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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
ην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο 
πηπρηαθήο καο εξγαζίαο Γξ. Ησάλλε Φαξνκήιηγθν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξφζπκε 
ππνζηήξημε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ καο παξείρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Δγθάξδηεο επραξηζηίεο ζηνπο θχξηνπο Ξαλζφπνπιν 
Θεφδσξν, Κνηζίδε Θεφθηιν θαη Κπηάγηα Υξήζην γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο ηνπο θαη 
ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζελαξίσλ. 
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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε κειέηε ηερληθψλ αμηνπνίεζεο ηεο δσληαλήο 

αλακεηάδνζεο (live streaming) σο δηδαθηηθνχ κέζνπ ζε εθπαηδεπηηθά ζελάξηα 

δηδαζθαιίαο είηε απφ απφζηαζε είηε πβξηδηθά (ζπκπιεξσκαηηθά ηεο δηα-δψζεο 

δηδαζθαιίαο). Ζ εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη δχν κέξε: ην α‟ κέξνο ζα γίλεη κηα 

επηζθφπεζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ δσληαλήο αλακεηάδνζεο κε έκθαζε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηα αλνηθηά καζήκαηα πνπ 

πξφζθαηα αλέπηπμε ην Ίδξπκα. ην β' κέξνο ζα ζρεδηαζηνχλ, ζα πινπνηεζνχλ θαη ζα 

αμηνινγεζνχλ δνθηκαζηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα δσληαλήο αλακεηάδνζεο ζε 

επηιεγκέλα καζήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

Abstract 

This project attempts to study the techniques of live streaming as a teaching medium 

in distance learning or hybrid teaching scenarios (complimentary to interdisciplinary 

teaching). The project will include two parts: The first part will be an overview of live 

broadcasting tools and techniques focusing on the educational process and their 

exploitation in open courses recently developed by the Institute. The second part will 

design, implement, and evaluate experimental live broadcast scenarios in selected 

Institute courses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Live Streaming ,Wowza Streaming Engine, Desktop Presenter, 

Wirecast, Εσληαλή Μεηάδνζε, Εσληαλή Ρνή, Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε. 
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ΜΔΡΟ 1ν  

 

Κεθάιαην 1ν  

Ση είλαη ην Live Streaming 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

   Σν Live Streaming είλαη παληνχ απηέο ηηο κέξεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα ήηαλ 

δχζθνιν λα βξνχκε κηα ζεκαληηθή πξνγξακκαηηζκέλε εθδήισζε πνπ δελ ζα 

κεηαδηδφηαλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Παιαηφηεξα παξαδείγκαηα είλαη νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο, ν Βαζηιηθφο Γάκνο ή αθφκα θαη ε πξνζγείσζε δηαζηεκηθνχ ζθάθνπο ζηνλ 

Άξε. Ζ δσληαλή ηειεζέαζε απμάλεηαη θάζε ρξφλν θαζψο νη ζπζθεπέο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο δηεπθνιχλνπλ ηελ αθξνακαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα: 

 Σν BBC αλαθέξεη φηη 106 εθαηνκκχξηα αηηήκαηα βίληεν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2012 ζε ζχγθξηζε κε ηα 32 εθαηνκκχξηα 

γηα ηνπο Αγψλεο ηνπ Πεθίλνπ ην 2008. 

 72 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ 188 δηαθνξεηηθέο ρψξεο παξαθνινχζεζαλ ηνλ 

βαζηιηθφ γάκν ηνπ William θαη ηεο Kate πνπ κεηαδφζεθε κέζσ YouTube. 

 Πάλσ απφ 3.2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παξαθνινχζεζαλ ηελ πξνζγείσζε ηνπ 

«Mars Rover» ζηνλ Άξε δσληαλά ζην δηαδίθηπν, πνζνζηφ θαηά 50% θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ απηνχο πνπ ην είδαλ ζηελ Ακεξηθαληθή ηειεφξαζε. 

       Δλψ απηνί νη αξηζκνί είλαη εληππσζηαθνί, ζήκεξα ε ηερλνινγία ηνπ live streaming 

είλαη απιή θαη αξθεηά πξνζηηή γηα φζνπο ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο ζηηγκέο ηνπο κε 

φιν ηνλ θφζκν. Μηθξνί θαη νηθείνη γάκνη κεηαδίδνληαη δσληαλά ζε καθξηλνχο 

ζπγγελείο. Δηαηξηθέο ζπλαληήζεηο κεηαδίδνληαη δσληαλά ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ πιαλήηε ηαπηφρξνλα. Αθφκα θαη άηνκα, θηινμελνχλ ηελ δηθή ηνπο ηειενπηηθή ή 

ξαδηνθσληθή εθπνκπή δσληαλά απφ ηα γθαξάδ, ηα ζαιφληα ή ηα γξαθεία ηνπ ζπηηηνχ 

ηνπο.  

 

1.2 Πνιπκέζα Streaming 

 

   «Streaming media» είλαη πνιπκέζα πνπ ζπλερψο ιακβάλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη 

ζε έλα ηειηθφ ρξήζηε, ελψ πξνέξρεηαη απφ έλαλ πάξνρν. Σν ξήκα «to stream» 
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αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ή απφθηεζεο κέζσλ κε ηνλ ηξφπν απηφ. 

Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν παξάδνζεο ηνπ κέζνπ, θαη φρη ζην ίδην ην κέζν, θαη 

είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε ιήςε ηνπ αξρείνπ, κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν 

ηειηθφο ρξήζηεο ιακβάλεη νιφθιεξν ην αξρείν πξηλ δεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ή ην 

αθνχζεη. 

Ο ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέζν αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ 

ηνπ (media player) ψζηε λα παίμεη ην αξρείν δεδνκέλσλ (φπσο έλα ςεθηαθφ αξρείν 

ηαηλίαο ή κνπζηθήο), πξηλ αθφκα νιφθιεξν ην αξρείν κεηαδνζεί. Ζ δηάθξηζε κεζφδνπ 

παξάδνζεο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ δηαλέκνληαη, εθαξκφδεηαη εηδηθά ζε 

ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, φπσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα παξάδνζεο πνπ 

είηε δηαλέκνπλ εγγελψο κε ζπλερή ξνή (π.ρ. ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε), είηε κε κε 

ζπλερή ξνή (π.ρ. βηβιία, θαζέηεο, CD ήρνπ, DVD θιπ). Γηα παξάδεηγκα, ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1930, ε κνπζηθή ήηαλ απφ ηα πξψηα επξέσο πνιπκέζα ξνήο. ηηο κέξεο φκσο, ε 

δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε είλαη κηα θνηλή κνξθή κέζσλ ελεκέξσζεο ζπλερνχο ξνήο. Ο 

φξνο «streaming media» κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια κέζα πέξα απφ βίληεν 

θαη ήρν φπσο «live close captioning», «ticker tape» θαη ην θείκελν ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Ο φξνο «ξνή» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά γηα κνλάδεο καγλεηνηαηλίαο 

απφ ηελ εηαηξία «Data Electronics». Ο φξνο «ζπλερήο ξνή» εθαξκφζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 1990 σο θαιχηεξε πεξηγξαθή γηα ην «video on demand» ζε δίθηπα IP. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν ηα βίληεν απηά αλαθέξνληαλ σο «βίληεν απνζήθεπζεο θαη πξνψζεζεο», κηα 

νλνκαηνινγία ε νπνία ήηαλ παξαπιαλεηηθή. 

Απφ ην 2017, ε ξνή αλαθέξεηαη γεληθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ρξήζηεο 

παξαθνινπζεί ην πεξηερφκελν ελφο ςεθηαθνχ βίληεν ή αθνχεη ην πεξηερφκελν ελφο 

ςεθηαθνχ αξρείνπ ήρνπ ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή θαη ζε αθνπζηηθά (απφ έλαλ 

επηηξαπέδην ππνινγηζηή έσο έλα θηλεηφ Smartphone) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με ην 

πεξηερφκελν ζπλερνχο ξνήο, ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεβάζεη νιφθιεξν ην 

ςεθηαθφ βίληεν ή αξρείν ήρνπ πξηλ ην παξαθνινπζήζεη ή αληίζηνηρα ην αθνχζεη. 

Τπάξρνπλ φκσο πξνθιήζεηο ζηελ παξαθνινχζεζε ελφο πεξηερνκέλνπ ζπλερνχο 

ξνήο ζην δηαδίθηπν. Δάλ ε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν δελ έρεη αξθεηφ εχξνο 

δψλεο, κπνξεί λα εκθαληζηνχλ δηαθνπέο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν. Δπίζεο  

νξηζκέλνη ρξήζηεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ streaming έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ιφγσ κε ζπκβαηνχ ππνινγηζηηθνχ ή ινγηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ην 2016, νη δχν πην δεκνθηιείο ππεξεζίεο ζπλερνχο ξνήο είλαη ε 

ηζηνζειίδα δηακνηξαζκνχ βίληεν θαη αξρείσλ ήρνπ «YouTube» ζε ηεξάζηην θάζκα 

ζεκάησλ θαη ε ηζηνζειίδα «Netflix», ε νπνία θάλεη «stream» ζε ηαηλίεο θαη 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 

 

1.3 Live Streaming 

   Ζ δσληαλή ξνή αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ παξαδίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, φπσο θαη ζηηο δσληαλέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο, πνπ ην 
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πεξηερφκελφ ηνπο εθπέκπεηαη κε εξηδηαλά θχκαηα κέζσ ελφο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. 

Έλα παξάδεηγκα δσληαλήο ξνήο είλαη ην «Metropolitan Opera Live in HD», έλα 

πξφγξακκα ζην νπνίν ε «Metropolitan Opera» θάλεη «stream» κηα παξάζηαζε 

φπεξαο δσληαλά, ηελ ψξα πνπ ε εθηέιεζή ηεο ιακβάλεη ρψξα. Σελ ρξνληθή πεξίνδν 

2013 κε 2014, 10 παξαζηάζεηο φπεξαο κεηαδφζεθαλ κέζσ δνξπθφξνπ ζε 

ηνπιάρηζηνλ 2000 ζέαηξα ζε 66 ρψξεο. Ζ δσληαλή ξνή απαηηεί κηα πεγή κνξθήο 

πνιπκέζσλ (π.ρ. κηα βηληενθάκεξα, κηα δηαζχλδεζε ήρνπ, ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο 

νζφλεο), έλαλ θσδηθνπνηεηή γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, έλαλ εθδφηε 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη έλα δίθηπν δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

δηαλνκή θαη παξάδνζή ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Ζ δσληαλή ξνή δελ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαγξαθεί ζην ζεκείν εθθίλεζεο, αλ θαη ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη ηφηε. 

 

 

1.4 Ηζηνξία ηνπ Live Streaming 

 

   ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ν George O. Squier ρνξεγήζεθε δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο γηα έλα ζχζηεκα γηα ηε κεηάδνζε θαη ηε δηαλνκή ζεκάησλ ζε 

ειεθηξηθέο γξακκέο, ην νπνίν ήηαλ ε ηερληθή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Muzak», 

κηα ηερλνινγία ξνήο ζπλερνχο κνπζηθήο γηα πειάηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο ρσξίο ηε 

ρξήζε ξαδηνθψλνπ. Ζ ηερλνινγία απηή πξνζπαζνχζε λα εκθαλίζεη πνιπκέζα ζε 

ππνινγηζηέο πνπ ρξνλνινγνχληαη  ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Χζηφζν, ζεκεηψζεθε 

ειάρηζηε πξφνδνο γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ηνπ ππνινγηζηή. Απφ ηα ηέιε ηνπ 1980 έσο  

ην 1990, νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ιφγσ ηεο θαηαλαισηηθήο πνηφηεηαο, έγηλαλ 

αξθεηά ηζρπξνί θαη κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ δηάθνξα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Σα πξψηα ηερληθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην streaming ήηαλ: ε επεμεξγαζηηθή 

ηζρχ, ην εχξνο δψλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απαηηνχκελσλ ξπζκψλ δεδνκέλσλ θαη 

ε δεκηνπξγία δηαδξνκψλ δηαθνπήο ρακεινχο ιαλζάλνπζαο θαηάζηαζεο ζε 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηνπ ξπζκηζηήο (buffer), 

έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ηε δσληαλή ξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο παξαιείςεηο. 

Χζηφζν ηα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαη ηα πνιπκέζα ήρνπ θαη βίληεν, 

ζπλήζσο δηαθνκίδνληαλ κέζσ θαλαιηψλ πνπ δελ ππνζηήξηδαλ ζπλερφκελε ξνή (live 

streaming), φπσο ε ιήςε ελφο ςεθηαθνχ αξρείνπ  απφ έλα απνκαθξπζκέλν 

δηαθνκηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνζήθεπζή ηνπ ζε κηα ηνπηθή κνλάδα ελφο ρξήζηε ή 

ζε έλα CD-ROM. 
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   Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη 

ρξήζηεο είραλ απμεκέλε πξφζβαζε ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ, ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2000, νη ρξήζηεο είραλ πξφζβαζε ζε 

απμεκέλν εχξνο δψλεο δηθηχνπ. Απηέο νη ηερλνινγηθέο αλαβαζκίζεηο δηεπθφιπλαλ ηε 

κεηάδνζε πεξηερφκελσλ ήρνπ θαη βίληεν ζε ρξήζηεο ππνινγηζηψλ ζε ζπίηηα θαη 

ρψξνπο εξγαζίαο. Δπίζεο ππήξρε κηα απμαλφκελε ρξήζε πξσηνθφιισλ φπσο  TCP 

/ IP, HTTP, HTML θαη ην ίληεξλεη έγηλε πην εκπνξηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 

έγρπζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ «Severe Tire Damage» έγηλε ε πξψηε 

κνπζηθή κπάληα πνπ έπαημε δσληαλά ζην δηαδίθηπν. ηηο 24 Ηνπλίνπ 1993, ε κπάληα 

απηή πξαγκαηνπνίεζε κηα ζπλαπιία ζην «Xerox Parc», ελψ ζε άιια κέξε ηνπ 

θηεξίνπ απηνχ, επηζηήκνλεο ζπδεηνχζαλ γηα ηελ θαηλνχξηα ηερλνινγία (Mbone) πνπ 

ζα κεηέδηδε ζην δηαδίθηπν κέζσ «multicasting». Χο απφδεημε ηεο ηερλνινγίαο «Parc», 

ε ζπλαπιία ηεο κπάληαο κπνξνχζε λα κεηαδνζεί δσληαλά ζηελ Απζηξαιία θαη ζε 

άιια κέξε. 

    Ζ «Microsoft Research» αλέπηπμε ηελ εθαξκνγή «Microsoft TV», ε νπνία 

ζπλάρζεθε κέζσ ηεο ζνπίηαο «MS Windows Studio», θαη δνθηκάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ «Connectix QuickCam». Ζ «RealNetworks» ήηαλ επίζεο πξσηνπφξνο ζηελ 

αγνξά πνιπκέζσλ streaming, φηαλ κεηέδσζε έλα παηρλίδη κπέηδκπνι κεηαμχ  ησλ 

«New York Yankees» θαη ησλ «Seattle Mariners» ζην δηαδίθηπν ην 1995. Ζ πξψηε 

ζπκθσληθή ζπλαπιία ζην δηαδίθηπν έιαβε ρψξν ζην ζέαηξν «Paramount» ζην ηάηι, 

Οπάζηγθηνλ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1995. Ζ ζπλαπιία ήηαλ κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

πκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ ηάηι θαη δηαθφξσλ άιισλ θαιιηηερλψλ (ιαο, Μαη 

Κάκεξνλ θαη Μπάξεη Μάξηηλ). ηαλ ην πεξηνδηθφ «Word» μεθίλεζε ην 1995, 

πεξηέιαβε ην πξψην «soundtrack» ζε δσληαλή κεηάδνζε ζην δηαδίθηπν. 

   H Microsoft αλέπηπμε έλα «media player» γλσζηφ σο «ActiveMovie» ην 1995, ην 

νπνίν επέηξεςε πνιπκέζα ζπλερνχο ξνήο θαη πεξηέιαβε κηα απνθιεηζηηθή πξφηππε 

κνξθή streaming, πνπ ήηαλ αξγφηεξα ν πξφδξνκνο ηεο δπλαηφηεηαο streaming ζην 

«Windows Media Player 6.4» ην 1999. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ε Apple εηζήγαγε επίζεο 

κηα κνξθή πνιπκέζσλ streaming ζηελ εθαξκνγή ηεο «QuickTime 4». Δπίζεο 

αξγφηεξα θαη απηή καδί κε άιιεο κνξθέο streaming φπσο ην «Real Player» θαη ην 

«Windows Media Player», ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζε ηζηνζειίδεο. Οη 

αληαγσληζηηθέο απηέο κνξθέο ζηηο ηζηνζειίδεο απαηηνχζαλ απφ θάζε ρξήζηε λα 

εγθαηαζηήζεη ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηνπο γηα streaming κε απνηέιεζκα, αξθεηνί 

απφ απηνχο λα έρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη  ηηο ηξεηο απηέο κνξθέο γηα γεληθή 

ζπκβαηφηεηα. 

   Σν 2000, ε «industryview.com» εγθαηλίαζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ην κεγαιχηεξν ζε 

δηάξθεηα ζηνλ θφζκν βίληεν ζπλερνχο ξνήο, γηα λα βνεζήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

επηρεηξήζεηο λα πξνσζεζνχλ. Σν «Webcasting» έγηλε έλα αλαδπφκελν εξγαιείν γηα 

κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζε επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζπλδχαδε ηε ζπλαξπαζηηθή θχζε 
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ηεο ηειεφξαζεο κε ηε δηαπεξαζηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ηθαλφηεηα γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ πηζαλνχο πειάηεο, βνήζεζαλ ηελ 

ηερλνινγία απηή λα γίλεη γξήγνξα δπλαηή. 

   Γχξσ ζην 2002, ην ελδηαθέξνλ γηα κία εληαία θαη ελσκέλε κνξθή ζπλερνχο ξνήο, 

θαη ε επξεία πηνζέηεζε  ηνπ «Adobe Flash», ψζεζε ηελ αλάπηπμε κηαο κνξθήο 

«video streaming» κέζσ «Flash», ε νπνία είλαη ε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνιινχο «flash media players» πνπ θηινμελνχλ βίληεν ζε δεκνθηιήο ηζηνζειίδεο 

φπσο ην «YouTube». Ζ απμαλφκελε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα live streaming, 

ψζεζε ην «YouTube» λα εθαξκφζεη κηα ππεξεζία  live streaming γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε εηαηξία πξνζθέξεη επίζεο έλαλ αζθαιηζκέλν ζχλδεζκν, 

επηζηξέθνληάο ηνπ, ηε δηαζέζηκε ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε. 

   Ζ «RIAA» (Recording Industry Association of America) απνθάιπςε κέζσ ηεο 

έθζεζεο θεξδψλ ηεο γηα 2015, φηη νη ππεξεζίεο ζπλερνχο ξνήο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ην 

34,3% ησλ εζφδσλ ηνπ ζπλφινπ ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο γηα ην έηνο, απμαλφκελν 

θαηά 29% απφ ην πξνεγνχκελν έηνο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ππεξεζίεο απηέο σο ηε 

κεγαιχηεξε πεγή εηζνδήκαηνο, κε έζνδα πνπ αγγίδνπλ ηα 2,4 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Σα έζνδα κέζσ streaming ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ απμήζεθε θαηά 57% 

ζηα 1,6  δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζην πξψην κηζφ ηνπ 2016 θαη αληηπξνζψπεπζαλ 

ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

1.5 Υξήζε από θαηαλαισηέο  

 

   Απηέο νη πξφνδνη ζηε δηθηχσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηζρπξνχο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο  θαη ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, έθαλα ηα πνιπκέζα streaming  

πξαθηηθά θαη πξνζηηά γηα φινπο ηνπο απινχο θαηαλαισηέο. Απηφλνκεο δηαδηθηπαθέο 

ξαδηνθσληθέο ζπζθεπέο θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αθξναηέο ηελ 

δπλαηφηεηα streaming ήρνπ ρσξίο ππνινγηζηή. Απηέο νη ππεξεζίεο ζπλερνχο ξνήο 

ήρνπ έρνπλ γίλεη πην δεκνθηιείο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε κνπζηθή κέζσ streaming 

λα ζπάεη ξεθφξ κε 118,1 δηζεθαηνκκχξηα «streams» ην 2013. ε γεληθέο γξακκέο, ην 

πεξηερφκελν ησλ πνιπκέζσλ απηψλ έρεη κεγάιν φγθν, έηζη ψζηε ηα έμνδα γηα κέζα 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο λα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθά. Γηα λα 

αληηζηαζκηζηεί απηφ κε θάπνην ηξφπν, ηα πνιπκέζα ζπκπηέδνληαη ηφζν ζηελ 

απνζήθεπζε, φζν θαη ζηε κεηάδνζε. Ζ απμαλφκελε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

κεηάδνζε πεξηερνκέλνπ ζε πςειή επθξίλεηα, έρεη νδεγήζεη ηε βηνκεραλία λα 

αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο φπσο «Wireless HD» ή «ITU- G.hn», νη νπνίεο 

έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα streaming πεξηερνκέλνπ  «HD» ρσξίο λα αλαγθάδνπλ ην 

ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη λέα θαιψδηα δηθηχσζεο. 
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   Απφ ην 2016, έλα «stream» πνιπκέζσλ κπνξεί λα κεηαδνζεί δσληαλά ή «on 

demand». Σα δσληαλά «streams» παξέρνληαη γεηληθά απφ έλα κέζν πνπ νλνκάδεηαη 

«true streaming». Ζ πξαγκαηηθή ζπλερήο ξνή απνζηέιιεη ηελ πιεξνθνξία 

θαηεπζείαλ ζηνλ ππνινγηζηή ή ζε κηα ζπζθεπή, ρσξίο λα απνζεθεχεηαη ην αξρείν ζε 

θάπνην δίζθν. Ζ ξνή «on demand», παξέρεηαη απφ έλα κέζν πνπ νλνκάδεηαη 

«progressive streaming» ή «progressive download». Οη πξννδεπηηθέο ξνέο, 

απνζεθεχνπλ ην αξρείν ζε θάπνην δίζθν, θαη ζηε ζπλέρεηα παίδεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ 

ζέζε. Σα «on demand streams» απνζεθεχνληαη ζπρλά ζε δίζθνπο θαη δηαθνκηζηέο 

γηα εθηεηακέλν ρξφλν, ζε αληίζεζε κε ηα δσληαλά «streams», ηα νπνία είλαη 

δηαζέζηκα γηα κφλν κηα θνξά. Σα πνιπκέζα ξνήο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλδπάδνληαη 

κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηζηνζειίδεο φπσο ην «YouTube» 

ελζαξξχλνπλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κέζσ εξγαιείσλ φπσο «live chat», 

δηαδηθηπαθέο έξεπλεο, ζρφιηα ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ θαη κε ρξφλν θαη πνιιά άιια. 

