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1. CEL PRACY: 

Stworzenie systemu wirtualnego laboratorium działającego 
jako podsystem platformy e-learningowej Moodle.

Korzyści?
• Dostęp do moŜliwości systemów LMS

• struktury danych 
• cykle dydaktyczne 
• reguły oceniania

• Dostęp do moŜliwości wirtualnego laboratorium



System LMS

1. CEL PRACY :: Schemat funkcjonalny
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1. CEL PRACY :: Główne załoŜenia projektowe

• UŜytkownik: Zdalne przeglądanie i przeprowadzanie eksperymentów 
(symulacji i doświadczeń)
- zarządzanie wynikami

• Administrator: Zarządzanie zasobami laboratoryjnymi
- kontrola dostępu
- system rezerwacji
- raporty zapotrzebowań
- dynamiczne dodawanie i usuwanie

• Autor (programista) doświadczenia: Usprawnienie procesu tworzenia 
scenariusza eksperymentu:
- zestaw gotowych komponentów 
- warstwa abstrakcji (ukrycie zawiłości)

• Uwzględnienie struktury kursów, uprawnień i systemu oceniania platformy e-
learningowej Moodle

• Integracja z serwerem mediów strumieniowych Red5
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2. BUDOWA SYSTEMU :: Komponenty

Serwer mediów 
strumieniowych



2. BUDOWA SYSTEMU :: Technologie

vLabServer
Serwer wirtualnego 

laboratorium

Warstwa logiki („biznesowa”): Spring

Mapowanie obiektowo-relacyjne: Hibernate

Warstwa integracji: WS (Apache CXF)

vLabUnit
Stacja robocza

Warstwa modułów: OSGi (Apache Felix)

Warstwa integracji: RMI



2. BUDOWA SYSTEMU :: Technologie

Moduł OSGi (Apache Felix)

vLabSimulation
Plugin

eksperymentu • w skład wchodzą: 
• SimulationBase - rozszerzalna klasa symulacji 
• SimulationManager - manager zarządzający 
instancjami
• Data Transfer Object: parametry 
wejścia/wyjścia zgrupowane w kontenerach 

• mechanizmy:
• zabezpieczające przed jednoczesnym dostępem
• sprawdzające poprawność danych
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:: Diagram przebiegu eksperymentu

Interakcja z 
uŜytkownikiem



2. BUDOWA SYSTEMU :: Technologie

Warstwa prezentacji: HTML, Flash, 
QuickForm, Xajax

Warstwa integracji:WS Client

vlabMoodlePlugin
Moduł integracji 

Zbiór rezerwacji 
doświadczeń

Fragment kursu e-learningowego
(plugin Moodle typu Aktywność)

Wirtualne laboratorium Moodle



2. BUDOWA SYSTEMU :: Integracja z Red5:

• alternatywa dla Flash Media Server
• dynamiczne transmisje strumieniowe 
• wsparcie dla protokołu RTMP/RTMPS
• zintegrowany serwer aplikacyjny (J2EE)

Moduł integracji z Red5 (vlabStreamingService):
• aplikacja Java osadzona na Red5
• Broadcaster, Subscriber – komponenty Flash (Action 

Script), mogą być uŜywane tak jak inne parametry 
wewnątrz vLabSimulation

Open source’owy serwer mediow 
strumieniowych



3. PRZYKŁADY INTEGRACJI WIRTUALNEGO 
LABORATORIUM Z PLATFORMĄ MOODLE:

1. Panel administracyjny wirtualnego 
laboratorium

2. Przykłady eksperymentów:
zdalny pomiar temperatury
wirtualna symulacja procesu spęczania



3. Przykłady: widok kursu



3. Przykłady: widok przypisanych eksperymentów



3. Przykłady: panel administracyjny



3. Przykłady: panel administracyjny



3. Przykłady: zdalny pomiar temperatury

• rodzina czujników ds18s20
• adapter USB: 1-Wire 
• zestaw klas obsługujący magistralę 1-Wire z poziomu 
języka Java: 1-Wire API SDK



3. Przykłady: zdalny pomiar temperatury (1/3)



3. Przykłady: zdalny pomiar temperatury (2/3)



3. Przykłady: zdalny pomiar temperatury (3/3)



3. Przykłady: symulacja procesu spęczania

Symulację  spęczania modelu 2D przeprowadzono 
metodą numeryczną przy zastosowaniu MES.

Symulacja pozwala na :

• obliczenie wartości przemieszczeń, odkształceń i 
napręŜeń przy zadanych parametrach
• uwzględnienie nieliniowości (tarcie)
• wybór kształtu próbki (uwzględniający nieciągłości 
struktury)
• dobór gęstości generowanej siatki MES



3. Przykłady: symulacja procesu spęczania (1/3)



3. Przykłady: symulacja procesu spęczania (2/3)



3. Przykłady: symulacja procesu spęczania (3/3)



4. PODSUMOWANIE

Wynikiem jest działająca i gotowa do
wdroŜenia aplikacja realizująca usługi wirtualnego
laboratorium w środowisku platformy e-learningowej.

Co dalej?

• Rozbudowa i tworzenie nowych uniwersalnych parametrów
• Zarządzanie wynikami doświadczeń – dzięki wykorzystaniu ontologii
• Zwiększenie interaktywności doświadczeń
• Stworzenie aplikacji klienckich Flash lub aplikacji RIA



Dziękuję za uwagę


