
Instrukcja korzystania z systemu wideokonferencji personalnej  

(draft) 

 

Serwer Politechniki Śląskiej: edumeet.polsl.pl 

Serwer ogólnopolski: meet.psnc.pl (można użyć jako backup) 

Serwer demonstracyjny projektu: https://letsmeet.no/ (można użyć jako backup) 

 

w instrukcji będzie używany adres edumeet.polsl.pl 

 

1. Połączenie do systemu 

Połączenie wymaga wyłącznie posiadania przeglądarki sieci WWW (np. Firefox, Safari, Chrome). 

Urządzenie powinno posiadać niezbędne wyposażenie A/V (głośniki/słuchawki, mikrofon, kamera), 

w zależności od pożądanej funkcjonalności (np. bierny uczestnik potrzebuje jedynie odtwarzać 

dźwięk, wykładowca potrzebuje mikrofonu i potencjalnie kamery). 

Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja wideokonferencji - system ma charakter „ad hoc” 

Aby połączyć się z systemem należy wpisać adres serwera (np. edumeet.polsl.pl), wówczas system 

zapyta o nazwę „pokoju” – system proponuje nazwę losową, jeśli jest ustalona nazwa proszę ją 

wpisać i wybrać CONTINUE, a następnie o nazwę użytkownika (nazwa ta będzie się wyświetlała jako 

oznaczenie okna). 

Po wpisaniu powyższych danych należy wybrać połączenie z wysyłaniem wyłącznie AUDIO lub AUDIO 

i VIDEO – dotyczy to danych wysyłanych, nie ma to wpływu na otrzymywane strumienie audio i wideo 

(np. wykładowca V+A, uczestnicy mogą A). Przeglądarka może prosić o zgodę na użycie urządzeń audio 

i wideo, jak również o wybór urządzenia (jeśli ktoś ma więcej niż jedno) – proszę postępować zgodnie 

z instrukcją swojej przeglądarki. Proszę robić to uważnie, bo przeglądarka może zapamiętać 

odpowiedź. Jeśli ktoś używa stałego zestawu urządzeń może zapamiętać odpowiedzi w przeglądarce. 

W trakcie połączenia istnieje możliwość zmiany tych ustawień. 

UWAGA: testy praktyczne wykazały, że spora liczba użytkowników dysponuje łączami o bardzo 

niestabilnych i słabych technicznie parametrach, proponuje się korzystanie z trybu wyłącznie AUDIO, 

wysyłając wyłącznie prezentację i dźwięk– zdecydowanie zmniejsza to liczbę przypadków 

problematycznych (po stronie odbiorcy). 

Istnieje możliwość bezpośredniego połączenia do określonego „pokoju”/wideokonferencji poprzez 

podanie adresu wraz z nazwą pokoju, tj:. edumeet.polsl.pl/NAZWA-POKOJU, wtedy system poprosi 

jedynie o podanie nazwy użytkownika. 

Pierwszy użytkownik uzyskuje dodatkowe uprawnienia (możliwość wyciszania mikrofonów innym 

uczestnikom), dlatego proponowane rozwiązanie realizacji wykładu/spotkanie – nawiązać połączenie 

z serwerem, tym samym nadając nazwę pokoju/wideokonferencji i rozesłanie pełnego adresu dla 

uczestników – tzn. np. edumeet.polsl.pl/super-wazny-wyklad (np. poprzez email lub system zdalnej 

edukacji).  

http://www.edumeet.polsl.pl/
http://www.psnc.pl/
https://letsmeet.no/


W ten sposób gwarantujemy sobie również, że nie nastąpi kolizja nazw.  

2. Sterowanie wideokonferencją  

Okienko wideokonferencji zawiera elementy sterujące z lewej strony u gór, z prawej u góry oraz 

wewnątrz poszczególnych okienek (widoczne dopiero po najechaniu na okienko) 

a. Elementy z prawej strony u góry: 

i. Kłódka – pozwala zablokować przyłączanie nowych uczestników do pokoju – 

w przypadku gdy pokój jest zablokowany, a ktoś usiłuje się podłączyć, osoba 

sterująca („pierwsza”) otrzyma powiadomienie w postaci wyskakującego 

powiadomienia; 

ii. „kratka” – pozwala zwiększyć obraz na cały ekran (bez ramek); 

iii. „koło zębate”/ustawienia – otwiera menu pozwalające wybrać/zmienić 

mikrofon, kamerę, jakość połączenia oraz ułożenie obiektów na ekranie – zaleca 

się, aby uczestnicy wybrali opcję Filmstrip – wtedy uczestnik aktywny/mówiący 

jest większy, a pozostali uczestnicy są umieszczeni na dole ekranu 

iv. „guzik „leave” – umożliwia odłączenie się od wideokonferencji 

b. Elementy z lewej strony u góry (trzy paski) 

i. Chat – każdy z uczestników może wpisać na dole wiadomość, która dotrze do 

pozostałych. Osoby, które nie mają otwartego menu „chat” zobaczą oznaczenie 

wiadomości (z liczbą) na ikonie „trzy paski” 

ii. File sharing – możliwość udostępnienia zbioru uczestnikom połączenia 

iii. Participants – możliwość zobaczenia listy uczestników oraz statusu ich 

mikrofonu (mute/unmute) 

c. Elementy na podokienkach uczestników (pojawiają się po najechaniu kursorem): 

i. Swoje okno –  

1. można włączyć /wyłączyć mikrofon; 

2. włączyć/wyłączyć kamerę 

3. uruchomić udostępnianie prezentacji (wybranego okna, ekranu, zakładki 

w przeglądarce) – prezentacja pojawia się uczestnikom jako dodatkowe 

okienko 

ii. Okna „obce” 

1. status mikrofonu (wyłącznie na okienkach „ludzi”), administrator ma 

możliwość sterowania mikrofonami innych osób. 

