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ڕێکخستنەوەی سیستەمی پەروەردە بۆ «خوێندن لە دوورەوە»

د .نارین ئاکرەیی ،دکتۆرا لە زانستی کامپیوتەر ،بەرێوەبەری پرۆگرامی پەروەردە
کامەران ئەحمەد ،بەڕێوەبەری بەشی تەکنۆلۆجیای زانیاری ()IT ADMINISTRATOR

لەگــەڵ هەنگاونــان بــە نــاو ســەردەمی زانیاریــدا  ،نەهادەکانــی فێرکــردن یەکەمیــن نەهــادن کــە دەرگیــری گۆڕانــکاری بنەڕەتــی
بونەتــەوە .سیســتەمی فێربوونــی ئەلەکرتۆنــی ( )e-learningیــان فێربــوون لــە ڕێــگای تەکنۆلۆجیــای زانیــاری و پەیوەندیــەوە (،)ICT
وەکــو پارادایمێکــی نــوێ زۆر بــە خێرایــی لــە زۆربــەی واڵتانــی پێشــکەوتوو هاتۆتــە نــاو سیســتەمی پــەروەردەدا و بوەتــە هــۆی
دەربازبوونــی خێـرای واڵتــان لــە کۆمەڵــگای پیشەســازی بــۆ کۆمەڵــگای زانیــاری .بۆیــە پێشــکەوتن لــەم ســەردەمەدا جواڵنەوەیکــی
تەدریجــی نیــە بەلکــو پازهاویشــتنە ،هــەر ئەمــەش بــۆ یەکــەم جــار دەرفەتــی دەربازبوونێکــی خێـرای لــە پاشــکەوتووییەوە بــەرەو
پێشــکەوتن ،بــۆ واڵتانــی دواکەوتــوو دەســتەبەر کــردووە .کارایــی سیســتەمەکانی ئەلەکرتۆنــی ،قەبــارەی گــەورەی خواســت بــۆ
فێربــوون و توانایــی ســنوورداری سیســتەمی پــەروەردەی تەقلیــدی بــۆ لــە خۆوەگرتنــی ژمارەیەکــی زۆری فێرخــوازان ،وای کــردووە
ئــەو جــۆرە سیســتەمانە ببنــە جێــی بایــەخ و ســەرمایەگوزاریەکی گــەورە .سیســتەمەکانی ئەلەکرتۆنــی فێرکــردن دەتوانــن بــە تــەواوی
ببنــە جێگــرەوەی پۆلــەکان و هەندێــک جاریــش وەکــو تەواوکــەری پەرتــوک و پۆلــەکان بــەکار دەهێرنێــن .ئــەم شــێوازەی فێرکــردن
« هێنانــی خوێندنــە بــۆ الی خەلــک لــە جیاتــی بردنــی خەلــک بــۆ شــوێنی خوێنــدن».
لــە دوای هێرشــی پەتــای کۆرۆنــا ،خوێنــدن لــە زۆربــەی واڵتانــی پێشــکەوتوو لــە ڕێــگای سیســتەمی کارگێــری فێرکــردن Learning
 ))Management Systemsلــە دورەوە بەڕێوەدبردرێــت .هەڵبــەت لــەو واڵتانــە چەندیــن ســاڵە ئــەو جــۆرە سیســتەمانە وەکــو
تەواوکــەری قوتابخانــەکان بەکاردێــن و مامۆســتا و قوتابیــەکان شــارەزایەکی باشــیان لــە چۆنیەتــی بەکارهێنانیــان هەیــە .لــە
کوردســتانیش بیــروڕای جیــاواز هەیــە لــە ســەر بــە کار هێنانــی سیســتەمی ســەرهێڵ (ئونالیــن) لــە کاتــی ئێســتادا کــە قوتابخانــەکان
و زانکــۆکان داخـراون  .لــە بــەر ئــەوەی خوێندنــی ئۆناڵیــن لــە کوردســتان پێشــینەی نیــە ،بــە پێویســت دەزانیــن کــە لــە ســەرەتادا
الیەنــی ئەرێنــی و بەربەســتەکانی ئــەم جــۆرە سێســتەمی خوێنــدن بــە کورتــی بناســێنین ،و دوای بــاس لــە شــێوازەکانی دیکــەی
خوێندنــی ئەلەکرتونــی بکەیــن بــۆ ئەوانــەی کــە دەرفەتــی خوێندنــی ئۆناڵینیــان نیــە.

