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Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych 
systemów automatyki budynkowej 

 

WSTĘP  

Od zarania dziejów jednym z priorytetów każdego społeczeństwa było sprawne komunikowanie 

się, jak również wymiana informacji. Sposoby wymiany informacji ewoluowały wraz z biegiem  

czasu. Wśród przełomowych sposobów dostarczania informacji można wymienić: dostarczanie infor-

macji przez gońców, listy czy też telegram. Szczególnie wiek dwudziesty a zwłaszcza końcówka tego 

wieku dostarczyły nowych technik komunikowania się. Powiązane to było z dynamicznym rozwojem 

techniki w tym czasie. Obok powszechnie dostępnego telefonu, dostępny stał się Internet. Narzędzie 

to diametralnie zmieniło sposób komunikowania się. Dzięki niemu można przesyłać tekst, dźwięk, 

obraz, animację jak również pliki wideo [8]. Powszechny dostęp do tego medium sprawił że Internet 

stał się nieodłączną częścią życia codziennego. Obecny jest nie tylko w komputerach ale również  

w urządzeniach przenośnych takich jak tablet czy też smartfon. Powoduje to, że jest on dostępny dla 

użytkowników przez całą dobę. Internet oprócz dostarczania rozrywki to przede wszystkim źródło 

informacji.  

Ze względu na postępujący rozwój technologii w wielu gałęziach życia konieczne jest ustawiczne 

zdobywanie wiedzy. Aby podążać za nowymi trendami konieczne jest posiadanie najnowszych infor-

macji. Często w literaturze spotykany jest paradygmat nauki przez całe życie [3]. Jednym ze źródeł 

aktualnych informacji stał się Internet. Przy pomocy tego medium możliwa jest zdalna edukacja  

(e-learning). 

Istnieje wiele definicji e-learnigu, jedna z ciekawszych zaproponowanych przez Tavangarian D. i 

współautorzy w [7] brzmi następująco: e-learning są to wszystkie formy elektronicznego obsługiwa-

nia uczenia się i nauczania, które mają charakter proceduralny i dążą do poszerzania wiedzy oraz in-

dywidualnego doświadczenia. 

Natomiast definicja e-learningu według Kornelie Weggen mówi, że e-learning to: dostarczanie tre-

ści poprzez wszelkie media elektroniczne, w tym Internet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, 

telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. 

Dynamiczny rozwój cywilizacji przyczynił się do przemian społecznych, ekonomicznych i techno-

logicznych umożliwiających komunikację i wymianę informacji miedzy ludźmi. Początkowo wymia-

na ta polegała na korespondencji, która na przekazanie informacji z jednego miejsca do drugiego po-

trzebowała dość długiego okresu czasu uzależnionego od odległości jak i metody przekazu. 

Dzięki szybkiemu rozwojowi, doskonaleniu i poszukiwaniu nowych technologii tej formy komuni-

kacji najcenniejszym elementem stała się zdobyta wiedza. Informacja oparta na odpowiedniej techno-

logii stała się jednym z podstawowych zasobów społecznych. Wraz z ewolucją wzrósł dostęp do niej, 

zwiększona została wymiana danych i doświadczeń oraz powstały nowe produkty i usługi. Polska 

poprzez realizacje wymogów stawianych przez Unię Europejską dąży miedzy innymi do szybszego 

rozwoju technologii informacyjnych. Program „e-Polska” opracowany przez Ministerstwo Nauki  

i Informatyzacji zakładał plan działań rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” na lata 2001-2006. 
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Rezultatem wymagań programu miał stać się powszechny, tańszy i szybszy dostęp do Internetu, prze-

kładający się na upowszechnienie IT. 

Nauczanie na odległość jest metodą kształcenia wykorzystującą zasoby multimedialne i elektro-

niczne (wideo, audio, CD-ROM, animacje, tekst, itp.) umożliwiającą naukę oraz szkolenia w dowol-

nym miejscu, czasie i tempie. Ta forma przyswajania wiedzy może być stosowana jako element bądź 

uzupełnienie tradycyjnego nauczania, np. automatyki, elektrotechniki, logistyki. 

Wraz z rozwojem technologii teleinformacyjnych, metod przekazu informacji między ludźmi  

równolegle rozwija się nauczanie na odległość. 

