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Streszczenie:
Wykładowcy nauk przyrodniczych − w porównaniu z przedstawicielami innych

przedmiotów − wykazują większą tendencję do wchodzenia w świat nowych

technologii [1]. Obcując ze zjawiskami natury chcą przybliżyć swoim podopiecznym

poznanie wielu zjawisk za pomocą technologii komputerowej. Znane są przykłady

tworzenia całych systemów eksperymentów wspomaganych komputerowo [2]. Chemia

ze względu na swój doświadczalny charakter wymaga wizualizacji wybranych

zagadnień na każdym etapie i poziomie kształcenia. Multimedialne programy

komputerowe ułatwiają tłumaczenie zagadnień trudnych do wyjaśnienia w inny

sposób. Zakład Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii w Poznaniu, od lat przygotowuje

programy komputerowe wspomagające nauczanie chemii na wszystkich poziomach

edukacyjnych, a w szczególności na poziomie szkoły wyższej, ponieważ dla tej grupy

odbiorców polska oferta wydawnicza jest najuboższa.

Analizując wyniki egzaminów z chemii organicznej na naszym Wydziale

przeprowadzono ankietę, która wykazała, że największe trudności sprawia studentom

zrozumienie mechanizmów reakcji chemicznych. I tutaj mogą przyjść z pomocą

multimedia ilustrując to, czego nie można pokazać za pomocą kredy i tablicy.

Oddziałując jednocześnie na wzrok i słuch, wpływają one na lepsze zrozumienie

i zapamiętanie, pozwalają pokazać to, co jest niedostrzegalne dla ludzkiego oka.

Sprawiają m.in., że widzimy faktyczny ruch elektronów walencyjnych, „(...) a właśnie

ruch tych elektronów jest istotą procesów chemicznych” [3].

Aspekty te, przyczyniły się do zaprojektowania oraz wykonania programu

multimedialnego Mechanizmy reakcji chemicznych, w którego przygotowanie włączyli

się czynnie wykładowcy Zakładu Chemii Organicznej naszego Wydziału. Z dużym

zaangażowaniem udzielali rad i wskazówek, dotyczących poszczególnych etapów

przebiegu mechanizmów reakcji oraz udostępniali najnowsze pozycje litera-

turowe[4,5]. Wyboru mechanizmów reakcji, przeznaczonych do opracowania

wizualnego dokonano po analizie standardów kształcenia chemicznego w szkole

wyższej. Każdy mechanizm został zilustrowany sekwencją filmową (otrzymywanie

produktu) i animacją (szczegóły przebiegu reakcji z uwzględnieniem wszystkich

etapów pośrednich).
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I. Realizacja aplikacji multimedialnej

I. 1. Realizacja sekwencji filmowych

Pracę nad przygotowaniem odpowiednich przekazów wizualnych rozpoczęto

od przygotowania scenariuszy sekwencji filmowych i sprawdzenia zaplanowanych

eksperymentów, co pozwoliło na dostosowanie działań laboratoryjnych do potrzeb

filmowania. Film dydaktyczny ułatwia proces nauczania w nowoczesnym kształceniu.

Może on mieć charakter poznawczy, wprowadzający, badawczy, ilustrujący. Pozwala

bliżej poznać zjawiska chemiczne, przygotowuje do właściwego zorganizowania,

wykonania i interpretacji doświadczeń [6]. Założenie, że film może stanowić instrukcję

wykonania doświadczenia spowodowało, iż jego pierwsze kadry przedstawiają sprzęt

i odczynniki potrzebne do jego wykonania. Potrzebne nam sekwencje filmowe

realizowano w pracowni chemii organicznej oraz w studiu filmowym naszego zakładu

za pomocą kamery cyfrowej (SonyDCR-TRV oraz Canon XM1). Są to kamery DV

(Digital Video), których najważniejszą cechą jest cyfrowa obróbka sygnału od chwili

zarejestrowania materiału, poprzez jego montaż, aż do wyświetlenia. Kamerę

wybierana jest w zależności od typu oraz czasu filmowanego obiektu. Mimo, że

kamera firmy Canon jest urządzeniem nowocześniejszym o bardzo wysokiej jakości,

jednak posiada kilka niedoskonałości. Jedną z najbardziej znanych i uciążliwych wad

XM1 jest słaba jakość dźwięku oraz trudności z systemem automatycznego ustawienia

ostrości, czyli autofocusem w średnich i trudnych warunkach.

