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ADMINISZTRÁCIÓ
-> Felhasználók

-> Beiratkozott felhasználók

-> [ felhasználó ]

-> Jelentések

• Mai naplók

• Minden naplóbejegyzés

• Vázlatos jelentés

• Teljes jelentés

• Statisztika

• Osztályzatok áttekintése

ADMINISZTRÁCIÓ
-> Kurzus kezelése
-> Jelentések
• Naplók
• Élő naplózások
• Kurzustevékenység
• Kurzusrészvétel
• Tevékenység végrehajtása
• Statisztika

A Moodle rendszer működése közben sok adatot gyűjt.
A Jelentések alatt megtekinthetőek a hallgatók tevékenységeivel kapcsolatos naplók, de csak bizonyos 
rögzített formákban.

Beépített lekérdezések ( Tanár ):

ADMINISZTRÁCIÓ
-> Teszt kezelése
-> Eredmények
• Pontok
• Válaszok
• Statisztika



Beépített lekérdezések ( Adminisztrátor ):



A Moodle adatbázisa

A Moodle-t általában LAMP rendszerre telepítik:

Linux operációs rendszer, Apache webszerver, MySQL adatbázis-kezelő, PHP

A Moodle működése közben keletkezett adatokat a MySQL adatbázis-kezelő táblákban tárolja.

Az adattáblák száma:

Moodle 3.5 alaprendszer ~ 400 db tábla

Moodle alaprendszer + telepített Segédprogramok > 500 db tábla

A táblák sok olyan hasznos információt tartalmaznak, melyek az alap, beépített Jelentésekkel nem érhetőek el.

Kiegészítő Segédprogramokkal és egyénileg megírt lekérdezésekkel a táblák összes adata lekérdezhető!



Relációs adatbázis – Táblák - Normalizáció



Moodle adatbázis elrendezés

Database Schema:

https://docs.moodle.org/dev/Database_Schema Moodle 3.4

Web view of the Moodle 3.4 schema ( http://www.examulator.com/er/ )

ER (entity-relationship) és EER (Enhanced entity-relationship diagram

https://docs.moodle.org/dev/Database_Schema
http://www.examulator.com/er/
http://www.examulator.com/er/


Moodle adatbázis elrendezés - Components

The Moodle schema is grouped into common used components ( http://examulator.com/er/components/index.html ).

analytics.html
…

course.html
…
workshop.html

http://examulator.com/er/components/index.html
http://examulator.com/er/components/index.html
http://www.examulator.com/er/components/analytics.html
http://www.examulator.com/er/components/course.html
http://www.examulator.com/er/components/workshop.html


MySQL Workbench

The schema is downloadable Moodle 3.4 schema ( http://www.examulator.com/er/moodle_34_erd.mwb ) 
and can be opened by MYSQL Workbench tool.

http://www.examulator.com/er/moodle_34_erd.mwb
http://www.examulator.com/er/moodle_34_erd.mwb


Moodle local SQL generator

The schema was reversed engineered using moodle local-sqlgenerator ( http://www.examulator.com/er/er_howto.html ).
Generate sql statements from Moodle install to be used in generating ER diagrams.

Run plugin: /local/sqlgenerator/index.php -> [generate] -> /var/www/moodle/local/component.sql

MySQL Workbench > Create EER Model from Script -> /var/www/moodle/local/component.sql

The Moodle database structure is defined in install.xml files inside the db folder in each plugin.
For example mod/forum/db/install.xml contains the database definition for the forum module.
<TABLES>

<TABLE NAME="forum" COMMENT="Forums contain and structure discussion">
<FIELDS>

<FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" SEQUENCE="true"/>
<FIELD NAME="course" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" DEFAULT="0" SEQUENCE="false"/>

The install.xml files contain comments that should explain the purpose of each table and column.
These comments can be turned into human-readable documentation by going to Site administration -> Development -
> XMLDB editor in your Moodle installation, and clicking on the [Doc] link.

http://www.examulator.com/er/er_howto.html


ZOOLA Analytics – SchemaSpy Analysis of Moodle LMS 3.5

https://moodleschema.zoola.io/

https://github.com/schemaspy/schemaspy

https://moodleschema.zoola.io/


phpMyAdmin – MySQL kezelését segítő eszköz



phpMyAdmin – MySQL kezelését segítő eszköz



Adatból információ



Az adatbázis lekérdezés eszközei - Moodle Segédprogram (Plugin)

• Testreszabható jelentések ( Configurable Reports )
plugin: https://moodle.org/plugins/block_configurable_reports
documentation: https://docs.moodle.org/35/en/Configurable_reports

• Ad-hoc database queries
plugin: https://moodle.org/plugins/report_customsql
documentation: https://docs.moodle.org/35/en/ad-hoc_contributed_reports

