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Abstract 
Emerging technologies of information and communications have been severely affected the society 
particularly impact on educational systems and new directions (E-Learning). E-learning rapidly become a 
significant issue and its place has stabilized in the educational structure of many countries and now 
learning modern methods being influence to all educational and commercial institutions of the world. 
Currently e-learning has many changes in higher education and introduced as a new model of a modern 
educational system and changed learning concepts in the past. 
In this review paper, after introduction of e-learning system and its main components including CMS 
and LMS, the world's newest learning management systems has been studied. Finally the latest version 
of the Blackboard learning management system is presented. 
Keywords  
Learning, E-Learning, Learning Management System, Content Management System, Education, 
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 چکیده

ویژه در  این تأثیرات به. هاي نوظهور در زمینه ارتباطات و اطالعات، جامعه را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است فناوري
قابل  سرعت ا صورت امروزي ب آموزش الکترونیکی به .دهد خود را نشان می) الکترونیکیآموزش (هاي آموزشی و ابعاد جدید آن  نظام

هاي مدرن آموزشی  اکنون روش ه و همجایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاري از کشورهاي جهان تثبیت نمود و رواج یافته توجهی
عنوان یک الگوي جدید  در حال حاضر، یادگیري الکترونیکی به .در حال نفوذ به تمام مراکز و مؤسسات آموزشی و تجاري دنیا است

 .هاي گذشته را متحول کرده است گیريدر سیستم آموزشی مدرن شناخته شده و مفهوم یاد
، جدیدترین LMSو  CMSدر مقاله حاضر پس از معرفی سیستم آموزش الکترونیکی و بررسی اجزاي اصلی آن از جمله 

در نهایت جدیدترین نسخه سیستم مدیریت آموزشی با نام تجاري . اند هاي مدیریت آموزشی روز دنیا مورد بررسی قرار گرفته سیستم
  .د معرفی شده استبور بلک
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 مقدمه 
این عصر،  وردهايادست ترین از مهم یکی. اي در حوزه آموزش ایجاد شده است رات عمده، تغییاطالعات با ورود به عصر فناوري

هاي  آموزش توسعه اکنون محور هم .باشد که موجب ایجاد تحول شگرف در نظام آموزشی شده است می ترونیکیالک آموزش
با توجه به حجم گسترده تقاضا براي آموزش از یک سو و ناتوانی  .باشد می مجازي هاي آموزش جهان، کشورهاي اکثر در الکترونیکی

هاي نوین آموزش الکترونیکی از سوي دیگر، ایجاد و توسعه  هاي فراوان روش همچنین قابلیتگویی به آن و  نظام کنونی در پاسخ
 24 طول در و خودکار صورت به مجازي آموزش]. 1[هاي آموزش الکترونیکی به امري ضروري و مهم بدل گردیده است  سیستم
 مرور را خود دروس روز شبانه از دلخواه زمان هر توانند در می مخاطبان بنابراین، .باشد می فراگیران دانش اختیار در روز شبانه ساعت

  مروري  مقاله



  

         

   هاي نوین آموزش الکترونیکی مروري بر سیستم

  2، شماره 4، دوره 92 تابستان

M
E

D
IA

 

63 

 هر در بایست بالقوه می صورت الکترونیکی به آموزش که گفت توان می در واقع. و با سیستم آموزش الکترونیکی در تعامل باشند کرده
 و یافته توسعه براتیمخا هاي شبکه است الزم پتانسیل این به بخشیدن فعلیت براي البته .باشد دسترس در دلخواهی مکان و زمان

از ، تعداد بیشتري محدودیت فیزیکی و زمانی دلیل عدم هآموزشی ب در این روش. دتحقق آن فراهم شو براي بسترهاي اساسی
   .توانند در هر زمان و مکانی در کالس درس شرکت نمایند ان میفراگیر

تباط از راه دور به منازل و ادارات، باعث ایجاد تحول در تحوالت اخیر در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و نفوذ ابزارهاي ار
 ابزارها و وسایل آموزشی شده و امروزه مخاطبان این شیوه آموزشی با داشتن یک پایانه کامپیوتري و یا حتی یک دستگاه سیار

)Mobile Device( شده توسط آن را فرا گیرند هاي مدیریت آموزشی  تعامل کرده و مطالب ارائه ستمتوانند با سی در هر جایی می .
سسات و در مؤ هاي مدرن آموزشی در قالب روش اند و افتهتوسعه ی یهاي تحت وب متنوع در زمینه آموزش الکترونیک امروزه برنامه

 سازي فرایند آموزش براي تمام افراد ن حوزه با هدف آسانهاي نوین در ای روش. شوند مراکز مختلف آموزشی و تجاري استفاده می
ها با یکپارچه کردن  ن روشای. هاي آموزشی در طی یک دوره تحصیلی در حال بهبود هستند طسازي محی کنواختجامعه و ی

ستم جامع انجام هاي مختلف اداري و آموزشی را در قالب یک سی تسازند تا کلیه فعالی هاي آموزشی، کاربران خود را قادر می ستمسی
اي کاهش  را به شکل قابل مالحظه هاي اداري و آموزشی نهکاربران را به همراه داشته و هزیاین امر در واقع سهولت کار  .دهند

  . دهد می
، تحصیل و از تمام اقشار جامعه به آموزش یابی ا کردن امکان دست، مهییین آموزش الکترونیکوهاي ن روش از اهداف اساسی

منظور  توانند به ب اساتید در سراسر دنیا ممکن خواهد بود و مسئوالن می، امکان انتخاوهدر این شی. بین رفتن مرزهاي جغرافیایی است
ها و موسسات آموزش عالی،  مدارس، دانشگاه آموزش الکترونیکی در تمامی. ، اساتید مجرب و کارامد را برگزینندسطح آموزش ارتقاي

هاي الزم صورت  سازي نهو از نظر فرهنگی زمی تنها کافی است بستر اجراي آن فراهم باشد. باشد صنعتی و تجاري قابل ارائه می
هاي آموزشی  فرصتپذیري و دسترسی به  ش انعطافهاي زمانی و مکانی در این سیستم باعث افزای تاز بین رفتن محدودی. پذیرد

  . شود براي همگان، بهبود عمومی کیفیت آموزش و تدریس می
 سیستم آموزش الکترونیکی

و یادگیرندگان  هاي محیط فیزیکی کالس درس است و محیط آن شامل اکثر ویژگی از آموزش آموزش الکترونیکی روش نوینی
 و دادن آموزش فرآیند از است عبارت، این روش. ]2[کنند  از این طریق با استاد ارتباط برقرار نموده و محتواي آموزشی را دریافت می

