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WOJSKOWA PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowoczesne narzdzie informatyczne – platform
e-learningow wykorzystywan w szkoleniu wojska. Opisano cele i zadania polskiej platformy wojskowej
resortu obrony narodowej (RON). Omówiono wymagania dla administratora oraz zastosowane rodki
bezpieczestwa i ochrony informacji dostpnych na platformie. Podano sposób instalacji materiałów
dydaktycznych, w tym opracowanych w OBRUM sp. z o.o. trenaerów wirtualnych dostpnych na platformie
RON.
Słowa kluczowe: szkolenie na odległo, e-learning, wojskowa platforma szkoleniowa, standard
SCORM, trenaer wirtualny.

1. WPROWADZENIE
W 1999 roku w Stanach Zjednoczonych narodził si pomysł, aby wykorzysta Internet
do nauczania armii. Organizowanie tradycyjnych, stacjonarnych szkole dla rozmieszczonych
w rónych czciach wiata wojsk amerykaskich było bowiem mało realne. Emerytowany
generał William H. Campbell, główny informator wojskowy (CIO), wyznaczył wic cel
polegajcy na maksymalizacji dostpnoci kursów, zalecajc tym samym utworzenie systemu
informatycznego, pozwalajcego na szkolenie pracowników wojskowych. „Distance
learning”, czyli nauczanie na odległo umoliwiło tysicom ołnierzy i pracowników
przeprowadzanie kursów przy wykorzystaniu znacznie mniejszych rodków finansowych oraz
infrastruktury. W jednym z audytów Army Audit Agency (Agencja Kontroli Armii USA)
stwierdzono, e e-learning pomógł zaoszczdzi armii amerykaskiej około 86 milionów
dolarów w cigu trzech lat podatkowych, liczc od 2004 do 2007 roku.
Ze szkole skorzystało wówczas 159 tysicy ołnierzy i innych osób zwizanych
z działalnoci na rzecz obronnoci [1]. Korzyci, jakie wyniknły z wprowadzania
e-learningu na potrzeby armii Stanów Zjednoczonych przykuły uwag zwierzchników sił
zbrojnych innych pastw. Po kilku latach zainspirowały równie Siły Zbrojne RP do
podobnych wdroe. Powstała w ten sposób Platforma e-learning Resortu Obrony
Narodowej. Rozwój Internetu i multimediów doprowadzał do coraz wikszego wzrostu
zainteresowania nauczaniem na odległo. Naley bowiem pamita, e kiedy w USA
rozpoczł si program DLS (Distributed Learning System), przepustowo stanowiła niemały
problem. Firma SkillSoft, odpowiadajca wówczas za wdroenie, zmuszona była rozsyła
du cz materiałów szkoleniowych na płytach CD – tradycyjn poczt i poza głównym
kanałem dystrybucji, czyli witryn sieci Web. Obecnie szybkie łcza sieciowe umoliwiaj
dwukierunkow wymian informacji w czasie rzeczywistym (dwik i obraz) pomidzy
uczniem a nauczycielem oraz wzbogacanie systemu o kolejne funkcjonalnoci, takie jak
trenaery wirtualne, które od 2015 roku opracowuje Biuro Symulatorów w Orodku
Badawczo-Rozwojowym Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o [2].
