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Mi az a tananyag-repozitórium?

Egy olyan webes szolgáltatás, ahol az egyetemi  hallgatók 

és oktatók kényelmesen elérik mindazokat a digitális 

tananyagokat, amihez jogosultságuk van.

A Moodle pont ezt teszi lehetővé, nem?

Nem igazán, ugyanis a Moodle ennél sokkal többet ad:

a tanár látja a diákok eredményeit, interakcióba 

léphet velük, teszteket tekinthet meg, stb. Ezt 

most nem akarjuk.
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Igények a létrehozandó tananyag-
repozitóriummal szemben

● Minden ÁOK-s tárgyat tanító tanár belelásson az ÁOK-s 

tárgyakhoz tartozó e-learning kurzusok mindegyikébe, de 

úgy, hogy ne zavarja meg a korábban megszokott oktatási 

rendet:

– Nálunk a kurzusokban résztvevőként csak a 

tárgyat felvett hallgatók és csak a tárgyat 

ténylegesen oktató dolgozók vannak felsorolva

– Új igény: az oktatók vendégként lássanak bele 

azokba a kurzusokba, amiket nem tanítanak

● A rendszer legyen rugalmasan kibővíthető a többi karra is
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Milyen jogokkal rendelkezzenek a 
vendégoktatók?

● láthassák a letölthető tananyagokat (a rejtetteket is)

DE:

● ne legyenek a résztvevők között felsorolva

● ne lássák a hallgatók eredményeit

● ne lássák sem a tesztbank, sem az egyes tesztek tartalmát

● ne tudjanak hozzászólni a fórumokhoz

Ennek a szerepnek nem feleltethető meg 
egyetlen standard jogkör sem a Moodle-ban!
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Az új szerepkör létrehozása 1.
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Az új szerepkör létrehozása 2.
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Az új szerepkör létrehozása 3.
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Az új szerepkör létrehozása 4.

Megengedjük a rejtett aktivitások megtekintését.
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Az új szerepkör létrehozása 5.

De tiltjuk pl. a fórumokon a válaszadást.
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Az új szerepkör manuális hozzárendelése
a kurzushoz 1.

Nem iratkoztatjuk be!
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Az új szerepkör manuális hozzárendelése
a kurzushoz 2.
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Az új szerepkör manuális hozzárendelése
a kurzushoz 3.



13/19

A felhasználóazonosítás és a jogosultság-
kezelés nálunk nem a Moodle-ban van
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A hozzárendelés automatizálása 1:
az “external database” beállításai
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A hozzárendelés automatizálása 2:
a külső SQL-adatbázis struktúrája

role=3: szerkesztő tanár
other_user=NULL: 
normál, “beiratkozott” 
felhasználó

role=9: ”vendég”
other_user=1: “nem 
beiratkozott”, más 
felhasználó

Most már csak egy scriptet kell írni, ami a Neptunból kiolvassa, hogy 
kinek melyik kurzushoz kell “vendégjogot” kapnia és ennek 
megfelelően módosítja a külső SQL-adatbázist. Ezt követően 
rendszeresen lefuttatjuk:

1. a saját szinkronizációs scriptünket
2. majd ezt: moodle/enrol/database/cli/sync.php
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A globális részletes keresés beállítása

Ha azt akarjuk, hogy a feltöltött (pdf, ppt stb) anyagokban is 
tudjunk szöveges keresést végezni, akkor le kell cseréljük a 
Moodle beépített “simple global search” keresőjét. Erre két 
lehetőségünk van:

● solr
● elastic

1. Telepítünk egy solr szövegindexelő szervert 
● alapértelmezetten ugyarra a gépre, ahol a moodle van de persze 

ez nem kötelező
2. Létrehozunk egy “moodle” nevű indexállományt
3. Beállítjuk a search_solr Moodle plugint
4. Leindexeljük az anyagainkat
5. A globális keresőmotort a Moodle-ban solr-ra állítjuk át

https://lucene.apache.org/solr/guide/7_0/installing-solr.html

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

https://lucene.apache.org/solr/guide/7_0/installing-solr.html
https://docs.moodle.org/37/en/Global_search
https://lucene.apache.org/solr/guide/7_0/installing-solr.html
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A globális részletes keresés használata 1.
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A globális részletes keresés használata 2.
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torlasz@xenia.sote.hu
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