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  گزارش موردي 
  

اي تعاملي استاندارد جهت  چندرسانه يكيكتاب الكترون ديمعرفي موتور تول
  استفاده در فرايند يادگيري الكترونيكي

  
  ، ميترا دانشمند*نژاد حسين كي

  
  چكيده
محتوا كه مطابق با  ديتول يبه ابزارها ازين ،يريادگي - ياددهي نديدر فرا يكيالكترون يريادگيگسترش روزافزون  يبرا: مقدمه

اي است، و  چندرسانه ياجزا رندهيغالباً در برگ يدر علوم پزشك يريادگي يمحتوا. شود احساس مي شياز پ شيباشند ب يعلم ياستانداردها
 اريدر اخت نيبنابرا. اندك وجود دارد يدر فواصل زمان يعلوم پزشك يآموزش يكردن مستمر محتوا وزآمدو ر يبه بازنگر ازين ياز طرف

تواند به  يكند م تيحما يبه آسان زيمحتوا را ن ياي پوشش دهد و بازنگر چندرسانه ياجزا يكه بتواند به راحت ييداشتن ابزار تأليف محتوا
  .كند يانيكمك شا يدر علوم پزشك يكيالكترون يريادگيگسترش 

 يشده معرف نيتدو سندگانيها مطالعه و بررسي نو نبال سالاي تعاملي استاندارد كه به د اين مقاله يك ابزار تأليف محتواي چندرسانه در
از آنها به صورت متن باز  يآورند و تعداد كم را فراهم نمي يريادگي يمحتوا ازيمورد ن يها يژگيموجود تمام و يها ابزار تأليف. گردد يم
)open source (بوده  ياي تعامل چندرسانه يتأليف محتوا يبرا يابزار، فراهم نمودن موتور نيا نيهدف از تدو نيبنابرا. شوند ارائه مي

در  ازيمورد ن راتيياعمال تغ تيقابل كه متن باز باشد و عالوه بر اين كه از آن در فرايند يادگيري الكترونيكي به طور مناسب استفاده شود،
  .باشد شتهآن وجود دا

در . كند را فراهم مي يتكنولوژ شرفتياستاندارد قابليت عرضه مديريت دانش و توسعه آن با پ موتور توليد، عالوه بر ارائه محتواي اين
و عرضه محتوا به صورت  SCORM ،IMS يبر مؤلفه، استفاده از استانداردها يمبتن يچون معمار ييها يژگيموتور و نيا ديتول نديفرا

online  وoffline اريبه عنوان نمونه در اخت يشده در آموزش علوم پزشك ديتول ياز محتوا ييها بخشفايل . در نظر گرفته شده است 
  .خوانندگان قرار دارد

  
به اشتراك گذاشته  ياياش يي،دارا ،ابرداده ي،كيالكترون يريادگي ياستانداردها ،تأليف محتوا يابزارها: هاي كليدي واژه

  قابل استفاده مجدد يريادگي ياياش ،دانش در محتوا تيريمد ،IMS يانجمن جهان ،)SCO(شده محتوا 
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  مقدمه
 رندهيغالباً در برگ يدر علوم پزشك يريادگي يمحتوا
ثابت و  رياي شامل متن، صدا، و تصاو چندرسانه ياجزا

با توجه به سرعت رشد دانش  نيهمچن. متحرك است
 نينو يها و تكامل فناوري يعيعلوم طب نهيدر زمموجود 

                                                                              
  30/5/90: ، تاريخ پذيرش19/5/90: ، تاريخ اصالح22/4/90: تاريخ دريافت مقاله
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در  يعلوم پزشك يآموزش يدر عرصه سالمت، محتوا
و روزآمد  يشوند و بازنگر اندك كهنه مي يفواصل زمان

با در . است ريناپذ اجتناب يمحتوا امر نيكردن مستمر ا
داشتن ابزار تأليف  اريدر اخت ،يژگيدو و نينظر گرفتن ا

 را اي چندرسانه ياجزا يكه بتواند به راحت ييمحتوا
كند  تيحما يبه آسان زيمحتوا ن يبازنگراز پوشش دهد و 

