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Кратак садржај: У раду је представљена технолошка инфраструктура потребна 

за реализацију система даљинског учења. Савременом друштву је неопходан слободан 
проток информација те је примена софтвера отвореног кода идеално решење за 
образовни систем. Постоји велики број система за управљање учењем (LMS), а један 
од популарнијих је Мудл систем који омогућава предавачима да креирају свој приватни 
вебсајт са динамичним курсевима који обезбеђују учење било када и било где. За овај 
систем развијен је велики број различитих додатака, а нарочита пажња у овом раду 
посвећена је систему за видео конференције BigBlueButton. Описана је интеграција 
BigBlueButton система са системом интерактивних табли. Такође, рад садржи и опис 
популарних сервиса за креирање и дељење мултимедијалних садржаја, попут сервиса 
Слајдшер и Прези, као и опис неких домаћих онлајн решења која омогућавају 
самостално учење и нуде аутоматску проверу решења задатака. Дигитално и онлајн 
учење препознато је у Европској унији као специфична област која има свој удео у 
процесу стицања знања, компетенција, навика и вештина, нарочито у области 
перманентног образовања.3 

Кључне речи: образовање, технологија, слободни софтвер, LMS, 
мултимедија, интерактивне табле,  учење на даљину, веб сервиси 

 
DISTANCE LEARNING WITH THE USE OF MULTIMEDIA 

 
Abstract: The paper  presents the technological infrastructure necessary for the realization 

of distance learning. Modern society requires free flow of information, therefore the use of open 
source software is an ideal solution for the educational system. There are a large number of 
Learning Management Systems (LMS), and one of the most popular is the Moodle system, 
which allows teachers to create their own private website with dynamic courses. Thay way 
learning is possible anytime and anywhere. There are a great number of plugins developed for 
this system. A particular emphasis in this paper is devoted to the system for video conferencing 
BigBlueButton. The paper describes the integration of BigBlueButton system with interactive 
boards. The paper also contains a description of popular services for creating and sharing 
multimedia content, such as Slideshare and Prezi, as well as a description of some domestic 
online solutions that enable self-learning and provide automatic verification of the results. Digital 
and online learning has been recognized in the European Union as a specific area that has a 
significant role in the process of acquiring knowledge, competencies, habits and skills, 
especially in the field of permanent education.1 

Key Words: education, technology, free software, LMS, multimedia, interactive 
boards, distance learning, web services 

 
1. УВОД 
 

Учење на даљину је постало део свакодневног живота, а да корисници у неким 
случајевима тога нису ни свесни. Употреба популарних Интернет сервиса, попут Гугл 
претраге или Википедије, представља облик учења на даљину. Међутим, учење на 
даљину као интегрални део образовног система мора бити пажљиво испланирано и 

                                                 
 
3 http://omk-obrazovanje.gov.rs/omk-u-srbiji/digitalno-i-onlajn-ucenje/ 
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систематизовано. Веома је важно јасно дефинисати циљеве, средства и учеснике, како би 
се постигли оптимални резултати и испоштовале прописане норме. Учење на даљину не 
искључује традиционални начин школовања. Одлични резултати се могу постићи 
комбинацијом онлајн и традиционалног приступа учењу, а број различитих модела 
примене је практично неограничен. 

 
2. ДЕЉЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
Данас практично не постоји образовна установа у Србији и региону која није у стању 

да организује дељење образовног материјала путем Интернета. У те сврхе може се 
искористити велики број готових решења отвореног кода, као и велики број јавно 
доступних сервиса. Једини предуслов је да установа поседује рачунар новије генерације 
повезан са Интернетом, као и стручан и мотивисан наставни кадар. 

У најједноставнијој варијанти ситема даљинског учења, образовни материјал се може 
учинити јавно доступним студентима, али и свим другим људима који су за тај материјал 
заинтересовани. Један од популарних бесплатних сервиса за дељење презентација, 
инфографике, докумената и видеа је Слајдшер. Са више од 18 милиона отпремања у 40 
категорија, Слајдшер је данас један од 100 најпосећенијих вебсајтова на свету. На 
Слајдшеру се може пронаћи концизан, добро представљен садржај писан од стране  
врхунских експерата.4  

Прези представља још једно занимљиво решење које може наћи своје место у 
систему даљинског учења. Овај сервис омогућава дељење, али и креирање презентација 
уз помоћ онлајн апликације. За разлику од слајдова, зумирајуће Прези платно приказује 
везе између велике слике и финих детаља на начине који никада раније нису били 
могући. Прези омогућава безбедну сарадњу у облаку тимовима произвољне величине. 
Заједнички рад у реалном времену, покретање и контрола презентација на удаљеним 
рачунарима,  управљање корисницима из једне централне конзоле, само су неке од 
могућности које нуди овај систем5.  

