita: Um passo à frente
Salvar (Ctrl + S)  

Para salvar uma gravação em outra pasta, clique no botão "Salvar como".
Renomear (F2) 
Para renomear uma gravação, clique com o botão direito no arquivo e selecione Renomear. 
Digite na caixa de diálogo nome do novo arquivo (sem extensão).
Delete (excluir)  
Para excluir uma gravação, clique no botão 'Excluir'.
Vídeos (Ctrl + O)  
Use este botão para abrir a pasta de gravações a atual no navegador de arquivos de sistema.
Instantâneos (Shift + O) 
Use este botão para abrir a pasta de instantâneos atual no navegador de arquivos de sistema.
Gravar (Ctrl + B)  
Para copiar as gravações para CD, clique no botão "Gravar". Você deve ter o Express Burn 
CD Burner instalado no computador para usar essa opção. Debut irá baixar automaticamente 
Express Burn se ele não conseguir encontrá-lo no seu PC. Alternativamente, você pode 
querer baixar Express Burn (que está disponível como um download gratuito) manualmente a 
partir de www.nch.com.au/burn. 
Converter (Ctrl + C)  
Para converter os arquivos de vídeo de gravações para diferentes formatos, clique no botão 
"Converter". Você deve ter o conversor de vídeo Prism instalado no seu computador para usar 
essa opção. Debut irá baixar automaticamente o Prism se não conseguir encontrá-lo no seu P
C. Alternativamente, você pode querer baixar Prism (que está disponível como um download 
gratuito) manualmente a partir de www.nchsoftware.com/prism. 
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Para converter os arquivos de imagem das gravações para diferentes formatos, clique no 
botão "Converter". Você deve ter o Pixillion Image Converter instalado no computador para 
usar essa opção. Debut irá descarregar automaticamente Pixillion se não conseguir 
encontrá-lo no seu PC. Como alternativa, você pode querer baixar Pixillion (que está 
disponível como um download gratuito) manualmente a partir de 
www.nchsoftware.com/imageconverter. 
Editar (Ctrl + E)  
Para editar os arquivos de vídeo gravados e aplicar imagens a eles, clique no botão "Editar". 
Você deve ter o VideoPad Video Editor instalado no computador para usar essa opção. Debut 
irá baixar automaticamente VideoPad se ele não pode encontrá-lo instalado. Alternativamente, 
você pode querer baixar VideoPad (que está disponível como um download gratuito) 
manualmente a partir de www.nchsoftware.com/videopad. 
Para editar os arquivos instantâneos, clique no botão "Editar". Você deve ter o PhotoPad 
Photo Editor no computador para usar essa opção. Debut irá baixar automaticamente 
PhotoPad se ele não pode encontrá-lo instalado. Alternativamente, você pode querer baixar 
PhotoPad (que está disponível como um download gratuito) manualmente a partir de 

www.nchsoftware.com/photoeditor . 
Parte (Ctrl + U)  
Clicar no botão "Compartilhar" vai abrir um menu onde você pode escolher como compartilhar 
a mídia selecionada. Você pode escolher entre:
● Compartilhar vídeos com o YouTube
● Compartilhar o vídeo com o Flickr
● Compartilhar vídeo com Dropbox
● Compartilhar o vídeo com o Google Drive
● Compartilhe vídeo com o Vimeo
Selecionando YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo ou Google Drive abrirá a caixa de diálogo 
upload, onde você pode inserir suas informações de login para fazer o upload do vídeo para 
sua conta online. Para obter mais informações sobre como fazer upload para cada site, 
consulte o artigo de ajuda em http://www.NCH.com.au/KB/10242.html. Você também pode 
usar a tecla de atalho Ctrl + U para abrir a caixa de diálogo carregar.
A caixa de diálogo carregar também pode ser aberta com o comando "Upload" no menu de 
contexto aberto quando o botão direito sobre o vídeo selecionado.
E-mail (Ctrl + L) 
Para criar e enviar um e-mail com um anexo do vídeo selecionado ou instantâneo. Clique no 
botão "E-mail".
O diálogo e-mail tem os campos familiar, To, Subject e Message disponíveis para permitir que 
você componha sua mensagem. O botão Configurações de e-mail permite que você escolha 
as configurações que o Debut usará para enviar seu e-mail. Há 3 opções:
● MAPI: Envie e-mail com software de e-mail (por exemplo, Outlook, Thunderbird, etc.)
● SMTP: Envie e-mail diretamente para o servidor de e-mail. Com essa opção, escolher o 

Gmail precisa ligarAcesso menos seguro do aplicativoopção nas configurações da 
conta do Gmail. Da mesma forma, com a escolha do Yahoo Mail, uma senha diferente da 
senha do e-mail precisa ser definida para que o aplicativo acesse o Yahoo mail emSegura
nça da conta>>Gerenciar senhas do aplicativo .

● Trabalhe como servidor SMTP próprio: Envie e-mail diretamente para outro lado
Depois de compor sua mensagem e verificar se as configurações de e-mail estão corretas, 
use o botão Enviar para enviar o e-mail.
Atualizar (F5)  
Usado para atualizar a lista de gravações na pasta.
Selecionar tudo (Ctrl + A) 
Usado para selecionar todas as gravações na lista.
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Arrastar e soltar fora do debut
Arraste vídeos e/ou fotos da caixa de diálogo Localizar e reproduzir e solte para Explorer ou 
outros programas. Use isso para fazer o seguinte
● Mova arquivos da pasta de estréia (geralmente em C:\Users\xxx\Videos\Debut ou 

C:\Users\xxx\Pictures\Debut) para outras pastas via File Explorer/desktop
● Reproduza vídeos para outros players de vídeo, como VideoPad etc.
● Abra fotos para outro visualizador de fotos como Prism
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Compartilhar vídeos com o YouTube
Clique no botão YouTube na página carregar para a configuração de upload do YouTube. 
Digite uma descrição para o seu vídeo e quaisquer palavras-chave de identificação, selecione 
uma categoria, selecione um modo de privacidade, que o filme deve ser visível para, e se 
você quiser esconder o seu filme a partir de resultados de pesquisa pública em navegadores 
da Internet.

Para completar o processo de upload, você precisará autorizar o debut para se conectar à sua 
conta do YouTube. Clique no botão autorizar para estar conectado à sua conta do YouTube 
online para concluir esse processo. Quando uma conta é autorizada, o debut publicará o vídeo 
na sua conta com os detalhes que especificou.
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Compartilhar o vídeo com o Flickr
Clique no botão flickr na página upload para a configuração de upload do Flickr. Digite uma 
descrição para o seu vídeo e quaisquer Tags de identificação, selecione um nível de 
segurança, que o filme deve ser visível para, e se você quiser esconder o seu filme a partir de 
resultados de pesquisa pública em navegadores da Internet.

Para completar o processo de upload, você precisará autorizar o debut para se conectar à sua 
conta do Flickr. Clique no botão autorizar para ser conectado à sua conta do Flickr online para 
concluir este processo. Quando uma conta é autorizada, o debut publicará o vídeo na sua 
conta com os detalhes que especificou.

13



Compartilhe vídeo com o Vimeo
Clique no botão Vimeo na página upload para a configuração de upload do Vimeo. Digite o 
formato e framerate configuração, e uma descrição para o seu vídeo, selecione um modo de 
privacidade, que o filme deve ser visível para, e se você quiser esconder o seu filme a partir 
de resultados de pesquisa pública em navegadores da Internet.

