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Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach

 tekst sformatowany i tabele

 grafika statyczna (fotografie, ilustracje)

 równania matematyczne

 obiekty graficzne prezentujące dane naukowe/techniczne, takie jak:

 wykresy (np.: XY, słupkowe, powierzchniowe, kołowe, biegunowe, Gibbsa, Schmitta, itd.), 2D i 3D

 schematy (np.: elektryczne, hydrauliczne, kinematyczne, itp.),

 diagramy (np.: Gantta, Venna, Ishikawy, Sankey’a, Grotriana, encji, UML/SysML, itd.),

 rysunki techniczne (np.: konstrukcyjne, budowlane, itd.),

 struktury chemiczne (np.: wzory cząsteczek, schematy reakcji chemicznych, itd.)

 sekwencje wideo

 komentarze głosowe

 sesje ekranowe

 animacje graficzne
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Środowisko używane do wyświetlania e-lekcji

 każda e-lekcja jest wyświetlana w przeglądarce WWW

 możliwości i ograniczenia wyświetlanych treści zależą od możliwości i ograniczeń:

 przeglądarki WWW

 narzędzia do edycji e-lekcji (tzw. authoring tools)

 przeglądarka WWW jest ograniczona poprzez standardy:

 HTML – który odpowiada za oznakowanie i pogrupowanie elementów składowych e-lekcji (plik HTML)

 CSS – który odpowiada za formatowanie (wygląd) przygotowanej treści e-lekcji

 JavaScript – który odpowiada za interakcję pomiędzy elementami pojedynczej strony e-lekcji (opcja)

 ograniczenia dla edytora e-lekcji wynikają z tych samych ograniczeń, jakie dotyczą 

przeglądarki WWW, ponadto sam edytor może posiadać dodatkowe ograniczenia

 typowe narzędzia prezentacyjne (np. MS PowerPoint) nie nadają się do roli edytorów 

e-lekcji, ponieważ nie posiadają możliwości tworzenia e-testów (np.: zawartych
w e-lekcji lub utworzonych jako odrębna jednostka e-kursu), nie potrafią eksportować 

e-lekcji do formatu SCORM 3



Cykl życia e-lekcji – przygotowanie

 etapy z których składa się cykl tworzenia e-lekcji:
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Cykl życia e-lekcji – korzystanie

 etapy z których składa się cykl użytkowania e-lekcji:
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Metody osadzania tekstu sformatowanego – cz. 1

 tekst w treści e-lekcji jest osadzony jako: tekst akapitowy

 wprowadzanie oraz formatowanie tekstu:

 redagowanie tekstu e-lekcji przeprowadza się w edytorze e-lekcji,

 edytor tekstu jest w rzeczywistości wizualnym edytorem HTML,

 używane są style formatowania zawarte w tzw. arkuszu styli (CSS),

 style z arkusza styli są przypisywane przez edytor do bloków tekstu,

 użytkownik formatuje tekst w sposób zbliżony do klasycznego edytora tekstu

 akapity można umieszczać w osobnych obszarach symulujących ramki tekstowe, wymaga to użycia styli 

decydujących o położeniu i wyrównywaniu bloku tekstu
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Metody osadzania tekstu sformatowanego – cz. 2

 bloki tekstu są osadzane jako znaczniki HTML: P, SPAN

<p class="akapit_zwykły">Tekst bez formatowania.</p>

<p class="akapit_zwykły">

Tekst zawierający 

<span class="italic-red" style="font-style: italic; color: #FF0000">formatowanie</span>.

Tekst <span class="bold-blue" style="font-weight: bold; color: #0000FF">wyróżniony</span>.

Wzór: <span class="italic-underline" style="font-style: italic; color: #009900">

y<sub>n</sub> = 2x<sup>2</sup> + 5

</span>.

</p>
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Wymagania i ograniczenia dla tekstu sformatowanego

 ograniczenia

 przed umieszczeniem tekstu z klasycznego edytora (np.: MS Word) należy usunąć formatowanie, np. 

należy wcześniej plik zapisać jako zwykły tekst lub w programie edytora e-lekcji wklejać z użyciem opcji: 

wklej specjalnie → tekst niesformatowany lub wklej specjalnie → tekst niesformatowany Uniocde,

 jeżeli w formatowanym tekście występują fragmenty, które należy wyróżnić (pogrubić, pochylić, 

pokolorować, lub zmienić im krój czcionki) to stosuje się opcje znakowania wybranego fragmentu 

akapitu, poprzez przypisanie stylu z arkusza styli, te fragmenty są potem formatowane wizualnie przez 

przeglądarkę,

 wymagania

 należy uważać na tekst zawierający znaki z alfabetów innych niż łacińskie (np. polskie znaki diakrytyczne) 

oraz na znaki specjalne (np. symbole matematyczne), w razie potrzeby należy w edytorze e-lekcji ustawić 

kodowanie znaków tekstu jako Unicode (UTF-8 lub UTF-16), w przeciwnym wypadku treść lekcji może 

zostać zapisana z błędami, co spowoduje że będzie nieprawidłowo wyświetlana w przeglądarce WWW

 należy unikać stron kodowych Windows (np. Win-1250), ponieważ posiadają ograniczenia (niektóre 

przeglądarki WWW je obsługują)
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Metody osadzania tabel

 umieszczane w treści e-lekcji jako: tabela HTML lub grafika

 tabele są osadzane jako znaczniki HTML: TABLE, THEAD, TBODY, TFOOT, TR, TH, TD

<table>

<tr>

<th>L.p.</td>

<th>Technologia</td>

<th>Opis</td>

</tr>

<tr>

<td>1.</td>

<td>CSS</td>

<td>Służy do formatowania treści stron WWW.</td>

</tr>

<tr>

<td>2.</td>

<td>JavaScript</td>

<td>Realizuje interakcję na stronach WWW.</td>

</tr>

</table>
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Wymagania i ograniczenia dla tabel

 ograniczenia

 nie można kopiować tabel z klasycznego edytora (np.: MS Word), należy utworzyć tabelę w programie 

przeznaczonym do redagowania treści e-lekcji a następnie wprowadzić zawartość tabeli w każdą

z komórek osobno,

 w przypadku umieszczania w tabelach treści tekstowej obowiązują te same ograniczenia i wymagania 

co dla akapitów

 niektóre edytory e-lekcji nie potrafią umieszczać tabel, trzeba wtedy osadzać tabele jako elementy 

graficzne (zwykle jako pliki GIF)

 wymagania

 w komórkach tabeli można umieszczać elementy graficzne, w szczególności tła, które mogą być różne 