 
3. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОБРАЗОВАЊЕМ (ЛМС) 

 
ЛМС системе карактерише могућност дефинисања улога, односно права приступа 

одређеним садржајима, као и могућност прилагођавања појединачним корисницима. 
Такође, системи за управљање образовањем нуде могућност онлајн провере знања и 
анализе недостатка знања у циљу планирања даљег развоја корисника.  

ЛМС системи могу бити објављени под слободном лиценцом отвореног кода или под 
комерцијалном лиценцом. Аутори овог рада сматрају да би образовне установе требало 
да приликом избора ЛМС система дају предност системима објављеним под неком од 
лиценци отвореног кода. Разлог за то није цена лиценцирања, односно чињеница да су 
слободне лиценце бесплатне. Суштина коришћења слободне лиценце је у могућности 
избора. Образовна установа може ангажовати специјализовану фирму која ће одржавати 
ЛМС инсталацију установе, а може се одлучити и да се сама стара о техничкој 
инфраструктури. Такође, установа се може претплатити на неки ЛМС сервис. Без обзира 
који модел коришћења установа изабере, она у било ком тренутку може променити 
одлуку и прећи на неки други модел. Поред тога, слободне лиценце дозвољавају 
корисницима система да самостално дограђују и унапређују систем. Унапређења 
развијена од стране појединих корисника најчешће временом доспевају у главну грану 
програма. Применом оваквог принципа избегава се везивање за само једног произвођача 
и остварује велика флексибилност у коришћењу система.  

Мулд је један од популарнијих ЛМС система отвореног кода. Модуларност система 
заснованог на софтверским прикључцима (en. plugins) гарантује велику прилагодљивост  
потребама конкретне установе, односно конкретног наставника и студента. Додавање 

                                                 
 
4 http://www.slideshare.net/about  (приступљено 20.01.2016.) 
5 https://prezi.com/teams/ (приступљено 22.01.2016.)  
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нових функција у већини случајева не захтева измену језгра система. Када се узме у 
обзир могућност праћења постигнућа студената, генерисања извештаја и могућност 
инсталирања бесплатних прикључака које је изградила  заједница окупљена око Мудл 
пројекта, или чак развоја сопствених прикључака, постаје јасно  да се уз помоћ Мудл 
платформе могу изградити изузетна и уникатна образовна окружења за учење на 
даљину6. ЛМС системи уклањају просторне и  временске баријере. Студент сам бира шта 
ће учити и када ће учити. Материјали у облику скрипти, презентација, тестова и квизова 
су стално доступни студентима путем Интернета и то 24 часа, седам дана у недељи.  

Предности преузимања материјала и решавања онлајн тестова су евидентне, 
међутим то ни у ком случају није замена за живу реч и интеракцију са предавачем. Биг 
блу батн (Big Blue Button) је систем отвореног кода који се користи за одржавање видео 
конференција. Систем омогућава дељење докумената (ПДФ или било којег другог офис 
документа), стримовање видеа и звука, дописивање, као и дељење десктопа7, и све то у 
реалном времену. Као што је већ наглашено, Мудл је изузетно проширив систем, па је 
захваљујући тој чињеници могућа његова интеграција са системом видео конференција. 
Додатак којим се проширује Мудл омогућава заказивање видео конференција, 
управљање учесницима конференције и покретање Биг блу батн сесије. Мудл систем и 
систем за одржавање видео конференција могу се комбиновати са интерактивним 
таблама и на тај начин омогућити директан пренос предавања које се одржава у 
амфитеатру до било које удаљене локације. Комплетан садржај, који предавач приказује 
на интерактивној табли, може бити доступан студентима на удаљеним локацијама. За 
праћење предавања са удаљеног места, студенту је потребан програм за преглед веб 
страница са инсталираним Флеш плејером и веза са Интернетом.  

Техничка инфраструктура неопходна за функционисање Мудл система обухвата 
рачунар са статичком ИП адресом, веб сервер, PHP платформу и Postgresql или MySQL 
сервер базе података. Хардверски минимум у великој мери зависи од броја корисника и 
начина коришћења система. У тренутку писања овог рада реални минимални захтеви 
износе 5GB простора на диску и 1GB рам меморије. 