 يدر علوم پزشك كينبه گسترش آموزش الكترو تواند يم
  .كند يانيكمك شا
 جاديا يبرا ييابزارها ،يريادگي يتأليف محتوا يابزارها

توانند  ند كه ميهست يكيالكترون يريادگيدوره  كي
اي  چندرسانه ياجزا يكنند كه دارا جاديرا ا يصفحات

 به. باشد شنيميو ان لميصوت، ف ر،يشامل متن، تصو
فراهم  ييصفحات، محتوا نيدهي ا با سازمان طوري كه

 يريادگي نديتواند فرا رنده به سهولت مييشود كه فراگ مي
خود را در هر لحظه  شرفتيپ زانيرا دنبال نموده و م

 يويو سنار يطراح كيبا  نيهمچن. ديمالحظه نما
 زانيتوانند م مي زين ديو اسات انيمناسب مرب يآموزش

رو با  نياز ا. خود را مشاهده كنند رانيفراگ شرفتيپ
مطرح شده عالوه بر انتخاب  يها شناخت بهتر استاندارد

 نديمتناسب با فرا يمحتوا توان يم ،مناسب ابزار تأليف
  .را فراهم آورد يكيالكترون يريادگي
  

ساخت  يها استانداردها در انتخاب ابزار يبررس
  يكيالكترون يمحتوا

 يترين هدف برا يدر نظر داشت، اصل ديبا يطور كل به
آن است  يكيالكترون يريادگياستفاده از استانداردها در 

 يارتباط هاي و پروتكل اي داده يكه ساختارها
 نديو فرا يكيالكترون يريادگي ياياش يرا برا ياستاندارد

استانداردها  نيا تيبا رعا نيبنابرا. فراهم آورند ،يريادگي
  .و متناسب را فراهم آورد تيفيبا ك ييمحتواها توان يم
و  يكيالكترون يريادگي نديفرا يتوجه به گستردگ با

 نهيزم نيها در ا مورد استفاده در آن، استاندارد يابزارها
 نياند، كه ما در ا را مورد بحث قرارداده ياديموارد ز

 ميدر رابطه با محتوا خواه يموارد انيتنها به ب نجايا
بندي  ابرداده، بسته استانداردهاي  به اين ترتيب،. پرداخت
 يابيو محتوا، ارز يريادگياتصال مطالب  ات،يمحتو

اي را در  محـاوره يمحتـوا نيو همچن رندهيفراگ
 SCORM (Sharable Contentچون  يياسـتانداردها

Object Reference Model ( وIMS Global 
consortium ميده قرار مي يمورد بررس.  

 ياياش هيبر پا ،يريادگي ي، محتواSCORMاستاندارد  در
)  Reusable Learning Object(استفاده مجدد  تيبا قابل

مطالب  يبه طوري كه مدل ارائه شده برا رد،گي يشكل م
سه  نيا ).1(گردد مي ليتشك يدر آن از سه قسمت اساس

  :قسمت عبارتند از
چون متن،  ييها كه شامل رسانه ( Assets)ها ييدارا -1

و صفحات وب بوده كه به  شنيميان لم،يصدا، ف ر،يتصا
  .گردند مي يقابل ارزش معرف يايعنوان اش

 SCOبه اشتـراك گذاشـته شده محتـوا  يــاياش -2
Sharable Content Object) (نيتواند شامل چند كه مي 

سطح از  نيتر ترين و كوچك نييبوده و به عنوان پا ييدارا
  .گردند مي ياستفاده مجدد در محتوا معرف تيبا قابل ياجزا

كه نحوه ) Content packaging(بندي محتوا  بسته -3
قابل اتصال  يريادگيواحد  كيبندي محتوا در قالب  بسته

  ).2(دينما را فراهم مي) رس، فصل و ماژولد(
هر سه بخش،  ياستاندارد برا نيبه ذكر است، ا الزم

در  XMLرا در قالب استاندارد ) metadata( ييها ابرداده
  .نمود فينظر گرفته كه بتوان آنها را توص

 ،يكيالكترون يريادگي ياستانداردها نيتر از مهم يكي
به طوري كه . است يفياستاندارد مربوط به ابرداده توص

