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چكيده
دگرگونی و پویایی ماهیت این جهان است ،بخصوص در عصر حاضر که شدت ،سرعت و گسترهی دگرگونیها
فزاینده است از میان فنآوریهای گوناگونی که جهت آموزش میباشند ،آموزش الکترونیکی دارای مزایای بسیاری
میباشد .گسترش روز افزون دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای آموزش الکترونیکی ،بخصوص
توسعه شبکه جهان گستر وب ،افق جدیدی را پیش روی مؤسسات آموزشی نهاده است .درهزاره جدید تنها عامل
ایجاد تمایز بین سازمانها ،یادگیری سریعتر است و ساختار و فرآیند سنتی آموزش ،جوابگوی جوامع انسانی در
عصر اینترنت نیست وتحولی در برنامه های یادگیری از راه دور یا آموزش مجازی در پوشش تکنولوژیهای آموزشی
به وجود خواهد آورد که کالس درس به شیوه سنتی را به عقب خواهد راند .با توجه به قابلیت های بسیار باالی
این سیستم آموزشی و حجم عظیم تقاضا برای آموزش ،و ناتوانی نظام آموزشی کنونی در پاسخگویی به آن ،در باب
ضرورت به کارگیری و اهمیت آموزش الکترونیکی تردیدی وجود ندارد .آنچه مطرح است شیوه و چگونگی این
آموزش است  .اخیرا" سازمانها شروع به استفاده از معماری ،بسترها و برنامههای رایانشابری جهت تحویل
خدمات و برآورده ساختن نیازهای زیر مجموعه خود نمودهاند .دانشگاهها و موسسههای آموزشی از ظهور رایانههای
شخصی ،توسعه ریزپردازندهها و راهاندازی اینترنت برای تبادل اطالعات و برقراری ارتباط بین دانشجویان ،اساتید
و مخاطبین خود استفاده نمودهاند .در این راستا پژوهش حاظر در نظر دارد با بهرهگیری از روش کتابخانهای و
استفاده از پژوهشهای پیشین به معرفی آموزشالکترونیکی ،رایانشابری و آموزشالکترونیکی مبتنی بر ابر3
بپردازد .و با توجه به مزایای فراوان آموزش الکترونیکی ابری در شناساندن این نوع آموزش همت گمارد.
واژگان كليدي :آموزشالکترونیکی ،محاسبات ابری ،آموزشالکترونیکی مبتنی رایانشابری
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مقدمه
پیتر دراکر 4عقیده دارد "تحصیل مستمر برخط یک حوزه تحصیلی متمایز و نو میآفریند؛ در واقع ،یک بازار جهانی وجود دارد که
به صورت بالقوه صدها میلیارد دالر میارزد( ".یزدان پناه و بیات .)1331 ,آموزش الکترونیکی بیانگر نمونهای با اهمیت از استفاده
تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشد ) (D Antoni, 2006و
برای فراگیران امکان یادگیری مادام العمر در هر زمان و در هر مکان را فراهم مینماید( .آموزش الکترونیکی ( مجازی ) -ویژگی ها ,بدون
تاریخ) .و در این راستا مجموعهی وسیعی از کاربردها و عملکردها ،از جمله آموزش مبتنی بر وب ،آموزش مبتنی بر رایانه ،کالسهای
مجازی و همکاریهای الکترونیکی را شامل میشود ) .(Titthasiri, 2013در پی پیشرفتهای اینترنت و صفحه گسترده جهانی ،فاصله
فیزیکی بین آموزندگان و فراهم آورندگان آموزش و همچنین قابلیت دسترسی مناسب رفت و آمد فیزیکی و زمان سفر را کاهش داده
است .بنابراین ،زمان رسیدن به دانش کم میشود لذا هزینه سرمایهگذاری آموزش کاهش مییابد .فینک ) 2000 ( 5تصریح میکند یکی
از عواملی که موجب بهروزرسانی دانش میگردد شبکههای با پهنای باند زیادند که برای کاهش هزینههایی که معلول پیشرفتها در
تکنولوژی ارتباطات میباشند ،در دسترساند (یزدان پناه و بیات .)1331 ,جهت گیری جدید سیستم آموزش الکترونیکی نیازمند استفاده
از رایانش ابری میباشد .مزایای استفاده از فناوری رایانش ابری ،در سال های اخیر توجه موسسات آموزشی را به استفاده از این فناوری
معطوف نموده است .دانشگاه ها یا موسسات آموزشی در سراسر دنیا برای به خدمت گرفتن فناوری اطالعات به صورت فزاینده برای رفاه
حال اعضای هیئت علمی ،دانشجویان ،کارکنان عملیاتی و مدیریت تحت فشار قرار دارند .ذینفعان مختلف در دانشگاه همچون دانشجویان،
والدین ،کارکنان ،مدیران و سرپرستان به صورت مداوم در روند رشد و توسعه برنامهریزی آموزشی مشغول میباشند .در نتیجه رایانش
ابری پارادایم جدیدی در  6ITمیباشد و انتظار میرود در سالهای آینده تاثیر بسیار زیادی در زمینه آموزش بگذارد (ADHYAPAK
).S. , 2015

پيشينه پژوهش
جدول شماره ( )1مربوط به پيشينه پژوهش توسط پژوهشگران داخلي و خارجي در زمينه آموزش الكترونيكي ابري مي باشد:

رديف
1
2

3

نام پژوهشگر
قبادپور و همكاران (
)1931
بهشتي و سروري (
)1931

موضوع پژوهش
از رايانش ابري تا كتابخانه ابري

رايانش ابر ( ساختار ،مزايا و چالش ها)

نتيجه به دست آمده در پژوهش
حق پديدآور و نيز توسعه قابليتها و امكانات اين نوع كتابخانهها
ميباشد( .قبادپور ,نقشينه ,ثابت پور)1932 ,
-

عدم نياز به سرمايهگذاري هنگفت

-

عدم اطمينان به برونسپاري اطالعات محرمانه (بهشتی و
سروی)1331 ,

يعقوبي و همكاران

شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك

()1931

رايانش ابري در سازمانهاي دولتي

ريسك هاي نامحسوس را به عنوان مهم ترين ريسكها در به
كارگيري رايانش ابري در سازمانهاي دولتي شناسايي كردهاند .در
اين ميان ريسك« محرمانگي داده » رتبه نخست را به دست آورد

Drucker
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(یعقوبی و همکاران شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در
سازمان های دولتی 1334 ,دوره ،30شماره)3
تدوين استاندارهايي براي چارچوبهاي استفاده از آموزش
الكترونيكي مبتني بر ابر ،تصويب قيمت هاي مشخص براي استفاده

4

دهقان و همكاران

5

( ) 1939

بررسي چالش هاي آموزش الكترونيكي
مبتني بر سرويس ابر

از كاربردهاي مبتني بر ابر و همچنين استفاده از ابرهاي خصوصي،
مي تواند چالش هاي اين روش را براي كاربرد و همچنين ارائه
دهندگان خدمت آموزشي به حداقل برساند (دهقان و همکاران ,بدون
تاریخ).
استفاده از اليه نرمافزاري ابر درآموزش از طريق موبايل منجر به عدم
نيازبه دانلود كامل نرم افزارمي گردد ،امكانات قابل ارائه به دانش

تفته

استفاده از رايانش ابري در آموزش از

آموزان در اين حالت امكان شخصي سازي بيشتري براي دانش آموز

طريق موبايل

فراهم كرده وموجب افزايش سطح يادگيري او شده وامكان برقراري
كانالهاي ارتباطي بيشتر وراحتتر با اساتيدرا فراهم ميكند (تفته,
.)1333
محاسباتابري  ،ماهيت پويايي دارد كه انعطاف پذير  ،قابل قياس و

