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Plan prezentacji 

1.TEFIS 

 

2.EXPERIMEDIA 

 

3.Udział PCSS 



Cele 

• Stworzenie wspólnego punktu dostępowego do  różnych 

infrastruktur  testowych i eksperymentalnych (testbedów) 

• Umożliwienie eksperymentatorowi zarządzania całym 

cyklem wykonania testu w danej  infrastrukturze: 

– definicja 

– negocjacje wymagań sprzętowych i programowych 

– ustalenie okoliczności czasowych 

– wykonanie 

– zebranie wyników 

– ewentualne powtórzenie eksperymentu 

• Możliwość definicji układów równoległych bądź 

sekwencyjnych testów w różnych infrastrukturach 

• Łatwość integracji kolejnych testbedów z platformą 





Testbedy 

 





Cele 

• Stworzenie platformy ułatwiającej badanie systemów 

Internetu Przyszłości w przestrzeni publicznej (np. muzea, 

szkoły, miasta) 

• Nacisk na multimedia i interakcje społecznościowe 

• Platforma zawiera narzędzia do: 

– Zarządzania i dystrybucji materiałów video 

– Integracji z sieciami społecznościowymi 

– Przechowywania i dostarczania elementów 

rozszerzonej rzeczywistości 

– Planowania i pozyskiwania pomiarów działania 

elementów systemu 
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Udział w open call - motywacje 

• Integracja rozwiązań opracowanych przez PCSS w zakresie 

wideokonferencji HD, rozproszonej wizualizacji, śledzenia ruchów i 

stereoskopii 

• Stworzenie prototypu systemu umożliwiającego uzyskanie wrażenia 

rozszerzonej rzeczywistości w wideokonferencji poprzez nakładanie na 

sygnał wideo obrazów trójwymiarowych modeli sterowanych za pomocą 

śledzenia ruchów 

• Sprawdzenie poprawności i używalności powstałej platformy w 

scenariuszu edukacyjnym dzięki usługom testbedów oferowanych przez 

TEFIS 

• Przetestowanie powstałej platformy w ośrodku sportowym CAR w 

scenariuszu zdalnego treningu 

• Ewaluacja technologii dostarczanych przez platformy TEFIS i 

EXPERIMEDIA 

• Stworzenie systemu, który będzie mógł być używany w CAR po 

zakończeniu eksperymentu 

 



Wideokonferencja 

 

HDVIPER 

• Otwarta, skalowalna i rozszerzalna architektura wideokonferencji HD 

• Alternatywa dla zamkniętych rozwiązań komercyjnych 

• Stworzona w ramach programu Celtic inicjatywy Eureka przy udziale 

PCSS 

• Oparta na SIP (Session Initiation Protocol) 

• Używana w krajowych i międzynarodowych projektach, np. IIP i 

HIPERMED 

 



Rozproszona wizualizacja 

 

Vitrall 

• Rozproszony sieciowy system wizualizacji 

• Potrafi wykorzystać infrastruktury z wieloma procesorami graficznymi 

• Rendering dla wielu punktów widzenia, zdalny lub lokalny 

• Różne typy interfejsu użytkownika: 

– Klient przeglądarkowy 

– Aplikacja dla systemu Android wykorzystująca multitouch 

• Oparty na standardowych technologiach, protokołach komunikacji i 

formatach, np.: OpenGL, HTML/JavaScript, HTTP, HTTP Proxy, 

WebSockets, JPEG, Collada 

 



Śledzenie ruchów 

• System oparty na wykorzystaniu kamery 

• Alternatywa dla rozwiązań wykorzystujących czujniki typu 
akcelerometr, żyroskop czy dalmierz 

• Wykorzystuje barwne znaczniki będące elementami sceny 



TEFPOL 

 



• Centre d’Alt Rendiment w Sant Cugat (Barcelona) 

• Kompleksowe podejście do wychowania i treningu 

• Infrastruktura treningowa najwyższej jakości dla całej gamy dyscyplin 

• Wielu mistrzów olimpijskich, Świata i Europy wśród wychowanków i 

trenerów 

• Usługi świadczone profesjonalnym i narodowym drużynom i 

sportowcom 

• Trening oparty na najnowszych zdobyczach nauki i technologii 

 





Zdalna lekcja 

 



Dziękuję za uwagę 