  :را فراهم آورد ريز يها تيتواند قابل ابرداده مي
و استفاده از  يدسترس ،يابيارز(سهولت جستجو  •

  )يريادگي ياياش
 انيم يريادگي يايامكان به اشتراك گذاشتن و تبادل اش •
  يكيالكترون يريادگيمختلف  يها ستميس
مورد  يريادگيارائه مطالب  نديكردن فرا كيامكان اتومات •
  يافزار نرم يها ها توسط عامل رندهياز فراگ كيهر  ازين
  .يريادگيمنابع  فيتوص ياستانداردساز •

 يريادگيمنابع  فيتوص يبرا SCORMاستاندارد  در
 يها از ابرداده Course ،Lesson ،SCO ،Assetچون 
 يمدل اطالعات يبه طور كل. شود استفاده مي ياطالعات
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 يگروه اصل 9به  SCORMشده در  فيابرداده تعر
 ليبه تفص ك،يهر  يداخل يبندي شده و سپس اجزا ميتقس
درباره نام، نوع داده،  يحاتيتوض(داده شده است  حيتوض
پس ). تكرار يطول آن و تعداد دفعات مجاز برا مميماكز
 ،يدهنده مدل اطالعات لينام و ساختار عناصر تشك انياز ب

 XMLاستاندارد  لهيعناصر به وس نيسازي ا ادهينحوه پ
هر  يارائه شده برا حاتيتوض. شرح داده شده است

  :عنصر در ابرداده عبارتند از
  آن فيشرح عنصر، عملكرد و وظا •
عنصر در داخل عنصر والدش تا  نيا(تعداد تكرار مجاز  •

  )چند مرتبه مجاز به تكرار است
  صفحات •
عنصر همراه با  نيهم يساز ادهياي از پ نمونه(عناصر  •

  .)عناصر باالتر از خود
آن،  ديتول نديمحتوا و فرا يبرا زين IMSاستاندارد  در

آنها مختصر مطرح شده كه به شرح  ييها بخش
 :ميپرداز مي

• IMS content packaging specification جاديا يبرا 
با  يريادگي اتيمطالب و محتو ا،يگذاري اش و به اشتراك

 استفاده مجدد تيقابل
• IMS question test specification به  يبرا

 يابيارز يابزارها گريتست و د يها تميگذاري آ اشتراك
•IMS learning design specification فيجهت تعر 

كنندگان مطالب  ديتول يبرا يريو تعامالت فراگ وهايسنار
  .رود ها به كار مي و دوره

در  IMSسازي  از موارد استاندارد يتنها بخش نهايا
  ).3(باشد  مي يريادگي يساخت محتوا

  يكيالكترون يتأليف محتوا يابزارها يبرا يقالب كل
 ،يكيالكترون يريادگي كرديما در رو ازيين نتر مهم

 اتيمطالب و محتو نيو تدو يجهت طراح ييابزارها
 LCMS كيدر داخـل  يها گـاه ابزار نيا. است يريادگي

(Learning Content Management System)  قرار
 ياريكه در بس يكيالكترون يكننده محتواديتول. رنديگ مي

تواند مطالب و  ابزار مي نيا لهيوسه ، بهستموارد استاد 
ها و نحوه ارائه  يابيسؤاالت و ارز ،يريادگيموضوعات 

  .دينما نيو تدو يمطالب را طراح

 اتيتأليف محتو ابزار كي يكل يرو معمار نيا از
داده شده به استاد دوره  شينما 1كه در شكل  يكيالكترون

مورد نظر خود را در قالب  اتيكند تا بتواند محتو كمك مي
  .ديمناسب و استاندارد ارائه نما يها فرمت

و مطالب  اتيكه تمام محتو ديدر نظر داشته باش
 XMLبه فرمت استاندارد  ياز قالب و فرمت يكيالكترون

  . رنديگ قرار مي LCMS اريشوند و در اخت مي ليتبد
 اتيمطالب و محتو نيموتور تدو كيدر حال حاضر 

 يمطابق با استانداردها يها تيبا قابل يكيالكترون
SCORM  وIMS دهيگرد ديلتوگروه نويسندگان  توسط 
  ).4(پرداخت ميبه شرح آن خواهاين مقاله  انيكه در پا

