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Opencast Matterhorn
Henk van Andel

Om meer service te bieden via internetaan de leden in de thuissituatie, staatCompUsers voor een aantal ontwikke‐lingen. Eén daarvan is het distribuerenvan lezingen en (kleine) cursussen viavideo‐streaming. Heel belangrijk is datdaarbij het beeldscherm van de com‐puter ook goed zichtbaar is. Daar wordtbijvoorbeeld een programma ‘live’ toe‐gelicht of een ‘PowerPoint’ over hetonderwerp getoond. En het is belang‐rijk dit te kunnen doen zonder uitvoe‐rige videobewerking. Hoe doe je dat?
Daarvoor blijkt een uitstekend mediumbeschikbaar: Matterhorn. Open Source,ontwikkeld door ca. honderd universi‐teiten verspreid over de hele wereld.En in gebruik om colleges aan te biedenaan studenten bij nog veel meer univer‐siteiten.

Ervaring bijCompUsers
Inmiddels heeft ook CompUsers zich bijde gelederen van Matterhorn‐gebruikersaangesloten. Nog op experimenteleschaal, maar veelbelovend. Tot het mo‐ment van ter perse gaan van deze Soft‐wareBus werden zes cursussen op basisvan Matterhorn door CompUsers aange‐boden:
● MiniCursus:‐ SSD ‐ De ultime snelheidsboost voorje pclezing door Ger Stok
● MicroCursus:– Precies selecteren met GIMP 2.8Platform DigiFoto (Wessel Sijl)– GIMP ‐ Indelen scherm layout,single‐ en multi‐window modusPlatform DigiFoto (Wessel Sijl)– GIMP ‐ Installeren van plug‐ins enscriptsPlatform DigiFoto (Wessel Sijl)– GIMP ‐ Fotobewerking; lucht vloei‐end donkerder makenPlatform DigiFoto (Wessel Sijl)– GIMP ‐ corrigeren perspectief enkromme lijnenPlatform DigiFoto (Wessel Sijl)
De links naar deze Matterhorn‐presen‐taties staan op GigaHits 2013‐02 bijdeze SoftwareBus.
In navolging van de praktijk met deMiniCursussen in de eShop (ziewww.CompUsers.nl/eShop) hebben wede Matterhorn‐ videostreaming van ca.45 minuten voorlopig ook MiniCursusgenoemd. De korte (maximaal 5 minu‐ten) presentaties over één onderwerpvan het Platform DigiFoto noemen wedaarom MicroCursussen.

Deze zijn bekend gemaakt via eMailings.We kunnen daarbij nu door middel van‘click tracking’ zien hoe vaak lezers vaneMailings de Matterhorn‐videostreamingbezochten. Deze bleken heel populair.

De essentie van Matterhorn
De essentie van Matterhorn is dat ertwee schermen getoond worden:
● scherm met de spreker
● scherm van de presentatie op de pcHet eerste zal duidelijk zijn. Het twee‐de (scherm van presentatie op de pc)zal veelal een PowerPoint‐presentatiezijn over het onderwerp, of een ‘live’demo van bijvoorbeeld een programma.
Bij Matterhorn worden beide naastelkaar afgebeeld. Daarbij heeft de kij‐ker de mogelijkheid de schermen grootof klein, respectievelijk helemaal niet,

