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Jegyzet 2: Android alkalmazások listája

A szükséges Android alkalmazások listája
Cél

Az applikáció
neve

geocaching “kincskeresés”

Columbus

monitoring GPS function

GPS Status

fájlkezelő

Astro

univerzális fájlkezelő

ES File Explorer

szerver elérés FTP-n keresztül

OI File Manager

használata szükséges a Columbus-ban való
keresgéléshez.

FTPServer

néhány Samsung eszközön nincs USB
csatlakozó. A helyi hálózat, (Local Area
Network, LAN), FTPServer ajánl elérhető más
megoldásokat is.

böngésző

Firefox

a lehetséges legfrissebb verzió

hangrögzítő

Virtual Recorder

opcionális

mp3 encoder

FreeMP3Droid

opcionális

Mp3 player

StreamFurious

talán szükséges lehet néhány régebbi
okostelefonra.

QR kód olvasó

QR Droid

opcionális

megfelelő nyitott forráskódú alkalmazás a
geocaching játékhoz

Kérjük vegye figyelembe, hogy a megjeleölt navigációs és MP3 technológiák nagyon erősen
igénybeveszik az eszközök energiáját, ezért ügyeljen rá, hogy mindig teljesen feltöltött eszközökkel
kezdjen dolgozni. Mindig legyen Önnel cserélhető/pót akkumulátor vagy elem és USB kábel az
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adatok fel/letöltéséhez. Ha rendelkezik az adat átviteléhez szükséges kábellel, mindenképpen hozza
magával, mert ha semmilyen más adatátviteli technológia nem működik a kábel segítségére lehet,
hogy analóg módon játsza át számítógépére a hangfájlt. Természetesen, Apple eszközök szintén
használhatók, bár ebben az esetben az audió adatok mozgatása kissé nehézkesebb és az elérhető
geocaching alkalmazások száma is korlátozottabb.
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