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1. Giriş

İnternet üzerinde öğrencileri ve öğretmenleri 
bilgi paylaşımı ve işbirliği ile destekleyen web 
tabanlı eğitim sistemleri yaygın bir şekilde kul-
lanılmaktadır. Öğretmenler, öğrencinin perfor-
mansını izlemek, kendi bilgilerini geliştirmek 
için popüler Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) 
olan Moodle ile kolayca web tabanlı online sı-
nıflar oluşturabilmektedirler [1,2]. 

Moodle, web tabanlı dersler üretimini ve onla-
rın yönetimini sağlayan ücretsiz ve açık kaynak 

kodlu popüler bir ÖYS’dir. Moodle, öğretmen 
ve ders tasarlayıcıları için gerekli olabilecek 
pek çok aracı içermekle birlikte, öğretim ilke-
lerine uygun şekilde hazırlanmış olup, sınıf içi 
eğitimine de etkili öğrenme çözümleri sunar. 

Araştırmalarda ÖYS kullanmanın çevrim içi 
etkili iletişim araçlarıyla harmanlanmış öğren-
menin zenginleştirilmesi açısından önemli ol-
duğu belirtilmektedir [3].
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2. Web Günlük (log) Dosyaları 

Moodle ÖYS sistemi Öğrencilerin okuma, 
yazma, sınav gibi etkileşimlerinin günlüklerini 
tutabilmektedir. Bu günlükler,  öğrenciler hak-
kında doğrudan erişilemeyen ve tahmin edi-
lemeyen öğrenme motivasyonu,  davranış şe-
killeri gibi bilgileri bulundurabilir. Elde edilen 
ham haldeki günlüklerdeki saklı bilgi istatis-
tiksel analiz ve veri madenciliği yöntemleriyle 
açığa çıkartılabilir. Böylece öğrencilere uygun 
şekilde dersler ve materyaller özelleştirilebilir, 
sistemde aksayan ve olumsuz durumlar yeni-
den düzenlenebilir. 

Ziyaretçilerin web sitesindeki gezintileri ile 
elde edilen log dosyaları analiz edilerek, ziya-
retçilerin web sitesine nereden geldikleri, han-
gi sayfalarına kadar süre ile ziyaret ettikleri, 
sayfalarına kadar derinlemesine ziyaret ettik-
leri ve ziyaretlerini hangi sayfada bitirdikleri 
gibi bilgiler elde edilir. Bunun yanında sitedeki 
içerik, tasarım ve kullanılabilirlik sorunlarının 
belirlenmesine yardımcı olacağı alan yazında 
ifade edilmektedir [4]. Yapılan bir çalışmada 
Google’un analitik hizmetinin web sitelerine 
yapılan ziyaretlerin izlenmesi ve analiz edil-
mesinde kullanımına ilişkin bir örnek sunul-
muştur. Ziyaretçilerin web sitesindeki gezinim 
süreçleri ile ilgili verilerin analizi ile site tasa-
rımına ilişkin sorunların belirlenmesinde kul-
lanılabileceği ifade edilmiştir [5].

Başka bir çalışmada, sayfa içeriğinin yeterli 
bulunmaması veya yönlendirme hatalarının zi-
yaretçi davranışlarını etkilediği ifade edilmek-
tedir [6]. Bir başkasında bu yolla elde edilen 
veriler ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre site ta-
sarımını ve içeriğini geliştirmek için kullanıla-
bileceği söylenmektedir [7].

Log dosyalarının analizi ile web sitelerinin kul-
lanılabilirlik sorunlarının belirlenmesi çalışma-
larının uzun zamandır yapıldığı görülmektedir. 
Özellikle veri madenciliği teknikleri ile birlikte 
ağırlıklı olarak eğitim alanlarında yapılan ça-
lışmalar dikkat çekmektedir [8]. 

Nachimas ve Hershkovitz (2007), çevrimiçi 
öğrenme ortamlarında kullanıcı davranışları-
nın anlaşılması ile çevrimiçi öğrenme ortamla-
rının geliştirilmesi açısından log dosyalarından 
yararlanmışlardır [9]. İnternet ortamında yapı-
lan gezintilerin, adaptif bilgisayar destekli öğ-
renme ortamları geliştirmek açısından önemli 
olduğuna vurgu yapılmaktadır [10]. 

