BEYSİS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ
 AÇIK KAYNAK KODLU SİSTEMLER 
Ve
 LİNUX

GİRİŞ
 
Bilindiği gibi ülkemizde eğitim ve öğretim alanına oldukça büyük kaynaklar harcanmakta, daha sağlıklı bir Milli Eğitim yapısına ulaşabilmek için sistemler değiştirilmekte yeni arayışlara gidilmektedir. Ancak süregelen temel bir takım hatalar da eğitim sistemimizde göze çarpmaktadır. Örneğin müfredatlar ve  eğitim - öğretim metotları, pedagoji bilimi ile çelişen uygulamalar ile doludur. Bu da öğrencilerin gerçek performanslarını gösterememelerine neden olmaktadır. Bu durumda veliler ek bir takım eğitim kurumlarına çocuklarını yönlendirmektedirler. Maddi imkanları kısıtlı olan aileler bunu yapamadıklarından bu hatalar eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin bozulmasına da neden olmaktadır. 

I. AMAÇ 

BEYSİS Uzaktan Eğitim Projesinin amacı eğitim sürecinde yapılan yanlışları bir ölçüde telafi etmek, eğitim materyallerini mümkün olduğunca geniş kitlelere yaymak, öğrenci ve öğretmen/uzman iletişimini sağlamak bunu yaparken de ülkemiz şartlarını göz önüne bulundurarak en ekonomik ve en etkili araçları kullanmaktır. 

Yukarıda bahsedilen yanlış uygulamalar ve bu hataların telafisine yönelik temel hedeflerimiz nelerdir? 

1. Öğretmenlerimizin zor koşullarda çalışmalarına karşılık hak ettikleri maddi düzeye ulaşamamaları, Üniversiteye Giriş Sınav Sisteminin getirdiği bir takım sonuçlar vb. nedenlerle öğretmenlik mesleği hak ettiği seviyeye gelememiş, herhangi bir mesleğe  girememiş kişilerin öğretmen olması sonucu ile çocuklarımızı karşı karşıya bırakmıştır. 
1. AMAÇ : Konusunda tecrübeli ve iyi yetişmiş öğretmenleri ve uzmanları, yurdun neresinde olursa olsun, yardım talep eden tüm öğrenciler/veliler ile buluşturmak ve etkileşimlerini sağlamak. Web tabanlı uzaktan eğitim projemizin temel hedefi budur. 

2. Öğrenme, öğrencinin aktif olmasıyla mümkündür. Eğitim sistemimizde ise öğretmen aktif öğrenci genellikle pasiftir. 
2. AMAÇ : Öğrencinin aktif çalışma zamanlarını eğlenceli ve etkileşimli bir süreç içersinde arttırmak. Bu internet teknolojileri ile mümkün olmaktadır. Tasarlamış olduğumuz Uzaktan Eğitim Projesinde bu süreç yarışmalar, Java Script uygulamaları, Flash animasyonlar ve üyeler arası etkileşim ile sağlanmaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bazı çalışmalar içerik yetersizliği nedeniyle verimli olamamıştır. BEYSİS, zengin içerik desteği de sağlamaktadır.

3. Her şahıs, önceki yaşantılarına bağlı olarak, farklı konuları farklı hızlarda öğrenir. Halbuki eğitim sistemimizde ve mevcut şartlarda bu ilke göz ardı edilmektedir. 
3. AMAÇ : Öğrencinin herhangi bir konuda istediği kadar araştırma yapmasını sağlamak, değişik kaynaklara başvurmasını kolaylaştırmak. Bu amacımıza ulaşabilmek için "Beysis Web Editor" web tabanlı yazılımını projemize dahil ettik. Bu program sayesinde öğrenci takıldığı bir konuyu ya da soruyu, hangi dersten olursa olsun, editörde eğlenceli bir tarzda hazırlayabilmekte ve  öğretmen ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Yine aynı editör öğretmenlere de büyük avantajlar sağlamaktadır. Şekil bankası, küçük animasyonlar ve yazı ve şekillere eklenebilen açıklama panoları sayesinde bir kitabın verebileceğinden fazlasını hazırlama imkanı getirilmiştir. Böylelikle öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin her anında ihtiyaçları olan yardımı verebilecek bir altyapıya kavuşmuş olacaklardır. Aynı zamanda taranabilir bir bilgi veritabanı olan "Okul Ansiklopedisi" programı da projenin dahilindedir. Bu ansiklopediye veri girişi oldukça kolaylaştırılmış ve referans verme özelliği ile de öğrencilerin internet üzerinde araştırma yapmayı öğrenmeleri, veri kaynaklarını nerelerde arayacakları konusunda da bilgi sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. 

4. Öğrenme, farklı duyu organları ile desteklendiğinde daha kısa sürede ve daha köklü bir şekilde gerçekleşmektedir. 
4. AMAÇ   : Öğrenciye anlaşılması zor olan konularda animasyon, ses, film gibi çoklu ortam araçları kullanarak yardımcı olmak, bu konuda öğretmen ve uzmanların sisteme veri girişlerinin sağlanmasıyla en üst düzeyde veri paylaşımını gerçekleştirmek. 

 Yukarıda sayılan hedeflere ulaşabilmek için teknik bir ön çalışma gereklidir. İşletim sistemleri, programlama dilleri, sunucu yazılımları, veritabanları, diğer yazılımlar ve teknik destek gibi harcama kalemleri söz konusu olmaktadır. Hedef kitlemiz büyük olduğundan bu ihtiyaçların maliyetleri önem kazanmaktadır. Kaynak kamunun olduğuna göre bu konuda dikkatli olunması kaçınılmazdır. Sayılan bu nedenlerle projemizde kullanılacak İşletim Sistemi (Linux Mandrake), veritabanı (MySQL), programlama dili (PHP)  "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar"dan seçilmiştir. BEYSİS olarak "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar"ın kullanılması konusunda ısrarlıyız ve kamuoyu ile bu konudaki birikimlerimizi paylaşma isteğindeyiz. 

II. AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR VE UZAKTAN EĞİTİM

Açık kaynak kodlu yazılımlar, isminden de anlaşılabileceği gibi kaynak kodları açık, ücretsiz dağıtılması mümkün olan, isteyen kişi veya kuruluşlarca geliştirmeleri yapılabilen yazılımlardır.  Bu yazılımların içinde işletim sistemleri, veritabanları, programlama dilleri, grafik programları, multimedya programları, otomasyon programları vb. gibi burada tümünü sayamayacağımız ölçüde çok ve çeşitli ürünler mevcuttur. Neden açık kaynak kodlu yazılımları tercih ettik?  

a. Yazılımın kodlarının açık olması, tüm dünyadaki programcıların programınızı analiz etmesi, program hakkındaki görüşlerini iletmesi/tartışması ve sonunda kusursuza yakın programların geliştirilmesine yol açabilmektedir. Halbuki diğer seçenekte satın aldığınız programın size anlatılanın dışında ne yaptığını bilmeniz, çok uzman değilseniz, mümkün değildir.

b. Yine son dönemde özellikle büyük yazılım ve donanım firmaları, Devlet kurumları ve ticari firmalar açık kaynak kodlu yazılımlara ve işletim sistemlerine destek vermişler, ürünlerini uyumlu hale getirmişler ya da bu programları kullanmaya başlamışlardır. 

c. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların her ihtiyaca cevap veremediği yönündeki eleştirilerin haklı olduğu alanlar günümüzde ayrıntılarda kalmaktadır. Kullanıcı düzeyinde ve pek çok profesyonel alanda bu programlar yeterlidir ve kullanılmaktadır, yeterli olamayanları ise yakın bir gelecekte bu eksiklerini tamamlayacaklardır. Linux'un gelişimi bize bunu kanıtlamaktadır. Artık Devletler bile Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile çalışılmasını teşvik etmekte, hatta bazı ülkelerde bu bir zorunluluk haline getirilmektedir. İşin ilginç yönü, bu yönde karar alan ülkeler, mali imkanları yönünden ülkemizin çok ilerisinde olan Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdir. Ülkemizin bu tarz bir dönüşüme çok daha ivedilikle ihtiyacı vardır. Bu konuda çalışma yapılamamasının nedeni, bu konuda kamuoyundaki bilgisizlik, açık kaynak kodlu yazılımların ülkemiz şartlarına çok geç adapte edilmiş olması gösterilebilir. Ama geç kalınmış değildir ve bu konuda derhal geniş bir çalışma başlatmak gereklidir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını açık kaynak kodlu yazılım ve işletim sistemlerini kullanmaya çağırmak, bu konuda kamu oyu oluşturmak ve gerekli diğer tedbirleri almak, açık kaynak kodlu yazılımları kullanan ve konu hakkında bilgi sahibi insanların temel görevidir. 

d. Bu yazılımlar ile bilgisayarları tanımaya başlayan kişiler, açık kaynak kodlar, ücretsiz programlar ile önemli bir avantaj elde etmekte ve bilişim ile ilgili konularda daha hızlı ilerleyebilmektedirler. 

Böylesine geniş kapsamlı bir proje için programların ve işletim sistemlerin Açık Kaynak Kodlu yazılımlarda seçilmesi bir zorunluluktur. Aksi halde ülkemizin zaten yetersiz olan kaynakları israf edilmiş olacaktır. 

III. LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ

Linux, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olup ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Beysis olarak Linux'a ilk başlayanlara önerilen Mandrake sürümünü tercih ettik ve kullanmaya başladık. Apache web sunucusu, MySQL veritabanı ve PHP programlama dilini kullanarak oluşturduğumuz uzaktan eğitim projemizi Mandrake 9.1'e ekledik. Böylelikle sadece bir makinadan toplam olarak 2000$'a yakın tasarruf sağladık. Yine bu sayede bilgisayara yeni başlayan bir öğrencinin ek bir zahmete gerek kalmadan, ofis (Open Office), grafik programı (Gimp), veritabanları (MySQL, PostGreSQL), programlama dilleri  (C,C++,Perl,PHP vb.) ile tanışmalarını sağladık. Ayrıca meraklı bir öğrenci tüm ağ özelliklerini ve sunucu programlarının ayarlamalarını kendi bilgisayarında yapabilecektir. Linux'larda virüs olmadığından belge ve veri kabından doğacak olan veri kayıpları da son bulacaktır. Yine Linux çok kullanıcılı yapıda olması nedeniyle öğrenci istese de işletim sisteminin ana bölümlerine zarar veremeyecektir. LOG sistemi sayesinde öğrencinin internetteki hareketleri de veli tarafından izlenebilecek ve internetteki zararlı içerikten korunmaları ateş duvarı ya da vekil sunucular sayesinde mümkün olabilecektir.  

Bu CD'ler eğitim kurumlarına sadece maliyet fiyatına verilecektir. 

IV SONUÇ

Beysis olarak bu hizmetleri verirken, ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanma konusunda da ilerleme sağlama çabalarımız bundan sonra da sürecektir. Bu konuda herkesi aktif çalışmaya çağırıyoruz. Sadece teknik değil, kamuoyuna bilgi vermek bile bu çalışmalara büyük bir katkı sağlayacaktır.




