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NASLOV 

E-izobraževanje, podprto z videokonferenčnim sistemom 

IZVLEČEK 

V sodobni družbi igra znanje, in posledično učenje, vse večjo vlogo na vseh 

področjih življenja. Nepogrešljiv element vsakega sodobnega izobraževalnega 

sistema predstavljajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so s svojim 

hitrim razvojem v zadnjih desetletjih odprle možnosti za nove oblike e-

izobraževanja. Izobraževanje, podprto z računalniškimi sistemi in orodji nudi vrsto 

možnosti za izboljšanje metod poučevanja in učenja, vključno s sinhronim učenjem 

na daljavo. V magistrskem delu smo raziskali, kako lahko e-izobraževanje podpremo 

z orodji za spletne videokonference. Preučili smo trenutno stanje e-izobraževanja in 

se seznanili z najnovejšimi smernicami na tem področju. Posebej pomembno novost 

predstavljajo spletne videokonference, ki ljudem na oddaljenih lokacijah omogočajo 

medsebojne stike in vzajemno delovanje v realnem času. Predstavili smo potrebno 

opremo in pojasnili ključne tehnologije za njihovo delovanje. Podrobneje smo opisali 

ter v praksi preizkusili in ovrednotili tri izmed popularnejših sistemov za spletne 

videokonference. Odločitveni proces je zajemal zbiranje podatkov in informacij s 

spletnih strani ponudnikov videokonferenčnih sistemov ter lastne izkušnje z uporabo 

treh videokonferenčnih sistemov, na osnovi katerih smo izdelali večkriterijski 

odločitveni model v programu DEXi. Na primeru najbolje ocenjenega 

videokonferenčnega sistema smo v standardnem modelirnem jeziku UML izdelali 

model njegovih funkcionalnosti in obnašanja. Za konec smo izpostavili nekaj 

koristnih napotkov za uporabo videokonferenčnih sistemov ter na izbranem sistemu 

prikazali način pridružitve in poteka spletne videokonference. 

KLJUČNE BESEDE 

e-izobraževanje, učenje na daljavo, videokonferenca, spletna videokonferenca, 

Skype, VOX, WebEx 
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TITLE 

E-education, supported by videoconferencing system 

ABSTRACT 

Knowledge, and consequently also learning, are becoming increasingly important in 

all aspects of the modern society life. The support of information and communication 

technologies is becoming essential in a modern education system and has generated 

new possibilities for e-learning with the rapid development of information and 

communication technologies in recent decades. Education supported by computer 

systems and tools offers a range of opportunities to improve teaching and learning 

methods, including the synchronous distance learning. In the master's thesis we 

investigated how e-learning can be supported by web videoconferencing systems. 

We have examined the current state of e-learning and got acquainted with the latest 

guidelines in this field. Particular novelty lies in web videoconferencing solutions 

that allow participants in remote locations to interact with each other in real time. We 

presented the necessary equipment and explained key technologies for their 

operation. We described in detail, tested in practice and evaluated three of the most 

popular systems for web videoconferencing. The decision process involved gathering 

of data and information from websites of providers of videoconferencing systems, as 

well as our own experiences with the use of the three videoconferencing systems that 

helped us develop the multi-attribute decision model with the computer program 

called DEXi. For the case of the best rated videoconferencing system we developed a 

model of functionalities and behavior in the standard modeling language UML. In 

the last part we highlighted some useful tips for the use of videoconferencing 

systems as well as demonstrated how to connect and participate in a videoconference 

with the example of selected system. 

KEYWORDS 

e-learning, distance learning, videoconference, web videoconference, Skype, VOX, 

WebEx 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev tematike 

Svet, v katerem živimo je postal dinamično okolje polno nenehnih sprememb in 

novosti, ki nam narekujejo način življenja. Posebej veliko sprememb so nam v 

zadnjih dveh desetletjih prinesle novosti v informacijsko-komunikacijskih 

tehnologijah (IKT), ki so čedalje pomembnejši del vsakdana. Napredek v računski 

moči, razvoj hitrih internetnih povezav in vse prijaznejša uporaba tehnologije nam 

omogočajo enostavno in hitro širjenje informacij, ki so ena izmed ključnih dobrin v 

informacijski dobi. Kljub temu, da so IKT dostopne splošnim uporabnikom šele 

nekaj desetletij, si je sodobno družbo brez njihove uporabe sila težko predstavljati. 

Izobraževanje je postalo ena izmed poglavitnih aktivnosti, ki traja skozi celotno 

življenjsko obdobje, kajti formalno izobraževanje v današnjem času ne zadošča več. 

Temu botruje predvsem veliko hitrejše generiranje informacij in s tem potreba po 

nenehnem dopolnjevanju znanja. Ko v procesu izobraževanja uporabljamo IKT, 

govorimo o elektronskem izobraževanju oziroma e-izobraževanju. E-izobraževanje 

je sicer zelo širok pojem in zajema različne oblike izobraževanja, vsem oblikam pa je 

skupna uporaba IKT v vsaj enem delu izobraževanja. 

Vse pomembnejši del e-izobraževanja predstavljajo spletne videokonference, ki 

omogočajo ljudem na oddaljenih lokacijah medsebojne stike in vzajemno delovanje 

v realnem času. Spletne videokonference lahko vsekakor uvrščamo med zelo 

inovativne in uporabniku prijazne rešitve, ki so zaradi relativno nizkih cen vse bolj 

razširjene. Njihova glavna prednost pred ostalimi načini e-izobraževanja je 

interakcija z drugimi udeleženci videokonference preko zvoka in slike, kar omogoča 

hitrejšo izmenjavo podatkov in pristnejši odnos med sodelujočimi. Za njihovo 

uporabo zadošča že osebni računalnik ali celo mobilna naprava, kar omogoča 

uporabo spletnih videokonferenc skoraj vsakomur. 
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1.2 Cilji magistrskega dela 

Glavni cilji, ki jih želimo doseči z magistrskim delom so:  

 preučitev možnosti in načinov, s katerimi lahko e-izobraževanje podpremo s 

sistemi za spletne videokonference, 

 izvedba in obravnava praktičnega preizkusa delovanja orodij za spletne 

videokonference, 

 zmodeliranje funkcionalnosti in obnašanja izbranega, preizkušenega 

spletnega videokonferenčnega sistema z diagramskimi tehnikami jezika UML 

ter natančen opis priprave in samega poteka videokonference. 

1.3 Metodologija magistrskega dela 

Osnovne pojme kot so e-učenje, e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo in 

videokonferenčni sistem smo preučili in opredelili s študijo strokovne literature s 

področja e-izobraževanja, podprtega z videokonferenčnimi sistemi. S preučevanjem 

literature smo se seznanili tudi s smernicami izobraževanja na daljavo in trenutnimi 

potrebami v e-izobraževanju.  

Pregledali smo spletne tehnologije in standarde, ki so ključni element za delovanje 

spletnih videokonferenc. V praksi smo preizkusili popularnejše sisteme ter jih, glede 

na predvidene zahteve izvajalcev e-izobraževanja v obliki spletnih videokonferenc, 

ovrednotili s programom za večkriterijsko odločanje DEXi (Jereb in drugi, 2003). 

Funkcionalnosti in obnašanje izbranega spletnega videokonferenčnega sistema smo 

zmodelirali s standardnim jezikom UML (angl. Unified Modelling Language) s 

pomočjo programske opreme Microsoft Office Visio. 
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2 E-IZOBRAŽEVANJE 

2.1 Definicija e-izobraževanja 

Pogosto je e-izobraževanje opredeljeno precej široko, in sicer kot izobraževanje, pri 

katerem se uporablja IKT, npr. spletno učenje, elektronska pošta, izobraževalne 

oddaje, zgoščenke itd (Bregar in drugi, 2010). 

V strokovni literaturi s področja e-izobraževanja najdemo dve različni pojmovni 

opredelitvi e-izobraževanja: e-izobraževanje v širšem pomenu in ožje opredeljeno e-

izobraževanje. Kot e-izobraževanje v širšem pomenu razumemo prej naštete primere 

oziroma vsako izobraževanje, ki vključuje tehnološko komponento. Pri ožje 

opredeljenem e-izobraževanju, pa je tehnološka podpora vključena v vse prvine 

izobraževalnega procesa, kar omogoča izvajanje poučevanja ob fizični ločenosti 

učitelja in učenca (Bregar in drugi, 2010). 

2.2 Študij na daljavo 

Študij na daljavo je način izobraževanja, kjer sta predavatelj in študent prostorsko 

oddaljena. Prva zamisel sega v leto 1840, ko je učitelj in izumitelj angleške 

stenografije Isaac Pitman, ki ga štejemo za pionirja študija na daljavo, organiziral 

dopisni tečaj iz stenografije oziroma "hitropisa". Nove dimenzije sta v študij na 

daljavo prinesla uporaba radia in televizije v začetku dvajsetega stoletja, ki sta, sicer 

le enosmerno, omogočila komuniciranje v realnem času. Razvoj IKT je prvič v 

zgodovini ponudil študij na daljavo kot alternativo klasičnemu poučevanju v 

razredih. V ta namen so največkrat uporabljene spletne videokonference ali 

enakovredne rešitve, s pomočjo katerih sodelujoči komunicirajo dvosmerno v 

realnem času. Ob polni uporabi IKT in prostorsko ločenem izobraževanju govorimo 

o e-študiju na daljavo. Tak način študija znižuje stroške izobraževanja, predvsem na 

račun najema prostorov in potnih stroškov.  

Pri študiju na daljavo so informacije in učna gradiva bodisi dostavljena z zamikom 

ali pa sočasno s podporo sodobnih tehnologij. V prvem načinu udeleženci ne 

dostopajo do informacij in gradiv istočasno, ampak prosto načrtujejo čas namenjen 

izobraževanju. Pri sočasnem študiju na daljavo pa se morajo udeleženci držati urnika 
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spletnih konferenc ali predavanj. Študij z zamikom običajno vključuje tehnologije, ki 

podpirajo: elektronsko pošto, faks, spletne forume ter zvočne in video posnetke. 

Sočasni študij na daljavo pa vključuje tehnologije, ki podpirajo: spletne glasovne in 

videokonference, izobraževalne TV programe, spletne radie in telefonske pogovore. 

Ob združevanju navedenih tehnologij lahko dobimo celovito alternativo klasičnemu 

poučevanju. Nekatere visokošolske izobraževalne ustanove ponujajo možnost 

opravljanja določenih predmetov ali celo študijskega programa s pomočjo študija na 

daljavo ali pa študij v celoti izvajajo na daljavo, kot na primer Open University iz 

Velike Britanije. Za odprta predavanja, ki omogočajo študij na daljavo z uporabo 

spletnih tehnologij, se je uveljavilo ime množična odprta spletna predavanja (angl. 

Massive Open Online Course – MOOC), ker so običajno brezplačno dostopna 

vsakomur (Gaebel, 2013). 

2.3 Stanje e-izobraževanja danes 

Skupaj z IKT, je tudi e-izobraževanje eno izmed področij, ki se v zadnjem času 

vztrajno širi v izobraževalne ustanove po vsem svetu. Običajno je uvedba IKT v 

izobraževalne procese le delna, kar pomeni le delno tehnološko podprto 

izobraževanje. Mnoge izobraževalne ustanove danes ponujajo brezplačen ogled 

predavanj, ki so dostopna na svetovnem spletu, vendar tudi v teh primerih ne gre za 

celostno e-izobraževanje, temveč običajno le za prenos učnih gradiv na splet (Bregar 

in drugi, 2010). 

Računalniški sistemi in orodja ponujajo veliko možnosti za izboljšanje metod 

poučevanja in učenja, vključno z učenjem na daljavo, ki je z razcvetom IKT postalo 

veliko hitrejše. Z vidika prilagodljivosti so v e-izobraževanju vse bolj pomembne 

spletne videokonference, katerih kakovost in zanesljivost naraščata skupaj z 

razvojem IKT. 

O pomenu e-izobraževanja v Evropski uniji govori vrsta dokumentov Evropske 

komisije, med njimi že leta 2000 sprejeta Pobuda za elektronsko učenje (angl. 

eLearning initiative), katere namen je bil spodbuditi vlaganja v izobraževanje 

mladih, sodelovanje z gospodarstvom, programe upravljanja z znanjem, učeča 

podjetja in s tehnologijo podprto izobraževanje oz. e-izobraževanje (Evropska 

komisija, 2000). Takratni voditelji držav in vlad članic Evropske unije so določili cilj 
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postati najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na 

svetu (Evropski svet, 2000). Šest let kasneje je bil sprejet program za vseživljenjsko 

učenje za obdobje 2007 – 2013 (Evropski parlament in Svet Evropske unije, 2006), 

ki ga je nasledil program Erasmus+ za obdobje 2014 – 2020 (Evropski parlament in 

Svet Evropske unije, 2013). Program Erasmus+ podpira aktivnosti na različnih 

ravneh izobraževanja in usposabljanja skozi celotno vseživljenjsko izobraževanje. 