  
  يريادگي يدر انتخاب ابزار تأليف محتوا گرينكات د
عالوه بر  يريادگي يانتخاب ابزار تأليف محتوا جهت

را  گرينكات د ديمطرح شده، با يتطابق آن با استانداردها
نكات اشاره  نياز ا يبه بعض ريدر ز. در نظر گرفت زين

  :شود مي
ابزار تأليف قابل ارائه  نيتوسط ا يليفا يها چه فرمت •

  د؟هستن
و  onlineمختلف  يها ها به صورت امكان ارائه دوره ايآ •

offline وجود دارد؟  
قابل عرضه توسط ابزار تأليف  يكيالكترون يمحتوا ايآ •

جهت انتخاب (گردد؟  چهار چوب عرضه مي كيدر 
  ).مناسب يالگوها

 اي playerبه  ازيارائه شده ن يكيالكترون يمحتوا ايآ •
  مرورگر دارد؟

تواند با خارج از آن  شده در محتوا مي ديصفحات تول ايآ •
  ارتباط برقرار كنند؟

از محتوا با استفاده ) prototype( نمونه ديامكان تول ايآ •
  از ابزار فوق وجود دارد؟

 ديتول يمحتوا يها يژگيو توان يبه طور مشخص م ايآ •
  كرد؟ نييشده به وسيله ابزار تأليف را تع

  كند؟ مي يبانيرا پشت ييچه استانداردهاابزار تأليف فوق  •
  محتوا دارد؟ زيسا يبرا ييها تيچه محدود •
اي چون  آماده يها ليتوان از فرمت فا مي ايآ •
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PowerPoint ،Excel ،HTML ،Word ،PDF رهيو غ 
  ابزار استفاده كرد؟ نيا يبه عنوان ورود

  وجود دارد؟  يمحتوا به خوب يروزرسانه امكان ب ايآ •

 
  يكيالكترون اتيابزار تأليف محتو كي يكل يمعمار: 1شكل 

  
  

است كه  ياز موارد و نكات يسؤاالت تنها بخش نيا همه
. انتخاب ابزار تأليف محتوا مطرح گردد يممكن است برا

را قبل از  اجاتياز احت يستيل ديبا ازيرو بسته به ن نياز ا
 يانتخاب ابزار تأليف آماده نمود تا بتوان محتوا

  ).5(را به وجود آورد ازيمورد ن يكيالكترون
  

  )گزارش موردي(محتوا  ديموتور تول يمعرف
هاي  هاي كاربر نهايي، ويژگي افزار نياز تهيه اين نرم در

هاي مشابه،  افزار برجسته براي رقابت با نرم
هاي تكنيكي، زماني و مالي مورد بررسي قرار  محدوديت

  . هاي كليدي براي آن مشخص گرديد گرفت و ويژگي
توان به موارد  افزار مي هاي اين نرم ترين ويژگي از مهم

   :اشاره كرد زير
  
  سازي كتب شبيه •

ظاهر فظ تشابه افزار حداكثر تالش براي ح اين نرم در
صورت گرفت تا كاربر  درسي اصلي  با كتابمحتوا 

افزار از  نهايي با اطمينان از حفظ مطالب درسي در اين نرم
در  ،البته با توجه به اصل تعامل گرايي. آن استفاده نمايد

هاي ها و آزمون تمرين امكان تعاملي كردناين نرم افزار 
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  .كتاب بر حسب نياز، وجود دارد
  
  افزودن نشانه •

گذاري روي صفحه مورد نظر را  ويژگي امكان نشانه اين
كاربر فراهم آورده تا  يبه همراه يك برچسب متني برا

بتواند در مراجعات بعدي با كليك بر روي نشانه مورد 
  .نظر به آن صفحه پرش نمايد

  
  افزودن يادداشت •

تواند متني را به عنوان  در هر قسمت از صفحه مي كاربر
ك يادداشت اضافه نمايد كه با مراجعه بعدي به آن ي

قسمت اضافه شده ظاهر  نشانه يادداشت در ،صفحه
گردد و با كليك بر روي آن، متن مورد نظر نمايش  مي

