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Από τη βιντεοδιάσκεψη στην τηλεπαρουσία
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τεχνολογία της βιντεοτηλεφωνίας
(videoconferencing) έκανε την εµφάνισή της το 1964 στην Παγκόσµια
Έκθεση της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ,
όπου η ΑΤ&Τ δοκίµασε την υπηρεσία
Picturephone (Εικονοτηλέφωνο) σε µέλη
του κοινού. Εντούτοις, οι προσπάθειες
για τη δηµιουργία εµπορικής αγοράς
υπηρεσιών βιντεοτηλεφωνίας δεν υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχηµένες. Αυτό ήταν εν
µέρει αποτέλεσµα των υψηλών δαπανών, της έλλειψης δικτύων υψηλών ταυ
τοτήτων, της χαµηλής ποιότητας της εικόνας και της άρνησης των καταναλωτών
να αλληλεπιδράσουν µε την κάµερα.
Μόλις στις αρχές του 1980 τα πρότυπα
των ψηφιακών δικτύων ολοκληρωµένων υπηρεσιών (ISDN) επέτρεψαν τη µετάδοση ψηφιακών σηµάτων, όπως συ

Σε γενικές γραµµές, πρόκειται περισσότερο για εφαρµογές παρά για υπηρεσίες
και το επίπεδο εµπορευµατοποίησης βασίζεται κυρίως σε πωλήσεις εξοπλισµού
και εύρους ζώνης παρά στα λεπτά χρήσης. Ωστόσο, µε την πρωτοφανή επιτυχία των σύντοµων βίντεο που έχουν εγγραφεί από χρήστες σε ιστότοπους του
Διαδικτύου και µε την ταχεία αύξηση
στις ευρυζωνικές ταχύτητες, αναµένεται
να ακολουθήσει ευρύτερη χρήση βίντεο
σε πραγµατικό χρόνο.
Για τους επαγγελµατίες χρήστες, η βιντεοδιάσκεψη αναπτύσσεται συνεχώς ως
µέσο ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ γραφείων που είναι διάσπαρτα σε
ολόκληρη την υφήλιο και ως υποκατάστατο των ταξιδιών, αλλά απαιτείται βελτίωση της ποιότητας ώστε να πραγµατο-

Ρ
A

και οι προµηθευτές τους αντιµετωπίζουν
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την εν λόγω τεχνολογία ως µια πιθανή αγορά
δισεκατοµµυρίων δολαρίων

µπιεσµένο βίντεο και ήχο, σε µεγάλες
αποστάσεις. Έτσι επετράπη στην αγορά
εξοπλισµού προϊόντων βιντεοδιάσκεψης
να αρχίσει να επεκτείνεται. Έκτοτε, η βιντεοτηλεφωνία αναπτύχθηκε προς δύο
διαφορετικές κατευθύνσεις: σε προσωπικό
επίπεδο και για επαγγελµατική χρήση.
Για µεµονωµένους καταναλωτές, αρκετοί προσωπικοί υπολογιστές διατίθενται
εξοπλισµένοι µε κάµερα για τη µετάδοση εικόνων, ενώ τα κινητά τηλέφωνο διαθέτουν κάµερα.
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Τα συστήµατα τηλεπαρουσίας διατίθενται ήδη
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ποιηθεί πραγµατική πρόοδος. Σύµφωνα
µε τη ITU: “µετά από την επίπονη διαδικασία εγκατάστασης κάµερας και µικροφώνου, φαίνεται ότι δαπανούµε περισσότερο χρόνο ανησυχώντας για τεχνικά
προβλήµατα παρά ασχολούµενοι µε το
προς συζήτηση θέµα, µε επαναλαµβανόµενες διακοπές σύνδεσης. Καθώς αυξάνει η απογοήτευση και αποσπάται η
προσοχή, είναι δύσκολο να αποφύγουµε τη σκέψη ότι θα ήταν καλύτερο να είχαµε προγραµµατίσει µια συνάντηση εκ
του σύνεγγυς.”

