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چکیده
ظهور هر موج جدید از فناوری  در آموزش، سبب پیش بینی های خوش بینانه  دربارۀ پیشرفت های چشمگیر در یادگیری 
غنی،  آموزشی  محیط  فراهم کردن  برای  اغلب،  که  است  الکترونیکی  آموزش  فناوری ها سیستم   این  از  یکی  می شود. 
فراوان  هزینه های  صرف  مستلزم  منابع،  این  فراهم کردن  و  دارد  نیاز  گسترده ای  نرم افزاری  و  سخت افزاری  منابع  به 
است. محاسبات ابری برای فراهم کردن این منابع با صرف کمترین هزینه و ارائۀ سرویس هایی غنی در زمینۀ آموزش 
الکترونیکی است. هدف از این تحقیق بررسی فناوری رایانش ابری و قابلیت های آن، به منظور ارتقای سطح کیفیت 
آموزش، و یادگیری راه حلی مناسب است. به همین منظور، در این تحقیق نخست ضمن معرفی رایانش ابری و خدمات 
برای  آن  راهکارهای  و سپس  پرداخته شده  الکترونیکی  آموزش  در  آن  و محدودیت های  مزایا  بررسی  به  آن،  گوناگون 
ارتقای کیفیت آموزش عالی بررسی شده است و درنهایت، بعد از بررسی خدمات ابری سیار در آموزش، بهترین مدل 

به کارگیری این خدمات در آموزش الکترونیکی و عوامل موفقیت در این امر معرفی شده اند. 

واژگان کلیدی: رایانش ابری،۵ آموزش،۶ آموزش الکترونیکی.۷  

مقدمه

اشکاالت  به  پرداختن  در  به ویژه  آموزش،  در  فناوری  توان 
آموزشی  نیازهای  برآورده کردن  و  تدریس  متداول  روش های 
بدون  دانشجویان،  برای  آموزش  به  دسترسی  بهبود  مانند  امروز، 
به خطرانداختن کیفیت، به شکل روزافزونی در سراسر دنیا درحال 
شناخته شدن است. با استفاده از فناوری، معلمان می توانند آموزش 

آنالین را در هر مکان و زمان، به کمک منابع فراوان دیجیتال، برای 
عمومی  وضعیت  و  ماهیت  مقایسۀ  کنند.با  تسهیل  دانشجویان 
آموزش عالی 2۵ سال گذشته با امروز، تغییرات بسیاری مشاهده 
می شود که همگی به علت پیشرفت های اخیر در فناوری و کاربرد 
حتی  و  چالش برانگیزتر  است  ممکن  این  است.  آموزش  در  آن 
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توصیف ناپذیر باشد که آموزش عالی در 2۵ سال آینده، به ویژه در 
زمینه ای که هم محدودیت های مالی و هم پیشرفت  فناوری های 
بیشتِر  امروزه  بود.  خواهد  چگونه  است،  افزایش  به  رو  آنالین 
اوقات  ازجمله  زندگی،  جنبه های  تمامی  در  را  فناوری  کودکان 
فراغت، در خانه و در مدارس هر روز لمس می کنند. برای آن ها 
از  بخشی  به منزلۀ  را  فناوری ها  این  از  استفاده  که  است  طبیعی 
از  ادامه دهند )Thomas, 2012(. یکی  تحصیالت عالی خود 
این فناوری ها استفاده از رایانش ابری است که مفهوم اولیۀ آن به 
دهۀ 19۵0 میالدی برمی گردد )رحیمی، 1394(. امروزه با توجه 
به اهمیت روز افزون رایانش ابری در حوزۀ آموزش الکترونیکی و 
توجه متخصصان به استفاده از آن برای ارتقای عملکرد سیستم های 
انجام  حوزه  این  در  متعددی  پژوهش های  الکترونیکی،  آموزش 

شده که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
مدل های  کارایی  »ارزیابی  عنوان  با  خود  پژوهش  در  وکیلی 
رایانش ابری در ارائۀ سرویس های یادگیری الکترونیکی« آموزش 
ابر را در حکم راهکاری مناسب برای حل  الکترونیکی مبتنی  بر 
چالش های حوزۀ آموزش الکترونیکی مطرح کرد و به این نتیجه 
رسید که با استفاده از رایانش ابری در آموزش الکترونیکی، ضمن 
آموزش  و  یادگیری  سیستم  زیرساخت  مقیاس پذیری  افزایش 
فراهم کردن  )با  منابع  کارآمد  به کارگیری  امکان  و  الکترونیکی 
هزینه های  ابر(،  در  نیاز  برحسب  منابع  ظرفیت  تغییر  قابلیت 
می یابد  کاهش  سیستم  نگه داری  و  راه اندازی  منابع،  مدیریت 

)وکیلی، 1392(.
ابری  »رایانش  عنوان  با  تحقیقی  در  همکاران  و  مارتینز  گنزالز 
 112 بررسی  به  جدید«  تکنولوژی  با  زمینه یابی  یک  آموزش:  و 
پژوهش در این حوزه پرداخته اند و درنهایت به این نتیجه رسیدند 
عبارت اند  آموزش  در  ابری  رایانش  از  استفاده  مزایای  برخی  که 
نرم افزاری؛  و  سخت افزاری  هزینۀ  در  صرفه جویی   )1 از: 
یادگیری   )3 ابر؛  مبتنی بر  کاربردی  برنامه های  مفیدبودن   )2
 )۵ منعطف؛  یادگیری  محیط های   )4 خودسازمان دهی شده؛ 
کمک به یادگیری سیار. از سوی دیگر، برخی محدودیت های آن 
عبارت  اند از: 1. امنیت و محرمانه بودن داده ها؛ 2. قابلیت اعتماد؛ 

 .)Gonzalez-Martinez et al., 2015( 3. مدل های قیمت
مولتو و کابالر در پژوهشی با عنوان »استفاده از ابر در پشتیبانی 
ابر،  سرویس های  که  رسیدند  نتیجه  این  به  برخط«  دوره های 
این  و  می کنند  آسان تر  را  برخط  دوره های  مدیریت  و  راه اندازی 
دوره ها را با اینترنت در سراسر دنیا دست یافتنی می کنند. استفاده 
منابع  تدارک  و  ارتباطات  آسان کردن  برای  ابر  سرویس های  از 
برای  بی نظیری  قابلیت های  آزمایشگاه های دور،  برای  محاسباتی 
لپ تاپ  یک  کمک  به  می کند.  فراهم  برخط  دوره های  مدیریت 
با  را  برخط خود  قادر است دورۀ  ارتباط شبکه ای، مدرس  و یک 
کند  راه اندازی  مدیریتی  تالش  به  نیاز  کمترین  با  و  باال  کیفیت 

.)Mobile learning, 2014(
و  ابری  شبکه های  »ترکیب  عنوان  با  تحقیقی  در  آبرامز 
آزمایشگاه های  پیشرفتۀ  تحلیل  برای  دوره  مدیریت  سیستم های 
در  که  این شکل طراحی کرد  به  را  تحقیق خود  تدریس« فضای 
را  نتایجشان  و  داده ها  دانشجویان  آزمایشگاه شیمی،  آن، در یک 
از راه دراپ باکس )Dropbox(، که نرم افزاری مبتنی  بر ابر است، 
این  به  می توانند  دانشجویان  او  گفتۀ  به  می گذاشتند.  اشتراک  به 
نتایج را میان  و  پیدا کنند و آن ها را تحلیل کنند  داده ها دسترسی 
سال های  طی  دیگر  دوره های  و  کالس ها  گروه ها،  دانشجویان، 
هم  خانه  از  حتی  به راحتی،  آن ها  گذارند.  اشتراک  به  گوناگون 
اهداف  به  رسیدن  برای  نیز  و  یابند  دسترسی  داده ها  به  می توانند 