V Sloveniji ima e-izobraževanje vse večjo podporo in visok potencial, zato se obseg 

uporabe IKT v izobraževalnih ustanovah počasi, a vztrajno širi. Poleg običajne 

uporabe IKT, je večina izobraževalnih ustanov začela s pilotskimi projekti, vendar le 

redki med njimi izpolnjujejo zahteve ožje opredeljenega e-izobraževanja. Projekti 

informatizacije izobraževanja se intenzivneje izvajajo predvsem v osnovnih in 

srednjih šolah ter nekaterih vrtcih v okviru projektov E-šolstvo, Inovativna 

pedagogika idr. (Gruden in drugi, 2013). Projekte sofinancirata Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad z namenom usposabljanja 

učiteljev, razvoja e-gradiv ter tehnične pomoči šolam in svetovanja na področju IKT. 

2.4 Smernice v e-izobraževanju 

Mnenja o e-izobraževanju so, kot povsod, deljena. Velik del k temu pripomore 

pogosto dojemanje e-izobraževanja le kot medija za podajo informacij na suhoparen 

način, v obliki učbenika oz. knjige. Vendar pa je to le ena izmed oblik e-

izobraževanja v širšem pomenu. 

Izobraževanje je lahko tudi zabavno, interaktivno, polno izzivov, spodbujati mora 

kritično razmišljanje in sodelovanje. To so značilnosti sodobnih oblik e-

izobraževanja, ki jih omogočajo pripomočki in tehnologije kot so interaktivne spletne 

strani, mobilno učenje, komuniciranje v realnem času in didaktične igre. Ena izmed 

pomembnejših značilnosti takega načina učenja je povratna informacija, ki učenca 

premišljeno vodi do novih informacij. Znanje pridobljeno na tak način je običajno 

tudi lažje uporabiti v resničnih situacijah. 

Od svojega začetka v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je e-

izobraževanje precej spremenilo. Zhang (2013) deli razvoj e-izobraževanja v tri 

generacije. Za prvo generacijo je značilen z IKT podprt enosmerni prenos podatkov, 
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druga generacija v ospredje postavlja predvsem didaktični in interaktivni del 

izobraževanja, tehnologija je pri tem le orodje za doseganje teh ciljev, v tretji 

generaciji pa je e-izobraževanje celovito. Za vzpostavitev tretje generacije e-

izobraževanja je potrebno izdelati strategije za načrtovanje in razvoj izobraževalnih 

platform in učnih programov ter izobraziti e-kompetentne učitelje (Zhang, 2013). 

Vsakoletno srečanje EdTech Europe, ki obravnava trende, priložnosti in probleme e-

izobraževanja, za leto 2014 izpostavlja naslednje smernice (EdTech Europe, 2014): 

1. Velik poudarek sodelovanju uporabnika. Podatki iz preteklih let kažejo, da 

je odstotek študentov, ki uspešno zaključijo množična odprta spletna 

predavanja - MOOCe, zelo nizek. V ta namen izobraževalne ustanove 

razvijajo orodja, interaktivne vsebine in spodbude (npr. certifikate), ki bi 

povišali odstotek študentov z uspešno zaključenimi MOOCi. 

2. Prehod z MOOCov na SOOCe. Selektivna odprta spletna predavanja, 

SOOCi (angl. Selective Open Online Course) so z vidika uporabnika, za 

razliko od MOOCov, selektivni. Za vpis v SOOC je potrebna ustrezna 

kvalifikacija v obliki šolnine ali članstva, ki omogoča izobraževalni 

organizaciji dobičkonosen ali vsaj samozadosten poslovni model. 

3. Uporaba lastnih naprav. Vedno bolj razširjene mobilne naprave 

predstavljajo v šolstvu velik potencial. Pričakuje se vedno večja ponudba 

interaktivnih vsebin za mobilne naprave in s tem omogočanje e-izobraževanja 

v poljubnem času in kraju. 

4. Poudarek podatkom in njihovi analizi. Masovne količine podatkov (angl. 

Big Data), ki nastajajo tudi v izobraževalnem sektorju, so zaradi prevelikega 

obsega in pomanjkanja časa pogosto zanemarjene. Ob ustrezni analizi so 

lahko ti podatki zelo koristni za prilagajanje in s tem izboljšanje e-

izobraževanja. Zato je zelo pomembno zbiranje podatkov in njihova analiza. 

5. Mobilne aplikacije za priložnostno in neformalno učenje. Z uporabo 

mobilnih naprav ima uporabnik stalen dostop do svežih informacij, s čimer 

lahko postane priložnostno pridobivanje znanja del njegovega vsakdana. 
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6. Enakovredne (peer-to-peer) izobraževalne platforme. Enakovreden (angl. 

peer-to-peer) način izobraževanja, pri katerem sodeluje vsak-z-vsakim, 

temelji na deljenju znanja med uporabniki. Tak način rešuje več problemov 

prisotnih v e-izobraževanju, kot so: ohranjevanje vsebine, reševanje 

problemov, pregledovanje in ocenjevanje. Velik del enakovrednega 

izobraževanja poteka preko socialnih omrežij. 

7. Razširjena uporaba video in interaktivnega izobraževanja. Video in 

interaktivno izobraževanje, kot so na primer simulacije in igre, so zelo 

priljubljeni načini izobraževanja in predstavljajo čedalje zanimivejše področje 

za izobraževalne ustanove, ki se želijo uveljaviti na področju e-izobraževanja. 

8. Hranjenje evidenc znanja. Učenje je v sodobnem svetu vseživljenjski 

proces. Na trgu dela se zahteve po najnovejših znanjih hitro spreminjajo. S 

tem se pojavi potreba po evidentiranju posameznikovih znanj in izkušenj v 

učnih evidencah (angl. Learning Record Store – LRS) za njihovo 

enostavnejše ocenjevanje, sledenje in deljenje. 

9. Večji poudarek nagradam, certifikatom in akreditacijam. Ena večjih ovir 

e-izobraževanja je omejena možnost dodeljevanja uporabnih nagrad za 

opravljeno izobraževanje. Ker pa so potrebe vedno večje, se pričakuje pojav 

neodvisnih ocenjevalnih organizacij ter čedalje večjo vlogo že obstoječih. 

10. Investicije velikih medijskih korporacij v e-izobraževanje. Medijske 

korporacije imajo bogate izkušnje na področju digitalizacije. Svetovna 

medijska industrija je digitalizirana že v 30 %, medtem ko je svetovno 

izobraževanje digitalno le v 2 %. V Evropi je pričakovano povečanje 

investicij v e-izobraževanje, tako s strani domačih kot tujih investitorjev. 

11. Nadaljnja rast zasebnega poučevanja preko spleta. Z novimi načini 

komunikacije postaja vedno bolj priljubljeno tudi zasebno e-izobraževanje 

preko spleta. Tak način izobraževanja lahko organizirajo šole, izobraževalni 

centri ali spletne agencije in je cenovno veliko dostopnejše od klasičnega 

zasebnega poučevanja ter tako dostopno širši množici ljudi. 
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12. Naraščajoča uporaba izobraževalnih tehnologij za poklicno 

usposabljanje, financirano s strani vlad. Sodobne IKT omogočajo 

zmanjšanje cene izobraževanja na zaposlenega, zato se vladne službe 

usmerjajo v spodbujanje e-izobraževanja svojih zaposlenih. 

Med prihajajočimi trendi v visokošolskem izobraževanju Van der Baaren (2014) 

izpostavi še deljena odprta predavanja (angl. Shared Online Courses – SOC). SOCi 

združujejo pozitivne lastnosti klasičnega izobraževanja s prednostmi e-

izobraževanja, podprtega z IKT. Njihova glavna značilnost je deljenje virov, ki niso 

nujno le elektronski, z uporabo spletnih predavanj je lahko deljen tudi predavatelj. 

Poleg tega, za razliko od MOOCov, SOCi vključujejo predavanja s fizično 

prisotnostjo, kjer je to smotrneje od e-izobraževanja (Van der Baaren, 2014). 
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3 SPLETNE VIDEOKONFERENCE 

Spletne videokonference s pomočjo telekomunikacijskih tehnologij omogočajo dvo- 

ali večsmerno komunikacijo v realnem času med več posamezniki oziroma 

skupinami, kar je do nedavnega bilo tehnično nepredstavljivo. Hiter razvoj in široko 

uporabo spletnih videokonferenc so spodbudile širokopasovne internetne povezave, 

ki danes omogočajo uporabo spletnih videokonferenc tudi preko mobilnih omrežij. 

Za uporabo spletnih videokonferenc navadno potrebujemo le spletni brskalnik, s 

katerim dostopamo do spletne strani izbranega ponudnika storitev. Število 

uporabnikov spletnih videokonferenc je običajno večje (tudi do nekaj tisoč) kot pri 

običajnih videokonferencah. Za dodeljevanje pravic in vodenje videokonference 

navadno skrbi moderator ali gostitelj videokonference. 

Spletne videokonference poleg samega prenosa zvoka in slike običajno omogočajo 

tudi uporabo interaktivne table, klepeta, glasovanja, deljenja datotek, ipd. Te dodatne 

funkcionalnosti omogočajo uporabo spletnih videokonferenc v različne 

izobraževalne namene, kot so (Siemens in Tittenberger, 2009): 

 skupinska srečanja, 

 virtualne učilnice, 

 govorilne ure, 

 sestanek študentov z mentorji, 

 gostitev gostujočega predavatelja, 

 snemanje predavanj ali sestankov in 

 spletne konference. 

Za razliko od običajnih videokonferenc za spletne videokonference ne potrebujemo 

drage videokonferenčne opreme in posebnega znanja, ampak zadošča osebni 

računalnik, primerna programska oprema in internetna povezava. V primerjavi z 

običajnimi videokonferencami pa je kakovost slike in zvoka v spletnih 

videokonferencah običajno slabša. 
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3.1 Komponente 

Čeprav za spletne videokonference ni potrebna draga namenska oprema, delujejo po 

istih načelih in zahtevajo enake komponente kot običajne videokonference, med 

katerimi so pomembnejše naslednje (Basic Requirements for Successful 

Videoconferencing, 2014): 

 računalnik, 

 kamera, 

 video zaslon, 

 mikrofon, 

 zvočniki, 

 kodeki, 

 uporabniški vmesnik in 

 omrežna povezava. 

Računalnik poganja programsko opremo, upravlja kodiranje in dekodiranje zvoka in 

slike, povezuje ostale komponente ter vzpostavlja in vzdržuje podatkovne povezave. 

Omejitve zmogljivosti računalnika preverimo za vsakega ponudnika spletnih 

videokonferenc posebej. Večina novejših računalnikov običajno nima težav pri 

doseganju minimalnih zahtev strojne opreme, dovolj zmogljive so tudi nekatere 

mobilne naprave, ki sicer uporabljajo prilagojeno programsko opremo. 

Za zajem videa skrbi spletna kamera, ki je v prenosnih računalnikih in mobilnih 

napravah običajno že vgrajena, sicer se lahko dokupi in priključi zunanjo spletno 

kamero. V tem primeru je treba spletno kamero povezati z osebnim računalnikom, 

najpogosteje preko univerzalnega serijskega vodila (angl. Universal Serial Bus – 

USB) ali vmesnika IEEE 1394, poznanega tudi pod imenom FireWire. Na sliki 1 je 

prikazan primer zunanje spletne kamere, ki podpira video polne visoke ločljivosti 

1080p. 

Ključna komponenta pri zajemu slike je senzor, ki je v spletnih kamerah CMOS 

(angl. Complementary metal-oxide semiconductor) ali CCD (angl. Charge-coupled 

device) tehnologije. Prvi imajo zaradi cenejše izdelave, bolšje učinkovitosti in večje 

hitrosti prepustnosti podatkov veliko večji tržni delež, predvsem pri spletnih kamerah 
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nižjega cenovnega razreda (Tufegdzic, 2012). Do nedavnega so CCD senzorji veljali 

za kvalitetnejše, saj so CMOS senzorji pogosto povzročali težave, kot so slabo 

prepoznavanje in uravnava barv ter velika občutljivost na osvetljenost prostora, v 

zadnjem času pa so proizvajalci z inovativnimi rešitvami same sestave senzorja 

njihovo kvaliteto že močno približali CCD senzorjem (Stepančič, 2012). 

