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 میان از است فزاینده هادگرگونی یگستره و سرعت شدت، که حاضر عصر در بخصوص است، جهان این ماهیت پویایی و دگرگونی: چکيده

 به دسترسی افزون روز گسترش. باشدمی بسیاری مزایای دارای 1الکترونیکی آموزش باشند،می آموزش جهت که گوناگونی هایآوریفن

 مؤسسات روی پیش را جدیدی افق وب، گستر جهان شبکه توسعه بخصوص الکترونیکی، آموزش برای مناسب افزارهای نرم و هاافزار سخت

 آموزش، سنتی فرآیند و ساختار و است ترسریع یادگیری ها،سازمان بین تمایز ایجاد عامل تنها  جدید درهزاره. است نهاده آموزشی

 هایتکنولوژی پوشش در مجازی آموزش یا دور راه از یادگیری های برنامه در وتحولی نیست ترنتاین عصر در انسانی جوامع جوابگوی

 سیستم این باالی بسیار هایقابلیت به توجه با. راند خواهد عقب به را سنتی شیوه به درس کالس که آورد خواهد وجود به آموزشی

 اهمیت و کارگیری به ضرورت باب در آن، به پاسخگویی در کنونی وزشیآم نظام ناتوانی و آموزش، برای تقاضا عظیم حجم و آموزشی

 از استفاده به شروع هاسازمان "اخیرا.  است آموزش این چگونگی و شیوه است مطرح آنچه. ندارد وجود تردیدی الکترونیکیآموزش

 و هادانشگاه. اندنموده خود مجموعه زیر هاینیاز ساختن برآورده و خدمات تحویل جهت  2ابریرایانش هایبرنامه و بسترها معماری،

 بین ارتباط برقراری و اطالعات تبادل برای اینترنت اندازیراه و هاریزپردازنده توسعه شخصی، هایرایانه ظهور از آموزشی هایموسسه

 استفاده و ایکتابخانه روش از گیریبهره با دارد نظر در حاظر پژوهش راستا این در. اندنموده استفاده خود مخاطبین و اساتید دانشجویان،

 فراوان مزایای به توجه با و. بپردازد   3ابر بر مبتنی الکترونیکیآموزش و ابریرایانش الکترونیکی،آموزش معرفی به پیشین هایپژوهش از

 .گمارد همت آموزش نوع این شناساندن در ابری الکترونیکی آموزش

 ابریرایانش مبتنی الکترونیکیآموزش ابری، محاسبات کی،الکترونیآموزش :يديکل واژگان

                                                           
1E-LEARNING  
2 CLOUD COMPUTING 

3 Cloud e-learning 

 3لیال جنتی ،2،فرزانه اویسی1داریوش حجرگشت 

 

 

مدیریت فناوری اطالعات، کارشناس مرکز علمی کاربردی شرکت آذین  ارشدی کارشناس 1

 خودرو
کارشناس مرکز ،دانشگاه آزاد تهران ) واحد غرب ( مدیریت آموزشی ارشد کارشناسدانشجوی  2

  وعلمی کاربردی شرکت آذین خودر
 دکتری فناوری اطالعات، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فارابی.  3
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 مقدمه

 جهانی بازار یک واقع، در آفریند؛می نو و متمایز تحصیلی حوزه برخط یک مستمر تحصیل" دارد عقیده 4دراکر پیتر

ای با ترونیکی بیانگر نمونه(. آموزش الک1331)یزدان پناه و بیات,  ".ارزدمی دالر میلیارد بالقوه صدها به صورت که دارد وجود

باشد اهمیت از استفاده تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارائه آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می

(D Antoni, 2002) آموزش . نمایدمی فراهم را مکان هر در و زمان هر در العمر مادام امکان یادگیری فراگیران و برای(

 آموزش جمله از عملکردها، و کاربردها از وسیعی یمجموعه ویژگی ها, بدون تاریخ(. و در این راستا -ونیکی ) مجازی (الکتر

. در (Titthasiri, 2013) شودمی شامل را الکترونیکی هایهمکاری و مجازیهای کالس رایانه، بر مبتنی آموزش وب، بر مبتنی

و همچنین قابلیت  آموزش آورندگان فراهم و آموزندگان بین فیزیکی فاصله ده جهانی،گستر صفحه و اینترنت هایپی پیشرفت

 هزینه لذا شودمی دانش کم به رسیدن زمان بنابراین،. است داده کاهش را سفر زمان و فیزیکی آمد و رفت مناسب دسترسی

 گرددمی دانش روزرسانیبه موجب که لیعوام از یکی کندتصریح می ( 0002 ) 5یابد. فینکمی کاهش آموزش گذاریسرمایه

 انددسترس در باشند،می ارتباطات در تکنولوژی هاپیشرفت معلول که هاییهزینه برای کاهش که زیادند باند پهنای با هایشبکه

مزایای  باشد.(. جهت گیری جدید سیستم آموزش الکترونیکی نیازمند استفاده از رایانش ابری می1331)یزدان پناه و بیات, 

اخیر توجه موسسات آموزشی را به استفاده از این فناوری معطوف نموده است.  های سال استفاده از فناوری رایانش ابری، در

برای رفاه حال اعضای ها یا موسسات آموزشی در سراسر دنیا برای به خدمت گرفتن فناوری اطالعات به صورت فزاینده دانشگاه

رکنان عملیاتی و مدیریت تحت فشار قرار دارند. ذینفعان مختلف در دانشگاه همچون دانشجویان، هیئت علمی، دانشجویان، کا

باشند. در نتیجه ریزی آموزشی مشغول میوالدین، کارکنان، مدیران و سرپرستان به صورت مداوم در روند رشد و توسعه برنامه

های آینده  تاثیر بسیار زیادی در زمینه آموزش بگذارد در سال رودباشد و انتظار میمی IT2پارادایم جدیدی در  ابری رایانش

(ADHYAPAK S. , 2015).. 

 

 پژوهش پيشينه

 می ابری الکترونیکی آموزش زمینه در خارجی و داخلی پژوهشگران توسط پژوهش پیشینه به مربوط( 1) شماره جدول

 :باشد

  

                                                           
9Peter Drucker  

5Fink 

  
6 Information Technology 
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 وهشنتيجه به دست آمده در پژ موضوع پژوهش نام پژوهشگر ردیف

 قبادپور و 1

)  همکاران

1931) 

ها و امکانات این نوع حق پدیدآور و نيز توسعه قابليت ابري کتابخانه تا ابري رایانش از

 (1931)قبادپور, نقشينه, ثابت پور,  باشد.ها میکتابخانه

بهشتی و  1

سروري ) 

1931) 

 چالش و مزایا ساختار، ابر ) رایانش

 ها(

 اري هنگفتگذعدم نياز به سرمایه  -

عدم اطمينان به برونسپاري اطالعات محرمانه  -

 (1331)بهشتی و سروی, 

یعقوبی و  9

همکاران 

(1931) 

 عوامل بندي رتبه و شناسایی

 هايسازمان در رایانش ابري ریسك

 دولتی

ها ریسك هاي نامحسوس را به عنوان مهم ترین ریسك

هاي دولتی در به کارگيري رایانش ابري در سازمان

محرمانگی داده » اند. در این ميان ریسكاسایی کردهشن

)یعقوبی و همکاران  رتبه نخست را به دست آورد« 

شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان 

 (3، شماره30دوره 1334های دولتی, 

دهقان و  1

 همکاران

بررسی چالش هاي آموزش 

 الکترونيکی مبتنی بر سرویس ابر

های استفاده از آموزش تاندارهایی برای چارچوبتدوین اس

الکترونیکی مبتنی بر ابر، تصویب قیمت های مشخص برای 

استفاده از کاربردهای مبتنی بر ابر و همچنین استفاده از 

ابرهای خصوصی، می تواند چالش های این روش را برای 

کاربرد و همچنین ارائه دهندگان خدمت آموزشی به حداقل 

 .هقان و همکاران, بدون تاریخ()د برساند

تفته     )  5

1939 ) 

