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WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW STRUMIENIOWYCH
W KSZTA£CENIU TECHNICZNYM I INFORMATYCZNYM
PROBLEMY KSZTA£CENIA MULTIMEDIALNEGO
Termin media oznacza przedmioty, rodki, przekaniki, instytucje przekazu
informacji i komunikowania, takie jak: radio, telewizja, filmy, komputery, Internet,
a tak¿e gazety, czasopisma, plakaty, ksi¹¿ki, p³yty, kasety itp.
Wspóln¹ cech¹ tych wszystkich obiektów jest to, ¿e przekazuj¹ one informacje w
formie komunikatu, a tak¿e umo¿liwiaj¹ zdobywanie informacji i porozumiewanie siê.
Media porednicz¹ miêdzy cz³owiekiem a wszystkim, co jest poza zakresem jego
bezporedniego ogl¹du i dowiadczenia, realizuj¹ wiêc jedn¹ z najwa¿niejszych zasad
dydaktycznych, a mianowicie zasadê pogl¹dowoci [1].
Szczególne znaczenie, ze wzglêdu na swoje w³aciwoci i mo¿liwoci pedagogicznego wykorzystania zajmuj¹ multimedia. Wed³ug s³ownika jêzyka polskiego multi to tyle, co wskazanie na du¿¹ iloæ, wielokrotnoæ tego, co wyra¿a drugi cz³on
s³owa. Multimedia nale¿y wiêc rozumieæ jako wieloæ rodków komunikowania, które
³¹cz¹ w sobie ró¿ne metody i techniki przekazu informacji. W latach 90-tych termin
ten zaczêto wi¹zaæ z komputerami wyposa¿onymi w funkcje przetwarzania obrazu i
dwiêku.
Obecnie przez system multimedialny rozumie siê dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji danych w postaci dwiêku,
ruchomych obrazów, fotografii, grafiki komputerowej i tekstów (rys. 1).
Oznacza to, ¿e kszta³cenie multimedialne, ze wzglêdu na mo¿liwoæ jednoczesnego oddzia³ywania na ró¿ne zmys³y jest nauczaniem  uczeniem siê, w którym uruchamia siê wiele torów przep³ywu informacji. Wa¿n¹ jego cech¹ jest nie tylko to, ¿e nadaje
informacjom urozmaicon¹ formê, ale równie¿ to, ¿e uczenie staje siê bardziej efektywne i atrakcyjne, a jest to szczególnie istotne w nauczaniu techniki i informatyki, gdzie
niejednokrotnie omawiane s¹ z³o¿one problemy i zagadnienia.
Na rysunku 2 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym
multimedia sprawiaj¹, i¿ [4]:
l skutecznoæ nauczania jest wy¿sza o 56%;
l zrozumienie tematu przez uczniów/studentów wzrasta o 50-60%;
l oszczêdnoæ czasu wrasta o 40-70 % (wiêcej informacji w tym samym czasie);
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Rys. 1. Elementy systemu multimedialnego [2]


Rys. 2. Wzrost efektów kszta³cenia przy wykorzystaniu multimediów w porówaniu z kszta³ceniem tradycyjnym
l
l

tempo uczenia siê jest szybsze o 60 %;
zakres wiedzy przyswojonej jest wy¿szy o 25-50%.

