مرکز آموزش های کاربردی والکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا

چگونه از گوشی اندرویدی و یا آیفون خود به عنوان وبکم
استفاده کنیم؟
شاید در خانه یک گوشی هوشمند اضافه داشته باشید ،اما کامپیوتر شما وبکم نداشته باشد ،یا اینکه به دنبال تبدیل گوشی به وبکم باشید حاال
فرقی ندارد تبدیل گوشی اندرویدی به وبکم یا تبدیل گوشی آیفون به وبکم در هر صورت در این مطلب تالش کردیم تا تمام نکات الزم برای
تبدیل موبایل به وبکم کامپیوتر را به صورت تصویری و گام به گام آموزش دهیم.
پس از انجام مراحل این آموزش میتوانید از دوربین گوشی خود به عنوان وبکم کامپیوتر با کیفیت باال استفاده کنید.
توجه داشته باشید که این در این آموزش تبدیل گوشی به وبکم با کابل  USBیا با وای فای را آموزش خواهیم داد و مراحل آن تفاوتی ندارد
در عین حال میتوانید از این اموزش باری تبدیل گوشی به میکروفون هم استفاده کنید .در ادامه با فارنت همراه باشید.
در بازار نمیتوانیم وبکمهای زیادی با کیفیت باال پیدا کنیم و شاید هیچگاه به داشتن آنها نیاز پیدا نکنیم ،اما شاید برای مواقعی به وبکم نیاز
داشته باشیم .برای اینکه هزینه باالیی برای وبکم پرداخت نکنید ،میتوانید از یک گوشی یا تبلت اندرویدی یا آیفون ،حتی آیپد به عنوان وبکم
استفاده کنید.
البته امکان استفاده از دوربین عکاسی به عنوان وبکم نیز وجود دارد که کیفیت باالتری را معموال به همراه دارند و در عین حال امکان استفاده از
برخی دوربینهای امنیتی به عنوان وبکم نیز وجود دارد ،اما کیفیت آنها بسیار پایینتر از گوشیهای اندرویدی یا آیفون خواهد بود.

تبدیل گوشی اندرویدی به وبکم با کابل  USBو یا وای فای
اگر سری به گوگل پلی استور بزنید ،اپلیکیشنهای زیادی را با این ادعا که دستگاه اندرویدی شما را به وبکم تبدیل میکنند ،میبینید .ما در این
مطلب دو برنامه را به عنوان بهترین برنامههای موجود برای شما معرفی و نحوه استفاده از آنها را آموزش خواهیم داد.

برنامه  DroidCamبرای تبدیل گوشی اندرویدی به وبکم
اما بهترین برنامه تبدیل گوشی به وبکم با کیفیت باال که میتوانیم آن را به شما توصیه کنیم برنامه  DriodCamاست که فرایند راهاندازی
سادهتری دارد و همچنین نتیجه آن قابل اطمینانتر است.
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برای دانلود  DroidCamو استفاده از این برنامه ،مراحل زیر را باید انجام دهید:

دانلود برنامه  DroidCamبرای اندروید
•

نسخه اندرویدی برنامه DroidCamرا از پلی استور به طور رایگان دانلود و روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود نصب کنید .برای
نصب این برنامه باید بر روی دستگاه شما حداقل سیستم عامل اندروید  5.0نصب شده باشد.
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دانلود  DroidCamبرای ویندوز
•

عالوه بر گوشی یا تبلت اندرویدی خود ،باید دانلود برنامه  DroidCamبرای ویندوز  10و یا لینوکس را نیز انجام دهید .متاسفانه
برنامه  DroidCamبرای سیستم عامل  macOSعرضه نشده است .حتما نسخه  6.2این برنامه و یا باالتر را برای ویندوز دانلود
کنید چون این نسخه در مقایسه با ورژنهای قبلی ،مشکالت کمتری دارد.

•

پس از نصب این برنامه روی گوشی اندرویدی خود تقریبا کار خاص دیگری روی گوشی ندارید و بیشتر کار را باید روی کامپیوتر یا
لپ تاپ خود انجام دهید .هنگام نصب برنامه  DroidCamروی ویندوز شما باید به برنامه اجازه نصب درایورهای صوتی را بدهید
و اگر نمیخواهید در هنگام نصب چندین بار پنجره نصب یا عدم نصب را ببینید ،گزینه “Always trust software from
”DEV47 APPSرا بزنید ،البته اجباری برای این کار وجود ندارد!

تبدیل گوشی به وبکم با کابل یا با وای فای مساله این است!
بدیهی است که اتصال و استفاده از گوشی به عنوان وبکم به صورت بی سیم کار راحتتری است و استفاده راحتتری را برای شما به همراه دارد
اما برای تبدیل گوشی به وبکم با وای فای باید کامپیوتر و گوشی شما به یک شبکه وای فای یکسان متصل باشند .اگر به هر دلیلی امکان انجام
این کار برای شما میسر نیست بهتر است در تنظیمات و هنگام نصب برنامه روی کامپیوتر گزینه کابل  USBرا انتخاب کنید.

