ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ Η/Υ
ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (WEBEX, ZOOM etc)
ΣΕ ΛΕΥΚΟΠΙΝΑΚΑ Ή ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4
Οι προτεινόμενες λύσεις καθιστούν μη απαραίτητη την αγορά
γραφίδας και τη χρήση των whiteboards των πλατφορμών
τηλεκπαίδευσης είτε άλλων παρόχων.
Λύση 1η/
Βρίσκουμε ένα παλιό μας κινητό με κάμερα που να λειτουργεί
τέλεια. Ενδεχομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το εν
ενεργεία κινητό σας.
Κατεβάζουμε στο κινητό μας (ασύρματη σύνδεση) από το Playstore
την εφαρμογή (με αναζήτηση newtech ndi) ip webcam. Αφού την
εγκαταστήσουμε και εκκινήσουμε πατούμε την τελευταία πιο κάτω
επιλογή που αναφέρει Start Server (Begin serving video stream).
Παρατηρούμε ότι ανοίγει η κάμερα προς λήψη βίντεο και
ταυτόχρονα μας εμφανίζεται μια ip+port:
π.χ. η http://192.168.2.4:8080
Την οποία και γράφουμε στον φυλλομετρητή μας εφόσον όμως τόσο
το κινητό όσο και το laptop μας είναι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο!
Μας ανοίγει στον Η/Υ μια εικόνα σαν την:

Oπότε, πατούμε την επιλογή Javascript για τη λήψη βίντεο
(fullscreen with F11) & την επιλογή ΗTML5wav για τη λήψη ήχου.
Αν έχουμε επιλέξει και την επιλογή Fullscreen τότε έχουμε ένα
μεγάλο παράθυρο που απλά αναπαράγει ότι δέχεται η κάμερα του
κινητού μας (μπορούμε και να το αποθηκεύσουμε δίχως άλλο
πρόγραμμα σύλληψης βίντεο) π.χ. ένα λευκό χαρτί Α4 ή έναν πίνακα
λευκό μελαμίνης (με την κατάλληλη τοποθέτηση του κινητού
σταθερά οριζόντια ή κάθετα πχ με ένα stick) και κατόπιν μπορούμε
με διαμοίραση οθόνης (sharing screen, Webex εδώ) σε ένα
πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης να στέλνουμε ζωντανά το
μάθημά μας στους μαθητές μας. Εάν βέβαια θέλετε, μπορείτε να
αποθηκεύετε τα μαθήματά σας και (ασύγχρονα) να τα ανεβάζετε πχ
στο youtube.
Πιο έμπειροι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τα βίντεό τους από
το ελεύθερο λογισμικό OBS studio (κατεβάζοντας το obs-ndi-4.7.1).

Υπάρχουν πάμπολλες άλλες ρυθμίσεις όμως ψάξτε και μερικά!

Λύση 2η/
Βρίσκουμε ένα παλιό μας κινητό με κάμερα που να λειτουργεί
τέλεια. Ενδεχομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το εν
ενεργεία κινητό σας.
Κατεβάζουμε στο κινητό μας (ασύρματη σύνδεση) από το Playstore
την εφαρμογή droidcam (playstore mobile app) και την
εγκαθιστούμε στο android κινητό μας. Ανοίγουμε την εφαρμογή
στην οποία (αφού της επιτρέψουμε
πρόσβαση σε εικόνες και λήψη βίντεο)
εμφανίζεται ένα παράθυρο, πάλι με μια
ip+port: π.χ. http://192.168.2.4:4747 όμως
η κάμερα δεν έχει ακόμη εκκινήσει ακόμη.
Υπάρχουν από εδώ 2 δρόμοι.
Α) Γράφετε την ως άνω ip+port στο φυλλομετρητή σας (πάλι σε ίδιο
βέβαια ασύρματο δίκτυο το κινητό και το laptop) και εμφανίζεται
ένα παράθυρο με ανοικτή πια τη μετάδοση βίντεο από το κινητό
προς την επιφάνεια εργασίας σας ως εξής:

Αν και μπορεί να εισαχθεί αυτό το video streaming π.χ. στο VLC,
εντούτοις υπάρχει μια πιο καλή λύση για τα μαθήματά σας.
Β) Θα κατεβάσετε στον Η/Υ σας, την εφαρμογή Droid Cam Client app,
όπου θα πρέπει να εκτελέσετε ένα αρχείο (.exe) ώστε να
εγκατασταθεί (install) η εφαρμογή στον Η/Υ σας.
Αφού εγκατασταθεί και ανοιχθεί, θα έχετε μία εικόνα σαν αυτή:

