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Streszczenie 

W artykule przedstawiono budowę oraz funkcjonalność opracowanego 

i wdrożonego oryginalnego systemu wideokonferencji/wideoseminariów, który 

usprawnia proces komunikacji w platformie informatycznej wspomagającej 

funkcjonowanie organizacji sieciowych ukierunkowanych na transfer wyników 

badań naukowych do praktyki gospodarczej. Wskazano możliwości, jakie stwa-

rzają nowe technologie teleinformatyczne wykorzystywane w przypadkach wy-

magających szybkiego, sprawnego i łatwo dostępnego kanału komunikacji. 

Wprowadzenie 

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego dostęp do informacji 

i wiedzy oraz wymiana danych wspierane są przez wiele form komunikacji, 
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które ułatwiają automatyzację procesów naukowych, biznesowych, edukacyj-

nych. Jedną ze skutecznych form komunikacji elektronicznej są systemy komu-

nikacji multimedialnej – tele- i wideokonferencje. Za pośrednictwem takich 

systemów istnieje możliwość uczestniczenia w zdalnych spotkaniach w czasie 

rzeczywistym, co stwarza jakościowo nowe możliwości werbalnej i wizualnej 

integracji, wymiany dokumentów bez potrzeby przemieszczania się i organizo-

wania spotkań. 
Dostępne systemy informatyczne wykorzystywane do wideokonferencji 

i wideoseminariów umożliwiają zorganizowanie interaktywnej wymiany wiedzy 

w różnych trybach komunikowania się (rys. 1): 

− tryb jednopunktowy – pozwala na komunikację  dwóch uczestników spotka-

nia zlokalizowanych w różnych miejscach; 

− tryb konferencyjny (ukierunkowany) – grupa uczestników zgromadzonych 

w jednej sali komunikująca się z prowadzącym przebywającym w odległym 

miejscu; 

− tryb wielopunktowy – wzajemny kontakt wielu osób, każda zlokalizowana 

w innym miejscu, wszyscy uczestnicy widzą i słyszą siebie nawzajem. 

 

 
 

Rys. 1. Tryby komunikacji podczas wideokonferencji  
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Możliwości, jakie stwarzają spotkania wideokonferencyjne, znajdują zasto-

sowanie w wielu dziedzinach. Forma wideokonferencji jednopunktowej wyko-

rzystywana jest m.in. w sądownictwie do przesłuchiwania świadków na odle-

głość, przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych [1, 2], co po-

zwala zmniejszyć koszty przesłuchań i przyśpieszyć procedury operacyjne po-

stępowań. Wideokonferencje wspierają także komunikację w medycynie – 

umożliwiają uczestniczenie w złożonych operacjach medycznych. Tryb jedno-

punktowy coraz częściej wykorzystują także osoby na stanowiskach kierowni-

czych w firmach do prowadzania dyskusji m.in. w sytuacjach kryzysowych, jak 

i pozostali pracownicy do szybkich kontaktów z osobami w odległych oddzia-

łach firmy, np. przy rozwiązywaniu złożonych problemów technicznych oraz do 

bezpośrednich kontaktów z klientami.  

Tryb konferencyjny umożliwia przeprowadzanie różnorodnych szkoleń. Wi-

deokonferencje są powszechnym narzędziem wykorzystywanym w e-learningu, 

ponieważ eliminują barierę odległości pomiędzy nauczycielem a uczniami rozpro-

szonymi w różnych lokalizacjach geograficznych. Dzięki zastosowanym  nowo-

czesnym technologiom teleinformatycznym studenci mogą bezpośrednio uczestni-

czyć w zdalnych eksperymentach lub procedurach wykorzystujących metodę bu-

rzy mózgów. Szkolenia mogą także dotyczyć kursów dla pracowników firm, 

zgromadzonych w jednym miejscu lub znajdujących się w różnych oddziałach 

firmy [3], a także instruktaży obsługi produktu, zastosowania technologii, prezen-

tacji wyrobów dla klientów, co jest istotne szczególnie w przypadku produktów 

o wysokim potencjale innowacyjności. Tryb wideokonferencyjny umożliwia także 

szybkie i wygodne konsultacje z ekspertem w wybranej dziedzinie, np. podczas 

spotkań biznesowych lub prac projektowych, co skutecznie wpływa na skrócenie 

czasu poświęconego przez eksperta i obniża koszty związane z takim spotkaniem. 

