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1. Giriş

Uzaktan öğretim, kablolu, kablosuz ve posta yo-
luyla haberleşmeyi sağlayan kanallar üzerinden; 
internet, intranet, video, telefon, televizyon, 
bilgisayar, radyo, mektup vb. araçlarla sunulan; 
öğrenci ile öğretmenin birbirlerinden fiziksel 
olarak ayrı olmalarına rağmen eş zamanlı ve eş 
zamansız bir araya gelerek öğrenme ve öğret-
meyi kısmen ya da tamamen gerçekleştirdikleri 
öğretim faaliyetlerinin tümüdür [1]. Sanal eği-
tim ortamlarının yönetimi için Eğitim Yönetim 
Sistemleri (Learning Management System-
LMS) tasarlanmaktadır. Bu sistemler kullanıcı 
ile öğretim materyalleri arasındaki aktiviteleri 
izleyen, yöneten ve raporlayan yazılımlardır [2]. 
Günümüzde e-öğrenme olarak da adlandırılan 

bu yazılımları üreten şirket ve üniversitelerce 
geliştirilen LMS’lerin yanı sıra, kaynak kodları 
açık pek çok LMS örnekleri de bulunmaktadır. 
LMS’ler arasında farklı standartlar olması eği-
tim materyallerinin paylaşımını, yeniden kul-
lanılabilirliğini güçleştirmektedir. Bu güçlükler 
LMS tasarımcılarını ortak standartlar geliştir-
meye yöneltmiş ve ADL adlı şirket tarafından 
halen geliştirilmekte olan SCORM standartları 
ortaya çıkmıştır [3]. SCORM uzaktan eğitim 
içeriklerinin, ortak bir teknik çerçeve içinde 
tekrar kullanılabilir eğitim nesneleri şeklinde 
tasarlanmasını ve hazırlanmasını sağlayan bir 
kurallar ve standartlar paketidir[4]. 

Günümüz Eğitim Yönetim Sistemleri hazır-
lanırken SCORM standartları ile birlikte mo-
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dülerlik ön plana çıkmıştır. Modüler eğitim 
yönetim sistemlerinin en önemli avantajı, ken-
di içerisinde belirli iş yüküne sahip parçalara 
(modüllere) ayrılmasıdır. Bu sayede her bir iş 
yükü kendi içerisinde genişletilebilir, esnetile-
bilir, yönetilebilir hale gelmektedir. 

2. Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim birçok şekilde isimlendirilse 
de en yaygın olanları; Online Eğitim, Sanal 
Eğitim, Yayınlanmış Eğitim, ağ ve web tabanlı 
eğitimdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğret-
men ve öğretim materyallerinin iletişim tekno-
lojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurum-
sal bir eğitim faaliyetidir [5].

Örgün eğitim sisteminin en belirgin özelliği 
eğitmen ve öğrencinin yüz yüze iletişim kur-
masıdır. Bu tip eğitim genel olarak öğrenci-
lerin değişik zekâ ve öğrenme yetenekleri 
yerine grubun genel seviyesine göre düzen-
lenmektedir. Ancak ideal olan her öğrencinin 
kişisel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış 
ders içerikli eğitim sistemidir. Örgün eğitim 
anlayışı ile gerçekleştirilmesi çok zor olan bu 
sistem, uzaktan eğitim ve kapsamlı eğitim yö-
netim sistemleri sayesinde hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Yapılan yatırım maliyetini karşı-
layacak sayıda öğrencinin olması durumunda 
uzaktan eğitim, diğer eğitim sistemleri arasın-
da en ucuz olanıdır [6].

Uzaktan Eğitimin gereksinimi başlıca iki kav-
ramdan kaynaklanmaktadır. Bunlardan birinci-
si, fırsat eşitliği kavramı ya da toplumdaki tüm 
bireylerin, eğitim yaşantı ve olanaklarından 
yararlanmaya hakkı olduğu inancı; diğeri ise, 
eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaç-
ların gerçekleşmesine katkıda bulunabilecek 
başlıca etmenlerden biri olduğu hakkında bes-
lenen inançtır. Bugün bile eğitimde fırsat ve 
olanak eşitsizliklerinin giderilememiş olması 
nedeniyle kalite ve standart düşüklüğü sorun-
larıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eğitimde 
verim ve etkinliliği arttırmak, bireylerin deği-

şen eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, eğitim 
teknolojisinin kitle eğitim boyutunu oluşturan 
uzaktan eğitimin gelişmesine yol açmıştır. 
Uzaktan eğitim sayesinde herkese yaşam boyu 
eğitim imkânı sağlanmıştır [7].

