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Τπθρεςίεσ Βίντεο Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου

Με τθν ανάπτυξθ των δικτφων δεδομζνων, του διακζςιμου εφρουσ των ςχολικϊν μονάδων
και κατ’ επζκταςθ των χρθςτϊν κακϊσ και τθν ωρίμανςθ των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν
που εξυπθρετοφν υπθρεςίεσ μετάδοςθσ βίντεο και ιχου πάνω από δίκτυα δεδομζνων,
αυξικθκαν και οι απαιτιςεισ – ανάγκεσ για τθν παροχι και υποςτιριξθ προθγμζνων
υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ, όχι μόνο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αλλά και κάκε χριςτθ που
ςχετίηεται με αυτι, όπωσ οι γονείσ και κθδεμόνεσ.
Με τον όρο προθγμζνεσ υπθρεςίεσ αναφερόμαςτε ςε υπθρεςίεσ όπωσ:
θ υποςτιριξθ ηωντανϊν μεταδόςεων εκδθλϊςεων από τουσ χϊρουσ ενόσ ςχολείου
(π.χ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ςυναντιςεων, γραφείου, κα),
θ υποςτιριξθ λειτουργίασ IP-TV

(SCH-TV) και εξυπθρζτθςθ διαφορετικϊν

κεματικϊν καναλιϊν (πχ περιβάλλον)
θ παρακολοφκθςθ βίντεο κατά απαίτθςθ, δθλαδι ςε όποια χρονικι ςτιγμι
επικυμεί ο κάκε ενδιαφερόμενοσ εκπαιδευτικόσ, εκπαιδευόμενοσ, γονζασ και
γενικά χριςτθσ.
θ παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, θ διαμόρφωςθ και διάκεςι του μζςω
διαδικτφου
και γενικότερα υπθρεςίεσ που ζρχονται να υποςτθρίξουν δραςτθριότθτεσ :
ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ - κατάρτιςθσ
ενθμζρωςθσ
διαςκζδαςθσ

2

Λειτουργία SCH-TV

Στισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ βίντεο του ΡΣΔ ζχει προςτεκεί και θ υποςτιριξθ IP-TV (SCHTV) (ΤV μζςω διαδικτφου) που δίνει τθν δυνατότθτα φιλοξενίασ πολλϊν διαφορετικϊν
κεματικϊν καναλιϊν. Τθν τρζχουςα περίοδο φιλοξενοφνται:
SCH-TV Το κανάλι γενικοφ περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ. Αποτελείται από
επιλεγμζνα βίντεο τθσ ςυλλογισ τθσ υπθρεςίασ VoD.SCH
Ρεριβάλλον: Κανάλι με επιλεγμζνα βίντεο για το περιβάλλον
Ηωντανζσ μεταδόςεισ: Από εδϊ κα εμφανίηονται όλεσ οι ηωντανζσ μεταδόςεισ που
εξυπθρετοφνται μζςω του ΡΣΔ.
Άλλο: Δείχνει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ – προςκικθσ νζων καναλιϊν.

3

Βίντεο κατά απαίτθςθ

Αρχικι ςελίδα
3.1

Δυνατότθτα αναηιτθςθσ

Θ υπθρεςία δίνει τθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςυγκεκριμζνου βίντεο ι ομάδασ βίντεο με
βάςθ κριτιρια που ειςάγει ο χριςτθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα μπορεί να κάνει αναηιτθςθ με

βάςθ κάποιο keyword που ενδεχομζνωσ να περιζχεται ςτθν περιγραφι του. Επιπλζον
μπορεί να επιλζξει κάποιον από τουσ δθμιουργοφσ των βίντεο, προβάλλοντασ ζτςι τα βίντεο
που αντιςτοιχοφν ςε κακζναν από αυτοφσ.
3.1.1

Αναηιτθςθ με βάςθ keyword

Θ αναηιτθςθ των όρων που ειςάγει ο χριςτθσ γίνεται ςτθν περιγραφι των βίντεο. Οι όροι
προσ αναηιτθςθ μπορεί να αποτελοφν ολόκλθρεσ ι τμιματα λζξεων που περιζχονται ςτο
κείμενο τθσ περιγραφισ ενόσ βίντεο.
3.1.2

Αναηιτθςθ με βάςθ τον δθμιουργό

Ο χριςτθσ πατϊντασ «περιςςότερα» μπορεί να δει όλουσ τουσ δθμιουργοφσ των βίντεο που
φιλοξενεί θ υπθρεςίασ. Επιλζγοντασ κάποιον από αυτοφσ μπορεί να προβάλλει όλα τα
βίντεο που ζχουν δθμιουργθκεί από αυτόν.
3.1.3

Αναηιτθςθ με βάςθ τθν θμερομθνία

Τζλοσ θ υπθρεςία δίνει τθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ βίντεο με βάςθ τθν θμερομθνία
δθμιουργίασ. Ρατϊντασ «περιςςότερα» και ειςάγοντασ μζςω των αντιςτοίχων φορμϊν
μπορεί να κακορίςει ζνα χρονικό διάςτθμα ςτο το οποίο κζλει να αναηθτιςει κάποιο
βίντεο.

3.2

Κατθγοριοποίθςθ βίντεο

Στθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ διατίκεται κατθγοριοποίθςθ των βίντεο με βάςθ το
περιεχόμενο τουσ και ζχει βαςιςτεί ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ
Εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα οι κατθγορίεσ είναι :

Κατθγοριοποίθςθ βίντεο

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει κάποια από τισ κυρίωσ κατθγορίεσ και να οδθγθκεί ςτισ
υποκατθγορίεσ από τισ οποίεσ αποτελείται επιλζγοντασ τελικά τα βίντεο τα οποία ζχουν
κατθγοριοποιθκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία.

3.3

Επιλεγμζνα βίντεο

Θ λίςτα των επιλεγμζνων βίντεο ζχει δθμιουργθκεί και προςαρμόηεται από τουσ
διαχειριςτζσ τθσ υπθρεςίασ. Από εδϊ ο χριςτθσ μπορεί να δει γενικά χαρακτθριςτικά των
επιλεγμζνων βίντεο όπωσ μια μικρι περιγραφι για το περιεχόμενο του βίντεο, τθν λίςτα
των κατθγοριϊν ςτισ οποίεσ ζχει ταξινομθκεί, τθν θμερομθνία δθμιουργίασ του βίντεο, τθν
διάρκειά του κακϊσ και τον δθμιουργό του.
Πλα τα παραπάνω πεδία τα οποία χαρακτθρίηουν το βίντεο μποροφν να επιλεγοφν και να
παραπζμψουν τον χριςτθ ςτα άλλα βίντεο με κοινά χαρακτθριςτικά. Ζτςι αν θ λίςτα
περιζχει κάποιο βίντεο με δθμιουργό τθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, θ διεπαφι δίνει τθν
δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προβάλλει όλα τα βίντεο που ζχουν δθμιουργθκεί από τθν
εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, πατϊντασ ςτο πεδίο «Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ» που βρίςκεται
πάνω από τθν περιγραφι του βίντεο.

Επιλεγμζνα βίντεο ςτθν Αρχικι ςελίδα

Προβολι βίντεο
Ο χριςτθσ ζχοντασ επιλζξει κάποιο βίντεο για προβολι οδθγείται ςτθν ςελίδα που φαίνεται
και ςτθν παρακάτω εικόνα. Από εδϊ μπορεί να δει το επιλεγμζνο βίντεο, επιλζγοντασ
κατάλλθλθ ταχφτθτα μετάδοςθσ, μπορεί να ςχολιάςει το βίντεο ι να δει ςχόλια άλλων
χρθςτϊν, να ςυμμετζχει ςε κάποια ςυηιτθςθ με άλλουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ, να το
αξιολογιςει (με κλίμακα από 1 ζωσ 5) ι να προςκζςει το βίντεο ςτθν λίςτα των
αγαπθμζνων του.
Επίςθσ από τθν δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ μπορεί να δει πιο ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για
το βίντεο και φυςικά να πλοθγθκεί ςτθν λίςτα των βίντεο που ζχει ιδθ επιλζξει. (Θ
ςυγκεκριμζνθ λίςτα αποτελεί το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ που ενδεχομζνωσ να τον ζχει
οδθγιςει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα, ι απλϊσ να αποτελεί τθν λίςτα των επιλεγμζνων
βίντεο από τουσ διαχειριςτείσ τθσ υπθρεςίασ.)

Επιλεγμζνα βίντεο ςτθν Αρχικι ςελίδα

3.4

Πλοιγθςθ βίντεο

Για να προθγθκεί ο χριςτθσ ςτο βίντεο, χρθςιμοποιεί τα ςτοιχεία ελζγχου που φαίνονται
πάνω ςτο βίντεο. Επίςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να προβάλει το βίντεο ςε πλιρθ οκόνθ,
κάνοντασ διπλό κλικ πάνω ςτο βίντεο ι πατϊντασ ςτο «Ρλιρθσ οκόνθ» κάτω από τον
WΜPlayer. Στθν περίπτωςθ που δεν βλζπετε το πλαίςιο ελζγχου βίντεο τότε πρζπει να
εγκαταςτακεί ο Windows Media Player (χριςτεσ windows) ενϊ οι χριςτεσ του Mozilla
Firefox ςε Linux κα πρζπει να εγκαταςτιςουν τον MPlayer και το mplayer plugin (υπάρχει
αυτοματοποιθμζνοσ τρόποσ εγκατάςταςθσ για δθμοφιλείσ διανομζσ, δείτε λεπτομζρειεσ
εδϊ).