(np. dla każdej komórki inne)

 w tabelach można stosować scalanie komórek, zarówno pomiędzy komórkami jednego wiersza czy  

jednej kolumny jak i takie, które rozciągają się jednocześnie na wiele wierszy i kolumn

 wygląd i układ tabeli ustala się poprzez przypisanie stylu z arkusza styli, te fragmenty są potem 

formatowane wizualnie przez przeglądarkę
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Narzędzia edycji tekstu sformatowanego i tabel

Darmowe / Open Source Komercyjne

WBT Express Free Moodle

eXe

IBM Lotus Workplace Collaborative
Learning Authoring Tool

Lectora Inspire & Publisher

iSpring (w połączeniu z MS PowerPoint)

WBT Express Enterprise

WBT Express Pro
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 są to tzw. Authoring Tools – wizualne edytory typu WYSIWYG, pozwalające na komfort 

pracy zbliżony do popularnych edytorów tekstowych

 ich ograniczenia edytorskie wynikają z ograniczeń standardów HTML, CSS i JavaScript



Metody osadzania fotografii i ilustracji

 umieszczane w treści e-lekcji jako: grafika rastrowa, grafika wektorowa

 formaty grafiki rastrowej używane na stronach WWW: JPG, PNG, GIF

 formaty grafiki wektorowej używane na stronach WWW: SVG

 są osadzane jako znaczniki HTML: IMG

 format (typ) obrazka można opisać tzw. typem MIME, podając jego odpowiednią wartość

 przykład umieszczania obrazków na stronie (formaty wg w/w):

a) JPG: <img src="landscape.jpg" type="image/jpg" width="300" height="250"/>

b) PNG: <img src="landscape.png" type="image/png" width="300" height="250"/>

c) GIF: <img src="landscape.gif" type="image/gif" width="300" height="250"/>

d) SVG: <img src="landscape.svg" type="image/svg+xml" width="300" height="250"/>
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Informacje podstawowe o formatach rastrowych

 mają postać prostokątnej tablicy punktów (kolorowych, odcieni szarości lub 

monochromatycznych) zwanych pikselami, 

 każdy piksel jest opisany poprzez 3 składowe: R, G, B (czerwony, zielony, niebieski),

 wartości składowe R, G, B piksela monochromatycznego mogą przybierać tylko wartości 0 lub 1, przy czym 

wszystkie muszą mieć taką samą wartość (R = G = B < 0 , 1 >),

 wartości składowe R, G, B piksela o odcieniu szarości mogą przybierać wartości w zakresie od 0 do 255, 

przy czym wszystkie muszą mieć taką samą wartość (R = G = B < 0 .. 255 >),

 wartości składowe R, G, B piksela kolorowego mogą przybierać wartości w zakresie od 0 do 255, przy czym 

każdy może mieć inną wartość (R <> G <> B < 0 .. 255 >),

 mogą być kompresowane stratnie lub bezstratnie, celem zmniejszenia ich rozmiaru,

 zawierają informacje takie jak: liczba kolorów, rozmiar, stopień kompresji, paleta barw,

 mogą zawierać dodatkowe informacje o sprzęcie użytym do ich utworzenia

(np.: standard EXIF używany do fotografii),
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Budowa pliku w formacie rastrowym (tzw. bitmapa)

 różnice w budowie obrazów rastrowych:

a) monochromatyczne b) odcienie szarości c) kolorowe

R

G

B

R

G

B

R = G = B <0 , 1> R = B = G <0 .. 255> R <> G <> B <0..255>
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Formaty rastrowe stosowane do fotografii 

 różnice w jakości załączonych fotografii:

a) format PNG b) format JPG c) format GIF

rozmiar: 158 kB

kolor: 24-bit

kompresja: bezstratna

rozmiar: 9,86 kB

kolor: 24-bit

kompresja: 50 % (stratna)

rozmiar: 31,5 kB

kolor: 8-bit

kompresja: bezstratna (LZW)
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Informacje podstawowe o formatach wektorowych

 mają postać list: figur geometrycznych, przekształceń (tj. operacji na figurach) i animacji,

 figura jest opisana przez listę wierzchołków, kontur i wypełnienie:

 wierzchołek jest opisany współrzędnymi: X, Y,

 kontur jest opisany przez: szerokość, kolor, przeźroczystość, styl (kropkowany, przerywany, ciągły, itd.),

 wypełnienie jest opisane przez: styl (kolor, gradient, wzorzec, obraz rastrowy), przeźroczystość,

 operacja jest opisana przez rodzaj i atrybuty:

 rodzaj operacji (np.: przesunięcie, obrót, skala, filtr),

 atrybuty operacji (np.: wektor przesunięcia, środek obrotu, współczynnik skalowania),

 animacja jest opisana przez:

 czas trwania,

 listę operacji,

 figury można grupować w bloki, traktowane przez operacje i animacje tak jak 
pojedyncza figura, można grupować wcześniej zgrupowane bloki (rekurencyjnie),

 można wstępnie zdefiniować elementy figur, operacje i animacje do wielokrotnego 
użytku w pliku wektorowym
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Budowa pliku w formacie wektorowym (SVG)

 przykładowe elementy plików w formacie wektorowym:

lewy górny wierzchołek (x1, y1)

prawy dolny wierzchołek (x2, y2)

obrys (grubość, kolor, styl, przeźroczystość)

wypełnienie (kolor/gradient/wzorzec/bitmapa, 

przeźroczystość)

środek (x, y)

promień (r)

obrys (grubość, kolor, styl, przeźroczystość)

wypełnienie (kolor/gradient/wzorzec/bitmapa,

przeźroczystość)

(x1, y1)

(x2, y2)

