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ҮҮЛЭН ПЛАТФОРМ СУУРИЛСАН ЗАЙН СУРГАЛТЫН СНСТЕМНЙН ЗАГВАР
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ХУРААНГУЙ
Өнөөдөр мэдээллийн технөлөгийн хурдацтай хөгжлөөс хамааран дэлхий асар хурдацтай хөгжиж
байна. Мэдээллийн технөлөги, прөграм хангамжийн хөгжил үүлэн төөцөөлөл руу шилжиж байгаа
энэ үед үүлэн технөлөгийг зайн сургалтанд ашиглах шаардлагатай. Зайн сургалтыг илүү
интерактив байдлаар хүргэхэд үүлэнд (с1оиё) суурилсан Р!а(/огт-а$-а-8 егУ1се буюу Раа 8 загварын
ашиглах нъ хялбар, энгийн хандалтыг өлгөдөг. Хэрэглэгч үүлэн үйлчилгээний байршил бөлөн
тэдгээрийн төөцөөллын сууръ бүтцийн талаар нарийн мэдээлэл шаардлагагүй ба төөцөөлөл хийх,
прөграм хангамжийн хүсэлт, өгөгдөлд хандах, нөөцийн хадгалалт зэргийг хийх бөлөмж өлгөдөг.
Үүлэн төөцөөлөл нъ эцсийн хэрэгчлэгчдэд дэлгэц бөлөн харуулах төхөөрөмжөөр хүрдэг. Хэрэглэгч
үүлэн төөцөөллыг ашиглахдаа бүхий л мэдээллийн хэрэгсэл, вэб врөузер, гар утасны прөграм
хангамжийн хэрэглээгээр алсын серверт хадгалагдсан өгөгдөл, прөграмуудад ханддаг. Иймд
хэрэглэгч өөрт байгаа төхөөрөмж ашиглан системд хандахад уян хатан, хялбар байхаар бүтээх
шаардлагатай. Мөн зайн сургалтын системийн өрчин үеийн шаардалагад нийцүүлэн үүлэн
платфөрмд суурилсан зайн сургалтын системийг загварчлах талаар судалгаа хийсэн бөлнө.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Зайн сургалт, үүлэн загвар, системийн загвар, интерфэйс

ОРШИЛ
Зайн сургалтанд Вэб 2.0 технологийг нэвтрүүлэх
шинэ эрин үе тулгарч байна [1]. Ь.^ап [1] есургалтын 2.0 аррПсайоп, е-сургалтын 2.0
сургалтын горим, ^еЬ 2.0 хэрэгсэлээс бүрдсэн
тогтолцооны бүтцийг санал болгосон.
Сүүлийн үед зайн сургалтын систем нь вэб-д
суурилсан е-сургалтын архитектур ашиглах
онлайн хамтын ажиллагааны хэрэгсэлийг
хангахад чиглэгдэх болсон [1]. Хамтран зайн
сургалтын орчинд ашиглаж байгаа мультимедиа
материал нь оюутны домэйн мэдлэгийн түвшин,
харилцааны хэв маяг, ур чадвар, хөдөлгөөнт

