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Giriş 

IMS Global Learning Consortium tarafından geliştirilen “IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu (IMS 
Content Packaging Specification)”,  ders veya dersler koleksiyonu gibi öğrenim materyallerini sistemler 
arası işletilebilir, dağıtılabilir biçimde paketlemek üzere tanımlama yolları veya yöntemlerini açıklayan 
bir spesifikasyondur. İçerik paketleme, çevrim-içi öğrenim materyallerinin tanıtımı, yapısı, konumu ve 
bazı özel içerik tiplerinin tanımlanması üzerine odaklanmıştır [1]. İçerik Paketleme Spesifikasyonu’nun 
üç belgeden oluşan son sürümü olan “Final Version 1.1.2 of the IMS Content Packaging Specification” 
Ağustos 2001’de yayınlanmış olup sürüm 1.1.3 taslağı üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. 

İçerik Paketleme Spesifikasyonu, temel olarak içerik üreticileri, öğrenim yönetim sistemi geliştiricileri, 
bilişim platformu geliştiricileri ve öğrenim servis sağlayıcılarını hedeflemektedir. IMS İçerik Paketleme 
Spesifikasyonunun XML formatını kullanarak tanıtılan ve paketlenen öğrenim materyalleri 
spesifikasyonu destekleyen sistemler üzerinde çalıştırabilecek durumdadırlar. Öğrenim materyali 
geliştiricileri geliştirmiş oldukları ürünleri, tüm uyumlu sistemler tarafından sorunsuz olarak 
kullanılabileceğinden emin olarak dağıtabilmektedirler. Bu nedenle, geliştirilen ürünler sistemler arası 
işleyebilirlik nedeniyle farklı sistemlere sorunsuz dağıtılabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşarak 
daha büyük bir pazar bulabilmekte ve böylece yapılan yatırımların verimliliği artmaktadır.  

Spesifikasyonlar ve standartlar bu denli önemli olmasına karşın yaygınlaşmayı sağlamak için 
kavramdan uygulama aşamasına geçilmesi gerekir. Bu nedenle, spesifikasyonların uygulamalarını 
sağlayacak yazılımlar veya araçlara da gereksinim vardır. Bu çalışmada, bir JISC, UK[3] projesi olarak 
yürütülen bir çalışmada geliştirilen yazılım ürünü olan IMS Paket Düzenleyici’yle içerik paketleme 
uygulamasının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. 

Bu çalışmada tanıtılan “IMS Paket Düzenleyici Sürüm 1.1 (IMS Package Editor Version 1.1)”, Kasım 
2001’de yayınlanmış olup IMS Global Learning Consortium'un “İçerik Paketleme Spesifikasyonu’nun bir 
uygulamasıdır. Bu uygulama, JICS’in IMS İçerik Paketleme ve Yönetimi Projesi  kapsamında 
geliştirilmiş bir üründür[2]. İçerik Paketleme Spesifikasyonu, öğrenim nesnelerinin bir ders paketi 
içinde birleştirilmesi (veya toplanması) ve yönetilmesini açıklayan bir spesifikasyondur. IMS Paket 
Düzenleyici, öğrenim nesnelerinin  bir ders paketi (sıkıştırılmış zip dosyaları şeklinde) içine eklenilmesi, 
organize edilmesi ve depolanmasına olanak sağlar. IMS Paket Düzenleyici ile yaratılan ders paketleri, 
IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu’nu destekleyen (Blackboard, WebCT, Macromedia Dreamweaver 
veya Microsoft LRN Toolkit gibi)  öğrenim ortamları ve yazarlık araçları arasında işletilebilir 
(interoperable) ve yeniden kullanılabilir durumdadırlar. Düzenleyici, öğrenim nesnelerinin açıklamak 
üzere “IMS LOM Tanımlayıcı Bilgileri’nin (IMS Learning Objects Metadata)”  tamamının  
yaratılması/düzenlemesini de yapabilmektedir. 

IMS Paket Düzenleyiciyle aşağıdakiler yapılabilmektedir: 

• IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu 1.0 ve 1.1 temelli yeni ders paketleri yaratmak veya 
mevcut paketleri okumak, 

• Sürükle-bırak mekanizması yoluyla farklı paketler içinde/arasında dersleri birleştirmek/organize 
etmek, 

• HTML dersleri içinde bağlantılı/gömülü dosyaları saptamak ve paket klasörüne kopyalamak, 



• Eski zip arşivlerinden yeniden dersler oluşturmak, 
• IMS Tanımlayıcı Bilgi Spesifikasyonu Sürüm 1.1 ve 1.2’nin tüm tanımlayıcı bilgi alanlarını 

kapsayan tanımlayıcı bilgi düzenlemelerini grafik kullanıcı arayüzüyle yapabilmek. 