3.5

Δυνατότθτα Επιλογισ Streams

Ο χριςτθσ ανάλογα με τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ του με τον πάροχό του μπορεί να επιλζξει
τθν κατάλλθλθ ταχφτθτα για βζλτιςτθ ποιότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα οι ταχφτθτεσ video που
διατίκενται ςτον χρόνο που ςυγγράφετε το παρόν εγχειρίδιο είναι οι παρακάτω:
 Υψθλι (DSL)
 Χαμθλι (ISDN)
 Χαμθλι (modem)

3.6
3.6.1

Δυνατότθτα προβολισ λίςτασ βίντεο
Επιλεγμζνα

Στθν λίςτα των βίντεο που προβάλλονται εμφανίηονται τα αποτελζςματα τθσ ενδεχόμενθσ
αναηιτθςθσ του χριςτθ. Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει γίνει αναηιτθςθ αλλά οδθγθκικαμε
ςτθν ςελίδα με τθν επιλογι κάποιου βίντεο θ λίςτα περιζχει τα επιλεγμζνα βίντεο που
ζχουν επιλεγεί από τουσ διαχειριςτζσ τθσ υπθρεςίασ και εμφανίηονται ςτθν αρχικι ςελίδα.
Από τθν ςελίδα προβολισ τθσ λίςτασ των βίντεο μποροφμε να αλλάξουμε τθν λίςτα τουσ
επιλζγοντασ ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ προβολισ (όπωσ φαίνεται και τθν εικόνα 2)
:

Δυνατότθτα αλλαγι προβολισ λίςτασ βίντεο

3.6.2

Δθμοφιλι βίντεο

Επιλζγοντασ δθμοφιλι βίντεο εμφανίηονται θ λίςτα με βάςθ το πλικοσ προβολϊν που ζχει
γίνει για το κάκε ζνα. Ζτςι ςτθν κορυφι εμφανίηονται αυτά τα οποία ζχουν δει
περιςςότεροι χριςτεσ και ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ αυτά που δεν ζχουν επιλεγεί για προβολι ι
προβάλλονται ςπάνια.
3.6.3

Βάςθ αξιολόγθςθσ

Θ υπθρεςία δίνει τθν δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των βίντεο από τουσ χριςτεσ τουσ δίνοντασ
ζνα βακμό από ζνα ζωσ πζντε. Με βάςθ τθσ ςυνολικι αξιολόγθςθ (μζςοσ όροσ
αξιολόγθςθσ χρθςτϊν) προβάλλονται τα (βακμολογθμζνα ωσ) καλφτερα βίντεο ςτθν
κορυφι τθσ λίςτασ και τα χειρότερα ςτο τζλοσ τθσ. Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ από τουσ
χριςτεσ περιγράφεται παρακάτω κεφάλαιο( 3.1.6) .
3.6.4

Θμερολογιακά

Τζλοσ θ υπθρεςία δίνει τθν δυνατότθτα προβολισ τθσ λίςτασ των βίντεο με βάςθ τθν
θμερομθνία δθμιουργίασ τουσ. Ζτςι επιλζγοντασ «Θμερολογιακά» μπορεί να δει ςτθν

κορυφι τθσ λίςτασ τα πιο πρόςφατα βίντεο, ενϊ προσ το τζλοσ ςτθν φαίνονται οι τίτλοι
παλαιότερων βίντεο.

3.7

Δυνατότθτα αξιολόγθςθσ και ςχολιαςμοφ βίντεο

Ο υπθρεςία παρζχει τθν δυνατότθτα ςχολιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των βίντεο. Αυτό μπορεί
να γίνει από τθν ςελίδα προβολισ τουσ, επιλζγοντασ «Αφιςτε ςχόλιο ςτο βίντεο» και
«Αξιολόγθςθ». Τα ςχόλια του κάκε χριςτθ είναι ορατά ςε όλουσ.
Θ αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει επιλζγοντασ ζναν βακμό (αςτεράκι) από 1 εϊσ 5. Θ
αξιολόγθςθ όλων των χρθςτϊν ςυμμετζχει ςτθν ςυνολικι αξιολόγθςθ των βίντεο μζςω τθσ
οποία βακμολογοφνται και προβάλλονται από τθν αρχικι ςελίδα.

Προςωποποιθμζνεσ Τπθρεςίεσ
Θ εφαρμογι VoD παρζχει μια πλθκϊρα προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. Οι χριςτεσ που διακζτουν λογαριαςμό ςτθν υπθρεςία
μποροφν να παρακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ και ομάδεσ βίντεο.

ελίδα προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν χριςτθ

Οι κατθγορίεσ αντιςτοιχοφν ςτθν προχπάρχουςα κατθγοριοποίθςθ των βίντεο, όπωσ αυτι
φαίνεται ςτθν αρχικι ςελίδα. Ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί το
περιεχόμενό μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ μζςα από τισ προςωπικζσ του ςελίδεσ χωρίσ
να χρειάηεται να ανατρζχει ςτθν αρχικι ςελίδα.
Μια ομάδα βίντεο αναφζρεται ςε ομαδοποίθςθ των βίντεο που διατίκενται από τθν
υπθρεςία και επιπλζον των βίντεο που ζχει αναρτιςει ο ίδιοσ χριςτθσ. Για να μπορζςει ο
χρθςτισ λοιπόν να προςκζςει ςτθν ομάδα που δθμιοφργθςε κάποιο βίντεο που ζχει
αναρτθκεί κα πρζπει να ζχει δικαίωμα ανάρτθςθ βίντεο ςτθν υπθρεςία. Οι ομάδεσ βίντεο
ουςιαςτικά επιτρζπουν ςτθν ομαδοποίθςθ κάποιον βίντεο και τθν ομαδοποίθςθ χρθςτϊν
που παρακολουκοφν τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα.

3.8

Οι κατθγορίεσ του χριςτθ

Ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ βίντεο ςτισ οποίεσ
μπορεί να παρακολουκεί το περιεχόμενο τουσ μζςα από τθν ςελίδα του προφίλ του κακϊσ
και τα νζα βίντεο τα οποία προςτίκενται ςτθν κατθγορία.
Οι κατθγορίεσ βίντεο δεν διαφοροποιοφνται από τισ κατθγορίεσ με τισ οποίεσ είναι
ταξινομθμζνα τα βίντεο τθσ υπθρεςίασ (όπωσ αυτζσ προβάλλονται από τθν αρχικι ςελίδα).
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να επιλζγουν κάποιεσ από αυτζσ
περιορίηοντασ ζτςι το ςφνολο των βίντεο που παρακολουκοφν ανάλογα με τισ προτιμιςει
τουσ.

Επιλογι κατθγορίασ βίντεο μζςα από το προφίλ του χριςτθ

Μζςα από το περιβάλλον τθσ υπθρεςίασ ο χριςτθσ μπορεί να διαχειριςτεί τισ κατθγορίεσ
του. Μπορεί να προςκζςει ι να διαγράψει κατθγορίεσ βίντεο από τθν λίςτα κακϊσ επίςθσ
να προβάλει τα πιο πρόςφατα βίντεο τθσ κατθγορίασ.

3.9

Ομάδεσ βίντεο

Οι ομάδεσ βίντεο αποτελοφν ομάδεσ οι οποίεσ ζχουν δθμιουργθκεί είτε από τουσ
διαχειριςτζσ είτε από κάποιον χριςτθ που ζχει ανάλογα δικαιϊματα. Με αυτόν τον τρόπο
αυτζσ επιτρζπεται θ ομαδοποίθςθ των βίντεο από τουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ και
επιπλζον θ ομαδοποίθςθ των χρθςτϊν με βάςθ τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουν και κατ’
επζκταςθ βάςει των βίντεο που παρακολουκοφν.
Οι χριςτεσ που μποροφν να αναρτιςουν βίντεο ςτθ υπθρεςία, ζχουν τθν δυνατότθτα να
δθμιουργιςουν δικζσ τουσ ομάδεσ βίντεο οι οποίεσ κα περιζχουν τα βίντεο αυτά.

Ομάδεσ βίντεο του χριςτθ

Από τθν καρτζλα «Οι ομάδεσ βίντεο μου» ο χριςτθσ μπορεί να προβάλει τισ ομάδεσ ςτισ
οποίεσ ζχει πρόςβαςθ. Επιπλζον μπορεί να επιλζξει μια νζα ομάδα ςτθν οποία κζλει να
εγγραφεί ςτζλνοντασ μια αίτθςθ προσ τον υπεφκυνο τθσ ομάδασ. Για τθν ολοκλιρωςθ
αυτισ τθσ διαδικαςίασ, θ αίτθςθ αυτι ςτζλνεται προσ τον δθμιουργό τθσ ομάδα και αν
αυτόσ το εγκρίνει ο χριςτθσ ζχει πλζον πρόςβαςθ ςε αυτιν.

Διαδικαςία αίτθςθσ για εγγραφι ςε ομάδα βίντεο

3.9.1

Διαχείριςθ ομάδων

Από τθν καρτζλα «Διαχείριςθ ομάδων» ο χριςτθσ που ζχει δθμιουργιςει τθν ομάδα μπορεί
να προςκζςει μια νζα ομάδα, να διαγράψει κάποιο από αυτζσ που ζχει δθμιουργιςει, να
προςκζςει ι να αφαιρζςει χριςτεσ και βίντεο ςε αυτιν.

Διαχείριςθ ομάδασ βίντεο από τον δθμιουργό τθσ

Επιπλζον από τθν ίδια καρτζλα μπορεί να διαχειριςτεί τισ αιτιςεισ που ζχει δεχτεί από
άλλουσ χριςτεσ για να ςυμμετζχουν ςτισ ομάδεσ του.

3.10

Αγαπθμζνα βίντεο

Τα “Αγαπθμζνα” είναι μία ομάδα βίντεο που κακορίηεται από το χριςτθ ϊςτε να ζχει πιο
γριγορθ και άμεςθ πρόςβαςθ ςτα βίντεο που τον ενδιαφζρουν. Ο χριςτθσ ζχει τθ
δυνατότθτα να προςκζςει κάποιο βίντεο ςτα "Αγαπθμζνα" χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι
"Ρροςκικθ ςτα αγαπθμζνα" που προβάλλεται κατά τθν αναπαραγωγι ενόσ βίντεο.
Θ διαφορά τουσ με τουσ ομάδεσ βίντεο είναι ότι ςτθν περίπτωςθ των αγαπθμζνων δεν
υφίςταται ομαδοποίθςθ των χρθςτϊν ανά βίντεο αλλά θ ομαδοποίθςθ των βίντεο είναι
κακαρά προςωπικι για κάκε χριςτθ.

Διαδικαςία προςκικθσ ενόσ βίντεο ςτθν λίςτα αγαπθμζνων

Αντιςτρόφωσ μπορεί να το αφαιρζςει χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι "Αφαίρεςθ απο
τα αγαπθμζνα" και θ αλλαγι αυτι κα φαίνεται από τθν λίςτα των αγαπθμζνων ςτισ
ςελίδεσ του .

Διαδικαςία αφαίρεςθσ ενόσ βίντεο από τθν λίςτα αγαπθμζνων

Επιπλζον από τθν ςελίδα προφίλ και τθν επιλογι "Αγαπθμζνα" ζχει τθ δυνατότθτα να δει
τα βίντεο που ζχει επιλζξει ςτα "Αγαπθμζνα" κακϊσ και να αφαιρζςει κάποιο απο αυτά.

Προβολι και διαχείριςθ λίςτασ αγαπθμζνων μζςα από το προφίλ χριςτθ

3.11

χόλια χριςτθ

Ο χριςτθσ επιπλζον μπορεί κατα τθ διάρκεια τθσ αναπαραγωγισ ενόσ βίντεο να
καταχωριςει ζνα προςωπικό ςχόλιο, όπου κα μποροφν να δουν όλοι οι υπόλοιποι χριςτεσ.