төхөөрөмж боломжийн дагуу тохируулагдсан
байх ёстой [2]. Байнга өөрчлөгдөх нөхцөл бүхий
хөдөлгөөнт
төхөөрөмжүүдтэй
оюутнуудын
хооронд нөөцийг хуваалцах, хамтын үйл
ажиллагааг дэмжих боломжийг авчрах нь
төвлөрсөн
болон
тархсан
уян
хатан
архитектуртай зайн сургалтын системийг санал
болгож байна [3]. Зайны сургалтын тогтолцоонд
тулгарч буй гол бэрхшээлийн нэг нь системтэй
харилцах интерфэйс хязгаарлагдмал, дурын
төхөөрөмжөөс хандах боломж дутмаг байдлаар
програмчлагддаг. Энэ өгүүллийн гол зорилго нь
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заин сургалтын чанарыг нэмэгдүүлж саижруулах.
Үүнд заИн сургалтын үИл явцад үүлэн
платформд суурилсан сургалтын платформын
давуу талтаИ ашиглах. Хэрэглэгчдэд түгээхдээ
хэрэглэгчиИн
дурын
хандах
боломжтоИ
төхөөрөмжинд
тохируулан
загварчлах
зорилготоИ.
Үүлэн платформ суурилсан зайн сургалтын
системийн загвар
Бид заИн сургалтын програмыг саИжруулах,
харилцааны
арга хэрэгслиИг биИ болгох
зорилгоор
с1оий
суурилсан
платформын
үИлчилгээниИ (Раа8) загварыг хялбархан энгиИн
баИдлаар төлөвлөж, үүлэнд
суурилсан
сургалтын платформ санал болгосон. 1.1ип§ [4]иИн судалгааны үр дүнг авч үзвэл, бид харилцан
үИлчлэл бүхиИ заИн сургалтын чанарыг
дээшлүүлэх нь чухал асуудал юм гэж дүгнэсэн.
Хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр видео үзэх, баИршил
тогтоохыг нариИн тооцоолж төлөвлөх хэрэгтэИ
[5].
Түүнчлэн
хөдөлгөөнт
үИлчилгээниИ
програмууд ашигласнаар илүү интерактив,
хэрэглэгчдэд ээлтэИ интерфэИсээр хангана [6].
Орчин үеиИн хөдөлгөөнт сургалтын програмууд
нь эх бичвэрүүд, зураг, видео /аудио фаИлуудыг
хослуулсан мультимедиа материалууд баИдаг [7].
ИИмээс хөдөлгөөнт нөөцүүд хязгаарлагдмал,
мобаИл
мультимедиа
системүүдиИн
алгоритмуудад зориулагдан загварчилагдсан
баИх хэрэгтэИ. С.С1игеа болон Р.РосаШи нар заИн
сургалтын арга техникүүдиИн үр дүн, м-
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сургалтын програмууд, виртуал их сургуули^н
хотхон доторх хөдөлгөөнт сургалтын үИл
ажиллагааг
санал
болгосон
[7].
Үүлэн
тооцооллын
архитектур
ашиглаж
заИны
сургалтын системүүдиИг хөгжүүлэх нь заИн
сургалтын системүүдэд эерэг нөлөөлөх үр
ашгиИн танилцуулсан баИна [7], [8]. М.8.Ра!Ы
нар шинэлэг хамтын ажиллагааны орчны
хэрэгслүүдиИн
оИлголт,
хөгжүүлэлт
танилцуулсан [9]. ТухаИлбал Соп!ех!-Атоаге
С1оий
Сошри!1п§
мэдээллиИн
системүүд,
төслиИн оролцогч талуудын хүрээнд хамтын
ажиллагааг саИжруулах зорилгоор холбоотоИ
мэдээллиИг наИдвартаИ хүргэж хангахын тулд
ниИлүүлэлтиИн сүлжээнүүд баИгуулах юм.
Ингэснээр оюутнууд сурах явцадаа өөриИнхөө
суралцаж баИгаа төлөвөө оИлгодог. Бас цаг
тухаИд нь сурах явцыг сануулдаг. Үүнээс гадна
цаг тухаИд нь үр дүнтэИээр мэдээллиИг хүргэж
сурах боломжиИг оюутнуудад олгодог. Суралцах
хугацаанд оюутан, багш нарт бусад оюутнуудтаИ
харилцах
харилцаагаар
хангах,
хамтрах
ажиллагааг
саИжруулах, мөн багш нарын
харилцаа, суралцах асуудлуудыг шиИдвэрлэнэ.
Бэлэн техник хангамж, програм хангамж,
өгөгдөлиИн сан зэрэг мэдээллиИн технологиИн
нөөциИг иж бүрэн хуваалцаж хамтран ажиллана.
ЗаИн сургалтын системиИн өнөөгиИн сургалтын
нөөциИг бүрэн хэрэглэж цаг хугацаанд нь
ухаалгаар дэмжих үИлчилгээ үзүүлнэ. ҮүнтэИ
уялдуулан дараах бүтциИг санал болгож
загварчилсан. 1-р зурагт үзүүлэв.