2. pokazanie okienka w osobnym oknie; 

3. powiększenie okienka na pełny ekran; 

Przy użyciu opcji 2 lub 3 można wybrane okienko wybrać sobie jako stale 

powiększoną (np. wykładowcę i/lub jego prezentację). 

3. Proponowany scenariusz użytkowania: 

a. połączyć się do systemu ustalając nazwę (np. edumeet.polsl.pl/wazny-wyklad) 

b. jeśli jest ktoś w pobliżu zrobić próbę słyszalności przez system (połączenie z innego 

komputera) 

c. rozesłać do uczestników adres np. pocztą elektroniczną (proponuje od razu podać 

godzinę startu wykładu); 

d. poprosić wszystkich uczestników o wyłączenie mikrofonów i korzystanie z okienka chat; 

e. wyświetlić sobie okienko chat – tak aby można było w trakcie całości wykładu 

monitorować, czy ktoś nie zadaje pytania, lub czy nie zgłasza czegoś, 



f. udostępnić prezentację, 

g. poinformować użytkowników, że okienko prezentacji mogą otworzyć w osobnym oknie 

(co sugeruję); 

h. upewnić się, że wszyscy/większość dobrze słyszy i widzi (odpowiedzi przez chat) 

i. proszę też zapytać poprzez chat, aby poinformować tych, co nie słyszą lub nie widzą, aby 

wiedzieli jak mają odpowiedzieć 

j. poprosić jeszcze raz o wyłączenie mikrofonów 

k. jeśli coś się sprzęga, to sprawdzić kto ma włączony mikrofon i mu go wyłączyć 

l. jeśli ktoś nie słyszy, to poprosić go aby sprawdził, czy ustawił dobrze wyjście audio w 

przeglądarce oraz czy w ogóle ma dźwięk (youtube, czy coś podobnego) 

m. powyższe sugestie rozesłać również w mailu zawiadamiającym o wykładzie zdalnym i 

adresie (aby problemy techniczne wyeliminować przed wykładem) 

n. proponuję również włączyć sobie dyktafon w komórce i nagrać sobie wykład, nagranie z 

prezentacją będzie można potem umieścić dla tych, którzy mieli problemy techniczne. 

o. trzymać kciuki i przeprowadzić wykład 

4. Uwagi różne 

a. W przypadku wykładowcy zdecydowanie zaleca się korzystanie ze stabilnego łącz do 

sieci. Odradza się stosowanie wszelkich połączeń opartych o sieci bezprzewodowe (WiFi i 

GSM). 

b. Występowały problemy w przypadku jednej z przeglądarek (Firefox) na systemie Ubuntu 

(brak było prezentacji i wideo, na innych komputerach się wyświetlały), zmiana 

przeglądarki (na Chrome) rozwiązała problem – jeśli ktoś będzie miał takie problemy – 

warto go poprosić o skorzystanie chociażby z Edge (na windows) – system używa bardzo 

standardowych mechanizmów, które są we wszystkich współczesnych przeglądarkach 

c. większość problemów wynika z błędnego ustawienia audio/wideo – warto nie tylko 

sprawdzić te ustawienia, ale również je zmienić i zmienić ponownie na pierwotne – w 

wielu przypadkach to rozwiązywało problem (generalnie większość problemów to 

problemy lokalne na komputerach); 

d. sugeruje się użyć słuchawek i mikrofonu jak najbliżej ust – aby uniknąć sprzęgania się 

dźwięku, generalnie nie powinno to mieć miejsca przy jednostronnej konferencji (tylko 

jedno źródło), 99,9% sprzęgania to włączony u kogoś mikrofon stojący przy głośnikach 

e. mikrofonu własnego nie stawiać daleko od siebie – stawiać jak najbliżej mówiącego 

(dokładniej jak najbliżej jego ust) 

f. proszę zadbać o odpowiednie wyciszenie pomieszczenia (szumy tła, np. głośny 

wentylator komputera, fatalnie wpływają na automatykę) oraz o spokojne tło obrazu (im 

mniej elementów tła tym kompresja ma mniej roboty) i oświetlenie – chodzi głównie o 

oświetlenie twarzy - np. górne światło może zostawiać cień na twarzy oświetlając czubek 

głowy – najlepiej to sprawdzić na swoim podglądzie (i fatalnie na obraz wpływa 

oświetlenie z tyłu – prosto w kamerę, np. okno za plecami) 


