
1. Általános helyzetelemzés

- A honlap alapvető funkcionalitása működik.
- Van néhány hiba, amely a játékosok egy kicsi (de hangos) részének bosszúságot okoz. (A 
turistautak.hu részen komoly funkcionális hiányosságok is vannak.)
- A honlap jelenlegi formájában nehezen fejleszthető tovább, mert
* több, nem szorosan összetartozó honlap (geocaching.hu, turistautak.hu és talán még a 
muemlekem.hu is) sok szálon összefonódik – a különböző fejlesztési igények, modellek, az eltérő 
felhasználói szokások nem kompatibilisek;
* a megjelenítés és a tartalom keveredik, nincsenek határozottan elkülönítve – bizonyos elemek 
„bele vannak drótozva” a kódba;
* a fejlesztés időben annyira sok éven át tartott, hogy közben a fejlesztő is fejlődött, ráadásul peer 
review nélkül, csak a kimeneti oldalon ellenőrizték – így a kód különböző színvonalú részeket 
tartalmazhat, esetleg szokatlan, egyedi megoldásokkal, a valószínű kommentek ellenére is nehezen 
értelmezhető részekkel.
- A fejlesztés szervezeti részletei nem tisztázottak – vagy csak szűk körben ismertek. Az üzleti és 
a közösségi fejlesztési modellek nyomai is felfedezhetőek: van egy, az egyesülettel valamilyen 
szerződéses kapcsolatban álló fejlesztő, de van egy szűkkörű - talán tíz-húszfős - fejlesztői közösség 
is. Egy ötfős döntéshozó szerv (elnökség) határozza meg a résztvevők személyét és az elvégzendő 
feladatokat, de ennek az öt főnek sem a szorosan vett szakmai kompetenciájáról, sem a stratégiai 
céljairól nincsen publikus adat.
- A honlap szolgáltatásaira, tartalmára, felhasználóira az elmúlt évek során készültek esetleges, nem 
koordinált fejlesztések (továbbiakban: partizánok). Bár nem áll mögöttük hivatalosan MGKE-
támogatás, de a változtatások során nem célszerű figyelmen kívül hagyni ezeket, mert sok 
felhasználó számára értéket képviselnek (időmegtakarítás, kellemesebb játékélmény).

2. Fő alapelvek

- A felhasználói adatok (különösen jelszó, email-cím, telefonszám, lakás/tartózkodás koordinátái) 
védelme.
- Hosszútávon a kétféle fejlesztési modell ötvözése: core üzleti alapon, API-n keresztül elérhető 
közösségi alapon.
- Átmeneti időszak biztosítása a külső fejlesztések migrálására (jelenleg a honlap aktuális 
megjelenése az API, amire épültek a fejlesztések – tehát addig ne változzon, amíg nem 
alkalmazkodtak a fejlesztők).
- Az API kialakításába a partizánok bevonása.
- A turistautak.hu leválasztása. (Felhasználók azonosítása, regisztráció marad a gc-n, POI-kezelés 
jellemzően a tuhu-n.)

3. Jelenlegi alkalmazások elemzése

3.1 Csak authentikáció
Célja: A geocaching.hu-n regisztrált játékosok számára szervezett verseny/rendezvény, számukra 
nyitott szavazás és nekik fenntartott webes tartalom elérése.
Jellege: Elsősorban kényelmi funkció, az ismételt regisztrációt, illetve a megszokott, ismert nicknév 
új névtérben történő elvesztését lehet megelőzni vele.
Érzékeny adatok: Email-cím.
* SylverRat – ddrkt.hu
Felhasználók száma: kb. 50- 100 között.
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* Fairy – orokseg.net (GCKupa, logószavazás, moderátorválasztások, alappont)
Felhasználók száma: 500- 1000 között.
* jspanyik – alcor.mab.hu (moderátorválasztás)
Felhasználók száma: kb. 50- 100 között.