Para completar o processo de upload, você precisará autorizar o debut para se conectar à sua 
conta do Vimeo. Clique no botão autorizar para estar conectado à sua conta do Vimeo online 
para concluir esse processo. Quando uma conta é autorizada, o debut publicará o vídeo na 
sua conta com os detalhes que especificou.
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Compartilhar vídeo com Dropbox
Clique no botão do DropBox na página carregar para a configuração de upload do DropBox. 
Você precisa vincular sua conta do DropBox para poder carregar seu vídeo
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Compartilhe vídeo com o GoogleDrive
Clique no botão GoogleDrive na página carregar para a configuração de carregamento do 
GoogleDrive. Você precisa vincular sua conta do GoogleDrive para poder carregar seu vídeo
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% L_OPTIONS %
Abra a caixa de diálogo Opções usando o menu Ferramentas -> Opções ou clicando no botão 
"Opções" na barra de ferramentas. Há oito guias de opções: 
● Vídeo  
● Áudio 
● Saída  
● Teclas de atalho 
● Registro  
● Instantâneos 
● Agenda  
● Outros 
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Todo o sistema de teclas: visão geral
Para abrir as opções de teclas de atalho em todo o sistema, use o menu Ferramentas -> 
Opções -> teclas de atalho. 
Quando você estiver trabalhando com estreia aberta em primeiro plano, você pode controlar 
usando as Teclas padrãode gravação.
Você também pode atribuir teclas de atalho que podem ser usadas para controlar a gravação 
enquanto você está trabalhando em outros aplicativos, com o Debut em segundo plano. Para 
adicionar uma nova tecla de atalho, clique em "Adicionar" na guia Teclas de atalho de Opções, 
que o levará à caixa de diálogo Adicionar nova tecla de atalho . 
Nota: As atribuições de teclas de atalho substituem as atribuições de teclas padrão.
Veja também:
Sumário  
Teclas padrão  
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Todo o sistema de teclas de atalho: Adicionar 
novo Hot-chave / Alterar teclas de comando
Você adiciona ou alterar um hot-chave System-Wide Hot-Keys % L_OPTIONS % na guia.
Uma vez aberta a caixa de diálogo "Adicionar novo Hot-Key" ou "Comando de Hot-chave de 
mudança", clique em "Alterar..." para escolher as teclas de atalho e, em seguida, pressione a 
tecla que você deseja usar (incluindo Alt ou Ctrl se necessário) e, em seguida, na lista 
suspensa, selecione o comando a ser executado quando a tecla é pressionada.
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Configurações de legenda de texto
Você pode adicionar texto para criar um título ou legenda para o vídeo. Você também pode 
ajustar o alinhamento do seu texto utilizando os botões descritos abaixo. As legendas podem 
ser alteradas e formatadas durante a gravação (para as imagens ao vivo). Para adicionar 
legendas para uma gravação concluída, recomendamos o uso de 

software de edição de vídeo VideoPad.
Alinhamento  O alinhamento pode ser ajustado à esquerda, centro, topo direito, vertical, 
centro vertical e vertical inferior.
LegendaInsira o tempo total, ano atual, mês, dia, hora, minuto, segundo ou teclado clicando 
digitando o seguinte:
● 11111YYYY22222= Ano Atual
● 33333MM44444= Mês Atual
● 55555DDD66666= Dia Atual
● %HH88888= Hora Atual
● %9MIN% = Minuto atual
● %SS% = Atual Segundo
● %tiMe% % % % % % EE= Tempo gasto de gravação
● %timenoms% = Tempo gasto de gravação (sem milissegundos)
● %%KK% 12= Cliques do teclado
Incluem o Timestamp  Quando verificando esta caixa de seleção adicionará uma nova linha 
para a legenda de texto que contém o carimbo de hora com o formato: % AAAA % MM DD de 
% % % HH %: % % MIN: % % SS.
Envoltório da palavraAo marcar esta caixa de seleção, a legenda de texto pode ser dividida 
em várias linhas. Tanto quanto possível, as linhas serão divididas do último espaço da palavra 
que chegará ao final do espaço de escrita.

Exibir cliques  de tecladoAo verificar esta caixa de seleção, as prensas de teclado serão 
exibidas na legenda de texto superior por 1,5 segundos.
Tamanho  Ajuste o tamanho da legenda.
Preenchimento de margem  Ajuste o preenchimento de margem da legenda.
Fonte Ajuste o nome da fonte, estilo da fonte, por cento da altura, efeitos e cor da fonte.
Cor da fonte Clique dentro da caixa de cor para ajustar a cor da fonte da legenda (a cor das 
letras).
Cor de fundo  Clique dentro da caixa de cor para ajustar a cor de fundo da legenda se esta 
caixa de seleção está selecionada.
Cor de contorno Clique dentro da caixa de cor para ajustar a cor de contorno da legenda se 
esta caixa de seleção está selecionada.
Padrão O botão padrão irá apagar a legenda e redefinir as configurações para seus valores 
padrão.
Ao usar legendas de texto, "%" delimita uma variável. Isso significa que, se você digitar "%%", 
verá apenas "%". 
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Cor e efeitos de vídeo
Você pode ajustar as configurações de cores do seu vídeo, arrastando os controles 
deslizantes de esquerda ou direita. As configurações podem ser alteradas e formatadas 
durante a gravação (para as imagens ao vivo). Você também pode aplicar filtros para o seu 
vídeo.

Brilho, contraste, gama Você pode usar a barra deslizante para ajustar o brilho, contraste e 
gama do vídeo.
Apply Filtro Marque essa caixa de seleção se desejar aplicar o filtro. Você pode selecionar o 
filtro "Preto e Branco", "Negativo" ou "Sépia" e aplicá-lo ao vídeo. 
Inverter horizontalmente Selecione esta opção se você deseja inverter a imagem de vídeo 
contra o eixo vertical central.
Inverter verticalmente Selecione esta opção se você deseja inverter a imagem de vídeo 
contra o eixo horizontal central.
Padrão O botão padrão irá redefinir as configurações de cor e efeito para seus valores 
padrão.
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Efeito de remoção de fundo
Você pode substituir seu plano de fundo por uma cor sólida, uma imagem ou um vídeo 
(padrão personalizado ou predefinido)
HabilitarSelecione esta caixa de seleção se quiser aplicar o efeito
Tela Verde 

Cor 
Seu passado não precisa necessariamente ser colorido de verde para ter esse efeito 
funcionando. Este botão permite selecionar a cor do seu plano de fundo. Você pode usar o 
botão para selecionar a cor da caixa de gradiente ou o botão conta-gotas para clicar 
especificamente no monitor qual cor do pixel substituir. 

Tela super verde de IA 
Esta opção requer apenas um fundo não móvel, e não precisa que seja uma única cor 
sólida. Ele usa aprendizado de máquina para identificar o fundo estático e substitui-o pela 
opção desejada. 

Quando ativado, esse efeito pode escurecer e/ou iluminar temporariamente o feed de 
vídeo. Isso é normal, está testando várias configurações de exposição antes de bloquear 
as configurações de exposição da câmera. 

Opções de substituição de fundo 
Limiar 
Este controle deslizante permite que você tenha a flexibilidade de estender o alcance da 
cor que você está substituindo. Para AI Super Green Screen, isso controla o quanto o 
fundo é permitido para fluxuar quadro para quadro. 