 آموزش در ابري رایانش از استفاده

 موبایل طریق از

 منجر موبایل طریق از درآموزش ابر افزاریالیه نرم از استفاده

 قابل امکانات گردد، افزارمی نرم کامل دانلود عدم نیازبه به

 سازی شخصی امکان حالت در این آموزان دانش به ارائه

 سطح افزایش کرده وموجب فراهم آموز دانش برای بیشتری

بیشتر  های ارتباطیکانال برقراری وامکان شده او یادگیری
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 .(1333)تفته,  کندمی فراهم اساتیدرا با تروراحت

محمدي و  6

ابریشمی 

(1939) 

 در استفاده از محاسبات ابري

 الکترونيکی آموزش سيستم

قابل  ، پذیر انعطاف که دارد ویاییپ ماهیت ، ابریمحاسبات

ای  نوآورانه حالت و است باال ظرفیت با اشتراکی چند و قیاس

)محمدی . کندمی ایجاد الکترونیکی آموزش هایسیستم برای

 .(1333و ابریشمی, 

و  7فاتن کریم 7

روبرت 

 8گودوین

(1119) 

استفاده از رایانش ابري در سيستم 

 آموزش الکترونيکی

نوع آموزش مبتنی بر ابر از جمله، کاهش  مزایای این

افزاری، کاهش نیاز تعمیر و افزاری و نرمهای سختهزینه

ها را ها، استقرار راحت سیستم در کلیه مکاننگهداری سیستم

های بکارگیری این سیستم ) اتصال برشمرده و محدودیت

همیشگی به اینترنت، کیفیت اینترنت بر روی بهره وری 

 ) اندگذارد( را نیز یادآور گردیدهدگان اثر میاستفاده کنن

Karim and Goodwin, 2013). 

آتپال جيوتی  8

و  3بورا

ماجيدول 

  11احمد

(1119) 

استفاده از رایانش ابري در آموزش 

 الکترونيکی

یکی از مزایای عمده آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش 

این فناوری در ابری را استفاده دانشجویان و دانش آموزان، از 

توانند باشد. آنها مینقاط مختلف دنیا و به خصوص روستاها می

 Bora and ) با شرایط و موقعیت برابر به رقابت بپردازند

Ahmed, 2013). 

 11مادماهی.سی 3

و گوپيناس 

 11گاناپاتی

(1119) 

با استفاده از  21های  دانشجویان و دانش آموزان قرن مهارت 

الکترونیکی افزایش پیدا مبتنی بر یادگیری ابریفناوری رایانش

 C.) شودکرده و باعث همکاری مضاعف دانشگاه و صنعت می

and Ganapathy, 2013). 

آنها یک مدل پیشرفته یادگیری الکترونیکی در محیط  سانگ هو  11

                                                           
1 Faten Karim 
8Robert Goodwin  
3 Utpal Jyoti Bora 
11Majidul Ahmed  
11Madhumathi.C  
12Gopinath Ganapathy  
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و هال  19سيم

 11جيل چویی

(1111) 

ایانه، اند که از پنج فرایند معرفی رابری را ارائه دادهرایانش

و حیات رایانه تشکیل گردیده  H/W  ،S/Wساختار رایانه، 

 (Ho Sim & Gill Choi, 2014) است.

سودهير کومار  11

و  15شارما

 همکاران

(1111) 

آموزش الکترونیکی بهترین راه حل عملی برای دانشجویان و  

 Kumar Sharma ) باشد.آموزان در عصر اینترنت میدانش

et al, 2014) 

و  16ویا. پیدی 11

اس.پراکسام 

        17ام.سی .اي

 (1115 ) 

ابری، دولت، معلمان و الکترونیکی در رایانشبا اجرای آموزش 

ابری به برند و رایانشدانشجویان به طور موثر بهره می

دهد که در هرنقطه و هر زمانی به مواد دانشجویان اجازه می

 (Divya and Prakasam , 2015) آموزشی دست یابند.

شرینواز  19

 18ادیاپاک

(1115) 

آنها عالوه بر برشمردن مزایای استفاده از فناوری رایانش ابری  

در آموزش الکترونیکی این فناوری را باعث رقابت بین 

دانشجویان و دانشجویان در سراسر جهان برای کسب مهارت 

شود. همچنین با توجه به خطرات امنیتی که وجود دارد می

تواند امنیت بیشتری را برای دانشگاهیان میمحسبات ابری 

 (ADHYAPAK S, 2013 ) فراهم نماید.

 

 آموزش الکترونيکی 

 آن هایدگرگونی با عصر هر در آموزشی هایمنظا ارتباط دهدمی نشان مختلف عصرهای در تحوالت به گذرا نگاهی     

 صنعت عصر کالسیک هایشآموز از عبور کشاورزی، عصر در یاخانهمکتب هایشآموز نظام از گذشتن. است بوده مرتبط عصر

 که چرا است، آموزش در خواسته نا و خواسته تغییرات گربیان فردگرایی، و اطالعات عصر در مجازی هایشآموز به رسیدن و

                                                           
13 Sung-Ho Sim 
19  Hae-Gill Choi 
15 Sudhir Kumar Sharma 
16 Divya. P 
11S. Prakasam M.C.A  
18 SHRINIVAS ADHYAPAK 
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 ها،سازمان بین تمایز ایجاد عامل تنها جدید قرن در باشد عصر آن آموزشی نیازهای پاسخگوی باید عصر هر آموزشی نظام

)میالدی و محمدی,  نیست اینترنت عصر در انسانی جوامع جوابگوی آموزش، سنتی فرآیند و ساختار و است ترسریع یادگیری

ها اندازی دانشگاهباشند. راههای مجازی میها و کالساندازی دانشگاهدر حال حاظر کشورهای پیشرو در حال ایجاد و راه. (1333

تر بین اساتید و دانشجویان، جذب اساتید و ، امکان برقراری ارتباط بیشتر و گستردهازی عالوه بر فواید بسیارهای مجو کالس

گیر اداری، مشکالت و های دست و پانیروی انسانی زبده و متخصص مورد نیاز از سراسر دنیا، حذف یا کاهش موانع یا محدودیت

های گوناگونی برای آموزش و یادگیری وجود . از آنجایی که روش(1330)خیراندیش,  هایی را نیز به همراه خواهد داشت.چالش

ریزی، مدیریت و تامین مالی که برای خود متناسب است را در پیش گرفته و های مجازی باید خط مشی ، برنامهدارد، دانشگاه

 (دشوالکترونیکی به عنوان یک اصطالح استفاده مینوز از آموزشه. (D Antoni, 2002) منابع خود را توسعه دهند

(CIRULIS, BRIGMANIS, and GINTERS).  مربی محور به  آموزشدر این نوع آموزش تغیراتی صورت گرفته که

بنابراین این نوع آموزش یک فرایند آموزش  .(Wrubel,et al, 2003)دانش آموز محور سوق پیدا کرده است  آموزشسوی 

سازی، انتخاب، پشتیبانی و گسترش آموزش استفاده ریزی، پیادهآوری اینترنت است، که از عملکرد آن برای برنامهمبتنی بر فن

آوری اطالعات ، بیشترین تاثیر را از تحوالت پیش گفته در فن21های قرن . سازمان(SUICIMEZOV, 2015 ) گرددمی

و کارکردهای آنها نفوذ کرده است. از جمله این ارکان آموزش الکترونیکی است که از اند و این تحوالت در همه ارکان پذیرفته

 یابدهای آموزش الکترونیکی رسیدن به اهداف فردی و سازمانی سرعت میها و فعالیتها، سیاستطریق تدوین برنامه

 دوره در و جستجوپذیر رایگان کسان،ی دسترسی امکان نمودن فراهم الکترونیکی آموزش هدف طورکلی (. به1330)خیراندیش, 

 به درسی مطالب ارائة ههای شیو هسازی بهین و نقطه در هر مختلف اقشار برای یکنواخت آموزشی فضای ایجاد و درسی های