الیەنی ئەرێنی فێربوونی سەرهێڵ (ئۆنالین)

باشیەکانی ئەو جۆرە خوێندنە یەکجار زۆرن بەاڵم بە کورتی دەتوانین لەم چەند خااڵنەی خوارەوە ئاماژەیان پێ بدەێن:
•فێربوون لە هەر وەخت و شوێنێکدا.
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هەمــوو منداڵێــک توانــای فێربوونــی هەیــە ئەگــەر بێتــو شــێوازی فێرکردنیــان لەگــەڵ شــێوازی فێربوونیــان بگونجێــت.
•کەرەســتەی فێرکردنــی ئــەم سیســتەمانە کاریگەریــان زۆرتــرە لــە کەرەســتەی فێرکردنــی تەقلیــدی ،چونکــە بــە بەردەوامــی و بــە
ووردی هەڵســەنگاندن ،پێداچوونــەوە و چاکرتکردنــی تێــدا دەکرێــت.

•

بەربەستەکانی فێربوونی سەرهێڵ (ئۆنالین):

ســەرەرای ئــەوە کــە ئــەم تەکنیکــە الیەنــی ئەرێنــی گرنگــی هەیــە بــۆ فێربــوون ،بەداخــەوە لــە واڵتانــی دواکەوتــوو لەبــەر هەندێــک
فاکتــەری وەک :نەبوونــی ئینتەرنێتــی خێـرا ،کارەبــای بــەردەوام ،ئامێــری پێویســت بــۆ هەمــوو قوتابیــەک ،شــارەزا لــە بــواری پێداگۆژی
ئۆناڵیــن و ئاســتی نەخوێنــدەواری دایــک و بــاوکان ،پیادەکردنــی زۆر جــار ئەســتەم دەبێــت.

بەربەســتێکی دیکــە دابینکردنــی ســەرمایەگوزاری ســەرەتاییە بــۆ دامەزرانــی ئــەو سیســتەمانە،هەر چەنــد لــە درێژخایــەن قازانجــی
زۆر زیاتــرە لــە وانەووتنــەوە بــە شــێوازی تەقلیــدی لــە قوتابخانــەکان.
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شێوازەکانی خوێندن لە دوورەوە:
» »لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی تەکنیکــی کۆنــر ،وەکــو تەلەفزیــۆن ،رادیــو و تەلەفــۆن کــە بــە شــێوازی تاکەکەســی لــە وەخــت و
شــوێنێکی تایبەتــدا ئەنجــام دەدرێــت.
» »لــە ڕێــگای کامپیوتــەر وەکــو پرؤگرامــی فێرکــردن لــە ســەر ســی دی و ئەویــش هــەر بــە هەمــان شــێوازی ســەەرەو تاکەکەســیە
بــەو جیاوازیــەوە کــە قوتابــی دەتوانێــت کات و شــوێنەکەی دەستنیشــان بــکات.
» »هۆشی دەستکرد ( )Artificial Intelligenceو ڕۆبۆت.