.)Abrams, 2012( یادگیری از فضای مشارکتی استفاده کنند
برخی تحقیقات، مزایای حاصل از ساختار مشارکتی و ارتباطی 
پداگوژی های  در  به ویژه  را،  ابر  بر  مبتنی   کاربردی  برنامه های 
می کنند  تأیید  مشارکتی  یادگیری  یا  مانند ساختن گرایی  خاصی 
معلمان  برخی  نگرش  دنتون  مثال  برای  )Denton, 2012(؛ 
پیش از خدمت را درمورد ابزارهای مشارکتی مبتنی  بر ابر، مانند 
ساختن گرایی  رویکرد  کالس  در  آن  از  که   ،Google Apps
استفاده کرده بودند، بررسی کرد. پاسخ آنان این بود که درکشان 
با استفاده از این تکنولوژی ها افزایش یافت و عالقه  از مفاهیم 
 .)ibid( داشتند که در تدریس های آینده نیز از آن ها استفاده کنند
یانگ، که در تحقیق خود از Google Docs در یادگیری تلفیقی 
آموزشی  فناوری  زمینۀ  در  مشارکتی  اقدام پژوهی  برای گسترش 
 .)Yang, 2012( استفاده کرده بود نیز به نتایج مشابهی رسید
تحقیق دیگری که این مزایا را تأیید می کند، تحقیق توماس است 
که ابزارهای مشارکتی مبتنی  بر ابر گوناگون را به معلمان پیشنهاد 
می کند )Thomas, 2012(. محققان دیگری مانند باتاچاریا و 
و  پاتیل  همکاران،  و  ما  آمادو،  و  ریزاردینی  هرناندز  همکاران، 
 ،Google Docs همکاران، تان و کیم و وود از ابزارهایی مانند
بالگ ها1 یا ویکی ها2 به ترتیب در رشته های گوناگون، مانند علم 
و صنعت، MBA، دوره های یادگیری الکترونیکی، فیزیک، علم 
 Bhattacharya et al.,( کردند  استفاده  برنامه نویسی  و  رایانه  
 2011; Hernandez Rizzardini and Amado, 2012; Ma
 et al., 2010; Patil et al., 2011; Tan and Kim, 2011;

.)Wood, 2011
ابری  رایانش  کاربردی  برنامه های  از  نیز  دیگر  تحقیقات  در 
از  ویلوموسو  و  راجندران   

ً
مثال است؛  شده  استفاده  آموزش  در 

سرویس های ویدئوی مبتنی  بر درخواست3 برای انتقال سخنرانی ها 
برای  مجازی  فضاهای  از  همکاران  و  کوکینوتا  کردند.  استفاده 
جست وجو در موزه های هنری استفاده کردند یا سانگبین و کویژن 

1. Blogs

2. Wikis

3. Video on Demand (VoD)
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از برنامه های کاربردی ابر عمومِی فضاهای یادگیری مجازی برای 
یادگیری زبان خارجی استفاده کردند و به نتایج مثبتی در این زمینه 
 Rajendran and Veilumuthu, 2011; Cucinotta( رسیدند

.) et al., 2012; Songbin and Cuizhen, 2012
هی و همکاران در پژوهشی با عنوان »یک پارچه سازی رایانش 
ابری و بستر یادگیری مودل« مطرح می کنند که با کاربرد رایانش 
می شود؛  بررسی  مودل  در  موجود  مشکالت  مودل،  در  ابری 
را جست وجو  ابر  برپایۀ  مودل  روش های ساخت  که  بدین منظور 
ارائه  مودل  بسترهای  کامل کردن  برای  را  جدیدی  ایده های  کنیم، 
دهیم  ارتقا  را  یادگیرندگان  مطالعات  سطح  بدین ترتیب،  و  دهیم 

 .)He et al., 2015(
دوترا پیورسان و همکاران در پژوهش خود سناریویی را نشان 
دادند که در آن دانشجویان در درس معماری رایانه با مودل d مبتنی  
بر ابر کار می کردند. این مودل ابری محتوای تحویل داده شده را با 
سرعت اتصال دانشجویان مطابقت می داد. دینیتا و همکاران نیز 
در پژوهش خود، نرم افزارهای مبتنی  بر ابر را برای اهداف آموزشی 
معرفی کردند. به این صورت که دانشجویان از NetLab+ استفاده 
کردند. NetLab+ محیطی محاسباتی است که تکالیف عملی را 
در شبکه های رایانه ای در اختیار دانشجویان قرار می دهد. استین و 
همکاران در پژوهش خود نشان دادند که دانشجویان از برنامه های 
کاربردی پویای تجسم و شبیه سازی در ابر، برای یادگیری هندسه و 
جبر و از برنامه های کاربردی ویژه، برای تماشا و یادگیری کارهای 
Dutra Piovesan, et al., 2012 ; Di-( هنری استفاده می کنند
به معرفی  ادامه  nita et al., 2012; Stein et al., 2013(. در 
رایانش ابری و نقش آن در یادگیری الکترونیکی خواهیم پرداخت.

1. رایانش ابری

رایانش ابری نوعی محاسبات مبتنی  بر اینترنت است که داده ها 
و منابع پردازشی به  اشتراک گذاشته  شده را برای رایانه ها و دیگر 
 ،)Hassan, 2011( تجهیزات، براساس درخواست فراهم می کند
همچنین مدلی است که امکان دسترسی در هر مکان و براساس 
می کند  فراهم  محاسباتی  منابع  از  مجموعه ای  به  را  درخواست 
دارند  را  اشتراک گذاشته شده  به  در فضای  پیکره بندی  قابلیت  که 
کاربردی  برنامه های  ذخیره سازی،  فضاهای  سرورها،  )شبکه ها، 
و خدمات( و این منابع به سرعت و با کمترین تالش مدیریتی یا 
 Mell( تعامل با ارائه دهندگان خدمات فراهم شده، آزاد می شوند
کاربر  نیازهای  با  متناسب  منابع  این   .)and Grance, 2011
به سرعت تغییر می کنند و امکان دسترسی به منابع نامحدود را در 
هر زمان فراهم می کنند. در ابر میزان استفاده از منابع برای کنترل 
اندازه گیری می شود و مشتری، به ازای میزان استفاده از سرویس ها، 
.)Gonzalez-Martinez et al., 2015( هزینه پرداخت می کند

آمازون  گوگل،  مانند  بزرگی  صنایع  سهام داران  حمایت  با  امروزه 
به  رو  گوناگون  زمینه های  در  ابری  رایانش  کاربرد  ماکروسافت،  یا 
افزایش است. میلیون ها نفر از سرویس های ابر، ازجمله پست گوگل 
)Google Mail( و دراپ باکس استفاده می کنند. به تازگی شرکت های 
 Salesforce مانند  ابر،  مبتنی  بر  کاربردی  برنامه های  از  بسیاری 
زیرساخت های  از  بزرگ،  و  کوچک  تجارت های  و  می کنند  استفاده 
 Amazon Web Services( مانند  شرکت هایی  پیشنهادی  مجازی 
 Marston et al.,( استقبال می کنند Microsoft Azure و )AWS
 Federal Cloud مانند  پیشگامانی  دولت ها،  میان  در   .)2011
و  داده اند  ارتقا  را  ابری  رایانش  از  استفاده   Computing Initiative
برای تحقیقات  ابر  از زیرساخت   NASA مانند  سازمان های دیگری 
 .)Gonzalez-Martinez et al., 2015( می کنند  استفاده  خود 
ابری  انواع سرویس ها در رایانش  به توضیح تفصیلی دربارۀ  ادامه  در 

خواهیم پرداخت.