 از توانایی خود اندازة به افراد سنتی، آموزش برخالف آموزشی فضای چنین در. است تر و جدی قتر عمی یادگیری منظور

 (.1334)فرهادی,  گردند می مند رهبه موضوعات

 هاي الکترونيکیدامنه آموزش

 و ابزارها همچنین شود،می مطرح آنها در آموزش یشیوه این که هاییمحیط و الکترونیکی آموزش یدامنه مورد رد     

 دسته چند به امکانات و ادهاستف نوع به بسته و اى دارد گسترده یدامنه الکترونیکی آموزش که گفت باید آن یارائه ینحوه

 شود.می بندیتقسیم

  وب پایه بر آموزش .1

  کامپيوتر بر مبتنى آموزش .1

 همراه دیجيتال ابزار و وسایل طریق از آموزش .9
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  .(1333)کیا,  همراه تلفن طریق از آموزش .1

 

 شيوه آموزش الکترونيکی

 الکترونیکی آموزش در .است آموزشی اوریفن و اطالعات فناوری مشترك فصل و مجموعه زیر الکترونیکی آموزش     

 ، اینترنت مانند هاییفناوری مبنای یادگیری بر نوع این. است الکترونیکی هایفناوری طریق از آن یادگیری و ارائه درس

)آموزش الکترونیکی ) مجازی  است استوار هاایچندرسانه رایانه و بر مبتنی آموزش هایسیستم و هوشمند یاددهی هایسیستم

ها برای بسیاری از افراد که در های دانشگاهها برای حضور در کالسها و حتی ماهصرف روزها، هفته .ویژگی ها, بدون تاریخ( -(

های اخیر گسترش یافته است. کارهای صنعتی و دیگر مشاغل غیر ممکن است. به همین دلیل آموزش الکترونیکی در سال

های اینترنتی پیشرفته برای آموزش تواند به عنوان پورتالی برای مقاصد خاص باشد. پورتالهای درس مجازی میسکال

. یادگیری به شیوه الکترونیکی، یک (Horváth and Rudas) شوندهای مجازی نامیده میبه عنوان دانشگاه "الکترونیکی، غالبا

های آموزشی آن یادگیرندگان قادرند با توجه به استعدادهای خود به هدف شود که درنوع روش آموزش انفرادی محسوب می

 ,Okhovati, et al)های آموزشی است آموزند که چگونه یاد بگیرند و این خود یکی از هدفدست یابند. در حقیقت آنان می

2015) . 

 

 هاي آموزش الکترونيکیویژگی

 تسلط علمی کامل بر مطالب -الف

 به جویندگان دانش نگاه عادالنه -ب

 گروه بندي مخاطبان -انعطاف و مدارا -ج

 (1333)جعفری,  آموزش رایگان -ه

 

 اندازي نظام آموزش الکترونيکیهاي راهمولفه

 13زیرساخت فناوري -1

 11زیرساخت انسانی -1

 11زیرساخت پداگوژیکی -9

                                                           
13 Technology 
21 Humanity 
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 11زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و ارزشی -1

 19زیرساخت اقتصادي -5

 11زیرساخت مدیریت و رهبري -6

 (1332و همکاران,   ,)کشاورزی 15رساخت اداري و نظام پشتيبانیزی -7

 

 ویژگی ها, بدون تاریخ( -)آموزش الکترونیکی ) مجازی ( الکترونيکی آموزش نظام ارکان

 :باشدمی زیر موارد شامل که دهدمی تشکیل را آموزش نظام اصلی، رکن چهار الکترونیکی آموزش در

 . گرددمی اطالق یادگیری عمل با مرتبط فعالیتهای همجموع به یادگیرنده :16یادگيرنده -

 یادگیری هایفعالیت تمامی کنترل و هدایت 23روند از است عبارت :17کننده هدایت -

به  و دهدقرارمی یادگیرنده اختیار در مختلف روشهای به را یادگیری منابع و آموزشی محتوای روند، این :13تحویل -

 .پردازدمی آنها جستجوی و دستیابی چگونگی جمله از منابع و سازیذخیره هاینظام بین ارتباط

مدلسازی  وظیفه و پردازدمی وی دریافت میزان تشخیص به فراگیر با درتعامل که است روندی : ارزیابی91ارزیابی -

 .دارد عهده بر را فردی اطالعات و ارزیابی اطالعات حسب فراگیر پیشرفت

 

 ونيکیمزایاي استفاده از شيوه آموزش الکتر

آموزش الکترونیکی یک تحول نوآورانه در زمینه یادگیری و آموزش به وجود آورده است، ویژگی دسترسی سریع به      

سازمانی، محیط منسجمی برای سازد تا با نادیده گرفتن فاصله و شکافها را قادر میدانش و اطالعات خاص، سازمان

 . عمده مزایای آموزش الکترونیکی به شرح زیر است:(Wrubel, et al, 2003) الکترونیکی ارائه نمایندآموزش

دسترسی سریع و آسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان و امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با  -

 (1331)غالمحسینی, نیاز شخصی 

                                                                                                                                                                                       
21 Pedagogy 
22 Cultural & Social &Value 
23 Economic 
29 Management and Leadership 
25 Support System 
26Learner  
21 Coach 
28 Procedure 
23 Delivery 
31 Evaluation 
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نیاز  مطابق می باشد که پذیر انعطاف یمطالعه روش ی یکنیست و دارا کالس در حضور و وقت صرف به نیازى -

 دانشجو است.

... و مرجع درس، دروس راهنمایى آموزشى، یبرنامه درسى هاىکالس است و مانند دانشجو دست مطالعه سرعت -

 .دارد وجود

 به دسترسى و بیشتر ابتکار و شوید و کنجکاوىمند مىبهره گروهى کار مزایاى از onlineصورت  به مطالعه در -

 جدید داریر هاىتکنولوژى

 .است onlineصورت  به استفاده کنید و ارزیابى توانیدمى روز به اطالعات از و است روز به اطالعات -

 توانیددهید و همچنین می نشان خود رییس و به دیگران اینترنت طریق از را خود مدرك باشید که کجا هر توانیدمى -

 .گیرید فرا ار رشته یا درس یک از بیش

 استفاده کار این براى اینترانت یک از تواند دروس مى یدهنده ارائه اما. برد بکار توانمى محدودیت بدون و اینترنتى -

 .بود خواهد محلى آموزش صورت محدوده این در که کند

 هاى plug inبا  سایت هاى برنامه اینکه شرطى کرد، به استفاده الکترونیک آموزش براى مرورگرى هر از توان مى -

  .جاوا کدهاى از مرورگر حمایت مثالً. مطابقت نماید مرورگر

 .یابد مى کاهش یادگیرى هاىگرفت و هزینه یاد توانمى زمان و مکان هر در -

 .شودمى مشخص تر سریع شما یادگیرى و آموزش آورند و نتیجه بدست توانندمى مردم عموم را اطالعات و دانش -

)کیا,  افتدمى اتفاق کمتر بازى پارتى و ماند و تبعیضذهن مى در بیشتر مطالب Multimediaانات امک از استفاده با -

1333). 

