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Видео конференции во MOODLE

• Една од активностите кои може да се креираат во 
MOODLE, а не е дел од оние активности кои се 
добиваат со самата инсталација на MOODLE 
платформата е OpenMeetings односно видео 
конференциите. конференциите. 

• MOODLE има можност за комуникација помеѓу 
корисниците преку форум и разговор (chat), но 
сепак недостига можноста за видео конференции.

• Во понатамошното излагање ќе биде разгледано 
интегрирањето на видео конференции, односно 
OpenMeetings за потребите на СОТУ “Ѓорѓи 
Наумов” и можностите кои ги нуди.



• При инсталирањето на видео 
конференции, односно OpenMeetings 
за потребите на MOODLE во СОТУ 
“Ѓорѓи Наумов” во 2014 година се 

Инсталација на OpenMeetings

“Ѓорѓи Наумов” во 2014 година се 
појавуваат голем број проблеми и 
предизвици.

• Openmeetings е два пати тестиран на 
различни машини кои служат како 
сервер за видео-конференциите.



• Првиот пат е инсталиран на компјутер со 
оперативен систем Windows, процесор AMD ATHLON 
XP 3000+ со 2,2 GHz и 2GB RAM , чисто за да се 
почувствува софтверот и да се види дали може да се 
користи за непрофитни цели и за ограничени 
конференции во однос на учесници и ресурси.

Инсталација на OpenMeetings

конференции во однос на учесници и ресурси.

• Искуството со Windows води кон следните 
заклучоци: 

• подесувањето и инсталацијата се едноставни,

• при конверзија на документи се јавуваат проблеми,

• хардверот не ги задоволува основните потреби.



• Вториот пат, Openmeetings е инсталиран на 
училишниот сервер со Intel Core2Duo процесор, 4GB 
RAM и оперативен систем Linux-Mint, а тестирањето 
е директно за потребите на MOODLE платформата и 
се дојде до следните заклучоци:

• подесувањето и инсталацијата се комплицирани,

Инсталација на OpenMeetings

• • подесувањето и инсталацијата се комплицирани,

• • хардверот е доволен за конвертирање на документи и 
за работа на апликацијата,

• • со додавање на повеќе од 10 корисници, секој со своја 
камера, може да се јават проблеми во зависност од 
хардверот кај корисниците (на страната на клиентот) и

• • со протокот се јавуваат вистински проблеми.



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• Openmeetings користи Red5 стриминг сервер и 
интегрирана Apache Derby база на податоци, но за 
попрофесионална употреба се користи MySQL. 

• OpenMeetings е моќен како и комерцијалниот Adobe 
Connect, но за Adobe Flash Media Streaming  серверот 
(FMS) е потребно да се плаќа лиценца, за разлика од 
Red5 серверот кој е со отворен код напишан во Јава и 
се користи од страна на OpenMeetings. 

• Друга предност на Red5 е тоа што неговите 
карактеристики и можности се прилагодливи и со 
отворен код, за разлика од карактеристиките и 
можностите на FMS кои може да бидат пишувани и 
надградувани само од Adobe FMS тимот.



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• За снимање, конвертирање и пренесување на 
аудио и видео записи се потребни FFMpeg codec и 
SoX - Sound eXchange. 



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• За работа со слики се користи ImageMagick. 

• ImageMagick е софтвер за креирање и уредување 
на битмап слики. 

• Може да обработува 
и конвертира слики и конвертира слики 
во околу 100 
различни формати 
вклучувајќи GIF, 
JPEG, JPEG-2000, 
PNG, BMP, PhotoCD, 
TIFF и др.



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• За импортирање на Office документи потребно е да 
се инсталира OpenOfficeConverter.



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• За импортирање на PDF документи служи
GhostScript.



Софтвер и технологии потребни за 
инсталирање на серверот за OpenMeetings

• За работа со Adobe Flash SWF датотеки се користи SWFTools

• Колекцијата на алатки 
(PDF2SWF, SWFCombine,
SWFStrings, SWFDump,
JPEG2SWF, PNG2SWF,
GIF2SWF, WAV2SWF, GIF2SWF, WAV2SWF, 
AVI2SWF, Font2SWF,
SWFBBox, SWFC 
SWFExtract, AS3Compile) 
за читање на SWF
датотеки, нивно 
комбинирање и 
создавање од видео, 
текст, слики, PDF, аудио, 
скрипти и сл.



