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Πώς να χρησιμοποιήσω την κάμερα κινητού μου σαν 
βασική ή δευτερεύουσα κάμερα στο Webex 

(… από μια ιδέα συναδέλφου στο facebook…) 

Το παρόν αποτελεί έναν οδηγό για το πώς μπορώ να συνδέσω το κινητό με το PC μου και να 

χρησιμοποιήσω την κάμερα του πρώτου σαν κάμερα για το Webex. 

Μία επιπλέον δυνατότητα που παρέχει η χρήση του κινητού είναι ότι μπορεί να «δείχνει» 

σε σταθερή περιοχή στο χώρο μου, την οποία να μπορώ να χρησιμοποιήσω ως πίνακα. 

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και παίρνει περίπου 10’. 

Απαραίτητο λογισμικό 
Θα χρειαστώ δύο εφαρμογές. Μία θα εγκατασταθεί στο κινητό μου και μία στο PC που 

«τρέχει» το Webex. 

Εγκατάσταση εφαρμογών 
1) Στο κινητό: 

Μπαίνω στο Google Play και κατεβάζω το DroidCam. Κατά την εγκατάσταση με 

βοηθάει περιγράφοντας τα παρακάτω βήματα, αλλά καλού κακού ας τα αναφέρω κι 

εδώ. 

2) Στο PC: 

Μπαίνω στο www.dev47apps.com και πατάω “Download Windows Client”. Κατεβάζω 

το DroidCamApp και εγκαθιστώ. 

Σύνδεση 
Προσοχή: Θα πρέπει το PC και το κινητό να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Εναλλακτικά 

μπορείς να έχεις συνδέσει το κινητό με USB στο PC, οπότε το παραπάνω δεν ισχύει. 

Με το πρώτο τρέξιμο, με ρωτάει την IP του κινητού μου. Τη διαβάζω από το app και τη 

δίνω. Η σύνδεση μεταξύ του client στο PC και του app στο κινητό ολοκληρώνεται. 

Θεωρητικά θα πρέπει να βλέπω στο PC μέσα από την κάμερα του κινητού. Αν όχι, RTFM! 

DroidCam και Webex 
Ανοίγω το Cisco Webex Meetings και κάνω Start Meeting (κατά τα γνωστά). Εδώ τώρα 

έχουμε διαφοροποίηση των περιπτώσεων: 

Εάν το κινητό μου είναι και η μόνη κάμερα που υπάρχει στο PC, το Webex θα την 

αναγνωρίσει και θα τη χρησιμοποιήσει σαν βασική κάμερα. 

Εάν υπάρχει άλλη πρωτεύουσα κάμερα (π.χ. laptop) τότε θέλει λίγο προσοχή: αν ξεκινήσεις 

πρώτα το DroidCamApp, τότε το Webex θα θέσει αυτό σαν βασική κάμερα, πράγμα το 

οποίο δε μας βολεύει. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσω πρώτα το Webex, να βεβαιωθώ 

ότι η κάμερα του laptop δουλεύει σαν βασική και μετά το DroidCamApp. Όταν το επιτύχω 

αυτό, τότε μπορώ να κάνω “Share Content…” μέσα από τα menu του Webex και να 

διαμοιραστώ το παράθυρο που γράφει “DroidCam Client”. 

The End! 

http://www.dev47apps.com/