(x, y)

r
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Porównanie formatów stosowanych do ilustracji

 różnice w jakości załączonych ilustracji:

a) format PNG b) format JPG c) format GIF

typ: rastrowy
rozmiar: 19,9 kB
kolor: 32-bit (24-bit + alfa)

kompresja: bezstratna
skalowanie: utrata jakości

typ: rastrowy
rozmiar: 12,6 kB
kolor: 24-bit
kompresja: 50 % (stratna)
skalowanie: utrata jakości

typ: rastrowy
rozmiar: 9,44 kB
kolor: 8-bit
kompresja: bezstratna
skalowanie: utrata jakości

d) format SVG, SVGZ

typ: wektorowy
rozmiar: 1,54 kB (1,23 kB - SVGZ)
kolor: 24-bit
kompresja: bezstratna – SVGZ
skalowanie: zachowanie jakości
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Etapy przygotowania fotografii i ilustracji

JPG, PNG

SVG

edytor grafiki 

rastrowej

edytor grafiki 

wektorowej

wynik: 1 plik
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Wymagania i ograniczenia dla fotografii i ilustracji

 JPG

 zalety – mała objętość

 wady – przy dużym stopniu kompresji można zauważyć zniekształcenia i zakłócenia w treści obrazu

 PNG

 zalety – wykorzystuje metodę kompresji bezstratnej co nie powoduje zniekształceń i zakłóceń obrazu, pozwala 

na zastosowanie przeźroczystego tła w tym także półprzeźroczystości gradientowej (tonalnej)

 wady – przy tej samej rozdzielczości co pliki JPG, pliki PNG mają nieco większą objętość

 GIF

 zalety – mała objętość, dobrze nadaje się do przechowywania prostych grafik (np. symboli, ozdobników, które 

nie zawierają przejść tonalnych i wielokolorowych szczegółów), pozwala na zastosowanie przeźroczystego tła 

ale bez przeźroczystości gradientowej (tonalnej),

 wady – posiada ograniczenia liczby kolorów do 256 przez co nie oddaje wiernie zdjęć czy szczegółowych grafik 

(dotyczy to implementacji obsługi tego formatu w wielu programach edycyjnych i wyświetlających grafikę)

 SVG

 zalety – mała objętość, dobrze nadaje się do przechowywania rysunków (np. symboli, ozdobników), pozwala 

na zastosowanie przeźroczystego tła,

 wady – nie nadaje się do przechowywania zdjęć (ale można to zrobić, osadzając wewnątrz pliku SVG obrazek 

rastrowy)
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Podsumowanie formatów dla fotografii i ilustracji

 podsumowanie

 fotografie – stosowane są formaty rastrowe,

 ilustracje – stosowane są formaty rastrowe i wektorowe,

 najlepsze rozwiązanie

 JPG (rastrowy) – do przechowywania fotografii

 PNG (rastrowy) – do przechowywania fotografii oraz ilustracji nie wymagających skalowania

 SVG (wektorowy) – do przechowywania ilustracji wymagających skalowania

 GIF (rastrowy) – do przechowywania prostych ilustracji (symbole, logo) nie wymagających skalowania

 WEBP (rastrowy) – do przechowywania fotografii i ilustracji nie wymagających skalowania, jeszcze mało 
popularny (opracowanie firmy Google)
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Narzędzia do przygotowania zdjęć i ilustracji

Format
Darmowe

(Open Source)
Komercyjne

JPG

PNG

GIF

Paint.NET

GIMP

Krita

Adobe Photoshop

Adobe Fireworks

Corel Photopaint

Corel PaintShop Pro

Serif PhotoPlus

SVG

OpenOffice (moduł OpenDraw)

Inscape

Synfig

Karbon14

Adobe Illustrator

Corel Draw

Serif DrawPlus

Microsoft Visio
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Metody umieszczania równań matematycznych

 umieszczane w treści e-lekcji jako:

 grafika rastrowa – formaty JPG, PNG, GIF

 grafika wektorowa – format SVG

 formaty dedykowane – standard MathML (pliki mml, Mathematical Markup Language)

 do ich osadzania używa się:

 równania w postaci obrazka – znaczniki HTML: IMG, OBJECT – format obrazka można opisać tzw. typem 
MIME, podając jego odpowiednią wartość

 równania w formacie MathML – znaczniki MathML: MATH – można je zagnieżdżać na stronie HTML

* typ MIME – (Multipurpose Internet Mail Extensions) identyfikator formatów treści stosowanych w aplikacjach internetowych, 
składa się z 2 części: kategoria/format, istnieje kilka kategorii (np. application, text, image, audio, video, itd.), 
przykładowo:

- grafika rastrowa i wektorowa – image/png, image/svg+xml

- sekwencje audio i wideo – audio/ogg, audio/mp3, video/ogg, video/x-ms-wmv
- animacje – application/vnd.adobe.flash-movie

23



Jakość równań osadzonych na stronie WWW – cz. 1

a) format GIF

 przykład umieszczania równań w postaci obrazków:

b) format PNG

<img src="equation.png" type="image/png" width="234" height="65"/>

<img src="equation.gif" type="image/gif" width="234" height="65"/>
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Jakość równań osadzonych na stronie WWW – cz. 2

c) format MathML

 przykład umieszczania równań w postaci MathML i SVG:

d) format SVG

<img src="equation.svg" type="application/svg+xml" width="234"/>

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<semantics>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">H</mi>
<mrow>
<mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">x</mi>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>

</mrow>
<mo stretchy="false">=</mo>
<mrow>
<mo stretchy="false">−</mo>
<mrow>
<munderover>
<mo stretchy="false">∑</mo>
<mrow>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">i</mi>
<mo stretchy="false">=</mo>
<mn>1</mn>

</mrow>
</mrow>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">n</mi>

</mrow>
</munderover>

<mi mathvariant="normal">p</mi>
</mrow>

</mrow>
</mrow>

<mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">i</mi>

</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>

</mrow>
<msub>
<mi>log</mi>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">r</mi>

</mrow>
</msub>
<mi mathvariant="normal">p</mi>
<mrow>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mrow>
<mi mathvariant="normal">i</mi>