Imagem 
Selecione este botão de rádio para aplicar uma imagem como plano de fundo (pode ser 
uma imagem personalizada do seu PC ou uma imagem predefinida) 
Cor sólida 
Selecione este botão de rádio para aplicar uma cor sólida como plano de fundo 
Vídeo 
Selecione este botão de rádio para aplicar um vídeo como plano de fundo. O fundo de 
vídeo é composto de 60 quadros igualmente espaçados ao longo da duração do vídeo (por 
exemplo, o fundo de vídeo é de 60seg. Isso significa que cada quadro de fundo de vídeo 
tem 1 segundo de diferença) 
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Ferramenta ' Seleção '
Usando a ferramenta de seleção, você pode facilmente selecionar uma área desejada no 
desktop, capturar a imagem de uma janela específica ou navegar através de suas seleções de 
janela de gravação mais recentes. A ferramenta de seleção será exibida abaixo a visualização 
quando estreia está no modo de captura de tela.

Nota: Windows 8 ou 10 as ferramentas de seleção não serão exibidas no modo Tablet, por 
causa de como o Windows gerencia o windows no modo tablet.
Existem quatro maneiras que você pode fazer uma seleção de tela:
Desenhar uma área de seleção  Clique no botão Desenhar área de seleção, que é o primeiro 
botão à esquerda no painel, para desenhar uma nova seleção de tela usando o mouse. 
Enquanto mantém pressionado o botão esquerdo do mouse, mova o mouse e desenhe um 
retângulo para capturar na área de trabalho. Clique no botão "Selecionar" para bloquear sua 
seleção e retornar à interface principal para começar a capturar. 

Selecione uma janela Clique em selecionar um botão da janela, que é o segundo botão à 
esquerda neste painel, para adicionar uma janela para ser gravado. Selecionar a janela 
desejada ao passar o mouse sobre a área até que a janela tem foco, clique o botão esquerdo 
do mouse para retornar à interface principal. Estreia irá capturar a imagem dessa janela e vai 
manter o foco nele mesmo se ele é movido ou redimensionado durante a gravação.

Quando a janela selecionada é fechada estreia para automaticamente a gravação.
Selecione a área de trabalho inteira  Clique no botão Selecionar de área de trabalho inteiro, 
que é o terceiro botão para a esquerda neste painel, selecionar a área de trabalho inteira para 
gravação.

Selecionar as seleções anteriores O Debut armazena suas 10 seleções anteriores para que 
você possa usar áreas de seleção anteriores para várias gravações. Clique na lista suspensa 
para selecionar uma das seleções anteriores, para selecionar todos os monitores (idêntico ao 
botão "Selecionar a área de trabalho inteira") ou para selecionar cada um dos monitores. 

Desativar o Aero O recurso Aero do Windows adiciona animação e efeitos de transparência 
para o windows, à custa de usando mais CPU. Marcando esta caixa irá desativar os efeitos do 
Aero, liberando alguns CPU e potencialmente dando a captura de mais rápido, mais suave.

(Windows Vista e 7 somente).
Retângulo de seleção Mostrar durante a gravação  Assinale esta caixa de seleção se você 
deseja ser capaz de ver a seleção durante a gravação. Se Gravação centro do Cursor  
estiver habilitada, a seleção irá rolar quando você move o cursor ao redor. Isso pode ser útil 
se você quer ter certeza de que toda a sua atividade é registrada corretamente.

Atalhos de teclado 
Esses atalhos estarão disponíveis quando a área de seleção de desenho (ver desenhar uma 
área de seleção ). Você pode usar os seguintes atalhos de teclado para tornar o processo de 
seleção mais fácil e mais preciso:

Teclas de seta 
Mova o retângulo selecionado por 1 pixel.
Shift + teclas de seta  
Mova o retângulo selecionado 10 pixel.
CTRL + teclas de seta  
Aumente o tamanho do retângulo selecionado por 1 pixel.
Ctrl + Shift + teclas de seta 
Aumente o tamanho do retângulo selecionado por 10 pixels.
Alt + teclas de seta 
Diminua o tamanho do retângulo selecionado por 1 pixel.
Shift + Alt + teclas de seta  
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Diminua o tamanho do retângulo selecionado por 10 pixels.

24



Siga o Mouse e as opções de Zoom
Estreia permite que o usuário maximizar o uso de sua seleção de captura com o Centro de 
gravação no Cursor e opções de zoom. Essas opções podem ser acessadas quando a tela 
é o modo de saída selecionado, clicando no menu de Captura de tela .
A opção Centro de gravação no Cursor permite o retângulo de seleção a seguir o cursor 
durante a gravação da tela. Pode ser útil se você quiser gravar apenas uma parte da tela, mas 
ocasionalmente precisa capturar algo que está acontecendo fora da seleção original. Esta 
opção só está disponível quando uma área de seleção personalizada foi seleccionada usando 
a Ferramenta ' Seleção ', mas não quando ou área de trabalho inteira ou uma janela 
específica foram selecionados para gravação.
As opções de Zoom permitem que você se concentre dentro ou fora da área de gravação 
selecionada. Para alterar o zoom durante a gravação, selecione uma nova porcentagem de 
zoom no submenu Captura de tela -> Zoom ou use as teclas de atalho correspondentes em 
todo o sistema, que podem ser configuradas em Opções -> teclas de atalho. O nível de zoom 
padrão é Ajustar à Saída, que dimensiona o conteúdo da área selecionada para 
corresponder às dimensões da gravação de saída. O uso de níveis de zoom personalizados 
permite o controle sobre quanto dimensionamento é aplicado, mas se as dimensões de saída 
não corresponderem à dimensão de seleção, o conteúdo da área selecionada poderá ser 
cortado ou a gravação poderá mostrar áreas fora da área selecionada: 

● A menos de 100% de zoom, texto e imagens aparecerá menores na gravação do que 
eles fazem na tela.

● Em 100% de zoom, texto e imagens aparecerá do mesmo tamanho na gravação como 
fazem na tela.

● Maior do que 100% de zoom, texto e imagens vão aparecer maiores na gravação do 
que eles fazem na tela.
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Configurações do dispositivo da câmera
A estréia permite que o usuário edite o quadro de entrada sempre que a câmera 
inerentemente permitir. Por exemplo, para ampliar a câmera (se a câmera a suporta), basta ir 
para Opções >> Guia de vídeo >> Configurações do dispositivo... (seja para webcam ou 
dispositivo de captura) >> Guia de controle da câmera e mova o controle deslizante Zoom.

Vídeo Proc Amp
Essas propriedades sempre que suportadas controlam a qualidade do quadro de entrada
● Brilho
● Contraste
● Matiz
● Saturação
● Nitidez
● Gama
● Balanço de Contas
● Backlight Comp
● Ganhar
● Habilitar cores
● Freqüência de linha de energia (anti flicker)
Controle de câmera
Essas propriedades estão relacionadas ao controle de câmeras de vídeo
● Zoom: Controla a configuração de zoom de uma câmera
● Foco: Controla a configuração de foco de uma câmera
● Exposição: Controla o tempo de exposição digital de uma câmera
● Abertura (Iris): Controla a configuração de abertura de uma câmera
● Pan: Controla a configuração da panela de uma câmera
● Inclinação: Controla a configuração de inclinação de uma câmera
● Roll: Controla a configuração de rotação de uma câmera
● Compensação de luz baixa
Nota: Se não houver som detectado no dispositivo externo. Verifique o som do sistema para 
confirmar se o dispositivo está conectado corretamente ao Windows ou você pode abrir o 
Misturador de Volumes a partir do ícone do alto-falante para verificar se o dispositivo está na 
lista. 

