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Sammanfattning 
Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen 

Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar 

studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos 

LADOK. Detta projekt kommer omfatta teori om hur Moodle är uppbyggt (version 2.4), hur utveckling 

av moduler sker, samt för- och nackdelar beroende på om operativsystemet Windows eller Linux 

används. 

Utvecklingen av moduler omfattar kodning av två stycken. Den ena modulen skall gå att 

implementeras till Moodle för att användas till kurser av institutionen för att underlätta kontrollen av 

inlämnade dokument som ännu ej är behandlade av lärare. Den andra är en generell modul som 

skapas i handledningssyfte för att senare kunna utvecklas vidare på, och implementeras till systemet 

om behov finns. Själva utvecklingen har skett i operativsystemet Ubuntu med programvaran Eclipse, 

Nano samt MySQL. Tillvägagångssätt för att beskriva Moodles systemet, samt för- och nackdelar 

kring operativsystemet skedde genom utbildning under projektets gång i form av läsning av 

manualer, forum och intervjuer med tekniker som jobbar med Moodle på Umeå Universitet. 

Projektet resulterade i att två fungerande moduler kodades med möjlighet att installeras på Moodle 

med version 2.4, även undersökningen av för- och nackdelar kring Windows och Linux är gjord vilket 

gav nog med information för att kunna göra en avvägning vad som är lämpligast att använda. En del 

grundläggande tester (dock ej mot Universitetets Moodle) visar att modulen för listning av dokument 

kan presentera inlämnade för vald kurs, och att enbart användare med behörighet kan komma åt 

modulen. En handledning för att skapa moduler är även inkluderad i denna rapport. 
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Abstract 
The Department of Applied Physics and Electronics at Umeå University uses the Moodle learning 

platform for managing courses and related information and material about them. On Moodle 

students can upload their assignments and the teachers grade them, and after the course is 

completed the grade is registered at LADOK. This project will cover the theory of how Moodle is 

structured (version 2.4), how development of modules is done and the pros and cons depending on 

the use of the operating system Windows or Linux. 

The development of modules for this project contains of two. One module can be implemented to 

Moodle for the usage at courses to make it easier to control which assignemt that hasn´t been taken 

care of by teachers. The other is a generic module that is created as a tutorial to later be developed 

and implemented to the system if needed. The development has taken place in the Ubuntu operating 

system with the software Eclipse, Nano and MySQL. Methods used to describe the Moodle system 

and the pros and cons about the operating system was through education during the project in the 

form of reading manuals, forums and interviews with technicians who work with Moodle at Umeå 

University. 

The project resulted in two functional modules that were coded with the ability to be installed on 

Moodle by version 2.4 +,  and the  investigation of the pros and cons about Windows and Linux is 

designed to give enough information to be able to weigh what is most appropriate to use. Some 

basic tests (but not against the Universities Moodle site) shows that the module for listing 

assignments can present submitted assignments for a courses and that only authorized users can 

access the module. A tutorial for creating modules is also included in this report.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Moodle är en lärandeplattform som är av öppenkällkod och är uppbyggd med en grundkod som 

byggs ut med moduler för att anpassas till ändamålet. Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

på Umeå Universitet erbjuder, utöver campuskurser, även distanskurser inom olika områden vilket 

kan resultera i att distanskurserna får många registrerade studenter. Registrerade studenter kan ha 

svårt att följa tidplaneringen för kursen, vilket orsakar att uppgifter kan lämnas in långt efter en 

studerande är registrerad. Detta medför att det blir många studenter för kurserna och inlämningar 

följer ej tidsplanen, vilket gör att det blir svårt att kontrollera vilka dokument som är inlämnat när. 

Institutionens nuvarande plattform för Moodle är version 1.9 vilket gör att det finns ett behov av att 

byta plattform till en senare version, närmare bestämt 2.4+ (senaste stabila). För tillfället används en 

Windows server med Apache2 installation för att driva Moodle, vilket gör att frågan om det är dags 

att byta operativsystem samtidigt som byte av plattform sker. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla och konstruera två stycken moduler, en som används till kurser 

som listar inlämnade dokument som inte är behandlade. Den andra modulen är en generell modul 

som skapas som mall, för att senare kunna utvecklas vidare på och implementeras till systemet vid 

behov. Även en tillhörande handledning skrivs för den. Utöver utveckling av moduler skall för- och 

nackdelar kring operativsystemen Windows och Linux tas fram, då institutionens plattform skall 

förnyas och eventuellt nytt operativsystem införas.  

Målsättningen efter genomfört projekt är att två stycken moduler är skapade, varav en går att 
implementera till en Moodle installation med version 2.4+ och att en handledning finns till den 
andra. Även en undersökning är framtagen kring för- och nackdelar för att avgöra vilket 
operativsystem som är att föredra vid användande av Moodle. 
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1.3. Kravspecifikationen 
Följande är kraven som beställare specificerat för projektet. 

Krav nr Förändringar Krav Prioritet 

1  Utreda för- och nackdelar med att köra Moodle2 på 
Linux resp. Windows. Intervjua de som arbetar med 
Moodle på Umeå Universitetet: 
*Ansvariga för Språkstudier 
*De tekniker på universitetets centrala Moodle-sida 
*Den tekniker som finns på Pedagogik 
*Den tekniker som finns på TUV, Tillämpad   
Utbildningsvetenskap. 

 

2  Skapa en handledning i hur man skapar en modul i 
Moodle och vad man bör tänka på. 
Gärna ge ett exempel på en "standard" nonsensmodul 
som utnyttjar databasen på något sätt. Den ska dock 
inbegripa både skrivande till och läsande från 
databasen. 

 

3  Skriva en handledning i hur man uppdaterar vår egen 
Moodle2-site.  

 

4  Skriv en modul som genererar en vy där det syns vilka 
inlämningar som gjorts och som inte ännu är rättade. 
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2. Teori 
Nedan följer en beskrivning av Moodles struktur och uppbyggnad och ett antal olika definitioner och 

tillhörande förklaringar. Verktyg och mjukvara som har använts under projektet gång finns även 

listat. 

2.1. Definitioner och förklaringar 
PHP   Är ett C-liknande skriptspråk1 som oftast körs på webbservrar med 

  dynamiskt innehåll, detta språk använder sig Moodle av. 

Metadata  Betyder data om data2, eller information om data. Metadata används 

  för att beskriva innehållet och struktur för viss datasamling. 

#text  <mer_ text> Under projektet kan kommandon skrivas på detta sätt, med det 

  menas att allt efter "#" tolkas som det skrivs i terminalen. Om kursivt 

  mellan tecknen "<>" ska det tolkas som valfritt namn på  

  exempelvis  variabler. 

Breadcrumbs  Används vid användargränssnitt i sambadet navigering3, dvs. systemet 

  håller reda på vart användaren befinner sig och hur denne kom dit, 

  exempelvis: meny->kurs->uppgift1. 

OS  Operativsystem. 

UI  "User interface", även kallat användargränssnitt. 

API  "Application programming interface4" regeluppsättning för hur en viss 

  programvara kommunicerar med en annan, oftast i en uppsättning av

  funktionsanrop. 

XML  Används för att strukturera, transportera och lagra data. XML-

  dokument5 består av ren text som kapslas in i HTML liknande 

  syntax. Data kan alltså lagras i XML format för att sedan behandlas av 

  mottagaren så det blir användbart för önskat ändamål. 

AJAX  Det är ett samlingsnamn för tekniker som används för att skapa 

  webbapplikationer (JavaScript, DOM, XHTML, XML, CSS m.m.)6. 

Frankenstyle  En modul i Moodle är placeras i en kategori och med modulnamnet 
  skapar de två tillsammans en Frankenstyle:  
  <kategori>_<modulnamn>. 
 
IMS  "Instans message system", en typ av online chatt. 

Hashning  Är en algoritm eller matematisk funktion som behandlar valfritt data 

  och get ett utdata på x bitar efter behandling. Exempelvis: 

  ["Hej"] -> [Hashfunktion] -> [DFAWFAW12312FAW] 



UmU 

 Undersökning av Moodle 2013-06-05 

UMEÅ UNIVERSITET Examensarbete  

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik              Björn Daunfeldt  5 

Transaction Script Används av webbapplikationer, vid interaktion med hemsidor så 

  inkapslas data med i webbläsarens applikationsfält för att användas i 

  andra sidor eller behandlas av server. 