3.2 Widget-ek
Célja: A geocaching.hu-n folytatott aktivitás megjelenítése számszerűsítve vagy vizualizálva.
Érzékeny adatok: csak publikus adatokat használnak.
* izer – megtalálás badge (http://gc.izer.hu/banner/?id=17615)
Típus: kép.
Felhasználók száma: kb. 500- 1000 között.
* Kryx – megtalálás badge (http://www.kryx.hu/gchu.php?uid=17615)
Típus: kép.
Felhasználók száma: kb. 500- 1000 között.
* gyros – megtalálás badge (http://www.gyros.hu/gcstat/?ID=17615)
Típus: kép.
Felhasználók száma: kb. 500- 1000 között.
* SylverRat – ládatérkép (http://sylverrat.hu/gc/geo_map.php?id=17615)
Típus: javascript.
Felhasználók száma: kb. 1000- 2000 között.
* Fairy – statikus/dinamikus ládatérkép/kessertérkép
Típus: javascript.
Felhasználók száma: kb. 500-1000 között.

3.3 Egyéb read-only kliens alkalmazások
Érzékeny adatok: csak publikus adatokat használnak.
* Attibati – éves statisztikák
Felhasználók száma: kb. 500- 1000 között. (?)
* Fairy – GCKupa ládapont-adatbázis
Felhasználók száma: kb. 500- 1000 között.
* több felhasználó – új geoláda megjelenésének figyelése

3.4 Direkt kliens alkalmazások, képfeltöltésre
* heyjoe – Picasa képfeltöltő (http://cachepic.heyjoe.hu/)
Jellege: Picasa plugin
Érzékeny adatok: gc-jelszó.
* L@zy – UploadImages (http://www.lazy.hu/UploadImages/UploadImages.exe)
Jellege: natív képfeltöltő alkalmazás, Win32 parancssor
Érzékeny adatok: gc-jelszó.
* mukijames – ImageUploader (http://users.atw.hu/mukijames/imageuploader/)
Jellege: natív képfeltöltő alkalmazás, Win32 GUI
Érzékeny adatok: gc-jelszó.

3.5 Direkt kliens alkalmazások, többfunkciós
* geocaching.hu – WAP-os felület (http://wap.geocaching.hu/)
Jellege: WML tartalom – kompatibilis böngésző számára.
Érzékeny adatok: gc-jelszó, location infók. (Elvileg azonos szerveren belül marad.)
* bigmick – g:hu (http://ghufaq.wordpress.com/)
Jellege: natív Android alkalmazás.
Érzékeny adatok: gc-jelszó, location infók.
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3.5 Kliens alkalmazások proxy-n keresztül
* gusty – iGC
Jellege: HTML tartalom – kompatibilis böngésző számára.
Érzékeny adatok: gc-jelszó, location infók.

4. Eddigi fejlesztések értékelése

A portál első szakaszára (tehát a Kumin Ferenc, Feró Viktor és Kolesár András által végzett 
fejlesztésekre) nem térek ki, ahogy a 2011-es sikertelen fejlesztőváltási kísérletre sem. 
(http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=349861)
A vizsgált időszak kezdete a 2013. októberi 24-i elnöki bejelentés (http://geocaching.hu/forum.geo?
action=thread&id=tmod&message_id=414115).

4.1 Logszerkesztő felület megváltoztatása
Nyilvánosságra hozatal: 2013.10.30 10:50:08
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=geocaching&message_id=414581
Leírás: Fórumon jelezték a felhasználók, hogy a TinyMCE-hez hasonló WYSIWYG szerkesztő 
felület került be a megtalálás bejelentése (http://geocaching.hu/logs.geo?action=add) 
szövegmezőkbe. Bár néhány játékosnak elsőre tetszett, órákon belül számos kifogás érkezett a nem 
várt következmények miatt: az email-értesítésről, a letölthető GGPX-ről és a nem hagyományos 
böngészőkben történő megjelenítésről voltak jelzések.
Értékelés: 
* Az új feature nem kapott hivatalos bejelentést.
* Az implementálás döntéshozójának személye nem került nyilvánosságra.
* Előzetes egyeztetésről, tesztelésről nincs adat.
* A fejlesztő egy helyen belenyúlt az bonyolult rendszerbe anélkül, hogy átlátta volna az 
összefüggéseket – így máshol problémát okozott ezzel.
* Végül a fejlesztést visszavonták.