Düzenleyici, Apache’nin açık-kaynak kodlarını kullanılarak geliştirilmekte ve Xerlin XML Düzenleyicisi 
üzerine inşa edilmektedir. Tanımlayıcı bilgi düzenlemeleri, grafik arayüzlü Java-temelli bir tanımlayıcı 
bilgi düzenleyicisi olan  ImseVimse [4] projesine dayanmaktadır. Paket düzenleyici bir açık-kaynak 
kodlu araç olup kaynak kodlar ve makine kodlarına http://www.met.ed.ac.uk/pac-
man/editor/install.html adresinden erişilebilmektedir. Düzenleyicinin kişisel bilgisayar sistemine 
indirilmesi ve kurulması ile ilgili ayrıntılar Web sitesinde açıklanmaktadır [2]. Aşağıdaki açıklamalar, 
paket düzenleyicinin kişisel sisteme kurulmuş olduğu varsayılarak yapılmaktadır. 

Bir Ders Yaratma 

Materyal ve Yöntem 

IMS Paket Düzenleyici’yle ders paketi yaratmak ve konuyu anlaşılır kılmak üzere örnek bir ders 
senaryosu üzerinde durulacaktır. Örnek çalışmada, “ENF-106” isimli bir ders paketinin “HTML’de 
Renklendirme” adlı bir ünitesine ait ders yaratılması hedeflenmiştir. Bu ünitenin 8 nolu ünite (Ünite 
8) olduğu; iki adet yerel HTML belgesi ve ayrıca uzaktaki bir sitede bulunan bir Web kaynağının 
kullanılacağı varsayılacaktır. 

HTML’de renklendirme konusunu anlatmak üzere kullanılacak yerel belgelerin isimlerinin: 

 html_renkler0.html 
 html_renkler1.html   

olduğu; bu dosyalardan ilkinin HTML’de renklendirme konusunu anlatan ve örnekler veren bir sayfa; 
ikincisinin ise temel temel HTML renklerinin kodları ve adlarını gösteren bir sayfa olduğu; HTML 
dosyalarının yerel disk sürücüsü C:’nin \webtasarim\html isimli klasöründe bulunduğu 
varsayılmaktadır. 

Öğrencilerin art alan (zemin) ve yazı renklerini değiştirerek nasıl göründüklerini test etmek ve böylece 
kolayca kavramasını sağlamak üzere: 

 gifArt sitesinde “http://www.gifart.com/color-codes.shtml”  adresinde bulunan 
bir JavaScript uygulamasına 

bağlantı sağlanması, renk seçimi konusunda alıştırma yapması da hedeflenmiştir.  

Sonuç olarak, Web tasarımını öğretmek üzere verilen ENF_106 kodlu bir ders paketinin “HTML’de 
Renkler” isimli dersini oluşturmak üzere yukarıda sözü edilen üç kaynak kullanılacaktır. 



 
 Şekil 1. IMS Paket Düzenleyici kullanıcı arayüzü 

IMS Paket Düzenleyicinin Çalıştırılması 

Paket düzenleyici çalıştırmak için IMS Paket düzenleyicinin kurulmuş olduğu klasörde Editor.Bat 
adlı dosya çalıştırılmalıdır. Bu, toplu iş dosyası (batch) çalıştırıldığında klasörde bulunan 
imseditor.jar java dosyasını açmakta, bir müddet sonra düzenleyicinin grafik arayüzünü 
görüntülemektedir (Şekil 1). 

IMS Öğrenim Paketi Yaratma 

Bir öğrenim paketi (package) konulara göre sıralanmış, yani belli bir anlatım veya izleme sırasına 
sokulmuş çeşitli dersler (lessons) ve herbir ders altında çeşitli konulardan (items) oluşan bir yazılım 
materyalidir. Örneğimizde “Web Tasarımı”’ dersi için ENF-106 isimli bir öğrenim paketi yaratacağımızı 
varsaymış, ancak şimdilik bu pakete sadece bir ders ekleneceği ve bunun da “HTML’de Renklendirme” 
başlıklı bir ders olacağı hatırlanmalıdır. 

