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است .با گسترش ابزارهای سیار ،آموزش محدودیت مکانی را نیز از میان برداشته و شخص را قادر می
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سازد تا در هر مکانی و هر زمانی بتواند از این نوع آموزش بهره مند شود.در این پژوهش ابتدا چالش
های موجو د در زمینه آموزش سیار را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از سامانه پردازش
ابری راهکاری جهت بهبود چالش ها در سیستم های آموزش الکترونیکی ابزارهای سیار پیشنهاد شده
است .هدف از این پژوهش پیاده سازی یک سیستم آموزش سیار در محیط رایانش ابری در محیط
 Windows Azureبرای آموزش است بطوریکه سرعت و کارایی قابل قبول و به صورت
دسترسی از طریق ابردر سیستم عامل اندروید قابل اجرا باشد و نسبت به سایر سیستم های مشابه
مشکالت کمتری داشته باشد .راهکار پیشنهادی از نظر امکان سنجی ،قابلیت همکاری ،و سازگاری
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آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت
سامانه پردازش ابری
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پس از ارائه آموزش از راه دور که آموزشی مبتنی بر متن را از طریق مکاتبات نوشتاری ارائه می
نمود ،آموزش الکترونیک پا به عرصه نهاد ،که مجموعه ای وسیع از فرایندهای آموزشی را نظیر:
آموزش مبتنی بر کامپیوتر،آموزش مبتنی بر وب ،کالس های مجازی ،همکاری های دیجیتالی را
پوشش داده و محتوای آموزشی را از طریق رسانه های گوناگون الکترونیکی شامل :
اینترنت،اینترانت،اکسترانت ،ماهواره ها ،نوارهای ویدئویی و صوتی ،لوح های فشرده و غیره در
اختیار افراد قرار می دهد).(Sim et al, 2014
مهمترین تفاوت میان آموزش سیار و آموزش الکترونیک را می توان در قابلیت آموزش سیار برای
ارائه آموزش در هر مکان و هر زمان دانست ،حال آنکه آموزش الکترونیک قابلیت تحرک دانش
پژوه را به نوعی محدود می سازد و در حقیقت استفاده از "آموزش الکترونیک" تنها منوط به قرار
گرفتن فرد در پشت کامپیوتر خود می باشد و بنابراین در مکان هایی که استفاده از کامپیوتر (و
حتّی کامپیوتر های قابل حمل) امکان پذیر نمی باشد ،استفاده از این نوع آموزش نیز مقدور
نخواهد بود .در مقابل ،آموزش سیار محدودیت مکانی را نیز از میان برداشته و شخص را قادر می
سازد تا در هر مکان ،در هنگام سفر ،یا حتی در زمان هایی که در ترافیک های روزانه شهری به
سر می برد بتواند از این نوع آموزش بهره مند شود).(Ally and Tsinakos 2014
متخصصین فناوری اطالعات در راه ایجاد نرم افزاری که میلیونهاا کااربر باه جاای اجارای آن بار
روی کامپیوترهای شخصی خود ،بتوانند از آن مانند یک سارویس اساتفاده کنناد ،باا چاالشهاای
متعدد جدیدی مواجه شدهاند) .(Jose et al, 2014دز این خصوص رایانش اباری مادلی اسات
که برحسب تقاضای شبکه ،دسترسی آسان و فراگیر به مجموعه عظیمای از مناابع محاساباتی قابال
تنظیم مانند شبکه ها ،سرورها ،فضاای خخیاره ساازی ،برناماه هاای کااربردی و سارویس هاا را باه
سرعت و بدون دخالت سرویس دهنده به راحتی ممکن می سازد .از طرفی نیز رایانش اباری بطاور
چشمگیری موانع ورود به تجارت نرم افزاری را کاهش میدهد و برای شرکتها روشهای جدیاد
کسب سود را فراهم میکند) .(Ozdamli 2014; Kitanov 2012ارائه دهندگان خدمات ابار
از طریق تسهیم ،بهبود دادن و سرمایه گذاری بیشتر در نرم افزار ومنابع سخت افزار به منافع زیاادی
دست میابند بطوریکه یکبار نصب نرم افزار می تواناد نیازهاای کااربران متعاددی را پوشاش دهاد
و).(Jose et al, 2014; Lina et al, 2014
هدف از این پژوهش پیاده سازی یک سیستم آموزش سیار در محیط رایانش ابری برای آماوزش
است بطوریکه سرعت و کارایی قابل قباول و باه صاورت دسترسای از طریاق اباردر سیساتم عامال
اندروید قابل اجرا باشد و نسبت به سایر سیستم های مشابه مشکالت کمتری داشته باشد .در قسمت
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مقدمه
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آینده در قسمت پنچم مقاله ارائه شده است.
.2