Wideokonferencja wielopunktowa, najbardziej zaawansowana forma wide-

okomunikacji, jest efektywnym narzędziem we wspieraniu pracy grupowej [4]. 

Dzięki zdalnemu spotkaniu wielu osób rozproszonych geograficznie, czas, który 

byłby przeznaczony na podróże, organizowanie spotkania, może być poświęco-

ny wyłącznie na pracę merytoryczną nad wspólnym zadaniem. Pracownicy 

z różnych oddziałów firmy, eksperci z różnych instytucji podczas wideokonfe-

rencji mogą swobodnie porozumiewać się, a także wymieniać danymi (plikami 

tekstowymi, graficznymi, audio itp.) [5]. Wideokonferencje wielopunktowe 

umożliwiają zorganizowanie szybkiego spotkania osób zatrudnionych w insty-

tucjach na wysokich stanowiskach w momentach ważnych dla danej jednostki, 

np. przy podejmowaniu krytycznych decyzji. 

Ze względu na fakt, że technologie wideokomunikacyjne mają szerokie za-

stosowania, można prognozować, że rynek wideokonferencji dalej będzie uwa-

żany za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów IT. Wciąż poszukiwa-

ne są rozwiązania pozwalające na porozumiewanie się w szybszy i łatwiejszy 

sposób, w szczególności z wykorzystaniem technik werbalnych i wizualnych. 
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Aplikacje do wideokomunikacji są rozwiązaniem umożliwiającym znaczną re-

dukcję kosztów organizacji spotkań oraz dostarczającym szybki i sprawny kanał 

komunikacji (rys. 2) [6]. 

 

 
 

Rys. 2. Korzyści z przeprowadzania wideokonferencji [6] 

 

Wirtualne spotkania to coraz częstszy sposób komunikacji ze względu na 

możliwość sprawnego organizowania ważnych spotkań, pracy grupowej oraz 

wymiany danych. Na podstawie przedstawionych przesłanek podjęto prace do-

tyczące opracowania i wdrożenia oryginalnego systemu wideokonferencji/wi-

deoseminariów usprawniającego działanie organizacji wirtualnych. 

1.  Założenia merytoryczne i techniczne systemu wideokonferencji/ 
/wideoseminariów 

Celem opracowania systemu wideokonferencji/wideoseminariów było 

stworzenie aplikacji informatycznej zapewniającej interaktywną komunikację 
pomiędzy użytkownikami platformy informatycznej wspomagającej transforma-

cję i transfer wyników badań do praktyki gospodarczej.  Funkcjonujące obecnie 

na rynku rozwiązania posiadają liczne ograniczenia związane głównie z potrze-

bą instalacji wyspecjalizowanego oprogramowania na komputerach uczestników 

konferencji, koniecznością zakupu kodu źródłowego od producenta oprogramo-

wania w przypadku modyfikacji oprogramowania oraz adaptacji do powstającej 

w Instytucie Technologii Eksploatacji platformy informatycznej wspomagającej 

transformację i transfer wyników badań do praktyki gospodarczej. Uwzględnia-

jąc zasady i wymagania prowadzenia wideokonferencji i wideoseminariów 

sformułowano założenia merytoryczne i techniczne, jakie powinno spełniać 
oprogramowanie realizujące tego typu zadania. Dokonano analizy dostępnych 

technologii informatycznych w kontekście możliwości wykorzystania ich 

w systemie wideokonferencji/wideoseminariów. W ocenie technologii zastoso-
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wano trzy kluczowe kryteria: dostępność na zasadach „open source” [7], równo-

czesny transfer danych binarnych do kilkudziesięciu odbiorców, praca w hete-

rogenicznym (pod kątem sprzętowym i systemowym) środowisku pracy. Zało-

żono, że system powinien umożliwiać: 
• prowadzenie komunikacji werbalnej pomiędzy uczestnikami sesji, 

