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Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam
 hebben software ontwikkeld die automatisch een persoonlijke video maakt op
 basis van materiaal van verschillende personen. Het MyVideos-project helpt
 gebruikers om na een kleinschalig evenement ervaringen te delen met niet-
aanwezige vrienden en familie.

De meeste mensen gebruiken veelvuldig de videocamera van hun smartphone, maar
 de vele uren videomateriaal die ze opnemen worden nauwelijks gedeeld of

 teruggekeken. De video’s zijn meestal te lang, van matige kwaliteit, uit één standpunt genomen en zonder
 verhaalstructuur. Om dergelijke video’s interessant te maken voor anderen hebben ze bewerking nodig, en de meeste
 amateurfilmers kunnen dit niet of hebben er geen tijd voor. MyVideos automatiseert dit proces. De software creëert
 een persoonlijke video door materiaal van verschillende amateurcamera’s op hetzelfde evenement te combineren.
 Deze video is afgestemd op de voorkeuren van de kijker en houdt rekening met de doelgroep en hun relatie met de
 afgebeelde personen.

Op persoon richten
De CWI-onderzoekers voerden pilots uit op verschillende middelbare scholen in
 Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ze verzamelden ruim driehonderd videoclips
 van meer dan tien vaste en door ouders bediende camera’s tijdens een
 schooloptreden. De ouders hielpen na afloop met het labelen van de clips met
 persoonlijke details. De software maakte vervolgens voor elke ouder een
 persoonlijke video van het evenement, bedoeld voor een naast familielid dat niet
 aanwezig was. De deelnemers bleken zeer tevreden met de video, voornamelijk
 vanwege de mogelijkheid om deze op een specifiek persoon te richten. Iedereen was
 het er mee eens dat MyVideos hen zou helpen om hun opgenomen videomateriaal te delen met anderen.

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project Together Anywhere, Together Anytime (TA2), gefinancierd
 door de Europese Unie. TA2 bestudeert de rol van technologie in het onderhouden van relaties tussen gezinnen, met
 name het delen van verhalen via digitale foto’s, video’s en de mogelijkheid hierop te reageren. In november 2013
 wonnen onderzoekers Rodrigo Laiola Guimarães, Pablo Csar and Dick Bulterman een Best Paper Award voor dit
 project op de conferentie WebMedia 2013. De MyVideos-software is momenteel een prototype, over het uitgeven
 hiervan is nog geen beslissing genomen.

4

1

3

1

19

8

7

1

1

13-03   Britse startup Viewsy wint CODE_n14 prijs

13-03   Robbert Bakker verruilt Atos voor Ciber

13-03   QNH vervangt Lesscher IT bij provincie Friesland

13-03   NEN ontwikkelt EU-norm ICT-competenties

13-03   TCS is beste Nederlandse werkgever in ICT

13-03   ICT Automatisering verkleint verlies opnieuw

12-03   Ctac schrapt namen IFS Probity en Persity

12-03   Belgen willen leren van P-Direkt

12-03   Tripolis kampt met grote database-storing

12-03   Ctac realiseert meer winst bij minder omzet

12-03  Hanzehogeschool test computergames in Kenia

11-03  VNSG krijgt Congres-app uit SAP Hana-cloud

10-03  RAD Race 2014 zoekt nog deelnemers

07-03  3D-printing uitdaging voor (te) oude wetgeving

06-03  Kies de juiste mobiele strategie voor de...

04-03  Microsoft deelt SDK Office 365 voor Android-apps

04-03  Compuware zoekt nieuwe partners in Europa

04-03  Doorbreken denkpatroon leidt tot goed EPD

28-02  Brandstof voor de toekomst

27-02  De moderne CIO is een generaal

Gesponsorde link(s)

22-11-13  CWI start database-spin off MonetDB Solutions

01-11-13  CWI viert 25 jaar internet

22-03-13  CWI ontwikkelt Data Cyclotron-architectuur

25-02-13  CWI en VU optimaliseren politie-inzet

21-01-13  CWI bouwt applicatie voor analyse datastromen

WordPress-websites versnellen
Wordpress is een prima content management
 systeem. In eerste instantie werd het veel
 gebruikt om blogs mee te bouwen.......