Przedstawione wskaniki wiadcz¹ o wysokiej efektywnoci kszta³cenia z udzia³em multimediów w stosunku do tradycyjnego nauczania-uczenia siê. Na fakt ten wp³ywa
przede wszystkim to, ¿e kszta³cenie multimedialne wywo³uje pewne zmiany w sferach
zwi¹zanych z dydaktyk¹ (tab. 1).
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne dla kszta³cenia multimedialnego [1]
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Sporód elementów systemu multimedialnego przedstawionego na rysunku 1 szczególnie korzystne w kszta³ceniu jest wykorzystanie plików wideo zawieraj¹cych krótkie
filmy na temat omawianych zagadnieñ. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych form
przedstawiania treci dydaktycznych, która ³atwo przyci¹ga uwagê uczniów/studentów, przy czym jest ona d³ugo utrzymywana.
Przez zastosowanie elementów filmowych mo¿na realizowaæ w kszta³ceniu technicznym i informatycznym takie cele jak [1]:
l wprowadzenie do omawiania problematyki poruszonej na filmie,
l zmianê dotychczasowej formy prezentowania treci dydaktycznych np. przez pokazanie przyk³adów praktycznego zastosowania wczeniej omówionych zagadnieñ;
l podsumowanie przedstawionego tematu na zakoñczenie lekcji/wyk³adu.
Wród cech filmu, które decyduj¹ o jego du¿ej przydatnoci w procesie edukacji
nale¿y wymieniæ to, ¿e:
l film jest utrwalonym obrazem ruchu, mo¿liwym do ogl¹dania w miejscu i czasie
dogodnym dla u¿ytkownika (np. pliki wideo w Sieci dostêpne na ¿¹danie);
l film pozwala na ogl¹danie sytuacji i procesów niedostêpnych na co dzieñ (np. linie
produkcyjne, procesy technologiczne, zastosowania komputerów w róznych dziedzinach nauki i techniki);
l film umo¿liwia transformacjê czasu, skracaj¹c procesy d³ugotrwa³e lub rozci¹gaj¹c
w czasie zjawiska trwaj¹ce krótko (np. procesy monta¿u, analiza zjawisk fizycznych);
l w filmie wszyscy obserwatorzy widz¹ to samo, podczas gdy w naturze ogl¹dane
zjawiska s¹ ró¿nie postrzegane;
l informacje wizualne po³¹czone z komentarzem s¹ lepiej odbierane i zapamiêtywane.
Obok niew¹tpliwych korzyci, zastosowanie multimediów w tym oczywicie filmów dydaktycznych w procesie kszta³cenia zwi¹zane jest z pewnymi ograniczeniami.
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Dotycz¹ one przede wszystkim wysokiej ceny nowego sprzêtu, a tym samym wyposa¿enia sal dydaktycznych (komputer, oprogramowanie, projektor multimedialny
itp.) oraz niewelkiej liczby recenzowanych programów multimedialnych dostêpnych
na rynku.
Odpowiedzi¹ na opisane problemy mo¿e byæ rozwijaj¹ca siê z roku na rok edukacja na odleg³oæ wykorzystuj¹ca Internet, który jest najbardziej powszechnym rodowiskiem propaguj¹cym ideê multimediów. Wraz z pojawieniem siê us³ugi WWW powsta³a mo¿liwoæ swobodnego przesy³ania obrazów, filmów, grafiki, tekstów i dwiêku miêdzy dowolnymi punktami na wiecie. Racjonalne korzystanie z tych zasobów
sprawia, ¿e jest to bardzo efektywne narzêdzie uatrakcyjniaj¹ce i optymalizuj¹ce proces nauczania i uczenia siê. Internet umo¿liwia ponadto nie tylko docieranie do informacji w formie multimedialnej, ale równie¿ jej przechowywanie, przekszta³canie i przesy³anie, bez ograniczeñ przestrzennych i czasowych (nieprzerwana praca sieci). Pozwala tak¿e na pe³n¹ indywidualizacjê procesu nauczania poprzez wykorzystanie najlepszego czasu do nauki oraz dostosowanie szybkoci uczenia siê do mo¿liwoci
ucznia/studenta. Efektywne wykorzystanie multimedialnych mo¿liwoci Internetu wymaga jednak przekazywania bardzo du¿ych iloci informacji. Ka¿da sekunda zapisu
dwiêku kodowanego z jakoci¹ CD (16-bitów; 44,1 kHz) zajmuje 88 kilobajtów pamiêci. Nawet nied³ugi utwór trwaj¹cy minutê wymaga zatem ponad 5 megabajtów
pamiêci. Jeszcze wiêksze k³opoty sprawia rejestracja cyfrowego zapisu obrazu. Pojedynczy obraz telewizyjny w systemie PAL (rozdzielczoæ 720 x 576) zakodowany
przy u¿yciu omiu bitów dla sk³adowych RGB oznacza ponad 1 MB pamiêci, a wiêc
ka¿da sekunda filmu wywietlanego w tempie 25 kadrów na sekundê wymaga oko³o
30 MB danych. Dodatkowym utrudnieniem jest transfer tak du¿ych iloci informacji,
najtañsze ³¹cza telefoniczne wykorzystuj¹ce modemy pracuj¹ce z szybkoci¹ kilkudziesiêciu kilobitów na sekundê s¹ zwykle w takich zastosowaniach zbyt wolne. Znacznie
wiêksz¹ szybkoæ transmisji uzyskuje siê co prawda przy u¿yciu sieci cyfrowych
(ISDN, DSL), ale s¹ one znacznie dro¿sze i nie zawsze dostêpne.
Rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych ze znaczn¹ wielkoci¹ plików multimedialnych w szczególnoci plików wideo oraz ich przesy³em jest technologia strumieniowania plików, która bêdzie scharakteryzowana w kolejnych punktach niniejszej
publikacji.