Günümüz Eğitim Yönetim Sistemleri hazır-
lanırken SCORM standartları ile birlikte mo-
dülerlik ön plana çıkmıştır. Modüler eğitim 
yönetim sistemlerinin en önemli avantajı, ken-
di içerisinde belirli iş yüküne sahip parçalara 
(modüllere) ayrılmasıdır. Bu sayede her bir iş 
yükü kendi içerisinde genişletilebilir, esnetile-
bilir, yönetilebilir hale gelmektedir. 

2.1. Modüler Sistem
Bilgisayar teknolojilerinin geçmişine bakılırsa; 
bir zamanlar programlama dilleri ile bir yazı-
lım üretmek, kitap yazmaktan farksızdı. Gü-
nümüzde bu tür problemleri ortadan kaldırmak 
için küçük parçalardan oluşan modüler yapıda-
ki programlar üretilmeye başlandı ve daha kar-
maşık yapılar daha hızlı ve kolay üretilir oldu. 
Nesne tabanlı programlama dillerinde yaşanan 
bu gelişmeler kitap içeriği gibi hazırlanan, 
puzzle parçaları gibi sadece bulunduğu yerde 
anlamlı içerik parçalarından oluşan ve bu şe-
kilde programlanan e-öğrenme yazılımlarını 
da olumlu şekilde etkilemiştir. Modüler yapıyı 
temel alan programlama dilleri, nesne tabanlı 
programlama dilleri olarak adlandırılmaktadır. 
Modüler Sistem, bütünü en yararlı olabilecek 
parçalara bölerek tümevarım yöntemiyle bü-
tünü tamamlamaktır. Modüler sistemde her 
bir modül belli bir iş yüküne sahiptir. Modü-
lün iş yükü programın tamamı düşünülerek ve 
ilgili modül için beklenen görevler göz önüne 
alınarak hesaplanır. Bu sistemlerde birbiri ile 
kolayca birleşebilen, LMS ile kolayca etkile-
şebilen ve hızlı çalışabilen modüler bir yapı 
ortaya çıkar.

2.2   Hazırlanan Uzaktan Eğitim 
Sisteminin Temel Modülleri
Aşağıda hazırlanan modüller kısa açıklamala-
rıyla beraber verilmiştir [8].
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Online başvuru Modülü1. ; Kullanıcıların 
sorunsuz şekilde online başvuru işlemini 
gerçekleştirebilmesi ve takip edebilmesini 
sağlamaktadır.
Kullanıcılar ve kullanıcı grupları Mo-2. 
dülü; Eklenen kullanıcının sisteme erişe-
biliyor ve yetkisi olan alanları kullanabi-
liyor olmasını sağlamaktadır. Güncellenen 
kullanıcı grubu bilgilerinin ise tüm sistem-
de yeni halini almasını sağlamaktadır.
Rol ve yetkiler modülü; 3. Oluşturulan rolün 
sistemde tanımlı ve erişilebiliyor olması, 
kullanıcılara bu rolün atanabilmesini ve 
Güncellenen rolün sistemde yeni halini al-
masını sağlamaktadır.
Ünvan tanımlama modülü4. ; Eklenen 
ünvanların sistemde tanımlı ve erişilebilir 
olmasını sağlamaktadır.
Okul Tanımlama Modülü; 5. Eklenen 
okulların sistemde tanımlı ve erişilebilir 
olmasını sağlamaktadır.
Bölüm Tanımlama Modülü; 6. Eklenen bö-
lümlerin sistemde tanımlanması ve erişile-
bilir olmasını sağlamaktadır.
Eğitim Katalogu Modülü; 7. Yeni program-
ların sisteme başarılı bir şekilde kaydedil-
mesini ve Kullanıcıların sistemdeki tüm 
programları görebilmesini sağlamaktadır.
Dersler Modülü; 8. Ders içeriklerinin siste-
me başarılı bir şekilde kaydedilmesini ve 
Kullanıcıların sistemdeki derslerini göre-
bilmesini sağlamaktadır.
Haftalık Ders Programı Modülü; 9. Siste-
me girilen saatlerin kullanıcılar tarafından 
erişilebiliyor olmasını ve Sohbet Saatinin 
haftalık ders programında görülebilir olma-
sını sağlamaktadır.
Şube İşlemleri Modülü; 10. Derslerin şube 
düzenlemesini, şubelere ders sorumlusu 
atama işlemlerini ve şubeye öğrenci ekle-
me ve şube bilgilerini düzenleme işlemle-
rinin yapılmasını sağlamaktadır.
Danışman Atama İşlemleri Modülü; 11. Da-
nışmanların bölümlere atanabiliyor olma-
sını, sistemde tanımlanmış ve erişilebilir 
olmasını, kendilerine atanan programları 

