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ΔΙΑΓΩΓΖ
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία δσληαλή κεηάδνζε εθδήισζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη
λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ν ππνινγηζηήο πνπ ζα θσδηθνπνηήζεη ην βίληεν θαη ζα ζηεξίμεη
ηε κεηάδνζε. Η θσδηθνπνίεζε ηνπ βίληεν γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή Windows Media Encoder.

Έλα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή Windows Media
Encoder είλαη ε θσδηθνπνίεζε ελόο βίληεν ζε πνιιαπιέο ξνέο (Multiple Bit Rate)

1
1.1

Οδηγίες
Ππιν ηην έναπξη ηηρ μεηάδοζηρ
Γηα ηελ ζσζηή κεηάδνζε εθδήισζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’

όςε ηα αθόινπζα :
Να ππάξρεη δηθηπαθή ζύλδεζε ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο κε δπλαηόηεηα
upload ηνπιάρηζηνλ 128 Kbps. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην εύξνο δηθηύνπ γηα
ην upload ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο κεηαδόζεηο
θαη θαιύηεξε πνηόηεηα βίληεν ζηνλ ηειηθό ρξήζηε.
Ιζρπξόο Η/Υ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
o

Δπεμεξγαζηηθή ηζρύο ηνπ ππνινγηζηή πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ή
ίζε κε 2GHz.

o

Μλήκε RAM >= 512 MB.

o

Κάξηα θαηαγξαθήο βίληεν ή Firewire αλ ππάξρεη ςεθηαθή θάκεξα ή
USB v2 γηα ηελ ζύλδεζε web θάκεξαο.

o

Κάξηα ήρνπ γηα ζύλδεζε ηνπ κηθξνθώλνπ ή ηελ έμνδν ήρνπ ηεο
θάκεξαο.

Σηνλ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα δηακνξθσζεί ε εθαξκνγή
θσδηθνπνίεζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν.
Βίληεν θάκεξα
o

Web θάκεξα(ρακειή πνηόηεηα).

o

Χεθηαθή θάκεξα(πςειή πνηόηεηα)

Μηθξόθσλν κε ζύλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή.
Να ππάξρεη ζηαζεξή IP. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα
απόδνζεο ζηαζεξήο IP ηόηε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν δηαρεηξηζηήο θαη λα
αθνινπζεζεί δηαθνξεηηθή ζύλδεζε ηνπ ζεκείνπ κεηάδνζεο κε ηνλ θεληξηθό
εμππεξεηεηή βίληεν.
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Windows Media Encoder
Τν πξόγξακκα Windows Media Encoder κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε απν ην ζύλδεζκν
πνπ θαίλεηαη παξαθάησ.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/encoder/default.mspx

1.3

Ρςθμίζονηαρ ηον Windows Media Encoder
Αθνύ εγθαηαζηήζεηε ην πξόγξακκα ζηνλ Η/Υ, ζα πξέπεη λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο
ξπζκίζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.

1.3.1

Εκκίνηζη ηης εθαρμογής
Αθνύ αλνίμεηε ην πξόγξακκα ζα εκθαληζηεί ν «Οδεγόο» New Session. Σηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα επηιέμεηε

«Άθπξν» (όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ

εηθόλα).
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Σηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην κελνύ «Properties» κε ην νπνίν ζα εκθαληζηεί ην

ελζσκαησκέλν παξάζπξν «Session Properties» όπνπ θαη ζα αθνινπζήζεηε ηα
βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
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Προζδιοριζμός Πηγών ήτοσ και Βίνηεο
Σηελ πξώηε «θαξηέια», ζην παξάζπξν «Session Properties», κε ην όλνκα
«Sources» ζα επηιέμεηε «Source From: Devices» θαη ζα δειώζεηε ηελ πεγή
βίληεν (θάκεξα) θαη ηελ πεγή ήρνπ (κηθξόθσλν) ζην «Video» θαη «Audio»
αληίζηνηρα.
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Ρσθμίζεις επικοινωνίας ηης εθαρμογής με ηον Video Server
Αθνύ ηειεηώζεηε

ζα πάηε ζηε δεύηεξε «θαξηέια» κε ην όλνκα Output. Δδώ

δειώλεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ εμππεξεηεηή
βίληεν.
Δπηιέμηε ην «Pull from encoder» όπνπ ζα βάιεηε ην Port number

(πρ.

