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u Ροές XML για εύκολη επεξεργασία και καταγραφή

u Διασύνδεση με εφαρμογές-πελάτες βίντεο για την
προβολή δεδομένων της συνεδρίασης σε οθόνες ή
προβολείς βίντεο

u Το DCN‑SW DVD διαθέτει μια εφαρμογή-πελάτη
βίντεο

u Το DCN‑SW DVD διαθέτει ένα παράδειγμα πηγαίου
κώδικα C‑Sharp

u Διατίθεται εγχειρίδιο του προγραμματιστή του
λογισμικού

Η Μονάδα απευθείας μετάδοσης δεδομένων λογισμικού
συνεδρίου είναι μια διασύνδεση για την παροχή
δεδομένων της συνεδρίασης, όπως οι τρέχοντες
ομιλητές, η λίστα αιτημάτων, τα αποτελέσματα της
ψηφοφορίας και άλλες πληροφορίες, σε οθόνες ή
προβολείς βίντεο.

Επισκόπηση συστήματος

Η Μονάδα απευθείας μετάδοσης δεδομένων λογισμικού
συνεδρίου, σε αντίθεση με άλλες μονάδες του
Λογισμικού συνεδρίου, δεν απαιτεί ανάμιξη του
χειριστή. Αποτελείται από μια διασύνδεση λογισμικού
για διασύνδεση από το Διακομιστή λογισμικού
συνεδρίου προς οποιονδήποτε αριθμό εφαρμογών-
πελατών.
Η διασύνδεση αποτελείται από ροές που περιέχουν
δεδομένα της συνεδρίασης σε μορφή XML. Κάθε στιγμή
που σημειώνεται κάποια δραστηριότητα (π.χ.
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου, έναρξη/
λήξη ψηφοφορίας), πραγματοποιείται αποστολή
δεδομένων μέσω της ροής XML.

Η ροή μπορεί να επιλεγεί από μια εφαρμογή-πελάτη
βίντεο, η οποία είναι συνδεδεμένη με μια οθόνη ή έναν
προβολέα βίντεο, για την προβολή των δεδομένων της
συνεδρίασης.
Το περιεχόμενο κάθε ροής μπορεί να καθοριστεί
ελεύθερα, έτσι ώστε κάθε πρόγραμμα-πελάτης
λογισμικού υπολογιστή να λαμβάνει μόνο τα
απαιτούμενα δεδομένα της συνεδρίασης.
Οι ροές προστατεύονται, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο
τα εξουσιοδοτημένα προγράμματα-πελάτες λογισμικού
υπολογιστή μπορούν να λαμβάνουν τις ροές.

Περιγραφή λειτουργ.

Με τις ροές αυτές είναι δυνατή η μετάδοση ποικίλων
δραστηριοτήτων. Τα κύρια στοιχεία είναι:

• Έναρξη/λήξη συνεδρίασης, λίστα ομιλητών, λίστα
αιτημάτων, αποτελέσματα ψηφοφορίας (τόσο σε
ατομικό όσο και σε συνολικό επίπεδο), συμμετέχοντες
σύνεδροι.



• Διατίθενται φίλτρα για τον καθορισμό του
περιεχομένου μιας ροής, π.χ. εάν για τη ροή
απαιτούνται μόνο οι δραστηριότητες σχετικά με
ψηφοφορία, το φίλτρο θα αποκλείσει όλες τις
υπόλοιπες πληροφορίες από τη ροή.

• Πριν αποσταλούν στη ροή, οι δραστηριότητες
τοποθετούνται σε ουρά. Το μέγεθος των ουρών μπορεί
να καθοριστεί ελεύθερα.

• Η εξουσιοδότηση του προγράμματος-πελάτη ελέγχεται
με μια λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεων IP.
Προγράμματα-πελάτες με άγνωστη διεύθυνση IP δεν
μπορούν να λάβουν τη ροή.

• Το DCN‑SW DVD διαθέτει ένα παράδειγμα πηγαίου
κώδικα C‑Sharp και το εγχειρίδιο του προγραμματιστή
του λογισμικού

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑SWSMD Λογισμικό συνεδρίου - Απευθείας μετάδο-
ση δεδομένων συνεδριάσεων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - μετάδοση
ροής δεδομένων συνεδρίασης, για παροχή δεδομένων
όπως οι τρέχοντες ομιλητές, η λίστα αιτημάτων, τα
αποτελέσματα ψηφοφοριών και άλλες πληροφορίες σε
οθόνες βίντεο ή προβολείς βίντεο. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με τη μονάδα DCN‑SW.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Ηλεκτρονικός κωδικός λογισμικού συν-
εδρίων για απευθείας μετάδοση δεδομένων συνεδριά-
σεων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - μετάδοση
ροής δεδομένων συνεδρίασης, για παροχή δεδομένων
όπως οι τρέχοντες ομιλητές, η λίστα αιτημάτων, τα
αποτελέσματα ψηφοφοριών και άλλες πληροφορίες σε
οθόνες βίντεο ή προβολείς βίντεο. Θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με τη μονάδα DCN‑SW. Ηλεκτρονικός
κωδικός.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWSMD-E

DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW

DCN‑SWDB‑E Λογισμικό συνεδρίων - Ηλεκτρονικός κωδι-
κός για τη βάση δεδομένων συνέδρων
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς - βάση
δεδομένων συνέδρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
τη μονάδα DCN‑SW, ηλεκτρονικός κωδικός
εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWDB-E
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