görebilmesini sağlamaktadır.
Ders Kayıt ve Ders Onay İşlemleri Mo-12. 
dülü; Dersleri seçen ve seçmeyen öğrenci-
lerin takip edilmesini, ders seçimini yapan 
öğrencilerin, ders onaylama işlemini yap-
masını ve dönemine ait dersleri seçmesini 
sağlamaktadır.
Soru Tanımlama Modülü;13.  Eklenen so-
ruların sistemde tanımlı ve erişilebilir ol-
masını sağlamaktadır.
Sınav Modülü; 14. Ders sorumlusunun ilgili 
dersin sınavını hazırlayabilmesini, Sistem-
de tanımlı soruları kullanarak sınav hazır-
layabilmesini ve Öğrencinin ilgili dersine 
atanmış sınavları yanıtlayabilmesini sağ-
lamaktadır. 
Deneme Sınavı Modülü; 15. Öğrencinin 
deneme sınavını hazırlayıp kullanabil-
mesini sağlamaktadır.
Ödevler Modülü; 16. Yeni ödevin sisteme 
eklenmesi ve ilgili kullanıcılar tarafından 
görülüyor olmasını, kullanıcıların ise ken-
disine ait ödevleri görebiliyor olmasını, 
yapmış oldukları ödevleri gönderebilme-
si ve ödev veren kişiye ulaşmasını sağla-
maktadır.
Öğretim Elemanı Performans Takip Mo-17. 
dülü; Öğretim elemanını, vermiş olduğu 
dersin bilgilerine göre değerlendirebilmesi-
ni sağlamaktadır.
Öğrenci Performans Takip Modülü; 18. 
Öğrencinin kendi notları ile birlikte per-
formans notlarını listeleyebilmesini ve 
Öğrencinin ders sorumlusu hakkında de-
ğerlendirmelerini yapabilmesini sağla-
maktadır.
Öğrenci Takip Raporu Modülü; 19. Öğretim 
üyesinin şubelerdeki öğrencilerini ilgili 
derslerinde, performans notu ile değerlen-
dirmelerini yapabilmesini sağlamaktadır.
Sözlük Modülü; 20. Yeni oluşturulan söz-
lüğün ve kayıt yapılan sözcüğün sisteme 
eklenebilir ve kullanıcılar tarafından erişi-
lebiliyor olmasını sağlamaktadır. 
Anket Modülü; 21. Eklenen anketin sistemde 
tanımlı ve erişilebilir olmasını ve Kullanı-
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cı aktif olan anketleri görebilmesi ve anke-
ti kullanabilmesini sağlamaktadır.
Kişisel Notlar Modülü; 22. Eklenen notun 
sistemde tanımlı ve ekleyen kullanıcı tara-
fından erişilebilir olmasını sağlamaktadır.
Mesajlaşma Modülü; 23. Gönderilen mesaj-
ları ilgili kişinin görebilmesini ve Kulla-
nıcının gelen mesajlarını görebilmesini 
sağlamaktadır.
Dosyalar Modülü; 24. Öğretim görevlilerinin 
vermiş olduğu derslerle ilgili dokümanları 
sisteme ekleyebilmesini sağlamaktadır. 
Sohbet Saatleri Modülü; 25. Sisteme girilen 
saatlerin kullanıcılar tarafından erişilebi-
liyor olmasını ve Sohbet Saatinin hafta-
lık ders programında görülebilir olmasını 
sağlamaktadır.
Toplantı Modülü; 26. Oluşturulan toplantı-
ların davet edilen kullanıcılar tarafından 
görülebilir olmasını, Silinen toplantıların 
davet edilen kullanıcılara iptalinin bildiril-
mesini ve Davetli olduğu toplantıları gö-
rüp, katılabiliyor olmasını sağlamaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular Modülü; 27. Katego-
ri işleminde, kategorilerin sisteme eklene-
bilir ve erişilebilir olmasını, kategori sil-
me işleminde ise sistemdeki o kategori ve 
altındaki soruların tümüyle silinebilmesini 
sağlamaktadır. 
Görüş ve Öneriler Modülü; 28. Kullanıcılar 
tarafından gönderilen görüş ve önerileri 
onayladığında sistemde yayınlanmasını, 
Kullanıcıların, görüş veya önerilerini gön-
derebilmesini ve Onaylanan görüş ve öne-
rileri görebilmesini sağlamaktadır.
Duyurular Modülü; 29. Yeni oluşturulan 
duyurunun ve duyuru tiplerinin sisteme 
eklenmesini ve kullanıcılar tarafından gö-
rülüyor olmasını sağlamaktadır. 
Ajanda Modülü; 30. Eklenen hatırlatma no-
tunun sistemde tanımlı ve erişilebilir ol-
masını sağlamaktadır.
Akademik Takvim Modülü; 31. Akademik 
takvimin sisteme başarılı bir şekilde kay-
dedilmesini ve Kullanıcıların akademik 
takvimi görebilmesini sağlamaktadır.