</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>

</mrow>
</mrow>
</semantics>

</math>

25



Etapy przygotowania równań matematycznych

edytor równań

matematycznych

PNG, GIF

SVG

MML

edytor grafiki 

rastrowej

edytor grafiki 

wektorowej

wynik: 1 plik
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Wymagania i ograniczenia dla równań matematycznych

 wymagania – przeźroczyste tło w obszarze równania

 zalety i wady:

 PNG, GIF (grafika rastrowa)

 zalety: prostota osadzania

 wady: brak możliwości skalowania (podczas skalowania występuje niekorzystne zjawisko powiększania pikseli), brak 
możliwości dostępu do elementów składowych równania

 SVG (grafika wektorowa)

 zalety: prostota osadzania, czytelność podczas skalowania

 wady: brak możliwości dostępu do elementów składowych równania 

 MathML (format dedykowany)

 zalety: prostota osadzania, czytelność podczas skalowania, możliwość dostępu do elementów składowych równania

 wady: niektóre przeglądarki (zwłaszcza ich starsze wersje) nie potrafią wyświetlać obiektów w tym formacie 
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Podsumowanie formatów dla równań matematycznych

 najlepsze rozwiązanie

 GIF (rastrowy) – niezbyt zadowalający, ale dobrze wspierany przez przeglądarki WWW

 mniej efektywne rozwiązania

 MathML (dedykowany) – wspierany słabo przez przeglądarki WWW

 SVG (wektorowy) – mało zadowalający, ale dobrze wspierany przez przeglądarki WWW

 PNG (rastrowy) – najmniej zadowalający, ale dobrze wspierany przez przeglądarki WWW
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Narzędzia do przygotowania równań matematycznych

Format Darmowe (Open Source) Komercyjne

JPG

PNG

GIF

OpenOffice (moduł OpenMath) → 

→ Paint.NET/GIMP → PNG/GIF

MS Word (zrzut ekranowy) → 

→ Adobe Photoshop\Fireworks → PNG/GIF

SVG
OpenOffice (moduł OpenMath) → 

→ Inkscape → SVG ?

MathML

(MML)

OpenOffice (moduł OpenMath) → 

→ MathML
MS Word → specjalizowane wtyczki → MathML
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 umieszczane w treści e-lekcji jako:

 grafika rastrowa – formaty JPG, PNG, GIF

 grafika wektorowa – format SVG

 formaty dedykowane – np.: standard CML (pliki cml, Chemical Markup Language) dla chemii

 do ich osadzania używa się znaczników HTML: IMG

<img src=”plot.png” type”image/png” width=”300” height=”250”/>

<img src=”chart.gif” type”image/gif” width=”280” height=”320”/>

<img src=”chart.svg” type=”application/svg+xml” width=”280” height=”320”/>

Metody umieszczania: diagramów, schematów, 

wykresów, rysunków technicznych i struktur chemicznych

GIF

PNG

SVG
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edytor 

dedykowany

PNG, GIF

SVG, SWF

edytor grafiki 

rastrowej

edytor grafiki 

wektorowej

Etapy przygotowania: diagramów, schematów, wykresów, 

rysunków technicznych i struktur chemicznych

arkusz 

kalkulacyjny

eksport lub

eksport lub

schowek

schowek

eksport

eksport

wynik: 1 plik

wynik: 1 plik
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 wymagania – przeźroczyste tło

 PNG, GIF (grafika rastrowa)

 zalety: prostota przygotowania, prostota osadzania

 wady: brak możliwości skalowania (podczas skalowania występują zniekształcenia lub pojawienie się 

niepożądanych artefaktów obrazu)

 SVG (grafika wektorowa, animowana, interaktywna)

 zalety: prostota przygotowania, prostota osadzania, czytelność podczas skalowania, możliwość dodania 

animacji i interaktywności

 wady: brak 

 Flash (grafika wektorowa, animowana, interaktywna)

 zalety: czytelność podczas skalowania, możliwość dodania animacji i interaktywności

 wady: nieco bardziej skomplikowane osadzanie, trudniejsze do przygotowania z uwagi na złożoność 

programu Flash

Wymagania i ograniczenia dla: diagramów, schematów, 

wykresów, rysunków technicznych i struktur chemicznych
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 podsumowanie

 PNG – obiekty nieskalowane, półprzeźroczyste tło, efekty graficzne (np. cienie, gradienty),

 GIF – obiekty nieskalowane, przeźroczyste tło,

 SVG – obiekty skalowane, półprzeźroczyste tło, efekty graficzne (np. cienie, gradienty), interaktywne

 Flash – obiekty skalowane, półprzeźroczyste tło, efekty graficzne (np. cienie, gradienty), interaktywne

 najlepsze rozwiązanie

 SVG (wektorowy) – w większości przypadków

 Flash (wektorowy) – tylko gdy wymagana jest wysoka interaktywność (obiekt jako animacja/aplikacja)

Podsumowanie formatów dla: diagramów, schematów, 

wykresów, rysunków technicznych i struktur chemicznych
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Format
Darmowe

(Open Source)
Komercyjne

PNG

GIF

OpenOffice

(OpenCalc → OpenDraw)

CalligraOffice

(Sheets → Krita, Krita)

MS Excel (kopiuj/wklej) → Adobe Photoshop lub MS MS Excel

(kopiuj/wklej) → Adobe Fireworks

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → Adobe Photoshop Microcal

Origin (kopiuj/wklej) → Adobe Fireworks

SVG

OpenOffice

(OpenCalc → OpenDraw)

CalligraOffice

(Sheets, Plan → Karbon 14,  Flow)

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → Adobe Illustrator

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → Corel Draw 

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → MS Visio

MS Excel (kopiuj/wklej) → MS Visio

Flash

(SWF)
OpenOffice

(OpenCalc → OpenDraw)

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → Adobe Illustrator → Adobe Flash

Microcal Origin (kopiuj/wklej) → Adobe Illustrator → Adobe Flex

(wcześniej Flex, obecnie Flash Builder)

Narzędzia do przygotowania: diagramów, schematów, 

wykresów, rysunków technicznych i struktur chemicznych
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Metody umieszczania sekwencji wideo

 umieszczane w treści e-lekcji jako: obiekt multimedialny

 używane formaty: FLV (Flash Video), MOV (QuickTime), MP4 (MPEG wersja 4), OGG (OGV, Video), 

