
Kedves Tesztelő! 

 

Örülök, hogy felkeltette érdeklődésedet ez a kísérlet, először is szeretném megköszönni, hogy időt 
szánsz rá! 

Alföldy-Boruss András vagyok, 28 éves, főállásomban elemző menedzser vagyok a Magyar 
Telekom Nyrt-nél, munka melletti elfoglaltságom a stresszkutatás digitalizált formában. 

A tesztelés célja egy olyan alkalmazás létrehozása, mely képes felismerni a felhasználó stressz 
szintjének alakulását, és releváns eltérések esetén felhívja a figyelmet a megnövekedett stressz 
szintre. Ezzel az alkalmazással megelőzhető a stressz hosszú távú negatív hatása, mely csökkenti 
a stressz egészségre gyakorolt káros hatást, javítja az életminőséget és elősegíti a tudatos 
életmód alkalmazását. 

Mielőtt elkezdenénk, szeretnék megosztani Veled néhány fontos információt a tesztet illetően. 

Ahhoz, hogy a teszt sikeres legyen a következő feltételek teljesülése szükséges: 

- Android okostelefon 

- Légy okostelefon “Heavy user” 

- AndroSenzor applikáció és kiegészítő applikáció letöltése és folyamatos működtetése 1 héten 
keresztül, hétfőtől vasárnap végéig. 

- Az applikáció által létrehozott csv típusú fájlok elküldése e-mailben 1 héten keresztül, hétfőtől 
vasárnap végéig. Ezek nagyméretű fájlok is lehetnek, így a küldéskor javasolt wifi használata 
(esetleg pc segítségével mentsd le az adatokat küldés előtt). 

- Naponta egyszer, egy idősoros stressz szint felmérés kitöltése papír alapon 1 héten keresztül, 
hétfőtől vasárnap végéig (lsd. minta). 

Fontos tudnivalók: 

- Az applikáció csökkenti a készülék üzemidejét, azaz sűrűbben kell töltened (kb.30-40%). 

- A tesztelési időszak alatt mindent ugyanúgy használj, ahogy máskor is. 

- A nagyméretű fájlok feltöltése nehézséget okozhat, ezért nem árt a közepes szintű felhasználói 
ismeret.  

- A mérés hitelessége érdekében próbáld meg a saját stressz szintedet a valóságnak megfelelően 
lerajzolni olyan módon, hogy az alvások idejére ne írj értéket. 

Összefoglalva, ez a teszt nem túlzottan időigényes, ám nem szeretnék kellemetlenségeket okozni, 
így csak akkor vágj bele, ha felkészültél a fentiekre. :) 

A teszt eredményét az anonimitás megtartása mellett fogom felhasználni, első sorban 
adatbányászati és kísérleti céllal. Célszerű a tesztidőszak kezdete előtt kipróbálni a szoftvert, a fájl 
küldést és kipróbálni a várható üzemidőt. 

 

Nos, kezdhetjük? :)  

http://web.t-online.hu/alfoldyba/sablon.xls


Stresszteszt 

Próba időszak: elolvasástól egészen 2013.12.15 estig 

Aktív teszt időszak: 2013.12.16 hétfő ébredéstől - 2013.12.22 vasárnap lefekvésig 

Cél: Tesztelőnként kb. 160 órányi adat összegyűjtése a telefon mérőeszközeiről egy app segítségével 

Jelentkezés tesztelőnek: Kérlek, írj egy e-mailt arról az e-mail címről, melyről később is küldeni fogod a 
fájlokat. Tárgy: „Jelentkezés stressz-tesztre” 

 

1.) Az applikáció telepítése  
Egy applikációt és egy kiegészítőt kell letölteni a Google Play áruházból: 

a.) AndroSenzor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor 

b.) Androsenzor KeepAwake: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor_keepawake 

Letöltés és telepítés után az alábbi beállításokat kell lemásolni:       

                    

mailto:andras@alfoldy-boruss.hu?subject=Jelentkezés%20stressztesztre
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivasim.androsensor_keepawake


               

Az aktív érzékelőknél mindet válaszd ki! 

A hangszint kalibrálásnál 120db-re legyen állítva. 

A rögzítési időköz 1 mp-re legyen állítva. 

  



                 



 

A piros négyzetre nyomva indítod el a rögzítést, ezt 
követően egy piros kör jelzi a felvételt. 

Figyelem! 

Naponta legalább kétszer érdemes újraindítani a felvételt 

(kétszer megnyomod a stop/start gombot), annak 

érdekében, hogy ne legyenek túl nagyméretűek a fájlok. 

A sikeres telepítést követően elkezdődhet a használat. Ne feledd, a 
telefon üzemidejét csökkenti a mérés, ezért töltsd amikor lehet. Az 

aktív mérés december 16-án, hétfőn reggel kezdődik és vasárnap este 
zárul.  



2.) Napi stressz szint rögzítése 

Azért, hogy legyen korrelációs alapunk, egy egyszerű napi értékelésre kérlek 

meg. Ez csupán abból áll, hogy minden nap végén jelöld meg, hogy a napod 

során melyik órádban hogyan alakult a stressz szinted. Itt egy olyan 

önértékelésről van szó, melynél a legfontosabb a saját értékelésetek, hogy Ti 

hogyan éreztétek magatokat. Ha nem emlékeztek, vagy nem jelentős, 

becsüljetek bátran érzéseitekre alapozva. 

Kérlek, hogy ezt az űrlapot minden nap este töltsétek ki, és küldjétek el nekem. 

Az űrlap formátumára javaslom az Excel-t, de ez nem kötött, bármilyen 

formában elküldheted, ahogy Neked kényelmes. Formai követelmény: 

Órák 1-24-ig, mellette 1-10-ig értékelésben az általad érzett stressz szint, ahol 1 

= stresszoldó helyzet, 5 = semleges, 10 = nagyon stresszes. Alvás idejére ne írj be 

értéket. A javasolt Excel sablon INNEN letölthető. 

  

http://web.t-online.hu/alfoldyba/sablon.xls


3.) A csv fájlok elküldése 

A telefon a CSV fájlokat a telefon SD kártyájára menti az alábbi helyre: 

/storage/sdcard/AndroSenzor/… 

A csv fájlok itt sorakoznak, ezeket küldd az andras@alfoldy-boruss.hu 

e-mail címre. Bármilyen egyéb feltöltési mód (GoogleDrive, Dropbox 

stb.) esetén kérlek, szintén ezzel az e-mail címmel oszd meg, ahogy 

Neked a legkényelmesebb! 

A fájlokat közvetlenül a telefonról is megoszthatod e-mailen akár 

egyenként, akár tömörítve. A telefont számítógépre csatlakoztatva is 

lementheted/küldheted, de itt azt tapasztaltam, hogy nem minden fájl jelenik 

meg. 

Bármilyen kérdés, kérés esetén állok rendelkezésedre bármilyen 

csatornán: +36 30/444 2531 

 

 

Köszönettel, 

Alföldy-Boruss András 

mailto:andras@alfoldy-boruss.hu?subject=Stresszteszt
mailto:andras@alfoldy-boruss.hu?subject=Stresszteszt
https://www.facebook.com/search/results.php?q=Alf%C3%B6ldy+Boruss+Andr%C3%A1s&init=public
https://plus.google.com/104205684193620248296/posts