1-1. انواع سرویس در رایانش ابری

سرویس های رایانش ابری به اشکال زیر ارائه می شوند:

پردازش،  سرویس،  این  سرویس:2  به منزلۀ  یرساخت  ز  .1

مبتنی بر  محاسباتی  منابع  دیگر  و  شبکه بندی  ذخیره سازی، 
در  مجازی  ماشین های  انتزاع  تحت  مثال،  برای  را  درخواست 
و   Amazon EC2 مانند  می دهد،  قرار  مصرف کننده  اختیار 
Google Compute Engine، که ماشین های مجازی مبتنی بر 
 OpenStack و   Eucalyptus می کنند.  فراهم  را  درخواست 
آن ها  از  سازمان ها  که  بازی اند  منبع  میان افزارهای  از  نمونه هایی 
برای خلق زیرساخت های خود استفاده می کنند. نرم افزار پایه ای، 
از  نامیده می شود.  ناظر  را خلق می کند،  ماشین های مجازی  که 
بیشترین   Hyper-V و   Xen ،VMWare نرم افزارها،  این  میان 
استفاده را دارند. ناظرها نمونه های متفاوتی از ماشین های مجازی 
منابع  که  صورت  این  به  می کنند؛  خلق  محلی  رایانه های  در  را 
واقعی ماشین میزبان را به اشتراک می گذارند و وقتی دیگر به آن ها 

نیاز نباشد تمام می شوند )Buyya et al., 2009(؛

 IaaS برپایۀ  اغلب  سرویس  نوع  این  سرویس:3  به منزلۀ  بستر   .2

با استفاده  برنامه هایی را که  به کاربر اجازه می دهد  بنا می شود و 
حمایت  از  و  شده  ایجاد  اجرایی  محیط های  و  برنامه نویسی  از 
قرار  ابری  زیرساخت  روی  است،  برخوردار  پشتیبانی  خدمات 
خدمات  ارائه دهندۀ  نه فقط  سرویس دهی،  سطح  این  در  دهد. 
کابران  بلکه  اطالعات،  فناوری  بخش  کارکنان  و  نرم افزاری 
 Google ،غیرحرفه ای نیز از منابع استفاده می کنند. در این الیه
 Microsoft Windows Azure و   App Engine (GAE)l

می کنند  فراهم  را  پیاده سازی  و  برنامه نویسی  چارچوب های 

2. Infrastructure as a Service (IaaS)
3. Platform as a Service (PaaS)
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تسهیل می کند؛ بنابراین ابر، حجم کار را بدون هیچ دردسری برای 
کاربران، میان میزبان خصوصی و عمومی انتقال می دهد؛

۴. ابر انجمنی:۵ این ابر برای تعدادی از شرکت های ویژه است 

با یکدیگر به  که منافع، خط مشی ها و منافع انطباقی مشابه را 
اشتراک می گذارند. این ابر را یک شرکت یا گروهی از شرکت ها 
مدیریت می کنند و در مقایسه با ابر خصوصی، هزینۀ کمتری 
می شود  تقسیم  شرکت ها  از  گروهی  میان  هزینه  زیرا  دارد؛ 
)Gaur and Manuja, 2014(. انواع ابر و خدمات رایانش 

ابری در شکل 1 به اختصار آمده است.

2. رایانش ابری در آموزش

2-1. مزایای رایانش ابری در آموزش

مهم ترین مزایای رایانش ابری در آموزش عبارت اند از:

هر  با  و  مکان  هر  از  زمان،  هر  در  کاربران  آسان:  دسترسی   .1
رومیزی6  رایانۀ  و،  سیار  رایانۀ  همراه،  تلفن  ازجمله  دستگاهی، 

امکان دسترسی به برنامۀ کاربردی را خواهند داشت؛ 

برنامه های  شامل  ابری  رایانش  برخط:  کاربردی  برنامه های   .2

Google Apps، Dropbox است  از جمله  برخطی،  کاربردی 
دارند.  آسانی  و کاربری  بوده است  ارزان  و  رایج  مبتنی بر وب  که 
دیگر  از  مقیاس پذیری  و  کم  پاسخ دهی  زمان  دردسترس بودن، 
ویژگی هایی است که این برنامه ها را برای آموزش جذاب می کند. 

(Gonzalez-Martinez et al., 2015)؛

بهترین  سرویس دهی  نوع  این  امروزه  سرویس:1  به منزلۀ  نرم افزار   .3

مدل است و در آن به جای اینکه برنامه های کاربردی در رایانه  کاربران 
عرضه  را  آن ها  اینترنت  سراسر  در  خدمات  ارائه دهندۀ  شود،  اجرا 
تا  واقعی  کاربردی  برنامه های  شامل  سطح،  این  در  منابع  می کند. 
 در دسترس مشتریان 

ً
سرویس های چندرسانه ای یا وب اند و معموال

.(Zhang et al., 2010) اینترنتی قرار می گیرند
Google Docs, Salesforce یا Dropbox نمونه هایی از نرم افزارهای 

 .(Gonzalez-Martinez et al., 2015) این نوع خدمات اند
که  است  شده  تشکیل  ابر  نوع  چهار  از  ابری  رایانش  محیط 
عبارت اند از عمومی، خصوصی، ترکیبی و ابر انجمنی. در ادامه 

به توضیح هریک خواهیم پرداخت.

1-2. انواع ابر
ابرها به چهار دسته طبقه بندی می شوند: 

و  زیرساختی  منابع  آن  در  که  است  ابری  عمومی:2  ابر   .1

دارد.  قرار  مردم  عموم  دسترس  در  اینترنت  سراسر  در  محاسباتی 
این ابر را ارائه دهندۀ سرویس اداره می کند و سرویس های ابری را 

به مشتریان می رساند؛

مخصوص  سرویس ها،  و  زیرساخت  ابر  این  در  خصوصی:3  ابر   .2

شرکت های ویژه  است. اگرچه این نوع ابر از نظر هزینه اثربخشی ابر 
عمومی را ندارد، اما از بعد امنیتی و شخصی سازی ارزش زیادی دارد؛

3. ابر ترکیبی:4 این زیرساخت ابری، ترکیبی کامل از زیرساخت های 

ابرهای گوناگون است و به کمک رابط کاربرها با این ابرها تعامل 
را  پیاده سازی  مدل های  انواع  مزایای  از  سودبردن  بنابراین  دارد؛ 

(Mell and Grance, 2009) NIST۷ شکل 1: مدل رایانش ابری از دیدگاه

5. Desktop
6. Community Cloud
7. National Institute of Standard and Technology

1. Software as a Service (SaaS)
2. Public Cloud
3. Private Cloud
4. Hybrid Cloud
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برخی از این برنامه ها، مانند پردازشگر واژه،1 صفحات گسترده2 
و ارائۀ مطلب3 عمومی بوده است و در آموزش نیز به کار می روند 
و برخی دیگر، ازجمله Blackboard یا Lesson LAMS ویژۀ 

اهداف آموزشی طراحی شده اند؛

3. انعطاف پذیر بودن برای خلق محیط های یادگیری: سرویس های 

منابع،  پیکربندی  توانایی  از  بهره مندی  علت  به  ابر  مبتنی  بر 
امکان  این  منابع،  این  آزادشدن  و  تخصیص   و  دردسترس بودن 
محیط های  در  که  می کنند  فراهم  دانشجویان  و  معلمان  برای  را 
فعالیت  به  یادگیری  و  تدریس  کامل تر  و  غنی تر  شخصی شده، 
بپردازند. فقط یک بار طراحی چنین محیط هایی کافی است تا در 

دوره های بعد، سایر معلمان و دانشجویان آن استفاده کنند؛ 

از  استفاده  با  سیار  یادگیری  در  سیار:  یادگیری  از  پشتیبانی   .4
تلفن  را روی  یادگیری  ویژۀ  برنامه های  دانشجویان می توانند  ابر، 
دسترسی،  به منظور  برنامه ها  این  از  و  کنند  نصب  همراهشان 
یادگیری  محتوای  همگام سازی  و  به اشتراک گذاری  ذخیره سازی، 
در منابع ذخیره سازی نامحدود مجازی استفاده کنند؛ درحالی که 