6

محمدي و ابريشمي (

استفاده از محاسبات ابري در سيستم

چند اشتراكي با ظرفيت باال است و حالت نوآورانه اي براي

) 1939

آموزش الكترونيكي

سيستمهاي آموزش الكترونيكي ايجاد ميكند( .محمدی و ابریشمی,

فاتن كريم 7و روبرت

استفاده از رايانش ابري در سيستم

استقرار راحت سيستم در كليه مكانها را برشمرده و محدوديتهاي

گودوين)2119( 8

آموزش الكترونيكي

بكارگيري اين سيستم ( اتصال هميشگي به اينترنت ،كيفيت اينترنت

.)1333
مزاياي اين نوع آموزش مبتني بر ابر از جمله ،كاهش هزينههاي
سختافزاري و نرمافزاري ،كاهش نياز تعمير و نگهداري سيستمها،

7

بر روي بهره وري استفاده كنندگان اثر ميگذارد) را نيز يادآور
گرديدهاند ).( Karim and Goodwin, 2013
آتپال جيوتي بورا 3و

8

ماجيدول احمد

11

()2119

3

()2119

استفاده از رايانش ابري در آموزش

استفاده دانشجويان و دانش آموزان ،از اين فناوري در نقاط مختلف

الكترونيكي

دنيا و به خصوص روستاها ميباشد .آنها ميتوانند با شرايط و موقعيت
برابر به رقابت بپردازند ).( Bora and Ahmed, 2013

مادماهي.سي 11و
گوپيناس گاناپاتي

يكي از مزاياي عمده آموزش الكترونيكي مبتني بر رايانش ابري را

12

مهارتهاي دانشجويان و دانش آموزان قرن  21با استفاده از فناوري
رايانشابري مبتني بر يادگيريالكترونيكي افزايش پيدا كرده و باعث
همكاري مضاعف دانشگاه و صنعت ميشود (.C and Ganapathy,

).2013

7
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سانگ هو سيم 19و

10

هال جيل چويي

11

)2014

سودهير كومار

آموزش الكترونيكي بهترين راه حل عملي براي دانشجويان و

شارما 15و همكاران

دانشآموزان در عصر اينترنت ميباشد( Kumar Sharma et al, .
)2014

()2111

با اجراي آموزشالكترونيكي در رايانشابري ،دولت ،معلمان و

ديويا .پي 16و

12

را ارائه دادهاند كه از پنج فرايند معرفي رايانه ،ساختار رايانهH/W ،
 S/W ،و حيات رايانه تشكيل گرديده است(Ho Sim & Gill Choi, .

()2111

11

آنها يك مدل پيشرفته يادگيري الكترونيكي در محيط رايانشابري

اس.پراكسام ام.سي
.اي

17

( ) 2115

دانشجويان به طور موثر بهره ميبرند و رايانشابري به دانشجويان
اجازه ميدهد كه در هرنقطه و هر زماني به مواد آموزشي دست يابند.
)(Divya and Prakasam , 2015

آنها عالوه بر برشمردن مزاياي استفاده از فناوري رايانش ابري در

13

شرينواز ادياپاک
() 2115

18

آموزش الكترونيكي اين فناوري را باعث رقابت بين دانشجويان و
دانشجويان در سراسر جهان براي كسب مهارت ميشود .همچنين با
توجه به خطرات امنيتي كه وجود دارد محسبات ابري ميتواند امنيت
بيشتري را براي دانشگاهيان فراهم نمايد( ADHYAPAK S, .
)2013

آموزش الكترونيكي
نگاهی گذرا به تحوالت در عصرهای مختلف نشان میدهد ارتباط نظامهای آموزشی در هر عصر با دگرگونیهای آن عصر مرتبط بوده
است .گذشتن از نظام آموزشهای مکتبخانهای در عصر کشاورزی ،عبور از آموزشهای کالسیک عصر صنعت و رسیدن به آموزشهای
مجازی در عصر اطالعات و فردگرایی ،بیانگر تغییرات خواسته و نا خواسته در آموزش است ،چرا که نظام آموزشی هر عصر باید پاسخگوی
نیازهای آموزشی آن عصر باشد در قرن جدید تنها عامل ایجاد تمایز بین سازمانها ،یادگیری سریعتر است و ساختار و فرآیند سنتی
آموزش ،جوابگوی جوامع انسانی در عصر اینترنت نیست (میالدی و محمدی .)1383 ,در حال حاظر کشورهای پیشرو در حال ایجاد و
راهاندازی دانشگاهها و کالسهای مجازی میباشند .راهاندازی دانشگاهها و کالسهای مجازی عالوه بر فواید بسیار ،امکان برقراری ارتباط
بیشتر و گسترده تر بین اساتید و دانشجویان ،جذب اساتید و نیروی انسانی زبده و متخصص مورد نیاز از سراسر دنیا ،حذف یا کاهش
موانع یا محدودیتهای دست و پاگیر اداری ،مشکالت و چالشهایی را نیز به همراه خواهد داشت( .خیراندیش .)1330 ,از آنجایی که
روشهای گوناگونی برای آموزش و یادگیری وجود دارد ،دانشگاههای مجازی باید خط مشی  ،برنامهریزی ،مدیریت و تامین مالی که برای
خود متناسب است را در پیش گرفته و منابع خود را توسعه دهند ) .(D Antoni, 2006هنوز از آموزشالکترونیکی به عنوان یک اصطالح
استفاده میشود) ) .(CIRULIS, BRIGMANIS, and GINTERSدر این نوع آموزش تغیراتی صورت گرفته که آموزش مربی محور
به سوی آموزش دانش آموز محور سوق پیدا کرده است ) .(Wrubel,et al, 2009بنابراین این نوع آموزش یک فرایند آموزش مبتنی بر
فن آوری اینترنت است ،که از عملکرد آن برای برنامهریزی ،پیاده سازی ،انتخاب ،پشتیبانی و گسترش آموزش استفاده میگردد (
13
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) .SUICIMEZOV, 2015سازمانهای قرن  ،21بیشترین تاثیر را از تحوالت پیش گفته در فنآوری اطالعات پذیرفتهاند و این تحوالت
در همه ارکان و کارکردهای آنها نفوذ کرده است .از جمله این ارکان آموزش الکترونیکی است که از طریق تدوین برنامهها ،سیاستها و
فعالیتهای آموزش الکترونیکی رسیدن به اهداف فردی و سازمانی سرعت مییابد (خیراندیش .)1330 ,به طورکلی هدف آموزش
الکترونیکی فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان ،رایگان و جستجوپذیر در دوره های درسی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار
مختلف در هر نقطه و بهین هسازی شیو ههای ارائة مطالب درسی به منظور یادگیری عمی قتر و جدی تر است .در چنین فضای آموزشی
برخالف آموزش سنتی ،افراد به اندازة توانایی خود از موضوعات بهره مند می گردند (فرهادی.)1384 ,

دامنه آموزشهاي الكترونيكي
در مورد دامنهی آموزش الکترونیکی و محیطهایی که این شیوهی آموزش در آنها مطرح میشود ،همچنین ابزارها و نحوهی ارائهی
آن باید گفت که آموزش الکترونیکی دامنهی گسترده اى دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیمبندی میشود.
 .1آموزش بر پايه وب
 .2آموزش مبتنى بر كامپيوتر
 .9آموزش از طريق وسايل و ابزار ديجيتال همراه
 .1آموزش از طريق تلفن همراه (کیا.)1388 ,