Διαδικαςία υποβολισ ςχολίου ςε βίντεο κατά τθν διάρκεια τθσ αναπαραγωγισ του

Από τθ ςελίδα του προφίλ και τθν επιλογι "ςχόλια" ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να δει
ςυγκεντρωμζνα όλα τα ςχόλια που ζχει καταχωριςει ςε όλα τα βίντεο.

Προβολισ λίςτασ ςχολίων του χριςτθ

3.12

Προςωπικζσ ρυκμίςεισ χριςτθ.

Θ εφαρμογι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλάηει το όνομα (username) του από
τθ ςελίδα προφίλ και τθν επιλογι διαχείριςθ λογαριαςμοφ.

Διαχείριςθ λογαριαςμοφ χριςτθ: αλλαγι ονόματοσ χριςτθ.

3.13

Βίντεο που ζχει αναρτιςει

Θ υπθρεςία προςφζρει τθν δυνατότθτα ανάρτθςθσ βίντεο ςε χριςτεσ με αντίςτοιχα
δικαιϊματα. Μζςα από τισ προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ, ο χριςτθσ μπορεί να δει τα
βίντεο που ζχει αναρτιςει κακϊσ επίςθσ να κάνει αλλαγζσ ςε ςτοιχεία ι αρχεία για κάκε
μια από τισ αναρτιςεισ αυτζσ.

3.14 Κωδικοποίθςθ βίντεο
Θ εφαρμογι Windows Media Encoder είναι θ προτεινόμενθ εφαρμογι για τθν κωδικοποίθςθ βίντεο
μια και θ υπθρεςίεσ βίντεο του ΡΣΔ βαςίηονται ςτο πακζτο Windows Media Services. Ζνα από τα
βαςικά πλεονεκτιματα που προςφζρει είναι θ κωδικοποίθςθ ενόσ βίντεο ςε πολλαπλζσ ροζσ
(Multiple Bit Rate). Στο κείμενο που ακολουκεί παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν
κωδικοποίθςθσ ενόσ βίντεο.

3.15 Οδθγίεσ
3.15.1 Windows Media Encoder
Θ εφαρμογι Windows Media Encoder υπάρχει ςτο

δικτυακό τόπο τθσ Microsoft ςτο

ςφνδεςμο.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.mspx

3.16

Ρυκμίηοντασ τον Windows Media Encoder
Αφοφ εγκαταςτακεί θ εφαρμογι ςτον υπολογιςτι, κα πρζπει να γίνουν οι απαραίτθτεσ
ρυκμίςεισ όπωσ παρουςιάηονται παρακάτω.

3.16.1

Μενοφ Properties – Προςδιοριςμόσ αρχείου βίντεο
Αφοφ γίνει θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ, τθν ανοίγουμε, επιλζγουμε το μενοφ
«Properties» και εμφανίηεται το ενςωματωμζνο παράκυρο «Session Properties». Στθν
πρϊτθ «καρτζλα», ςτο παράκυρο «Session Properties», με το όνομα «Sources» επιλζγουμε
«Source From: File» και επιλζγουμε το αρχείο που κζλουμε να κωδικοποιιςουμε πατϊντασ
το κουμπί «Browse» ςτο «File name».

3.16.2

Όνομα και κζςθ κωδικοποιθμζνου αρχείου βίντεο
Στθ ςυνζχεια πθγαίνουμε ςτθ δεφτερθ «καρτζλα» με το όνομα «Output». Επιλζγουμε το
«Archive to file»

και εκεί δθλϊνουμε που και με ποιο όνομα κα αποκθκεφςουμε το

κωδικοποιθμζνο αρχείο ςτον υπολογιςτι.

3.16.3

Λδιότθτεσ κωδικοποίθςθσ
Στθ τρίτθ «καρτζλα» του παρακφρου «Session Properties» με το όνομα «Compression»
κακορίηουμε το ρυκμό μετάδοςθσ(bit rate) με το οποίο κα γίνει θ κωδικοποίθςθ του
αρχείου βίντεο. Εξ’ οριςμοφ είναι επιλεγμζνοσ ο ρυκμόσ μετάδοςθσ 282kbps. Στθν
ςυνζχεια πατάμε το κουμπί «Edit», όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα παρακάτω.

Αφοφ πατιςουμε το «Edit» εμφανίηεται το παράκυρο «Custom Encoding Settings». Στο
παράκυρο αυτό πατάμε το κουμπί «Import» για να ειςάγουμε ζνα αρχείο τφπου prx. Για
τα βίντεο του ΡΣΔ οι κωδικοποιιςεισ κα πρζπει να γίνονται χρθςιμοποιϊντασ το
«mbr_vod_sch.prx» το οποίο μπορείτε να βρείτε ςτο ίδιο zip αρχείο με το παρόν κείμενο.
Το αρχείο αυτό περιζχει τα χαρακτθριςτικά με τα οποία κα γίνει θ κωδικοποίθςθ του υπό
ανάρτθςθ τίτλου.

Μετά το τζλοσ όλων των ρυκμίςεων κα πρζπει να πατιςουμε «Apply» όπωσ φαίνεται
ςτθν παρακάτω εικόνα.

3.17

Start Encoding

Για να ξεκινιςει θ κωδικοποίθςθ πατάμε «Start Encoding» και περιμζνουμε μζχρι αυτι
να τελειϊςει οπότε και το αρχείο είναι ζτοιμο.

4

Ηωντανζσ μεταδόςεισ εκδθλϊςεων

4.1 Περιγραφι υπθρεςίασ – ανάγκθ που καλφπτει
Θ υπθρεςία των ηωντανϊν μεταδόςεων ανικει ςτθν ομάδα των υπθρεςιϊν που
εξυπθρετοφν τθν ςφγχρονθ τθλε-εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ και τθν διαςκζδαςθ. Ο
εκπαιδευτισ / παρουςιαςτισ μεταφζρει τθν διάλεξθ του προσ ζνα ςφνολο
εκπαιδευομζνων και «κεατϊν» που επεκτείνεται και πζρα από τον φυςικό χϊρο τθσ
αίκουςασ που ο ίδιοσ βρίςκεται με τθν βοικεια του διαδικτφου και τθν υπθρεςία
μεταφοράσ βίντεο. Θ διάλεξθ μπορεί να παρακολουκείται ταυτόχρονα και από
«εξωτερικοφσ» ςυμμετζχοντεσ που μπορεί να βρίςκονται ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςε
οποιοδιποτε ςθμείο του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου αλλά και ςε όλο τον κόςμο.
Με τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτζσ να ζχουν
καλφτερθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και να προβάλλουν άμεςα το ζργο προσ τθν ελλθνικι
ςχολικι κοινότθτα. Άμεςο αποτζλεςμα από τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ είναι και ο
εμπλουτιςμόσ του διακζςιμου πολυμεςικοφ εκπαιδευτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ
βίντεο μζςω τθσ καταγραφισ των εκδθλϊςεων.

4.2 Δυνατότθτεσ
Οι δυνατότθτεσ που δίνονται από τθν υπθρεςία είναι:
Ηωντανζσ μεταδόςεισ:


Μακθμάτων εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε θμεριςια θ εβδομαδιαία
βάςθ.



Ειδικϊν Μακθμάτων.

Θ μετάδοςθ γίνεται μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ι μάκθμα όπου υπάρχει ενδιαφζρον από τον
κακθγθτι ι δάςκαλο να το μεταδϊςει ι λόγω ειδικϊν καλεςμζνων που
ζρχονται για να καλφψουν ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ι ειδικϊν ςυμβοφλων .


Συνεδρίων.

Ραρακολοφκθςθ μεταδόςεων απομακρυςμζνων χρθςτϊν


Θ παρακολοφκθςθ μπορεί να γίνεται ελεφκερα ι με ζλεγχο πρόςβαςθσ
ϊςτε να είναι ςυγκεκριμζνο το κοινό που κα παρακολουκεί ςε κάκε
περίπτωςθ τθν κάκε μετάδοςθ.

Ραραγωγι υλικοφ βίντεο



Καταγραφι των εκδθλϊςεων κακϊσ αυτζσ μεταδίδονται ϊςτε ςτθν
ςυνζχεια αφοφ επεξεργαςκοφν να αποτελζςουν τμιμα του ςυνολικοφ
υλικοφ που μπορεί να ζχει ο εκπαιδευτισ ςτθν διάκεςι του προσ κάκε
ενδιαφερόμενο. Το υλικό αυτό κα μπορεί να διατεκεί θλεκτρονικά μζςω
διαδικτφου μζςω του ςυςτιματοσ αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν υπθρεςία βίντεο.

4.3 Οργάνωςθ μεταδόςεων
Ρρϊτθ και ςθμαντικι ενζργεια ςτθν οργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ ηωντανισ μετάδοςθσ
αποτελεί θ επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο ϊςτε γίνει ςαφζσ τι ακριβϊσ κζλει να
μεταδϊςει και τι είναι εφικτό με τον εξοπλιςμό που ζχει ςτθν διάκεςι του ο τεχνικόσ που
κα υποςτθρίξει τθν εκδιλωςθ. Ο τεχνικόσ πρζπει να ζχει μια ςυνάντθςθ με τον
ενδιαφερόμενο για να καταγράψει τθν πλθροφορία που τον ενδιαφζρει ωσ προσ τα εξισ:
Τθν θμερομθνία και διάρκεια εκδιλωςθσ
Τθν αίκουςα από τθν οποία κα γίνει θ μετάδοςθ
Το υλικό του αιτοφντοσ που πρζπει να μεταδοκεί, θλεκτρονικι παρουςίαςθ,
διαφάνειεσ, φωτογραφίεσ, αντικείμενα, βίντεο ςε DVD ι VHS, θχθτικά
μθνφματα, από PC ι από καςετόφωνο, κλπ
Τον τρόπο κίνθςθσ εκπαιδευτι κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ
Εάν επικυμεί επικοινωνία με τουσ απομακρυςμζνουσ εκπαιδευόμενουσ
Τον τρόπο εμφάνιςθσ των διαφανειϊν και του ομιλοφντα κατά τθν διάρκεια τθσ
μετάδοςθσ.
Ροιοι κα είναι οι τελικοί αποδζκτεσ. Κςωσ χρειαςτεί να γίνει πρόβλεψθ για
παροχι ποιότθτασ υπθρεςίασ προσ ςυγκεκριμζνουσ αποδζκτεσ – ιδρφματα
ϊςτε να υπάρχει καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα.
Σε τι μορφι κζλει να ζχει το τελικό υλικό βίντεο ο εκπαιδευτισ και που κζλει να
το χρθςιμοποιιςει (πχ παραγωγι τίτλου DVD). Θ επιλογι αυτι επθρεάηει
κάποιεσ αποφάςεισ που κα πάρει ο τεχνικόσ ςχετικά με τον εξοπλιςμό που
πρόκειται να χρθςιμοποιιςει κατά τθν μετάδοςθ και τθν καταγραφι τθσ
εκδιλωςθσ.
Κακοριςμόσ δοκιμϊν με ςυμμετοχι του κακθγθτι ϊςτε να αξιολογιςει κατά
πόςο οι λφςεισ που προςφζρονται από τουσ τεχνικοφσ ςε διάφορα κζματα είναι
αποδεκτζσ τόςο ωσ προσ τθν απόδοςθ αλλά και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.