 

 هاي شيوه آموزش الکترونيکیکاستی

در حال  ها رو بروست که باعث نگرنی کشورهای توسعه یافته ودر حال حاظر آموزش الکترنیکی با تعدادی از چالش     

. اولین مشکل، در مقایسه با آموزش حضوری نبودن تماس چهره به چهره است که (D Antoni, 2002)است توسعه شده

تواند فرآیند یادگیری را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آموزش از طریق وب بهتر از آموزش با استفاده می

توانند با استفاده از پست الکترونیکی با سایر دانشجویان ارتباط برقرار کنند، این روش می از لوح فشرده است. دانشجویان در

های ویدئویی ارتباط های گفتگو و کنفرانسهای پیام قرار دهند و یا از طریق محیطمطالب مورد نظر خود را بر روی صفحه

های آموزش از طریق وب است. ای در بسیاری از برنامههمستقیم و زنده داشته باشند. دومین مشکل، نبود امکانات چند رسان

های نوین سازی و طراحی شیوهاستفاده از صدا و فیلم برای توضیح بهتر بسیاری از مطالب درسی، آموزش از طریق شبیه
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اینترنت، تلفن همراه و ثابت ( هر دو روش  . ظهور سریع رسانه های ارتباطی)(1331)غالمحسینی,  ضروری است "آموزشی کامال

های از راه دور  وجود آموزش و تبادل کنندگان آموزش از راه دور را به چالش می کشد. مسائل و مشکالت خاصی در  آموزش

سایرین دارد. از جمله این مشکالت می توان به احساس منزوی بودن توسط آموزندگان اشاره کرد. کمبود همراه و عدم ارتباط با 

های کلیدی، مسئله یکی دیگر از چالش  (OUYA , et al, 2015) که منجر به ترك تحصیل درصد باالیی از آنها می گردد.

ها در طول شب و یا در تعطیالت بین وری کارآمد از منابع است. برای مثال، در کاربردهای متداول دانشگاهی اغلب سیستمبهره

های دیگری مانند اواخر ترم به شدت مورد نیازند. ند. این، در حالی است که همین منابع در زمانوری پائینی دارترم میزان بهره

هایی که در بسیاری مواقع بال استفاده بوده و به تبع آن پتانسیل آنها هدر خواهد رفت، ای جز نگهداری ماشینبنابراین چاره

های های نگهداری سایت و سیستمهای دیگری مانند هزینه، هزینههاوجود نخواهد داشت. در نهایت باید عالوه بر این چالش

های نرم افزاری را نیز که باید برای ارائه سیستم یادگیری الکترونیکی های نصب و پشتیبانی فنی از بستهای و هزینهرایانه

 . (1333)وکیلی, پرداخت شوند در نظر گرفت 

 

 الکترونيکی سنتی به سوي آموزش الکترونيکی ابري از شبکه آموزش

فناوری اطالعات، امکان نوینی است که فرایندهای گردآوری، ذخیره، پردازش و بازیابی و اشاعه اطالعات را دچار      

. آموزش الکترونیکی (1333یی, )بابا تحول نموده و موجب آسان شدن و سرعت گرفتن این فرآیندها به نفع بشر شده است

فرایند آموزش مبتنی بر اینترنت است، با استفاده از فن آوری اینترنت برای طراحی، پیاده سازی، انتخاب، مدیریت، پشتیبانی و 

وری در آموزش را های آموزش سنتی است صورت می گیرد و تا حد زیادی بهرهگسترش آموزش الکترونیکی که جایگزین روش

نشان داده است که در آموزش مبتنی بر وب سنتی، ساخت،  31مندز .  , Phil and Prakasam)2015(بخشد. می بهبود

ها قرار دارد، که منجر به ایجاد مشکالت بسیاری مانند ها در داخل موسسات آموزشی یا شرکتتعمیر و نگهداری سیستم

باشد. در مقابل، خود باعث فقدان پتانسیل برای توسعه می های مورد نیاز، بدون ارزش افزوده شده است کهگذاریسرمایه

های آموزش الکترونیکی که به های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر ابر از مکانیزم کارایی مقیاس، یعنی ساخت و ساز سیستممدل

برد را به  -وری یک وضعیت بردکنندگان و کاربران این فناتواند برای تامینکنندگان محاسبات ابری سپرده شده است و میتامین

. طراحان آموزش الکترونیکی باید استراتژای بکار ببرند که برای دانشجو انگیزش (Phil and Prakasam , 2015) ارمغان آورد

 های مورد نیاز برای فارغ التحصیلی باشد.درونی و شایدانگیزه بیرونی ایجاد کنند. انگیزه دانشجو ممکن است فقط گذراندن واحد

توانند دانشجویان مشغول به تحصیل به صورت مجازی باید احساس کنند که آنها بخشی از یک گروه فراگیرنده هستند که می

                                                           
31 Mendez 
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های مورد نیازشان را با استفاده از واحد پشتیبانی فنی حل نمایند. دانشجویانی ذاتا انگیزه ادامه تحصیلشان برای پیشرفت کمک

 .(Wrubel, et al, 2003) دهندرا نیز مد نظر قرار میو اشتغال  است ،که زندگی واقعی

 

 ابر و چند مستاجري

 هایتکنولوژی ای،پردازنده چند شده، توزیع هایموجود، سیستم هایفناوری از می توان ترکیبی را ابر توانمی     

(. 1331و همکاران ,  ان باغشاهی)سلط کرد معرفی توزیع شده هایداده سازیذخیره فضای بر مبتنی هایشبکه و مجازی سازی

دانیم نمی .ابعاد زمانی و مکانی یکایک اجزای آن نیز دانسته نیست شود وارائه می مشتری نیاز به توجه با سرویسی هر ابر در

ری و تاثیر )رسول زاده, رایانش ابشناسیم کند میسخت افزارها و نرم افزارها کجای این توده قرار دارند، اما آنچه را که عرضه می

های مبتنی بر ابر از نسل جدیدی از سیستم های آموزش (. محیط12, ص. 1332آن در موضوع تولید محتوا در ایران , پائیز 

سازی های سخت افزاری است که در حال ذخیرهکند، که قادر به اجرا بر روی طیف وسیعی از دستگاهالکترونیکی پشتیبانی می

کند: را ضروری می اشاره به دو مفهوم  "ابر  "د. . استفاده از کلمه  (Phil and Prakasam , 2015) باشنها در ابر میداده

. در حالت رایانش ابری اطالعات بجای استفاده بر روی (Chaudhary and Saxena, 2015)انتزاع ) مفهوم ( و مجازی سازی 

شوند و ی از چند سرور است که بواسطه اینترنت به آنها متصل میاگیرد. ابر به معنای مجموعهرایانه فرد، بر روی ابر قرار می

، موبایل، تلویزیون، حتی یخچال و یا هر وسیله الکترونیکی که PCنقش میزبان را دارند. به بیانی در آینده، اینترنت به واسطه

اینترنتی  Onlineده از خدمات کند بدین معنا که وسیله مورد نظر قادر به دسترسی و استفاافزاری است عمل میرابط نرم

(. امنیت ابر مانند هر یک از 1332)رسول زاده, رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران , پائیز  خواهد بود.

ها، باشد که عبارتند از محدود کردن دسترسی برای کاربران مجاز، حفظ یکپارچگی دادهمی اساسی مسائل های رایانه شاملبرنامه

بر روی سرور قرار دارند،  دانشگاه از ها و خدمات خارجها و خامات. هنگامی که دادهو حصول اطمینان از در دسترس بودن داده

 کاربران به ابر در ها. سرویس(Phil and Prakasam , 2015)های مضاعفی را به همراه دارد. ها نگرانیحفاظت از این دارایی

 برای را خود فیزیکی افزار سخت و برنامه کاربردی دهنده، ارائه. است ابر اصلی مفهوم مستاجری ندچ. شوندمی ارائه متعددی

 اختیار در ماشین هر. هستند مستاجر حکم دهنده در ارائه برای کاربران. گذاردمی اشتراك به مشتریان ماشین مجازی اجرای

 راه از توانمی مشکل این بر غلبه برای. شودهم دیگر می به ازیمج هایماشین حمله بروز باعث این و گیردقرار می کاربر یک

 یک در واقع در. کرد استفاده است، های مختلفالیه در ابر مجازی ساخت زیر از دفاع همان که عمق در نظیر دفاع هاییحل

 که میکند تضمین عمق رد دفاع رویکرد .باشد داشته وجود محیط از حفاظت برای شده بندی الیه یک دفاع باید ابری محیط

 مراحل در را تهدیدات از تعدادی دهندگان می توانند سرویس رو این از. هستند الیه یک از بیش از به عبور مجبور تهدیدات
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)سلطان  های ابر برشمرده شده است( ویژگی2کنند. در جدول شماره ) مسدود و شناسایی ابر محیط انتشار در از قبل و اولیه

  (.1331اران و همک باغشاهی

  

 توضيحات ویژگی ردیف

تواند اطالعات را  با کاربران دیگر زمانی که کاربر به ابر متصل است، می تمرکز کاربر 1

 به اشتراك بگذارد.

