
 

 

 

 

 

 

Navodila za uporabo mobilne aplikacije 

AnimApp za Android sistem 
  



 

 

 

 

NAVODILA ZA ANDROID SISTEM 

NAMESTITEV APLIKACIJE ....................................................................................................................................... 1 

DELOVANJE APLIKACIJE ......................................................................................................................................... 6 

POMOČ ......................................................................................................................................................................6 
STATUS ANKETE .........................................................................................................................................................6 
NASTAVITVE ..............................................................................................................................................................7 

ČAS ANKETIRANJA .................................................................................................................................................7 
TWITTER UPORABNIŠKO IME ................................................................................................................................7 
UPORABI MOBILNI INTERNET ...............................................................................................................................8 
LOKACIJA ...............................................................................................................................................................8 
PREVERITEV POŠILJANJA PODATKOV ....................................................................................................................8 

PREIZKUS ANKETE ......................................................................................................................................................9 
MERITEV ZVOKA ....................................................................................................................................................9 
ANKETA ...............................................................................................................................................................10 

ČAS ZA IZPOLNJEVANJE ANKETE .......................................................................................................................... 12 

OBVESTILA ...............................................................................................................................................................12 
ANKETA OB KONCU DELOVNIKA (PETEK) .................................................................................................................12 
ANKETA OB KONCU VIKENDOV ...............................................................................................................................12 
ZAKLJUČNI VPRAŠALNIK ..........................................................................................................................................13 
ZAKLJUČITEV ANKETE V 3 TEDNIH ...........................................................................................................................13 

IZKLOP VARČEVANJA Z BATERIJO ........................................................................................................................ 14 

DOVOLJENJE ZA POŠILJANJE OBVESTIL ................................................................................................................ 16 

DOVOLJENJA ZA SLEDENJE LOKACIJI IN UPORABO MIKROFONA ......................................................................... 17 

 



 

1 

 

Namestitev aplikacije 

 

V  Trgovini Play v brskalnik vpišete ANIMA Research  ter aplikacijo naložite. 

 

 

 

Ko odprete aplikacijo se pojavi uvodno sporočilo. 

 

Natančno preberite vsa navodila, tudi v 

nadaljevanju. 

 

Pritisnite na gumb ZAČNIMO! 
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S pritiskom na gumb SE STRINJAM potrdite svoje 

strinjanje z uporabo mikrofona, zaradi izvedbe 1-

minutnih meritev zvoka vašega okolja. 

 

Pokaže se okence z vprašanjem, ali dovolite 

aplikaciji snemanje zvoka. Pritisnite na gumb 

DOVOLI. 

 

 

 

 

S pritiskom na gumb SE STRINJAM potrdite svoje 

strinjanje s spremljanjem lokacije (GPS). 

Obkljukate lahko tudi, da tekom poteka 

raziskave aplikacija stalno sledi vaši lokaciji.  

 

Podatki, ki bodo pridobljeni z aplikacijo AnimApp 

bodo popolnoma anonimni in jih ne bo mogoče 

povezati z vami, skladno zakonodajo (Splošna 

uredba o varstvu osebnih podatkov). 
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Pokaže se okence z vprašanjem, ali dovolite 

aplikaciji dostop do lokacije te naprave. Pritisnite 

na gumb VEDNO DOVOLI, da aplikacija spremlja 

stalno lokacijo. Lahko pritisnete tudi DOVOLI 

SAMO MED UPORABO APLIKACIJE, da aplikacija 

sledi vaši lokaciji samo med uporabo aplikacije, 

torej samo v času ko izpolnjujete anketo.  

Za namen raziskave je ključnega pomena 

podatek koliko časa preživite na različnih 

lokacijah in kako zaznavate različna okolja. Z 

vašo privolitvijo bi želeli v času ankete slediti vaši 

približni lokaciji. 

 

 

 

Če imate uporabniški račun Twitter in želite, da 

vam sledimo, pritisnite gumb SE STRINJAM, 

vpišite svoje uporabniško ime in pritisnite gumb 

V REDU. 

 

 

V primeru, da nimate računa Twitter pritisnite 

gumb PRESKOČI. 
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AnimApp je sicer dostopna vsem, vendar za 

namene naše raziskave prosimo, da vsi, ki ste 

prejeli naše vabilo za sodelovanje, vpišete kodo, 

ki ste jo prejeli v vabilu in nato pritisnite gumb V 

REDU. 

