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u Strumienie XML ułatwiające przetwarzanie i
rejestrację

u Interfejs do aplikacji klienckich wideo przeznaczony
do wyświetlania danych związanych ze spotkaniem
za pomocą ekranów lub projektorów wizyjnych

u Aplikacje klienckie wideo są dostępne na płycie DVD
DCN‑SW

u Przykładowy kod źródłowy języka C‑Sharp jest
dostępny na płycie DVD DCN‑SW

u Dostępna instrukcja producenta oprogramowania

Oprogramowanie konferencyjne do strumieniowej
transmisji danych konferencyjnych to interfejs
przeznaczony do dostarczania danych związanych ze
spotkaniem, np. aktualnie aktywni mówcy, listy
oczekujących na zabranie głosu, wyniki głosowań i
inne informacje. Dane te przesyłane są na ekrany oraz
projektory wizyjne.

Przegląd systemu

W przeciwieństwie do innych modułów
oprogramowania konferencyjnego, oprogramowanie
konferencyjne do strumieniowej transmisji danych
konferencyjnych nie wymaga interakcji operatora z
użytkownikiem. Zawiera interfejs łączący serwer
oprogramowania konferencyjnego z dowolną liczbą
aplikacji klienckich.
Interfejs składa się ze strumieni zawierających dane
związane z konferencją w formacie XML. Przy każdej
operacji (np. włączenie / wyłączenie mikrofonu,
rozpoczęcie / zakończenie głosowania) dane wysyłane
są w strumieniu XML.

Strumień dociera do aplikacji klienckiej wideo, która
jest podłączona do ekranu lub projektora wizyjnego
przeznaczonego do wyświetlania danych dotyczących
spotkania.
Zawartość każdego strumienia może być dowolnie
definiowana, tak aby każde oprogramowanie klienta
PC otrzymywało tylko wymagane dane konferencyjne.
Strumienie są zabezpieczane, co oznacza, że tylko
autoryzowane moduły oprogramowania klienta PC
mogą odbierać strumienie.

Podstawowe funkcje

Istnieje szereg różnych operacji, które mogą być
przesyłane strumieniowo. Główne elementy to:

• Rozpoczęcie / zakończenie spotkania, lista mówców,
lista oczekujących na zabranie głosu, wyniki głosowań
zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, aktywni
uczestnicy.

• Dostępne są filtry służące do zdefiniowania
zawartości strumienia; np. jeśli jedyną wymaganą w
strumieniu operacją jest głosowanie, wszystkie
pozostałe informacje można odfiltrować.



• Zanim operacje zostaną przesłane do strumienia, są
one kolejkowane. Rozmiary kolejek są dowolnie
definiowane.

• Autoryzacja klienta jest kontrolowana za pomocą listy
dozwolonych adresów IP. Klienci z nieznanym
adresem IP nie będą mogli odebrać strumienia.

• Przykładowy kod źródłowy języka C‑Sharp oraz
instrukcja producenta oprogramowania są dostępne
na płycie DVD DCN‑SW

Zamówienia - informacje

DCN‑SWSMD Oprogramowanie konferencyjne do stru-
mieniowej transmisji danych konferencyjnych
Oprogramowanie konferencyjne do strumieniowej
transmisji danych konferencyjnych systemu DCN Next
Generation umożliwia dostarczanie takich danych jak
aktywni mówcy, lista oczekujących na zabranie głosu i
wyniki głosowań. Dane są przesyłane na ekrany lub do
projektorów wizyjnych. Do stosowania z DCN‑SW.
Numer zamówienia DCN-SWSMD

DCN‑SWSMD‑E Elektroniczny kod do funkcji strumienio-
wej transmisji danych konferencyjnych oprogramowania
konferencyjnego
Oprogramowanie konferencyjne do strumieniowej
transmisji danych konferencyjnych systemu DCN Next
Generation umożliwia dostarczanie takich danych jak
aktywni mówcy, lista oczekujących na zabranie głosu i
wyniki głosowań. Dane są przesyłane na ekrany lub do
projektorów wizyjnych. Do stosowania z DCN‑SW. Kod
elektroniczny.
Numer zamówienia DCN-SWSMD-E

DCN‑SW Oprogramowanie konferencyjne – moduł głów-
ny
Moduł główny oprogramowania konferencyjnego
systemu DCN Next Generation to platforma, na której
działają wszystkie pozostałe moduły oprogramowania
konferencyjnego.
Numer zamówienia DCN-SW

DCN‑SWDB‑E Elektroniczny kod do bazy danych delega-
tów oprogramowania konferencyjnego
Baza danych uczestników oprogramowania
konferencyjnego systemu DCN Next Generation. Do
stosowania z DCN‑SW, elektroniczny kod autoryzacji.
Numer zamówienia DCN-SWDB-E
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