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OLVASÁS ELÕTT…

OLVASÁS ELÕTT…
Tisztelt Olvasó!
Örülünk, hogy eljutott Önhöz a bemutatkozó anyagunk. Szeretnénk felvezetni a gondolatmenetet néhány kérdéssel, melyek közül, ha bármelyik felmerült már Önben, akkor
ezt a dokumentumot érdemes továbbolvasnia:
• Ön honnan tudja, vajon stresszes-e?
• Hogyan alakult az Ön stressz-szintje az utóbbi fél évben?
• Ön mitõl lesz stresszes?
• Ön szerint milyen mértékben vannak tisztában egy (nagy)vállalat vezetõi az alkalmazottak stressz-szintjével és annak alakulásával?
• Ön hogyan kezeli a stresszt?
• Ön szerint mekkora anyagi kárt okoz a stressz?
Ha a bemutatkozásunkat követõen bármilyen kérdése felmerül, állunk rendelkezésére:
info@ngstress.com
és ajánljuk figyelmébe a további információkat, eseményeket, melyeket a közösségi
médiákon keresztül követhet:
• http://www.facebook.com/ngstress
• http://www.twitter.com/ngstress
• http://www.linkedin.com/company/next-generation-stress-management
• https://www.youtube.com/user/NGStress
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VÍZIÓ

VÍZIÓ
Egy olyan világban élünk, mely egyre gyakrabban alkalmazza a folyamatos, passzív méréseket (log-, illetve naplóállományok) többek között azért, hogy egészségesebbek, hatékonyabbak, biztonságosabbak, fenntarthatóbbak, környezetkímélõbbek és gyorsabbak legyünk. Ebbõl kiindulva készítettük el az új generációs stresszmenedzsment
megoldásunkat, melynek segítségével folyamatosan ellenõrizhetjük stressz szintünk
alakulását a nélkül, hogy erre külön idõt, energiát fordítanánk. Az NGStress egy szoftver-alapú megoldás, melynek használatával a stressz már elsõ jeleit is detektálhatjuk
és jelzést adhatunk róla. Ennek hasznossága egyéneknél, nagyvállalatoknál, sõt akár a
közösségi közlekedésben is megmutatkozhat!
A fenti példákhoz kapcsolódó lehetséges üzenetek:
Tisztelt Vezérigazgató! Az utóbbi napokban a marketing és az IT-részlegen
megnõtt a stressz-szint. Az alábbi diagramokon látható, hogy…
Kedves Péter! Keddenként dél körül általában magasabb a stressz-szinted. Gondold
át, van-e közös ezen idõszakok történéseiben, illetve nézd meg, hogy alakul a heted
többi napja. Íme, néhány technika, amivel csökkentheted a stressz-szintedet…
Tisztelt Diszpécser! A … számú autóbusz vezetõjénél stressz-szint növekedés tapasztalható, mely közúti balesethez, illetve gazdaságtalan üzemanyag felhasználáshoz vezethet, ezért javasoljuk egy extra pihenõidõ beiktatását.
A felismerést és jelzést követõen, mely jelzéseket maguk az érintettek is spontán értelmezni képesek, a felhasználók tanácsokat is kaphatnak, illetve vállalatok esetén pedig
további két lépcsõs megoldást nyújtunk:
• Elsõ lépésként a stresszes alkalmazottak egyedi felmérését szakember segítségével.
• Majd ezt követõen, a mérésekre, vizsgálatokra és a körülményekre egyedileg felépített stressz-kezelõ tréning kialakítása ismét csak szakértõk bevonásával.
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BEVEZETÉS

BEVEZETÉS
A már diagnosztizált stressz kezelésére rengeteg módszer használható, ám mi
itt és most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a korai felismerésrõl,
azaz a valós prevenció alapfeltételérõl egészen eddig a projektig relatíve kevés szó esett. A dokumentum célja, hogy bemutassa a stressz alapvetõ mûködését, annak hatásait, valamint a korai felismerés fontosságát és az e célból
létrehozott rendszerünket.