Οπότε (πάλι σε ίδιο δίκτυο για κινητό και Η/Υ) θα πατήσουμε Start
και θα αρχίσει η αναπαραγωγή βίντεο στην οθόνη μας δείχνοντας
ότι και η κάμερα του κινητού μας. Πατούμε στην μεγέθυνση εικόνας
(με πορτοκαλί στην εικόνα) οπότε έχουμε όλη την οθόνη μας (με μια
2η μεγιστοποίηση στο παράθυρο που θα ανοίξει) να δείχνει ότι και
το κινητό μας. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά από πριν (στη Λύση 1)._
Καλή σας επιτυχία!
Δρ. Γιάννακας Γιώργος

ΣΕΕ ΠΕ04 ΠΕΚΕΣ Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσθήκη (11/2020) σχετικά με την ενσύρματη σύνδεση κινητού τηλεφώνου με Η/Υ
(χρήσιμο εάν δεν υφίσταται ασύρματο δίκτυο, πχ σε σχολεία)
από τον συνάδελφο ΠΕ04 Δρ. Κων. Λούβαρη (του 1ου Γυμν. Λαμίας)

1ο Βήμα: Βρίσκουμε ένα παλιό μας κινητό με κάμερα που να λειτουργεί.
Κατεβάζουμε στο κινητό μας από το Playstore την εφαρμογή DroidCam
και την εγκαθιστούμε στο android κινητό μας.
Ανοίγουμε την εφαρμογή στην οποία (αφού της επιτρέψουμε πρόσβαση
σε εικόνες και λήψη βίντεο) εμφανίζεται το παράθυρο.
2ο Βήμα: ενεργοποιούμε τη μετάδοση δεδομένων μέσω USB στο κινητό μας.
(USB debugging=Εντοπισμός Σφαλμάτων USB)
2.1 Επιλέγουμε το Menu ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και στη συνέχεια ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
του κινητού μας υπάρχει η καρτέλα Επιλογές Προγραμματιστών.
2.2 Επιλέγουμε το Menu Επιλογές Προγραμματιστών και στη συνέχεια
κάνουμε ενεργή την επιλογή Εντοπισμός Σφαλμάτων USB.

3ο Βήμα: κατεβάζουμε στον Η/Υ μας, την εφαρμογή Droid Cam (θα πρέπει να εκτελέσετε ένα αρχείο .exe)
ώστε να εγκατασταθεί η εφαρμογή στον Η/Υ σας.
Αφού εγκατασταθεί και ανοιχθεί, θα έχετε μία εικόνα σαν αυτή που ακολουθεί και επιλέγετε ενσύρματη.
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4ο Βήμα: συνδέουμε το κινητό μας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή μας επιλέγοντας
ΜΟΝΟ ΦΟΡΤΙΣΗ στο κινητό. Στη συνέχεια ενεργοποιούμε την εφαρμογή DroidCam στο κινητό και φυσικά
στον υπολογιστή. Αυτόματα υπάρχει αναγνώριση και σύνδεση των δύο συσκευών και έχουμε τις παρακάτω
εικόνες.

6ο Βήμα: πατάμε START στην εφαρμογή στον υπολογιστή και η κάμερα του κινητού μεταφέρει τα δεδομένα
στην εφαρμογή του υπολογιστή όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

7ο Βήμα: Ανοίγουμε το Webex και επιλέγουμε ως κάμερα την DroidCam όπως φαίνεται στην παρακάτω
οθόνη και μπορούμε όποτε θέλουμε μέσα στο μάθημα να εναλλάσσουμε τις κάμερες ανάλογα με το τι
θέλουμε να δείξουμε.

Σε 7 βήματα έχουμε ολοκληρώσει την σύνδεση και χρήση του κινητού μας ως εύχρηστη και δωρεάν
WebCam την οποία μπορούμε πολύ εύκολα να στηρίξουμε πάνω από χαρτί Α4 και να γράψουμε με ένα
μολύβι τις εξισώσεις μας.

Καλό Μάθημα…

Υ.Γ.

Σε πολλές συσκευές η καρτέλα Επιλογές Προγραμματιστών είναι απενεργοποιημένη για ευλογητούς

λόγους. Αν είναι κρυφή θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ανατρέξει στο διαδίκτυο για τον τρόπο ενεργοποίησης
της. Στα κινητά XIAOMI π.χ. ενεργοποιείται ως εξής:
Επιλέγουμε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και στην συνέχεια ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ και πιέζουμε 8 φορές την επιλογή
Έκδοση MIUI όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και η καρτέλα Επιλογές Προγραμματιστών
ενεργοποιείται. (δείτε και τα βήματα από εδώ, ή εδώ):

Enable USB debugging on your Android phone
On Android 4.1 and lower, the Developer options screen is available by default.
On Android 4.2 and higher, do the following:

1. Open the Settings app.
2. Select System.
3. Scroll to the bottom and select About phone.
4. Scroll to the bottom and tap Build number 7 times.

5. Return to the previous screen to find Developer options near the bottom.
6. Scroll down and enable USB debugging.

Για οπτικοακουστικές οδηγίες παρακολουθείστε το βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=3BUF8YM8eVM (από το Γ. Γιάννακα, 22/11/2020)