 

Slika 1: Spletna kamera Logitech HD Pro C920 s strojnim H.264 kodekom 

(Logitech, 2014a) 

Večina spletnih kamer zmore zajemati video z vsaj VGA (angl. Video Graphics 

Array) resolucijo (640 x 480 pikslov) pri 30 sličicah na sekundo, dražji in boljši 

modeli pa podpirajo tudi standarde visoke ločljivosti HD (angl. High Definition), kot 

sta 720p (1280 × 720) in 1080p (1920 × 1080). 

Za uspešno spletno videokonferenco je poleg zajemanja slike zahtevano tudi njeno 

prikazovanje. V ta namen je praviloma uporabljen zaslon osebnega računalnika ali 

mobilne naprave. Sama kakovost reprodukcije slike zaslona navadno ne vpliva na 

uporabniško izkušnjo, saj je kakovost slike običajno omejena s spletno kamero 

sogovornika, zmogljivostjo kodekov ali internetno povezavo. Pomembnejša je 

velikost zaslona, ki je ob hkratni uporabi videokonferenčnega okna in dodatnih 

programov ali dokumentov lahko kmalu premajhna. Večina sistemov za spletne 

videokonference omogoča spreminjanje velikosti videokonferenčnega okna, če pa 

tudi to ni dovolj, je edina rešitev priklop sekundarnega zaslona ali projektorja. 

Slednji je še posebej dobra rešitev pri skupinskih videokonferencah. 
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Še pomembnejši od slike je zvok. V primeru težav s sliko lahko s pomočjo zvočne 

komunikacije še vedno opravimo večino opravil, brez zvočne komunikacije pa je 

nadaljevanje konference skorajda nemogoče. Ker za tekočo glasovno komunikacijo 

zadošča veliko počasnejša internetna povezava kot za videokonference, je ta tudi 

širše dostopna. Zaradi tega dejstva je zelo razširjena internetna telefonija VoIP (angl. 

Voice over Internet Protocol), ki omogoča glasovno komuniciranje preko 

internetnega omrežja z uporabo internetnega protokola. 

Za zvočno komuniciranje uporabljamo računalnik z vgrajenim ali priključenim 

mikrofonom. Navadno imajo računalniški mikrofoni USB ali 3.5 mm priključek. 

Mikrofon namenjen spletnim videokonferencam naj bi podpiral sočasno sprejemanje 

in oddajanje zvoka (angl. full duplex), izločanje šumov in ustrezno usmerjenost. Za 

osebne spletne videokonference je primerna rešitev tudi nakup slušalk z mikrofonom 

(slika 2), saj se uporabnik na ta način izogne morebitnemu akustičnemu odmevu. 

Akustični odmev nastane, ko uporabnikov mikrofon poleg njegovega glasu zajame 

tudi govor sogovorca iz zvočnikov. Da bi preprečili akustični odmev, imajo programi 

za govorno komunikacijo običajno že implementiran postopek, ki odstrani odmev. 

Kakovost zvoka je običajno sorazmerna s ceno mikrofona. 

 

Slika 2: USB Slušalke z mikrofonom Logitech USB Headset H390 (Logitech, 

2014b) 
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Ključna tehnologija vsake videokonference so kodeki, ki s pomočjo algoritmov 

izvajajo kodiranje in dekodiranje zvoka in slike za prenos v realnem času. Pri poteku 

videokonference kamera in mikrofon neprekinjeno zajemata analogne video in 

zvočne signale različnih amplitud in frekvenc, ki predstavljajo zajete barvne odtenke 

in zvoke. Za prenos podatkov v taki obliki bi potrebovali ogromno pasovne širine, 

kodeki pa analogne signale digitalizirajo in s tem stisnejo. Digitalizirani podatki se 

preko internetne povezave prenesejo do ostalih udeležencev v videokonferenčnem 

sistemu, kjer se dekodirajo in prikažejo na zaslonu ali predvajajo preko zvočnikov. 

Poznamo strojne in programske kodeke, prvi so sicer hitrejši in kvalitetnejši, a zato 

dražji in redkeje uporabljeni v spletnih videokonferencah. 

3.2 Standardi 

Standarde v telekomunikacijah postavljata Mednarodna telekomunikacijska zveza 

(angl. International Telecommunication Uunion – ITU) in Organizacija za 

standardizacijo internetnih protokolov (angl. Internet Engineering Task Force – 

IETF). Brez uporabe standardov bi na že tako kompleksnem področju protokolov 

vladal kaos. 

Za komunikacijo med najrazličnejšimi napravami preko interneta skrbi protokolni 

sklad TCP/IP (angl. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), ki ga vzdržuje 

IETF. Podatkom določa, kako morajo biti oblikovani, naslovljeni, poslani, usmerjani 

in sprejeti na cilju. Omenjene funkcionalnosti so razporejene v štiri plasti, ki 

predstavljajo hierarhijo protokolnega sklada TCP/IP. Pogosto se za razlago omrežnih 

standardov uporablja tudi model povezovanja odprtih sistemov OSI (angl. Open 

Systems Interconnection), ki ima za razliko od TCP/IP modela sedem plasti. Glavna 

razlika je ta, da vključuje še dodatno plast na nivoju strojne opreme, ki jo model 

TCP/IP ne upošteva, ter da aplikacijsko plast nadomeščajo tri plasti (aplikacijska, 

predstavitvena in sejna plast). Na sliki 3 sta prikazana modela TCP/IP in OSI z 

nekaterimi pomembnejšimi protokoli iz vsake plasti. 
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Slika 3: Hierarhija protokolnega sklada TCP/IP in primerjava z modelom OSI 

(Povzeto po: Kozierok, 2005). 

Plast omrežnega vmesnika skrbi za neposredno komunikacijo med omrežno 

arhitekturo, na primer omrežjem eternet in internetno plastjo. Internetno plast 

sestavljajo metode, protokoli in specifikacije, ki skrbijo za naslavljanje naprav, 

pakiranje in prenos paketov (datagramov) ter usmerjanje med računalniki. Odhodne 

pakete pošilja na omrežni vmesnik gostitelja, dohodne pa na ustrezni protokol 

prenosne plasti lokalnega gostitelja. Za naslavljanje paketov se uporabljajo IP 

naslovi. Sledi prenosna plast, ki skrbi za zagotavljanje prenosa podatkov med 

računalniškimi sistemi. Sestavlja jo več protokolov, najbolj sta razširjena protokol 

transportnega prenosa TCP (angl. Transmission Control Protocol) in protokol 

datagrama uporabnika UDP (angl. User Datagram Protocol). TCP je kompleksnejši 

izmed obeh in skrbi za povezane in zanesljive komunikacije, vendar omogoča 

manjšo prepustnost in povzroča večje zakasnitve. UDP je enostavnejši in skrbi za 
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nepovezano komunikacijo. UDP ne zagotavlja, da bodo poslani podatki prispeli, za 

to je odgovorna aplikacija. Večjo prepustnost dosega predvsem, ker ne vsebuje 

paketov za preverjanje napak. Na najvišji ravni je aplikacijska plast, ki aplikacijam 

omogoča dostop do omrežja (Kozierok, 2005). 

Za uporabo v spletnih videokonferencah je zelo pomemben internetni protokol za 

prenos podatkov v realnem času (angl. Real-time Transport Protocol – RTP), ki 

določa standardizirano obliko za dostavo zvočnih in video paketov. RTP opremi 

paket s časovnim žigom in sekvenčno številko, kar, kljub uporabi UDP, odjemalcu 

omogoča ureditev paketov po vrstnem redu. 

Med standardiziranimi protokoli za spletne videokonference sta po razširjenosti 

najpomembnejša standard H.323 za prenos multimedijskih vsebin prek interneta in 

protokol za vzpostavitev sej SIP (angl. Session Initiation Protocol). Za komuniciranje 

v realnem času je pomembna tudi platforma WebRTC (angl. Web Real-Time 

Communication). 

H.323 je eden izmed H.32x protokolov, ki skrbijo za multimedijske komunikacije 

prek različnih omrežij. Zasnovan je bil kot protokol za komuniciranje prek interneta 

v realnem času. Vključuje več protokolov namenjenih nalogam, kot so: definiranje 

poteka povezave, prenos in kontrola multimedijskih vsebin, varnost in druge. 

Njegovi glavni elementi so terminali, večtočkovni strežniki (angl. Multipoint Control 

Units – MCU), prehodi, vratarji in mejni elementi. H.323 uporablja za prenos 

sporočil tako UDP kot TCP (Jones, 2007). 

SIP je signalni komunikacijski protokol razvit in standardiziran pod okriljem IETF. 

Pogosto je uporabljen v IP glasovni in video telefoniji med dvema ali več uporabniki. 

Deluje v aplikacijski plasti in lahko komunicira neodvisno od prenosnega protokola. 

Temelji na tekstovnem sporočanju in je v marsikaterem pogledu soroden protokolu 

za prenos hiperteksta (angl. Hypertext Transfer Protocol – HTTP) ter preprostemu 

protokolu za prenos elektronske pošte (angl. Simple Mail Transfer Protocol – 

SMTP). Deluje skupaj z ostalimi protokoli aplikacijske plasti, ki skrbijo za 

identifikacijo, prenos in šifriranje podatkov, sam skrbi le za vzpostavitev in potek 

seje (Johnston, 2009). 
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WebRTC je brezplačna, odprtokodna platforma, ki z uporabo preprostih aplikacijskih 

programerskih vmesnikov (angl. Application Program Interface – API) omogoča 

komunikacijo med spletnimi brskalniki v realnem času brez potrebe po namestitvi 

dodatne programske opreme. Aktualne WebRTC APIje podpirajo spletni brskalniki 

Google Chrome, Mozilla Firefox in Opera za namizne računalnike ter naprave z 

operacijskim sistemom Android (WebRTC, 2014). 

Vsak od protokolov za spletno komuniciranje vključuje podporo naboru kodekov in 

standardov, potrebnih za uspešno komuniciranje. Za kodiranje in dekodiranje videa 

najpogosteje skrbi kodek H.264/AVC (angl. Advanced Video Coding), znan tudi kot 

MPEG-4 AVC, oziroma njegova predhodnika H.261 ali H.263. H.264 potrebuje za 

isto kvaliteto slike pol manj pasovne širine, oziroma ob isti pasovni širini lahko 

prenaša dvakrat kvalitetnejšo sliko od H.263, kar mu omogoča dvakrat večjo 

učinkovitost. Pomembna razširitev standarda H.264/AVC so, predvsem za spletne 

videokonference, kodirni postopki standarda H.264/SVC (angl. Scalable Video 

Coding). Ta omogoča kodiranje videa v več slojih, končni uporabnik pa lahko v 

odvisnosti od njegove strojne opreme ali zmogljivosti omrežja sprejme le določen 

sloj, kar se odraža v različni ločljivosti, kakovosti in številu slik v sekundi (Rožac in 

drugi, 2009). Vse bolj priljubljeni so tudi Googlovi standardi za stiskanje videa, med 

katerimi je najnovejši VP9 (Mukherjee in drugi, 2013). 

Zvočni kodeki, ki skrbijo za pretvorbo analognega zvočnega signala v digitalno 

obliko in obratno, se razlikujejo predvsem v kakovosti zvoka, potrebni pasovni širini 

in strojnih zahtevah. Programska oprema spletnih videokonferenc jih običajno 

podpira več, algoritem pa poskrbi za uporabo najustreznejšega. Nekateri izmed 

pogosteje uporabljenih zvočnih kodekov so: G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729, 

GSM, iLBC in Speex (Unuth, 2014). 
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4 PREGLED SPLETNIH VIDEOKONFERENČNIH SISTEMOV 

Zaradi vse večje uporabe in povpraševanja po spletnih videokonferencah je na trgu 

čedalje večja izbira namenske programske opreme. Uporabniki lahko izbirajo med 

brezplačnimi in plačljivimi rešitvami, ki pa niso nujno kakovostnejše. Nekateri 

sistemi so primernejši za poslovno uporabo, drugi za osebno. 

V okviru magistrskega dela smo med seboj primerjali in podrobneje opisali 

delovanje nekaterih aktualnejših rešitev, posebej nas je zanimala primernost in 

podpora za namene izobraževanja. 

4.1 Skype 

Skype sodi med najbolj priljubljene programe za spletne videokonference. Prva javna 

različica Skypa je bila izdana leta 2003. Leta 2011 ga je prevzelo podjetje Microsoft, 

ki si ga lasti še danes. 

Za njegovo uporabo je potrebna namestitev in registracija, mogoče pa ga je namestiti 

na večino operacijskih sistemov (Windows, Windows Phone, OS X, iOS, Linux, 

Android, BlackBerry OS, Symbian, PSP, PSVita in Xbox One). Preveden je v kar 38 

jezikov, kar ga naredi prijaznega množici uporabnikov. 

