
 

 

Daugavpils būvniecības tehnikums 

 

Android ierīces kameras un mikrofona savienošana ar 

datoru, izmantojot DroidCam Client lietotni 

operētājsistēmā Windows  

 

 

Metodiskā izstrādne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekaterina Sivicka 

 
 

Daugavpils 

2021 



 

 

 

 
ANOTĀCIJA 

Darba autore: Jekaterina Sivicka 

Metodiskās izstrādnes nosaukums: Android ierīces kameras un mikrofona 

savienošana ar datoru, izmantojot DroidCam Client lietotni operētājsistēmā Windows 

Darba apjoms:14.lpp. 

Atslēgas vārdi: droidcam client lietotne (droidcam client lietojumprogramma), dators, 

operētājsistēma Windows, viedtālrunis (Android ierīce), usb modulis, kompetenču 

pieeja. 

Vide un dalībnieki: skolēni, skolotāji. 

Mērķis: Android ierīci pieslēdzot Windows datoram ar DroidCam Client lietotnes 

palīdzību, izmantot to kameras un mikrofona lomā kompetenču pieejas kontekstā. 

Uzdevumi:  

1. Izanalizēt literatūru par DroidCam Client lietotnes iespējām;  

2. Apkopot literatūru par DroidCam Client lietotnes instalēšanu datorā, 

viedtālruni, kas  ir saistīts ar mūsdienīgām problēmām kompetenču pieejas 

kontekstā; 

3. Izanalizēt un izpētīt DroidCam Client lietotnes instālēšanas veidus datorā un 

viedtālrunī. 

4. Izpētīt DroidCam Client pieslēgšanas veidus. 

5. Aprakstīt kameras un mikrofona  izmantošanu Zoom platformā ar DroidCam 

Client lietotni kompetenču pieejas kontekstā. 

Metodiskā darba novitāte: Apzinoties mūsdienu situāciju, kad visi strādā attālināti 

pie datora, izmantojot saziņas platformas (Zoom, webex un citas), biežāk sastopamas 

situācijas, ka mājās ir stacionārais dators, portatīvais dators ar nestrādājošu mikrofonu 

vai kameru. Šāda veida situācijas var glābt veidtālrunis (android ierīce), tajā ir kamera 

un mikrofons. Tomēr ir sarežģīti veidtālruņa ekrānu izmantot konferenču zvaniem, bet 

ir iespēja izmantot viedtālruni kā datora kameru un mikrofonu. Balstoties uz jauno 

mācību saturu un informāciju un komunikācijas tehnoloģijas moduli, tas sekmēs 

skolēnu spējas apgūt ikdienas lietotnes, tiešsaistes rīkus, lai nostiprinātu digitālās 

prasmes, kā arī atrast risinājumu ikdienišķām problēmsituācijām. 
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IEVADS 

Pandēmijas laikā digitālie rīki tiek izmantoti, lai uzraudzītu koronavīrusa 

izplatīšanos, mācītos un strādātu attālināti. Izglītības iestādes nodrošina skolēniem 

mācības attālināti, izmantojot vissdažādākos e-risinājumus. Mācību stundas notiek 

tiešsaistē, kur jāizmanto kamera un mikrofons. Video kvalitāte mācību stundas 

tiešsaistē ir svarīga gan skolotājiem, gan skolēniem. Tās laikā ir laba iespēja iegūt 

jaunas digitālas spējas vai atsvaidzināt sen aizmirstas lietas, kuras izmantojām pirms 5 

gadiem, lai veiktu video zvanus ar Skype palīdzību. Vēsture mēdz atkārtoties, pienāca 

laiks, kad webkameras ir nepieciešamas, jo mūsu ikdiena ir tiešsaistē un video formātā. 

Mūsdienu bērni aug digitālā pasaulē, tehnoloģiju straujā attīstība un izmantošana rada 

izmaiņas sabiedrībā, iezīmējot jaunas kompetences ikviena bērna rīcībspējas 

nodrošināšanai (Dross internet.lv).  

Dators tiek savienots ar viedtālruni vairāku iemesļu dēļ, viens no populārākiem 

iemesliem ir attēlu vai video pārsūtīšana no vienas ierīces uz otru, bet reti izmanto 

viedtālruni kā bezvadu tīmekļa kameru. Jauno viedtālruņa kameras lielāko daļu ir ar 

augstāku izšķirtspēju nekā portatīvajos datoros iebūvētās. Ir lietojumprogrammas, kas 

dod iespēju Android ierīci pārvērst par Windows tīmekļa kameru. Šīs programmas 

priekšrocības ir bezmaksas izmantošana. 

 



 

 

 

1. DROIDCAM CLIENT LIETOTNE 

DroidCam Client viena no pirmajām lietojumprogrammām, kuru iesaka izmēģināt, 

izmantojot viedtālruņa kameru kā tīmekļa kameru no datora.  Lietojumprogrammai ir iespēja 

savienot viedtālruņa kameru ar datoru, izmantojot USB moduli vai bezvadu režīmā. 

