
Adatfeltöltés az OpenBioMaps 

felületen

Összeállította:

Bércesné Mocskonyi Zsófia



Geometria formátuma

1. x,y koordináták

• földrajzi vagy vetületi koordináták

• pl. 628936.23 256684.34

2. WKT (Well-known-text) geometria

• szöveges leíró nyelv

• pl. POINT (19.02109997346997261 47.94934999197721481)



Adatfeltöltés lépései

1) Űrlap kiválasztása

2) Adatok feltöltése és szerkesztése a szerkesztő felületen

3) Feltöltés az adatbázisba



Adatfeltöltő oldal megnyitása



Feltöltés a szerkesztő felületre térképen 

kiválasztott pozíció alapján



Ha nem áll rendelkezésünkre koordináta, lehetőség van térképen 

kiválasztott ponthoz rendelni az adatot. 

Űrlap kiválasztása

1.

2.

Ehhez a feltöltő formulánál válasszuk a „webes űrlap” ikont!



1.

2.

Térkép előhívása

1. A Geometria oszlop kívánt sorában a cella sarkában lévő kis       ikonra kattintsunk! 

2. A felugró ablakban válasszuk a „koordináták térképről” lehetőséget!



1.

2.

3.

Pont lerakása

1. A jobb alsó 

sarokban 

található pont 

elem hozzáadás 

ikont válasszuk! 

2. Válasszuk ki a 

kívánt helyet a 

térképen!

3. A kívánt 

koordináta 

kiválasztása után 

kattintsunk a 

„pick up this

geometry” 

gombra!



Koordináta beírása

A választott koordináta a megfelelő cellába automatikusan beírásra kerül.



Feltöltés a szerkesztő felületre ismert 

koordináták alapján



Ha rendelkezésünkre áll koordináta, lehetőség van azokat az 

adatfeltöltés során kézzel beírni.

Űrlap kiválasztása

1.

2.

Ehhez a feltöltő formulánál szintén a „webes űrlap” ikont válasszuk !



Koordináták beírása kézzel

Ha ismert a koordináta, akkor a megfelelő cellákba (X koordináta, Y koordináta) kézzel is beírható. 

Ennek során az alábbiakat kell figyelembe venni:

• WGS84 koordináták esetén a X érték a kisebb szám (pl. 18.345278)

• EOV  koordináták esetén a X érték a nagyobb szám (pl. 654738, vagy 645372.34)

• mindkét esetben pontot kell használni a tizedesvessző helyett!

• EOV koordiáták feltöltése esetén a koordináta rendszert a táblázat alatti legördülő menüben át kell 

állítani „HD72/EOV”-ra!



Feltöltés a szerkesztő felületre fájlból, 

szerkesztés



Feltöltés fájlból

(fájl feltöltés űrlap)

Nagyobb mennyiségű adat esetén lehetőség van fájlból feltölteni az adatokat.

Ehhez válasszuk a „fájl feltöltés” ikont!



A feltölthető formátumok felsorolása a megjelenő felületen látható.

1. A „Tallózás” gomb segítségével válasszuk ki a kívánt fájlt 

2. Kattintsunk a lap alján lévő „feltöltés” gombra!

1.

2.

Fájl feltöltés űrlap



Szerkesztő felület

A szerkesztő felületre feltöltött adatokból egy oldalon 20 rekordot jelenít meg (beállítható

más érték is), az oldalak lapozhatók.



Szerkesztő felület

Választható 

excel tábla 

munkalap.

További sorok 

hozzáadásának 

lehetősége.

Betűméret 

változtatása.



Oszlopok beállítása

A bal oldalon láthatóak az adatbázis oszlopok nevei, ezeket megfeleltethetjük a saját

táblázatunk oszlopainak. Ehhez az adatbázis oszlop paneljét húzzuk a táblázatunk megfelelő

oszlopának fejlécéhez. (A pirossal jelölt oszlopok kitöltése kötelező, a szürkék opcionálisan

megadható adatok.)

A feltöltő felületen automatikus oszlopnév felismerő algoritmus működik, ami felismeri a

koordinátákat, illetve a táblázatunk oszlopnevei alapján megpróbálja megfeleltetni az

oszlopokat. Ez természetesen felülbírálható a panelek ide-oda mozgatásával.



