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WEBCAST JAKO NOWA FORMA MULTIMEDIALNYCH
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH WSPOMAGAJ¥CYCH
PROCES KSZTA£CENIA
WPROWADZENIE
W ostatnich latach jestesmy swiadkami prawdziwej ekspansji wykorzystania technologii informacyjnych i technik multimedialnych w edukacji. Powszechny dostep
do komputerów i Internetu znaczaco wplynal na funkcjonowanie procesu ksztalcenia.
Coraz wiecej materialów dydaktycznych jest obecnie publikowana w formie multimedialnej, podnoszac efektywnosc przekazu i nabywania wiedzy. Praca nauczyciela
w szkole wyzszej coraz czesciej wymaga systematycznej zmiany, aktualizacji oraz
uzupelniania tresci merytorycznej w zakresie funkcjonowania nowych multimedialnych srodków dydaktycznych. Ponizszy artykul przedstawia mozliwosci wzbogacenia procesu dydaktycznego o nowy rodzaj multimedialnych srodków dydaktycznych,
jakim sa webcasty.

ZASTOSOWANIE MULTIMEDIÓW W EDUKACJI
W obecnych czasach nieodzownym sk³adnikiem efektywnego procesu nauczania
s¹ multimedialne rodki dydaktyczne. Coraz trudniej bowiem skupiæ uwagê studentów na wyk³adach czy æwiczeniach prowadzonych tradycyjn¹ metod¹. Pokolenie dorastaj¹ce w czasach ekspansji Internetu nieustannie domaga siê dodatkowej stymulacji w procesie nauczania. Czêsto zajêcia bez komputera s¹ dla nich czasem straconym. Multimedialne rodki dydaktyczne znacznie uatrakcyjniaj¹ i wzbogacaj¹ proces
kszta³cenia [1]. Z badañ wynika, ¿e zastosowanie multimediów w edukacji ma równie¿ znacz¹cy wp³yw na podniesienie efektywnoci kszta³cenia. W porównaniu z tradycyjnymi formami:
l skutecznoæ nauczania wzrasta o 56%;
l zrozumienie tematu jest wy¿sze o 5060%;
l nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy s¹ rzadsze o 2040%;
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oszczêdnoæ czasu wynosi oko³o 3870%;
wystêpuje wzrost tempa uczenia siê o 60%;
zakres przyswojonej wiedzy jest wy¿szy o 2550% [5].

O podniesieniu efektywnoci nauczania z wykorzystaniem multimedialnych rodków dydaktycznych mog¹ tak¿e wiadczyæ wyniki eksperymentu przeprowadzonego
podczas jednego ze szkoleñ dla pracowników firmy IBM [4]. Uczestnicy szkolenia
zostali losowo przydzieleni do dwóch ró¿nych grup. Pierwsza bra³a udzia³ w 40 godzinnym szkoleniu prowadzonym tradycyjnymi metodami. Natomiast druga grupa uczestniczy³a w 8 godzinnym interaktywnym kursie multimedialnym. Po zakoñczeniu zajêæ
w obu grupach przeprowadzono ten sam test, który wykaza³, ¿e wyniki w grupie multimedialnej by³y o 36% lepsze ni¿ w grupie tradycyjnej. Uczestnicy grupy multimedialnej w sumie przyswoili o 86% wiêcej materia³u, ni¿ cz³onkowie grupy tradycyjnej. Przedstawione wyniki eksperymentu wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e nauczanie z zastosowaniem multimediów zajmuje mniej czasu i jest bardziej efektywne [2].