Με τθν επικοινωνία του κάκε ενδιαφερόμενου ςυμπλθρϊνεται θ αντίςτοιχθ αίτθςθ και
ξεκινάει θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ και προετοιμαςίασ τθσ ομάδασ των τεχνικϊν που
πρόκειται να εξυπθρετιςουν τθν εκδιλωςθ. Υπόδειγμα αίτθςθσ μπορεί να βρεκεί ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.
Οι τεχνικοί που πρζπει να ενθμερωκοφν είναι:
Ομάδα τεχνικϊν που υποςτθρίηουν μεταδόςεισ μζςω διαδικτφου
Ο διαχειριςτισ δικτφου για:


τισ θμερομθνίεσ που κα γίνουν οι μεταδόςεισ ϊςτε να υπάρχει άμεςθ
κάλυψθ από

τεχνικοφσ για τυχόν προβλιματα που

μπορεί να

παρουςιαςτοφν ςτο δίκτυο.


Τθν πρόςβαςθ ςτουσ εξυπθρετθτζσ βίντεο για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων
προβλθμάτων



Τθν ενεργοποίθςθ των δικτυακϊν παροχϊν ςτθν αίκουςα που κα γίνει θ
εκδιλωςθ

Θ τεχνικι υπθρεςία του κτιρίου για τθν παροχι ρεφματοσ ςε ςθμεία που
χρειάηεται να εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ.

Επίςθσ κα μπορεί να λφςει

προβλιματα που αφοροφν τον φωτιςμό τθσ αίκουςασ, πχ ζγκαιρθ αλλαγι
προβλθματικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων.
Αναλυτικότερα παρουςιάηεται θ διαδικαςία για τθν οργάνωςθ ηωντανϊν μεταδόςεων

ΒΗΜΑ 1ο. Καθοριςμόσ ςεναρίου υλοποίηςησ.
Κακοριςμόσ ςεναρίου υλοποίθςθσ με τον υπεφκυνο τθσ αίτθςθσ. Ρρογραμματίηεται
επίςκεψθ ςτον χϊρο τθσ εκδιλωςθσ ϊςτε ο τεχνικόσ να εξετάςει τισ δυνατότθτεσ του
χϊρου ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ του εξοπλιςμοφ, τον φωτιςμό, δικτυακζσ ςυνδζςεισ,
παροχζσ ρεφματοσ. Ο υπεφκυνοσ παρουςιαςτισ παρουςιάηει τον τρόπο που κα γίνει θ
εκπαίδευςθ – παρουςίαςθ, που κα κινοφνται οι παρουςιαςτζσ και πωσ κα παρουςιάηουν το
υλικό τουσ. Το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα γίνει γνωςτό προσ τον τεχνικό. Είναι
ςθμαντικό να γνωρίηει ο τεχνικόσ αν το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ βρίςκεται ςε
θλεκτρονικι παρουςίαςθ ι είναι ζνα ςφνολο από αντικείμενα που κα δείχνει κάκε φορά ο
εκπαιδευτισ. Στθν κάκε περίπτωςθ χρειάηεται διαφορετικι αντιμετϊπιςθ από τον τεχνικό
και τθν διαδικαςία καταγραφισ από τθν βίντεο κάμερα για τθν μετάδοςθ τθσ.

Ο τεχνικόσ κα πρζπει να ςυηθτιςει τουσ τυχόν περιοριςμοφσ που μπορεί να παρουςιάηει θ
αίκουςα τόςο δομικά αλλά και ςε ςχζςθ με τθν κάμερα και τον φωτιςμό ϊςτε να
καταλιξουν ςτο ςενάριο χριςθσ που ζχει το καλφτερο αποτζλεςμα.

Στο τζλοσ τθσ επίςκεψθσ τόςο ο εκπαιδευτισ όςο και ο τεχνικόσ κα ζχει μια πολφ καλι
άποψθ για το πωσ κα είναι ςτθμζνοσ ο εξοπλιςμόσ και που κα μπορεί να κινθκεί κατά τθν
διάρκεια τθσ μετάδοςθσ ϊςτε να ζχει το καλφτερο οπτικό αποτζλεςμα για τθν μετάδοςθ
βίντεο.

Ζχοντασ καλι άποψθ για τον χϊρο και για τισ απαιτιςεισ τθσ εκδιλωςθσ ο τεχνικόσ πρζπει
να προχωριςει ςε ζνα καλό ςχεδιαςμό όλων των ενεργειϊν που πρόκειται να
ακολουκιςουν και αφοροφν τθν προετοιμαςία του εξοπλιςμοφ, τθσ ομάδασ των τεχνικϊν
κακϊσ, τθν προετοιμαςία των ςυςτθμάτων που κα εξυπθρετιςουν τθν εκδιλωςθ.

ΒΗΜΑ 2ο. Σχεδιάγραμμα υλοποίηςησ. Καταγραφή εξοπλιςμοφ
Στθν περίπτωςθ που θ εκδιλωςθ κα γίνει ςε χϊρουσ που δεν υπάρχουν εγκατεςτθμζνεσ
υποδομζσ βίντεο και ιχου όπωσ οι αίκουςεσ τθλε-εκπαίδευςθσ, αλλά ςε απλζσ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ ι αμφικζατρα κα πρζπει να γίνει ζνα ςχεδιάγραμμα τοποκζτθςθσ και
ςυνδεςμολογίασ του εξοπλιςμοφ.

Θ ςυνδεςμολογία είναι απαραίτθτθ ϊςτε να είναι εφκολθ τόςο θ ςφνδεςθ του εξοπλιςμοφ
κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.

Εικ. 1 Ραράδειγμα ςχεδιαγράμματοσ και λίςτασ ενεργειϊν

Επίςθσ καταγράφεται και ο εξοπλιςμόσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να
δοκιμαςκεί για τθν καλι λειτουργία του.

Στον επόμενο πίνακα βρίςκονται οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για τθν προετοιμαςία
μιασ εκδιλωςθσ ηωντανισ μετάδοςθσ. Ο πίνακασ παρουςιάηει ζνα ςφνολο από ενζργειεσ
που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να μθν χρειάηονται να γίνουν. Γενικά καλφπτει
αρκετζσ περιπτϊςεισ και μπορεί ο κάκε τεχνικόσ να αυξιςει ι να μειϊςει τισ επιλογζσ του.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν για τθν Εκδιλωςθ τθσ ..................
«.................................................................. »
Ενζργειεσ
1.

Καταγραφι Εξοπλιςμοφ
a.

φςτθμα τθλεδιάςκεψθσ

b.

φςτθμα μικροφϊνων
i.

Μίκτθσ

ii.

Ενςφρματο μικρόφωνο

iii.

Αςφρματο μικρόφωνο

iv.

Μπαταρίεσ αςφρματου μικρ.

Χρονοδιάγραμμα

c.

d.

φςτθμα Κωδικοποίθςθσ
i.

Τπολογιςτισ

ii.

Κάρτα καταγραφισ βίντεο

iii.

Διακζςιμθ χωρθτικότθτα

Βίντεο Κάμερα
i.

τιριξθ κάμερασ

ii.

τθλεχειριςτιριο

e.

Βίντεο εγγραφισ + τθλεχειριςτιριο

f.

DVD Εγγραφισ + τθλεχειριςτιριο

g.

Καςζτεσ εγγραφισ VHS

h.

DVD δίςκουσ

i.

Σθλεόραςθ Μόνιτορ

j.

Προβολικό

k.

Καλωδιϊςεισ

i.

l.

Επεκτάςεισ VGA

i.

S-VIDEO

ii.

S-VIDEO

iii.

Composite

iv.

Composite

v.

Ιχου RCA

vi.

Ιχου RCA

Αυτοκόλλθτθ χαρτοταινία ςτιριξθσ καλωδίων

m. Επεκτάςεισ ρεφματοσ - Πολφπριηα

2.

3.

n.

Καλϊδια δικτφου

o.

Μπαταρίεσ (ςυςκευϊν τθλεχειριςμοφ) !!

Επικοινωνία με
a.

Ομάδα δικτφου για ενεργοποίθςθ πριηϊν

b.

Ομάδα δικτφων για τθν θμερομθνία τθσ εκδιλωςθσ

c.

Σεχνικι υπθρεςία για επεμβάςεισ ςτθν αίκουςα

Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ
a.

Ροςότθτα
( )
Ροςότθτα
( )

Δοκιμι υςτιματοσ Σθλε-διάςκεψθσ
i.

φνδεςθ με εξωτερικζσ ςυςκευζσ

ii.

φνδεςθ μζςω IP

iii.

φνδεςθ μζςω ISDN

b.

Δοκιμι Προβολικοφ

c.

Δοκιμι ςυςτιματοσ Κωδικοποίθςθσ

d.

Δοκιμι Βίντεο κάμερασ και ςυνδζςεισ

Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)
Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)
Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)
Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)
Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)
Ροςότθτα (
) Μζτρα (
)

e.

4.

Διαμόρφωςθ εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων
a.

7.

8.

i.

Βαςικϊν DATA

ii.

Σθλεφϊνου

iii.

Εφεδρικϊν

Διαμόρφωςθ Κωδικοποίθςθσ (Video Stream)

c.

Διαμόρφωςθ Video Server για τθν μετάδοςθ

d.

Δοκιμι ςυνδζςμων μετάδοςθσ

e.

Βίντεο ανακοινϊςεων για τθν αναγγελία τθσ
εκδιλωςθσ
Βίντεο ανακοινϊςεων για τα διαλείμματα τθσ
μετάδοςθσ
Βίντεο εξυπθρετθτι για τθν καταγραφι
ςτατιςτικϊν

g.

6.

Ενεργοποίθςθ Παροχϊν Δικτφου και Σθλεφϊνου

b.

f.

5.

Δοκιμι ςυςκευϊν βίντεο εγγραφισ και
αναπαραγωγισ

Ανακοινϊςεισ
a.

τθν ςελίδα του μακιματοσ – ιδρφματοσ

b.

το GUNET

c.

το ΕΔΕΣ

d.

το ΠΔ

Μεταφορά Εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ
a.