تمامی عملیات محاسباتی در ابر اتفاق می افتد؛

اینکه  به  توجه  با  ارزشیابی:  و  یادگیری  یس،  تدر از  پشتیبانی   .۵

منابع  به  نیاز  اجراشدن  برای  آموزشی  کاربردی  برنامه های  برخی 
بسیار معمولی دارند، بهتر است روی ابر اجرا شوند؛ زیرا با توجه 
اطالعات  پردازش  صرف  کمتری  زمان  ابر،  نامحدود  منابع  به 
می شود. همچنین می توان روند پیشرفت فرایند تدریس و یادگیری 

را پایش و ارزیابی کرد؛ 

یادگیری:  سیستم های  و  کاربردی  برنامه های  مقیاس پذیری   .6
برنامه های کاربردی روی ابر به علت بهره مندی از منابع نامحدود، 
افزایش  با  و  ندارند  کاربران، محدودیتی  فراوان  تعداد  پذیرش  در 

تعداد کاربران کارایی شان مختل نمی شود؛

7. صرفه جویی در هزینه های سخت افزاری: هزینه های سخت افزاری 

)سیستم  نگه داری  از  بی نیازی  مجازی سازی،  علت  به  ابر  در 
برق  به  بی نیازی  و  نگه داری(  فضای  آتش،  مهار  خنک کننده، 
برای  متخصص  انسانی  نیروی  به  نیازی  همچنین  می یابد.  کاهش 
مالکیت  نحوۀ  این،  بر  افزون   نیست.  زیرساخت ها  به کارانداختن 
را  آن ها  می توان  نیاز  میزان  به  فقط  که  است  به گونه ای  سخت افزار 

اجاره کرد و نیازی به صرف هزینۀ باال برای خرید آن ها نیست؛

8. صرفه جویی در هزینه های نرم افزاری: هزینه های نرم افزاری نیز 

به  نیاز نیست کاربران خود  در رایانش ابری کاهش می یابد؛ زیرا 
را که الزم دارند  نرم افزارهایی  از  و بسیاری  بپردازند  نرم افزار  تهیۀ 

1. Word Processing

2. Spreadsheets

3. Presentations

به شکل رایگان بر روی ابر موجود است. همچنین نرم افزارهایی که 
برای تهیۀ آن ها نیاز به پرداخت هزینه است، با هزینۀ کمتری روی 
ابر موجود است. همچنین هزینه ای صرف نصب و نگه داری این 

نرم افزارها هم نمی شود.

2-2. محدودیت های رایانش ابری در آموزش

مهم ترین محدودیت های رایانش ابری در آموزش عبارت اند است:

برخی  اینکه  به  توجه  با  داده ها:  محرمانه بودن  و  امنیت داشتن   .1

داده ها در آموزش حساسیت باالیی دارند، برای نگه داری از آن ها 
نیاز به سیستم امنیتی متفاوت است که بتواند از داده ها در محیط 
علت  به  محققان  از  برخی  باور  به  کند.  محافظت  توزیع شده 
ناشناخته بودن سرورهای ابری برای مهاجمان و قابلیت جایگزینی 
سرورها،  این  روی  داده ها  ذخیره سازی  همچنین  و  آن ها  آسان 
امنیت به شکل متمرکز و کارا برقرار می شود. با وجود این، ممکن 
است این داده ها به صورت تصادفی یا به علت قوانین محل هایی 

که سرورها در آن ها قرار دارند به خطر بیفتند؛

گوناگوِن  قالب های  به  توجه  با  ارائه کننده ها:4  در  حبس شدن   .2

ابر،  در  مجازی  ماشین های  و  سرویس ها  داده ها،  ذخیره سازی 
امکان انتقال موارد مذکور میان ابرها وجود ندارد. این امر زمانی 
امکان پذیر خواهد بود که استانداردی برای آن تعریف شود و همۀ 

ارائه کنندگان ابر از آن پیروی کنند؛ 

به ویژه  ابری،  سرویس های  اعتماد:  قابلیت  و  عملکرد   .3

کاربران  تا  دارند  باال  باند  پهنای  به  نیاز  تعاملی  سرویس های 
بتوانند از میزان یادگیری مناسبی بهره مند شوند. فقدان پهنای باند 
از  آموزش است.  ابری در  رایانش  از  استفاده  برای  تهدیدی  باال، 
طرفی، این افزایش پهنای باند، مستلزم صرف هزینه های اضافی 
است. همچنین گاهی سرعت پایین پیاده سازی و پیمایش باعث 
تأثیرگذاری در برخی برنامه های کاربردی می شود که تقاضا برای 
آن ها منوط به مدت زمان مشخصی است. در برخی فعالیت های 
مهم آموزشی، مانند برگزاری کالس های درس و تحویل تکالیف 
زیرا  می شود؛  اعتماد  قابلیت  کاهش  باعث  وقفه افتادن  نیز 
دانشجویان و اساتید انتظار دارند در این فعالیت های مهم، سیستم 

با وقفه روبه رو نشود.

3. راهکارهای رایانش ابری برای آموزش عالی

درحال حاضر بسیاری از مؤسسات از فرصت های آموزشی موجود 
در رایانش ابری استفاده می کنند؛ زیرا این فناوری به منزلۀ بستر رایانشی 
مهمی برای به اشتراک گذاری منابع، شامل زیرساخت ها، نرم افزار ها و 

 .)Thomas, 2012( برنامه های کاربردِی درحال تکامل است

4. Vendor Lock-in
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کاهش  به شدت  را  اطالعات  فناوری  هزینه های  فناوری  این 
برای همه  آموزش  فناوری در  منافع  تمامی  برای تحقق  و  می دهد 
فرصت های  کاهش  باعث  بنابراین  می دهد؛  ارائه  مؤثر  راهکاری 
برای  عالی  آموزش  دسترس پذیری  در  شدید  اختالف  و  نابرابر 
دارد؛  اهمیت  برابر  دارند. فرصت  تمایل  آن  به  افرادی می شود که 
زیرا دنیا درحال تبدیل شدن به دهکدۀ کوچک جهانی است. رایانش 
تدریس  برای  بیشتر  منابع  به  را  کم هزینه  و  آسان  دسترسی  ابری 
با  می توانند  معلمان  و  دانشجویان  و  می کند  فراهم  یادگیری  و 
سودمندی بیشتری، حتی دربارۀ استفادۀ گستردۀ آن ها از برنامه های 
کاربردی وب 2 برای یادگیری، کار و همکاری کنند. این برنامه های 
کاربردی، که اغلب رایگان اند، برای بهبود همکاری و مشارکت در 
نه فقط  ابری،  رایانش  بنابراین  می شوند؛  استفاده  تلفیقی  دوره های 

 .)ibid( اثربخشی هزینه، بلکه منافع آموزشی1 را فراهم می کند
این فناوری همچنین به مؤسسات کمک می کند در نرم افزار اداری2 
کارآمدی باالیی داشته باشند. بخش آموزش، که پیش از این استفاده 
از ابر را برای خدمات پست الکترونیک )ایمیل( پذیرفته است، اکنون 
مانند  حیاتی،  کاربردی  برنامه های  انتقال  در  که  دارد  را  امکان  این 
سیستم  و  یادگیری4  مدیریت  سیستم های  مجازی،3  یادگیری  محیط 
.)Khanapurkar, 2011( اطالعات دانشجویی5 از ابر استفاده کند
همچنین رایانش ابری توان سودرسانی به بسیاری از محققان را، 
که درمورد رایانش در مقیاس بزرگ تحقیق می کنند، دارد؛ زیرا آن ها 
مطالب،  تمامی  کنند.  هزینه  واقعی  منابع  مصرف  برای  باید  فقط 
اطالعات دانشجویی و داده های دیجیتال مربوط به آن در ابر ذخیره 
می شوند. درنتیجه تدریس و یادگیری در مکان های بیشتر و زمان های 
منعطف به وقوع می پیوندد. دانشجویان و معلمان می توانند از خانه 
به  متصل  دستگاه  هر  از  استفاده  با  تاکسی اند،  منتظر  هنگامی که  یا 
نیاز  که  محتوایی  به  آی پدها  و  هوشمند  گوشی های  مانند  اینترنت، 
شامل  هزینه،  در  صرفه جویی  منافع  باشند.  داشته  دسترسی  دارند 
وابستگی کمتر به منابع سنتی یادگیری، ازجمله کتب درسی است که 