ادبیات موضوع

در طی سال های  2002تا  2006مطالعات بسیار دیگری در مورد آموزش سیار صورت گرفات کاه
حاکی از فراگیر شدن این نوع آموزش بود .در ژاپن استفاده از ابزارهای الکترونیکی سیار با قابلیت
دسترسی به وب بطور چشمگیری در میاان ماردم شاایع باوده اسات .در ایان مطالعاه پژوهشاگران،
اسات فاده از تلفان هاای هماراه بارای آماوزش در کاالس هاای فیزیکای درس هام از طریاق پسات
الکترونیاک و هام از طریاق اساتفاده از تکنولاوژی  WAPدر تلفان هاای همراهای کاه قابلیات
دسترسی به وب را دارا بودند ،بررسی نمودند .بدلیل هزینه های نسبتا پایین در استفاده از تلفن های
هماااراه در ژاپااان ،دانشاااجویان رغبااات ییشاااتری در آماااوزش از طریاااق ابزارهاااای سااایار را
دارند(.)Thornton 2005
تحقیقات صورت گرفته در مورد روش های آموزشی اسااتید در کشاور فنالناد کاه از تکنولاوژی
ابزار دیجیتال همراه در کالس های درسی خود استفاده می کردند ،نشاان داد کاه ایان تکنولاوژی
ویژگی مهم را در اختیارکاربران قرار می دهد از جملاه قابلیات دساتگاه هاای تلفان هماراه جهات
یادداشت برداری در هر زمان و تواناایی اسااتید جهات کاار بار روی ماواد و محتویاات آموزشای
).(Seppälä 2003
در دانشگاه بیرمنگام انگلستان دستگاه های دستیار دیجیتال همراه در اختیار کلیه دانشاجویان یاک
کالس درسی قرار گرفت که توسط این دستگاهها ،دانشاجویان قاادر باه تجرباه آماوزش سایار در
محیط دانشگاه بودند و بدین ترتیب از امکانات و محادودیت هاای ایان آماوزش آگااهی یافتناد.
مشکالت ارائه شده در این پروژه اغلب تکنیکای بودناد .مشاکالتی نظیار محادودیت حافظاه ایان
دستگاه ها و یا کوتاه بودن عمر باتری آنها و نیاز مداوم به شارژ آنها (.)Corlett et al. 2005
با توجه به آنکه یک مانع اصلی در برابر فراگیر شادن آماوزش سایار ،محادودیت آن از لحاا در
دسترس بودن سخت افزار مورد نیاز آن می باشاد ،بناابراین مزم اسات جهات فراگیار نماودن ایان
آموزش ،بسترهای مزم و مورد نیاز آن فراهم گردد تا افراد بیشتری قاادر باه اساتفاده از ایان روش
آموزشی باشند.بنابراین با وجود افزایش استفاده از محاسبات تلفن همراه ،به دلیال مشاکالت خاتای
آن از قبیل کمبود منابع ،قطع مکرر و تحرک ،بهره برداری از پتانسیل کامال آن دشاوار اسات .در
این خصوص محاسبات ابری میتواند این مشکالت را با اجرای برنامه هاای کااربردی تلفان هماراه
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دوم این مقاله مروری بر ادبیات موضوع صورت گرفتاه اسات و مراحال روش پیشانهادی و پیااده
سازی آن بترتیب در قسمت سوم و چهارم تشریح شده است .در قسامت پانجم نیاز ارزیاابی روش
پیشنهادی بر اساس نظر افراد خبره و کاربران انجام شده است و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات
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واقع قابلیتهای کامپیوتری به صورت یک سرویس اینترنتی به کاربر عرضه میشود .عموما محاسبات
ابری یک سیستم شبکه های توزیع شده درمقیاس بزرگ است که مبتنی بر روی تعدادی ازسرورها
در مراکز داده  ،پیاده سازی شده است .با وجود افزایش استفاده از محاسبات تلفن همراه ،باه دلیال
مشکالت خاتی آن از قبیل کمبود منابع ،قطع مکرر و تحارک ،بهاره بارداری از پتانسایل کامال آن
دشوار است .محاسبات ابری سیار میتواند این مشکالت را با اجرای برنامههای کاربردی تلفن همراه
روی منابع خارجی حل کند (.)Fernando et al, 2012
.3