WMV (Windows Media Video), WEBM (WebM), 3GP (3GPP – telefonia 3G)

 przeznaczone do przechowywania materiału wideo, używają metod kompresji stratnej

 są osadzane jako znaczniki HTML: OBJECT (HTML4), VIDEO (HTML5)

<object width="420" height="360" classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-

D3488ABDDC6B" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">

<param name="src" value="movie.mp4"/>

<param name="controller" value="true"/>

</object>

<video width="320" height="240" controls>

<source src="movie.mp4" type="video/mp4">

<source src="movie.ogg" type="video/ogg">

</video>

HTML 4

HTML 5
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Etapy przygotowania sekwencji wideo

3GP, FLV, MOV, MP4,

OGG, WEBM, WMV
edytor nagrań 

wideo

eksport z kompresją

filtrowanie, korekcja, 

dodawanie tekstów

i efektów graficznych

kamera wideo

nagranie

wynik: 1 plik
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 wymagania – obecność panelu kontrolnego, niezbędnego do sterowania 

odtwarzaniem, jego brak jest uważany za poważny błąd w budowie e-lekcji

 realizacja panelu kontrolnego

 dla stron używających HTML 4:

 z użyciem technologii Flash

 z użyciem skryptów języka JavaScript

 dla stron używających HTML 5:

 obsługiwane przez przeglądarkę WWW – wynika to ze specyfikacji standardu HTML 5 (znacznik: video)

 FLV, MOV, MP4, OGG, WEBM, WMV

 zalety: dobra jakość, względnie nieduży rozmiar

 wady: różne przeglądarki wspierają różne formaty

Wymagania i ograniczenia dla sekwencji wideo
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 podsumowanie

 MP4 – obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, najpopularniejszy

 OGG – open source, nie obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, popularny

 WMV – własnościowy, opatentowany przez firmę Microsoft, popularny

 FLV – własnościowy, opatentowany przez firmę Adobe (wcześniej Macromedia), mniej rozpowszechniony

 MOV – własnościowy, opatentowany przez firmę Apple, mniej rozpowszechniony

 WEBM – własnościowy, uwolniony z patentów przez firmę Google, jeszcze mało popularny

 3GP – obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, popularny w telefonach komórkowych

 najlepsze rozwiązanie – MOV, MP4, OGG, WMV porównywalne z punktu widzenia 
użytkownika (przy zapisie tego samego materiału źródłowego i podobnych ustawieniach 

kompresji, występują pewne różnice w rozmiarze i jakości pliku wyjściowego)

Podsumowanie formatów dla sekwencji wideo
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Narzędzia do przygotowania sekwencji wideo

Format
Darmowe

(Open Source)
Komercyjne

MOV

MP4

OGG

WMV

WEBM 

MS Movie Maker

ShotCut

AviTricksClassic

OpenShot Video Editor 

VSDC Free Video Editor

VirtualDub

Adobe Premiere Pro/Elements

Corel VideoStudio

Cyberlink PowerDirector

Ashampoo Movie Studio 

Pinnacle Studio

AVS Video Editor

Avid Studio

Serif MoviePlus

FLV ? Adobe Flash
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Metody umieszczania komentarzy głosowych

 umieszczane w treści e-lekcji jako: obiekt multimedialny (audio)

 używane formaty: MP3 (MPEG Layer 3), OGG (OGA, Audio), WMA (Windows Media Audio)

 przeznaczone do przechowywania materiału audio, używają metod kompresji stratnej

 są osadzane jako znaczniki HTML: OBJECT (HTML4), AUDIO (HTML5)

<object type="audio-/x-ms-wmv" data="voice.wma" width="200" height="60">

<param name="src" value="voice.wma">

<param name="autostart" value="true">

<param name="controller" value="true">

</object>

<audio controls>

<source src="voice.mp3" type="audio/mpeg">

<source src="voice.ogg" type="audio/ogg">

</audio>

HTML 4

HTML 5
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Etapy przygotowania komentarzy głosowych

MP3, OGG, WMA

edytor nagrań 

audio

eksport z kompresją

filtrowanie, korekcja, 

dodawanie efektów 

dźwiękowych

mikrofon

nagranie

wynik: 1 plik
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 wymagania – obecność panelu kontrolnego niezbędnego do sterowania 

odtwarzaniem, jego brak jest uważany za poważny błąd w budowie e-lekcji

 realizacja panelu kontrolnego

 dla stron używających HTML 4:

 z użyciem technologii Flash

 z użyciem skryptów języka JavaScript

 dla stron używających HTML 5:

 obsługiwane przez przeglądarkę WWW – wynika to ze specyfikacji standardu HTML 5 (znacznik: audio)

 MP3, OGG, WMA

 zalety: dobra jakość, względnie nieduży rozmiar

 wady: różne przeglądarki wspierają różne formaty

Wymagania i ograniczenia dla komentarzy głosowych
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 podsumowanie

 MP3 – obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, najpopularniejszy

 OGG – open source, nie obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, mniej rozpowszechniony

 WMA – własnościowy, opatentowany przez firmę Microsoft, popularny

 najlepsze rozwiązanie – wszystkie w/w porównywalne z punktu widzenia użytkownika

Podsumowanie formatów dla komentarzy głosowych
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Narzędzia do przygotowania komentarzy głosowych

Format
Darmowe

(Open Source)
Komercyjne

MP3

OGG

WMA 

Audacity

Ardour

Adobe Audition

Adobe Soundbooth

Steinberg Cubase Studio 

Steinberg WaveLab

Image-Line Software FL Studio

GoldWave
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Metody umieszczania nagrań sesji ekranowych

 umieszczane w treści e-lekcji jako: obiekt multimedialny

 używane formaty:

 podobne jak dla wideo (MOV, MP4, OGG, WMV)

 animacje Flash (SWF)

 własności formatów:

 wideo - przeznaczone do przechowywania materiału wideo, używają metod kompresji stratnej, 

pozwalają dodać komentarze głosowe, zmiksowane z dźwiękiem nagrania oraz ramki tekstowe wtopione 

w klatki obrazu

 animacje Flash – optymalizowane pod kątem rozmiaru i wydajności wyświetlania, pozwalają dodać 

komentarze głosowe jako osobna ścieżka oraz elementy interaktywne (np. ramki tekstowe, przyciski, itp.)