ی است که با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی اعم از صوتی، های شامل همه آموزش هاي الکترونیکی و سیستم کمک به یادگیري
هنوز در  و محسوب شده اي نو این شیوه آموزشی پدیده ،در دنیاي امروز]. 3[ شود انجام می مشابه آناي و  اي، شبکه تصویري، رایانه

هاي  قت آموزش الکترونیکی یکی از شیوهدر حقی. یا شناخت اندك و مبهمی از آن وجود دارد ماندهبسیاري از نقاط جهان ناشناخته 
 آموزش توان می و شده است رفع سنتی آموزش هاي محدودیت از بسیاري آموزش الکترونیکی از استفاده با .آموزش از  دور است

 رايب آموزشی هاي برابر فرصت ایجاد از است عبارت که دانست بشر حقوق هاي جنبه از یکی تحقق براي اي مقدمه الکترونیکی را
 آموزش اصلی هدف یا شعار .نماید مرتفع را نیز ها محرومیت ها، محدودیت رفع بر عالوه تواند الکترونیکی می آموزش بنابراین. همگان

آموزش سنتی به یادگیري  تبدیل ها، هزینه کاهش زمان، در جویی صرفه. باشد می "در هر مکان و زمان هر در آموزش" الکترونیکی
  .باشد می یادگیري و آموزش توسعه در نوین این شیوه موفقیت و رشد علل ترین مهم از افزایش کارایی، و انگیزه با سیار

هرچه  کوشند میها  ویژه دانشگاه اما مراکز و مؤسسات آموزشی به رود شمار می این شیوه آموزشی در کشور ما صنعتی نوپا به
اجراي این سیستم نوین آموزشی . در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه کنندتر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور  سریع

سایت آموزش مجازي  1380این راستا در سال  در. وري قرار گرفتادر دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فن 1370در اواخر دهه 
اولین مؤسسه آموزش الکترونیکی  1382در سال  .]4[ اندازي شد درس براي دانشجویان روزانه دانشگاه، راه 9دانشگاه تهران با ارائه 

سسه ؤاین م 1386هاي آموزشی و افزایش تعداد دانشجویان، در سال  توابسته به دانشگاه شیراز تأسیس و با توجه به گسترش فعالی
قالب مراکز آموزش  واحدهاي آموزش الکترونیکی خود را در ،هاي مطرح کشور هاز دانشگا اکنون بسیاري هم. شدبه دانشکده تبدیل 

  ].4[ اند نموده اندازي راه مجازي
  ساختار اصلی سیستم آموزش الکترونیکی

 Learning Management( سیستم مدیریت آموزشی: اند ل شدهاز دو بخش اصلی تشکی یهاي آموزش الکترونیک سیستم
System( و سیستم مدیریت محتوا )Content Management System( ]5[.  
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  ت آموزشیسیستم مدیری

ارتباط  برقراري جهت مناسبی بستر افزار ن نرمای. وجود آمده است مر آموزش بهمنظور تسهیل در ا است که به افزاري نرم
 )E-Content(ی امکان دسترسی دانشجویان به محتواي الکترونیکها و همچنین  مؤسسات و دانشگاه، اساتید و مسئولین اندانشجوی

هاي مدیریت آموزشی زیرساختی براي آموزش  ستمسی .کند میرا فراهم  اینترنت و مرورگرهاي وب از طریق آموزشی ارائه شده
 وري قابل دسترس در همه جال شدن به فنادر حال تبدی و] 6[ کنند را مدیریت می فعالیت یادگیرندگانبوده و پیشرفت و ی الکترونیک

)ubiquitous( افزار  نرم .]7[ اند ته شدهرفسسات آموزش عالی پذیشتر مؤهستند و در بیLMS سایت معمولی است  ک وبدر ظاهر ی
هاي موجود در پنل کاربري  انتخابشود و با استفاده از  با اطالعات کاربري خود به آن وارد می) ، استاد و یا مسئولدانشجو(و کاربر 

این  .]8[ سایت انجام دهد را در وب یات مختلفیعمل تواند ، میهایی که از جانب مدیر به او داده شده است دسترسی بسته به خود و
، شرکت در نام و انتخاب واحد ثبت ی مانندتواند شامل عملیات می ،کند افزار از آن پشتیبانی می که نرم هایی تعملیات با توجه به قابلی

ت مربوط به دروس ارائه شده، عادر واقع تمام اطال .باشد غیرهآموزشی، مشاهده نمرات و  ی، مشاهده محتواي الکترونیکبرخطکالس 
هاي مختلف با در نظر گرفتن نوع و  هها و اطالعی آگهی ،ها، مسائل مالی، مسائل آموزشی، مسائل مدیریتی ه گروهها، اطالعیواحد

خواهند  ، اساتید و دانشجویان قادرن مربوطه، مسئولیرانمدی افزار، ن نرمایبه کمک  .گردد سطح دسترسی کاربران در سیستم لحاظ می
واحد جویان دانش. ، اضافه و یا استخراج کنندش، حذف، ویرایت را مشاهدهسای ات وب، اطالعخود بود با توجه به نوع و سطح دسترسی

د و اتیپردازند و با اس هاي درسی و شرکت در امتحان می به تکمیل تمرین ،کنند درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می
در این  .باشد سایت تمامی نیازهاي آموزشی قابل مدیریت می بطور کلی از طریق این و به .کنند ارتباط برقرار می جویاندیگر دانش

ترس هاي مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است و در دس گوناگون توسط شرکت هاي تهاي بسیاري با قابلی زمینه سیستم
  .]8[ کنند از آنها استفاده می غیرههاي مجازي و  ، دانشگاهازيسسات آموزشی مجؤها، م مخاطبان قرار دارند و سازمان

هاي آموزشی، ایاب و  کاهش هزینهتوان به  از آن جمله می. شود سسات شامل میمؤ ها مزایایی را براي ستمگیري این سیکار هب
در مدتی  دانشجوزش تعداد زیادي آموهمچنین  ،دانشجویانذهاب و تسهیالت کارگاه یا ابزارهاي دوره آموزشی و کاهش اتالف وقت 