te tonen. Bij de huidige versie van Mat‐terhorn moet dat ingesteld wordenvoordat de video gestart wordt.
Op onderstaande afbeelding wordttoegelicht hoe een Matterhorn‐presen‐tatie, gezien vanuit de eindgebruiker,eruit ziet en werkt.
De twee schermen naast elkaar boven‐aan de afbeelding behoeven nauwelijkstoelichting. Links zie je de presentator(Wessel Sijl) aan het werk. Rechts zieje de inhoud van zijn beeldscherm(’presentation’). Dat was in dit gevaleen ‘live’ gebruik van GIMP. Duidelijk iste zien dat op het moment van het ma‐ken van deze screenshot een menu vanGIMP geopend is.
Bij het cijfer 1 zie je een rij screen‐shots van de pc. Om deze zichtbaar temaken, moet op de knop ‘Segments’geklikt worden. De knop krijgt dan detekst ‘Hide segments’; daarop klikkendoet de screenshots weer verdwijnen.
Door op de knop ‘Segment text’ teklikken, verschijnen de beeldjes met debegintijden onder elkaar. In principezou Matterhorn hier ook aan de handvan OCR (Optical Character Recognition)teksten vanaf het computerschermkunnen lezen en weergeven, maar dit
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werkt in de huidige versie (1.3) vanMatterhorn nog niet goed.Deze kleine screenshots worden auto‐matisch door Matterhorn aangemaakt.Telkens als de inhoud van het schermvan de pc significant wijzigt, komt ereen nieuw beeldje. Je kunt een beeldjeuitkiezen, daarop klikken en de videozal naar dat beeldje springen. Op dezemanier kun je aan de hand van debeeldjes snel binnen de video navigerennaar de delen die je het meest inte‐ressant vindt.
De roze balk bij het cijfer 2 is inge‐deeld naar gelang van de tijdsduur vande diverse beeldjes. Als je de muis bo‐ven zo’n vak in de roze balk houdt, ver‐schijnt het corresponderende beeldje.
Bij het cijfer 3 kun je kiezen hoe je elkvan de twee schermen wilt zien: groot,klein of helemaal niet. Dit werkt in dehuidige versie alleen vóór het startenvan de video.
In de zwarte balk onder de tweeschermen zie je de gebruikelijke knop‐pen voor de video en het geluid. Dezezullen nauwelijks toelichting behoeven.Het is ook mogelijk om Matterhorn mettoetscombinaties te besturen, klik op‘? Shortcuts’ rechtsboven voor eenoverzicht van de toetscombinaties.In de onderste roze balk, aan de rech‐ter kant, kun je een vinkje zetten bij‘Viewing statistics’. In de bovenste rozebalk (met de vakverdeling naar gelangde tijdsduur van de beeldjes) verschijntdan een grafiek waarin getoond wordthoe vaak de delen van de video zijnbekeken. In de afbeelding van ‘SSD, deultieme snelheidsboost van de pc’ is ditzichtbaar. Je kunt zien dat in het begineen aantal kijkers snel afgehaakt hebben,kennelijk was SSD niet ‘hun ding’. Aanhet eind zie je ook een aantal ‘afhakers’;die hebben het belangrijkste gevolgd envinden het eind kennelijk niet zo inte‐ressant. Dit is een vrij normaal beeld.Misschien wil je de twee videoschermengroter zien? Klik dan op het zwarteicoontje met de pijlen naar de hoeken.Op dat moment wordt het volle pc‐scherm benut. Met ‘Esc’ ga je terug.

Matterhorn bij universiteiten
Na voorgaande kennismaking met Mat‐terhorn nu eerst een beschrijving vande oorspronkelijke doelstelling bij uni‐versiteiten.Matterhorn is een vrij uitgebreid sys‐teem dat op een netwerkserver werkt.Dit geldt zowel voor de opnames alsvoor het bekijken. Het hele proces is invergaande mate automatisch.
In bijvoorbeeld een collegezaal zijn devolgende voorzieningen aanwezig:
● Camera, gericht op docent. Dit kaneen vaste camera aan het plafondzijn, al dan niet bestuurbaar en aldan niet met zoomlens. In de regel

wordt een vaste camera gebruikt dieeen vrij groot gebied van docent en‘schoolbord’ bestrijkt.
● Microfoon, die de docent bij‐voorbeeld om zijn nek hangt. Dezestaat in verbinding met de luidspre‐kers in de zaal en met de opnamevoor Matterhorn.
● VGA‐aansluiting voor laptop docent.Deze staat in verbinding met debeamer in de collegezaal en met deMatterhorn‐opname.Kortom, de docent treft een heel ge‐bruikelijke situatie aan. Hem zal ver‐teld worden dat er een opname wordtgemaakt, maar verder merkt hij erniets van.
Matterhorn heeft de mogelijkheid omvooraf opnames in te roosteren. Hetstartmoment ligt dan bijvoorbeeld eenkwartier vóór het college en aan heteind wordt bijvoorbeeld een kwartieruitloop opgenomen. Ook de titel van hetcollege, naam docent, datum, enzo‐voort, kunnen vooraf ingegeven worden.
Na voltooiing van de opname zal deMatterhorn‐server de opnames ver‐werken. Daarna is nog menselijke tus‐senkomst nodig om het overtollige deelaan de kop en staart af te knippen. Ookdat kan op de Matterhorn‐server.
Daarna kunnen studenten het collegevia het netwerk volgen. Meestal zullenzij daarvoor toegangsrechten moetenkrijgen, maar er zijn ook tal van open‐bare Matterhorn‐presentaties. Het ver‐eiste niveau van toegangsrechten is ookop de Matterhorn‐server in te stellen.
De voordelen van Opencast Matterhornzijn evident: met een minimale in‐spanning worden opnames van collegesgemaakt die met een eveneens minima‐le inspanning beschikbaar komen voorstudenten. Dit principe is op veleterreinen toepasbaar. Ook voor Comp‐Users, bijvoorbeeld.