Düzenleyiciye girdikten sonra  yeni paket yaratmak için  File menüsünden New  seçilir veya araçlar 

çubuğunda    simgesi tıklanabilir. Bu yapıldığında düzenleyici yeni boş bir ders yaratacak ve pakete 
isim verilmesi için bir diyalog kutusu görüntüleyecektir (Şekil 2). Burada, dosya ismi kutusuna paketin 
ismi girilir; dosya uzantısı .zip olmalıdır. Örneğimizde ENF-106.zip ismi girilecektir. İsim girilip 
“Kaydet” düğmesine basıldığında düzenleyici otomatik olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır:  

• Verilen dosya ismini taşıyan bir klasör yaratılır (Örneğimizde “ENF-106”), 
• Boş bir zip paketi yaratılır (Örneğimizde “ENF-106.zip”). 

 
Şekil 2. Paket isminin girilmesi ve paketin yaratılması 

 



Öğrenim Paketine Ders Ekleme 

Pakete yeni ders eklemek için: 

• Sol panel üzerindeki package tıklanır, Node menüsünden  Add >  lesson seçilir  veya  
• package üzerindeki iken sağ fare düğmesi tıklanır ve Add > lesson seçilir.  

Düzenleyicide ilk başlangıçta bir paket yaratıldığında paket altında otomatik olarak bir ders (lesson) 
yaratılır. Sol panelde, package önündeki + simgesi tıklanırsa, bunun altında bir lesson olduğu 
görülecektir. Lesson üzerine tıklanırsa sağ taraftaki panelde identifier (tanıtıcı), açıklama (description) 
ve başlık (title) olmak üzere  üç metin kutusu olduğu görülür. Tanıtıcılar düzenleyici tarafından 
otomatik olarak yaratılır ve deneyimsiz çalışmalarda olduğu gibi bırakılması istenir. İlk yaratılan dersin 
tanıtıcısı lesson_0 şeklindedir. Başlık alanı derse verilen başlığı girmek üzere kullanılır. Örneğimizde 
“HTML’de Renkler ve Renklendirme” girileceği varsayılmıştır. Açıklama alanına dersi açıklayan 
bir tümce yazılabilir. Örneğimizde “Ünite 8” yazılmıştır (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Ders ekleme işlemi 

Ders ekleme işlemi tamamlandığında, her bir dersin altına girecek konular (item) eklenebilir. Bir derse 
konu eklemek için:  

• Sol taraftaki panelde ilgili ders (lesson) tıklanır ve Node menüsünden Add > item seçilir, 
veya  

• İlgili ders üzerinde sağ fare düğmesi tıklanarak Add  > item seçilir (Şekil 4). 

 
Şekil 3. Bir derse konu ekleme işlemi 
 



Örnek çalışmada, “HTML’de Renkler” dersinin altına, ilk sırada HTML etiketlerinde Color özelliğinin 
kullanımını anlatan HTML dosyasını (html_renkler0.html) eklenebilir. Bunun için zaten henüz tek 
bir ders olduğundan package altındaki ilk lesson tıklanarak seçilir. Sonra, Node > Add > Item 
seçildiğinde sağ taraftaki panelde yeni parça ekleme panosu görüntülenir. Burada: 
 

• Tanıtıcı (identifier) alanında otomatik olarak item_0 görüntülenir. Bu, dersin ilk 
konusuna/parçasına düzenleyici tarafından otomatik olarak verilen bir isimdir. 

• Dosya (file) kutusuna ilk konunun yer aldığı html belgesinin adı yazılır (Örneğimizde, 
c:\webtasarim\html\html_renkler0.html), 

• Açıklama (description) alanına konu başlığı olarak “Renkler ve Renklerin Kullanımı” metni 
girilebilir. 
 

  
Şekil 4. Derse konu ekleme 

Formun sağ panelindeki, dosya ve başlık alanları mutlaka doldurulmalıdır. Dosya alanına, eğer nesne 
yerel diskte ise dosya yolu ve adı tam olarak girilmelidir. Eğer öğrenim nesnesi yeri kesin olarak 
hatırlanamıyorsa tarama (browse) düğmesine basılarak aranabilmektedir. Ders içine eklenmesi 
istenilen öğrenim nesnesi yerel değil de Web üzerinde başka bir sunucuda bulunuyorsa, gerekli URL 
adresi, http://www.careo.org/objects/abc.jpg gibi girilmelidir. 

Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra, lesson altında item şeklinde yeni bir alt eleman eklendiği 
görülebilir. İlkinde olduğu gibi ikinci konu ve diğerlerinin eklenmesi için yukarıdaki işlemler yinelenir. 
Ancak: 
 

• Tanıtıcı alanında otomatik olarak item_1 görüntülenir. Bu, dersin ikinci parçasına otomatik 
olarak düzenleyici tarafından verilen isimdir. 

• Dosya kutusuna ilk konunun yer aldığı html belgesinin adı yazılır (Örneğimizde, 
c:\webtasarim\html\html_renkler1.html), 

• Açıklama alanına konu başlığı olarak “Temel HTML Renkleri ve Kodları” metnini 
girilebilir. 

 
Bu yapıldığında, lesson altındaki ilk item elemanının altına yeni bir “item” eklendiği görülebilir. Son 
olarak, dersin 3. konusu olarak dışarıda bir sitede bulunan bir html belgesi girilmek istenebilir. 
Yukarıdaki işlemler tekrarlandığında yeni bir parça yaratılır ve sağ taraftaki panoda item_2 tanıtıcısıyla 
görüntülenir. Diğer alanlardan: 

• Dosya kutusuna ilk konunun yer aldığı html belgesinin adı yazılır (Örneğimizde, 
http://www.theriver.com/trwrc/color/picker/index.html olup yerel olmayan bir adreste bulunan 
belgeyi göstermektedir).  

• Açıklama alanına konu başlığı olarak “Renk Testleri ve Alıştırma” metnini girebiliriz. 
 



Herhangi bir derse sadece html belgeleri değil, resim, animasyon veya filmlerden oluşan nesneler de 
ekleyebiliriz. Ancak, ele almış olduğumuz örnekte, sadece 3 konu işleneceğini varsaydığımızdan ve ilgili 
konu belgelerini derse eklediğimizden artık ders oluşturma işlemi tamamlanmıştır. Yapılması gereken 
paketi kaydetmek ve yapılanları izlemektir. 

Öğrenim Paketini Kaydetme ve Ön İzleme 

Yaratılan paketi ve içindekileri kaydetmek için 'File' menüsünden Save  seçilebilir veya araçlar 

çubuğunda  simgesine tıklanabilir. Bu yapıldığında düzenleyici otomatik olarak aşağıdaki işlemleri 
yerine getirir: 

• Öğrenim nesneleri ve bağlantılı olduğu nesneler (örneğin. resimler veya animasyonlar) paket 
için açılan klasöre, örneğimizde, ENF-106 klasörüne kopyalanır, 

• Pakete ait zip arşivi (örneğimizde ENF-106.zip) tüm nesneleri kapsayacak şekilde 
güncellenir, 

• IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu gereği istenen bir manifesto dosyası 
(imsmanifest.xml) yaratılır. Bu dosya, öğrenim nesneleri ve öğrenim nesnelerinin paket 
içindeki organizasyonuyla (sıraları) ilgili ayrıntıları içeren bir XML dosyasıdır (Şekil 6). Manifesto 
dosyası hem paket için yaratılan  klasöre hem de zip dosyasına yerleştirilir ve böylece diğer 
öğrenim ortamları ve yazarlık araçları tarafından kullanılabilir.  

Sağ panelde package tıklanıp, sol panelde View düğmesine basılırsa, yaratılan paket bilgisayarda 
kurulu Web tarayıcı tarafından görüntülenir. Eğer, ön izleme belli bir ders (lesson) veya konu (item) 
için isteniyorsa, sol taraftan ilgili lesson veya item seçilip sağ panelde View düğmesine basılabilir. 
Düzenleyici tarafından pakete basit bir stil eklenir ve sistemde yüklü tarayıcı ekranında görüntülenir. 
Böylece, ilgili ders veya konunun Web üzerinde nasıl görüntüleneceği test edilmiş olur (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Ders paketinin görünümü 



 
Şekil 6. imsmanifest.xml dosyasının web tarayıcıda görünümü 
 
Paket Açma 
Bir pakete, yeni dersler veya konular eklemek için dersler daha önce oluşturulmuş paketlerin açılması  
gerekir.  Bunu yapmak için File menüsünden Open seçilir ve görüntülenen diyalog kutusuna açılması 
istenen paketin adı girilir. Paket adı hatırlanmıyorsa, diyalog kutusunda konum listesinden gidilerek 
klasörlere bakılabilir (Şekil 7). 
 