2.2. Mjukvara 

Ubuntu 

Är ett Linuxbaserat OS som användes för detta projekt, som webbserver användes Apache2 vilket 

Moodle kördes på. Kodning och tester skedde mot denna installation. 

Eclipse 

Eclipse är ett utvecklingsverktyg för en rad olika programmeringsspråk.  Som standard används 

Eclipse främst för utveckling i Java och C++. För att göra det möjligt att arbeta med språket PHP så 

installeras en plugin för med stöd för PHP (PHP development tools (pdt) SDK feature)7. 

Nano 

Är en simpel terminalbaserad texthanterare8. 

MySQL 

En databashanterare för relationsdatabaser och använder sig av frågespråket SQL. De kommandon 

som används för att hämta, lägga till, ta bort eller ändra data kallas "queries9". 

2.3. Moodle 
Moodle är en lärandeplattform av typen öppen källkod och kan användas av de operativsystem vars 

webbservrar har stöd för PHP samt en relationsdatabas som MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server eller Oracle. En standard installation av Moodle är gjord för ändamålet av en 

lärandeplattform, men Moodle är väldigt anpassningsbart. Utöver skolverksamhet kan Moodle även 

användas som forum, IMS, planeringssystem, konferenser m.m. Moodle kan användas från förskolor 

till Universitet och företag. 

Första versionen av Moodle släpptes i augusti 2002 och sedan dess har Moodle vuxit och har nu över 

80 000 registrerade utbildningssidor med över 69 000 00010 användare.  

Moodle installation 

En installation av Moodle omfattar tre stycken delar: 

1. Moodle installationens sökväg, det som finns registrerat hos webbservern. 

2. Katalog vars uppladdad data skall lagras, utanför Moodle installationens sökväg. 

3. Databas med tillhörande Moodle användare och fulla rättigheter. 

Under Moodle installationens sökväg skapas dokumentet "config.php" som efter genomförd 

installation innehåller information angående sökvägar för uppladdat data, webbserver, rättigheter 

och även information om databasen(användare, lösenord, databasnamn m.m.). Informationen är 

sparad i den global variabeln $CFG. Då en modul utvecklas så inkluderas alltid dokumentet 

"config.php". 
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Den data som laddas upp till Moodle lagras, som ovan nämnt, utanför sökvägen vars Moodle är 

installerat och det uppladdade datas namn och sökväg hashas. Det som används är en envägs 

hashning och infördes från Moodle version 2. 

Med vald databashanterare så skapas en databas åt Moodle med vald prefix för tabellnamn 

(exempelvis mdl, vilket ger tabellnamnen mdl_<tabell>) och ett konto för Moodle med alla 

rättigheter för databasen skapas. 

Moodles struktur 

Moodle är kodat så att applikationskärna, innehållande kärnkod med tillhörande bibliotek, är 

anpassat för att utvecklare skall kunna skapa moduler och uppdatera sektioner av Moodle. Detta 

utan att behöva ändra kärnkoden eller dess bibliotek. Sedan första versionen av Moodle så följer 

även flera moduler med installerade som standard, vilket är ett resultat av att moduler har utvecklats 

i takt med Moodle och blivit en standard vid användning. Istället för att integrera det med kärnkoden 

så följer modulen med installerad. Vid en standard installation av Moodle (version 2.4.3) så medföljer 

ca 300 moduler. En modul är en katalog innehållande PHP skript som följer Moodles riktlinjer vid 

kodning11 . Moodles system kommunicerar sedan  med genom att söka igenom katalogen efter 

specifika dokument (läs mer ingående i bilaga 8.1). 

Vid interaktion med Moodle så följs transaction script tillvägagångssätt för behandling av 

användarens val och aktioner, med det menas att sida byggs upp med det som finns i sidans URL. Vid 

besök av en kurs så kan exempelvis URL se ut som figur 2.3.1. 

 

Figur 2.3.1: Transaction script, vid besök av en kurs. 

Det data som är relevant från URL vid besök av kursen "Testkurs 4" från figur 2.3.1 är 

"course/view.php?id=5", vilket betyder att modulen "course" används och sidan "view.php" 

presenterar kursen som har ett "id" med numret 5. 

 

Moodle är strukturerat så att när en användare besöker sidan och interagerar så skickas PHP 

funktionsanrop från användargränssnittet mot tillhörande bibliotek, vars användares funktionsanrop 

sedan behandlas, Moodle kan jämföras mot en treskiktslösning enligt figur 2.3.2. 
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Figur 2.3.2: Moodles struktur och kärnkod, bild av Tim Hunt. 

Figur 2.3.2 representerar Moodles struktur med kärnkod, men som ovan nämnt är moduler en stor 

del av Moodle, vilket ej är representerat i figuren 2.3.2. Om en utvecklare följer Moodles riktlinjer vid 

skapande av modul så använder sig modulen av de redan befintliga biblioteken, innehållande 

funktioner och klasser. Vid implementering av systemet så ser det ut enligt figur 2.3.3 för en 

välkodad modul. 

Vid kodning av moduler så finns det färdiga funktioner från att skapa grunden till en webbsida till att 

generera tabeller, skapa formulär, användning av sql-queries till de grundläggande funktionerna som 

behandling av rättigheter och restriktioner för användare.  

 

Figur 2.3.3: Moodle moduler, bild av Tim Hunt. 
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Role, Context & Capability 

Moodle är uppbyggt så att en användare kan ha olika rättigheter beroende på vart i systemet 

användaren befinner sig Det kan vara rättigheter för en student på en registrerad kurs och 

rättigheter för en moderator på ett forum. För att skilja rättigheterna åt skapas olika roller vilket en 

användare tilldelas(exempelvis student, lärare, moderator) . För att tilldela användaren en roll med 

tillhörande rättigheter måste först olika contexts (sammanhang) användas, se figur 2.3.4. Då ett 

sammanhang används kan en användare tilldelas en roll och rättigheter för användaren kan därefter 

kontrolleras. 

Då en användare kan tilldelas flera olika roller beroende på vilket sammanhang, så är sammanhangen 

hierarkiskt strukturerat, dvs. sammanhanget från systemet ska inte skriva över sammanhanget för en 

kurs eller modul som befinner sig i ett sammanhang under systemets, se figur 2.3.4. 

 

Figur 2.3.4: Context, olika sammanhang i systemet. 

Rättigheter för rollerna i de olika sammanhangen kontrolleras genom att definiera olika capabilities 

(kapaciteter) som roller kontrolleras mot. För en definierat kapacitet så finns information för vilka 

rättigheter en roll har, säkerhetsrisker som finns, läs- och skrivrättigheter och vilket typ av 

sammanhang, se kod 3.2.3.  

De rättigheter som kan tilldelas en roll och information angående säkerheter är: 

1. Rollers rättigheter: CAP_INHERIT, CAP_ALLOW, CAP_PREVENT, CAP_PROHIBIT 

2. Säkerhetsrisker: RISK_SPAM, RISK_PERSONAL, RISK_XSS, RISK_CONFIG  

Session 

Transaction script används vid interaktion med Moodle, speciellt då användaren byter sida och 

information behöver skickas med. Men allt data skickas inte med den metoden utan data för 

sessionen lagras även i globala variabler och i databasen. Det p.g.a. sedan version 2+ av Moodle så 

används AJAX, vilket gör att JavaScript kan användas på sidor och det gör dem mer dynamiska.  

Sidorna behöver inte laddas om helt för att uppdatera innehållet som i tidigare versioner. Därav 

lagras även sessionsdata i globala variabler och för vissa moduler även i databasen.  
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Global variabler som kärnkoden använder sig av är: 

1. $USER, information angående den inloggade användaren. 

2. $COURSE, information angående aktiv kurs. 

3. $DB, klass med metoder som används för kommunikation mot databas. 

4. $PAGE, används för att ställa in sidor. 

5. $CFG, information angående systemet. 

6. $SESSION, data för aktiva sessionen. 

7. $SITE, information angående sidor. 

8. $OUTPUT, används för att skriva data till sidan. 

Variabler med versaler tyder på att det är globala variabler deklarerade i kärnkoden, som utvecklare 

är det därför förbjudet att skapa variabler med versaler. 

3. Metod 
Modulerna utvecklades i Eclipse och Nano och är kodad för Moodle version 2.4.4, tester av moduler 

gjordes på version 2.4.4 installerad på Ubuntu 12.04 LTS med Apache2. Eclipse användes för 

effektivare sökning samt uppslagning av funktioner och klasser, medans själva kodningen av modulen 

gjordes i Nano. 

