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Możliwości i wyzwania dla  

Naukowej Interaktywnej Telewizji HD  

w sieci PIONIER  

Mirosław Czyrnek, Cezary Mazurek, Maciej Stroiński 



Platforma Naukowej Interaktywnej Telewizji HD 

 

• wprowadzenie 

• cele 

• architektura 

• produkcja treści  

• systemy i aplikacje 

• inne usługi Platona  

• możliwości i potencjał usługi 

• wyzwania 

 



                    
                 Projekt PLATON 

           Platforma Obsługi Nauki 

Usługa wideokonferencji 

 

Usługa eduRoam 

 

Usługa obliczeń kampusowych 

 

Usługa archiwizacji 

 

 Usługa naukowej  

 interaktywnej telewizji HD 

Koordynator usługi 

 

Główny węzeł 

 

Partner usługi 

 



Czym jest PlatonTV? 

• zintegrowana platforma wspierająca 

– produkcję 

– składowanie 

– emisję/akwizycję 

– dystrybucję 

– prezentację  

treści multimedialnych w jakości HD 

• osadzona w sieci PIONIER 

• 22 partnerów 

• obecnie blisko 1700 materiałów 



Cele 

• prezentacja wyzwań współczesnej nauki, 

wyników badań naukowych i projektów 

• popularyzacja nauki i wiedzy 

• prezentacja zespołów badawczych 

• ukazywanie wpływu nauki i badań na różne 

dziedziny życia 

• prezentacja wydarzeń i środowiska 

akademickiego 

• edukacja 

 

 



Platforma naukowej interaktywnej telewizji HD  

w sieci PIONIER 

Produkcja Składowanie Emisja / Akwizycja Dystrybucja Prezentacja 

Studio Nagrań 

Studio 

Produkcyjne 

Wóz 

realizatorski 

Repozytorium 

System Emisyjny 

System 

Dostarczania 

Treści HD 

Portal / 

System AoD 

Pliki 

Live 

Pliki 

VoD 

Live 

Live / VoD 

Metadane 

Metadane 



Produkcja treści 

Studia produkcyjne (6) Studia nagrań (15) 

Wóz realizatorski (1) 



Repozytorium treści 

 

 

System Emisyjny 

 

 

Regionalne 

Centrum Danych 

HD 

 

 

Portal / System 

Application on 

Demand 

Składowanie, emisja, dystrybucja, dostarczanie i 

wykorzystanie treści 



Usługa wideokonferencji 

 

Usługa eduRoam 

 

Usługa obliczeń kampusowych 

 

Usługa archiwizacji 

 

 Usługa naukowej  

 interaktywnej telewizji HD Koordynator usługi 

 

Główny węzeł 

 

Partner usługi 

 

Inne usługi PLATONa 



 PlatonTV - wydarzenia na uczelniach 

Finał Roadshow Platon Biblioteka Uniwersytecka rośnie w siłę! 

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 

- Uniwersytet Medyczny 
Wybory Rektora Politechniki Łódzkiej 



 PlatonTV - medycyna 

Operacja rekonstrukcyjna u chorego z 

rakiem krtani 

Warsztat 9: Złamanie trzonu kości 

piszczelowej - zespolenie śródszpikowe 

(Synthes), dr M. Maciejewski 

LION (Otolaryngologia) Wywiad z prof. K. Słowińskim  



 PlatonTV – przyroda i nauki o ziemi 

Odkrycie na Morasku Noc biologów 

Wirtualne Laboratorium Interaktywnego 

Nauczania Tropem łosia 



 PlatonTV – badania kosmiczne 

Nasi astronomowie budują radioteleskop prof. Jack Scudder – wykłady w CBK 

LEM – Pierwszy polski satelita naukowy Projekt  Mars 



 PlatonTV – nauki techniczne 

Instytut Budowy Maszyn 

Otwarcie Laboratorium Biomateriałów na 

Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Gdańskiej 

Eastrobo Open 2012 AOS-71. Motoszybowiec nowej generacji 



 PlatonTV – kultura 

Kultura 2.0 Juwenalia 

Festiwal Yapa Międzynarodowy Konkurs Duetów 

Fortepianowych 



 PlatonTV – edukacja 

Dlaczego mózg musi słyszeć? TEFPOL biology lesson in English 

Belweder - wczoraj i dziś Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 



 PlatonTV – konferencje 

GeeCON Konferencja eGovernment 

Konferencja i3 Future Internet Week 



 PlatonTV – promocja nauki i innowacji 

Podlaski Akcelerator Innowacji Noc naukowców 

Konferencje z cyklu TedX Europejska Rada ds. Badań Naukowych 



 PlatonTV – nauka i gospodarka 

Boomerang 

Forum Gospodarcze Aglomeracji 

Poznańskiej 
Polski naukowiec w biznesie 

Jak zainteresować inwestora swoją firmą? 



Wyzwania 

• badawcze 

– wyższe rozdzielczości i klatkarz 

– 3D 

– rozszerzona rzeczywistość i technologie 
wizualizacji 

– interakcja 

– zmysły 

 

• technologiczne 

– nowe technologie telewizyjne 

– technologie kodowania, dystrybucja i 
udostępnianie 

– interakcja 

– wieloplatformowość i multiscreen 

 



Wyzwania 

• funkcjonalne 

– zastosowania dziedzinowe (edukacja, medycyna, 
…) 

– rozwój narzędzi dostępowych i interaktywnych 

– funkcje społecznościowe i metody partycypacji 

– integracja z kolejnymi usługami sieci PIONIER 

 

• programowe i produkcyjne 

– obszary: nauka, edukacja, kultura 

– formy: interaktywne (z widzami), AR (avatary i 
modele), … 

– rozwój kompetencji i szkolenia 

– projekty ponadregionalne 

 



Dziękuję za uwagę! 