TECHNOLOGIA STRUMIENIOWANIA PLIKÓW
IDEA TECHNOLOGII
Multimedia strumieniowe nale¿¹ do jednych z najnowoczeniejszych i najnowszych technologii umo¿liwiaj¹cych zdobywanie informacji w Internecie. S¹ to te same
media, z którymi mo¿na spotykaæ siê na co dzieñ jednak dostarczane do odbiorcy nie
w postaci pliku, lecz strumienia danych [5] (rys. 3).
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Rys. 3. Mo¿liwoci odtwarzania plików multimedialnych w Internecie

W przypadku standardowego odtwarzania pliku, zanim zostanie on uruchomiony
(odtworzony) musi byæ najpierw w ca³oci pobrany z Sieci przez przegl¹darkê u¿ytkownika. Jest to rozwi¹zanie bardzo k³opotliwe w przypadku du¿ych plików multimedialnych (tab.2).
Tabela 2. Czasy pobrania przez przegl¹darkê internetow¹ przyk³adowego pliku przy ró¿nych
szybkociach transferu
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Strumieniowanie to technika dostarczania informacji opieraj¹ca siê na transmisji
strumienia pakietów danych poprzez Internet (rys.4).
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N  nag³ówek (adres docelowy, numer pakietu, wskanik ostatniego pakietu )
D  dane
Rys. 4. Podzia³ pliku na strumieñ pakietów (komutacja pakietów)

Ka¿dy pakiet zawiera iloæ informacji wystarczaj¹c¹ do odtworzenia fragmentu
pliku multimedialnego. Dane odtwarzane s¹ na bie¿¹co (w czasie rzeczywistym) bez
potrzeby pobrania pliku w ca³oci. Wyró¿nia siê dwa rodzaje dostêpu do multimediów strumieniowych: na ¿ywo oraz na ¿yczenie.
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Transmisja na ¿ywo w procesie kszta³cenia jest realizowana bardzo rzadko i podobna jest do transmisji telewizyjnej. Ponadto wymaga zastosowania w systemie specjalnego serwera (Streaming Server) i jest realizowana w opraciu o protokó³ RTSP
(Real Time Streaming Protocol), którego zadaniem jest sterowanie dostarczaniem danych czasu rzeczywistego (np. rozga³êzienie strumienia).
W przypadku transmisji na ¿¹danie u¿ytkownik (uczeñ/student) w dowolnym, korzystym dla siebie czasie mo¿e wybraæ i odtworzyæ pokaz multimedialny przechowywany na serwerze. W tego typu transmisji mo¿e byæ wykorzystany bardzo popularny
serwer WWW oraz protokó³ HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który ma wiele
funkcji pokrywaj¹cych siê z protoko³em RTSP, dziêki czemu mo¿e udostêpniaæ na
¿¹danie dokumenty WWW z zawartoci¹ multimedialn¹.
Idea transmisji strumieniowej polega na zakodowaniu i jednoczesnej kompresji
dokumentu multimedialnego za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania, nastêpnie
na przekazaniu tych danych na serwer, który z kolei dostarcza je do wszystkich odbiorców (rys. 5).