 wymagania i ograniczenia są takie same jak w przypadku (odpowiednio):

 sekwencji wideo

 animacji Flash
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Etapy przygotowania nagrań sesji ekranowych

SWF

edytor nagrań 

sesji ekranowych

dodawanie:

ramek tekstowych, 

przycisków, zakreśleń, 

strzałek i efektów

przejść pomiędzy 

kolejnymi ekranami

pulpit systemu 

operacyjnego 

(np. Windows)

lub

okno programu

przechwytywanie 

zmian na ekranie 

do ciągu klatek

MOV, MP4,

OGG, WMV

wynik: 1 plik

wynik: 1 plik
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 podsumowanie

 MP4 – obciążony patentami i ograniczeniami licencyjnymi, najpopularniejszy

 OGG – open source, nie obciążony patentami ograniczeniami licencyjnymi, mniej rozpowszechniony

 WMV – własnościowy, opatentowany przez firmę Microsoft, popularny

 MOV – własnościowy, opatentowany przez firmę Apple, mniej rozpowszechniony

 najlepsze rozwiązanie – wszystkie w/w porównywalne z punktu widzenia użytkownika 
(przy zapisie tego samego materiału źródłowego i podobnych ustawieniach kompresji, 

występują pewne różnice w rozmiarze i jakości pliku wyjściowego)

Podsumowanie nagrań sesji ekranowych
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Narzędzia do przygotowania nagrań sesji ekranowych

Format
Darmowe

(Open Source)
Komercyjne

MPG

WMV 

CamStudio

Wink

Adobe Captivate

Lotus ScreenCam

TechSmith Camtasia

SWF

(Flash)

CamStudio

Wink

Adobe Captivate

TechSmith Camtasia
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Metody umieszczania animacji graficznych

 umieszczane w treści e-lekcji jako: obiekt multimedialny, animacja, aplet

 przeznaczenie: 

 graficzne animacje interaktywne: np.: demonstracje, symulacje,

 aplikacje internetowe, np.: gry, formularze, edytory tekstu i grafiki

 często zwierają lub odtwarzają: dźwięk, komentarze głosowe, sekwencje wideo

 są osadzane jako znaczniki HTML: OBJECT lub IMG w przypadku formatu GIF

 animację można opisać typem MIME, podając jego odpowiednią wartość

 przykład umieszczania animacji na stronie (formaty wg w/w):

<object type="application/x-shockwave-flash" data="film.swf" width="200" height="150">

<param name="movie" value="film.swf">

</object>

<img src="animation.gif" type"image/gif" width="300" height="250"/>

Flash

GIF
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Technologie tworzenia animacji graficznych – cz. 1

 Flash (plik SWF) – dedykowany do tworzenia: animacji i aplikacji

 realizuje warstwę prezentacji oraz złożone operacje animowania,

 za obsługę interakcji i złożone operacje animowania odpowiedzialny jest dedykowany język ActionScript,

 może zawierać osadzone (wbudowane) lub zewnętrzne (zawarte w innych plikach) nagrania audio i wideo,

 elementy graficzne są zrealizowane w postaci grafiki wektorowej,

 pozwala na osadzanie i animowanie obrazków w postaci rastrowej (bitmapy),

 zawiera dedykowane biblioteki, np. do tworzenia wykresów, interfejsów aplikacji (przyciski, listy wyboru, pola 

edycyjne, itd.),

 GIF (wersja animowana) – animacje w postaci serii klatek

 działanie animacji polega na cyklicznym wyświetlaniu kolejnych klatek (bitmap) zawartych w pliku, możliwe 

jest przypisywanie do poszczególnych klatek zadanych czasów wyświetlania,

 posiada ograniczenia liczby kolorów do 256 (z powodów ograniczeń implementacyjnych w aplikacjach)
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Technologie tworzenia animacji graficznych – cz. 2

 SVG – dedykowany do tworzenia: animacji i aplikacji (oraz oczywiście statycznej grafiki wektorowej)

 warstwę prezentacji oraz proste operacje animowania realizuje sam SVG,

 za obsługę interakcji i złożone operacje animowania odpowiedzialne są skrypty języka JavaScript (JS),

 skrypty języka JavaScript mogą być osadzone w pliku SVG lub mogą być umieszczone w osobnych plikach,

 odtwarzanie dźwięku i sekwencji wideo (pliki zewnętrzne) jest realizowane poprzez skrypty języka JavaScript, 

(oprogramowanie tej funkcjonalności  jest dość skomplikowane)

 Canvas (znacznik osadzony w pliku HTML) – nowy element języka znacznikowego HTML w wersji 5

 celowo zaprojektowany do tworzenia animacji i aplikacji internetowych,

 działa w połączeniu ze skryptami napisanymi w języku JavaScript,

 obsługa prezentacji i interakcji jest w całości realizowana przez skrypty języka JavaScript,

 skrypty mogą być osadzone w pliku HTML lub plik HTML może się odwoływać do zewnętrznych skryptów,

 odtwarzanie dźwięku i sekwencji wideo (pliki zewnętrzne) jest realizowane poprzez skrypty języka JavaScript

(oprogramowanie tej funkcjonalności  jest względnie łatwe, głównie dzięki dostępnym bibliotekom)
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Technologie tworzenia animacji graficznych – cz. 3

 JavaFX / Java Applet – dedykowany do tworzenia: animacji i aplikacji,

 stworzenie animacji wymaga posiadania umiejętności programowania w języku Java

 dostępny jest dedykowany program do graficznego tworzenia animacji i aplikacji (JavaFX Scene Builder),

 może odtwarzać dźwięk i wideo,

 Silverlight – dedykowany do tworzenia: animacji i aplikacji,

 stworzenie animacji wymaga posiadania umiejętności programowania w jednym z języków:

C#, VisualBasic, C++, F#, Oxygene, JS.NET

 brak dostępnego dedykowanego programu do graficznego tworzenia animacji,

 może odtwarzać dźwięk i wideo,
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Etapy przygotowania animacji graficznych Flash