شيوه آموزش الكترونيكي
آموزش الکترونیکی زیر مجموعه و فصل مشترك فناوری اطالعات و فناوری آموزشی است .در آموزش الکترونیکی ارائه درس و
یادگیری آن از طریق فناوریهای الکترونیکی است .این نوع یادگیری بر مبنای فناوریهایی مانند اینترنت  ،سیستمهای یاددهی هوشمند
و سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه و چندرسانهایها استوار است (آموزش الکترونیکی ( مجازی ) -ویژگی ها ,بدون تاریخ) .صرف
روزها ،هفتهها و حتی ماهها برای حضور در کالسهای دانشگاهها برای بسیاری از افراد که در کارهای صنعتی و دیگر مشاغل غیر ممکن
است .به همین دلیل آموزش الکترونیکی در سالهای اخیر گسترش یافته است .کالسهای درس مجازی میتواند به عنوان پورتالی برای
مقاصد خاص باشد .پورتالهای اینترنتی پیشرفته برای آموزش الکترونیکی ،غالبا" به عنوان دانشگاههای مجازی نامیده میشوند
) .(Horváth and Rudasیادگیری به شیوه الکترونیکی ،یک نوع روش آموزش انفرادی محسوب میشود که در آن یادگیرندگان قادرند
با توجه به استعدادهای خود به هدفهای آموزشی دست یابند .در حقیقت آنان میآموزند که چگونه یاد بگیرند و این خود یکی از
هدفهای آموزشی است ).(Okhovati, et al, 2015

ويژگيهاي آموزش الكترونيكي
الف -تسلط علمي كامل بر مطالب
ب -نگاه عادالنه به جويندگان دانش
ج -انعطاف و مدارا -گروه بندي مخاطبان
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ه -آموزش رايگان (جعفری)1333 ,

مولفههاي راهاندازي نظام آموزش الكترونيكي
 -1زيرساخت فناوري
 -2زيرساخت انساني

13

21

 -9زيرساخت پداگوژيكي

21

 -1زيرساخت فرهنگي ،اجتماعي و ارزشي
 -5زيرساخت اقتصادي

29

 -6زيرساخت مديريت و رهبري

-7

22

21

زيرساخت اداري و نظام پشتيباني25

(کشاورزی  ,و همکاران)1332 ,

اركان نظام آموزش الكترونيكي (آموزش الکترونیکی ( مجازی ) -ویژگی ها ,بدون تاریخ)

در آموزش الکترونیکی چهار رکن اصلی ،نظام آموزش را تشکیل میدهد که شامل موارد زیر میباشد:
-

يادگيرنده :26یادگیرنده به مجموعه فعالیتهای مرتبط با عمل یادگیری اطالق میگردد.
هدايت كننده :27عبارت است از روند 28هدایت و کنترل تمامی فعالیتهای یادگیری
تحويل :23این روند ،محتوای آموزشی و منابع یادگیری را به روشهای مختلف در اختیار یادگیرنده قرارمیدهد و به ارتباط بین
نظامهای ذخیرهسازی و منابع از جمله چگونگی دستیابی و جستجوی آنها میپردازد.
ارزيابي :91ارزیابی روندی است که درتعامل با فراگیر به تشخیص میزان دریافت وی میپردازد و وظیفه مدلسازی پیشرفت
فراگیر حسب اطالعات ارزیابی و اطالعات فردی را بر عهده دارد.

مزاياي استفاده از شيوه آموزش الكترونيكي

19

Technology
Humanity
21 Pedagogy
22 Cultural & Social &Value
23 Economic
24 Management and Leadership
25 Support System
26Learner
27 Coach
28 Procedure
29 Delivery
30 Evaluation
20
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آموزش الکترونیکی یک تحول نوآورانه در زمینه یادگیری و آموزش به وجود آورده است ،ویژگی دسترسی سریع به دانش و اطالعات
خاص ،سازمانها را قادر میسازد تا با نادیده گرفتن فاصله و شکافسازمانی ،محیط منسجمی برای آموزشالکترونیکی ارائه نمایند
) .(Wrubel, et al, 2009عمده مزایای آموزش الکترونیکی به شرح زیر است:
-

دسترسی سریع و آسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان و امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با نیاز
شخصی (غالمحسینی)1387 ,

-

نیازى به صرف وقت و حضور در کالس نیست و دارای یک روش مطالعهی انعطاف پذیر می باشد که مطابق نیاز دانشجو است.

-

سرعت مطالعه دست دانشجو است و مانند کالسهاى درسى برنامهی آموزشى ،راهنمایى درس ،دروس مرجع و ...وجود دارد.

-

در مطالعه به صورت  onlineاز مزایاى کار گروهى بهرهمند مىشوید و کنجکاوى و ابتکار بیشتر و دسترسى به تکنولوژىهاى
جدید داریر

-

اطالعات به روز است و از اطالعات به روز مىتوانید استفاده کنید و ارزیابى به صورت  onlineاست.

-

مىتوانید هر کجا که باشید مدرك خود را از طریق اینترنت به دیگران و رییس خود نشان دهید و همچنین میتوانید بیش از
یک درس یا رشته را فرا گیرید.

-

اینترنتى و بدون محدودیت مىتوان بکار برد .اما ارائه دهندهی دروس مى تواند از یک اینترانت براى این کار استفاده کند که
در این صورت محدوده آموزش محلى خواهد بود.

-

مى توان از هر مرورگرى براى آموزش الکترونیک استفاده کرد ،به شرطى اینکه برنامه هاى سایت با  plug inهاى مرورگر
مطابقت نماید .مثالً حمایت مرورگر از کدهاى جاوا.

-

در هر زمان و مکان مىتوان یاد گرفت و هزینههاى یادگیرى کاهش مى یابد.

-

دانش و اطالعات را عموم مردم مىتوانند بدست آورند و نتیجه آموزش و یادگیرى شما سریع تر مشخص مىشود.

-

با استفاده از امکانات  Multimediaمطالب بیشتر در ذهن مىماند و تبعیض و پارتى بازى کمتر اتفاق مىافتد (کیا.)1388 ,

كاستيهاي شيوه آموزش الكترونيكي
در حال حاظر آموزش الکترنیکی با تعدادی از چالشها رو بروست که باعث نگرنی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شدهاست
) .(D Antoni, 2006اولین مشکل ،در مقایسه با آموزش حضوری نبودن تماس چهره به چهره است که میتواند فرآیند یادگیری را به
طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد .با این حال آموزش از طریق وب بهتر از آموزش با استفاده از لوح فشرده است .دانشجویان در این
روش می توانند با استفاده از پست الکترونیکی با سایر دانشجویان ارتباط برقرار کنند ،مطالب مورد نظر خود را بر روی صفحههای پیام
قرار دهند و یا از طریق محیطهای گفتگو و کنفرانسهای ویدئویی ارتباط مستقیم و زنده داشته باشند .دومین مشکل ،نبود امکانات چند
رسانهای در بسیاری از برنامه های آموزش از طریق وب است .استفاده از صدا و فیلم برای توضیح بهتر بسیاری از مطالب درسی ،آموزش
از طریق شبیهسازی و طراحی شیوههای نوین آموزشی کامال" ضروری است (غالمحسینی .)1387 ,ظهور سریع رسانه های ارتباطی(
اینترنت ،تلفن همراه و ثابت ) هر دو روش آموزش و تبادل کنندگان آموزش از راه دور را به چالش می کشد .مسائل و مشکالت خاصی
در آموزش های از راه دور وجود دارد .از جمله این مشکالت می توان به احساس منزوی بودن توسط آموزندگان اشاره کرد .کمبود همراه
و عدم ارتباط با سایرین که منجر به ترك تحصیل درصد باالیی از آنها می گردد (OUYA , et al, 2015) .یکی دیگر از چالشهای
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کلیدی ،مسئله بهرهوری کارآمد از منابع است .برای مثال ،در کاربردهای متداول دانشگاهی اغلب سیستمها در طول شب و یا در تعطیالت
بین ترم میزان بهرهوری پائینی دارند .این ،در حالی است که همین منابع در زمانهای دیگری مانند اواخر ترم به شدت مورد نیازند.
بنابراین چارهای جز نگهداری ماشین هایی که در بسیاری مواقع بال استفاده بوده و به تبع آن پتانسیل آنها هدر خواهد رفت ،وجود نخواهد
داشت .در نهایت باید عالوه بر این چالشها ،هزینههای دیگری مانند هزینههای نگهداری سایت و سیستمهای رایانهای و هزینههای نصب
و پشتیبانی فنی از بسته های نرم افزاری را نیز که باید برای ارائه سیستم یادگیری الکترونیکی پرداخت شوند در نظر گرفت (وکیلی,
.)1333