Δοκιμι ςεναρίου

b.

Δοκιμι μεταδόςεων

Σελικι Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ
a.

Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ ςτθν τελικι του κζςθ

b.

Δοκιμζσ

Θμζρα Παρουςίαςθσ
a.

Εκκίνθςθ Μετάδοςθσ

b.

Σεχνικοί για τθν παρακολοφκθςθ Video Server.
Επζμβαςθ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
Διαχείριςθ Δικτφου. (τεχνικοί)

c.
d.

φςτθμα Μετάδοςθσ - Κωδικοποίθςθσ –
Καταγραφισ (τεχνικοί)

ΒΗΜΑ 3ο. Καθοριςμόσ ομάδασ εργαςίασ
Ο κακοριςμόσ τθσ ομάδασ εργαςίασ πρζπει να οριςκεί άμεςα ϊςτε να δεςμευκεί ο χρόνοσ
των τεχνικϊν που κα υποςτθρίξουν τθν εκδιλωςθ. Θ ομάδα εργαςίασ κα ζχει πλιρθ
ενθμζρωςθ για τθν εκδιλωςθ και κα γνωρίηει το πλάνο ενεργειϊν με το χρονοδιάγραμμα
και τθν ανάκεςθ ενεργειϊν.

Κάκε τεχνικόσ ενθμερϊνεται για τθν αρμοδιότθτα που ζχει αναλάβει για τθν περίοδο τθσ
προετοιμαςίασ αλλά και για τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ.

Ο υπεφκυνοσ τεχνικόσ κα παρακολουκεί το χρονοδιάγραμμα και κα φροντίηει για τθν
ςωςτι εφαρμογι των ενεργειϊν και τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων.

ΒΗΜΑ 4ο. Προετοιμαςία εξυπηρετητών. Ανακοινώςεισ
Για τθν ηωντανι μετάδοςθ κα πρζπει να ετοιμαςκοφν ο ι οι εξυπθρετθτζσ βίντεο μζςω των
οποίων κα μεταδοκοφν οι εκδθλϊςεισ. Θα πρζπει να είναι γνωςτό το ΣΑΚΕΡΟ IP που κα
ζχει ο κωδικοποιθτισ (video encoder) για να δθλωκεί ςτον video server. Το IP ίςωσ
χρειαςτεί να γνωςτοποιθκεί και ςτθν ομάδα δικτφων για τθν παροχι ποιότθτασ υπθρεςίασ
κατά τθν διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.

Με τθν κακοριςμό των ρυκμίςεων του εξυπθρετθτι βίντεο δθμιουργείται ο ςφνδεςμοσ τθσ
μετάδοςθσ που μπορεί να αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο όπου ανακοινϊνεται θ εκδιλωςθ.
Θ ανακοίνωςθ πρζπει να δίνει πλθροφορίεσ για τον τρόπο παρακολοφκθςθσ τθσ
μετάδοςθσ, τισ εφαρμογζσ που πρζπει να υπάρχουν και τισ τυχόν ρυκμίςεισ που πρζπει να
κάνει ο χριςτθσ ςτο ςφςτθμά του. Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ δεν ζχει τον
ςυγκεκριμζνο αναπαραγωγζα πολυμζςων (media player) πρζπει να του δίνεται ζνασ
ςφνδεςμοσ από το οποίο κα τον «κατεβάςει» ςτο ςφςτθμά του. Επίςθσ πρζπει να υπάρχει
ενθμζρωςθ για τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ μετάδοςθσ.

Ρροτείνεται να υπάρχει βίντεο που κα παρουςιάηει το πρόγραμμα των παρουςιάςεων και
κα εμφανίηεται μζςω του link τθσ μετάδοςθσ. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι
μποροφν να ζχουν εκτόσ τθσ ενθμζρωςθσ και μια «γριγορθ» επιβεβαίωςθ ότι το ςφςτθμά
τουσ είναι ζτοιμο να προβάλει το βίντεο τθσ μετάδοςθσ. Το βίντεο αυτό μπορεί να γίνει
απλά με τθν εναλλαγι δφο εικόνων με το ενθμερωτικό κείμενο όπωσ εμφανίηεται ςτθν
επόμενθ εικόνα.

Εικ. 2 Ραράδειγμα ενθμερωτικοφ βίντεο

Ραρόμοια ςφντομα ενθμερωτικά βίντεο μποροφν να δθμιουργθκοφν για τα διαλείμματα
των μεταδόςεων.

Θ κωδικοποίθςθ του βίντεο κα γίνει ςε ρυκμοφσ μετάδοςθσ που ζχουν αποφαςιςτεί από
κοινοφ με τον παρουςιαςτι, για τθν περίπτωςθ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων, ι γίνεται με
ςυγκεκριμζνουσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ για να καλφψουν τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ.

Θ μετάδοςθ μπορεί να υποςτθρίηει και “multicast” αρκεί βζβαια να το υποςτθρίηει ο
εξυπθρετθτισ και να ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ ενεργοποίθςθσ.

Στον εξυπθρετθτι κα πρζπει να γίνουν επίςθσ και οι ρυκμίςεισ για τθν καταγραφι των
ςτατιςτικϊν κίνθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ροισ βίντεο.

ΒΗΜΑ 5ο. Δοκιμζσ
Στισ δοκιμζσ πρζπει να ςυμμετζχει (αν αυτό είναι εφικτό) και ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτισ
ϊςτε να του παρουςιαςτεί θ τελικι προτεινόμενθ λφςθ για τθν οργάνωςθ τθσ μετάδοςθσ
και να καταλιξουν ςε ζνα αποδεκτό ςενάριο. Ο εκπαιδευτισ κα πρζπει να μείνει
ικανοποιθμζνοσ ότι το περιεχόμενο τθσ παρουςίαςθσ ο ιχοσ και θ εικόνα του κα
μεταδίδεται κανονικά.

Οι δοκιμζσ αφοροφν και τθν δικτυακι υποδομι. Ρρζπει να δοκιμαςκοφν οι δικτυακζσ
παροχζσ τθσ αίκουςασ ςε ςχζςθ με τθν μετάδοςθ. Θα πρζπει να ςτθκεί ζνασ επιτραπζηιοσ
ι φορθτόσ Θ/Υ και να γίνει ςφνδεςθ με τον video server για μια δοκιμαςτικι μετάδοςθ.

Στθν περίπτωςθ που υπάρχει και τθλεδιάςκεψθ κα πρζπει να γίνει δοκιμαςτικι ςφνδεςθ
από τθν αίκουςα με το απομακρυςμζνο ο και να δοκιμαςτεί μζροσ του ςεναρίου που κα
υλοποιθκεί κατά τθν εκδιλωςθ.

Οι τεχνικοί που κα υποςτθρίξουν τθν μετάδοςθ κα πρζπει να παρευρίςκονται ςτισ δοκιμζσ
για να γνωρίςουν όλεσ τισ λεπτομζρειεσ τισ εκδιλωςθσ.

ΒΗΜΑ 6ο. Μετάδοςη
Τθν θμζρα τθσ μετάδοςθσ όλθ θ ομάδα κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν αίκουςα για το
ςτιςιμο του εξοπλιςμοφ. Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να ςτθκεί όςο το δυνατόν ενωρίτερα τθσ
εκδιλωςθσ ϊςτε να γίνουν τελικζσ δοκιμζσ και να αντιμετωπιςτοφν άμεςα τυχόν
προβλιματα. Ο κάκε τεχνικόσ ετοιμάηει τα ςυςτιματα που ζχει υπό τθν αρμοδιότθτά του
και ενθμερϊνει για τθν ςωςτι ςφνδεςι τουσ.

Δοκιμάηονται τα θχθτικά ςυςτιματα για τθν αποφυγι βόμβου μζχρι και τθν ειςαγωγι του
θχθτικοφ ςιματοσ ςτον κωδικοποιθτι βίντεο.

Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί μπαταρίεσ (πχ αςφρματα μικρόφωνα) κα πρζπει να πάρει
νζεσ μπαταρίεσ που κα κρατιςουν όλθ τθν διάρκεια τθσ μετάδοςθσ.

Ο εξυπθρετθτισ βίντεο ετοιμάηεται και μεταδίδει τθν ροι που λαμβάνει από τον
κωδικοποιθτι. Ελζγχεται ότι θ μετάδοςθ φτάνει μζςω των διακζςιμων ςυνδζςμων τθσ
ςχετικισ ανακοίνωςθσ.

Στισ ςυςκευζσ βίντεο ι DVD πρζπει να τοποκετθκοφν αντίςτοιχα μζςα εγγραφισ, καςζτα ι
DVD. Θ ςυςκευι εγγραφισ βίντεο είναι απαραίτθτθ κατά τισ ηωντανζσ μεταδόςεισ τόςο για
τθν καταγραφι τθσ εκδιλωςθσ ςε αποκθκευτικό μζςο εκτόσ του υπολογιςτι που κάνει τθν
κωδικοποίθςθ και μετάδοςθ. Θ ποιότθτα είναι πολφ καλφτερθ από τθν κωδικοποιθμζνθ
που ςυνικωσ είναι 320Χ240. Επίςθσ αποτελεί αςφαλζςτερθ μζκοδοσ δθμιουργίασ
αντιγράφων τθσ μετάδοςθσ που δεν εξαρτάται από το ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ. Σε
περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ κωδικοποίθςθσ θ ροι καταγραφισ ςυνεχίηει χωρίσ

προβλιματα ςτισ ςυςκευζσ εγγραφισ δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ποιοτικό αντίγραφο τθσ
εκδιλωςθσ για περαιτζρω χριςθ.

4.4 Χϊροι μετάδοςθσ (ενάρια και πετυχθμζνα παραδείγματα)
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν πραγματοποίθςθ
ηωντανϊν μεταδόςεων παρουςιάηοντασ ςενάρια που καλφπτουν διαφορετικοφσ χϊρουσ
από τουσ οποίουσ μπορεί να οργανωκοφν ςχετικζσ εκδθλϊςεισ. Συγκεκριμζνα κα
παρουςιαςτοφν τα εξισ ςενάρια:
Ηωντανι μετάδοςθ από αίκουςα διδαςκαλίασ
Ηωντανι μετάδοςθ από αίκουςα τθλε-εκπαίδευςθσ
Ηωντανι μετάδοςθ από χϊρο ςυνεδρίου
Ηωντανι μετάδοςθ από το γραφείο
Για το κάκε ςενάριο κα παρουςιαςτεί ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ, ο τρόποσ διαςφνδεςθσ
του και οι δικτυακζσ απαιτιςεισ.
Σε κάκε ςενάριο ο τεχνικόσ που αναλαμβάνει τθν υποςτιριξθ τθσ μετάδοςθσ κα πρζπει να
ζχει πλιρθ γνϊςθ του εξοπλιςμοφ και των δυνατοτιτων του. Θα πρζπει επίςθσ να
γνωρίηει:
τον ςκοπό τθσ μετάδοςθσ και τουσ υποψιφιουσ κεατζσ.
το υλικό των παρουςιάςεων
τι ζχει ςυμφωνθκεί με τουσ διοργανωτζσ ςχετικά με το ςτιςιμο των ομιλθτϊν, τθν
εναλλαγι μεταξφ ομιλθτϊν, διαφανειϊν και άλλου υλικοφ παρουςίαςθσ
τθν ςυμμετοχι τοπικοφ ακροατθρίου και τθν βίντεο κάλυψι τουσ
τθν φπαρξθ ςυμμετοχϊν μζςω τθλεδιάςκεψθσ.