Ontwikkeling Matterhorn
Matterhorn (volledige naam: OpencastMatterhorn) werd ontwikkeld door envoor universiteiten. Het is geheel OpenSource.Het systeem is vrij complex. Dat kun jewel aan de ontwikkelaars (allemaaluniversiteiten) overlaten. Het systeeminstalleren op een server is geen sine‐cure. Alleen door de wol geverfde (Li‐nux) systeembeheerders zullen dat voorelkaar krijgen.Van de ca. 100 universiteiten die aan deontwikkeling hebben bijgedragen, is deuniversiteit van Osnabrück een van debelangrijkste. En Osnabrück is uiteinde‐lijk niet verder dan Maastricht, dus hebik ze opgezocht. Zij bleken graag bereidom CompUsers bij te staan.

De ontwikkeling van Matterhorn is in deuniversiteit van Osnabrück geconcen‐treerd in de afdeling virtUOS, eensamenvoeging van ‘virtueel’ en Uni OS(OS zijn de afkortingsletters voor Osna‐brück op de auto‐kentekens). Hun bij‐dragen aan Matterhorn zijn omvangrijk.Bovendien hebben zij een niet‐openbare‘repository’ voor installatie gemaakt, dieook CompUsers mocht gebruiken. Daar‐naast hebben zij een aantal Windows‐programma’s gemaakt, om op een een‐voudigere manier Matterhorn‐opnameste kunnen maken en te kunnen uploadennaar de Matterhorn‐server.
Op dit moment wordt Matterhorn 1.3gebruikt, die vooral in de ‘back office’vrij spartaans aandoet. Maar virtUOSwerkt hard mee aan versie 1.4, dieverwacht wordt binnenkort uit tekomen en op het gebied van de be‐diening grote vooruitgang te boeken.
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Daarnaast maakte virtUOS de apps voorAndroid en iOS om Matterhorn‐video’sop smartphones te streamen.Het bezoek aan Osnabrück was meerdan de moeite waard! En helaas is er(nog) geen enkele universiteit in Neder‐land die Matterhorn gebruikt.

Het maken van de opnames
Voor een volledige Matterhorn‐video‐streaming zijn ten minste drie bestan‐den nodig:
● de video van de presentator
● het geluidsspoor van de presentator
● de video van het pc‐scherm
De video van de presentator en zijn ge‐luidsspoor zouden ook gecombineerdkunnen worden. Als je enige bewerkinghieraan doet ‐je zult ten minste hetovertollige deel aan begin en eind erafmoeten knippen‐ is het handig er in eenvideobewerkingsprogramma één be‐stand van te maken, zodat je niet hetrisico loopt dat beeld en geluid aansynchroniteit verliezen.

Het is overigens ook heel goed mogelijkeen van beide video’s weg te laten. Inde praktijk wordt dat gebruikt voor bij‐voorbeeld paneldiscussies, waar uiter‐aard geen scherm van een pc aan te paskomt. Voor CompUsers zal een dergelij‐ke situatie niet voor de hand liggen.Voor de drie opnames kun je gebruikmaken van een Matterhorn‐server. Datis heel handig op een campus van eenuniversiteit, maar voor CompUsers, metwisselende locaties, is dat geen handigeoplossing. Voor de hier besproken op‐names is gebruik gemaakt van eenWindows‐programma ‘Matterhorn TheRec’, geprogrammeerd door de Univer‐siteit van Osnabrück. Met dit program‐ma worden de drie opnames synchroongemaakt.
Voor de video van de presentator ge‐bruikten we een goede webcam. Het isnatuurlijk mogelijk om een videocameramet ‘cameraman’ te gebruiken, maar debedoeling van Matterhorn is juist om hetzo simpel mogelijk te houden.Voor het geluid van de spreker wordt inzalen een draadloze microfoon ge‐bruikt, die via allerlei apparatuur uit‐