Rys. 5. Schemat strumieniowej transmisji plików

Konfiguracja systemu jest nazywana w nomenklaturze informatycznej systemem
klientserwer. Klientem jest komputer u¿ytkownika z zainstalowan¹ przegl¹dark¹
internetow¹ oraz odtwarzaczem, który sk³ada (dekoduje) odebrane z serwera pakiety
w gotow¹ prezentacjê. Materia³ dostarcza serwer (komputer) internetowy wybierany
przez u¿ytkownika przez podanie odpowiedniego adresu. Zalety takiego rozwi¹zania s¹ oczywiste: internauci nie s¹ nara¿eni na d³ugotrwa³e oczekiwanie na za³adowanie ca³ego pliku.
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ZALETY STRUMIENIOWANIA PLIKÓW
Technologia mediów strumieniowych pozwala na elastyczny i bardzo wygodny
transfer plików multimedialnych poprzez rodowisko internetowe (rys. 6).

Rys. 6. Zalety wykorzystania strumieniowej transmisji danych

Do najwa¿niejszych zalet prezentowanej technologii nale¿y zaliczyæ to, ¿e u¿ytkownik komunikatu multimedialnego ma mo¿liwoæ jego niezak³óconego odbioru bez
wzglêdu na czas trwania komunikatu oraz szybkoæ po³¹czenia internetowego. Dodatkowo nastêpuje prawie natychmiastowe odtwarzanie pliku (niewielkie opónienia s¹
konieczne ze wzglêdu na buforowanie pakietu danych) i nie jest on pobierany na
twardy dysk u¿ytkownika, co ma nie ma³e znaczenie ze zwglêdu na to, ¿e wielkoæ
takiego pliku wynosi zwykle kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset megabajtów.

SYSTEMY MULTIMEDIÓW STRUMIENIOWYCH
(OPROGRAMOWANIE)
Rynek multimediów strumieniowych zosta³ zdominowany praktycznie przez trzy
firmy: Apple z opracowanym system multimediów strumieniowych pod nazw¹ QuickTime, Microsoft z systemem Windows Media oraz RealNetworks z systemem RealMedia. Obecnie najpowszechniej stosowany w Internecie jest format plików strumieniowych opracowany przez tê ostatni¹ firmê. System RealMedia podobnie jak pozosta³e systemy sk³ada siê z trzech elementów [6]:
l RealProducer  przekszta³ca dane multimedialne w format .rm (strumieniuje plik) i
jednoczenie je kompresuje;
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RealServer  realizuje strumieniowe przesy³anie danych (jest bezwzglêdnie wymagany przy transmisji na ¿ywo);
RealPlayer  dekoduje dane i odtwarza prezentacjê multimedialn¹ u koñcowego
u¿ytkownika.

Oprócz zaawansowanych mo¿liwoci technicznych niew¹tpliwie znacznym atutem systemu RealMedia jest fakt, ¿e wszystkie sk³adniki systemu w podstawowych
wersjach dostêpne s¹ bezp³atnie. Firma RealNetworks wymaga natomiast odp³atnoci
za wersje rozszerzone - zawieraj¹ce np. dodatkowe systemy kodowania, pozwalaj¹ce
na obs³ugê wiêkszej liczby strumieni, czy te¿ zapis na w³asny dysk odbieranej transmisji. Godna uwagi jest tak¿e wieloplatformowoæ systemu - oprogramowanie dostêpne
jest zarówno w wersjach dla Windows, Macintosha jak i szeregu platform unixowych.