Trasnkript Görüntüleme Modülü; 32. Sis-
temde kayıtlı öğrencilerin transkript bil-
gilerini görebilmesini ve Yetkisi dahilinde 
sistemde mevcut transkriptleri görebilme-
sini sağlamaktadır.
Kullanıcıların yetkileri kapsamında 33. 
hazır raporları alabilmesi; Öğrenci Bel-
gesi, Öğrenci transkripti, Öğrenci Takip 
raporu, Ögr. Üyesi takip raporunu hazırla-
mayı sağlamaktadır.
Mali İşlemler Modülü; 34. Kullanıcıların 
sorunsuz şekilde ödemelerini yapabilme-
sini sağlamaktadır.
Demo Kullanıcı Modülü; 35. Demo kulla-
nıcıların sistemde yetkisi olan bölümlere 
erişebiliyor olmasını sağlamaktadır.
Workshop Modülü; 36. Workshopların sis-
tem üzerinden sorunsuz gerçekleştirilebil-
mesini sağlamaktadır.
Sanal Sınıf Modülü; 37. Workshopların sis-
tem üzerinden sorunsuz gerçekleştirilebil-
mesini sağlamaktadır.

3. SCORM

SCORM 1997 yılında Amerika Birleştik dev-
letleri ordusu tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli 
ülkelerdeki ve farklı platformlardaki Amerikan 
Ordularının eğitimi için ortaya atılmıştır. Başta 
İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerden ve aka-
demisyenlerden gelen desteğin ardından ADL 
(Advanced Distributed Learning) adlı şirket 
ortaya çıkmıştır. ADL’nin çalışmaları doğrultu-
sunda, e-öğrenme alanında geliştirilmiş birçok 
standart ve tanımlamalar tek bir başvuru modeli 
çatısı altında toplanmaya başlanmış ve oluştu-
rulan bu modele ise SCORM (Sharable Course-
ware Object Reference Model) adı verilmiştir. 
SCORM, bir e-öğrenme yazılımının, dayanıklı, 
yeniden kullanılabilir, diğer yazılımlarla birlikte 
çalışabilir, ulaşılabilir ve taşınabilir olması için 
geliştirilen standartlardan uyarlanarak oluştu-
rulmuş bir başvuru modelidir [6-9]. SCORM; 
İçerik Kümesi Modeli, Çalışma Ortamı ve Sıra-
lama ve Dolaşım bölümlerinden oluşmaktadır. 
Bu bölümler aşağıda anlatılmıştır [10-12]
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3.1 İçerik Kümesi Modeli 
İçerik Kümesi Modeli (Content Aggregati-
on Model-CAM) içerisinde belirtilen her bir 
öğe, öğrenme aktivitesine karşılık gelmekte-
dir. CAM dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar 
aşağıda verilmiştir. 