از شبكه آموزش الكترونيكي سنتي به سوي آموزش الكترونيكي ابري
فناوری اطالعات ،امکان نوینی است که فرایندهای گردآوری ،ذخیره ،پردازش و بازیابی و اشاعه اطالعات را دچار تحول نموده و
موجب آسان شدن و سرعت گرفتن این فرآیندها به نفع بشر شده است (بابایی .)1383 ,آموزش الکترونیکی فرایند آموزش مبتنی بر
اینترنت است ،با استفاده از فن آوری اینترنت برای طراحی ،پیاده سازی ،انتخاب ،مدیریت ،پشتیبانی و گسترش آموزش الکترونیکی که
جایگزین روشهای آموزش سنتی است صورت می گیرد و تا حد زیادی بهرهوری در آموزش را بهبود میبخشد(Phil and Prakasam .
) . , 2015مندز 31نشان داده است که در آموزش مبتنی بر وب سنتی ،ساخت ،تعمیر و نگهداری سیستمها در داخل موسسات آموزشی
یا شرکت ها قرار دارد ،که منجر به ایجاد مشکالت بسیاری مانند سرمایهگذاریهای مورد نیاز ،بدون ارزش افزوده شده است که خود باعث
فقدان پتانسیل برای توسعه میباشد .در مقابل ،مدل های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر ابر از مکانیزم کارایی مقیاس ،یعنی ساخت و
ساز سیستمهای آموزش الکترونیکی که به تامینکنندگان محاسبات ابری سپرده شده است و میتواند برای تامینکنندگان و کاربران
این فناوری یک وضعیت برد -برد را به ارمغان آورد ) .(Phil and Prakasam , 2015طراحان آموزش الکترونیکی باید استراتژای بکار
ببرند که برای دانشجو انگیزش درونی و شایدانگیزه بیرونی ایجاد کنند .انگیزه دانشجو ممکن است فقط گذراندن واحدهای مورد نیاز
برای فارغ التحصیلی باشد .دانشجویان مشغول به تحصیل به صورت مجازی باید احساس کنند که آنها بخشی از یک گروه فراگیرنده
هستند که میتوانند کمک های مورد نیازشان را با استفاده از واحد پشتیبانی فنی حل نمایند .دانشجویانی ذاتا انگیزه ادامه تحصیلشان
برای پیشرفت است ،که زندگی واقعی و اشتغال را نیز مد نظر قرار میدهند ).(Wrubel, et al, 2009

ابر و چند مستاجري
میتوان ابر را می توان ترکیبی از فناوریهای موجود ،سیستمهای توزیع شده ،چند پردازندهای ،تکنولوژیهای مجازی سازی و
شبکههای مبتنی بر فضای ذخیرهسازی دادههای توزیع شده معرفی کرد (سلطان باغشاهی و همکاران  .)1331 ,در ابر هر سرویسی با
توجه به نیاز مشتری ارائه میشود و ابعاد زمانی و مکانی یکایک اجزای آن نیز دانسته نیست .نمیدانیم سخت افزارها و نرم افزارها کجای
این توده قرار دارند ،اما آنچه را که عرضه میکند میشناسیم (رسول زاده ,رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران  ,پائیز
 ,1332ص .)12 .محیطهای مبتنی بر ابر از نسل جدیدی از سیستم های آموزش الکترونیکی پشتیبانی میکند ،که قادر به اجرا بر روی
طیف وسیعی از دستگاههای سخت افزاری است که در حال ذخیرهسازی دادهها در ابر میباشن ) (Phil and Prakasam , 2015د. .
استفاده از کلمه " ابر " اشاره به دو مفهوم را ضروری میکند :انتزاع ( مفهوم ) و مجازی سازی ) .(Chaudhary and Saxena, 2015در
حالت رایانش ابری اطالعات بجای استفاده بر روی رایانه فرد ،بر روی ابر قرار میگیرد .ابر به معنای مجموعهای از چند سرور است که

Mendez
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بواسطه اینترنت به آنها متصل می شوند و نقش میزبان را دارند .به بیانی در آینده ،اینترنت به واسطه ،PCموبایل ،تلویزیون ،حتی یخچال
و یا هر وسیله الکترونیکی که رابط نرمافزاری است عمل میکند بدین معنا که وسیله مورد نظر قادر به دسترسی و استفاده از خدمات
 Onlineاینترنتی خواهد بود( .رسول زاده ,رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران  ,پائیز  .)1332امنیت ابر مانند هر
یک از برنامههای رایانه شامل مسائل اساسی میباشد که عبارتند از محدود کردن دسترسی برای کاربران مجاز ،حفظ یکپارچگی دادهها،
و حصول اطمینان از در دسترس بودن دادهها و خامات .هنگامی که دادهها و خدمات خارج از دانشگاه بر روی سرور قرار دارند ،حفاظت
از این داراییها نگرانیهای مضاعفی را به همراه دارد .(Phil and Prakasam , 2015) .سرویسها در ابر به کاربران متعددی ارائه میشوند.
چند مستاجری مفهوم اصلی ابر است .ارائه دهنده ،برنامه کاربردی و سخت افزار فیزیکی خود را برای اجرای ماشین مجازی مشتریان به
اشتراك میگذارد .کاربران برای ارائه دهنده در حکم مستاجر هستند .هر ماشین در اختیار یک کاربر قرار میگیرد و این باعث بروز حمله
ماشینهای مجازی به هم دیگر میشود .برای غلبه بر این مشکل میتوان از راه حلهایی نظیر دفاع در عمق که همان دفاع از زیر ساخت
مجازی ابر در الیههای مختلف است ،استفاده کرد .در واقع در یک محیط ابری باید یک دفاع الیه بندی شده برای حفاظت از محیط
وجود داشته باشد .رویکرد دفاع در عمق تضمین میکند که تهدیدات مجبور به عبور از بیش از یک الیه هستند .از این رو سرویس
دهندگان می توانند تعدادی از تهدیدات را در مراحل اولیه و قبل از انتشار در محیط ابر شناسایی و مسدود کنند .در جدول شماره ()2
ویژگیهای ابر برشمرده شده است (سلطان باغشاهی و همکاران .)1331

جدول شماره ( )2ويژگيهاي ابر

رديف

ويژگي

1

تمركز كاربر

2

تمركز وظايف

9

تمركز زير ساخت

1

تمركز برنامهها و اسناد

5

قدرت محاسباتي

6

دسترسي

7

انعطافپذيري

توضيحات
زمانی که کاربر به ابر متصل است ،میتواند اطالعات را با کاربران دیگر به اشتراك
بگذارد.
تمرکز بر نیازهای کاربران از طریق برنامههای مختلف
ارائه ابر از طریق یک سرور بزرگ که می تواند به فرار از مسئولیت و میدیرت
زیرساختها کمک کند
آغاز ویرایش و ذخیرهسازی ابر از طیق دستگاههای متصل به اینترنت
این لینک از طریق هزاران دستگاه و سرور تشکیل شده است
اجازه بازیابی اطالعات از انباره ابر را میدهد
رایانش ابری انعطاف فراوانی برای دسترسی به منابع ،فناوری اطالعات ،و عملکرد کسب
و کار را فراهم میکند( Adrees and Aldein Om, 2015) .