Omogoča glasovne in video klice, tekstovno komuniciranje, deljenje datotek ter 

delitev zaslona ali posameznega programskega okna med uporabniki. V glasovnih 

klicih lahko sodeluje do 25 uporabnikov, v video klicih pa do 10. Klici v Skype 

omrežju so brezplačni, za plačilo pa je mogoča tudi glasovna komunikacija z 

uporabniki stacionarnih in mobilnih telefonov (Skype, 2014a). Zvok je privzeto 

kodiran z lastno razvitim kodekom SILK (SILK, 2014), za obdelavo video signala pa 

skrbi H.264 kodek (Ladha, 2014). 

Uporaba Skypa je zelo razširjena predvsem med posamezniki kot sistem za glasovne 

klice in preproste videokonference (slika 4), v izobraževalnem okolju in poslovnem 

svetu pa se manj uporablja. Glavna dejavnika za to sta omejitve števila udeležencev 

in majhno število dodatnih funkcionalnosti pri uporabi videokonferenc, kot so npr. 

uporaba interaktivne table, preverjanje prisotnosti itd. 
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Slika 4: Prikaz poteka video klica v programu Skype (Skype, 2014b) 

4.2 Konferenčno okolje VOX 

Konferenčno okolje VOX, ki ga svojim uporabnikom brezplačno ponuja Akademska 

in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, temelji na programski opremi Adobe 

Acrobat Connect Pro. Adobe je eden izmed vodilnih ponudnikov videokonferenčnih 

rešitev v svetu, usmerjen predvsem v prodajo organizacijam, ki potrebujejo 

kakovostne rešitve za namene e-izobraževanja in spletnih seminarjev (angl. 

webinars). Uporaba Adobe Connect Pro sicer v komercialni različici ni brezplačna, 

vendar jo uporabnikom združenja Arnes z infrastrukturo za enotno overjanje (angl. 

Authentication and Authorization Infrastructure – AAI) brezplačno nudi Arnes. Za 

uporabo sistema VOX ni potrebna namestitev posebne programske opreme, saj 

deluje v spletnem brskalniku osebnega računalnika s popularnim dodatkom Adobe 

Flash. Za uporabno nekaterih orodij, namenjenih predavateljem, kot je deljenje 

namizja, potrebujemo še brezplačno aplikacijo Adobe Connect Add-in. Za uporabo 
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okolja preko mobilne naprave je potrebna namestitev mobilne aplikacije Adobe 

Connect, ki je prav tako brezplačna. 

Arnes VOX je sestavljen iz dveh delov – spletnega portala in programa za spletne 

konference. Prvi del, dostopen le uporabnikom z računom Arnes AAI, je namenjen 

prijavi v spletni portal in nalogam kot so: priprava konferenc, upravljanje s posnetki, 

razpošiljanje vabil za slušatelje ipd. Drugi del je samostojni program izdelan v 

Adobe Flashu in omogoča uporabo spletnih konferenc. Program ima dokaj klasično 

porazdelitev delovne površine na več manjših oken, kot je to običajno pri programih 

za konferenčne sisteme (slika 5). Vsako okno ima posebno funkcijo (npr. seznam 

udeležencev, videokonferenca, oddaljeni zaslon predavatelja, zapiski itd.), ki jo po 

potrebi izklopimo ali vklopimo ter razporejamo po svojih željah (Djurdjič, 2010). 

 

Slika 5:Prikaz poteka videokonference v okolju VOX (Arnes, 2014) 

Videokonferenčno okolje VOX ponuja uporabnikom vrsto orodij, ki omogočajo 

(Arnes, 2014): 

 izmenjavo žive slike (video) in zvoka (avdio) enega ali več uporabnikov; 

 prikaz lastnega računalniškega namizja in aplikacij ostalim, ki sodelujejo v 

spletni konferenci; 
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 upravljanje z aplikacijami in namizjem drugih uporabnikov, če le-ti to 

dovolijo; 

 klepetalnico (prikazano kot besedilo); 

 grafično in besedilno dopolnjevanje gradiva; 

 pisanje zapiskov in glasovanje v anketah; 

 izmenjavo datotek; 

 prikaz predstavitev, videa ali aplikacij v celozaslonskem načinu; 

 prikaz videa in zvoka z Arnesovega večtočkovnega konferenčnega strežnika 

MCU za H.323 in SIP videokonference visoke kvalitete; 

 snemanje celotnega dogajanja v spletni konferenci, urejanje in objavo 

posnetkov na spletu. 

Gostitelj videokonference lahko z naslovom URL (angl. Uniform Resource Locator) 

povabi k sodelovanju v videokonferenco kogarkoli, četudi ni član združenja Arnes 

AAI. Tak uporabnik ima vlogo udeleženca oziroma gosta, gostitelj pa ga lahko 

poviša v predavatelja ali gostitelja. Kot udeleženec lahko uporabnik opazuje 

predavanje, ga pisno komentira, postavlja vprašanja, glasuje v anketah ali zaprosi 

gostitelja za besedo. Ko ga gostitelj poviša v predavatelja ali gostitelja, pa dobi 

uporabnik na voljo ostala orodja. Skupno število udeležencev v Arnesovih 

konferencah je trenutno omejeno na 200. Zaradi množice orodij je uporaba programa 

vsaj na začetku nekoliko zahtevnejša od na primer Skypa, vendar se je uporabnik 

zaradi intuitivnosti hitro priuči. 

4.3 Cisco WebEx 

Cisco je s prevzemom WebExa leta 2007 postal eden vodilnih ponudnikov 

videokonferenčnih rešitev. Pod skupnim imenom Cisco WebEx ponuja več sorodnih 

produktov, namenjenih predvsem organizacijam, prilagojenih glede na namembnost 

uporabe. Na področju videokonferenčnih rešitev so pomembni predvsem produkti: 

WebEx Meetings, Training Center in Event Center. Vsem trem so skupna naslednja 

orodja (Cisco WebEx, 2014a): 

 deljenje namizja, aplikacij in dokumentov v realnem času, 

 interaktivna tabla, 
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 snemanje spletne konference ter kasnejše deljenje in urejanje posnetka, 

 označevalna orodja, 

 deljenje multimedijskih datotek, 

 klepetalnica, 

 izmenjava datotek, 

 integrirana izmenjava zvoka (telefon/VoIP) in 

 izmenjava slike v visoki kvaliteti. 

Razlike med posameznimi produkti so v dodatnih specifičnih lastnostih, ki jih je 

Cisco dodal glede na predvideno okolje uporabe. 

WebEx Meetings je namenjen predvsem sodelovanju med sodelavci. Za pripravo na 

sestanke in nadaljnji dostop do dokumentov ponuja hrambo dokumentov na 

WebExovih strežnikih. Količina prostora za hrambo podatkov, kot tudi maksimalno 

število udeležencev in dostopnost nekaterih orodij je odvisna od zakupljenega 

paketa. Brezplačni paket izvzema nekatera orodja in funkcionalnosti, omejuje število 

udeležencev na največ 3 ter nudi 250 MB prostora. Novi uporabniki lahko polno 

funkcionalnost WebEx Meetings preizkušajo štirinajst dni, kasneje morajo za isto 

funkcionalnost plačati 38 € mesečno (Cisco WebEx, 2014a). 

Training Center je prilagojen e-izobraževanju. Poleg skupnih orodij je uporabnikom 

na voljo anketiranje, postavljanje vprašanj ter odgovarjanje, preizkušanje znanja in 

ocenjevanje, preverjanje prisotnosti ipd. Vključen je tudi sistem za upravljanje 

učenja (angl. Learning Management Systems – LMS), ki s pomočjo APIjev omogoča 

povezljivost s ponudniki LMS. Število uporabnikov je omejeno na 1000, cena pa je 

odvisna od zahtev naročnika. 

Event Center je namenjen spletnim seminarjem in najrazličnejšim spletnim 

predstavitvam, število sodelujočih je omejeno na 3000. Po funkcionalnostih je zelo 

soroden Training Centru, s tem da so orodja bolj prilagojena predstavitvam, manj pa 

je poudarka preizkušanju znanja. Cena je odvisna od zahtev naročnika. 

Spletnih videokonferenc WebEx se lahko udeleži kdorkoli, potrebuje le povabilo v 

obliki URL naslova ali številko konference. Za upravljanje videokonferenc skrbi 

gostitelj z WebEx računom, od katerega so odvisna razpoložljiva orodja in omejitve 
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spletne videokonference. Podobno kot pri VOXu imajo povabljeni udeleženci vlogo 

gosta in omejen dostop do orodij, gostitelj pa jim lahko namesto vloge gosta dodeli 

vlogo predavatelja ali gostitelja. Organizacija, razpošiljanje vabil in urejanje 

dokumentov poteka v spletnem brskalniku, sama spletna videokonferenca pa v 

uporabniškem vmesniku (slika 6). Za sodelovanje je potreben podprt spletni 

brskalnik z nameščenim WebEx dodatkom. Sistema WebEx Meetings in Training 

Center omogočata sodelovanje tudi preko mobilnih naprav z nameščeno WebEx 

aplikacijo ali preko spletnega brskalnika mobilne naprave. 

 

Slika 6: Osnovna delovna površina sistema WebEx Meetings (Cisco WebEx, 2014a) 
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5 IZBIRA VIDEOKONFERENČNEGA SISTEMA 

Iz opisa predstavljenih sistemov lahko prepoznamo nekatere izmed njihovih 

prednosti in slabosti. Čeprav je Skype z omejenimi funkcijami manj primeren v 

izobraževalne namene kot sta VOX in WebEx, pa je s svojo enostavno uporabo in 

razširjenostjo zelo priljubljen med posamezniki. Za popolno podporo zahtevam e-

izobraževanja pa so nujno potrebne dodatne funkcionalnosti, kakršne ponujata VOX 

in WebEx. V nadaljevanju je prikazan odločitveni proces vrednotenja spletnih 

videokonferenčnih orodij za izvedbo e-izobraževanja. 

5.1 Odločitveni problem 

Odločitveni proces zajema zbiranje informacij in podatkov, na podlagi katerih 

izberemo primerno odločitev. Za odločitveno analizo je ključna faza izdelave 

modela. Uporabimo lahko različne tehnike modeliranja (odločitvena drevesa, 

diagrame vpliva, večkriterijske modele), s katerimi opišemo in opredelimo 

najpomembnejše komponente odločitvenega problema (strukturo, kriterije, 

preference in negotovosti). 

Pri vrednotenju spletnih videokonferenčnih orodij za izvedbo e-izobraževanja smo se 

odločili za uporabo večkriterijske metode DEX (Bohanec in Rajkovič, 1995), za 

katero je značilno, da določimo zalogo vrednosti posameznih ocenjevanih kriterijev 

kvalitativno, medtem ko večina ostalih tovrstnih metod uporablja pri ocenjevanju 

numerične vrednosti. Večkriterijski modeli nam omogočajo neposredno primerjavo 

več možnosti. Primerjamo jih lahko po izbranih skupnih lastnostih, ki jih imenujemo 

kriteriji. Vsak kriterij ima svojo mersko lestvico (zalogo vrednosti), s katero 

ocenjujemo različne možnosti pri posameznem kriteriju. Za pravilno delovanje 

modela je ključna funkcija združevanja, ki pove, kako združimo posamezne kriterije 

(delne ocene) v skupno oceno posamezne ocenjevane možnosti. 

Za izdelavo odločitvenega modela po metodi DEX smo uporabili računalniški 

program DEXi (Jereb in drugi, 2003), ki omogoča gradnjo hierarhičnih kvalitativnih 

večkriterijskih modelov ter vrednotenje in analizo možnosti z njihovo pomočjo. Za 

izgradnjo modela je potrebno izdelati drevo kriterijev, določiti kriterije, njihove 

vrednosti in funkcije koristnosti. 
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5.2 Opredelitev videokonferenčnih orodij 

Odločitveni proces zahteva dobro poznavanje problema, saj lahko le tako izdelamo 

primeren odločitveni model in ustrezno ovrednotimo različne možnosti. Za izbiro 

videokonferenčnega sistema so najpomembnejše tehnične lastnosti, ki se lahko med 

različnimi možnostmi zelo razlikujejo. Pomembna je še cena in uporabniška 

izkušnja, ki pa je zelo subjektivne narave, in ob dejstvu da sistem uporablja več 

uporabnikov, predstavlja zahteven odločitveni problem. 