Az eredet
Bármilyen jelenség, így a stresszmenedzsment újszerû megközelítésének felvállalásához spontán megérzések és/vagy inspiráló munkahelyi és/vagy újszerû oktatási elveket valló oktatási környezet kell, hogy rendelkezésre álljon. Az intuíciós kapacitás, mint
minden emberi képesség a genetikai alapok által determinált, de éppúgy, mint szinte
minden más kompetencia, gyakorlással ez is javítható, amiben a környezetnek jelentõs
szerepe lehet. Az „inception” jelenségére való alapvetõ fogékonyság mellett a környezeti tényezõk közül a munkahely/munkavégzés hatása emelendõ ki elsõdlegesen:
Például egy látszólag unalmas értekezlet, vagy email-váltás kapcsán másnapra ösztönösen felvillanhatnak olyan képek az ébredõ dolgozó fejében, melyek a felé áradó jelenségek rendezettségének növelését jelenthetik. Az intuíció tehát a legtöbb felismerés
forrása. Az intuíció mesterséges intelligencia keretek közötti újraértelmezése, az intuíciógenerálás pedig a XXI. század egyik nagy kihívása, ha elfogadjuk, hogy a lét valamilyen szinten meghatározza a tudatot.
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Emellett az oktatási rendszer kánonjának finomhangolása (amit a My-X kutatócsoport
mûködése garantál hosszú évek óta át: vö. My-X team, avagy egy innovatív ötlet-istálló
- ISBN: 978-963-12-0942-6) szintén hozzájárult a Hallgatókban az újítások iránti érzékenység fenntartásához, fokozásához. A hasonlóságelemzés közel univerzális problémakezelési mintái szinte feltartóztathatatlanul formálják az ezen gondolkodásmód által
„megfertõzöttek” mentalitását. Példa erre a sok TDK- és szakdolgozat, az ezekkel elnyert díjak, illetve az is, hogy 2011-2014 között havonta átlagosan több mint 300 elemzés készül annak az ingyenesen rendelkezésre álló elemzési szolgáltatásrendszernek a
segítségével (http://miau.gau.hu/myx-free/coco/index.html), melyet mindennemû felhasználó segédlet hiányában csak az erre kiképzett Hallgatók tudhatnak kezelni.
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A stresszmenedzsment hazai és nemzetközi elõzményei
A jelenség mibenléte
• „A stressz az élet sava-borsa.” (Selye János 1966 - http://www.selyesociety.hu/tars_
kiadvany_hu.htm). A stressz alapvetõen egy védekezõ mechanizmus. A probléma akkor
következik be, ha a stresszhatás túl hosszú ideig eltart (GAS modell).