رايانش ابري
رایانش ابری یکی از اشکال نوین ارائه خدمات اطالعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نموده است
(قبادپور و همکاران .)1332 ,بسیاری بر این باورند رایانش ابری ،انقالبی است که کل صنعت فنآوری و اطالعات را دگرگون خواهد نمود.
(بهشتی و سروی .)1331 ,این تکنولوژی اخیرا" به عنوان پارادایم جدیدی برای میزبانی و ارائه خدمات از طریق اینترنت مطرح شدهاست.
اساس این پدیده بر این ایده استوار است که افراد و شرکتها به جای اینکه محصوالت مورد نیاز برای رایانش ،ذخیرهسازی و نیز نرم
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افزارهای مورد نیاز را خریداری کنند تا بتوانند در مواقعی از بخشی از امکانات آن استفاده نمایند ،این موارد را به هنگام نیاز به صورت
خدمات از طریق شبکه دریافت کرده و براساس میزان مورد نیاز بهای آن را میپردازند( .یعقوبی و همکاران ,شناسایی و رتبه یندی عوامل
ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی .)1333 ,رایانش ابری به مجموعهای از سرورها اطالق میگردد که میتوانند از راه دور و از
طریق اینترنت در زمان مناسب قابل دسترسی باشند .این فناوری بسیار کارآمد ،محلی است برای ایجاد ،ذخیرهسازی و دسترسی به
اطالعات شخصی کاربران خود (Chaudhary and Saxena, 2015) .از خدمات رایانش ابری که یکی از اشکال نرم افزار مجازی مدرن در
مقیاس بزرگ است در بسیاری از کشورهای جهان در بخشهای تجاری و خدمات دولتی و معامالت الکترونیکی استفاده میشود .اما
اخیرا" یک ایده در زمینه آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی ارائه شده است ،با گسترش رایانش ابری دیگر موضوع صرفا" یک مفهوم
نظری نی ست ،بلکه به نرم افزاری در زمینه آموزش الکترونیکی تبدیل شده است .با وجود مزایای استفاده از رایانش ابری هنوز به طور
کامل استفاده از این فناوری در بخشهای آموزشی به تصویب نرسیده است .در حالی که تنها  %4از رایانش ابری در امر آموزش و %36
دیگر در بخشهای صنعتی و خدماتی مرتبط استفاده میشود ) .( Adrees and Aldein Om, 2015تعریف زیر از رایانش ابری توسط
موسسه استاندارد و فناوری ( 32)NISTملی ایاالت متحده را توسعه داده است:
رایانش ابری مبتنی بر معماری سرویس گراست ،سرویسهایی کهدر اختیارکاربران رایانش ابری قرار میگیرند،معموال" در سه رده اصلی قابل دسته
بندی هستند .این دستهها تحت عنوان مدلهای سرویس رایانش ابری نیز شناخته میشوند (وکیلی .)1333 ,یک مثال معمول و ساده برای
محاسبات ابری مربوط به محاسبه و پرداخت هزینههای آب ،برق و تلفن است .شرکتی برای محاسبه و صدور صورتحساب و دریافت آن
از مشتریان ،ممکن است از نرم افزارهای خاصی استفاده کند( .رسول زاده ,رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران,
 )1332رایانش ابری در بر گیرنده دو ویژگی اصلی در فن آوری اطالعات است -1 ،اثر بخشی  ، ITکه به وسیله آن قدرت رایانههای
پیشرفته که واسطه برخورداری از منابع سخت افزاری و نرم افزاری با قابلیت مقیاس پذیری باال ،کاراتر میشود -2 .کسب و کار چابک،33
که از این طریق میتوان از  ITیک ابزار رقابتی با قابلیت توسعه سریع ،استفاده از پردازش دستهای موازی 34و نرم افزارهای هوشمند با
قابلیت مستقل از سکو در زمینه تحویل کسب و کار به صورت محاورهای ،بهره برد .همچنین ایده رایانش ابری در برگیرنده مفهوم رایانش
سبز است .به کمک رایانش سبز ،نه تنها از منابع محاسباتی به صورت کارا و مفید استفاده میشود بلکه رایانهها میتوانند در نقاط
جغرافیایی که از هزینه نیروی الکتریسیته پائین سود میبرند راه اندازی شوند و هم زمان از نیروی محاسباتی آنها از راه دور ،بهره گرفت.
(بهشتی و سروی)1331 ,
ويژگيهاي رايانش ابري
 NSITپنج ویژگی کلیدی برای رایانش ابر تعریف نموده است:
 -1خود ياوري بر حسب تقاضا :95کاربران میتوانند بدون تعامل به سرویس دهندگان ،خدمات را درخواست و مدیریت نمایند.
 -2دسترسي به شبكه در همه جا :خدمات ابر توسط شبکه ( معموال" اینترنت ) با استفاده از پروتکلها در همه جا و تحت هر
شرایطی بایستی ارئه شود.
 -9ادغام منابع :96منابع محاسباتی استفاده شده در سرویس ابر ،عبارتند از یک سری زیر ساخت همگن و مشابه 37که بین تمامی
کاربران خدمات به اشتراك گذاشته میشود.
32National
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 -1انعطاف پذيري باال :در این سیستمها حجم منابع به سادگی و به سرعت قابل کم و زیاد شدن میباشند .تمرکز بر روی راحتی
کابر است ،زیرا نیازمندیهای کاربر متغیرترین و پویاترین قسمت است .کاربر در مواقع نیاز ،منابع مورد نیاز را بکار گرفته و
بعد از اتمام کار آنها را آزاد میکند.
 -5ارزيابي و مانيتورينگ خدمات :میزان استفاده از منابع و سرویسها قابل اندازهگیری است و بدین وسیله میتوان ناظر بر
فعالیت حجم زیادی برنامهها و در نتیجه از حمالتی نظیر  38DDOSپیشگیری نموده همچنین خدمات پشتیبانی به منظور
استفاده بهینه از منابع و سیستم گزارش دهی کارکرد به کاربر همیشه در دسترس است.
 -6وجود سيستمهاي امنيتي پيشرفته :امنیت اطالعات به سه اصل ،محرمانهبودن ( دسترسی ) ،صداقت ( صحت اطالعات ) ،و
در دسترس بودن ( توانایی دسترسی به اطالعات و خدمات در زمان مناسب )بستگی دارد .این عناصر در هر زمینهای امنیت
رایانه را تشکیل میدهند ،که برای ارائه کنندگان فناوری محاسبات ابری جدید اصل سوم از اهمیت زیادی برخوردار است.
)(Phil and Prakasam , 2015

 -7نرم افزارهاي متن باز :لزوم تعامل سیستمهای متفاوت از حیث سکو با یکدیگر منجر به پیادهسازی و طراحی زیر ساختهای
ابر و حرکت به سمت استفاده از نرم افزاره ای متن باز شده است .این حجم ابر نیازمند تعداد زیادی گواهی استفاده از نرم
افزارها را نیازمند است .بنابراین حرکت به سمت استفاده از نرم افزارهای متن باز اقتصادی و به صرفهتر به نظر میرسد.
 -8توزيعي بودن :منابع بکار گرفته شده فیزیکی ،با وجود توزیهی و اشتراکی بودن به صورت واحد و کلی دیده میشوند.
 -3آموزشالکترونیکی حوزه ایست که مدلهای زیادی را برای آن معرفی شده است که به کمک آن عالوه بر سرویسهای با کیفیت
باال هزینهها بشدت کاهش مییابند ،سیستم آموزشالکترونیکی ابری جانشین مناسبی برای سیستمهای آموزشی فعلی معرفی
شدهاند( .بهشتی و سروی)1331 ,
انواع رايانش ابري براساس آرايش و توسعه در جدول شماره ( )9نمايش داده شده است:
جدول شماره ( )9انواع رايانش ابري بر اساس آرايش و توسعه (قبادپور و همکاران)1332 ,

رديف

انواع ابر

1

ابر خصوصي

2

ابر جمعي

11

9

ابر عمومي

11

1

ابر پيوندي

12

93

توضيحات
اینگونه ابر به طور خاص برای یک سازمان در نظر گرفته شده است که متعلق به همان سازمان است و توسط خود
آن مدیریت و هدایت میشود و به نیازهای خاص آن سازمان پاسخ میدهد.
تاسیسات ابر جمعی برای پاسخگویی به نیاز خاص اجتماعی از شرکتها و مصرفکنندگان که دارای اشکاالتی هستند
تدارك دیده میشود .این ابر متعلق به تعدادی از سازمان هاست که بنا به دالیلی از جمله مالحظات مشترك ترجیح
می دهند از یک ابر استفاده کنند .در این حالت مالکیت و مدیریت ابر بر عهده یکی از آنها و یا همه آنهاست.
تجهیزات این ابر برای استفاده عموم و سازمان ها اعم از خصوصی ،دولتی ،آموزشی و غیره بکار گرفته میشود .مالکیت
و مدیریت آن را هر کدام از سازمانهای فوق الذکر میتوانند بر عهده داشته باشند که منوط به توافق میان آن سازمانها
و شرکت فراهم کننده تاسیسات است.
همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید ابر پیوندی حاصل ترکیب شدن دو یا چند نوع ابر مشخص ذکر شده با
یکدیگر است که توسط فناوریهایی که استاندارد سازیها و سازگاریهای الزم را انجام میدهند در شرایطی قرار
38
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دارند که اطالعات را میان خود رد و بدل میکنند .در بسیاری از موارد سازمانها تمایل دارند در زمان اوج مصرف و
یا برای کاربردهای خاص با پیوند میان ابر متعلق به خود و ابر عمومی از مزایای این نوع ابر بهره برداری کنند.