Δπηπιένλ, ηα πνιπκέζα streaming ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη «e-learning». Λφγσ  ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ κέζσ 

ζπλερνχο ξνήο, πνιινί πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ εηζάγεη εθαξκνγέο streaming πςειήο 

επθξίλεηαο γηα ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφηεξεο ζπζθεπέο φπσο «tablets» θαη 

«smartphones» γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. 

 

1.6 Δπξπδσληθή ηαρύηεηα θαη ρσξεηηθόηεηα 

 

   Μηα επξπδσληθή ηαρχηεηα ησλ 2 Mbit/s ή πεξηζζφηεξν ζπληζηάηαη γηα streaming  

βίληεν ηππηθήο επθξίλεηαο ρσξίο ξπζκηζηηθά πξνβιήκαηα θαη παξαιήςεηο, φπσο ην 

«Apple TV», «Google TV» ή έλα «Sony Blu-ray Disk Player». Ζ ηαρχηεηα ησλ 5 

Mbit/s ζπληζηάηαη ζε πεξηερφκελα πςειήο επθξίλεηαο θαη ησλ 9 Mbit/s ζε πεξηρεφκελα 

«Ultra-High Definition». Ζ ρσξεηηθφηεηα  ελφο πνιπκέζνπ streaming ππνινγίδεηαη 

απφ ην εχξνο δψλεο ζπλερνχο ξνήο θαη ην κήθνο ηνπ πνιπκέζνπ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ζε 

megabytes είλαη ίζε κε ην κήθνο (ζε δεπηεξφιεπηα) x ηνλ ξπζκφ bit (bit/s) / (8 x 1024 

x 1024). Γηα παξάδεηγκα, κηα ψξα ςεθηαθνχ βίληεν θσδηθνπνηεκέλν ζηα 300 kbit/s , 

ζα απαηηεί πεξίπνπ 128 MB απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 
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Δηθφλα 1.  Δπξπδσληθά Γίθηπα 

 

   Αλ ην αξρείν είλαη απνζεθεπκέλν ζε έλα δηαθνκηζηή γηα ζπλερή ξνή «on demand», 

θαη ην «stream» απηφ πξνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα ζε 1000 ρξήζηεο ηελ ίδηα ζηηγκή 

ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιιν «Unicast», ζα απαηηείηαη ηαρχηεηα επξπδσληθνχ 

δηθηχνπ ηεο ηάμεσο ησλ 300kbit/s x 1000 =300Mbit/s. Απηφ είλαη ηζνδχλακν κε 

πεξίπνπ 135 GB αλά ψξα. Υξεζηκνπνηψληαο έλα πξσηφθνιιν «Multicast», ν 

δηαθνκηζηήο ζηέιλεη κηα ζπλερήο ξνή ε νπνία είλαη θνηλή γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο.  Χο 

εθ ηνχηνπ, έλα ηέηνην «stream» ζα ρξεζηκνπνηεί κφλν 300kbit/s επξπδσληθήο 

ηαρχηεηαο δηαθνκηζηή. Τπνζέηνληαο φηη ην «seed» ζηνλ θσδηθνπνηεηή είλαη 500 kbit/s 

θαη κηα παξάζηαζε πνπ δηαξθεί 3 ψξεο παξαθνινπζείηαη απφ 3000 ζεαηέο, ηφηε ν 

ππνινγηζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ megabyte πνπ κεηαθέξεηαη = ηαρχηεηα 

θσδηθνπνηεηή (ζε bit/s) x αξηζκφο ησλ δεπηεξνιέπησλ x αξηζκφο ζεαηψλ / 

(8*1024*1024). Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ππνινγηζκνχ είλαη ηα εμήο: ν αξηζκφο 

ησλ MB πνπ κεηαθέξνληαη = 500 x 1024 (bit/s) x 3 x 3600 (=3 ψξεο) x 3000 (ζεαηέο) / 

(8*1024*1024) = 1977539 MB. 

 

1.7 Πξσηόθνιια 

 

   Ζ ξνή ήρνπ ζπκπηέδεηαη γηα λα θάλεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ κηθξφηεξν 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή θσδηθνπνίεζεο ήρνπ φπσο MP3, Vorbis, ACC ή Opus. 

Ζ ξνή βίληεν ζπκπηέδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα κνξθή θσδηθνπνίεζεο βίληεν γηα λα 

θάλεη ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ κηθξφηεξν. Οη κνξθέο θσδηθνπνίεζεο βίληεν 

πεξηιακβάλνπλ H.264, HEVC, VP8 ή VP9. Οη θσδηθνπνηεκέλεο ξνέο ήρνπ θαη βίληεν 

ζπλαξκνινγνχληαη ζε έλα δνρείν «bitestream», φπσο MP4, FLV, WebM,  ASF ή 

ISMA. Σν «bitestream» παξαδίδεηαη απφ έλα δηαθνκηζηή ξνήο ζε έλα πειάηε 

ζπλερνχο ξνήο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξσηφθνιιν κεηαθνξάο φπσο  RTMP ή RTP 
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ηεο Adobe. ηελ δεθαεηία ηνπ 2010, νη ηερλνινγίεο φπσο ην «HLS» ηεο Apple, ην 

«Smooth Streaming» ηεο Microsoft, ην «HDS» ηεο Adobe θαη κε ηδηφθηεηεο θφξκεο 

φπσο MPEG-DASH έρνπλ πξνθχςεη γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ κηα πξνζαξκνζηηθή ξνή 

«bitrate» κέζσ HTTP σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηε ρξήζε ηδηφθηεησλ πξσηνθφιισλ 

κεηαθνξάο. πρλά, έλα πξσηφθνιιν κεηαθνξάο streaming ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

απνζηνιή βίληεν απφ έλα ρψξν εθδειψζεσλ ζε κηα ππεξεζία απνθσδηθνπνίεζεο 

«cloud» θαη «CDN», ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί πξσηφθνιια κεηαθνξάο 

βαζηζκέλα ζε HTTP γηα δηαλνκή βίληεν ζε κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο θαη ρξήζηεο. Ο 

πειάηεο streaming (ηειηθφο ρξήζηεο) κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ δηαθνκηζηή 

ζπλερνχο ξνήο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξσηφθνιιν ειέγρνπ, φπσο MMS ή RTSP. 

 

1.8 Πξνθιήζεηο πξσηνθόιισλ 

Ζ ζρεδίαζε ελφο πξσηνθφιινπ δηθηχνπ γηα ππνζηήξημε πνιπκέζσλ streaming 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα. Πξσηφθνιια απηνδχλακσλ παθέησλ, 

φπσο ην «User Datagram Protocol», απνζηέιιεη ηα «streams» πνιπκέζσλ σο κηα 

ζεηξά απφ κηθξά παθέηα. Απηφ είλαη απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη 

θαλέλαο κεραληζκφο εληφο ηνπ πξσηνθφιινπ λα εγγπεζεί ηελ παξάδνζε. 

Δλαπφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ιήςεο λα αληρλεχζεη ηελ απψιεηα ή ηε δηαθζνξά θαη λα 

αλαθηήζεη ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο δηφξζσζεο ζθαικάησλ. Αλ ηα 

δεδνκέλα ραζνχλ, ην «stream» κπνξεί λα ππνζηεί εγθαηάιεηςε. Σν πξσηφθνιιν 

streaming ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (RTSP) θαη ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (RTP) θαη ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ κεηαθνξάο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν (RTCP) έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ξνή πνιπκέζσλ ζην δηαδίθηπν. Σν RTSP 

ηξέρεη πάλσ απφ κηα πνηθηιία πξσηνθφιισλ κεηαθνξάο, ελψ ηα άιια δχν 

πξσηφθνιια είλαη ρηηζκέλα ζηελ θνξπθή ηνπ «UDP». 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε ε νπνία θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη ηφζν ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ρξήζεο ελφο πξφηππνπ πξσηνθφιινπ ηζηνχ φζν θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα streaming ελφο δσληαλνχ πεξηερνκέλνπ,  είλαη ην  «bitrate 

streaming». Σν πξνζαξκνζκέλν ζε HTTP «bitrate streaming» βαζίδεηαη ζηελ 

πξννδεπηηθή ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP, αιιά ηα  αξρεία ηνπ είλαη πνιχ κηθξά, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα παθέηα ζπλερνχο ξνήο, φπσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο RTSP θαη RTP. Αμηφπηζηα πξσηφθνιια, φπσο ην πξσηφθνιιν 

ειέγρνπ κεηαθνξάο (TCP), εγγπψληαη ηε ζσζηή παξάδνζε ηνπ θάζε bit ζηε ξνή ησλ 

πνιπκέζσλ. Χζηφζν, ην θαηαθέξλνπλ απηφ κε έλα ζχζηεκα ρξνληθψλ νξίσλ θαη 

επαλαιήςεσλ, ην νπνίν θαζηζηά πην πνιχπινθε ηελ εθαξκνγή. εκαίλεη επίζεο, φηη 

φηαλ ππάξρεη απψιεηα δεδνκέλσλ ζην δίθηπν, ε ξνή πνιπκέζσλ αλαβάιιεηαη, θαη νη 

ρεηξηζηέο ηνπ πξσηνθφιινπ αληρλεχνπλ ηελ απψιεηα θαη κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ 

ιείπνπλ. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ ξπζκίδνληαο 
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ηα δεδνκέλα γηα πξνβνιή. Δλψ ε θαζπζηέξεζε ιφγσ «buffering» είλαη απνδεθηή ζε 

πεξηπηψζεηο «video on demand», νη ρξήζηεο ησλ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ φπσο 

απηή ηεο ηειεδηάζθεςεο, ζα αληηκεησπίζνπλ κηα απψιεηα πηζηφηεηαο, εάλ ε 

θαζπζηέξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ «buffering» ππεξβαίλεη ηα 200ms. 

Σα πξσηφθνιια «Unicast» απνζηέιινπλ έλα μερσξηζηφ αληίγξαθν ηεο ξνήο 

πνιπκέζσλ απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζε θάζε παξαιήπηε. Σν «Unicast» είλαη ν θαλφλαο 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν, αιιά δελ αληαπνθξίλεηαη θαιά φηαλ 

αξθεηνί ρξήζηεο ζέινπλ λα δνπλ ην ίδην ηειενπηηθφ πξφγξακκα ηαπηφρξνλα. Σα 

πξσηφθνιια «Multicast» αλαπηχρζεθαλ γηα λα κεηψζνπλ ην θνξηίν ηνπ δηαθνκηζηή 

θαη ηνπ δηθηχνπ πνπ πξνθχπηεη απφ δηπιέο ξνέο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

φηαλ πνιινί παξαιήπηεο ιακβάλνπλ πεξηερφκελα «Unicast» ξνψλ αλεμάξηεηα. Απηά 

ηα πξσηφθνιια ζηέιλνπλ έλα εληαίν «stream» απφ ηελ πεγή ζε κηα νκάδα 

παξαιεπηψλ. Αλάινγα κε ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ ηχπνπ, ε κεηάδνζε 

«Multicast» κπνξεί λα είλαη εθηθηή, αιιά κπνξεί θαη φρη. Έλα πηζαλφ κεηνλέθηεκα ηεο 

πνιπεθπνκπήο (multicasting)  είλαη ε απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ «video on 

demand». Ζ ζπλερήο ξνή ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ πιηθψλ, ζπλήζσο εκπνδίδεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παξαιήπηε λα ειέγρεη ηελ αλαπαξαγσγή. Χζηφζν, ην πξφβιεκα 

απηφ κπνξεί λα κεηξηαζηεί απφ ζηνηρεία φπσο «caching servers», «digital set-top 

boxes» θαη «buffered media players». 

To «IP Multicast» παξέρεη έλα κέζν γηα λα ζηείιεη κηα εληαία ξνή πνιπκέζσλ ζε 

κηα νκάδα παξαιεπηψλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ. Έλα πξσηφθνιιν «Multicast», 

ζπλήζσο ην «Internet Group Management Protocol», ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ ξνψλ «Multicast» πξνο νκάδεο δηθαηνχρσλ ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν.  

Μηα απφ ηηο πξνθιήζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ πξσηνθφιισλ «IP Multicast», είλαη φηη νη 

δξνκνινγεηέο θαη ηα ηείρε πξνζηαζίαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ησλ παθέησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα νκάδεο «Multicast».  Δάλ 

ν νξγαληζκφο πνπ εμππεξεηεί ην πεξηερφκελν έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ηνπ 

δηαθνκηζηή θαη ησλ απνδεθηψλ, ηφηε ηα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο φπσο ην 

«Protocol Independent Multicast» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπλερνχο ξνήο ζε πνιιά ηκήκαηα ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ. πσο θαη ζηε 

καδηθή δηαλνκή πεξηερνκέλνπ, ηα πξσηφθνιια «Multicast» ρξεηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξε 

ελέξγεηα θαη άιινπο πφξνπο. Ζ γεληθεπκέλε εηζαγσγή αμηφπηζησλ πξσηνθφιισλ 

πνιπεθπνκπήο θαη ε πξνλνκηαθή ρξήζε ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, είλαη κηα 

ζεκαληηθή νηθνινγηθή θαη πξνλνκηαθή πξφθιεζε. Σα πξσηφθνιια «peer-to-peer» 

κεξηκλνχλ γηα ξνέο ερνγξάθεζεο   ψζηε λα ζηαινχλ κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ. Απηφ 

απνηξέπεη ηνλ δηαθνκηζηή θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηχνπ λα γίλνπλ κηα δπζρέξεηα. 

Χζηφζν, απηφ εγείξεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηερληθή, επηδφζεηο, αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη 

επηρεηξήζεηο.  
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Κεθάιαην 2ν  

Δξγαιεία θαη πζηήκαηα γηα Live Streaming 

 

2.1 Δηζαγσγή 

   Σν live streaming είλαη πνιχ δεκνθηιέο ζηηο κέξεο καο. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηθηχσζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δχν δεθαεηηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηζρπξνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ηα ζχγρξνλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, έρνπλ θάλεη ηα πνιπκέζα ζπλερνχο ξνήο πην πξαθηηθά θαη 

πξνζηηά γηα ηνπο απινχο θαηαλαισηέο. Καζψο ε δήηεζε γηα streaming κεγαιψλεη, ην 

ίδην κεγαιψλεη θαη ν  αξηζκφο ησλ επηινγψλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ θαηάιιεια ηελ δήηεζε απηή. 

2.2  Δξγαιεία γηα Live Streaming 

 

2.2.1 Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο 

Βηληενθάκεξα 

   Ζ βηληενθάκεξα κεηαηξέπεη ην νπηηθφ είδσιν πνπ ζρεκαηίδεη ν θαθφο ζε εηθφλα 

νζφλεο. Σν θψο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα αληηθείκελν ζπιιέγεηαη θαη εθπέκπεηαη απφ 

ηνλ θαθφ ζηνλ δηαρσξηζηή δέζκεο, ν νπνίνο ρσξίδεη ην θψο ζε θφθθηλεο, πξάζηλεο 

θαη κπιε δέζκεο. Απηέο νη δέζκεο θσηφο ζηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίδνληαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα ζχδεπμεο θνξηίσλ (CCDs) ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία εληζρχεηαη, 

πθίζηαηαη επεμεξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε νξαηή εηθφλα απφ ην 

ζθνπεπηηθφ φξγαλν. 

   Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο βηληενθάκεξαο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ εηδψινπ πνπ βιέπεη ν 

θαθφο ζε αληίζηνηρε εηθφλα βίληεν (video picture). Δηδηθφηεξα, ε θάκεξα κεηαηξέπεη ην 

νπηηθφ είδσιν ηνπ θαθνχ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη 

απφ ην δείθηε ηειενξάζεσο ζε νξαηά είδσια νζφλεο. 

   Γηα λα εθηειέζεη απηή ηελ ιεηηνπξγία ε θάζε βηληενθάκεξα ρξεηάδεηαη ηξία βαζηθά 

ζηνηρεία: ηνλ θαθφ ηελ θάκεξα θαη ην ζθνπεπηηθφ φξγαλν. 
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Δηθφλα 2. Λεηηνπξγηθά κέξε βηληενθάκεξαο α‟ 

    Ο θαθφο βιέπεη ην ηκήκα ηεο ζθελήο πνπ ζθνπεχεηε κε ηελ θάκεξα θαη παξάγεη 

έλα θαζαξφ είδσιν απηήο ηεο ζθελήο. Ζ θάκεξα δηαζέηεη ηνλ δηαρσξηζκφ δέζκεο 

(beam splitter) ην ζχζηεκα ζρεκαηηζκνχ εηδψινπ (imaging device) ή ζχζηεκα 

ζπιινγήο (pick up device), ην νπνίν κεηαηξέπεη ην νπηηθφ είδσιν πνπ ζρεκαηίδεη ν 

θαθφο ζε αζζελή ζήκαηα ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ ηα νπνία εληζρχνληαη θαη πθίζηαληαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε δηάθνξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Σν ζθνπεπηηθφ φξγαλν 

(view finder) κεηαηξέπεη απηά ηα ειεθηξηθά ζήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην νπηηθφ 

είδσιν ηνπ θαθνχ ζε νξαηέο εηθφλεο.      

 

Δηθφλα 3. Λεηηνπξγηθά κέξε βηληενθάκεξαο β‟ 
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Σξίπνδν 

   Σν ηξίπνδν είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηαηεξεζεί ε θάκεξα ζε κηα ζηαζεξή θαη 

ηαπηφρξνλα θαιή ζέζε ιήςεο. Έλα ηξίπνδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο 

επζηάζεηαο, χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξα θαζψο θαη εξγνλνκηθνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ 

ηεο θάκεξαο 

Μηθξόθσλν 

   Σν κηθξφθσλν είλαη ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ηα ερεηηθά θχκαηα ζε ειεθηξηθέο 

ηαιαληψζεηο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ είλαη κεγάιε γηαηί δηακνξθψλεη ηα ειεθηξηθά ζήκαηα 

πνπ δέρεηαη, αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ. Οη δηακνξθσκέλεο 

ειεθηξηθέο ηαιαληψζεηο κεηαθέξνληαη κέζσ ζχξκαηνο ή θεξαίαο θαη κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζηνλ αξρηθφ ήρν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε κηθξνθψλσλ: 

1.  Μηθξφθσλν άλζξαθα:  ην κηθξφθσλν άλζξαθα απνηειείηαη απφ έλα κεηαιιηθφ 

ζψκα κέζα ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα κηθξφ δνρείν, ην νπνίν έρεη κνλσηηθέο 

ηδηφηεηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθψλνπ απηνχ έρεη ζρέζε κε ηελ κεηαβνιή ηεο 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ησλ θφθθσλ ηνπ άλζξαθα, εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο 

πνπ αζθείηαη ζην δηάθξαγκα απφ ηα ερεηηθά θχκαηα. 

2.  Μηθξφθσλν ηαηλίαο: ην κηθξφθσλν ηαηλίαο απνηειείηαη απφ κηα ιεπηή πηπρσηή 

ηαηλία, ζπλήζσο απφ αινπκίλην, ε νπνία κπνξεί θαη πάιιεηαη ειεχζεξα κέζα ζην 

ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγεί έλαο ηζρπξφο καγλήηεο. Σν κηθξφθσλν απηφ έρεη 

θαηεπζπλφκελε ιήςε απφ δχν αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζε δχν νκηιεηψλ, ιφγσ ηεο θαιήο ηνπ απφθξηζεο. 

3.  Γπλακηθφ κηθξφθσλν: ην δπλακηθφ κηθξφθσλν απνηειείηαη απφ έλαλ ηζρπξφ 

κφληκν καγλήηε θαη έλα πελίν ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζηνπο πφινπο ηνπ, ψζηε λα 

θηλείηαη ειεχζεξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο απαγσγήο: φηαλ 

ερεηηθά θχκαηα πέθηνπλ ζην δηάθξαγκα, ην πελίν πάιιεηαη ζην πεδίν ηνπ καγλήηε, 

ηέκλνληαη νη καγλεηηθέο γξακκέο θαη εκθαλίδεηαη ζηα άθξα ηνπ πελίνπ επαγσγηθή 

ηάζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε πηζηφηεηα. Σν κηθξφθσλν πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ Νηέηβηλη Υηνπδ, ν 

νπνίνο επηλφεζε κηα δηάηαμε κεηαθνξάο ήρνπ πνπ ήηαλ ηφζν επαίζζεηε, πνπ ηε 

ζεσξνχζε θάηη ζαλ «κηθξνζθφπην ήρνπ» θαη ηελ νλφκαζε «κηθξφθσλν» 

(microphone). 

4.  Ππθλσηηθφ κηθξφθσλν: ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ρσξεηηθφηεηαο 

ελφο ελζσκαησκέλνπ ππθλσηή, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηα ερεηηθά θχκαηα. Δίλαη ν πιένλ ζχγρξνλνο θαη απνδνηηθφο - 

απφ άπνςε πνηφηεηαο – ηχπνο κηθξνθψλνπ. Σα ππθλσηηθά κηθξφθσλα ζπλαληηνχληαη 
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ζηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζηε κνπζηθή, ιφγσ ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο ηνπ 

κηθξνθψλνπ.     

  

Κάξηα Βίληεν 

 

   Μηα θάξηα βίληεν (πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θάξηα νζφλεο, θάξηα γξαθηθψλ, 

πξνζαξκνγέαο νζφλεο ή γξαθηθψλ) είλαη κηα θάξηα επέθηαζεο πνπ παξάγεη κηα ξνή 

εηθφλσλ εμφδνπ ζε κηα νζφλε (φπσο ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή). πρλά 

δηαθεκίδνληαη σο δηαθξηηέο ή αθνζησκέλεο θάξηεο γξαθηθψλ, ηνλίδνληαο ηε δηάθξηζε 

ηνπο κε ηηο ελζσκαησκέλεο θάξηεο.   