• A megfõtt béka szindrómája a stressz fiziológiai mûködéséhez hasonló. Ha egy békát
hirtelen és túl meleg vízbe teszünk, azonnal kiugrik belõle. Azonban, ha számára
ideális hõmérsékletû vízbe tesszük és a vizet csak lassan melegítjük, folyamatosan
„hozzászokik” az egyre rosszabb körülményekhez egészen addig, hogy amikor már
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mindenképpen kellene, már nem képes kiugrani. Amint az embert stresszhatás éri,
beindul a „Küzdj, vagy menekülj!” reakció, melynek lényege, hogy az egész szervezet a mûködését úgy befolyásolja, hogy minden csakis a cél elérését szolgálja.
Tehát bizonyos szükséges funkciókat felerõsít (pl.: felgyorsul a szívverés, a pulzusszám, fokozódik a légzésfrekvencia, kitágulnak a pupillák, nõ a vérnyomás ¥
MINDEN ENERGIÁT AZ IZMOKBA, REFLEXEK, KONCENTRÁCIÓ JAVÍTÁSA!), és
bizonyos funkciókat pedig háttérbe szorít (csökken az emésztés, a nyálelválasztás,
a könnyelválasztás, a bõrerek szûkülnek, az idegingerlékenység csökken ¥ IDEIGLENESEN HÁTTÉRBE SZORÍTHATÓ FUNKCIÓK).
A stresszreakció tehát egy életmentõ mûködés, és jogosan merülhet fel a kérdés,
akkor vajon miért és mikor lehet ez egyáltalán rossz? Képzeljük el, hogy a fent felsorolt
fizikai reakciók nagyon gyakran fordulnak elõ és ismétlõdnek meg: vagyis romlik az
emésztés, jelentõs terhelést kap a szív, kiszárad a szervezet, az izmok nehezen
ernyednek el stb. Fontos tehát, hogy egy-egy stresszhelyzet után kellõ idõt hagyjunk
a megnyugvásra, arra, hogy minden funkció visszaállhasson a normális mûködésébe.
A korunk népbetegségeként említett stressz tehát nem azért veszélyes, mert elõugrik a
bokorból és üldözni kezd, hanem azért, mert ehhez képest sokkal kisebb intenzitással,
ám annál hosszabb ideig lehet jelen az életünkben. Az, hogy kinek-mi a stresszor, talán
a legnehezebb kérdés.
„Ugyanaz a stresszor különbözõ egyedekben eltérõ érzelmi, magatartási válaszreakciókat idézhet elõ. A modern életforma számtalan olyan helyzetet teremthet,
amit korábban fizikai stresszként élhettünk meg, de napjainkban ezekkel pszichológiai stresszforrásként élünk és ezen a szinten próbálunk rá választ adni. A stressz,
a kihívás tehát alapvetõ a fejlõdéshez, ha folyamatosan képesek vagyunk megbirkózni a nehézségekkel. Nyilvánvaló, hogy a stressz akkor válik kórossá, a kimerülés
fázisa károsítóvá, ha nem vagyunk képesek megbirkózni, alkalmazkodni az újszerû,
veszélyeztetõ helyzethez. Ha kialakul a sikeres megküzdés, egyre nehezebb célokat
tûzhetünk ki magunk elé, és az eredményesség élménye fokozza énerõnket, kompetencia élményünket, hatékonyságunkat. A modern emberi környezetben jelenlevõ
stresszorok többsége azonban nem egyszeri, intenzív alkalmazkodást igényel,
hanem mivel krónikusan fennáll komplexebb viselkedést követel meg.”
(dr. Salavecz Gyöngyvér, 2011,
http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/salaveczgyongyver.d.pdf)
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Jogi alapok
• Az Európai Unió keretutasítása alapján a munkáltatók feladata biztosítani a dolgozók egészségét,
biztonságát (Council Directive 89/391/EEC), amely
tevékenységnek a megelõzés elvén kell alapulnia.
Az utasítás elõírja a kockázatok értékelésére, azok
leküzdésére, ill. azok elkerülésére tett lépéseket.
• A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvénybe 2008-ban került a pszichoszociális kockázatok
fogalom beillesztésre, amely a törvényi meghatározás szerint „a munkavállalót a munkahelyén
érõ azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés,
munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják
az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetõleg ezzel
összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetû szervi (pszicho-szomatikus) megbetegedés
következhet be.”

Projekt történet
2012-2013 Oktatási kooperációk a társalapítók között
2013 tavasz A stresszmenedzsment témaköre felkerül a My-X kutatócsoport zászlójára
(http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=boruss, ill.
http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText0=*stress)
2013 õsz
Kapcsolódás a Noble Ideas Projekhez
(http://miau.gau.hu/miau/181/biologiai_stressz.pptx)
2013. XII. Az elsõ angol nyelvû cikk
(http://miau.gau.hu/miau/184/photoninnovation.doc)
2014 I.
Csatlakozás a Nemzeti Innovációs Hivatal Mentor Klubjához
2014 tavasz Minõségi PR a Noble Ideas támogatásával
(http://miau.gau.hu/miau/187/Innovatorok%20kiadvany_web.pdf)
A stressz-mérés/térképezés és a hasonlóságelemzés fogalmának bevitele
a wikipedia rendszerébe
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Stresszt%C3%A9rk%C3%A9p, ill.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hasonl%C3%B3s%C3%A1gelemz%C3%A9s)
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2014 nyár

