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Özet 
Günümüzde uzaktan eğitim ve bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında değerlendirme araçları web tabanlı 

olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bununla beraber eğitim kurumları öğrencilerin bilgilerini işlemek için 

kendilerine özgü öğrenci bilgi sistemleri kullanmaktadırlar. Öğrenme yönetim sistemleri, öğrenci bilgi 

sistemlerine değerlendirme verilerinin aktarılabilmesi için çeşitli dosya biçimlerinde çıktı verebilmektedirler. 

Fakat bu bilgi sistemlerinde genellikle güvenlik sorunları nedeniyle, sadece liste biçimindeki web formları 

kullanılarak el ile veri girişine izin verilmektedir. Bu çalışmada, öğrenme yönetim sistemlerinden alınan verilerin 

web tarayıcı tabanlı eklenti ile öğrenci bilgi sistemlerine aktarılması için web form tiplerinin analizi, ihtiyaçların 

tespiti ve bu yönde eklenti geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu eklenti sayesinde, liste biçimindeki web 

formlarına veri girişi öğrenme yönetim sisteminden alınan dosya ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmekte ve 

eklentinin istemci web tarayıcı tarafında çalışması nedeniyle sunucu tarafında güvenlik zafiyeti oluşmamaktadır.  
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TRANSFER OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM STUDENTS GRADES TO STUDENT 
INFORMATION SYSTEM BY WEB BROWSER PLUG 

 

 

Abstract 
Nowadays, distance learning and computer-based training applications are widely used as a web-based 

assessment tools. However, educational institutions are using information systems to handle their own student 

information. Learning management systems give student grades in a variety of file formats. But, the list in the 

form of manual data entry using web forms are usually permitted in the information systems for the security 

issues. In this study,  Web browser-based plug-in developed to transfer data from learning management 

systems to student information systems.Also, analysis of web forms types, identification of needs are 

presented. With this plugin, data input is provided automatically and the security weakness does not occur on 

the server side. 
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