Projektet har genomförts genom att följa Moodles riktlinjer för kodning och struktur för moduler11. 

I utredningen kring för- och nackdelar med att använda Moodle på Linux respektive Windows så har 

information kring ämnet inhämtats från Moodles sida12 , men en stor del av information har erhållits 

från intervjuer med olika tekniker från Umeå Universitet (se vilka personer som intervjuats i kap 6), 

vilket har prioriterats och hjälpt mycket med undersökningen. 

3.1. Övergripande modulbeskrivning  
1. Modulen används via en kurs genom länk under "<kurs>"->"reports"->olorin(modulnamn). 

2. Hämtar data angående aktiv kurs och vald sorteringsmetod. 

3. Kontrollerar om besökande, användare är inloggad. 

4. Kontrollerar sammanhang och om användaren har rättigheter för att använda modulen. 

5. Sparar information kring användning av modulen i databasen, vem som försökt använda 

modulen och på vilken ip-adress. Ställer även in sidan för aktuellt tema, modultyp, samt för 

vilken kurs som är aktiv. 

6. Lista över inlämnade rapporter för kursen genereras och presenteras. 
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Figur 3.1.1: Grov modulskiss 
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3.2. Initiering 
Vid användning av modulen så är säkerheten en stor prioritering, dvs. att endast användare som har 

tillåtna roller för sammanhanget har tillgång till modulen (lärare och icke editerande lärare). Därför 

kontrolleras det om användaren som besöker modulen är inloggad direkt efter biblioteken är 

inladdade, om användare inte är inloggad skickas användare vidare till inloggningssidan. Väl inloggad 

hämtas data kring kursen för att ställa in sammanhang och möjlighet att hämta roller för användarna. 

1. $id = required_param('id', PARAM_INT); 

2. $course = $DB->get_record('course', array('id' => $id), '*', MUST_EXIST); 

Kod 3.2.1: Kursinformation hämtas. 

Det sammanhang som används för modulen är den från aktiv kurs, dvs. den roll som användaren har 

för kursen används för modulen. 

1. $context = context_course::instance($course->id, MUST_EXIST); 

Kod 3.2.2: Context, hämtat sammanhang för modulen. 

Då ett sammanhang för kursen används kan roll för den aktive användaren hämtas och rättigheter 

kontrolleras. För denna modul så finns det en kapacitet definierad vid namnet "olorin:present" som 

används, se kod 3.2.3. 

1. $capabilities = array( 

2.     'report/olorin:present' => array( 

3.         'riskbitmask'   => RISK_PERSONAL, 

4.         'captype'       => 'write', 

5.         'contextlevel'  => CONTEXT_MODULE, 

6.         'archetypes'    => array( 

7.             'guest'          => CAP_PREVENT, 

8.             'student'        => CAP_PREVENT, 

9.             'teacher'        => CAP_ALLOW, 

10.             'editingteacher' => CAP_ALLOW, 

11.         ) 

12.     ) 

13. ); 

Kod 3.2.3: Capabilities, rättigheter för modulen. 

De roller som listas för kod 3.2.3 är standardroller som används av Moodle. Skulle det finnas unika 

för annat system kan listan utökas. 
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3.3. Hämtning av data 

Assign 

Efter användaren är kontrollerad och har access så hämtas data kring alla inlämnade dokument för 

kursen, det krävs då att modulen "assign" användas. Assign används som standard av Moodle för 

behandling och betygssättning av dokument. Denna modul är specifikt beroende av assign p.g.a. 

kravet att generera länkar för betygsättning. Det är assign som genererar variablerna innehållande 

data som krävs för att generera länkarna för betygsättningen. 

Assign listar inlämnade dokument för en vald uppgift med uppgiftens id-nummer sparat i variabeln 

$id, vartefter de inlämnade dokumenten tillhörande uppgiften tilldelas ett heltal till variabeln 

$rownum från 0-n (n = [antalet inlämnade rapporter men ännu ej behandlade] -1).  

För att göra det möjligt att generera länkar för betygssättning måste listan som genereras av assign 

tas hänsyn till eftersom denna modul är beroende av $id och $rownum variablerna. Assign kan 

sortera hur uppgifterna ska listas och även filtrera på olika sätt, vilket orsakar förändring hos 

variabeln $rownum. För att få kontroll hur variabeln $rownum genereras så ställs sorterings- och 

filterinställningarna för assign in i denna modul. På så sätt fås rätt $id och $rownum oavsett om 

inställningar ändras i assign. 

1. $perpage = set_user_preference('assign_perpage', '100'); //Kan vara upp till 10 000 

2. $filter = set_user_preference('assign_filter', 'require_grading'); 

3.   

4. if( $sorting == 'gdate' ) { 

5.         $learray = array('timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 

6.     } else if ( $sorting == 'gfirstname' ) { 

7.         $learray = array('firstname'=>'4', 'timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 

8.     } else if ( $sorting == 'glastname') { 

9.         $learray = array('lastname'=>'4', 'timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 

10.     } 

11.   

12. global $SESSION; 

13. $SESSION->flextable[$uniqueid] = new stdClass; 

14. $SESSION->flextable[$uniqueid]->uniqueid = 'mod_assign_grading'; 

15. $SESSION->flextable[$uniqueid]->collapse = array(); 

16. $SESSION->flextable[$uniqueid]->sortby   = $learray; 

17. $SESSION->flextable[$uniqueid]->i_first  = ''; 

18. $SESSION->flextable[$uniqueid]->i_last   = ''; 

19. $SESSION->flextable[$uniqueid]->textsort = array(); 

Kod 3.3.1: Inställningar för sorterings- och filteregenskaper i modulen. 
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SQL 

Då assign är rätt inställd kan hämtning av data för dokument relaterade till uppgifterna hämtas från 

databasen. För att hämta relevant data så används fyra tabeller: 

1. assign_submissions - Information angående studenternas interaktion med uppgifter, 

innehåller metadata angående studentens inlämnade dokument. 

2. assign_grades - Betygsinformation angående en inlämnad uppgift. 

3. user - Innehåller information angående användarna. 

4. grade_items - Betygsinformation angående uppgiften, metadata. 

 

Figur 3.3.1: Tabeller som användes 

Användaren kan välja att sortera rapporter efter tre olika sätt - datum, förnamn eller efternamn. För 

att sortera listan behöver användaren trycka på länkarna "Date", "Firstname" eller "Lastname" från 

tabellen. Sorteringen är utformad så att sorteringen sker fallande efter att sorteringsmetod är vald 

och inställningar för sorterings- och filtreringsegenskaper i assign är gjord. 

 

 



UmU 

 Undersökning av Moodle 2013-06-05 

UMEÅ UNIVERSITET Examensarbete  

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik              Björn Daunfeldt  14 

1.   if( $listby == 'gdate' ) { 
2.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, s.timemodified'; 

3.     } else if ( $listby == 'gfirstname' ) { 

4.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, firstname'; 

5.     } else if ( $listby == 'glastname') { 

6.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, lastname, firstname'; 

7.     } 

8.   

9. $Sql = " 

10. SELECT 

11.                s.timemodified as timemodified, 

12.                usr.username as username, 

13.                usr.firstname as firstname, 

14.                usr.lastname as lastname, 

15.                gi.itemname as filename, 

16.                s.userid as userid, 

17.                gi.idnumber as idnumber, 

18.                CONCAT(usr.firstname, ' ',usr.lastname) as namez 

19.            FROM 

20.                {assign_submission} s 

21.                JOIN {assign_grades} as g ON s.userid = g.userid AND s.assignment = g.assignment 

22.                JOIN {user} as usr ON s.userid = usr.id 

23.                JOIN {grade_items} as gi ON s.assignment = gi.iteminstance AND gi.itemtype = 'mod' AND 

gi.courseid = :courseid 

24.            WHERE 

25.                (g.timemodified is NULL OR s.timemodified > g.timemodified) 

26.                 AND s.timemodified is NOT NULL 

27.            $ending 

28.            "; 

Kod 3.3.2: Hämtning av data 

3.4. Presentation 
För att sedan generera sidan med tillhörande data som är hämtat, används de globala variablerna 

$PAGE och $OUTPUT. Variabeln $OUTPUT är en klass som används för att generera själva sidan. Utan 

att använda sig av $OUTPUT och dess metoder går det inte att generera utdata för sidan. $PAGE 

används för att göra inställningar för sidan, så som header, pagelayout, URL, titel m.m. 

