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Evoluţii tehnologice în sprijinul e-Learning 
Conf. univ.dr. ing. Andronie Maria 
Lect. univ.drd. ing. Andronie Iustin 

 
Tehnologiile informatice şi de comunicare (Information Communication Technology - ICT) 

reprezintă cel mai eficient mijloc prin care se pot dezvolta instruirea de bază şi competenţele în diverse 
domenii necesare într-o economie globală, bazată pe cunoaştere. În acest context, conceperea, dezvoltarea şi 
implementarea sistemelor e-Learning utilizând cele mai noi tehnologii este considerată o strategie utilă în 
transformarea şi modernizarea sistemului educaţional în vederea asigurării calităţii procesului de instruire 
necesar integrării României în Uniunea Europeană. 

Tehnologiile moderne fac posibilă construirea de sisteme e-Learning performante formate din 
ansamble de servere puternice, cu sisteme de operare multasking instalate în cluster şi sisteme de gestiune a 
bazelor de date. Arhitectura de sistem este una redundantă, cu sistem de monitoring de parametri şi 
performanţă capabilă să deservească un mare număr de utilizatori simultan şi concurent.  

Folosind astfel de ansamble de servere este posibilă dezvoltarea de sisteme de învăţare la distanţă 
care oferă unui număr foarte mare de oameni maturi posibilitatea de studia simultan, fiecare acolo unde se 
află şi în timpul disponibil, fezabil din punct de vedere economic. 

Universităţile moderne îşi asumă responsabilitatea introducerii noilor tehnologii în procesul 
educaţional şi adoptă metodele de învăţare bazate pe acestea, mai eficient decât  tradiţional. Practic, pentru a 
fi performantă, orice instituţie de învăţământ superior trebuie să se înscrie pe această direcţie. 

 
Technological evolution applied in e-Learning 

Conf. univ.dr. ing. Andronie Maria 
Lect. univ.drd. ing. Andronie Iustin 

 
Information Communication Technology (ICT) represents the most efficient way to develop the 

basic training and the abilities in different fields of activity in a todays knowledge based economy. Taking 
these facts into account, conceiving, developing and implementing e-Learning systems using the latest 
technologies is considered a usefull strategy for changing and modernising the educational system in order to 
ensure the tuition process quality required for Romania’s integration to the European Union. 

Modern technologies enables designing performant e-Learning systems made of groups of powerfull 
clustered servers running multitasking operating systems and performant database management systems. The 
systems architecture is a redundant one having a parameter monitoring module, being able to provide service 
to a great number of concurent users, simoultaneously. 

By using such server groups it is posible to develop distance learning systems that offer to a great 
number of mature people the possibility to study, each of them being in a different place and at a different 
time, feasible from the economic point of view. 

Modern universities, must assume the responsibility to introduce new technologies in the educational 
process and must adopt learning methods based on the new tchnologies that are more efficient than the 
traditional ones. In other words, in order to be competitive, any university must take these technologies into 
account. 
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Context general 
Evoluţia Tehnologiilor Informaţionale (TI) moderne şi internet-ul au revoluţionat învăţământul şi 

formele de perfecţionare tradiţionale determinând reorganizarea şi transformarea acestora astfel încât să 
ofere posibilitatea de intruire tuturor celor preocupaţi de nivelul lor de pregătire profesională, indiferent de 
vârstă, sex sau zonă geografică. Dezvoltarea formelor moderne de învăţare a direcţionat evoluţia 
tehnologiilor multimedia şi de comunicaţie către dezvoltarea infrastructurilor digitale cerute de societăţile 
informatizate de astăzi ce oferă tuturor celor interesaţi acces uşor la conţinutul unor biblioteci virtuale uriaşe 
de cursuri şi materiale didactice elaborate în format electronic care, la nevoie, pot fi vizualizate şi/sau listate 
de la distanţă, în orice colţ de lume. Folosind noile tehnologii toţi cei preocupaţi de evoluţia lor profesională 
pot comunica cu specialiştii din domeniul lor de interes şi cu alţi colegi pentru schimbul de informaţii, 
cunoştinţe şi experienţă.  

Dezvoltarea tehnologiilor moderne de învăţare a determinat evoluţii în domeniul învăţământului şi a 
programelor de perfecţionare în societatea de astăzi conducând, inevitabil, către învăţământul deschis la 
distanţă (ID) şi către programe de instruire la distanţă a personalului din cadrul companiilor şi nu numai. 
Practic, învăţarea sau instruirea la distanţă reprezintă cea mai comodă, mai flexibilă şi mai ieftină modalitate 
prin care cursanţii adulţi, ocupaţi şi/sau fără posibilităţi materiale pot studia oriunde şi oricând, fără a fi 
prezenţi în sala de curs şi fără a fi supravegheaţi direct de un cadru didactic sau instructor de specialite.  