• prowadzenie komunikacji wizualnej, 

• prowadzenie komunikacji tekstowej poprzez publiczny i prywatny czat tek-

stowy, 

• prowadzenie wielu sesji jednocześnie, 

• wykorzystanie przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania specjali-

stycznego oprogramowania po stronie uczestników wideokonferen-

cji/wideoseminariów, 

• prezentację dokumentów zapisanych w popularnych formatach programów 

biurowych, 

• dostęp z dowolnej lokalizacji geograficznej, 

• zarządzanie uprawnieniami uczestników, 

• zgłaszanie przez uczestników chęci zabrania głosu, 

• wizualizację listy uczestników konferencji, 

• blokowanie oraz udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom, 

• stosowanie interaktywnego wskaźnika skupiającego uwagę uczestników na 

wybranym elemencie prezentacji, 

• stosowanie elementów graficznych w oknie prezentacji. 

Przyjęto, że komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy informatycz-

nej powinna umożliwiać interaktywną wymianę informacji w trybach: konfe-

rencyjnym, wielopunktowym oraz jednopunktowym. 

2. Budowa systemu 

Do budowy systemu wykorzystano zmodyfikowane komponenty otwartego 

oprogramowania BigBlueButton zapewniające stabilną platformę programową 
dla jego dalszej rozbudowy. System wideokonferencji/wideoseminariów 

umieszczono na serwerze klasy PC z procesorem firmy AMD Phenom II x2, 

pamięcią RAM o rozmiarze 4 GB, dyskiem twardym o pojemności 750 GB. 

Moduły serwerowe aplikacji osadzono w środowisku systemu operacyjnego 

Linux. System operacyjny Linux został wybrany, ponieważ rozprowadzany jest 

na zasadzie tzw. wolnego oprogramowania, charakteryzuje się wielozadaniowo-

ścią oraz dużymi możliwości konfiguracyjnymi, a także możliwością modyfika-

cji kodu źródłowego. Linux znajduje zastosowanie jako system operacyjny ser-

werów oraz stacji roboczych.  

Do transmisji głosu wykorzystano protokół VoIP (Voice over Internet Pro-

tocol), natomiast do transmisji wideo użyto zmodyfikowanych komponentów 
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oprogramowania BigBlueButton wykorzystujących multimedialne środowisko 

Flash. Moduły aplikacyjne systemu wideokonferencji/wideoseminariów oraz 

protokoły komunikacyjne technologii VoIP zastosowane w opracowanym roz-

wiązaniu umożliwiają transmisję sygnału dźwiękowego w czasie rzeczywistym 

przy wykorzystaniu łączy internetowych lub dedykowanych sieci transmisyj-

nych, popularnie zwanych „telefonią internetową”. Model dostępu do systemu 

wideokonferencji/wideoseminariów przedstawiono na rys. 3. 

 

 
 

Rys. 3. Model dostępu do systemu wideokonferencji/wideoseminariów 

 

Obsługę VoIP zapewnia protokół Asterisk dedykowany dla środowiska 

programistycznego Java, zaś inicjowanie sesji realizowane jest poprzez dominu-

jący obecnie protokół sygnalizacyjny SIP (Session Initiation Protocol). SIP ma 

w zamierzeniu dostarczać zestaw funkcji obsługi połączenia i innych cech obec-

nych w sieci telefonii publicznej takich jak: wybieranie numeru, sygnał dzwon-

ka, sygnał zajętości itp. Diagram przepływu danych w systemie wideokonferen-

cji/wideoseminariów przedstawiono na rys. 4. 