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2. CELE I ZADANIA PLATFORMY E-LEARNING RON
Ze wzgldu na rosnce wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych
w szkoleniu na odległo oraz perspektyw zastosowania ich w szkoleniu wojsk, Zespół
Zarzdzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie, we wsparciu i pod nadzorem
Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON (obecnie Inspektoratu Systemów
Informacyjnych MON), otrzymał zadanie uruchomienia pierwszej ogólnodostpnej platformy
e-learningowej na potrzeby Ministerstwa i całego RON. Decyzj t podjto uwzgldniajc
posiadan przez Zespół nowoczesn infrastruktur sieciow, opart na wysokowydajnych
serwerach oraz moliwoci zapewnienia wykonywania kopii zapasowych. Platform
wdroono, wykorzystujc najnowsze technologie i rozwizania informatyczne, zapewniajc
jej tym samym bardzo wysok sprawno i dostpno. W systemie teleinformatycznym
o klauzuli zastrzeone, MIL-WAN (obecnie MILNET-Z), uruchomiono platform w lipcu
2012 roku, a w systemie teleinformatycznym INTER - MON (obecnie MILNET -I) w roku
2013. Aktualnie z obu platform korzysta ponad 20 000 uytkowników. Podstawa prawna,
okrelajca zasady funkcjonowania platform, została ujta w „Planie informatyzacji Resortu
Obrony Narodowej w latach 2013 - 2022” [3].
Platforma e-learning Resortu Obrony Narodowej to system informatyczny typu LMS
(ang. Learning Management System), który funkcjonuje pod adresem internetowym
elearning.mil.wp.pl. Oparty jest o tzw. MOODLE czyli Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment, bdcy darmowym, wspieranym przez społeczno i powszechnie
stosowanym systemem LMS na licencji GNU GPL [4]. Dostpny jest po zalogowaniu si
uytkownika i przeznaczony jest do nauki w trybie on-line.
Platforma ma na celu wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych
w Siłach Zbrojnych RP oraz pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy,
kompetencji oraz umiejtnoci [5]. Platforma zakłada lepsze wykorzystanie potencjału
naukowego i technicznego jednostek wojskowych, uczelni wyszych i akademii oraz
instytutów naukowych. System zapewnia moliwoci wymiany wiedzy (takie jak fora
i czaty), a take szeroki wachlarz narzdzi, umoliwiajcy e-nauczycielowi prowadzanie
kursu oraz pełn kontrol nad postpami, iloci zrealizowanego materiału i weryfikacj
przyswojonego materiału w postaci rónego rodzaju testów czy sprawdzianów wiedzy. Dane
mog zawiera informacje dotyczce liczby podejmowanych prób, jak i czasu spdzonego
nad całym kursem szkoleniowym lub poszczególnymi lekcjami. Dane te pozwalaj na ocen
szybkoci przyswajania i poziomu wiedzy przez szkolonego. Ponadto platforma ma równie
za zadanie wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w Siłach Zbrojnych
RP. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Aby uzyska dostp do jej zasobów, naley
stworzy wniosek i wypełni formularz utworzenia konta poczty elektronicznej e-mail oraz
skontaktowa si z prowadzcym poprzez wysłanie wiadomoci na platformie e-learning.
Kady zarejestrowany uytkownik ma zapewniony stały dostp do pełnej bazy kursów
o kadej porze i z miejsca z dostpem do internetu, natomiast swoj wiedz moe
zweryfikowa w testach w dowolnym etapie szkolenia. Uzyskanie zaliczenia z kursów
e-learningowych nierzadko bywa podstaw do rozpoczcia szkolenia praktycznego
w Jednostkach Szkolnictwa Wojskowego.
Materiały nauczania na Platformie e-learningowej MON s regularnie aktualizowane.
Z uwagi na czstotliwo z jak wdraa si sprzt do armii, ma to istotny wpływ na
utrzymywanie aktualnej wiedzy ołnierzy o jego obsłudze, eksploatacji czy naprawie. Naley
nadmieni, i system posiada funkcje informowania kursantów o wprowadzanych zmianach.
Dziki dostosowaniu przekazu do indywidualnych potrzeb, preferencji i tak sprawnym
udostpnieniu informacji do samodzielnego uczenia si, uytkownik nie musi traci czasu,
poszukujc dostpnych specjalistów. Kady sam wybiera czas i form nauki, a moe mie do
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wyboru kilkadziesit moliwoci. To jedna z wielu zalet tego rozwizania. Tylko cz
wiedzy niezbdnej w pracy zdobywa si w sposób formalny, czyli podczas kursów, szkole
itp. Wikszo zasobów intelektualnych zyskujemy przy okazji, np. pytajc
współpracowników, natomiast do nowych rozwiza dochodzimy samodzielnie. Przez lata
wiedza ta odchodziła bezpowrotnie „na emerytur”, wraz z instruktorami, specjalistami
i ołnierzami posiadajcymi unikalne kompetencje [6]. E-learning ma szans temu zapobiec,
gromadzc wszystko to, co opracowały wczeniejsze pokolenia.