Dezvoltarea tehnologiilor moderne de învăţare a creat condiţii pentru învăţarea permanentă impusă în 
principal de natura dinamică a unor domenii de activitate precum medicina, dreptul şi finanţele, domenii 
pentru care educaţia continuă este obligatorie, nu o opţiune. În faţa unei competiţii internaţionale în creştere, 
multe ţări dezvoltă strategii de remodelare a resurselor umane bazate pe sisteme de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, ca politică esenţială pentru menţinerea avantajului în competiţia globală. Învăţarea permanentă nu 
reprezintă numai un aspect al educaţiei şi formării profesionale, ci ea devine, pe zi ce trece, un principiu 
fundamental al participării active a individului în societate, de-a lungul întregii sale vieţi. Formarea 
profesională a adulţilor se regăseşte în continutul tuturor programelor ce vizează relansarea economiei 
multor ţări. Se urmăreşte transformarea actualului sistem de instituţii de pregătire profesională, completarea 
lui cu componentele necesare pentru prevederea şi realizarea reorientării profesionale şi a pregătirii din timp 
a forţei de muncă pentru activităţi care utilizează noi tehnologii, solicită creativitate, inovare şi înalt 
profesionalism. 

Programele moderne de învăţare şi educaţie la distanţă sunt susţinute şi distribuite prin folosirea pe 
scară largă a mediului e-Learning, învăţarea bazată pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor care 
acoperă un spectru larg de activităţi didactice, de la metode de învăţare tradiţionale, la combinaţii de practici 
de învăţare tradiţionale şi electronice, până la învăţarea totalmente on-line.  

Tehnologiile informatice de comunicare (Information Communication Technology - ICT) reprezintă 
cel mai eficient mijloc prin care se pot dezvolta instruirea de bază şi competenţele în diverse domenii 
necesare într-o economie globală, bazată pe cunoaştere. În acest context, dezvoltarea şi implementarea 
tehnologiilor e-Learning este considerată o strategie utilă în transformarea şi modernizarea sistemului.  

Având în vedere că viitorul în educaţie va fi bazat în mare parte pe libertatea de a alege o formă de 
învăţământ accesibilă în raport cu necesităţile fiecărei persoane, care să înlăture barierele fizice şi mentale, 
dezvoltarea formei de învăţământ la distanţă bazată pe mediul e-Learning (distance learning) devine cu 
certitudine o prioritate a învăţământului modern actual.  

 
Mediul e-Learning 
Mediul e-Learning este practic un mediu virtual de educaţie care foloseşte tehnologia digitală şi a 

internet-ului cu scopul de a oferi tuturor celor preocupaţi de evoluţia lor profesională o serie de instrumente 
de predare, învăţare, evaluare, comunicare, consultare a cursurilor şi materialelor didactice auxiliare, pentru 
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administrarea grupurilor de cursanţi, a programelor educaţionale şi a cursurilor aferente acestora, pentru 
colectarea şi organizarea notelor cursanţilor etc.  

Mediul e-Learning poate fi descris din perspectivă pedagogică, funcţională, de conţinut sau 
tehnologică, deoarece desemnează o formă modernă de învăţare distribuită, la distanţă sau în sala de curs, 
care acoperă o gamă largă de aplicaţii şi procese educaţionale de tipul învăţare asistată de calculator, învăţare 
bazată pe internet, învăţare bazată pe televiziunea digitală prin satelit etc.   

Din punct de vedere pedagogic, mediul e-Learning reprezintă o metodă de predare, învăţare şi 
evaluare bazată pe tehnologia digitală, de comunicaţie şi multimedia, care asigură transferul accelerat de 
informaţii, cunoştinţe, inclusiv tehnici de înţelegere şi modalităţi de interpretare a acestora, de la profesor la 
cursant oriunde, oricând şi la cerere, cu scopul de a obţine rapid rezultate performante, accelerând astfel 
procesul educaţional.  