               

  

 

2.2.2 Δμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

 

Βηληενθάκεξα    

   Sony HXR-NX30E 

 

Δηθφλα 4. Βηληενθάκεξα Sony HRX-NX30E 
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Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά:  

   Γεληθά:  

   Αλάιπζε Megapixel: 24,1 MP 

   Φεθηαθφ Zoom: 120 x 

   Γπλαηφηεηεο: ηαζεξνπνηεηήο εηθφλαο, ελζσκαησκέλν                 

   flash, full HD 

 

Οζφλε & Viewfinder:  

   Viewfinder (θφπεπηξν) : Ναη 

   Μέγεζνο Οζφλεο: 3 ΄΄ 

 

Αηζζεηήξαο:  

   Σχπνο Αηζζεηήξα: CMOS  

 

Φαθφο: 

   Focal Length Range: 3.8-38 mm 

   Focal Length Range (35 mm equivalent): 26-260 mm 

 

Δηθφλα: 

   Αλάιπζε Δηθφλσλ: 6544 x 3680 pixels 

 

Βίληεν: 

   Format Video: MPEG4-AVC/H.264 

 

πλδεζηκφηεηα: 

   πλδέζεηο: USB 2.0,HDMI,Mic/Line In 

   Σχπνη θάξηαο κλήκεο: Memory Stick PRO Duo(Mark2)  
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Σξίπνδν 

   Manfrotto 055XB 

 

Δηθφλα 5. Σξίπνδν Manfrotto 055XB 

Πξνδηαγξαθέο: 

   Απνδίδεη κε: 3/8”  

   Κεληξηθή ζηήιε: γξήγνξε 

   Κιεηζηή κήθνπο: 61.0 εθαηνζηά 

   Υξψκα: καχξν θφλην 

   Γηαηνκή ηεο ζηήιεο:  ηξηψλ πιεπξψλ 

   Γηάκεηξν ζσιήλα: 28 ρηιηνζηά 

   Γσλίεο πνδηψλ: 23ν , 45ν , 65ν , 88ν  
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   Γηαηνκή πνδηνχ: θπθιηθή 

   Σκήκαηα πνδηψλ: 3 

   Γηάκεηξνο ζσιήλα πνδηψλ: 29.4 , 25 , 20 ρηιηνζηά 

   Χθέιηκν θνξηίν: 7 θηιά 

   Τιηθφ: αινπκίλην 

   Μέγηζην χςνο: 178.0 εθαηνζηά 

   Μέγηζην χςνο (κε ηνλ θεληξηθφ ζσιήλα θαηεβαζκέλν): 137.5 εθαηνζηά 

   Διάρηζην χςνο: 7.0 εθαηνζηά 

    Βάξνο: 2.3 θηιά  

 

Κάξηα Γξαθηθώλ 

   Blackmagic Intensity Shuttle for Thunderbolt 

 

 

Δηθφλα 6. Κάξηα Black Magic 

Πεξηγξαθή: 

   Ζ Intensity Shuttle ηεο Blackmagic δηαζέηεη εληππσζηαθά γξήγνξε ηερλνινγία 

Thunderbolt. Ζ ιήςε θαη ε αλαπαξαγσγή βίληεν πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πιήξε 

πνηφηεηα 10-bit, κε HDMI, αλαινγηθφ εμάξηεκα, ζχλζεηε θαη κε S-Video ζπλδέζεηο. Ο 

πξσηνπνξηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο Intensity Shuttle ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα ζπκπαγή θαη 

θνξεηή, επηπιένλ κπνξείηε λα ζπλδέζεηε θαιψδηα inline επεηδή νη ζπλδέζεηο εηζφδνπ 

είλαη απφ ηε κία πιεπξά, θαη νη ζπλδέζεηο εμφδνπ απφ ηελ άιιε. Ζ intensity shuttle 
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ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ thunderbolt ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ 

ηξνθνδνηηθφ. Ζ  intensity shuttle ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνληθά 

κε ηα αθξηβφηεξα επαγγεικαηηθά πξντφληα capture θαη playback ηεο blackmagic 

design. 

 

Δηθφλα 7.  Λεηηνπξγία Black Magic 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

    Τπνζηήξημε SD Format: 625i/50, 576p PAL θαη 525i/59.94, 480p NTSC 

   Τπνζηήξημε HD Format: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,       

1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97 θαη 1080p30 

   Γεηγκαηνιεςία βίληεν HDMI: 4:2:2 YUV 

   Γεηγκαηνιεςία ήρνπ HDMI: ηάληαξ δείθηεο ηειεφξαζεο 48kHz θαη 24-bit 

   Γηάζηεκα ρξψκαηνο HDMI: REC 601, REC 709 

   Αθξίβεηα ρξψκαηνο HDMI: 10-bit 

   Πξνζηαζία απφ αληηγξαθή: Ζ είζνδνο HDMI δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη πεγέο 

HDMI κε πξνζηαζία εγγξαθήο. Πάληα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη ε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία πξηλ απφ ηε ζχιιεςε ή ηε δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Δπεμεξγαζία: 

   Μεηαηξνπή δηαζηήκαηνο ρξψκαηνο: Πξαγκαηηθφο ρξφλνο βαζηζκέλνο ζε hardware. 

   HD πξνο ηα θάησ κεηαηξνπή: Πξνο ηα θάησ κεηαηξνπή βαζηζκέλε ζε software 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ βίληεν. 

   HD πξνο ηα πάλσ κεηαηξνπή: ηάληαξ αλάιπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε 1080HD 

θαη ζε 720ΖD θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχιιεςεο ηνπ βίληεν.  
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   Απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Final Cut Pro X εζσηεξηθά απνηειέζκαηα. 

Premiere Pro CC Mercury Playback Engine απνηειέζκαηα. Avid Media Composer 

εζσηεξηθά απνηειέζκαηα. 

Software: 

   Πεξηερφκελν software: Media Express, Disk Speed Test, Blackmagic System 

Preferences θαη Blackmagic driver. 

   Δζσηεξηθή αλαβάζκηζε software: Firmware ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα 

νδήγεζεο ινγηζκηθνχ 

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: 

 
Δηθφλα 8. Λνγφηππα Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ 

 

 Mac OS X 10.9 Mavericks  

 Mac OS X 10.10 Yosemite 

 Mac OS X 10.11 El Capitan or later 

 

 Windows 8.1 ή Windows 10. 

 

 LINUX 

 

 

Απαηηήζεηο Παξνρήο Δλέξγεηαο 

   Παξνρή ξεχκαηνο: Παξνρή ξεχκαηνο απφ θαιψδην Thunderbolt. 

   Φπζηθή εγθαηάζηαζε: Απαηηείηαη Ζ/Τ κε Thunderbolt 

   Πεξηέρεη: Intensity shuttle γηα Thunderbolt ινγηζκηθφ CD 

   Δγγχεζε:  12 κήλεο 
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Μηθξόθσλν 

   Shure - FP1-L4E 

 
Δηθφλα 9. Μηθξφθσλν Shure -FP1-L4E 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

   Απηφκαηε εγθαηάζηαζε ηνπ πνκπνχ ε νπνία ηνλ ζπγρξνλίδεη άκεζα ζηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ δέθηε. 

   Έλδεημε LED γηα απνθιεηζκφ ηνπ ειέγρνπ, ζπγρξνληζκφο IR RF θαη ρακειή 

κπαηαξία 

   Δληζρπκέλε είζνδνο ήρνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ ηνπ ήρνπ 

   4-Pin ππνδνρέο εηζφδνπ κηθξνθψλνπ γηα ρξήζε κε «lavaliers» ή αθνπζηηθά 

κηθξνθψλνπ κε TA4F βχζκα 

   108 ρηιηνζηά X 64 ρηιηνζηά X 19 ρηιηνζηά (Τςνο X Πιάηνο X Βάζνο) 

   81 γξακκάξηα βάξνο,  ρσξίο ηηο κπαηαξίεο 

   2 AA κπαηαξίεο, 1.5V 

   Πεξηζζφηεξν απφ 12 ψξεο (αιθαιηθέο). 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

41 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

2.3 πζηήκαηα γηα Live Streaming 

2.3.1 πζηήκαηα 

   Μεξηθά απφ ηα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα γηα live streaming είλαη ηα παξαθάησ: 

 Atmosph3re: Δίλαη έλα δηαδηθηπαθνχ ηχπνπ  ινγηζκηθφ streaming ήρνπ, πνπ 
θηινμελείηαη ηνπηθά  θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα θάλνπλ 
«stream» αξρεία κνπζηθήο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κνπζηθήο 
ζπιινγήο, κέζσ αζχξκαηνπ θαη ελζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη ίληεξλεη. 

 Cameleon: Δίλαη έλα ινγηζκηθφ ζπλερνχο ξνήο βίληεν θαη εθαξκνγή ηνπ «iOS» πνπ 
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαδίδνπλ δσληαλά πεξηερφκελν βίληεν ζε δηάθνξεο 
πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ηνYouTube. Οη ρξήζηεο 
ζπλδένληαη ζηε δηαζέζηκε ππεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή 
κεραλή θαη έλαλ ππνινγηζηή πνπ πεξηιακβάλεη πιαηθφξκεο φπσο YouTube Live, 
Tumbl, RTSP, RTMP, Wowza Streaming Engine, Adobe Flash Media Server θαη 
άιινπο αθφκε δηαθνκηζηέο. 

 Darwin Streaming Server: Ήηαλ ν πξψηνο RTP/RTSP δηαθνκηζηήο ξνήο αλνηθηνχ 
εθνδηαζκνχ (open sourced). Δηζήρζε ζηελ αγνξά ζηηο 16 Μαξηίνπ 1999 θαη είλαη 
ηθαλφο γηα streaming κηαο πνηθηιίαο ηχπσλ πνιπκέζσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 Part2 θαη 3GP. 

 Feng: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο ξνήο πνιπκέζσλ ζπκβαηφο κε πξφηππα IEFT γηα 
πεξηερφκελα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ δηθηχσλ IP. Ο δηαθνκηζηήο απηφο πινπνηεί 
πξσηφθνιια «Real Time Streaming» θαη «Real Time Transport».Τπνζηεξίδεη ην 
«RTP Profile» γηα ζπλέδξηα ήρνπ θαη βίληεν. 

 Firefly Media Server (πξψελ mt-daapd): Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο ήρνπ αλνηθηνχ 
εθνδηαζκνχ γηα ηελ «Roku Soundbridge» θαη ηελ «iTunes». Δμππεξεηεί αξρεία 
πνιπκέζσλ ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια «Roku Server» θαη «Digital Audio 
Access» 

 Adobe Media Server: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο δεδνκέλσλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο 
απφ ηελ Adobe Systems.  

 FreeCast: Δίλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη «peer-to-peer 
streaming», ή αιιηψο «peercasting». Καζηζηά δπλαηή ηελ κεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο 
βίληεν θαη ήρνπ ζε κεγάιν αξηζκφ αθξναηψλ απφ κηα απιή ζχλδεζε DSL. 

 Helix Dna: είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ αλαπαξαγσγήο δεδνκέλσλ «multi-
platform», «multi-format». Σν «Helix Player» είλαη έλα πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο 
πνιπκέζσλ πνπ ηξέρεη ζε Linux, Solaris, Symbian θαη FreeBSD. Ζ εθαξκνγή 
«Helix DNA Producer» εληζρχεη ηελ παξαγσγή αξρείσλ πνιπκέζσλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ. 

 Helix Universal Media Server: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο streaming πνπ ππνζηεξίδεη 
κηα πνηθηιία κεηαθνξέσλ πνιπκέζσλ ξνήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ MPEG-
DASH, RTMP, HTTP Live Streaming, Microsoft Silverlight θαη HTTP Progressive 
Download, επηηξέπνληαο έηζη, ηελ παξάδνζε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θηλεηψλ θαη  
πειαηψλ  ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ. 

 Internet Information Services (πξψελ Internet Information Server): Δίλαη έλαο 
επεθηάζηκνο δηαδηθηπαθφο δηαθνκηζηήο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Microsoft γηα ηελ 
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νηθνγέλεηα ησλ Windows NT. Τπνζηεξίδεη HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP θαη 
NNTP. 

 Logitech Media Server (πξψελ SlimServer, SqueezeCenter θαη Squeezbox 
Server): Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο ζπλερνχο ξνήο ήρνπ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 
Logitech (πξψελ Slim Devices) θαη αλαπηχρζεθε θπξίσο γηα λα ππνζηεξίδεη ηνπο 
ςεθηαθνχο δέθηεο ήρνπ Squeezbox. 

 Nimble Streamer: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο δσξεάλ ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε 
απφ ηελ εηαηξία «WMSPanel». Ο δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα streaming 
δσληαλψλ θαη «on demand» βίληεν θαη ήρνπ ζε ππνινγηζηέο, θνξεηέο ζπζθεπέο, 
ηειενξάζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ίληεξλεη, «IPTV  set-top boxes» θαη άιιεο 
δηαδηθηπαθέο ζπζθεπέο. 

 OpenBroadcaster: Δίλαη έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα αλνηθηήο ηξνθνδνζίαο πνπ 
ηξέρεη πνκπνχο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ κε έλα απιφ 
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Open Broadcaster Software (γλσζηφ θαη σο OBS): Δίλαη ειεχζεξν πξφγξακκα 
αλνηθηήο ηξνθνδνζίαο streaming θαη εγγξαθή απφ ηελ «OBS Project» 

 PeerCast: Δίλαη έλα εξγαιείν «Multicast» αλνηθηήο ηξνθνδνζίαο γηα πνιπκέζα 
ξνήο. Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγία «peer-to-peer» γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ην 
απαξαίηεην εχξνο δψλεο κεηακφξθσζεο γηα ηνλ αξρηθφ «Multicaster». 

 Plex Media Server: Λεηηνπξγεί κε Windows, MacOS, Linux, FreeBSD θαη NAS θαη 
νξγαλψλεη ην αθνπζηηθφ θαη ην νπηηθφ πεξηερφκελν απφ πξνζσπηθέο βηβιηνζήθεο 
θαη ηηο θάλεη stream ζε αληίγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαπαξαγσγήο. 

 Read5: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο ξνήο δεδνκέλσλ δσξεάλ ινγηζκηθνχ πινπνηεκέλνο 
ζε Java, ν νπνίνο παξέρεη αλάινγεο ππεξεζίεο κε απηέο πνπ παξέρεη ν 
δηαθνκηζηήο ηδηνθηεζίαο ηεο Adobe Flash Media θαη ηεο Wowza Streaming Engine. 

 SHOUTcast: Δίλαη έλα ηδηφθηεην ινγηζκηθφ «cross-platform» γηα πνιπκέζα ξνήο 
κέζσ δηαδηθηχνπ. Σν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Nullsoft θαη είλαη δηαζέζηκν 
δσξεάλ.  Δπηηξέπεη πεξηερφκελν ςεθηαθνχ ήρνπ, θπξίσο ζε MP3 ή ζε εμειηγκέλεο  
κνξθέο θσδηθνπνίεζεο ήρνπ πςειήο απφδνζεο, γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ 
ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ 

 Unified Streaming Platform: Δίλαη έλα ινγηζκηθφ streaming, ζπζθεπαζίαο ρσξίο 
ζχλδεζε θαη εγγξαθήο βίληεν ζπλερνχο ξνήο βίληεν θαη ήρνπ. Σν ινγηζκηθφ απηφ 
έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή πεγή ζε δηάθνξεο κνξθέο, απνθεχγνληαο 
ηελ αλάγθε γηα μερσξηζηή ππνδνκή. Σαηξηάδεη ζε ππάξρνληεο δηαθνκηζηέο ηζηνχ θαη 
ηξέρεη ζε Windows, Linux θαη Unix. 

 Unreal Media Server: Δίλαη έλα ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή streaming πνπ 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Unreal Streaming Technologies. 

 VLC media player: Δίλαη έλα θνξεηφ, δσξεάλ θαη αλνηθηήο ηξνθνδνζίαο, «cross-
platform» πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο θαη έλαο δηαθνκηζηήο πνιπκέζσλ streaming 
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ VideoLan. Σν VLC είλαη δηαζέζηκν γηα ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, γηα πιαηθφξκεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ φπσο ην Windows 10 
Mobile, Windows Phone, Android, Tizen, iPad, iPhone θαη iPod Touch. Σν VLC είλαη 
επίζεο δηαζέζηκν ζε «App Stores» φπσο ην Apple‟s App Store, Google Play θαη 
Microsoft Windows Store. 
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 Windows Media Services: Δίλαη έλαο δηαθνκηζηήο πνιπκέζσλ ξνήο ηεο Microsoft 
πνπ επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγήζεη πνιπκέζα ξνήο. Μφλν κνξθέο 
Windows Media, JPEG θαη MP3 ππνζηεξίδνληαη. 

 Wowza Streaming Engine (γλσζηφ θαη σο Wowza Media Server): Δίλαη έλα εληαίν 
ινγηζκηθφ δηαθνκηζηή πνιπκέζσλ ξνήο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Wowza Media 
Systems. Ο δηαθνκηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαδψζεη δσληαλά θαη «on - 
demand» βίληεν, ήρν θαη πινχζηεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κέζσ δηθηχσλ IP γηα 
επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο, ιάπηνπ θαη ηάκπιεη, γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, θνπηηά 
«IPTV set-top», ηειενξάζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηληεξλέη, θνλζφιεο παηρληδηψλ θαη 
άιιεο δηαδηθηπαθέο ζπζθεπέο. Ο δηαθνκηζηήο έρεη αλαπηπρζεί ζε γιψζζα «Java» 
ζηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

   Οη παξαθάησ πίλαθεο ζπγθξίλνπλ γεληθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 
παξαπάλσ ζπζηήκαηα streaming ήρνπ θαη βίληεν: 

 

Δηθφλα 10. πζηήκαηα Streaming α‟ 

 

Δηθφλα 11. πζηήκαηα Streaming β‟ 
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Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Δηθφλα 12. Τπνζηήξημε Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ 
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Τπνζηήξημε κνξθώλ 

 

 

Δηθφλα 13. Τπνζηήξημε κνξθψλ βίληεν 

Τπνζηήξημε Πξσηνθόιισλ 

 

Δηθφλα 14. Τπνζηήξημε Πξσηνθφιισλ α‟ 
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Δηθφλα 15. Τπνζηήξημε Πξσηνθφιισλ β‟   
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2.3.2 πζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

   ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ζχζηεκα ζπλερνχο 
ξνήο, ην Wowza Streaming Engine ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξγαιείν Wirecast ηεο 
Telestream. 

   Wowza Streaming Engine: Ο κεραληζκφο «streaming» Wowza κπνξεί λα θάλεη 

«stream» ζε πνιιαπινχο ηχπνπο πειαηψλ αλαπαξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο «Adobe Flash Player», «Microsoft Silverlight Player», «Apple Quick Time Player» 

θαη ζπζθεπέο «iOS» (iPad, iPhone, iPod Touch), θηλεηέο ζπζθεπέο 3GPP, θνπηηά 

«IPTV set-top» (Amino, Enseo, Roku, Streamit θ.α.) θαη ζε θνλζφιεο παηρληδηψλ 

φπσο Wii, Xbox θαη PlayStation.  

 
Δηθφλα 16. Λνγφηππν Wowza Streaming Engine 

   Δπίζεο ν κεραληζκφο απηφο είλαη ζπκβαηφο κε πξσηφθνιια «streaming». Απφ 

πιεπξάο «playout», ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξσηφθνιια RTMP (θαη νη παξαιιαγέο 

RTMPS, RTMPT, RTMPE, RTMPTE), HDS, HLS, MPEG DASH, RTSP, Smooth 

Streaming, θαη MPEG-TS (Unicast θαη Multicast). Απφ πιεπξάο δσληαλήο 

ηξνθνδνζίαο, ν δηαθνκηζηήο κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε βίληεν θαη ήρν κέζσ RTP, 

RTPS, RTMP, MPEG-TS (unicast θαη multicast) θαη ICY (SHOUTcast / Icecast) ξνέο. 

Δπίζεο ππνζηεξίδεη εηζεξρφκελεο ξνέο κέζσ πξσηνθφιισλ RTSP θαη WOWZ απφ 

θηλεηφ Android θαη iOS ζπζθεπέο πνπ ηξέρνπλ ηελ εθαξκνγή θσδηθνπνίεζεο Wowza 

GoCoder. 

   Γηα «on-demand streaming», ν κεραληζκφο ξνήο Wowza κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη 

πνιιαπινχο ηχπνπο αξρείσλ βίληεν θαη ήρνπ. Οη ππνζηεξηδφκελνη ηχπνπ αξρείσλ 

πεξηιακβάλνπλ MP4 (QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov, .m4a, .m4v, .mp4a, 

.mp4v, .3gp, and .3g2), FLV (Flash Video - .flv), θαη πεξηερφκελν MP3 (.mp3). 

   Άιινη δηαθνκηζηέο πνιπκέζσλ πνπ πξνζθέξνπλ παξφκνηεο δπλαηφηεηεο είλαη νη  

Helix Universal Server, Unified Origin, Red5 Media Server θαη Adobe Flash Media 

Server.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_bitrate_streaming#Adobe_Dynamic_Streaming_for_Flash
https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_DASH
https://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_Streaming
https://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_Streaming
https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS
https://en.wikipedia.org/wiki/MP4
https://en.wikipedia.org/wiki/FLV
https://en.wikipedia.org/wiki/MP3
https://en.wikipedia.org/wiki/Helix_Universal_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Streaming
https://en.wikipedia.org/wiki/Red5_%28media_server%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Media_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Media_Server
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   Wirecast: Δίλαη έλα εξγαιείν παξαγσγήο ζπλερνχο ξνήο βίvηεν. Δπηηξέπεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ δσληαλέο θαη «on demand» δηαδηθηπαθέο εθπνκπέο 

 
Δηθφλα 17. Λνγφηππν Wirecast  α‟ 

   Δπίζεο ην Wirecast: 

 Μπνξεί λα κεηαδψζεη ζε πνιιαπιέο ππεξεζίεο ηαπηφρξνλα 

 Τπνζηεξίδεη πνιιέο θάκεξεο 

 Μεηαβάζεηο ζθελήο 

 «Built-in lower-third titing» 

 «Desktop Presenter» 

 H.264 

 Γξαθηθά 3D 

 Τπνζηεξίδεη δηαθνκηζηή ξνήο «QuickTime» 

 Δλζσκάησζε «Keynote» 

 Πνιιαπιά επίπεδα 

 Τπνζηεξίδεη πνιιαπιέο κεηαδφζεηο. ηαλ είλαη έηνηκν γηα δσληαλή κεηάδνζε, 
παξέρεη άκεζε ελνπνίεζε κε αξθεηνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ streaming. 

 Ζ άκεζε ελζσκάησζε κε ηελ Limelight Networks, ππνζηεξίδεη «Flash 
Streaming» 

 Πξνζζέηεη κηα ελζσκαησκέλε πξφζβαζε ππεξεζηψλ streaming απφ ηελ 
Ustream. 

 Κσδηθνπνηεκέλε ππνζηήξημε γηα Nvidia NVENC θαη  Intel Quick Sync Video. 
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Κεθάιαην 3ν 

Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηψλα θαη Live Streaming 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

   ήκεξα, ζην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, ε εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

βξίζθεηαη ζε κηα επηηαρπλφκελε πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πιαίζην 

ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαλχνπκε 

ηελ επνρή φπνπ ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ελ δπλάκεη  πφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα 

ηελ αηνκηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θάζε πνιίηε θαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζε έλαλ θφζκν πνπ αιιάδεη κε εθξεθηηθνχο ξπζκνχο. 