4.2. Google maps geoláda-térkép hibáinak javítása
4.2.1 Fórumon közölt hibák
Nyilvánosságra hozatal: 2013.10.31 20:57:28
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=414777
Leírás: A funkció teljesen leállt a Google Maps API verzióváltása miatt. Több fórumon régóta 
érkeztek visszajelzések kisebb működési hibákról. Az elkészült új kódrészlet beillesztése majd az 
újabb, fórumon igényelt javítások végül a szerver átvételével történhettek meg.
Értékelés: 
* Az átmeneti időszak miatt egy fontos funkció működése nem volt zavartalan.
* A birtokon belül került fejlesztő a fórumon egyeztetett javításokat gyorsan elvégezte.
* A felhasználók többsége immár elégedetten használja a funkciót.
4.2.2 Saját javítási javaslatom
Nyilvánosságra hozatal: 2013.11.01 09:28:06
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=414798
Leírás: Az eredetileg megvalósított funkciókban használttól kissé eltérő algoritmusra tettem 
javaslatot, közzétéve a szükséges kódrészleteket és a beépítéshez szükséges ismereteket. A 
változtatásokat részlegesen valósították meg, majd tesztelés nélkül publikálták. Az ezután közzétett 
javításokat nem végezték el.
Értékelés: 
* A felhasználók egy része elégedetlen a jelenlegi változat ergonómiájával.
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* Az éles rendszeren tervezett változtatások kisebb (fókusz)csoporton történő tesztelése a 
komolyabb .

4.3 API
Az ötlet felvetése: 2010.11.18 23:26:48
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=plp&message_id=294339
Nyilvánosságra hozatal: 2013.10.31 20:57:28
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=414757
Három éve vetettem fel a koncepciót, de most ennek a megcsúfolása folyik: peer review nélkül, a 
fejlesztő és egy partikuláris érdekeket képviselő partizán együttműködéséből, aki leginkább azokat 
a funkciókat akarja implementálni, amelyek az ő alkalmazásához szükségesek, már be is építette az 
új verziójába. (http://gpsgames.hu/forum/2/3164/80563/?elozmeny=1)
Tipikusan hibás megközelítés a meglevő igények felmérése nélkül, egyeztetés, jóváhagyás nélkül 
barkácsolnak.
Koncepciótlan, unortodox, szembe megy a szabványokkal.
Fő hibák: (http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=415058)
- Minden kérést GET-tel akart küldeni.
- Státuszkódoknál esetleges a kiosztása – pedig a HTTP-ben a legtöbb helyzetre, amit itt kezelni 
kell, létezik szabványos hibakód, amit a fejlesztők és az alkalmazások is ismernek, tudnak kezelni.
- Fel akarja találáni a spanyolviaszt a lekérdezésekkel kapcsolatban is: az András által definiált 
paraméterek alkalmasak a legtöbb kérésre, csak a kimenetet kellene módosítani, hogy nem 
tömködje tele HTML-sallangokkal, amikor elég a formázatlan, de struktúrált adat.

4.4 turistautak.hu wiki
Nyilvánosságra hozatal: 2013.11.15 15:34:15
Forrás: http://turistautak.hu/forum.php?action=thread&id=terkepek&message_id=416087
Old Eye rendbe rakta, egy új telepítést csinált és abba az importálását a meglevő tartalomnak. 
(Állítólag a szerveren frissített PHP-vel nem tudott együttműködni a régi MediaWiki).

4.5 POI-letöltés hibajavítása
Nyilvánosságra hozatal: 2013.11.18 17:06:28
Forrás: http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=poi&message_id=416330
Peter68 javította, a POI-reform befejező művelete

5. Jelenlegi autentikációs eljárások

Nagyon fontos kérdés, hogy a honlap mely adataihoz kik férhetnek hozzá. Ennek alapja a 
felhasználók/kliensek azonosítása, az autentikáció. Jelenleg négy autentikációs szinten lehet 
hozzáférni az oldalhoz.

