Megoldások
Webex

Rövid leírás
Milyen hardver kell
Mire jó a webex?
laptop kamerával beépített mikrofonnal
• Interaktív távoktatás során a képernyő már használható
megosztható a hallgatókkal (csak nézhetik,
de nem módosíthatják a tartalmát).
• A hallgatók kérdéseket tehetnek fel
írásban vagy szóban (ha engedélyezzük).

Előnyök
• A hallgatót nem kell beregisztrálni, csak egy
linket kell küldeni neki pl. Neptunon keresztül.
• Viszonylag egyszerűen kezelhető.
• Jó minőségű kép és hang.

Hátrányok
Az oktatónak (a "meeting"
kezdeményezőjének) jelenleg legalább egy
napot kell várni a regisztráció elkezdésétől
addig, amíg elkezdheti a tényleges óratartást.
• Legfeljebb 100 néző csatlakozhat.
• Bár lehetőség van videófelvétel készítésére,
de ez szerver oldalon történik, és most kb.
három nap múlva lesz elérhető

Twitch + OBS

Interaktív távoktatás (alapvetően
laptop kamerával beépített mikrofonnal
játékosok használják)
már használható, 1 Mbit/s feltöltési
- egy kattintással váltható elrendezések (pl sávszélességgel tesztelve van
csak kamerakép, számítógép kijelzőjének
közvetítése, stb
- hallgatók írásban tehetnek föl
kérdéseket

Nagy eszköztár ahhoz, hogy mi jelenjen meg élő
adásban (többféle jelenet segítségével)
• Gyors és könnyű regisztráció, várakozási idő
nélkül
• Nincs nézőszám korlát
• Egyszerű kezelhetőség a beállítás elvégzése
után
• Telefonos applikáció elérhető
• Kommunikáció a hallgatókkal szöveges
formában
• Visszanézhetőség 14 napig és gépre történő
videó felvétel

• Nincs lehetőség arra, hogy a hallgató szóban
kérdezzen az oktatótól
• Publikus platform tehát más is nézheti (ez
lehet akár előny is)

TEAMS

Interaktív távoktatás, akár képernyő
megosztással, vagy rajztábla segítségével.
Chatelni is lehet, videohívást
kezdeményezni. Lehetőség van az office
termékek használatára ugyanúgy mint az
asztali PC-n. Ha nem oktatásra használjuk,
akkor feladatkiosztásra, időterve is van
lehetőség. Mindezekről élő kép is adható.

1TB tárhely. Egyetemi oktatók regisztrálása
megtörtént. Nincs korlát. Applikáción is elérhető,
de jobb a PC. Bármikor nyomonkövethető,
visszanézhető. A kép és hang minősége jó. Linket
is lehet küldeni, ah szükséges a hallgatóknak.

A hallgatókat egyesével föl kell venni a
rendszerbe, email cím alapján. Lehetőség van
link vagy kódon keresztüli megadásra is, ha
valaki feltelepítette a szoftvert. - ezen még
dolgozunk.

Laptop vagy asztali PC. Ha van mikrofon és
kamera teljes mértékben használható.
Otthoni wifi-n (t-home) tesztelve. Jól
működik.

