Funcionament de la Microsoft Cam Corder
Punts que cal tenir en compte:
1. Com fer la instal·lació del programa “Microsoft Cam Corder”? Atenció
versions en castellà o anglès
2. Com regular bé els controls de so i executar la Cam Corder? dreceres
importants:
C:\WINDOWS\SNDREC32.EXE
C:\WINDOWS\SNDVOL32.EXE
"C:\Archivos de programa\Microsoft Office\MSCam\MSCAM.EXE"
3. Com es configura la Cam Corder? Cal anar al menú Película | Preferencias:

4. Cal tenir activada la casella “Capturar audio” Serveix per a enregistrar el so de
les nostres explicacions juntament amb els moviments del ratolí i tot allò que
fem des del teclat
5. Activar “Tecla Detenr” i deixar la tecla “Esc”. Amb la tecla “Esc” aturem la
gravació
6. Activar les caselles “Ocultar botón Detener mientras se graba”, “Ocultar botón
Detener mientras se reproduce” i “Siempre visible”

7. A l’escriptori cal fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció
Propiedades. Ens apareixeran les “Propiedades de Pantalla”. En elles hem de
seleccionar l’opció “256 colores” perquè així les nostres gravacions ocuparan
menys espai

8. I finalment cal comprovar que els altaveus i el micròfon estiguin ben
connectats
En aquest moment ja podem fer la gravació:
Només cal prémer el botó vermell “grabar” i fer les gravacions que calguin.

Per guardar les gravacions cal anar al menú “Archivo” i escollir l’opció “Guardar
como”. Si ho fem així l’arxiu pot ocupar bastant. Si del mateix menú escollim l’opció
“Crear película independiente” o bé “Create standalone movie” (en la versió anglesa)

podrem comprimir moltíssim l’arxiu. La gravació feta d’aquesta darrera manera serà
un arxiu amb extensió *.exe

En el cas que ens aparegui aquest missatge:

o bé en la versió anglesa:

hem de saber que ens està avisant de la possibilitat que no tinguem prou memòria a
l’ordinador per fer la gravació. Cal tancar tots els programes que tinguem executant-se
(Antivirus i altres programes residents) i altre cop comprovar que la resolució de la
pantalla és petita. Malgrat tot també podem provar de fer la gravació i si aquesta és
curta potser tindrem prou memòria.

Sort, càmera i acció!