5.1 Bejelentkezés nélkül
Folyamat: Bejelentkezés nélkül böngésszük/töltjük le a publikus adatokat. (Interaktív kliens 
esetében (pl. webböngésző) a látogatás kezdetétől végéig session-azonosító segítségével kísérhető 
figyelemmel a felhasználó aktivitása.) Valójában ilyen módon a honlap tartalmának túlnyomó része 
elárhető: geoládák koordinátái, felhasználók elérhetőségei (ha publikusra van állítva), felhasználók 
megtalálásai, fényképei – még fórum hozzászólási lehetőség is van a vendégkönyv topikban. Nem 
hozzáférhetőek: email-címek a felhasználói oldalakon, különböző rejtett mezők és a nem nyilvános 
fórumok.
Értékelése: A tartalomhoz történő ilyen egyszerű, „következmények nélküli” hozzáférés több 
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aggályt is felvethet: geoláda-vandalizmus, felhasználó távollétének figyelése.

5.2 Regisztrált felhasználó – a jelszó megjegyzése nélkül
Folyamat: A http://geocaching.hu/users.geo?action=add címen a regisztrációhoz szükséges legalább 
a következő adatok megadása:
- a kiválasztott (az adott pillanatban egyedi) felhasználói név,
- élő email-cím és 
- a polgári név (többi felhasználó elől elrejthető).
A regisztráció után a felhasználó kap egy emailt, amely tartalmazza a bejelentkezéshez szükséges 
jelszavát: egy véletlenszerűen generált, hat darab kisbetűből álló karaktersorozatot. (Már itt dönthet 
úgy a felhasználó, hogy egy kattintással bejelentkezik és a böngésző megjegyzi a jelszót.)  
Bejelentkezés után egy sessiont használ azonosításra a szerver, amelyhez hozzárendeli az 
autentikációt és amely kilépéskor vagy a böngészőablak bezárásakor törlődik. 
(http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=geocaching&message_id=123415)
A bejelentkezett játékos számára elérhetők a felhasználók adatlapján az email-címek, az összes 
nyilvános fórumot olvasni lehet és hozzá lehet szólni.
Értékelése:
- Robotok is regisztrálhatnak (captcha hiányában).
- A plaintext jelszó továbbítása e-mailben nem biztonságos.
- A jelszó gyenge: 26^6 próbálkozással megfejthető.
- A bejelentkezéskor is plaintextként utazik a jelszó (SSL hiányában), így kifürkészhető.

5.3 Regisztrált felhasználó - a jelszó megjegyzésével
Folyamat: Ha a felhasználó kéri a jelszó megjegyzését, akkor három perzisztens cookie-t („sütit”) 
kap:
- username: felhasználónév
- last_user_id: felhasználói azonosító (egyedi sorszám) és
- cryptpwd: a jelszó titkosításával képzett, alapesetben 11-bájtos, írásjeleket, kis- és nagybetűket 
tartalmazó karaktersorozat.
Bevált módszer, hogy ha ezeket a sütiket egy kliens a HTTP-kéréssel együtt elküldi, akkor az oldalt 
már ennek a felhasználónak a jogosultságaival tölti be.
Ezzel kapcsolatos, hogy az oldal korábban sebezhető volt az ún. sütilopás (cross-site scripting) eljárással szemben: 
A felhasználói adatlapokon engedélyezve van a beépülő tartalmak széles választéka, akár javascriptet is el lehet 
helyezni. Ha egy rosszindulatú szkript lekéri a sütiket, majd átküldi a támadó webhelyére, akkor ezzel a gyanútlan 
látogató jogosultságait megszerezheti. 2008-ban készítettem erre egy demonstrációt, aminek hatására Kolesár 
András befoltozta a sérülékenységet. Egyrészt a sütik HttpOnly paramétert kaptak, így a böngésző csak HTML-
oldalak lekérésénél adja ki őket, külső szkriptek számára nem. Másrészt a felhasználói profilokban a „cookie” 
sztringet „süti”-re cseréli az adatbázis-kezelő így a leírás mezőbe beírt in-line javascriptek sem férnek hozzá a 
sütik adataihoz. (http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=geocaching&message_id=146266)
Értékelése:
- Ennek a titkosított jelszónak megfejtése nehezebb: kb. 60^10 próbálkozást igényel.
- Ez a süti-string lényegében egy „második jelszó”, amihez ugyanaz a jogosultsági szint jár, mint az 
eredeti jelszóhoz – ám ennek sokan nincsenek tudatában, gondatlanul kezelik.