 .)Thomas, 2012( ممکن است هزینۀ باالیی داشته باشند
مدل  ابری  رایانش  هزینۀ  برای  تخصصی  شرکت های  برخی 
خاصی را ارائه کرده اند؛ برای مثال گوگل و مایکروسافت هر دو به 

مؤسسات کمک می کنند تا:

1. هزینه های زیرساخت فناوری اطالعات، مانند نگه داری مداوم 
و به روزرسانی های سیستم را کاهش دهند؛

و  ایمیل  سیستم های  از  نگه داری  صرف  را  کمتری  زمان   .2

1. Pedagogical

2. Productivity Software

3. Virtual Learning Environments (VLE)

4. Learning Management Systems (LMS)

5. Student Information System (SIS)

به  نیازی  زیرا  کنند؛  راهبردی  ابتکارات  صرف  را  بیشتری  زمان 
وصله کردن،6 به روزرسانی یا ارتقای سرور و نرم افزار نیست؛

آنتی اسپم  و  آنتی ویروس  راهکارهای  از  استفاده  با  را  ایمیل   .3
همیشه به روز محافظت کنند؛

۴. ابزارهای مشترک را برای ارتباط و همکاری با همکالسی ها و 
معلمان به دانشجویان ارائه کنند؛

حمله های  برابر  در  را  داده ها  داخلی،  حفاظت  از  استفاده  با   .۵
ویروس ها، اسپم و فیشینگ محافظت کنند و از حریم خصوصی 

آنالین دانشجویان و معلمان نگه داری کنند؛

۶. خواسته های برتر دانشجویان، ازجمله دسترسی در هر مکان به 
افراد و اطالعات را برآورده کنند و به دانشجویان کمک کنند روابطی 

.)ibid( طوالنی مدت با مؤسسات آموزشی خود برقرار کنند
راهکارهای  پذیرش  همکاران،  و  میکو  ـ  گیلیک  گزارش  به 
برنامه های  داده ها،  تحلیل   ازجمله  دانشگاه،  مدیریت  برای  ابری 
تشخیص  به منظور  دانشگاه  فرایندهای  و  فعالیت ها  کاربردی، 
خدمات  و  انجمنی(  یا  ترکیبی  عمومی،  )خصوصی،  مدل 
عبارت اند  تحلیل ها  این  معیارهای  است.  ابری  رایانش  صحیح 
جامعیت،  محرمانگی،  حساسیت،  حیاتی،  مأموریت  از: 
اهمیت،  حیاتی،  مأموریت  و  داده ها  برآورد  برای  دسترس پذیری 
برنامه های  و  فرایندها  فعالیت ها،  برآورد  برای  دسترس پذیری 

.)Ghilic-Micu et al., 2011( کاربردی

3-1. راهکارهای نرم افزار آموزشی مایکروسافت

 ،7 ویندوز  از  قوی  و  جامع  ترکیبی  مایکروسافت  راهکارهای 
 Microsoft Office 2010 Windows Live Essentials،
برای آموزش  اند. با استفاده از این   Office 365 Live@edu و 
ابزار، که کاربری آسانی دارند، دانشجویان و معلمان می توانند در 
هر جایی به صورت مجازی ارتباط برقرار کرده، همکاری کنند و 
دیدگاه هایشان را به سرعت به اشتراک بگذارند. منافع معمول برای 

آن ها شامل موارد زیر است:

1. دسترسی به ایمیل، مخاطبان و تقویم Outlook؛

و  معلمان  دانشجویان،  میان  فایل  به اشتراک گذاری  امکان   .2
کارمندان؛

3. توانایی ساخت و به اشتراک گذاری آلبوم های عکس و فیلم ها با 
Windows Photo Gallery و Windows Movie Maker؛

4. ذخیره سازی، دسترسی و به اشتراک گذاری مناسب برای اسناد، 
 Windows Live در Microsoft Office عکس ها و فایل های

SkyDrive با 2۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی رایگان؛

6. Patch
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آخرین  مانند  اداری،  نرم افزارهای  در  کارآمدی  افزایش   .۵
لزوم  )بدون   Microsoft Office برنامه های  به روزرسانی های 
و  نگه داری  برای  پرداخت  یا  جدید  نرم افزار  و  سخت افزار  خرید 
 Microsoft Outlook ،Microsoft ازجمله  پیکربندی ها(، 
و   Word ،Microsoft Excel ،Microsoft PowerPoint

Microsoft OneNote؛
6. دسترسی دانشجویی و کارمندی به آخرین به روزرسانی های 
Office با استفاده از همۀ مرورگرها برای دیدن، به اشتراک گذاری 

 .)Thomas, 2012( و ویرایش سادۀ اسناد

پ برای آموزش
َ
3-2. گوگل ا

رایگان  ابزارهای  از  مجموعه ای   )Google Apps( پ 
َ
ا گوگل 

کاربرپسند1 است که شامل Gmail و Google Docs برای اسناد، 
صفحات گسترده و به نمایش گذاشتن با هدف برآورده کردن نیازهای 
سازمان ها در هر اندازه ای است. همچنین این موارد، موارد زیر را 

:)Teeter and Barksdale, 2008( نیز فراهم می کند

Gmail .1: برنامه ای کاربردی مبتنی بر بستر محبوب Gmail در 
Google برای ایمیل؛

2. تقویم: تقویم و برنامه ای کاربردی برای برنامه ریزی که اجازۀ 
همکاری آسان را می دهد؛

درحکم  یا   Gmail در   
ً
مستقیما که  فوری،  پیام رسانی   :Talk  .3

 Talk است.  دسترس  در  مستقل،  نرم افزاری  کاربردی  برنامۀ 
همچنین اجازۀ تماس های صوتی، پست صوتی و به اشتراک گذاری 

فایل را می دهد؛

از  قدرتمند  درعینحال  و  ساده  مجموعه ای   :Google Docs  .۴
برنامه های کاربردی پردازش کلمه، صفحۀ گستره و ارائه؛

۵. صفحۀ شروع: برنامه ای کاربردی که با اضافهکردن ابزارهایی 
از  یک  هر  به  مکان  یک  از  تا  کرد  شخصی سازی  را  آن  می توان 
Google Apps، مانند اخبار، گزارش های هوا و  ابزارهای دیگر 

اطالعات سرگرمی دسترسی یافت.

۴. خدمات ابری سیار در حوزۀ آموزش

و  کاربر  محتوای  میزبانی  از  است  عبارت  ابری  خدمات 
به دست  سفارشی سازی  قابلیت  که  وب  کاربردی  برنامه های 
کاربر را دارد، محتوا و برنامه هایی که کاربران روی سرورهای راه 
استفاده می کنند. وب 2  آن ها  از  رایانه ی  از بستر  دور و مستقل 
به دست  قابلیت سفارشی سازی  از مجموعه ای که  عبارت است 
کاربر را دارد و شامل خدمات مبتنی  بر ابر با تمرکز بر شبکه سازی 
کاربر  به دست  تولیدشده  محتوای  به اشتراک گذاری  و  اجتماعی 

1. User Friendly

است. اینها همپوشانی های قوی میان کارآیی های وب 2 و اصول 
برای   2 وب  ابزارهای  از  اجتماعی  اند.  سازنده گرایی  آموزش 
و  محتوا  بر  مبتنی   و همکاری  به اشتراک گذاری  شخصی سازی، 
زمینه های تولیدشده به دست کاربر با دانش فنی بسیار کِم کاربِر 
برای مثال ونگر  نهایی استفاده می شود )Cochrane, 2012(؛ 
و همکاران پیشنهاد کردند که از ابزارهای وب 2 برای پشتیبانی 
که  ارتباطی  و  همکاری  شود،  استفاده  همکاری  و  ارتباط  از 
انجمن های عملی را برای وجود و تعامل با موانع زمان و فاصله 
فعال می سازند )Wenger et al., 2005(. تخصیص ابزار وب 2 
در چارچوب آموزشی سازنده گرایی اجتماعی، تعلیم و تربیت2 