Суралцагч

Багш

Хувь хүний интерфасе

Ж

З Е КУ Е К
(Вэб сервер)
Раа5
“ 7 Т "

Сургалтын нөөц

Сургалт

Өгөгдлийн үйлчилгээ, холбоотой өгөгдлийн сангийн
сан
Сургалтын нөөцийн эх үүсвэр
Сургуулийн мэдээллийн эх үүсвэр

1-р зураг. Үүлэн платформд суурилсан заИн сургалтын системиИн ерөнхиИ бүтэц
Дээрх зурагт үзүүлснээр үүлэнд суурилсан заИн
сургалтын системиИг хэрэгжүүлэхдээ бусад
системтэИ нэгтгэх, холбоход дараах алхмуудыг
хиИх шаарддаг: СургуулиИн цахим хичээл,
онлаИн платформын сургалтын нөөциИг бүрэн
хэрэглэх хэрэгтэИ. ЗаИн сургалтын нөөциИн санг

сургуулиИн сургалтын нөөциИн эх үүсвэртэИ
холбох, сургуулиИн сургалтын нөөциИг бүрэн
хэрэглэх хэрэгтэИ. Боловсролын системыг
нэгтгэж цогц баИдлаар хэрэгжүүлэх нь оюутнууд
цаг тухаИд нэгдсэн системээс сонирхсон
мэдээллиИг сонгож авна. Оюутны үИлчилгээнд
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бусад их, дээд сургуулиуд хамтран платформын
холбоог хэрэгжүүлэх. Ингэснээр маш өргөн
хүрээний нөөцийг хуваалцах боломж үүснэ.
Санал болгож буй үүлэн платформд суурилсан
зайн сургалтын загварыг дараах давхаргад
хувааж болно.
A. Хэрэглэгчийн,
платформын үйлчилгээг
танилцуулах
болон
броузерт
суурилсан
интерфэйсийн үйлчилгээ гэсэн гурван түвшин
бүхий хэрэглэгчийн давхарга.
Б. Хэрэглэгчийн дэд бүтцийн давхаргууд нь
системийн дэд бүтэц болон хэрэглэгчийн
харилцах давхаргаас бүрдэнэ. Хэрэглэгчийн дэд
бүтэц нь интернэт/интранет, системийн програм
хангамж, мэдээллийн удирдлагын систем, зарим
нийтлэг програм хангамж болон техник
хангамжийг агуулдаг.
B. Үйлчилгээний давхарга ихэвчлэн вэб сервер
болон платформоос тогтоно. Програм хангамж
хөгжүүлэгчдийг нэгдсэн интерфэйсээр хангах
зорилгоор төрөл бүрийн програм хангамжийн
нөөцүүдийг нэгтгэх, үүлэнд суурилсан програм
хангамжуудад
суурилсан
програмуудыг
хэрэглэгчид
хэрэглэхэд
хялбар
болгож
хөгжүүлнэ.
C. Нөөцийн давхрага нь өгөгдөлийн сангийн
хүртээмж, нөхцөл байдал болон гүйцэтгэлийн
Их сургуулийн Сургалт
удирдах систем

мэдээллийн хүртээмж зэрэг бусад үйлчилгээг
багтаана.
Санал болгож буй системийн хүрээ
Үүлэн технологи нь зайн сургалтын явцын
хэрэглээг илүү идэвхитэй болгох боломжтой.
Түүний үүсэл, тасралтгүй хөгжил нь зайн
сургалтын бүхий л тал дээр тулгарч байгаа
асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална. Одоогийн
хэрэглэгдэж
байгаа
сүлжээнд
суурилсан
сургалтын загварыг өөрчлөж сайжруулж болно.
Сүлжээнд суурилсан зайн сургалтыг дэмжих
системийн сүлжээний хувиарлалт, өгөгдөл
хуваалцах боломж зэргийг бүрэн ашиглах
хэрэгтэй. Ингэхдээ төрөл бүрийн төхөөрөмжинд
тохирсон
интерфэйсүүдээр хангаж бүхий л
үйлчилгээг маш хялбар ашиглах боломжтой.
Хөдөлгөөнт програмын хөгжүүлэлт нь үйлдлийн
систем, техник хангамж (өөрөөр хэлбэл,
мэдээллийн технологийн төхөөрөмж), вэб
браузерын талаарх шинж чанар нь холбох
платформ
байдаг.
Браузеруудын
хувьд
програмыг ямар ч тусгай хөтөчид хамааралтай
байхаар хийж болно. Энэ нь агуулгуудыг
дэлгэцэнд их хувилбарыг алдуулахгүйгээр ямар
ч хөтөчид үзүүлж харуулах боломж олгоно. Үүнд
тохирсон хөдөлгөөнт програмын ерөнхий
бүтцийг 2-р зурагт үзүүлэв.
Их сургүүлийн Зайн
сургалтын платформ