Celem niniejszej pracy jest omówienie koncepcji wykorzystania e-learningu do kształcenia specja-

listów zajmujących się zagadnieniami związanymi z automatyką budynkową. Zaprojektowano spe-

cjalną witrynę internetową, która służy do wspomagania kształcenia inżynierów zajmujących się inte-

ligentnymi systemami elektrycznymi. 

1 SPOSOBY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

1.1 Kształcenie synchroniczne 

Kształcenie synchroniczne jest nauczaniem, w którym uczestnicy komunikują się w czasie rzeczy-

wistym. Inna nazwa takiego kształcenia to „tryb czasu rzeczywistego”. Narzędzia wykorzystywane  

w nauczaniu synchronicznym pozwalają prowadzącemu oraz kursantom na komunikację, tak jak pod-

czas zajęć stacjonarnych. W kształceniu tym wykorzystywana jest przede wszystkim forma nauczania 

WBT (Web Based Training - nauczanie on-line), realizująca nauczanie za pośrednictwem Internetu 

lub zamkniętej sieci komputerowej (Intranet). 

1.2 Kształcenie asynchroniczne 

Podstawą funkcjonowania systemów kształcenia asynchronicznego jest założenie, że kontakty 

między studentami i trenerem nie będą odbywały się w czasie rzeczywistym. Rozpoczęta nauka może 

być kontynuowana w różnych dniach i porach, najważniejsze jednak, aby materiał szkolenia został 

zrealizowany w przeznaczonym na to czasie. Pakiet programowy takiego systemu zawiera bazy  

danych, w których przechowywane są materiały poszczególnych kursów, narzędzia służące do pre-

zentacji tych danych w sieci, mechanizmy logowania i rozpoznawania kursantów i prowadzących oraz 

testy służące do sprawdzania postępów w nauce. Ze względu na brak możliwości kontaktu całej grupy 

w czasie rzeczywistym systemy asynchroniczne powinny zawierać obsługę poczty elektronicznej, 

forum dyskusyjnego oraz czatu. 

1.3 Samokształcenie 

Samokształcenie jest trybem nauki przeznaczonym dla indywidualistów. Stosuje się tu narzędzia 

podobne jak w modelu asynchronicznym. Zasadniczą różnicą jest jednak fakt, że kursant sam decydu-

je zarówno o tempie nauki, jak i tematyce kursów. Charakteryzuje się całkowitym brakiem kontaktu 

studenta z prowadzącym, które udostępniają treści szkoleniowe oraz testy samosprawdzające. 

1.4 Kształcenie w trybie mieszanym 

W tym trybie rozwiązania e-learningowe wspierają proces kształcenia prowadzony w sposób  

tradycyjny. Kształcenie w trybie mieszanym jest oceniane jako bardzo efektywne i staje się ono coraz 

bardziej popularne. Wykłady prowadzone w sposób stacjonarny, uzupełniane są zajęciami wirtualny-

mi poprzez internetowa platforma e-learningowa. Również wszelkiego rodzaju materiały dodatkowe 

udostępniane przez wykładowców (trenerów) wspierają naukę tradycyjną i pozwalają na samodzielne 

przeprowadzanie ćwiczeń czy rozwiązywanie zadań. Student poprzez dodatkowe materiały w formie 

elektronicznej, czy możliwość powtórzenia całej lekcji w domu na komputerze bądź poprzez Internet 

ma większa szansę na opanowanie materiału. 

2 AUTOMATYKA BUDYNKOWA 

Jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłowych jest automatyka budynkowa. Au-

tomatyka znalazła również swoje miejsce w logistyce. Oszczędności z zastosowania automatycznych 
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rozwiązań w logistyce wynikają z ograniczenia kosztownej pracy człowieka, zmniejszenia kosztów 

związanych z eksploatacją budynku (ogrzewanie, energia elektryczna), redukcji strat (uszkodzenia 

wózków, infrastruktury, produktów), podniesienia wydajności procesów. Obecnie na rynku dostęp-

nych jest wiele produktów sprzedawanych pod wspólnym szyldem automatyki budynkowej. Instalacje 

te różnią się wieloma czynnikami. Możemy podzielić je ze względu na medium transmisyjne: 

- urządzenia typu RF (radio frequency) - przesyłające informacje drogą radiową, 

- typu TP (twisted pair) - każdy aparat jest połączony za pomocą magistrali tzw. skrętki  

dwuprzewodowej,  

- typu PL (power line) - gdzie informacje między poszczególnymi urządzeniami przesyłane są po 

istniejącej sieci 230 V.  