 های مختلفتمرکز بر نیازهای کاربران از طریق برنامه تمرکز وظایف 1

تواند به فرار از مسئولیت و ارائه ابر از طریق یک سرور بزرگ که می  تمرکز زیر ساخت 9

 ها کمک کندمیدیرت زیرساخت

 های متصل به اینترنتسازی ابر از طیق دستگاهآغاز ویرایش و ذخیره ها و اسنادتمرکز برنامه 1

 این لینک از طریق هزاران دستگاه و سرور تشکیل شده است قدرت محاسباتی 5

 دهدر را میاجازه بازیابی اطالعات از انباره اب دسترسی 6

رایانش ابری انعطاف فراوانی برای دسترسی به منابع، فناوری اطالعات، و  پذیريانعطاف 7

 ,Adrees and Aldein Om ) کند.عملکرد کسب و کار را فراهم می

2015)    

 

 رایانش ابري

وجه بسیاری را به خود جلب نموده های اخیر ترایانش ابری یکی از اشکال نوین ارائه خدمات اطالعاتی است که طی سال     

آوری و اطالعات را (. بسیاری بر این باورند رایانش ابری، انقالبی است که کل صنعت فن1332و همکاران,  )قبادپور است

به عنوان پارادایم جدیدی برای میزبانی و ارائه خدمات از  "(. این تکنولوژی اخیرا1331)بهشتی و سروی,  دگرگون خواهد نمود.

ها به جای اینکه محصوالت مورد نیاز است. اساس این پدیده بر این ایده استوار است که افراد و شرکتریق اینترنت مطرح شدهط

سازی و نیز نرم افزارهای مورد نیاز را خریداری کنند تا بتوانند در مواقعی از بخشی از امکانات آن استفاده برای رایانش، ذخیره

ه هنگام نیاز به صورت خدمات از طریق شبکه دریافت کرده و براساس میزان مورد نیاز بهای آن را نمایند، این موارد را ب

(. رایانش ابری 1333)یعقوبی و همکاران, شناسایی و رتبه یندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی,  پردازند.می

اه دور و از طریق اینترنت در زمان مناسب قابل دسترسی باشند. این توانند از رگردد که میای از سرورها اطالق میبه مجموعه
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 Chaudhary and) سازی و دسترسی به اطالعات شخصی کاربران خود.فناوری بسیار کارآمد، محلی است برای ایجاد، ذخیره

Saxena, 2015) ست در بسیاری از از خدمات رایانش ابری که یکی از اشکال نرم افزار مجازی مدرن در مقیاس بزرگ ا

یک ایده در زمینه  "شود. اما اخیراهای تجاری و خدمات دولتی و معامالت الکترونیکی استفاده میکشورهای جهان در بخش

یک مفهوم نظری نیست،  "آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی ارائه شده است، با گسترش رایانش ابری دیگر موضوع صرفا

زمینه آموزش الکترونیکی تبدیل شده است. با وجود مزایای استفاده از رایانش ابری هنوز به طور کامل بلکه به نرم افزاری در 

 %32از رایانش ابری در امر آموزش و  %4های آموزشی به تصویب نرسیده است. در حالی که تنها استفاده از این فناوری در بخش

رایانش  از زیر . تعریف(Adrees and Aldein Om, 2015 )ود شهای صنعتی و خدماتی مرتبط استفاده میدیگر در بخش

 است:  داده توسعه را متحده ایاالت ملی 32(NIST) فناوری و استاندارد موسسه ابری توسط

 در "معموال گیرند،می قرار ابری رایانش کاربران اختیار در که هاییگراست، سرویس سرویس معماری بر مبتنی ابری رایانش

شوند )وکیلی, می نیز شناخته ابری رایانش سرویس هایمدل عنوان تحت هادسته این .هستند بندیدسته قابل رده اصلی سه

های آب، برق و تلفن است. شرکتی (. یک مثال معمول و ساده برای محاسبات ابری مربوط به محاسبه و پرداخت هزینه1333

ممکن است از نرم افزارهای خاصی استفاده کند. )رسول زاده,  برای محاسبه و صدور صورتحساب و دریافت آن از مشتریان،

( رایانش ابری در بر گیرنده دو ویژگی اصلی در فن آوری 1332رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران, 

منابع سخت افزاری و نرم  های پیشرفته که واسطه برخورداری از، که به وسیله آن قدرت رایانه ITاثر بخشی  -1اطالعات است، 

یک ابزار رقابتی با  ITتوان از ، که از این طریق می33کسب و کار چابک -2شود. افزاری با قابلیت مقیاس پذیری باال، کاراتر می

و نرم افزارهای هوشمند با قابلیت مستقل از سکو در زمینه تحویل  34ای موازیقابلیت توسعه سریع، استفاده از پردازش دسته

ای، بهره برد. همچنین ایده رایانش ابری در برگیرنده مفهوم رایانش سبز است. به کمک رایانش ب و کار به صورت محاورهکس

توانند در نقاط جغرافیایی که از هزینه ها میشود بلکه رایانهسبز، نه تنها از منابع محاسباتی به صورت کارا و مفید استفاده می

)بهشتی و  برند راه اندازی شوند و هم زمان از نیروی محاسباتی آنها از راه دور، بهره گرفت.می نیروی الکتریسیته پائین سود

 (1331سروی, 

 

 هاي رایانش ابريویژگی

NSIT :پنج ویژگی کلیدی برای رایانش ابر تعریف نموده است 

                                                           
32National Institute of Standards and Technology  
33 Business Agility 
39 Paralle Batch Process 
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ت را درخواست و مدیریت توانند بدون تعامل به سرویس دهندگان، خدمامی کاربران :95خود یاوري بر حسب تقاضا -1

 نمایند.

ها در همه جا و اینترنت ( با استفاده از پروتکل "خدمات ابر توسط شبکه ) معموال دسترسی به شبکه در همه جا: -1

 تحت هر شرایطی بایستی ارئه شود.

که  31همنابع محاسباتی استفاده شده در سرویس ابر، عبارتند از یک سری زیر ساخت همگن و مشاب :96ادغام منابع -9

 شود.بین تمامی کاربران خدمات به اشتراك گذاشته می

باشند. تمرکز بر ها حجم منابع به سادگی و به سرعت قابل کم و زیاد شدن میدر این سیستم انعطاف پذیري باال: -1

بع مورد های کاربر متغیرترین و پویاترین قسمت است. کاربر در مواقع نیاز، مناروی راحتی کابر است، زیرا نیازمندی

 کند.نیاز را بکار گرفته و بعد از اتمام کار آنها را آزاد می

توان گیری است و بدین وسیله میها قابل اندازهمیزان استفاده از منابع و سرویس ارزیابی و مانيتورینگ خدمات: -5

ین خدمات پیشگیری نموده همچن DDOS33ها و در نتیجه از حمالتی نظیر ناظر بر فعالیت حجم زیادی برنامه

 پشتیبانی به منظور استفاده بهینه از منابع و سیستم گزارش دهی کارکرد به کاربر همیشه در دسترس است.

بودن ) دسترسی (، صداقت ) صحت : امنیت اطالعات به سه اصل، محرمانههاي امنيتی پيشرفتهوجود سيستم -6

مات در زمان مناسب (بستگی دارد. این عناصر در بودن ) توانایی دسترسی به اطالعات و خداطالعات (، و در دسترس

کنندگان فناوری محاسبات ابری جدید اصل سوم از اهمیت دهند، که برای ارائهای امنیت رایانه را تشکیل میهر زمینه

 (Phil and Prakasam , 2015)زیادی برخوردار است. 