راهکار پیشنهادی

در این بخش مراحل پیاده سازی آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه
پردازش ابری  Windows Azureشرح داده میشود .همانطور که در شکل  1نشان داده شده
است این راهکار دارای سه فاز اصلی است .فاز اول طراحی و پیاده سازی محتوای آموزشی ،فاز
دوم قرار دادن محتوا آموزشی بر روی پرتال و فاز سوم افزایش امنیت می باشد.

شکل  1مراحل روش پیشنهادی
جزئیات هر یک از این فازها در قسمت زیر نشریح شده است:
 طراحی و پیاده سازی محتوای آموزشی  :در این مرحله ابتدا محتوای آموزش انتخاب وبا استفاده از نرم افزار  Articulate Storyline 2طراحی و پیاده سازی گردید .نکته
حائز اهمیت در طراحی محتوای آموزشی قابلیت اجرای چندگانه می باشد یعنی این
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روی منابع خارجی حل کند .محاسبات ابری ،از دید زیرساخت به گوناه ای از سیساتمهای توزیاع
شده و موازی اطالق میگردد که مجموعه ای از کامپیوترهای مجازی که باه هام متصال هساتند را
شامل میشود .همچن ین به معنی توسعه و به کارگیری فنآوری کامپیوتر بر مبنای اینترنات میباشاد.در
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محتوای آموزش از طریق پرتال  azureو سرویس  web appآن بر روی ابر قرار داده
میشود.
 افزایش امنیت  :این مرحله جهت افزایش ایمنی دسترسی به محتوای آآموزشی توسطافراد مجاز به صورت صفحه ورود طراحی شده و کاربران مجاز در صورت داشتن نام
کاربری و کلمه عبور مجاز وارد سیستم می شوند .بخش واسط کاربری (صفحه ورود)
با استفاده از ویژوال استودیو  2015طراحی و پیاده سازی شده و بر روی پرتال azure
قرار داده می شود .هدف از این مرحله ایجاد امنیت  ،حریم خصوصی و نحوه دسترسی
کاربران به محتوای آموزشی می باشد.
 .4پیاده سازی روش پیشنهادی

