
GCPC mozgó geoláda használata 

 
A dobozban található USB-s eszközön található program futtatásához szükséges: 

- személyi számítógép (PC), melyen Windows, Linux vagy iOS rendszer van 
- java futtatási környezet, mely a www.java.com-ról tölthető le 
- Windows esetében lehetőséged van java telepítése nélkül is használni a gépházat (ld. 1. pont) 

 
Mielőtt megkeresed a ládát, próbáld ki a gépeden a GCPC ládoldalról letölthető próbaverziót! Ha ezt tudod 

az alábbiak szerint futtatni, akkor a ládával sem lesz gondod. 
Ha ez a teszt nem sikerül, akkor a valódi ládában a jelszóhoz sem fogsz hozzáférni! 
 

Az alábbi leírás a teszt és a valódi ládában lévő USB eszköz esetén is használható. A tesztnél le kell tölteni a teszt 
ZIP fájlt és használat előtt kitömöríteni. A valódi ládánél ezt nem kell elvézeni. 

 
Ha megtaláltad a ládát és PC közelébe értél vele, akkor csatlakoztasd az USB eszközt, majd a PC-den keresd meg 
a program mappáját és kövesd az alábbi útmutatót: 

 
 

1) A program a “GCPC_futtatása.jar” fájlal indítható el:

 
 
Amennyiben valamilyen oknál fogva a fenti módszerrel nem indul el a program (pl. az Internet Explorer nyílik 

meg), akkor próbálkozz a “GCPC_ha_nem_indul.bat” fájlra kattintva indítani a programot. Ez a java-t indítja el 
és meghívja a “GCPC_futtatása.jar” programot. 
Ha nincs telepítve java a Windows gépeden, akkor használhatod a “GCPC_Windows_hordozható.bat” indítófájlt 

is. Ennek segítségével a “jre” könyvtárban található hozdozható java környezetben fog elindulni GCPC. 
 

2) Elindítás után be kell írnod az indítási jelszót, ami “gcpc” (csupa kisbetű, idézőjel nélkül). 
Ezt csak itt kell használnod, ez nem változó jelszó és máshol ezt nem kell felhasználnod (ez a program 
megnyitási kulcsa). 

 

 
  



3) Megnyitás után ez a képernyő fogad: 
Ez a virtuális log füzet. Az oszlopokban találod a bejegyzések dátumát, a felhasználó(k) neveit, a megadott 

jelszavakat (legújabb legalul), a mozgó ládára mutató linket és a felhasználó által tett bejegyzést (megjegyzés 
rovat). Az utolsó (kategória) oszlopot hagyd figyelmen kívül. 

 

 
 

Görgess a lista legaljára a legutolsó bejegyzésért és az aktuális jelszóért: 
 

 
 
  

Régi jelszavak 

A legalsó az aktuális! 



4) Az utolsó bejegyzés fölött jobb egérgombbal kattintva több lehetőséged is van.  
Pl. a jelszót nem kell megjegyezned és a láda honlapján beírnod, hanem a vágólapra másolhatod azt: 

 

 
 

A jelszó segítségével a geocaching.hu oldalon jelentsd be a szokásos módon a megtalálásodat. Ezután szerkeszteni 
tudod a mozgó oldalát. Állítsd betegre a ládát! (Ezeket a lépéseket itt nem részletezem.) 

 
 
 

5) Jegyezd be a virtuális füzetbe a találatodat és adj meg egy új jelszót, kattint az alábbi gombra: 
 

 
  

Jobb kattintás a legalsó 

bejegyzésen, majd jelszó 
vágólapra másolása. 
URL-t választva megnyílik a 

láda oldala a böngésződben. 



A felbukkanó ablakban a dátum automatikusan kitöltésre kerül (módosíthatod, ha szükséges).  
❖ Írd be a geocaching felhasználói nevedet (több megtaláló esetén ide több név is beírható) 

❖ Add meg az új jelszót, ezt jegyezd meg! A jelszó erősség érték nem fontos, csak tájékoztató jellegű. 
❖ Az URL automatikusan kitöltésre került, a láda oldalára mutat. 

 

  
 

Bejegyzés (nem kötelező): 
 

 
 

Ha végeztél az adatok megadásával, akkor kattints az “Új bejegyzés és új jelszó hozzáadása” gombra: 
 

 
  

Ha szeretnél ide is bejegyzést írni, 
megteheted (üzenet a következő 

megtalálónak, írd be, ha pótoldad 
a bocsi cetliket, stb.) 



Ezzel kész is a bejegyzésed szerkesztése! 
 

A füzet mentéséhez egyszerűen zárd be a programot (a mentés opció hibaüzenetet fog adni, mert egy beállítás 
fájl írásvédett a véletlen módosítások miatt). 

 
A program bezáráskor rákérdez, hogy szeretnéd-e menteni a bejegyzéseket. Természetesen: igen (bocs, ezt nem 
tudtam “yes”-ről átírni). :) 

 

 
 

Az USB-ből biztonságos leválasztással távolítsd el a “füzetet”. 
 
Indulhatsz új rejteket keresni! :) 

Ne felejtsd el felírni magadnak az új jelszót, mert még szükséged lesz a láda oldalának szerkesztésénél erre. 
 

A további teendőket megtalálod a láda oldalán. 
 
Néhány dolog, amit jó, ha tudsz: 

 
❖ A digitális logfüzet gyakorlatilag egy jelszó menedzser program (a magyar nyelvi fájl szövegét 

módosítottam), ezért van benne sok “felesleges” funkció 
❖ Az elején a program egy megnyitási jelszót kér (ez a “gcpc”), mivel a “füzetet” titkosítva tárolja, s csak 

ezzel a jelszóval férsz hozzá. 

❖ Módosíthatod is a saját bejegyzésedet 
❖ Törölni is lehet, de nagyon vigyázz! Csak indokolt esetben törölj, és csak a sajátodat. Törlés helyett inkább 

javítsd a módosítás opcióval. Más bejegyzését nem illik kitörölni. 
❖ Azért java környezetben fut a program, hogy Windows, Linux és iOS alatt is használható legyen, tehát PC-

k alatt. 

❖ A mobil és a tablet nem PC, így azon nem tudod futtatni a programot (szólj, ha sikerült). 
❖ Sok dolgot lehet a programban piszkálni, ha kérhetlek: ne tedd! 

❖ Bizonyos gombok fötött tartva az egeret további magyarázatokat kapsz kis felugró ablakokban. Mi és miért, 
stb. 

❖ Ha van javaslatod/kérésed, akkor írj nekem emailt a részletekről. 

 
  

Bezárás, majd a mentés 
megerősítéséhez: igen 

(yes) gomb. 
 
Kész vagy! 



 
Elveszett eszköz pótlásához egyetlen fájlra van szükség: a jelszavakat tartalmazó titkosított fájlra. A többi 

megvan (a program, ez a leírás). 
 
Ha segíteni szeretnél biztonsági másolatot készíteni, küldd el nekem emailben a jelszavak.pwm  fájlt! 

 

Köszönöm és jó szórakozást kívánok! 
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