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2. MODUL ‐ GYAKORLAT
Kedves Kolléga!
Az alábbiakban egy olyan – szaktanácsadásban is alkalmazható ‐ példát mutatunk be, amelynek
kapcsán lehetőség lesz a terepi adatrögzítés kipróbálására okos mobiltelefon vagy tablet
segítségével.
A terepi adatrögzítés (field data collection) számos területen jól használható a mezőgazdaságban,
mivel általában igény van az ügy időpontjának, helyszínének, képi megjelenítésének, esetenként
mozgóképnek és hangfelvételnek (pl megjegyzés bediktálása) a rögzítésére, és a telefon mindezeket
alapból tudja, így nem kell hosszasan gépelgetni, nyomogatni, csak a telefon funkcióit elindítani. Az
applikáció további előnye, hogy rögzítéskor nem igényel internet kapcsolatot, ha nincs mobilnet,
akkor is mentődik az adat, amely később csatlakozva kényelmesen feltölthető a „felhőbe”. A
beküldés megtekintehtő a projekt weboldalán, tehát később böngészőben, pl. PC‐n is kényelmesen
megnyitható, térképi felületen látható, tovább szerkeszthető, saját gépre menthető.
A piacon több olyan App is létezik, ami használható ilyesmire, az alábbi példában mi az EPICOLLECT‐
et választottuk, amely eleve ökológusok, növényvédők, epidemiológusok felhasználási esetei kapcsán
került kifejlesztésre a londoni Imperial College (Department of Infectious Disease Epidemiology)
által.
Bővebb információ: https://five.epicollect.net/
Letöltés:



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.imperial.epicollect.five&hl=en_GB
IOS: https://itunes.apple.com/us/app/epicollect5/id1183858199?mt=8

Érdekesség: ezt az appot használják például a Channel Island térségében delfinek, fókák, cápák
tengeri életének rögzítésére; kolibri földi megfigyelés adatgyűjtésére; iskolákban biológia órán fajok
felismerésre és számlálására; különféle felmérésekre (zajszennyezés, pénzügyi szolgáltató
ismertsége); a hazai nemzeti parkokban a védett fajokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, szaktanácsadók
általi növényvédelmi megfigyelések rögzítésére, stb.

Feladat:
1. Telepítse az Appot. Figyelem: ha nem sikerül a telepítés, a feladat böngészőben (asztali
számítógépen) is elvégezhető: https://five.epicollect.net/project/ship2019‐innovation‐request‐
form/data, google account belépést követően
2. Engedélyezze telefonján a kért GPS, kamera stb hozzáférési kéréseket
3. Indítsa el az App‐ot

Online kurzus ‐ 2. Modul

4. Lépjen be Google fiókjával, amennyiben rendelkezik ilyennel, ez esetben a beküldött adatot a
webes felületen is fogja tudni később szerkeszteni.
5. Menjen az +Add Projectre, írja be a projektünk kódját: SHIP2019, majd töltse be az űrlapot
telefonjára.
6. Töltse ki az adatlapot, ahol lehet, használja a mobil eszköz beépített funkcióit (GPS, hely, idő,
fotó stb).
7. Kitöltés után – internet kapcsolat esetén – töltse fel a terepen rögzített adatokat.
8. Menjen a projekt internetes weblapjára:
https://five.epicollect.net/project/ship2019‐innovation‐request‐form/data
és tekintse meg az ön által létrehozott bejegyzést. Bejelentkezés esetén módosításra is van
lehetősége.
9. Ha bármilyen kérdése van, hívhatja a hazai segélyvonalat: 06 30 352 6869 (web GN
szupport).
Példa lehetséges tartalomra, gazdálkodói problémára:
A SmallHolder Innovation Platform ‐ SHIP projekt céljáról, tevékenységéről alább olvashat.
Néhány példa lehetséges problémára, megoldási igényre:







Kockzázatok, káresemények: növényi/állati betegség megjelenése, levélkárosodás, vadkár,
viharkár, jég‐ és fagykár, aszály, előrejelzés szükségessége.
Technológia, termelés: karbantartás, meghibásodott eszközök javítása, öntözés,
termékfeldolgozás, organikus gazdálkodás, precíziós gazdálkodás, talajállapot, biomassza
alapú energiaforrások, alternatív megújuló energia lehetőségek.
Piac, értékesítés: termelési szerkezet megtervezése, értékesítési nehézségek, árinformáció,
hozzáférés helyi piacokhoz, földvásárlási lehetőség, termelési volumen növelés
szükségessége, hitelfelvételi lehetőség, inputok beszerzése.
Menedzsment, adminisztráció: gazdaság átadás, gazdaság összevonás vagy szétbontás,
munkaerőhiány (kieső emberi munkaerő kiváltása technológiával), pályázatok, támogatások
kezelése.
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SmallHolder Innovation Platform ‐ SHIP projekt rövid bemutatása
http://dev.agrowebcee.net/ship/
A Szent István egyetemen működő GAK (http://gak.hu) munkatársai a FAO‐val (ENSZ mezőgazdasági
szervezete), valamint több európai ország szakértőivel közösen egy olyan paltform kialakításán
dolgoznak, amely innovatív jó példák és gyakorlatok bemutatásával, lehetséges alkalmazások,
módszerek továbbításával, visszacsatolásáva hozzájárulhatnak a gazdálkodói problémák
megoldásához, a termelők versenyképességének javításához, készségeinek fejlesztéséhez.

A rendszernek két bemenete van:
1. egyik oldalról a fejlesztők, kutatók, innovatív termékeket és szolgáltatásokat előállító
szervezetek töltik fel leírásaikat:
https://dev.agrowebcee.net/ship/innovations/add‐new‐innovation/
2. a másik oldalról – ld fenti példa a terepi adatgyűjtésre ‐ a gazdálkodók és szaktanácsadók
továbbítják a rendszer irányába a problémákat:
https://dev.agrowebcee.net/ship/farmer‐issues/add‐new‐problem
A platform felületén a gazdálkodói ügyek és a lehetséges megoldások összekapcsolása a SHIP
platform szakértők feladata, akik a gazdálkodók részére vissza is küldik a javasolt megoldásokat.