Outra solução alternativa é fazer o seguinte: 
● Abra configurações de som/configurações relacionadas/painel de controle de som/guia de 

gravação/Linha/Propriedades/Ouvir guia/Verificar "Ouvir este dispositivo"
● Se acima ainda não funcionar, você precisa de um adaptador RCA a 3mm. Conecte o 

conector branco/vermelho à câmera e conecte-o através do computador. Se você estiver 
usando uma fonte mono, o conector branco é o áudio.
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Captura rápida
Rápida captura pode ser usado para capturar uma aplicação de recurso exigentes, como um 
jogo moderno.
Se você está jogando um jogo que está usando muitos recursos do seu computador e você 
quer melhorar a qualidade do vídeo gravado, tente Capturar rapidamente.
● Captura rápidasitua-se naTela de registrona lista suspensa, localizada abaixo da 

visualização em tela.
Por favor note, CPU sobrecarga será mínima, mas o tamanho do arquivo do vídeo será 
grande.
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Modo de captura do jogo
Estreia irá detectar automaticamente se um jogo está sendo executado em tela cheia e 
começa o Jogo modo de captura. Observe que se a gravação começou antes que o jogo é 
iniciado uma nova gravação será criada.
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de procurar todo o software disponível a partir de NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como áudio, vídeo e assim por diante e ver o 
produto. De lá você pode experimentar o produto e ele irá baixar e instalá-lo para você a 
julgamento. Se você já tem o produto instalado, então você pode clicar em "executar agora" 
eo programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Busca
Pesquise no nosso site produtos que correspondam a qualquer tipo de palavras-chave.
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para mais software.
Subscreva a nossa newsletter
Você pode subscrever a nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. 
Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento.
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos.
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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e vista
Passos extras são necessários para dar Debut autorização para carregar no Google Drive 
e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique emAutorize...  na autorização {} Autorizaçãocaixa de diálogo.
2. Na página da web que se abre, acesse sua conta do Google, se necessário.
3. Confirme que você autoriza Debut a acessar os recursos solicitados. 
4. Cópia doCódigo de autorizaçãofornecido pelo Google e colá-lo naConfirmar 

autorização diálogo em Debut. 
5. Clique emProntopara confirmar que a autorização é completa.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Referências de tela - Sobreposição de câmera
Esse recurso permite que você adicionar uma sobreposição de câmera em cima de seu vídeo 
de saída.
Aplicam-se a sobreposição de câmera para vídeos 
Para aplicar a sobreposição no topo do vídeo atual, clique em Ferramentas -> Sobreposição 
de câmera, um painel lateral será exibido à direita da visualização. Marque a opção Ativar 
caixa de checbox. 
Neste painel, você poderá alterar as seguintes configurações:
● Câmera:Neste puxe para baixo a lista, você pode selecionar a webcam para usar como 

fonte de vídeo para a sobreposição.
● Formato:Puxe para baixo a lista que contém todas as resoluções, frames por segundo e 

pixel formatos que suporta a sua câmera.
● Configurações da câmera:Clique para abrir uma caixa de diálogo de configurações de 

câmera específica, fornecido pelo fabricante da câmera.
● Configurações do microfone:Clique para abrir o% L_OPTIONS %-> de áudiocaixa de 

diálogo, onde você pode selecionar a fonte de áudio para gravar.
● Alinhamento:Use estes botões de rádio para especificar onde a sobreposição é colocada 

no quadro de saída.
● Tamanho:Especifica o tamanho da sobreposição como uma porcentagem do tamanho do 

quadro de saída.
● Margem:Especifica o tamanho da margem entre a sobreposição e a borda do quadro de 

saída como uma porcentagem do tamanho do quadro de saída.
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Referências de tela - Autorização de Flickr
Você deve concluir o Flickr autorização antes de todos os vídeos podem ser enviados para 
sua conta do Flickr.
● Clique emAutorize...  . 
● Na página da web que se abre, entrar no Flickr.
● Confirme que você permitir que estreia fazer upload de vídeos para sua conta do Flickr.
● Fechar a página da web e retornar para a estreia.
● Clique emProntopara confirmar que a autorização é completa.
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Referências de tela - Controle da conta do usuário
Para capturar o prompt UAC sem obter uma tela preta, você deve alterar as configurações do 
UAC para desativar a área de trabalho segura. 
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Referências de tela - Visualização de vídeo
A caixa de diálogo de visualização tem cinco botões: 
● Return To Start (Home): Clicando aqui você retornará ao início do vídeo. É como um 

retrocesso instantâneo para o início do seu vídeo.
● Passo para trás (à esquerda): Clicar neste botão irá movê-lo um pouco mais para trás no 

vídeo. É como apertar "Rewind" no seu player de vídeo e, em seguida, pressionar "Pause" 
imediatamente. 

● Reproduzir/Pausar (Espaço): Este botão é semelhante aos botões Reproduzir e Pausar 
no seu leitor de vídeo. Clicar em Reproduzir iniciará a reprodução do vídeo e, em seguida, 
clicar nele novamente Pausará o vídeo.

● Passo à frente (à direita):  Clicar neste botão irá movê-lo um pouco para a frente no vídeo. 
É como apertar "Fast-Forward" no seu player de vídeo e, em seguida, pressionar "Pause" 
imediatamente. 

● Go To End (End) : Clicar aqui irá levá-lo ao final do seu vídeo. É como um avanço rápido 
instantâneo para o final do seu vídeo.

Abaixo o vídeo, há uma linha do tempo. Você pode clicar em qualquer posição na linha de 
tempo ir instantaneamente para que o tempo de seu vídeo. É como instantaneamente 
retroceder ou avançar até chegar a sua posição em seu filme. Você também pode arrastar a 
linha do cursor vermelho sobre o cronograma para ver como o vídeo retrocede ou avanço se 
você gostaria.

Existem 3 modos de visualização disponíveis: 
● Ajustar à janela: este modo é o padrão. O vídeo é redimensionado para caber na área de 

visualização. Depois de selecionar esse modo e se a janela for menor do que a altura 
padrão, a altura da janela é aumentada para o valor padrão. O modo também alterna 
automaticamente para isso depois que a janela é redimensionada (por exemplo, 
arrastando uma borda da janela).

● Ajustar à tela: a janela é esticada para preencher a área disponível na tela e o vídeo é 
redimensionado para caber na área de visualização.

● Tamanho real : a janela é redimensionada de modo que a área de visualização 
corresponda ao tamanho real do vídeo. Se o tamanho do vídeo for maior do que a área 
disponível (por exemplo, vídeo 1080p em uma tela de 720p), o modo é automaticamente 
alternado para caber na tela.

Você também pode pressionar ALT + Enter  para alternar o modo de tela cheia.
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Referências de tela - Diálogo do seletor de cores
Diálogo do seletor de cores  
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias maneiras disponíveis para escolher 
uma cor:
Ajustando visualmente a cor  

A metade superior do diálogo consiste em 2 caixas coloridas, uma que permite escolher 
qualquer ponto em um quadrado 256 x 256 e o outro que funciona como um controle 
deslizante longo. Quais cores são exibidas nessas duas caixas depende de qual botão de 
rádio é selecionado (veja abaixo), mas em todos os casos a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Qualquer ponto selecionado nessa caixa 
quadrada é a cor selecionada.