.)McLoughlin and Lee, 2010( 2 نامیده شده است

به دست  تولیدشده  محتوای  از  آموزش  در  تغییر  این  انعکاس 
وب  از  استفاده  با  یادگیرنده  به دست  تولیدشده  محتوای  به  معلم 
یادگیری سیار است که موجب تخصیص کارآیی های  2، توسعۀ 
بر  سیار  یادگیری  کید  تأ بیشتر  اگرچه  می شود.  سیار   2 وب 
است،  بوده  معلم  به دست  تولیدشده  محتوای  منعطف  تحویل 
و  محتوا  بر  سیار  یادگیری  متمرکزکردن  در  توجهی  شایان  تغییر 
 Andrew( می شود  دیده  یادگیرنده  به دست  تولیدشده  زمینه های 
 et al., 2009; Cochrane and Bateman, 2009; Cook et
 al., 2009; 2010 Herrington and Herrington, 2007;

.)Pachler et al., 2010; Herrington et al., 2009
که  قدرتمندی  سیار  رایانه های  به  هوشمند  گوشی های  که  ازآنجا 
می توانند  اکنون  یافته اند،  توسعه  دارند  را  اینترنت  به  اتصال  قابلیت 
همه جا دسترسی به خدمات مبتنی  بر ابر را به صورت مجازی در هر 
زمینه ای فراهم کنند و ابزاری قدرتمند برای ساخت و به اشتراک گذاری 
ویژگی های  کنند.  فراهم  کاربر  به دست  تولیدشده  محتوای 
منحصربه فرد گوشی های هوشمند عبارت اند از: 1. حضور آن ها در 
همه جا؛ 2. قابلیت حمل؛ 3. عمر طوالنی باتری؛ 4. ابزار ساخت 
زمینۀ  متن، ضبط صدا(؛ ۵.  داخلی، ورود  )دوربین  کاربر  محتوای 
گاه از طریق GPS داخلی؛ 6. حسگرهای قطب نما و ارتباط حوزۀ  آ
نزدیک )NFC(؛ 7. رابط های کاربری منحصربه فرد از راه صفحات 
چندلمسی و حسگرهای داخلی، مانند شتاب سنج ها، ژیروسکوپ ها 
و حسگرهای مجاورت. همچنین گوشی های هوشمند انتخاب های 
پهنای  ارائه می کنند:  را  زیر  موارد  اتصال بی سیم، شامل  از  متنوعی 

.)Cochrane, 2012( و بلوتوث WIFI ،3 باند موبایلG
را  سیار  رایانش  بازار  توان  به سرعت  ابر  بر  مبتنی   خدمات 
از  نسخه هایی  ابر  بر  مبتنی   خدمات  بیشتر  و  کرده اند  شناسایی 
خدماتی را ارائه می کنند که برای تلفن همراه بهینه شده، خدماتی 
که به صورت خودکار، مرورگرهای موبایل را تشخیص می دهد و 
سپس نسخه ای از خدمات خود را که برای صفحات کوچک بهینه 

2. Pedagogy 2.0
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.)ibid( شده ارائه می کنند
با  موبایل  کاربردی  برنامۀ  زیست بوم های  بی نظیر  رشد  همچنین 
تجربۀ  سیار،  رایانش  منحصربه فرد  کارایی های  از  استفاده  حداکثر 
چند  میان  ارتباطی  اغلب  و  می بخشد  بهبود  را   2 وب  کاربران 
برای  را  اجتماعی  شبکه سازی  به ویژه  ترکیب(،1  )یک  ابری  خدمت 
به دست کاربر فراهم  به اشتراک گذاری تجارب و محتوای تولیدشده 
زیر  موارد  شامل  موبایل  کاربردی  برنامۀ  زیست بوم های  می کند. 

است: 

1. فروشگاه iTunes به منظور انتشار رسانه ها و برنامه های کاربردی 
WMD برای iOS؛ 

2. بازار اندروید برای دستگاه های WMD اندروید؛

مبتنی  بر  هوشمند  گوشی های  برای  نوکیا   Ovi فروشگاه   .3
 .Symbian

این زیست بوم های تلفن همراه با رایانش از راه بسترهای وب2، با 
با طیف وسیعی  به آسانی  که  یادگیری سیار،  ساخت چارچوب های 
آموزش  در  را  سیار  یادگیری  اصلی  جریان  پذیرش  که  مدرسان،  از 
دانشگاهی فعال می کنند، اطالعات، محتوا و نرم افزارهای اداری را با 

 .)ibid( لپ تاپ یا رایانه  رومیزی متصل می کنند
بزرگ ترین زیست بوم های برنامۀ کاربردی موبایل شامل موارد زیر 

:)GSMArena, 2011; Perez, 2011( است

 iPhone، iPod(ا  iOS برای   iTunes کاربردی  برنامۀ  فروشگاه   )1
لمسی و iPad شرکت Apple(؛ با بیش از 3۵0هزار برنامۀ کاربردی؛

مبتنی  بر  تبلت های  و  هوشمند  گوشی های  برای  اندروید  بازار   )2
سیستم عامل اندروید با بیش از ۲۵۰هزار برنامۀ کاربردی؛

3( فروشگاه Ovi برای Symbian با بیش از 3هزار برنامۀ کاربردی؛

4( فروشگاه برنامۀ کاربردی Blackberry با بیش از 20هزار برنامۀ 
کاربردی؛

Windows Phone 7 )۵ با بیش از 9هزار برنامۀ کاربردی. برخی 
خدمات ابری سیار برای به اشتراک گذاری رسانه ها عبارت اند از: 

l،Blogging ،Video Streaming ،Video Sharing ،Photo Sharing 
 Reality Browsers ،Media Posting ،Microblogging   
  .Presentations ،File Sharing ،Audio Sharing ،Augmented

اداری  نرم افزارهای  برای  سیار  ابری  خدمات  از  دیگر  برخی  و 
Document Sharing، RSS، Email، Maps از:   عبارت اند 
Calendar Sharing، Mind Mapping، Polling، Social   
 Networks، Project Manage ment، Information Sharingا  ا

.٪)ibid(l

1. Mashup

4-1. عوامل حیاتی موفقیت در خدمات ابری سیار در حوزۀ آموزش
طرح ها نشان می دهند که تغییر در آموزش مستلزم چیزی فراتر 
براساس   .)ibid( است  ابری سیار  ابزارهای  به  از دسترسی ساده 
سال های  میان  سیار  یادگیری  پروژۀ   30 از  به دست آمده  تجارب 
آموزشی  موفقیت  حیاتی  عامل  شش  کوکران   ،2011 تا   2006
برای یک پارچه سازی وب 2 سیار  برجسته  به منزلۀ موضوعات  را 
شناسایی کرده است )Cochrane, 2010b(. این عوامل موفقیت 
با برآورد موارد زیر در طی طرح های وب 2 سیار شناسایی شده اند:

در  که  )همان طور  به دست آمده  رضایت  و  دانشجویی  مشارکت  سطح   .1
بررسی های ارزیابی کننده2 و بازخورد گروه مشارکت کننده مشهود است(؛

2. سطح وبالگ نویسی سیار3 که دانشجویان در دوره ها به دست 
آورده اند؛

3. بازخورد فکری4 مدرس؛

۴. مشاهده های محقق در مقام شرکت کننده در تحقیق عملی؛

۵. برآورد هریک از چرخه های تحقیق عملی.

شش عامل حیاتی موفقیت آموزشی در قالب موارد زیر بیان می شوند:

1( جامعیت آموزشی فناوری در دوره و ارزیابی؛

2( مدل سازی مدرس برای استفادۀ آموزشی از ابزار؛

3( تشکیل انجمن یادگیری پشتیبان؛

۴( انتخاب صحیح دستگاه های سیار و نرم افزار اجتماعی وب2؛

۵( پشتیبانی فناورانه و آموزشی؛

۶( برقراری تعامل پایدار، که توسعۀ تغییرات هستی شناسی را هم 
برای مدرسان و هم برای دانشجویان آسان می کند.