SWF

zintegrowane 

środowisko 

programistyczne

kompilacja

dodawanie obiektów, 

przypisywanie im przekształceń 

oraz ustalanie czasu ich trwania

A
d

o
b

e
F
la

sh

graficzny edytor 

animacji Flash

A
d

o
b

e

F
la

sh
B

u
ild

e
r

(F
le

x
)

programowanie

w języku ActionScript

wynik: 1 plik
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Etapy przygotowania animacji graficznych GIF

GIF

eksport

dodawanie klatek, 

wstawianie prostych 

figur geometrycznych 

oraz ustalanie czasu

wyświetlania klatek

edytor animacji GIF

lub

edytor graficzny

wynik: 1 plik
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Etapy przygotowania animacji graficznych SVG

SVG

zintegrowane 

środowisko 

programistyczne

eksport

dodawanie obiektów, edycja

ich obrysu i wypełnienia, 

przypisywanie przekształceń

edytor grafiki 

wektorowej

edycja kodu SVG,

zaprogramowanie animacji

w języku JavaScript

JS

zapis

SVG

edycja

wynik: 1 plik (SVG)

lub

wynik: 2 pliki (SVG + JS)

+
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Etapy przygotowania animacji graficznych Canvas

HTML

zintegrowane 

środowisko 

programistyczne

zapis

wstawienie elementu Canvas

i przypisanie mu identyfikatora

edytor HTML

zaprogramowanie animacji

w języku JavaScript

z użyciem elementu Canvas

o podanym identyfikatorze

JS

+

zapis

wynik: 2 pliki
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Etapy przygotowania animacji graficznych Java

CLASS

zintegrowane 

środowisko 

programistyczne

import

dodawanie obiektów, edycja 

ich właściwości i zdarzeń, 

przypisywanie im przekształceń

J
a

v
a

F
X

S
c

e
n

e
B

u
ild

e
r

graficzny edytor 

animacji JavaFX

N
e

tB
e

a
n

s

zaprogramowanie 

animacji w języku Java

kompilacja

FXML

zapis

wynik: 1 plik

(o
p

c
jo

n
a

ln
ie

)
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Etapy przygotowania animacji graficznych Silverlight

XAP

(pliki źródłowe 

spakowane do 

archiwum ZIP)

zintegrowane 

środowisko 

programistyczne

M
S
 V

is
u

a
l 
S
tu

d
io

 

W
e

b
D

e
v

e
lp

e
r

programowanie

w językach:

C#, VisualBasic…

pakowanie

wynik: 1 plik
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 Flash

 zalety

 dobra jakość,

 duże możliwości zaprogramowania interakcji,

 możliwość projektowania wizualnego,

 duża liczba bibliotek rozwiązujących wiele problemów programistycznych i obsługujących złożoną 
funkcjonalność, 

 wady

 w przypadku tworzenia złożonych animacji konieczna jest umiejętność programowania w języku 
ActionScript,

 konieczność kompilacji plików źródłowych do pliku wykonywalnego w formacie SWF,

 konieczność instalacji wtyczki Adobe Flash Player w przeglądarce WWW,

 dość drogie narzędzie do stworzenia animacji/aplikacji pochodzące tylko do jednego dostawcy, tj. 
firmy Adobe (istnieje wprawdzie darmowe narzędzie FlashDevelop ale jest ono dedykowane dla 
programistów i nie posiada funkcjonalności edytora graficznego)

Ograniczenia animacji graficznych Flash
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 GIF (wersja animowana)

 zalety

 prostota tworzenia animacji – zawiera zbiór klatek (bitmap) wraz z przypisanym do każdej nich czasem 

wyświetlania,

 obsługiwane przez wszystkie liczące się przeglądarki WWW

 wady

 nie można zaprogramować żadnych interakcji,

 posiada ograniczenia liczby kolorów do 256 (wynika z ograniczeń implementacyjnych 
oprogramowania),

 brak możliwości skalowania (podczas skalowania występuje niekorzystne zjawisko powiększania pikseli),

 brak obsługi sterowania animacją – przeglądarka automatycznie uruchamia zawartość pliku (można to 
ograniczenie obejść poprzez obsługę sterowania za pomocą języka JavaScript)

Ograniczenia animacji graficznych GIF
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 SVG

 zalety

 dobra jakość,

 duże możliwości zaprogramowania interakcji,

 możliwość projektowania wizualnego,

 proste animacje można wykonać bez konieczności programowania w języku JavaScript, ponieważ 
standard zawiera znaczniki animacji,

 brak konieczności kompilacji plików źródłowych,

 powszechnie dostępne darmowe narzędzia do stworzenia animacji/aplikacji,

 dostępność bibliotek open source obsługujących interakcje w SVG z użyciem skryptów języka 
JavaScript (np.: Snap.svg, iconizr) 

 obsługiwane przez wszystkie liczące się przeglądarki WWW (wyjątkiem są pewne rodzaje filtrów 

graficznych realizujących różnorakie efekty, np.: rozmycie (Gaussian blur)

 wady

 w przypadku tworzenia złożonych animacji/aplikacji konieczna jest umiejętność programowania
w języku JavaScript,

 w przypadku bardzo złożonych animacji może działać z opóźnieniami i/lub spowalniać prace 
komputera

 konieczność używania najnowszych wersji przeglądarek WWW

Ograniczenia animacji graficznych SVG
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 Canvas

 zalety

 dobra jakość,

 duże możliwości zaprogramowania interakcji,

 brak konieczności kompilacji plików źródłowych,

 powszechnie dostępne darmowe narzędzia do stworzenia animacji/aplikacji ,

 dostępność bibliotek open source obsługujących interakcje w znaczniku Canvas z użyciem skryptów 
języka JavaScript (np. modernizr, jCanvaScript, Doodle, Charts, Kinetics, jCanvas, EaselJS)

 obsługiwane przez wszystkie liczące się przez przeglądarki WWW (wyjątkiem są pewne rodzaje animacji 
3D, bowiem nie wszystkie przeglądarki obsługują standard WebGL)

 wady

 przygotowanie animacji/aplikacji wymaga umiejętności programowania w języku JavaScript,