در این بخش مراحل پیاده سازی آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه
پردازش ابری  Windows Azureیا همان فرآیند تحقیق به طور کامل و دقیق شرح داده می
شود .این مراحل عبارتند از:طراحی و پیاده سازی محتوای آموزشی  ،قرار دادن محتوا آموزشی بر
روی پرتال  azureو بخش  ،webappافزایش امنیت بررسی کارایی و میزان موفق بودن سیستم
 1.1شرح مراحل پیاده سازی
طراحی و پیاده سازی محتوای آموزشی :در این مرحله با استفاده از نرم افزار Articulate
 Storylineاقدام به ساخت محتوای آموزشی میشود(محتوای آموزشی با موضوع پایگاه داده
پیشرفته انتخاب شده است) .با استفاده از این نرم افزار قادر به قرار دادن خصوصیات خاصی در
محتوای آموزشی هستیم .در ادامه مراحل طراحی  ،پیاده سازی و  publishمحتوای آموزشی را
شرح داده میشود.شکل  2پیاده سازی محتوای آموزشی را نشان میدهد .این قسمت محتوای
آموزشی پیاده سازی شده و ارتباط آن با صفحه بعد و سایر تنظیمات مزم مشخص می شود.
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محتوا امکان اجرا بر روی ( HTML5 ،HTMLزبان نشانه گذاری ابرمتن)  ،دستگاه
های موبایل و غیره را دارد.
قرار دادن محتوا آموزشی بر روی پرتال  azureو بخش  : webappدر این مرحله
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در ادامه ارتباطات مزم بین صفحات مختلف محتوا آموزشی و ترتیب اجرا مشخص می شود که
در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  . 3مشخص کردن ارتباطات بین صفحات مختلف
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شکل  . 2پیاده سازی محتوای آموزشی
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دستگاه موبایل تنظیم کرد و پس از قرار گیری روی هاست و دسترسی کاربر به آن به طور
اتوماتیک توسط نرم افزار  Articulate Mobile Playerاجرا می شود(.شکل )1

شکل  .1انتشار محتوا آموزشی حالت 1
در این مرحله میتوان محتوای آموزشی را مستقیما روی هاست قرار داد .در اینجا محتوای آموزشی
را روی هاست  articulate-onlineقرار داده و از طریق آن کاربران تعریف شده می توانند به
محتوا دسترسی داشته باشند.شکل  5و شکل  6نحوه دسترسی کاربران به محتوا آموزشی را نشان
میدهد.
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در مرحله بعد میتوان محتوا آموزشی را بصورت  localخخیره کرده و سپس بر روی هاست مورد
نظر قرار می دهیم( ،در اینجا منظور از هاست سرویس  ،webappسامانه پردازش ابری
 windows azureمی باشد ، ).در این حالت میتوان محتوای آموزشی را برای اجرا بر روی
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شکل  . 6دسترسی کاربران به محتوا آموزشی 2
قرار دادن محتوا آموزشی بر روی پرتال  azureو بخش  :webappاین مرحله با استفاده از
سرویس  Web Appسامانه پردازش ابری  Windows Azureطراحی و پیاده سازی می شود.
در ادامه مراحل پیاده سازی این سیستم را شرح می دهیم.
ایجاد  :Web Appدر این مرحله باید یک  web appایجاد کرد  ،منظور از  web appیک
صفحه به زبان  c# ،php ،htmlو یا یک صفحه خالی می باشد که از این صفحه به عنوان هاست
برای قرار دادن محتوا آموزشی استفاده می شود (شکل ب پیوست  .)1در این مرحله نیز می توان
نوع صفحه از نظر زبان برنامه نویسی را تعیین کرد . .میتوان صفحه را به صورت ،php ،asp
 javaو غیره ایجاد کرد .نوع صفحه را  Empty Siteانتخاب میشود چون محتوای آموزشی از
قبل ایجاد شده و از این صفحه به عنوان هاست استفاده میشود .پس از ایجاد صفحه سامانه پردازش
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ت وان به صفحه ایجاد شده دسترسی داشته و تغییرات مزم را روی آن اعمال کرد(شکل پ پبوست
ی .)1پس از آپلود محتوای آموزشی  ،آن را توسط سرویس  web appسامانه پردازش ابری
 windows azureبا آدرس اختصاص داده شده اجرا می کنیم.
افزایش امنیت :در این بخش به افزایش امنیت سیستم می پردازیم .جهت افزایش امنیت سیستم
صفحه ورود طراحی و پیاده سازی شده و کاربران با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم
می شوند.صفحه ورود با استفاده از  SQL databaseو  ASP.NETپیاده سازی شده است.
مراحل ساخت صفحه ورود :در مرحله اول یک پروژه  asp.netبرای طراحی صفحه ورود ایجاد
می شود (شکل .)7