2014 õsz

2015

Tanulmány rendelése a stressz-kezelés hazai és nemzetközi piaci folyamatainak áttekintése céljából
Videó-klipp a Noble Ideas támogatásával (http://bit.ly/1uZlsrg)
A PC-s és android fejlesztések megindítása
Kutatók Éjszakája 2014-es jelenlét (http://bit.ly/1zJjrAy)
Videó-pályázat (http://bit.ly/1tC9IDC)
Különdíj a HUNINNO pályázaton
(http://www.huninno.hu/resztvevok/ngstress)
Részvétel az Innotrends Hungary 2014 rendezvényen kiállítóként
Tárgyalások befektetõkkel, potenciális partnerekkel
Az elsõ cikk a projektrõl (http://www.nyest.hu/hirek/vigyazat-stressz)
Az automatizálási feladatok programozásának megindítása
TV-felvétel és sikeres adás az ozone network Egyenlítõ címû rovatában,
mely megtekinthetõ itt: http://bit.ly/148C8R2
Az elsõ éles tesztek az érdeklõdõ partnerek számára
Kutatások folytatása

„Emberkísérletek”
Több kísérleten vagyunk túl, melyeknél több ezer órán át
vizsgáltuk a számítógép és okostelefon használati jellemzõket. Új kutatási területünk a sofõrök stressz-szintjének
vizsgálata, melyhez az autó adat-csatlakozójából kinyerhetõ
adatok szolgálnak alapul. Ez a kísérlet még korai fázisban
van, ám íme, egy sofõr viselkedése, és annak változása:
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Az emberkísérletek a 2014-es Kutatók Éjszakája rendezvényen is folytatódtak, ahol
az érdeklõdök maguk is megnézhették a rendszer mûködésének hatékonyságát,
melynek összefoglalóját az alábbi infografika tartalmazza:

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
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A STRESSZMENEDZSMENT INNOVATÍV
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MIBENLÉTE

Online kommunikáció
Online médiaelemzés
A Neticle Technologies vizsgálata alapján az online csatornákon a „stressz” kulcsszó
megjelenési száma kifejezetten magas, 3 hónap alatt több mint 30 ezer alkalommal
említették az interneten elérhetõ tartalmakban. Ezen csatorna felhasználóit érdekli a
téma és foglalkoznak vele, az összefoglalóból a következõ fõbb pontok rajzolódnak ki:
• Stressz és munka összekapcsolódása: ebben a témakörben álláshirdetésekkel is
találkozhatunk, de a hangsúly elsõsorban a munkahelyek magas stressz faktorán van.
Ez nem meglepõ, hiszen az összes kiesõ munkanap 50-60%-a írható a munkahelyi
stressz számlájára. Az Euro-Barométer adatai szerint Magyarországon a kiesõ munkanapok összesen évi 440 milliárd forint veszteséget okoz a vállalkozásoknak.
• Stressz és egészség: ezt a kategóriát két alcsoportra lehet bontani, hiszen találhatunk orvostudományi megjegyzéseket a stressz okozta tünetek megjelenésével
és kezelésével kapcsolatban, de megtalálhatók a spirituálisabb, a stressz ezoterikusabb oldalról történõ megközelítésével kapcsolatos bejegyzések is.
• Stressz és emberi kapcsolatok: a stressz okainál a munkahely mellett gyakran
említik a családi problémákat is, ebben a témakörben a középpontban a szülõ-gyerek
kapcsolata állt, aminek száma augusztusban meg is növekedett az iskolakezdésnek
köszönhetõen.
• IT: a stressz-teszt elsõsorban IT témákkal foglalkozó Fórumokon volt megtalálható.
Ez elemzés további adatait a következõ info-grafikán mutatjuk be:
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Térinformatikai megközelítés
A stressz mindenhol jelen van. A kérdések
inkább arra irányulnak, hol, mennyire és
milyen mértékben változik. Az elemzések
térinformatikai megjelenítése elõsegítheti a
világ mûködésének jobb megértését, azaz
azt, hogy lássuk a világ fejlõdésének térbeli
mintázatát, ennek trendjét. Ehhez látnunk
kell, hogy a különbözõ országok, kultúrák
gazdasági, földrajzi jellemzõikkel együtt hogyan küzdenek meg a stressz okozta káros
hatásokkal. A stressz-térképezési projektünk célja, hogy az összegyûjtött adatok alapján fel tudjuk rajzolni egy világtérképre a valós idejû és historikus stressz-szinteket.