 konieczność używania najnowszych wersji przeglądarek WWW

Ograniczenia animacji graficznych HTML 5 – Canvas
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 JavaFX / JavaApplet

 zalety

 dobra jakość,

 duże możliwości zaprogramowania interakcji, 

 możliwość projektowania wizualnego (w ograniczonym zakresie),

 bardzo duża liczba bibliotek rozwiązujących wiele problemów programistycznych i obsługujących 
złożoną funkcjonalność,

 darmowe (open source) narzędzia do tworzenia animacji/aplikacji, np.: NetBeans, Eclipse

 wady

 przygotowanie animacji/aplikacji wymaga posiadania umiejętności programowania w języku Java
oraz znajomości bibliotek języka Java,

 konieczność kompilacji plików źródłowych do pliku wykonywalnego (pliki CLASS),

 konieczność instalacji maszyny wirtualnej Java po stronie klienta (tj. na komputerze użytkownika) aby 
przeglądarka WWW mogła uruchomić aplet Java

Ograniczenia animacji graficznych Java
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 Silverlight

 zalety

 dobra jakość,

 duże możliwości zaprogramowania interakcji,

 darmowe narzędzia do tworzenia animacji/aplikacji (MS Visual Studio Express Edition lub open source
SharpDevelop)

 wady

 konieczność posiadania umiejętności programowania w jednym z języków: C#, VisualBasic, F#, 
Oxygene, JS.NET, C++ oraz znajomości bibliotek .NET,

 konieczność instalacji wtyczki Silverlight w przeglądarce WWW, przy czym oficjalna wtyczka do 
działania wymaga systemu operacyjnego Windows i platformy .NET, (wersja tej wtyczki o nazwie 
Moonlight, dla systemów z rodziny Unix, nie jest już rozwijana),

 szczątkowa popularność, producent prawdopodobnie porzucił rozwój tej technologii (firma Microsoft
opublikowała jednak informację o zapewnieniu wsparcia do roku 2021, polegającego na wydawaniu 
poprawek dotyczących bezpieczeństwa)

Ograniczenia animacji graficznych Silverlight
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 wymagania i ograniczenia:

 mogą zawierać osadzone zasoby (grafika rastrowa, czcionki, dźwięk, filmy) o dużym stopniu złożoności 

(mocno nasycone treścią multimedialną),

 mogą wymagać stosowania rozwiązań niezależnych od systemów operacyjnych,

 mogą wymagać nieużywania wtyczek i rozszerzeń w przeglądarce WWW, 

 mogą wymagać użycia technologii zdolnej do wykonania skomplikowanych obliczeń i przedstawienia 

wyników w niestandardowej postaci, np.: w zastosowaniach technicznych i naukowych,

 część współczesnych technologii, służących do realizacji animacji, jest dobrze wspierana przez obecne 

przeglądarki WWW.

Wymagania i ograniczenia dla animacji graficznych
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 podsumowanie i najlepsze rozwiązanie

 Flash – animacje nasycone treścią multimedialną (audio, video), wymagające wizualizacji 3D (dostępne są 
biblioteki open source: Papervision3D, Away3D do tworzenia animacji i symulacji 3D)

 SVG – animacje o średnim poziomie komplikacji, nie wymagające stosowania języka skryptowego, nie 
wymagające instalowania wtyczek i rozszerzeń do przeglądarki WWW, nie wymagające osadzania zasobów

w pliku animacji, 

 Canavs – animacje o średnim poziomie komplikacji, nie wymagające instalowania wtyczek i rozszerzeń do 

przeglądarki WWW, nie wymagające osadzania zasobów w pliku animacji, 

 JavaFX / Java aplet – animacje i aplikacje internetowe wymagające skomplikowanych obliczeń oraz 

przedstawiania wyników działania w niestandardowej postaci, np.: MarvinSketch dedykowany dla chemii

Podsumowanie technologii animacji graficznych
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Narzędzia do przygotowania animacji graficznych

Standard Darmowe (Open Source) Komercyjne

Flash
FlashDevelop → SWF

Vectorian Giotto → SWF

Adobe Flash → SWF 

Adobe Flex/FlashBuilder → SWF

SwishMAX → SWF  

SVG

Inscape → SVG (SVG + JS) 

OpenOffice (moduł Draw) → SVG

Karbon14 → SVG

Synfig → SVG

Adobe Illustrator → SVG

Corel Draw → SVG

Microsoft Visio → SVG

Serif DrawPlus → SVG

Canvas

Oracle NetBeans → HTML + JS

IBM Eclipse → HTML + JS

Aptana Studio → HTML + JS

Adobe Edge Animate → HTML + JS 

JavaFX

Java Applet

Oracle JavaFX Scene Builder + NetBeans → CLASS

IBM Eclipse → CLASS

Embarcadero JBuilder → CLASS

Oracle JDeveloper → CLASS

Silverlight SharpDevelop → XAP Microsoft Visual Studio Web Developer → XAP

GIF
(animowany)

GIMP → GIF

Krita → GIF

Adobe Fireworks → GIF

Adobe Photoshop → GIF

Corel Photopaint → GIF

Corel PaintShopPro → GIF
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Podsumowanie

Formaty zapisu dodatkowych treści, przeznaczonych do umieszczenia w e-lekcji muszą 

być akceptowane przez edytor e-lekcji (authoring tools). Edytory e-lekcji na ogół 

obsługują tylko niektóre z omówionych formatów. Przykładowo, program IBM Lotus 
Workplace Collaborative Learning Authoring Tool, wykorzystany w kursie, obsługuje:

 tekst bez zaawansowanego formatowania (umieszczany bezpośrednio w edytorze)

 grafikę rastrową: JPG, GIF

 dźwięki: WAV, AU

 filmy: AVI, ASF, WMV

 animacje: GIF (animowany), SWF (Flash)

Pozostałe rodzaje treści muszą zostać uprzednio wyeksportowane do formatu JPG, GIF

lub Flash. Dotyczy to:

 grafiki wektorowej

 wzorów matematycznych

 wykresów, diagramów, schematów, rysunków technicznych, struktur chemicznych

 animacji graficznych
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