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Plan prezentacji:

• cele i zasady metodyczne prowadzenia eksperymentu w wirtualnym laboratorium

• model wirtualnego laboratorium

• egzemplifikacja modelu wirtualnego laboratorium

• problemy realizacji wirtualnego laboratorium

• podsumowanie
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Cel - zdobycie kompetencji w zakresie:

– umiejętność sformułowania problemu badawczego oraz znalezienia 

– znajomości stosowanych rozwiązań układowych i technik pomiarowych

– planowanie i harmonogramowanie eksperymentu

– metod przeprowadzenia eksperymentu

– analizy na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej i wyników z przeprowadzonego eksperymentu

– wyboru układu i metody badawczej

– dokumentowanie eksperymentu

Zasady metodyczne:

– realizacja cyklu kształcenia w oparciu o model mieszany

– zapewnienie uczestnikowi zrozumienia istoty badanych zjawisk 

– wykorzystanie dyskusji do opracowania wyników

– pozostawienie pewnej swobody w przeprowadzaniu eksperymentu

Cele i zasady metodyczne prowadzenia eksperymentu w WL
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Model wirtualnego laboratorium

• pełnienie funkcji strategicznych 

w zakresie prowadzonych 

laboratoriów i kursów

• dostarczanie treści 

edukacyjnych, weryfikacja 

wiedzy i postępów

• rejestrowanie przebiegu procesu 

nauczania 

• zarządzanie i przydzielanie 

użytkownikom dostępu do 

urządzeń naukowo-badawczych

• udostępnianie trybu 

symulacyjnego

• tryb offline

• obsługa standardu SCORM
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Platforma dostępowa wirtualnego laboratorium:

• podstawowe funkcje systemu LCMS

• otwarta i modułowa budowa

• organizacja zasobów w formie drzewa

• wykonana w ASP .NET ( AJAX, WS)

• aplety WPP (SilverLight i Java)

• XMLowy mechanizm opisu konfiguracji modułów

• baza danych: MS SQL

• wykorzystanie tylko jednego portu i adresu IP dla platformy i WPP

• układ kursów w formie drzewa

• anonimowa ocena kursów w formie punktacji 1-5

• ankieta oceny kursu

Model wirtualnego laboratorium
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• układ treści modułowy

• edytor wizualny umożliwiający wklejanie teksu jak i grafik     

(bez konieczności wcześniejszego zapisywania na dysku)

Platforma Wirtualnego Laboratorium - zawartość kursu
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• układ treści w formie podręcznika

• edytor wizualny umożliwiający wklejanie teksu jak i grafik      

(bez konieczności wcześniejszego zapisywania na dysku)

• możliwość dodawania plików do podręcznika

• możliwość osadzania materiałów audiowizualnych

Platforma Wirtualnego Laboratorium - moduł podręcznika
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• struktura systemu odzwierciedlona jest pod postacią drzewa

• moduł proxy do obsługi WPP nie posiadających publicznych adresów IP

• komunikacja z wykorzystaniem webserwisów i portu HTTP

• wyniki pomiarów oraz stan urządzenia jest uaktualniany cyklicznie z określoną przez projektanta WPP 

lub użytkownika częstością

• każda wystawiana informacja posiada sygnaturę czasową

• komunikacja klienta z serwerem pomiarowym odbywa się na zasadzie polecenie-odpowiedź

• potwierdzenie wykonania\otrzymania polecenia w odpowiedzi zwrotnej  z WS

• dane przesyłane są w formacie datagramu

• dane wideo przesyłane są w formacie MJPEG - rozmiar klatki, stopień kompresji oraz częstotliwość 

ustawiana przez operatora WPP

• system priorytetów dostępu do strumienia wideo w przypadku wielodostępu

• możliwość rozdzielenia strumienia i jego parametrów w zależności od priorytetów i obciążenia

• adaptacyjna zamiana współczynnika kompresji oraz częstości odświeżania                                                       

w zależności od dostępnej przepustowości łącza

Charakterystyka zdalnego dostępu do przyrządu pomiarowego
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Rezerwacja dostępu do wirtualnego przyrządu pomiarowego

• rezerwacja czasu dostępu do WPP w oparciu o układ 

tygodniowy

• definiowana długość okna czasowego

• możliwość określenia okresu zapisów

• możliwość określenia okresu dostępności ćwiczenia

• możliwość uwzględnienia wielodostępu
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Aplikacja uruchomiona na serwerze

pomiarowym i udostępniona w ramach

apletu

Wirtualny przyrząd pomiarowy udostępniony na platformie WL
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Algorytm uruchamiania wirtualnego przyrządu pomiarowego 
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Wirtualny przyrząd pomiarowy uruchomiony pod 

postacią apletu SilverLight – aplikacja klient-serwer

Wirtualny przyrząd pomiarowy udostępniony na platformie WL
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Przykład udostępniania specjalistycznego

oprogramowania w ramach platformy

wirtualnego laboratorium.

Wirtualny przyrząd pomiarowy udostępniony na platformie WL
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Zdalne udostępnianie aplikacji typu klient-serwer z wykorzystaniem serwera aplikacji i apletów 

Wirtualny przyrząd pomiarowy udostępniony na platformie WL
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Problemy realizacji wirtualnego laboratorium

• duże spektrum aparatury naukowo-badawczej

• gotowe aplikacje dostarczone przez producentów aparatury

– dynamicznie przydzielane zakresy portów

– zamknięte specyfikacje protokołów komunikacyjnych

• autorskie aplikacje często bez kodu źródłowego

• komunikacja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Internetu

• realizacja przekierowań (adresy IP i porty)

• koszty

– konieczność angażowania specjalistycznej kadry do obsługi urządzeń w trakcie przeprowadzania zdalnych 

eksperymentów.

– problem rozliczeń finansowych za dostęp do specjalistycznych urządzeń  

naukowo-badawczych
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Podsumowanie

Zdalne laboratorium - możliwości,  zalety,  ograniczenia:

• zdalna obserwacja eksperymentu (zastosowanie technik audio wizualnych)

• zdalna wizualizacja przebiegu eksperymentu

• zdalny dostęp do zasobów aparaturowych w innym ośrodku lub uczelni

• integracja rozproszonych zasobów aparaturowych

• możliwość zastosowania w dydaktyce – funkcjonalność LMS i LCMS

• problemy z prowadzeniem eksperymentu w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sieci Internet

• ograniczone współdzielenie zasobów informacyjnych pomiędzy laboratoriami

• problemy z udostępnianiem serwerów pomiarowych
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Marcin Godziemba-Maliszewski
m.maliszewski@okno.pw.edu.pl

Dziękuję za uwagę.
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