En sida i Moodle är uppdelad som figur 3.4.1 visar, den röda markeringen av sidan är $OUTPUT-

>header(), blå markering är $OUTPUT->footer() medans den orangea markeringen är där data 

presenteras. Kod som skrivs ut med kommandot "echo" mellan metoderna header och footer 

presenteras där. 
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figur 3.4.1: Uppbyggnad av sida. 

Koden som genererar tabellen, vars dokument listas, kodas som en funktion och instansernas efter 

metoden $OUTPUT->header() används, se kod 3.4.2. 

1. function report_gimli_table($assignments, $sidan, $sorting) { 

2.     $tablez = new html_table(); 

3.     $thedate = '<a href=' . '"' . $sidan->url . '&listby=gdate">' . 'Date</a>'; 

4.     $thename = '<a href=' . '"' . $sidan->url . '&listby=gfirstname">' . 'Firstname</a>' . '/' . '<a 

href=' . '"'. $sidan->url . '&listby=glastname">' . 'Lastname</a>'; 

5.   

6.     $tablez->head = array($thedate, 'Assignment', 'Username', $thename, 'Link'); 

7.     $i = 0; 

8.     $f = 0; 

9.     $tmpsite = '../../../moodle/mod/assign/view.php?id='; 

10.     $tmp = 'null'; 

11.     foreach ( $assignments as $lista=>$uppgift ){ 

12.         $uppgift->timemodified = userdate($uppgift->timemodified); 

13.         if ( $tmp == $uppgift->filename ){ 

14.             $f++; 

15.         } else { 
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16.             $f = 0; 

17.         } 

18.         $newdata["field" . $i] = array($uppgift->timemodified, $uppgift->filename, $uppgift-

>username, $uppgift->namez, 

19.             '<a href="' . $tmpsite . $uppgift-

>idnumber . '&rownum=' . $f . '&action=grade">' . 'Grade' . '</a>'); 

20.         $tmp = $uppgift->filename; 

21.         $i++; 

22.     } 

23. $tablez->data = ($newdata); 

24. echo html_writer::table($tablez); 

Kod 3.4.2: Tabell genereras 

3.5. För- Nackdelar för OS 
Då Moodle används på flera institutioner på Umeå Universitet finns det ett flertal olika plattformar 

av Moodle som används och olika OS. De institutioner som intervjuades för projektet var - 

Institutionen för språkstudier, Pedagogiska institutionen och Institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap. 

Metod för att avgöra för- nackdelar kring OS var frågeställningarna - vilket OS som används för deras 

system, deras erfarenhet för respektive OS och erfarenhet av Moodle.  

Nedan är en sammanfattning av svaren kring frågarna som ställdes under intervjuerna. 

Vilket OS användes vid uppstart av Moodle? 

Alla institutioner utom språk institutionen har använd Linux sedan uppstart av Moodle. Anledningen 

till att Windows användes på Språkinstitutionen var att då ansvarige fick uppgiften att starta en 

Moodle sida användes en Windows server med IIS sedan tidigare. Den ansvarige hade mer vana av 

Windows och därför fortsattes Windows att användas. Då ett plattformsbyte av Moodle senare 

skulle ske byttes OS till Linux istället. 

Anledningen till att resterande valde Linux var att de hade erfarenhet av Linux sedan tidigare, och då 

Moodle är utvecklat mot Linux så valdes det bland annat därför. 

Problemsökning och support avgörande beroende på OS? 

Även om Moodle är utvecklat mot Linux så är det inget problem att hitta hjälp även för en Windows 

installation, eftersom det finns så mycket användare och utvecklare kring Moodle. Efter själva 

initieringsprocessen, dvs. då Moodle är körbart, så är det fortfarande samma kod och databaser som 

används oavsett OS. På så sätt kan problem lösas på samma sätt oavsett OS. 

Då Moodle är utvecklat för Linux är det dock enklare och snabbare att få hjälp vid vissa problem, 

speciellt om det är kring Apache2, PHP support eller versionshanterare. 
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Skillnader vid uppgradering? 

För versionshantering så stödjer Moodle CVS och Git, båda programmen har support för Linux och 

Windows. Om versionshantering inte används är det upp till tekniker att använda valfri metod.  

En funktion som lagts till sedan version 2.4 är stöd för Linux att uppgradera systemet via 

kommandotolken och inte bara webbgränssnittet, vilken är en fördel vid större system. 

Kontroll av Databasdefinitioner vid uppgradering gör Moodle själv sedan version 2+  och Moodle är 

smart nog för att åtgärda skillnader automatiskt. De problem som kunde uppstå för Windows vid 

version 1.x i samband med uppgraderingar, där man manuellt var tvungen att kontrollera 

definitioner och åtgärda, dessa finns alltså inte kvar sedan version 2. 

Hur tas backup? 

Moodles egna verktyg för backup fungerar likadant oavsett vilket OS som används, dvs. det görs via 

webbgränssnittet för vald kurs och tillhörande data. Hur backup görs för Moodles installation, 

databas och uppladdat data är upp till teknikern. 
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4. Resultat 

4.1. Uppfyllda krav 
Krav nr Förändringar Krav Prioritet 

1  Utreda för- och nackdelar med att köra moodle2 på 
Linux resp. Windows. Intervjua de som arbetar med 
Moodle på Umeå Universitetet: 
*Ansvariga för Språkstudier 
*De tekniker på universitetets centrala Moodle-sida 
*Den tekniker som finns på Pedagogik 
*Den tekniker som finns på TUV, Tillämpad   
Utbildningsvetenskap. 

 

2  Skapa en handledning i hur man skapar en modul i 
Moodle och vad man bör tänka på. 
Gärna ge ett exempel på en "standard" nonsensmodul 
som utnyttjar databasen på något sätt. Den ska dock 
inbegripa både skrivande till och läsande från 
databasen. 

 

3  Skriva en handledning i hur man uppdaterar vår egen 
Moodle2-site.  

 

4  Skriv en modul som genererar en vy där det syns vilka 
inlämningar som gjorts och som inte ännu är rättade. 

 

Tabell 4.1.1: Kravspecifikationen 

Krav 1 

I utredningen angående för- och nackdelar kring användning av OS så intervjuades personer från 

Institutionerna för språkstudier (samma som administrerar centrala Moodle-sidan), Pedagogiska 

samt Tillämpad Utbildningsvetenskap. Nedan är en sammanfattning av viktiga punkter från 

intervjuerna kontrollerat mot fakta. 

PHP: 

Även om det finns stöd för PHP till flertalet operativsystem13 så är det i grunden skapat för Linux, 

vilket innebär mer konfigurering vid initiering på en Windows server, men även uppgraderingar sker 

smidigare via Linux (då pakethanterare används), samt mer support finns. 

Versionshantering: 

För versionshantering så stödjer Moodle Git och CVS, även här är båda utvecklade för Linux, men det 

finns stöd för Windows. 

Webbserver: 

Moodle är utvecklat för att använda sig av Apache2 som webbserver, men det finns även stöd för 

Windows webbserver IIS. Dock så rekommenderar utvecklarna av Moodle att Apache2 används då 

den är mest testad och stabilast14. Apache2 är utvecklat för Linux, men det finns stöd för Windows. 

 

Backup: 

Oavsett OS så sker backup av Moodles kurser via webbgränssnittet. Hur resterande backup av 

systemet sker är valfritt och upp till tekniker. 
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Uppgradering: 

Vid uppgradering av system kan även versionshanteringsverktygen användas. Vid användning av Git 

eller CVS så kan en uppgradering av systemet ske med några kommandorader15 i stället för en 

manuell nerladdning av Moodle och förflyttning av system och dess filer16.  

Speciellt för Linux finns stöd för uppgradering via kommandotolken (sedan version 2.4), vilket bör 

användas vid större system då det är en säkrare metod. 

CVS och Git är utvecklat för Linux, men finns stöd för Windows. 