Kolejnym kryterium podziału systemów automatyki budynkowej jest rozproszenie jednostki de-

cyzyjnej, wyróżniamy tutaj: 

- systemy zdecentralizowane, 

- systemy z jednostką centralną. 

Producenci systemów automatyki budynkowej często w swoich instalacjach posiadają różne roz-

wiązania (np. różny protokół transmisji) jak również różne sposoby konfigurowania poszczególnych 

elementów. Wynikiem czego instalacje te często nie są ze sobą kompatybilne. 

Wspólną cechą systemu automatyki budynkowej jest możliwość integracji różnych podsystemów 

znajdujących się w obiekcie. Systemy automatyki budynkowej integrują następujące instalacje: 

elektryczne i zasilające, HVAC, oświetlenia, telekomunikacyjne, okablowania strukturalnego, sygna-

lizacji pożaru, antywłamaniowe i kontroli dostępu, informatyczne [4]. 

Jednym z najpopularniejszych standardów jest standard KNX/EIB powstały w latach 90-tych [2]. 

System KNX/EIB jest systemem zdecentralizowanym, oznacza to że nie ma jednej jednostki sterują-

cej. Każde urządzenie wyposażone jest w mikrokomputer mający własną aplikację i łączność z magi-

stralą poprzez port magistralny. To rozwiązanie znacząco zwiększa niezawodność systemu, uszkodze-

nie jednego elementu nie wpływa na pracę pozostałych. Elementy instalacji połączone są ze sobą za 

pomocą magistrali [6, 4]. Konfiguracja tego systemu odbywa się za pomocą programu narzędziowego 

ETS. Na rysunku 1 przedstawione jest okno tego programu. 

 

Rys.1. Okno programu ETS4. 
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Różnorodność systemów automatyki budynkowej pozawala użytkownikom na optymalny dobór 

systemu pod względem funkcjonalnym jak i ekonomicznym. Jednak w przypadku projektantów insta-

lacji czy też instalatorów różnorodność niesie konieczność posiadania szerokiej wiedzy odnośnie  

poszczególnych systemów. Najszybszym i często jedynym źródłem takich informacji są witryny  

internetowe poszczególnych firm. W witrynach tych można znaleźć dane techniczne poszczególnych 

urządzeń, opisy systemów jak również filmy instruktażowe. 

3 WYKORZYSTANIE E-LEARNINGU DO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW ZAJMU-

JĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z AUTOMATYKĄ BUDYNKOWĄ 

Do kształcenia specjalistów zajmujących się automatyką budynkową mogą być wykorzystane  

witryny internetowe będące źródłem wiedzy w trakcie studiów dla studentów. 

Witryna powinna być tworzona według określonych standardów. Najważniejsze powinno być  

odpowiednie dobranie języków programowania, tak by strona miała ten sam wygląd w każdych  

warunkach. Wygląd powinien być estetyczny i nie przytłaczać nadmierną ilością grafiki. Kolory  

odpowiednio stonowane bez nadmiernych kontrastów. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być tak 

dobrane, by nie było problemów ich wyświetlaniem na różnych systemach i w różnych przeglądar-

kach. Układ i organizacja strony powinny być naturalne, tzn. proste i zrozumiałe zarówno dla użyt-

kowników zaawansowanych i początkujących. Przejrzysta organizacja strony oznacza, że czytelnik 

już na pierwszy rzut oka orientuje się, jakie zagadnienia są na stronie poruszane. Widoczne nagłówki 

oraz wyróżnione fragmenty tekstów umożliwiają w szybki sposób dotarcie do potrzebnych informacji, 

jednak trzeba je stosować z umiarem. Treść artykułów powinna być jasna i zwięzła, prezentująca  

poszczególne kwestie bez dodatkowego zaciemniania słowami. Menu na stronie powinno być łatwe  

w użytkowaniu oraz informujące na bieżąco o dokonanym wyborze. Witryna powinna przykuwać 

uwagę, zawierać zrozumiałe informacje oraz być łatwa w nawigacji, tak by osoba odwiedzająca stronę 

i mająca małe doświadczenie z Internetem mogła się swobodnie po niej poruszać znajdując potrzebne 

informacje. Powinna ona także umożliwiać prostą edycję treści znajdujących się na stronach. Najle-

piej jakby było możliwe zarządzanie stroną bez posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej projek-

towania i tworzenia stron WWW. 