شکل  . 7ساخت پروژه asp.net
در مرحله بعد الگو  MVCانتخاب شده و نوع تایید هویت کاربران و محل قرار گیری پروژه در
سامانه پردازش ابری  Windows Azureو قسمت  Web Appمشخص می شود(شکل .)8
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ابری  ،Windows Azureیک آدرس خاص به صورت https://7db2a9db-0ee0-4-
 231-b9ee.azurewebsites.netبرای آن اختصاص می دهد .این آدرس در واقع همان
آدرس هاست ما برای قرار دادن محتوای آموزشی می باشد .از طریق ویژال استودیو آنالین می
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در مرحله بعد آدرس محل قرار گیری صفحه ورود در  windows azureو مشخصات
 databaseتعیین می شود .شکل  9عملیات تنظیمات مربوط به صفحه ورود را نشان میدهد.

شکل  . 9اعمال تنظیمات مربوط به صفحه ورود
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شکل  . 8انتخاب الگو mvc
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 .5ارزیابی سیستم طراحی شده

در این مرحله سیستم پیاده سازی شده را با استفاده از نظر سنجی از کاربران سیستم مورد
ارزیابی قرارگرفته است و در ادامه شیوه ارزیابی تشریح میشود.
 .5.1ایجاد فرم نظر سنجی
به منظور ارزیابی سیستم طراحی شده ما از فرم نظر سنجی و مطرح کردن سوامت به شکل زیر
استفاده شده است:
 کیفیت آموزش ارائه شده به چه میزان است؟ به چه میزان از سرعت اجرای این نوع آموزش رضایت دارید؟ در خصوص سادگی کار با این نوع آموزش به چه میزان رضایت دارید؟ به چه میزان از فضا و ظاهر این نوع آموزش (از نظر زیبایی) رضایت دارید؟ به چه میزان احتمال دارد شما این نوع آموزش را را به دیگران پیشنهاد دهید؟ این نوع آموزش به چه میزان انتظارات شما را براوره می سازد؟به منظور نظر سنجی تعدادی کاربر با سیستم طراحی شده تعامل داشته و سپس فرم نظر سنجی را
تکمیل کرده اند .کاربران سیستم جز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر موسسه آموزش
عالی اشراق می باشند .این دانشجویان با توجه به محتوای آموزشی و به تعداد  10نفر انتخاب شده
اند.
 .5.2ارزیابی سیستم
جهت بررسی عملکرد روش ارائه شده از لحا کیفیت آموزش ،سرعت اجرا ،سادگی کار ،امنیت
و رابط کاربری ،کارایی و رضایتمندی از نظر کاربران و رضایت آنان پرسش نامهای تهیه شده
است توسط  20نفر که  8نفر از آن ها متخصص در حوزه کار با نرم افزارهای آموزش الکترونیکی
بوده اند تکمیل شده است .با توجه به نظر سنجی انجام گرفته میزان کارایی سیستم از نظر کاربران
به صورت نمودار زیر می باشد .زمینه کاری افراد متخصص در پیوست  1ضمیمه شده است.
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در مراحل نهایی مشخصات سرور  ،نام سایت  ،نام کاربری  ،پسورد و صفحه ساخته شده وارد می
شود .پس از  publishصفحه ورود و اجرا آن خروجی به صورت شکل الف در پیوست یک
است.
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.6