   Πξσηεχνλ κέιεκα θαη θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία 

ηεο κάζεζεο απνηειεί φρη κφλν ε δηδαζθαιία ρξήζηκσλ θαη απαξαίηεησλ γλψζεσλ 

ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα ηζρπξψλ 

γλσζηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ  δεμηνηήησλ, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζε θάζε εθπαηδεπφκελν λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηα ζθεπηφκελνο θαη 

ελεξγφο πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα θαη πνπ ζα δεκηνπξγεί, ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα 

αμηνινγεί ηε γλψζε.  

3.2 Δθπαηδεπηηθέο Σερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο κάζεζεο 

   Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο  ηελ ζεκεξηλή επνρή, έρνπλ 

κεηαζρεκαηίζεη ηηο ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, πξνζθέξνληαο θαηλνηφκεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο-ιχζεηο ζην πεδίν ηεο κάζεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ 

«ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο» πεξηιακβάλεη ηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέζσ ππνινγηζηή, ηα εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία-ινγηζκηθά, θαζψο επίζεο θαη ηεο πιαηθφξκεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε 

πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ππεξκέζσλ, θ.α.  

   ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά πσο ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε-

ελζσκάησζε ησλ θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή 

κεηαζρεκαηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

   Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνπνίεζε πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο (e-Learning) ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο  ρξεζηκνπνηείηαη σο 

φρεκα γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Μάζεζεο. 
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   Με ηνλ φξν «ειεθηξνληθή κάζεζε ή ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελε κάζεζε» 

ελλννχκε «ηε κάζεζε ζηελ νπνία νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ-

ΣΠΔ (Information and Communications Technologies-ICT), θπξίσο ην Γηαδίθηπν 

(Internet) θαη ν Παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ δηαζπλδέζεηο, ζρέζεηο θαη 

δξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ, κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη 

κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη πφξσλ καζεζηαθνχ πιηθνχ θαη καζεζηαθνχ εξγαιείσλ» 

(Goodyear, 2004). 

   Σα λέα απηά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θεξδίδνπλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν έδαθνο θαη ζην ρψξν ηεο  πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, 

αμηνπνηνχλ ηα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή (π.ρ. ειεθηξνληθέο ηάμεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν – ΠΓ), θηινδνμψληαο λα πξνζδψζνπλ κηα άιιε δπλακηθή δηαδξαζηηθή 

δηάζηαζε ζηε κάζεζε θαη λα εκπινπηίζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

   ηα λέα απηά πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο, γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο ψζηε ε δηαδηθαζία κάζεζεο λα βαζίδεηαη ζε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο-

ζηξαηεγηθέο πνπ απαηηνχλ ηε ζπλνηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην ζρεκαηηζκφ νκάδσλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή-

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζ‟ απηέο, ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ 

ζηφρσλ, ηελ εθπφλεζε ζχλζεησλ (αηνκηθψλ-νκαδηθψλ) απζεληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηελ αλάιεςε δηαθξηηψλ ξφισλ, ηελ επηθνηλσλία (ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε κέζσ π.ρ. 

chat/forum, θ.ιπ.) ηελ πξνζπέιαζε θαη αμηνπνίεζε καζεζηαθνχ πιηθνχ θ.ι.π. (Anaya 

& Boticario, 2011 θαη Jerman, 2004 θαη Lazakidou & Retalis,2010 θαη Martinez et al., 

2003 θαη Mazza & Dimitrova, 2007 θαη Sing & Khine, 2006 θαη Velduis-Diermanse, 

2002). Κπξίαξρν ηξφπν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παίδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

ζρεδηαζηεί, ζα ππνζηεξηρηεί θαη ζα θαηαγξαθεί ην πιέγκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα έρνπλ κηα 

ζθαηξηθή εηθφλα ηεο καζεζηαθήο πνξείαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ηερλνινγηθά 

ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα, θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή 

πξαθηηθή φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξείο θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα 

πιεξνθνξίεο-δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ επίδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ζπλεπηθνπξνχκελνη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ππνινγηζηηθά εξγαιεία. 

   Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

51 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιιφλησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζηνλ 21ν αηψλα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα πιήζνο ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δεκηνπξγία, ηε δηάρπζε, ηελ 

απνζήθεπζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο κάζεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ απνηεινχλ ηα ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο, 

κνληεινπνίεζεο, ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, θνηλσληθήο δηθηχσζεο-

ζπλεξγαζίαο, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγίαο θαη 

δηακνηξαζκνχ (δηαδξαζηθνχ θαη πνιπκεζηθνχ) καζεζηαθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθήο 

αμηνιφγεζεο θ.ιπ.  

  

 

3.3 Ζ θηινζνθία ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο 

   χκθσλα κε ηνλ λφκν ηνπ Μνπξ, ε απφδνζε ηεο ηερλνινγίαο απμάλεηαη κε εθζεηηθφ 

ηξφπν. Ο λφκνο απηφο, ν νπνίνο έρεη θξηζεί αιεζήο θαη γηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

έρεη πνιιέο πξνεθηάζεηο. Απηφο ν ξπζκφο ηεο εθζεηηθήο αιιαγήο ππνλνεί φηη ζρεδφλ 

θάζε δχν ρξφληα ε ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ δηπιαζηάδεηαη, θαη απηή 

ε γξήγνξε αιιαγή ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο απφδνζεο, έρεη ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Κάζε κέξα ε αχμεζε ησλ ηερλνινγηθψλ επηδφζεσλ θαη ε θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε. Γηα παξάδεηγκα, ε θηλεηή 

ηερλνινγία έρεη γίλεη παληαρνχ παξνχζα θαη απνηειεί έλα θαιψο απνδεθηφ κέξνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Ζ ηερλνινγία απηή ηε ζηηγκή έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά απφ εθείλε ηνπ 

παξειζφληνο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ελζσκαησζεί ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο δελ παξαβιέπεη απηή ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή. 

   πσο εηπψζεθε απφ ηνλ κηζ (2005), «Σν 1999, πεξίπνπ ην 52% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε». ρεδφλ ην 90% 

ησλ παηδηψλ ειηθίαο 7 έσο 17 ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζην 

ζρνιείν, φπσο θαη  ην 97% ησλ καζεηψλ ιπθείνπ (Lanahan, 2002). Δλψ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ αλαθέξνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο, ε 

ρξήζε δελ είλαη πάληα ελδεηθηηθφ ηεο ελζσκάησζήο ηεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο εάλ νη εθπαηδεπηέο 

είλαη ζε ζέζε λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα είλαη 

επηηπρείο, φρη κφλν ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ζηνλ κειινληηθφ. 

   Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ελφο δηαθνξεηηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηνπο ζπνπδαζηέο 

γηα ηελ δηα βίνπ κάζεζε θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο ηάμεηο θαη 

ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ κέιινληνο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, νη δάζθαινη 

πίζηεπαλ φηη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε βειηηψλεηαη, θαη ε ηζηνξία έρεη δείμεη    
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φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 

ζεηηθνχο ηξφπνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή θαη ηε δηδαρή ησλ καζεηψλ. Παξ 

„φια απηά, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο απαηηεί αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη εθπαηδεπηηθνί παξαδίδνπλ ην πξφγξακκα ησλ ζπνπδψλ, ελψ  «αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο παξέρνπλ λέεο επθαηξίεο, θαζψο θαη επζχλεο» (Beldarrain, 2006).  ηαλ 

ιακβάλνπκε ππ‟ φςηλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο, ε εξψηεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη δελ είλαη ην πψο ε ηερλνινγία κπνξεί λα αλαπηχμεη απηφ πνπ νη 

άλζξσπνη ήδε θάλνπλ, αιιά ην πψο απηέο νη εθθνιαπηφκελεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ. 

 

3.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

   Τπάξρεη κηα απμαλφκελε ζπδήηεζε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ γηα ηνπο ζεκεξηλνχο θνηηεηέο, ηα νπνία 

ζπλερψο κειεηψληαη θαη δηαπηζηψλνληαη γηα ην αλ απηφ ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνβιέςηκα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. 

Πιενλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο: 

   Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο εκπεηξίαο ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Φζελφηεξε: Σα δηαδηθηπαθά καζήκαηα κπνξεί λα είλαη πην θζελά απφ εθείλα 

πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θνιέγηα θαη ηα ζρνιεία εκπνξίνπ. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα 

απνζεθεχνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο φπσο θαχζηκα, άδεηεο ζηάζκεπζεο, δεδνκέλνπ φηη 

δελ απαηηνχληαη κεηαθηλήζεηο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή ζρέδηα δηαηξνθήο γηα λα 

αγρψλνληαη, εθφζνλ δελ ρξεηάδεηαη λα δνπλ ζην  εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή θνληά ζε 

απηφ. Γαπάλεο ζηέγαζεο θαη άιια έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ην θφζηνο δηαβίσζεο 

είλαη ηα πην δαπαλεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο 

έλα δηαδηθηπαθφ κάζεκα, ζα κπνξνχζακε λα εμνηθνλνκήζνπκε αξθεηά ρξήκαηα. Σν 

θαιχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλππαξμία πξνβιεκάησλ 

κεηαθίλεζεο θαη κεηαλάζηεπζεο. 

2. Πεξηζζφηεξν βνιηθή: Με ηε ιήςε δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ, νη ζπνπδαζηέο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ πφηε ζα δηαβάζνπλ θαη γηα πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γχξσ απφ ην 

εξγαζηαθφ ή θνηλσληθφ ηνπο ρξνλνδηάγξακκα. Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε κηα ηάμε, κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δνπιεία ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

ρψξν αξθεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη δηαδίθηπν. 

3. Δπειημία: Υσξίο πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ζε αίζνπζα, νη ζπνπδαζηέο επηιέγνπλ 

πφηε ζα νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. ε νξηζκέλα πξνγξάκκαηα, κπνξνχλ 
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αθφκα θαη λα ζρεδηάζνπλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη δηαδηθηπαθνί 

ζπνπδαζηέο κπνξνχλ θάλνπλ ηελ πξνζσπηθή ή επίζεκε δνπιεία ηνπο καδί, κε ηε 

δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε. Μπνξνχλ δηαζέζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζέκαηα πνπ 

ζεσξνχλ φηη είλαη κάιινλ δπζθνιφηεξα θαη αληηζηξφθσο. Ζ ηαρχηεηα ηεο κάζεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο καζεηέο. 

4. Σερλνινγία: Με ηε βνήζεηα ηεο επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα δηαδηθηπαθά ηνπο καζήκαηα ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο. Ζ κφλε δεζκεπηηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ππνινγηζηή  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

5. Γηαζεζηκφηεηα: Οη πξννπηηθέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρνπλ απμεζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πνιιέο απφ ηηο πξννπηηθέο απηέο απνδίδνληαη ζε έγθξηηα 

πξνγξάκκαηα. 

6. Πξνζβαζηκφηεηα: Με ηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα, νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα νπνπδήπνηε, αξθεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππνινγηζηή. Οη καζεηηθέο ηνπο επηινγέο δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

ζέζε. Οη λέεο εηθνληθέο αίζνπζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ 

πξννπηηθψλ  γηα παγθφζκηα κάζεζε θαη θέληξα εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθηπαθή 

εθπαίδεπζε είλαη κηα ζχγρξνλε εκπεηξία πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

Μεηνλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο 

   Παξαθάησ είλαη κεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηελ επηηπρία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: 

1)Σερλνινγία 

   α) Ακεξνιεςία θαη Πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία: Πίζσ απφ θάζε δηαδηθηπαθφ 

πξφγξακκα, πνπ ειπίδνπκε φηη κπνξεί λα πεηχρεη, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπνπδαζηέο 

πνπ λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζχλζεζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Ζ 

έιιεηςε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, είηε γηα νηθνλνκηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζα 

απνθιείζεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο. Απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζε αγξνηηθέο θαη 

ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπνζεζίεο θαη ζε πεξηπηψζεηο εθπαίδεπζεο 

ππνεμππεξεηνχκελσλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ. ε φ, ηη αθνξά ην δηαδίθηπν, ε πξφζβαζε ζε 

απηφ δελ εχθνιε παγθνζκίσο, θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο, είλαη ζεκαληηθή δαπάλε γηα 

ηνλ πειάηε. Οξηζκέλνη πειάηεο πιεξψλνπλ έλα ζηαζεξφ κεληαίν επηηφθην γηα ηε 

ζχλδεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ελψ άιινη ρξεψλνληαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη απεπζείαο ζε απηφ. Αλ ν ρξφλνο ζε απεπζείαο ζχλδεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πεξηνξίδεηαη απφ ην πφζν κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ, ηφηε ε 

δηδαζθαιία θαη ε ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά καζήκαηα δελ είλαη δίθαηα γηα φινπο ηνπο 
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καζεηέο ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Απηφ είλαη έλα κεηνλέθηεκα ησλ δηαδηθηπαθψλ 

πξνγξακκάησλ ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

   β) Απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο / ηερλνινγίεο: Αλ νη πειάηεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή θνβνχληαη ηελ αιιαγή θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηφηε 

πηζαλφηαηα λα κελ θαηαθέξνπλ λα εμνηθεησζνχλ αληίζηνηρα θαη κε  δηαδηθηπαθή 

εθπαίδεπζε. Οη δηαδηθηπαθνί ζπνπδαζηέο, απαηηείηαη λα δηδαρηνχλ λέεο δεμηφηεηεο 

φπσο ηελ έξεπλα θαη ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν. 

   γ) Παηδία ππνινγηζηψλ: Σφζν νη ζπνπδαζηέο, φζν θαη νη δηακεζνιαβεηέο  πξέπεη 

λα έρνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν γλψζεσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κε ζηφρν λα 

ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία έλα δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο, λα είλαη άλεηνη ζηελ 

πινήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη επηπιένλ λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε νκάδεο ζπδήηεζεο, 

δηαδηθαζίεο FTP θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Αλ δελ θαηέρνπλ απηά ηα ειεθηξνληθά 

εξγαιεία, δελ ζα επηηχρνπλ ζηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα. 

   δ) Πεξηνξηζκνί ηεο ηερλνινγίαο: Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα επηηπρεκέλν δηαδηθηπαθφ κάζεκα. Παξ 

„φια απηά, αθφκε θαη ε πην πξνεγκέλε ηερλνινγία δελ είλαη ηειείσο αμηφπηζηε. ηαλ 

φια δνπιεχνπλ θαιά, ε ηερλνινγία αλακέλεηαη λα είλαη ρακεινχ πξνθίι θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ε ρξφλν θαηάζηαζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο 

θαηεζηξακκέλνπ ζπζηήκαηνο, ε ηερλνινγία δελ είλαη νχηε άςνγε, νχηε αμηφπηζηε θαη 

κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ εκπεηξία εθκάζεζεο. 

2) 

   α) Σν ίδξπκα: Γηάθνξεο δηαδηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο είλαη κάιινλ λέεο 

κε αξθεηά καζήκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ έιιεηςε απφ κνληέξλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπνπδψλ. 

Οη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε γηα κηα αχμεζε άλσ ηνπ 

50% ησλ εηδηθεπκέλσλ θαζεγεηψλ γηα δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε. 

   β) Γηνίθεζε θαη θαζεγεηηθφ ζψκα: Μεξηθά πεξηβάιινληα είλαη ελνριεηηθά γηα ηελ 

επηηπρή εθηέιεζε ελφο δηαδηθηπαθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηνίθεζε θαη / ή ηα κέιε 

θαζεγεηηθνχ ζψκαηνο πνπ είλαη αλήζπρνη κε ηελ αιιαγή ή ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ή πηζηεχνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα δελ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε, εκπνδίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσεζεο. 

3)  Ο ζπληνληζηήο: Ζ επηηπρήο επί ηνπ εδάθνπο δηδαζθαιία δελ κεηαθξάδεηαη 

πάληα ζε επηηπρή δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε. Αλ νη ζπληνληζηέο δελ είλαη θαηάιιεια 

εμεηδηθεπκέλνη ζε παξάδνζε θαη κεζνδνινγίεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο, ε επηηπρία 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί. Έλαο θαζεγεηήο πξέπεη 
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λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλνκηιεί θαιά θαη γξαπηψο θαη ζηε γιψζζα ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη  ην κάζεκα. 

4) Αληίιεςε / Φήκε: Δλψ ζηαδηαθά αιιάδεη, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα θνιιέγηα 

επηθξαηνχζαο ηάζεο αζπάδνληαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη αηηκία, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ ζπνπδαζηή ζηε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε. Μεξηθνί ζπνπδαζηέο 

πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ ιίγεο πξννπηηθέο φζνλ αθνξά ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

ηηο αλαδξάζεηο. 

5)  Απνπζία παξνπζίαο δηδάζθνληνο: Αλ ν ηξφπνο κάζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ 

είλαη εθείλνο πνπ ηνπο αξέζεη ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο, 

ηφηε ζα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ. 

   Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ην θφζηνο κειέηεο θαη ε επειημία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ γείξνπλ ηε δπγαξηά ησλ πξνγξακκάησλ δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο 

θάλνληαο ηε κηα αλαγλσξηζκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο. 

   Παξ‟ φια απηά, φπσο ζε θάζε πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ θαη πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα κε ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εηθνληθήο ηάμεο. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα ζέινπλ λα εθηηκήζνπλ ηηο 

αμηνινγήζεηο πξηλ παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο. 

Μειεηψληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά, ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ κηα πην ψξηκε 

απφθαζε. Χζηφζν, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε δηαδηθηπαθή  είλαη απηνξπζκηδφκελε 

εθπαίδεπζε. Πνιιέο δνκέο έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθηπαθά πξνγξάκκαηα. Παξ‟ φια απηά, 

θαηαιήγνπκε ζε καζεηέο πνπ θάζνληαη ζε ππνινγηζηέο κφλνη ηνπο. Ζ γλψζε πνπ 

ιακβάλνπλ ή ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη είηε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, είηε ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο βηνπνξηζκνχ, ζα εμαξηεζεί 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ καζεηή. 

 

3.5 Πσο ε ρξήζε ηνπ Live Streaming ζηελ εθπαίδεπζε ζα αιιάμεη ην κέιινλ 

ηεο κάζεζεο 

   Με ηε ρξήζε ηνπ live streaming ζηελ εθπαίδεπζε, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζνχλ εηδηθνχο ζηνλ ηνκέα ηνπο, θαζψο εθείλνη ζα επηιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ είλαη πην επλντθφ γηα ηε κάζεζε, φπσο 

δείρλνπλ νη κειέηεο, θαζψο καζαίλνπκε θαιχηεξα νπηηθψο. 

   «ην κέιινλ, νη καζεηέο ζα αηζζάλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα 

πεξάζνπλ 4 ρξφληα ζην γπκλάζην καζαίλνληαο ηα βαζηθά, ζπλ 4 ρξφληα ζην θνιέγην, 
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εηδηθά φηαλ ηα πξψηα δχν ρξφληα θαιχπηνπλ ηα βαζηθά γηα άιιε κηα θνξά. ήκεξα, 

έλα δεθαηξηάρξνλν παηδί κε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα εγγξαθεί ζην «Khan Academy» θαη λα παξαθνινπζήζεη 

πιήξε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε κηα πνηθηιία επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ηειείσο 

δσξεάλ.» (Ethan Dunwill). 

   Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηά καο. Αιιά ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε φπσο ηελ μέξνπκε, θαη πσο ε ρξήζε ηνπ live streaming ζηελ εθπαίδεπζε 

ζα επεξεάζεη ηηο αιιαγέο ζε απηή. Παξαθάησ, ινηπφλ, ζα δνχκε νρηψ ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ην live streaming ζα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο κάζεζεο.  

 

1.Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο 

   ην παξειζφλ, παξαδνζηαθά δηδαζθφκαζηαλ θαζνχκελνη ζε κηα θαξέθια κέζα ζε 

κηα αίζνπζα παξαθνινπζψληαο κηα βαξεηή δηάιεμε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ 

κηα δηδαθηέα χιε πάλσ ζε ζρνιηθφ πίλαθα σο «απαηηνχκελε» κειέηε. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα «ράλνπκε» ηα βξάδηα καο πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο θαηαιήγνληαο κε 

„Α‟, ή 95 θαη νη ππφινηπνη απφ εκάο βαζκνινγνχληαλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο. 

   Αξγφηεξα ν ίδηνο ν καζεηήο, φηαλ ξσηήζεθε  ζρεηηθά κε ηνλ πςειφ βαζκφ πνπ ηνπ 

δφζεθε δελ είρε ηδέα. ια απηά ζεκαίλνπλ φηη ν καζεηήο δελ καζαίλεη πξαγκαηηθά ην 

πιηθφ θαη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο φπνπ ε παξαδνζηαθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο έρεη απνηχρεη. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλερή ξνή νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο εηδηθνχο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 2.Μεηξήζεηο Δπηδφζεσλ 

   Απηή είλαη ίζσο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο πνπ ζα επεξεάζεη ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζίγνπξα απφ δηνηθεηηθή άπνςε. Με απνηέιεζκα νη δηαρεηξηζηέο, ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ λέεο κεζφδνπο, 

ζπκβάιινληαο ζηνλ καζεηή ηνπ 21νπ αηψλα ν νπνίνο δελ έρεη δηδαρηεί κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν κάζεζεο.  

   Ζ πιαηθφξκα ζπλερήο ξνήο ζην κέιινλ ζα ελζσκαηψζεη εξγαιεία ζπγγξαθήο πνπ 

ζα επηηξέπνπλ ζηνπο δαζθάινπο θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα αληρλεχνπλ απηφκαηα ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο  ησλ καζεηψλ, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδνπλ ηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία κάζεζεο γηα ηνλ καζεηή. Δπίζεο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αμηνινγνχλ απηφκαηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 
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3. Μείσζε θφζηνπο 

   ην φρη θαη ηφζν καθξηλφ κέιινλ, ην live streaming ζα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο. Αθφκα θαη αλ θάπνηεο δηαδηθηπαθέο 

ζειίδεο live streaming ρξεψλνπλ ζπλδξνκή γηα ηελ ππεξεζία ηνπο, απηφ ζα 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην αζηξνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ην κέζν θφζηνο γηα έλα εμάκελν γηα έλα 

δεκφζην ζηε Σδακάηθα, είλαη πεξίπνπ, 120$ ζπλ 120$ γηα βηβιία. 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ παξαπιήζηα έμνδα κε ηνλ παξάγνληα απηφ φπσο κεηαθνξηθά 

θαη έμνδα γεχκαηνο. πλνιηθά, έλαο γνλέαο κπνξεί λα πιεξψζεη κέρξη θαη 2000$ αλά 

εμάκελν γηα λα ζηείιεη ην δεθαηεηξάρξνλν παηδί ηνπ ζην ζρνιείν. Ο αξηζκφο απηφο 

κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειφηεξνο θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Με ην live streaming, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κεγαιχηεξν θφζηνο ζα είλαη ην κεληαίν 

θφζηνο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο κε βάζε ηελ παξνχζα 

ηάζε θαη φ, ηη πξνβιέπεηαη γηα ην κέιινλ, νη ζπλδξνκέο ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 

50$ αλά κήλα ή 200$ ην εμάκελν. 

