Operasional Singkat
PENGGUNAAN APLIKASI GPS MAP CAMERA
1. Akses Google PlayStore melalui gadget/smartphone anda;

2. Gunakan fasilitas pencarian untuk mencari aplikasi GPS Map Camera:

maka akan muncul berbagai macam aplikasi yang memiliki kemampuan
umum GPS kamera. Silahkan pilih aplikasi GPS Map Camera yang dibuat
oleh JK Fantasy;
3. Lakukan proses instalasi dengan klik tombol INSTALL atau PASANG jika
gadget anda menggunakan bahasa Indonesia:
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4. Setelah melakukan proses instalasi, silahkan anda jalankan aplikasi
tersebut:
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a

Tampilan area kerja

Tampilan area setting

Format

a. Tampilan Area Kerja:
Pada tampilan area kerja akan tampak informasi yang secara
otomatis muncul dan terdiri dari 3 kolom yaitu: peta lokasi yang
ditunjukkan dengan “red pin”, nama alamat lokasi beserta tanggal
dan waktu pengambilan gambar, serta informasi cuaca yang
ditunjukkan dalam 2 besaran suhu celcius dan fahrenheit;
b. Tampilan Area Setting yang disebut Draw Style, terdiri dari 2
bagian yaitu: format dan color:
i. Format add datetime: menampilkan
format tanggal dan jam dengan pilihan
nama hari (w) serta format 24 jam;
ii. Format map+address+weather:
menampilkan kombinasi
peta+alamat+cuaca;
iii. Format map+lat/lng+weather:
menampilkan kombinasi
peta+latitude/longitude+cuaca;
iv. Format map+both+weather:
menampilkan kombinasi peta+2 jenis
besaran suhu dalam bentuk celcius dan
fahrenheit;
v. Format map+address: menampilkan
kombinasi peta+alamat;
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vi. Format map+lat/lng: menampilkan
kombinasi peta+latitude/longitude;
vii. Format map+both: menampilkan
kombinasi peta+latitude/longitude
dalam bentuk table;
viii. Format address: menampilkan data
alamat;
ix. Format lat/lng: : menampilkan
latitude/longitude;
x. Format address+lat/lang (both):
menampilkan kombinasi alamat+
latitude/longitude.

Color

Seluruh format tersebut telah terseleksi
secara otomatis, sehingga kita perlu mencoba
kombinasi format-format tersebut agar sesuai
dengan kebutuhan.

Opsi color atau pewarnaan dapat disesuaikan
pilihan-pilihan sesuai kebutuhan dan selera
anda

5. Setelah melakukan pilihan-pilihan pada Draw Style, maka anda dapat
mulai melakukan pemotertan:
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(Contoh gambar sebagai represntasi seluruh pilihan informasi hasil setting pada Draw
Style akan muncul secara otomatis dibawah layar)

6. Aplikasi ini membuat duplikasi berupa gambar asli yang tidak
menyertakan informasi Draw Style:

Penggunaan Aplikasi GPS Map Camera | EN911

3

Operasional Singkat

Gambar asli (original picture) ini akan diberi nama: xxxxx_[org].
7. Catatan:
a. Mudah digunakan
b. Aplikasi ini tidak mengharuskan kita melakukan setting setiap
melakukan pemotretan area yang baru, karena semua draw style
sudah terseleksi pilhan-pilihannya;
c. Sangat cocok untuk penggunaan data dan lokasi alamat, Karena
langsung menampilkan meta data informasi yang sudah ada di
Google Map;
d. Masih menyertakan iklan saat menutup aplikasi.
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