Öğrencilerin Moodle üzerinden yaptıkları yo-
ğun etkileşim göz önüne alındığında, Moodle 
günlükleri öğrencilerimiz hakkında bize neler 
söyleyebilir sorusu doğal olarak ortaya çıkar. 
Bu depolanan verilerde, kullanıcıların faali-
yetleri hakkında, hem öğretmen ve hem de öğ-
renciler açısından bir servet olduğunu gösterir. 
Moodle sistemi, Tür kaydedilen bilgilerin türü; 
genellikle kim, ne, ne zaman, nerede soruları-
nın belirlenmesinde yardımcı olabilir. Moodle 
kullanıcı bilgileri ve her eylemin kayıtları kim 
tarafından başlatıldığı, giriş yaptığı zaman, ne-
rede vs. tipik kayıtları tutar. 

3. Uygulama ve Analiz

Bu çalışma da, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakülte (SBF)’ sinde 2012 yılında ve-
rilen (2+2) kredili, Temel Bilgisayar Bilimleri 
dersi esas alınmıştır. Dersler normal sınıf eği-
timinin yanında, hazırlanan bir internet sitesi 
(www.seebil.com) üzerinden harmanlanmış 
olarak bir dönem boyunca yürütülmüştür. İnter-
net sitesi, Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi - 
ÖYS üzerine kurulmuş, ders içeriği ve öğrenci 
etkinlikleri haftalara bölünerek oluşturulmuş-
tur. Dersler ve sınavlar, fakültedeki 5 programla 
ve toplam 416 öğrenci ile sınıfta ve bilgisayar 
merkezinde (BİLMER) gerçekleştirilmiştir [2].

Bu aşamada önce Moodle’da bu dosyalara na-
sıl erişilebileceği, istatistik ve raporlamaların 
nasıl yapılacağı ekran görüntüleri de verilerek 
kısaca açıklanacaktır. 

Moodle ÖYS sistemi, kullanıcının isim ve şif-
resiyle siteye girmesinden itibaren yaptıkları 
sayfa geçişleri, ödev yükleme gibi eylemlerinin 
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kayıtlarını (günlük-log) tutmaktadır. Moodle 
tarafından tutulan Log dosyasının yapısı, araş-
tırma kapsamında kullanıcıların gezinim geç-
mişi ve burada tutulan bilgilerin bir örneği Şe-
kil 1’de bir excel sayfasında gösterilmiştir. Bu 
günlüklerde kullanıcının kimliği, tarih, siteye 
girilen IP adresi, etkinlik ve eylem çeşidi gibi 
bilgiler yer almaktadır. Excel programlama im-
kanları ile doğrudan bu dosya üzerinden istenen 
istatistik ve analiz çalışmaları yapılabilir.

Moodle Raporlar sayfasında sözü edilen bu iş-
lemler ile birlikte son bir saatteki kayıtlar Şekil 

2’de gösterildiği gibi işaretlenerek Rapor şeklin-
de site yöneticisinin sayfasına getirilmektedir.

Başka bir seçenekte site içerisinde bir dönem 
boyunca yapılmış etkinliklerin özetini veren 
Etkinlik Raporu Şekil 3‘de gösterilmiştir.

Bu rapor en çok açılan sayfalar veya dikkat 
çeken etkinlikler gibi site kullanımı hakkında 
bilgiler verir. Ayrıca sitenin favori uygulama-
larının neler olduğunu ifade eder. Raporlama 
için yapılabilecek bir başka seçenekte, etkinlik 
cinsine göre rapor çıktısı almaktır. 

Şekil 1. Moodle sistemi tarafından tutulan günlük dosyalarının örnek görüntüsü

Şekil 4‘de etkinliklerin raporlaması görülmek-
tedir. Burada ödev, sınav veya anket gibi bir et-

kinliğe ait tarih/süre, bakma/gönderme işlemle-
rine göre seçenekler işaretlenerek rapor alınır. 

Şekil 2. Moodle’da Rapor türü seçimi Şekil 3. Etkinlikler Raporu özeti
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Şekil 4. Etkinlik Türü Seçimi Sayfası

Raporlamanın başka bir çıktısı grafiksel olanı-
dır. Seçilen kritere göre grafik moodle sistemi 
tarafından Şekil 5‘de örneği verildiği gibi doğ-
rudan üretilir.

Şekil 5. Grafiksel Raporlama Örneği

Moodle site içindeki tüm hareketleri günlük 
dosyalar halinde kaydetmekte ve bir yıl sü-
reyle saklamaktadır. İstatistiklerde ilave işlem 
yapmak veya bir yıl sonrasında da hala günlük 
verilerine ulaşabilmek isteniyorsa log verile-
rini xls, txt veya ods formatında dışarı aktar-
mak gerekir. Nitekim bu çalışmada önceden 
site dışına aktarılmış ve kaydedilmiş log dos-
yaları sayesinde inceleme ve analiz işlemleri 
yapılabilmiştir.