5.4 GCAuth
(Az Oauth mintájára 2011. év elején neveztem el ezt az eljárást, amelyet Kolesár András néhány 
héttel korábban, a FÖMI-vel folytatott egyeztetések során implementált. A fejlesztés oka az volt, 
hogy kiderült: az alappontok állapotfelmérésére indítandó közös projekt nem a geocaching.hu 
szerveren futna – ám a felhasználók azonosak lennének.)
Folyamat: A külső, autentikációt igénylő honlapról a GCAuth oldalra irányítjuk a felhasználót, 
paraméterben megadva az URL-t, ahová hitelesítés után visszatér a böngésző és az adatok listáját, 
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amelyeket a gc szervertől szeretnénk megtudni. A gc szerver – a felhasználó hozzájárulás esetén - a 
megjelölt URL-re irányítja a böngészőt, a geocaching.hu-s numerikus felhasználói azonosítóval és 
egy tokennel (véletlenszerűen generált karaktersorozat hexadecimális formátumban). Ezekkel a 
külső szerver a háttérben meghívja a gc szervert és a token fejében megkapja a kért adatokat.
(Ld. részletesen itt: http://gc.fairy.hu/blog/?p=347)
Értékelése: 
- A bejelentkezés a gc-szerverre illetve a két szerver közötti kommunikáció nem kódolt, 
kifürkészhető.
- Bár ez egy Oauth-implementáció, az arra vonatkozó kritikák 
(http://en.wikipedia.org/wiki/OAuth#Abuse_of_OAuth_for_Internet_data_mining) jelentős része 
(egyelőre) nem érvényes rá, hiszen csak minimális funkcionalitás került kidolgozásra: még nem 
nagyon van mivel visszaélni... :-)

6. Architekturális megfontolások

Az eddigiekben főként a jelenlegi helyzet, mind kiindulási állapot elemzésével foglalkoztam. A 
következőkben az előttünk álló feladatokkal kapcsolatos szempontokra térek rá.

6.1. Újraírás
A forráskód ismeretének híján, pusztán részinformációk birtokában csak valószínűsíteni tudok – de 
nem hiszem, hogy messze járok az igazságtól, amikor úgy vélem, hogy a portál motorja egy 
organikusan nőtt, dzsungel-szerű szövetet alkot, amelyben sok-sok év egymásra rakodó rétegei, 
kreatív átkötések, optimalizálások egy nehezen karbantartható, nehezen továbbfejleszthető 
rendszerként élnek önálló életet. Valószínűleg elkerülhetetlen egy teljes újraírás: gazdaságosabb a 
játék évtizedes története alatt letisztult követelmények alapján az újraalgoritmizálás és -kódolás, 
mint a meglevő kód összefüggéseinek kibontása és az újabb fejlesztések óvatos beillesztése.
Az újraírás – amellett, hogy komoly feladat, amely sok munkát és „némi” pénzt is igényel – 
egyúttal lehetőség is: lehetőség arra, hogy jól dokumentált, letisztult szerkezetű, fejleszthető-
bővíthető rendszert hozzunk létre.

6.2 Core és API elválasztása
Ez a legfontosabb lépések egyike. A core lényegében egy olyan réteg, amely az adatbázis-kezelő 
motor és a felhasználói felület (natív és API) közötti átjárást biztosítja, szabályokat tartalmazza. 
Hiszen – például - egy MySQL-táblába beleírhatjuk, hogy egy geoládához tartoznak moderátori 
megjegyzések – de azt már nem tudjuk beleírni, hogy... 
„Ha a moderátorok által adott "igen" és "nem" szavazatok értéke legalább +4 (néggyel több az "igen" szavazat, 
mint a "nem"), akkor a láda moderátori szempontból megjelenhet a nyilvánosság előtt. A rendszer ezt abban az 
esetben bírálja felül, ha az elrejtő által megadott valamelyik koordináta természetvédelmi oltalom alatt álló 
területre esik. [...]” (http://geocaching.hu/documents.geo?id=ladamodi)
A kettéválasztás azért fontos, mert amíg a működési logika hosszabb életű és egységes, addig a 
megjelenítés változékony és egyedi.