Интеграција на OpenMeetings во MOODLE

• Откако OpenMeetings ќе се инсталира на сопствен 
сервер, може лесно да се интегрира во MOODLE
како активност во сите курсеви. 

На сликата е претставено како 
се конфигурира OpenMeetings 
за потребите на е-училиште

• Секој предавач ќе може да креира активност 
OpenMeetings за своите студенти во своите курсеви. 



Примена и можности 
Креирање на активност OpenMeetings

При креирање на 
активност OpenMeetings 

прво се избира тип на 
соба или снимка од 
претходно одржана 
видео конференција 

Потоа се избира дали учениците да го 
чекаат наставникот (модераторот), дали 
првиот што ќе пристапи да се здобие со 
права на модератор или секој учесник во 
конференцијата автоматски да се здобие 

со право на модератор.



Соба од типот Conference (max 16 participants) 



Соба од типот Audience (max 32 participants)



Соба од типот Webinar (max 150 participants)



Прикажување на претходно снимена конференција



Избирање на активност Openmeetings

• Можностите на OpenMeetings во MOODLE ќе бидат 
разгледани во веќе креирана соба од типот 
Conference каде секој учествува со камера и 
микрофон, за разлика од Audience, каде 
учесниците имаат вклучено само микрофон и 
Webinar, каде нема вклучено камера и микрофон.Webinar, каде нема вклучено камера и микрофон.

На почеток се избира веќе 
креирана видео-конференција 

Потоа се чека 
одредено време за 

поврзување со 
серверот 



Пред да започне 
конференцијата се 
избира камера и 

микрофон што ќе ги 
користи корисникот

За крај се избира 
резолуција на 

камерата, и видео 
конференцијата 
може да започне

Потоа се избира начинот на 
комуникација: аудио и видео, 
само аудио, само видео или 
без аудио и видео (статична 

слика)



Права на модераторот 

• За време на конференцијата модераторот може да 
му додели одредени привилегии на секој корисник: 

• Allow/Deny moderation (да го направи модератор)

• Allow/Deny to draw on whiteboard (да му додели пристап 
до работната табла)

• Allow/Deny screen-sharing/record screen (да може да го 
снима и да го дели сопствениот екран) 

• Allow/Deny Remote Control Screen (да има можност за 
контрола на оддалечен екран)

• Give exclusive audio to others or self (да има аудио 
контрола врз сите корисници)

• (Re-) Start Audio, Video or Device settings (да може да 
направи рестартирање на уредите)



Снимање и делење на екранот

• Исто така корисникот, за време на конференцијата 
може да го снима и дели екранот со корисниците и 
да има целосна контрола врз оддалечен компјутер.

На оваа слика корисник кој 
работи на компјутер со Windows 

оперативен систем има 
контрола врз екран на 

оддалечен компјутер со Linux 
оперативен систем



Разговор-Chat 

• Openmeetings има можност за разговор во кој може 
да се додаваат емоции. 

• За да не се оптеретува серверот, и секој учесник во 
видео конференцијата да не користи микрофон и 
камера, може слободно да се користи Chat за 
комуникација помеѓу учесниците. 



Multi-Whiteboard 

• Работната табла (whiteboard) се користи за 
прикажување на најразлични датотеки: PDF 
датотеки, JPG датотеки, OpenOffice Impress или 
Power Point презентации, Word документи и слично.  

Во случајот на сликата се 
прикажува Power Point 

презентација

Во OpenMeetings 
може да се отворат 

повеќе работни 
табли истовремено



Акции

• Менито Actions е интересно затоа што може во видео 
конференциите да се повика гостин (експерт од 
некоја област) кој не е корисник на MOODLE
платформата. 



• Openmeetings и покрај комплицираната 
инсталација и хардверските побарувања 
има неограничени можности и совршено 
се интегрира во MOODLE, но добро е да 

Заклучок

се интегрира во MOODLE, но добро е да 
се обезбеди моќен сервер и совршена 
оптичка интернет врска за непречено 
вклучување и користење на видео 
конференциите во самата платформа.



Ви благодарам на вниманието!!!

THE END