Część kliencka systemu udostępniana jest uczestnikom wideokonferen-

cji/wideoseminariów poprzez serwer WWW – Nginx i uruchamiana na dowol-

nej przeglądarce internetowej z zainstalowanym multimedialnym środowiskiem 

Flash. Wyboru serwera WWW dokonano na Nginx, ponieważ został on zapro-

jektowany z myślą o wysokiej dostępności i silnie obciążonych serwisach (poło-

żono w nim duży nacisk na skalowalność i niską zajętość zasobów) tak, aby 
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możliwa była obsługa dużej liczby połączeń w  jak najkrótszym czasie. Flash – 

to technologia internetowa stworzona przez firmę Macromedia, przeznaczona do 

tworzenia prezentacji multimedialnych głównie na potrzeby Internetu. Techno-

logia ta umożliwia obsługę grafiki wektorowej i bitmapowej oraz wspomaga 

tworzenie zaawansowanych, interaktywnych interfejsów użytkownika. 

 

 

 
 

Rys. 4. Diagram przepływu danych w systemie wideokonferencji/wideoseminariów 

 

Komunikaty pomiędzy modułami aplikacyjnymi a modułem obsługi sesji 

i modułem dostępowym wysyłane są z wykorzystaniem systemu wymiany ko-

munikatów ActiveMQ. ActiveMQ to jedna z implementacji JMS (Java Message 

Service) – zestawu interfejsów i modeli przesyłania komunikatów w języku 

programowania Java. Specyfikacja JMS udostępniana jest przez firmę Sun. JMS 

wspiera dwa typy komunikatów. W każdym z nich występuje klient (message 

consumer) i dostawca (message producer). Pierwszy typ komunikatów to jeden 

do jednego (point to point) – komunikaty są wysyłane przez kolejki (queues). 

Drugi typ komunikatów to jeden do wielu (publish and subscribe) – komunikaty 

są wysyłane do tzw. kanału komunikacyjnego (topic). W obu przypadkach ko-

munikaty mogą być wysyłane synchronicznie jak i asynchronicznie. Możliwość 
przeglądania popularnych, biurowych formatów plików, takich jak PDF, DOC, 

PPT, XLS zapewniona została przez specjalizowane biblioteki przeznaczone do 

ich konwersji na format multimedialnego środowiska Flash. Konwersję formatu 

PDF zapewniają biblioteki SWFTools, ImageMagick oraz Ghostscript, zaś pli-

ków DOC, PPT, XLS  moduły pakietu OpenOffice. Pakiet OpenOfice jest po-

wszechnie udostępniany na zasadzie podwójnej licencji: GPL (GNU General 

Public License), oraz SISSL (Sun Industry Standards Source License), która 

zapewnia wolny i darmowy dostęp do tej technologii zarówno użytkownikom 

pakietu, jak też programistom i instytucjom. 
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3. Główne funkcje systemu 

Sformułowane założenia merytoryczne i techniczne zostały wykorzystane 

w implementacji systemu wideokonferencji/wideoseminariów. Aplikacja syste-

mu umożliwia prowadzenie wideokonferencji/wideoseminariów z dowolnej 

lokalizacji geograficznej poprzez wykorzystanie sieci Internet. Zaletą opraco-

wanego rozwiązania jest brak potrzeby instalacji wyspecjalizowanego oprogra-

mowania na lokalnych stacjach uczestników konferencji, dzięki czemu wyeli-

minowano wymagania dotyczące zainstalowanego systemu operacyjnego.  

Moduły funkcjonalne systemu podzielono na dwa bloki. Blok pierwszy 

(strona klienta) realizuje funkcje związane z obsługą interfejsu użytkownika 

wykorzystywanego przez uczestników w wideokonferencjach/wideosemina-

riach. Blok drugi (strona serwera) realizuje funkcje związane z czynnościami 

pomocniczymi związanymi z zarządzaniem sesjami oraz kontami użytkowników 

systemu. Strukturę funkcjonalną systemu wideokonferencji/wideoseminariów 

przedstawiono na rys. 5. 