  .شود داده مي
  
  دسترسي سريع به محتويات كتاب •
هاي  قسمت ،با ساختار درختي يياستفاده از منو با

تا  شودميبندي  مناسب دسته يمختلف كتاب به صورت
كاربر به آساني بتواند مطالب مورد نياز خود را در كتاب 

  .يافته و به آن مراجعه نمايد
 
  
  بزرگ نمايي صفحات •

تواند از امكان  براي مشاهده بهتر صفحات كتاب مي كاربر
  .بزرگنمايي آن استفاده نمايد

  
  مكمل محتواي كتاب •

افزار  فظ تشابه محتويات نرمافزار عالوه بر ح اين نرم در
با كتاب، سعي بر آن شد تا با افزودن موارد آموزشي 

مناسب  يابيارزشآموزش و  ،بيشتر به عنوان مكمل كتاب
  .انجام شود ريفراگ
 هايتشريح اهداف هر درس، تمرين: موارد عبارتند از اين

هايي از  اضافي در آخر هر درس، برگزاري آزمون
سؤاالت به صورت تفكيك شده براي هر قسمت از درس 
و در نهايت يك آزمون جامع با انتخاب تصادفي سؤاالت 

  .ياز بانك سؤاالت اصل

  
  ايجاد يك محيط تعاملي •

اي و رفتار تعاملي  افزار بر پايه چند رسانه اين نرم اصول
تعاملي  هاي امر در سايه ايجاد تمريناين . استبا كاربر 

براي باال بردن انگيزه و عالقه كاربر به ادامه كار و حل 
سازي چند قالب  بدين ترتيب با پياده. گيرد ميتمرين شكل 
كتاب  ائلا و مسه تعاملي، ساير تمرين هاي كلي از تمرين

  .شود سازماندهي مينيز در همان چهارچوب 
  
  تسهيل در آموزش •
امكان افزودن  ،ها افزار ه به خصوصيت مجازي نرمتوج با

آيد كه باعث ساده  افزار به وجود مي هايي در نرم قابليت
از . گردد افزار مي شدن كار كاربر در تعامل با نرم

 ينمونه از محتوا كيبه كار رفته در  يها ترين ويژگي مهم
 ايشده امكان مشاهده ترجمه متون و پخش صدا و  ديتول

  .است حيقرائت صحص يتشخ
  
  هاي كاربر امكان گزارش گيري از فعاليت •
توان گزارش دقيقي از وضعيت  كمك اين ويژگي مي با

به . آورد  عملكرد كاربر در استفاده از اين محتوا به دست
: ها عبارتند از از اين گزارش گيري ييها عنوان مثال نمونه

هر درس، وضعيت گوش دادن هاي  وضعيت حل تمرين
دستيابي  زانيم نييهاي متن اصلي هر درس، تع اگرافپار

 پاسخ يادگيرنده به با توجه به (يادگيري اهداف به 
، وضعيت و اطالعات آماري )ي متبط با هر هدفها آزمون

  .هاي برگزار شده از آزمون
  
  امكان ايجاد نام كاربري •

تواند  كاربر با ايجاد نام كاربري مربوط به خود مي هر
مربوط به خود  هاي ها و گزارش گذاري ، نشانهها يادداشت

  .را در محتوا مشاهده نمايد
  
  امكان جستجو •

افزار امكان جستجوي كلمه مورد نظر روي  اين نرم در
متن كتاب وجود دارد كه پس از جستجو ليستي از مطالبي 
كه كلمه در آنها يافت شده است را نمايش داده و با 
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  .كند پرش ميانتخاب آن به صفحه مورد نظر 
  
  :امكان چاپ صفحات •
استفاده از اين قابليت امكان چاپ صفحات به كاربر  با

  .شود داده مي
شده  ديتولمحتواي اي از  نمونهالزم به ذكر است كه 

ايراني آموزش در علوم مجله  تيموتور در سا نيتوسط ا
  :زير موجود است به آدرس پزشكي 

http://www.ijme.ir/files/site1/Medical_Demo.exe 
 ليفا يستيبسته با نيا يمشاهده محتوا يبراخوانندگان 

را ابتدا روي كامپيوتر خود دانلود و  مربوطه يياجرا
افزار براي اولين بار  در اجراي نرم .دكنن  (run)اجرا سپس