تعداد مندي   بهره. ها اشاره نمود کاهش هزینه و در نتیجه نام و انتخاب واحد از انجام مراحل ثبت کاهش مشکالت اداري ناشی ،کوتاه
هر چه  فراگیري در دانشجویانتوانایی ها و  تقابلیافزایش و نیز  برخط آموزشی يها دوره کمک اموقع ب از آموزش به دانشجویان زیاد
 هاي تحت وب با افزایش یکنواختی و ایجاد سیستم آموزشیافزار ن نرمای. آید شمار می ههاي این سیستم ب تنیز از قابلی اطالعات بهتر

عناصر گرافیکی مانند  گیري از هاین سیستم با بهر. باشد فراگیران می و ارزیابی آموزشی یجسناعتبارجهت حل مناسبی  متمرکز راه
منظور افزایش حضور فعال  به همچنین. کند ، فرایند آموزش تصویري را با قابلیت و کیفیت بیشتري فراهم میدار یا عکسنمو

این . اند شده بینی و طراحی شپی ابزارهاي اشتراکی دیگر تاالرهاي بحث و گفتگو و هاي گپ و اتاق ،ران در مباحث مربوطهفراگی
، تعبیه مراجعه به کتابخانه فراگیر برايبدون نیاز  الین و صورت آن را به مکمل آموزشی حتوايامکان تهیه کلیه مروش آموزشی 

، ارائه رود آنچه در حالت کلی از این سیستم انتظار می .نموده تا تسهیالت چشمگیري براي استفاده مدرسان و فراگیران مهیا گردد
هاي  ، تحلیل نیازمنديها هارتتر مدیریت م عدر بعد وسی. یران استترین درس در بهترین زمان و با بهترین کیفیت براي فراگ مناسب

صیص منابع از خهاي الکترونیکی زنده و ت ، ارائه گواهینامه تحصیلی، برگزاري کالست کاربرانریزي موفقی ، برنامهآموزشی
 ].9[ هاي این سیستم است تقابلی

 
 سیستم مدیریت محتوا

افزاري است مبتنی بر  ستم، نرماین سی .نظر گرفته شده است م مدیریت محتوا دربراي هر سیستم مدیریت آموزشی یک سیست
افزار در  ن نرمای .نام دانشجویی، ردیابی عملکرد دانشجویی و ایجاد و توزیع محتواي دوره را بر عهده دارد ت ثبتاینترنت که مدیری

هاي مختلف و  با فرمت اجازه دارند اسناد گوناگون خود راهاي آموزشی و علمی طراحی شده و اساتید  از دوره اصل براي پشتیبانی
چارچوبی را براي محتواي  مدیریت محتوا، سیستم. در سیستم مدیریت محتوا بارگذاري نمایند HTMLها به  آن تبدیلبه بدون نیاز 

تعداد زیاد کاربران از محتواي زمان  تعاملی و هم منظور استفاده ستم بهدر وهله اول استفاده از این سی. کند سایت مشخص می وب
هاي صوتی، مدارك  لهاي تصویري، فای وتري، رسانههاي کامپی لاین محتواي مدیریت شده شامل فای .باشد سایت آموزشی می وب

  :از دو رکن اصلی تشکیل شده است تر صورت جزئی این سیستم به .و محتواي وب است یالکترونیک
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بر نگارش، تغییرات و جابجایی محتوا را  که کنترل وب واسط): Content Management Application( مدیریت محتوا
اطالعات . پذیرد صورت میهاي ورودي محتوا  راهنماهاي اطالعات و پنجره ،اي از عناوین این فرایند به کمک مجموعه. عهده دارد

 .شود اطالعاتی ذخیره میمتناسب با حجم محتوا و تعداد مراجعه به آن در یک فایل  ،وارد شده به این بخش
رودي سیستم به گونه اي تغییر می اطالعات و ومحتواي دینامیکی ): Content Delivery Application( تحویل محتوا

 .]5[ شود قابل مشاهده از طریق وب  و تبدیل CMSکند که به قالب صفحه معمولی 
 Learning Content( مدیریت محتواي آموزشیدو سیستم مدیریت آموزشی و مدیریت محتوا در کنار یکدیگر سیستم 

Management System( هاي آموزشی با کمک  دوره انگدهند که توسعه محیطی چند کاربره است ،این سیستم. دهند را شکل می
این . هندو تحویل محتواي دیجیتال آموزشی از انبار مرکزي را انجام د تتوانند عملیات ایجاد، ذخیره، استفاده مجدد، مدیری آن می

لیف برنامه تأ: ر استاجزاي اصلی سیستم به شرح زی. کند سامانه فرایند ساخت، ذخیره و تحویل محتواي آموزشی را مدیریت می
، )dynamic delivery interface( واسط تحویل پویا، )learning object repository( یادگیري ءانبار شی، )ویرایشگر(

 امکان: باشد شرح زیر می به سامانه مدیریت محتواي آموزشی هاي قابلیت و ها همچنین فعالیت. ]5،9[ نرندگاابزارهاي مدیریتی یادگی
 این از مواردي و ها تمرین فصل، بخش، مانند درس یک مختلف هاي بخش اساس بر دروس سازي ذخیره الکترونیکی و دروس ارائه

اینترنتی،  مباحثه جلسات آموزشی و برگزاري هاي هدور اساتید یا و نگارندیادگی دیگر به پیام ارسال آزمون و برگزاري قبیل، امکان
امکان یادگیرنده و در نهایت  توسط شده انجام هاي فعالیت و آموزش روند گیري امتحانات و پی از حاصل نتایج مشاهده امکان

 .گر کاربرانگذاري محتواي آموزش الکترونیکی با دی اشتراك
  

 لکترونیکیهاي پیش روي آموزش ا چالش
هاي مدیریت آموزشی  ستمهاي نوین آموزشی ایجاد و سی تغییرات اساسی در روش یبا وجود اینکه سیستم آموزش الکترونیک
هایی  چالش سازي و اجراي این سیستم ممکن است ادهدر فرایند طراحی، پی .اند ل کردهفرایند آموزش و یادگیري را به شدت تسهی

امري  ی، قانونی و تخصصی براي تحقق آموزش الکترونیکساخت فناوري، فرهنگیرمختلف از جمله زی يها رساختوجود زی .بروز کند
بنابراین، تصویب قوانینی براي . آموزش مجازي، محتواي آموزشی آن است  ترین سرمایه توان گفت مهم می. رسد نظر می به حیاتی

