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1 - PSYTUBE
• PSYTUBE is een programma wat de gebruiker in staat stelt video-opnames op een
(zelf mee te nemen) USB-stick op te slaan.
• De opnames worden opgeslagen in een folder genaamd “PSYTUBE”, als zo’n folder (nog)
niet op uw stick staat, wordt er een gecreëerd.
• PSYTUBE ‘draait’ in een afgesloten Linux-omgeving, deze computers kunnen voor niets
anders dan video-opnames gebruikt worden. Internet surfen, tekstverwerking etc. is
onmogelijk.

2 - Een nieuwe opname maken
• Als het programma opgestart is ziet u een window waarin om een USB stick gevraagd
wordt.
• Steek uw disk in de losse “halve- golfbal’ USB-poort op de tafel.
• Nadat het programma uw disk herkend heeft, klikt u op “Start Session”.
• Na enige seconden start het programma.
U ziet nu het camerabeeld.
De “led-bar” (volume-indicator) aan de rechterkant van het scherm slaat uit (en wordt
groen) als er geluid in de opnameruimte gemaakt wordt.
Alle knoppen zijn nog inactief (grijs) op dit moment.
• U moet uw opname eerst een naam geven (min. 1 letter) in het naam-veld, linksboven.
De record-knop wordt nu actief (rood)
• Als u op de record-knop drukt begint de opname en verschijnt de door u gekozen naam
in het “files this session”-lijstje.
• Druk op de stop-knop om de opname te beëindigen.
U kunt indien gewenst meteen aan een 2e opname beginnen. (wel eerst een naam geven)

• Afspelen van in deze sessie gemaakte opnames kan, door een opname te selecteren en
op de groene play-knop te klikken.
Het “beschikbaar” worden voor afspelen van een zojuist beëindigde opname kan enige tijd
duren, afhankelijk van de lengte van de opname. Er staat dan “finalising” onder de, dan nog
grijze, driehoekige “eject-USB” knop.
• Aan het eind van uw opnamesessie, klikt u op de gele driehoekige “eject-USB”- knop. Na
een paar secondes zegt het system dat de stick verwijderd mag worden.

3 - Afspelen oude opnames
• Oudere opnames die op uw USB-stick staan kunnen ook afgespeeld worden. Deze moeten
dan wel in de folder “PSYTUBE” staan. Het programma “kijkt” uitsluitend naar de inhoud
van deze folder.
• Kies (boven het lijstje met opnames) de optie (Recordings) “PSYTUBE-folder (on USB
stick)” Er verschijnt nu een lijstje met de inhoud van deze folder. Selecteer een file en druk
op de groene play-knop.
• PSYTUBE is in deze modus alleen een afspeelprogramma voor de video-opnames die al op
uw stick stonden. Als u nieuwe opnames wilt maken moet eerst de (Recordings) “This
Session” optie aangeklikt worden.

4 - Audio
• Aan de rechterkant van het scherm zit een led-bar met de volume-indicatie van het
binnenkomende geluid, bij stilte of (te) weinig volume is de led-bar grijs, is het niveau van
de opname aanvaardbaar dan is de led-bar overwegend groen en bij te veel lawaai is de ledbar rood (en zal de opname vervormd klinken).
• Als de led-bar niet meestal groen is tijdens de opnames, heeft uw filmpje geen-, of
onverstaanbaar zacht- geluid.
• Om het geluid van de opnames ook te kunnen horen moet de volume-regelaar op de TV
niet op nul (of mute) staan. Dit kun je regelen met de tip-toetsen op de TV zelf.

5 - Video
• In het preview/playback/record- window zie je het camera beeld, er zijn geen verdere
instellingen of knoppen.
• PSYTUBE maakt filmpjes in het .mp4 formaat. Afmetingen 720x540 pixels.
Nagenoeg iedere computer kan deze clips afspelen.
• Een half uur opname levert een file op van ongeveer 180Mb.

6 - USB-stick
• Iedere USB-stick zou moeten werken met PSYTUBE.

• Na het inpluggen van de USB-stick, checkt het programma of er minimaal 200Mb
beschikbaar is, zo niet dan geeft PSYTUBE een waarschuwing.
• Het programma plaatst de opnames in een folder PSYTUBE genaamd, als zo’n folder niet
bestaat wordt hij gecreëerd.
• Wanneer tijdens de opname een ondergrens van 30 minuten bereikt wordt geeft
PSYTUBE ook een waarschuwing, bij minder dan 5 minuten wordt de opname afgebroken.

7 - Naamgeving van de bestanden
• PSYTUBE ‘dwingt’ de gebruiker nieuwe opnames een naam te geven van tenminste 1 en
maximaal 42 letters.
Het programma plakt daar een PSYTUBE-ID aan vast. Deze bestaat uit het kamernummer
plus de tijd in jaar/maand/dag/uur/minuut/seconde-formaat.
Een typische PSYTUBE opname heet bijv: nico6_D204140828131121
nico6 = de naam die de gebruiker gaf
D204 = de naam van de kamer waar de opname gemaakt is
140828131121= 2014, 28 aug, 13.11h 21sec. (= de tijd waarop de opname gestart is)

8 - Storingen
• Geen beeld: check of er kabels uitgevallen /getrokken zijn.
Als je niets kunt vinden vraag hulp bij de helpdesk kamer REC-L 2.02
• Geen geluid: check of de led-bar (rechts van het scherm) uitslaat/ groen wordt als je op
de microfoon tikt.
Zo ja: De volume regelaar op de TV staat uit.
Zo nee: Check of de schakelaar op de microfoon zelf op ‘aan’ staat.
Check of de microfoon-voorversterker (zwart vierkant kastje) “aan” staat.
(Er brandt dan een groen lampje)
Als je geen oorzaak kunt vinden vraag dan hulp bij de helpdesk,
- TOP- kamer REC-L 2.02 (tel 0205256805) -