» »لە ڕێگای ئۆناڵین کە ئەویش بەم سێ شێوازەی خوارەوە ڕێکدەخرێت:
1.1کۆنفڕانســی دوو الیەنــەی ڤیدیۆیــی :لــەو شــێوازەدا مامۆســتا و قوتابــی یەکــر دەبینــن و قســە دەکــەن .لــەم حاڵەتــەدا پێویســتی
بــە  bandwidthی زۆر هەیــە بــۆ گواســتنەوەی فایلەکانــی دەنــگ و ڤیدیــۆ .هەرچەنــد دەکرێــت ئــەم فایالنــە بچــوک بکرێنــەوە
( ,)compressing techniquesبــۆ منوونــە بــە تەکنیکــی  MPEG4دەتوانێــت  Bandwidthتــا  Mbps 1کــەم بکاتــەوە.
2.2کۆنفڕانســی دوو الیەنــەی دەنگــی :لــەم شــێوازەدا مامۆســتا و قوتابــی یەکــر نابینــن بــەس گوێیــان لــە دەنگــی یەکــر دەبێــت و
ســایدەکانی وانەکــە دەبینــن .ئــەم شــێوازە دەتوانێــت کاریگــەر بێــت بــە هــۆی ئــەوەی کــە ســەرنجی قوتابــی زیاتــر لــە ســەر
ناوەڕۆکــی وانەکــە دەبێــت .ئــەم سیســتەمە پێویســتی بــە  bandwidthی کەمــرە ،نزیکــەی  kbps ٦٤بــۆ هــەر الیەنــەک.
3.3مێتــۆدی دەنــگ و ڕەنــگ ( :)Audiovisualئــەم مێتــۆدە پێکهاتــووە لــە هــەردوو شــێوازی ســەرەوە .ئــەو کاتانــەی کــە مامۆســتا
ســاید پێشــکەش نــەکات وێنــەی لــە ســەر شاشــە دەردەکەوێــت و لــە کاتــی پێشــاندانی ســاید ،بــەس ســاید و دەنگــی ماموســتا
دەبیســرێت .دەنــگ و وێنــەی قوتابیەکانیــش لــە ســەر شاشــەی ماموســتا دەردەچیت.ئــەم شــێوازە  bandwidthی زیاتــری
پێویســتە.
چەنــد شــێوازی دیکــەی درووســتکردنی پەیوەنــدی نێــوان قوتابــی و ماموســتا کــە تێچوویەکــی کەمــری هەیــە بــۆ هــەر دوو ال
هەنــە ،بــەاڵم پەیوەندیەکــە لــە یــەک وەختدا درووســت ناکرێــت .سیســتەمەکانی فێرکردنــی ناهــاوکات (Asynchronous Learning
 :)Systemsلــەم سیســتەمانەدا وانــەکان پێشــوەختە ئامــادە و خــەزن دەکرێــن بــۆ ئــەوەی قوتابــی بتوانێــت گوێیــان لــێ بگرێــت یــان
دوای پێیاندابچێتــەوە .ئەمــەش لــە ڕێــگای:
1.1تۆمارکردنــی ڤیدیــۆ :ئەمــە شــێوازێکی کۆنــی خوێندنــی لــە دوورەوەیــە .وانەکــە بــە فۆرماتــی ( mp4یــان audio-visual slides
 )adobe flash basedتۆمــار دەکرێــن و دەخرێنــە بەردەســتی قوتابیــەکان بــە نرخێکــی کــەم.