Video: Conceptvideo MyVideos (TA2)

Meer video

Meer Nieuws

Meer Development

Gerelateerde artikelen

Whitepapers Development

http://profile.computable.nl/nieuw_wachtwoord.php
http://profile.computable.nl/nieuw_wachtwoord.php
http://profile.computable.nl/registreer.php
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2510538/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2510538/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2980766/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2980766/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://itknowledgebase.computable.nl/
http://itknowledgebase.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/meer/2509614/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/2509614/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://www.computable.nl/

http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/mobility/5024430/1277034/gratis-app-bouwen-met-facebook-als-cms.html#5024461
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/mobility/5024430/1277034/gratis-app-bouwen-met-facebook-als-cms.html#5024461
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/ictbranche/5023987/2379258/microsoft-wordt-supermarkt-ibm-stapt-in-wellness.html#5024022
http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/ictbranche/5023987/2379258/microsoft-wordt-supermarkt-ibm-stapt-in-wellness.html#5024022
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/ecm/5023292/1277020/unify-koppelt-werkplek-aan-social-media.html#5023326
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/systeembeheer/5021585/1277800/ing-vervangt-betaalsystemen-na-storingen.html#5021595
http://www.computable.nl/pcit/imgdb/4980452/myvideos2.jpg
http://www.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277180/development.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277180/development.html
http://www.computable.nl/content/auteur/2359785/2508697/sander-hulsman.html
http://www.computable.nl/content/company/2179699/251642/cwi.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/5024190/4445906/tripolis-kampt-met-grote-databasestoring.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/5024190/4445906/tripolis-kampt-met-grote-databasestoring.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5024218/1276992/ctac-realiseert-meer-winst-bij-minder-omzet.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5024218/1276992/ctac-realiseert-meer-winst-bij-minder-omzet.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5019938/1277180/3dprinting-uitdaging-voor-te-oude-wetgeving.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5019938/1277180/3dprinting-uitdaging-voor-te-oude-wetgeving.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5020373/1277180/kies-de-juiste-mobiele-strategie-voor-de-organisatie.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5020373/1277180/kies-de-juiste-mobiele-strategie-voor-de-organisatie.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012059/1277180/doorbreken-denkpatroon-leidt-tot-goed-epd.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012059/1277180/doorbreken-denkpatroon-leidt-tot-goed-epd.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012572/1277180/brandstof-voor-de-toekomst.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012572/1277180/brandstof-voor-de-toekomst.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5005911/1277180/de-moderne-cio-is-een-generaal.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5005911/1277180/de-moderne-cio-is-een-generaal.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/internet/4916630/1282763/cwi-viert-25-jaar-internet.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/internet/4916630/1282763/cwi-viert-25-jaar-internet.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/4679697/1276992/cwi-en-vu-optimaliseren-politieinzet.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/4679697/1276992/cwi-en-vu-optimaliseren-politieinzet.html#reacties