3. ORGANIZACJA
Coraz wiksza popularno e-learningu i zwizane z nim zarzdzanie wymusiły
wprowadzenie pewnych zasad. Aby w sposób kolegialny, jednolity i uporzdkowany móc
tworzy wspólny content – baz wiedzy i testów oraz innych materiałów szkoleniowych
w ramach jednej platformy e-learningowej, koniecznym jest stosowanie pewnych okrelonych
standardów. Jednym z nich jest SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Jego
historia siga koca lat dziewidziesitych, kiedy to został stworzony na potrzeby
szkoleniowe wojska USA, przez organizacj ADL (Advanced Distributed Learning).
W tamtych czasach stworzenie kursu, który mógłby działa nie tylko na jednej platformie
nauczania, było trudne i kosztowne. Co wicej, nie było pewnoci czy platforma inna ni
natywna obsłuy taki kurs, poniewa mogła mie chociaby inn infrastruktur komputerow,
przez co koniecznym byłoby dostosowanie pod ni implementowanych treci. SCORM miał
by odpowiedzi na te problemy. Powstał na bazie istniejcych ju wczeniej specyfikacji
i standardów wytworzonych przez inne organizacje, z którymi ADL współpracowała.
Pierwsza, powszechnie stosowana wersja standardu została opublikowana w 2001 roku
z oznaczeniem 1.2., któr to po kilku latach zdecydowano si zaimplementowa równie na
platformie e-learningowej RON.
Standard SCORM determinuje przede wszystkim sposoby:
• organizacji plików z obiektami dydaktycznymi szkolenia (jak np. animacje, pola
tekstowe, pliki audio);
• wysyłania platformie statusów opisujcych postpy, wyników testu, czas spdzony na
szkoleniu (całego kursu i pojedynczej lekcji);
• zaliczania i przechodzenia midzy czciami szkolenia.
Wyej wymienione informacje zapisane s w bazie plików i katalogów. Oprócz tego,
pliki posiadaj tzw. metadane, czyli informacje o kursie, jego tytuł, poziom, autora, jzyk itp.
Do zapisywania metadanych wykorzystywany jest jzyk XML, a do opisu komunikacji
z platform jzyk JavaScript. Główn korzyci z zastosowania standardu SCORM jest wic
unifikacja, interoperacyjno oraz kompatybilno załczanych treci.
4. BEZPIECZESTWO I ROLA ADMINISTRATORA PLATFORMY
Znaczcym elementem wszystkich systemów informatycznych, a zwłaszcza tych,
które posiadaj połczenie sieciowe, jest kwestia bezpieczestwa. Z uwagi na wraliwo
treci zamieszczanych na Platformie e-learningowej RON - zachowanie szczególnych
warunków bezpieczestwa jest tym bardziej istotne. Administrator Platformy zobowizany
jest do prowadzenia stałego nadzoru (monitoringu) nad ruchem sieciowym. W przypadku
naruszenia przez e-studenta lub e-nauczyciela zasad ochrony informacji niejawnej ma on
obowizek bezzwłocznie poinformowa Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji
Niejawnej. Administrator zobligowany jest równie do współpracy z Inspektorem
Bezpieczestwa Teleinformatycznego [5].