Izbrani sistem lahko uporabljamo več let, a ker se področje spletnih videokonferenc 

hitro razvija, je smotrno od časa do časa primerjati izbrano rešitev s konkurenčnimi 

in po potrebi ponoviti odločitveni proces. Za nemoteno delovanje spletnih 

videokonferenc potrebujemo IKT in s tem ustrezno tehnološko podporo s strani 

ponudnika izbranega videokonferenčnega sistema.  

Pri izbiri videokonferenčnega okolja so najpomembnejše zahteve uporabnika. Za 

izvedbo e-izobraževanja v videokonferenčnem okolju potrebujemo čim višjo 

kakovost prenosa zvoka in slike, ki vključuje vrsto orodij za podporo izobraževanju 

ter omogoča sočasno uporabo vsaj desetim uporabnikom. Skupaj z ostalimi 

relevantnimi lastnosti smo jih ocenili na podlagi praktičnih izkustev, pridobljenih 

med preizkušanjem predstavljenih sistemov in jim dodelili kvalitativne zaloge 

vrednosti, ki smo jih potrebovali za izdelavo modela odločanja. 

Skype nam poleg samega prenosa zvoka in slike ponuja le malo dodatnih orodij. 

Nekatere funkcionalnosti, kot na primer snemanje videokonference, je mogoče 

pridobiti z namestitvijo dodatnih programov, ki pa niso vedno najbolj učinkoviti. 

Izpostaviti velja dobro kakovost zvoka, ki ga omogoča Skypov lastni SILK kodek. 

Za primerjavo z ostalimi videokonferenčnimi sistemi so v tabeli 1 prikazani podatki, 

ki smo jih pridobili z uradne spletne strani Skypa in iz lastnih izkušenj ob 

preizkušanju sistema.  
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Tabela 1: Zbrani podatki za sistem Skype (Skype, 2014a) 

Skype Lastnost Zaloga vrednosti 

Število udeležencev 10 10-20 
Oddaljeno namizje Le ogled Delno 
Interaktivna tabla Ne Ne 
Izmenjava datotek Da Da 
Preverjanje znanja Ne Ne 
Kakovost zvoka Dobra Dobra 
Kakovost videa Zadovoljiva Zadovoljiva 
Klepet Da Da 
Podpora mobilnim napravam Da Da 
Snemanje videokonference Ne Ne 
Cena Brezplačen Ugodna 
Uporabniški vmesnik Pregleden in enostaven Primeren 

Pomoč in podpora Navodila, forumi in pomoč 
v živo 

Da 

Namestitev 
Potrebna namestitev in 
registracija 

Da 

 

Arnesovo videokonferenčno okolje VOX nam nudi prilagodljiv in uporaben 

uporabniški vmesnik z veliko koristnimi orodji. Za pridružitev k videokonferenci ne 

potrebujemo namenskega programa, ampak le URL naslov. Podatki o lastnostih 

Arnesovega videokonferenčnega okolja VOX so predstavljeni v tabeli 2. 

Iz ponudbe WebExa smo preizkusili WebEx Meetings s paketom Premium 25, ki ga 

novi uporabniki lahko brezplačno preizkušajo štirinajst dni, sicer pa morajo zanj 

odšteti 38 € mesečno. WebEx Meetings vključuje nekaj manj orodij namenjenih e-

izobraževanju v primerjavi z WebExovim programom Training Center, v osnovi pa 

sta programa enaka. Ob preizkusu sistema WebEx Meetings smo ugotovili, da je 

kakovost zvoka, ki je kodiran s kodekom iLBC, slaba saj je zvok vseboval precej 

šuma. Poleg tega je rokovanje, s sicer lepo oblikovanim uporabniškim vmesnikom, 

precej nerodno. Zbrane lastnosti o sistemu WebEx Meetings s pripadajočimi 

zalogami vrednosti so prikazane v tabeli 3. 
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Tabela 2: Zbrani podatki za sistem VOX (Arnes, 2014) 

VOX Lastnost Zaloga vrednosti 

Število udeležencev Skupno do 200 >20 

Oddaljeno namizje Ogled in uporaba Da 

Interaktivna tabla Da Da 

Izmenjava datotek Da Da 

Preverjanje znanja Anketiranje, Q & A Da 

Kakovost zvoka Zadovoljiva Zadovoljiva 

Kakovost videa Zadovoljiva Zadovoljiva 

Klepet Da Da 

Podpora mobilnim napravam Da Da 

Snemanje videokonference Da Da 

Cena Brezplačen Ugodna 

Uporabniški vmesnik 
Zelo prilagodljiv, 

profesionalnega videza 
Odličen 

Pomoč in podpora 
Navodila, forumi in pomoč 

v živo 
Da 

Namestitev Ni potrebna Ne 

 

Tabela 3: Zbrani podatki za sistem WebEx (Cisco Webex, 2014) 

WebEx Lastnost Zaloga vrednosti 

Število udeležencev 25 >20 
Oddaljeno namizje Ogled in uporaba Da 
Interaktivna tabla Da Da 
Izmenjava datotek Da Da 
Preverjanje znanja Ne Ne 
Kakovost zvoka Slaba Slaba 
Kakovost videa Zadovoljiva Zadovoljiva 
Klepet Da Da 
Podpora mobilnim napravam Da Da 
Snemanje videokonference Da Da 
Cena 38 €/mesec Sprejemljiva 

Uporabniški vmesnik Lepega videza, navigacija 
zahtevnejša 

Primeren 

Pomoč in podpora Navodila, forumi in pomoč 
v živo 

Da 

Namestitev Ni potrebna Ne 
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5.3 Odločitveni model 

5.3.1 Drevo kriterijev 

Glede na predvidene zahteve e-izobraževanja smo izbrali ključne kriterije za 

odločanje med videokonferenčnimi sistemi in izdelali drevo kriterijev prikazano na 

sliki 7. Vsebinsko sorodne kriterije smo združili z namenom poenostavitve 

odločitvenega modela, ki bi sicer lahko postal zelo kompleksen. Z izdelanim 

odločitvenim drevesom si lahko enostavneje predstavljamo celoten odločitveni 

problem in kriterije, hkrati pa je pripomoček za izdelavo modela v programu DEXi. 

Ocena 
videokonferenčnega 

sistema

Cena

Tehnični 
kriteriji 1

Število 
udeležencev

Kakovost 
videokonference

Drugi kriteriji

Kakovost 
videa

Dodatna 
orodja

Podpora 
mobilnim 
napravam

Snemanje 
videokonfere

nce

Kakovost 
zvoka

Oddaljeno 
namizje

Klepet

Interaktivna 
tabla

Izmenjava 
datotek

Uporabniški 
vmesnik

Namestitev Uporaba

Pomoč in 
podpora

Tehnični 
kriteriji 2

Q & A

Tehnični 
kriteriji

 

Slika 7: Drevo kriterijev za model vrednotenja spletnih videokonferenčnih orodij 

5.3.2 Odločitveni model v programu DEXi 

S pomočjo drevesa kriterijev smo v programu DEXi izdelali odločitveni model. 

Vsakemu kriteriju smo dodali zaloge vrednosti, ki so prikazane na sliki 8. Zaloge 

vrednosti kriterijev so z metodo DEX določene kvalitativno. Tako smo na primer za 

kriterij Dodatna orodja določili zalogo vrednosti: Neprimerna, Primerna ali Odlična. 

Te in ostale zaloge vrednosti kriterijev za oceno obravnavanih spletnih 

videokonferenčnih orodij so prikazane v drevesu kriterijev na sliki 8. 
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Kriterij  Zaloga vrednosti  

Ocena videokonferenčnega sistema  Nesprejemljiva; Sprejemljiva; Dobra; Odlična  

├─Tehnični kriteriji  Neprimerni; Primerni; Odlični  

│ ├─Tehnični kriteriji 1  Neprimerni; Primerni; Odlični  

│ │ ├─Število udeležencev  <10; 10-20; >20  

│ │ ├─Dodatna orodja  Neprimerna; Primerna; Odlična  

│ │ │ ├─Oddaljeno namizje  Nepodprto; Delno podprto; Podprto  

│ │ │ ├─Interaktivna tabla  Nepodprta; Podprta  

│ │ │ ├─Izmenjava datotek  Nepodprta; Podprta  

│ │ │ └─Preverjanje znanja  Nepodprto; Podprto  

│ │ └─Kakovost videokonference  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  

│ │   ├─Kakovost zvoka  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  

│ │   └─Kakovost videa  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  

│ └─Tehnični kriteriji 2  Neprimerni; Primerni; Odlični  

│   ├─Klepet  Nepodprt; Podprt  

│   ├─Podpora mobilnim napravam  Ne; Da  

│   └─Snemanje videokonference  Nepodprto; Podprto  

├─Cena  Nesprejemljiva; Sprejemljiva; Ugodna  

└─Drugi kriteriji  Neprimerni; Primerni; Odlični  

  ├─Uporaba  Neprijazna; Primerna; Prijazna  

  │ ├─Uporabniški vmesnik  Neprimeren; Primeren; Odličen  

  │ └─Pomoč in podpora  Neprimerna; Primerna; Odlična  

  └─Namestitev  Potrebna; Nepotrebna  

Slika 8: Drevo kriterijev z zalogami vrednosti v programu DEXi 

Odločitvena pravila v funkcijah koristnosti definiramo s tabelami. Prikazane so vse 

kombinacije podrednih kriterijev s pripadajočimi zalogami vrednosti in nadredni 

kriterij, kateremu določimo zaloge vrednosti po lastni presoji. Pri izpolnjevanju 

tabele smo si pomagali z DEXijevima možnostma Upoštevaj urejenost in Upoštevaj 

uteži. Uteži smiselno definiramo sami glede na pomembnost kriterija. Na sliki 9 je 

prikazana tabela funkcije koristnosti za končno oceno videokonferenčnega sistema, 

ostale tabele so vključene v prilogo 1. 

  
Tehnični 
kriteriji  

Cena  
Drugi 
kriteriji  

Ocena videokonferenčnega 
sistema  

  41%  37%  22%    

1  Neprimerni  *  *  Nesprejemljiva  
2  <=Primerni  <=Sprejemljiva  Neprimerni  Nesprejemljiva  
3  *  Nesprejemljiva  *  Nesprejemljiva  

4  Primerni  Sprejemljiva  >=Primerni  Sprejemljiva  
5  Primerni  >=Sprejemljiva  Primerni  Sprejemljiva  
6  >=Primerni  Sprejemljiva  Primerni  Sprejemljiva  
7  Primerni  Ugodna  <=Primerni  Sprejemljiva  
8  >=Primerni  Ugodna  Neprimerni  Sprejemljiva  
9  Odlični  Sprejemljiva  <=Primerni  Sprejemljiva  

10  Odlični  >=Sprejemljiva  Neprimerni  Sprejemljiva  

11  Primerni  Ugodna  Odlični  Dobra  
12  Odlični  Ugodna  Primerni  Dobra  

13  Odlični  >=Sprejemljiva  Odlični  Odlična  

Slika 9: Tabela odločitvenih pravil v programu DEXi 
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5.3.3 Vrednotenje možnosti 

Da lahko ovrednotimo možnosti, med katerimi se odločamo, moramo v program 

DEXi najprej vnesti njihove zaloge vrednosti, kakor smo jih definirali v tabelah 1, 2 

in 3. Ovrednotenje posameznih kriterijev ter končna ocena vsakega obravnavanega 

spletnega videokonferenčnega sistema, vidimo prikazano na sliki 10. 

Kriterij  Skype  VOX  WebEx Meetings  

Ocena videokonferenčnega sistema  Nesprejemljiva  Odlična  Sprejemljiva  

├─Tehnični kriteriji  Neprimerni  Odlični  Primerni  

│ ├─Tehnični kriteriji 1  Neprimerni  Odlični  Primerni  

│ │ ├─Število udeležencev  <10  >20  >20  

│ │ ├─Dodatna orodja  Neprimerna  Odlična  Odlična  

│ │ │ ├─Oddaljeno namizje  Delno podprto  Podprto  Podprto  

│ │ │ ├─Interaktivna tabla  Nepodprta  Podprta  Podprta  

│ │ │ ├─Izmenjava datotek  Podprta  Podprta  Podprta  

│ │ │ └─Preverjanje znanja  Nepodprto  Podprto  Nepodprto  

│ │ └─Kakovost videokonference  Odlična  Primerna  Neprimerna  

│ │   ├─Kakovost zvoka  Dobra  Zadovoljiva  Slaba  

│ │   └─Kakovost videa  Zadovoljiva  Zadovoljiva  Zadovoljiva  

│ └─Tehnični kriteriji 2  Neprimerni  Odlični  Odlični  

│   ├─Klepet  Podprt  Podprt  Podprt  

│   ├─Podpora mobilnim napravam  Da  Da  Da  

│   └─Snemanje videokonference  Nepodprto  Podprto  Podprto  

├─Cena  Ugodna  Ugodna  Sprejemljiva  

└─Drugi kriteriji  Primerni Odlični  Primerni  

  ├─Uporaba  Primerna  Prijazna  Primerna  

  │ ├─Uporabniški vmesnik  Primeren  Odličen  Primeren  

  │ └─Pomoč in podpora  Odlična  Odlična  Odlična  

  └─Namestitev  Potrebna  Nepotrebna  Nepotrebna 

Slika 10: Rezultati vrednotenja spletnih videokonferenčnih sistemov 

Kakor smo pričakovali, je bil najslabše ocenjen sistem Skype, predvsem zaradi 

skromnega števila dodatnih orodij namenjenih izobraževanju. 