Καθιστώντας πιο πραγµατική
την εικονική εµπειρία
Τα καλά νέα είναι ότι οι εξελίξεις στις
δικτυακές τεχνολογίες, το υλικό και
το λογισµικό διασκέψεων πιθανότατα θα προσφέρουν στους χρήστες µια
πιο πραγµατική εµπειρία “της παρουσίας εκεί δίχως µετάβαση εκεί”. Αυτό θα
µπορούσε να επιτευχθεί µε την “τηλεπαρουσία”, όπως ονοµάζεται η νέα βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων που
πραγµατοποιείται από στούντιο. Σε ένα
στούντιο τηλεπαρουσίας, ο στόχος είναι
να δηµιουργηθεί στους χρήστες η ψευδαίσθηση ότι κάθονται στην απέναντι
πλευρά στο τραπέζι συνεδριάσεων ενός
αποµακρυσµένου συνεργάτη. Οι εικόνες βίντεο και ο ήχος υψηλής ευκρίνειας
(HD) µεταδίδονται µέσω δικτύου επόµενης γενιάς, συνδέοντας πολυάριθµες αίθουσες συνεδριάσεων ανά τον κόσµο και
καλύπτοντας χιλιάδες χιλιοµέτρων µε σχεδόν µηδενικό λανθάνοντα χρόνο. Τα συστήµατα τηλεπαρουσίας διατίθενται ήδη
και οι προµηθευτές τους αντιµετωπίζουν
την εν λόγω τεχνολογία ως µια πιθανή
αγορά δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
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Με την τηλεπαρουσία, οι συµµετέχοντες µπορούν πλέον να εµφανίζονται σε
πραγµατικό µέγεθος σε µεγάλες οθόνες
πλάσµατος υψηλής ευκρίνειας ή οθόνες υγρών κρυστάλλων µεγέθους ενός
µέτρου και άνω. Τα πρότυπα για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) συνέβαλαν ουσιαστικά στην υποστήριξη
της εν λόγω τεχνολογίας. Με το πρότυπο HDTV, οι αναλύσεις ζωντανού βίντεο
µπορούν να φθάσουν έως και 1080p
στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, όπου
το “1080” αντιπροσωπεύει τον αριθµό
των γραµµών κάθετης ανάλυσης και “p”
την προοδευτική µέθοδο χωρίς πλέξη
σάρωσης. Ένα βίντεο 1080p υψηλής ευκρίνειας συνεπάγεται ότι κάθε έκφραση
και χειρονοµία είναι πλέον απολύτως
ορατή, είτε η συνάντηση πραγµατοποιείται µεταξύ πόλεων είτε µεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας. Οι µελλοντικές τεχνολογίες θα ορίζουν τον τρόπο
παραγωγής εικόνων που έχουν έως και
τέσσερις φορές την ποιότητα της συνηθισµένης HDTV.

Δίδεται επίσης ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στα
περιβαλλοντικά οφέλη της βιντεοδιάσκεψης.
Είναι δυνατόν να επιτευχθεί σηµαντική µείωση
των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα
σε σύγκριση µε τη µετάβαση των συµµετεχόντων
αεροπορικώς σε ένα κεντρικό χώρο συνεδριάσεων

Πολλαπλές κάµερες υψηλής ευκρίνειας
µπορούν να τοποθετηθούν σε κοντινή
απόσταση επάνω από τις οθόνες, παρόλο
που σε ιδανική περίπτωση οι κάµερες θα
πρέπει να είναι ενσωµατωµένες στις ίδιες
τις οθόνες ώστε να επιτυγχάνεται προσοµοίωση της πραγµατικής οπτικής επαφής
µεταξύ των συµµετεχόντων. Στη χωρική
αντίληψη της τηλεπαρουσίας, ο ήχος ποι-

ότητας CD κατευθύνεται προς τον συνοµιλητή, προσοµοιώνοντας την ακουστική
των συζητήσεων εκ του σύνεγγυς.
Το λογισµικό εστιάζει πλέον στη χρηστικότητα, την απλότητα και τη διαλειτουργικότητα, επιτρέποντας στο χρήστη να οργανώσει εύκολα διασκέψεις µεταξύ δύο ή
περισσότερων γραφείων. Είναι δυνατή η
ανταλλαγή παρουσιάσεων και εγγράφων,
καθώς και η διάθεσή τους σε επιπρόσθετη
οθόνη, βελτιώνοντας τη συνεργασία και τη
διαδραστικότητα.
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Η ζήτηση για τηλεπαρουσία
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Ζήτηση για τηλεπαρουσία απαντάται
σε τοµείς όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η τηλεϊατρική και η ψυχαγωγία. Εντούτοις, η κύρια αγορά της είναι
ο επιχειρηµατικός κλάδος, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί, όχι µόνο για συνεδριάσεις, αλλά και για συνεντεύξεις
πρόσληψης εξ αποστάσεως, τεχνικές διαβουλεύσεις ή εικονική “διαπροσωπική” υποστήριξη πελατών. Σήµερα, δίδεται επίσης ολοένα και µεγαλύτερη
έµφαση στα περιβαλλοντικά οφέλη της
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βιντεοδιάσκεψης. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί σηµαντική µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα σε
σύγκριση µε τη µετάβαση των συµµετεχόντων αεροπορικώς σε ένα κεντρικό
χώρο συνεδριάσεων.