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Dane osób zabiegajcych o dostp do Platformy s weryfikowane z baz danych
w systemie SZ RP. Dopiero po złoeniu odpowiednich deklaracji oraz pozytywnej
weryfikacji, uytkownik otrzymuje dostp do zasobów systemu. Ich zakres uzaleniony jest
od posiadanych przez uytkownika uprawnie. „W przypadku wyganicia, rozwizania
umowy o prac lub zakoczenia słuby w SZ RP wygasaj równie uprawnienia do
korzystania z Platformy” opisuje § 3, pkt 4 w dokumencie: „Ramowe zasady
wykorzystywania platformy e-learning Ministerstwa Obrony Narodowej dostpnej poprzez
system INTER-MON”.
Kady przygotowany materiał szkoleniowy, zanim zostanie zamieszczony
na Platformie przez osob posiadajc uprawnienia do jego zamieszczania, musi by
wczeniej zaakceptowany przez uprawnion osob zatwierdzajc w jednostce / instytucji
wojskowej. Odpowiedzialno prawn pod wzgldem przestrzegania praw autorskich za
materiały i treci wykorzystane do tworzenia lekcji ponosi Instytucja, Jednostka Wojskowa,
lub e-nauczyciel [5].
W przypadku zamieszczania na Platform kursów szkoleniowych opartych o aplikacj
trenaerów wirtualnych 3D, naley spełni dodatkowe wymogi wynikajce z potrzeby
zapewnienia zachowania ochrony własnoci intelektualnej oraz informacji niejawnych.
Głównymi elementami tego rodzaju aplikacji s trójwymiarowe modele maszyn i urzdze,
których geometria przestrzenna jest odwzorowywana na poziomie szczegółowoci,
umoliwiajcym zapoznanie si z budow i funkcjami urzdzenia. Format zapisu modelu
winien uniemoliwi jego reprodukcj bd pozyskanie geometrii wizualizowanego obiektu.
W celu spełnienia tego kryterium wymagana jest prezentacja geometrii w postaci dyskretnej,
tj. rastra przestrzennego składajcego si z jednostkowych elementów bryłowych (tzw. voxeli
– ang. volumetric elements - pikseli przestrzennych). Technika ta, w przeciwiestwie do
modeli reprezentowanych powierzchniowo (siatka wieloktów) lub krawdziowo (odcinki
oraz krzywe), zapewnia bezpieczn prezentacj geometrii, uniemoliwiajc wydobycie
jakichkolwiek danych konstrukcyjnych dotyczcych budowy podzespołów poniej pierwotnie
zdefiniowanego przez uytkownika poziomu szczegółowoci [2].
5. IMPLEMENTACJA
Aby zapewni szybkie zrozumienie oraz utrwalenie dostarczanych informacji,
materiały szkoleniowe umieszczane na platformie MOODLE Resortu Obrony Narodowej
musz by przygotowywane zgodnie z dobrymi praktykami projektowania instruktaowego
(np. IMI – Interactive Multimedia Instruction) [4]. Wszelkie modele 3D i inne treci
audiowizualne wchodzce w skład kursu, musz by weryfikowane przez osoby do tego
upowanione ju w trakcie ich opracowywania. Co wicej, musz by zaprojektowane w taki
sposób, by umoliwiły płynne działanie szkolenia na platformie e-learningowej.
Jak ju wczeniej wspomniano, materiały maj by zgodne ze standardem SCORM
w wersji 1.2. W takiej postaci s uruchamiane i weryfikowane przez system LMS wdroony
w RON. Dane weryfikacyjne musz zawiera co najmniej informacje o: uruchamianiu,
zatrzymywaniu szkolenia, czasie spdzonym pomidzy zadaniami, błdnym i prawidłowym
wykonywaniu kroków zadania oraz wynikach przeprowadzonych testów. W ramach materiału
szkoleniowego musz by zapewnione: monitoring postpów kursanta, udostpnianie oraz
ledzenie zawartoci zgodnie z wytycznymi wdroonego w MON systemu LMS.