3.1 Wykonanie witryny 

Mając na uwadze konieczność łatwego zarządzania treścią strony zostało zastosowane rozwiązanie 

Systemu Zarządzania Treścią (Content Management System – CMS). W celu przyspieszenia tworze-

nia witryny skorzystano z jednego z darmowych CMS-ów opartego na powszechnej licencji publicz-

nej GNU License – GNU GPL, których zaletą jest to, że są na bieżąco rozwijane oraz udoskonalanie. 

Zastosowano system Joomla!. Zaletami tego systemu są: prosta instalacja, aktualizacja treści, este-

tyczna struktura, gwarantowany rozwój oraz możliwość zarządzania przez osobę nie będącą zawodo-

wym informatykiem. 

System Joomla! do działania potrzebuje odpowiedniego oprogramowania i skonfigurowanego  

środowiska. Przy realizacji witryny można skorzystać z dwóch możliwości: 

- wydzierżawić miejsce na serwerze u dostawcy usług internetowych, 

- zainstalować oprogramowanie serwera internetowego na własnym komputerze. 

Tworząc projekt wybrano drugie rozwiązanie. W tym miejscu pojawiają się dwie kolejne  

możliwości: 

- instalowanie oddzielnie poszczególnych aplikacji, 

- skorzystanie z gotowego pakietu zawierającego wszystkie aplikacje potrzebna do uruchomienia 

serwera WWW oraz działania Joomla!. 

Posłużono się również bezpłatnym pakietem XAMPP, który zawierał program do obsługi baz  

danych phpMyAdmin. 

Kolejnym etapem było wybranie odpowiedniego pakietu instalacyjnego Joomla!. Wykorzystano  

polską wersję Joomla! International Edition. Wymaga ona także odpowiednich ustawień PHP. 
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Podstawowe ustawienia, które są niezbędne do pełnej obsługi Joomla! są następujące: 

- włączona obsługa XML, 

- włączona obsługa bibliotek zlib, 

- włączona obsługa bibliotek GD lub GD2. 

Zalecanymi ustawieniami są: 

- wyłączony tryb bezpieczny (safe_mode=OFF), 

- wyłączona rejestracja zmiennych globalnych (register_globals=OFF), 

- włączenie wyświetlania błędów (display_errors=ON), 

- włączone możliwe wczytywanie plików (file_uploads=ON), 

- włączone cytowanie znaków niebezpiecznych 

(magic_quotes=ON, magic_quotes_gpc=ON, magic_quotes_runtime=ON), 

- wyłączone buforowanie danych wyjściowych (output_buffering=OFF), 

- wyłączona obsługa sesji (Session auto start=0). 

 

Pożądane ustawienia powinny być następujące: 

- włączone otwieranie plików na serwerze (allow_url_fopen=1), 

- maksymalny rozmiar przesyłanych plików (upload_max_file_size=2M i więcej, 

post_max_size=8M i więcej), 

- maksymalny czas wykonywania skryptów (max_execution_time=30), 

- maksymalny czas oczekiwania na przesłanie danych (default_socket_timeout=30), 

- wyłączona możliwość stosowania krótkich znaczników (short_open_tag=OFF). 

 

Następny krok polega na założeniu bazy danych niezbędnej do funkcjonowania Joomla!. W tym 

celu uruchomiono w przeglądarce program do zarządzania bazą danych phpMyAdmin. 

Kolejnym krokiem było utworzenie nowej bazy danych, której nadano nazwę lab oraz użytkownika 

adminlab, któremu ustawiono hasło oraz nadano pełne prawa dostępu. 

Następnie rozpoczęto instalację Joomla!. W kolejnych krokach zmieniono język na polski oraz 

sprawdzono poprawność PHP. Po zapoznaniu się z treścią licencji GNU/GPL podaną na wyświetlo-

nym w dalszej części instalacji oknie, rozpoczęto dalszą konfigurację, w której podano: nazwę hosta, 

login użytkownika mającego dostęp do bazy danych, jego hasło oraz nazwę założonej wcześniej bazy 

danych. W dalszej części instalacji wpisano nazwę witryny. Następnie podano adres URL, ścieżkę 

absolutną, adres email oraz hasło administratora strony. Po zatwierdzeniu ustawień, program wyświe-

tlił komunikat, że Joomla! została zainstalowana pomyślnie oraz poinformował by przed uruchomie-

niem strony usunąć katalog instalacyjny installation. Jednocześnie zostały wyświetlone informacje  

o loginie i haśle administratora. 