Açılan pakete, yukarıdaki bölümde anlatılan şekillerde yeni dersler eklenebilir. Ders ekleme işlemi sona 
erdiğinde paket yeniden Save düğmesine basılarak kaydedilir ve View düğmesiyle ön izleme 
yapılabilir (Şekil 5). 
 

 
Şekil 7. Mevcut paketlerin açılması 
  



Paketleri ve  Dersleri Birleştirme 

Bir paket içine birçok ders eklenebilir ve paket kaydedildiğinde bu dersler bir organizasyon içinde 
birleştirilir. Ancak düzenleyiciyle farklı birçok ders paketinin hepsi birleştirilerek veya her bir paketten 
bazı dersler ve konular bir araya getirilerek yeni bir paket yaratılabilir. 

Bir paket açıldıktan sonra istenilen diğer paketleri de açmak üzere File > Open komutu çalıştırılır. 
Bir paket içindeki dersleri organize etmek için, istenilen dersi veya parçayı seçip istenilen yere 
sürüklemek yeterli olacaktır. 

Paketler arası dersleri/konuları birleştirmek için istenilen dersi/konuyu seçip diğer paket üzerinde 
uygun bir yere sürükleyip bırakmak yeterli olacaktır. 
   
Birleştirilmiş dersleri kaydetmek için File > Save çalıştırılır veya araçlar çubuğunda  simgesine 
tıklanır. Düzenleyici otomatik olarak aşağıdakileri gerçekleştirecektir. 

• Eklenen öğrenim nesneleri ve bağlantılı olduğu nesneler (örneğin, resimler veya animasyonlar) 
paket için açılan klasöre, (örneğimizde ENF-106) klasörüne kopyalanır, 

• Zip paketi (ENF-106.zip) eklenen yeni nesneleri kapsayacak şekilde güncellenir, 
• Manifesto dosyası (imsmanifest.xml) yeni eklenen nesnelerin bilgisi ve organizasyonunu 

içerecek şekilde güncellenir.  

Paketlerin Öğrenim Ortamlarında Sunumu 

Ders paketleri yaratıldıktan sonra öğrenim ortamlarıyla ve IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu’nu 
destekleyen yazarlık araçlarıyla kullanılabilir. Dersi yayınlamak için bir kullanıcı arayüzü ve ders paketi 
navigasyonu gibi bazı görüntüleme/sunum özellikleri eklemek gereklidir. IMS paketlerinde sunum 
özellikleri bulunmaz. İçeriğin (ders paketi) ve stillerin (logolar, oklar, düzen gibi kullanıcı arayüzü 
özellikleri) ayrı tutulması aynı içeriğin çok farklı şekillerde sunulmasına olanak sağlar. Aynı içeriği 
Blackboard ve WebCT gibi çeşitli öğrenim platformlarında kullanmak mümkün olup bu sistemler çeşitli 
sunum şekilleri için IMS Spesifikasyonları’nı tanıyabilir ve kullanabilirler.  

Microsoft Learning Resource Interchange Toolkit (LRN)‘de öğrenim paketlerine sunum özellikleri 
eklemek için kullanılabilir. Fakat,  LRN şu an için sadece IMS İçerik Paketleme Spefisikasyonu sürüm 
1.0’e göre oluşturulmuş paketleri desteklemektedir. LRN toolkit, Microsoft’un e-öğrenim sitesinden 
indirilip sisteme kurulmalıdır [6]. 

 
Şekil 8. Micrsoft LRN Toollkit’te bir ders paketini çalışma [2] 

LRN Toolkit’i başlatıldıktan sonra IMS Paket Düzenleyici ile yaratılan bir ders paketine ait manifesto 
dosyası (Örneğimizde xmlmanifest.xml), File > Open komutları çalıştırılarak açıldığında Şekil 



8’dekine benzer bir görüntü elde edilir. Bu dosya öğrenim paketine ait zip arşiv dosyasında ve ders 
paketi yaratıldığında açılan yerel klasörde bulunmaktadır. Dersi görüntülemek için Araçlar (Tools) 
menüsünden Önizleme (Preview) çalıştırılır. Seçilen ders elemanına ait görüntü LRN Görünüm 
penceresinde görüntülenir (Şekil 9). LRN Toolkit otomatik olarak derse ait bir görünüm yaratacaktır, 
ancak istenirse yeni navigasyonel özellikler (örneğin aynı içeriğe farklı stiller) eklenebilir. 