Jednostki bd Instytucje Wojskowe chcc zamieszcza szkolenia na Platformie,
wyznaczaj ze swojego składu dwie osoby. Pierwsza z nich zatwierdza przygotowany
materiał szkoleniowy przed jego publikacj i wspólnie z jego twórc odpowiada za tre,
klauzul i aktualno tego materiału. Druga osoba posiada uprawnienia do umieszczania
przytoczonego wczeniej materiału oraz współpracuje z Administratorem Platformy
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(e-nauczycielem). Warunkiem umieszczenia kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego umieszczonego na Platformie i wysłanie go do Zespołu Zarzdzania
Wsparciem Teleinformatycznym (ZZWT) w Krakowie [5]. Umieszczajc materiały
szkoleniowe, naley okreli grup uytkowników (instytucja, rodzaj SZ RP itp.) wraz
z wykazem osób którym udostpniony zostanie materiał [5].
Materiał szkoleniowy w standardzie SCORM musi by przygotowany w postaci
archiwum skompresowanego tzw. ZIP. Umieszczajc go na Platformie, naley poda okres, na
jaki bdzie dostpny ten materiał, a nastpnie zostanie zarchiwizowany. Nie okrelajc tego
okresu, archiwizacja nastpi po upływie roku. Naley take poda nowy termin w przypadku
przedłuenia okresu wanoci kursu udostpnionego na Platformie. Wymagane jest te
podanie przyblionego czasu przejcia kursu, jego opisu oraz grupy e-studentów, do których
kierowany jest kurs.
Czas na zamieszczenie szkolenia na Platformie od momentu przyjcia zlecenia do
realizacji, wynosi minimum dwa tygodnie. Okres ten moe ulec wydłueniu gdy nastpi dua
kumulacja zgłosze. W takim przypadku o kolejnoci zamieszczania kursów decyduje
Administrator Platformy, uwzgldniajc znaczenie przedstawianej tematyki.
Oprócz przygotowania kursów na Platform RON, Biuro Symulatorów OBRUM sp.
z o.o. posiada take uprawnienia do zamieszczania tych samych kursów bezporednio na
sprzcie informatycznym zamawiajcego. Jeli klient nie posiada platformy obsługujcej
kursy, Biuro Symulatorów konfiguruje i dostarcza Platfom Moodle, która równie uywana
jest w systemie e-learningowym RON. Dziki temu nie ma potrzeby modyfikacji tych
kursów.
6. PROJEKTY ZREALIZOWANE W OBRUM sp. z o.o.
Od 2015 roku Biuro Symulatorów Orodka Badawczo-Rozwojowego Urzdze
Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. realizuje innowacyjne projekty, obejmujce midzy
innymi materiały szkoleniowe przeznaczone do uytkowania na platformie e-learningowej
RON. Na potrzeby Centrum Szkolenia Logistyki w Grudzidzu zaprojektowane i wykonane
zostały dwa kursy szkoleniowe. Aby trafi z moliwie najbardziej wartociowym przekazem
do przyszłych kursantów, koniecznym było dopracowanie zakresu programu szkoleniowego
i sposobu przekazywania treci w stałej współpracy ze stron zamawiajcego.
Na rys. 1. przedstawiony jest przykładowy widok ekranu z wynikami testu
stanowicego jeden z elementów szkolenia.

Rys. 1. Przykładowe zestawienie wyników testu (MK - 44 Bushmaster)
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Analiza rzeczywistego sprztu i dokumentacji (instrukcji uytkowania - IU, instrukcji
obsługi - IO) oraz pozyskiwanie referencji niezbdnych do wytworzenia modelu 3D były
kluczowym elementem tego przedsiwzicia. Zdecydowano si na standard NATO ADDIE Analysis Design Development Implementation Evaluation (Analiza, Projektowanie,
Opracowanie, Implementacja, Weryfikacja), czyli model wytwarzania treci szkoleniowych
z udziałem klienta oraz standard LCMS (Learning Content Management System) [9]. Dziki
tej współpracy powstały dwa kursy z zakresu procedur obsługi, napraw i diagnostyki sprztu:
• Wirtualny trenaer 3D MK-44 BUSHMASTER [7];
• Wirtualny trenaer silnika pojazdu JELCZ 442.32 [8].