Társadalmi hasznosság
A stressz jelensége minden országban, kultúrában, társadalomban létezik. A társadalom jelentõs károkat szenved el a stresszhez kötõdõ negatív hatásmechanizmusok
mentén (vö. táppénz, halálesetek, balesetek). A károk bármilyen szintû csökkentése
minden érintett, sõt mindenki közös érdeke. Amennyiben a stresszmenedzsment képes
már rendelkezésre álló erõforrásokra (pl. log-állományok „hulladékadataira” támaszkodni, akkor már csak az adatfeldolgozási folyamatok kialakítása, az elemzõ gondolat
(automatizált algoritmus) és ennek online szervertámogatása kerül a közösségnek
pénzbe. Cserébe azonban életminõséget, hatékonyságot nyer el az a közösség, mely
egyedei figyelmesebben kezelik saját magukat és egymást.

Társadalmi felelõsségvállalás
A stressz gazdasági és szociológiai hatásaira a világ társadalmának komoly figyelmet
kell fordítania. Ahhoz, hogy ezeket az információkat a BIG DATA elvének megfelelõen
tudjuk hasznosítani, anonim módon közkinccsé kell tenni az adatokat, hogy választ
kaphassunk olyan kérdésekre, mint például: Milyen összefüggésben állhat a GDP, a
jövedelem, a munkanélküliség, az idõjárás, a népsûrûség és ezek alakulása a stresszszintekkel. Egy ilyen információ bázissal elõsegíthetjük világunk mûködésének jobb
megértését. A régiós felmérések eredményeként államigazgatási, katasztrófavédelmi,
kockázatkezelési szempontból hasznos információk keletkeznek, melyek segítségével a
stressz-prevencióra vonatkozó fejlesztési irányok pontosabban meghatározhatóak.
14
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Megatrendek
A nyilvános adatok bõvülésének köszönhetõen a BIG DATA felhasználhatóságának
fontos eleme, hogy az elemzéseknél minden szemszögbõl, azaz a megatrendek szemszögébõl is figyelembe vehessük a világ mûködésének alakulását. A megatrendeknek
köszönhetõen egy jól valószínûsíthetõ jövõképet kaphatunk, aminek segítségével akár
az egyszerûbb, kisebbnek tûnõ döntéseink is fenntarthatóbbá válnak.

Alternatív megközelítések
A viselkedésmintázatok elemzésének valós idejû mûködésével
nem csak a stressz válik megérthetõbbé. Ezzel az eszközzel akár
egy bûnügy esetén is meg lehet vizsgálni a vallomásokat, ám itt
nem a már ismert hazugságvizsgálatról van szó, hanem egy fajta
gyanúvizsgálatról. Azaz, ha egy több személy által egybehangzó vallomást vizsgálunk, a nyilatkozattétel közbeni viselkedés rávilágíthat a vallomás azon pontjaira, ahol viselkedésbeli eltérés tapasztalható, ami felhívhatja a nyomozók figyelmét arra,
hogy a vallomás mely pontját érdemes még tovább vizsgálni, vagy akár megkérdõjelezni.