Krav 2 

Arbetet med handledningen av en modul(se bifogat 8.1) resulterade i en fungerande modul för 

Moodle version 2.4.4 som kan installeras och användas. Handledning för modulen är skriven där 

förklaring av kod och dokument finns. Modulen genererar ett formulär där användaren kan skriva in 

en film vartefter det sparas i en tabell i databasen. Vid användning av modulen presenteras filmer 

från databasen relaterade för användaren. Punkter som modulen omfattar: 

 Krav på att användare ska vara inloggad för att komma åt modul 

 Användare med rollen som "user" i sammanhanget systemet kommer åt modulen 

 Aktiviteter för modulen loggas mot databasen med information angående användaren 

 Modulen följer Moodles riktlinjer för kodning 

 Modulen skapar en tabell i databasen 

 Modulen genererar ett formulär med tillhörande knappar och åtgärdshantering 

 Formulär ifyllda och kontrollerade sparas i databasen och kan presenteras i en tabell på sidan 

 Går inte att komma åt modulens dokument via URL 

Krav 3 

Detta krav skulle ske i samband med en uppgradering av Moodle på Institutionen för Tillämpad fysik 

och elektronik, då uppgradering av plattform uteblev så bestämdes det att detta krav ej behövde 

genomföras. 

Krav 4 

Arbetet med modulen har resulterat i att det går att installera den på Moodle med versionen 2.4.4 

och att det går att använda modulen via menyn för en aktiv kurs. Det förutsatt att användaren är 

tilldelad en roll med rättigheter för det. Viktiga milstolpar som är avklarade: 

 Krav på att användare ska vara inloggad för att komma åt modul 

 Användare med roll som lärare eller icke editerande lärare kommer endast åt modulen 

 Aktiviteter för modulen loggas mot databasen med information angående användaren 

 Modulen följer Moodles riktlinjer för kodning 

 Inlämnade dokument för kursen presenteras och går att sortera efter datum, förnamn eller 

efternamn 

  Länk finns för att betygsätta inlämnade dokument relaterade för kursen 

 Går inte att komma åt modulens dokument via URL (lib.php, version.php m.m., se bifogat 

8.2) 
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Tester av modulen har pågått kontinuerligt under utvecklingen och de tester som är gjorda för 

modulen kring roller är: 

Användare Access till 
modul 

Loggas Presenteras 
dokument 

Går det att 
sortera listan 

Fungerar efter 
ändringar i 
assign är gjorda 

Ej inloggad Nej - - - - 

Gäst Nej Ja - - - 

Student Nej Ja - - - 

Lärare Ja Ja Ja Ja Ja 

Icke editerande 
lärare 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 4.1.2: Tester för roller, tecknet "-" tolkas som ett nej, eller att det ej går att testa då användare inte har access. 

Tester för olika kurser är även gjorda, det genom att ett flertal kurser är skapade och användare med 

diverse roller för varje kurs tilldelades. Tanken bakom testen var att kontrollera så att sammanhanget 

för rätt kurs användes, dvs. så att lärare endast från aktiv kurs fick tillgång och inte en användare som 

är lärare för andra kurser har access: 

Användare Roll Kurs Modul access 

Swedezor Lärare Fobar Ja 

Swedezor Studerande TeCo 4 Nej 

Swedezor Icke editerande lärare TeCo 6 Ja 

Tharkun Lärare TeCo 4 Ja 

Tharkun Studerande Fobar Nej 

Tharkun Icke editerande lärare TeCo 5 Ja 
Tabell 4.1.3: Tester av olika kurser. 

Tester om rätt länk genereras för inlämnad rapport vid sortering: 

Sorteringsmetod Presenterar korrekt data 

Default Ja 

Date Ja 

Firstname Ja 

Lastname Ja 
Tabell 4.1.4: Test av sortering. 
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5. Slutsats/Diskussion 

5.1. Modul - dokument 
Projektet har resulterat i en modul som löser det problem som är beskrivet enligt kravspecifikationen 

och tester av modulen visar att dokument kan presenteras, men även att säkerheten kring modulen 

fungerar. Ingen användare som saknar behörighet kommer åt presentationen av dokument, samt att 

koden för modulen går ej att läsa av även om URL för dokument kommits över. 

Jag anser att projektet har varit lyckat i det avseende att modulen uppfyller de krav som ställdes upp 

i kravspecifikationen, och även för de krav som diskuterats fram under projektets gång. Det var tänkt 

att i slutskedet av projektet skulle modulen testas mot TFEs Moodle2 sida (åtminstone en kopia av 

den). På grund av att modulen inte kunde testas mot den skarpa moodle2 sidan (då sidan inte kan 

vara nere) och en server med kopia av plattformen inte kunde tillhandahållas, så uteblev tester mot 

en skarp version. 

Framtida tester mot skolans Moodle2 sida eller vidareutveckling av modulen bör gå smärtfritt om 

rätt version används (eller modul anpassas) då denna modul följer Moodles riktlinjer för utveckling. 

Vid fortsatt utveckling av modulen finns det möjlighet att utveckla så att en ny sida följer upp om en 

student laddat upp en komplettering av dokument (vidareutveckling av kod 3.3.2). Språkstöd för 

svenska kan även implementeras, då presentationen av rapporter inte har mycket text (lägga till 

textsträngar i lang/sv/report_olorin.php). 

Det som kan orsaka problem vid integrering mot skolans Moodle2 sida kan vara de olika roller som 

finns, de kan behövas ses över då unika roller kan finnas eller andra rättigheter för roller önskas. 

5.2. För- nackdelar OS 
Som resultatet kring undersökningen visar så handlar det om erfarenhet beroende på vilket OS som 

används, då Moodle fungerar för både Linux och Windows. Efter att initieringsfasen av Moodle är 

över (server är konfigurerad och Moodle kan användas) så fungerar Moodle detsamma oavsett OS. 

Dvs. det är PHP som används och SQL som databasspråk, så vid felsökning eller uppdatering av kod så 

är det samma språk och guider som kan följas. 

Problem som kan uppstå vid användning av Windows är då uppgraderingar av PHP, webbserver, 

Moodle eller andra verktyg sker, det genom att verktygen och mjukvaran som används är utvecklat 

för Linux. 

Efter en sammanfattning av intervjuer och undersökningar så bör man i slutändan använda Linux om 

kompetensen finns för det eller om det kan införskaffas. Windows går att använda, men för att få en 

så säker och stabil installation som möjligt så används Linuxutvecklade verktyg och mjukvaror. Det 

medför att Windows installationen egentligen försöker emulera en Linux server, vilket gör att frågan 

"varför inte installera Linux istället" ställs. 
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5.1. Handledning för modul 
Handledningen som är skapad för modulen är en grundläggande sådan, den omfattar säkerhet, 

generering av tabeller, formulär och även databashantering. Modulens kod är kommenterad och 

beskriven i handledningen så att det skall gå att utveckla vidare på eller skapa en helt ny modul med 

koden som mall, se modulen i bifogat 8.1. 

Jag anser att det som handledningen omfattar är nog för att kunna skapa en modul i framtiden! 
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8. Bilagor 

8.1. Handledning för skapande av en modul 

Grunden 

Första steget vid skapande av en modul är att kontrollera inom vilken typ av kategori modulen 

tillhör1, vartefter kategorins riktlinjer följs under arbetet. Om modulen mot förmodan ej passar in i 

någon av kategorierna kan en lokal modul skapas, som görs i detta fall. Då en kategori är vald för 

modulen placeras källkoden under den katalogen som kategorin tillhör, som exempel i tabell 8.1.1 

visar. 

Modul namn Kategori Frankenstyle Sökväg 

assign mod mod_assign ../moodle/mod/assign 

loglive report report_loglive ../moodle/report/loglive 

tags block block_tags ../moodle/blocks/tags 
Tabell 8.1.1: Moodle moduler. 

Vid skapande av en modul sker åtkomst till modulen på två sätt (utan att ändra kärnkoden): 

1. Utökning av menyn med länk till modulen, valfritt om i huvudmeny, block, inställningar eller 

via en annan modul. 

2.  Skriva sökvägen till modul direkt i URL (t.ex. vid lokal plugin). 

Grunden för en standard modul ska innehålla dokumenten från Tabell 8.1.2. 

moodle/ 
  <kategori>/ 
    <modulnamn>/ 
      index.php 
      version.php 
      lib.php 
      db/ 
        access.php 
        install.xml 
        upgrade.php 
      lang/ 
        <språk>/ 
          <Frankenstyle>.php 
Tabell 8.1.2: Katalogstruktur för en modul. 

 

 

 

[1] Moodle - Plugin types 

http://docs.moodle.org/dev/Plugins 

Hämtad 2013-05-12 

http://docs.moodle.org/dev/Plugins
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Nedan följer en beskrivning av vad varje dokument omfattar. 

Index.php 

Varje modul har dokumentet index.php vilket är det dokument som instansernas då modulen skall 

användas. Dokumentet bör inte innehålla några funktionsdeklarationer eller klassdeklarationer, utan 

index.php bör bara anropa funktioner Om mycket data ska presenteras kan en view.php skapas. 