Şekil 6, bu aktarma işinin yapıldığı ekran gö-
rüntüsünü göstermektedir Buna ilave olarak bu 
log dosyaları text veya ods formatlı olarak ham 
halde alınıp, database programları ile de analiz 
ve değerlendirmeler yapılabilir.

Şekil 6. Günlük Kayıtlarının Dışarıya Aktarılması

Şekil 7, online final sınavının başlama, bitiş 
saatlerini, alınan notu ve öğrenciye sonuç geri-
bildirimlerinin toplu raporunu, moodle sayfası 
olarak göstermektedir. 

Şekil 7. Final Sınavı Toplu Raporlama

Tasarım Günlük verilerindeki her bir öğrenciye 
ait giriş, sırasıyla yaptıkları her eylem, kaldık-
ları sürelerin hesaplanması vb. işlemler Excel 
kullanılarak elde edilmiştir ve sonuçlar tablolar 
halinde aşağıda verilmiştir. 

Ayrıca siteye girilen IP’ler incelendiğinde, bu 
24 saat içerisinde, Üniversite içinden yapılan 
girişlerin toplamı 11821 (üniversite BİLMER, 
SBF, Yurtlar, Lojmanlar) olmuştur. Bu durum-
da diğer girişlerin toplamı, 1195 olarak gerçek-
leşmiştir. Ek olarak Admin IP’sinden yapılan 
girişlerin toplamı 44 dür. Bu sayının yüksek 
olması, her durumda kontrolün yapılması, ya-
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şanan aksaklıklar ve bu durumların sitedeki du-
yurularla ilan edilmesinden kaynaklanmıştır.    

  Eylem Adet   Eylem Adet

 user login 1325  quiz view 587

 user logout 560  quiz attempt 120

 course view 2940
 quiz continue 
 attempt

2301

 course recent 21
 quiz close 
 attempt

57

 assignment  
 view (ödev)

2601
 choice view 
 (Anket )

138

 assign. view  
 submission

14
 choice choose 
 (Anket 
 doldurma)

84

 Final uygulama  
 ödevi

3517
 course update 
 mod (Admin)

6

 assignment 
 upload (Ödev 
 yükleme)

1041  user view all 23

 resource view  
 (videolar,   
 slaytlar)

489  forum view 73

 page view 
 (Duyuru ve 
 ödev açıklama)

179
 forum view 
 discussion

40

 page update 2  forum search 3

 forum view 
 discussion

40  message write 2

 login error 397   

Tablo 1: Eylemlerin türleri ve sayıları

 Zaman Aralığı (saat)  Aktivite Sayısı

 sınav öncesi (0:00-8:00 arası)     1663

 sınavdan hemen önce (8:00-9:00)      914

 sınav boyunca test ve uygulama  10977

 sınavdan sonra (12:00-24:00 arası)     649

Tablo 2: Final sınavı günü site içindeki saatler göre 
eylem dağılımı

Her iki tablodan da görüldüğü gibi, bilgisayar 
uygulamalı (Word, Excel, P.Point) bu sınavda 
öğrenciler uygulamaları yüklemek, kontrol 
etmek gibi aktiviteler için yoğun bir şekilde 
internet sitesini kullanmışlardır. Ayrıca sınav 
önce ve sonrasında da siteye göz atma ihtiya-
cı duymuşlar ki, bu durum derse olan ilgiyi 
göstermektedir 

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, öğrencilerin site içindeki ge-
zintileri ve tüm aktivitelerinin Moodle ÖYS 
üzerinden, istatistiksel çıktılarının ve raporlan-
masının nasıl yapıldığı anlatıldı.  Örnek bir uy-
gulama olarak, öğrencilerin final sınavı günün-
de sitede içindeki gezinti ve aktiviteleri dikkati 
çeken yönleriyle verilmiş ve analiz edilmeye 
çalışılmıştır.  

Moodle günlükleri, eğitim sitesinin kullanım, 
yapı,  içerik ve öğrenci davranışı yönleriyle an-
lamlı bilgiler ve sonuçlar verebilir. Bu amaçla 
daha özel istatistiksel yöntemler ve veri ma-
denciliği teknikleri kullanılabilir veya duruma 
özel algoritmalar geliştirilebilir. Bu teknikleri 
Bu araştırmada eğitim-öğretimin geliştirilmesi, 
gerektiğinde kısmen veya yeniden tasarlanması 
için gerekli olan çıkarım bilgisinin (kuralının),  
moodle log’larının incelenmesi ile yapılabile-
ceği ortaya konmuştur. 
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