Din punct de vedere al conţinutului, mediul e-Learning este format din baza de date distribuită de 
cunoştinţe, suportul on-line şi modalităţile de instruire asistată de tehnologia digitală. Baza de date 
distribuită de cunoştinţe reprezintă biblioteca şi librăria virtuală cea mai accesibilă, care pune la dispoziţia 
tuturor celor interesaţi în evoluţia lor profesională un volum teoretic nelimitat de cunoştinţe din toate 
domeniile de activitate, individual sau în cadrul unor programe de instruire organizate, gratis sau contra cost. 
Suportul on-line desemnează tehnologia informaţională şi de comunicaţie care permite utilizatorilor 
mediului e-Learning să „discute” între ei pentru a schimba cunoştinţe sau informaţii, punând întrebări şi 
primind răspunsuri, chiar şi imediat. Modalităţile de instruire folosite sunt determinate de mijloacele tehnice 
de comunicare ce susţin procesul electronic de învăţare care pot fi sincrone sau asincrone, după cum pot sau 
nu pot da celor interesaţi posibilitatea de a participa simultan la procesul de învăţare.  

Din punct de vedere funcţional, mediul e-Learning este format din platforma e-Learning (suportul 
hardware şi software indispensabil unui sistem electronic de predare – învăţare - evaluare), resursele e- 
Learning (toate datele de interes în mediul e-Learning - cunoştinţe, informaţii şi strategii) şi utilizatorii (cei 
care folosesc resursele e-Learning - cursanţi, profesori, tutori şi administratori).  

Din punct de vedere tehnologic, mediul e-Learning reprezintă tehnologia de susţinere a procesului 
de predare şi învăţare. Reprezintă suportul tehnc al unui proces de instruire care permite elaborarea unor 
resurse de învăţare complexe, uşor de utilizat, folosind tehnici şi metode de eliminare a problemelor 
specifice cursanţilor înscrişi la diferitele forme de învăţământ, fiecare cu specificul ei.  

 
Platforma de e-Learning 
Platforma e-Learning reprezintă, în esenţa sa, infrastructura tehnică a mediului educaţional bazat pe 

sisteme de management al cunoştinţelor şi sisteme de livrare a acestora către beneficiarii lor. 
Platforma e-Learning poate fi mai performantă sau mai puţin performantă în funcţie de parametrii 

componentelor sale hardware şi software (servere, reţele de calculatoare, conexiuni la internet, sisteme de 
operare, sisteme de gestiune a bazelor de date, aplicaţii Web etc.). Decisiv în acest sens este pachetul de 
produse software destinate utilizatorilor, care prin funcţiile sale, defineşte performanţele platformei e-
Lerning. În mod uzual, aceste produse software integrează tehnici de analiză avansată a datelor (data mining) 
pentru identificarea resurselor e-Learning necesare desfăşurării procesului educaţional, a tendinţelor de 
evoluţie a rezultatelor procesului educaţional etc. în vederea adoptării deciziilor manageriale adecvate, 
pentru stabilirea necesarului de cunoştinţe solicitate de cursanţi pe parursul instruirii, pentru susţinerea 
acestora în vederea finalizării programelor de instruire la care s-au înscris etc.  

Un exemplu de platformă e-Learning performantă îl reprezintă platforma Blackboard folosită la ora 
actuală în peste 3600 de instituţii educaţionale din peste 60 de ţări pentru administrarea procesului e-
Learning, pentru procesarea tranzacţiilor e-commerce şi al comunitaţilor on-line. Liniile de produse 
Blackboard includ: 
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- Academic Suite, compus din Learning System (sistem de management al cursurilor), Community 
System (portal al comunităţii de cursanţi) şi Content System (sistem de management al continutului); 

- Commerce Suite, compus din Transaction System (sistem de procesare al plăţilor în relaţie cu 
numărul de înregistrare al cursanţilor), Community System (interfaţa pentru e-commerce şi pentru sistemul de 
procesare al tranzacţiilor), Bb One (sisem în reţea de vânzare, comercial şi retail, acceptând cărţi de debit 
Blackboard pentru tranzacţii; 

- Vechiul WebCT Inc compus din Blackboard Vista (sistem de management al cursurilor) şi 
Campus Edition (sistem de management al cursurilor).  

Deşi produsele software Blackboard sunt cu cod sursa proprietar, compania oferă o arhitectură 
deschisă, numită “Building Blocks”, care poate fi folosită pentru extinderea funcţionalităţii produselor 
Blackboard. Produsele Blackboard Vista si Campus Edition sunt extensibile prin tehnologia nimita 
PowerLinks. 