براي گسترش این  اساسیت بر اجراي صحیح این قوانین شرط حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتواي آموزشی و نظار
شود و مابقی با همکاري و تعامل  در آموزش مجازي حدود نیمی از محتواي آموزشی توسط استاد تدریس می. تها اس قبیل فعالیت
. تولید شده باشدبایست مناسب و شیوا  ن محتواي درسی مورد نیاز دوره میبنابرای. شود مطالعه و بررسی می ،دانشجویان
در امر ایجاد و توسعه دانشگاه  .رود شمار می ه فناوري اطالعات در یک جامعه بههاي فرهنگی نیز از جمله الزامات توسع زیرساخت

تواند زمینه  سازي صحیح و ارائه تصویر مناسبی از این نوع دانشگاه می فرهنگ. کند مجازي، این واقعیت اهمیت بیشتري پیدا می
بایست افزایش یابد و  سطح دسترسی عموم مردم به کامپیوتر و شبکه اینترنت می .ومی و استقبال از آن را فراهم سازدپذیرش عم

 .]9[ فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات در امور آموزشی توسعه و ترویج شود
خطوط مخابراتی، شبکه، . باشد می یهاي فناوري نیاز عمده براي شروع فعالیت و اجرایی کردن آموزش الکترونیک رساختزی

هاي  ، قلمهاي کامپیوتري مناسب و ابزارهاي آموزشی نظیر دوربین، مانیتورهاي کالسی ستمسرورها، خطوط پر سرعت اینترنت و سی
 بستراند و نیازمند  شده هاي مدرن آموزشی بر پایه وب طراحی ستمسی. باشد اولیه براي طراحی این سیستم می الکترونیکی از نیازهاي

اما به این معنی نیست که این امر  باشد تواند یک مسأله جدي می ضعیف پهناي باند. اي الزم براي ارائه و استفاده مفید هستند شبکه
مختلف را  هاي فناوري گذاري سرمایه هاي نههزیها قادر باشند  دولت در صورتی که. رنگ شدن نقش آموزش مجازي شود باعث کم

الزمه تحقق آموزش . نمودخواهند  هاي فناوري کسب گذاري براي زیرساخت در راه سرمایهسیار مطلوبی ، نتایج ببررسی کنند
هاي آموزشی است که با پهناي باند مختلف مشکالت جدي ایجاد نکند و سطح مطلوبی از  لکترونیکی پر بازده، طراحی سیستما

ق زشی بسیار متنوع هستند و انتخاب آنها نیازمند مطالعه دقیهاي مدیریت آمو ستممحصوالت در زمینه سی .آموزش را ارائه دهد
نویسان فراهم شده که این  ند و امکان توسعه آن توسط برنامها صورت منبع باز ارائه شده ههایی از این سیستم ب مدل. امکانات آنهاست

ري نیز که در قبال هزینه در اختیار هاي دیگ ستمسی. امر ممکن است مشکالتی از قبیل کاهش امنیت را براي سیستم ایجاد کند
 در مناطق و کشورهاي. ممکن است خدمات و پشتیبانی قابل قبولی ارائه نکنند ،شوند گیرند و متعهد به پشتیبانی می مراکز قرار می
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عالقه و انگیزه،  رغم از افراد به صورت یکسان پراکنده نیستند و ممکن است عده زیادي هافزاري ب و نرم افزاري مختلف، امکانات سخت
  .وارد شوند یهاي الکترونیک مکانات الزم، موفق نشوند به دورهدلیل نداشتن ا هب

ها به آموزش مجازي  هتر سرمای ص مناسبتواند منجر به تخصی می گذاري هپیش از سرمای هاي مطرح شده به چالش جديتوجه 
و  امري ضروري در این حوزه مدتبلند ریزي و برنامه گیري متصمی تمرکز بیشتر بر فرایند همچنین. در کشورهاي در حال توسعه باشد

 هاي برنامهدر افزارهاي آموزشی  افزار و سخت نرم ،ساختار فناوري ارتباطات و اطالعاتنباید فراهم کردن بنابراین . رسد نظر می الزم به
حضور و . اند شدههاي آموزشی نیز مسائلی عنوان  ستمسیدر بحث کاربرد . هاي بلندمدت ترجیح دادراهبرد ها و دگاهمدت را به دی کوتاه

برخط هاي درسی  حضور دانشجو در کالس، ارزیابی دانشجویان، پرداخت شهریه و برخطغیاب در سیستم، امکان تقلب در امتحانات 
  .هاي تحصیلی هستند ههاي مطرح در طول دور از جمله چالش

  
   هاي نوین مدیریت آموزشی سیستم

پیچیده و عظیمی  کاربرديهاي  هاي بسیاري که در دنیاي تجارت آموزشی فعالیت دارند، برنامه ه، مؤسسات و شرکتدر این زمین
همچون سیستم مدیریت آموزشی، سیستم مدیریت کارآموزي، سیستم سرپرستی فعالیت ی اند که با عناوین متنوع طراحی کرده

هاي آموزش الکترونیکی از جمله وب  فناوري .شوند عرضه می یالکترونیک آموزشی، سیستم آموزشی مجتمع وغیره به کاربران آموزش
هاي مدیریت آموزش هستند  ستمترین سی و محبوب بورد، جدیدترین و به روزترین و بلک )Sakai( ، ساکاي)Moodle( سیتی، مودل

انواع و  تلفی دارند که در ادامه به معرفیها انواع مخ این سیستم. ]10[ گیرند که در امر تدریس و یادگیري مورد استفاده قرار می
  .مپردازی هاي آن می نمونه

دانشگاه . اند ن حوزه شکل گرفتههاي تجاري در ای ستمو سی )Open Source( هاي منبع باز ستمدو مدل مختلف شامل سی
Berkeley بورد و  ب سیتی و بلکوهاي تجاري  ستمسی .استفاده کرده است صورت آزمایشی ههاي آموزشی مختلفی ب ستماز سی

ها و سهولت کنترل،  نهجویی در هزی دلیل صرفه هدو سیستم مودل و ساکاي ب. هایی از آنها هستند نمونه هاي منبع باز ساکاي ستمسی
  . ]11[ هاي منبع باز از محبوبیت خاصی برخوردار هستند ستمدر میان سایر سی

   مودل ·
 Modular Object-Oriented Dynamic Learning( رگراي ماژوال محیط آموزشی داینامیک شیمودل یا 