Систем видео конференција, BigBluButton је захтевнији по питању хардвера и ослања 
се на велики број софтверских компоненти. Језгро система чини Red5 сервер, који се 
користи за стримовање садржаја у реалном времену8. Уколико веб браузер клијента 
подржава WebRTC, Биг блу батн у том случају користи напредне опције које нуди 
FreeSWITCH, како би омогућио квалитетан пренос гласа са микрофона или како би 
омогућио интеграцију са VOIP системом. Дељење докумената у реалном времену је 
реализовано тако што се  уз помоћ компоненти из LibreOffice пакета сваки документ прво 
конвертује у пдф формат, а затим стримује до флеш клијента. За обраду аудио и видео 
података систем се ослања на  ffmpeg  компоненту. Званично је пордржан само Убунту 
Гну/Линукс оперативни систем. С обзиром да систем омогућава снимање и каснију 
репродукцију сесија, препоручљиво је да хард диск буде  капацитета 500GB или више. 
Процесор би требало да има најмање 4 језгра и такт од најмање 2.6GHz. Минимална 
препоручена брзина мреже, односно симетрична брзина протока података износи 
100Mb/s. Извршавање апликације уз примену неке од техника виртуелизације није 
препоручљиво у реалној експлоатацији. 

С обзиром на комплексност оваквог система, добро решење за образовне установе 
које нису специјализоване за информационе технологије би могло бити изнајмљивања 
сервиса или ангажовања спољних сарадника. Модел слободног софтвера позитивно 
утиче на развој конкуренције, тако да данас постоји велики број организација које у својој 
понуди имају решења која могу бити конфигурисана по мери корисника, а намењена су 
учењу на даљину. 

 
 

                                                 
 
6 https://moodle.com/moodle-lms (приступљено 22.01. 2016.) 
7 http://bigbluebutton.org/ (приступљено 23.01. 2016.) 
8 http://red5.org/(приступљено 23.01. 2016.) 
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4. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ОНЛАЈН СИСТЕМИ 
 
Поред ЛМС платформи опште намене, системи даљинског учења могу бити уско 

специјализовани за одређену област. Пример таквог система је сајт BubbleBee 
(http://bee.bubblecup.org/), посвећен популаризацији програмирања. Сајт је покренуо 
Microsoft развојни центар из Србије. Посетиоцима сајта је доступно више курсева из 
области програмирања. Сваки курс садржи опис, лекције и коментаре. У лекцији се говори 
о одређеној теми, а такође су доступни и додатни материјали. У склопу сваке лекције 
налазе се проблемски задаци за које је потребно написати одговарајући програм. Поред 
описа проблема, задатак садржи и опис улазних и излазних података. Значај оваквог 
система се огледа у аутоматској провери тачности решења. Корисник има могућност 
отпремања свог решења, односно изворног кода. Након отпремања, систем аутоматски 
преводи изворни код у извршни програм, којем затим прослеђује серије тест података. На 
основу улазних података програм генерише резултате који се пореде са предефинисаним 
решењима. На овај начин корисник добија повратну информацију о тачности свог кода. 
BubbleBee омогућава регистрованим корисницима праћење историје решавања задатака. 
Систем генерише и статистичке податке на основу којих корисници могу добити увид у 
своје напредовање.  

Успешан систем даљинског учења не мора бити посебно комплексан. У неком 
случајевима је довољна добра идеја. БПП конзола (http://konzola.bpp.rs) представља 
пример онлајн интерактивног туторијала, намењеног корисницима који желе да се 
упознају са Линукс командном линијом. Туторијал садржи једанаест лекција у оквиру којих 
су описане одређене команде ГНУ/Линукс љуске. Лекцију прате задаци, решења и савети. 
Приликом учења корисник може тестирати команде у терминалу који се налази у оквиру 
исте веб странице као и лекција. Када корисник реши постављени задатак, систем 
генерише обавештење и предлаже прелазак на следећу лекцију. Занимљивост овог 
система је то што за његово функционисање није потребна комуникација са сервером. 
Љуска оперативног система је емулирана ЈаваСкрипт програмом који се извршава у 
оквиру странице. Реализован је подскуп команди, неопходан за решавање постављених 
проблема, попут  команди за манипулацију фајловима и директоријумима, измену права 
приступа, преусмеравања улаза и излаза, пајпова, регуларних израза, и сл.  

 
5. ЗАКЉУЧАК 

 
Савремена информациона и комуникациона технологија нуди нове могућности за 

реализацију образовног процеса. Установе које желе да буду конкурентне на тржишту 
образовања морају усвојити неки од модела учења на даљину уз примену 
мултимедијалног садржаја. Ослањање на софтвер отвореног кода образовним 
установама нуди највећи степен сигурности и флексибилности. Осмишљавање и 
имплементација стратегије даљинског учења представа креативан процес чији је 
резултат добар показатељ свеукупног квалитета једне образовне установе и образовног 
система у целини.  
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