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ІНТЕГРАЦІЯ MLE-MOODLE 
В СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE 

 
Н. В. Рашевська α, С. О. Семеріковβ 

Україна, м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет 
α nvr1701@gmail.com 

β semerikov@gmail.com 
 

На теперішній час в системі освіти накопичено значний досвід ви-
користання системи дистанційного навчання Moodle, але в час стрімкого 
розвитку мобільних технологій постає задача використовувати СДН 
Moodle у якості мобільної системи підтримки навчання (МСПН). 

Для інтеграції MLE-Moodle у СПН Moodle необхідно скористатися 
останньою версію MLE-Moodle, яку можна отримати за посиланням 
http://mle.sourceforge.net. На початок 2011 р. MLE-Moodle не підтримує 
нові версії Moodle (2.0 та вище), що суттєво різняться від Moodle 1.x 
(насамперед, убудованими засобами Web 2.0), тому для роботи MLE-
Moodle скористаємось, наприклад, Moodle 1.9.7, налаштований у такому 
системному оточенні: Apache 2.2.11, MySQL 5.1.33 (Community Server), 
PHP 5.2.9, SQLite 2.8.15, OpenSSL 0.9.8i, phpMyAdmin 3.1.3.1. Для MLE-
Moodle є суттєвим наявність функції fsockopen-PHP: вона забезпечує 
підтримку SMS. 

До складу MLE-Moodle входять наступні типи складових Moodle: 
налаштування адміністратора, блоки: реєстрація, мобільне навчальне 
середовище (mle), мобільне сховище (mobile_repository), активні мобі-
льні користувачі (online_users_mobile), модулі: флешкарточний тренінг 
(flashcardtrainer), навчальні мобільні об’єкти (mlo), мобільні теги (mo-
biletags). 

Встановлення MLE-Moodle розпочинається із копіювання вмісту 
каталогу moodle з інсталяційного архіву у головний каталог Moodle на 
сервері. Далі необхідно увійти у Moodle під ім’ям адміністратора систе-
ми та обрати пункт Notifications (Налаштування) панелі адміністратора, 
за яким відбудеться налаштування баз даних, розміщених у каталогах з 
ім’ям db. Після цього у модулях Moodle з’явиться група MLE, що скла-
дається з 9 пунктів (рис. 1). 

Зауважимо, що останні два пункти не є модулями: вони призначені 
для отримання відомостей про налаштування (рис. 2) та тестування 
MLE-Moodle на мобільних апаратних засобах (профілі: Standard, Big 
screen, Device with touchscreen, iPhone or iPod Touch). 

З рис. 2 видно, що сервер мобільного доступу працює за тією ж ад-
ресою, що й основний сервер системи, проте він використовує два до-
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поміжні сервери eLibera: сервер повідомлень та шлюзовий сервер. 

 
Рис. 1 Структура модулів MLE-Moodle 

 

 
Рис. 2. Налаштування MLE-Moodle 

 
Для роботи з MLE-Moodle на мобільному пристрої доцільно на го-

ловній сторінці сайту під управлінням Moodle налаштувати блок мобі-
льного доступу Mobile Access (рис. 3). 

Забезпечення доступу до МСПН можливе двома способами: 
1) за допомогою мобільного клієнта для Alcatel, BenQ, BlackBerry, 

Generic, HTC, Hitachi, Huawei, Imate, Kyocera, LG, Mio, Mitsubishi, Mo-
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torola, NEC, Nokia, O2, Orange, Palm, Panasonic, Qtek, Sagem, Samsung, 
Sanyo, Sendo, Sharp, Siemens, SoftBank, Sony-Ericsson, T-Mobile, Toshiba, 
Verizon, Vertu, Vodafone, Windows-Mobile, genvendor, що мають засоби 
уведення тексту та/або сенсорний екран і підтримують Java ME (при 
цьому мінімальна версія відповідає профілю MIDP/1.0, а стандартна – 
профілю MIDP/2.0); 

2) за допомогою Web-браузера мобільного пристрою через відкрит-
тя посилання у блоці (http://cc.mdl.gnomio.com/blocks/mle/browser.php). 