W Joomla! treści są oddzielone od warstwy prezentacji. Spoiwem integrującym treść i wygląd są 

szablony. Z tego powodu projekt witryny opartej na Joomli! sprowadza się do opracowania szablonu. 

Opracowując szablon utworzono główny katalog o nazwie lab, a w nim puste pliki: 

- index.php, 

- template_css.css, 

- templateDetails.xml. 

 

W pliku index.php wprowadzono główną strukturę strony. Określono również warunek dotyczący  

minimalnej rozdzielczości w jakiej strona powinna być poprawnie wyświetlana. 

Następnie zaprojektowano układ materiałów na stronie (Rys. 2). 

Grafika prezentowana na stronie głównej została opracowana w programie graficznym. Można do 

tego celu wykorzystać np. Paint lub Adobe Photoshop. Założono, że strona powinna być w kolorysty-

ce stonowanej, bez zbędnych kontrastów tak, aby nie męczyć użytkownika. Najbardziej odpowiednie 

do tego celu kolory na pograniczu niebieskiego i szarego. Chcąc umożliwić szybkie ładowanie strony 

w przypadku wolniejszych łącz, zdecydowano się na ograniczenie grafik oraz jednoczesne wyróżnie-

nie pozycji menu, logo oraz stopki przygotowano kilka małych plików graficznych tworzących wy-



 

 

6 

gląd strony. Dodatkowo utworzono w głównym katalogu plik graficzny template_thumbnail.png, 

przedstawiający miniaturę zrzutu ekranu ilustrującą wygląd strony. 

 

Rys. 2. Wygląd witryny. 

 

Ostateczny wygląd witryny został przedstawiony na Rys. 3. 

 
Rys. 3. Wygląd strony startowej witryny. 
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4 ZASTOSOWANIE E-LEARNINGU W PROJEKTOWANIU AUTOMATYKI 

BUDYNKOWEJ 

E-learning, ze względu na powszechną dostępność, jest również podstawowym źródłem informacji 

odnośnie automatyki budynkowej. Producenci tych systemów wraz z prowadzeniem nowych produk-

tów podają w formie elektronicznej oprócz materiałów reklamowych materiały instruktażowe. Takie 

podejście powoduje że wyroby danego producenta są chętniej stosowane przez projektantów jak i 

inwestorów. Przykładem takiego podejścia do klienta są strony internetowe producentów aparatury  

i osprzętu instalacyjnego, np. ABB, Hager, LCN. Na stronach producenta dostępne są różnego rodzaju 

informacje odnośnie automatyki budynkowej. 

W dostępnych materiałach znajdują się m.in. informacje takie jak: opis sytemu, dane techniczne 

poszczególnych urządzeń, niezbędne oprogramowanie wraz z bazą danych urządzeń. Ponadto znaleźć 

tu można informacje kontaktowe do przedstawicieli firmy w poszczególnych krajach. Zamieszczone 

materiały pozwalają na zapoznanie się z ofertą danego producenta jak również zdobywanie wiedzy 

odnośnie danego systemu. Ponadto w przypadku osób projektujących inteligentne instalacje elek-

tryczne jest dostęp do kart technologicznych poszczególnych modułów. Pozwala to na zapoznanie się 

z jego właściwościami jak również możliwościami jego zastosowań bez konieczności jego zakupu. 

Automatyzacja budynków z systemem KNX ma wielką przyszłość [9]. 