شكل شماره ( )1پياده سازي معماري آموزش الكترونيكي براساس مدل تركيبي (وکیلی)1332 ,

نقاط ضعف و چالشهاي رايانش ابري

چالش هاي استفاده از رايانش ابري

رديف

نقاط ضعف استفاده از رايانش ابري

1

نیاز دائمی به اینترنت دارد

2

با اتصالهای اینترنتی کم سرعت کار نمیکند

3

میتواند کند باشد

اشتراك منابع

4

ویژگیها ممکن است محدود باشند

مباحث قانونی

5

دادههای ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی برخوردار
نباشند (رسول زاده)1332 , ,

محاسبه هزینه

امنیت
توسعه نرم افزارهای ابر

6

توافق بر سر سطح خدمات

7

چه نوع خدماتی به ابر سپرده میشود (بهشتی و سروی,
)1331

مزايا و نقاط قوت رايانش ابري
هنگامیکه شما به سوی استفاده از فنآوری رایانش ابری میروید به موارد زیر دست پیدا میکنید:
-
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-

هزینههای نرم افزاری کمتر و ارتقای نرم افزاری سریع و دائم

-

سازگاری بیشتر فرمت اسناد و ظرفیت نامحدود ذخیره سازی

-

قابلیت اطمینان بیشتر به داده و دسترسی جهانی به اسناد

-

در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه و همکاری گروهی ساده تر

-

مستقل از سخت افزار (رسول زاده)1332 ,

-

مدیریت آسان و ایجاد فرصت های جدید

-

خدمات بدون وقفه ،محاسبات سبز و مدیریت متمرکز (بهشتی و سروی)1331 ,

آموزشالكترونيكي ابري
آموزش برپایه ابر ،از قدرت رایانش در آموزش الکترونیکی بهره می برد .رایانش ابری زیرساخت آموزش الکترونیکی در آینده خواهد
بود که شامل همه منابع سخت افزاری و منابع محاسباتی نرم افزاری درگیر در آموزش الکترونیکی است .پس از اینکه منابع رایانشی
مجازی سازی شدند میتوانند به عنوان سرویس به موسسات آموزشی ،دانش آموزان و کسب و کارها برای اجاره ارائه شوند (سکوت
جهرمی و امینی الری .)1333 ,برهمین اساس دانشگاهیان برای یکپارچهسازی فنآوری در کالسهای خود به دسترسی کارآمد و انعطاف
پذیر نیاز دارند .همچنین محققان نیز نیازمند خدمات محاسباتی با کارایی باال ،و پیدا کردن اطالعات مفید در کوتاهترین زمان ممکن
میباشند .نقش رایانش ابری در تحقیقات دانشگاهی بسیار مهم است ،چراکه دسترسی به منابع علمی ،پژوهشهای کاربردی و
ابزارهایآموزشی را فراهم میسازد .به طور کلی سیستمهای آموزشالکترونیکی به عنوان یک برنامه توزیعی میباشد و به این موارد
محدود نمیشود ) .( SUICIMEZOV, 2015یکی از برنامه های بسیار جالب رایانش ابری ،آموزش ابری است .رایانش ابری آموزشی
می تواند قدرت هزاران رایانه را در یک مسئله متمرکز نماید و اجازه دهد محققان در جستجو و پیدا نمودن الگوها و اکتشافات خود
سریعتر از همیشه اقدام نمایند .آموزش الکترونیکی به عنوان یک الگوی جدید ،به کمک رایانه و شبکههای فعال مهارتها و دانش را
انتقال میدهد .برنامههای کاربردی آموزش الکترونیکی و فرایندهای ارائه مبتنی بر وب (آموزش مبتنی بر رایانه) چشم انداز آموزش
مجازی و همکاریهای دیجیتالی کاربران الکترونیکی است .(Chaudhary and Saxena, 2015) .در شکل شماره ( )2چگونگی بکارگیری
سرویسهای رایانش ابری به منظور پیادهسازی قابلیتهای متداول یک محیط آموزش الکترونیکی به نمایش گذاشته شده است:

شکل شماره ( )2بکارگیری سرویس های رایانش ابری در محیط آموزش الکترونیکی (رسول زاده)1332 , ,
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 بخش پایش و نظارت بر نحوه اجرای تقاضاهای دریافتی ،نحوه پیکربندی و بکارگیری منابع و سالمت یا از کارافتادگی آنها بخش توزیع بار محاسباتی بر روی منابع فیزیکی به منظور ایجاد تعادل بار حاصل از ماشینهای مجازی مورد نیاز بخش مدیریت ظرفیت منابع محاسباتی و ذخیرهسازی و مقیاس پذیری آنها (افزایش و یا کاهش میزان منابع) در صورت نیاز بخش مدیریت امنیت به منظور نظارت بر ورود کاربران به محیط ،اطمینان از حفظ محرمانگی و یکپارچگی اطالعات و دادهها و امنیتتراکنشهای کاربران
 بخش مدیریت سیاستگذاری به منظور پایه گذاری و حفظ سیاستهای آموزش و یادگیری موردنظر ،و همچنین سیاستهایزمانبندی و نحوهی تخصیص منابع
اليه دوم :دربرگیرندهی فضای ذخیرهسازی و ماشینهای مجازی پیادهسازی شده ،به منظور ایجاد محیط یادگیری الکترونیکی
پايينترين اليه :از منابع فیزیکی و سخت افزارهایی تشکیل یافته است برای اجرا و پیادهسازی منابع مجازی مورد نیاز در الیهی باالتر

معماري سيستم آموزش الكترونيكي مبتني بر ابر
معماری ارائه شده در شکل شماره ( )3متشکل از پنج الیه می باشد که عبارتند از  :الیه یادگیری ،الیه مدیریت ،الیه منابع ،الیه انجمن
و آزمایشگاه مجازی )(Phil and Prakasam , 2015
SQL
AZUR
E
آموزش به

آزمايشگاه
مجازی

مدیریت آموزشی

دانشگا

انجمن

آنالين
منابع آموزش
امنیتی
برای
محیط
آموزشی

محرمانه
بودن

تمامیت
شكل شماره ( )9معماري سيستم آموزش الكترونيكي
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اليه آموزش :19این الیه در معماری آموزش الکترونیکی بسیارمهم است  .و دانشجویان در پایان یادگیری قادر به پاسخگویی به عالئم
دریافتی می باشند.
اليه مديريت :11الیه مدیریت شامل مدیریت دانشجویان ،اساتید ،اطالعات و مدیریت دروس می باشد.
اليه منابع :15این الیه شامل ترکیبات آموزش ،از جمله اسناد مرجع ،فیلم ها و فایلهای دیداری می باشد.
اليه انجمني :16در این الیه دانشجویان می توانند از افراد شرکت کننده سئواالت خود را بپرسند و بالفاصله پاسخ خود را دریافت کنند.
دانشجویان و اساتید هر دو می توانند در این الیه به سئواالت ارسال شده جواب دهند.
آزمايشگاه مجازي :17در این الیه نرم افزارهای مورد نیاز توسط کارکنان برای آموزش دانشجویان ارسال می گردد(Phil and .
)Prakasam , 2015