Version.php 

Dokumentet används under installation eller uppgradering av modulen, version.php innehåller 

information angående modulens nuvarande status och version, samt de krav på systemet för att 

kunna installera och använda modulen. 

Lib.php 

Innehåller API för modulen, funktions- och klassnamn som deklareras i lib.php börjar med 

Frankenstyle. Om modulen resulterar i ett stort projekt och mycket funktioner och klasser deklareras, 

bör koden flyttas till en nytt dokument under samma sökväg vid namnet "locallib.php", då Moodle 

sparar minne vid arbetet med flera moduler. Om både locallib.php och lib.php används så måste 

lib.php inkluderas via locallib.php för att kunna användas. 

Access.php 

Dokumentet sparas under katalogen /db/ och innehåller kod som deklarerar capabilities för 

modulen. 

Install.xml  

Detta dokument finns under katalogen /db/ och används då modulen installeras första gången och 

tabeller genereras i databasen.  Dokumentet install.xml skapas inte manuellt utan det görs genom 

Moodles egna editor "XMLDB editor1" via webbgränssnittet. För att skapa en tabell följs stegen 

nedan: 

1. Logga in på Moodle som administratör, gå till XMLDB editorn genom: 

"Site administration" > "Development" > "XMLDB editor" 

2. Hitta rätt modul bland de listade och tryck på "load" vilket laddar in modulen och det går att 

editera tabeller, läsa dokumentation eller se över befintlig XML kod. 

3. För att skapa/editera tabeller så används länken "edit" och befintliga tabeller för modul 

listas, härifrån kan man skapa nya tabeller eller editera befintliga. När ändringarna är gjorda 

eller tabeller skapade gå tillbaka till startpunken för XMLDB editorn, vars modul valdes och 

spara genom "save". 

 

 

 

[1] Moodle - XMLDB editor 

http://docs.moodle.org/dev/XMLDB_editor 

Hämtad 2013-05-14 

http://docs.moodle.org/dev/XMLDB_editor
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Efter steg tre är utfört är dokumentet install.xml genererat och innehåller XML kod för att skapa 

tabellerna, tänk på riktlinjerna för Moodle vid skapande av tabeller1. 

Upgrade.php 

Dokumentet finns under katalogen /db/ och används varje gång en ny version av modulen släpps och 

tabeller behöver uppdateras, dvs. vid ändringar av tabelldefinitioner. Upgrade.php installerar och 

uppgraderas sig själv genom kontroll av versionsnummer. Som med install.xml så genereras koden 

via XMLDB editorn: 

1. Om ändringar för tabell via install.xml inte är gjorda - gör dem och spara, annars hoppa till 

steg två. 

2. Välj modul i XMLDB editorn och ladda den, välj sedan att editera. 

3. Nu kan hela tabellen väljas eller utvalda delar från tabellen. Vid hela tabellen tryck "View PHP 

code" direkt, om utvalda delar välj tabell och sedan "View PHP code". Vid något av valen välj 

sedan de ändringar som är gjorda från listorna och genereras till PHP kod. 

Då kod är genererad kan upgrade.php skapas enligt mallen kod 8.1.3 vars den genererade koden 

klistras in och versionsnumret innan nya uppgraderingen skrivs in: 

1. function xmldb_<tabellnamn>_upgrade($oldversion= XXXXXXXXXX) { 

2.     //Klistra in kod här 

3. } 

Kod 8.1.3: Upgrade.php 

<Frankenstyle>.php 

Dokumentet hittas under /lang/<språk>/ och innehåller data för relaterat språkpaket. Beroende på 

valt språk inkluderas skapade textsträngar från modulens språkfil till språkpaketet. 

För att skapa en textsträng följs följande mall: 

1. $string['<namn-på-textsträng>'] = '<text för sträng här>'; 

 Kod 8.1.4: Textsträng 

 

 

 

 

 

[1] Moodle - Databas structures 

http://docs.moodle.org/dev/Database 

Hämtad 2013-05-14 

http://docs.moodle.org/dev/Database
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Kod 

Dokument: index.php 

1. <?php 

2.   

3. //config.php contains the basic information of the system, information about db, paths, librarys. 

4. require(dirname(__FILE__).'/../../config.php'); 

5. //The local library. 

6. require_once('./lib.php'); 

7.   

8. //Require the user to login, if not alredy logged in. 

9. require_login(); 

10.   

11. //Get the context, in this instance it's from the system since this is a local module, and a basic one. 

12. $context = context_system::instance(); 

13.   

14. //Check if the user got the capability for this module, if not further access gets restricted and sited 

doesent get generated. 

15. require_capability('local/helloworld:check', $context); 

16.   

17. //Check the URL after the variable 'id' and the value of an int, if none is given 

18. //the value '' is default. 

19. $id = optional_param('id', '', PARAM_INT); 

20. if(!$id) { 

21.     $id = $USER->id; 

22. } 

23.   

24. $PAGE->set_context($context); 

25. //A static URL for the module, usefull if after some action is taken and need to redirect to this page again. 

26. $PAGE->set_url('/local/helloworld/index.php', array('id'=>$id)); 

27. $PAGE->set_title('helloworld'); 

28.   

29. //There are several pagelayouts to choose from, since this is a local modul 'report' is fine, it's chosen from 

a taste perspective =). 

30. //Note that some pagelayout doesent have backgrounds and breadcrumbs might not work for some, it might look 

like a coding error, so 

31. //dont panic, just add them manually or change pagelayout. 

32. $PAGE->set_pagelayout('report'); 

33. //Heading of the page, it is needed to generate the "login information", but also follows the Moodle theme. 

34. $PAGE->set_heading(format_string(fullname($USER))); 

35.   

36. //Everything in Moodle is logged, so is this one, and this one writes to the database table that $USER->id 

have visited this module. 

37. add_to_log($id, "local/helloworld", "check", "index.php?id=" . $id, ""); 

38.   

39. //Prints out header of page and writing output to site is now possible due to this command. 

40. echo $OUTPUT->header(); 

41.   

42. //Creates a box where output can be presentet(not needed but looks good). 

43. echo $OUTPUT->box_start(); 

44. //From here on write the data in echo as if writing a regular html page. 

45. echo '<h1> Welcome to helloworld </h1>'; 
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46. echo '<p> This is the very best of the best </p>'; 

47.   

48. //Form created from the one defined in lib.php 

49. $mform = new helloworld_form(); 

50.   

51. //This reacts from the actionbutton created in the form, is_cancelled is if the button "cancel" is pressed. 

52. if ($mform->is_cancelled()) { 

53.     redirect($PAGE->url); 

54. //If data is correctly enterd and "submit" is pressed. 

55. } else if ($fromform = $mform->get_data()) { 

56.     $formdata = $mform->get_data(); 

57.     local_helloworld_sql($id, $formdata->moviename); 

58.     echo '<p>Data saved in table!</p>'; 

59. //This is presented at first visit or if "submitte" but data doesent validate. 

60. } else { 

61.     //Enters text belov into textbox 

62.     $mform->set_data(array('moviename'=>'A-z and INT')); 

63.     $mform->display(); 

64. } 

65. $sql = local_helloworld_sql_two($id); 

66. local_helloworld_table($sql); 

67. echo '<a href="./index.php">Up</a>'; 

68. //Ends the box. 

69. echo $OUTPUT->box_end(); 

70.   

71. //Creates the footer (ie the rest of page). 

72. echo $OUTPUT->footer(); 

 

Dokument: lib.php 

1. <?php 

2. //Includes library with the form class. 

3. require_once("$CFG->libdir/formslib.php"); 

4.   

5. //Restric users to enter this page direcly. 

6. defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); 

7.   

8. //Function to insert data into table. 

9. function local_helloworld_sql($id, $movie){ 

10.     global $DB; 

11.   

12.     //To enter data into table it needs to be placed in an class (think of stdClass as an object), where the 

instance of the 

13.     //class is the field name in table, in this case "userid" and "movie" is the field names in table. 

14.     $movies = new stdClass(); 

15.     $movies->userid = $id; 

16.     $movies->movie = $movie; 

17.   

18.     //From left in function: The tablename, the data, return the id(bool). 

19.     $DB->insert_record('helloworld_movies', $movies, false); 
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20. } 

21.   

22. //Function to get data from table. 

23. function local_helloworld_sql_two($user){ 

24.     global $DB; 

25.   