را فشرده و  يك نام  »جديد ايجاد كاربر«الزم است دكمه 
  .كاربري و كلمه عبور براي خود انتخاب نمايند

  

 
  توليد محتواي آموزش الكترونيك ارائه شده توسط موتور يمحتوا يمدل موارد كاربر: 2شكل 

  
  موتور نيارائه شده توسط ا يمحتوا يمدل موارد كاربر

  
 .نشان داده شده است 2مدل در شكل  نيا

  موتور توليد محتواهاي فني  ويژگي -1
ها و مسائلي كه به بخش تكنيكي كار  ترين ويژگي از مهم

 زيرتوان به موارد  مي استافزار مربوط  در توليد نرم
  :اشاره كرد

  بر پايه مؤلفه موتورتوليد  •
هاي كامال  اي از مؤلفه موتور توليد شده در قالب مجموعه

توان  استاندارد عرضه گرديده به طوري كه به راحتي مي
همچنين با . اي را به آن اضافه يا كم نمود ماژول مؤلفه

در  Action Script 3.0و  CS4هايي كه فلش  قابليت
ها را  توان مؤلفه اختيار ما قرار داده است به راحتي مي

هاي مورد نياز را روي آن  سعه داده و سفارشي سازيتو
به طوري كه براي هر ويژگي مؤلفه به طور . اعمال نمود

ها ارتباط الزم  تواند با ساير مؤلفه مجزا عمل كرده و مي
  .را برقرار نمايد

  
 :XMLاستفاده از زبان  •

زم خود در اين موتور مورد نيز با كارايي ال XMLزبان 
استفاده قرار گرفته به طوري كه نقش پل ارتباطي بين 

به . نمايد هاي خارجي را ايفا مي ها و ساير مؤلفه مؤلفه
 ،به منظور امكان جستجو روي متون كتابعنوان مثال، 

زبان  استفاده شده قالب ،ها بندي و نگهداري متن دسته
XML را امكان جستجوي سريع و مناسب بتواند تا  بوده

  . از بانك اطالعاتي را فراهم آورد
  
 IMSو  SCORMهاي  رعايت استاندارد •

 SCORMمحتواي توليد شده توسط اين موتور كامالً 
نمايد؛ به طوري كه صفحات كتاب،  را حمايت مي 2004

شبيه سازي کتاب  

افزودن يادداشت
حذف يادداشت ايجاد نشانه  حذف نشانه 

آزمون درسي 

آزمون جامع 

پخش خودکار  نمايش يک يا دوصـفحه اي 

فعاليت هاي تعاملي  

بزرگ و کوچک نمايي   

پرش به صفحه مورد نظر    

Navigate روي صفحات 

ليست نتايج 

ثبت نام کاربري  
تعيين هويت کـاربر 

ليست موضوعي کتاب  

گزارش فعاليت کاربر  ليست گرافيکي صفحات  

چاپ صفحات 

مديريت يادداشت ها  

مديريت نشانه گذاري  

مديريت نمايش کتـاب 

جستجو     

آزمون هاي تستي  نمايش گزارشات 

کاربر   <<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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SCO  هاي ما بوده وobject ،هاي متن، صوت، تصوير
در نظر  SCOهاي  عنوان دارايي فيلم و انيميشن، همه به

هاي تعريف شده در  در ضمن آزمون. اند گرفته شده
 IMSپروژه، قالب ارزشيابي خود را بر طبق استاندارد 

بدين . نمايد تعريف كرده و در اين قالب ايفاي نقش مي
ها با محتواي يادگيري مرتبط بوده و  شكل كه ارزشيابي

توان بر اساس اين  هاي ارزشيابي به راحتي مي در گزارش
ها هر نقش را متناسب با يك ديد مديريت دانش  گزارش

  .عرضه نمود
  
 قابليت مديريت دانش •

الزم به ذكر است در سناريوي تدوين محتوا، محتوا به 
بندي شده كه كابران بتوانند دانش مورد  شكلي دسته

نيازشان را در مراحل ارزشيابي بسته به نقش فراگير يا 
تواند  هاي ارزشيابي مي مثال گزارش. ست آورنداستاد به د