 
Şekil 9. Micrsoft LRN Toollkit’te bir ders paketinin görünümü [2] 

Dersleri Yeniden Paketleme 

IMS Paketi şeklinde olmayan (örneğin imsmanifest.xml dosyası olmadan bir zip dosyası içinde olan), 
ders paketleri, düzenleyici içinde açılarak IMS İçerik Paketleme Spesifikasyonu’na göre yeniden 
paketlenebilir.  

IMS paketi olmayan bir zip dosyası açıldığında düzenleyici de bir  yeniden yapılandırma (restructing) 
seçeneği görüntülenecektir (Şekil 10). Düzenleyici, dersleri yeniden oluşturmak için aşağıdaki dört 
işlevi yürütür: 

 
Şekil 10. MEvcut bir paketin IMS paketine dönüştürülmesi seçenekleri 

• Bir paketteki tüm dosyaları ekleme, 
• Üst düzeydeki dersleri bulma-1 : Bu seçenek, HTML için, yerel olarak başvurulmuş/gömülmüş 

dosyaları dışlayarak ana/giriş html dosyalarını saptar, 
• İkinci düzey dersleri bulma-2 : Yukarıdakinin aynısı, ancak sadece yerel olarak 

başvurulmuş/gömülmüş resimler dışlanır, 
• Dersleri elle seçerek, dersleri seçmek için 'Ctrl/Alt' tuşlarına basılır. 

Paketi yeniden yapılandırmaya başlamak için yukarıdaki seçeneklerinden biri seçilir. Düzenleyici, 
seçilen parçalardan oluşan yeni dersleri içeren yeni bir panel yaratatır. Yeni paket, kullanım amacına 
göre yeniden düzenlenebilir/değiştirebilir. Örneğin, paket içindeki derslerin veya konuların sırasını 
değiştirmek, silmek veya yeniden isimlendirmek gibi. Paket kaydedildiğinde düzenleyici otomatik olarak 
IMS Spefisifikasyonu’nca gereksinim duyulan manifesto  dosyasını (xmlmanifest.xml) 
yaratacaktır.  



Tartışma ve Sonuç 
 
IMS Paket Düzenleyici, IMS İçerik Paketleme ve Yönetimi Spesifikasyonu’nu uygulamaya sokan ilk 
yazılımlardan biridir. Kullanımı kolay bu yazılım paketi ile öğrenim nesnelerini birleştirerek tam bir ders 
paketi oluşturmak kolaylaşmaktadır. Diğer yandan, yaratılan paketlerin farklı platformlar veya öğrenim 
sistemlerinde herhangi bir güçlükle karşılaşmadan kullanılması da mümkün olmaktadır. Paket 
düzenleyici üzerinde iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi, şu an için karşılaşılan bazı hatalar ve/veya 
eksiklikleri ortadan kaldırabilecektir. Düzenleyici üzerinde yerel dil desteklerinin, bu arada Türkçe 
desteğinin eksikliği hissedilmektedir. Ancak, düzenleyiciye ait kaynak kodların açık olması bu tür 
eksikliklerin giderilmesini, daha yetenekli ve gelişmiş sürümlerin elde edilmesini hızlandırabilecektir.  
 
Kaynaklar 

1. IMS Global Learning Consortium. “IMS Content Packaging Specification”, 
http://www.imsproject.org/content/packaging/index.cfm (17.05.2003, 15:20). 

2. IMS Package Editor Version 1.1. http://www.met.ed.ac.uk/pac-man/editor/ (16.05.2003, 15:00) 
3. JISC, http://www.jisc.ac.uk/ (16.05.2003, 15:15) 
4. ImseVimse, 2003. http://imsevimse.sourceforge.net (16.05.2003, 15:02). 
5. Xerlin, http://www.xerlin.org (16.05.2003, 15:08) 
6. Microsoft, LRN Toolkit 3.0, http://www.microsoft.com/elearn/support.asp (17.05.2003, 18:00) 
 

 
 
Bu bildiriyi: 

Cebeci,Z., Cimilli, C., 2004. Öğrenim İçeriklerinin Paketlenmesi: I. Bir Çevrim-İçi Ders Yaratma. Akademik Bilişim 2004 
Konferansı (AB’04), Karadeniz Teknik Üniversitesi, 11-13 Şubat 2003, Trabzon. 

şeklinde kaynak gösterebilirsiniz. 
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