مراحل طراحي و پياده سازي زيرساخت ابري و خدمات آموزش الكترونيكي
-1
-2
-3
-4

طراحی مفهومی نیازهای آموزشی با در نظر گرفتن فعالیتهایی شامل :فهرستی از خدمات آموزش الکترونیکی و الگوهای ارائه
خدمات مورد نیاز ،و تعریف جنبههای آموزشی و وظایف سنگین مورد انتظار.
طراحی و ساخت اجزای مختلفی که باید در زیرساختهای شبکه ابری طراحی شود :زیرساختهای شبکه ،زیرساختهای ابری،
مدیریت و نظارت بر خدمات.
طراحی و استقرار خدمات ابری و خدمات آموزش الکترونیکی و استقرار و اجرای زیر ساختها و یکپارچهسازی با سیستم
مدیریت یادگیری.
تست ،تنظیم و ارزیابی زیر ساختها ،نظارت بر عملکرد ،ارزیابی دانشجویان و درنتیجه رضایت اساتید ) Radenković, et al,
). 2014

مدل آموزش الكترونيكي مبتني بر رايانش ابري
یکی از فاکتورهای موثر جهت انتخاب مدل رایانش ابری مناسب آموزش الکترونیکی تشخیص نوع دادهها و برنامههای کاربردی
سازمان است .سه دسته اصلی داده و برنامه کاربردی وجود دارد که عبارتند از:
 -1آموزشي :شامل مدارك دانش آموزان ،مطالب درسی و فایلهای آموزشی است.
 -2پژوهشي :شامل اسناد پروژهها ،اطالعات پروژهها و اطالعات پژوهشگران است.
 -9مديريتي :شامل امور مالی ،اطالعات کارکنان و منابع کتابخانهای است .در شکل شماره ( )4رایانش ابری آموزش الکترونیکی ترسیم
گردیده است:

43Learning
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Administration Layer
45Resource Layer
46 Forum Layer
47 Virtual Lab
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شکل شماره ()4سیستم آموزش الکترونیکی ابری (علیجانی و صادقی مجرد)2015 ,

مزاياي استفاده از رايانش ابري در سيستم آموزشالكترونيكي

ظهور محاسبات ابری  ،فرصت یادگیری الکترونیکی خوبی را ارائه می دهد  .با وجود محاسبات ابری مشکالت ذکر شده در
شیوه آموزش الکترونیکی سنتی به خوبی حل و فصل خواهد شد .هنگامیکه آموزش الکترونیکی همراه با محاسبات ابری به کار
گرفته میشود مزایایی دارد  ،که در زیر به آنها اشاره شده است :
-1
-2
-9
-1
-5

www.SID.ir

کاهش قابل توجه هزینه و دسترسی به برنامه های کاربردی در هر نقطه
پشتیبانی در آموزش و یادگیری تعاملی و نرم افزار رایگان و یا پرداخت هزینه برای هر بار استفاده
گشایش در محیطهای کسب و کار و پژوهشهای پیشرفته و حفاظت از محیط زیست با استفاده از فنآوریهای سبز
افزایش دانشجویان و بازبودن راه برای فنآوریهای جدید و افزایش قابلیتهای عملکردی ).) Radenković, et al, 2014
بهبود عملکرد و بهبود فرمت سندهای سازگار
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 -6مزايا براي دانشجويان :دانشجویان مزایای زیادی را از طریق آموزشالکترونیکی مبتنی بر ابر دریافت میکنند .آنها میتوانند
در دورهها و آزمونهای آنالین که توسط مدرسان برگزار میگردد شرکت کنند و پروژهها و تکالیف خود را به صورت آنالین
برای اساتید خود ارسال و بازخورد آنرا دریافت نمایند ) .(Chaudhary and Saxena, 2015و )(ADHYAPAK S. , 2015
 -7منافع براي اساتيد :اساتید نیز منافع زیادی از آموزش الکترونیکی مبتنی بر ابر دریافت میکنند .آنها قادرند برای دانشجویان
آزمون آنالین برگزار کنند و از طریق مدیریت محتوای تکالیف ،آزمونها و پروژههای انجام شده توسط دانشجویان را ارزیابی
کنند ).(Chaudhary and Saxena, 2015
 -8برقراری ارتباط با دانشجویان از طریق جلسات بحث جمعی ).(ADHYAPAK S. , 2015
 -3قابلیت دسترسی از طریق وب و عدم نیاز به نرم افزار خاص در سمت کاربر ،و صرف هزینههای نصب و نگهداری نرم افزار ،و
مدیریت بکارگیری سرور
 -11مقیاس پذیری باالی سیستم با اجرای کاربرد بر روی سرورهای ابر و ذخیره اطالعات افراد یادگیرنده بر روی ابر
 -11عدم نیاز به پشتیبان گیری موقت به منظور انتقال و مکان ایجاد و نگهداری پایگاهی از اطالعات با حجم قابل افزایش
 -12برای افرادی که قصد سوء استفاده از سیستم را دارند ،تعیین موقعیت ماشینی که داده مورد نظر آنها را ذخیره کرده ،تقریبا"
غیر ممکن است
 -19قابلیت مجازیسازی ،امکان جایگزینی سریع سرورهای واقع در ابر را فراهم میسازد و پایش نمودن دسترسی به دادهها
آسانتر خواهد بود ،زیرا تنها پایش یک مکان مورد نیاز است
 -11تغییر سیاست ها و تکنیکهای امنیتی به سادگی قابل آزمایش و پیادهسازی هستند و برای تمام کاربران ،تنها یک مدخل
ورودی در نظر گرفته میشود (رسول زاده ,رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران)1332 ,

معايب استفاده از رايانشابري در يادگيريالكترونيكي:


متناسب بودن شارژ :18پیروی از مکانیزم شارژ بازار محور میباشد ،به این معنی که نیاز به ترکیب هزینههای آموزشی و
هزینه های فردی دارد تا به جای شارژ مراکز آموزشی برای استفاده از منابع عمومی و نیازهای شخصی  ،از منابع خصوصی
استفاده شود.



پهناي باند :13از آنجایی که آموزشالکترونیکی مبتنی بر ابر به طور کامل وابسته به منبع اینترنت میباشد ،پهنای باند برای
استقرار داده ها در سرورهای اینترنت نقش حیاتی ایفا میکند .راه حل این مشکل توسعه شبکه فیبر نوری برای ارائه بهتر پهنای
باند جهت استفاده از منابع ابری در محیط آموزش الکترونیکی میباشد.



امنيت :51امنیت نیز نقشی حیاطی برای اطالعات محرمانه در آموزش الکترونیکی دارد .اگر داده ها در ابر ذخیره شوند ،سئوال
این است که ،امنیت این اطالعات با ارزش بر روی سرورهای ابری ناشناخته چگونه تامین میشود؟ راه حل این مشکل نیز
رمزگذاری توسط الگوریتمهای مربوطه قبل از ذخیرهسازی اطالعات محرمانه میباشد ).( Kumar and Chelikani, 2011
تضمین دسترسی دادههای حساس توسط اشخاص مجاز را محرمانه بودن میگویند .در محیط آموزشالکترونیکی دانشجو و
استاد برای دسترسی به ترکیبات آموزشالکترونیکی نیاز به اطمینان دارند در این خصوص دولت و یا هر نهاد دیگری باید این
اطمینان را بوجود آورد ).(Phil and Prakasam , 2015
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ايده كاربر :51ساخت مدل مناسب برای آموزش الکترونکی مبتنی بر ابر و همچنین ترویج برنامههای کابردی گسترده برای
رسیدن به آموزش ابری قوی نیازمند میباشیم.