ANALIZA MO¯LIWOCI WYKORZYSTANIA MULTIMEDIÓW
STRUMIENIOWYCH W EDUKACJI
W edukacji multimedia strumieniowe mog¹ s³u¿yæ przede wszystkim do transmisji
na ¿ywo lub w trybie asynchronicznym [3, 7]:
l tradycyjnych wyk³adów;
l hiperwyk³adów (nowy rodzaj przekazu wiedzy w którym przekaz audio jest synchronizowany z np. tekstem, z mapami, obrazami, sekwencjami wideo oraz ze
stronami WWW, które s¹ zmieniane na ¿yczenie wyk³adowcy);
l seminariów;
l materia³ów szkoleniowych;
l filmów instrukta¿owych (np. podczas zajêæ laboratoryjnych);
l uroczystoci akademickich/szkolnych.
W Sieci mo¿na znaleæ liczne gotowe materia³y audio/wideo w postaci plików
strumieniowych wspomagaj¹ce proces kszta³cenia. S¹ to przede wszystkim materia³y
emitowane przez telewizjê interaktywn¹ (iTV). Telewizja ta jest ide¹ po³¹czenia zaawansowanych metod przekazu ³¹cz¹cych telewizjê i Internet w celu zaanga¿owania
odbiorcy w transmitowane treci. iTV zmienia tradycyjny model przekazywania pasywnego treci w model, gdzie odbiorca w g³ównej mierze decyduje co i kiedy chce
ogl¹daæ. Od 2005 roku równie¿ w Polsce dzia³a telewizja interaktywna. Jest to projekt
badawczo-wdro¿eniowy prowadzony przez Telewizjê Polsk¹, którego realizacja ma
umo¿liwiæ udostêpnianie - poprzez Internet - oferty interaktywnej w skali ogólnopolskiej. Dla wyk³adowców, czy studentów ciekaw¹ propozycj¹ mog¹ byæ udostêpnione
na stronie iTVP odcinki programu naukowego Laboratorium lub porgramu Symulator
faktu w których poruszane s¹ aktualne problemy z ró¿ych dziedzin nauki, szczególnie
techniki.
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Inn¹ propozycj¹ mo¿e byæ Akademicka Telewizja Naukowa (ATN), która zawiera
du¿¹ liczbê filmów w postaci plików strumieniowych (w formacie .rm). Telewizja ta
nadaje od 2002 roku i na swojej stronie posiada archiwum wszystkich wyemitowanych programów [3]. W przypadku informatyki i szeroko pojêtej techniki tytu³y wybranych filmów przedstawione s¹ w tabeli 3.
Tabela 3. Tytu³y wybranych filmów dostêpnych w archiwum ATN (http://www.atvn.pl stan: marzec 2008 r.)
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Filmy te mog¹ byæ odtwarzane na zajêciach, jak równie¿ stanowiæ pomoc w indywidualnym rozszerzaniu wiedzy przez studentów. Wa¿n¹ rolê mog¹ tak¿e odgrywaæ w
procesie samouctwa informatycznego i technicznego, co ma szczczególnie istotne
znaczenie w przypadku nauczycieli.
Drugim nurtem wykorzystania multimediów strumieniowych w edukacji mo¿e
byæ samodzielne tworzenie filmów edukacyjnych przede wszystkim przez samych
studentów (patrz pkt 3). Dzia³anie takie cechuje siê bardzo wysokimi wartociami
kszta³c¹cymi. Zadaniem studentów jest cis³a wspó³praca w grupie, gdzie musz¹
zebraæ wiadomoci na okrelony temat, napisaæ scenariusz filmu, zrealizowaæ go,
a nastêpnie opublikowaæ w Sieci. Zdobywaj¹ w ten sposób now¹ wiedzê na okrelony temat, a dodatkowo doskonal¹ swoje umiejêtnoci informatyczne, praca taka
ma wiêc charakter interdyscyplinarny. Nie bez znaczenia ma równie¿ rozwijanie u
studentów kompetencji informacyjnych, dziêki czemu nabywaj¹ umiejêtnoæ efektywnego wyszukiwania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji. Warto równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e jest to kolejny sposób na ukazanie nowych
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kierunków wykorzystania technologii informacyjnej w poznawaniu i nauczaniu ró¿nych dziedzin.