V primeru, da sodelujete brez našega vabila in 

kode niste prejeli, lahko vpišete kodo po lastni 

izbiri ali pa pritisnite gumb PRESKOČI. 

 

 

 

 

Z drsnikom nastavite število anket, ki ste jih v 

vsakem dnevu anketiranja pripravljeni izpolniti. 

Določite tudi za vas sprejemljiv časovni interval 

izpolnjevanja anket in sicer ločeno za dneve od 

ponedeljka do petka in za vikend (soboto in 

nedeljo). Nato pritisnite gumb SHRANI.
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Natančno preberite navodila in razloge, zakaj 

želimo, da v vseh primerih odgovorite pritrdilno. 

 

Ko se strinjate z vsemi trditvami in jih obkljukate, 

se gumb NAPREJ obarva modro in s pritiskom 

nanj nadaljujete. 

 

 

 

Pojavi se obvestilo o končanih nastavitvah, 

pritisnite na gumb V REDU in tako zaključite z 

nastavitvami. 
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Delovanje aplikacije 

 

 

POMOČ 

Če pritisnete na zavihek POMOČ, se vam odprejo 

ponovna navodila, kot so se vam prikazala ob 

nastavitvi aplikacije. Odprejo se zavihki: uvodno 

sporočilo, obvestilo o spremljanju lokacije in 

obvestilo o uporabi mikrofona. 

  

 

 

STATUS ANKETE 

 

V zavihku STATUS ANKETE lahko preverite: 

 vašo kodo; 

 število že zaključenih anket; 

 predvidene ure anket, za katere je 

potrebno anketo še izpolniti; in 

 predvidene ure za izvedbo današnje 

ankete, kjer lahko vsak dan preverjate 

koliko anket vaš še čaka in ob katerih 

urah.  
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NASTAVITVE 

 

V nastavitvah lahko urejate naslednje: 

 čas anketiranja, 

 Twitter uporabniško ime, 

 uporabo mobilnega interneta, 

 sledenje lokaciji in 

 preverite pošiljanje podatkov. 

 

ČAS ANKETIRANJA 

 

 

V navodilih pod zavihkom ČAS ANKETIRANJA 

lahko spremenite časovni interval izpolnjevanja 

anket in število anket, ki ste jih v vsakem dnevu 

anketiranja pripravljeni izpolniti. 

 

Z drsnikom nastavite število anket, določite 

časovni interval izpolnjevanja anket in sicer 

ločeno za dneve od ponedeljka do petka in za 

vikend (soboto in nedeljo). Nato pritisnite gumb 

SHRANI. 

 

TWITTER UPORABNIŠKO IME 

 

 

V primeru, da imate uporabniški račun Twitter in 

ga še niste vpisali v namestitvenem postopku 

aplikacije in želite, da vam sledimo, pritisnite v 

nastavitvah na zavihek TWITTER UPORABNIŠKO 

IME, vpišite svoje uporabniško ime in pritisnite 

gumb V REDU. 
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UPORABI MOBILNI INTERNET 

Če želite, da podatke o anketah pošiljate s 
katerokoli internetno povezavo, ki je trenutno 
na voljo (ali z mobilnimi podatki ali z Wi-Fi 
povezavo), potem vključite uporabo mobilnega 
interneta z drsnikom tako, da se ta obarva 
modro, kot je prikazano na sliki. Če uporabo 
mobilnega interneta nimate vključenega, se 
podatki pošiljajo samo preko Wi-Fi omrežja. 

 

Po izpolnitvi vprašalnikov je potrebno poslati 
podatke anket. To storite tako, da vključite Wi-Fi 
ali pa dovolite tudi uporabo mobilnih podatkov, 
ko Wi-Fi omrežje ne bo na voljo. Ob 
izpolnjevanju ankete redno preverjajte, ali imate 
dostop do interneta, da se rezultati anket sproti 
pošiljajo. 

 

 

 

LOKACIJA 

 

Če želite, da aplikacija stalno sledi vaši lokaciji, 
potem vključite sledenje lokaciji z drsnikom tako, 
da se ta obarva modro, kot je prikazano na sliki. 