6.3 Néhány szempont a core-hoz
A teljesség igénye nélkül:
- Úgy kell újraírni a funkcionalitást, hogy a felszín közben lényegében ne változzon meg – a 
játéknak működnie kell. 
- Jól dokumentált moduláris felépítés, letisztult funkciók – nem függhet a honlap, a játék jövője 
egyetlen fejlesztőtől.
- A tartalom és a forma ne keveredjen - most számtalan olyan dolog van, ami bele van drótozva a 
kódba, ezért nem lehet pl. idegen nyelvre átültetni, más kliensekre optimalizálni.
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6.4 Néhány szempont az API-hoz
- Az oldal látogatottsága ne tűnjön el attól, hogy külső programokkal, más felületeken is használják. 
Egy esetleges üzemeltetési modell változásnál a reklámérték fontos, tárgyalási pozíciót 
meghatározó mérőszáma az egyedi látogatók száma.
- Az oldalnak szélsőségesen testre szabhatónak kell lenni, hogy a grafikai (esetleg a funkcionális) 
elemek tükrözzék a felhasználók preferenciáit. (A saját profillap most is testre szabható, de a szűkös 
kereteket trükkös szkriptekkel feszegetik a felhasználók.) Például felhasználónként lehet egyéni 
stíluslapokat engedélyezni, amelyek
* egyrészt meghatározzák az oldal megjelenítését, amikor saját maguk böngésznek 
(„munkakörnyezet testreszabása”),
* másrészt beállíthatják azt is, hogy ők hogy jelenjenek meg más látogatók előtt. Mindkettő 
elősegíti azt, hogy a felhasználók a magukénak érezzék az oldalt.

7. API követelmények

Ebben a szakaszban a 2. fejezetben felsorolt fő alapelvek API-ra vonatkozó részeit, illetve azokat a 
szempontokat szedem össze, amelyeket a specifikáció kidolgozása során nem szabadna figyelembe 
kívül hagyni.

7.1 A fő alapelvek API-t érintő kitételei
Az általános elvek közül főként a következők fontosak:
- A felhasználói adatok (különösen jelszó, email-cím, telefonszám, lakás/tartózkodás koordinátái) 
védelme.
- Átmeneti időszak biztosítása a külső fejlesztések migrálására (jelenleg a honlap aktuális 
megjelenése az API, amire épültek a fejlesztések – tehát addig ne változzon, amíg nem 
alkalmazkodtak a fejlesztők).
- Az API kialakításába a partizánok bevonása.

7.2. Az API fejlesztési elvei
- Kompatibilitás – azaz amit egyszer megcsinálunk, az ne veszítse el a funkcionalitását, egy 
verzióváltás ne tegye tönkre az API-ra épülő fejlesztéseket, ne kelljen gyakori és átgondolatlan 
migrálásokkal terhelni az API-t használó fejlesztőket.
- Közösségi modell – azaz a koncepció a lehető legtöbb érintett felhasználó (értsd: fejlesztést végző 
API-felhasználó) bevonásával készüljön, a tesztelési lehetőség eleve legyen betervezve a 
megvalósításba, készüljön el már az első programsorok kódolása közben, „több szem többet lát” 
alapon történjen a tesztelés majd az optimalizálás.
- Szabványosság – azaz a megvalósítás a lehető legteljesebb mértékben alkalmazkodjon a de facto 
internetes szabványokhoz (Request For Comments, RFC) és a bevett gyakorlathoz (best practices), 
például a státuszkódok, a GET/HOST/HEAD kérések, a cache-kezelés terén.
- Adatvédelem – azaz az API ne nyújtson lehetőséget a felhasználók személyes adatainak illetve az 
általuk közzétett tartalomnak a jogosulatlan megszerzésére, felhasználására – de legalábbis ne 
könnyítse meg azt.
- Gazdaságosság – azaz a céljait a rendelkezésre álló erőforrásokkal (processzoridő, tárhely, 
sávszélesség, programozói/rendszerfelügyeleti kapacitás) a lehető leggazdaságosabban bánva 
valósítsa meg.