نتیﺠهﮔیری

پیاده سازی یک سیستم (برنامه) آموزش سیار تحت ابر برای آموزش درس یا دروس خاص
دانشگاهی مربوط به یک مقطع خاص با امنیت  ،سرعت و کارایی قابل قبول و به صورت دسترسی
از طریق ابرکه بر روی سیستم عامل اندروید قابل اجرا است و نسبت به سایر سیستم های مشابه
مشکالت کمتری داشته باشد .سیستم آموزش مد نظر تحت سامانه پردازش ابری Windows
 Azureطراحی و پیاده سازی شده است و قابلیت دسترسی از طریق تلفن همراه و سیستم عامل
اندروید و  iosرا دارد .ما به منظور رفع مشکالت سیستم های آموزش همراه معمول مانند (قطع
مکرر  ،کمبود باطری  ،کمبود فضا خخیره سازی و غیره) از سامانه پردازش ابری windows
 azureاستفاده شده است چرا که این نوع سیستم ها امکان دسترسی در هر مکان و زمان را می
دهند و نیاز به فضای خخیره سازی زیادی ندارند .از سویی دیگر به منظور کاهش مشکالت امنیتی
سایر سیستم های آموزش تحت ابر  ،صفحه ورود خاصی طراحی شده است.
در رابطه با مسائل امنیتی در طراحی فرم ورود سعی شده است که تنها کاربرانی که مجاز اعالم
شده اند به سیستم وارد شوند.اینکار با قرار دادن اطالعات ورود کاربران بر روی پایگاه داده
 azureانجام گرفته است .با توجه به اینکه کاربران در صورت داشتن نام کاربری و رمز عبور وارد
سیستم و چون این موارد روی پایگاه داده  azureقرار داده شده است قاعدتا امنیت این اطالعات
کامل است چون پایگاه داده روی سامانه پردازش ابری  windows azureقرار دارد پس
دسترسی غیرمجاز به آنها کار آسانی نیست.
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شکل  . 10نمودار میزان کارایی
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 طراحی و پیاده سازیwindows azure از آنجاییکه تحقیق حاضر تحت سامانه پردازش ابری
 پ یشنهاد میشود از فناوری های دیگر برای افزایش سرعت کاربران در زمینه آموزش،شده است
.الکترونیکی از طریق ابزارهای سیار بررسی بیشتری بعمل اید
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Abstract: Now a days, mobile electronic devices bring new achievements to
education. By expanding mobile devices, it also eliminates spatial constraint
training and enables the person to benefit from this type of training at any
place and at any time. In this study, first, the challenges of mobile education
are examined. Then, using the cloud processing system, a solution is
proposed to improve the challenges of mobile e-learning systems. The
purpose of this study is to implement a mobile education system in the cloud
computing environment in the Windows Azure environment for training, so
that speed and performance are acceptable and accessible through the
Android operating system, and have fewer problems than other similar
systems. The proposed solution has been evaluated and feasible for
feasibility, interoperability and compatibility, and the results indicate that
interoperability and compatibility in the proposed method have been
improved.
Keywords: Mobile education, e-learning, distance learning, windows azure
cloud processing system.
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فناوری اطالعات است .ایشان هم اکنون استادیار گروه کامپیوتر مجتمع
آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین است .مدل سازی و طراحی سیستم
های اطالعاتی ،مدیریت فرایند های کسب و کار و فرایند کاوی از جمله
عالیق پژوهشی وی است.
فرهنگ پدیداران مقدم :دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته فناوری
اطالعات است .ایشان هم اکنون استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش
عالی غیر انتفاعی اشراق است .معماری های منبع گرا،اینترنت اشیا و
سیستم های توزیع شده تحت وب از جمله عالیق پژوهشی وی است.
هاجر جوانمرد :دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی
نرم افزار است .طراحی و پیاده سازی سیستم های آموزش الکترونیکی از
جمله عالیق پژوهشی وی است.
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