۴-2. آیندۀ خدمات ابری سیار در حوزۀ آموزش

با  که چشم اندازی  است  به گونه ای  سیار  رایانش  تغییر  سرعت 
تغییر سریع ارائه می کند و می تواند امکان پیش بینی جهت گیری ها 
یا پیشرفت های آینده را دشوار کند. بهترین کار یادگیری از مسیر 
سیار  ابری  خدمات  یا  سیار   2 وب  است.  اخیر  پیشرفت های 
به سرعت به منزلۀ جریان اصلی در فعالیت های اجتماعی کاربران، 
در وضعیت آموزشی رسمی پدیدار شده اند؛ البته هنوز در وضعیت 

.)Cochrane, 2012( رسمی این گونه نیست
کرده اند:  خاطرنشان  ویشارت  و  تراکسلر  همان طورکه 
جنبه های  از  بسیاری  بر  تأثیر گذاری  توان  سیار  »دستگاه های 

2. Evaluative Surveys

3. Mobblogging

4. Reflective
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اطالعات  عکس ها،  ایده ها،  )که  دانش  که  دارند  را  فرایندهایی 
تحویل،  منتشر،  ذخیره،  تولید،  آن ها  توسط  آن هاست(  تفسیر  و 
از یک  آن ها بخشی  و مصرف شده است. درحال حاضر  مطرح 
و  تولید  را  تا محتوا  اجازه می دهند  به هرکسی  که  سیستم هستند 
منتقل کنند، نه اینکه منفعالنه فقط آن را ذخیره و مصرف کنند که 
این امر، دستگاه های سیار را بخشی جدایی ناپذیر از تفکر وب2 
می سازد که افراد را از تماشاگر صرف بودن به سازندگان آن تبدیل 
نیستند.  وب  ایستای  نویسندگان  فقط  آن ها  باوجوداین،  می کند. 
برای گرفتن  این ظرفیت  از  بهره برداری  آن ها درحال  دستگاه های 
مکان  به  و مختص  زمینه  از  گاه  آ که  اطالعاتی هستند  بازیابی  و 
اجتماعی  شبکۀ  فناوری های  حاضر  درحال  این،  عالوه بر  است. 
و  کرده اند  مهاجرت  سیار  دستگاه های  به  رومیزی  رایانه های  از 
سیار،  دستگاه های  برای  که  هستند  فناوری های  تکمیل  درحال 
سیستم های  سایر  یا  توییتر2  شامل  سیستم ها  این  است.  بومی1 
می دهند«  اتصال  را  انجمن ها  که  هستند  ریزوبالگ نویسی3 

.)Traxler and Wishart, 2011(
به نظر می رسد آیندۀ وب 2 سیار یا خدمت ابری سیار با امتناع 
رایانه های Apple از پشتیبانی از Flash روی بستر iOS و ظهور 
 ،HTML5 مبتنی بر  وب  سیار  بهینه شدۀ  کاربردی  برنامه های 
مرگ Flash را نمایان می کند. درحال حاضر برنامه های کاربردی 
وب  توسعۀ  برای  را  چندبستری4  راهکار  ساده ترین  وب،  سیار 
که  می رسد  به نظر  این گونه  سیار  بستر  منظر  از  می کنند.  ارائه   2
آیندۀ نزدیک، رقابتی زیست بوم با سه اسب میان iOS، اندروید 
سیار  ابری  خدمات  همچنین  باشد.   Windows Phone7 و 
معرفی  مانند  ابر،  به  انتقال  برای  رسانه ها  به اشتراک گذاری  با 
Player ابری آمازون و انگیزۀ احتمالی iTunes برای حرکت به 
موازات خدمات iCloud شرکت Apple، که در سپتامبر 2011 
ارائه می کند.  انتشار رسانه ها  ابتکاری جدید در  منتشر می شود، 
دامنۀ  در  عالی  آموزش  در  سیار  ابری  خدمات  یک پارچه سازی 
باوجوداین،  می ماند.  باقی  نوآور  مدرسان  و  پیشگامان  کاری 
راه  از  که  دارد  وجود  مؤسسات  گسترده تر  پذیرش  از  مثال هایی 
تجربۀ محقق و پذیرش متعاقب وب 2 سیار درحکم چارچوبی 
تحصیلی  مؤسسۀ  در  الکترونیکی  یادگیری  جدید  راهبرد  برای 

.)Cochrane, 2010a( محقق نشان داده شده است

ین مدل کدام است؟ ۵. بهتر

گاه باشند که تمامی این مدل ها، مزایا و معایب  سازمان ها باید آ
خاص خود را دارند که دربردارندۀ مسائل حریم خصوصی و امنیت 

1. Native

2. Twitte

3. Micro-Blogging

4. Cross-Platform

است. هدف رایانش ابری فراهم سازی دسترسی آسان و مقیاس پذیر 
به منابع رایانشی و خدمات فناوری اطالعات بدون به خطر انداختن 

.)Tomas, 2012( امنیت داده ها در برنامه های کاربردی است 
اولویت  باالترین  داده ها  خصوصی  حریم  و  امنیت  که  زمانی 
هزینه  اثربخشی  اما  است،  گزینه  بهترین  خصوصی  ابر  باشد، 
ابر عمومی امنیت و  را با مشکل روبه رو می کند. از سوی دیگر، 
منفعت  اما  می کند  ارائه  داده ها  برای  را  کمتری  خصوصی  حریم 
صرفه جویی اقتصادی را دربر دارد. برای نوع بهره برداری از مزایای 
رایانش ابری، سازمان ها باید تصمیمات هوشمندانه ای در انتخاب 
نوع گسترش ابر و مدل های خدمات، که برای آن ها مناسب باشد، 

.)ibid( اتخاذ کنند
مطالعات  »بنابر  همکاران:  و  میکو  ـ  گیلیک  گزارش  به 
انجام گرفته در سال های اخیر، بیشتر دانشگاه ها از رویکردهای 
را  اساسی  زیرساخت  عناصر  که  می کنند  استفاده  ترکیبی  ابر 
و  می دارند  نگه  دانشگاه  اکید  کنترل  تحت  خودشان  محل  در 
می کنند«  برون سپاری  هستند  حساس  کمتر  که  را  اجزایی  تنها 

.)Ghilic-Micu, 2011(
گاه باشند که تمامی طرح ها ممکن است به همۀ  سازمان ها باید آ
کنترل های امنیتی نیاز نداشته باشند. آن ها باید سطح تحمل پذیری 
مخاطره را در هر طرح، براساس حساسیت اطالعات و عملیات 
برآورد کنند و سپس تصمیم بگیرند که کدام ترکیب های مدل های 
گسترش و خدمات مناسب است تا بتوانند میان مخاطرات و منافع 
تعادل برقرار کنند. زمانی که سازمانی مدل گسترش را تشخیص 
بدهد باید درمورد مدل خدمات )IaaS، PaaS یا SaaS( تصمیم 
بگیرد. این نقطه ای است که هر ارائه کنندۀ خدمات نیز قادر است 
پیشنهاد بدهد؛ زیرا او بهترین راه را برای تحویل نیازهای سازمان 

.)Tomas, 2012( به برنامه های کاربردی مشخص می کند

6. نسل بعدی آموزش به کمک رایانش ابری

با  که  است  نقطه ای  آموزشی  سیستم های  در  ابری  رایانش 
را  بزرگی  پیشرفت های  یادگیری،  زیرساخت  در  اساسی  تغییرات 
رقم می زند. استادان، دانشجویان، مربیان5 و دیگر دست اندرکاران 
مانند  ابر،  محیط  در  را  مجازی  زیرساخت های  می توانند 
بسازند؛ برای مثال   Microsoft Sharepoint 2007 زیرساخت
هر دانشگاه، دانشکده، دبیرستان یا دبیرستان مقدماتی می تواند به 
آموزشی  بخش سیستم  هر  برای  و  کند  ابر حرکت  محیط  سمت 
مدیریت  دانشکدۀ  آموزش،  دانشکدۀ  هنر،  و  علوم  )دانشکدۀ 
در  زیست شناسی(  دانشکدۀ  یا  پرستاری  دانشکدۀ  کسب وکار، 
بخش  هر  سپس  بسازد.  اینترانتی«  »پورتال های  ابر،  زیرساخت 
آموزشی پورتال اینترنتی ابری خود را با محتوای آموزشی، برنامۀ 

5. Tutors
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تحصیلی و اطالعات آموزشی ویژه، که منحصر به نیازهای خود 
است، مدیریت و مستقر کند.

