Profiloldalra beilleszthető okosságok (© gusty)
A pirossal jelölt szám helyett mindenütt a saját userid-t kell beírni!
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SZEMÉLYES STATISZTIKÁK:

Összefoglaló táblázat a felhasználó megtalálásairól:
A kód segítségével megjeleníthető a felhasználó által megtalált ládák részletes statisztikája.
Beillesztendő kód:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/jstat.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Összes megtalálás színe:

&sum=red

vagy

&sum=ff5a00

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

A piros 1-es megtalálások színe:

&red=red

vagy

&red=ff0000

Kimutatás a rejtett/adoptált ládákról:
A kód segítségével részletesen megjeleníthető a felhasználó által rejtett vagy általa adoptált ládák listája.
Beillesztendő kód:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/rejtes.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

2

Kimutatás a mozgó ládák megtalálásairól:
A kód segítségével részletesen megjeleníthető a felhasználó által megtalált mozgó ládák részletes statisztikája.
Beillesztendő kód:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/mozgo.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Összes megtalálás színe:

&sum=red

vagy

&sum=ff5a00

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

Nevezetes sorszámú megtalálások:
A kód segítségével megjeleníthető a felhasználó különleges sorszámú megtalálásainak listája.
Alapértelmezett sorszámok: 1,25,50,100,250,500,750,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,4500,5000
Beillesztendő kód:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/kerek.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

Saját sorszámok összeállítása:

&num=x,y,z

ahol az x,y,z a megjeleníteni kívánt sorszámok listája vesszővel elválasztva
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Historikus kimutatás a ládák megtalálásairól:
A kód segítségével éves bontásban jeleníthető meg a felhasználó által megtalált ládák száma.
Beillesztendő kód:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/history.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

Éves összes megtalálás színe:

&sum=blue

vagy

&sum=0098d6

Összes megtalálás (göngyölt) színe:

&all=orange

vagy

&all=ff5a00

Megyénkénti és országonkénti kimutatás a ládák megtalálásairól:
A kód segítségével megyénkénti vagy országonkénti bontásban jeleníthető meg a felhasználó által megtalált magyarországi vagy külföldi ládák száma.
A kimutatásban nem szerepelnek a megszűnt státuszú, valamint a mozgó és esemény ládák, mivel ezek hozzáférhetősége időben vagy térben nem állandó.
Beillesztendő kód:
Magyarországi ládák megyénként:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/megye.php?id=841"></script>

Külföldi ládák országonként:

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://geolada.hu/util/orszag.php?id=841"></script>

Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Fejlécek szöveg színe:

&fej=blue

vagy

&fej=e8e8bf

Fejlécek háttérszíne:

&hat=yellow

vagy

&hat=00693e

Minden második sor háttérszíne:

&sor=gray

vagy

&sor=e8e8bf

Táblázat adatsorainak szövegszíne:

&txt=orange

vagy

&txt=00693e

Összes lehetséges megtalálás színe:

&sum=blue

vagy

&sum=0098d6

Teljesítési arány színe:

&all=orange

vagy

&all=ff5a00
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TÉRKÉPEK MEGJELENÍTÉSE:
A térképek használata esetén szükség lesz az alábbi sor beillesztésére, azonban elég egyszer, akkor is, ha több térképet jelenítünk meg.
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=true"></script>

Felhasználói megtalálások animációval:
Ennek a kódnak a segítségével tetszőleges időpontban visszanézhető a megtaláltsági térkép, illetve le is játszató időrendben, de természetesen felgyorsítva.
Beillesztendő kód:
<div id="panel"><button id="tl">Time-lapse</button>&nbsp;<input type="range" id="slider">&nbsp;<span id="datum"></span>&nbsp;<span id="db"></span></div>
<div id="mapbox"></div>
<script src="http://geolada.hu/util/usermap_tl.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Térkép közép pont:

&lat=47.49&lon=19.04

Zoom szint:

&zoom=10

Lejátszás sebessége:

&speed=1000

Geocaching.com-os ikon készlet:

&icon=1

Megjelenítendő ládatípusok:

&type=H,M,V,X,E,L (hagyományos, multi, virtuális, mozgó, esemény, meglepetés)

A felhasználó megtalálásai (animáció nélkül):
A kód segítségével megjeleníthetők a felhasználó által megtalált ládák a térképen:
Beillesztendő kód:
<div id="mapbox"></div>
<script src="http://geolada.hu/util/usermap.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Térkép közép pont:

&lat=47.49&lon=19.04

Zoom szint:

&zoom=10

Geocaching.com-os ikon készlet:

&icon=1

Megjelenítendő ládatípusok:

&type=H,M,V,X,E,L (hagyományos, multi, virtuális, mozgó, esemény, meglepetés)
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A felhasználó saját rejtései:
A kód segítségével megjeleníthetők a felhasználó által rejtett ládák a térképen
Beillesztendő kód:
<div id="hidebox"></div>
<script src="http://geolada.hu/util/userhide.php?id=841"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Geocaching.com-os ikon készlet:

&icon=1

További paraméterek itt nincsenek.

Egy adott mozgó láda követése animációval:
Ennek a kódnak a segítségével tetszőleges időpontban visszanézhető a mozgó helye a térképen, illetve le is játszató időrendben, de természetesen felgyorsítva.
Figyelem! A mozgók története csak a fejlesztés időpontjától követhető (nagyjából szeptember 1-től), mert a korábbi helyszínek adatairól nincs információm. Egyéni igény szerint a
múltbéli adatokat is fel tudom tölteni, de ehhez az adatszolgáltatást az igénylőnek kell nyújtani. A szükséges adatok: dátum és a lat illetve lon koordináták.

Beillesztendő kód:
<div id="xpanel"><button id="xk">Mozgó követés</button>&nbsp;<input type="range" id="xslider">&nbsp;<span id="xno"></span></div>
<div id="xbox"></div>
<script src="http://geolada.hu/util/xmap.php?dateid=923"></script>
Opcionális paraméterek: (a userid után írva):
Lejátszás sebessége:

&speed=1000 (késleltetés ezred másodpercben)

Geocaching.com-os ikon készlet:

&icon=1
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