Συνικωσ οι αίκουςεσ τθλε-

εκπαίδευςθσ περιλαμβάνουν ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ μζςω των οποίων
ςυμμετζχουν ενεργά απομακρυςμζνοι χριςτεσ και είναι απαραίτθτο να
εμφανίηονται και αυτοί ςτο βίντεο τθσ ηωντανισ μετάδοςθσ.
Μια απλι παρατιρθςθ, που είναι ςθμαντικό να τθν ζχουμε υπό όψθ κατά τθν παρουςίαςθ
των ςεναρίων, είναι ότι ο ςτακμόσ που αναλαμβάνει τθν κωδικοποίθςθ ζχει ςυνδεκεί με
ζνα ςιμα βίντεο και ζνα ςιμα ιχου. Θ παρατιρθςθ αυτι μασ βοθκάει ςτο να
εξαςφαλίςουμε καταρχιν τισ ςυςκευζσ που κα μασ δίνουν αυτά τα ςιματα. Αν υπάρχουν
περιςςότερεσ από μία κάμερεσ και πθγζσ ιχου τότε αυξάνεται θ πολυπλοκότθτα τθσ
μετάδοςθσ και απαιτείται να υπάρχουν οι κατάλλθλεσ ςυςκευζσ που κα τθν εξυπθρετιςουν

ϊςτε να καταλιξουμε να ζχουμε ζνα ςιμα (πχ καλϊδιο RCA) για τον ιχο και ζνα για το
βίντεο (πχ composite).
Το επόμενο ςχιμα παρουςιάηει τθν γενικι λογικι διάταξθ των βαςικϊν ςυςκευϊν που
χρειάηονται ςε μια ηωντανι μετάδοςθ και τθν παρακολοφκθςθ.
Θεαηές
Χώρος μεηάδοζης

Πηγή ήτοσ

Modem
Πηγή βίντεο

INTERNET

Encoder PC

Data Center

ISDN

Broaband

Videoserver

Εικ. 3 απλι διάταξθ ηωντανισ μετάδοςθσ.

4.5 Τπολογιςτικό ςφςτθμα
Το υπολογιςτικό ςφςτθμα που κα αναλάβει τθν κωδικοποίθςθ κα πρζπει να είναι
τελευταίασ τεχνολογίασ και να διακζτει τα παρακάτω:
Επεξεργαςτισ

Τουλάχιςτον 3 GHz

Μνιμθ RAM

Τουλάχιςτον 1 GB

κλθρόσ δίςκοσ

Τουλάχιςτον 80 GB

Κάρτα ιχου

Απαραίτθτθ

Κάρτα καταγραφισ βίντεο

Απαραίτθτθ και απαιτείται να
είναι ςυμβατι με τθν εφαρμογι

κωδικοποίθςθσ (windows media
encoder, real producer)
Παροχι ειςόδου firewire

Επικυμθτό

DVD εγγραφισ

Απαραίτθτο

Κάρτα δικτφου 100/1000

Απαραίτθτθ

4.5.1.1 Λογιςμικό
Στον υπολογιςτι κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό που κα κάνει τθν
κωδικοποίθςθ βίντεο και ιχου (πχ windows media encoder, real producer).
4.5.1.2 Δίκτυο δεδομζνων
Ο υπολογιςτικόσ εξοπλιςμόσ δζχεται δφο ςιματα (βίντεο και ιχο) και απαιτεί μια μόνο
ςφνδεςθ προσ το δίκτυο δεδομζνων. Ρροτείνεται θ ςφνδεςθ να είναι τθσ τάξθσ των
100Mbps που ςυνικωσ ςε χϊρουσ ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων προςφζρεται. Βζβαια θ
κωδικοποίθςθ του βίντεο είναι πολφ χαμθλότερθ ςυνικωσ 250 – 350 Kbps για μονι ροι και
περίπου 550 Kbps για τρεισ ροζσ βίντεο προσ τον βίντεο εξυπθρετθτι, οπότε και μια
«κακαρι» ςφνδεςθ που προςφζρει εφροσ 1 Mbps upload μπορεί να εξυπθρετιςει.
Ρροτείνονται όμωσ τα 100 Mbps (όπου αυτό προςφζρεται για αςφάλεια).

4.6 Περιγραφι εξοπλιςμοφ
Στθν παράγραφο αυτι κα γίνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ του εξοπλιςμοφ που ςυνικωσ
χρθςιμοποιείται ςε ηωντανζσ μεταδόςεισ. Στον εξοπλιςμό περιλαμβάνονται ςυςκευζσ
βίντεο, ιχου και υπολογιςτικά ςυςτιματα κακϊσ και οι τφποι καλωδίων που
χρθςιμοποιοφνται για τθν διαςφνδεςθ τουσ.
4.6.1.1 Καλώδια και απολήξεισ βίντεο
DV – Firewire

S-Video

Composite RCA
απόλθξθ

Composite BNC
απόλθξθ

RCA ςε BNC
μετατροπζασ
BNC ςε RCA
μετατροπζασ

4.6.1.2 Καλώδια και απολήξεισ ήχου
RCA

RCA απόλθξθ

RCA ςε RCA

XLR

XLR ςε Jack

Καρφί – Jack
Μικρό

Καρφί ςε RCA

Καρφί – Jack
Μεγάλο 6,5mm

4.6.1.3 Εξοπλιςμόσ ήχου
Μίκτθσ ιχου και
κανάλι ειςαγωγισ
και ελζγχου πθγισ
ειςόδου

Μικρόφωνο
ενςφρματο χειρόσ

Αςφρματο
μικρόφωνο πζτου
με δυνατότθτα
προςαρμογισ του
δζκτθ ςε κάμερα

Αςφρματο
μικρόφωνο χειρόσ

Σρίποδο
μικροφϊνου

Βάςθ μικροφϊνου
επιτραπζηια

4.6.1.4 Εξοπλιςμόσ εικόνασ
Video switcher

Πολλαπλζσ είςοδοι
από ςφςτθμα
τθλεδιάςκεψθσ

Κάμερα και τρίποδο
Προτείνεται κάμερα
με 3 CCD

Ζξοδοι βίντεο
κάμερασ
αναλογικοφ και
ψθφιακοφ ςιματοσ

Κάμερα αίκουςασ
pan & tilt

Κάμερα κειμζνων

Μόνιτορ
παρακολοφκθςθσ ι
απλι τθλεόραςθ

Web camera

4.6.1.5 Υπολογιςτικόσ εξοπλιςμόσ και κάρτεσ βίντεο
Φορθτόσ
υπολογιςτισ με
firewire interface

φνδεςθ κάμερασ
με υπολογιςτι
μζςω DV

Τπολογιςτισ
γραφείου και
ςυνδζςεισ για
ψθφιακό βίντεο
firewire, αναλογικό
βίντεο & κάρτασ
ιχου

Καλϊδια από
κάρτα καταγραφισ
βίντεο

4.7 Ηωντανι μετάδοςθ από αίκουςα τθλε-εκπαίδευςθσ
Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο είναι το πιο εφκολο ςτθν υλοποίθςθ για τον απλό λόγο ότι ςε μια
αίκουςα τθλε-εκπαίδευςθσ υπάρχει ιδθ εγκατεςτθμζνοσ το ςφνολο του απαιτοφμενου
εξοπλιςμοφ και διακζτει το δωμάτιο ελζγχου ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται όλα τα ςιματα
ιχου και βίντεο. Ζχοντασ ςυγκεντρωμζνα όλα τα ςιματα ςτο δωμάτιο ελζγχου και

ςυγκεκριμζνα τον ιχο ςε κονςόλα – μίκτθ ιχου και το βίντεο ςε ζνα video-switcher
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ εξόδουσ που χρειαηόμαςτε ϊςτε να ςυνδεκοφν ςτον
υπολογιςτικό εξοπλιςμό ο οποίοσ κα κωδικοποιεί βίντεο και ιχο για τθν μετάδοςθ.
4.7.1 ιμα βίντεο
Από τον εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό κα πρζπει να επιλεγεί θ πθγι που κα προςφζρει το
ςιμα βίντεο και που κα καλφπτει το ςενάριο που ζχει ςυηθτθκεί με τουσ διοργανωτζσ. Από
τθν επιλεγμζνθ μοναδικι ςφνδεςθ βίντεο κα πρζπει να περνάνε όλεσ οι δυνατζσ επιλογζσ
που ζχουν ςχεδιαςτεί από τον «ςκθνοκζτθ» τθσ εκδιλωςθσ για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ
του ςεναρίου. Σε μια αίκουςα τθλε-εκπαίδευςθσ υπάρχουν περιςςότερεσ από μια πθγζσ
βίντεο (κάμερεσ κοινοφ, εγγράφων) οι οποίεσ ςυγκεντρϊνονται είτε ςε βίντεο επιλογζα
(video switcher) ι ςε ςφςτθμα τθλεδιάςκεψθσ που υποςτθρίηει πολλζσ ειςόδουσ βίντεο και
δίνουν μία ζξοδο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ηωντανι μετάδοςθ. Υπάρχει
βζβαια και θ περίπτωςθ χριςθσ κάμερασ (πικανότατα καλφτερθσ ποιότθτασ) που είναι
εκτόσ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ τθσ αίκουςασ και ίςωσ κα πρζπει να ςυνδεκεί ςτο
υπολογιςτικό ςφςτθμα χωρίσ τθν διαμεςολάβθςθ κάποιου switcher. Στθν τελευταία
ςφνδεςθ δεν κα μποροφμε να ζχουμε εναλλαγζσ μεταξφ άλλων βίντεο πθγϊν.
Θ κάμερα προτείνεται να είναι με 3 CCD για τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα.
4.7.2 ιμα ιχου
Με τθν ίδια ςκζψθ επιλζγουμε και τθν ςυςκευι που κα μα δίνει το μοναδικό ςιμα ιχου
που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μετάδοςθ. Συνικωσ ο μίκτθσ ιχου είναι θ καλφτερθ
επιλογι λόγω του ότι ςυγκεντρϊνονται ςε αυτόν όλα τα μικρόφωνα (ενςφρματα και
αςφρματα) τθσ αίκουςασ κακϊσ και άλλων πθγϊν ιχου όπωσ υπολογιςτισ παρουςιαςτι,
ςυςκευζσ βίντεο (VHS, DVD) κ.α.
4.7.3 υνδζςεισ
Ρροθγουμζνωσ ζχουν παρουςιαςτεί πίνακεσ με φωτογραφίεσ του εξοπλιςμοφ που
αναφζρονται ςτα ςχιματα ωσ βοικθμα κατά τθν διάρκεια των ςυνδζςεων.