Kot sprejemljiva možnost se je izkazal sistem WebEx Meetings, ki sicer ima 

določene pomanjkljivosti, a je kljub temu zelo kakovosten sistem. Sorodni sistem 

WebEx Training Center bi zaradi več izobraževalnih orodij dosegel višjo oceno v 

tehničnih kriterijih, vendar pa je njegova cena praviloma višja, zato smo ga izključili 

iz vrednotenja možnih sistemov. 

Izmed preizkušenih možnosti so se za najprimernejše izkazale Arnesove Spletne 

konference VOX. Zvok in slika bi sicer lahko bili boljše kvalitete, a je glede na 

uporabljeno opremo v spletnih videokonferencah njihova kakovost zadovoljiva.  
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6 PRIKAZ MODELA VIDEOKONFERENČNEGA SISTEMA PO 

STANDARDU UML 

6.1 Diagramske tehnike UML 

Na primeru spletnih konferenc VOX, ki smo jih s pomočjo odločitvenega modela 

izbrali kot najprimernejše za namene e-izobraževanja, smo s pomočjo standardnega 

modelirnega jezika (angl. Unified Modeling Language – UML) izdelali model 

funkcionalnosti in obnašanja takega sistema. UML je standardiziran splošno 

namenski jezik za modeliranje na področju objektno usmerjenega programskega 

inženirstva (Booch in drugi, 2005). Uporablja se za prikaz, specifikacijo, gradnjo in 

dokumentiranje modelov računalniško-podprtih sistemov. Vključuje nabor grafičnih 

tehnik za oblikovanje vizualnih modelov računalniških sistemov, procesov ipd. 

Omogoča poenostavljen prikaz nekega sistema, ki tako postane bolj razumljiv, tako 

za razvijalce, kot tudi za uporabnike. UML povezuje tehnike modeliranja podatkov, 

poslovnega modeliranja, objektnega modeliranja in modeliranja komponent. 

Uporablja se lahko za modeliranje različnih procesov, v celotnem življenjskem ciklu 

razvoja programske opreme, neodvisno od tehnologije implementacije. 

Kot vsak jezik, tudi UML vsebuje slovar izrazov in pravil za gradnjo stavkov, ki 

služijo komunikaciji med načrtovalci, programerji in uporabniki računalniških 

sistemov. Običajnim izrazom v primeru modelirnega jezika dodamo gradnike, ki 

skupaj predstavijo konceptualno in fizično strukturo sistema. Osnovni gradniki jezika 

UML so elementi modela, relacije in diagrami. 

Za natančen opis sistema je potrebnih več med seboj povezanih UML diagramov. Pri 

tem lahko izbiramo med naslednjimi (Booch in drugi, 2005): 

 diagram primerov uporabe, 

 diagram razredov, 

 diagram objektov, 

 diagram zaporedja, 

 diagram prehajanja stanj,  

 diagram aktivnosti,  

 diagram sodelovanja,  
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 diagram gradnikov in 

 diagram namestitve. 

Običajno ni potrebe po izdelavi vseh naštetih diagramov, ampak se odločimo le za 

tiste, ki so v danem primeru v največjo pomoč. Za razumevanje funkcionalnosti in 

obnašanja konferenčnega okolja VOX smo se odločili za prikaz diagrama primerov 

uporabe, diagrama zaporedja in diagrama aktivnosti, ki smo jih izdelali s pomočjo 

programske opreme Microsoft Office Visio. 

6.2 Diagram primerov uporabe videokonference 

Diagrami primerov uporabe prikazujejo nabor primerov uporabe, akterje v 

obravnavanem sistemu in relacije med njimi. Predstavljajo statičen pogled primerov 

uporabe sistema. So ključni pri izdelavi modela sistema, saj nam služijo kot osnova 

pri identifikaciji odnosov zunanjih uporabnikov s sistemom in relacijami v sistemu. 

Opisujejo celoten sistem s stališča uporabnika (Booch in drugi, 2005). Sestavljeni so 

iz naslednjih gradnikov: 

 akterjev, 

 primerov uporabe in 

 okvirjev sistema. 

Akterji so osebe in organizacije ali zunanji sistemi, ki imajo eno ali več interakcij s 

sistemom. Običajno jih ponazorimo s preprosto podobo osebe. Primeri uporabe 

opisujejo zaporedje akcij, ki zagotavljajo neko merljivo dodano vrednost sistemu, 

prikažemo pa jih kot horizontalno elipso. Okvir, ki predstavlja mejo sistema, 

prikazuje kaj je v mejah fizičnega sistema in kaj ne. Za prikaz meje sistema 

uporabimo pravokotnik. Za povezave med posameznimi gradniki uporabljamo 

različne tipe relacij. Asociacija, relacija, ki povezuje akterje s primeri uporabe, je 

najosnovnejša med relacijami. Narišemo jo s črto med akterji in primeri uporabe z 

medsebojno interakcijo. Znotraj sistema pa lahko med različnimi primeri uporabe 

prikažemo tudi relaciji razširi (predstavlja izjemne ali redke primere, na katere se le 

redko sklicujemo) in vključi (predstavlja ravnanje, ki ni vključeno v primeru 

uporabe). 
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Na sliki 11 je prikazan diagram primerov uporabe sistema VOX. V sistemu sta 

prisotna dva akterja: uporabnik in predavatelj. Uporabnik predstavlja osebo, ki se je 

v konferenčno okolje pridružila kot gost z namenom ogleda predavanja; predavatelj 

oziroma gostitelj, pa predavanje vodi. V diagramu so prikazani tudi primeri uporabe, 

ki jih ponuja okolje VOX. To so: udeležba v videokonferenci, izmenjava žive slike in 

zvoka, uporaba interaktivne table, klepetanje, glasovanje v anketah, izmenjava 

datotek, deljenje računalniškega namizja ter razširjena primera uporabe – snemanje 

dogajanja in upravljanje z oddaljenim namizjem. 

Sistem konferenc VOX

Uporabnik

Predavatelj

Udeležba v videokonferenci

*

*

*

*
Klepetanje*

*

*

*

Deljenje rač. namizja Upravljanje z oddaljenim rač.

Glasovanje v anketah

Izmenjava datotek

Snemanje videokonference

*

*

*

*

«extends»

*

* *

*

*

*

*

*

«extends»

Uporaba interaktivne table

*

*

*

*

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Izmenjava žive slike in zvoka

*

*

*

*

«extends»

«extends»

 

Slika 11: Diagram primerov uporabe za spletno konferenco VOX 

Uporabnik ima brez dodatnih dovoljenj omejeno uporabo orodij, saj lahko poleg 

udeležbe v videokonferenci aktivno uporablja le še klepet, glasuje v anketah in 
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sprejema datoteke v skupni rabi, v ostalih primerih uporabe sodeluje pasivno. 

Predavatelj ima jasno popolni dostop do vseh primerov uporabe. Ključni primer 

uporabe je udeležba v videokonferenci, ki omogoča uporabniku ogled predavanja. V 

nadaljevanju je ključni primer uporabe podrobneje razčlenjen in opisan s pomočjo 

diagrama zaporedja in diagrama aktivnosti. 

6.3 Diagram zaporedja za ogled predavanja 

Diagrami zaporedja prikazujejo časovno urejeno sodelovanje med objekti, njihova 

razmerja in sporočila, ki lahko potujejo med njimi. Spadajo med diagrame interakcije 

(Booch in drugi, 2005). Gradniki, ki jih sestavljajo so: 

 akterji oziroma objekti (prikazani enako kot v diagramu primerov uporabe ali 

kot pravokotniki), 

 aktivnosti (prikazane kot ozki vertikalni pravokotniki) in  

 sporočila (prikazana na puščicah). 

Za izbrani primer uporabe, tj. udeležbo v videokonferenci, je na sliki 12 prikazan 

diagram zaporedja. Poleg uporabnika in predavatelja nastopa v diagramu zaporedja 

kot akter tudi konferenčni sistem VOX. Prikazana sporočila nam v časovnem 

zaporedju ponazarjajo potek udeležbe v videokonferenci od začetka do konca ogleda 

predavanja. 

Predavatelj oziroma gostitelj, mora najprej uporabniku posredovati URL povezavo 

spletne konference, preko katere uporabnik vstopi v konferenčni portal VOX. Sistem 

uporabnika vpraša po načinu prijave: uporabnik se lahko prijavi kot gost ali kot član 

AAI federacije, nakar uporabnik izbere prvo možnost. Sistem ga nato povpraša po 

želenemu imenu za prikaz v konferenci, ki ga uporabnik v naslednjem koraku vpiše. 

Za tem sistem zahteva potrdilo pravnega obvestila, ki ga uporabnik sprejme. Sledi 

preveritev ustreznosti programske opreme, natančneje dodatka Adobe Flash. Sistem 

nato od predavatelja zahteva dovoljenje za priključitev uporabnika k 

videokonferenci. Predavatelj zahtevo odobri in s tem se uporabnik priključi k ogledu 

videokonference. Po končani videokonferenci se uporabnik iz sistema odjavi. 
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Videokonferenca::Uporabnik Videokonferenca::PredavateljVideokonferenca::Sistem konferenc VOX

Vstop v portal spletnih konferenc VOX

Izbira "gost"

Preveri ustreznost programske opreme

Dodelitev pravic

Pridružitev v videokonferenco

Odjava iz sistema

AAI prijava/gost?

Pravno obvestilo?

Pravica za dostop?

Vpis imena

Postedovanje URL spletne konference

Ime?

Strinjanje s pravnim obvestilom

 

Slika 12: Diagram zaporedja ogleda predavanja v spletni konferenci VOX 

6.4 Diagram aktivnosti za ogled predavanja 

Diagram aktivnosti prikazuje tok izvajanja operacij od aktivnosti do aktivnosti pri 

obdelavi podatkov znotraj sistema. Prikazuje dinamični aspekt na sistem in je 

posebej pomemben pri modeliranju funkcij sistema (Booch in drugi, 2005). Za 

razliko od diagrama zaporedja vključuje izjemne situacije do katerih lahko pride v 

sistemu. Sestavljajo ga naslednji elementi: 

 začetek (prikazan kot poln krog), 

 konec (obkrožen poln krog), 

 aktivnost (zaobljeni pravokotnik), 
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 odločitev (za 45° stopinj zasukan kvadrat) in 

 združevanje ter razvejanje (horizontalna črta z več vhodi in enim izhodom za 

združevanje, oziroma z enim vhodom in več izhodi za združevanje). 

Diagram aktivnosti za ogled predavanja v sistemu VOX je prikazan na sliki 13. Po 

vstopu v portal VOX sta na izbiro prijava kot gost ali član AAI federacije. Če 

uporabnik ni član AAI federacije, za vstop v videokonferenco izbere prijavo kot gost 

in za nadaljevanje vnese svoje ime. V primeru, da uporabnik izbere AAI prijavo, 

sistem od njega zahteva vnos uporabniškega imena in gesla, ki pa ju ob prvi prijavi 

običajno nima, zato s postopkom ne more nadaljevati. Nato je uporabnik pozvan k 

sprejetju pravnega obvestila, ki ga mora sprejeti za nadaljevanje postopka. Ko ga 

sprejme, sistem preveri uporabnikovo programsko opremo, ki je potrebna za spletno 

videokonferenco. Če ta ni nameščena, ponudi možnost namestitve. Uporabniku z 

nameščeno programsko opremo mora vstop v videokonferenčno okolje dovoliti še 

predavatelj. Ko mu predavatelj odobri vstop, se uporabnik pridruži konferenci, iz 

katere se lahko kadarkoli odjavi in s tem zaključi z ogledom predavanja. 
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Vstop v portal VOX

Namestitev prog. opreme

Pridružitev videokonferenci

Odjava iz sistema

[Predav. ne dovoli uporabniku vstopa v konf.] 

[Predav. dovoli uporabniku vstop v konf.] 

