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11. Gyakorlat – 2020. március 26/31. 

TÁBLAGÉPES CSOPORT 

GPS Logger for Android 

Kedves Gazdálkodó! 

Ebben a gyakorlatban a GPS Logger for Android alkalmazást próbáljuk ki, amely során ismét 

több hasznos fogással ismerkedünk meg.  

FŐBB LÉPÉSEK: 

 

A gyakorlat négy fő részből áll, a 2. és 3. lépésről szeretnénk kérni a szokásos Google 

Tanterem feltöltést (ha az nem sikerül, a képernyőfelvétel emailben történő megküldését).  

1. Android alkalmazás telepítése alternatív forrásból (nem a Google Playstore-ból). 

2. Mozgás nyomkövetés (GPS Logging / Tracking). 

3. Naplózott és mentett állomány megjelenítése Google Térképen. 

4. Naplózott helyadatok mentése és megjelenítése szerveren (online kapcsolat esetén 

valós időben). 

A fenti lépéseket a következőkben részletesebben is megadjuk. 

WiseFarmer Tudásbázis link: https://learn.wisefarmer.eu/hu/node/46 

Az alkalmazás honlapja, magyar Google fordítással: 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fgpslogge

r.app%2F&sandbox=1 

A GPS Logger for Android az eszköz GPS képességeit 

használja, hogy rendszeres időközönként naplózza a 

koordinátákat GPS formátumú fájlokba. Ez különösen 

hasznos lehet a mezőgazdaságban, ha például a 

táblákon történt munkavégzést követően szeretnénk 

később visszanézni, mikor éppen merre dolgoztunk. 

 Az adatokat a Gazdálkodási Napló táblarajz 

moduljával kombinálva a műveletek típusára 

vonatkozó feljegyzések is könnyebben elkészíthetők.  

https://learn.wisefarmer.eu/hu/node/46
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fgpslogger.app%2F&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fgpslogger.app%2F&sandbox=1
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A GPS mozgáskövetés ezen kívül például a szaktanácsadók számára is hasznos lehet, hogy a 

szolgáltatás naplózása kapcsán később vissza tudják nézni, mikor melyik ügyfelüknél jártak. 

Az app nem csak helyi fájlokat ment, hanem felhőbe is tudja küldeni az adatokat, valamint 

'saját szerverre' is képes másolni a koordinátákat, ami azt jelenti, hogy valós időben egy 

tetszőleges agrár alkalmazásba is beküldhető, ott feldolgozható az adat.  Ennek az 

alkalmazásnak az is a sajátossága, hogy az akkumulátor hatékonysága nagyon kedvező. 

Működése úgy lett kialakítva, hogy az akkumulátor energiafelhasználását nagyobb 

igénybevétel esetén is alacsonyan tartsa, ezáltal a lehető leghosszabb ideig üzemeljen. 

LÉPÉSEK: 

1. TELEPÍTÉS 

Az alkalmazás jelenleg nem érhető el a Google Playstore-ban, ezért az alább megadott 

linkeket lehet használni (az ilyen típusú telepítés neve "Sideloading"*). 

App letöltése és telepítése közvetlenül az alábbi linkre kattintva: 

https://f-droid.org/repo/com.mendhak.gpslogger_107.apk 

vagy 

https://github.com/mendhak/gpslogger/releases/download/v106/gpslogger-106.apk 

A telepítés során engedélyezni kell a készüléken a külső, „ismeretlen” forrásból 

származó APK futtatását, valamint a szokásos eszköz hozzáféréseket (pl. GPS, média). 

  

 

https://f-droid.org/repo/com.mendhak.gpslogger_107.apk
https://github.com/mendhak/gpslogger/releases/download/v106/gpslogger-106.apk
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 *Az Android alkalmazásokra utalva az "oldalletöltés" általában azt jelenti, hogy APK 

formátumú alkalmazáscsomagot kell telepíteni egy Android eszközre. Az ilyen 

csomagokat általában a Google Playtől eltérő webhelyekről töltik le. Android 

felhasználók számára az alkalmazások telepítése csak akkor lehetséges, ha a felhasználó 

engedélyezte az "Ismeretlen források" beállítást a biztonsági beállításaiban.   

http s://en.wikipedia.org/wiki/Sideloading 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sideloading
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2. NYOMKÖVETÉS BEÁLLÍTÁSA 
 

 Beállítások egyedileg, a Naplózási részletek menüben, vagy 

 A WiseFarmer által előkészített Properties fájl URL-ről való bemásolásával: 

https://www.dev2.wisefarmer.eu/files/GPS_Logger_WF_profil.properties 

 
A beállítás helye – a Profil rész  menüben - legfelül: 

 

 

 

 Naplózott és mentett állománytípusok beállítása manuálisan is lehetséges, 

csakúgy, mint a mentés helyének megadása, módosítása. 

 

https://www.dev2.wisefarmer.eu/files/GPS_Logger_WF_profil.properties
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 URL-re küldés (4. Feladat) esetén saját azonosító beállítása (pl. név/email cím 

megadása) 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%LAT&lon=%LON&time=

%TIME&s=%SPD&sn=egyedi_azonosito 

egyedi_azonosito kicserélve saját névre, email címre stb. 

Részletesebb leírást ld. a 4. Feladatnál. 

 

 A naplózás elindítása, adatok mentése saját eszközre és / vagy küldése szerverre. 

 
 

 Feladat: a naplózott, naponta mentett fájl(ok) EGYIKÉNEK feltöltése a Google 

Tanterembe.  