Mérési módszerek
Kérdõívek
A stressz felmérésére rengeteg kérdõívezési módszer létezik . Egy kérdõív elkészítése,
validálása és elemzése sok idõt, energiát és szakértelmet igényel, méretétõl és céljától
függõen ez akár évekbe is telhet.
A kérdõívek újabb felhasználási módjai már nem egy egyszeri felmérést adnak, hanem
egy kérdõív több részre van bontva, melyet eltérõ idõben kell kitölteni.
Élettani mutatók mérése
Két alapvetõ kategóriát különböztethetünk meg ezen a területen:
1. Eseti mérés
Az eseti mérések közé tartoznak a segédeszközzel végzett fiziológiai mérések,
melyek történhetnek vér vagy nyálvizsgálattal, illetve vérnyomás, pulzusmérés
alapon. Ezek pontossága nagyon magas, ám ezen eszközök, mérések költségei
is gyakran magasak és csak egy egyszeri mérés születik belõle.
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2. Folyamatos mérés
A folyamatos mérés történhet valamilyen ránk csatlakoztatott eszközzel , vagy
az általunk használt eszközökkel, mely külön befektetést nem igényelnek. Ez
utóbbi az eddig említett stressz-mérési módszerek legjobb ötvözete, ezt a rendszert készítettük el.
• Folyamatos, passzív mérés
A rendszer a háttérben fut és elemzi az eszközök használatán végzett mûveleteinket. Például a billentyûzet és egér
kezelése egy olyannyira egyedi finommotoros mûködés,
melynek segítségével akár az is megmondható, hogy ki használta az adott eszközöket. Fontos szempont, hogy a háttérben
mûködik a mérés, azaz nem frusztrál minket semmilyen ránk csatlakoztatott eszköz.
A mérés jelenlétének tudati hatása pedig rövid idõ alatt eltûnik, hiszen azt, ahogy
viselkedünk, mûködünk, nem tudjuk hosszabb távon, tartósan, érdemben befolyásolni (pl.: grafológiai teszt elsõ bekezdése mindig máshogy néz ki, vagy említhetném az AC interjúkat is).
• Valós-idejûség: napló-állományok alapján állandó szenzor-aktivitás
Az automatizált adatgyûjtés és elemzés eredményeképp valós idõben érkeznek
vissza a stressz-szintre vonatkozó adatok. Az embert körülvevõ eszközökben található szenzorok, ill. ezen eszközök által rögzített folyamat-paraméterek alapján folyamatosan bõvülõ napló-állományok keletkeznek, hiszen állandó szenzor-aktivitás áll
rendelkezésre a mérésekhez.
• Testre szabhatóság
A rendszer fontos eleme, hogy nem egy dobozos termékrõl van szó. Azaz minden
szenzor ki vagy éppen bekapcsolható, egyedi vizualitást rendelhetünk hozzá, elemzési preferenciákat állíthatunk és nem utolsó sorban az elemzésekhez más mérések, információk hozzárendelésével (elhelyezkedés, idõjárás, élethelyzetek stb.) az
elemzés mélyrehatóbb lehet, mint valaha.
• Antidiszkriminatív matematikai elvek
Az elemzések lényege az antidiszkriminatív matematikai elvek alkalmazásával megállapítható stressz-normaszint, vagyis az egyéni statikus/dinamikus normafogalomalkotás mesterséges intelligenciaként elõálló képessége (hasonlóságelemzés), mely
maga is know how.
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JÖVÕKÉP
Egy olyan vállalatot álmodtunk meg, ami valódi prevencióval segíti a felhasználókat oly
módon, hogy még azelõtt értesít a stressz jelenlétérõl, mielõtt akár még magunk észrevennénk. Ha egy vállalkozásnál elindítjuk a szolgáltatást, rövid idõn belül látható, pozitív
változásokat fognak tapasztalni az alkalmazottak és a menedzsment is. Egy ilyen rendszerrel megelõzhetõek az olyan negatív folyamatok, melyek a France Télécom 20082009-es tragikus öngyilkossági hullámát eredményezték.
A szolgáltatással elõsegítjük a szervezetek fejlõdését, a produktivitás növelését és a
szervezeti kommunikációt is jelentõs mértékben javíthatjuk. Azoknál a vállalatoknál
ahol a rendszerünket használják majd, az alkalmazottak igazán érezhetik, hogy ÕK vannak a középpontban, hisz a rendszer az Õ egészségük megóvására szolgál.
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Abstract: The descripted framework has to solve the problem of "boiling frog syndrome" in case of biological objects, especially regarding human stress. In order to
realize a stress testing framework, data got collected based on devices, which are permanently available around the object (like mobile phones). Using similarity analyses,
warning signs can be generated based on time series of behavior data. Depending on
the detected types of stress adequate therapies can also be recommended in frame of
simulation or expert systems.
Keywords: human stress, stressor, similarity analysis, mobile devices, expert systems, early warning systems, boiling frog syndrome, simulation
Introduction: The idea of stress testing based on mobile devices might be the solution
of "boiling frog syndrome". The number of suppressed stress-induced psychosomatic
disorders is rapidly increasing in the 21st century. The "traditional" diseases-defined
symptoms, signs, test results are well-known and in the vast majority of cases, drugs
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and surgery can help. However, in cases where the symptoms occur spontaneously
and testing cannot be justified in the diagnosis, doctors say: "it is a psychological
problem". The stress seems to be the disease of the developed countries of the new
age. Unfortunately, in the accelerated world, there is more and more stress, similarly
to the case of the frog in boiling water. It is often too late when people realize that