Environment(یا  و یادگیريعناوین سیستم مدیریت درس، سیستم مدیریت  ااست که ب یافزاري آموزشی الکترونیک یک بستر نرم
ابزاري تحت وب، اینترنتی و  ،این برنامه. شود نیز شناخته می )Virtual Learning Environment( محیط یادگیري مجازي

نیاز است  ن کاربراي ای. استفاده کنندبرخط ثیرگذار در یادگیري تأ هاي طتوانند براي ایجاد محی رایگان است که مربیان و اساتید می
مودل با هدف کمک . افزاري روي یک وب سرور، یک کامپیوتر شخصی و یا در یک شرکت میزبانی وب نصب شود ن سامانه نرمای

اولین نسخه از مودل  .ه استساخته شد ي دروسمحتوا در ایجاد ي خط با تمرکز بر تعامل و همکار ساخت دروس بر جهت اساتیدبه 
ارسال  هاي عمومی و قابل توجه این سیستم شامل برخی از ویژگی ].12[ منتشر شد Dougiamasتوسط   2002آگوست  20در 

 باشد یم 1ویکی، برخط امتحان ، برخط هاي  هطالعیاخبار و ا، برخط تقویم، هاي آنی پیام، بندي رتبه، دانلود فایل، فروم گفتگو، تکلیف
]13[.  

   ساکاي ·
هاي  هاي مشترك و محیط هاي تجاري و افرادي است که براي توسعه همکاري ، سازماناي از نهادهاي دانشگاهی جامعه

 ،است و براي آموزش، پژوهش و همکاري صورت رایگان و منبع باز هافزاري آموزشی ب بستر نرمساکاي  .کنند آموزشی با هم کار می
 Course Management System( هاي مدیریت دوره ستمعنوان سی ز بههایی از این نوع نی ستمسی .گیرد یمورد استفاده قرار م

(CMS)(ابزارهاي آموزشی،  ، 1در جدول ]. 14[ شوند هاي یادگیري مجازي  شناخته می طهاي مدیریت یادگیري و یا محی ستم، سی
  .ستنمونه و همکاري این سیستم آورده شده ا

  
  رهاي آموزشی، نمونه و همکاري در سیستم ساکايابزا: 1جدول 
  ابزارهاي همکاري  ابزارهاي نمونه  ابزار آموزش ساکاي

 تکالیف
 بندي رتبه

 ها فرم
 ها ارزیابی

 رسانی اطالع
 )Drop Box( 2دراپ باکس

  .ویکی براي انواع یادگیري مشارکتی مناسب است. هم پیوند دهند دهد اساتید و دانشجویان با سرعت، صفحات وب را ایجاد کرده و آنها را به ابزاري است که اجازه می 1
صورت فردي با یادگیرندگان در ارتباط باشد و اقالم اطالعاتی را درون جعبه  تواند به مربی نیز می. ود، به انجام رسانندبا استفاده از این ابزار، یادگیرندگان قادرند عملیات بارگذاري و اشتراك اطالعات را با مربی خ 2

 .فردي یادگیرنده قرار دهد

http://en.wikipedia.org/wiki/Modular
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas
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 ویرایشگر ماژول
 مدیریت بخش

  برنامه درسی

 نامه واژه
 قالب برنامه

 جستجو
 گیري گزارش

 محتواي وب
 ویکی

  

 بایگانی ایمیل
 منابع

 اتاق گفتگو
 هاي بحث و گفتگو انجمن

 مرکز پیام
 اخبار

 )Presentation(ابزارهاي ارائه 
 بندي ابزارهاي زمان

  جستجوي انبارهاي داده
  

  WebCTابزارهاي سیستم آموزشی : 2جدول 
  تقویم دوره  ابزارهاي سازماندهی

  برنامه درسی
  جستجو

  .زمان و یا زنده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند صورت هم آموزان و مدرسان به دهد تا دانش میاجازه : گفتگو  ابزارهاي ارتباطی
آموزان و  دهد تا دانش یکی از ارزشمندترین ابزارهاي آموزش الکترونیکی است و اجازه می: انجمن بحث و گفتگو

هاي خود را  ها و  موضوع ها مشارکت و تمرکز کنند و بحث مدرسان در مورد موضوعات مختلف و یا انجمن
  .سازماندهی کنند
دهد تا فراگیران بتوانند با  حاوي سیستم ایمیل اختصاصی داخلی براي هر دوره است و اجازه می: پست الکترونیک

  .مربیان ارتباط دوطرفه داشته باشند و فایل به اشتراك بگذارند
  .تعلق به چه گروهی استدهد که هر فرد در این دوره چه سمتی دارد و م نشان می: فهرست

  .اند دهد چه زمانی اعضاي دوره به وب سیتی وارد شده نمایش می: افراد برخط
  .ارسال اطالعات مهم در یک محل مرکزي: ها اطالعیه

دهد تا دانشجویان و مربیان آپلود، ترسیم و ویرایش تصاویر زنده در مقابل کاربران داشته  اجازه می: تخته سفید
  .باشند

هاي یادگیري  فعالیت
  دانشجویی

  اهداف -تکالیف  - ] نظر سنجی  /و امتحان )Self-Test( خودآزمایی[ارزیابی 

  هاي آموزشی ماژول  ابزارهاي محتوا
  محتواي محلی
  )پایگاه داده تصاویر(کتابخانه رسانه 

SCORM  
  پیوندها

  نامه واژه
  .باشد نمرات درسی میمحیطی براي دسترسی دانشجویان به : نمرات من  ابزارهاي دانشجویی

  .هاي تحصیلی خود را دنبال کند تواند روند پیشرفت فعالیت دانشجو می: پیشرفت من
  یادداشت

  
  (WebCT)  تی سی وب ·

 Black، در حال حاضر تحت مالکیت شرکت )Blackboard Learning System( بورد بلک تی یا سیستم آموزشی وب سی
سسات فروخته شده و مورد استفاده در مؤها و دیگر  و اختصاصی است که به دانشگاه برخطباشد و یک سیستم آموزش مجازي  می

توانند ابزارهایی از قبیل  هاي ارائه شده توسط این سیستم، مدرسان می در دوره. هاي یادگیري الکترونیکی است طبسیاري از محی
 Live( ، گفتگوي زنده)Mail Systems( یهاي پست الکترونیک ستم، سی)Discussion Boards( تابلوهاي بحث و گفتگو
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Chat( افزار در حال حاضر به نام وب کورسز  ن نرمآخرین نسخه از ای. همراه با محتوا از جمله اسناد و صفحات وب را اضافه کنند
)Webcourses (مدیریت ترین سیستم  و موفقتی از این جهت قابل توجه و مهم است که در واقع اولین  وب سی. شود شناخته می