POSZCZEGÓLNE FAZY PRZYGOTOWANIA W£ASNYCH
MATERIA£ÓW DYDAKTYCZNYCH W FORMIE STRUMIENIOWEJ
Aby móc w pe³ni wykorzystaæ wspomniane wczeniej zalety technologii strumieniowania plików nale¿y odpowiednio przygotowaæ materia³y multimedialne przed ich
publikacj¹ w Internecie. Na rysunku 7 przedstawione s¹ poszczególne etapy takiego
przygotowania z wykorzystaniem systemu RealMedia oraz serwera WWW [6].


Rys. 7. Fazy przygotowania materia³ów dydaktycznych w formie strumieniowej

Pierwszym krokiem jest wybór pliku, który bêdzie podlega³ edycji. Mo¿e to byæ
w³asna produkcja, ewentualnie mo¿na wykorzystaæ gotowe materia³y (np. firmy
Operon specjalizu¹cej siê w tworzeniu filmów edukacyjnych wspomagajacych proces
kszta³cenia w gimnazjum).
Nastêpna faza to kodowanie pliku, a wiêc podzia³ pliku na pakiety oraz jego kompresja, tak aby plik wynikowy zajmowa³ mo¿liwie najmniej miejsca. Na tym etapie
nale¿y wykorzystaæ program RealProducer. Interfejs programu podzielony jest na dwie
czeci: lewy panel zwi¹zany jest z plikiem ród³owym, który jest poddawany edycji, z
kolei w prawym panelu mo¿na ustawiaæ parametry pliku wynikowego. Przed rozpoczêciem kodowania nale¿y przede wszystkim okreliæ dla jakiej przepustowoci ³¹cz
ma byæ przystosowany materia³ multimedialny. Zale¿nie od okrelonej szybkoci dostosowana zostanie jakoæ filmu (rys. 8).
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Rys. 8. Interfejs programu RealProducer oraz okno dialogowe umo¿liwiaj¹ce ustalenie
jakoci pliku wynikowego w zale¿noci od przepustowoci ³¹cza odbiorcy

W zale¿noci od mocy komputera na którym dokonuje siê kodowania, wielkoci pliku ród³owego oraz ustawionej jakoci pliku wynikowego czas operacji mo¿e
siêgaæ od kilku do kilkudziesiêciu minut, przy czym otrzymuje siê dane w formacie
RelaMedia (o rozszerzeniu .rm) o znacznej kompresji (rys.9). Wielkoæ pliku po
konwersji nie ma znaczenia dla koñcowego odbiorcy, ale mniejszy plik absorbuje
mniejsze zasoby serwera i mo¿na go szybciej przetransferowaæ za pomoc¹ klienta
FTP (w przypadku zdalnego dostêpu do serwera WWW). Nale¿y pamiêtaæ tak¿e o
tym, ¿e wraz ze wzrostem kompresji obni¿a siê jakoæ wywietlanego obrazu i s³yszanego dwiêku.


Rys. 9. Wielkoæ zakodowanego pliku w zale¿noci od wybranej przepustowoci ³¹cza
odbiorcy koñcowego (pomiar dla 56, 128 i 256 kb/s)
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Na rysunku 9 mo¿na zaobserwowaæ siln¹ korelacjê liniow¹ (wspó³czynnik Pearsona r = 0,999) miêdzy wielkoci¹ pliku wynikowego i przepustowoci¹ ³¹cza dla
jakiej zosta³ on zakodowany. Na podstawie szeregu prób mo¿na stwierdziæ, ¿e ponad
10-krotna kompresja pliku ród³owego przy kodowaniu dla przepustowoci ³¹cza
128 kb/s tylko nieznacznie wp³ywa na obni¿enie jakoci mateira³u multimedialnego.
W zwi¹zku z czym mo¿na wnioskowaæ, ¿e jest to najbardziej optymalny wybór.
Kolejna faza to przes³anie zakodowanego pliku na serwer WWW, sk¹d bêdzie
móg³ byæ pobierany przez potencjalnych odbiorców. Aby jednak film by³ odtwarzany
strumieniowo, nale¿y napisaæ niewielki (kilkanacie bajtów) plik zawieraj¹cy informacjê o adresie, z którym nale¿y siê po³¹czyæ, aby odtworzyæ w³aciwe nagranie  jest to
tzw. metaplik (ang. metafile). Mo¿na do tego wykorzystaæ dowolny edytor tekstu,
przy czym plik nale¿y zapisaæ z rozszerzeniem .ram. Przyk³adowy zapis mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co: http://www.nazwaserwera.pl/katalog/film.rm. Nastêpnie metaplik nale¿y przes³aæ na serwer, a na stronie WWW umieciæ do niego odnonik.
W wyniku tej operacji odbiorca po klikniêciu odnonika spowoduje ci¹gniêcie
przez przegl¹darkê internetow¹ metapliku (co ze wzglêdu na jego niewielkie rozmiary
odbywa siê praktycznie natychmiast) i uruchomienie na podstawie jego typu MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions  standard oznaczania typu danych) odtwarzacza strumieniowego (RealPlayer). Ten odczytuje z metapliku adres w³aciwej transmisji i ³¹cz¹c siê z tym adresem rozpoczyna odtwarzanie. Strumieñ przesy³any jest
wóczas zwyk³ym protoko³em HTTP z serwera WWW.