 

 
 

Rys. 5.  Diagram przedstawiający moduły funkcjonalne systemu wideokonferencji/wideosemina-

riów z podziałem na część kliencką oraz serwerową 

 

System umożliwia prowadzenie wielu sesji w tym samym czasie. Każdy 

z uczestników konferencji posiada unikatową nazwę oraz hasło, dzięki którym 

ma możliwość zalogowania się do systemu. Komunikacja pomiędzy prowadzą-
cym oraz uczestnikami sesji odbywa się werbalnie poprzez wykorzystanie mi-

krofonów podłączonych do stacji poszczególnych uczestników, jak również 
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wizualnie z użyciem kamer. Osoby biorące udział w sesji mają zapewniony 

podgląd wizualny. Moderator sesji  przydziela i odbiera prawo głosu poszcze-

gólnym uczestnikom konferencji/seminarium, aby utrzymać zaplanowany wcze-

śniej porządek. Zabranie głosu w dyskusji przez uczestnika musi być zasygnali-

zowane prowadzącemu. Każda tego typu sygnalizacja widoczna jest również 
przez pozostałych uczestników. Ważną cechą systemu jest wirtualna tablica 

prezentacyjna, z zastosowaniem której odbywają się przygotowane przez 

uczestników wideokonferencji/wideoseminarium prezentacje. Na tablicy pre-

zentacyjnej wyświetlana jest zawartość plików zawierających dokumenty 

w formatach popularnych aplikacji biurowych (PDF, DOC, PPT, XLS). Tablica 

widoczna jest dla wszystkich uczestników sesji i jest ona wyposażona w narzę-
dzia umożliwiające osobie prowadzącej kreślenie elementów graficznych w celu 

zwrócenia uwagi pozostałym uczestnikom na szczegół istotny z punktu widzenia 

prowadzącego prezentację. 
Cechą dodatkową systemu jest wewnętrzny komunikator tekstowy, za po-

mocą którego użytkownicy platformy informatycznej wspomagającej funkcjo-

nowanie organizacji sieciowych ukierunkowanych na transfer wyników badań 
naukowych do praktyki gospodarczej mogą wymieniać pomiędzy sobą informa-

cje w czasie trwania sesji lub przesyłać je do pozostałych osób. Zaletą tego roz-

wiązania jest to, że nie jest zakłócany głos prowadzącego, jak też nie ma potrze-

by przerywania prowadzonej sesji. 

Podsumowanie 

Opracowane i wdrożone rozwiązanie usprawnia proces zarządzania organi-

zacją wirtualną i pozwala znacznie efektywniej współpracować członkom orga-

nizacji w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Spotkania partnerów wirtualne-

go przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających komunikację 
werbalną i wizualną przez Internet pozwalają zredukować koszty organizowania 

spotkań, zapewniają wsparcie dla pracy grupowej, skracają czas przesyłu doku-

mentacji. Brak potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania kom-

puterowego poprzez zastąpienie go przeglądarką internetową, możliwość pre-

zentacji slajdów zapisanych w popularnych formatach programów biurowych, 

wymiana informacji z wykorzystaniem publicznego i prywatnego czata teksto-

wego, zarządzanie czasem oraz prawami głosu dla poszczególnych uczestników 

wideokonferencji/wideoseminarium, wirtualne narzędzia przeznaczone do sku-

piania uwagi na wybranych elementach prezentacji to cechy wpływające na 

komfort użytkowania opracowanego systemu. 
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Videoconferencing system of a computer platform supporting  
the functioning of the network organisation designed to transfer research 
results into economic practice 

Key words 

Videoconferencing, multimedia communication. 

Summary 

The article presents the structure and functionality of a developed and  

implemented original video conferencing system, which streamlines the process 

of communication in the IT platform supporting the functioning of the network 

organisation designed to transfer research results into economic practice. The 

possibilities offered by new information and communication technologies  

used in cases requiring a rapid, efficient, and easily accessible channel of  

communication are indicated. 


