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• A naplózás szerepe az eLearning rendszerekben

• A Moodle standard naplózó rendszere, jelentések

• Külső elemző eszközök

• Napló elemzést segítő kiegészítő modulok

• Univerzális lekérdező eszközök 

Miről lesz szó?



”Logging is fundamental to research, 

reporting and analytics.”

”Logging allows informed, evidence based 

decisions to be made.”

Why is Logging an important topic?



Bár a Moodle részletes és számos területet lefedő naplózási 

rendszerrel rendelkezik több hiányosság felmerült a korábbi 

megoldásokkal kapcsolatban:

• Az egyes modulok fejlesztői egyedileg kezelték a naplózás 

kérdését

• Az összes napló (kivéve a biztonsági mentésekről készült 

jelentések) egyetlen adatbázis táblában tárolódott. 

A mdl_log tábla méretének növekedése gyakran vezetett 

teljesítmény problémákhoz

• Nem volt lehetőség a naplózás finomhangolására illetve 

letiltására

• Nehézkes volt a naplózást lekérdező kiegészítők 

fejlesztése

A Moodle naplózási rendszere



A Moodle 2.7 verziójában mutatkozott be a megújult 

naplózási rendszer (https://docs.moodle.org/dev/Logging_2)

• Részletesebb naplózás

• Naplózás lehetősége külső adatbázisba (teljesítmény, 

biztonság)

• New logging API, Public API, Reading API, Writing API

• Külső naplóelemző modulok támogatása

• Kompatibilitási okok miatt (ideiglenesen) megtartható a 

korábbi naplózási rendszer (legacy log)

Logging 2

https://docs.moodle.org/dev/Logging_2


Naplózás beállításai



Logging 2



Extended log search

A standard napló lekérdező felületnél kényelmesebb 

megoldás



• Google analytics (https://analytics.google.com)

• Piwik (http://piwik.org)

Lokális adatgyűjtés és elemzés (!)

• Plugin: Analytics (hivatalosan csak Moodle 2.7 

támogatás, de megy 3.0 alatt is)

• Kiegészítő HTML

Webes látogatottsági információk elemzése

https://analytics.google.com/
http://piwik.org/
https://moodle.org/plugins/local_analytics


Látogatottsági adatok





GA



Mobil elérés



Plugin URL: https://moodle.org/plugins/report_coursesize

Támogatott verzió:  2.3 – 3.0

Course size report

https://moodle.org/plugins/report_coursesize


Plugin URL: https://moodle.org/plugins/block_coursefiles

Támogatott verzió:  2.6 – 3.0

Course files blokk

https://moodle.org/plugins/block_coursefiles


Plugin URL: https://moodle.org/plugins/block_heatmap

Támogatott verzió:  2.7 – 3.0

Egyfajta „hőtérkép” a kurzus elemeinek megtekintéseiről

Heatmap blokk 

https://moodle.org/plugins/block_heatmap




Plugin URL: https://moodle.org/plugins/block_progress

Támogatott verzió:  2.0 – 3.0

Segíti a tanulók számára, hogy 

áttekintsék a már elvégzett 

és még rájuk várófeladatokat.

Tanári nézet:

Progress Bar blokk

https://moodle.org/plugins/block_progress


Plugin URL: https://moodle.org/plugins/mod_checklist

Támogatott verzió:  2.0 – 3.0

Checklist

https://moodle.org/plugins/mod_checklist


Plugin URL: https://moodle.org/plugins/report_customsql

Támogatott verzió:  2.0 – 3.0

• Univerzális eszköz a Moodle adatbázisában tárolt adatok 

kinyerésére

• Tetszőleges lekérdezés megírható SQL formában

• Rengeteg kész lekérdezést találunk a 

lekérdezésgyűjteményben:

https://docs.moodle.org/30/en/ad-hoc_contributed_reports

Ad-Hoc database queries

https://moodle.org/plugins/report_customsql
https://docs.moodle.org/30/en/ad-hoc_contributed_reports


Az alábbi példa az összes kurzusra vonatkozólag listázza a 

tanulók számát:

Példa



Plugin URL: 

https://moodle.org/plugins/block_configurable_reports

Támogatott verzió:  2.0 – 3.0

• Az Ad-Hoc database queries-hez hasonló, de még 

komplexebb  (kezeli annak SQL lekérdezéseit !)

• Több megoldás van a lekérdezések összerakására

• Rendelkezik saját lekérdezésmintákkal

• Több vizualizációs lehetőség az eredmények 

megjelenítésére

• Exportálásai lehetőség (xls, ods, csv)

Configurable reports

https://moodle.org/plugins/block_configurable_reports




Configurable reports



Köszönöm a figyelmet!
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