3.1.1 İçerik Modeli (Content Model):SCORM 
Bileşenlerini tanımlamaktadır. Bunlar, Var-
lıklar (Asset), Paylaşılabilir İçerik Nesneleri 
(Sharable Content Object-SCO), İçerik Orga-
nizasyonlarıdır (Content Organization). Var-
lıklar, dijital olarak sunulan her türlü medya 
bileşenini, örneğin grafik, Flash dosyası, html 
dosyası, XML dosyası, ses ya da video dosyası 
gibi kullanıcıya sunulmak üzere hazırlanmış, 
web’te sunulacak her türlü nesneye verilen 
genel bir addır. Paylaşılabilir İçerik Nesneleri 
(SCO), LMS tarafından çalıştırılan, izlenen ve 
bir ya da birden fazla varlık ile oluşturulan ya-
pılara verilen addır. Paylaşılabilir içerik nesne-
leri, LMS ile standartlar çerçevesinde iletişime 
geçen en küçük yapıdır. İçerik organizasyonu 
ise SCO’ların ve varlıkların bir araya getiril-
mesi ile oluşturulmuş yapılara verilen isimdir; 
yapılandırılmış bir e-öğrenme içeriğinin nasıl 
akacağını gösteren harita gibidir. İçerik organi-
zasyonu, bir dersin bir bölümünü, bir dersi ya 
da komple bir eğitim paketini tanımlayabilir. 

3.1.2 İçerik Paketi: SCORM uyumlu bir içeri-
ğin SCORM uyumlu bir LMS üzerinde çalışa-
bilmesi için gerekli olan bütün dosyaları içerir. 
İçerik paketi içerisinde, “manifest” dosyası ve 
öğrenme kaynağını oluşturan bütün fiziksel 
dosyaların bulunması gerekir. 

3.1.3 Tanımlama XML Dosyası (Manifest): 
Oluşturulan SCORM Paketleri bir adet mani-
fest dosyası ile içerik nesnelerinden oluşmak-
tadır. İçerisinde; içerik nesnelerini tanımlayan 
aktiviteler ve organizasyonlar ile varlıkları ta-
nımlayan meta-datalar bulunmaktadır.

3.1.4 Üst-veri (Meta-data): Her bir içerik 
nesnesi için kimlik belgesi gibi düşünülebi-

lir. Meta-data’lar, bir varlığın öğrenme içeriği 
içerisinde nerede ve nasıl kullanıldığına/ kul-
lanılacağına bakmaksızın, tanımlayıcı bilgileri 
taşır. Bu da, varlığın, yeniden kullanılabilir, 
aranınca kolay ulaşılabilir olmasını sağlaya-
cak; içerik geliştiricilerinin işini ciddi boyutta 
kolaylaştıracak bir yöntemdir. 

3.2 Çalışma Ortamı (Runtime 
Environment-RTE)
Kullanıcı ile öğretim materyalleri arasındaki 
haberleşmeyi çalışma ortamları sağlamakta-
dır. Bu çalışma ortamı içerisnde bulunan API 
(Application Programming Interface) dosyaları 
SCORM paketleri ile LMS arasındaki iletişimi 
sağlayan ECMAScript standartları ile yazılmış 
olan JavaScript dosyalarıdır. Core, student_
data, interactions, objectives, student_prefe-
rence gibi parametrelerden oluşmaktadır. RTE 
bu verilere nasıl ulaşabileceğini ve nasıl çalış-
tırabileceğini belirler. RTE ve LMS arasındaki 
iletişim Şekil 1 de verilmiştir.

Şekil 3.1 EYS ve API arasındaki iletişim

3.4 Sıralama ve Dolaşım
Sıralama ve Dolaşım (Sequencing and Naviga-
tion – SN); öğrenme ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirilebilir dinamik e-öğrenme sunumlarının, 
öğrenci ya da sistem tarafından oluşturulabilir 
olması gerekliliğinden hareketle, içerik geliş-
tiricileri tarafından tanımlanan sıralama kural-
larının LMS tarafından nasıl gerçekleştirile-
ceği tarif edilir. İçerik organizasyonları içerik 
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modeli, içerik paketi ve üst-veri (Meta-Data) 
bölümlerinden oluşmaktadır. Verileri belirli bir 
düzene göre kümeleyerek kullanıcılara hangi 
sıra ile aktarılacağını gösteren aktivite ağaçla-
rının temelini oluştururlar.