.................... ист.....

2-р зураг. Сургалтын системд компьютер болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр хандах хүрээ
Үүлэн дээр нэвтрүүлсэн програм нь: Бүх утасгүй
үйлчлүүлэгчид үүлэн дэх програмд хандахдаа
дурын төхөөрөмжүүдээс сүлжээгээр (энэ нь
үүлэн үйлчилгээний ЬАК, ^ А К , С8М сүлжээ,
^ 1ге1е §8 р 1Йе111у ( ^ П ) гэх мэт) дамжуулан
хандана. Энэ ерөнхий бүтцийг бий болгох үйл
явцад анхаарах ёстой, нарийн төлөвлөх хэсэг
байна. Үүнд:
1. Төхөөрөмжөөс хамаараад вэб браузер болон
үйлдлийн системээс хараат бус технологийг
(програмчлалын хэрэгсэл) ашиглах.

2. Сургалтын
уламжлалт
хэв
загвараас
хялбархан сурах үйл ажиллагааг багтаасан
байх ёстой.
Системийн загвар
Санал болгож байгаа системийн хэрэглэгчийн
интерфэйсийн
загвар
нь
хэрэглэгчдийг
хөдөлгөөнт төхөөрөмж (ухаалаг гар утас, таблет,
зөөврийн компьютер зэрэг) ашиглан систем рүү
төрөл бүрийн хандалтын цэгүүдээс хандах
боломжтой байхаар төлөвлөж зохион байгуулах
юм.

Н.Бат-Эрдэнэ, Ыги, Д.Оргил (2015)ХАА-н шинжлэхухаан сэтгүүл №14 (01):198-203
а.Гаралтын интерфэйс
Санал болгож буй системийн гаралтын
Системээс үүссэн гаралт системийн найдвартай интерфэйсийн жишээ загварыг
ажиллагааг тодорхойлдог. Гаралтын загвар нь харуулав.
системийн утга хэлбэрийг бүрэн илэрхийлдэг.
фОРУМЫН БИЧЛЭГҮҮД::

фОРУМЫН БИЧЛЭГҮҮД::

[Бүгдийг харах] [Бичлэг үүсгэх]

[Бүгдийг харах] [Бичлэг үүсгэх]

[Зурвас бичих]
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3-р

зурагт

Зурвас бичих]

Илгээгч: [Овог, нэр]
Огноо: [ууу-тт-АА ИИ:тт:55]

Ипгээгч: [Овог, нэр]
Огноо: [ууу-тт-^^ ИИ:тт:

Нэмэлт
талбар
[Зурвас бичих]

Зурвас бичих]

Илгээгч: [Овог, нэр]
Огноо: [ууу-тт-йй ИИ:тт:55]

Ипгээгч: [Овог, нэр]
Огноо: [ууу-тт-АА ИИ:тт:55]

ОагПЬоагй I Му ассоигЛ | ЗгапӨи!!

йагПЬоагй I Му ассоиП I ЗгапОи!!