7.3 Az API hozzáférési szintjei
Az oldal felhasználói – így az API-t használó fejlesztők is – több, egymástól a honlap egészére 
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gyakorolt hatásban és az ehhez szabott biztonsági követelményekben eltérő szinten férhetnek hozzá. 
A szintek egyik lehetséges elhatárolása, beosztása a következő:
- csak azonosító funkció: a gc-szerver feladata csak a felhasználó identitásának igazolása más 
szolgáltatások igénybevételéhez (nem állítjuk, hogy valós személy);
- lekérdezések: read-only-jellegű, nem változtatja meg a szerveren tárolt adatokat (pl. bannerekhez, 
widgetekhez);
- felhasználói tartalom közzététele/feltöltése: nélkülözhetetlen a megfelelő azonosítás, mert a 
feltöltött tartalom befolyásolja a virtuális (és közvetve a valós) személy reputációját, státuszát (pl. 
fénykép feltöltés, fórumhozzászólás, megtalálás bejelentése);
- saját felhasználói tartalom módosítása/törlése: magasabb szintű biztonsági megoldásokat 
igényel, mert az egyedi tartalom megsemmisülésével járhat a hozzáférés (megfontolandó a funkció 
honlapon tartása a látogatottság és a biztonság szempontjából is: pl. egy rosszindulatú alkalmazás 
ne törölhesse a felhasználó tartalmát);
- adminisztráció: a felhasználók szűk, különleges jogosultságokkal rendelkező köre (pl. sértő, 
illegális tartalom eltávolítása, szabályszegő felhasználók hozzáférésének korlátozása);

7.4 Az API elérési módjai
Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény, hogy a honlapot – és így vélhetően majd az API-t is 
– egymástól jelentősen eltérő eszközön keresztül érik el a felhasználók. Ezek egyik lehetséges 
csoportosítása:
- hagyományos böngésző: interaktív, HTML-megjelenítésre alkalmas (képi és szöveges tartalom, 
animációk, biztonságos adatforgalom, pl. SSL);
- korlátozott megjelenítő képességű kliens: interaktív, a HTML-részhalmazát vagy más SGML-
kódolású tartalmat jelenít meg, kiszolgálása valószínűleg optimalizálást igényel (pl. wap, kis 
kijelzős okostelefon, felolvasóprogram);
- nem interaktív kliens: tükröző/letöltő eljárások, szerver-szerver közötti alkalmazások (pl. wget 
vagy más szkriptek);
- natív alkalmazások: Win32, OSX, Linux, Android vagy más operációs rendszerre fordított 
végrehajtható állományként tölthetők le, jellemzően „fekete dobozok”: forráskód nem ismert, 
működésük nincs auditálva (Felmerülhet néhány kérdés: Csak open source/auditált programok 
kapjanak hozzáférést? Vagy az autentikációt úgy végezzük el, hogy a kliens hozzáféréseit nem 
magában a kliensben, hanem más felületen végezzük el?)
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Kapcsolódó fórumhozzászólások:

http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=415093
Fairy hozzászólásai | válasz erre | 2013.11.04 15:39:41 (19429)
A dev.geo fontos - de csak (az egyik) kiindulási alap. Abból egy strukturált listát kellene készíteni: 
először különválasztani a bug reportokat a feature requestekttől, majd összevonva az összetartozó 
ötleteket és utána meghatározva a fontossági sorrendjüket - célszerűen a felhasználók egy részének 
(fókuszcsoport?) bevonásával.
 Közben pedig másik oldalról is közelíteni kellene a témát, a core és az API fejlesztésénél 
figyelembe véve a listánkat.

http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=415058
Fairy hozzászólásai | Tisztelt Adminok és Moderátorok! | válasz erre | 2013.11.04 10:29:32 
(19408)
Ha egy mód van rá, próbáljuk elkerülni a unorthodox megoldásokat! :-))
 Konkrétan:
 @ 1.5 Az API technikai háttere
 A HTTP-protokoll régi alapelve, hogy a GET-kérések nem arra valók, hogy a szerver állapotát 
megváltoztassák. Erre a célra a POST-kérések valók. (A láda állapotának, stb. megváltoztatása 
tipikusan ilyen feladat.)
 @ 1.6. Az API hívások által visszaadott általános hibakódok
 Itt sem érdemes feltalálni a spanyolviaszt: a szabvány HTTP-válaszkódok használatával (esetleges 
bővítésével) a legtöbb helyzet kezelhető. (Pl. a "200 OK" elég jól bevált... :-) )
 @ 2. Adatlekérést megvalósító API action hívások
 Ahogy írtam tegnapelőtt este (4. pont), érdemes lenne a szerveren meglevő, bejáratott kérések 
kisebb módosításaival elindulni. Kolesár András nagyon jó alapokat fektetett le, lehet rájuk 
építeni. :-)