سازی و طراحی زیر سکو با یکدیگر منجر به پیادههای متفاوت از حیث لزوم تعامل سیستم نرم افزارهاي متن باز:  -7

تعداد زیادی گواهی های ابر و حرکت به سمت استفاده از نرم افزارهای متن باز شده است. این حجم ابر نیازمند ساخت

تر استفاده از نرم افزارها را نیازمند است. بنابراین حرکت به سمت استفاده از نرم افزارهای متن باز اقتصادی و به صرفه

 رسد.به نظر می

 شوند.منابع بکار گرفته شده فیزیکی، با وجود توزیهی و اشتراکی بودن به صورت واحد و کلی دیده می توزیعی بودن: -8

                                                           
35Self- Service On- Demand  
36Resource Pooling  
31 Homogeneous 
38 Distributed Denial Of Service   
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 هایسرویس بر عالوه آن کمک به که است شده معرفی آن برای را زیادی مدلهای که ایست حوزه الکترونیکیآموزش -3

 هایسیستم برای مناسبی جانشین ابری الکترونیکیآموزش سیستم یابند،می کاهش بشدت هاهزینه باال کیفیت با

 (1331, سروی و بهشتی. )اندشده معرفی فعلی آموزشی

 

 (1332, همکاران و قبادپور)  توسعه و آرایش اساس بر ابری رایانش انواع( 3) شماره جدول

 توضیحات انواع ابر ردیف

گونه ابر به طور خاص برای یک سازمان در نظر گرفته شده است که متعلق به همان سازمان این 93ابر خصوصی 1

 دهد.مان پاسخ میشود و به نیازهای خاص آن سازاست و توسط خود آن مدیریت و  هدایت می

کنندگان که ها و مصرفتاسیسات ابر جمعی برای پاسخگویی به نیاز خاص اجتماعی از شرکت 11ابر جمعی 2

هاست که بنا به شود. این ابر متعلق به تعدادی از سازماندارای اشکاالتی هستند تدارك دیده می

اده کنند. در این حالت دهند از یک ابر استفدالیلی از جمله مالحظات مشترك ترجیح می

 مالکیت و مدیریت ابر بر عهده یکی از آنها و یا همه آنهاست.

ها اعم از خصوصی، دولتی، آموزشی و غیره بکار تجهیزات این ابر برای استفاده عموم و سازمان 11ابر عمومی 3

بر عهده توانند شود. مالکیت و مدیریت آن را هر کدام از سازمانهای فوق الذکر میگرفته می

 ها و شرکت فراهم کننده تاسیسات است.داشته باشند که منوط به توافق میان آن سازمان

همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید ابر پیوندی حاصل ترکیب شدن دو یا چند نوع ابر  11ابر پيوندي 4

                                                           
33Private Cloud  
91Community Cloud  
91Public Cloud  
92Hybrid Cloud  
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های زگاریها و ساهایی که استاندارد سازیمشخص ذکر شده با یکدیگر است که توسط فناوری

کنند. در دهند در شرایطی قرار دارند که اطالعات را میان خود رد و بدل میالزم را انجام می

ها تمایل دارند در زمان اوج مصرف و یا برای کاربردهای خاص با پیوند بسیاری از موارد سازمان

 . دمیان ابر متعلق به خود و ابر عمومی از مزایای این نوع ابر بهره برداری کنن

 

 (1931)وکيلی,  ( پياده سازي معماري آموزش الکترونيکی براساس مدل ترکيبی1شکل شماره )

 

 های رایانش ابرینقاط ضعف و چالش

 چالش هاي استفاده از رایانش ابري نقاط ضعف استفاده از رایانش ابري ردیف

 امنیت نیاز دائمی به اینترنت دارد 1

 توسعه نرم افزارهای ابر کندت کار نمیهای اینترنتی کم سرعبا اتصال 1

 اشتراك منابع تواند کند باشدمی 9

 مباحث قانونی ها ممکن است محدود باشندویژگی 1

های ذخیره شده ممکن است از امنیت کافی داده 5

 (1332)رسول زاده, , برخوردار نباشند 

 محاسبه هزینه

 توافق بر سر سطح خدمات  6

)بهشتی و شود ه ابر سپرده میچه نوع خدماتی ب  7

 (1331سروی, 

 مزایا و نقاط قوت رایانش ابري

 کنید:روید به موارد زیر دست پیدا میآوری رایانش ابری میکه شما به سوی استفاده از فنهنگامی

 های کامپیوتری کم تر و کارآیی توسعه یافتههزینه -

 یع و دائمهای نرم افزاری کمتر و ارتقای نرم افزاری سرهزینه -
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 سازی ذخیره نامحدود سازگاری بیشتر فرمت اسناد و ظرفیت -

  اسناد به جهانی قابلیت اطمینان بیشتر به داده و دسترسی -

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

  (1332)رسول زاده,  مستقل از سخت افزار -

 جدید های فرصت مدیریت آسان و ایجاد -

 (1331, سروی و بهشتی) متمرکز سبز و مدیریت دون وقفه، محاسباتخدمات ب -

 

 الکترونيکی ابريآموزش

آموزش برپایه ابر، از قدرت رایانش در آموزش الکترونیکی بهره می برد. رایانش ابری زیرساخت آموزش الکترونیکی در آینده      

رم افزاری درگیر در آموزش الکترونیکی است. پس از اینکه خواهد بود که شامل همه منابع سخت افزاری و منابع محاسباتی ن

توانند به عنوان سرویس به موسسات آموزشی، دانش آموزان و کسب و کارها برای اجاره منابع رایانشی مجازی سازی شدند می

های خود در کالسآوری سازی فن. برهمین اساس دانشگاهیان برای یکپارچه(1333)سکوت جهرمی و امینی الری,  ارائه شوند

به دسترسی کارآمد و انعطاف پذیر  نیاز دارند. همچنین محققان نیز نیازمند خدمات محاسباتی با کارایی باال، و پیدا کردن 

ابری در تحقیقات دانشگاهی بسیار مهم است، چراکه دسترسی باشند. نقش رایانشترین زمان ممکن میاطالعات مفید در کوتاه

الکترونیکی به عنوان های آموزشسازد. به طور کلی سیستمرا فراهم می آموزشیهای کاربردی و ابزارهایژوهشبه منابع علمی، پ

های بسیار جالب . یکی از برنامه(SUICIMEZOV, 2015 ) شودباشد و به این موارد محدود نمییک برنامه توزیعی می

تواند قدرت هزاران رایانه را در یک مسئله متمرکز نماید و اجازه دهد یرایانش ابری، آموزش ابری است. رایانش ابری آموزشی م

الکترونیکی به عنوان یک الگوی محققان در جستجو و پیدا نمودن الگوها و اکتشافات خود سریعتر از همیشه اقدام نمایند. آموزش

الکترونیکی و فرایندهای های کاربردی آموزشامهدهد. برنها و دانش را انتقال میهای فعال مهارتجدید، به کمک رایانه و شبکه

های دیجیتالی کاربران الکترونیکی است. ارائه مبتنی بر وب )آموزش مبتنی بر رایانه( چشم انداز آموزش مجازی و همکاری

(Chaudhary and Saxena, 2015)منظور به ابری رایانش هایسرویس بکارگیری چگونگی (2شماره ) شکل . در 

 است: شده گذاشته نمایش به الکترونیکی محیط آموزش یک متداول هایقابلیت سازیپیاده
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 (1332)رسول زاده, ,  ( بکارگیری سرویس های رایانش ابری در محیط آموزش الکترونیکی2شکل شماره )

 هاآن کارافتادگی از یا متسال و منابع بکارگیری و پیکربندی نحوه دریافتی، تقاضاهای اجرای نحوه بر نظارت و پایش بخش  -  

 نیاز مورد مجازی هایماشین از حاصل بار تعادل ایجاد منظور به فیزیکی منابع روی بر محاسباتی بار توزیع بخش  -