DroidCam Client pārveido viedtālruni (Android ierīci) par tīmekļa kameru, caur kuru ir 

iespējams izmantot tādas programmas kā Zoom, Webex un citas. 

 

  DroidCam Client lietotnes instalēšana viedtālrunī 

Lai lejupielādētu un konfigurētu DroidCam Client lietotni  Android viedtālrunī, ir 

jāpāriet uz Google Play veikalu, lai lejupielādētu lietojumprogrammu. Instalējiet DroidCam 

Client lietojumprogrammu Android viedtālrunī (sk. 1.1. attēls). 

 

 

1.1.attēls. DroidCam instālēšana viedtālrunī. 

 

 



 

 

 

 DroidCam Client lietotnes instalēšana datorā 

Instalējiet DroidCam Client lietojumprogrammu operētājsistēmai Windows datorā. 

Lejupielādēt DroidCamClient lietotni var bez maksas no jebkuras pārlūkprogrammas, kas 

uzstādīta datorā. (sk. 1.2. attēls). (Dev47Apps, n.d.) Instalēšanas soļi ir vienkārši, 

noklikšķiniet uz Tālāk un pēc tam jāpiekrīt licences noteikumiem. 

 

 

1.2.attēls. DroidCam Client lietotnes instālēšana Windows datorā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. DROIDCAM CLIENT LIETOTNES PIESLĒGŠANAS VEIDI 

Instalējot DroidCam Cleint lietojumprogrammu viedtālrunī (Android ierīce) un 

datorā, tās jau gatavas izmantošanai. (Begin-it, 2021).  Pieejami trīs veidu savienojumi, kas 

ir šādi: 

1. wifi režīms – izmantojot to, var veidot bezvadu savienojumu ar datoru un 

izmantot to kā kameru un mikrofonu sarunām tiešsaistē; 

2. usb režīms – šis veids ļauj izmantot viedtālruņa kameru un mikrofonu, 

izmantojot USB moduļa savienojumu; 

3. wifi serveris - šis veids var noderēt tikai ar viedtālruņa lietotnes maksas 

versiju, šajā režīmā dators darbojas kā serveris, bet viedtālrunis - kā klients. 

Režīms var darboties ar 3G / 4G, lai būtu iespējams izveidot savienojumu ar 

ārēju IP un dalīties ar viedtālruņa kameru datorā neatkarīgi no atrašanās vietas. 

 

 

2.1.attēls. DroidCam Client darba režīmi 

 DroidCam Client lietotnes bezvadu pieslēgšana 

Palaižam DroidCam Client lietojumprogrammu gan viedtālrunī (Android ierīce), gan datorā. 

Viedtālrunī DroidCam Client lietotne var izvēlēties kameras izkārtojumu, priekšējo vai 

aizmugures. Datorā DroidCam Client lietotnē ieliekam atzīmi blakus vārdiem "Audio" un 

"Video", lai strādātu gan kamera, gan mikrofons. Izvēlamies DroidCam lietojumprogrammā 

datorā wifi pieslēgšanas režīmu. (sk.2.2.attēls).  Viedtālrunis (Android ierīce) atrod vietējos 



 

 

 

tīkla datus, atrod arī portu un veido savienojumu ar datoru. (sk.2.3.attēls). Pirms veidot 

savienojumu ir  jāievada IP adrese datora DroidCam Client lietojumptogrammā, ko ģenerējusi 

Android ierīce, izmantojot lietotni DroidCam Client. Gan Android ierīcei, gan 

operētājsistēmai Windows jābūt vienā lokālajā tīklā. (Dev47Apps, n.d.) 

 

 

2.2.attēls. Programma DroidCam Client datorā ieslēgts wifi režīms un IP adreses 

ievade. 

 

2.3.attēls. IP adreses ģenerējums DroidCam Client viedtālrunī. 



 

 

 

 DroidCam Client lietotnes pieslēgšana ar USB moduli 

Pirms savienot viedtālruni un datoru ar USB moduli, viedtālrunī jāaktivizē 

izstrādātāja režīms. (Altitudetvm, 2020). Lai aktivizētu izstrādātāja režīmu, rīkojamies šādi: 

(Dev47apps, n.d.) 

1. Jāatrod izvēlne “iestatījumi” viedtālrunī un jāatver tā; (sk. 2.4.attēls) 

2. Jāatrod informācija par viedtālruni; (sk. 2.5.attēls) 

3. Parādīsies visa informācija par viedtālruni, jāatrod programmatūras versija. 

Uz izvēlni programmatūras versija ir jāspiež ļoti ātri 8 reizes, līdz tiek parādīts 

paziņojums, ka esat stājies izstrādātāja režīmā, parādīsies teksts “Jūs esat 

izstrādātājs”.( sk. 2.6.attēls) 

 

 

 

 

 

2.4.attēls. Izvēlne “iestatījumi” viedtālrunī. 