http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=414845
Fairy hozzászólásai | Tisztelt Adminok és Moderátorok! | válasz erre | 2013.11.01 21:24:29 
(19341)
Szerencsére ennél sokkal többről van szó. Az API-nak a célja az, hogy bigmick élete könnyebb 
legyen, hanem az egyik lehetséges "mellékhatása" (Egyébként eddig is megoldotta, amit akart... :-) )
 Az API-nak az a célja, hogy elősegítse a "haladó felhasználók" kreatív kezdeményezéseinek 
hatékony megvalósítását, így végső soron többlet-szolgáltatásokkal gazdagítsa a portált.

 Mivel bizonyára nemcsak bigmick fogja használni - hiszen már most sem csak ő használja - 
javaslom az API kidolgozásához további felhasználók bevonását. Elsősorban azokra gondolok, akik 
már eddig is készítettek többlet-szolgáltatásokat nyújtó alkalmazásokat:
 - SylverRat (Magyarország ládatérkép, GoogleMaps első változata, ddrkt.hu),
 - gusty (webes iPhone alkalmazás), 
 - heyjoe (cachepic, OKT-widget),
 - L@zy (UploadImages, csoportos logolás, több-felhasználós térképes ládaleválogatás),
 - Attibati (statisztikák),
 - Kryx (megtalálások widget),
 - Fairy (orokseg.net, GCKupa, szavazógépek, ládatérképek).

 (Elnézést kérek, ha kihagytam valakit - a lista bizonyára nem teljes.)
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http://geocaching.hu/forum.geo?action=thread&id=tmod&message_id=414944
Fairy hozzászólásai | válasz erre | 2013.11.02 21:02:58 (19375)
Szerintem ez így meglehetősen esetleges.

 Nem rajtam múlik, de én inkább valahogy így indulnék el:
 1. Létrehoznám az infrastruktúrát
 - fejlesztői fórum,
 - tesztelői fórum,
 - verziókezelő telepítése és hozzáféréseinek beállítása,
 - fejlesztésre használandó MySQL-felhasználó létrehozása, hozzáféréseinek beállítása.
 2. Kidolgoznám a koncepciót
 - Mi a célja az API-nak?
 - Mi az, amit továbbra is csak a webes felületen keresztül engedélyezek? (Ne tűnjön el a honlap 
forgalma - esetleges reklámbevétel lehetősége elillan. Ne legyen könnyű hibás programmal kárt 
okozni az adatbázisban (pl. logtörlés, -módosítás csak weben, új log API-n át is).)
 - Mi az, amit API-n keresztül engedélyeznék?
 - Mennyire szabadon hozzáférhető az API(-kulcs)? (Túl szigorú? Megkerülik - amivel nagyobb 
terhelést okoznak. Túl laza? Hibás programok belerondítanak az adatbázisba.)
 - Az API használóit esetleg auditáljuk? (Vagy csak az írási jogosultsággal rendelkezőket?)
 3. Felmérném a jelenlegi használati formákat, mintákat
 - Milyen külső alkalmazásokat, hányan, milyen gyakorisággal használnak? (Fejlesztési prioritást 
eldöntheti.)
 - Hogyan tudom ezeket a legjobban kiszolgálni?
 4. Megpróbálnám a létező adottságokat kihasználni
 - A meglevő struktúrában benne van az API magja - nem kell mindent újra kitalálni. Bizonyos URI-
knál csak egy-két plusz paraméter megadásával más formátumú kimenetet lehetne generálni a 
meglevő szkripttel - a HTML-sallangok helyett megfelelő delimiterekkel exportálva a tömböt. (Pl. 
caches.geo?id=4426&api=1&key=ae12ff5467&format=json)

 Nem várható el a programozótól, hogy ezt az egészet egyedül találja ki, kódolja le, tesztelje és 
dokumentálja. Ez nem egyemberes feladat, hanem teamet igénylő projekt.
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