Videók feltöltése a Stream platformra
2020.09.17. (Csorba Kristóf, AUT)

Ez a leírás bemutatja, hogyan lehet gyorsan létrehozni a Stream platformon egy csatornát és feltölteni
bele videókat úgy, hogy azokat egy tantárgy Teams csoportjában lévő hallgatók meg tudják nézni.
Amennyiben az egyik adóteremben tartott előadás videó felvételét szeretné letölteni, ennek lépéseit
a leírás végén található függelék tartalmazza.
További kérdésekkel keresse Csorba Kristófot (csorba.kristof@vik.bme.hu).

Stream platformra belépés, csatorna létrehozása
Belépés a Stream portálra: https://web.microsoftstream.com/ A belépéshez a Teams-nél használt
azonosítót és jelszót használjuk (…@vik.bme.hu vagy …@edu.bme.hu).
Első lépésként létre kell hozni a Stream platformon egy csatornát, ami csoport láthatóságú és hozzá
van rendelve a tantárgy Teams csoportjához.
A Stream nyitóoldalon: Létrehozás - Csatorna
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Ekkor megnyílik az Új csatorna létrehozása oldal:

A cím és leírás mellett meg kell adni, hogy a csatorna „Csoport csatornája” lesz (céges szint esetén az
egész egyetemen számára látható lesz). A „Csoport kiválasztása” mezőbe ha elkezdjük beírni a csoport
nevét, majd a kereső nagyítóra kattintunk, a kapott listáról tudunk választani.
FONTOS: jelenleg a csoport hozzárendelést utólag nem lehet módosítani és egy csatorna csak egyetlen
csoporthoz tartozhat.
A kész csatorna még üres, most lehet drag’n’droppal „rádobni”, vagy a bejelölt linkre kattintva
feltölteni a videó fájlokat, egyszerre akár többet is.

Videó feltöltése és közzététele
Videót feltölteni a legegyszerűbben úgy lehet, ha megnyitjuk Stream alatt a csatornánkat és
drag’n’drop módszerrel „rádobjuk” a videó fájlunkat.
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A videó „rádobása” után megadhatjuk annak címét és leírását:

Majd lentebb görgetve kattintsunk a Közzététel gombra. Ezt csak azután tudjuk megnyomni, hogy a
feltöltés befejeződött:
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A közzététellel létrejön a videóhoz az URL. Bár egy ideig még lehet, hogy a háttérben a szerver oldali
folyamatok miatt nem lehet megnézni, de a megosztást ettől függetlenül már megtehetjük:

A videót megoszthatjuk URL-lel vagy HTML oldalba beágyazott videóként is. A következőben
mindkettő használatára mutatunk példát.

4

Videó megosztása, belinkelése Moodle-ban
Lássuk most, Moodle alatt hogyan lehet megosztani a videónkat. (De természetesen a videó URL-t
máshogy is lejuttathatjuk a hallgatóknak.)
Amennyiben az előző lépésben nem másoltuk ki a megosztáshoz szükséges URL-t vagy HTML kódot,
akkor a csatorna oldalán minden videónál a „…” menüre kattintva a „Megosztás” menüpontban
érhetjük el ezeket újra:

Átlépve a Moodlebe a tantárgyunk oldalára új tevékenységként be tudunk szúrni új oldalt vagy URL-t
is. Ha beágyazott videóként szeretnénk megosztani az új videót, érdemes külön oldalra tenni, mivel a
kezdőoldal – ha sok videó lesz rajta – nagyon le tud lassulni az előnézetek betöltése miatt.
Először lássuk a beágyazott videó beszúrását új Moodle Oldalba. Ehhez létre kell hozni az új oldalt a
„Tevékenység vagy tananyag beszúrása” lehetőséggel:
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Majd a tartalmat szerkesztve a kis lefelé nyíllal ki kell nyitni a formázási lehetőségeket és át kell rakni
a szerkesztőt HTML módba:

HTML módban ezután be tudjuk szúrni a Stream oldalról kimásolt kódot. A fenti képen látható, 2 soros
„tartalomban” két „p” (paragraph) tag van, abból a második csak egy üres sor, ebbe szúrtuk bele a
kapott kódot, a <p> és </p> tagek közé. De ha csak a végére odamásoljuk, az is tökéletes lesz.

Ezután az oldalt elmentve már látszik is rajta a beágyazott videó:
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Amennyiben nem beágyazott videóként, csak URL-ként akarjuk megosztani az anyagot, azt az URL
tananyag elem beszúrásával tehetjük meg:

Az URL tartalmába kell ekkor bemásolni a Stream oldalról kimásolt URL-t:

Ekkor a Moodle oldalon URL tananyag elemet kapunk.
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Felvetődhet az igény, hogy a videókat nem egyesével osztjuk meg, hanem magát a Stream csatornát
is meg lehet osztani egy videóhoz hasonlóan. Ehhez a Stream oldalon nem egy videó „…” menüjében
kell a „Megosztás”-t választani, hanem a csatornáéban:

A csatornát is meg lehet osztani URL-lel és beágyazva is.
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Függelék: adótermek felvételeinek letöltése
Amennyiben valaki az adótermek egyikében tartott órát, a felvételek letöltése SFTP protokollal
történik a streaming.vik.bme.hu szerverről. Erre az egyik kézenfekvő megoldás a WinSCP használata,
mely Windows alá ingyenesen letölthető a https://winscp.net/eng/download.php oldalról.
Telepítés után a WinSCP alatt be kell állítani a kapcsolat adatait.

A jelszó ugyanaz, mint a vezérlésé, ez a nagy tárgyak előadóihoz és az oktatási felelősökhöz eljutott. A
kapcsolatot elmenthetjük, majd a Login-ra kattintva csatlakozhatunk a szerverre:
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A fájlok neve <dátum>_<kezdési idő>_<terem> formátumúak, ez alapján ki lehet választani a
letöltendő fájlt. Letölteni F5-tel lehet. Itt már semmit nem kell átállítani:

Az így letöltött fájlokat közvetlenül fel lehet tölteni a korábbi leírás alapján a Streamre.
Alternatívaként ha valaki SFTP NetDrive-ot szeretne használni, azt az alábbi beállításokkal teheti meg:
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