• Moodle Adminer
plugin: https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=local_adminer
documentation: https://moodle.org/plugins/local_adminer

https://docs.moodle.org/35/en/Configurable_reports
https://moodle.org/plugins/report_customsql
https://docs.moodle.org/35/en/ad-hoc_contributed_reports
https://moodle.org/plugins/pluginversions.php?plugin=local_adminer
https://moodle.org/plugins/local_adminer


Testreszabható jelentések ( Configurable Reports )

Több megoldás van a lekérdezések összerakására

Rendelkezik saját lekérdezésmintákkal

Vizualizációs lehetőség az eredmények megjelenítésére

Exportálásai lehetőség (xls, ods, csv)

Jelentés típusa

• Kategóriák lekérdezése

• Kurzus jelentések

• SQL lekérdezés

• Előrehaladás lekérdezése

• Felhasználói jelentés



Testreszabható jelentések ( Configurable Reports )
Documentation: https://docs.moodle.org/35/en/Configurable_reports#Creating_a_SQL_Report

Hozzáadás a kurzushoz

https://docs.moodle.org/35/en/Configurable_reports#Creating_a_SQL_Report


Testreszabható jelentések ( Configurable Reports )

Kategóriák lekérdezése (jelentés típusa)

oszlopok hozzáadása: név, kurzusok száma, stb., Moot-conf-rep-kategoria ( https://elearning.med.unideb.hu )

Kurzus jelentések (jelentés típusa)

Moot-conf-rep-kurzus-jelentesek ( http://demo.elearning.unideb.hu ), oszlopok hozzáadása: Felhasználók 
száma ezzel a szereppel, az aktuális felhasználó végső értékelése, stb.

SQL-lekérdezés (jelentés típusa)

Saját -SQL - SQL-lekérdezés: Kitöltendő mező, Moot-conf-rep-SQL

( http://demo.elearning.unideb.hu/ )

Előrehaladás lekérdezése (jelentés típusa), 

oszlopok hozzáadása: Dátum

Felhasználói jelentés (jelentés típusa), Saját -SQL - SQL-lekérdezés: Kitöltendő mező.

https://elearning.med.unideb.hu/
http://demo.elearning.unideb.hu/
http://demo.elearning.unideb.hu/


Testreszabható jelentések ( Configurable Reports )



Moodle Configurable Reports Plugin All Variables and Filters

USING VARIABLES

Variables can be used anywhere inside of your SQL query

VARIABLES

%%CATEGORYID%%

%%COURSEID%%

%%CURRENTUSER%%

%%DEBUG%%

%%FILTER_VAR%%

%%STARTTIME%%','%%ENDTIME%%

%%USERID%%

%%WWWROOT%%. 



Moodle Configurable Reports Plugin All Variables and Filters

%%FILTER_CATEGORIES:

%%FILTER_COURSEMODULEID:

%%FILTER_COURSEMODULEFIELDS:

%%FILTER_COURSEMODULE:

%%FILTER_COURSES:

%%FILTER_COURSEENROLLEDSTUDENTS:

%%FILTER_USERS:

%%FILTER_ROLE:

%%FILTER_SEARCHTEXT:

%%FILTER_SEMESTER:

%%FILTER_STARTTIME:

%%FILTER_ENDTIME:

%%FILTER_SUBCATEGORIES:

%%FILTER_COURSEUSER:

%%FILTER_SYSTEMUSER:

%%FILTER_YEARHEBREW:

%%FILTER_YEARNUMERIC:

USING FILTERS

When using a filter you need at least one static 
WHERE condition then you list one or more 
filters. For example

WHERE 1

%%FILTER_COURSES:c.id%%

You can technically add multiple filters, but once 
a user applies one filter to a report all filters for 
report are applied. So it can be a little tricky to 
have multiple filters on the same report. 



Ad hoc ad-hoc contributed reports

Documentation: https://docs.moodle.org/35/en/ad-hoc_contributed_reports

Documentation: https://docs.moodle.org/35/en/Custom_SQL_queries_report

https://docs.moodle.org/35/en/ad-hoc_contributed_reports
https://docs.moodle.org/35/en/Custom_SQL_queries_report


Ad hoc contributed reports

Site administration > 

Reports > 

Ad-hoc database queries 

akkr-ÁOK kurzusai



Moodle Adminer

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/local/adminer/index.php

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/local/adminer/index.php


Configurable Reports lekérdezések

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/

akkr-ÁOK kurzusai
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=31

akkr-NK kurzusai - student count (/120) - quiz count
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=49

Courses created And Active courses by Year
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=21

NK teachers name, email
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=55

https://elearning.unideb.hu

http://demo.elearning.unideb.hu/moodle/
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=31
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=49
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=21
https://elearning.med.unideb.hu/blocks/configurable_reports/viewreport.php?id=55
https://elearning.unideb.hu/


Köszönöm a figyelmet!