Blackboard Inc. dezvoltă aplicaţii pentru campusul secolului 21. În acest sens sistemul de 
management al învăţării Blackboard prezintă câteva careacteristici cheie printre care se numără:  

- Scalabilitate – creşterea continuă a comunităţii de utilizatori precum şi a nivelului lor de implicare 
necesită existenţa unei infrastructuri scalabile; în cazul unei astfel de implementări este necesară posibilitatea 
adăugării de echipamente hardware pe orizontală; 

- Fiabilitate – infrastructura hardware şi software nu trebuie să conţină puncte unice de defect;  de 
aceea trebuie prevăzute şi implementate proceduri de back-up şi restaurare; 

- Eficienţa de cost – eficienţa implementării hardware poate fi garantată prin adoptarea de standarde 
deschise care sunt avantajoase din punct de vedere al costului. 

Schema de principiu a unei configuraţii de aplicaţie e-Learning scalabilă este dată în fig. 1. 

 
 

 

Fig. 1 
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O schemă posibilă de implementare a unei platforme e-Learning cu sisteme SUN / Solaris şi bază de 
date Oracle este prezentată în fig. 2. Configuraţia nu dispune de elemente de redundanţă absolut necesare în 
situaţia în care aplicaţia este critică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
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O arhitectură de sistem care să confere disponibilitate maximă într-o configuraţie redundantă pentru 
minimizarea întreruperilor accidentale conţine (fig. 3)  

-    Clustere activ/pasiv pentru Load balancere, Serverele pentru conţinut şi Firewall; 
-    Baza de date Oracle, Oracle RAC; 
-    SAN – RAID 1 (mirrored şi stripped); 
-    SWITCH- uri redundante în configuraţie; 
-    Interfeţe de reţea redundante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 
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Pentru monitorizare şi management sistemul conţine mecanisme pentru toate componentele hardware 
şi software şi conţin: 

- un mecanism puternic pentru notificarea evenimentelor; 
- posibilitatea corelării evenimentelor multiple; 
- o bază de date cu istoricul măsurătorilor parametrilor de performanţă utilizabilă pentru analiza lor, 

pentru determinarea tendinţelor de evoluţie a sistemului şi dezvoltarea capacităţii în viitor; 
- un mecanism pentru urmărirea respectării nivelului de performanţă a serviciilor contractate; 
- abilitatea de a controla o diversitate de baze de date, sisteme şi aplicaţii. 

Tehnologiile moderne fac posibilă construirea de sisteme e-Learning performante formate din 
ansamble de servere puternice, cu sisteme de operare multasking instalate în cluster şi sisteme de gestiune a 
bazelor de date. Arhitectura de sistem este una redundantă, cu sistem de monitoring de parametri şi 
performanţă capabilă să deservească un mare număr de utilizatori simultan şi concurent. Folosind astfel de 
ansamble de servere este posibilă dezvoltarea de sisteme de învăţare la distanţă care oferă unui număr foarte 
mare de oameni maturi posibilitatea de studia simultan, fiecare acolo unde se află şi în timpul disponibil, 
fezabil din punct de vedere economic. 

 
Concluzii 
Obiectivul principal al efortului de modernizare al tehnologiei e-Learning constă în implementarea de 

aplicaţii educaţionale care vor avea o flexibilitate mai mare, o fiabilitate mai bună, un set de facilităţi care să 
asigure o siguranţă crescută a comunicaţiei în cadrul Internetului global.  

Comunitatea academică, în calitate de co-inventator şi primul utilizator important Internetului de azi 
şi al tehnologiei e-Learning continuă să joace un rol major în dezvoltarea noilor tehnologii. Astfel se reduce 
distanţa între ţări în multe privinţe, iar noile tehnologii, care sunt în diverse stadii de dezvoltare în lume, 
promit să facă distanţele ca fiind orice, dar nu relevante. Prin extinderea potenţialului Internetului dincolo de 
posibilităţile tehnologiei de azi, aplicaţii ale Internetului vor deschide posibilităţi pe care încă nu ni le putem 
imagina, azi.  

Globalizarea afectează procesele e-Learning dezvoltarea tehnologilor fiind motorul evoluţiilor şi în 
acest domeniu. Procentul persoanelor cu acces la internet, numărul servere-lor de internet sau al serverelor 
securizate sunt factori tehnologici favorizanţi. Creşterea schimburilor de bunuri sau servicii, a posibilităţilor 
de efectuare a tranzactiilor sau de stabilire a contactelor la nivel personal sunt factori netehnologici 
favorizanţi în adoptarea sau dezvoltarea sistemelor e-Learning. 
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