چنان طراحي شود كه فراگير ميزان پيشرفت خود را در 
هر لحظه پيگيري كرده و استاد نيازهاي فراگير را در 
فرايند يادگيري تشخيص دهد و پيگيري نمايد تا تعامل 

  .هاي نرم افزاري انجام شود الزم با فراگير توسط مؤلفه
  
توسط  offlineو  onlineبه صورت ارائه محتوا  •

 موتور
موتور توليد محتوا به شكلي طراحي شده كه قالب 

 CSS بوده و با يك HTMLاصلي محتـوا، صفحـات 
(Cascading Style Sheets)  الگوي مورد نياز محتوا
هاي اسكريپتي نيز اين  ارائه گرديده است و با زبان

تواند با بارگذاري  الگوها كنترل شده و هر صفحه مي
هر صفحه  online از اين رو در ارائه. خود ارائه گردد

شود، در لحظه بارگذاري شده و نمايش داده  كه باز مي

را با  به طوري كه اين عمل اجراي محتوا. شود مي
در ضمن در . نمايد پذير مي پهناي باند كم نيز امكان

ها به راحتي  ، دادهofflineبندي در روش  نحوه بسته
رمزگذاري شده و در يك بسته بدون نياز به 

  .اي، قابل اجرا است كننده پخش
  

  گيري نتيجه
استاندارد  يريكارگه انجام شده، ب يها يبر اساس بررس

 يكيالكترون يو استفاده از محتواها ديجهت تول
در  عيبوده و استفاده از آنها سبب تسر ريناپذ اجتناب

خواهد  يكيالكترون يدر محتواها تيفيو باال بردن ك ديتول
به عنوان  IMSو  SCORMدو استاندارد  .شد

 تياستانداردها جامع هيبه بق نسبتكه  يياستانداردها
از كابران  يتر عيوس فيط تيداشته و مورد حما يشتريب

 يريادگي نديو فرا يريادگي يها ستميدهندگان س و توسعه
را فراهم  يشتريب يها تيتوانند قابل مي رديگ قرار مي

با  زيگروه ن نيشده توسط ا دينموده كه موتور تول
الزم را ارائه  يها يژگيوها  استاندارد نياستفاده از ا

 ديتول يدر نظر داشت محتوا و ابزارها ديالبته با. دينما مي
كه در  نديبه سمت هوشمندشدن حركت نما ديآن با

د با افزودن ندار يآمادگ گروه محققين ،كياي نزد ندهيآ
 زين تيقابل نيشده را به ا ديموتور تول ،الزم يها ماژول

  .دينما نيمز
  

  قدرداني
محتوا در قالب  نيو توسعه نرم افزار موتور تدو قيتحق

دانشگاه  تيب و به حما/636/16به شماره  يطرح پژوهش
  .است رفتهيواحد تهران جنوب انجام پذ يآزاد اسالم
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 Case Study 
 

A standard Interactive Multimedia eBook Generator Engine for e-
Learning Process 

 
Hossein Keynejad1, Mitra Daneshmand2 

 
Abstract 
 
Introduction: Using standard authoring tools is essential to promote E-Learning in teaching-learning 
process. Learning content in medical sciences often consists of multimedia elements. On the other hand, it is 
frequently required to revise and update the medical content. Hence, access to the authoring tools that can 
encompass multimedia elements and allow easy content revision is helpful in e-learning promotion in 
medical sciences. 
In this paper, a standard interactive multimedia content authoring tool, developed by the authors after many 
investigations is introduced. Current authoring tools do not meet all the content qualifications and few of 
them are available as open source. Therefore, we aimed to produce an interactive multimedia content 
authoring tool that could be open source, feasible, and able to be updated or modified. 
 In addition to providing the standard content, this engine allows knowledge management that could be 
enriched as technology progresses. To develop this engine, characteristics such as “component based 
architecture”, “exploiting the SCORM and IMS standards”, and providing the content both in online and 
offline modes were considered. Some parts of the learning content created in medical sciences have been 
provided as a sample. 
 
Keywords: Course authoring tools, E-learning standard, Metadata, Asset, SCO (sharable content object), 
IMS Global consortium, Knowledge management in content, Reusable learning object 
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