2.2بەکارهێنانــی ئەرشــیڤی پەروەردەیــی بــۆ فێرکــردن و ســەر لــە نــوێ درووســتکردنەوەی وانــەکان :لــەم شــێوازەدا پرۆگرامێکــی
کۆمپیوتــەر بــەکار دێــت بــۆ تێگەشــن لــە وانــەکان ،منایشــکردنی ژینگــەی تاقیــگاکان وەکــو خــۆی بــۆ قوتابیــان .تێچــووی ئــەم
شــێوازە هەندێــک لــە تۆمارکردنــی ڤیدیۆیــی زیاتــرە.
3.3پەخــش لــە ســەر وێــب (( :web castingوێــب باشــرین و کاریگەرتریــن ئامێــری پەروەردەییــە بــۆ خوێنــدن لــە دوورەوە،
چونکــە دەتوانێــت تێکســت ،دەنــگ و ڤیدیــۆ هەمــووی لــە خۆیــدا بگرێــت.
لــە ئێســتادا کــە هەرێمــی کوردســتان وەکــو هەمــوو واڵتانــی جیهــان ،بــە هــۆی ڤایرۆســی کۆڕۆنــاوە تووشــی قەیرانێکــی قــووڵ
بــووە ،کات و ســەرمایەی پێویســتامن لــە بەردەســتدا نیــە بــۆ دامەزراندنــی سیســتەمی کارگێــری فێربــوون لــە ســەر وێــب (Learning
 – )Management Systemکــە لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو بــەکار دێــت –بــەاڵم دەتوانیــن چەنــد هەنگاوێکــی دیکــەی کاریگــەر ،بــە
پشــت بەســن بــە چەندیــن جــۆری دیکــەی تەکنۆلۆجیــای زانیــاری ،وەکــو ئەوانــەی خــوارەوە بنێیــن:
3 3پێــش هــەر بڕیارێــک ،بــۆ ســەرکەوتن لــە ئەرکــی خوێنــدن لــە دوورەوە ،وەزارەتــی پــەروەردە پێویســتی بــە تیمێکــی شــارەزا لــە
پالندانــان و دیزاینکردنــی پرۆگرامــی خوێنــدن لــە دوورەوە ،توێــژەری پێداگۆجــی ئــەم بــوارە ،تەکنۆلۆجیــای زانیــاری ،دامەزراندنی
تــۆڕی ئینتەرنێــت ،میدیــا و ســتافی تــری کارگێــری هەیــە.
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3 3بەشــداری پێکردنــی دایــک و بــاوکان لــە پڕۆســەی خوێندنــی منداڵەکانیــان لــە دوورەوە ،لــە ڕێــگای پەیوەندیەکــی بــەردەوام و
چــڕ لــە نێــوان مامۆســتاکان و دایــک و بــاوکان بــە تەلەفــۆن و پێکهێنانــی چــات گــرووپ لــە ســەر فەیســبووک ،واتــس ئــەپ،
مەســەنجەر  ،ســکایپ ،ڤایبــەر ،هتــد .هەروەهــا ڕاهێنانــی خێ ـرا بــۆ دایــک و بــاوکان لــە ســەر شــێوازی نوێــی پــەروەردەی
منداڵەکانیــان ،بــۆ ئــەوەی بتوانــن یارمەتیدەریــان بــن.
3 3درووستکردنی پەیوەندی لە نێوان مامۆستا و قوتابیان هەر بەو شێوازەی سەرەوە .