 

 
Rys. 4. Witryna internetowa firmy ABB zawierająca materiały dotyczące automatyki budynkowej [9] 

Ważnym elementem w doskonaleniu i zdobywaniu wiedzy na temat systemu automatyki budyn-

kowej KNX jest opracowany program szkoleń typu e-learning. Jest on oparty o specjalnie przygoto-

waną do tego celu platformę szkoleniową zawierającą wiele użytecznych informacji w formie doku-

mentów elektronicznych oraz narzędzie do nauki, a następnie weryfikacji zdobytej wiedzy. Nowo 

opracowane narzędzie KNX – eCampus ETS, jest użyteczne w kształceniu na odległość. Wiedza uzy-

skana w szkoleniach wspomaganych specjalistycznymi laboratoriami (Laboratorium Inteligentnych 

Systemów Elektrycznych) może zostać uzupełniona za pomocą certyfikowanych narzędzi szkolenio-

wych Stowarzyszenia KNX. Interesującą nowością tego rozwiązania jest możliwość zdobycia Certy-

fikatu świadczącego o ukończeniu i zaliczeniu kursu z wiedzy o systemie KNX (Rys. 5). 
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Rys. 5. Przykładowy certyfikat eCampus ETS. 

Oczywiście nie zastępuje on uprawnień uzyskanych po specjalistycznych szkoleniach w certyfiko-

wanych centrach szkoleniowych, ale pozwala na „zrobienie pierwszego kroku” w kierunku zdobycia 

uprawnień projektowych. 

WNIOSKI  

Automatyka budynkowa to dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu. Coraz częściej wprowa-

dzane są nowe produkty oraz rozwiązania. Wiedza dostępna w formie literatury fachowej ze względu 

na długi cykl wydawniczy ma ograniczone zastosowanie w tej dziedzinie. Często jedynym szybkim 

źródłem informacji jest Internet. Dzięki temu medium rozwinął się nowy sposób pozyskiwania wie-

dzy tzw. e-learning. W metodzie tej wykorzystywany jest obraz, dźwięk i animacja. Tak zróżnicowa-

ne środki przekazu powodują, że nauka jest bardziej przyswajalna. Informacje umieszczane w Inter-

necie są od razu dostępne dla odbiorcy. Jednocześnie mają oni możliwość kontaktu on-line z produ-

centami oraz nauczycielami. Taka interakcja daje możliwość podniesienia jakości e-learningu. 

Streszczenie 

Współczesne, nowoczesne budownictwo wymaga kształcenia nowych specjalistów, z różnych dziedzin. Zali-

czają się do nich inżynierowie zajmujący się automatyką budynkową. Ze względu na powstawanie nowych 

technologii i szybki rozwój w tej dziedzinie muszą przejść modyfikację dotychczasowe metody kształcenia. Spo-

wodowało to również zmianę podejścia do informacji, która oparta na odpowiedniej technologii stała się jed-

nym z podstawowych zasobów społecznych. Rozwój mediów społecznych przyczynił się do zwiększenia wymiany 

danych i doświadczeń oraz powstania nowych produktów i usługi. Polska dzięki wstąpieniu do Unii Europej-

skiej dąży również do szybszego rozwoju technologii informacyjnych. Za pomocą europejskich i rządowych 

programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego postępuje dalszy rozwój informatyzacji kraju 

i wkraczanie technologii informacyjnych w nowe obszary zastosowania. Rezultatem tych działań ma być po-

wszechny, tańszy i szybszy dostęp do Internetu, przekładający się na upowszechnienie IT. Jednym z beneficjen-

tów takiej strategii działania jest edukacja. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie e-learningu do po-

pularyzacji wiedzy o technologiach energooszczędnych. Opisano również projekt witryny internetowej wyko-

rzystywanej w szkoleniu specjalistów z automatyki budynkowej. 
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The use of e-learning for computer – aided design of intelligent building au-
tomation systems 

Abstract 

Contemporary, modern building requires training of new professionals in various fields. They include engi-

neers engaged in building automation. Due to the emergence of new technologies and the rapid development in 

this field must undergo a modification of existing methods of education. This also caused a change in approach 

to information, which is based on the appropriate technology has become one of the basic social resources. The 

development of social media has contributed to increase the exchange of data and experience and the develop-

ment of new products and services. Poland through accession to the European Union also seeks to accelerate 

the development of information technology. Using European and government programs supporting the devel-

opment of the information society progresses further development of the country and the encroachment of com-

puterization of information technology in new areas of application. The result of these actions is to be univer-

sal, cheaper and faster access to the Internet, which translates into a spread of IT. One of the beneficiaries of 

such a strategy is education. This article discusses the use of e-learning to popularize knowledge about energy-

saving technologies. Also describes the web site design used in the training of specialists in building automa-

tion. 
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