و  دانش  می توانند  که  ابری،  رایانش  خدمات  ارائه کنندگان 
تخصص برای مهاجرت دامنۀ کامل زیرساخت سیستم آموزشی 
از دامنۀ زیرساخت سیستم آموزشی موجود به محیط زیرساخت 
شایسته ترین  کنند  ثابت  باید  باشند،  داشته  را  ابری  رایانش 
ارائه کنندگان خدمات ابری برای تمامی مشتریانی اند که پیش بینی 
مقام  در  می کنند.  خریداری  را  ابری  خدمات  آینده  در  می شود 
ارائه کنندۀ خدمات رایانش ابری با سطح تجاری برتر، اگر ایده ای 
در  آموزشی  سیستم  اکتساب1  و  ادغام  برای  فوق  سناریوی  مانند 
 در هر صنعت دیگری، 

ً
با موفقیت اجرا شود، تقریبا ابری  محیط 

محیط های  تمامی  مهاجرت  برای  عالی تری  فرصت های  حتی 
زیرساختی به رایانش ابری وجود خواهد داشت. الزامات سناریوی 

آموزشی رایانش ابری فوق عبارت اند از:

سیستم های  ایمیل  سیستم  بستر  باید  ابری  محیط  زیرساخت   .1
با موفقیت مدیریت کند  آموزشی را برای دانشجویان و دانشکده 

و امن نگه دارد؛

2. تخته سیاه و بسترهای دورۀ آنالین باید دائم مانند قبل از ادغام و 
اکتساب پاسخ گو و در دسترس  باشد؛

کارمندان  و  دانشجویان  استادان،  که  رایانه هایی  و  سرورها   .3
با کمترین زمان ازکارافتادگی برای خدمات  باید  استفاده می کنند 

در دسترس باشند؛

۴. دسترسی اینترنتی و از راه دور باید در دسترس باشد و اتصال و 
پهنای باند باید عالی و متناسب با ادغام و اکتساب باشد؛

۵. دسترسی به پورتال و دامنۀ سیستم آموزشی باید امن باشد.
یادگیری  به سمت زیرساخت های  آموزشی  برخی سیستم های 
غیرسنتی یا به عبارت دیگر، دانشکده یا دانشگاه مجازی حرکت 
است  این  مجازی  دانشگاه های  منحصربه فرد  مشخصۀ  کرده اند. 
که به دست یک رئیس دانشکده، یک مدیر ارشد فناوری و مشاوران 
اداره می شود و شامل یک اتاق ِسرور بزرگ با سرورهایی با سطح 
محیط  مشابه  دیگر،  عبارت  به  است.  قدرتمند  بسیار  تجاری 
رایانش ابری، تمامی اطالعات محتوایی آموزشی در انبار داده ها 

در مکان های مشخص قرار دارند.
برای  غیرسنتی  آموزشی  یادگیری  زیرساختی  سیستم های 
نسل  آموزشی  زیرساخت های  در  غیرسنتی  و  سنتی  دانشجویان 
بعدی عمل می کنند و رایانش ابری راهکار فرایند مجازی سازی را 
فراهم می کند که به دست ارائه کننده های خدمات ابری با تخصص 

.)Marshall, 2012( مخصوص مدنظر تأمین شده است

1. Merger and Acquisition (M&A)

نتیجه گیری

در  ابری  رایانش  قابلیت های  و  سرویس ها  انواع  مطالعه  این  در 
آموزش  فناوری در  این  به مزایا و محدودیت های  و  بررسی  آموزش 
ابری در آموزش امکاناتی را فراهم می کند که  پرداخته شد. رایانش 
به کمک آن هزینه های فناوری کاهش یافته، ظرفیت ها، توانایی ها و 
اعتبار افزایش می یابد. در واقع هدف، خلق قالب محاسباتی مشترک 
برای پردازش داده ها، خلق دانش و به اشتراک گذاشتن آن و توسعۀ بیشتر 
است. در این مطالعه با بررسی نتایج پژوهش های متعدد این نتیجه 
حاصل شد که مهم ترین مزایای رایانش ابری در آموزش عبارت اند 
انعطاف پذیر بودن  برخط،  کاربردی  برنامه های  آسان،  دسترسی  از: 
برای خلق محیط های یادگیری، پشتیبانی از یادگیری سیار، پشتیبانی 
از تدریس، یادگیری و ارزشیابی، مقیاس پذیری برنامه های کاربردی 
و  سخت افزاری  هزینه های  در  صرفه جویی  یادگیری،  و سیستم های 
از:  عبارت اند  آموزش  در  آن  مهم ترین محدودیت های  و  نرم افزاری 
امنیت و محرمانه بودن داده ها، حبس شدن در ارائه کننده ها، عملکرد 

و قابلیت اعتماد و مواردی از این دست.
همچنین با توجه به مزایا و محدودیت های رایانش ابری در آموزش، 
راهکارهای رایانش ابری برای آموزش، به ویژه در سطح آموزش عالی، 
بهبود  برای  و  آموزش  امر  در  ابری  رایانش  که  اهدافی  شد.  بررسی 
و  نابرابر  فرصت های  کاهش  از  است  عبارت  کرده  مطرح  یادگیری 
افزایش دسترس پذیری، کارآمدی در نرم افزار اداری و انعطاف پذیری 
در ارائۀ آموزش. به منظور رسیدن به این اهداف، خدمات ابری سیار 
در حوزۀ آموزش عبارت اند از قابلیت سفارشی سازی به دست کاربر 
و توسعۀ یادگیری سیار که موجب تخصیص کارایی های وب 2 سیار 
چیزی  مستلزم  آموزشی  تغییر  که  می دهند  نشان  تحقیقات  می شود. 
ابزارهای ابری سیار است. عوامل حیاتی  به  بیشتر از دسترسی ساده 
آموزش شامل شش عامل  ابری سیار در حوزۀ  موفقیت در خدمات 

است که در شکل 2 به اختصار آمده است:
دستگاه های سیار بخشی از سیستم آموزشی اند که به هرکسی اجازه 
می دهند محتوا را تولید و منتقل کنند، نه اینکه فقط به صورت منفعالنه 
بخش  را  سیار  دستگاه های  امر،  این  که  کنند  مصرف  و  ذخیره  را  آن 
جدایی ناپذیر تفکر وب 2 می داند که افراد را از تماشاگر صرف بودن 
استفاده  به سوی  جهت گیری  بنابراین  می کند؛  تبدیل  آن  سازندگان  به 
از این دستگاه ها در آموزش راهکار مناسبی در دنیای امروز برای رفع 
نیازهای یادگیرندگان، فارغ از وابستگی به نرم افزارهای گوناگون، است.

با توجه به نکات مطرح شده، آینده ای که می توان برای رایانش ابری 
در آموزش متصور شد، آموزش و یادگیری مجازی است. نسل بعدی 
آموزش، به کمک رایانش ابری در سیستم های آموزشی راهکار فرایند 
خدمات  ارائه کننده  های  به دست  که  می کند  فراهم  را  مجازی سازی 

ابری با تخصِص مدنظر تأمین شده است. 
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