[Zahtevana prog. oprema namescena] 

[Vstop kot gost] 

[Ni zahtevane prog. opreme] 

[AAI prijava] 

Vpis imena

[Uporabnik ne sprejme pravnega obv.] 

[Uporabnik sprejme pravno obvestilo] 

Vpis AAI up. imena in gesla

[Pravilno up. ime in geslo] 

[Napačno up. ime ali geslo] 

 

Slika 13: Diagram aktivnosti ogleda predavanja v spletni konferenci VOX 
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7 PRIPRAVA IN POTEK KONFERENCE 

7.1 Priprave na videokonferenčno komunikacijo 

Za kakovostno e-izobraževanje s pomočjo videokonferenc so potrebne ustrezne 

priprave izvajalca e-izobraževanja. Gostitelj, ki ustvari konferenco, mora sistem 

dobro poznati in se na konferenco dobro pripraviti. Pripraviti mora gradivo, ki ga bo 

uporabljal za predavanje in, če je to potrebno, uporabnikom poslati povabilo za 

pridružitev. Uporabnik mora biti vsaj osnovno seznanjen s konferenčnim sistemom, 

sicer zelo težko sledi poteku predavanja. 

Konferenčna orodja, ki jih mora namestiti uporabnik, se običajno prenesejo z uradne 

spletne strani in namestijo pred predvidenim začetkom konference. Nekatera orodja 

za delovanje potrebujejo le vtičnik za spletni brskalnik, ki se sicer enostavno in hitro 

namesti pred vstopom v konferenco, težava pa nastane, če na primer uporabnik 

računalnika nima administratorskih pravic za nameščanje. Uporabnik se lahko na 

spletni strani ponudnika pozanima o zahtevah za sodelovanje v konferenci in poskrbi 

za njihovo izpolnitev. 

Pred samo konferenco je priporočljivo, da vsi sodelujoči preizkusijo delovanje 

mikrofona in po potrebi tudi spletne kamere. Nekatera konferenčna okolja 

vključujejo tudi možnost nastavitve zvoka s pomočjo čarovnika ali testnega klica. 

7.2 Primer poteka videokonference v okolju VOX 

Za ogled predavanja v konferenčnem okolju VOX potrebujemo računalnik z 

internetno povezavo in spletni brskalnik z nameščenim dodatkom Flash Player. 

Uporabnik lahko na Arnesovi spletni strani 

https://vox.arnes.si/common/help/en/support/meeting_test.htm preveri, če je njegov 

računalnik pripravljen na uporabo spletnih konferenc VOX. Četudi ga spletna stran 

opozori, v kolikor nima nameščenega dodatka Adobe Connect Add-in, ta ni potreben 

za ogled predavanja, temveč le za deljenje namizja in dodajanja dokumentov v 

skupno rabo. Če se želi uporabnik pridružiti videokonferenci preko mobilne naprave, 

je potrebna namestitev programa Adobe Connect. 

https://vox.arnes.si/common/help/en/support/meeting_test.htm
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Za dostop do videokonference uporabnik najprej potrebuje spletni naslov konference, 

ki mu ga posreduje predavatelj. Naslov vnese v spletni brskalnik v obliki: 

https://vox.arnes.si/xxxx-yyy, kjer zadnji del naslova (xxxx-yyy) predstavlja spletno 

mesto konference. Prikaže se spletna stran, kjer lahko uporabnik vstopa kot gost 

(angl. Enter as a Guest) ali z uporabniškim imenom in geslom (angl. Enter with your 

login and password). Uporabnik običajno izbere prvo in vpiše svoje ime, kot je 

prikazano na sliki 14. 

 

Slika 14: Vstop uporabnika kot gosta v konferenčno okolje VOX (Arnes, 2014) 

Ob vstopu se prikaže pravno obvestilo, ki ga uporabnik potrdi (slika 15). 

 

Slika 15: Potrditev pravnega obvestila (Arnes, 2014) 
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Če ima uporabnik na svojem računalniku že nameščen dodatek Flash Player, je pred 

vstopom v videokonferenčno okolje potrebno počakati le, da mu gostitelj konference 

odobri vstop. Po odobritvi se zažene vmesnik konferenčnega sistema VOX, ki ga 

prikazuje slika 16. 

 

Slika 16: Uporabniški vmesnik konferenčnega okolja VOX (Arnes, 2014) 

Brez dodatnih dovoljenj je nabor uporabe orodij omejen. Osnovni način uporabe je 

namenjen predvsem ogledu predavanja. Za aktivno sodelovanje lahko gostitelj 

omogoči uporabo mikrofona in kamere. Pred samo uporabo mikrofona v konferenci 

lahko uporabnik njegovo delovanje preizkusi s čarovnikom za nastavitev zvoka 

(angl. Audio Setup Wizard), do katerega dostopa preko menija Meeting v orodni 

vrstici uporabniškega vmesnika. Če je gostitelj omogočil uporabo mikrofona, se v 

orodni vrstici prikaže bela ikona mikrofona. S pritiskom nanjo se ikona obarva 

zeleno, kar pomeni da je mikrofon aktiven. V kolikor se pojavi okno "Adobe Flash 

Player Settings", ki preveri, če uporabnik dovoli orodju VOX dostop do mikrofona in 

kamere, lahko uporabnik z izbiro "Allow" dovoli dostop do mikrofona in kamere. 

Podobno velja za nastavitev dostopa za spletno kamero. Izhod iz videokonferenčnega 
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okolja se enostavno izvede tako, da uporabnik zapre konferenčno okno, s čimer ga 

sistem odjavi iz konference. 

Uporaba spletnih konferenc VOX kot orodja za e-izobraževanje, je bila večkrat 

dokumentirana. Čeprav je v večini primerov šlo za testne projekte, pa lahko iz njih 

dobimo dragocene podatke za nadaljnje delo. Tako so na primer na Osnovni šoli 

Ljudski vrt Ptuj s pomočjo spletnih konferenc VOX organizirali kviz, v katerem so 

sodelovale tri skupine nadarjenih učencev. Učenci so bili nad izkušnjo navdušeni in 

izrazili polno novih idej, ki bi jih lahko uresničili s pomočjo spletnih videokonferenc 

(Nedeljko in Sužnik, 2011). Podobno so se za preizkus spletnih konferenc VOX 

odločili na Osnovni šoli Ledina, ki poučuje učence s posebnimi potrebami. Vsi 

udeleženi so bili mnenja, da so spletne videokonference koristen dodatek ali celo 

nadomestek običajnemu izobraževanju. To se je izkazalo zlasti pomembno pri 

učencih s posebnimi potrebami, ki ne morejo obiskovati klasičnega pouka 

(Podjavoršek in Prevec, 2011). Orodje VOX so preizkusili tudi učitelji naravoslovja 

iz osnovnih šol cele Slovenije. Pri pilotnem projektu imenovanem Učiteljski 

izmenjevalnik, kjer učitelji delijo uspešne ideje in izkušnje poučevanja s svojimi 

kolegi, so spletne konference VOX uporabili za snemanje in izmenjavo idej med 

dvanajstimi študijskimi središči po Sloveniji. Z izjemo manjših napak v obliki 

slabšega zvoka in slike zaradi slabe internetne povezave ali oddaljenosti mikrofonov 

od govorca so konference potekale brez zapletov. Učitelji so bili nad izkušnjo zelo 

zadovoljni in izrazili več načrtov za nadaljnjo rabo spletnih videokonferenc 

(Moravec, 2013). 
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8 ZAKLJUČEK 

V sodobni, na znanju temelječi družbi se izobraževanje ne zaključi ob koncu 

formalnega šolanja, ampak se nadaljuje skozi celotno življenjsko obdobje 

posameznika. Hiter, dinamičen način življenja v dobi, v kateri se količina znanj in 

informacij povečuje eksponentno, namreč poraja potrebe po vseživljenjskem učenju. 

Za učinkovito strategijo vseživljenjskega učenja so potrebne spremembe že v 

šolskem izobraževalnem sistemu, ki se mora zavedati pomena vseživljenjskega 

izobraževanja. Skupaj s pojmom vseživljenjskega učenja se pojavi potreba po novih 

načinih izobraževanja. Eden izmed najučinkovitejših na tem področju je študij na 

daljavo, ki je bil v preteklosti zaradi neustrezne tehnologije dolgo nekonkurenčen. V 

večji razsežnosti je študij na daljavo prvič zaživel s pojavom radia in televizije, 

vendar vse do uvedbe interneta in IKT ni bilo mogoče komunicirati v realnem času - 

sinhrono. V zadnjih letih pa je predvsem po zaslugi širokopasovnih internetnih 

povezav mogoča dvosmerna sinhrona komunikacija v sliki in zvoku. 

Izobraževanje z uporabo IKT pogosto označujemo s pojmom elektronsko 

izobraževanje ali e-izobraževanje. Elektronsko izobraževanje postaja najhitrejše 

rastoči način učenja v vzgojno-izobraževalnem sektorju in ima brez dvoma svetlo 

prihodnost. Pomembno je ločiti med delno in popolno podprtim e-izobraževanjem. V 

prvem primeru gre za klasično izobraževanje obogateno z uporabo tehnologije, v 

drugem pa je izobraževanje v celoti podprto z IKT. 

Vse pomembnejše orodje v e-izobraževanju so videokonference, ki omogočajo 

sočasno komunikacijo med ljudmi na dveh ali več lokacijah hkrati. Zaradi 

dvosmernega prenosa podatkov se uporabniki videokonference med seboj lahko 

vidijo in slišijo v realnem času, kar daje občutek osebne interakcije, ki je pri drugih 

oblikah e-izobraževanja ni. Kjer je omogočen dostop do interneta, so v izobraževanju 

posebej učinkovite spletne videokonference, ki za delovanje potrebujejo le osebni 

računalnik ali mobilno napravo z internetno povezavo. Za razliko od klasičnih 

konferenc so cenovno veliko ugodnejše in zato dostopne množici uporabnikov. 

Nekateri programi za spletne videokonference poleg samega prenosa zvoke in slike 

ponujajo vrsto dodatnih orodij, s katerimi obogatijo e-izobraževanje. 
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V okviru magistrskega dela smo raziskali in v praksi preizkusili tri programske 

rešitve za uporabo spletnih videokonferenc, in sicer: Skype, VOX in WebEx. Izvedli 

smo njihovo primerjavo in jih na podlagi izbranih zahtev ovrednotil z metodo 

večparametrskega odločanja v programu DEXi. Kot ključne zahteve smo določili 

kvaliteto zvoka in slike, nabor dodatnih orodij namenjenih izobraževanju ter možnost 

sočasnega sodelovanja vsaj desetih udeležencev. Kot najprimernejše so se izkazale 

spletne konference VOX, ki jih Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes 

brezplačno ponuja svojim članom. 

S pomočjo diagramskih tehnik UML, ki se uporabljajo za analizo, grafično 

ponazoritev in načrtovanje računalniških sistemov, smo za primer spletne konference 

VOX izdelali model njenih funkcionalnosti in obnašanja. Celoten model je 

predstavljen z vidika uporabnika, ki se pridruži spletni konferenci VOX z namenom 

ogleda predavanja. Izdelali smo diagram primerov uporabe, diagram zaporedja in 

diagram aktivnosti. Posebej smo predstavili potek priprave na videokonferenco in 

postopek vstopa v videokonferenčno okolje VOX. 