فرمها و روشهاي آموزشي :52چالش اصلی ،جایگزینی فنآوری آموزشالکترونیکی به جای آموزش و روشهای سنتی میباشد.
در آموزش الکترونیکی اهمیت حضور اساتید و معلمان به صورت کامل نادیده گرفته شده است .در حالی که در این نوع فنآوری
اساتید برای آماده کردن محیطی که فراگیران به آن تمایل دارند آزادی عمل بیشتری دارند.



قوانين مديريت آموزش :59زمانی که از ابر برای سیستم آموزشالکترونیکی استفاده میشود ممکن است زمینه بروز مشکالت
تازه ای برای محیط آموزش مبتنی بر ابر فراهم شود .بنابراین برای غلبه بر آن ،وضع نمودن قوانین مدیریتی مناسب راهکار
مناسبی خواهد بود.



توسعه منابع :51در آموزش الکترونیکی ابری ،مدرسان و کارشناسان آموزشی نقش مهمی را در توسعه منابع برای تبدیل آن به
بهترین مجموعه جالب علمی هنری در حوزه آموزش ایفا میکنند ). ( Kumar and Chelikani, 2011

آموزش الكترونيكي ابري همراه
در حال حاضر استفاده از دستگاههای تلفن همرا به سرعت در عرصههای گوناگون زندگی بشر در حال افزایش است و از
سادهترین و موثرترین ابزارهای ارتباطی محسوب می شود .کاربران می توانند نرم افزارهای کاربردی بسیاری بر روی دستگاه
نصب و اجرا نمایند و حتی به دریافت سرویسهای مختلف از طریق شبکههای بیسیم بپردازند و قابلیت تحرك و بهینهسازی
و استفاده در هر زمان و هر مکان و  ،...روز به روز به محبوبیت آن میافزاید ، .بر اساس تحقیقات گوناگون یکی از جنبههای
سیستم آموزش الکترونیکی ،سهولت در یادگیری است .آموزش الکترونیکی از طریق دستگاههای موبایل با استفاده از فناوری
ابری باعث میشود برخی چالش های استفاده از موبایل برای یادگیری مثل کاهش عمر باتری ،نیاز به ظرفیت حافظه باال و
ظرفیت پردازشی قوی مرتفع شود ( Movafegh Ghadirli and Rastgarpour, 2013) .برای استفاده از این سیستم یادگیری
دانشگاه یا مبدا آموزش اقدام به اجاره ابر اختصاصی کرده و از امکان ارائه سرویس نرم افزار ی آموزش از طریق موبایل 55تحت
بستر ابر استفاده میکند درواقع آموزش از طریق موبایل به عنوان سرویس ،56با استفاده ازاین روش هزینه تمام شده موسسه
آموزشی و در نتیجه شهریه پرداختی دانش آموزان کاهش خواهد یافت ،کاربران قادرخواهند بود به کمک کامپیوترهای
خوشهبندی شده در سمت سرور موجود در ابر 57درخواستهای خود را به مرکز کنترل ارائه داده در صورت فعال نبودن
درخواست58را به صف انتظار منتقل کرده و با انتقال سرویس مورد نظرش به سرویسهای فعال 53ارائه داده میشود ،سابقه
درخواستهای کاربر در حافظه موجود در سمت سرور ذخیره میگردد 60.نام خودکاربر در سمت کاربران نهایی آنها قادر
خواهند بود به طرق زیر از امکانات سیستم آموزشی بهرهمند گردند :
51User
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 -1ارتباط دوطرفه در صورت ارسال ودریافت محتوی
 -2انتقال محتوی از طریق زبان نشانهگذاری صوتی
 -9برمبنای برنامه کاربردی ومرورگر( 61فرنازتفته ,مهر )1333
نتيجه گيري
در پژوهش حاظر پس از تعریف مفاهیم و معرفی آموزش الکترونیکی و رایانش ابری و برشمردن معایب و مزایای هریک و همچنین
ویژگی ها و مولفه های آنها مراحل پیاده سازی و مدل آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری مورد بررسی قرار گرفت و معماری آن
نیز به تصویر کشیده شد .استفاده از این نوع آموزش و همچنین استفاده از فنآوری رایانش ابری دارای مزایای بسیاری میباشد که
متقاضیان استفاده از این تکنولوژی را برای آمادهسازی زیر ساختهای مناسب ،ترغیب میکند .حضور این فنآوری در بخش آموزش
الکترونیکی نیز بر کاهش هزینه ،صرفهجویی در زمان ،کاهش مسافرت های درون و برون شهری ،امنیت داده ها و  ...را در بر دارد که
متولیان امر میتوانند با آمادهسازی زیرساختها ،زمینه حضور این فنآوری را در عرصه آموزشالکترونیکی فراهم کنند .این فنآوری در
بخش آموزشالکترونیکی کارایی و بهرهوری را برای دانشجویان و اساتید و استفاده کنندگان به ارمغان آورده و به آموزش سرعت بیشتری
میبخشد .امید است با پیادهسازی این فنآوری بخش آموزش کشور از موحبتهای آن بهرهمند گردد.

منابع
بابایی ,م .)1383( .مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی .تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران :چاپار.
آموزش الکترونیکی ( مجازی ) -ویژگی ها( .بدون تاریخ) .تهران :موسسه استاندارد ملی ایران.
بهشتی ,م & ,.سروی ,م ,1331( .آبان) .رایانش ابر :ساختار ،مزایا و چالش ها .اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران ,ص.1 .
تفته ,ف .)1333( .استفاده از رایانش ابری در آموزش از طریق موبایل .دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر (ص.)4 .
فسا :دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا.
جعفری ,ا .)1333( .عوامل موثر بر یادگیری در روش آموزش الکترونیکی .رشد تکنولوژی آموزشی /دوره سی ام /شماره.31 ,1
خیراندیش ,م ,1330( .پائیز) .الگوی امکان سنجی اجرای اموزش های مجازی .فصلنامه راهبردهای آموزش ,ص.138 .

دهقان ,ز ,.زاهدی ,م & ,.درویش روحانی ,ب( .بدون تاریخ) .بررسی چالش های آموزش الکترونیکی مبنتی بر سرویس ابر .اولین همایش ملی
چالش های مدیریت فناوری اطالعات در سازمان ها و صنایع( ,ص .)7 .تهران.
رسول زاده ,ن .)1332( .رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران .تهران :مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال.
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رسول زاده ,ن( .پائیز  .)1332رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران  .تهران :مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسان ههای
دیجیتال.

سکوت جهرمی ,ش & ,.امینی الری ,م .) 1333( .آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری ضرورت ها ،چالش ها و راهکارها .اولین کنفرانس ملی
علوم مهندسی ،ایده های نو (ص .)2 .موسسه آموزش عالی آیندگان.

سلطان باغشاهی ,س ,.سلطان باغشاهی ,ل ,.خادم زاده ,ا & ,.جبه داری ,س .)1331( .تحلیل چالشهای امنیتی و تاثیر آن بر رایانش ابری .اولین
کارگاه ملی رایانش ابری ایران (ص .)2 .تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات.
علیجانی ,م & ,.صادقی مجرد ,س .)2015( .ارائه مدل یادگیری الکترونیکی بر مبنای محاسبات ابری .کنفرانس بین المللی دبی ( ,ص .)6 .دبی.

غالمحسینی ,ز ,1387( .تابستان) .یادگیری الکترونیک()E-Learningو جایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی .مجله دانشکده پیراپزشکیارتش
جمهوری اسالمی ایران ,ص.30 .
فرنازتفته( .مهر  .)1333استفاده از رایانش ابری در آموزش از طریق موبایل .دومین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر( ,ص.
صفحه  .)2-3شیراز.
فرهادی ,ر .)1384( .آموزش الکترونیکی پارادایم جدید فناوری اطالعات .مجله علوم و فناوری اطالعات.52 ,
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