3 3دامەزراندنــی ســەنتەرێکی پەیوەنــدی ( )call centerو تیمێــک لــە مامۆســتای شــارەزا بــۆ واڵمدانــەوەی پرســیاری قوتابیــەکان.
(*ووردەکاری پێویســت بــۆ دامەزراندنــی ســەنتەری پەیوەنــدی لــە کۆتایــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا هەیــە).
3 3دانانــی ڕێنێامیــی تایبــەت بــە خوێنــدن لــە دوورەوە ،و چاودێــری چۆنیەتــی و ئاســتی فێربوونــی قوتابیــان .پێویســتە ڕێنامییەکان
بــۆ دایــک و بــاوک و قوتابیــان بــە تــەواوی ڕوونبکرێنــەوە.
3 3لــە شــێوازی نوێــی «خوێنــدن لــە دوورەوە» ،پرســیاری زۆر الی مامۆســتا ،قوتابــی و دایــک و بــاوکان درووســت دەبێــت کــە
پێویســتی بــە وەاڵمدانــەوە هەیــە .بــۆ ئــەم مەبەســتە وەزارەتــی پــەروەردە دەتوانێــت لــە ســەر وێبســایتی خــۆی لیســتێک لــە
پرســیار و واڵم ()FAQکــە هەمــوو وردەکاریەکانــی پێویســت بــە چۆنیەتــی ڕێکخســتنی کاتەکانــی قوتابیــەکان ،ئەنجامدانــی
مەشــقی ڕۆژانــە ،نــاو و لینکــی وێبســایتی پەروەردەیــی ،ئامێــر و تەکنیکــی پێویســت ،چۆنیەتــی بەکارهێنانــی سیســتەمی ئۆناڵین،
شــێوازی چارەســەرکردنی گرفتەکانــی تەکنیکــی و هتــد ،ئامــادە بــکات .جگــە لــەو لیســتەی پرســیار و وەاڵم ،هەنــگاو بــە هەنــگاو
لــە ڕابەرێکــی ڤیدیۆییــدا شــێوازی چۆنیەتــی دەســتپێڕا گەیشــن و بەکارهێنانــی پرۆگرامەکانــی خوێنــدن و ئامێــری پێویســت بــۆ
فیربوونــی ئۆناڵیــن بــۆ قوتابیــان شــیبکرێتەوە.
3 3دەستنیشــانکردنی باشــرین مامۆســتا لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خوێندنــدا بــۆ ڕاهێنانیان لەســەر شــێوازی ئامادە و پێشکەشــکردنی
وانەکانیــان لــە ڕێــگای کەناڵــی تەلەفزیۆنــی پەروەردەیــی و کەناڵــی یوتیــوب .وەزارەتــی پــەروەردە دەستپێشــخەریەکی گۆنجــاوی
کــردووە لــە کردنــەوەی کەنالــی تەلەفزیۆنــی پەروەردەیــی ،بەڕنامــەی «هــەورە فێرگــە» ،و دەزگای ڕوانگــەش لــە بەکارهێنانــی
یوتیــوب بــۆ پێشکەشــکردنی وانــە بــۆ قوتابیانــی پۆلــی  ٩و  .١٢ئەمــە دەســتپێکەکی باشــە بــەاڵم پێویســتە کاری زیاتــر لــە ســەر
پێداگۆجــی ئــەم شــێوازانە بکرێــت .لــە الیەکــی دیکــەوە بەداخــەوە وەکــو پێویســت خەلــک لێیــان ئــاگادار نیــە بۆیــە وەزارەتــی
پــەروەردە پێویســتە کار لــە ســەر ئــەم الیەنــەش بــکات .
3 3لــەو شــێوازانەی ســەرەوە چونکــە دانوســتان لــە نێــوان قوتابــی و مامۆســتادا بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ نیــە ،کواڵێتــی فێربــوون
الوازە و پاڵنــەری فێربــوون دادەبەزێــت .بۆیــە پێویســت دەکات بیــر لــە پالتفۆرمــی دیکــەی فێرکــردن وەکــو ئەوانــەی خــوارەوە
بکەیــن کــە لــە ســەر وێــب و کاڵود هەیــە ،بــۆ دروســتکردنی ژینگەیەکــی فێرکردنــی دووالیەنــە و فرەکەســی .ئەوانــەی خــوارەوە
چەنــد منونەیەکــن لــەو پالتفۆرمانــە:
•Blackboard
•Adobe Connect Virtual Classroom
•Itslearning
•Google Classroom
•Microsoft Team
•Zoom
•NetSupport School
•Cisco Webx
پێشــنیار بــۆ دامەزراندنــی سیســتەمێکی ئۆناڵیــن کــە کارتێکــەری لەســەر فێربوونــی قوتابیــان زۆرە و تێچــووی گونجاوتــرە لــە
زۆربــەی سیســتەمەکانی دیکــە ,پالتفۆرمــی  Adobe connect virtual classroomکــە ســاڵی ڕابــردوو خەاڵتــی باشــرین و کاراتریــن
پالتفۆرمــی ئۆناڵینــی فێرکردنــی وەرگــرت .ئــەم سیســتەمە پێکهاتــووە لــە:
•چاوپێکەوتنی ئۆن الین