 
Рис. 3 Блок Mobile Access 

 
Інтеграція у МСПН мобільних СКМ та СДГ виконується по-

різному. Так, СДГ GeoGebra може бути інтегрована у МСПН у якості 
фільтра GeoGebra Filter (Math Applets), який можна отримати із сайту 
moodle.org. GeoGebra Filter надає можливість убудовувати файли 
GeoGebra у лекції, уроки, тести, завдання, повідомлення форуму, блоги 
та інші складові системи. Урахування типу використовуваного апарат-
ного засобу можливе у налаштуваннях фільтру вказанням ширини, ви-
соти та параметрів аплету GeoGebra. Фільтр використовує файли аплету, 
що можуть знаходитись як на сайті GeoGebra, так і на сайті МСПН. 

Після розпакування інсталяційного архіву: 
1) вміст каталогу geogebra копіюється у каталог filter; 
2) в управлінні фільтрами активуємо фільтр GeoGebra та виконуємо 

його налаштування (рис.4). 
Інший спосіб доступу до GeoGebra з мобільного пристрою – засто-

сування експериментальної версії GeoGebraMobile (http://www.geo-
gebra.org/mobile/), що не вимагає підтримки мобільним пристроєм Java 
ME, суттєво розширюючи спектр підтримуваних пристроїв, висуваючи 
натомість вимогу повної реалізації стандарту мови JavaScript та підтри-
мки HTML5 у Web-браузері мобільного пристрою. 
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Рис. 4. Налаштування GeoGebra у якості фільтру 

 
Широкі можливості інтеграції з МСПН мають ресурси MathTools, 

насамперед у форматах Flash, JavaScript та аплетів Java: 
– об’єкти Flash розміщуються на сторінках МСПН за допомогою те-
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гу object: 
<object width="600"  

height="400"  
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"  
codebase=" " swflash.cab#version="6,0,0,0">  

<param name="movie" 
    value="http://cc.mdl.gnomio.com/file.php/17/0501.swf"/>  
<param name="quality" value="high" />  

<embed width="320" height="240" 
src="http://cc.mdl.gnomio.com/file.php/17/0501.swf"  

quality="high" type="application/x-shockwave-flash" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 

– аплети Java розміщуються на сторінках МСПН за допомогою тегу 
applet: 
<applet  
code="geogebra.GeoGebraApplet"  
archive="http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.jar"  
width=320 height=240  
MAYSCRIPT> 
<param name="filename" 
value="http://semerikov.googlepages.com/circle_equation.ggb"/> 
<param name="framePossible" value="false"/> 
</applet> 

– код JavaScript розміщується на сторінках МСПН за допомогою 
script: 
<script type="text/javascript" language="javascript"> 
  window.casLoaded = function casLoaded() 
  { 
    inidicateCasLoaded(); 
  } 
 
  function CASEvaluate(expression) 
  { 
    var casResult = window.casEval(expression); 
    appendText(casResult); 
    document.getElementById("casResultTextArea").scrollTop =  
        docu-
ment.getElementById("casResultTextArea").scrollHeight;  
  } 
 
function appendText(text) { 
  var obj=document.getElementById("casResultTextArea"); 
  obj.value+=text; 
} 
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function inidicateCasLoaded() 
{ 
  document.getElementById("casResultTextArea").value='';  
  docu-
ment.getElementById("casEvaluateButton").removeAttribute("disable
d"); 
  var casVersion = window.casVersion(); 
  appendText(casVersion + "\r"); 
} 
 
</script> 

Таким чином, налаштування мобільної системи навчання Moodle 
надасть можливість організовувати та підтримувати процес навчання за 
допомогою мобільних інформаційно-комунікаційних технологій, що 
створює можливості для реалізації в системі вищої освіти різних моде-
лей навчання, зокрема моделі змішаного навчання дисципліни, коли 
традиційне навчання підтримується засобами мобільних технологій [1]. 
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