? 2015

? 2015

3-р зураг. РС болон хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн гаралтын интерфэйс
б.Оролтын интерфэйс дизайн
Оролтын интерфэйс дизайн нь хэрэглэгчийн тодорхойлолж харуулна. Системийн жишээ
системийн
хүсэлт,
оруулах
өгөгдлийг оролтын интерфэйсийг 4-р зурагт харуулж байна.
Хэрэглэгчид үүсгэх
Хэрэглэгчийн төрөл:
Хэрэглэгч удирдах
Бүртгэлийн харах Бүртгэл
уусгэх_________________

Анги удирдах

Нэр :
Нууц үг :
Овог:

Курс удирдах
Нэвтрэх нэр:

<урс үүсгэх
<урс харах

Нэр :
Мөссеж бичих
Захиа шалгах
Ирсэн захиа харах

Форум

Е-таИ:
Утас :

ЗМЗ мэдээллэх

Хэрэглэгч үүсгэх

4-р зураг. Оролтын интерфэйс
Дээрх
интерфэйсүүд
нь
суралцагчийн
сонирхолыг татахуйц байхаар төлөвлөх хэрэгтэй.
Хэрэглэгчийг хэт их ядраахаас зайлсхийх
хэрэгтэй. Харилцаа болон хамтран ажиллах,

хэрэглэгчдэд туслах гэдэг нь мультимедиа
элементийг аль болох бага хэрэглэх. Тогтсон нэг
форматыг баримтлан бүтээх шаардлагатай
байна.

ШҮҮН ХЭЛЭЛЦЭХҮЙ
Дээрх эрдэмтэн судлаачдын гаргасан загвар,
архитектурыг судлаж үзэхэд
загваруудын
ерөнхий суурь бүтэц ижил төстэй шинж
чанарууд харагдаж байна. Гэвч өөр өөрийн гэсэн
онцлог давуу чанарууд тусгасан байна. Эдгээр
загвар, архитектур болон бусад эрдэмтэн судлаач
нарын гаргасан онол ухагдахуунуудын онцлог
давуу талыг тусгаж, зайн сургалын хамгийн
сүүлийн үеийн онолд тулгуурлан энэхүү
загварыг боловсруулсан. Миний санал болгосон
үүлэн платформд суурилсан зайн сургалтын

систем нь дараах онцлогуудтай. Үүнд:
1. Хамгийн уян хатан
2. Багш оюутны үндсэн өгөгдөл, мэдээлэлд
боловсруулалт хийж мэйл болон утсаар
сургалтын явцыг мэдээллэх.
3. Мэдээллийн
технологийн
бүхий
л
төхөөрөмжөөр хандах боломжтой байхаар
системийг төлөвлөх.
4. Системийг эх хэлээрээ боловсруулж турших
зорилготой.
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Санал болгосон үүлэн платформд суурилсан
заИн сургалтын системиИн архитектурын ач
холбогдол нь заИн сургалтын систем дэх
хамтран ажиллах, харилцах болон мэдлэгиИн үр
өгөөжиИг нэмэгдүүлнэ. Энэ санал болгосон
систем нь нэгдсэн хөгжүүлэгч хэрэгсэлүүд,
өгөгдлиИн сангиИн удирдлагын систем, вэб
сервериИн хамт баИх үүлэн Раа8 загвар дээр
суурилсан. Энэ загвар нь оюутнууд, багш нар
ямар ч үед ямар ч газраас нэгэн зэрэг олон
хэрэглэгчидтэИ үүлэнд суурилсан платформд

хандах болно.
Санал болгосон үүлэн технологид суурилсан
системиИн орчноос гарах үр ашигаас гадна,
бидниИ ирээдүИн зорилго бол хэрэглэгчиИн
хүсэлтүүд,
бие
даасан,
агуулга
дээр
тулгуурласан мультимедиа хэрэглэгдэхүүн
дасан зохицох ухаалаг шиИдвэр гаргах дүрмиИн
алгоритм гаргахыг явдал юм. Мөн энэхүү
загварыг өөриИн ажиллаж буИ сургуульд
хэрэгжүүлж, турших талаар илүү их судалгаа
хиИж баИна.

ТАЛАРХАЛ
Уг судалгааг хиИхэд бүх талаар дэмжиж тусалсан
миниИ удирдагч багш БНХАУ -н Өвөр Монголын
Их СургуулиИн КомпьютериИн СургуулиИн
захирал доктор профессор Ш Ки багш болон

судалгаа хиИхэд дэмжсэн Өвөр Монголын Их
СургуулиИн доктрант Д.Оргил нарт гүн талархал
илэрхиИлж баИна.
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