3.5. SCORM 1.2 API Özellikleri
SCORM API, kullanıcı ile öğretim materyalle-
ri arasındaki etkileşimi sağlayan ECMAScript 
standartları ile yazılmış olan JavaScript dosyala-
rıdır. Şekil 3.2 de LMS’ e entegre edilen SCORM 
1.2 API’nin çalışma yapısı gösterilmektedir. 

Şekil 3.2 SCORM 1.2 API’nin işleyişi.

SCORM 1.2 API’nin LMS ile arasındaki ileti-
şim basamakları aşağıda verilmiştir.

1. LMS – XML Motor İletişimi
XML motoru LMS veritabanını belirli bir 
öğrencinin belirli bir dersi için sorgulayıp 
2.adımda SCORM API’ ye geçirilecek olan 
XML dokümanını yaratır. Bu bilgi SCORM 
1.2 RTE içerisindeki tüm gerekli ve opsiyonel 
parametreleri içerir.

2. XML Motoru – SCORM API İletişimi
SCORM API XML motorunu belirli bir öğ-
rencinin belirli bir dersi için sorgulayıp, bi-
rinci adımda bahsedilen iletişim vasıtasıyla 
anında kullanılabilecek olan XML dokümanı-
nı yaratır.

3. SCORM API – İçerik İletişimi
Dersin başlatılmasını takiben LMS API’yi de 
başka bir pencerede başlatır. İçerik API’yi ana 
çerçevelerde arayıp bulmaya çalışır. API çerçe-
veye ilk yerleştirildiğinde LMS tarafından ona 
bir öğrenci ID’si ve bir ders ID’si atanır. İçerik 
API’yi bulunca get istekleri (1, 2, 3) ve post 
istekleri (4, 5, 6) yapar. 

4. İçerik – SCORM API İletişimi
3. bölümde bahsedilenler geçerlidir. 3. bölüm-
deki iletişim çift yönlüdür. Kullanıcı içerikle 
etkileşime geçtiğinde, içerik veriyi API’ye ge-
çirir. API bu veriyi içerikten Commit komutu 
alıncaya kadar saklar. Commit komutu alın-
dığında API XML dokümanı hazırlayıp XML 
motoruna geçirir.

5. SCORM API – XML Motoru İletişimi
SCORM API 4. bölümde oluşturulan XML do-
kümanını LMS veritabanına yazar. XML dokü-
manı ID’lerle beraber yazılır.

6. XML Engine – LMS İletişimi

XML motoru 5. adımdaki XML dokümanı-
nı alır ve işler. Daha sonra veritabanındaki 
gerekli alanları günceller veya yeni kayıtlar 
yaratır.

LMS de API’ nin kullanıcı ile etkileşimini oluş-
turmak için Şekil 3.3’de de görüldüğü gibi iki 
çerçeveden oluşan bir ana çerçeve oluşturmuş-
tur. İçeriği barındıran çerçeve %100 yüksek-
likteyken API’yi barındıran çerçeve %0 yük-
sekliklidir. Bu şekilde kullanıcı çerçeve kulla-
nıldığının farkına varmamaktadır. Ana çerçeve 
sayfası API isimli bir değişken barındırıp bunu 
API çerçevesindeki API objesine yönlendirir. 
API başlatılırken LMS öğrenci ID’sini, ders 
ID’sini ve LMS’in ihtiyaç duyacağı diğer 
ID’leri API’ye atar. Bu değişiklikler LMS’e 
gönderilen XML dokümanına yansıtılır. 

Şekil 3.3 API ve İçerik İletişimi
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3.6 SCORM 2004 API Çalışma Şekli
Şekil 3.4’de LMS’imize entegre ettiğimiz 
SCORM 1.2 API’nin çalışması basitçe göste-
rilmektedir. 

Şekil 3.4 SCORM 2004 API’ nin İşleyişi.

SCORM 2004 ile LMS arasındaki iletişim ba-
samakları aşağıda anlatılmıştır.