 نیاز صورت منابع( در میزان کاهش یا و )افزایش هاآن پذیری مقیاس سازی وذخیره و محاسباتی منابع ظرفیت مدیریت بخش -

 و هاداده و یکپارچگی اطالعات و محرمانگی حفظ از اطمینان محیط، کاربران به ورود بر نظارت منظور به منیتا مدیریت بخش -

 کاربران هایتراکنش امنیت

 هایسیاست همچنین و موردنظر، یادگیری و آموزش هایسیاست حفظ گذاری و پایه منظور به گذاریسیاست مدیریت بخش -

 نابعتخصیص م ینحوه و بندیزمان

 یادگیری الکترونیکی محیط ایجاد منظور به شده، سازیپیاده مجازی هایماشین و سازیذخیره فضای یدربرگیرنده :دوم الیه

 نیاز در مورد مجازی منابع سازیپیاده و اجرا برای است یافته تشکیل افزارهایی سخت و فیزیکی منابع از :الیه ترینپایين

 باالتر یالیه

 

 م آموزش الکترونيکی مبتنی بر ابر معماري سيست

باشد که عبارتند از : الیه یادگیری، الیه مدیریت، الیه منابع، الیه می از پنج الیه ( متشکل3معماری ارائه شده در شکل شماره )

 (Phil and Prakasam , 2015)انجمن و آزمایشگاه مجازی. 



 751-739، ص 7931فروردین، 9، جلد  71علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9113-2198 

http://www.joih.ir  

 

721 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کترونیکی( معماری سیستم آموزش ال3شکل شماره )

گویی به این الیه در معماری آموزش الکترونیکی بسیارمهم است . و دانشجویان در پایان یادگیری قادر به پاسخ :19الیه آموزش

 عالئم دریافتی می باشند.

 الیه مدیریت شامل مدیریت دانشجویان، اساتید، اطالعات و مدیریت دروس می باشد. :11الیه مدیریت

 شامل ترکیبات آموزش، از جمله اسناد مرجع، فیلم ها و فایلهای دیداری می باشد. این الیه :15الیه منابع

در این الیه دانشجویان می توانند از افراد شرکت کننده سئواالت خود را بپرسند و بالفاصله پاسخ خود را  :16الیه انجمنی

 ارسال شده جواب دهند. دریافت کنند. دانشجویان و اساتید هر دو می توانند در این الیه به سئواالت

                                                           
93Learning Layer   
99 Administration Layer 
95Resource Layer  

SQL 

AZURE 

 زشیآمو مدیریت

  صورت به آموزش

 آنالین

 آموزش منابع

  آزمایشگاه

 مجازی

 دانشگاه آنالین انجمن

  امنیتی

  برای

  محیط

 آموزشی

  دسترس در

 بودن
 بودن محرمانه تمامیت
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 Phil) در این الیه نرم افزارهای مورد نیاز توسط کارکنان برای آموزش دانشجویان ارسال می گردد. :17آزمایشگاه مجازي

and Prakasam , 2015) 

 

 مراحل طراحی و پياده سازي زیرساخت ابري و خدمات آموزش الکترونيکی

هایی شامل: فهرستی از خدمات آموزش الکترونیکی و تن فعالیتطراحی مفهومی نیازهای آموزشی با در نظر گرف -1

 های آموزشی و وظایف سنگین مورد انتظار.الگوهای ارائه خدمات مورد نیاز، و تعریف جنبه

های شبکه، های شبکه ابری طراحی شود: زیرساختطراحی و ساخت اجزای مختلفی که باید در زیرساخت -2

 رت بر خدمات.های ابری، مدیریت و نظازیرساخت

سازی با ها و یکپارچهالکترونیکی و استقرار و اجرای زیر ساختطراحی و استقرار خدمات ابری و خدمات آموزش  -3

 سیستم مدیریت یادگیری.

 )ها، نظارت بر عملکرد، ارزیابی دانشجویان و درنتیجه رضایت اساتید تست، تنظیم و ارزیابی زیر ساخت -4

Radenković, et al, 2014) . 

 

 

 مدل آموزش الکترونيکی مبتنی بر رایانش ابري

های ها و برنامهیکی از فاکتورهای موثر جهت انتخاب مدل رایانش ابری مناسب آموزش الکترونیکی تشخیص نوع داده      

 کاربردی سازمان است. سه دسته اصلی داده و برنامه کاربردی وجود دارد که عبارتند از:

 های آموزشی است.ش آموزان، مطالب درسی و فایلشامل مدارك دان آموزشی: -1

 ها و اطالعات پژوهشگران است.ها، اطالعات پروژهشامل اسناد پروژه پژوهشی: -1

( رایانش ابری آموزش 4ای است. در شکل شماره )شامل امور مالی، اطالعات کارکنان و منابع کتابخانه مدیریتی: -9

 الکترونیکی ترسیم گردیده است:

                                                                                                                                                                                       
96 Forum Layer 
91 Virtual Lab 
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 (2015)علیجانی و صادقی مجرد,  (سیستم آموزش الکترونیکی ابری4) شکل شماره

 

 الکترونيکیمزایاي استفاده از رایانش ابري در سيستم آموزش

در شیوه  شده ذکر مشکالت ابری محاسبات وجود با.  دهد می ارائه را خوبی الکترونیکی یادگیری فرصت ، ابری محاسبات ظهور     

 گرفته کار به ابری محاسبات با همراه الکترونیکی آموزش شد. هنگامیکه خواهد فصل و حل خوبی به آموزش الکترونیکی سنتی

 : است شده اشاره آنها به زیر در که ، دارد مزایایی شودمی

 کاهش قابل توجه هزینه و دسترسی به برنامه های کاربردی در هر نقطه -1

 یگان و یا پرداخت هزینه برای هر بار استفادهتعاملی و نرم افزار را یادگیری و آموزش در پشتیبانی -1

 سبز هایآوریفن از استفاده با زیست محیط از های پیشرفته و حفاظتهای کسب و کار و پژوهشگشایش در محیط -9

 ,Radenković, et al ) یهای عملکردهای جدید و افزایش قابلیتافزایش دانشجویان و بازبودن راه برای فنآوری -1

2014). 

 عملکرد و بهبود فرمت سندهای سازگاربهبود  -5

کنند. آنها الکترونیکی مبتنی بر ابر دریافت میدانشجویان مزایای زیادی را از طریق آموزش مزایا براي دانشجویان: -6

ها و تکالیف خود را گردد شرکت کنند و پروژههای آنالین که توسط مدرسان برگزار میها و  آزمونتوانند در دورهمی

. و (Chaudhary and Saxena, 2015) آنالین برای اساتید خود ارسال و بازخورد آنرا دریافت نمایند به صورت

(ADHYAPAK S. , 2015) 
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  برای  کنند. آنها قادرنداساتید نیز منافع زیادی از آموزش الکترونیکی مبتنی بر ابر دریافت می منافع براي اساتيد: -7

های انجام شده توسط ها و پروژهند و از طریق مدیریت محتوای تکالیف، آزموندانشجویان آزمون آنالین برگزار کن

 . (Chaudhary and Saxena, 2015) دانشجویان را ارزیابی کنند

 .(ADHYAPAK S. , 2015)برقراری ارتباط با دانشجویان از طریق جلسات بحث جمعی   -8

های نصب و نگهداری نرم ر سمت کاربر، و صرف هزینهقابلیت دسترسی از طریق وب و عدم نیاز به نرم افزار خاص د -3

 افزار، و مدیریت بکارگیری سرور

 مقیاس پذیری باالی سیستم با اجرای کاربرد بر روی سرورهای ابر و ذخیره اطالعات افراد یادگیرنده بر روی ابر  -11

 ی از اطالعات با حجم قابل افزایشعدم نیاز به پشتیبان گیری موقت به منظور انتقال و مکان ایجاد و نگهداری پایگاه  -11

برای افرادی که قصد سوء استفاده از سیستم را دارند، تعیین موقعیت ماشینی که داده مورد نظر آنها را ذخیره کرده،   -11

 غیر ممکن است "تقریبا

تر ها آسانی به دادهسازد و پایش نمودن دسترسسازی، امکان جایگزینی سریع سرورهای واقع در ابر را فراهم میقابلیت مجازی 

 .خواهد بود، زیرا تنها پایش یک مکان مورد نیاز است

سازی هستند و برای تمام کاربران، تنها یک های امنیتی به سادگی قابل آزمایش و پیادهتغییر سیاست ها و تکنیک -19

 (1332توا در ایران, )رسول زاده, رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محشود مدخل ورودی در نظر گرفته می

 

  الکترونيکی:ابري در یادگيريمعایب استفاده از رایانش

 های آموزشی باشد، به این معنی که نیاز به ترکیب هزینهپیروی از مکانیزم شارژ بازار محور می :18متناسب بودن شارژ

ومی و نیازهای شخصی ، از منابع های فردی دارد تا  به جای شارژ مراکز آموزشی برای استفاده از منابع عمو هزینه

 خصوصی استفاده شود.