 

2.5.attēls. Informācija par viedtālruni. 

 

 

2.6.attēls. Viedtālruņa programmatūras versija. 

 

 



 

 

 

 

4. Viedtālrunī iestatījumos parādīsies izvēlne “izstrādātāja opcijas”; 

5. Iestatiet izvēlnē USB atkļūdošana režīmu ON, lai sāktu aktivizēt USB 

atkļūdošanas iespēju; ”. ( sk. 2.7.attēls) 

 

2.7.attēls. Viedtālrunī iestatījumos aktivizēt USB atkļūdošanas režīmu. 

 

 Kad ir izdarītas visas darbības ar usb atkļūdošanas aktivizēšanas režīmu, palaižam 

DroidCam Client lietotni gan viedtālrunī, gan datorā.  Viedtālrunī var izvēlēties kameras 

izkārtojumu, priekšējo vai aizmugures. Izvēlnē atlasiet ikonu, kurai ir USB moduļa zīmes 

attēls. (sk. 2.8.attēls). Ieliekam atzīmi blakus vārdiem "Audio" un "Video", lai strādātu gan 

kamera, gan mikrofons. Nospiežam pogu atsvaidzināt (refresh), lai dators atrod pieslēgto 

viedtālruni. Kad dators atradīs viedtālruni, būs redzams viedtālruņa modelis, tad pieskaramies 

izvēlnei Sākt (start). (sk. 2.9.attēls).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

2.8.attēls. USB moduļa zīmes attēls DroidCam Client lietotnes datorā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.attēls. Viedtālruņa modelis. 

Rezultātā jābūt attēlam datorā. USB atkļūdošana ir funkcija, kas darbojas kā tilts, kas 

savieno Android ierīci un operētājsistēmu Windows. 



 

 

 

3. KAMERAS UN MIKROFONA  IZMANTOŠANA ZOOM 
PLATFORMĀ AR DROIDCAM CLIENT LIETOTNI 

Palaižam DroidCam Client lietotni viedtālrunī. Vispirms sagatavojam viedtālruni, 

izvēlamies kameras izkārtojumu, priekšējo vai aizmugures. Pēc tam izvēlamies ērtāku 

pieslēgšanas veidu - bezvadu pieslēgšana vai ar USB moduli. Tālāk palaižam DroidCam 

Client lietotni datorā un savienojam to ar viedtālruni. 

Ieslēdzam Zoom platformu. Lai pārbaudītu, vai strādā kamera un mikrofons, 

jānospiež uz izvēlni sākt video Zoom platformā. ( sk. 3.1.attēls). Lai pārbaudītu, vai strādā 

mikrofons, jānospiež uz bultiņas pie mikrofona un izvēlne izvēlēties testēt mikrofonu. ( sk. 

3.2.attēls). Kad viss strādā, var sākt darbu. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.attēls. Ieslēgt Zoom platformā kameru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.attēls. Ieslēgt Zoom platformā mikrofonu. 

 

 

 

 



 

 

SECINĀJUMI 

Pašlaik visbiežāk izmantojam video konferences. Viedtālrunis ir viegli lietojams kā 

web kamera. Jāinstalē īpaša lietojumprogramma, kas ir bezmaksas un sastāv no divām daļām, 

no kurām katra ir uzstādīta atsevišķi ierīcēs. Jāizvēlas ērts veids, kā pieslēgt viedtālruni 

(Android ierīci) ar operētājsistēmu Windows datorā. Pirmajā gadījumā nevajag aizdomāties 

un mainīt iestatījumus viedtālrunī, vienkārši jābūt gan Android, gan Windows vienā lokālajā 

tīklā. Otrā gadījuma mazliet jāizmaina iestatījumi viedtālrunī un jākļūst par izstrādātāju, lai 

savienotu viedtālruni un datoru. DroidCam Client lietotne ieguva popularitāti, pateicoties tās 

augstajai veiktspējai un spējai izmantot kameras izkārtojumu. Lietotājs var viegli atrast 

internetā vietnē detalizētus informāciju, kā izmantot un integrēt DroidCam Client lietotni. Šī 

metode noderes visiem lietotājiem, īpaši tiem, kam ir stacionārie datori, nevajadzēs papildus 

pirkt aksesuārus, jo ir viedtālrunis. DroidCam Client programmas priekšrocības: 

1. Iespējams tērzēt, izmantojot skaņu un attēlu; 

2. Iespējams izveidot viedtālruņa (Android ierīces) savienojumu ar 

operetājsistēmu Windows datorā, izmantojot WiFi vai USB moduli; 

3. Lietojumprogrammu var lejupielādēt bez maksas. 
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