Przy przenoszeniu sekwencji filmowych z kamery cyfrowej do komputera

korzystano z programu DigiLab 4.7. Pozwala on na zgranie podstawowego materiału

filmowego oraz zdjęć na dysk komputera. Mechanizm wychwytu i rejestracji obrazu na

dysku jest w programie DigiLab odpowiednio rozbudowany, oprócz najprostszej

metody rejestracji, można korzystać z mechanizmu rejestracji synchronicznej,

ułatwiającego precyzyjny wybór fragmentu do zarejestrowania. Posiadanie systemu

operacyjnego Windows XP lub 2000 z systemem plików NTFS, umożliwia tworzenie

plików praktycznie bez ograniczeń, co do ich wielkości.

Rys1. Okno programu narzędziowego DigiLab.

I. 2. Przygotowanie sekwencji dżwiękowych

Podkład dźwiękowy w postaci tła muzycznego, słownego komentarza czy też

nagrania dźwięku, wykonanego równolegle z nagraniem obrazu jest nieodzownym

elementem filmu. Pliki dźwiękowe z profesjonalnym komentarzem lektora otrzy-
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mujemy w postaci MP3. Format ten jest nieczytelny dla programu służącego

do montażu obrazu i dźwięku. Należy, więc przekonwertować go do formatu WAV.

Do tego celu zastosowano program Audacity. Tak przygotowany plik audio poddano

edycji, a następnie podzielono na odpowiednie fragmenty gotowe do zaimportowania

do programu narzędziowego Adobe Premiere.

I. 3. Montaż filmowy

Nieliniowy montaż wideo przebiega zwykle w trzech fazach: wychwyt, obróbka,

nagrywanie. W montażu tym pierwszą czynnością jest przeniesienie całego materiału

do komputera i cyfrowe zapisanie go na dysku twardym. Za pomocą odpowiedniego

oprogramowania, zapisane fragmenty sekwencji filmowych można poddać obróbce.

Sceny można dzielić, przestawiać, grupować w całkowicie dowolny sposób,

zachowując przy tym dużą precyzję – wszystkie operacje przeprowadza się

z dokładnością do jednej klatki. Materiał źródłowy można dowolnie przebudować,

usuwając zbędne sekwencje lub dodając nowe. Oprócz tego możliwe jest dodawanie

napisów, przejść oraz tworzenie efektów specjalnych. Najważniejszą cechą edycji

nieliniowej jest natychmiastowy i jednoczesny dostęp do każdego fragmentu nagrania.

W programie do nieliniowego montażu tworzy się skrypt, zawierający informacje

o tym, które fragmenty mają znaleźć się w końcowym produkcie. Po zakończeniu

montażu gotowy efekt można obejrzeć na ekranie monitora. Spośród wielu dostępnych

programów do montażu sekwencji filmowych wykorzystano program Premiere, firmy

Adobe.

Rys.2 Główne okno programu narzędziowego Adobe Premiere.

Przygotowanie nowego projektu wymaga zdefiniowania parametrów

początkowych takich jak: wybór formatu zapisu, liczbę ramek na sekundę, wielkość

klatki − stosunek szerokości do wysokości. Do projektu należy zaimportować

wcześniej przygotowane sekwencje filmowe, animacje, zdjęcia, nagrania audio

w postaci komentarzy słownych, muzyki, plansze z równaniami reakcji, zdjęcia oraz

dodatkowe rysunki.

Podczas pracy można tworzyć napisy, pojawiające się na wyświetlanych

sekwencjach filmowych. Taki właśnie sposób kompozycji dwóch obrazów wideo,

w którym pewne obszary jednego z obrazów są przeźroczyste i widać przez nie

odpowiednie obszary drugiego obrazu nazywamy kluczowaniem. W tym celu należy

przygotować obraz z napisami, nałożyć go na obraz wideo napisów z przezroczystym

tłem.
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Równie ważnym elementem jest przetwarzanie ścieżki dźwiękowej. Fragmenty

filmu zarejestrowane wraz ze ścieżką dźwiękową są odtwarzane równolegle z obrazem.

W zależności od potrzeb można całkowicie wyłączyć ścieżkę dźwiękową nagraną

z filmem i zastąpić lub uzupełnić ją własną, importując wcześniej przygotowane pliki

dźwiękowe w formacie WAV.

Ze względu na bardzo duży rozmiar plików wideo niezbędne jest zastosowanie

kompresji w celu zmniejszenia ilości danych obrazu. Po zakończeniu montażu, gotowy

efekt można obejrzeć na ekranie monitora i jeśli osiągnięty rezultat jest

satysfakcjonujący nagrać całość na mini kasecie DV do kamery, czy na kasecie

magnetowidowej [7].

