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tele-TASK w działaniu – jak rozpocząć

1. Połączenie i rozpoczynanie
2. Rejestrowanie

Rozwój w kierunku systemów mobilnych

■ Oddzielne kodowanie na specjalnym komputerze do prezentacji (desktop) 
oddzielny serwer do kodowania odczytu (video)

□ niemobilny, brak możliwości korzystania z laptopa

■ Konsolidacja do jednego sprzętu – tCube

□ mobilny, ale wymagający złożonych przygotowań i podatny na usterki

□ każdy komputer mógł być użyty do prezentacji

■ Całkowicie zintegrowany system rejestracji

□ Natychmiast gotowy do użycia, nie wymagający wiedzy technicznej

□ Zintegrowane odczytywanie, transmisja, post processing



tele-TASK w działaniu –
mobilność jako czynnik sukcesu

■ Mobilny system tele-TASK znajduje się w wygodnym pudełku 
i może być używany bez konieczności posiadania dodatkowej 
wiedzy technicznej – system Plug’n Play

■ Umożliwia synchroniczne rejestrowanie dźwięku, obrazu 
(gestykulacji) i obrazu z monitora referenta

■ Pudełko tele-TASK pozwala na:

□ rejestrowanie

□ odkodowanie

□ transmisję live oraz

□ post processing i konwersję na różne formaty

■ System nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania na 
laptopie prowadzącego prezentację

■ Do wyposażenia pudełka należą kamera video, mikrofon 
i statyw (waga netto 13 kg)

tele-TASK w działaniu –
możliwe jest nawet pisanie po tablicy …

… lub
■ Prezentowanie 

oprogramowania

■ Pokazywanie animacji

■ Wyświetlanie wideo
■ Oraz wszystkie inne 

wykonywane działania

… mogą być rejestrowane 
synchronicznie z obrazem 
referenta



tele-TASK- używany na całym świecie
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Główne zadania:

■ Umożliwienie dostępu do 
archiwalnych nagrań, 
metadanych i transmisji na żywo

■ Prezentacja wszystkich danych

■ Oferowanie funkcjonalności 
społecznościowych

■ Umożliwienie zarządzania

Zasoby wideo:

■ Wykłady, seminaria

■ Kolokwia HPI 

■ Konferencje międzynarodowe
np. ICIQ, SIGUCCS

■ Przemówienia, także Noblistów

Bogate archiwum filmów edukacyjnych

Nagrania

■ Kategorie

■ Serie

■ Grupa 

■ Wykład

■ Rozdział

■ Scena

Meta dane:

■ Tytuł, wykładowca, abstrakt, data, czas trwania

■ Dane techniczne (format, ścieżka, nazwa pliku)

■ Rezultaty indeksowania (OCR, SpeechReco)

■ Zasoby użytkownika (notatki, ratingi, 
rekomendacje, playlisty)