4. Γηαδξαζηηθφηεηα 

Έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην live streaming ζα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη κέζσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο. Ζ δσληαλή ξνή επηηξέπεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε πάλσ θαη πέξα απφ ηελ εκπεηξία ζηελ ηάμε. πσο γηα παξάδεηγκα 

ην «Facebook Live». ηελ πιαηθφξκα απηή, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ «like» 

θαη «comment» ζηα αγαπεκέλα ηνπο βίληεν. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ηα κνηξαζηνχλ. Οη ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε ζηνλ 

θφζκν. Με ην live streaming, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ 

αιιειεπηδξάζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία ε γεσγξαθηθή ηνπο 

ζέζε. Οη ζεαηέο ζε κηα δσληαλή ξνή κπνξνχλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζηνλ θαζεγεηή 

κέζσ «chat», ελψ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα βίληεν, πνπ έρνπλ εγγξαθεί, κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, άιινη δάζθαινη κπνξνχλ λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα δψζνπλ 

πξνηάζεηο ζηνλ δάζθαιν πνπ ηα αλέβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ην πιηθφ κπνξεί 

ζρνιηαζηεί φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Facebook. Με ην live streaming, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη λα έρνπλ 

αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο καζεηέο, άιινπο θαζεγεηέο θαη πεξίθεκνπο ζπγγξαθείο, 

επηζηήκνλεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζή ηνπο (Hadley 

Ferguson, Edcamp foundation). 

5. πλεξγαζία 
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Ο ππνζθειηζκφο ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο είλαη ε ζπλεξγαζία, έλαο άιινο ηξφπνο γηα 

live streaming πνπ ζα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζε. Δπί ηνπ παξφληνο, εηαηξίεο 

φπσο ε «Cisco» θαη ε «IBM» ρξεζηκνπνηνχλ πιαηθφξκεο live streaming γηα ηε 

δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

εκεξίδσλ θιπ. Γίλεηαη αξθεηά εχθνιν, κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, φηαλ είλαη  

απαξαίηεην. 

Οκαδηθά έξγα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο ινγηζκηθνχ 

ζπλεξγαζίαο. Σν live streaming θέξλεη φιεο ηνπο αλζξψπνπο θνληά, αθφκα θαη 

εθείλνπο πνπ έρνπλ θάπνηα ζσκαηηθή αλαπεξία, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ άιισλ ππνρξεψζεσλ, νη θαζεγεηέο θνιιεγίσλ, πνπ ζπρλά 

δπζθνιεχνληαη λα βξίζθνληαη ζηελ ηάμε ηνπο ζηελ ψξα ηνπο, κπνξνχλ παξ‟ φια απηά 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην κάζεκά ηνπο απφ φπνπ θη αλ βξίζθνληαη. 

6. Πξνζβαζηκφηεηα θαη πξνζιεςηκφηεηα 

Άιινο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην live streaming ζα αιιάμεη ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη κέζσ ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη πξνζιεςηκφηεηαο. Έρνπκε 

κεγαιψζεη πηζηεχνληαο φηη γηα λα βξνχκε κηα ζεκαληηθή δνπιεία, ζα πξέπεη λα 

ηειεηψζνπκε ην ιχθεην, λα ζπνπδάζνπκε ζε θνιιέγην θαη έπεηηα λα θάλνπκε αίηεζε 

ζηε δνπιεηά ησλ νλείξσλ καο. 

Ηζηνζειίδεο φπσο ε «livecoding.tv» φηη απηή ε αληίιεςε αλήθεη ζην παξειζφλ. 

Πξφζθαηα νη εηαηξίεο «Derrington» θαη «JDdesign» πξνζιήθζεθαλ απφ εηαηξίεο 

αληίζηνηρα ζηε Βαιηηκφξε θαη ζην αλ Φξαλζίζθν, επεηδή εθπξφζσπνη ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ ηνπο παξαθνινχζεζαλ δσληαλά λα γξάθνπλ θψδηθα. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο ζα δηεπθνιχλεη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, 

θαζψο νη καζεηέο πνπ έρνπλ θαιή απφδνζε κπνξεί λα πξνζιεθζνχλ επί ηνχηνπ ζε 

φ, ηη ειηθία επηδεηθλχνπλ επάξθεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο, κπνξεί λα πξνζιεθηνχλ 

γηα λα θάλνπλ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο γηα ηδηψηεο, εηαηξίεο,  αθφκα θαη  έζλε, θαζψο 

είλαη πιένλ πξνζβάζηκνη ζε φιν ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ live streaming.      

 

 

 

7. Πνηθηιία 

   Χο ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο, είλαη ε 

πνηθηιία, θαη δελ κηιάκε γηα θπιεηηθή ηζφηεηα, αλ θαη απηφο ν αγσληζηηθφο ρψξνο 
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ηζνπεδψλεηαη ζίγνπξα κε ηηο πιαηθφξκεο ζπλερνχο ξνήο. Αλη‟ απηνχ, κηιάκε γηα ηελ 

πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηνπ κέιινληνο ζα αιιάμεη δξαζηηθά, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εηζάγνπλ ηηο πηπρέο ελφο ζέκαηνο πνπ ήηαλ αδχλαην, ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ ζέκαηνο. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κνπζηθή σο παξάδεηγκα. ηελ 

ηζηνζειίδα «livecoding.tv», ν θψδηθαο δσληαλήο κνπζηθήο είλαη πιένλ γεγνλφο. 

   O Sam Aaron, βξεηαλφο κεραληθφο, είλαη έλαο απφ ηνπο πξσηνπφπξνπο ηεο 

ζχγρξνλεο θσδηθνπνίεζεο δσληαλήο κνπζηθήο. Αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ «SonicPi», ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ,κεηαμχ άιισλ, γηα δηδαζθαιεία ηεο κνπζηθήο ζηα 

ζρνιεία. Δλησκεηαμχ, ν ζπλάδειθνο βξεηαλφο κεραληθφο, Joseph Wilk, ρξεζηκνπνηεί 

ην  «SonicPi» θαη «Ruby» γηα λα γξάθεη θψδηθα πνπ δεκηνπξγεί κνπζηθή ζηελ 

ηζηνζειίδα «livecoding.tv». 

   Με ην live streaming, θαζεγεηέο κνπζηθήο ζε φιν ηνλ θφζκν ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πιαηθφξκεο ζπλερνχο ξνήο, ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα κνπζηθά πξφηππα, θαη έηζη λα αιιάμνπλ ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

8.Μάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

   Ζ κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ έρεη γίλεη to λέν «ιακπξφ αληηθείκελν», πνπ 

καο αξέζεη λα έρνπκε θαη λα πεξλάκε ρξφλν παίδνληαο καδί ηνπ, αιιά ζε αληίζεζε κε 

ηα άιια ιακπξά αληηθείκελα πνπ ζχληνκα ράλνπλ ηελ απήρεζε ηνπο, «mLearning», 

φπσο απνθαιείηαη, είλαη εδψ γηα λα κείλεη. χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ John Sherman  

“Γηαηί  πξέπεη λα μεθηλήζεηο λα ζθέθηεζαη γηα κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ “, 

πξφζθαηεο κειέηεο αλαθάιπςαλ φηη ην 59% ησλ καζεηψλ (ζηηο ΖΠΑ), έρνπλ 

νινθιεξψζεη  έλα κηθξφ κέξνο ησλ καζεκάησλ ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν, ην νπνίν 

απνηειεί έλδεημε γηα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ε εθπαίδεπζε αιιάδεη ζην κέιινλ. 

   Απαξηζκεί ηα νθέιε γηα ηελ κάζεζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ζην πςειφηεξν 

πνζνζηφ , θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα επξχ θάζκα πνιπκέζσλ. Ζ 

παληαρνχ παξνχζα θχζε ηεο ζπζθεπήο είλαη πιαηζησκέλε φηαλ δηαβάδνπκε 

αλαθνξέο φπσο: έξεπλα ηεο “TIME‟S Qualcomm” δειψλεη φηη ην 84% ησλ 

εξσηεζέλησλ δελ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη νχηε κηα κέξα ρσξίο λα είλαη κε ην θηλεηφ 

ζηα ρέξηα, ελψ ην 44% ζα αθήζεη ην πνξηνθφιη ηνπο ζην ζπίηη, αιιά πνηέ δελ ζα 

αθήζεη ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ζην ζπίηη. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη 89,5% ζηνπο λένπο, απηφ είλαη έλα 

ηεξάζηην δεκνγξαθηθφ γηα λα ζηνρεχζνπκε ζην «mLearning». Ζ ζπλερήο ξνή είλαη 

ζρεδφλ ζπλψλπκε κε ην mLearning κέζσ απηνχ κπνξεί θάπνηνο λα βιέπεη κηα 

δσληαλή κεηάδνζε, θαη λα καζαίλεη. Σν mLearning δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα πεξλάλε ηηο ηάμεηο φηη ψξα ζέινπλ, απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ζηνλ θφζκν ζέινπλ.           
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   Σν live streaming ππάξρεη εδψ θαη θαηξφ, θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. Τπεξεζίεο 

φπσο ην «Meerkat». «Periscope» θαη «Facebook Live» καο δίλνπλ κηα γεχζε απφ ην 

ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ γηα ην live streaming. Ηζηνζειίδεο φπσο ε YouTube 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ θφζκν λα θάλνπλ «video streaming» θαη 

λα ζπλδεζνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο. 

   Ζ βηνκεραλία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα κείλεη ακέηνρε κπξνζηά ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ηερλνινγίαο απηήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, δελ είλαη ην αλ, 

αιιά ην πφηε ην live streaming ζα αιιάμεη  ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Κεθάιαην 4ν 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Wirecast, WOZA Streaming Engine θαη 

Desktop Presenter 

4.1 Wirecast 

 

Δηθφλα 18. Λνγφηππν Wirecast β‟ 

4.1.1 Βαζηθέο  Έλλνηεο 

 

Δηθφλα 19. Κχξην παξάζπξν Wirecast α‟ 
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Πξνεηνηκαζία 

   Γηα λα πξνεηνηκαζηνχκε ζα πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε δχν αιιαγέο. Πξψηα 

επηιέγνπκε «SwitchAuto Live» γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή «Auto Live». 

Δπίζεο επηιέγνπκε «LayoutPreview», γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή 

πξνεπηζθφπεζεο. Καη ηηο δχν απηέο επηινγέο ζα ηηο αιιάμνπκε αξγφηεξα. 

   Σν Κχξην Παξάζπξν (Main Window) ηνπ Wirecast ζα πξέπεη ηψξα λα κνηάδεη κε 

απηφ: 

 

Δηθφλα 20. Κχξην παξάζπξν Wirecast β‟ 

 

 

4.1.2 Κύξην Παξάζπξν (Main Window) 

   Σν Wirecast έρεη δχν θχξηεο πεξηνρέο πξνβνιήο: Live Broadcast θαη Shot List. Ζ 

πεξηνρή δσληαλήο κεηάδνζεο βξίζθεηαη ζην επάλσ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ ζηελ 

νπνία γίλνληαη εκθαλείο ζηνπο ζεαηέο, νη κεηαδφζεηο ηνπ Wirecast (ή ηα αξρεία πνπ 

απνζεθεχνληαη ζην δίζθν. Ζ πεξηνρή «Shot List» βξίζθεηαη ζην θάησ κηζφ ηνπ 

παξαζχξνπ θαη εκθαλίδεη ηηο ιήςεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα κεηάδνζε. 
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Δηθφλα 21. Πεξηνρή «Live Broadcast» θαη «Shot List» 

 

4.1.3 Ση είλαη ε Λήςε; 

   Σν Wirecast ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο ιήςεο γηα λα θαηαζθεπάζεη ηηο 

παξνπζηάζεηο. Μηα ιήςε πεξηέρεη κέζα, θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα κέζα. ηελ 

απινχζηεξε κνξθή ηεο, κηα ιήςε πεξηέρεη έλα θνκκάηη ησλ ΜΜΔ, φπσο κηα 

θσηνγξαθία ή έλα βίληεν θιηπ. Αιιά κπνξεί λα είλαη επίζεο θάηη πην ζχλζεην, ζαλ 

κηα δσληαλή θάκεξα κε ηίηιν θαη κνπζηθή ππνβάζξνπ. 

   Μηα ιήςε κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, θαζψο θαη λα αιιαρζνχλ νη ξπζκίζεηο ηεο. Οη 

ιήςεηο είλαη ζεκαληηθέο καο επηηξέπνπλ λα δηακνξθψζνπκε κηα πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ πξηλ κεηαδψζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο. Απηφ καο επηηξέπεη λα 

επηθεληξσζνχκε ζηε δεκηνπξγία κηα θαιήο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπνκπήο. 
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 Δλαιιαγή κεηαμύ Λήςεσλ 

   Μεκνλσκέλεο ιήςεηο εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή «Shot List». Κάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί «Ripples shot» ζηελ πεξηνρή «Shot List» θαη ε εηθφλα μεζσξηάδεη κέζα ζηελ 

εκθάληζε ηεο πεξηνρήο «Live Broadcast». Απηφ νλνκάδεηαη δσληαλή ιήςε. 

 

Δηθφλα 22. Shot in Live Broadcast Area α‟ 

   Κάλνπκε θιηθ ζηε ιήςε κε ηίηιν «Blank Shot» θαη ε εηθφλα «Ripples» μεζσξηάδεη ζε 

κηα θελή νζφλε. Ζ Κελή Λήςε (Blank Shot) καο επηηξέπεη λα κελ εκθαλίδνπκε ηίπνηα, 

ην νπνίν είλαη κεξηθέο θνξέο ρξήζηκν. 

 

Δηθφλα 23. Shot in Live Broadcast Area β‟ 
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4.1.4 Μεηαβάζεηο 

   ε πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα, έλα μεζψξηαζκα πξνέθπςε φηαλ θάλακε θιηθ ζε 

κηα ιήςε. Απηφ πξνθχπηεη επεηδή ε νκαιή κεηάβαζε είλαη πξνεπηιεγκέλε. Οη 

ρεηξηζκνί κεηάβαζεο (Transition Controls) βξίζθνληαη αθξηβψο θάησ απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο δσληαλήο αλακεηάδνζε, φπνπ δχν κεηαβάζεηο εκθαλίδνληαη: «Cut» θαη 

«Smooth». 

 

Δηθφλα 24. Δηθνλίδηα «Cut» θαη «Smooth» 

   ηαλ ην «Cut» είλαη επηιεγκέλν, νη κεηαβάζεηο είλαη άκεζεο. ηαλ ην «Smooth» 

είλαη επηιεγκέλν, νη κεηαβάζεηο μεζσξηάδνπλ (φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο). 

   Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν είδε κεηαβάζεσλ γηα λα επηιέμνπκε, αιιά κφλν 

δχν κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ ζηνλ πίλαθα κεηάβαζεο (Transition Panel). Γηα λα 

επηιέμεηε έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν κεηάβαζεο, θάληε θιηθ ζην κηθξφ βέινο ζηε δεμηά 

πιεπξά ζε νπνηνδήπνηε πιήθηξν κεηάβαζεο. ηαλ εκθαλίδεηαη ε ιίζηα, επηιέγνπκε 

κηα λέα κεηάβαζε, γηα λα εθρσξήζνπκε ζην θνπκπί. Μπνξνχκε επίζεο λα θάλνπκε 

θιηθ ζην θνπκπί κεηάβαζεο θαη λα κεηαθηλήζνπκε ην πνληίθη πξνο ηα θάησ κέρξηο 

φηνπ λα εκθαληζηεί ην κελνχ επηινγψλ. 

 

Δηθφλα 25. Δπηινγή ηχπνπ κεηάβαζεο 

   Γηα παξάδεηγκα, γηα λα αιιάμνπκε ην πξψην θνπκπί κεηάβαζεο απφ «Cut» ζε 

«Swoop», θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Cut» θαη ην ζχξνπκε πξνο ηα θάησ κέρξη λα 

εκθαληζηεί ην κελνχ. Δπηιέγνπκε ην «Swoop» απφ ην κελνχ. Σν «Swoop» ζα πξέπεη 

ηψξα λα είλαη επηιεγκέλν σο πξψην θνπκπί. 

 

Δηθφλα 26. Δηθνλίδηα «Swoop» θαη «Smooth» 
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   Σψξα θάλνπκε θιηθ ζην κπξνο θαη πίζσ κεηαμχ «River» θαη «Ripples» 

ρξεζηκνπνηψληαο «Smooth». 

   Απηά ηα δχν πιήθηξα κεηάβαζεο κπνξνχλ επίζεο λα επηιερζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο δπν παξαθάησ ζπλδπαζκνχο πιήθηξσλ:  «Ctrl+1» θαη «Ctrl+2». 

Σαρύηεηα Μεηάβαζεο 

   Μπνξνχκε επίζεο λα ειέγμνπκε πφζν γξήγνξα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κεηάβαζε, επηιέγνληαο «SwitchTransition Speed». Οη επηινγέο καο πνηθίινπλ απφ 

«Slowest» ζε «Fastest». 

 

Δηθφλα 27. Σαρχηεηα κεηάβαζεο 

 

4.1.5 Σν πιήθηξν «GO» 

   Σν πιήθηξν «GO» (ή Ctrl+G) καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε κεηάβαζε. 

 

Δηθφλα 28. Πιήθηξν «GO» 

   Κάλνληαο θιηθ ζην «GO», δελ γίλεηαη ηίπνηα φηαλ ε ιεηηνπξγία «AutoLive» είλαη 

πξνεπηιεγκέλε. Ζ κφλε εμαίξεζε, είλαη φηη ζα ελεκεξψζεη κηα δσληαλή ιήςε εάλ 

έρνπκε θάλεη αιιαγέο ζε απηή ρξεζηκνπνηψληαο ην «Shot Editor». Αξγφηεξα, ζα 

αλαθαιχςνπκε πψο λα ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί κεηάβαζεο κεηαμχ δηάθνξσλ 

ιήςεσλ φηαλ ε ιεηηνπξγία «AutoLive» είλαη απελεξγνπνηεκέλε. 

 

   Σν Wirecast καο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά ζηξψκαηα (layers). Σα 

ζηξψκαηα είλαη νζφλεο δηαθφξσλ εηδψλ (θσηνγξαθίεο, ινγφηππα, ηίηινη, θιπ.) πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, έηζη ψζηε λα θαίλνληαη φια ηελ ίδηα ζηηγκή.   
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Δίλαη έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο γηα λα πξνζζαθαηξέζνπκε αληηθείκελα ζηελ εθπνκπή 

καο. 

   Σν Wirecast εκθαλίδεη πέληε ζηξψκαηα ζην παξάζπξν «Main Show List». Απηά 

είλαη αξηζκεκέλα απφ 1 έσο ην 5 ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ. Κάζε ζηξψκα 

πεξηέρεη θσηνγξαθίεο πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ παηψληαο ηα. Μηα θφθθηλε 

ελδεηθηηθή ιπρλία ππνδεηθλχεη φηη κηα ιήςε είλαη επηιεγκέλε. ηαλ κηα ιήςε είλαη 

επηιεγκέλε, εκθαλίδεηαη ζην παξάζπξν δσληαλήο αλακεηάδνζεο (Live Broadcast 

Window). Δάλ επηιέμνπκε πνιιαπιέο  ιήςεηο (επηιέγνληαο κηα ιήςε ζε πεξηζζφηεξα 

απφ έλα ζηξψκαηα), απηέο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν δσληαλήο 

αλακεηάδνζεο. Οη ιήςεηο εκθαλίδνληαη ζε έλα ηξφπν επηζηξψζεσλ, φπνπ ην ζηξψκα 

1 είλαη ζηε θνξπθή θαη ην ζηξψκα 5 είλαη ζην θάησ κέξνο (ηα επίπεδα 2 έσο 4 

βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν). 

   Δπηιέμηε ηε ιήςε «Logo» ζην «Layer 2» θαη ηε ιήςε «River» ζην «Layer 3».  Σν 

απνηέιεζκα είλαη κηα πνιπεπίπεδε ιήςε πνπ πεξηέρεη θαη ηηο δχν εηθφλεο. 

 

Δηθφλα 29. Δπηινγή «Layer» α‟ 

   Σα ζηξψκαηα (Layers) εκθαλίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: Σν «Layer 1» είλαη 

ζηελ θνξπθή, ην «Layer 2» αθξηβψο απφ θάησ, ην «Layer 3» θάησ απφ ην «Layer 2», 
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θιπ. Μέρξηο ζηηγκήο εκείο ιεηηνπξγνχκε κε «Layer 3». «Blank», «Ripples», «River» 

θαη «Movie» ιήςεηο βξίζθνληαη ζην ηξίην ζηξψκα (φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο), 

αιιά ην δεχηεξν ζηξψκα πεξηέρεη κφλν ινγφηππν θαη ιεπθή (Blank) ιήςε. 

 

Δηθφλα 30. Δπηινγή «Layer» β‟ 

   Κάζε ζηξψκα (Layer) κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή απελεξγνπνηεζεί παηψληαο ην 

ιεπθφ θσο LED ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ παξαζχξνπ. Κάλνπκε θιηθ ζην 

«Layer 2 LED» γηα λα αθαηξέζνπκε ηε ιήςε «Logo» 

 

Δηθφλα 31. Λήςε κε ινγφηππν 

   Κάλνπκε μαλά θιηθ ζην «LED» γηα λα απελεξγνπνηήζνπκε ην «Layer 2» 
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4.1.6 AutoLive 

   Μέρξη ζηηγκήο ρξεζηκνπνηνχζακε ην Wirecast ζε ιεηηνπξγία «AutoLive». Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο θάλνπκε ζην «Shot List», γίλνληαη απηφκαηα ζηε 

δσληαλή εθπνκπή καο. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ 

ζέινπλ λα ξπζκίζνπλ φιεο ηηο ιήςεηο ηνπο κηα θνξά κφλν κε έλα θιηθ ηελ ψξα πνπ 

ηξέρνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο. Αιιά ην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο (Single-

Click), είλαη φηη κπνξνχκε λα δνχκε κφλν κηα αιιαγή ιήςεο ηε θνξά. ηαλ θάλνπκε 

θιηθ ζε κία ιήςε καο, θαη νη ζεαηέο ζα κπνξνχλ λα ηελ δνπλ (ρσξίο πξνεπηζθφπεζε 

γηα ην πψο θαίλεηαη ζε εκάο). 

 

 

Απελεξγνπνίεζε ηνπ AutoLive 

   Γίπια ζην πιήθηξν «GO», φηαλ είκαζηε ζε ιεηηνπξγία «AutoLive», ππάξρεη κηα 

LED ιπρλία. 