ZDEFINIOWANIE POJÊCIA WEBCAST
Dosyæ now¹ propozycj¹ multimedialnych rodków dydaktycznych wykorzystuj¹cych Internet w procesie kszta³cenia jest webcast (z ang. publikowaæ w Internecie).
Pojêcie to pochodzi od formy przekazywania treci polegaj¹cej na strumieniowej transmisji (ang. streaming) skompresowanych danych multimedialnych przez sieæ, tak
zwanego webcastingu (rys. 1). Dane te mog¹ byæ transmitowane poprzez:
l transmisjê na ¿ywo czyli przekazywanie danych w czasie rzeczywistym; w takim
przypadku student korzystaj¹cy z webcastu nie ma ¿adnego wp³ywu na transmisjê;
l transmisjê na ¿¹danie poprzez odtwarzanie wczeniej przygotowanego pliku,
znajduj¹cego siê na serwerze; w przypadku takiego podejcia student ma mo¿liwoæ oddzia³ywania na przesy³an¹ treæ, np. jej zatrzymanie lub przewiniêcie.
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Rys. 1. Sposoby strumieniowych transmisji danych multimedialnych
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Idea webcastów polega g³ównie na tworzeniu pokazów multimedialnych w postaci interaktywnych stron internetowych, zawieraj¹cych prezentacje, spis treci z aktywnymi odnonikami, cie¿kê dwiêkow¹ i materia³y wizualne. Interaktywnoæ webcastu
polega w g³ównej mierze na mo¿liwoci nawigacji po ca³ym projekcie. U¿ytkownik ma
sposobnoæ wyboru interesuj¹cych go zagadnieñ prezentacji lub sam mo¿e tworzyæ
kolejnoæ ogl¹danego materia³u. Wa¿n¹ cech¹ webcastu, wynikaj¹c¹ z zastosowania
transmisji strumieniowych, jest natychmiastowy odbiór danych bez koniecznoci wczeniejszego zapisania ich na dysku lokalnym. Znacznie u³atwia to dostêp do treci
dydaktycznych. W ka¿dej chwili bowiem, mo¿liwe staje siê uczestniczenie w wyk³adzie prowadzonym na innym kontynencie, w innym kraju.
Tak wiêc, webcast mo¿na zdefiniowaæ jako interaktywn¹ prezentacjê multimedialn¹ transmitowan¹ w sieci na ¿ywo, b¹d na ¿¹dnie, wykorzystuj¹c¹ do pokazu
technologie strumieniowego przesy³ania danych [7].
Webcasty coraz czêciej s¹ wykorzystywane w edukacji, jako odpowiednik wyk³adów czy te¿ materia³ów szkoleniowych, u³atwiaj¹ bowiem przekazywanie materia³u
szerszej grupie odbiorców jak i umo¿liwiaj¹ indywidualizacjê procesu kszta³cenia.

Rys. 2. Przyk³adowy wygl¹d webcastu

Webcast mo¿e pe³niæ rolê materia³ów dydaktycznych dotycz¹cych wizualizacji
zjawisk trudnych do zademonstrowania podczas tradycyjnych zajêæ dydaktycznych,
np. demonstracji w trakcie wyk³adu wszelkiego rodzaju procesów technologicznych,
czy te¿ ilustrowaniu pojêæ abstrakcyjnych. Przyk³ady zastosowañ edukacyjnych webcastu to miêdzy innymi:
l ATVN  Akademicka Telewizja Naukowa: http://www.atvn.pl
l Webcast.berkeley  University of California (Berkeley): http://webcast.berkeley.edu
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MIT Open Courseware  Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu/
amps/spotlight/commencement-webcast.html
WebCAST  University of California (Los Ageles): http://www.oid.ucla.edu/Webcast
USC Webcast  University of Southern California: http://www.usc.edu/webcast
CDS Webcast  CERN, European Organisation for Nuclear Research: http://webcast.cern.ch

Bogat¹ bazê webcastów mo¿na znaleæ równie¿ na stronach internetowych spo³ecznoci zgromadzonej wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem oprogramowaniem Windows Serwer System (http://wss.pl/WebcastsList.aspx). W dziale edukacja zamieszczony zosta³ zbiór webcastów zawieraj¹cych materia³y szkoleniowe.