 باشد، پهنای باند الکترونیکی مبتنی بر ابر به طور کامل وابسته به منبع اینترنت میاز آنجایی که آموزش :13پهناي باند

وری برای کند. راه حل این مشکل توسعه شبکه فیبر نحیاتی ایفا می برای استقرار داده ها در سرورهای اینترنت نقش

 باشد.ارائه بهتر پهنای باند جهت استفاده از منابع ابری در محیط آموزش الکترونیکی می

 امنیت نیز نقشی حیاطی برای اطالعات محرمانه در آموزش الکترونیکی دارد. اگر داده ها در ابر ذخیره شوند،  :51امنيت

شود؟ راه حل این ابری ناشناخته چگونه تامین می سئوال این است که، امنیت این اطالعات با ارزش بر روی سرورهای
                                                           

98Charge  
93 Bandwidth 
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 Kumar and ) باشدسازی اطالعات محرمانه میهای مربوطه قبل از ذخیرهمشکل نیز رمزگذاری توسط الگوریتم

Chelikani, 2011)گویند. در محیط های حساس توسط اشخاص مجاز را محرمانه بودن می. تضمین دسترسی داده

الکترونیکی نیاز به اطمینان دارند در این خصوص انشجو و استاد برای دسترسی به ترکیبات آموزشالکترونیکی دآموزش

 .(Phil and Prakasam , 2015) دولت و یا هر نهاد دیگری باید این اطمینان را بوجود آورد

 ای کابردی گسترده هساخت مدل مناسب برای آموزش الکترونکی مبتنی بر ابر و همچنین ترویج برنامه :51ایده کاربر

 باشیم.برای رسیدن به آموزش ابری قوی نیازمند می

 های سنتی الکترونیکی به جای آموزش و روشآوری آموزشچالش اصلی، جایگزینی فن :51هاي آموزشیها و روشفرم

حالی که در  الکترونیکی اهمیت حضور اساتید و معلمان به صورت کامل نادیده گرفته شده است. درباشد. در آموزشمی

 آوری اساتید برای آماده کردن محیطی که فراگیران به آن تمایل دارند آزادی عمل بیشتری دارند. این نوع فن

 شود ممکن است زمینه بروز الکترونیکی استفاده میزمانی که از ابر برای سیستم آموزش :59قوانين مدیریت آموزش

ر فراهم شود. بنابراین برای غلبه بر آن، وضع نمودن قوانین مدیریتی ای برای محیط آموزش مبتنی بر ابمشکالت تازه

 مناسب راهکار مناسبی خواهد بود. 

 الکترونیکی ابری، مدرسان و کارشناسان آموزشی نقش مهمی را در توسعه منابع برای تبدیل در آموزش :51توسعه منابع

 .  (Kumar and Chelikani, 2011 ) کنندآن به بهترین مجموعه جالب علمی هنری در حوزه آموزش ایفا می

 

 آموزش الکترونيکی ابري همراه

های گوناگون زندگی بشر در حال افزایش است و از های تلفن همرا به سرعت در عرصهدر حال حاضر استفاده از دستگاه     

های کاربردی بسیاری بر روی دستگاه نصب شود. کاربران می توانند نرم افزارترین و موثرترین ابزارهای ارتباطی محسوب میساده

سازی و استفاده های بیسیم بپردازند و قابلیت تحرك و بهینههای مختلف از طریق شبکهو اجرا نمایند و حتی به دریافت سرویس

ی سیستم هاافزاید. ، بر اساس تحقیقات گوناگون یکی از جنبهدر هر زمان و هر مکان و ...، روز به روز به محبوبیت آن می

های موبایل با استفاده از فناوری ابری باعث آموزش الکترونیکی، سهولت در یادگیری است. آموزش الکترونیکی از طریق دستگاه

های استفاده از موبایل برای یادگیری مثل کاهش عمر باتری، نیاز به ظرفیت حافظه باال و ظرفیت پردازشی شود برخی چالشمی

 یا دانشگاه یادگیری سیستم این از استفاده برای (Movafegh Ghadirli and Rastgarpour, 2013 ) قوی مرتفع شود.

                                                                                                                                                                                       
51 Security 
51User idea  
52 Educational forms and methods 
53 Education management rules 
59 Resource development 
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 ابر بستر تحت 55موبایل طریق از آموزش ی افزار نرم سرویس ارائه امکان و از کرده اختصاصی ابر اجاره به اقدام آموزش مبدا

و  آموزشی موسسه شده تمام هزینه روش ازاین استفاده اب ،52سرویس عنوان به موبایل از طریق آموزش درواقع کندمی استفاده

 در شده بندیخوشه کمک کامپیوترهای بود به قادرخواهند کاربران یافت، خواهد کاهش آموزان دانش پرداختی شهریه نتیجه در

 انتظار صف به ار53نبودن درخواست فعال در صورت داده ارائه مرکز کنترل به خود را هایدرخواست 51ابر در موجود سرور سمت

 حافظه در کاربر هایدرخواست سابقه شود،می داده ارائه 53فعال هایسرویس به نظرش مورد سرویس انتقال و با کرده منتقل

 امکانات از زیر بود به طرق خواهند قادر آنها نهایی کاربران سمت در خودکاربر نام 20گردد.سرور ذخیره می سمت در موجود

 : گردند دمنبهره آموزشی سیستم

 محتوی ودریافت ارسال صورت در ارتباط دوطرفه  -1

 صوتی گذارینشانه زبان طریق از محتوی انتقال -2

  (1333)فرنازتفته, مهر  21ومرورگر کاربردی برنامه برمبنای -9

 

 نتيجه گيري

و مزایای هریک و در پژوهش حاظر پس از تعریف مفاهیم و معرفی آموزش الکترونیکی و رایانش ابری و برشمردن معایب      

همچنین ویژگی ها و مولفه های آنها مراحل پیاده سازی و مدل آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری مورد بررسی قرار 

آوری رایانش ابری دارای گرفت و معماری آن نیز به تصویر کشیده شد. استفاده از این نوع آموزش و همچنین استفاده از فن

کند. های مناسب، ترغیب میسازی زیر ساختشد که متقاضیان استفاده از این تکنولوژی را برای آمادهبامزایای بسیاری می

های درون و برون جویی در زمان، کاهش مسافرتآوری در بخش آموزش الکترونیکی نیز بر کاهش هزینه، صرفهحضور این فن

آوری را در ها، زمینه حضور این فنسازی زیرساختتوانند با آمادهشهری، امنیت داده ها و ... را در بر دارد که متولیان امر می

وری را برای دانشجویان و اساتید و الکترونیکی کارایی و بهرهآوری در بخش آموزشکنند. این فنالکترونیکی فراهم عرصه آموزش

آوری بخش آموزش سازی این فنا پیادهبخشد. امید است باستفاده کنندگان به ارمغان آورده و به آموزش سرعت بیشتری می

 مند گردد. های آن بهرهکشور از موحبت
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