 

Δηθφλα 32. Λπρλία «Autolive» 

   Βεβαησζείηε φηη ην «AutoLive» είλαη απελεξγνπνηεκέλν, αθαηξψληαο ηνλ δηαθφπηε 

«AutoLive» απφ ην κελνχ «Switch». Έλα πιαίζην δηαιφγνπ εκθαλίδεηαη πνπ καο 

πιεξνθνξεί φηη ε ιεηηνπξγία «AutoLive» είλαη απελεξγνπνηεκέλε θαη φηη κεηάβαζε 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν «Go». Κάλνπκε θιηθ ζην 

«OK» ζην παξάζπξν δηαιφγνπ γηα λα ζπλερίζνπκε. 

Γνθηκάδνπκε λα θάλνπκε θιηθ ζηηο ιήςεηο «River» θαη «Ripples». Γελ γίλεηαη ηίπνηα 

δηφηη ε ιεηηνπξγία «AutoLive» είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Σψξα θάλνπκε θιηθ ζηε ιήςε 

«Ripples» θαη έπεηηα ζην πιήθηξν «Go». Ζ ιήςε «Ripples» είλαη δσληαλή ζην 

παξάζπξν «Live Broadcast». Κάλνπκε θιηθ ζηε ιήςε «River», θαη φπσο αλακελφηαλ, 

δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα. Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Go» θαη ε ιήςε γίλεηαη δσληαλή. 

 

4.1.7 Πνιιαπιέο Αιιαγέο 

   Σν πιενλέθηεκα ηεο απελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο «AutoLive» είλαη φηη 

κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιαπιέο αιιαγέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο θάλνπκε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο ηελ ίδηα ζηηγκή. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, πξέπεη λα 
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βεβαησζνχκε φηη ε ιεηηνπξγία «AutoLive» είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Κάλνπκε θιηθ ζην 

δείγκα (Sample) κε ηίηιν «Layer 1», θάλνπκε θιηθ ζην «Blank Shot» ζην «Layer 2» 

θαη ζην «Ripples Shot» ζην «Layer 2». Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Go» (ή Ctrl+G) 

γηα λα θάλνπκε δσληαλέο ηηο ιήςεηο «Ripples» θαη «Sample Title» ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 

Δηθφλα 33. Δπηινγή πνιιαπιψλ «Layer» ηαπηφρξνλα 

 

   Έλα πξφβιεκα πνπ έρνπκε παξαηεξήζεη έσο ηψξα, είλαη φηη δελ κπνξνχκε λα 

δνχκε ηηο αιιαγέο πνπ θάλνπκε πξηλ ηε κεηάδνζή ηνπο. Γηα λα επηιχζνπκε ην 

πξφβιεκα απηφ, ην Wirecast καο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ πξνεπηζθφπεζε ηεο ιήςεο 

πνπ ζέινπκε λα κεηαδψζνπκε. 

   Δπηιέγνπκε ηελ πξνεπηζθφπεζε (Preview) απφ ην κελνχ «Layout». Έλα παξάζπξν 

πξνεπηζθφπεζεο εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ παξαζχξνπ δσληαλήο 

αλακεηάδνζεο. 

   Κάλνπκε θιηθ ζηελ ιήςε «River» ζην «Layer 3». Ζ ιήςε «River» εκθαλίδεηαη ζην 

παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο. Σα παξάζπξα πξνεπηζθφπεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κία 

πξάζηλε ελδεηθηηθή LED ιπρλία γηα ηελ αλαγλψξηζε. Σν παξάζπξν δσληαλήο 

κεηάδνζεο ρξεζηκνπνηεί θφθθηλε ιπρλία. ηαλ επηιεγκέλεο ιήςεηο εκθαλίδνπλ 
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πξάζηλε ή θφθθηλε LED ιπρλία, ππνδεηθλχεηαη αλ ε επηινγή είλαη γηα πξνεπηζθφπεζε 

ή δσληαλή κεηάδνζε αληίζηνηρα. 

 

Δηθφλα 34. Πιήθηξν «GO» θαη παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο α‟ 

   Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Go» γηα λα θάλνπκε ηε ιήςε «River» δσληαλή. 

Κάλνπκε θιηθ ζην «Blank Shot» ζην «Layer 1» γηα λα αθαηξέζνπκε ηνλ ηίηιν απφ ην 

«Ripples Shot». 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

72 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

 

Δηθφλα 35.  Πιήθηξν «GO» θαη παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο β‟ 

   Κάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Go» μαλά γηα λα θάλνπκε ηε ιήςε «Ripples» δσληαλή. 

Παξαηεξνχκε φηη νη ιπρλίεο LED ησλ ιήςεσλ «Ripples» θαη «River», έρνπλ αιιάμεη 

ρξψκα επεηδή ηα παξάζπξα πξνεπηζθφπεζεο θαη δσληαλνχ αληάιιαμαλ εηθφλεο. 

Απηφ καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε πσο είλαη ην ηειεπηαίν δσληαλφ παξάζπξν ηε 

ζηηγκή πνπ εηνηκαδφκαζηε γηα ηελ επφκελε ιήςε ζην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο. 
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Δηθφλα 36.  Πιήθηξν «GO» θαη παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο γ‟ 

 

4.1.8 Δπεμεξγαζία Λήςεσλ 

   Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ιήςεηο γηα ρξήζε ζε πξνβνιή παξνπζηάζεσλ. Ζ 

επεμεξγαζία ιήςεσλ (Shot Editing) καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ιήςεηο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εθπνκπή. Οη ιήςεηο κπνξνχλ δηακνξθσζνχλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεξηθέο ιήςεηο έρνπλ κφλν ηίηινπο θαη θάπνηεο απιά κφλν 

ινγφηππν. Άιιεο κπνξεί λα έρνπλ κφλν κηα θσηνγξαθία. ηαλ εθπέκπνπκε, 

επηιέγνπκε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ ιήςε πνπ επηζπκνχκε λα πξνβάιινπκε. 
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Δηθφλα 37. Δπεμεξγαζία Λήςεσλ 

 

Δπηζθόπεζε Δπεμεξγαζίαο Λήςεσλ 

   Κάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην «Ripples Shot». Απηφ αλνίγεη ην παξάζπξν «Show Editor». 

   To παξάζπξν «Show Editor» έρεη ηξεηο θχξηνπο ηνκείο: Πξνεπηζθφπεζε Λήςεο 

(Shot Preview), Πεξηνρή Γηακφξθσζεο (Configuration Area) θαη ηξψκαηα Πεγήο 

(Source Layers). 
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Δηθφλα 38. Δπηζθφπεζε Δπεμεξγαζίαο Λήςεσλ 

Δπηζθόπεζε Λήςεο (Shot Preview): 

    Ζ πεξηνρή απηή καο δείρλεη πσο αθξηβψο ζα θαίλεηαη ε ιήςε καο ζηνπο ζεαηέο 

φηαλ ζα γίλεη δσληαλή. 

4.1.9 Πεξηνρή Γηακόξθσζεο (Configuration Area):  

   Απηή είλαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιαγέο ζην πεξηερφκελν 

ηεο ιήςεο καο θαη λα ξπζκίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηεο. Ζ πεξηνρή ηεο δηακφξθσζεο 

αιιάδεη εκθάληζε αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζηξψκαηνο πεγήο (Source Layer). 

4.1.10 ηξώκαηα Πεγήο (Source Layers):  

   Ζ πεξηνρή απηή καο επηηξέπεη λα πξνζζαθαηξέζνπκε θαη λα αλαθαηαηάμνπκε ηηο 

πεγέο ζηε ιήςε καο. Οη πεγέο (Sources) είλαη νπηηθά ζηνηβαγκέλεο απφ ηελ θνξπθή 

έσο ην θαηψηεξν κέξνο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε πεγή ζηε ιίζηα ηξσκάησλ 

Πεγψλ πνπ θαίλεηαη, είλαη απηή πνπ θαίλεηαη πάλσ απφ φιεο ζηελ πξνεπηζθφπεζε. 

Ζ ιίζηα απηή (Source Layer List), ειέγρεη επίζεο ηελ νξαηφηεηα ηνπ θαζελφο εθ ησλ 

ζηνηρείσλ ζηε ιήςε. 

   ην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ «Shot Editor», παξαηίζεληαη νη πεγέο 

πνπ απαξηίδνπλ ηε ιήςε καο. 
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Δηθφλα 39. Πξνζζήθε πεγήο 

   Κάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην «Logo» ζηε πεξηνρή «Configuration». Παξαηεξνχκε φηη 

ην ινγφηππν (Logo) εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή «Shot Preview». Κάλνπκε θιηθ ζην 

εηθνλίδην «Ripples» θαη ε πξνεπηζθφπεζε αιιάδεη ζε «Ripples». Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ πεγή (source) κέζσλ γηα ην ζηξψκα (layer) απηφ ζηε 

ιήςε καο. 

 

4.1.11 Παξάζπξν Φόξκαο 

   Σν παξάζπξν θφξκαο (Template Window) βξίζθεηαη ζηε κπάξα ειέγρνπ ζηε κέζε 

ηνπ παξαζχξνπ. 

 

Δηθφλα 40. Μπάξα ειέγρνπ 

   Κάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ παξαζχξνπ θφξκαο γηα λα αλνίμνπκε ην παξάζπξν 

θφξκαο. Δπηιέγνπκε ηε θφξκα «Angled In» θαη θάλνπκε θιηθ ζην πιήθηξν «Apply». 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

77 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

 

Δηθφλα 41. Παξάζπξν Φφξκαο 

   Παξαηεξνχκε φηη ε πξνεπηζθφπεζε έρεη αιιάμεη πάιη ζην παξάζπξν «Shot Editor» 

θαη ηψξα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ θαίλεηαη ε εηθφλα «Ripples». Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ε επηιεγκέλε θφξκα έρεη Α θαη Β κέξνο. Γχν δηαθνξεηηθέο πεγέο 

κπνξνχλ λα εθρσξεζνχλ ζην Α θαη Β κέξνο, αιιά πξνο ζηηγκήλ κφλν ζην Α κέξνο 

κπνξεί λα εθρσξεζεί πεγή. 
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Δηθφλα 42. Δπηινγή θαη πξνζζήθε πεγψλ 

   Οη πεγέο ζην Wirecast κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζην Α, Β θαη Γ κέξνο ζην 

«Source Layer List». Γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηαρψξεζε, θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην 

Α( ή Β ή Γ) γηα λα θάλνπκε κηα επηινγή. Με απηφ θαηαθέξλνπκε λα θάλνπκε κηα 

επηινγή λέαο θφξκαο, απινχζηεξε επεηδή ην Wirecast ηνπνζεηεί απηφκαηα ηηο 

ζσζηέο πεγέο ζηελ νζφλε.  

   Γηα παξάδεηγκα, γηα λα αιιάμνπκε ην κέζν (media) γηα ηελ πεγή (source) πνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί σο Β, επηιέγνπκε ηελ θαηαρσξεκέλε πεγή σο Β, έπεηηα θάλνπκε θιηθ 

ζην εηθνλίδην «River» ζηελ πεξηνρή δηακφξθσζεο (configuration area). Ζ 

πξνεπηζθφπεζε καο ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε απηή: 
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Δηθφλα 43. Δπεμεξγαζία πεγψλ 

 

   Μπνξνχκε επίζεο λα πξνζζέζνπκε έλα ηίηιν ζηε ιήςε καο. Πξψηα, παηάκε ην 

πιήθηξν (+) ζην θάησ κέξνο ηνπ «Source List» γηα λα πξνζζέζνπκε έλα λέν 

«Layer». 
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Δηθφλα 44. Οξηζκφο ηίηινπ ιήςεο 

   Γηα λα πξνζζέζνπκε κία θφξκα ηίηινπ (title template), παηάκε ην θνπκπί «T» ζηνλ 

πίλαθα ειέγρνπ. 

 

Δηθφλα 45. Πξνζζήθε θφξκαο ηίηινπ α‟ 

   Δπηιέγνπκε ηελ θφξκα ηίηινπ κε φλνκα «Blue Banner3» (ηα ζηνηρεία δελ 

αλαθέξνληαη αιθαβεηηθά) θαη ε πξνεπηζθφπεζε καο πξνζζέηεη ηνλ ηίηιν: 
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Δηθφλα 46. Πξνζζήθε θφξκαο ηίηινπ β‟ 

   ηε ζπλέρεηα παηάκε ην εηθνλίδην «T» ζηε κπάξα «Attributes» γηα λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ: 

 

Δηθφλα 47. Πιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ α‟ 
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   Πιεθηξνινγνχκε ην θείκελν ζηηο γξακκέο 1 θαη 2 γηα λα ηηο εκθαλίζνπκε ζην 

παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο: 

 

Δηθφλα 48. Πιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ β‟ 

4.1.12 Δλέξγεηεο / Κίλεζε 

Σνπνζέηεζε Αληηθεηκέλσλ 

   Οη πεγέο ζε κία ιήςε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ νπνπδήπνηε ζηελ νζφλε. 

Βεβαησλφκαζηε φηη ην «Blue Banner 3» είλαη επηιεγκέλν. Κάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην 

«Effects» ζην «Shot Editor». 
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Δηθφλα 49. Σνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ α‟ 

   Παξφιν πνπ ην ζηνηρείν ηνπ ηίηινπ είλαη αξρηθά ηνπνζεηεκέλν ζην κέζνλ ηνπ θάησ 

κέξνπο ηεο νζφλεο ηεο πξνεπηζθφπεζεο, κπνξεί λα κεηαθηλεζεί νπνπδήπνηε. Γηα λα 

κεηαθηλήζνπκε ηνλ ηίηιν, θάλνπκε θιηθ θαη ην ζχξνπκε ζε κηα λέα ζέζε. Μπνξνχκε 

επίζεο λα κεηαθηλήζνπκε ηνλ ηίηιν ζε θάπνηα άθξε, γσλία ή ζην θέληξν, θάλνληαο 

θιηθ ζε έλα απφ ηα θνπκπηά επαλεληνπηζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ: 

 

Δηθφλα 50. Σνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ β‟ 

   Μπνξνχκε επίζεο λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηνπ ηίηινπ θαη λα ηνλ πεξηζηξέςνπκε. 

   Γηα λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηνπ ηίηινπ (δηαηεξψληαο ηνλ ιφγν ησλ δηαζηάζεσλ), 

θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν «Alt», ελψ κεηαθηλνχκε ην πνληίθη θάζεηα. Γηα λα 

αλαπξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ηνπ ηίηινπ (αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ησλ 

δηαζηάζεσλ), θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν «Alt» θαη ην πιήθηξν «Shift», ελψ 

κεηαθηλνχκε ην πνληίθη θάζεηα θαη νξηδφληηα. Σν πιαίζην επηινγήο ηεο ζρέζεο ιφγνπ 

ησλ δηαζηάζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν. 
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   Γηα λα πεξηζηξέςνπκε ηνλ ηίηιν, θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν «Ctrl», ελψ 

κεηαθηλνχκε ην πνληίθη θάζεηα θαη νξηδφληηα. 

 

Κίλεζε θαη Αληηθείκελα 

   ια ηα αληηθείκελα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηίηινπ), κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ 

θίλεζε πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Κάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια θίλεζεο, γηα λα αλνίμνπκε 

ην πιαίζην δηακφξθσζεο «Build-In/Build-Out»: 

 

Δηθφλα 51. Πιαίζην δηακφξθσζεο 

   Ζ θίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο (φηαλ θάλνπκε 

θιηθ ζην «Go», ή θάλνληαο ζηε ιήςε ζε ιεηηνπξγία «AutoLive»). Ζ θίλεζε νξίδεη πψο 

λα πξνζζέζνπκε (Build-In) ή λα αθαηξέζνπκε (Build-Out) έλα ζηνηρείν ιήςεο. 

 Τπάξρνπλ 2 κνξθέο Κίλεζεο: 

1. Build In (add) Ζ θίλεζε «Build In» παξνπζηάδεηαη φηαλ ε ιήςε πξνζηίζεληαη ζηε 

δσληαλή κεηάδνζε. 

2. Build Out (remove) Ζ θίλεζε «Build Out» παξνπζηάδεηαη φηαλ ε ιήςε αθαηξείηαη 

απφ ηε δσληαλή κεηάδνζε. 
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Αιιαγή Ρπζκίζεσλ Κίλεζεο 

   Κάλνπκε θιηθ ζην κελνχ θάησ απφ ην «Build» ζηελ πεξηνρή δηακφξθσζεο 

(Configuration Area) θαη επηιέγνπκε «From Left». Διέγρνπκε επίζεο ηελ 

επηβξάδπλζε (Decelerate) απφ ην πιαίζην επηινγήο (checkbox): 

 

Δηθφλα 52. Αιιαγή ξπζκίζεσλ θίλεζεο 

 

   Γηα λα δνχκε ηε ζπκπεξηθνξά απηή ζε δξάζε, ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζην 

θχξην παξάζπξν θαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε δξάζε «Build In». Γηα λα θάλνπκε απηφ, 

αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ ηξία βήκαηα: 

1. Κιείλνπκε ην παξάζπξν «Shot Editor» (πξναηξεηηθά), θάλνληαο θιηθ ζην «X» ζηε 

γσλία ηνπ παξαζχξνπ. 

2. ην θχξην παξάζπξν, βεβαησλφκαζηε φηη ε νκαιή κεηάβαζε (smooth transition) 

είλαη επηιεγκέλε. 

3. Κάλνπκε θιηθ ζην «Blank Shot», έπεηηα ην «Ripples Shot» (πξφζθαηα 

επεμεξγαζκέλν). Παξαηεξνχκε φηη φηαλ ην πιαίζην ηίηινπ εκθαλίδεηαη, πξνέξρεηαη 

απφ ηα αξηζηεξά. 

 

4.1.13 Αλακεηάδνζε 

   Πάκε λα δνχκε ηψξα πψο λα ξπζκίζνπκε θαη λα κεηαδψζνπκε ηελ παξνπζίαζή 

καο κέζσ ηνπ Wirecast. Μπνξνχκε λα κεηαδψζνπκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ππνινγηζηή (Unicast), ζε πνιιαπινχο ζεαηέο (Multicast), ή αθφκα θαη λα γξάςνπκε 

ηελ παξνπζίαζή καο ζε έλα δίζθν. 

   Τπάξρνπλ δχν βαζηθά εμαξηήκαηα γηα ηε κεηάδνζε ηεο παξνπζίαζήο καο (ή ηελ 

απνζήθεπζή ηεο ζην δίζθν): Κσδηθνπνίεζε (Encoding) θαη Πξννξηζκφο 

(Destination). 
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Θα πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζνπκε πσο πξφθεηηαη λα θσδηθνπνηήζνπκε ηελ 

κεηάδνζή καο. Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη έλα είδνο ζπκπίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

(JEPG, MPEG4, θιπ.). Σν Wirecast πξνέξρεηαη δηακνξθσκέλν κε πνιιέο θνηλέο 

επηινγέο θσδηθνπνίεζεο (βιέπε ην παξάζπξν πξνεπηινγψλ θσδηθνπνίεζεο). 

Πξέπεη ηψξα λα επηιέμνπκε ηνλ πξννξηζκφ γηα ηελ κεηάδνζε. Πξέπεη λα ηελ 

ζηείινπκε ζε θάπνην δηαθνζκεηή κεηάδνζεο ή λα ηελ απνζεθεχζνπκε ζε θάπνην 

δίζθν. Ο πξννξηζκφο είλαη νπζηαζηηθά κηα ππεξεζία «Streaming». 

 

4.1.14 Streaming 

   Μπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ηε κεηάδνζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία «Streaming 

Provider» επηζπκνχκε. 

   Γηα παξάδεηγκα, αλ επηζπκνχκε λα κεηαδψζνπκε ζην «Bambuser», αθνινπζνχκε 

ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Δπηιέγνπκε ην «Bambuser» απφ ην κελνχ πξννξηζκνχ. 

2. Δπηιέγνπκε έλα θσδηθνπνηεηή (Encoder). 

3. Δηζάγνπκε ην φλνκα ρξήζηε «Bambuser». 

4. Αθνχ έρνπκε εηζάγεη ην «username» καο, θάλνπκε θιηθ ζην «Authenticate» γηα λα 

εηζάγνπκε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο καο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην «RTMP 

URL». Απηφ ρξεηάδεηαη λα ην θάλνπκε κφλν κηα θνξά επεηδή ην Wirecast 

απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαλαιηνχ γηα κειινληηθά «Streaming». Ζ 

πξνεπηιεγκέλε ζχξα RTMP είλαη 1935. Ίζσο ζα ρξεηαζηεί ξπζκίζνπκε ην ηνίρνο 

πξνζηαζίαο (firewall) γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ζπλδέζεηο ζηε ζχξα απηή. 

5. Δπηιέγνπκε ην θαλάιη «Bambuser» 

6. Πξναηξεηηθά, εηζάγνπκε ηηκή «Stream Delay». Απηφ παξέρεη έλα ρξφλν ξχζκηζεο 

κεηαμχ ηεο δσληαλήο κεηάδνζεο ηνπ Wirecast θαη ηεο πξαγκαηηθήο κεηάδνζεο. 

Μπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηελ θαζπζηέξεζε απφ 0 έσο 999 δεπηεξφιεπηα. 

Χζηφζν, κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο απαηηνχλ κεγαιχηεξε ρξήζε κλήκεο. Σν 

πνζφ ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, εκθαλίδεηαη φηαλ εηζάγνπκε ην πνζφ 

θαζπζηέξεζεο. 

7. Παηάκε «ΟΚ» 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

87 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

 

Δηθφλα 53. Πξννξηζκφο γηα κεηάδνζε 

   Γηα λα γηα κεηαδψζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Stream» 

ζην επάλσ κέξνο ηνπ θχξηνπ παξαζχξνπ. 

 

Δηθφλα 54. Κνπκπί «Stream» 

   Δάλ δελ έρνπκε επηιέμεη πξννξηζκφ θαη δελ έρνπκε ζπλδεζεί ζε απηφλ, εκθαλίδεηαη 

έλα πιαίζην δηαιφγνπ. Δπηιέγνπκε έλα πξννξηζκφ, ζπλδεφκαζηε φηαλ καο δεηεζεί 

θαη έπεηηα επηιέγνπκε «OK».    

 

Δηθφλα 55. Πιαίζην δηαιφγνπ 
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   Ζ ιπρλία «Stream LED» ζα αλαβνζβήλεη φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε. ηαλ 

είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ε ιπρλία γίλεηαη πιήξεο θαη έλα θφθθηλν πιαίζην ηνπνζεηείηαη 

γχξν απφ ην θνπκπί «Stream». Δάλ δελ κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε, έλα κήλπκα 

ζθάικαηνο ζα εκθαληζηεί. 