ETAPY OPRACOWANIE WEBCASTÓW
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tworzenie webcastu przebiega wed³ug nastêpuj¹cych etapów [3; 1]:
Planowanie, na które sk³ada siê: sformu³owanie celu, ustalenie adresatów, przygotowanie materia³ów, analiza ograniczeñ sprzêtowych, okrelenie zakresu tematycznego oraz wybór materia³ów.
Utworzenie prototypu webcastu, przy pomocy pisemnego rozpisania poszczególnych sekwencji i po³¹czeñ pomiêdzy informacjami, które chcemy przekazaæ.
Przygotowanie zawartoci webcastu, czyli zgromadzenie i zadecydowanie jakie
materia³y multimedialne, typu video i audio, bêd¹ nam potrzebne. Oraz opracowanie odpowiedniej prezentacji, najczêciej w programie PowerPoint (wiêkszoæ
programów do tworzenia webcastów obs³uguje tylko ten format).
Import wybranych plików multimedialnych do programu umo¿liwiaj¹cego stworzenie webcastu.
Po³¹czenie poszczególnych elementów, czyli synchronizacja materia³ów audio
i video z przygotowanymi slajdami.
Sprawdzenie poprawnoci dzia³ania wszystkich elementów oraz zweryfikowanie
u¿ytych odsy³aczy i jakoci stworzonego webcastu.
Dystrybucja webcastu poprzez opublikowanie go na dowolnym serwerze lub zapisanie na noniku danych.

Przy planowaniu zawartoci webcastu powinnimy pamiêtaæ, ¿e w pamiêci cz³owieka pozostaje 20% informacji us³yszanych, 30% informacji odbieranej wzrokowo
i 40% informacji bêd¹cych kompilacj¹ sygna³ów wizualnych i dwiêkowych [6]. Wa¿n¹ informacj¹ jest równie¿ zasada, i¿ uwaga odbiorcy skupia siê g³ównie na lewym
górnym rogu ekranu (40%), za 25% na jego dolnej czêci. Natomiast prawa strona
w sumie zajmuje tylko 35% czasu ca³ej uwagi odbiorcy [2]. Efektywnoæ materia³ów
dydaktycznych zale¿y tak¿e od wielkoci stosunku energii zu¿ytej na przyswojenie przekazu do wartoci uzyskanych informacji. Im wiêcej potrzeba energii na odebranie prezentowanych treci tym mniej informacji dociera do umys³u odbiorcy. Zatem bardzo
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wa¿ne jest umiejêtne dobranie proporcji pomiêdzy materia³ami interaktywnymi a statycznymi. Uwaga odbiorcy nie powinna byæ rozpraszana zbêdnymi ozdobnikami w postaci dodatkowych dwiêków ale symulowana przy pomocy dostêpnych form przekazu.

ZASTOSOWANIE PROGRAMU MICROSOFT PRODUCER
DO OPRACOWANIA WEBCASTÓW
Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych typu webcast, jest zazwyczaj dosyæ drogie. Najczêciej ceny takich programów kszta³tuj¹ siê od 25$ nawet do 6000$, np.: Webcast2000, Media Webcasters,
INSINCs IMPACT SlideCast, LIVE CHANNEL, Clipstream Live, Vcall, WebcastMaker, Mediasite Live, Communicast 3.01. Alternatyw¹ jest tutaj propozycja firmy
Microsoft w formie darmowego programu Microsoft Producer. Jedynym wymaganiem stawianym przez producenta jest posiadanie legalnej wersji programu PowerPoint 2002 lub PowerPoint 2003. Bior¹c pod uwagê, i¿ wiêkszoæ uczelni jest zaopatrzona w oprogramowanie firmy Microsoft, skupimy siê na omówieniu procedury
tworzenia webcastu na przyk³adzie tego¿ w³anie programu.

Rys. 3. G³ówne okno programu Microsoft Producer

1

Zainteresowanych zachêcamy do odwiedzenia strony internetowej powiêconej e-edukacji, gdzie
mo¿na znaleæ opis i odnoniki dostêpnego na rynku oprogramowania wspomagaj¹cego proces dydaktyczny: http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/index.html
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Program Microsoft Producer (rys. 3) jest dosyæ prostym w obs³udze narzêdziem
umo¿liwiaj¹cym opracowanie i opublikowanie webcastu zawieraj¹cego dane typu: wideo, audio, slajdy, obrazy i strony HTML. Dodatkow¹ zalet¹ programu jest mo¿liwoæ transmisji w czasie rzeczywistym materia³ów z kamery cyfrowej zsynchronizowanych ze slajdami prezentacji multimedialnej.
Systemowe wymagania programu Microsoft Producer to komputer z procesorem
400 MHz, minimum 128 MB RAMu, 2 GB wolnej przestrzeni dyskowej, system
operacyjny nie ni¿szy ni¿ Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1 lub
Windows XP oraz Microsoft Windows Media Player 6.4. i nowsze wersje.
l