Ajuste por RGB ou HSV  
Debaixo da caixa colorida quadrada, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada um contém um botão de rádio, um 
controle deslizante e um controle de número para cima. Se um dos 3 botões de rádio HSV 
for selecionado, esse valor será representado pelo controle deslizante visual (veja acima) 
enquanto os outros dois valores serão os eixos da caixa de cores quadradas. Os controles 
funcionam da mesma forma se um dos botões de rádio RGB for selecionado. Você também 
pode ajustar esses valores com os controles deslizantes fornecidos ao lado dos rótulos, 
bem como os controles para cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer 
ajuste desses valores atualizará os controles visuais, e qualquer ajuste desses controles 
visuais atualizará esses valores.

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida 
diagonalmente, com a seção superior esquerda rotulada Como Nova (a cor que você está 
criando) e a seção inferior direita rotulada como Corrente (a cor que já existe e continuará a 
ser selecionada se você cancelar a caixa de diálogo). Abaixo disso está o Valor Hex da cor 
selecionada (você também pode inserir qualquer valor hexáex válido lá para atualizar a cor 
selecionada). Há um botão conta-gotas à direita da cor selecionada que permitirá definir a 
cor selecionada por amostragem em qualquer lugar da área de trabalho.

Paleta de cores definida pelo usuário 
Na parte inferior da caixa de diálogo você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos 
ao lado de um botão intitulado Set to Swatch. Estes compreendem a paleta de cores 
definida pelo usuário e permitem que você crie e salve (estes persistirão mesmo quando 
Debut is fechados) suas próprias cores personalizadas. Para definir a cor de uma swatch, 
primeiro selecione essa imagem clicando nela. Em seguida, escolha a cor desejada e, 
finalmente, clique no botão Definir para Swatch. Em seguida, você pode carregar qualquer 
uma das cores salvas simplesmente clicando nessa swatch.
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Referências de tela - Marca d'água
Esse recurso permite que você para criar marca d'água na sua saída de vídeo ao vivo.
Aplicar a marca d'água para vídeos Selecione se você gostaria de aplicar a marca d'água 
nos vídeos.
Arquivo de imagem Especifica o caminho para o arquivo que você deseja usar como a 
marca d'água e personalizar a aparência da marca d'água no vídeo.
Opacidade  Escolha o nível de opacidade de marca d'água. Faixa de 0 - absolutamente 
transparente para 100 - sobrepõem-se completamente a imagem de fundo.
Manter proporção Manter a relação inicial entre a altura e largura da imagem de marca 
d'água.
Tamanho e posição em porcentagem do tamanho da tela Escolha para personalizar a 
aparência da marca d'água no vídeo.
● Alinhamento horizontal:  Permite que a marca d'água que aparecem à esquerda, direita 

ou no centro do vídeo.
● Alinhamento vertical: Permite que a marca d'água para aparecem na parte superior, 

inferior ou no centro do vídeo.
● Redimensionar: Especifique o quão grande é a marca d'água em termos de 

percentage(%) (em comparação com o tamanho de tela de vídeo).
● Percentual de margem de marca d'água: Especificar como é grande a margem para a 

marca d'água em termos de percentage(%) (em comparação com o tamanho de tela de 
vídeo).

Tamanho e posição em pixels  Optar por ajustar finamente aparência a marca d'água no 
vídeo. Você pode especificar as dimensões exatas e lugar de marca d'água na tela do vídeo.
● Largura: Defina a largura da marca d'água em pixels.
● Altura: Defina a altura da marca d'água em pixels.
● Posição horizontal:  Define a coordenada X do canto superior esquerdo da imagem de 

marca d'água.
● Posição vertical: Define a coordenada Y do canto superior esquerdo da imagem de 

marca d'água.
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Referências de tela - Configurações de 
codificação GIF
Looping
Selecione este para obter o seu GIF repetir-se infinitamente.
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Referências de tela - Agendador de
O programador permite definir Debut para iniciar a captura de vídeo em uma data e hora 
definidas. Abra o agendador clicando no botão Agendar na barra de ferramentas da interface 
principal. A partir do Agendador, você pode adicionar novos horários de gravação ou gerenciar 
horários de gravação previamente criados.

Para adicionar um novo cronograma de gravação, clique no botão Adicionar. Em seguida, 
aparecerá a janela de gravação programada. Aqui, você precisará dar à sua agenda um nome 
(por exemplo, Notícias Locais), selecionar o dispositivo de captura que você gostaria de 
capturar (webcam, dispositivo, rede ou tela) e definir Debut para gravar em uma data definida, 
em um dia específico da semana ou todos os dias em um determinado horário. Quando a 
gravação programada estiver ativa, Debut começará automaticamente a capturar na data e 
hora definidas. 

A gravação pode até ser iniciada se Debut não estiver sendo executado no 
horário agendado. Neste caso, Debut será automaticamente iniciado pelo sistema. Você não 
precisa se preocupar em executar Debut no horário programado, basta adicionar uma tarefa 
agendada e manter a alimentação do computador ligado. (Certifique-se de que o sistema 
esteja logado com a mesma conta usada para configurar gravações de horários) 

Adicionar...
Clique no botão Adicionar para criar uma nova agenda de gravação.
Edit...
Clique no botão Editar para editar as configurações do programa de gravação selecionada na 
lista de gravações programadas.
Excluir
Clique no botão excluir para excluir o agendamento de gravação selecionada na lista de 
gravações programadas.
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Referências de tela - Gravação programada
A janela de gravação agendada é onde você cria uma nova gravação agendada ou editar uma 
gravação existente. Para encontrar esta janela, clique no ícone do programa na barra de 
ferramentas e, em seguida, clique no botão Adicionar para criar uma nova agenda, ou 
selecionar um agendamento existente e clique no botão Editar para alterar as configurações 
da agenda. Na caixa de diálogo de gravação agendada, você pode especificar o nome e o tipo 
de gravação, o dispositivo de entrada de áudio, a agenda, e se o cronograma está ativo ou 
inativo.

 Observe que alguns modos de economia de energia de Windows pode interferir com 
gravações programadas. Enquanto estreia vai acordar um computador fora do sono para 
iniciar uma gravação agendada, ele não pode ignorar quaisquer senhas que devem ser 
inseridas na esteira até.

Para alterar essa configuração, siga os procedimentos abaixo, dependendo do seu sistema 
operacional: 
● Windows XP:  Abra o Painel de Controle e selecione Opções de Energia. Na guia Avan

çado , desmarque a opção "Solicitar senha quando o computador sair do modo de 
espera".

● Windows Vista, 7, 8 e 8.1:  Abra o Painel de Controle e selecione Opções de Energia. 
Clique em Exigir uma senha ao despertar na  coluna da esquerda e selecione "Não exigir 
uma senha".

● Windows 10: Clique na bandeira do Windows no canto inferior esquerdo e clique no ícone 
de engrenagem para abrir a caixa de diálogo Configurações do Windows , clique em Co
ntas . Na coluna da esquerda, selecione Opções de  entrada, na seção Exigir entrada ,
selecione " Nunca" na lista suspensa.

Ativo
A gravação será agendada somente se esta caixa de seleção estiver marcada.
Agendamento
Selecione os horários de início e fim da gravação, e se a gravação está programada para 
acontecer uma vez, todos os dias, ou em determinados dias da semana.
Fonte
Selecione qual dispositivo de vídeo que você gostaria de capturar a partir.
Áudio
Selecione qual dispositivo de áudio que você gostaria de capturar a partir.
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Referências de tela - Opções de vídeo: 
Dispositivo de saída
Você pode alterar as configurações de saída do vídeo capturado.
Redimensionar o vídeo  
Você pode redimensionar o vídeo de saída para um tamanho personalizado ou selecione um 
dos presets predefinidos. Para usar um tamanho personalizado, apenas digite a largura e a 
altura desejada clique Okey.