Χώρος μεηάδοζης

Σκληρός δίζκος
Τοπική
αποθήκεσζη

Μίκτης ήτοσ
Main out - Καρυί
Video Switcher
Svideo out και
composite out
S-Video

TCP/IP

DVD Rec

composite

Encoder PC

Video Composite-in
Audio Καρυί IN
Back Up εγγραθή

Εικ. 4 ςφνδεςθ με χριςθ βίντεο επιλογζα

Χώρος μεηάδοζης

Σκληρός δίζκος
Τοπική
αποθήκεσζη

Μίκτης ήτοσ
Main out - Καρυί
DV Camera
DV Out
Svideo ή
Composite out

Composite ή
SVideo

DVD Rec
S-video-in ή
composite-in
RCA IN audio

DV

TCP/IP
Encoder PC

Back Up εγγραθή

Εικ. 5 ςφνδεςθ με χριςθ DV κάμερασ

Στισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ κωδικοποίθςθσ κα πρζπει να γίνεται θ επιλογι για
τοπικι αποκικευςθ (Local archiving). Επίςθσ κα πρζπει να ενεργοποιθκεί και θ εγγραφι
αντιγράφου ςτον βίντεο εξυπθρετθτι (video server archiving)

Στα ςχιματα εμφανίηεται και το DVD εγγραφισ ωσ μονάδα αποκικευςθσ αςφαλείασ.

4.8 Ηωντανι μετάδοςθ από αίκουςα διδαςκαλίασ
Θ μετάδοςθ από χϊρο διδαςκαλίασ παρουςιάηει αρκετοφσ περιοριςμοφσ ςε ςχζςθ με τθν
αίκουςα τθλε-εκπαίδευςθσ με βαςικότερο λόγο ότι δεν υπάρχουν υποδομζσ για τθν
εξυπθρζτθςθ τζτοιων εκδθλϊςεων. Οι αίκουςεσ είναι, ςυνικωσ, ςχεδιαςμζνεσ απλά για
τθν υποςτιριξθ μακθμάτων χωρίσ τθν χριςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και ίςωσ χωρίσ
δικτυακζσ υποδομζσ. Ρρζπει λοιπόν να εξαςφαλιςτεί τουλάχιςτον μία δικτυακι παροχι
ςτθν αίκουςα από τθν οποία πρόκειται να γίνει θ μετάδοςθ. Το κετικό ςχετικά με τθν
δικτυακι παροχι είναι ότι θ αίκουςα βρίςκεται ςε ακαδθμαϊκό χϊρο και υπάρχει μεγάλθ
πικανότθτα να είναι διακζςιμθ εφκολα ςφνδεςθ μεγάλου εφρουσ.
Επίςθσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί το ελάχιςτο του εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν
υλοποίθςθ τθσ απλισ διάταξθσ για τθν ηωντανι μετάδοςθ και αυτό κα περιλαμβάνει:
Κάμερα και τρίποδο
Μικρόφωνο ενςφρματο ι αςφρματο κάμερασ (προτειμότερο) και μπαταρίεσ για το
αςφρματο
Υπολογιςτικό ςφςτθμα
Συςκευι εγγραφισ βίντεο (DVD ι VHS)
Καλϊδια βίντεο και ιχου
Καλϊδιο δικτφου
4.8.1 ιμα βίντεο
Θ κάμερα κα προςφζρει το ςιμα βίντεο και προτείνεται να γίνει χριςθ DV (firewire) προσ
το υπολογιςτικό ςφςτθμα. Το DV περνάει ψθφιακι εικόνα και ιχο από το ίδιο καλϊδιο
οπότε ζχουμε λιγότερα καλϊδια και ταυτόχρονα τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα που
μπορεί να δϊςει θ κάμερα.
Το ςιμα βίντεο προσ τθν ςυςκευι εγγραφισ βίντεο κα είναι S-Video ι composite, με
προτίμθςθ ςτο ποιοτικότερο S-Video.
Ο ιχοσ προσ τθν ςυςκευι εγγραφισ βίντεο κα είναι μζςω των RCA εξόδων τθσ κάμερασ.
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτον φωτιςμό τθσ αίκουςασ που πρζπει να βοθκάει
ςτθν καλφτερθ λιψθ από τθν κάμερα.
Θ κάμερα πρζπει να τοποκετθκεί ςε τρίποδο που κα ρυκμιςτεί να είναι ςτο φψοσ του
παρουςιαςτι ϊςτε να μθν εγγράφει υπό γωνία.

4.8.2 ιμα ιχου
Το θχθτικό ςιμα το παίρνουμε μζςω ενςφρματου ι αςφρματου μικροφϊνου. Ρροτείνεται
το αςφρματο μικρόφωνο το οποίο κα προςαρμόηεται πάνω ςτθν κάμερα. Θ κάμερα κα
πρζπει να προςφζρει και ρυκμίςεισ για τθν ζνταςθ του μικροφϊνου.
4.8.3

υνδζςεισ

Σκληρός δίζκος
Τοπική
αποθήκεσζη

MIC

DV
Audio RCA

Composite ή
SVideo

DVD Rec
S-video-in ή
composite-in
RCA IN audio

TCP/IP
Encoder PC

Back Up εγγραθή

4.9 Ηωντανι μετάδοςθ από χϊρο ςυνεδρίου
Θ μετάδοςθ από χϊρο ςυνεδρίου δεν διαφζρει ιδιαίτερα από τον χϊρο διδαςκαλίασ. Θ
ςθμαντικι διαφορά τουσ είναι ςτισ δικτυακζσ δυνατότθτεσ του ςυνεδριακοφ χϊρου που
πρζπει να διερευνθκοφν, πολφ πριν τθν εκδιλωςθ, ϊςτε να γίνει γνωςτό τι δυνατότθτεσ
προςφζρονται. Οι δικτυακζσ απαιτιςεισ μιασ μετάδοςθσ, όπωσ αναφζραμε και
προθγοφμενα, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τον ρυκμό μετάδοςθσ τθσ ροισ βίντεο που
κζλουμε να προςφζρουμε.
Ζνα κετικό ςτθν ςυγκεκριμζνθ μετάδοςθ είναι ότι ςε ςυνεδριακοφσ χϊρουσ ςυνθκίηεται θ
χριςθ μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ οπότε και λφνεται ζνα κζμα τθσ παροχι ποιοτικοφ
ςιματοσ ιχου. Ρρζπει να όμωσ να υπάρχει το καλϊδιο που κα ςυνδζςει τθν μικροφωνικι
του χϊρου με τθν κάμερα τθσ μετάδοςθσ. Τζτοιο καλϊδιο είναι ςυνικωσ κατθγορίασ XLR
ςε καρφί.
Για τον εξοπλιςμό ιςχφει ότι και ςτο ςενάριο τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ
4.9.1 ιμα βίντεο
Θ κάμερα κα προςφζρει το ςιμα βίντεο και προτείνεται να γίνει χριςθ DV (firewire) προσ
το υπολογιςτικό ςφςτθμα. Το DV περνάει ψθφιακι εικόνα και ιχο από το ίδιο καλϊδιο

οπότε ζχουμε λιγότερα καλϊδια και ταυτόχρονα τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα που
μπορεί να δϊςει θ κάμερα.
Το ςιμα βίντεο προσ τθν ςυςκευι εγγραφισ βίντεο κα είναι S-Video ι composite, με
προτίμθςθ ςτο ποιοτικότερο S-Video.
Ο ιχοσ προσ τθν ςυςκευι εγγραφισ βίντεο κα είναι μζςω των RCA εξόδων τθσ κάμερασ.
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτον φωτιςμό τθσ αίκουςασ που πρζπει να βοθκάει
ςτθν καλφτερθ λιψθ από τθν κάμερα.
Θ κάμερα πρζπει να τοποκετθκεί ςε τρίποδο που κα ρυκμιςτεί να είναι ςτο φψοσ του
παρουςιαςτι ϊςτε να μθν εγγράφει υπό γωνία.

4.9.2 ιμα ιχου
Το θχθτικό ςιμα το παίρνουμε μζςω τθσ μικροφωνικισ τθσ αίκουςασ.

4.9.3

υνδζςεισ

Μικρουωνική
αίθοσσας
R
XL

Σκληρός δίζκος
Τοπική
αποθήκεσζη

DV
Audio RCA

Composite ή
SVideo

DVD Rec
S-video-in ή
composite-in
RCA IN audio

TCP/IP
Encoder PC

Back Up εγγραθή

4.10 Ηωντανι μετάδοςθ από γραφείο
Θ μετάδοςθ από τον χϊρο του γραφείου είναι θ απλοφςτερθ μορφι μετάδοςθσ ανάλογα
βζβαια και με τθν ποιότθτα που κζλουμε να ζχουμε το αποκθκευμζνο βίντεο υλικό. Αν
ακολουκιςουμε το ςενάριο του χϊρου διδαςκαλίασ τότε ζχουμε πολφ καλι ποιότθτα τόςο
ςτθν μετάδοςθ αλλά και ςτο αποκθκευμζνο υλικό.

Μποροφμε όμωσ να υλοποιιςουμε μια μετάδοςθ χαμθλότερων απαιτιςεων μόνο με τον
εξοπλιςμό που είναι διακζςιμοσ ςτο γραφείο. Οι απαιτιςεισ ςε υπολογιςτικό εξοπλιςμό
παραμζνουν οι ίδιεσ αν υπάρχει απαίτθςθ για μετάδοςθ πολλαπλισ ροισ βίντεο (multi bit
rate video stream). Αν δεν απαιτείται πολλαπλι ροι τα χαρακτθριςτικά του υπολογιςτικοφ
εξοπλιςμοφ μποροφν να μειωκοφν.