Sorok kihagyása

Az egyes sorok elején lévő jelölőnégyzet kipipálásával bármelyik sor kihagyható a 

feltöltésből. 



gpx fájl feltöltése

GPS-ről letöltött gpx fájl feltöltése esetén a Geometria és a Dátum oszlopok az eredeti 

formátumukban feltölthetők, módosításuk nem szükséges.



Auto fill

A feltölteni nem kívánt oszlopok tartalma felülírható, vagy feltöltésük kihagyható. A 

kitöltéshez segítséget nyújt a sárga „auto fill” mező. Az ebbe beírt értékek az „Enter” gomb 

megnyomása után az összes rekordhoz beíródnak (kivétel a kihagyásra jelölt sorokat). 

A táblázatba természetesen kézzel is beírható bármi, a Crtl+C, Ctrl+V billentyűkombinációk is 

használhatók.



Feltöltés az adatbázisba



Adatfeltöltés előtti beállítások

Lehetőségünk van térképen ránézni 

előzetesen az adatokra. 

Feltöltés előtt állítsuk be a vetületi rendszert 

(alapértelmezésben WGS84).

Megjegyzést is fűzhetünk a feltöltéshez 

(alapértelmezésben a feltöltött fájl neve).



Adatfeltöltés

Ha elkészültünk, nyomjuk meg az „Adatok 

feltöltése” gombot. A beállított ellenőrző 

algoritmusok ekkor futnak le, ezek eredményéről, 

vagy a feltöltés sikerességéről üzenetet fogunk 

kapni.



Adatfeltöltés hibaüzenetek

Ha piros betűkkel írt hibaüzenetet kapunk, akkor olyan hibát talált a rendszer, ami 

megakadályozza az adatok feltöltését. 

Ilyen hibák lehetnek:

• Valamelyik kötelező mező, vagy annak kitöltése hiányzik

• EOV koordinátákat WGS84-ként akarunk feltölteni, vagy fordítva

• Egyedszám oszlopban szöveges adat szerepel

• Dátum oszlopban dátumként nem értelmezhető adat van

Az „[ugorj]” gombbal a hibás sorhoz tudunk navigálni.

A hibák kijavítása után a bal felső sarokban lévő mentés gombra                kattintva tudjuk elmenteni 

a változtatást!

A hibák kijavítása, vagy a hibás sorok kihagyása után újra megpróbálkozhatunk az adatok 

feltöltésével.



Adatfeltöltés befejezése

A sárga betűkkel írt üzenet figyelmeztetés, de nem akadályozza meg az adatok 

feltöltését. 

A esetleges módosítás, vagy a figyelmeztetés tudomásul vétele után újra az „Adatok 

feltöltése” gombra kattintva az adataink bekerülnek az adatbázisba. 

Erről visszaigazoló üzenetet kapunk (feltöltött rekordok száma és kiterjedése).



Adatfeltöltés ellenőrzése

Feltöltött adatainkat a webes felület térképi 

részén azonnal megnézhetjük.



Adatfeltöltés ellenőrzése

Feltöltött adataink 

megjelennek a térképi 

felületen, illetve 

lejjebb görgetve az 

oldalt a feltöltésünkről 

készült 

összefoglalókat is  

megnézhetjük.



Korábbi feltöltések adatai

Feltöltéseink 

fontosabb adatai 

visszakereshető a 

profil oldal 

„Aktivitás” pontjánál, 

és ezek a feltöltések 

számára kattintva 

kilistázhatóak. 



Korábbi feltöltések adatai

feltöltés dátuma
feltöltés egyedi 

azonosítója

Ezek az adatok beíródnak a 

adattáblába is, az „obm_datum” 

és „obm_uploading_id” 

oszlopokba.

Az egyes feltöltések 

részletesebb adatai a 

„Details” oszlop adataira 

kattintva érhetők el.

Az egyes feltöltések térképen 

is megnézhetők.

A listában a feltöltés dátuma, egyedi azonosítója és a hozzáfűzött megjegyzés látható 

(ami alapértelmezésben a feltöltött fájl neve). 


