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RAPORT Z OPRACOWANEJ INNOWACJI
POPRAWKI I MODYFIKACJE ZGODNE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI

Dotyczy prac wykonanych w ramach zadania:
Etap II - Zad. 8 Wprowadzenie poprawek
i modyfikacji zgodnych z przyjętymi założeniami.

Zakres prac zgodnie z Formularzem Specyfikacji Innowacji:
W ramach tego zadania będą wprowadzane zidentyfikowane wcześniej jako niezbędne do
wprowadzenia poprawki i modyfikacje, według ustalonej hierarchii ważności i w miarę
dostępności środków.
Wskaźnik: raport z opracowanej innowacji – dokument w postaci pliku PDF.
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W oparciu o spostrzeżenia i wnioski wypracowane w trakcie testowania materiałów
wytworzonych w projekcie przygotowano i wdrożono opisane poniżej modyfikacje.
1. Kwestie techniczne związane z serwerem, na którym umieszczone jest DEBATE HUB
i CI DASHBOARD
a. Oprogramowanie DEBATE HUB zostało umieszczone na nowym serwerze i jest
dostępne pod docelową domeną: http://debatehub.ci-innowacje.pl.
b. Umieszczenie oprogramowania DEBATE HUB lepszym serwerze. Przenieśliśmy
oprogramowanie na lepszy serwer wirtualny, położyliśmy nacisk na
korzystanie z szybkich dysków SSD. Parametry wybranego rozwiązania
technicznego: VPS SSD3 od providera OVH, parametry KVM OpenStack, 2
vCore(s) 2,4 GHz, 8 GB RAM, 40 GB SSD
Local RAID 10
c. zapewnienie dla użytkowników oprogramowania możliwości korzystania z
odpowiednio szybkiego Internetu; - wypisanie zaleceń co do minimalnych
parametrów łącza. Zalecane minimalne parametry łącza to
(wysyłanie/odbieranie): [25/5 Mb/s].
2. Kwestie związane z e-learningiem
a. Poprawa czytelności i oprawy graficznej wybranych modułów kursu elearning, poprawa udźwiękowienia. większa różnorodność motywów
graficznych, miejscami większa czcionka. W ramach poprawek technicznych
kursu e-learning przygotowaliśmy poprawki tekstów, zmiany układu slajdów
(dodanie większej ilości ilustracji, usunięcie części ramek, zwiększenie
czcionek, dodanie nowych zadań testujących, dodanie nowych motywów
muzycznych, korekty błędów i literówek, korekta animacji wprowadzającej
(większa czytelność), korekta kolorystyki layoutu modułów e-learning.
3. Kwestie organizacyjne
a. Poprawa wyglądu certyfikatów – certyfikaty powinny być atrakcyjne
wizualnie. Uczestnicy szkoleń lubią się chwalić certyfikatami, dlatego ich
wygląd jest tak istotny. W ramach modyfikacji materiałów przygotowaliśmy
nową wersję graficzną certyfikatu, która jest dostępna na stronie http://ciinnowacje.pl/materialy/.
b. Materiały dydaktyczne powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia na
innych nośnikach niż CD (pendrive) lub na przesyłane drogą elektroniczną na
maila. Przygotowaliśmy w ramach scenariuszy prowadzenia zajęć wskazówki
dla prowadzącego zajęcia zachęcające do wysyłania uczestnikom materiałów
drogą mailową przed rozpoczęciem szkolenia.
c. Wprowadzenie dodatkowych elementów rozszerzającej możliwości debaty –
umożliwienie „chatu” pomiędzy użytkownikami. W systemie Moodle
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(http://Moodle.ci-innowacje.pl) dodaliśmy moduł chat, który umożliwi
użytkownikom swobodną komunikację
d. Pokazanie „dobre praktyki” związane z wykorzystaniem ww. metody u
konkretnych przedsiębiorców. – przygotowaliśmy w ramach Przewodnika
Multimedialnego w dziale CASE STUDIES opis dotyczący wykorzystania
innowacji w zespole firmy SUPREMUM SEO
4. Korekta zidentyfikowanych błędów technicznych i błędów w tłumaczeniach. Poniżej
wymieniliśmy najważniejsze z nich.
a. Weryfikacja działania zegara klienta
b. Fazy głosowania i redukcji – testowanie obciążenia systemu
c. „Rozdzielanie” pomysłów – weryfikacja kwestii przypisania tej funkcji do moderatora
debaty, a nie do administratora systemu?
d. Usunięcie problemów związanych z zakładaniem konta użytkownika
e. Poprawki w tłumaczeniach: nie wszystkie terminy podlegające tłumaczeniu zostały
wydzielone przez autorów systemu do pliku translacyjnego. Poniżej przykłady
nieprzetłumaczonych wyrażeń, które zostały dopisane do pliku translacyjnego i
przetłumaczone na język polski
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f. Szerokość ekranu wyskakującego okienka. Okienko zostało rozszerzone, aby
uniknąć wyświetlania paska poniżej.

g. Korekty językowo – stylistyczne w opisach funkcji oprogramowania (przykład
błędnego zapisu poniżej), Wprowadzona korekta: Użytkownik ->
Użytkownik(ów).
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