Struktura zasobów



Widok szczegółowy Serii

Przeszukiwanie portalu tele-TASK

■ Zaawansowane
możliwości wyszukiwania 
poprzez kategorie, tytuły, 
odnośniki…

■ Kombinacja kilku 
kryteriów wyszukiwania

■ Wyszukiwanie graficzne z 
ilustrowanym podglądem 
rezultatów

■ Różne opcje sortowania w 
zależności od typów



Live-Calendar

■ Przegląd
transmitowanych na 
żywo przemówień

■ Łatwy dostęp do funkcji
dodatkowych

■ Możliwość eksportu do 
innych kalendarzy, np.
MS Outlook lub iCal

Społeczność tele-TASK

■ Mój tele-TASK

■ Wejście do 
społeczności tele-
TASK

■ Zarządzanie 
stworzonymi 
zasobami i meta 
danymi

■ Zarządzanie 
nagraniami

■ Automatyczne 
tworzenie DVD



Rating – ocena zasobów

■ Ocena wideo na skali od 1 do 5

■ Łatwe w użyciu funkcjonalności społecznościowe

■ Możliwość sortowania po ocenie/priorytecie

Playlisty – projektowanie własnych zasobów

■ Zalogowani użytkownicy 
mogą tworzyć własne playlisty

■ Playlisty mogą być publiczne 
i prywatne

■ Możliwości zastosowania

□ Zbiór wyników 
wyszukiwania dla 
specjalnych tematów

□ Tworzenie egzaminów

□ Zestawienie wcześniejszej 
wiedzy jako 
przygotowanie do nowego 
wykładu



Tagowanie – oznaczanie zasobów

■ Zasoby mogą być oznaczane
(„tagowane”) za pomocą słów 
kluczowych

■ Powstaje struktura zgodna z 
potrzebami użytkownika

■ Zasoby łatwiej przeszukiwać za 
pomocą tagów

Nasza obecna chmura tagów



Live-Manuscript – cyfrowe notatki

■ Tworzenie notatek cyfrowych 
podczas słuchania tradycyjnego 
wykładu

■ Natychmiastowe synchronizowanie 
notatek z rejestrowanym 
wykładem

■ Publiczne i prywatne manuskrypty

■ Zbieranie pytań podczas słuchania

■ Opisywanie filmów w archiwum

Flashplayer – najbardziej indywidualna 
prezentacja

■ Obszary wideo są
regulowane i mogą być
dostosowane 
indywidualnie

■ Dostępny jest format 
pełnego ekranu

■ Za pomocą indeksu 
można przechodzić do 
poszczególnych scen

■ Wygodna aplikacja jako 
wstawka kodu źródłowego 
na zagranicznych 
witrynach

■ Od kwietnia: 21 serii, 
371 wideo, 27.163 odsłon
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tele-TASK w działaniu –
gdzie zamieścić zasoby: pytanie o format

■ Portal internetowy:

□ flash-video, real-media, embedded video

□ Integracja przez plug-in (FLV, RM, MP4)

□ Wsparcie dla przeglądarek w językach 
narodowych – HTML5 (OGG)

□ FLV (H.264), możliwość skalowania rozmiaru filmu

■ Transmisja na żywo:

□ Real-media, 2 zsynchronizowane strumienie wideo

□ flash-video przez FMS

■ RSS feeds i podcasty:

□ audio, video, oraz video-in-video

□ MP3, MP4 (H.264)

■ Długotrwałe przechowywanie:

□ CD-ROM, DVD, RAM-sticks, and -cards



Layouty wideo

Portal internetowy tele-TASK
– podstawa technologiczna

■ Oparty o Python/Django/MySQL

■ Koncepcja MVC

■ import/eksport oparty o XML

■ Obecnie 3 dedykowane serwery

■ Serwer stron i baz danych (Apache, MySQL, CouchDB)

■ Transmisja (RM, FLV)

■ Kodowanie (RM na FLV/MP4, OGG),

transkrypcja mowy, OCR

■ 1 serwer dodatkowy

■ Flash-Streaming (Adobe, Red5)
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Główny portal internetowy tele-TASK

Zasoby

■ 3.135 nagrań, 407 serii

■ 846 wykładowców

■ 7.669 podcastów video

Dostęp

■ Ø 1.575 odsłon/dzień

■ Ø 250 unikatowych 
użytkowników/dzień

■ 23700 użytkowników ściągnęło
MP4 (nie wliczając iTunes)

■ 1.300 zarejestrowanych 
użytkowników



HPI @ iTunesU (18 sierpnia 2010 r.)

■ 6 niemieckich uniwersytetów (od 2010 r. także 9 azjatyckich
universytetów)

■ łącznie 46 systemów w użyciu

■ Od stycznia 2009 r. HPI z własną stroną internetową

□ 12 zakresów tematycznych (wykładów, konferencji HPI-Life, itd.)

□ 66 albumów, 980 wykładów, 4.424 epizody

■ 1.94 Mill. pobrań (63TB)

□ 41.526 użytkowników ogólnie, 17.827 użytkowników przez 
iTunes

□ 1.330 użytkowników odwiedziło portal

■ Średnio 25.000 pobrań na tydzień, w szczycie ponad 79.000
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Wizja: system rejestrowania

■ Udoskonalone oprogramowanie do rejestracji

□ Stworzenie wyspecjalizowanego kodeku dla nagrań wykładów

□ Natychmiastowe indeksowanie dla:

◊ OCR, rozpoznawanie mowy
◊ Wykrywanie i opisywanie działań i ich znaczenia
◊ Interpretacja zawartości slajdów (symboli, okienek, 

nagłówków)

■ Wygodniejsze i mniejsze pudełko na system

Wizja: Portal

■ Wyszukiwanie semantyczne

□ Zapytania głosowe

■ Personalizacja i zindywidualizowane oferty zasobów edukacyjnych

□ Generowanie dostosowanych ofert w zależności od potrzeb 
indywidualnych

□ Dołączanie i analiza odręcznych notatek i innych elementów 
zgodnie z potrzebami użytkownika

■ Kodowanie na żądanie, cloud infrastructure

□ Dodatkowe formaty, np. VP8



Wizja: kanały dystrybucji

Oprócz bieżących kanałów dystrybucji, 
planujemy:

■ Oferowanie krótszych wykładów 
dostosowanych do telefonów komórkowych
(5-minutowe treści)

■ Wsparcie innych mediów, np. telewizji

□ Prosta nawigacja za pomocą zwykłego 
pilota

□ Użycie prostych funkcji do komunikacji 
z użytkownikiem i generowania treści

■ Dodatkowe platformy np. TeacherTube a.o. 

Dziękuję Państwu za uwagę!

Andreas.Gross@hpi.uni-potsdam.de

http://www.tele-task.de

Partner for Poland – UBS Unternehmensberatung

Seibt, Germany, Berlin

frankseibt@t-online.de