نصب برنامه  DroidCamدر ویندوز
•

زمانی که شروع به نصب برنامه  DroidCamبرای ویندوز میکنید ،در بخش باالیی گزینهای نمایان میشود که توسط آن
میتوانید اتصال دستگاه به صورت بیسیم یا توسط کابل  USBرا مشخص کنید.
ادامه این مراحل تقریبا مشابه است و صرفا این نکته قابل ذکر است که در روش اتصال با کابل ابتدا باید گوشی را برای این کار آماده
و به کامپیوتر متصل کنید تا شناسایی شود.
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•

•

•

با توجه به اینکه استفاده از وای فای برای تبدیل گوشی به وبکم طرفدار بیشتری دارد و مراحل استفاده از کابل به توضیح چندانی در
هنگام نصب نیاز ندارد ،به همین علت بر روی نصب تبدیل گوشی به وبکم با وای فای تمرکز میکنیم .اگر در ادامه مراحل استفاده از
کابل به مشکل برخوردید حتما در بخش نظرات مطرح کنید.
اتصال به صورت بی سیم و با وای فای به صورت پیش فرض در تنظیمات نصب برنامه فعال است .در بخش پایینی این گزینه،
فضایی برای وارد کردن آدرس آیپی دستگاه اندرویدی شما وجود دارد .در این بخش باید اپلیکیشن  DroidCamرا بر روی
گوشی یا تبلت اندرویدی خود اجرا کنید .در این هنگام آدرس آیپی به نمایش گذاشته میشود ،آن را در برنامه دسکتاپ و در بخش
Device IPوارد کنید.

پس از آن و در قدم بعدی گزینههای مربوط به تصویر و صدا را حتما فعال کنید .اگر تنها تصویر فعال باشد ،برنامه از میکروفون
گوشی یا تبلت شما برای ضبط صدا استفاده نخواهد کرد و صدایی منتقل نخواهد شد و در عین حال اگر گزینه تصویر را غیرفعال
کنید و فقط میکروفون را فعال کنید صرفا تبدیل گوشی به میکروفون را انجام دادهاید .حتما پیش از اینکه بر روی دکمه شروع در
برنامه دسکتاپ کلیک کنید ،مطمئن شوید که گزینههای مورد نیاز را فعال کردهاید.
پس از اطمینان از این موضوع ،گزینه سه نقطه عمودی را بر روی گوشی اندرویدی خود لمس کنید تا به بخش تنظیمات بروید .در
اینجا در بخش دوربین میتوانید استفاده از دوربین سلفی یا اصلی به عنوان وبکم را مشخص کنید .دوربین اصلی گوشیهای هوشمند
کیفیت باالتری در مقایسه با دوربین سلفی دارند ،بنابراین به شما پیشنهاد میکنیم که دوربین اصلی را به عنوان وبکم انتخاب کنید.
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بقیه بخشها در تنظیمات را دست نزنید.

•

در نهایت بر روی گزینه شروع در نرم افزار  DroidCamدر دسکتاپ ویندوز کلیک کنید تا فرایند اتصال دستگاهها آغاز شود .حاال
باید در این مرحله تصویر خروجی دوربین گوشی را بر روی نمایشگر کامپیوتر خود ببینید.
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مشکالت و نکات مهم استفاده ازDroidCam
اگر بعد از مراحل باال هنوز نمیتوانید تصویر خروجی دوربین را بر روی کامپیوتر ببینید این موارد را حتما چک کنید :اگر از وای فای استفاده
کردید حتما از اتصال دستگاه اندرویدی و کامپیوتر به شبکه وای فای یکسان مطمئن شوید.
شاید کامپیوتر شما با سیم به مودم وصل شده باشد و گوشی توسط وای فای ،اگر شبکه یکسان باشد مشکلی پیش نخواهد آمد .اگر از کابل برای
اتصال استفاده میکنید حتما چک کنید که کابل را درست متصل کردهاید.
•

حاال با انجام موفقیتآمیز این مراحل میتوانید برنامه مورد عالقه خود برای تماس تصویری مانند زوم ،گوگل میت یا اسکایپ را بر
روی سیستم خود اجرا کنید.

•

حواستان باشد در تنظیمات ویدیو هر یک از این برنامهها و یا برنامه مورد نظر خود ،دوربین پیش فرض برنامه را به
”“DroidCam Source 2یا ”“DroidCam Source 3تغییر دهید .یکی از این دوربینها ،ویدیویی که در برنامه
DroidCam Clientمیبینید را به نمایش میگذارد.
برای اطمینان از این موضوع که میکروفون دستگاه شما به صورت پیش فرض در برنامه تماس تصویری مورد استفاده قرار میگیرد،
به بخش میکروفون بروید و ”“DroidCam Virtual Audioرا انتخاب کنید .پس از این کار ،صدا توسط گوشی منتقل
میشود.
اگر از دوربین سلفی دستگاه خود به عنوان وبکم استفاده میکنید و بنابر هر دلیلی تصمیم بگیرید با آن کار دیگری انجام دهید ،برای
مثال پیامک بفرستید و یا دنبال مخاطب خاصی بگردیدDroidCam ،پخش ویدیو را متوقف نمیکند.

•

•
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توجه :
اگر بخواهید از تمام ویژگیهای این برنامه اندرویدی استفاده کنید ،باید مبلغی برابر با  4.99دالر پرداخت کنید .با این کار از توسعهدهنده آن
پشتیبانی میکنید ،اما نسخه رایگان آن اکثر نیازهای شما را برطرف خواهد کرد و نیازی به پرداخت هزینه اضافه نیست.
در نهایت باید بگوییم که این برنامه چندین مزیت دارد که برای مثال میتوان به اجرای رایگان ،عدم وجود واترمارک ،امکان استفاده از دوربین
سلفی یا اصلی و همچنین امکان تغییر اندازه اپلیکیشن در زمان استفاده از وبکم اشاره کرد ،البته باید گفت این برنامه تنها با سیستم عامل
اندروید کار میکند و همچنین کاربران به نسخه مخصوص  macOSآن دسترسی ندارند.
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