eindelijk met een USB‐kabel op een pcwordt aangesloten. Opnames zoals vanGIMP door Wessel Sijl werden bij hemthuis opgenomen. Hiervoor is een mi‐crofoon die is aangesloten op de micro‐fooningang van de pc een goedeoplossing. Van groot belang is de kwali‐teit van de apparatuur en een goede in‐stelling. Door ‘trial and error’ is Comp‐Users hier redelijk goed uitgekomen.
De opname van het scherm van de pc isin een ‘thuissituatie’, zoals bij WesselSijl, vrij gemakkelijk d.m.v. een screencaptureprogramma. Maar in zalen, zoalsbijvoorbeeld bij de lezingen op eenCompUfair in De Bilt, werkt dat niet.Niet iedere spreker is ervan gediend datallerlei noodzakelijke software op zijnlaptop wordt geïnstalleerd en daar zouook de tijd voor ontbreken. Om maar tezwijgen over allerlei ‘exotische’ bestu‐ringssystemen van sprekers, zoals OS/2,waarvoor geen Matterhorn‐softwarebeschikbaar is.
De oplossing voor deze situaties is eenextra laptop/pc met aansluitingen zoalsin een collegezaal van een universiteit,zie hierboven. Het VGA‐signaal wordtaangesloten via een VGA‐USB‐conver‐ter. Dat zijn vrij dure apparaatjes.CompUsers gebruikt hiervoor appara‐tuur van Epiphan.
Dezelfde opstelling werd met succestijdens de CompUfair van 20 januariook gebruikt voor de Anymeeting we‐binars. Dit was de eerste keer dat dezeopstelling beschikbaar was, zodat vanalle lezingen met succes webinars kon‐den worden uitgezonden en opgenomen.

Bewerken en uploaden
De Matterhorn‐opnames van CompUserswerden nabewerkt in een videobewer‐kingsprogramma. Niet alleen om de kopen de staart eraf te knippen, maar ookom de belichting te verbeteren en delogo’s en titels toe te voegen. Op zichzijn deze videobewerkingen beperkt.Voor het uploaden werd gebruik ge‐maakt van de Matterhorn‐server. Maarer is ook een Windows‐programma voorbeschikbaar, dat dit nog gemakkelijkerdoet. Tijdens het uploaden moeten ookde titel, beschrijving, enzovoort, opge‐geven worden.

De Matterhorn‐server gaat vervolgensde gegevens controleren en analyserenen voor allerlei situaties videobestan‐den maken met aangepaste resoluties.Dit proces kan een aanzienlijke tijd inbeslag nemen. Aan het eind van ditproces is de Matterhornpresentatie ge‐reed voor distributie.

