QR-kódos információs rendszer a Spirit of Balaton-on
. . . hogy az élményed még teljesebb legyen!

Kompár Krisztián 2013-ban vett részt először a Spirit of Balaton-on, a komppal
rövidített kört, majd 2014-ben már a teljes Balaton körüli utat teljesítve. Mivel az állomástól állomásig tartó, hosszú utat nem csak sportemberként tette meg, de foglalkozásából
eredően a W3host.hu számítástechnikai szakembereként is, megszületett benne egy olyan
rendszer ötlete, mellyel a résztvevőket egyrészt állomásonként lehetne regisztrálni, másrészt pedig minden állomáson új és aktuális információkat kaphatnának addigi és hátralévő útjukról. A rendszer idén, a 2015-ös Spirit of Balaton-on már üzemelni fog, minden
állomáson megtalálhatóak lesznek a hozzá tartozó QR-kódok, használatához pedig csak
egy okostelefon és néhány kattintás szükséges.
Pecsét vagy pecsét és QR-kód? Az idei Spirit of Balaton-on újabb eszközzel szeretnénk segíteni a 220
km-es távolság teljesítését, hogy jobban követhetőbbé, könnyebbé tegyük a Balaton körbetekerését.
Ehhez minden állomáson a vidám pecsételők fogadtatása mellett egy-egy egyedi QR-kód is várni fogja a
résztvevőket, melynek leolvasásával sok, az utunkkal kapcsolatos információt kaphatunk, azonban ennek
használata természetesen nem helyettesíti a pecsétek összegyűjtését!
Tehát a QR-kódok használata mellett szükséges a pecsétek gyűjtése is?
Igen, mindenképpen javasoljuk. A különböző települések pecsétjeivel teli pecsétkönyvünk akár
évtizedekkel később is nagyon szép emléke lesz a Spirit of Balaton teljesítésének, amit nem helyettesíthet
egy elektronikus rendszer. Továbbá sem a pecsétkönyv, sem az ellenőrzőlapok pecsételését nem
befolyásolja semmiféle esetleges technikai probléma (pl. ha lemerül a telefonunk), tehát a pecsétkönyv
mellett még akár az ellenőrzőlapok pecsételtetését is javasolni tudjuk, azzal együtt, hogy a QR-kódos
rendszert használók állomásadatai a teljesítést vizsgáló szervezők birtokába is kerülnek.
Hogyan működik és mire jó a QR-kódos rendszer? Ma már egyre többen rendelkezünk okostelefonnal,
ami alkalmas arra, hogy a közös fotók elkészítése után az állomásokon levő QR-kódot is lefényképezzük,
beolvassuk. Beolvasás után a böngészőnkben megjelenik az állomás rögzítésének oldala, ahol a
rajtszámunk, születési dátumunk és opcionálisan a nevünk megadása után elküldhetjük a SoB-szerver
felé, hogy teljesítettük az adott állomást. Ezenkívül a QR-kódok használatával gyorsan és könnyedén
kapunk hasznos információkat az állomásokról, a távolságokról, esetlegesen a nem velünk tekerő család-

tagjainkról vagy barátainkról, az ő pillanatnyi pozíciójukról. A OR-kód leolvasásakor egy központi
szerveren is rögzítésre kerülnek meglátogatott állomásaink.

A QR kód használatával milyen információkat láthatunk majd a telefonon?
Minden leolvasás után frissülni fog az adatlapunk tartalma és következők olvashatóak le:

- jelenlegi pozíciónk

- megtett távolságunk
- hátralévő távolságunk
- eddigi utunk időtartama
- átlagsebességünk
- a következő állomás neve, távolsága és működési ideje
- a következő állomás adatai (cím, alapvető információk és egy kisméretű térkép a
könnyebb megtalálásához)

- összes állomás listája

- Balaton-térkép az összes teljesített és teljesítetlen állomással (zöld és piros pontok)

- az összes, a QR-kódos rendszert használó résztvevő listája
- barátunk/családtagunk/ismerősünk jelenlegi helyzetének lekérdezhetősége
(résztvevőtárs-követés)