1. İçerik Paketi Alma
PIF formatında hazırlanmış bir içerik paketi 
LMS sunucusuna İçerik Paketi Alma Modülü 
tarafından alınır. Bu andan itibaren içerik kul-
lanım için yayınlanmaya hazırdır.

2. XML Motoru
İstemciler ve LMS sunucusu arasındaki veri-
tabanı sorguları gönderme ve sonuçları alma 
iletişimi XML Motoru üzerinden yapılır.

3. JSON Serileştirme Motoru
İstemciler ve LMS sunucusu arasındaki karma-
şık veri yapıları (eğitim içeriği için aktivite ağacı 
ve öğrencinin veri takibi gibi) JSON serileştirme 
motoru üzerinden yapılır. Buna göre serileştiril-
miş aktivite ağacı ve veri takibi LMS sunucu-
sunda JSON dizgileri halinde tutulur [13].

4. RTE-S&N Etkileşimi
RTE ve S&N modülleri öğrencinin öğrenim 
tecrübesi üzerinden uygun içeriği sunmak için 
SCORM® 2004 3rd Edition Sequencing and Na-
vigation Version 1.0’e uygun olarak etkileşirler.

5. UI-RTE Etkileşimi
Öğrenim içeriği içerisindeki navigasyon istek-
leri Kullanıcı Arayüzü (UI) tarafından RTE’ye 
gönderilip, RTE tarafından SCORM® 2004 
3rd Edition Run-Time Environment Version 
1.0’e uygun biçimde işlenip uygun takip bil-
gisi yaratılır.

6. İstemci-UI Etkileşimi
Her istemci öğrenim içeriğini başlatıp içerisin-
de UI üzerinden hareket edebilir.

Şekil 3.5 SCORM 2004 Paketinin sisteme Eklenmesi[15]
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3.7 SCORM Uyumlu İçerik 

SCORM uyumluluk yalnız başına bir LMS’e 
herhangi bir avantaj sağlamaz. SCORM uyumlu 
bir LMS, bu özelliğini ancak, SCORM uyumlu 
bir içeriği sunarken ve izlerken gösterir. Dijital 
ortama taşınan içerikler, uzaktan eğitim stan-
dardı olan SCORM’a göre paketlenir ve takip 
sistemi geliştirilerek öğrencilerin ders ile ilgili 
takip bilgileri kayıt altına alınır[14]. Şekil 3.5 
de SCORM paketin LMS eklenmesi gösteril-
miştir. SCORM testleri yapmak için Advanced 
Distributed Learning (ADL) tarafından sağla-
nan iki ücretsiz yazılım bulunmaktadır. Bun-
lardan birincisi örnek bir LMS gerçekleştirimi 

olan SCORM 2004 3rd Edition Sample Run-
Time Environment Version 1.0.1‘(SRTE) dir. 
Bu yazılıma tüm bir SCORM 2004 v3 uyum-
lu paketi (PIF) yükleyip, paketin doğru olarak 
çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. İkinci 
yazılım ise SCORM 2004 3rd Edition Confor-
mance Test Suite Version 1.0.1 (CTS)’dir. CTS 
sayesinde, hazırlanan SCO nesnelerini paket 
haline getirilerek gerek kalmadan teker teker 
denenebilir.

SCORM paketinin LMS’ e eklendikten ve 
öğrencin ders kayıt işlemleri yapıldıktan son-
ra Öğrenci ekranında görüntülenmesi Şekil 
3.6’da verilmiştir. 

Şekil 3.5 (Devam) SCORM 2004 Paketinin Eklenmesi

Şekil 3.6 SCORM  2004 Paketin Öğrenci Ekranında Görüntülenmesi[13]
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3.8 Macromedia Flash ile SCORM Uyumlu 
Örnek İçerik Geliştirilmesi
Aşağda SCORM 1.2 Uyumlu örnek flash içerik 
hazırlanması anlatılmıştır.

Şekil 3.7 Macromedia da Flash içeriğin publish 
edilerek SCORM uyumlu hale getirilmesi

Şekil 3.7 de  verilen Giris.fla dosyasında-1. 
ki ayarlar kullanılarak publish edilmelidir. 
Bu sayede oluşturulan giris. html dosyası-
na SCORM API’yi kullanacak javascript 
metotları eklenmiş olur. 