Matterhorn2Go
Ook aan de gebruikers van smartphoneswerd gedacht. Zowel voor Android alsiOS (Apple) is een ‘app’ beschikbaaronder de naam Matterhorn2Go. Ookdeze zijn afkomstig van de universiteitvan Osnabrück.
Ook bij Matterhorn2Go zijn de tweeschermen gelijktijdig zichtbaar. Onderelkaar of naast elkaar. Onder elkaargeeft de beste benutting van hetscherm. Het is ook mogelijk een van detwee schermen uit te schakelen. Denodige bedieningsknoppen blijven nahet opstarten van een video even op devoorgrond zichtbaar.
Een goede PowerPoint‐presentatie (dus:niet te veel tekst en de letters redelijkgroot) blijkt op een smartphone uit‐stekend leesbaar. De bediening vanMatterhorn2Go is heel intuïtief; gebrui‐kers van smartphones zullen snel hunweg weten te vinden. Zie je het nietmeer zitten? Dan moet je waarschijnlijkop de knop ‘stap terug’ klikken.
De bij CompUsers beschikbare Matter‐horn‐presentaties zijn ook te bewonde‐ren met Matterhorn2Go. Het is dan welnodig om de CompUsers‐server in Mat‐terhorn2Go op te nemen:
● Klik op de menu‐toets
● Kies ‘Config Adopter’
● Kies het + teken (links onder)
● Vul in Name (bijv. ‘CompUsers’)
● Vul in URL incl. poortnummer(http://matterhorn.compusers.nl:8081)
● Kies ‘Add your URL’
Je kunt nu kiezen welke server je wiltbenaderen bij ‘Config Adopter’, ziehierboven. Standaard staat daar alleende universiteit van Osnabrück; na toe‐voeging kun je ook CompUsers kiezen!De beschikbare presentaties verschijnenin beeld. Door op een presentatie teklikken, wordt deze opgestart.
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Colofon
De SoftwareBus is het officiële periodiek van de Vereniging CompUsers enverschijnt zes keer per jaar, steeds vergezeld van de GigaHits: een DVD‐ROM met geselecteerde software. Uitgever: ProgrammaTheek BV.
ArtikelenDe SoftwareBus bevat veelal bijdragen van onze leden. Daarnaast werktCompUsers samen met andere computerbladen. Auteurs die voor de Softwa‐reBus schrijven geven impliciet toestemming om hun artikelen door teplaatsen in deze bladen. Uiteraard gebeurt dit met vermelding van auteuren bron, en eventuele vergoedingen hiervoor komen ten goede aan de au‐teur(s). Indien u als auteur bezwaar hebt tegen doorplaatsing, ontvangenwe toch graag uw bijdragen voor de SoftwareBus. Uw standpunt in dezenwordt uiteraard gerespecteerd.
AbonnementenHet jaarabonnement kost voor niet‐leden van CompUsers en HCC € 26,50,inclusief verzendkosten binnen Nederland. Leden en donateurs van Com‐pUsers en leden van HCC krijgen € 9,00 korting. Bij betaling door middelvan auto‐matische incasso wordt € 2,50 korting gegeven.Verzendkosten: voor verzending buiten Nederland, maar binnen de EU: €6,00 en buiten de EU: € 12,00. Wijzigingen van tarieven worden tenminstetwee nummers tevoren in het colofon gemeld. Losse nummers: € 5,‐. Voorvisueel gehandicapte abonnees is gratis een elektronische versie beschik‐baar.Aanvragen: redactie@compusers.nl
Abonneren en bestellen: www.compusers.nl/eshopEen abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bijhet aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop vandeze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd.Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging CompUsers of HCC be‐tekent niet automatisch dat het abonnement wordt opgezegd.
Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd; daarbij geldt eenopzegtermijn van drie maanden, tenzij de abonnee een langere termijnaangeeft. Opzeggen kan uitsluitend via de abonnementenadministratie vanCompUsers, dus niet via de HCC. De contactgegevens staan hieronder bijAdresmutaties. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend opbasis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting ende verzendkosten wel berekend, maar niet de eventueel ontvangen kortingvoor automatische incasso. De abonnementenadministratie is niet telefo‐nisch bereikbaar, maar is te bereiken via een contactformulier op de web‐site www.compusers.nl, en per mail: abonnementen@compusers.nl enper post: CompUsersabonnementen, Postbus 23, 5100 AA Dongen, Neder‐land.Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en adres en, indien HCC‐lid, uw HCC‐lid‐maatschapsnummer.N.B.: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de HCC‐admini‐stratie. Als de abonnee inmiddels geen HCC‐ of CompUserslid meer is, geldtvoor de verlenging de niet‐ledenprijs.
BetalingenBij voorkeur via automatische incasso onder vermelding van de abonnee‐naam en het abonnementsnummer. Bij niet‐tijdige betaling wordt een aan‐maning verzonden; hiervoor geldt een toeslag van € 2,50. Bij betalinganders dan via automatische incasso geldt een betaaltermijn van één maandna verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij overschrijding van de be‐talingstermijn wordt de toezending van de SoftwareBus onderbroken totdatde betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitu‐tie in geld of anderszins.
ING‐bankrekeningnr.: 206202 t.n.v. ProgrammaTheek BVIBAN: NL13 INGB 0000 206202BIC: INGBNL2A
AdresmutatiesCompUsersleden: mailen naar abonnementen@compusers.nlHCC‐leden: ga naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.Voor overigen: mail naar abonnementen@compusers.nl het oude en hetnieuwe adres.
AdvertentiesInformeer bij de redactie: redactie@compusers.nl
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