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Ilyen egyszerű lenne?
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A nyílt felhasználóazonosítás
problémái

Moodle
Moodle

SQL
SQL

Külsősök

önregisztráció

Vendégek
Ha nem azonosítom a felhasználót, 
akkor nem tudom nyilvántartani, 

követni a teljesítményét.

Ez jó, és működik is, de ma már sok
ember még erre is sajnálja az időt.

Megoldás: OAuth2!
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Mi az az OAuth2?

OAuth2 = Open Standard for Authentication version 2 (RFC 6749)

Egy keretrendszer, mely lehetővé teszi webes és mobil alkalmazások 

számára, hogy egy másik webszolgáltatótól közös felhasználójukra 

vonatkozó adatokat kérjen le. A felhasználónak előbb hozzá kell 

járulnia az adatok átadásához, sőt azt is meghatározza, hogy milyen 

adatokra vonatkozik a hozzájárulás. A hozzájárulás kezelése a 

keretrendszer része.

http://tools.ietf.org/html/rfc6749
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Hogyan működik?

személynév,
email cím

login név, 
jelszó NEM!

„inaskulcs”

felhasználóazonosításbelépési szándék

●Google
●Facebook
●Microsoft
●LinkedIn
●GitHub
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 Mi történik legelőször?
● Be akarok lépni az e-orvoskepzes Moodle oldalra
● Google-azonosítást választok
● Bejelentkezem a Google-ba (ez a lépés kimarad, ha 

azonos munkamenetben már korábban bejelentkeztem)
● Feljogosítom a Google-t, hogy az e-orvoskepzes 

weboldalnak kiadjon bizonyos adatokat rólam (ezt 
egyetlenegyszer kell csak megtennem, az engedélyt a 
Google eltárolja – de ez az engedély visszavonható)

● A Google visszairányít az e-orvoskepzes oldalra
● A Moodle megkapja a kívánt adatokat (a Google jelszót 

persze nem), létrehoz egy felhasználót és beenged
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Mi történik visszatéréskor?
● Be akarok lépni az e-orvoskepzes Moodle oldalra
● Google-azonosítást választok
● Ha azonos munkamenetben korábban bejelentkeztem 

bármilyen Google szolgáltatásba, akkor a Moodle azonnal 
beenged

● Különben be kell lépnem a Google-ba, és 
visszairányítódom a Moodle-ba

● Ugyanaz a felhasználó leszek, aki először voltam
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A bejelentkezés összefoglalása

● 1. alkalom: 2 (vagy 3) kattintás
● 2. alkalom: 1 (vagy 2) kattintás
● Semmit sem kell beírni!
● Se login név, se jelszó, amit elfelejthetek

Előnyök

● egyszerű, gyors

● nincs támogatási munka

Hátrányok

● ki a felhasználó?

● biztonsági kockázat
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Mi kell hozzá?

Moodle oldalon:

● https
● OAuth2 Moodle module

● telepítés
● beállítások

● módosítani a
 bejelentkezési oldalt

OAuth2 oldalon:

● fejlesztőként regisztrálom   
  magam
● a webes alkalmazásomhoz

- azonosítószámot kérek
- titkos kulcsot kérek
- megadom a visszatérési 
   URL címet

Ezt külön meg kell csinálni
minden OAuth2 szolgáltatóra

beírni
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Pl. Google: a szükséges adatok 

Természetesen ezek nem valódi adatok!

console.developers.google.com
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Moodle beállítások:
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# Ensure that Apache listens on port 443
Listen 443
    
# Listen for virtual host requests on all IP addresses
NameVirtualHost *:443

# Go ahead and accept connections for these vhosts  from non-SNI clients
SSLStrictSNIVHostCheck off

<VirtualHost *:443>
  # Because this virtual host is defined first, it will  be used as the default if the  
  # hostname is not received in the SSL handshake, e.g. if the browser doesn't
  # support SNI.
  DocumentRoot /www/example1
  ServerName www.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /www/example2
  ServerName www.example2.org
</VirtualHost>

Több https szerver ugyanazon az 
IP-számon: SNI

SNI: Server Name Indication

Az ár: régi böngészőprogramokkal 
nem megy!
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MOOC-kurzusok a Moodle-ban?
Az egyik kérdés: hogyan birkózom meg a sok 

ismeretlen felhasználó azonosításának feladatával?

Közösségi bejelentkezés használatával maga a 

bejelentkezés roppant egyszerűvé válik, ugyanakkor a 

felhasználóazonosítás minden nyűgjétől (nem tudok 

bejelentkezni, mert ...) megszabadulunk.

● 

Az pedig egy nyílt rendszerben nem zavar minket, hogy 

nem vagyunk benne biztosak, hogy a felhasználó kicsoda.

● 

● 

Persze gondok azért így is lehetnek, pl. ha valaki egyszer 

Google-val, egyszer Facebookkal jelentkezik be...

● 
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Köszönöm a figyelmet!
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