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Čo chceme získať? 

 Videá 
 Prehliadanie 

 Vyhľadávanie 

 Komentovanie 

 Podpora výučby 

 Nahrávanie súborov 
 Prostredie webového prehliadača 



Motivácia 
 Všadeprítomné video 

 Youtube, Megavideo ... 

 Rozšírenie možností anotovania 

 Interaktívne video 

 Otázky divákov 

 Otázky pre divákov 

 

 

 

 



Ako to chceme 
dosiahnuť? 



 Využitie prostredia Factic-u 
 http://test.mirai.fiit.stuba.sk/meia/ 

 Technológia Silverlight 

 Ontologická databáza 

 Vytvorenie modulu prehrávača 
videa 

 Adaptívne video prehrávanie 

http://test.mirai.fiit.stuba.sk/meia/
http://test.mirai.fiit.stuba.sk/meia/


Video 
 Playlisty 

 Kapitoly 

 Poznámky k videu 

 Poznámky ku 
konkrétnemu času 

 Otázky k videu 

 



Playlist 
 Preddefinované playlisty 

 Používateľom vytvorené 
playlisty 

 Pridávanie a odoberanie 
položiek 



Kapitoly 

 Video rozdelené na 
podkapitoly 

 Popis kapitoly 

 Možnosť prechodu pri 
kliknutí na kapitolu 



Poznámky 

 Poznámka ku konkrétnemu 
času 

 Panel poznámok na bočnej 
strane 

 Posun spolu s prehrávaním 
videa 

Aktuálny čas videa: 2:11  

Nejde mi to 

     Mne to stále nejde 
ako sa to robí? 

Autor: Janko Mrkvička 

2:15 

 
RE: Nejde mi to 

     Tu je to vysvetlene 
stačí dať println(„xxx“); 

Autor: Ferko Zbíačka 

2:45 

 
Už to ide  

     No jasné dik! 
Autor: Janko Mrkvička 

2:45 

Nejde mi to 

RE: Nejde mi to 



Poznámkovaine k celému videu 
 Možnosť diskutovania o danom videu 
 Poznámka sa neviaže k času 
 Možnosť vytvárania diskusií 

Ja to asi nepochopím 

     Nerozumiem stále tomu vypisovaniu textu. to sa robí cez tú funkciu println? 
Autor: Janko Mrkvička 

25.2.2010 12:12:31 

RE: Ja to asi nepochopím 

     No jasne ako inak by si to chcel vypisovať cez echo? 
Autor: Janko Mrkvička 

25.2.2010 15:15:31 



Otázky 
 Zistenie porozumenia Autorom 

 Hlasovania 

Aktuálny čas videa: 2:11  

Nejde mi to 

     Pochopili ste 
vysvetlenie prípadov 
použitia? 
 
 
 

Autor: Ing. Ferdinad Najsamvyšší 

2:15 

áno nie 

Aktuálny čas videa: 2:11  

Nejde mi to 

     Pochopili ste 
vysvetlenie prípadov 
použitia? 
 
 
 
Hlasovalo: 254 
 

Autor: Ing. Ferdinad Najsamvyšší 

2:15 

áno 

nie 



Ako overíme naše riešenie? 
 Nasadenie do Factic-u 

 Ako prehliadač pre video súbory 

 Vyskúšanie na reálnych používateľoch  
 Vyskúšanie na reálnych dátach 

 Video súbory 

 Odlíšenie videí od obrázkov 
 Použitie ikony alebo podobného prvku 
 Odlíšenie v prehľadávači 



Čo toto riešenie prinesie? 
 Dodatočné vysvetlenie 

 Spätná väzba pre vyučujúcich 

 Komentovanie obhajob, prezentácií 

 Upozornenie na kľúčové pojmy 

 Odhalenie chýb 

 Možnosti vyhľadávania informácií vo videách 



Alternatívny prínos 

 Zverejnenie prednášok? 

 Možnosti komentovania latky študentmi 
pre študentov 

 Možnosti komunikácie s profesorom 

 poznámky 



Zhrnutie 
 Vytvorenie prehrávača videa 

 Možnosti práce s videom 

 Kapitol 

 Poznámok 

 Hlasovania 

 Možnosti vyhľadávania  

 Posielanie súborov na server 