l

l

l
l
l

l

Podstawowe w³aciwoci program Microsoft Producer to miêdzy innymi:
Synchronizowanie elementów multimedialnych. Program umo¿liwia szybkie zgranie obrazu i dwiêku ze slajdami prezentacji programu PowerPoint, stronami
HTML, obrazami i niemal ka¿dym innym elementem multimedialnym, który mo¿na
wywietliæ w przegl¹darce internetowej.
Mo¿liwoæ zapisywania materia³ów dystrybuowanych technik¹ strumieniow¹. Dane
audio i video emitowane na ¿ywo mo¿na przechwyciæ i zintegrowaæ ze slajdami
i innymi powi¹zanymi elementami za pomoc¹ programu Microsoft Producer. Nastêpnie mo¿na opublikowaæ prezentacjê jako gotow¹ do wywietlania na ¿¹danie.
Okrelanie uk³adów stron sieci Web za pomoc¹ jednego klikniêcia mysz¹. Do
programu Microsoft Producer do³¹czono obszern¹ bibliotekê szablonów uwzglêdniaj¹c¹ kaskadowe arkusze stylów (CSS), które umo¿liwiaj¹ tworzenie atrakcyjnych uk³adów stron sieci Web na potrzeby prezentacji online.
Publikowanie i udostêpnianie prezentacji w dowolny sposób oraz podgl¹d przygotowanych materia³ów przed opublikowaniem.
Integracja z witryn¹ programu FrontPage, dziêki czemu mo¿liwe jest korzystanie
z jej zasobów.
Obs³uga wielu ró¿nych formatów plików, takich jak: pliki audio AIF, AIFC, AIFF,
ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV, WMA; Pliki HTML HTM, HTML; pliki
graficzne BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, WAF;
pliki PowerPointa PPS, PPT; pliki wideo ASF, AVI, M1V, MP2, MP2V, MPE,
MPEG, MPG, MPV2, WM, WMV.
£atwe przenoszenie i archiwizowanie prezentacji dziêki wbudowanemu kreatorowi prezentacji przenonych [8].

Procedura tworzenia multimedialnych materia³ów dydaktycznych w programie
Microsoft Producer mo¿e odbywaæ siê na dwa sposoby. Pierwszy to skorzystanie
z kreatora programu, który pozwoli na ³atwe przygotowanie spójnego webcastu. Natomiast drugi sposób polega na ca³kowicie samodzielnym wykonaniu ca³ego projektu.
W niniejszym artykule skupimy siê na przedstawieniu kolejnych etapów opracowania
webcastu przy pomocy kreatora programu.
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PRZYK£AD OPRACOWANIA WEBCASTU
Po uruchomieniu programu Microsoft Producer automatycznie pojawi siê okno
umo¿liwiaj¹ce wybór sposobu tworzenia webcastu. Aby móc skorzystaæ z kreatora
powinnimy zaznaczyæ opcjê Use the New Presentation Wizard. Uruchomiony w ten
sposób kreator bêdzie nas prowadzi³ przez kolejne etapy powstawania webcastu.
W pierwszej kolejnoci, program zaproponuje wybranie jednego z oko³o czterdziestu
szablonów wygl¹du webcastu. Ró¿nica pomiêdzy nimi polega g³ównie na wystroju
graficznym jak i odmiennym wykorzystaniu elementów do transmisji audio, video,
slajdów i spisu treci (rys. 4).