Você pode recortar ou psiquiatra/ampliar o vídeo para o tamanho escolhido.
A relação de aspecto da fonte original também podem ser preservada, caso em que a largura 
ou a altura é automaticamente ajustada.
Taxa de quadros de mudança  
Você pode limitar a taxa de quadros do vídeo da saída. Isto pode ajudar a reduzir as 
demandas de CPU necessárias para codificar o vídeo.
Observe que os formatos MPG, DV e PSP tem corrigido os ajustes de taxa de quadro:

. mpg = 23,98 fps
DV (NTSC) = 29,97 fps
DV (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar o lapso de tempo 

Você pode definir a estreia para gravar um vídeo longo lapso de tempo. Um exemplo disto 
estaria assistindo nuvens corridas no céu.
Este recurso funcionará juntamente com a taxa de quadros. Você pode calcular o 
comprimento da saída de vídeo usando estes fórmula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
onde recording_time_in_yyy é o comprimento da gravação real, yyy_per_1frame_captured 
é o "capturar um Frame cada" configuração, frame_rate é a configuração do "Frame Rate", 
e é o operador de divisão

Por exemplo, se a taxa de quadros é 30 e Time-Lapse configuração é 1 segundo por 
quadro, em seguida, o vídeo de saída é de 2 segundos por minuto de gravação (ou seja, 60 / 
1 / 30 = 2). Mas se a taxa de quadros é 15 e lapso de tempo é de 4 segundos por quadro e, 
em seguida, a saída será 1 segundo por minuto de gravação (ou seja, 60 / 4 / 15 = 1).
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Referências de tela - Opções de vídeo: Saída de 
rede
Você pode alterar as configurações de saída do vídeo capturado.
Redimensione o vídeo: 
Você pode redimensionar o vídeo de saída para um tamanho personalizado ou selecione um 
dos presets predefinidos. Para usar um tamanho personalizado, apenas digite a largura e a 
altura desejada clique Okey.

Você pode recortar ou psiquiatra/ampliar o vídeo para o tamanho escolhido.
A relação de aspecto da fonte original também podem ser preservada, caso em que a largura 
ou a altura é automaticamente ajustada.
Alterar a taxa de quadros: 
Você pode limitar a taxa de quadros do vídeo de saída. Isso pode ajudar a reduzir as 
demandas de CPU necessárias para codificar o vídeo. No entanto, limitar a taxa de quadros 
para valores inferiores pode resultar em alguns quadros pixelados e/ou quadros em branco.

Observe que os formatos MPG, DV e PSP tem corrigido os ajustes de taxa de quadro:
. mpg = 23,98 fps
DV (NTSC) = 29,97 fps
DV (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar o lapso de tempo:  

Você pode definir a estreia para gravar um vídeo longo lapso de tempo. Um exemplo disto 
estaria assistindo nuvens corridas no céu.
Este recurso funcionará juntamente com a taxa de quadros. Você pode calcular o 
comprimento da saída de vídeo usando estes fórmula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
onde recording_time_in_yyy é o comprimento da gravação real, yyy_per_1frame_captured 
é o "capturar um Frame cada" configuração, frame_rate é a configuração do "Frame Rate", 
e é o operador de divisão

Por exemplo, se a taxa de quadros é 30 e Time-Lapse configuração é 1 segundo por 
quadro, em seguida, o vídeo de saída é de 2 segundos por minuto de gravação (ou seja, 60 / 
1 / 30 = 2). Mas se a taxa de quadros é 15 e lapso de tempo é de 4 segundos por quadro e, 
em seguida, a saída será 1 segundo por minuto de gravação (ou seja, 60 / 4 / 15 = 1).
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Referências de tela - Opções de vídeo: Tela de 
saída
Você pode alterar as configurações de saída do vídeo capturado.
Redimensione o vídeo: 
Você pode redimensionar o vídeo de saída para um tamanho personalizado ou selecione um 
dos presets predefinidos. Para usar um tamanho personalizado, apenas digite a largura e a 
altura desejada clique Okey.

A relação de aspecto da fonte original também podem ser preservada, caso em que a largura 
ou a altura é automaticamente ajustada.
Limite de taxa de quadros:  
Você pode limitar a taxa de quadros do vídeo de saída. Isso pode ajudar a reduzir as 
demandas de CPU necessárias para codificar o vídeo. No entanto, limitar a taxa de quadros 
para valores inferiores pode resultar em alguns quadros pixelados e/ou quadros em branco.

Observe que os formatos MPG, DV e PSP tem corrigido os ajustes de taxa de quadro:
. mpg = 23,98 fps
DV (NTSC) = 29,97 fps
DV (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Habilitar o lapso de tempo:  

Você pode definir a estreia para gravar um vídeo longo lapso de tempo. Um exemplo disto 
estaria assistindo nuvens corridas no céu.
Este recurso funcionará juntamente com a taxa de quadros. Você pode calcular o 
comprimento da saída de vídeo usando estes fórmula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
onde recording_time_in_yyy é o comprimento da gravação real, yyy_per_1frame_captured 
é o "capturar um Frame cada" configuração, frame_rate é a definição de "Taxa de quadros 
do limite", e é o operador de divisão

Por exemplo, se a taxa de quadros é 30 e Time-Lapse configuração é 1 segundo por 
quadro, em seguida, o vídeo de saída é de 2 segundos por minuto de gravação (ou seja, 60 / 
1 / 30 = 2). Mas se a taxa de quadros é 15 e lapso de tempo é de 4 segundos por quadro e, 
em seguida, a saída será 1 segundo por minuto de gravação (ou seja, 60 / 4 / 15 = 1).
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Vídeo
Webcam / dispositivo de captura
Se você tiver mais de um dispositivo de webcam ou captura instalado, você pode selecionar o 
dispositivo que você deseja usar para a gravação.
Você também pode selecionar o dispositivo de entrada e o formato de saída desejada.
Selecione a opção "Estender o vídeo para widescreen" para forçar o modo de 16 x 9.
Selecione a opção "Desentrelaçar vídeo" deinterlace os quadros.
Se o áudio e vídeo estão fora de sincronia em gravações feitas pela estreia, tente desmarcar 
"Usar original quadro timestamps".
Você pode alterar as configurações inerentes de imagem e câmera em um dispositivo de 
captura de vídeo usando configurações do dispositivo... botão
Nota: As filmadoras DV não são suportadas pela estreia. Por favor, use o VideoPad ou 
Golden Videos para capturar vídeo de filmadoras.
Câmera de rede
Você pode selecionar a câmera de rede com o URL, o nome de usuário e a senha. Você pode 
incluir a porta no URL.
Os 10 últimos URLs serão mantidas na caixa de combinação. Você pode excluir a URL na 
caixa selecionando-o, apagando-lo da caixa e pressionando o botão Okey.
Captura de tela
Selecione esta opção para gravar vídeo de seu desktop. Você pode selecionar uma parte 
dele, ou o desktop inteiro usando a Ferramenta de seleção caixa de diálogo.
Se você tiver vários monitores, você pode mover a janela de estreia para o monitor que não 
seja o monitor de registro. Por exemplo, você pode selecionar o monitor principal como o 
monitor de registro e mover a janela de estreia para o segundo monitor, o vídeo de 
visualização será habilitado.

