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Learning Analytics

▪ A Learning Analytics nem más, mint az oktatáshoz 
kapcsolódó információk, statisztikák és egyéb mérhető 
adatok összegyűjtése, feldolgozása, vizualizációja és 
elemzése. 

▪ A Learning Analytics célja az, hogy minél átfogóbb képet 
kapjunk a tanítási/tanulási folyamatokról és az elearning 
keretrendszerünk működéséről. 

▪ Az így megszerzett tudás hozzájárulhat a tanulási folyamatok 
optimalizálásához, illetve szerepet kaphat a további 
fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalában.



Learning Analytics – mire használhatjuk?

▪ Descriptive - Leíró (mi történt?)

▪ Predictive - Prediktív (mi fog következni?) 

▪ Diagnostic - Diagnosztikai (miért történt?)

▪ Prescriptive - Előíró (Mit tegyünk, hogy jobb legyen?)

Az adatok feldolgozásában ma már felhasználhatunk gépi 

tanulás és mesterséges intelligencia módszereket. 

A feldolgozandó adatmennyiségtől függőan, akár Big Data 

megoldások is szükségesek lehetnek.



Moodle Learning Analytics Working Group

▪ Moodle’s Project Inspire néven indult

▪ A 3.4 verziótól alapértelmezetten a rendszer részét képezi. A Moodle 
3.3 esetén pluginként volt elérhető: https://moodle.org/plugins/tool_inspire

▪ Az eredetileg Project Inspire Community néven szervezett közösség 
ma Moodle Learning Analytics Working Group néven működik 
tovább: https://moodle.org/analytics

▪ Egy összefoglaló videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qyp0tIsC714

▪ Learning Analytics Monthly Community Calls
https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8503

https://moodle.org/plugins/tool_inspire
https://moodle.org/analytics
https://www.youtube.com/watch?v=Qyp0tIsC714
https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8503


Analytics API

▪ A Moodle Analytics API lehetővé teszi, hogy a Moodle 

üzemeltetők számára, hogy ún.: előrejelzési modelleket 

határozzanak meg. 

A cél, hogy bizonyos paraméterek és események 

(indikátorok) kombinációjából következtetéseket tudjunk 

levonni, vagy akár meg tudjunk jósolni egy várhatóan 

bekövetkező eseményt.

▪ https://docs.moodle.org/dev/Analytics_API

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




Analitika beállításai

▪ Portálkezelés > Analitika > Analitika beállításai

▪ Részletek: https://docs.moodle.org/37/en/Analytics

▪ Predictions processor (Előrejelzés-feldolgozó)

PHP / Python (Az utóbbi használatához meg kell adni a Python 

környezet elérhetőségét (Portálkezelés > Szerver > Rendszerútvonalak)

https://docs.moodle.org/37/en/Analytics


Analitikai modellek

▪ Portálkezelés > Analitika > Analitikai modellek

▪ A korábbi (<3.7) Moodle verziókban 2 modell állt rendelkezésre



Analitika a Moodle 3.7 verziójában

▪ A májusban megjelent Moodle 3.7 egyik kiemelt fejlesztési területe az 
analitikai modellek  bővítésének és testreszabhatóságának lehetősége.

▪ Lehetővé válik új analitikai modellek létrehozása, exportálása, importálása.

Demo: https://analytics37.moodledemo.net

https://analytics37.moodledemo.net/




Analitikához kapcsolódó pluginek

▪ A Moodle számos analitikai segédeszközt kínál:

https://docs.moodle.org/37/en/Analytics_plugins

https://docs.moodle.org/36/en/Analytics_plugins


Courses usage statistics

▪ https://moodle.org/plugins/report_coursestats

▪ Adott kurzusok, kategóriák használati statisztikáit vizualizálja

▪ Milyen arányban használnak a kurzusok statikus tananyagot / 

Tevékenységeket / Kommunikációt (Fórum)

▪ Az adott kategórián belül milyen arányban vannak aktív / 

passzív kurzusok

https://moodle.org/plugins/report_coursestats


Courses usage statistics példa



Statistics (Graph Stats) – Bejelentkezési statisztikák

▪ https://moodle.org/plugins/block_graph_stats

▪ Portál, vagy kurzusszintű statisztikák napi bejelentkezésekről

https://moodle.org/plugins/block_graph_stats


Overview statistics

▪ https://moodle.org/plugins/report_overviewstats

▪ Portál vagy kurzus szintű tanulói statisztikák

https://moodle.org/plugins/report_overviewstats




Flash Apocalypse

▪ Ha már vizualizáció… ideje búcsút mondani az Flash-nek.

▪ https://moodle.org/plugins/report_apocalypse

▪ Felderíti az e-learning rendszerben található „Adobe Flash” 

függő tananyagokat

https://moodle.org/plugins/report_apocalypse


Extended Log Search

▪ Reports: Extended log search (Moodle 2.9 – 3.6)

https://moodle.org/plugins/report_extendedlog


Ad-hoc database queries

▪ Eseti (SQL) lekérdezések

▪ A lekérdezés összeállításában nagy 
segítség lehet például a phpmyadmin

▪ Időzített, rendszeres lekérdezések és 
statisztikák (pl.: vezetői összefoglalók 
elkészítése)

▪ Napi, heti és havi futtatási lehetőségek

▪ Az eredmények csv-ben exportálhatók 



Példa



Időzített lekérdezés beállításai



IntelliBoard

• https://intelliboard.net

• Fizetős szolgáltatás, rövid 

ingyenes próbaidőszakkal

• A log adatokból jól 

értelmezhető elemzések, 

és diagramok készülnek

• Moodle plugin:
https://moodle.org/plugins/

local_intelliboard

https://intelliboard.net/
https://moodle.org/plugins/local_intelliboard


Learner Script

▪ https://learnerscript.com

Fizetős Moodle plugin, lokálisan feldolgozott adatok

https://learnerscript.com/


Moodle fejlesztések az elmúlt 2 évben
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