کشور جهان  80میلیون دانشجو در  10 در زمان اوج خود، توسط بیش از. سسات آموزش عالی در سطح جهانی بودمؤ آموزش براي
 .کنیم اشاره میگذارد،  اختیار کاربران خود میافزار در  ن نرمکه ای در ادامه به ابزارهاي مختلفی. ]15[ شد استفاده می

  ) Blackboard(  بورد بلک ·
در سه سال  .کند و ارزیابی فراهم می ارتباطاتهاي آموزشی،  طهاي قدرتمند و با استفاده آسان براي محی ستمبورد سی بلک شرکت

هاي  در بسته هسته اصلی .هاي علمی بستههاي بازرگانی و  بسته: گذشته، این شرکت دو خط تولید اصلی را به بازار عرضه کرده است
بلک بورد یک محیط یادگیري . باشد می برخط، سیستم مدیریت دوره و سیستم کمک آموزشی ردبو بلکعلمی شامل سیستم آموزش 

، یک معماري سفارشی و )Course Management( امکانات آن عبارتند از مدیریت دوره. باشد مجازي و سیستم مدیریت دوره می
بورد ممکن  بلک .احراز هویت یکپارچه شوند هاي و روشهاي اطالعاتی دانشجویان  ستمدهد سی پذیر که اجازه می اسطراحی مقی

هاي  سبورد و سروی افزار بلک نرم 2010در دسامبر سال . است بر روي سرور محلی نصب شده و یا توسط بلک بورد میزبانی شده باشد
 ابزارهاي. ن کاربر داردمیلیو 20بلک بورد روزانه بالغ بر . شد کشور دنیا استفاده می 60سسه در بیش از مؤ 9300 آن توسط بیش از

 زمان ، هم)Blended( یا ترکیبی برخط صورت کامالً ههاي خود را ب دهد برنامه دهندگان اجازه می بورد به آموزش بلک
)Synchronous( زمان همریا غی )Asynchronous (سسات آموزش عالی، کسب و کارها، مؤ تواند براي می بلک بورد. ارائه کنند

منظور توسعه  به هاي سنتی ن به دورهالی اهداف اصلی آن افزودن عناصر آن. ]15[ هاي دولتی مورد استفاده قرار گیرد مشارکت
  .ندک افزاري مختلف را ارائه می شش بستر نرم این سیستم آموزشی .و با حداقل جلسات چهره به چهره است برخط هاي کامًال دوره

ت دوره بود که در افزار مدیری ، نرمبورد اولین محصول ارائه شده توسط بلک :)Blackboard Learn(بلک بورد آموزشی 
بورد آموزشی یک سیستم مدیریت  بلک]. 17[ منتشر شد 2010افزار در آوریل  ن نرمنهایی ای نسخه]. 16[ اندازي  شد راه 1998سال 

 :یادگیري است که از چهار ماژول تشکیل شده است
 . کند سسات را فراهم میمؤ براي برخطیریت و تحویل دوره یک سیستم یادگیري است که مد ·
 دانشگاهی برخطو جامع براي ساخت جوامع  ستم پرتالیک سی ·
 یک سیستم مدیریت محتوا براي کنترل مرکزي روي محتواي دروس ·
 ].18[ یک سیستم براي ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی دانشجو ·

همراه با  تی وب سی و) ANGEL Learning(بورد از جمله آنجل  بلک هاي قبلی نسخه هاي این برنامه ترکیبی از ویژگی
دهندگان قادر خواهند بود عملکرد  است و توسعه بورد اختصاصی بلک افزار یادگیري نرم. ]19[ باشد ابزارهاي یادگیري اجتماعی می

سفارشی  Building Blocksهایی تحت عنوان  نامهافزارها و بر ل دوره را با توسعه نرمسیستم را گسترش دهند و مدیریت و تحوی
 API  )Applicationبورد از طریق  بلکدهندگان ثالث به ایجاد تغییرات و الحاقات براي  دهد تا توسعه ابن برنامه اجازه می. کنند

Programming Interface (ورد توسط کنسرسیوم ب بلک هاي کاربردي برنامه 2010در نوامبر . ها بپردازند سسروی باز و وب هاي
دهد تا منابع و محتواي  کاربران اجازه می این گواهی به مدرسان و دیگر. گواهی دریافت کرد IMSآموزش جهانی موسوم به 

  . ]20[ هاي مختلف به اشتراك بگذارند ستمآموزشی را در سی
، کنفرانس کاربران ازي شد و براياند راه 2010این برنامه در جوالي : )Blackboard Collaborate(بورد مشارکتی  بلک

دور از طریق  اي و آموزش از توسعه حرفه سسات آموزش عالی براين برنامه توسط مؤای. آورد صوتی و ویدیو مبتنی بر وب فراهم می
با یکدیگر آموزان قادر به تعامل  و دانش برگزار کند برخطصورت  هها را ب تنظیمات کالس درس مجازي استفاده شد که قادر بود دوره

و برگزاري دور  آموزش ازهمچنین توسط کسب و کارها براي  )فرم پلت(جایگاه این  .و حتی با معلم درس در زمان واقعی بودند
  .]21،22[ شود کنفرانس استفاده می

ت فرم این پل ].23[ اندازي کرد راه 2009برنامه را در سال این  بورد بلک شرکت ):Blackboard Mobile( بورد سیار بلک
فقط چندین  .کند هاي تلفن همراه را فراهم می ق برنامهامکان دسترسی به محتواي آموزشی و یادگیري و اطالعات دانشگاه از طری

 :استبورد سیار ارائه شده  توسط بلک کاربردي دو برنامه ].24[ هاي تلفن همراه براي این کار طراحی شده است ستم عاملمدل سی
دهد به مواد دوره دسترسی داشته باشند و  که به دانشجویان اجازه می) Blackboard Mobile Learn( بورد سیار آموزشی بلک
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که ) Blackboard Mobile Central(بورد سیار مرکزي  بلک]. 25[ نمرات خود را بررسی کنند و در مباحث مشارکت کنند
  .]26[ کند هم میاطالعات ضروري در مورد دانشگاه و خدمات را در هر زمان و مکان فرا