I. 4. Przygotowanie animacji

Mając na uwadze, iż szczególne znaczenie ma obrazowanie tego, czego nie można

zobaczyć „gołym okiem”, a więc procesów, które prowadzą do przemiany cząsteczek

substancji wyjściowych, czyli substratów w produkty końcowe, przygotowano pakiet

animacji ilustrujących przebieg wybranych reakcji chemicznych. Uznając, że dokładny

opis mechanizmu reakcji nie jest możliwy, po konsultacjach wprowadzono do animacji

wiele przybliżeń i uogólnień. Dla potrzeb projektowania ruchomego obrazu ustalono,

które elementy cząsteczek (atomy, wiązania, elektrony walencyjne) pozostaną

niezmienne od początku przebiegu reakcji po jej koniec. Konieczne było

rozrysowywanie każdego z etapów reakcji pod kątem oznaczenia statycznych

elementów animacji, zaplanowanie kolejności, w jakiej cząsteczki związków

chemicznych pojawiają się na ekranie, ukazanie ich pozornego ruchu, tworzenia oraz

rozrywania wiązań. W celu pełniejszego wyjaśnienia przebiegu mechanizmu reakcji

animacje wykonano w programie narzędziowym Flash, który wykorzystuje

standardowe techniki animacji do tworzenia iluzji ruchu. W wyniku szybkiego

wyświetlania serii nieruchomych obrazów, w której każdy następny jest inny

od poprzedniego symulujemy ruch [8]. Narzędzia animacyjne programu Flash

pozwalają tworzyć, edytować oraz synchronizować animację wielu obiektów

graficznych oraz dźwięku. Animacje oraz elementy interaktywne są tworzone

w postaci plików w formacie Flash’a. W środowisku Windows pliki te mają

rozszerzenie FLA Tworząc filmy w formie gotowej do oglądania, konwertuje się pliki

autorskie na format czytelny dla procedury odtwarzającej (pliki te mają rozszerzenie

SWA), lub eksportuje się je jako pliki AVI [9].

Rys.3 Główne okno programu narzędziowego Macromedia Flash.
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I. 5. Opracowanie strony multimedialnej

Do połączenia wszystkich przygotowanych wcześniej elementów w aplikację

multimedialną, wykorzystywany jest program narzędziowy Authorware firmy

Macromedia. System ten (rozumiany jako klasa oprogramowania) jest językiem

programowania opartym na diagramach i pozwalającym na łączenie w aplikacji tekstu,

dźwięku, grafiki, animacji i filmów. Praca z systemami Authoware polega na

tworzeniu diagramu ilustrującego strukturę aplikacji. Użytkownik może dodawać

i zarządzać elementami tej aplikacji – dźwiękiem, grafiką, tekstem, a także dodawać

elementy nawigacji, jak odsyłacze, przyciski i menu. Możliwe jest też używanie

elementów programowania – zmiennych, funkcji i wyrażeń [10]. Najczęściej

wykorzystuje się je do tworzenia interaktywnych przewodników czy instrukcji,

nieskomplikowanych prezentacji, jak również rozbudowanych programów

edukacyjnych, sprawdzających, diagnostycznych lub treningowych. Program

Authorware pozwala także na tworzenie aplikacji i kursów opartych na bazie stron

WWW, co jest wykorzystane w e-learningu i podnosi jego walory jako środowiska

edukacyjnego. Tworzenie aplikacji odbywa się na zasadzie przeciągania i upuszczania

ikon, odnoszących się do określonych form prezentacji treści, na schemat blokowy

aplikacji (Flowline). Program Macromedia Authorware umożliwia łączenie

różnorodnych mediów takich jak: Windows Media Player, Quick Time, pliki MP3,

obrazy bitmapowe, filmy, Stockwave oraz programami z pakietu Macromedia np.

Flash MX [11]. Produkt finalny, czyli utworzona aplikacja może być dostępna

na różnych nośnikach np. dyskach CD-ROM lub DVD-ROM (w postaci plików.EXE)

jak również w sieci internetowej (w postaci plików AAM lub HTM).