A naplózott, naponta mentett fájlok a 

/storage/emulated/0/Android/data/com.mendhak.gpslogger/files/ címen 

találhatók (ha a címet nem módosította). Alábbiakban (3. Feladatnál) megadjuk, 

hogyan lehet kitallózni a fájlt.    

 Opcionális: a mentett fájl megküldése a wisefarmer.eu@gmail.com email címre. 

  

A GPS Logger for Android napi egy napló 

állományt készít, így az a dátum alapján 

könnyen visszakereshető.  Amíg nem ér 

véget a nap, és történik további mozgás, 

azokat a rögzítéseket  hozzáadja; a 

következő nap már új állományt kezd.  

Javasoljuk a CSV és KML formátumot 

használni, ezekre webes térkép megjelenítő 

is van. 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%25LAT&lon=%25LON&time=%25TIME&s=%25SPD&sn=egyedi_azonosito
https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%25LAT&lon=%25LON&time=%25TIME&s=%25SPD&sn=egyedi_azonosito
mailto:wisefarmer.eu@gmail.com
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3. ADATOK MEGTEKINTÉSE WEBES FELÜLETEN 

Feladat: 

 A naplózott állományok (pl. KML, CSV) megtekintése webes felületen. 

 Képernyőkép készítése a térképfelületről; egy markerre (pontra) kattintva az 

időpontot is meg tudjuk jeleníteni, és a képernyőképet ezzel együtt elkészíteni. 

 A képernyőkép feladat leadása a WiseFarmer Google Tanterembe. 

 Opcionális: Megosztása, elküldése a wisefarmer.eu@gmail.com email címre. 

 

LÉPÉSEK:  

Másolja be a Chrome böngészőbe az alábbi linket, nyissa meg az oldalt: 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/gpslogger_gmap.php 

A lap tetején menjen a fájl kiválasztására, és tallózza be a GPS Logger által naplózott 

állományt. Figyelem: KML és CSV formátumot tud ez a felület megjeleníteni. 

 

 
 

Ahhoz, hogy könnyebben be tudjuk tallózni az állományt, javasolunk egy jó fájlkezelő 

app letöltését a Google Playstore-ból, például ilyen a lehet a Total Commander:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalComman

der 

mailto:wisefarmer.eu@gmail.com
https://gn.eurofarmer.hu/gmap/gpslogger_gmap.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghisler.android.TotalCommander
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A fájl betallózásához először menjen a Fájlokra: 

 

Majd válassza a Total Commander-t.  Ott induljon ki egészen az SD kártya gyökerétől, aztán 

onnan megnyitogatva az alkönyvtárakat, tudja megtalálni és feltöltésre kiválasztani az adott 

naplózott fájlt. Az alábbi címen találhatók a GPS Logger által naplózott és mentett 

állományok (ha nem változtatta meg a címet az appban): 

/storage/emulated/0/Android/data/com.mendhak.gpslogger/files/ 
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A sikeres betöltés után az alábbihoz hasonló kép jelenik meg. A markerekre (zöld kis 

jelölőpontok) is rá lehet kattintani, ilyenkor mutatja a rögzítés időpontját is. 

Készítsünk egy képernyőfelvételt, majd a fent jelzett módon adjuk le (Google 

Tanterem) / küldjük el (wisefarmer.eu@gmail.com) azt. 

 

 
Lehetőségünk van a létrehozott KML állomány lementésére (a lap alsó részén), így azt 

más alkalmazásokba is át tudjuk vinni, meg tudjuk jeleníteni. 
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4. NAPLÓZÁS SZERVER KAPCSOLATTAL 
 

Ezzel a módszerrel nem szükséges manuális fájl feltöltés a webes térkép felületre, a 

táblagép az alábbi módon megadott URL hivatkozás alapján automatikusan 

kapcsolódik a szerver alkalmazáshoz, amely adatbázisba menti az egyedi 

azonosítóhoz tartozó rögzítéseket, így az folyamatosan és a későbbiekben is bármikor 

online megtekinthető.  

 

URL-re küldés  esetén saját azonosító beállítása (pl. név/email cím megadása): 

 Másolja be az alábbi URL-t a Mentés URL menüpontban megjelenő mezőbe. 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%LAT&lon=%LON

&time=%TIME&s=%SPD&sn=egyedi_azonosito 

 Az egyedi_azonosito karaktereket cserélje ki sajátjára, például saját nevére, 

email címére: 

 

  
 

Ha ezt megadta, és van internet kapcsolata, akkor a táblagép felküldi a szerverre a 

pontokat, amit alább megadott módon tud folyamatosan nyomon követni online, a 

web böngészőjében. 

 

Valós időben (szerverre küldés esetén) a térkép megtekintési link címe: 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/show_route.php?sn=egyedi_azonosito 

Az egyedi_azonosito karaktereket cserélje ki a fent megadott saját egyedi azonosító 

karakterekre. 

https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%25LAT&lon=%25LON&time=%25TIME&s=%25SPD&sn=egyedi_azonosito
https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/gpslogger.php?lat=%25LAT&lon=%25LON&time=%25TIME&s=%25SPD&sn=egyedi_azonosito
https://gn.eurofarmer.hu/gmap/tracker/show_route.php?sn=egyedi_azonosito


WISEFARMER: Connecting Farm Generations in the Digital Age Erasmus+ 2019-1-HU01-KA204-061083 

 
 

10 
 

A dátum intervallum megadásával és az OK gomb megnyomásával megjeleníthetőek a 

szerverre küldött útvonalak. 

 

A térkép alatt megtekinthetőek az út részletei is (pl. cím, távolság, idő, sebesség, stb.)  

 

 

 

 

 

 