این سرویس . ارائه کرد 2008بورد این سرویس خود را در سال  شرکت بلک ):Blackboard Connect(بورد اتصالی  بلک
نبوه در صورت ا هبراي استفاده توسط آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی و ارسال تلفن، متن و اطالعیه پست الکترونیکی ب

هاي دانشگاه و یا استاد و یا نواحی آموزشی و  ه، اطالعیروزانه هاي هتواند براي هشدارها و اطالعی این سرویس می .نظر گرفته شد
جوامع براي به اشتراك گذاشتن اطالعات حساس به زمان، از جمله در مورد بالیاي طبیعی و شرایط اضطراري دانشگاهی مورد 

  .]27،28[ استفاده قرار گیرد
شود و شامل سیستم  سسات آموزش عالی استفاده میدر مؤ این سرویس ):Blackboard Transact(بورد تراکنشی  بلک

اي و خدمات  سکه هاي نتواند براي برنامه غذایی، ماشی هاي شناسایی دانشگاه است که می پردازش تراکنش وابسته به کارت
اي براي  شامل برنامه این سرویس همچنین. است یو سیستم تراکنش آن از طریق تجارت الکترونیک استفاده شود شویی خشک

، عملیات پرداخت را انجام با استفاده از کارت دانشگاه خود آموزان در مغازه دهد دانش فروشندگان خارج از دانشگاه است که اجازه می
  .]29[ بود Blackboard Commerce Suite ،در واقع نام اصلی این پلت فرم. دهند

معرفی شد و یک سیستم انبارداري و  2010این سرویس در دسامبر سال  ):Blackboard Analytics(بورد تحلیلی  بلک
سازد تا  دهد که آنها را قادر می سسات آموزشی ارائه میمؤ هاي کاربردي براي برنامه ،سرویس این]. 21[ ستا ها ل دادهتجزیه و تحلی

طور  به عنوان یک ابزار هوش تجاري پلت فرم به. بپردازد ریزي کالسی و اطالعات مالی ، برنامهبه تجزیه و تحلیل شماره دانشجویی
هاي اطالعات مالی  ستمآموزان دانشگاه، منابع انسانی و سی دانشاندازي شد و از اطالعات  راه سسات آموزش عالیمؤ خاص براي
 .]30[ کند استفاده می

این . شود محسوب می ها و مؤسسات انشگاهد جدید و قلب سیستم مدیریت آموزشیفناوري بورد، یک   بلک نسخه جدید سیستم
تی و  هاي گذشته از جمله وب سی تر از نسخه نسخه امکانات بسیار جدیدتر و تغییرات زیادي نسبت به نسخه اولیه دارد و بسیار کامل

کنند ظاهري  ار میافرادي که تازه با این سیستم مدرن ارتباط برقر .]29[ باشد و تنظیمات بیشتري به آن اضافه شده است مودل می
شده و استفاده از  تر آسان مراتبدهی به تکالیف به  ستم نمرهمدیریت و سی. متفاوت از نسخه قبل را مشاهده خواهند کرد کامًال

ن به آن احتیاج وارد شد شود و کلیک کمتري براي منوي کنترل پنل در اولین صفحه نمایان می. منوهاي متنی افزایش یافته است
که نسخه  یدر حال .است )Drag & Drop( اساس تکنیک کشیدن و رهاکردن عناصر در منوي دوره و ناحیه محتوا بر ترتیب. است

شود  ها نسبت به نسخه قبلی آن بیان می یروز رسان هافزار، ب ه امکانات موجود نرمدر اینجا پس از بررسی کلی. قبلی این چنین نبود
]29،30.[ 

 .هاي ایمیلی هاطالعی ،ها و ابزارهاي دوره للینک به سایر فای ،هاي سیستم نقش امیفرض تم شنمایش پی: ها هاطالعی
 .هاي اضافی براي دانشجویان خاص تالش ،ها م تعداد تالشتنظی: فتکالی

 .تغییر در شکل ظاهري تقویم ،تر از تاریخی به تاریخ دیگر پیمایش سریع ،بندي انجام شده نمایش تصویري زمان: تقویم دوره
 .اشتراك صفحات وب ،پذیري قابل تنظیم دسترس ،ها از یکدیگر جلسهتفکیک : اريهمک
 .غیر برخطمحتواي  ،ها صفحه ماژول: ه محتواناحی

 .کننده متقسی ،)Subheader( زیر عنوان ،لینک به هر آیتمی از جمله صفحه، ابزار و غیره ،سازي قابلیت اختصاصی: دوره منوي
 ایمیل اشتراکی براي ،امکان غیرفعال کردن قسمت ضمیمه فایل ،پی کردن از یک انجمنک ،تفکیک جلسات: تاالر گفتگو

 .هاي انجمن یا موضوع رتبه ،هاي جدید پست
 ،گزارش قابل چاپ ،هاي چندگانه ش رتبهنمای ،ویرایش درونی ،پذیري مدیریت انعطاف ،ها تموارد استثنا و معافی: مرکز نمرات

 .سازي محاسبات ساده ،SCORMسازي با استاندارد  کپارچهی
  ]:31،32[باشند  بورد به شرح زیر می ستم بلکامکانات جدید در سی

 .کند ابزارهایی را براي کار دانشجویان فراهم می: و بالگ ژورنال، ویکی
را آنها ارتباط یک به یک هاي شخصی دانشجو و ارتباطات خصوصی بین استاد و دانشجو است و  محیطی براي نوشته ،ژورنال
 .کند فراهم می
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روز کنند و  به صورت مستمر محتواي آن را توانند به ها می رندهمحیط نوشتاري برخط براي استفاده کالسی است و یادگی ،بالگ
 . کند ارتباط برقرار می ،بین دانشجویان کالس

 .وجود دارد ویکی ابزار مشارکت گروهی و فردي است و امکان مدیریت محتوا توسط تمام یادگیرندگان در آن
Mashups :هاي دیگر را جستجو کنند و  تبورد محتواي سای ن بلکدهد از درو امکان جدیدي است که به کاربران اجازه می

 .سریع به مطالب مورد نظر دسترسی داشته باشندطور  به
جم بیشتري از محتویات ح ان قادر هستندبا استفاده از این امکان دانشجوی): Blackboard Collaborate( بورد مشارکت بلک

 .از جمله اسالیدهاي پاورپوینت و ویدئوهاي یوتیوب را با سایر دانشجویان به اشتراك بگذارند
Exciting(طراحی پوسته و الگوهاي مهیج ساختار دوره   Course  Structure  Templates  &  Design  Themes :(