26.     //Param contains variables for the sql-query. 

27.     $param = array('username'=>$user); 

28.   

29.     //The sql-query, notice ":username", that is the variable from above which get inserted when the function 

get_records_sql 

30.     //is used. 

31.     $sql = " 

32.            SELECT 

33.                hw.id as entryID, 

34.                usr.firstname as firstname, 

35.                usr.lastname as lastname, 

36.                hw.movie as movie 

37.            FROM 

38.                {user} usr 

39.                JOIN {helloworld_movies} hw ON usr.id = hw.userid 

40.            WHERE 

41.                usr.id = :username 

42.            ORDER BY 

43.                movie 

44.           "; 

45.   

46.     return $getmovies = $DB->get_records_sql($sql, $param); 

47. } 

48.   

49. //Function to create a table to present data. 

50. function local_helloworld_table($data) { 

51.     //Creates the table. 

52.     $table = new html_table(); 

53.   

54.     //Variables containing headlines for table. 

55.     $theid = 'ID';                      //For practical use they are declared here 

56.     $thefirstname = 'Firstname';        //instead of directly in the array, and that 

57.     $thelastname = 'Lastname';          //is if in the future it's needed to change 

58.     $themovie = 'Movie';                //or make them into links... 

59.   

60.     $table->head = array($theid, $thefirstname, $thelastname, $themovie); 

61.     $i = 0; 

62.     //Loops throu the data input(ie data from sql-query) and modify it to be able to present 

63.     //the data in the table. 

64.     foreach ( $data as $lista=>$movie ){ 

65.   

66.         //each new 'newdata["field x"]' represent a table row presenting data from the resault of sql-query. 

67.         $newdata["field" . $i] = array($movie->entryid, $movie->firstname, $movie->lastname, $movie->movie); 

68.         $i++; 

69.     } 
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70.     //Inserts data into table. 

71.     $table->data = ($newdata); 

72.   

73.     //Generates the table on the page. 

74.     echo html_writer::table($table); 

75. } 

76.   

77. //Class to create the form for entering data into table. This is a subclass inherited from moodleform, 

everyform is inherited from 

78. //moodleform and customized for a specific purpose. 

79. class helloworld_form extends moodleform { 

80.     public function definition() { 

81.         //Creates the form $mform. 

82.         $mform = $this->_form; 

83.   

84.         //To create buttons, labels, textbox etc. a element is needed in the form, that is the "addElement". 

85.         //From left in function: 'type of function', 'elementname', 'titel for element'. 

86.         $mform->addElement('text', 'moviename', 'Movie name:'); 

87.         //From left in function: 'type', 'Param type of element, they can be found in 

../moodle/lib/moodlelib.php araund ~line 80'. 

88.         $mform->setType('text', PARAM_TEXT); 

89.         //For each element it's possible to apply rules, in this case two rules are applied to the element 

90.         //'moviename'. In functions from the left: 'Elementid', 'error msg shown', 'type of rule', 

91.         //'validates data(either user or on server)', 'reset form if error', 'force rule'. 

92.         $mform->addRule('moviename', 'only movie names', 'required', 'server', true, true); 

93.         $mform->addRule('moviename', 'only alphanumerical', 'alphanumeric', 'server', true, true); 

94.   

95.         //Creates two buttons, one for "submit" the other "cancel". 

96.         $this->add_action_buttons(); 

97.     } 

98. } 

 

Dokument: version.php 

1. <?php 

2. //Deny direc access to document. 

3. defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); 

4.   

5. //Version of plugin. 

6. $plugin->version = 2013051901; 

7. //Version required by system (the moodle version), see http://docs.moodle.org/dev/Releases for the date. 

8. //In this case 20120303 is Moodle 2.4.3. 

9. $plugin->required = 2012120303; 

10. //The status of module, ALPHA, BETA, RC OR STABLE. 

11. $plugin->maturity  = MATURITY_STABLE; 

 

Dokument: /lang/en/local_helloworld.php 

1. <?php 
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2. //Deny access direcylu to this document. 

3. defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); 

4.   

5. //Enter strings here for the module. 

6. $string['pluginname'] = 'helloworld'; 

7. $string['helloworld:checking'] = 'checking capabilities'; 

8.   

9. //To use the strings defined above use the command get_string(). 

 

Dokument: /db/access.php 

1. <?php 

2. //Deny access direcly to this document. 

3. defined('MOODLE_INTERNAL') || die(); 

4.   

5. //Here is the capabilities defined, in this case only 'helloworld:check'. If more is to be defined insert a 

new 

6. //array containing capabilities 

7. $capabilities = array( 

8.     'local/helloworld:check' => array( 

9.         'riskbitmask'  => RISK_PERSONAL, 

10.         'captype'      => 'write', 

11.         'contextlevel' => CONTEXT_SYSTEM, 

12.         'archetypes'   => array( 

13.             'guest'       => CAP_ALLOW, 

14.             'user'        => CAP_ALLOW 

15.         ) 

16.     )//, 'local/helloworld:<yourname>' => array( 

17. //        riskbitmask'   => <RISK_>, 

18. //        'captype'      => <'read'/'write'>, 

19. //        'contextlevel' => <CONTEXT_>, 

20. //        'archetypes'   => array( 

21. //            'guest'            => <CAP_>, 

22. //            'user'             => <CAP_>, 

23. //            'teacher'          => <CAP_>, 

24. //            'editingteacher'   => <CAP_>, 

25. //            'manager'          => <CAP_> 

26. //        ) 

27.   

28. ); 

 

Dokument: /db/install.xml 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

2. <XMLDB PATH="local/helloworld/db" VERSION="20130514" COMMENT="XMLDB file for Moodle local/helloworld, this is 

just for testing!" 

3.    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

4.    xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../lib/xmldb/xmldb.xsd" 

5. > 
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6.   <TABLES> 

7.     <TABLE NAME="helloworld_movies" COMMENT="User prefered movies" PREVIOUS="helloworld_shows"> 

8.       <FIELDS> 

9.         <FIELD NAME="id" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" SEQUENCE="true" NEXT="userid"/> 

10.   

   <FIELD NAME="userid" TYPE="int" LENGTH="10" NOTNULL="true" DEFAULT="0" SEQUENCE="false" PREVIOUS="id"NEXT="m

ovie"/> 

11.         <FIELD NAME="movie" TYPE="text" NOTNULL="true" SEQUENCE="false" PREVIOUS="userid"/> 

12.       </FIELDS> 

13.       <KEYS> 

14.         <KEY NAME="primary" TYPE="primary" FIELDS="id"/> 

15.       </KEYS> 

16.       <INDEXES> 

17.         <INDEX NAME="userid" UNIQUE="false" FIELDS="userid"/> 

18.       </INDEXES> 

19.     </TABLE> 

20.   </TABLES> 

21. </XMLDB> 

 

8.2. Modul 
Dokument: olorin/index.php 

1. <?php 

2. //Imports the basic for a moodle module, connections to db, folders and basic librarys etc. 

3. require(dirname(__FILE__).'/../../config.php'); 

4. require_once('lib.php'); 

5.   

6. //Make sure the user is logged in. 

7. require_login($course); 

8.   

9. //Parameters from URL, the course and sort choice. 

10. $id = required_param('id', PARAM_INT); 

11. $action = optional_param('listby', 'gdate', PARAM_PATH); 

12.   

13. //Get information about the course selected. 

14. $course = $DB->get_record('course', array('id' => $id), '*', MUST_EXIST); 

15.   

16. //The context of the active course is used 

17. $context = context_course::instance($course->id, MUST_EXIST); 

18.   

19. //Check context against the capability for this module. 

20. if (has_capability('report/olorin:present', $context)) { 

21.   

22.     //Add information about usage of this module to the log table in db. 

23.     add_to_log($course->id, "report/olorin", "present", "index.php?id=$course->id", ""); 

24.   

25.     //A static url for the module, usefull if after some actions is taken and need to redirect to the page. 

26.     $PAGE->set_url('/report/olorin/index.php', array('id'=>$course->id)); 

27.     $PAGE->set_title(format_string($course->fullname)); 

28.   
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29.     //Important to have the right pagelayout so the breadcrumbs and menus are corrent, it's possible to change 

30.     //to any other standard, but for this page the breadcrumbs doesent work as good with them. 

31.     $PAGE->set_pagelayout('report'); 

32.     $PAGE->set_heading(format_string($course->fullname)); 

33.   