http://www.computable.nl/artikel/nieuws/business_intelligence/5024976/1277145/britse-startup-viewsy-wint-code-n14-prijs.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5024781/1458016/robbert-bakker-verruilt-atos-voor-ciber.html
http://www.computable.nl/artikel/wie_gunt_wat/5024740/3152533/qnh-vervangt-lesscher-it-bij-provincie-friesland.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/ictbranche/5024673/2379258/nen-ontwikkelt-eunorm-ictcompetenties.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5024654/1458016/tcs-is-beste-nederlandse-werkgever-in-ict.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/5024558/2379248/ict-automatisering-verkleint-verlies-opnieuw.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/detachering/5024316/3484209/ctac-schrapt-namen-ifs-probity-en-persity.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/5024256/1277202/belgen-willen-leren-van-pdirekt.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/5024190/4445906/tripolis-kampt-met-grote-databasestoring.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5024218/1276992/ctac-realiseert-meer-winst-bij-minder-omzet.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5024063/1277180/hanzehogeschool-test-computergames-in-kenia.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5023502/1277180/vnsg-krijgt-congresapp-uit-sap-hanacloud.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5022500/1277180/rad-race-2014-zoekt-nog-deelnemers.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5019938/1277180/3dprinting-uitdaging-voor-te-oude-wetgeving.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5020373/1277180/kies-de-juiste-mobiele-strategie-voor-de-organisatie.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5019570/1277180/microsoft-deelt-sdk-office-365-voor-androidapps.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/5019641/1277180/compuware-zoekt-nieuwe-partners-in-europa.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012059/1277180/doorbreken-denkpatroon-leidt-tot-goed-epd.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5012572/1277180/brandstof-voor-de-toekomst.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/5005911/1277180/de-moderne-cio-is-een-generaal.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/open_source/4932946/1277105/cwi-start-databasespin-off-monetdb-solutions.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/internet/4916630/1282763/cwi-viert-25-jaar-internet.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/business_intelligence/4694032/1277145/cwi-ontwikkelt-data-cyclotronarchitectuur.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/4679697/1276992/cwi-en-vu-optimaliseren-politieinzet.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/4641252/4445906/cwi-bouwt-applicatie-voor-analyse-datastromen.html
http://itknowledgebase.computable.nl/content/wordpress-websites-versnellen/328845/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CCpseas8hU9ObH82h-gaJgYHoDJL-oZ4GAAAQASCioJwkUJTbs-_5_____wFgkYSThfwXyAEDqQLGPA6mUV-3PuACAKgDAcgDnQSqBN8BT9DAQ00r7qjxMvOWP-qEYM7Hq0Tuv3sng-SZrcJW6XmtHIb7IpbbSf_Q_BUEVt4s06Gt2CsMZuhZWmX_yR4geDmjqV-eStdoZE1cJVF4aSr8fLRBi1d-fGQ9g1XWHa6HpZYuoP2gF5Irz8TAY4E2LX1PAPhpql7_xv9qmEaNWiMgw2vbdvE0YxNUa1_fmKfPn77gHM8erUbOGyNF2WFs1z8em3lMQRPAuixjkGH6XNUonPsbCQLez9Z9SC5R3lLYHcJ_lmtCMAmHvMDxPO9cyH9Pm-PE1NRuzpzwkCnsLOAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_1d_C_PSWLdcqFi4cvbSC2MxKyLVw&client=ca-pub-6210036066747615&adurl=http://itknowledgebase.computable.nl/
http://www.computable.nl/pcit/imgdb/4980450/myvideos1.jpg
http://www.computable.nl/overzicht/artikelen/1905675/video.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/rss/
http://www.computable.nl/overzicht/topics/development/4324624/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/rss/subfeed.rss?rubriek=1277180
http://itknowledgebase.computable.nl/onderwerpen/development/184603/

	www.computable.nl
	CWI-software maakt persoonlijke video | Nieuws | Computable


	Jzb29ubGlqa2UtdmlkZW8uaHRtbAA=: 
	UserLogin: 
	email: log in met e-mailadres
	input1: en wachtwoord
	input4: 


	Jzb29ubGlqa2UtdmlkZW8uaHRtbAA=: 
	searchforit: 
	query: 
	service: [http://www.computable.nl/search.jsp?rubriek=1720753&search=http%3A//213.239.154.55/search%3Fproxystylesheet%3Dcomputable_new%26client%3Dcomputable_new%26filter%3D0%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26output%3Dxml_no_dtd%26getfields%3Ddoctitle.docintro.author%26partialfields%3D-arttype%3Anoht%26site%3Dcomputable_new%26sort%3Ddate%3AD%3AS%3Ad1%26q%3D]
	input5: 