Rys. 2. Szkolenie z uyciem wirtualnego trenaera 3D
Aplikacje obejmuj 148 procedur zwizanych z montaem, demontaem, diagnostyk
dla silnika pojazdu JELCZ 442.32 posiadajcego łcznie 1221 czci oraz 82 procedury dla
armaty MK44 Bushmaster złoonej z 447 czci. Kada cz posiada swój numer
identyfikacyjny w Jednolitym Indeksie Materiałowym (JIM). Na rys. 2 pokazany jest
fragment szkolenia prowadzonego w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudzidzu,
wykorzystujcego materiały dydaktyczne opracowane w Orodku.
Projektowane i wytwarzane przez Biuro Symulatorów OBRUM trenaery wirtualne
maj moliwo przegldania zawartoci w popularnych przegldarkach internetowych.
Instalowanie zewntrznych aplikacji nie jest wic wymagane. Dostarczone oprogramowanie
zostało dostosowane tak, aby eksperci merytoryczni mieli moliwo wprowadzania zmian
w procedurach serwisowych i naprawczych oraz mogli zdalnie prowadzi szkolenie
z wykorzystaniem platformy e-learningowej Resortu Obrony Narodowej. Pozwala to na
rozszerzanie zakresu programu szkolenia oraz jego aktualizacj bezporednio przez
zamawiajcego.
7. PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY
W internetowych systemach informacyjnych stale zwikszaj si potrzeby
indywidualizacji przekazywanych treci oraz profilowania ich pod potrzeby zarówno grup
ludzi, jak i pojedynczych odbiorców.
Trzeba dobrze pozna potrzeby odbiorcy i jego zamiary (plany), by adekwatnie do nich
zareagowa – działaniem i przekazywan przez system informacj. Musi on gromadzi
i analizowa informacje zebrane od i o uytkowniku, aby pozna jego profil – zainteresowa,
potrzeb, moliwoci [10].
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Dziki takim systemom jak platforma e-learningowa RON, sprostanie wymienionym
potrzebom staje si moliwe. Niewtpliwie, najwiksz jej zalet jest fakt, e uytkownik sam
decyduje o kierunku, w którym chce si rozwija oraz tempie samokształcenia przy
wyeliminowaniu barier geograficznych. Naley si spodziewa, e program szkolenia na
odległo bdzie si rozwija wraz ze wzrostem oferty kursów, a tych stale przybywa. Ustawa
wprowadzajca Wojska Obrony Terytorialnej jako jeden z rodzajów Sił Zbrojnych,
spowodowała w pewnym stopniu zwikszenie zainteresowania tematem e-learningu w armii.
Nabór ochotników wie si z przeprowadzeniem wielu szkole z podziałem na trzy etapy:
słuby przygotowawczej, szkolenia specjalistycznego, szkolenia i słuby w pododdziale.
Koncepcja obecnego Ministra Obrony Narodowej przewiduje, e odbywa si one bd przez
dwa dni w miesicu. [11]. Dla zaplanowanych 17 brygad, po jednej w kadym województwie,
łczna ilo ołnierzy wyniesie od 25 do 42 tysicy. Wykorzystanie platformy e-learningowej
RON wydaje si by w tym przypadku w pełni uzasadnione. Biuro Symulatorów OBRUM sp.
z o.o. planuje kolejne, nowe opracowania materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla
WOT implementowanych na platformie wojskowej w postaci materiałów e-learningowych.
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MILITARY E-LEARNING PLATFORM
Abstract. A modern IT tool is presented: an e-learning platform used in military training. The objectives
and tasks of the Polish military platform of the national defence sector (RON) are described. Administrator
requirements and the security and protection measures applied with regard to the information available on the
platform are discussed. The method of installing training aids, including virtual trainers developed at OBRUM
available on the RON platform, is given.
Keywords: distance learning, e-learning, military training platform, SCORM standard, virtual trainer.