Selecione a opção "Carregar a última selecção" para carregar o último retângulo de seleção 
quando estreia está começando. Desmarca para carregar o desktop inteiro.
Use a barra deslizante "limitar taxa de quadros" para selecionar uma taxa de quadros inferior 
(FPS) se o computador estiver lento. No entanto, limitar a taxa de quadros para valores 
inferiores pode resultar em alguns quadros pixelados e/ou quadros em branco.

Selecione a opção "Apply rampa de gama" para usar a rampa de gama do dispositivo durante 
a gravação de aplicativos de tela cheia. Esta opção é desativada por padrão porque ele requer 
o poder de processamento extra.

Nota: Estreia em execução com privilégios de administrador pode causar problemas de 
gráficos quando tela gravando algum software de terceiros.

45

cameradevicesettings.html
http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html
http://www.nchsoftware.com/goldenvideos/index.html
selectiontool.html


Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Áudio
Microfone
Selecione esta opção para capturar o som de um dispositivo de microfone.
falantes
Se esta caixa de seleção está marcada, você será capaz de selecionar o método que estreia 
usará para capturar o áudio do sistema:

● Driver de filtro A seleção dessa opção estreia irá instalar um componente que vai 
gravar o áudio que o sistema produz.
Nota:
● Para gravar áudio de outro aplicativo, estreia deve ser iniciada antes de outros 

aplicativos.
por exemplo, para gravar áudio a partir de um aplicativo de player de mídia, 
primeiro lançamento de estreia, em seguida, lançar o aplicativo de player de mídia.

● No Windows XP, a estreia deve ser instalada e executar como administrador para 
ativar esse recurso.

● MMDevice (não disponível no Windows XP) 
A seleção dessa opção estreia usará interfaces do Windows para capturar o áudio 
produzido por outros aplicativos.
Nota:
● Se você precisa gravar um aplicativo que tenha privilégios de administrador estreia 

não será capazes de gravar o áudio do a menos que também estreia é iniciada com 
privilégios de administrador.

Cliques do mouse
Use esta opção para gravar um som quando o mouse é clicado no vídeo de saída. O som é 
gravado, mesmo que nenhum dispositivo de áudio for encontrado no sistema. Esta opção está 
disponível somente se a tela estiver selecionada para a captura.

Mostrar apenas os níveis de DB durante a gravação
Use esta opção para mostrar o indicador de som somente ao gravar. Esta opção está por 
predefinição
Tom
Com estas opções você pode escolher ter uma peça de Tom quando estreia inicia ou para a 
gravação.
Em alguns ambientes é necessário para reproduzir um som durante a gravação. Para fazer 
isso, marque a caixa "gravar som Tom cada (segundos)" e digite o número de segundos entre 
tons na caixa de edição.

Tonalidade de gravar som durante a gravação começa
Habilite esta opção se quiser um som de bipe curto assim que a gravação começar.
Som parou quando a gravação para
Habilite esta opção se quiser um som de bipe curto quando a gravação parar.
Tom de gravar som cada (segundos)
Habilite esta opção se quiser um som de bipe curto a cada número especificado de segundos.
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Saída
Avisar quando espaço em disco está baixo
Esta opção permite que você especificar um nível de alerta para a quantidade mínima de 
espaço livre disponível no disco rígido do computador. Quando a quantidade de espaço livre 
cai para ou abaixo deste nível, estreia exibe uma mensagem de aviso. O nível padrão de 
espaço livre é 300 MB.

Pasta de destino
Esta opção permite que você selecione a pasta para o qual estreia exporta arquivos. Para 
usar esta opção, ou digite a pasta onde você deseja salvar os arquivos de estreia, ou use o 
botão procurar à direita para localizar a pasta.

Nome do arquivo de saída
Selecione a opção "Prompt para o nome do arquivo antes de começar a gravar" se quiser 
selecionar um nome diferente para cada arquivo gravado.
Selecione o botão "Usar este formato de nome de arquivo" quando desejar definir o nome do 
arquivo antes de iniciar a gravação. Os campos a seguir podem ser usados no formato Nome 
do Arquivo de Saída.
● %autonumber% - número de aumento automático
● %YYYY% - ano corrente
● %MM% - mês atual
● %DD% - data atual
● %HH% - hora atual
● %MIN% - min atual
● %SS% - atual segundo
O botão "Reset" redefinirá o formato para o padrão se você tê-lo mudado.
O botão de "Reset Auto número" redefine o próximo número de aumento automático deve ser 
usado por AutoNumeração % para 1.
Todas as gravações para esta pasta do espelho
Se você tiver uma unidade de backup ou deseja fazer backup todas as gravações pela rede, 
você pode usar esta opção. Observe que as gravações só são transferidas após a gravação e 
compressão é completa.

Execute o aplicativo de linha de comando
Esta é uma opção avançada para permitir profissionais enviar as gravações para outras 
aplicações. Por exemplo, usar um codec proprietário ou para inserir a gravação para um 
banco de dados.

Se essa opção estiver marcada, após o Debut ter concluído a gravação do arquivo, ele 
executará o aplicativo especificado. O aplicativo deve ser um programa de linha de comando. 
O nome do arquivo pode ser enviado como um argumento usando %file% que Debut substitui 
com o caminho completo para o arquivo. Lembre-se de incluir o caminho completo para o seu 
aplicativo (incluí-lo em ") e para incluir o %file% in " também.

Um exemplo pode ser "C:\Program Files\MyProgram\myexe" - myoptions "% file %".
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Registro
Limitar o tempo máximo de gravação (h:mm: SS) para:
Você pode especificar a duração máxima da gravação aqui no formato horas: minutos: 
segundos.
Quando o tempo de gravação máximo é atingido:
Você também pode especificar se a gravação deve ser completamente interrompida ("parar 
gravação") ou a nova gravação deve ser iniciado ("criar nova gravação e continuar). Se você 
selecionar o último, será usado o nome do arquivo em "Usar este formato de nome de 
arquivo" na saída % L_OPTIONS %.

Desativar a visualização durante a gravação na captura de tela
Você pode desativar a visualização de vídeo para evitar o efeito de espelho para o modo de 
captura de tela.<br/> Se você tiver vários monitores, você pode mover a janela de estreia para 
o monitor que não seja o monitor de gravação.

Minimizar janela estreia quando a gravação se está cobrindo a seleção de gravação
Se minimizar para a bandeja estiver marcada, esta opção irá esconder a janela estreia 
completamente quando começa a captura de tela e a tela de seleção de gravação é coberta 
pela janela de estreia.

Se minimizar para a bandeja não está marcada, esta opção irá minimizar estreia para barra 
de tarefas quando começa a captura de tela e a tela de seleção de gravação é coberta pela 
janela de estreia.

Paradinha da bandeja
No menu de bandeja, você pode iniciar, pausar ou parar a gravação. Se este modo é 
selecionado, clique esquerdo na bandeja vai parar a gravação.
Show gravando o tempora de contagem regressiva
Se isso for verificado, debut exibirá tempoder de contagem regressiva de 3 segundos para 1 
segundo antes de gravar
Desativar a notificação "Reproduzir vídeo" após a gravação 
Se isso for verificado, a Debut não notificará sobre a reprodução do vídeo todas as após a 
gravação ser interrompida
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Avançado
Controles de diálogo flutuantes  
Suponha que o Show os controles flutuantes durante a gravação seja verificado. Nesse caso, 
a Debut minimizará sua janela para um tamanho pequeno e mostrará os controles flutuantes 
durante a gravação. Debut também tem a opção de posicionar automaticamente os controles 
flutuantes fora da seleção de gravação. 