Ζήτηµα εύρους ζώνης
και δικτύων
Η µετάδοση βίντεο και ήχου σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας απαιτεί συνδέσεις
υψηλού εύρους ζώνης. Προκειµένου να
επιτευχθεί µια πραγµατική εµπειρία, οι
καθυστερήσεις στη µετάδοση θα πρέπει να είναι αµελητέες για το ανθρώπινο
µάτι και αυτί. Οι απαιτήσεις σε εύρος ζώνης για διασκέψεις 1080p ορίζονται στα
15 Mbit/s. Συγκριτικά, η τηλεπαρουσία
απαιτεί περίπου 150 φορές µεγαλύτερο
εύρος ζώνης από ότι οι παραδοσιακές
κλήσεις φωνητικής διάσκεψης.
Η ζήτηση για εύρος ζώνης εκτοξεύεται.
Σύµφωνα µε την ITU σχετικά µε τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τις τιµές τους,
έως τα τέλη του 2006 τα δύο τρίτα του
παγκόσµιου συνολικού αριθµού συνδροµητών στο Διαδίκτυο είχαν ευρυζωνική πρόσβαση, ήτοι περίπου 280 εκατ.

Το διαθέσιµο εύρος ζώνης αυξάνει κατά
66% ετησίως, ενώ η µέση τιµή σηµειώνει πτώση
κατά 41% ετησίως από το 2003.
Συνεπώς, η βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων
καθίσταται περισσότερο διαθέσιµη και οικονοµική

άνθρωποι σε 166 χώρες. Επιπλέον, το
διαθέσιµο εύρος ζώνης αυξάνει κατά
66% ετησίως, ενώ η µέση τιµή σηµειώνει πτώση κατά 41% ετησίως από το
2003. Συνεπώς, η βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων καθίσταται περισσότερο
διαθέσιµη και οικονοµική.
Εντούτοις, εκτός από περισσότερο εύρος
ζώνης, η εµπειρία της τηλεπαρουσίας θα
απαιτούσε και αποκλειστικά δίκτυα. Η εγγυηµένη διαθεσιµότητα του απαιτούµενου εύρους ζώνης είναι ουσιαστική, καθώς δεν αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική
για τις επιχειρήσεις ή τη χειρουργική εξ
αποστάσεως. Πριν από την έναρξη µιας

συνεδρίας, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
είναι σε θέση να δεσµεύσουν εύρος ζώνης
(µέσω ελέγχου αποδοχής κλήσης).
Η τηλεπαρουσία θα πρέπει να ανιχνεύεται αυτόµατα από χειριστές δικτύου και
θα πρέπει να παρέχεται υψηλή προτεραιότητα έναντι υψηλότερης τιµής, καθώς και
να απαιτείται συµµόρφωση µε αυστηρές
συµφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, ώστε να
διασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας.
Επίσης, είναι ουσιαστικό να διασφαλίζεται
η ασφάλεια από άκρο σε άκρο, ώστε να
προστατεύονται τα δίκτυα από επιθέσεις
άρνησης υπηρεσιών ή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης.

Ο

Με τη βοήθεια οθονών υψηλής ευκρίνειας και βελτιώσεων στη χρηστικότητα, η τηλεπαρουσία θα µπορέσει πιθανότατα να
επιλύσει ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της σηµερινής βιντεοδιάσκεψης. Η παγκοσµιοποίηση, η αυξανόµενη ανάγκη για
διεθνή συνεργασία και η επιθυµία για µείωση των εκποµπών άνθρακα θα τονώσουν τη ζήτηση.
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Η βιντεοεπικοινωνία υψηλής ευκρίνειας µπορεί να αυξήσει τη διαδραστικότητα και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων,
καθώς και να προωθήσει εφαρµογές στην εκπαίδευσ η και την ιατρική. Στο µέλλον, η βιντεοδιάσκεψη υψηλών επιδόσεων
µπορεί επίσης να αναµένεται ότι θα φτάσει στο επίπεδο των προσωπικών και κινητών βιντεοεπικοινωνιών, παρέχοντας σε
εκατοµµύρια ανθρώπους την εµπειρία της τηλεπαρουσίας.
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Το παραπάνω άρθρο είναι αναδηµοσίευση από το περιοδικό ITUnews, τεύχος 1/ 2008.
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