Rys. 4. Szablony webcastów dostêpne w programie Microsoft Producer

Po wskazaniu odpowiedniego dla materia³ów dydaktycznych szablonu powinnimy zdefiniowaæ szczegó³y schematu prezentacji takie jak: format czcionki, rozmiar
oraz kolor tekstu, czy barwê t³a na którym wywietlany jest materia³ filmowy. Kolejnym etapem jest podanie podstawowych danych o prezentacji oraz wskazanie strony
tytu³owej webcastu (np. fotografia wyk³adowcy). W kolejnych oknach kreatora powinnimy dodaæ prezentacjê PowerPointa oraz pliki graficzne a nastêpnie pliki zawieraj¹ce dwiêk i film. W tym miejscu program umo¿liwia równie¿ nagranie narracji czy wykonanie odpowiednich zrzutów ekranowych a po zakoñczeniu tych dzia³añ
dodanie ich do tworzonego webcastu. Nastêpnym krokiem jest synchronizacja plików
multimedialnych z prezentacj¹ PowerPointa. Po wybraniu tej opcji zostanie uruchomiony pokaz slajdów wraz z materia³ami audio i video. Korzystaj¹c z zamieszczonej
osi czasu i przycisku Next slide mo¿emy odpowiednio skracaæ lub wyd³u¿aæ czas wywietlania okrelonego slajdu, tak aby pokrywa³ siê z treci¹ filmu lub narracji (rys. 5).
Po zakoñczeniu synchronizacji plików, otworzy siê g³ówne okno programu przedstawiaj¹c gotowy webcast. Jeli jaki element nie bêdzie nam odpowiada³ to w ka¿dej
chwili bêdziemy mogli wykonaæ poprawki, gdy¿ wszystkie elementy wchodz¹ce
w sk³ad webcastu bêd¹ widoczne na osi czasu w programie Microsoft Producer.
Ostatnim etapem tworzenia interaktywnych materia³ów dydaktycznych w formie webcastu, jest ich opublikowanie na serwerze WWW b¹d na dysku lokalnym, poprzez

117

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 1, 2007

Rys. 5. Okno programu Microsoft Producer, przedstawiaj¹ce synchronizacjê wywietlanych
slajdów z treci¹ filmu

wciniêcie przycisku Publish. Czynnoæ ta zosta³a sprowadzona do niezbêdnego minimum, czyli nazwania webcastu, wskazania miejsca zapisu i zdefiniowania parametrów pliku (rys. 6).



Rys. 6. Okna kreatora publikacji webcastu

Po zakoñczeniu publikacji webcastu, program zaproponuje obejrzenie prezentacji, w przegl¹darce internetowej Microsoftu Internet Explorer 5 lub nowszej. Niestety
nie ma mo¿liwoci skorzystania z innych przegl¹darek internetowych typu Firefox czy
Opera. Przygotowany w ten prosty sposób webcast mo¿e z powodzeniem uzupe³niaæ
proces kszta³cenia pe³ni¹c rolê multimedialnego rodka dydaktycznego. Wykorzystanie webcastu pod czas wyk³adu czy æwiczeñ znacznie urozmaici prowadzone zajêcia,
a tak¿e, jak wykazalimy we wczeniejszej czêci artyku³u, podniesie efektywnoæ nauczania. Inn¹ przydatn¹ funkcj¹ webcastu jest mo¿liwoæ umieszenia go na serwerze
uczelnianym  umo¿liwiaj¹c tym samym, indywidualny proces kszta³cenia.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Webcast w po³¹czeniu z przemylanym sposobem dystrybucji stanowiæ mo¿e istotn¹ pomoc dydaktyczn¹ w trakcie kursów realizowanych na uczelni wy¿szej. Jak wykazalimy w artykule na przyk³adzie wykorzystania programu Microsoft Producer,
opracowanie webcastu nie jest zadaniem trudnym a mo¿e w znacznym stopniu przyczyniæ siê do podniesienia efektywnoci procesu kszta³cenia. Tak¿e warto bli¿ej zainteresowaæ siê t¹ form¹ przekazywania wiedzy, zw³aszcza, ¿e webcast coraz powszechniej jest stosowany w edukacji.
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Streszczenie
W pracy zaprezentowano zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem multimediów w edukacji. G³ównie skupiono siê na przedstawieniu webcastów jako nowej formy multimedialnych rodków dydaktycznych. Omówione treci zosta³y zilustrowane przyk³adem opracowania webcastu przy pomocy programu Microsoft Producer.
THE WEBCAST AS THE NEW FORM OF MULTIMEDIA DIDACTIC TOOLS
SUPPORTING THE PROCESS OF EDUCATION
Summary
This article presents the webcast as a new multimedia didactic tool which was adopted to
supporting process of education. These issues were illustrated example of elaboration webcast by use of software Microsoft Producer.
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