Detecção de movimento 
Habilite a detecção de movimento ao gravar na webcam, capturar dispositivo ou câmera 
de rede 
Se isso for verificado, o Debut iniciará automaticamente a gravação depois que um movimento 
for detectado dependendo da sensibilidade. Nota: Isso só é aplicável ao gravar em uma 
webcam, dispositivo de captura ou câmera de rede. 

Sensibilidade:  determina o nível de movimento detectado para iniciar a gravação. Nota: 
Quanto maior o valor, mais sensível será a detecção de movimento.
Quando parar de gravar após o movimento detectado pela última vez:  
Há duas opções sobre quando parar a gravação. Você pode definir um temporizador em 
segundos ou parar imediatamente a gravação. 
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Cursor
Configurações de Cursor do mouse 
Marque "Mostrar cursor do mouse" se quiser mostrar o cursor durante a gravação. 
Marque "Realçar cursor do mouse" se quiser realçar o cursor durante a gravação. Quando 
esta opção estiver selecionada, você poderá editar as seguintes opções: 
● Tipo de destaque do mouse:Você pode especificar o tipo de destaque para o cursor do 

mouse.
● Destaque círculo:Destaque o cursor com um círculo de desvanecimento
● Círculo sólido:Desenhe um círculo em torno do cursor

● Mouse mover radius e cor:Você pode especificar o raio do realce e cor de mouse se 
movendo.

● Clique do mouse, radius, cores e atraso:Você pode especificar o raio de realce, as cores e 
o atraso dos cliques do mouse (cliques da roda esquerda, direita e média).

● Opacidade do círculo e suavidade:Você pode especificar a opacidade percentual e 
suavidade do círculo sólido a ser desenhado
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ 
Instantâneos
Pasta de destino
Esta opção permite que você selecione a pasta para o qual estreia exporta instantâneos. Para 
usar esta opção, ou digite a pasta onde você deseja salvar instantâneos de estreia, ou use o 
botão procurar à direita para localizar a pasta.

Nome do arquivo de saída
Selecione a opção "Prompt para o nome do arquivo" se você deseja selecionar um nome 
diferente para cada snapshot.
Selecione o botão "Usar este formato de nome de arquivo" quando desejar definir o nome do 
arquivo antes de tirar um instantâneo. Os campos a seguir podem ser usados no formato 
Nome do Arquivo de Saída.
● %autonumber% - número de aumento automático
● %YYYY% - ano corrente
● %MM% - mês atual
● %DD% - data atual
● %HH% - hora atual
● %MIN% - min atual
● %SS% - atual segundo
O botão "Reset" redefinirá o formato para o padrão se você tê-lo mudado.
O botão de "Reset Auto número" redefine o próximo número de aumento automático deve ser 
usado por AutoNumeração % para 1.
Tipo instantâneo
Formato:
Selecione qual formato você gostaria que seu instantâneo a ser salvo em.
Qualidade:
Selecione a qualidade da imagem. Selecionar uma maior qualidade irá resultar em um 
tamanho de arquivo maior.
Mostrar flash ao tirar um instantâneo
Mostre um flash na janela de visualização quando tirar um instantâneo.
Tocar som do obturador quando capturar um instantâneo
Um obturador toca som quando tirar um instantâneo.
Avisar quando substituindo um instantâneo existente
Exibir um aviso se um arquivo de instantâneo existente vai ser substituído.
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Agenda
O programador permite definir Debut para iniciar a captura de vídeo em uma data e hora 
definidas. Abra o agendador clicando Opções e selecionando a guia Agendar. A partir da guia 
você pode adicionar novos horários de gravação ou gerenciar horários de gravação criados 
anteriormente.

Para adicionar um novo cronograma de gravação, clique no botão Adicionar. Em seguida, 
aparecerá a janela de gravação programada. Aqui, você precisará dar à sua agenda um nome 
(por exemplo, Notícias Locais), selecionar o dispositivo de captura que você gostaria de 
capturar (webcam, dispositivo, rede ou tela) e definir Debut para gravar em uma data definida, 
em um dia específico da semana ou todos os dias em um determinado horário. Quando a 
gravação programada estiver ativa, Debut começará automaticamente a capturar na data e 
hora definidas. 

A gravação pode até ser iniciada se Debut não estiver sendo executado no 
horário agendado. Neste caso, Debut será automaticamente iniciado pelo sistema. Você não 
precisa se preocupar em executar Debut no horário programado, basta adicionar uma tarefa 
agendada e manter a alimentação do computador ligado. (Certifique-se de que o sistema 
esteja logado com a mesma conta usada para configurar gravações de horários) 

Adicionar...
Clique no botão Adicionar para criar uma nova agenda de gravação.
Edit...
Clique no botão Editar para editar as configurações do programa de gravação selecionada na 
lista de gravações programadas.
Excluir
Clique no botão excluir para excluir o agendamento de gravação selecionada na lista de 
gravações programadas.
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Referências de tela - % L_OPTIONS % ~ Outros
Inicialização e saída
Executar estreia quando o computador é iniciado
Clique nesta caixa para ter estreia iniciar automaticamente sempre que o computador é 
iniciado.
Começar a gravar automaticamente quando é executado estreia
Coloque um cheque nesta caixa ter estreia automaticamente iniciar a gravação sempre que 
ele é executado.
Desativar o Aero quando estreia é executado
O recurso Aero do Windows adiciona animação e efeitos de transparência para o windows, à 
custa de usando mais CPU. Marcando esta caixa irá desativar os efeitos do Aero, liberando 
alguns CPU e potencialmente dando a captura de mais rápido, mais suave.

(Windows Vista e 7 somente).
Habilitar a caixa de seleção incluir Timestamp quando estreia é executado
Coloque um cheque nesta caixa para exibir a sobreposição de timestamp quando estreia é 
executado.
Caixas de diálogo
Exibir notificação quando iniciar a captura de tela se estreia será escondida
Se a opção "Minimizar janela de estreia antes de iniciar a captura de tela" estiver 
marcada em Opções ~ Gravar , marque essa caixa para mostrar um aviso antes de gravar 
uma captura de tela.
Exibir notificação quando iniciar a captura de tela para alternar para o modo de captura rápida
Active esta opção se você deseja ser avisado para alternar para o modo de captura rápida 
durante a gravação de tela
Exibir notificação quando a gravação em alta resolução MPG
Notificação de exibição ao gravar no modo Webcam ou Dispositivo em formatos de alta resolução
Permitem que qualquer uma destas opções se você quiser ser avisado para gravação em 
valores de alta resolução que pode resultar em vídeo de qualidade muito baixa.
Exibir sem áudio do 'Enable Time-Lapse' na caixa de diálogo opções de vídeo
Quando essa opção estiver ativada e a caixa "Ativar lapso de tempo" estiver marcada na caixa 
de diálogo Vídeo Opções  , um lembrete aparecerá de que o áudio não está gravado. 
Mostrar caixa de diálogo de gravações durante a gravação para
Active esta opção se você quer o popup de diálogo gravações após cada sessão de gravação.
Notificação de exibição ao gravar com câmera IP em baixa taxa de quadros
Ative esta opção se você quiser ser avisado para gravação em câmera IP com baixa taxa de 
quadros
Parar a gravação de captura de tela quando a fonte de áudio está desconectado
Ative esta opção se pretender interromper todas as gravações de ecrã sempre que a fonte de 
áudio se tornar indisponível ou desligada
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