something needs to be changed in human behavior patterns.
The key words of this problem are "accelerated world" and "late". The sooner people
realize that they need to change (or it turns out to be an emergency), the sooner people
act like a frog that can jump out of the warming water on the first small warning signal.
Stress management is the most effective if the presence of stress(or) can be realized
as soon as possible. How can be designed a system which is able to recognize the
danger and capable to give early warning signs? The key lays in continuity. Constancy
can be measured in the system the most efficiently. Unfortunately, not everyone can be
attached to a psychologist to be with non-stop, so a method is needed that can be
carried out in everyday life almost imperceptibly. The permanent observation of
potential stressors and similarity-oriented calculating [4] of norm-values can ensure a
solution for individual users and also for enterprise levels improving their well-being,
reducing stress levels, and helping them to be healthier and more balanced! The goal
of this research is to detect the more stressed days.
Review of literature
The "father of stress" [6], Dr. Selye advanced the theory that stress plays a role in every
disease, and that failure to cope with or adapt to stressors can produce "diseases of
adaptation", including ulcers, high blood pressure and heart attacks. He called his
theory the "General Adaptation Syndrome." Selye's focus was the whole organism. He
pioneered concepts of adaptation energy, stress hardiness, post traumatic growth, and
codes of behavior that were protective of life stressors. Respected for his commitment
to educate the public regarding practical applications of stress research, he collaborated in designing a conceptual model for stress education and intervention which
was multidisciplinary, holistic and integrative.
In the field of human resource management and stress there are many studies [5], which
analyze stress and health, and it seems to clarify that the job and the stress is significant
in the context. Developed HR organizations are increasingly recognizing the risk of
workplace stress and make preventive steps to reduce the level of stress for workers.
Mathematical approaches can describe the physiological processes based on similarity analyses [2]. Medical rules deriving from observation can also be checked through
similarity analyses [1]. Similarity analysis is a multi-layered methodology for exploring
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sustainable models. Similarity analyses use optimized stair-case-functions to describe
connection between input and output variables [4]. Results based on similarity
analyses need always diverse, parallel models being able to causal self-checking. The
concept of the similarity analyses tries to ensure that each constellation of stressors
can be interpreted as stress on the same level. If this expectation cannot be realized
then the constellation with the highest difference to the norm constant value can be
seen as a type a stress flag.
Materials and Methods: Everything, what people do, shows, how they feel. When
people are stressed, they type a little faster/slower and make more mistakes, which
they probably do not even notice. Also, the feelings are there in the human voice,
speech and movements, people use their smart phones less or more often, the screen
is turned on several times, they walk faster, etc.
The first step is the designing a cloud-based system, where registrations happen, and
people can add some information about themselves (weight, age, height, address). In
the next step a stress-measuring test could show the normal level of their stress (this
calibrates the system to the warnings). After people are done with handling initial
steps, the device that they are going to use every day needs to be selected (e.g. a
smart phone and/or computer and/or car). After downloading the application or the
software (later: app) it can be chosen some easy settings in order to ensure that the
app can run not permanently controlled by the users. The app is working in the
background, collects data, and sends each information unit to the cloud system. The
system analyzes the database with similarity-based methods, and when it detects
stress, it sends the following alert message to the smart phone: "You had a stressful
day, please, do minimize number of calls during the next 6 hours!" So, the only thing
that is needed for the system is smart phone and/or a computer.
Results: A test was made with a smart phone (type = Sony Xperia LT22i, Android
4.1.2 ), with a free app (AndroSenzor by FIV ASIM v1.9.6). The test ran for a day (24
hours), and a lot of data was collected. In the database some signals were found,
which could be a base of stress-analyzing. The database included four variables: speed
(with GPS), gyroscope (x, y, z), the sound frequency from the calls and the call activity.
The number of observation time units is 44500. In order to collect this amount of data,
the application needed a lot power, so the phone had to be charged more often than
usually. The Figure 1 shows the collected data. Using raw data, benchmarking objects
can be defined based on the time. The objects were compared in frame of similarity
analyses.
20