•کوالێتی بەرزی دەنگ و ڤیدیۆ ()widescreen )9 :16( HD720p Video and Audio
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•فێربوونێکی ئاسان لە ژینگەیەکی ئارام و پارێزراودا،

•دیزاینکراوە بۆ :خوێندن لە دوورەوە ،زانکۆیەکانی ئەلەکرتۆنی نێودەوڵەتی ،قوتابخانەکان و ئەنستیتۆکانی توێژینەوە.

•دامــەزراوە بــۆ ڕێکخســتنی هاوکاتــی ئۆناڵیــن  – synchronize online sessionsگونجــاو بــۆ سیســتەمی کارگێــری فێرکــردن
 ،Learning Management System with active APIهەمــوو قوتابیێــک لــە یــەک کاتــدا دەتوانێــت بــەکاری بێنێت و پەیوەندی
دوو الیەنــەی هەبێــت لەگــەڵ مامۆســتاکان و قوتابیەکانــی تــر*( .ووردەکاری پێویســت بــۆ دامەزرانــدی ئــەم سیســتەمە لــە
کۆتایــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا هەیــە).

وەکــو پالنــی درێژخایەنیــش دەتوانیــن بیــر لــە هێنانــی سیســتەمێکی کارگێــری فێربــوون Learning Management System
بکەینــەوە ،بــۆ منوونــە  Itslearningکــە لــە هەمــوو واڵتانــی ســکاندیناڤیا بەکاردێــت بــۆ هەمــوو قوناغەکانــی خوێنــدنItslearning .
سیســتەمێکی کارگێــری فێربوونــە کــە لــە الیــەن کومپانیایەکــی نەرویجــی درووســتکراوە .ئــەم سیســتەمە  ٧ملیــۆن بەکارهێنــەری
هەیــە لــە سەرانســەری جیهــان بەتایبەتــی لــە ئەمریــکا ،نەرویــج ،ســوێد ،دانیــارک ،هوڵەنــدا ،بەڕیتانیــا ،ئیســپانیا ،ئیتاڵیــا ،ئەڵامنیــا و
بەڕازیــل .ئــەم سیســتەمە پالتفۆرمێکــە بــۆ درووســتکردنی پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆ و دوو الیەنــە لــە نێــوان مامۆســتا و قوتابیــەکان،
هەروەهــا هــاوکاری و هاوفکــری لــە نێــوان قوتابیــەکان هەروەکــو لــە نــاو پۆلێکــی فیزیکــی دا بــن .هەروەهــا ئامێرێکــە بــۆ
ڕێکخســتنی کاروبــاری کارگێــڕی پۆلــەکان و قوتابخانــە ،هەڵســەنگاندن و بەدواداچوونــی ئاســتی فێربوونــی قوتابیــان .دەکرێــت دوای
دیراســەکردنێکی ورد ،گرێبەســتێک لەگەڵیــان ببەســرێت بــۆ ئــەوەی یونــی کــۆد زیــاد بکرێــت بــۆ گونجاندنــی لــە گــەڵ زمانــی
کــوردی.

کەرەستەی پێویست بۆ دامەزراندنی Adobe Connect virtual classroom
Qulity

Storage

Traffic

CPU+RAM

Hosting

Students per
Session

Monthly Cost

720
720

256 GIG SSD
256 GIG SSD

1 GIG/ps
1 GIG/ps

16 Core 32 GIG Ram
12 Core 16 gig Ram

USA
USA

400
300

2000 USD
1700 USD

720

256 GIG SSD

1 GIG/ps

12 Core 16 gig Ram

USA

200

1400 USD

720
720
720

256 GIG SSD
256 GIG SSD
256 GIG SSD

1 GIG/ps
1 GIG/ps
1 GIG/ps

12 Core 16 gig Ram
12 Core 16 gig Ram
12 Core 16 gig Ram

USA
USA
USA

100
50
20

1100 USD
1000 USD
700 USD

کەرەستەی پێویست بۆ دامەزراندنی سەنتەرێکی پەیوەندی ()call center
Bandwidth Usage For 1000 Concurrent calls SIPv2
RTP
68.8 Mbps
71Mbps
12.8Mbps

Call Number
1000
1000
1000

Codec
G722 HD
G711 HD
G729 Adaptive

UDP
72Mbps
72Mbps
16Mbps

IP
80Mpbs
80Mbps
26Mbps

Bandwidth
80Mbps
80Mbps
30Mbps

Kerio Operator,Elsatix Iissabel
Core Xenon Processor 8 Core 16 threds
16 GIG DDR 4 (PC4-12800) CLS 1.2
512 Enterpise SSD or 10k Hdd
2 x 1 GIG Network Card
4 Channel FXO Card Or IP Device
2 Static IP Address V4 Dedicated for Load Balancing
100Mbps Up and Down Dedicated
30 Users or More KR Number 066-062

Operating System
CPU
RAM
HDD
Network Card
GSM Gateways
Static IP Address
Bandwidth
SIP Trunck
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