34.     //With $OUTPUT->header() writing output to page is now possible. 

35.     echo $OUTPUT->header(); 

36.     echo $OUTPUT->box_start(); 

37.     echo '<h2> Submittet assignments are listed below</h2>'; 

38.     echo '<p>The assignments listed need attention, they have not been graded</p>'; 

39.   

40.     //Sql-query to get the submittet assignments for the course. 

41.     $theassignments = report_olorin_submitted($course, $action); 

42.   

43.     //Takes data from function above and presents it in a table. 

44.     report_olorin_table($theassignments, $PAGE, $action); 

45.   

46.     echo $OUTPUT->box_end(); 

47.     echo $OUTPUT->footer(); 

48.   

49. } else { 

50.      echo '<h2> No permission for this module, visit is logged and reported</h2>'; 

51.      add_to_log($course->id, "report/olorin", "Userid " . $USER->id . " tried enter moderator 

site", "index.php?id=$course->id", ""); 

52. } 

 

Dokument: olorin/version.php 

1. <?php 

2.  

3. //Prevent people to access this file 

4. if (!defined('MOODLE_INTERNAL')) { 

5.     die('Entering this script is forbidden, version.php'); 

6. } 

7. $plugin->version = 2013052401; 

8. $plugin->required = 2012120303; 

$plugin->maturity  = MATURITY_STABLE; 

 

Dokument: olorin/lib.php 

1. <?php 

2. //Prevent people to access this file directly. 

3. if (!defined('MOODLE_INTERNAL')) { 

4.     die('Entering this script is forbidden, lib.php'); 

5. } 

6.   

7. //Adds this module to the main navigation, ie under 'course'->'reports'. 

8. function report_olorin_extend_navigation_course($navigation, $course, $context) { 

9.     if (has_capability('report/olorin:present', $context)) { 
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10.         $url = new moodle_url('/report/olorin/index.php', array('id'=>$course->id)); 

11.         $navigation-

>add(get_string('pluginname', 'report_olorin'), $url, navigation_node::TYPE_SETTING, null,null, 

12.                 new pix_icon('i/report', '')); 

13.     } 

14. } 

15.   

16. //Function to get the submitted reports for assignments from the database. 

17. function report_olorin_submitted($course, $listby) { 

18.     global $DB; 

19.   

20.     //The parameter for SQL-query. 

21.     $par['courseid'] = $course->id; 

22.     //Check how to list the assignments. 

23.     if( $listby == 'gdate' ) { 

24.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, s.timemodified'; 

25.     } else if ( $listby == 'gfirstname' ) { 

26.         // 

27.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, firstname'; 

28.     } else if ( $listby == 'glastname') { 

29.         $ending = 'ORDER BY gi.itemname, lastname, firstname'; 

30.     } 

31.     //Creates the query to get assignments sorted by the users choice. 

32.     $sql_que =" 

33.            SELECT 

34.                s.timemodified as timemodified, 

35.                usr.username as username, 

36.                usr.firstname as firstname, 

37.                usr.lastname as lastname, 

38.                gi.itemname as filename, 

39.                s.userid as userid, 

40.                gi.idnumber as idnumber, 

41.                CONCAT(usr.firstname, ' ',usr.lastname) as namez 

42.            FROM 

43.                {assign_submission} s 

44.                LEFT JOIN {assign_grades} as g ON s.userid = g.userid AND s.assignment = g.assignment 

45.                JOIN {user} as usr ON s.userid = usr.id 

46.                JOIN {grade_items} as gi ON s.assignment = gi.iteminstance AND gi.itemtype = 'mod' AND 

gi.courseid = :courseid 

47.            WHERE 

48.                (g.timemodified is NULL OR s.timemodified > g.timemodified) 

49.                 AND s.timemodified is NOT NULL 

50.            $ending 

51.            "; 

52.   

53.     return $resault = $DB->get_records_sql($sql_que, $par); 

54. } 

55.   

56. //This function generates a table with data provided from input, ie the query from report_olorin_submitted. 

57. function report_olorin_table($assignments, $sidan, $sorting) { 

58.     global $SESSION; 
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59.   

60.     $tablez = new html_table(); 

61.     //Variables for the topics to table (clickable for sorting). 

62.     $thedate = '<a href=' . '"' . $sidan->url . '&listby=gdate">' . 'Date</a>'; 

63.     $thename = '<a href=' . '"' . $sidan->url . '&listby=gfirstname">' . 'Firstname</a>' . '/' . '<a 

href=' . '"'. $sidan->url . 

64.             '&listby=glastname">' . 'Lastname</a>'; 

65.   

66.     //Creates the topics for table with variables from above. 

67.     $tablez->head = array($thedate, 'Assignment', 'Username', $thename, 'Link'); 

68.     $i = 0; 

69.     $f = 0; 

70.     $tmpsite = '../../../moodle/mod/assign/view.php?id='; 

71.     $tmp = 'null'; 

72.   

73.     //Loops throu the data provided from input and places them in the right cells in the table. 

74.     foreach ( $assignments as $lista=>$uppgift ){ 

75.         //Time is in format seconds since 1970-01-01, this command makes the format: "day - dd mm yyyy - 

time". 

76.         $uppgift->timemodified = userdate($uppgift->timemodified); 

77.         //List the submissions based on assignments, when a new assignment is found $f = 0. 

78.         if ( $tmp == $uppgift->filename ){ 

79.             $f++; 

80.         } else { 

81.             $f = 0; 

82.         } 

83.         //The array containing data for eatch row at table. 

84.         $newdata["field" . $i] = array($uppgift->timemodified, $uppgift->filename, $uppgift-

>username, $uppgift->namez, 

85.                 '<a href="' . $tmpsite . $uppgift-

>idnumber . '&rownum=' . $f . '&action=grade">' . 'Grade' .'</a>'); 

86.         $tmp = $uppgift->filename; 

87.         $i++; 

88.     } 

89.     //Kan behovas inkluderas bibliotek, eventuellt besoka mod/assign/view.php innan, kravs mer tester 

90.   

91.     //Configures the session data needed to be able to make a link to the site where grading the sumbission is 

possible. 

92.     $tmp11 = set_user_preference('assign_perpage', '100');              //Tmp variables are only used to catch 

the 

93.     $tmp22 = set_user_preference('assign_filter', 'require_grading');   //returned value from function. 

94.   

95.     $uniqueid = 'mod_assign_grading'; 

96.   

97.     //The users choice of sorting the table. 

98.     if( $sorting == 'gdate' ) { 

99.         $learray = array('timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 

100.     } else if ( $sorting == 'gfirstname' ) { 

101.         $learray = array('firstname'=>'4', 'timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 

102.     } else if ( $sorting == 'glastname') { 

103.         $learray = array('lastname'=>'4', 'timesubmitted'=>'4', 'userid'=>4); 
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104.     } 

105.     $SESSION->flextable[$uniqueid] = new stdClass; 

106.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->uniqueid = 'mod_assign_grading'; 

107.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->collapse = array(); 

108.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->sortby   = $learray; 

109.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->i_first  = ''; 

110.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->i_last   = ''; 

111.     $SESSION->flextable[$uniqueid]->textsort = array(); 

112.   

113.     //Adds the data to table and presents it. 

114.     $tablez->data = ($newdata); 

115.     echo html_writer::table($tablez); 

 

Dokument: olorin/lang/en/report_olorin.php 

1. <?php 

2.   

3. //Prevent people to access this file 

4. if (!defined('MOODLE_INTERNAL')) { 

5.     die('Entering this script is forbidden, report_olorin.php'); 

6. } 

7.   

8. $string['pluginname'] = 'Olorin'; 

9. $string['olorin:present'] = 'Check submitted reports'; 

 

Dokument: olorin/db/access.php 

1. <?php 

2.   

3. //Prevent people to access this file 

4. if (!defined('MOODLE_INTERNAL')) { 

5.     die('Entering this script is forbidden, access.php'); 

6. } 

7.   

8. $capabilities = array( 

9.     'report/olorin:present' => array( 

10.         'riskbitmask'  => RISK_PERSONAL, 

11.         'captype'      => 'write', 

12.         'contextlevel' => CONTEXT_MODULE, 

13.         'archetypes'   => array( 

14.             'guest'          => CAP_PREVENT, 

15.             'student'        => CAP_PREVENT, 

16.             'teacher'        => CAP_ALLOW, 

17.             'editingteacher' => CAP_ALLOW 

18.         ) 

19.     ) 

20. ); 

 