 

Δηθφλα 56. Λπρλία πξαγκαηνπνίεζεο ζχλδεζεο 

   Οη γξακκέο αληνρήο ζχλδεζεο εκθαλίδνληαη ζηα δεμηά. Ληγφηεξεο γξακκέο 

ππνδεηθλχνπλ κηα αζζελέζηεξε ζχλδεζε. 

 

Δηθφλα 57. Λπρλία ηζρχνο ζχλδεζεο 

   Δάλ δηαθνπεί ζχλδεζε, νη πξάζηλεο γξακκέο εμαζζελνχλ ζε κία θφθθηλε θαη ηφηε 

έλα εηθνλίδην απνηπρίαο ζχλδεζεο εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ησλ γξακκψλ. 

 

Δηθφλα 58. Λπρλία απνπζίαο ζχλδεζεο 

   ηαλ ε ζχλδεζε αλαθηεζεί, ην εηθνλίδην αληηθαζίζηαηαη κε πξάζηλεο γξακκέο.  

   Κάλνπκε μαλά θιηθ ζην θνπκπί «Stream» γηα λα δηαθφςνπκε ηε ξνή (streaming). 

Μπνξνχκε επίζεο λα εγγξάςνπκε ηε κεηάδνζε, θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν 

«Record». 
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4.2 Wowza Streaming Engine 

 

Δηθφλα 59.  Λνγφηππν Wowza Streaming Engine 

 

4.2.1 Δγθαηάζηαζε Wowza Streaming Engine 

   Αξρηθά εγθαζηζηνχκε ην Wowza Streaming Engine. 

 

Δηθφλα 60 . Wowza Streaming Engine α‟ 

   ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνχκε ηελ ζειίδα ηνπ Telestream Wirecast.  
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Δηθφλα 61.  Ηζηνζειίδα Telestream Wirecast 

   To Wirecast είλαη κία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ ζπλερνχο ξνήο πνπ 

καο επηηξέπεη λα ζπιιάβνπκε ηηο δσληαλέο καο ηξνθνδνηήζεηο απφ πνιιαπιέο 

θάκεξεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θάξηεο εγγξαθήο θαη πνιιά άιια. Μπνξνχκε 

λα παξάγνπκε ηελ εθπνκπή καο κε επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο δσληαλέο 

κεηαβάζεηο θαη ηίηινπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θσδηθνπνηήζνπκε κηα δσληαλή ξνή.  Σν 

ινγηζκηθφ είλαη δηαζέζηκν γηα Windows θαη Mac. Μπνξνχκε λα αγνξάζνπκε κηα άδεηα 

ρξήζεο ή λα ην δνθηκάζνπκε πξηλ ην αγνξάζνπκε. 

   Γηα λα δείμνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Wowza Streaming Engine ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηελ πέκπηε έθδνζε ηνπ Wirecast γηα Mac. Να ζεκεησζεί φηη ε εθαξκνγή είλαη 

πιήξσο ιεηηνπξγηθή ζε δνθηκαζηηθή έθδνζε, αιιά ελδέρεηαη ε αιινίσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ήρνπ θαη βίληεν.  

   Δγθαζηζηνχκε ην πξφγξακκα. 
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4.2.2  Video on Demand 

 

Δηθφλα 62. Κχξην παξάζπξν Wirecast 

Έρνπκε πξνζζέζεη κεξηθά γξαθηθά ινγφηππνπ θαη ηίηινπ. 

Θα πξνζζέζνπκε ηψξα ηελ πεγή ηεο θάκεξάο καο. 

 

Δηθφλα 63.  Πξνζζήθε θάκεξα σο πεγή 

ηαλ επηιέμνπκε ηελ θάκεξα, εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή πξνεπηζθφπεζεο. 
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Δηθφλα 64. Ώζεζε εηθφλαο ζηε δσληαλή πεξηνρή α‟ 

Κάλνληαο θιηθ ζην βέινο, ζα σζήζνπκε ηελ εηθφλα ζηελ δσληαλή πεξηνρή. 

 

Δηθφλα 65.  Ώζεζε εηθφλαο ζηε δσληαλή πεξηνρή β‟ 
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Δηθφλα 66.  Εσληαλή πεξηνρή 

Θα πξνζζέζνπκε ηψξα επίζεο θαη ην ινγφηππν θαη ηα ηνλ ηίηιν. 

 

Δηθφλα 67.  Πξνζζήθε ινγφηππνπ θαη ηίηινπ 

   Έηζη ινηπφλ ηψξα έρνπκε εηζάγεη ηελ ξνή καο ζην Wirecast. Θέινπκε φκσο λα 

πξνάγνπκε ηελ ξνή καο ζηνπο ζεαηέο καο ζε πςειή πνηφηεηα θαη λα ζηγνπξεπηνχκε 

φηη ζα κπνξεί λα παηρηεί κε αμηνπηζηία ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή νπνπδήπνηε.      
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   ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεηαη ην Wowza streaming engine ην νπνίν παξέρεη κηα 

εχθνιε θαη πξνζηηή ιχζε πνπ εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα μερσξηζηνχο θσδηθνπνηεηέο 

θαη δίθηπα γηα παξνρή γηα ζπλερνχο ξνήο βίληεν θαη ήρνπ ζε πνιιαπιέο νζφλεο θαη 

πιαηθφξκεο πξσηνθφιισλ.  

 

4.2.3 Εσληαλή Ρνή 

   Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εηζάγνπκε κηα ξνή καο ζην Wowza streaming 

engine κέζσ «rtmp», θαη απηφ ζα θξνληίζεη ηα ππφινηπα.   

   Θα αλνίμνπκε ηψξα ηνλ δηαρεηξηζηή Wowza streaming engine ζην πξφγξακκα 

πεξηήγεζήο καο. 

 

Δηθφλα 68.  Wowza Streaming Engine β‟ 

   Γηα ηελ ζχλδεζή καο κε ην Wirecast, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ δσληαλή εθαξκνγή 

πνπ είλαη ξπζκηζκέλε απφ ηελ κεραλή ξνήο.  

   Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα πάκε ζηελ πεξηνρή ξχζκηζεο 

ηνπ δηαθνκηζηή θαη λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε εηζάγεη εθδφηε. 
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Δηθφλα 69.  Ρπζκίζεηο δηαθνκηζηή 

 

Δηθφλα 70.  Ρπζκίζεηο δηαθνκηζηή – Δθδφηε 

   Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα δηαπηζηεπηήξηα γηα λα πεξάζνπκε ηε ξνή καο απφ 

ην Wirecast ζην Wowza. Μπνξνχκε επίζεο λα εηζάγνπκε λένπο εθδφηεο πνπ είλαη 

ζπκβαηνί κε ην Wirecast. 

   ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε θιηθ ζην «application » θαη ζα επηιέμνπκε ηελ εθαξκνγή 

«live». 
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Δηθφλα 71 . Εσληαλή εθαξκνγή 

   ηελ πεξηνρή ησλ εηζεξρφκελσλ εθδνηψλ (incoming publishers) ζα δνχκε ηηο 

ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο ζχλδεζεο. 

 

Δηθφλα 72.  Δηζεξρφκελνη Δθδφηεο α‟ 

   Θα ρξεηαζηεί λα εηζέιζνπκε ζην Wirecast γηα λα δεκνζηεχζνπκε ηε ξνή καο ζην 

Wowza streaming engine. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ζχξαο IP ηνπ θεληξηθνχ 

δηαθνκηζηή θαη ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο. 
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   Απηή είλαη κηα ηνπηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Wowza θαη ηεο δηεχζπλζεο IP. Χζηφζν, ε 

δηαδηθαζία είλαη ίδηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ν δηαθνκηζηήο θηινμελείηαη απφ ην 

ηνπηθφ καο δίθηπν ή απφ έλα δίθηπν «cloud». 

   Πξηλ ζπλερίζνπκε, ζα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη δελ έρνπκε θακία ηξέρνπζα 

εηζεξρφκελε ξνή ζε απηή ηε δσληαλή εθαξκνγή. 

 

Δηθφλα 73.  Δηζεξρφκελεο Ρνέο α‟ 

   Δπηζηξέθνπκε ζηελ πεξηνρή ησλ εηζεξρφκελσλ εθδνηψλ. 

 

Δηθφλα 74.  Δηζεξρφκελνη Δθδφηεο β‟ 
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   Έρνπκε ηψξα ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπκε ην Wirecast κε ην Wowza streaming 

engine. 

4.2.4 Γεκηνπξγία Εσληαλήο Ρνήο 

   ηαλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «stream», καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα ζχλδεζε κε ηνλ «rtmp» δηαθνκηζηήο καο. 

 

Δηθφλα 75.  χλδεζε κε «RTMP» δηαθνκηζηή α‟ 

 

Δηθφλα 76. χλδεζε κε «RTMP» δηαθνκηζηή β‟ 
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   Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ θαη ηψξα κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε ηηο ξπζκίζεηο εμφδνπ 

γηα ηελ ζχλδεζή καο ην Wowza Streaming Engine. 

  

 

Δηθφλα 77.  Ρπζκίζεηο εμφδνπ α‟ 

   Αληηγξάθνπκε ηελ δηεχζπλζε IP απφ ην Wowza θαη ηελ επηθνιινχκε ζην πεδίν 

δηεχζπλζεο ηνπ Wirecast. Απηφο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη 

δελ ζα θάλνπκε ιάζνο εγγξαθήο.  

 

Δηθφλα 78.  Δηζεξρφκελνη Δθδφηεο γ‟ 
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Δηθφλα 79. Ρπζκίζεηο εμφδνπ β‟ 

ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε μαλά ηνλ αξηζκφ ζχξαο θαη ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δηθφλα 80.  Δηζεξρφκελνη εθδφηεο δ‟ 
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Δηθφλα 81.  Ρπζκίζεηο εμφδνπ γ‟ 

   Μπνξνχκε επίζεο λα επηιέμνπκε ηελ νλνκαζία ηεο ξνή καο θαη, ηέινο, λα 

εηζάγνπκε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ εθδφηε πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί ζην Wowza streaming engine. 

 

Δηθφλα 82.  Γηαπηζηεπηήξηα ζχλδεζεο κε Wowza 

   Μπνξνχκε λα νλνκάζνπκε απηή ηε δηακφξθσζε «Wowza streaming engine», ψζηε 

λα κπνξνχκε λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηηο κειινληηθέο καο ξνέο. 
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Δηθφλα 83.  Ολνκαζία δηακφξθσζεο 

   Σέινο, επηιέγνπκε κηα πξνθαζνξηζκέλε θσδηθνπνίεζε απφ ηελ αλαπηπζζνκέλε 

ιίζηα πνπ ππνζηεξίδεη θσδηθνπνίεζε «H2.64»  

 

Δηθφλα 84.  Πξνθαζνξηζκέλε θσδηθνπνίεζε 

   Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηελ αλάιπζε «bitrate» βίληεν θαη ήρνπ, θαζψο θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνζεθεχζνπκε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο καο 

ξπζκίζεηο γηα κειινληηθή ρξήζε. 
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Δηθφλα 85.  Αλάιπζε «Bitrate» α‟ 

   Γηα παξάδεηγκα, ζα παξακείλνπκε ζηελ πξνθαζνξηζκέλε αλάιπζε ησλ 720p. 

 

Δηθφλα 86.  Αλάιπζε «Bitrate» β‟ 

   ηαλ ζα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «stream», ην Wirecast ζα απνζηείιεη ηελ 

δσληαλή ξνή καο ζην Wowza. 
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Δηθφλα 87. Κνπκπί «Stream» 

   Αλ παξνπζηαζηεί θάπνην ζθάικα ζην ζεκείν απηφ, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «edit», 

θαη δηπιφ θιηθ ζην «server settings and credentials». 

   Σψξα κπνξνχκε λα επηζηξέςνπκε ζην Wowza streaming engine θαη λα θάλνπκε 

θιηθ ζην «incoming streams».  

 

Δηθφλα 88.  Δηζεξρφκελεο Ρνέο β‟ 
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   Μπνξνχκε λα δνχκε ηελ εηζεξρφκελε ξνή ηνπ Wirecast θαζψο θαη ηελ δηεχζπλζε 

IP ηεο ξνήο απηήο. 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «record», ζα μεθηλήζεηο ακέζσο ε θαηαγξαθή ηεο ξνήο.  

 

Δηθφλα 89. Ζ Ρνή καο α‟   

   Απφ πξνεπηινγή, ε εγγξαθή απνζεθεχεηαη ζε κνξθή mp4 θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο ή «video on demand»,  

 

Δηθφλα 90.  Απνζήθεπζε Ρνήο 
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   Γηα λα δνχκε κηα πξνεπηζθφπεζε ηεο ξνήο, θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην θνπκπί «test 

player», θαη ζηε ζπλέρεηα, θάλνπκε θιηθ ζην «start» γηα λα δνχκε ηελ πξνεπηζθφπεζε 

ηεο εηζεξρφκελεο ξνήο rtmp. 

 

Δηθφλα 91. Ζ Ρνή καο β‟ 

 

Δηθφλα 92. Πξνεπηζθφπεζε εηζεξρφκελεο Ρνήο α‟ 
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   Ο Wowza Streaming Engine κεηαηξέπεη ηελ εηζεξρφκελε ξνή rtmp ζε φια ηα 

πξσηφθνιια πνπ έρνπκε επηιέμεη ζηελ εθαξκνγή «live» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

rtmp, hds, Microsoft Smooth, mpeg-dash θαη apple hls. 

 

Δηθφλα 93. Πξνεπηζθφπεζε εηζεξρφκελεο Ρνήο β‟ 

   Πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε έλα ζπκβαηφ πξφγξακκα πεξηήγεζεο ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαπαξάγεη απηά ηα πξσηφθνιια. 

   Γηα αλαπαξαγσγή κέζσ θηλεηνχ, κπνξνχκε λα ζηείινπκε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνλ ζχλδεζκν γηα πξνεπηζθφπεζε ζηε ζπζθεπή καο. 
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Δηθφλα 94.  Πξνεπηζθφπεζε εηζεξρφκελεο Ρνήο γ‟ 

   ηαλ επηζηξέςνπκε ζην Wirecast θαη πξαγκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο ζηελ 

παξαγσγή καο, κπνξνχκε λα πξνσζήζνπκε απηέο ηηο αιιαγέο ζε δσληαλή πξνβνιή. 

Δπηζηξέθνπκε ζηνπο «test players», γηα λα δνχκε ηηο ελεκεξψζεηο απηέο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Δηθφλα 95. Δλεκεξψζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
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Δηθφλα 96. Πξνεπηζθφπεζε εηζεξρφκελεο Ρνήο δ‟ 

    Ζ ξνή δεδνκέλσλ είλαη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηψλ 

Wowza. Απηή ε ζπλεξγαζία θαζηζηά δπλαηή ηελ ζηελή ελνπνίεζε κεηαμχ ηνπ 

Wirecast θαη ηνπ κεραληζκνχ ξνήο Wowza. Γίλεηαη πην εχθνιε απφ πνηέ ε 

δεκηνπξγία δσληαλήο παξαγσγήο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ Wowza γηα λα 

καο πξνζθέξεη ξνή πςειήο πνηφηεηαο ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή νπνπδήπνηε. 

 

Δηθφλα 97.  Wirecast «demo» 
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4.3. Desktop Presenter 

 

 

Δηθφλα 98. Λνγφηππν Desktop Presenter 

4.3.1 Δηζαγσγή 

   To Desktop Presenter είλαη κηα βνεζεηηθή εθαξκνγή πνπ παξέρεηαη δσξεάλ απφ 

ηελ «Telestream Wirecast».  Σν Wirecast κπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζην ηνπηθφ καο δίθηπν σο δσληαλή 

πεγή κε ηε βνήζεηα ηνπ Desktop Presenter. 

4.3.2 Καηεβάδνληαο ην Desktop Presenter 

   Μπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε ην Desktop Presenter απφ ηελ «Telestream» ζην: 
http://dynamic.telestream.net/downloads/download-desktoppresenter. 
asp?prodid=desktoppresenter. Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «for Mac or Win».   
   Παηάκε «download», απνζεθεχνπκε ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ζηνλ 
ππνινγηζηή καο, ην εθηεινχκε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο 
εγθαηάζηαζεο. 
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Δηθφλα 99. Ηζηνζειίδα Telestream Desktop Presenter 

 
4.3.3 Δθθίλεζε Desktop Presenter 

 
   Αθνχ εγθαηαζηαζεί ην Desktop Presenter, κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ην Wirecast ή  
ζαλ απηφλνκε εθαξκνγή. 

 
4.3.4 Από ην πξόγξακκα εθαξκνγήο  

 
   Γηα λα ιάβνπκε δσληαλέο ηξνθνδνζίεο απφ κηα επηθάλεηα εξγαζίαο, πξέπεη λα 
μεθηλήζνπκε ην Desktop Presenter ζηνλ ππνινγηζηή πξννξηζκνχ. Γηα λα ην θάλνπκε 
απηφ, επηιέγνπκε «Remote Presenter» απφ ην κελνχ «source» ζην παξάζπξν 
«Shot». 
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Δηθφλα 100. Δπηινγή ηεο πεγήο ηνπ Desktop Presenter 

4.3.5 Απηόλνκα 

   Γηα λα εθθηλήζνπκε ην Desktop Presenter ρσξίο ην Wirecast, ην επηιέγνπκε απφ 

ηνλ θάθειν «Telestream» ζην κελνχ « Έλαξμε» ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. 

 

Δηθφλα 101.  Δπηινγή ηνπ Desktop Presenter απηφλνκα 

Ρπζκίζεηο 

   Source: Δπηιέγνπκε κηα πεγή (display, window, θιπ.) 

   Selection: Πξαγκαηνπνηνχκε ηελ επηινγή ηεο πεγήο πνπ ζα εκθαληζηεί (full 

screen, region, θιπ.) 
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   3D Compatibility: Διέγρνπκε γηα λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ δπλαηφηεηα 3D (Μφλν 

γηα ιεηηνπξγηθά Windows) 

   Capture Audio: Διέγρνπκε γηα ηελ ιήςε ήρνπ πξνζέιεπζεο. Σν κε επηιεγκέλν, 

απελεξγνπνηεί ηνλ ήρν πξνζέιεπζεο. 

Δθφζνλ εθηειείηαη ην Desktop Presenter, κπνξεί λα ηεζεί ζε παχζε ή λα ηεξκαηηζηεί. 

 

Δηθφλα 102. Παχζε Desktop Presenter α‟ 

 

Δηθφλα 103. Παχζε Desktop Presenter β‟ 

 

4.3.6 Ρπζκίζεηο Desktop Presenter 

   Σν Desktop Presenter ζπλήζσο αληρλεχεηαη απηφκαηα απφ  ην Wirecast θαη 

πξνζηίζεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ πεγψλ. Χζηφζν, αλ δελ εληνπηζηεί έλα «DTP», ή 
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ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε έλα ζε κηα απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, κπνξνχκε λα ην 

πξνζζέζνπκε ρεηξνθίλεηα θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην «Source Input» θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγνληαο «Remote Desktop Presenter» 

 

Δηθφλα 104. Υεηξνθίλεηε επηινγή ηνπ Desktop Presenter 

   Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα ιήςε ζηηγκηφηππνπ απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο 

εξγαζίαο, επηιέγνπκε «New» θαη πιεθηξνινγνχκε έλα φλνκα πεγήο (Shot name). 

Καηαρσξνχκε έλα φλνκα πεγήο, κηα δηεχζπλζε IP ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ππνινγηζηή 

θαη πξναηξεηηθά επηιέγνπκε «Enable Audio» ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζνπκε λα 

πεξηιακβάλεηαη ν ήρνο απφ ηνλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή. Κάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί «OK» φηαλ ηειεηψζνπκε. 
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Δηθφλα 105. Remote Desktop Presenter 

 

4.3.7 Ηδηόηεηεο Remote Desktop Presenter 

   Ο παξνπζηαζηήο απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (RDTP) είλαη κηα 

βνεζεηηθή εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζην  Wirecast λα κεηαδίδεη ηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη ην Telestream Desktop Presenter. 

Γηα λα αλνίμνπκε κηα πεγή παξνπζίαζεο απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, 

επηιέγνπκε ην «Remote Desktop Presenter» απφ ην κελνχ ησλ πεγψλ ζην 

παξάζπξν ησλ ιήςεσλ.  

   Σν Desktop Presenter αληρλεχεηαη θαλνληθά θαη απηνκάησο πξνζηίζεηαη ζηνλ 

θαηάινγν ησλ πεγψλ. Χζηφζν αλ δελ εληνπηζηεί έλα RDTP  ή αλ ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε έλα απφ κηα απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, κπνξνχκε  λα ην 

πξνζζέζνπκε ρεηξνθίλεηα επηιέγνληαο «New Remote Desktop Presenter» απφ ηνλ 

κελνχ ησλ πεγψλ ζην θχξην παξάζπξν. 
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   Οη ηδηφηεηεο παξνπζηάζεσλ απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο έρνπλ ηηο 

αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 

 

Δηθφλα 106. Ηδηφηεηεο Remote Desktop Presenter 

   Source Name: Δκθαλίδεη ην φλνκα ηεο πεγήο. Γηα λα αιιάμνπκε ην φλνκα ηεο 

πεγήο πιεθηξνινγνχκε έλα θαηλνχξην.  

   Audio Delay: Καηαρσξνχκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζε δεπηεξφιεπηα) γηα λα 

θαζπζηεξήζνπκε ηνλ ήρν. 

   IP address: Δηζάγνπκε κηα δηεχζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή πξννξηζκνχ. 

   Enable Audio: ηαλ επηιεγεί, ν ήρνο απφ απνκαθξπζκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο 

είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 

   Apply: Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Apply» γηα λα ελεκεξψζνπκε ηηο αιιαγέο. 

   Channel: Δπηιέγνπκε ην θαλάιη ηνπ ήρνπ απνκαθξπζκέλεο επηθάλεηαο εξγαζίαο: 

«Stereo, Left Only, Right Only» 

   Monitor: ηαλ είλαη επηιεγκέλν, ν ήρνο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ζηελ νζφλε ζαο. 

ηαλ δελ είλαη επηιεγκέλν, ν ήρνο εμαθνινπζεί λα κεηαδίδεηαη ζην αθξναηήξηφ καο.    
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4.3.8 Δθαξκνγέο 

   Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο ηππηθέο εθαξκνγέο ηνπ Desktop Presenter: 

 Lecture Hall/Board Room: Δάλ έλαο ιέθηνξαο εγθαζηζηά ηνλ Desktop Presenter 

ζε θνξεηφ ππνινγηζηή, εκείο κπνξνχκε λα κεηαδψζνπκε ην «Power Point» ή άιιε 

παξνπζίαζε ηνπο απφ απηφλ ηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή. Δάλ ν ιέθηνξαο επηδεηθλχεη 

θάηη πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή (φπσο κηα γξαθηθή 3D παξάζηαζε), 

ην Wirecast κπνξεί επίζεο λα ην κεηαδψζεη ζηνπο ζεαηέο. Άιια πξνγξάκκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ «Excel», επίζεο ιεηηνπξγνχλ ηέιεηα κε ηνλ Desktop 

Presenter, επηηξέπνληαο ζηνλ νκηιεηή απηφκαηα λα αλαηξέμεη ζηα δεδνκέλα ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο δηαθάλεηεο. 