- eredmények küldése email-ben: az érintett állomások listája és a hozzájuk tartozó leolvasások
időpontjai a megfelelő gombra kattintva egyszerűen elküldhetők az általunk megadott email-címre, így
például az utunkat követő családtagok vagy barátok egyszerűen értesíthetők pillanatnyi pozíciónkról és
addigi utunkról

Hogyan nézhetjük meg ismételten az adatlapunkat, ha leolvasás után vagyunk és bezártuk a
böngészőnket a telefonon?
Érdemes a kedvencek közé elmenteni a http://sob.w3host.hu címet. Ezt beírva a telefonunkba (abba a
böngészőbe, amivel előzőleg leolvastuk a QR-kódot) ismételten megjelenik a saját adatlapunk.
Mit tegyek, ha két okostelefonom is van :-), és a másikat szeretném használni a továbbiakban?
Lehetséges az állomások rögzítésének folytatása a másik okostelefonon?
Igen, lehetséges. A következő állomás QR-kódját a másik telefonnal kell beolvasni és rögzíteni, pontosan
megadva a rajtszámot és a születési dátumot.
Kimaradt egy állomás, mit tegyek?
Nincsen semmi gond, a következő állomás QR-kódját kell majd beolvasni. A térképen ugyan
teljesítetlennek jelöli a rendszer a kimaradt állomást, de a többi adat számításánál ez nem fog
pontatlanságot okozni.
Többen együtt, egy csapatban teljesítjük a Spirit of Balaton-t, de csak egy okostelefonunk van.
Lehetséges így is a rögzítés mindenki számára?
Igen, lehetséges, csak egy kicsit kényelmetlenebb lesz abból a szempontból, hogy ugyanazzal a telefonnal
annyiszor kell majd leolvasni a QR-kódot, ahányan vagyunk, és minden esetben be kell írni a
rajtszámokat és a születési dátumokat.
Letekertem, teljesítettem a teljes kört, mi a teendő?
Jókedvűen pihenni egy nagyot :-) Az utolsó állomás QR-kódját ismételten le kell olvasni és rögzíteni,
ezzel a rendszer rögzíti a teljes kör teljesítését.
Nem tudom beérni a Balaton szépségével és egy második kört is meg akarok tenni. Lehetséges
ekkor is a QR-kódos rendszer használata?
Igen, lehetséges. Az első kör teljesítése után egy piros színű gomb jelenik meg, amivel indítható a
második kör rögzítése. Ekkor az első kör adatai eltárolásra kerülnek és a rajtszám mögé egy "f" betű kerül
(a „first” rövidítéséből).
Kell valamiféle alkalmazást letöltenem az okostelefonra a QR-kódos rendszer használatához?
Az okostelefonok egy része gyárilag rendelkezik a QR-kód leolvasásához szükséges szoftverrel,indulás
előtt érdemes ellenőrizni a következő pontban található QR-kóddal.
A következő ingyenes, szabadon használható szoftvereket javasoljuk:
Android-os telefon esetén (google store): QR Code Reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client&hl=hu
IPhone esetén:
https://itunes.apple.com/hu/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
Windows-os telefon esetén: QR Code Reader
http://www.windowsphone.com/hu-hu/store/app/qr-code-reader/e21dee2d-9c1c-4f25-916f-c93d25da8768

Van-e lehetőség a QR kódos rendszer kipróbálására indulás előtt?
Igen, és javasoljuk is mindenkinek, akinek felkeltette érdeklődését és szeretné használni.
Ha a következő DEMO-QR-kódot beolvasva, majd bármilyen rajtszámot és születési dátumot megadva
eljutunk a DEMO adatlapra, akkor a Spirit of Balaton napján is tökéletesen fog működni a rendszer!

Hol tekinthető meg a résztvevők listája?
A Spirit of Balaton alatt a telefon adatlapjáról, utána pedig a következő oldalon azonnal látható lesz a
QR-kódos rendszert is használó résztvevők listája:
http://sob.w3host.hu/Statistics/getSobStat