فرض که اجازه تغییر رنگ زمینه را  شصورت پی بهقالب  56شد و تعداد با قالب براي سهولت در سازماندهی ساختار دوره می 32تعداد 
 .دهد می

شود و اگر  ها در دوره قابل انجام می تم، ایجاد و ویرایش آیاشددر صورتی که این گزینه فعال ب): Edit mode(حالت ویرایش 
صورت سوئیچ و در تمام صفحات ولی در نسخه  هبدر نسخه جدید . عنوان دانشجو از دوره استفاده کرد توان به غیر فعال باشد می

 .باشد صورت محدود در ناحیه محتوا قابل تنظیم می هگذشته ب
صورت مورد نظر و  هها و تنظیمات خصوصی صفحه ب و افزودن ماژول توان با جابجایی می: ستماختصاصی کردن ظاهر سی

ک ماژول دو راه براي تغییر ی. یت خواهد بودقابل رؤ و فقط براي کاربرتمام این تغییرات اختصاصی بوده  .ر داددلخواه، ظاهر را تغیی
 .وجود دارد

 .با قرار دادن ماوس روي یک ماژول، آن را کشیده و در محل مطلوب رها کنیم به این طریق که: دنتکنیک گرفتن و کشی
 

  
  ها در صفحه شخصی ماژول طریقه جابجایی: 1تصویر 

یک پنجره با سه  Personalize Pageا کلیک بر روي آیکن باال و پایین در سمت راست عنوان ب:  ها مجدد ماژول سازي مرتب
  .ها را جابجا کرد ب قرارگرفتن ماژولتوان ترتی شود و می ستون باز می

  
 سازي آنها ها بر اساس مرتب ماژول جابجایی: 2 تصویر

توان  می+ با کلیک بر روي عالمت . ه دوره ایجاد شده استمطابق شکل زیر واسط جدیدي براي افزودن محتوا ب: افزودن محتوا
 .این کار را انجام داد
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  نحوه ساخت محتواي جدید: 3 تصویر

  .هاي موجود در محیط محتوا نیز بسیار کاربرد دارند نهبراي افزودن محتوا گزی
  
  
  
 

 یک نمونه از ناحیه محتوا: 4تصویر 
  

  .اند بورد افزوده شده بلکهاي موجود در شکل زیر به نسخه جدید  نهبراي مدیریت محتواي یک دوره نیز گزی

  
 انتقال محتوا به فولدر یا دوره: 5تصویر 

 
 بورد به مطالعه نمودار ترین ابزارهاي موجود در سیستم بلکوین آموزشی و ارائه جدیدهاي ن پس از معرفی تعدادي از سیستم

متوسط  2011تا  2004که از سال  شویم متوجه می 6شکل  نموداربررسی با . پردازیم می )Google Trends(روندهاي گوگل 
بورد پیشی  از بلک مودل کمی 2007البته از سال . باشد بورد و مودل و ساکاي می بلک ترافیک در سطح جهان به ترتیب بر روي

  .دهد زشی جهان را نشان میهاي آمو ستماین روند میزان محبوبیت و کاربردي بودن این سه سیستم در سطح سی. گرفته است
 blackboard  moodle  sakai 

  
 2011تا  2004هاي  سال هاي مدیریت آموزشی طی ستممیزان استفاده از سی: 6تصویر 
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. شود باشد که در شکل زیر به وضوح دیده می بورد متعلق به کشورهاي آمریکا، ایرلند و استرالیا می زان استفاده از بلکبیشترین می

 ].33[آورده شده است  7هاي مختلف جهان نیز در شکل  ین آماري از شهرها و زبانهمچن
  

  
  مودل و ساکاي بورد، زان استفاده از بلکنرخ بیشترین می: 7تصویر 

  
 يریگ جهینت

ن در واقع ای. باشند هاي آموزش الکترونیکی می و گسترش دوره اندازي راه هاي مدیریت آموزش بهترین انتخاب براي ستمسی
این  براي کار کردن با. هاي دانشجو و راحتی کار کاربران، بسیار مورد استقبال و استفاده است تمتمرکز کردن فعالی دلیل هها ب ستمسی
بورد ظاهري بسیار آشنا و آسان  د بلکسیستم جدی .دارندهاي مجدد  به آموزش ، اعضاي هیات علمی و اساتید نیاز کمتريستمسی

 از آنجایی که سیستم آموزشی. اند هافزار کار کرد ن نرمای )Vista( ویستاي آن با نسخه تیدي دارد که قبل ازبراي آن دسته از اسا
، در آن را دارنداختیار دارد و اکثر اعضاي هیات علمی و اساتید تجربه کار با  هاي آموزشی را در ستمبورد سهم زیادي از بازار سی بلک

طور  هبورد ب بلکتی و آنجل ایجاد شدند،  هاي وب سی که نسخه از زمانی. رسد می شنا و ساده به نظرنگاه اول براي بسیاري از اساتید آ
برد و  زیرا در هر نسخه، از پیشنهادات و نقطه نظرات کاربران به خوبی بهره می ان استمداوم در حال بهبود کیفیت خدمات به مشتری

بورد در نسخه جدید خود، نسبت به استفاده و پشتیبانی از استانداردهاي  لکب .کند خطاهاي موجود در سیستم را به سرعت رفع می
  . بینی کرده است شو  پایگاه داده باز امکاناتی را پی IMS ،SCORM1 ،LTI(Learning Tools Interoperability)منبع باز 

کاربردهاي آن و آشنایی مطلوبی  وزشی وهاي مدیریت آم ستم، سی در این مقاله یک مطالعه گسترده در زمینه آموزش الکترونیکی
روزترین سیستم مدیریت آموزشی است که  هاین سیستم جدیدترین و ب. بورد صورت گرفت بلک با نسخه جدید سیستم آموزشی

در سال   Skidmoreدانشگاهبه عنوان نمونه . هاي معتبر کشور آمریکا در حال استفاده است صورت عمده در مؤسسات و دانشگاه هب
هاي  ستمآنها آنالیز مالی روي سی. بورد گرفت د بلکاندازي نسخه جدی م به راههاي منبع باز تصمی ستمپس از بررسی کلیه سی 2011

شود و  هاي آنها به نسبت کمتر می نهآموزشی مختلفی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در صورت انتخاب این سیستم هزی
  .]34[ روز رسانی و پشتیبانی آن ندارند هي بنیازي به استخدام کارمند برا
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