Επεξεργαςτισ

Τουλάχιςτον 2 GHz

Μνιμθ RAM

Τουλάχιςτον 1 GB

κλθρόσ δίςκοσ

Τουλάχιςτον 80 GB

Κάρτα ιχου

Απαραίτθτθ

Κάρτα καταγραφισ βίντεο

Επικυμθτι

Παροχι ειςόδου firewire

Επικυμθτι

DVD εγγραφισ

Επικυμθτι

Κάρτα δικτφου 100/1000

Απαραίτθτθ

Web camera

Απαραίτθτθ

Μικρόφωνο

Απαραίτθτο

Το λογιςμικό παραμζνει το ίδιο.
Στθν ςυγκεκριμζνθ μετάδοςθ θ ςφνδεςθ είναι απλοφςτερθ μια και όλα γίνονται ςτο
υπολογιςτικό ςφςτθμα που κάνει τθν κωδικοποίθςθ.
Το βίντεο ςιμα ζρχεται από τθν web camera που ςυνδζεται μζςω τθσ κφρασ USB ςτο
ςφςτθμα και ο ιχοσ ζρχεται από το μικρόφωνο που ςυνδζεται ςτθν κάρτα ιχου.
Θ δικτυακι ςφνδεςθ πρζπει να είναι το λιγότερο 10/100 Mbps.
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Διαδικαςία προετοιμαςίασ Ηωντανϊν Μεταδόςεων για το ΠΔ


Αρχικά γίνεται θ αίτθςθ για Ηωντανι Μετάδοςθ με email ςτο Helpdesk του Πανελλινιου
χολικοφ Δικτφου ι με αίτθςθ (δελτίο) ςτο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα http://helpdesk.sch.gr.



Θ αίτθςθ φτάνει ςτον Φορζα Τλοποίθςθσ και ςυντονίηει τα επόμενα βιματα



Ο φορζασ υλοποίθςθσ επεξεργάηεται τθν αίτθςθ . Επικοινεί με τα άτομα που είναι υπεφκυνα
για τθ ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ – μετάδοςθ. Αρχικά δίνει οδθγίεσ μζςω email και τθλεφωνικά
για τθν προετοιμαςία του ςυςτιματοσ (υπολογιςτισ) που κα κάνει τθ κωδικοποίθςθ- μετάδοςθ.
Επίςθσ προτείνει ςενάρια και ωσ προσ το «ςτιςιμο» του εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ.



Προετοιμάηεται ο Βίντεο Εξυπθρετθτισ του ΠΔ με τα ςτοιχεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδιλωςθσ
(δθμιουργία Publishing Point), δθμιουργία διευκφνςεων που μπορεί να παρακολουκιςει
κάποιοσ τθν εκδιλωςθ και αποςτολι τουσ ςτον υπεφκυνο για τθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ςτθ
ςελίδα του ΠΔ ςτο http://www.sch.gr/rts και http://www.sch.gr/



Γίνονται δοκιμαςτικζσ μεταδόςεισ από το ςθμείο τθσ εκδιλωςθσ για να εξεταςτεί ότι όλα
λειτουργοφν ςωςτά και να ελεγχεί θ ποιότθτα τθσ εικόνασ και του ιχου ϊςτε να είναι θ
καλφτερθ δυνατι.



Σθν θμζρα τθσ Ηωντανισ Μετάδοςθσ ο φορζασ υλοποίθςθσ ζχει τθν ευκφνθ για τθ ςωςτι
λειτουργία του Βίντεο Εξυπθρετθτι. Θ μετάδοςθ ξεκινάει τουλάχιςτον 1 ϊρα πριν από τθ
προγραμματιςμζνθ ϊρα τθσ εκδιλωςθσ. Αυτό γίνεται για να ελεγχκοφν οι τελευταίεσ
λεπτομζρειεσ και επιλυκοφν προβλιματα που μπορεί να προκφψουν.



Ο Φορζασ Τλοποίθςθσ επιβλζπει και βρίςκεται ςε ετοιμότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
μετάδοςθσ.



Μετά το τζλοσ τθσ μετάδοςθσ , εάν επικυμοφν οι οργανωτζσ τθσ , κάνουν αίτθμα και
αποςτζλλουν το υλικό τθσ εκδιλωςθσ, για να αναρτθκεί ςτθ ςελίδα του ΠΔ http://vod.sch.gr/.

6

Οδθγίεσ κωδικοποίθςθσ για ηωντανι μετάδοςθ

Για να πραγματοποιθκεί μία ηωντανι μετάδοςθ εκδιλωςθσ μζςω διαδικτφου κα πρζπει να
προετοιμαςτεί κατάλλθλα ο υπολογιςτισ που κα κωδικοποιεί το βίντεο κατά τθν διάρκεια
τθσ εκδιλωςθσ. Θ κωδικοποίθςθ του βίντεο γίνεται με τθν εφαρμογι Windows Media
Encoder.

6.1

Windows Media Encoder
Το πρόγραμμα Windows Media Encoder μπορείτε να το κατεβάςετε απο το
ςφνδεςμο που φαίνεται παρακάτω.

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.mspx

6.2

Ρυκμίηοντασ τον Windows Media Encoder
Αφοφ εγκαταςτιςετε το πρόγραμμα ςτον Θ/Υ, κα πρζπει να κάνετε τισ απαραίτθτεσ
ρυκμίςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια.

6.2.1

Εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ
Αφοφ ανοίξετε το πρόγραμμα κα εμφανιςτεί ο «Οδθγόσ» New Session. Στθν
προκειμζνθ περίπτωςθ κα επιλζξετε «Άκυρο» (όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω
εικόνα).

Στθ ςυνζχεια επιλζξτε το μενοφ «Properties» με το οποίο κα εμφανιςτεί το ενςωματωμζνο
παράκυρο «Session Properties» όπου και κα ακολουκιςετε τα βιματα που

παρουςιάηονται παρακάτω.

6.2.2

Προςδιοριςμόσ Πθγϊν ιχου και Βίντεο
Στθν πρϊτθ «καρτζλα», ςτο παράκυρο «Session Properties», με το όνομα
«Sources» κα επιλζξετε «Source From: Devices» και κα δθλϊςετε τθν πθγι
βίντεο (κάμερα) και τθν πθγι ιχου (μικρόφωνο) ςτο «Video» και «Audio»
αντίςτοιχα.

6.2.3

Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ τθσ εφαρμογισ με τον Video Server
Αφοφ τελειϊςετε κα πάτε ςτθ δεφτερθ «καρτζλα» με το όνομα Output. Εδϊ
δθλϊνετε τισ ρυκμίςεισ για τθν επικοινωνία τθσ εφαρμογισ με τον εξυπθρετθτι
βίντεο.
Επιλζξτε το «Pull from encoder» όπου κα βάλετε το Port number (πχ.
1361) το οποίο κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον διαχειριςτι του
εξυπθρετθτι βίντεο που κα υποςτθρίξει τθν ηωντανι μετάδοςθ.
Επιλζξτε το «Archive to file», ςτθν περίπτωςθ που κζλετε να δθμιουργθκεί
αντίγραφο τθσ μετάδοςισ ςασ τοπικά ςτο Θ/Υ και ςτθν ςυνζχεια δθλϊςτε
το όνομα που επικυμείτε για το αρχείο βίντεο.

6.2.4

Κωδικοποίθςθ του μεταδιδόμενου βίντεο
Στθν τρίτθ καρτζλα του παρακφρου «Session Properties» με το όνομα
«Compression» κακορίηεται ο ρυκμόσ μετάδοςθσ (bit rate) με το οποίο κα γίνει θ
κωδικοποίθςθ του μεταδιδόμενου βίντεο. Εξ’ οριςμοφ είναι επιλεγμζνοσ ο
ρυκμόσ μετάδοςθσ 282 Κbps.

Ρατϊντασ το κουμπί «Edit» εμφανίηεται το παράκυρο «Custom Encoding
Settings» ςτο οποίο κα διαμορφϊςετε το ρυκμό μετάδοςθσ του μεταδιδόμενου
βίντεο ανάλογα με τθν ταχφτθτα «Upload» που ζχει θ ςφνδεςθ του Θ/Υ με το
διαδίκτυο ςτο ςθμείο μετάδοςθσ. Ο ρυκμόσ μετάδοςθσ πρζπει να είναι
μικρότεροσ από τθν ταχφτθτα «Upload». Αν για παράδειγμα θ ςφνδεςθ ζχει
ταχφτθτα «Upload» 256Κbps τότε ο ρυκμόσ μετάδοςθσ του μεταδιδόμενου
βίντεο πρζπει να είναι μικρότεροσ – ίςοσ από 220Kbps περίπου.
Είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιθκεί κωδικοποίθςθ πολλαπλϊν ροϊν (Multiple
Bit Rate) για το μεταδιδόμενο βίντεο. Αυτό μπορεί να γίνει, αν ςτθν καρτζλα
«Compression» του παρακφρου «Session Properties» και ςτθν επιλογι «Bit
rates» επιλζξουμε περιςςότερουσ από δφο ρυκμοφσ μετάδοςθσ. Για παράδειγμα
μποροφμε να δθμιουργιςουμε τισ παρακάτω ροζσ: 250Kbps, 150Kbps, 48Kbps,
επιλζγοντασ τρεισ ροζσ από τθν επιλογι «Bit rates» και διαμορφϊνοντασ τισ
ανάλογα ςτο παράκυρο «Custom Encoding Settings».
Χρθςιμοποιϊντασ

κωδικοποίθςθ

πολλαπλϊν

ροϊν

βίντεο,

αυτό

που

επιτυγχάνεται είναι, ςτο ςθμείο παρακολοφκθςθσ να γίνεται αυτόματα θ επιλογι

τθσ ροισ βίντεο, για τθν βζλτιςτθ ποιότθτα αναπαραγωγισ, ανάλογα με τθν
ταχφτθτα «Download» που ζχει θ ςφνδεςθ με το διαδίκτυο του Θ/Υ ςτο ςθμείο
παρακολοφκθςθσ. Βζβαια, όπωσ και ςτον μονό ρυκμό μετάδοςθσ, ο ςυνολικόσ
ρυκμόσ μετάδοςθσ τθσ πολλαπλισ ροισ βίντεο δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν
ταχφτθτα «Upload» που ζχει θ ςφνδεςι του Θ/Υ ςτο ςθμείο μετάδοςθσ με το
διαδίκτυο.

Μετά το τζλοσ όλων των ρυκμίςεων κα πρζπει να πατιςετε Apply .

6.2.5

Start Encoding

Για να ξεκινιςει θ μετάδοςθ πατάτε Start Encoding και αυτόματα κα ςυνδεκεί θ
εφαρμογι ςτο Server και θ εκδιλωςθ κα μεταδίδεται ςτο διαδίκτυο ηωντανά.
Με τθν ζναρξθ τθσ μετάδοςθσ μπορείτε να δείτε αν ο encoder ζχει ςυνδεκεί με
τον video server από το TAB CONNECTIONS του MONITOR. Εκεί κα εμφανιςτεί το
IP του server.