1361) ην νπνίν ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ
εμππεξεηεηή βίληεν πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ δσληαλή κεηάδνζε.
Δπηιέμηε ην «Archive to file», ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα δεκηνπξγεζεί
αληίγξαθν ηεο κεηάδνζήο ζαο ηνπηθά ζην Η/Υ θαη ζηελ ζπλέρεηα δειώζηε
ην όλνκα πνπ επηζπκείηε γηα ην αξρείν βίληεν.
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Κωδικοποίηζη ηοσ μεηαδιδόμενοσ βίνηεο
Σηελ

ηξίηε

θαξηέια

ηνπ

παξαζύξνπ

«Session Properties»

κε

ην

όλνκα

«Compression» θαζνξίδεηαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο (bit rate) κε ην νπνίν ζα γίλεη ε
θσδηθνπνίεζε ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν. Δμ’ νξηζκνύ είλαη επηιεγκέλνο ν ξπζκόο
κεηάδνζεο 282 Κbps.
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Παηώληαο ην θνπκπί «Edit» εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν «Custom Encoding
Settings» ζην νπνίν ζα δηακνξθώζεηε ην ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ
βίληεν αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα «Upload» πνπ έρεη ε ζύλδεζε ηνπ Η/Υ κε ην
δηαδίθηπν ζην ζεκείν κεηάδνζεο. Ο ξπζκόο κεηάδνζεο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο
από ηελ ηαρύηεηα «Upload». Αλ γηα παξάδεηγκα ε ζύλδεζε έρεη ηαρύηεηα
«Upload» 256Κbps ηόηε ν ξπζκόο κεηάδνζεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ βίληεν πξέπεη λα
είλαη κηθξόηεξνο – ίζνο από 220Kbps πεξίπνπ.
Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεί θσδηθνπνίεζε πνιιαπιώλ ξνώλ (Multiple
Bit Rate) γηα ην κεηαδηδόκελν βίληεν. Απηό κπνξεί λα γίλεη, αλ ζηελ θαξηέια
«Compression» ηνπ παξαζύξνπ «Session Properties» θαη ζηελ επηινγή «Bit
rates» επηιέμνπκε πεξηζζόηεξνπο από δύν ξπζκνύο κεηάδνζεο. Γηα παξάδεηγκα
κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο παξαθάησ ξνέο: 250Kbps, 150Kbps, 48Kbps,
επηιέγνληαο ηξεηο ξνέο από ηελ επηινγή «Bit rates»

θαη δηακνξθώλνληαο ηηο

αλάινγα ζην παξάζπξν «Custom Encoding Settings».
Φξεζηκνπνηώληαο θσδηθνπνίεζε πνιιαπιώλ ξνώλ βίληεν, απηό πνπ επηηπγράλεηαη
είλαη, ζην ζεκείν παξαθνινύζεζεο λα γίλεηαη απηόκαηα ε επηινγή ηεο ξνήο
βίληεν, γηα ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα αλαπαξαγσγήο, αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα
«Download» πνπ έρεη ε ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν ηνπ Η/Υ ζην ζεκείν
παξαθνινύζεζεο. Βέβαηα, όπσο θαη ζηνλ κνλό ξπζκό κεηάδνζεο, ν ζπλνιηθόο
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ξπζκόο κεηάδνζεο ηεο πνιιαπιήο ξνήο βίληεν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ
ηαρύηεηα «Upload» πνπ έρεη ε ζύλδεζή ηνπ Η/Υ ζην ζεκείν κεηάδνζεο κε ην
δηαδίθηπν.

Μεηά ην ηέινο όισλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα παηήζεηε Apply .
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Start Encoding

Γηα λα μεθηλήζεη ε κεηάδνζε παηάηε Start Encoding θαη απηόκαηα ζα ζπλδεζεί ε
εθαξκνγή ζην Server θαη ε εθδήισζε ζα κεηαδίδεηαη ζην δηαδίθηπν δσληαλά.
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Κέληξν Δπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ
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