Obecnie ze względu na ciągły postęp technologii informatycznej i komputeryzacji

samodzielne przygotowanie programu multimedialnego przy wykorzystaniu pro-

gramów narzędziowych staje się coraz prostsze. Podany powyżej schemat może być

z powodzeniem stosowany do tworzenia programów multimedialnych

wspomagających nauczanie. Program taki łączy w sobie różnego rodzaju elementy:

obraz statyczny (grafika, zdjęcia, układ okresowy pierwiastków), obraz ruchomy

(filmu, animacji), dźwięk, muzykę oraz mowy w jedną harmonijną całość. Testy oraz

zadania problemowe umożliwiają sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności,

a otwarta struktura pozwala na pełną interaktywność.

Rys.4 Okno programu narzędziowego Macromedia Authorware.
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I. 6. Zastosowanie programu. Mechanizmy reakcji chemicznych

Opracowane materiały zostały wydane w postaci dysku CD-ROM jako

uzupełnienie skryptu dla studentów [12] oraz w postaci osobnego programu

multimedialnego. Pozwala to na wykorzystanie w zależności od potrzeb tylko

wybranych elementów lub całej aplikacji multimedialnej, pomyślanej jako osobna

jednostka zajęć. Oznacza to, że sekwencje filmowe oraz animacje stanowią

dynamiczną ilustrację odpowiednich treści zawartych w programie studiów. Taka

struktura ułatwia zastosowanie opracowanego środka dydaktycznego podczas

wykładów, zajęć w pracowni komputerowej, a także umożliwia samodzielną pracę

w domu.

Struktura programu Mechanizmy reakcji chemicznych:
• treści związane z tematyką eksperymentu (teksty i hiperteksty),

• pakiet animacji wyjaśniających mechanizmy reakcji chemicznej,

• dynamiczne modele związków chemicznych,

• pakiet filmów prezentujących przebieg doświadczenia,

• informacje o technikach laboratoryjnych,

• wykaz zasad BHP podczas pracy eksperymentalnej,

• dodatkowe informacje i ciekawostki poszerzające wiedzę z danego tematu,

• interaktywny słownik,

• zadania, ćwiczenia i testy do samodzielnego wykonania.

Pakiet przygotowanych materiałów wykorzystano podczas zajęć ze studentami

zarówno w pracowni komputerowej, jak i w klasycznej sali dydaktycznej wyposażonej

w tablicę interaktywną StarBoard [13].

W latach 2004/2005 i 2005/2006 przeprowadzono badania pedagogiczne, w których

w danym roku akademickim udział wzięło 120 studentów. Przed przystąpieniem

do zajęć poszczególne osoby przydzielono do grup w sposób losowy.

Wyniki skuteczności kształcenia w teście końcowym i dystansowym przedstawiają

się następująco:

• dla grupy pracującej z aplikacją multimedialną Mechanizmy reakcji chemicznych

na tablicy interaktywnej: 91,0% i 63,0%;

• dla grupy korzystającej z aplikacji multimedialnej Mechanizmy reakcji

chemicznych w pracowni komputerowej wyniosła 92,3%, i 68,5%;

• dla grupy kontrolnej, kształconej metodą tradycyjną 74,5% i 45,5% [14].

Badania pedagogiczne przeprowadzono wykorzystując system ankieterski

VerdiCT. Przy pomocy działających na podczerwień bezprzewodowych pilotów

wszyscy studenci odpowiadali na pytania w czasie rzeczywistym, wybierając numer

odpowiedzi na klawiaturze pilota. Rezultaty wyświetlane były od razu w postaci

wykresu, ukazującego procentowy rozkład odpowiedzi, a informacje dotyczące

uzyskanych odpowiedzi, ilości dokonanych prób a nawet czasu ich udzielenia zostały

zarejestrowane w systemie, indywidualnie dla każdej osoby.

Wyniki badań pedagogicznych pozwalają twierdzić, że przyrost wiedzy w grupach

eksperymentalnych: pracujących z aplikacją multimedialną na tablicy interaktywnej

oraz pracujących z aplikacją multimedialną w pracowni komputerowej, był wyższy

od przyrostu wiedzy w grupie kontrolnej kształconej metodą tradycyjną z zasto-

sowaniem materiałów drukowanych.
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Rys.4 Program Mechanizmy Reakcji Chemicznych..

Co ciekawe, największą skuteczność edukacyjną w teście dystansowym odno-

towano w grupie korzystającej z aplikacji multimedialnej w pracowni komputerowej.

Wynika to ze swobody postępowania, jaką daje tego rodzaju forma kształcenia. Można

przypuszczać, że równie dobre efekty uzyska się podczas samodzielnej pracy

studentów w domu.
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