STRESS TESTING FRAMEWORK FOR BIOLOGICAL OBJECTS

In the next experiment 15 woman and men were asked to use an android application,
what collects the data from the smartphone sensors, and they were also asked to
record they stress level on every day, in every hour. The experiment time was 7 days.
With this database, the correlations between the records from sensors and the
personal stress rating can be compared.
Stress was defined for each stressor based on the principle: "the more, the more". It
means, under normal circumstances each happening can be seen as a potential for stress.
The similarity analyses deliver an aggregated view, where an inverse view can ensure,
that time intervals with illogical pattern will not be evaluated concerning their stress-level.

Figure 1. Inputs of the similarity analyses (soruce: authors, where X-axis describes the
time, Y-axis shows stressors, like red line = sound frequency of the calls (from
4000Hz)*1000, claret, green and purple line = gyroscope X, Y, Z speed-up value, black
line: GPS speed value <km/h>).

Figure 2. Estimated stress-level based on aggregation of stressors (Source: own
interpretation) Legend: X-axis describes the time, Y-axis shows the stress level, where
the value of 1.000.000 is the neutral norm value.)
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In the given case, there are more phases with characteristic stress-suspicion (in case
of each interval, where the level lays permanently over the norm value). A polynomial
function shows that the time itself has almost 50% responsibility (R2=0.44) in the
describing of stress.
Discussion
The first test and analyses were closed. The similarity analysis system is able to generate warning signs. The most relevant problem is the managing of power supply of
measuring devices. The stress can be interpreted in diverse levels (e.g. monotonous,
optimum-oriented, and hybridized).
Conclusion
The designed system can be interpreted at once as a stable working solution. Further finetunings should be done to ensure an ergonomically sustainable system for everyday use.
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A HÉT REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG A SAJÁT ÉS ELSÕSORBAN A MÁSIK HAT SZERVEZET SZAKTUDÁSÁRA,
KAPACITÁSÁRA TÁMASZKODVA ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGGEL AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJA:

INNOVÁCIÓ MENEDZSELÕ RENDSZER ÉRTÉKELÉSE ÉS FEJLESZTÉSE:
- Imp3Rove minõsítés készítése
- EFQM
- CEN/TC 389 „Innovation Management” szabvány
- Akkreditált innovációs menedzser képzés

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS:
- ISO 14001 integrált EMAS rendszer
- GRI G3 ill G4 fenntarthatósági audit és jelentések készítése
- Szoftveres életciklus-elemzés és életciklus-alapú termék- ill. szolgáltatásfejlesztés
- KKV-k on-line energia-hatékonysági értékelése és benchmarking-ja (3EM Tool)
- Zöld beszerzési és közbeszerzési tanácsadás
- Adatvagyon-kezelési szolgáltatások
- Klasztermenedzsment
- Pályázati tanácsadás
- Mûszaki és kutatás-fejlesztési tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Piackutatás, marketing
- Árstratégiák készítése
- Üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése
- Akkreditált vállalati tanácsadás innováció menedzsment területre

START-UPOK TÁMOGATÁSA:
- Mentorálás
- Iparjogvédelmi szolgáltatások (alap-, közép- és felsõszinten, az SzTNH partnereként)
- Szellemivagyon értékelés (SzTNH együttmûködés alapján a szellemivagyon-értékelési
toolbox használatával)
- Kezdõ vállalkozók oktatása, felkészítése (3 kötetes tananyaggal)
- Üzleti tervezés
- Befektetõi- üzleti angyal közvetítés

INNOVÁCIÓS TUDATFORMÁLÁS:
- Mérnök Színház – Weöres Sándor Színházzal közösen
- InnoKocsma
- „Neked Pörög a Dob”
- Science Café
- Science Fesztivál
- Legó robot programozási verseny

INNOVÁCIÓS KÉPZÉSEK:
- Innovációs menedzser képzés
- Klasztermenedzsment képzés (tankönyvvel)
- H2020 képzések
- Fiatal vállalkozók külföldi mobilitásának támogatása

HÁLÓZAT- ÉS KONZORCIUM ÉPÍTÉS:
- Széles körû hazai- és nemzetközi partnerséggel rendelkezõ
innovációs hálózat – kapcsolatrendszer közvetítés.
- Brüsszeli képviselet a projektfejlesztés és információ közvetítés támogatására
- Nemzetközi hálózati tagságok
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