PODSUMOWANIE
Obecnie w celu przesy³ania informacji buduj¹cej wiedzê z okrelonej dziedziny
wykorzystuje siê ró¿ne technologie - od prostego pod³¹czenia komputera za pomoc¹
modemu i zwyk³ej linii telefonicznej do szybkich ³¹cz satelitarnych.
Dodatkowo obserwuje siê bardzo szybki wzrost technologiczny aplikacji, które
stwarzaj¹ nowe mo¿liwoci prowadzenia procesu edukacyjnego opartego o internetowe medium.
Nowoci¹ kilku ostatnich lat jest technologia strumieniowania plików, która rozszerzy³a znacz¹co dotychczasowe zastosowania Internetu o zupe³nie nowe obszary,
np.: radio i telewizjê interaktywn¹, wirtualne wideokonferencje itp. Technologia ta znajduje
tak¿e coraz szersze zastosowanie w edukacji niestacjonarnej, szczególnie w edukacji
na odleg³oæ. Rozwi¹za³a ona podstawowy problem, jakim by³a zbyt ma³a przepustowoæ ³¹czy, która ogranicza³a mo¿liwoci pe³nego wykorzystania dwiêku i wideo w
Sieci. Dziêki czemu mo¿na obecnie stosowaæ treci multimedialne, które s¹ bardzo
wa¿nym elementem stymuluj¹cym motywacjê do nauki w kszta³ceniu tego typu. Szczególnie w takich dziedzinach jak technika i informatyka mo¿na, a nawet trzeba wykorzystywaæ materia³y multimedialne, tak aby nauczanie sta³o siê jak najbardziej atrakcyjne
i efektywne. Multimedia strumieniowe mo¿na oczywicie zastosowaæ i w kszta³ceniu
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stacjonranym, wykorzystuj¹c wiele materia³ów filmowych znajduj¹cych siê w Internecie, jedynym ograniczeniem mo¿e okazaæ siê niedostateczne wyposa¿enie sal dydaktycznych w sprzêt audiowizualny.
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Streszczenie
Referat porusza problemy zastosowania multimediów w edukacji, szczególnie w kszta³ceniu technicznym i informatycznym. W dalszej czêci przedstawiona zosta³a coraz czêciej
wykorzystywana w Internecie technologia strumieniowania plików oraz przeanalizowane zosta³y mo¿liwoci jej wykorzystania. Na zakoñczenie opisane s¹ poszczególne fazy dotycz¹ce
przygotowania i publikacji w³asnych materia³ów dydaktycznych w formie strumieniowej.

USING OF STREAMING MEDIA IN TECHNICAL AND COMPUTER
EDUCATION
Summary
The paper discusses problems of use of multimedia in education, particularly in technical
and computer education. Moreover, the streaming technology is presented as well as the possibilities of use of the technology is analysed. Finally, the respective phases of preparation
and publication of own didactic materials in stream mould are described.
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