S preizkusom in modeliranjem spletnih videokonferenčnih sistemov smo ugotovili, 

da lahko z IKT orodji naredimo izobraževanje veliko bolj zabavno in s sodelovanjem 

uporabnikov tudi interaktivno ter s tem še bolj kvalitetno. Pri tem se moramo 

zavedati, da je izbira videokonferenčnega sistema in njegova pravilna raba ključnega 

pomena. Znanje, ki nam je posredovano na tak način, običajno hitreje osvojimo in v 

praksi tudi lažje uporabimo. 
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PRILOGA 1: POROČILO ODLOČITVENEGA MODELA O IZBIRI 

VIDEOKONFERENČNEGA ORODJA IZ PROGRAMA DEXI 

Zaloge vrednosti 
 
Kriterij  Zaloga vrednosti  

Ocena videokonferenčnega sistema  Nesprejemljiva; Sprejemljiva; Dobra; Odlična  
├─Tehnični kriteriji  Neprimerni; Primerni; Odlični  
│ ├─Tehnični kriteriji 1  Neprimerni; Primerni; Odlični  
│ │ ├─Število udeležencev  <10; 10-20; >20  
│ │ ├─Dodatna orodja  Neprimerna; Primerna; Odlična  
│ │ │ ├─Oddaljeno namizje  Nepodprto; Delno podprto; Podprto  
│ │ │ ├─Interaktivna tabla  Nepodprta; Podprta  
│ │ │ ├─Izmenjava datotek  Nepodprta; Podprta  
│ │ │ └─ Preverjanje znanja  Nepodprto; Podprto  
│ │ └─Kakovost videokonference  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  
│ │   ├─Kakovost zvoka  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  
│ │   └─Kakovost videa  Slaba; Zadovoljiva; Dobra  
│ └─Tehnični kriteriji 2  Neprimerni; Primerni; Odlični  
│   ├─Klepet  Nepodprt; Podprt  
│   ├─Podpora mobilnim napravam  Ne; Da  
│   └─Snemanje videokonference  Nepodprto; Podprto  
├─Cena  Nesprejemljiva; Sprejemljiva; Ugodna  
└─Drugi kriteriji  Neprimerni; Primerni; Odlični  
  ├─Uporaba  Neprijazna; Primerna; Prijazna  
  │ ├─Uporabniški vmesnik  Neprimeren; Primeren; Odličen  
  │ └─Pomoč in podpora  Neprimerna; Primerna; Odlična  
  └─Namestitev  Potrebna; Nepotrebna  
 
Ocena videokonferenčnega sistema 
1.  Nesprejemljiva    
2.  Sprejemljiva    
3.  Dobra    
4.  Odlična    
 
Tehnični kriteriji 
1.  Neprimerni    
2.  Primerni    
3.  Odlični    
 
Tehnični kriteriji 1 
1.  Neprimerni    
2.  Primerni    
3.  Odlični    
 
Število udeležencev 
1.  <10    
2.  10-20    
3.  >20    
 
Dodatna orodja 
1.  Neprimerna    
2.  Primerna    
3.  Odlična    
 
Oddaljeno namizje 
1.  Nepodprto    
2.  Delno podprto    
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3.  Podprto    
 
Interaktivna tabla 
1.  Nepodprta    
2.  Podprta    
 
Izmenjava datotek 
1.  Nepodprta    
2.  Podprta    
 
Preverjanje znanja 
1.  Nepodprto    
2.  Podprto    
 
Kakovost videokonference 
1.  Slaba     
2.  Zadovoljiva     
3.  Dobra     
 
Kakovost zvoka 
1.  Slaba    
2.  Zadovoljiva    
3.  Dobra    
 
Kakovost videa 
1.  Slaba    
2.  Zadovoljiva    
3.  Dobra    
 
Tehnični kriteriji 2 
1.  Neprimerni    
2.  Primerni    
3.  Odlični    
 
Klepet 
1.  Nepodprt    
2.  Podprt    
 
Podpora mobilnim napravam 
1.  Ne    
2.  Da    
 
Snemanje videokonference 
1.  Nepodprto    
2.  Podprto    
 
Cena 
1.  Nesprejemljiva    
2.  Sprejemljiva    
3.  Ugodna    
 
Drugi kriteriji 
1.  Neprimerni  
2.  Primerni  
3.  Odlični  
 
Uporaba 
1.  Neprijazna    
2.  Primerna    
3.  Prijazna    
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Uporabniški vmesnik 
1.  Neprimeren    
2.  Primeren    
3.  Odličen    
 
Pomoč in podpora 
1.  Neprimerna    
2.  Primerna    
3.  Odlična    
 
Namestitev 
1.  Potrebna    
2.  Nepotrebna    
 
Funkcije 
 
Kriterij  Pravil  Definiranost  Določenost  Vrednosti  

Ocena videokonferenčnega 
sistema  

18/27  66,67%  100,00%  
Nesprejemljiva:16, 
Sprejemljiva:7,Dobra:
2,Odlična:2  

├─Tehnični kriteriji  9/9  100,00%  100,00%  
Neprimerni:5, 
Primerni:3,Odlični:1  

│ ├─Tehnični kriteriji 1  18/27  66,67%  100,00%  
Neprimerni:15, 
Primerni:7,Odlični:5  

│ │ ├─Število udeležencev       

│ │ ├─Dodatna orodja  17/24  70,83%  100,00%  
Neprimerna:15, 
Primerna:5,Odlična:4  

│ │ │ ├─Oddaljeno namizje       

│ │ │ ├─Interaktivna tabla       

│ │ │ ├─Izmenjava datotek       

│ │ │ └─Q & A       

│ │ └─Kakovost 

videokonference  
7/9  77,78%  100,00%  

Slaba:4,Zadovoljiva:2,
Dobra:3  

│ │   ├─Kakovost zvoka       

│ │   └─Kakovost videa       

│ └─Tehnični kriteriji 2  6/8  75,00%  100,00%  
Neprimerni:6,Primerni
:1,Odlični:1  

│   ├─Klepet       

│   ├─Podpora mobilnim 

napravam  
     

│   └─Snemanje 

videokonference  
     

├─Cena       

└─Drugi kriteriji  6/6  100,00%  100,00%  
Neprimerni:2,Primerni
:3,Odlični:1  

  ├─Uporaba  9/9  100,00%  100,00%  
Neprijazna:4,Primern
a:3,Prijazna:2  

  │ ├─Uporabniški vmesnik       

  │ └─Pomoč in podpora       

  └─Namestitev      
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Tabele odločitvenih pravil 
 
Odločitvena pravila 

  
Tehnični 
kriteriji  

Cena  
Drugi 
kriteriji  

Ocena videokonferenčnega 
sistema  

  41%  37%  22%    

1  Neprimerni  *  *  Nesprejemljiva  
2  <=Primerni  <=Sprejemljiva  Neprimerni  Nesprejemljiva  
3  *  Nesprejemljiva  *  Nesprejemljiva  

4  Primerni  Sprejemljiva  >=Primerni  Sprejemljiva  
5  Primerni  >=Sprejemljiva  Primerni  Sprejemljiva  
6  >=Primerni  Sprejemljiva  Primerni  Sprejemljiva  
7  Primerni  Ugodna  <=Primerni  Sprejemljiva  
8  >=Primerni  Ugodna  Neprimerni  Sprejemljiva  
9  Odlični  Sprejemljiva  <=Primerni  Sprejemljiva  

10  Odlični  >=Sprejemljiva  Neprimerni  Sprejemljiva  

11  Primerni  Ugodna  Odlični  Dobra  
12  Odlični  Ugodna  Primerni  Dobra  

13  Odlični  >=Sprejemljiva  Odlični  Odlična  

 
  Tehnični kriteriji 1  Tehnični kriteriji 2  Tehnični kriteriji  

  50%  50%    

1  Neprimerni  *  Neprimerni  
2  *  Neprimerni  Neprimerni  

3  Primerni  >=Primerni  Primerni  
4  >=Primerni  Primerni  Primerni  

5  Odlični  Odlični  Odlični  

 

  
Število 
udeležencev  

Dodatna 
orodja  

Kakovost 
videokonference  

Tehnični kriteriji 
1  

  41%  41%  18%    

1  <10  *  *  Neprimerni  
2  *  Neprimerna  *  Neprimerni  

3  10-20  >=Primerna  <=Primerna  Primerni  
4  >=10-20  Primerna  <=Primerna  Primerni  
5  >=10-20  >=Primerna  Neprimerna  Primerni  

6  >=10-20  >=Primerna  Odlična  Odlični  
7  >20  Odlična  >=Primerna  Odlični  

 

  
Oddaljeno 
namizje  

Interaktivna 
tabla  

Izmenjava 
datotek  

Preverjanje 
znanja   

Dodatna 
orodja  

  24%  49%  22%  4%    

1  Nepodprto  *  *  *  Neprimerna  
2  <=Delno podprto  Nepodprta  *  *  Neprimerna  
3  *  Nepodprta  Nepodprta  *  Neprimerna  
4  *  Nepodprta  *  Nepodprto  Neprimerna  

5  >=Delno podprto  Podprta  Nepodprta  *  Primerna  
6  Podprto  Nepodprta  Podprta  Podprto  Primerna  

7  >=Delno podprto  Podprta  Podprta  *  Odlična  

 
  Kakovost zvoka  Kakovost videa  Kakovost videokonference  

  63%  38%    

1  Slaba  *  Slaba  
2  <=Zadovoljiva  Slaba  Slaba  

3  Zadovoljiva  Zadovoljiva  Zadovoljiva  
4  Dobra  Slaba  Zadovoljiva  

5  >=Zadovoljiva  Dobra  Dobra  
6  Dobra  >=Zadovoljiva  Dobra  
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  Klepet  
Podpora mobilnim 
napravam  

Snemanje 
videokonference  

Tehnični kriteriji 
2  

  43%  14%  43%    

1  Nepodprt  *  *  Neprimerni  
2  *  *  Nepodprto  Neprimerni  

3  Podprt  Ne  Podprto  Primerni  

4  Podprt  Da  Podprto  Odlični  

 
  Uporaba  Namestitev  Drugi kriteriji  

  69%  31%    

1  Neprijazna  *  Neprimerni  

2  Primerna  *  Primerni  
3  >=Primerna  Potrebna  Primerni  

4  Prijazna  Nepotrebna  Odlični  

 
 
  Uporabniški vmesnik  Pomoč in podpora  Uporaba  

  71%  29%    

1  Neprimeren  *  Neprijazna  
2  <=Primeren  Neprimerna  Neprijazna  

3  Primeren  >=Primerna  Primerna  
4  Odličen  Neprimerna  Primerna  

5  Odličen  >=Primerna  Prijazna  

 
Povprečne uteži 
 
Kriterij  Lokalne  Globalne  Lok.norm.  Glob.norm.  

Ocena videokonferenčnega sistema      

├─Tehnični kriteriji  41  41  41  41  

│ ├─Tehnični kriteriji 1  50  20  50  20  

│ │ ├─Število udeležencev  41  8  41  8  

│ │ ├─Dodatna orodja  41  8  41  8  

│ │ │ ├─Oddaljeno namizje  24  2  32  3  

│ │ │ ├─Interaktivna tabla  49  4  44  4  

│ │ │ ├─Izmenjava datotek  22  2  20  2  

│ │ │ └─Preverjanje znanja   4  0  4  0  

│ │ └─Kakovost videokonference  18  4  18  4  

│ │   ├─Kakovost zvoka  63  2  63  2  

│ │   └─Kakovost videa  38  1  38  1  

│ └─Tehnični kriteriji 2  50  20  50  20  

│   ├─Klepet  43  9  43  9  

│   ├─Podpora mobilnim napravam  14  3  14  3  

│   └─Snemanje videokonference  43  9  43  9  

├─Cena  37  37  37  37  

└─Drugi kriteriji  22  22  22  22  

  ├─Uporaba  69  15  77  17  

  │ ├─Uporabniški vmesnik  71  11  71  12  

  │ └─Pomoč in podpora  29  4  29  5  

  └─Namestitev  31  7  23  5  
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Rezultati vrednotenja 
 
Kriterij  Skype  VOX  WebEx Meetings  

Ocena videokonferenčnega sistema  Nesprejemljiva  Odlična  Sprejemljiva  
├─Tehnični kriteriji  Neprimerni  Odlični  Primerni  
│ ├─Tehnični kriteriji 1  Neprimerni  Odlični  Primerni  
│ │ ├─Število udeležencev  <10  >20  >20  
│ │ ├─Dodatna orodja  Neprimerna  Odlična  Odlična  
│ │ │ ├─Oddaljeno namizje  Delno podprto  Podprto  Podprto  
│ │ │ ├─Interaktivna tabla  Nepodprta  Podprta  Podprta  
│ │ │ ├─Izmenjava datotek  Podprta  Podprta  Podprta  
│ │ │ └─Preverjanje znanja   Nepodprto  Podprto  Nepodprto  
│ │ └─Kakovost videokonference  Odlična  Primerna  Neprimerna  
│ │   ├─Kakovost zvoka  Dobra  Zadovoljiva  Slaba  
│ │   └─Kakovost videa  Zadovoljiva  Zadovoljiva  Zadovoljiva  
│ └─Tehnični kriteriji 2  Neprimerni  Odlični  Odlični  
│   ├─Klepet  Podprt  Podprt  Podprt  
│   ├─Podpora mobilnim napravam  Da  Da  Da  
│   └─Snemanje videokonference  Nepodprto  Podprto  Podprto  
├─Cena  Ugodna  Ugodna  Sprejemljiva  
└─Drugi kriteriji  Neprimerni  Primerni  Primerni  
  ├─Uporaba  Primerna  Prijazna  Primerna  
  │ ├─Uporabniški vmesnik  Primeren  Odličen  Primeren  
  │ └─Pomoč in podpora  Odlična  Odlična  Odlična  
  └─Namestitev  Potrebna  Nepotrebna  Nepotrebna  
 