ScormHandler.as dosyasında bulunan 2. 
scormHandler sınıfı geliştirilmiştir. Bu 
sınıfta bulunan statik metotlar aracılığıyla 
(ExternalInterface sınıfı kullanılarak) gi-
ris.html dosyasında bulunan ve scorm api 
metotlarını çağıran metotların kullanılma-
sına olanak sağlanmıştır.

Giris.fla’ya “scorm test” isimli katman 3. 
eklenmiştir. scormHandler sınıfı, fla dos-
yası ile aynı dizinde olacak şekilde import 
deyimiyle alınıp, içindeki metotlar çağrı-
labilinir.

3.65.5.2 Skor ve Sayfa Bilgilerinin Tutulması
Skoru set etmek için aşağıdaki kodu yazabiliriz.

scormHandler.SCOSetValue(“cmi.core.score.
raw”,”50”);

Kişinin dolaştığı sayfaları ve son kaldığı yeri 
de aşağıdaki gibi tutmak mümkündür.

scormHandle r.SCOSetValue (“cmi . suspend_
data”,”1,2,3,4|4”);

Virgüllü liste ile dolaştığı sayfaları yazıp bu 
stringin sonuna | işareti ile de son kaldığı yeri 
ekleyebiliriz. Kişi derse girdiği zaman da aşa-
ğıdaki şekilde kişinin gezdiği sayfalar ve kaldı-
ğı yer bilgisi alınabilir.

var stateData =                                                                                                                                                
scormHandler.SCOGetValue(“cmi.suspend_data”);

var score =                                                                                                                                                
scormHandler.SCOGetValue(“cmi.core.score.raw”);

3.5.5.3 Bilgilerin Gönderilmesi
SCOSetValue çalıştırıldıktan sonra belli ara-
lıklarla (ya da hemen) bilgilerin sunucuya gön-
derilip kaydedilmesi için scoHandler.SCO-
Commit() metodunu çağırmak gerekmekte-
dir. Ayrıca gönderilen bilgilerde bir hata olup 
olmadığını anlamak için de aşağıdaki gibi bir 
satır eklenir:

if(error && error.length > 0 )                                                  
Alert.show(error);

4. Sonuç

“Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemleri”, eğitim 
seviyesinin yükselebilmesi ve bu hedefe ulasa-
bilmek için çok elverisli, ekonomik ve uygula-
nabilirlik açısından en mümkün olan seçenek-
lerden birisidir. Fakat yapılan her türlü eğitim 
toplumun çesitli kesimleri tarafından, is çev-
relerinden ve diğer kurumlar tarafından kabul 
edilebilir olması için bazı standartlara uygun 
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olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için 
verilen eğitimin ve eğitim platformunun gerek 
tasarım, gerek içerik ve gerekse yazılımın ka-
litesi açısından tatmin edici düzeyde ve genel 
kabul görmüs bir eğitimi bize sağlıyor olması 
gerekmektedir. Bu bağlamda, en önemli konu, 
sanal eğitim ortamlarının yönetimi ve değer-
lendirilmesi olmaktadır. Bu eğitim ortamları-
nın yönetimi kullanılan yazılım alt yapısı ve is-
lerliği ile paralel bir sekilde ilerlemektedir. Bu-
nunla birlikte SCORM API yazılımı ile LMS 
uyumlu bir sekilde çalısması gerekmektedir.

Yazılımı tamamlanan Uzaktan Eğitim Sistemi 
bazı derslerin SCORM paketleri hazırlanmış, 
LMS tasarımı yapılmıs ve toplam 37 modül-
den olusan LMS’in analiz dokümanları ve 
SQL veri tabloları olusturulmustur. Geliştirilen 
LMS modüler bir sistem üzerine kurulmustur. 
LMS; eszamanlı sınıf uygulaması ve modüler 
sistemle esnek yetkilendirme sistemi ile ullanı-
cının hangi uygulama ekranlarını görebileceği, 
görebildiği ekranlarda hangi verilere erisebile-
ceği tanımlanabilecektir.

Teşekkür: Bu çalışma Afyon Kocatepe üniver-
sitesi, Bilimsel Araştırmalar Komisyon baş-
kanlığının 08-FENED-01 numaralı proje ola-
rak desteklenmektedir.
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