 Training: Χο κέξνο κηαο εθπαηδεπηηθήο εθπνκπήο, κπνξνχκε λα κεηαβνχκε ζε κηα 

δσληαλή εθαξκνγή πνπ ζα εκθαλίζεη αθξηβψο πσο ζα εθηειέζνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ζε έλαλ ππνινγηζηή. Απηφ εμνηθνλνκεί ην επίπνλν βήκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζηηγκηφηππσλ γηα θάζε ιεπηφ ιεπηνκέξεηαο. 

 Demonstration: Μπνξνχκε λα επηδείμνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθή καο δηαδηθαζία, ην 

ινγηζκηθφ ή ην πιηθφ καο, σο κέξνο κηαο παξνπζίαζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα κηα παξνπζίαζεο κε απεπζείαο ελαιιαγή ζην 

πξφγξακκα εθαξκνγήο.  
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ΜΔΡΟ 2ν 

 

Κεθάιαην 1ν 

Σν πλέδξην "5th International Symposium and 27th National Conference 

on Operational Research" 

 

1.1 Απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ Streaming 

   ηελ πεξίπησζε απηή κειεηάκε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ live streaming ζε αθαδεκατθφ 

ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2016. Ζ 

νλνκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ ήηαλ «5th International Symposium and 27th National 

Conference on Operational Research» θαη θεληξηθνί νκηιεηέο ηνπ ήηαλ ν θαζεγεηήο 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  θαη ηνπ «Lulea University of 

Technology (Sweden)», Αζαλάζηνο Μηγδαιάο, θαζψο θαη ν θαζεγεηήο ηνπ «Carnegie 

Mellon University (USA)» Νηθφιανο αρηλίδεο. θνπφο ηεο δηάζθεςεο απηήο, ήηαλ ε 

δηάδνζε ησλ πξφζθαησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεζηαθήο 

έξεπλαο θαη ηεο δηνίθεζεο (OR / MS) θαη ε  πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ εξεπλεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε «OR / MS». 

   ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο live streaming ηνπ ζελαξίνπ απηνχ, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ήηαλ πεξηνξηζκέλεο εθφζνλ εμππεξεηνχζε κφλν ηελ αλάγθε ηεο 

θαηαγξαθήο θαη ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ.   

 
Δηθφλα 107. Λνγφηππν ζπλεδξίνπ 

 

1.2  Δθαξκνγή θαη παξνπζίαζε 

   Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απηνχ (θαηαγξαθή θαη δσληαλή κεηάδνζε 

ηνπ ζπλεδξίνπ) ρξεηαζηήθακε κηα ζπλεδξηαθή αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε πξνβνιέα, 



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

119 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

ζπλδεδεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ νκηιεηή. Δπίζεο ν νκηιεηήο είρε κηθξφθσλν 

ζπλδεδεκέλν θαη κε ερεία πνπ ππήξραλ ζηελ αίζνπζα, θαζψο θαη κε ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ δηαρεηξηζηή θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο κέζσ κηαο θνλζφιαο ήρνπ. 

 

Δηθφλα 108. πλεδξηαθφ ακθηζέαηξν Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ 

   Δπηπιένλ, ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ νκηιεηή είρε εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο παξνπζίαζήο ηνπ ζηνλ πξνβνιέα ηεο ζπλεδξηαθήο αίζνπζαο, θαζψο 

θαη ινγηζκηθφ «Desktop Presenter», ψζηε ν δηαρεηξηζηήο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο 

λα ιακβάλεη εηθφλα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ νκηιεηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

   Δπηπξφζζεηα, ν δηαρεηξηζηήο είρε ζηε δηάζεζε ηνπ έλα ππνινγηζηή κε ινγηζκηθφ 

Wirecast θαη πξφζβαζε ζην Wowza Streaming Engine, κηα θάκεξα πςειήο 

επθξίλεηαο ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ θάξηαο «Black Magic» θαζψο θαη 

θαζαξφ ήρν απφ ηελ θνλζφια πνπ πξναλαθέξακε.    
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Δηθφλα 109. ελάξην πξψην 

   ζνλ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο θσδηθνπνίεζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξηλ ιάβεη 

ρψξα ε παξνπζίαζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο ψξεο δνθηκψλ γηα λα έρνπκε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. χκθσλα κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή  

καο (αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα), θαζψο θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηθηχνπ, νη ηδαληθφηεξεο ξπζκίζεηο θσδηθνπνίεζεο απφ πιεπξάο, επθξίλεηαο, ήρνπ θαη 

ρσξεηηθφηεηαο δίζθνπ ήηαλ απηέο: 
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Δηθφλα 110. Ρπζκίζεηο θσδηθνπνίεζεο ξνήο 

   ε απηφ ην ζεκείν απηφ ζα δνχκε ηηο ξπζκίζεηο εμφδνπ ζηηο νπνίεο έρνπκε ηα 

θαηάιιεια δηαπηζηεπηήξηα  ψζηε ε δσληαλή ξνή καο λα κεηαδνζεί ζηελ ζειίδα ηνπ 

ηδξχκαηνο κε επηηπρία. 
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Δηθφλα 111. Ρπζκίζεηο εμφδνπ ξνήο 

   Ζ δσληαλή καο ξνή κεηαδφζεθε κε επηηπρία ζηε ζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο: 

http://eduma.teipir.gr/live/  

 

Δηθφλα 112. Ηζηνζειίδα Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ 

 

http://eduma.teipir.gr/live/
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   ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο ηνπ ηδξχκαηνο, ν νπνίνο ζπλέβαιε έκπξαθηα ζηελ επηηπρία 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα αλεβάζνπκε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ηελ ξνή καο. Δπίζεο είλαη θαη ν παξάγνληαο πνπ καο έδσζε πξφζβαζε ζην Wowza 

Streaming Engine. 

   Οη ρξήζηεο πνπ παξαθνινχζεζαλ δσληαλά ην ζπλέδξην ζηελ ζειίδα ηνπ 

ηδξχκαηνο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ παξάιιεια θαη ηνλ νκηιεηή, θαζψο θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ παξνπζίαζή ηνπ: 

 

Δηθφλα 113. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε Γξ. αρηλίδε 
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Δηθφλα 114. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε Γξ. Μηγδαιά 

   Σελ δπλαηφηεηα απηή πξνζέθεξε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Wirecast 

ν νπνίνο είρε ξπζκίζεη ην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνπζίαζεο, λα κπνξεί λα αιιάδεη ηα δηαζέζηκα πιάλα ηνπ. 

 

Δηθφλα 115. «Shot List» ηνπ Wirecast γηα ηε δσληαλή κεηάδνζε 
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   Σν ζθεληθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ κπνξνχζε λα αιιάμεη, εζηηάδνληαο 

θάπνηεο θνξέο κφλν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ νκηιεηή ή αθφκα θαη κφλν ζηνλ ίδην ηνλ 

νκηιεηή. 

  

Δηθφλα 116. Γηαιέμεηο ησλ Γξ. αρηλίδε θαη Γξ. Μηγδαιά 

   Φπζηθά, ν ζεαηέο ζα παξαηήξεζαλ θαη άιια πιάλα ηα νπνία ζα ήηαλ αδχλαην λα 

κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο δσληαλήο κεηάδνζεο. 

Σν έλα ήηαλ απηφ πνπ πξνβαιιφηαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ: 

 

Δηθφλα 117. Πιάλν απφ ηε δσληαλή κεηάδνζε α‟ 

 

 

 

Καη ην άιιν βξηζθφηαλ ρξνληθά αλάκεζα ζηηο δχν νκηιίεο: 
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Δηθφλα 118. Πιάλν απφ ηε δσληαλή κεηάδνζε β‟ 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηεο ηειεπηαίαο νκηιίαο, ε κεηάδνζε δηαθφπεθε.  
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Κεθάιαην 2ν 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Μάζεκα "Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ" 

 

2.1 Απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ Streaming 

   ηελ πεξίπησζε απηή κειεηάκε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ live streaming ζε έλα 

κεηαπηπρηαθφ κάζεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ζηηο 

28/05/2016. Ζ νλνκαζία ηνπ καζήκαηνο απηνχ ήηαλ «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μνλάδσλ»  θαη νη νκηιεηέο ηνπ ήηαλ νη θαζεγεηέο ηνπ ηδξχκαηνο Γξ. Ησάλλεο 

Φαξνκήιηγθνο θαη ν Γξ. Ησάλλεο Ρνπζάθεο.   ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζελαξίνπ απηνχ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε  φηη απηφ ήηαλ πην ζχλζεην απφ ην 

πξνεγνχκελν θαη ζαθέζηαηα πην δηαδξαζηηθφ εθφζνλ, πέξα απφ θαηαγξαθή θαη 

κεηάδνζε, είρακε ηε δπλαηφηεηα δσληαλνχ δηαιφγνπ κέζσ «chat» ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πιαηθφξκαο «moodle» πνπ  ζε απηήλ έρνπλ πξφζβαζε κφλν θαζεγεηέο θαη 

ζπνπδαζηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, νη ζπνπδαζηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζην «chat» πνπ δηαρεηξηδφηαλ επίζεο έλαο άιινο 

θαζεγεηήο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ηηο πξνσζνχζε ζηνλ νκηιεηή, κε ζθνπφο 

εθείλνο λα ηεο απαληήζεη, ιχλνληαο έηζη ηηο απνξίεο ηνπο. 

 

Δηθφλα 119. Γηάιεμε ηνπ Γξ. Φαξνκήιηγθνπ α‟ 

2.2 Δθαξκνγή θαη παξνπζίαζε 

   Ο πιηθνινγηζκηθφο εμνπιηζκφο πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο ζην ζελάξην απηφ, 

δηαθέξεη ειάρηζηα κε απηφ ζην πξνεγνχκελν ζελάξην. Ζ πξψηε δηαθνξά είλαη φηη 

ηψξα έρνπλ ηξνθνδνηήζεη ηνλ νκηιεηή κε κηθξφθσλν, ν ήρνο ηνπ νπνίνπ έξρεηαη 

θαζαξά ζαλ πεγή ζην Wirecast, θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο 
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ηξφπν, φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζελάξην. Ζ άιιε δηαθνξά είλαη, φηη απηή ηε θνξά, 

πέξα απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ Wirecast, έρνπκε θαη 

έλαλ ηξίην, νπνίνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νπζηαζηηθά δηαρεηξίδεηαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηνπ νκηιεηή. 

 

Δηθφλα 120. Γηάιεμε ηνπ Γξ. Φαξνκήιηγθνπ β‟ 

   ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, είλαη ε πιαηθφξκα «moodle». Θα κπνξνχζε λα 

ήηαλ θπζηθά έλα νπνηνδήπνηε άιιν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο κηα νκάδα 

ζην «Facebook», έλα «topic» ζην «Twitter», ην «comment section» ηνπ «YouTube» 

θαη πνιιά άιια. θνπφο καο βέβαηα φκσο, ήηαλ λα θξαηήζνπκε έλα ζνβαξφ 

εθπαηδεπηηθά χθνο θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πιαηθφξκα ηνπ 

«moodle». Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε εχθνια λα εκθαλίδακε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο 

εξσηήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ κέζσ «desktop presenter», φκσο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο, ζειήζακε λα ηηο δηαβάδνπκε πξψηα, λα δίλνπκε ρξφλν ζηνλ νκηιεηή θαη 

κεηά λα ηηο πξνσζνχκε ζηε δσληαλή κεηάδνζε φπσο θη έηζη αθξηβψο γίλεηαη ζε 

πνιιέο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ζήκεξα. 
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Δηθφλα 121. Γηάιεμε ηνπ Γξ. Ρνπζάθε 

 

Δηθφλα 122. ελάξην δεχηεξν 

   ζνλ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο εμφδνπ θαη θσδηθνπνίεζεο, δελ ππήξμε θακία αιιαγή ζε 

ζρέζε κε  απηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζελαξίνπ, εθφζνλ δεδνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
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ηεο ζχλδεζεο δηθηχνπ, είρακε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο θαη δέζκεπζεο 

ρψξνπ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

   Αθφκε θαη απφ πιεπξάο ηερληθήο ιήςεσλ θαη πιάλσλ Wirecast, ζελαξηαθά δελ 

ππήξραλ αιιαγέο. Οη ρξήζηεο πνπ παξαθνινχζεζαλ δσληαλά ην δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα ζηε ζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ παξάιιεια θαη 

ηνλ θαζεγεηή, θαζψο θαη ηαπηφρξνλα ηελ παξνπζίαζή ηνπ: 

 

Δηθφλα 123. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε Γξ. Φαξνκήιηγθνπ α‟ 
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Δηθφλα 124. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε Γξ. Ρνπζάθε 

   Φπζηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ δχν θαζεγεηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηα νπνία νη ζπνπδαζηέο είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο κε ηνλ ηξφπνπ πνπ αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο. 

 

Δηθφλα 125. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε Γξ. Φαξνκήιηγθνπ β‟ 
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   ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν θαζεγεηήο 

απαληάεη ζε εξψηεζε ζπνπδαζηή θαη κπνξεί ηαπηφρξνλα δσληαλά λα αλαηξέμεη ζηελ 

παξνπζίαζή ηνπ θαη λα ηνπ δείμεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν «slide». 

   Απηφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ καο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ Live 

Streaming ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ηερληθψλ πνπ αλαθέξακε.  
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Κεθάιαην 3ν 

Γηαδξαζηηθφ δηαδηθηπαθφ κάζεκα κε δπλαηφηεηα βίληεν θιήζεο 

 

3.1 Απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ Streaming 

   ηελ πεξίπησζε απηή κειεηάκε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Live Streaming ζε κηα 

πξνζνκνίσζε δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεηξακαηηθά 

πιαίζηα γηα ηελ δνθηκή δσληαλήο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

ζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη, παξά ην 

γεγνλφο φηη δελ είρακε δσληαλή κεηάδνζε ζε θάπνηα ηζηνζειίδα, ην ζελάξην απηφ 

ήηαλ πην ζχλζεην απφ ην πξνεγνχκελν. Ζ πξνζνκνίσζε απηή ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

καζήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Α.Δ.Η. Πεηξαηά Σ.Σ. ηνλ Μάξηην ηνπ 2017. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ν ζπνπδαζηήο πνπ ζα παξαθνινπζνχζε ην κάζεκα 

δσληαλά,  ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηελ απνξία ηνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

«moodle» ζηνλ ζπλάδειθν ηνπ θαζεγεηή. Δθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα ελεκέξσλε ηνλ 

θαζεγεηή θαη ν θαζεγεηήο ζα πξαγκαηνπνηνχζε βίληεν-θιήζε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

«Skype» κε ηνλ ζπνπδαζηή γηα λα ηνπ ιχζεη ηελ απνξία ηνπ. 

3.2 Δθαξκνγή θαη παξνπζίαζε 

   Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνζνκνησκέλνπ απηνχ καζήκαηνο ρξεηαδφκαζηε ζρεδφλ ην 

ίδην πιηθνινγηζκηθφ κε ην πξνεγνχκελν ζελάξην. Ζ δηαθνξά απηή ηε θνξά, είλαη φηη ν 

ππνινγηζηήο ηνπ ζπλάδειθνπ ηνπ θαζεγεηή ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ην 

ινγηζκηθφ ηνπ «Skype» θαη ηνπ «Desktop Presenter», εθφζνλ ζέινπκε ε βίληεν-

θιήζε λα κεηαδνζεί «δσληαλά» ζε πεηξακαηηθά βέβαηα πιαίζηα. Δπίζεο ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ζπλάδειθνπ, ζα έρεη πξφζβαζε θαη ν θαζεγεηήο. Αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ν θαζεγεηήο ζα έρεη κπξνζηά ηνπ θαη ηνπο δχν ππνινγηζηέο.  

Υξεηάδεηαη ηνλ έλαλ γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ, θαη ηνλ άιιν γηα ηελ θιήζε ηνπ κε ηνλ 

ζπνπδαζηή. Γελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζελάξην απηφ απφ έλαλ κφλν 

ππνινγηζηή, εθφζνλ ν «desktop presenter» κπνξεί λα πάξεη εηθφλα θαη ήρν απφ έλα 

κεράλεκα.  
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Δηθφλα 126. ελάξην ηξίην 

 

   Γηα άιιε κηα θνξά θξαηάκε ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο θσδηθνπνίεζεο θαη εμφδνπ, εθφζνλ 

ηηο έρνπκε πιένλ δνθηκάζεη αξθεηέο θνξέο θαη είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

   ην θνκκάηη βέβαηα πνπ πξέπεη λα δψζνπκε έκθαζε, είλαη ν ήρνο. ηα 

πξνεγνχκελα δχν ζελάξηα δελ αληηκεησπίζακε θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα. ην ηξίην 

φκσο πξέπεη λα δψζνπκε πξνζνρή. 

   Αξρηθά, πνπ έρνπκε ην θιαζζηθφ ζελάξην απιήο δσληαλήο κεηάδνζεο, ζην νπνίν 

έρνπκε εηθφλα νκηιεηή θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ήρν ηνπ απφ ην 

κηθξφθσλν. 
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Δηθφλα 127. Γηάιεμε θαη παξνπζίαζε πεηξακαηηθνχ ζελαξίνπ 

 

   ηαλ πεξλάκε φκσο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ ζελαξίνπ, ζην νπνίν έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα βίληεν-θιήζεο, ν δηαρεηξηζηήο Wirecast νθείιεη λα αιιάμεη ην πιάλν. Σε 

ζέζε ηεο δηάιεμεο ηνπ θαζεγεηή, παίξλεη πιένλ ε εηθφλα ηεο θιήζεο «Skype» κεηαμχ 

ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ ζπνπδαζηή.  

 
Δηθφλα 128. Βίληεν – θιήζε θαη παξνπζίαζε πεηξακαηηθνχ ζελαξίνπ 
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   Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ζην δεχηεξν ζελάξην, έρνπκε απελεξγνπνηήζεη ηνλ 

ήρν ηνπ κηθξφθσλνπ, θαη παίξλνπκε ήρν κφλν απφ ηνλ «Desktop Presenter» ηνπ 

ππνινγηζηή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε «Skype». Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βίληεν-θιήζεο, ν ζπνπδαζηήο, ζα έρεη αλνηθηή ηελ ηζηνζειίδα πνπ κεηαδίδεηαη 

δσληαλά ην κάζεκα, αιιά νθείιεη λα απελεξγνπνηήζεη ηνλ ήρν ηνπ «player» πνπ 

ππνζηεξίδεη ε ζειίδα απηή.  

   Απηά είλαη βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο 

δσληαλήο ξνήο θαη ηεο βίληεν θιήζεο.  

  



ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

139 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

 

1. Αλαθνξά ζε βηβιίν 

 

 Οπξαλία Πεηξνπνχινπ, Καηεξίλα Καζηκάηε, πκεψλ Ρεηάιεο, “χγρξνλεο 

Μνξθέο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο Με Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Σερλνινγηψλ”, Αζήλα, 2015 

 Βαζίιεο Η. Κφκεο, „‟ Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, Αζήλα, 2004 

 G. Conole, P. Alevizou, “A literature review of the use of Web 2.0 tools in 

Higher Education”, Ζ. Βαζίιεην, 2010 

 

2. Αλαθνξά ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό 

 

 Mariana Martihno, Marta Pinto, Yuliya Kuznetsova, “Scholars‟ YouTube 

channels: content analysis of educational videos”, Internet Latent Corpus 

Journal vol.2 N.2, 2012 

 Κ. Γεκεηξαθάθεο, . Αιεβίδνο, “Web 2.0 Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο, απφ 

δηαδίθηπν”, http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/index., αλάθηεζε: 

21/09/2016 

 D. Greenberg, Jan Zanetis, “The Impact of Broadcast and Streaming Video in 

Education”, 

http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/ciscovideowp.pdf, 

αλάθηεζε: 6/12/2016 

 C. Redecer, “Review of Learning 2.0 Practices: Study on the Impact of Web 2.0 

Innovations on Education and Training in Europe”, 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf, αλάθηεζε: 21/01/17 

 

3. Αλαθνξά ζε ζύλδεζκν 

 

 http://www.planetstream.net/downloads/planetstream-introduction-to-live-

streaming.pdf 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_streaming_media_systems 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_streaming_media_systems 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wowza_Streaming_Engine 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wirecast 

 https://elearningindustry.com/8-ways-live-streaming-for-education-future 

http://users.sch.gr/kdimitrakakis/kdim/index
http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/ciscovideowp.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC49108.pdf
http://www.planetstream.net/downloads/planetstream-introduction-to-live-streaming.pdf
http://www.planetstream.net/downloads/planetstream-introduction-to-live-streaming.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_media
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_streaming_media_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_streaming_media_systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Wowza_Streaming_Engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Wirecast
https://elearningindustry.com/8-ways-live-streaming-for-education-future


ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

140 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

 https://www.telestream.net/pdfs/user-guides/Wirecast-5-Tutorial-Windows.pdf 

 https://www.wowza.com/docs/video-tutorials 

 http://www.telestream.net/pdfs/user-guides/Desktop-Presenter-User-Guide-

Win.pdf 

 http://eeee2016.teipir.gr/ 

 http://eduma.teipirgr/live/ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Video 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Video_card 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%

CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF 

 http://www.techlearning.com/uploadedFiles/TechLearning/Common/sony_slide

s_final.pdf 

 www.montesca.eu/VISTA/wp.../11/VISTA_Research_gr_inlingua.pdf  

 www.techknowlogia.org/TKL.../14.pdf 

  

https://www.telestream.net/pdfs/user-guides/Wirecast-5-Tutorial-Windows.pdf
https://www.wowza.com/docs/video-tutorials
http://www.telestream.net/pdfs/user-guides/Desktop-Presenter-User-Guide-Win.pdf
http://www.telestream.net/pdfs/user-guides/Desktop-Presenter-User-Guide-Win.pdf
http://eeee2016.teipir.gr/
http://eduma.teipirgr/live/
https://en.wikipedia.org/wiki/Video
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_card
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF
http://www.techlearning.com/uploadedFiles/TechLearning/Common/sony_slides_final.pdf
http://www.techlearning.com/uploadedFiles/TechLearning/Common/sony_slides_final.pdf
http://www.montesca.eu/VISTA/wp.../11/VISTA_Research_gr_inlingua.pdf
http://www.techknowlogia.org/TKL.../14.pdf


ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ LIVE STREAMING ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

141 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΤΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (39189)                                        ΦΙΚΑΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (39131)  

 

 