 

PREVERITEV POŠILJANJA PODATKOV 

Prosimo, da preverite, če vaša mobilna naprava pošilja podatke anket. To storite tako, da pritisnete na 

zavihek PREVERITEV POŠILJANJA PODATKOV, nato se odpre novo okence: 

 

 

Podatki se pošiljajo in zavihek lahko 

zaprete s pritiskom na gumb V REDU. 

X 

 

Ni odziva strežnika torej se podatki 

ne pošiljajo. Preverite internetno 

povezavo. Pritisnite na gumb V 

REDU, da se okence zapre.  

Vključite mobilne podatke ali 

povezavo Wi-Fi. In ponovno preverite 

pošiljanje podatkov. 

Če imate še vedno težave in se vam 

pojavi to obvestilo, pritisnite na 

gumb DELI in pošljite to povezavo na 

e-naslov 

animapp_support_sl@anima-

project.eu ali na e-naslov 

okoljskihrup@nijz.si. 

 

mailto:animapp_support_sl@anima-project.eu
mailto:animapp_support_sl@anima-project.eu
mailto:okoljskihrup@nijz.si
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PREIZKUS ANKETE 

MERITEV ZVOKA 

S pritiskom na preizkus ankete lahko izpolnite preizkusno anketo v tem trenutku, da se seznanite z 

vprašalnikom in potekom anketiranja. 

Podatki preizkusne ankete se ne bodo shranili. 

 

 

Pritisnite na gumb ZAČNI, če želite preizkusiti 

anketo. Če ne želite nadaljevati in preizkusiti 

ankete pritisnite gumb NAZAJ, da se vrnete v 

glavni meni. 

 

 

Najprej opravite 1 minutno meritev zvoka. 

Telefon obrnite z zgornjim delom navzdol in 

tako, da je mikrofon usmerjen stran od vas. Ko 

to storite, se pokaže gumb MERITEV. Pritisnite 

na gumb MERITEV in bodite 1 minuto tiho, 

dokler se meritev ne zaključi. Ves čas poteka 

meritve bodite pozorni, da je mikrofon obrnjen 

navzgor, sicer se lahko meritev prekine in jo je 

potrebno ponovno opraviti. 

Na zaslonu se prične odštevanje časa snemanja 

zvoka. Meritev lahko prekinete s pritiskom na 

gumb STOP. S klikom na gumb MERITEV pričnete 

s ponovnim snemanjem zvoka. 

 

Ko je snemanje končano, pritisnite na gumb 

NAPREJ. Možno je opraviti ponovno meritev 

tako, da pritisnete na gumb PONOVNA MERITEV. 
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Prosimo, da ne puščate telefona brez nadzora 

med potekom meritve zvoka, saj boste morali po 

1 minutni meritvi nadaljevati z anketo. V 

primeru, da v 1 minuti ne nadaljujete z anketo, 

boste meritev zvoka morali opraviti ponovno. 

 

ANKETA 

Natančno preberite vprašanja in odgovarjajte nanje na način, da: 

 obkljukajte eno ali več možnih odgovorov, kjer je to možno; 

 dopolnite odgovore, ki niso na voljo med že navedenimi možnimi odgovori; ali 

 prestavite drsnik za oceno vašega počutja. 

 

Priložene so slike primerov vprašanj zastavljenih v anketi. 

 

   

 

Prosimo, da najprej označite željen odgovor ali premaknite drsnik in ponastavite odgovor, ko gre za izbiro 

že nastavljenega položaja. Ko nastavite drsnik in označite željen odgovor, se gumb NAPREJ obarva modro 

in s klikom nanj nadaljujete z naslednjim vprašanjem. 
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Ko zaključite z izpolnjevanjem ankete, se vam 
pokaže obvestilo, da ste zaključili s trenutno 
anketo in da pričakujte novo obvestilo ob 
predvideni uri za izpolnjevanje ankete. 

 

Pritisnite na gumb V REDU, nato lahko aplikacijo 
zaprete. 
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Čas za izpolnjevanje ankete 

OBVESTILA 

 
 

Ko napoči čas za izpolnjevanje ankete, na vaš 
mobilni telefon prejmete obvestilo. S pritiskom 
nanj se vam odpre aplikacija in lahko pričnete z 
meritvijo zvoka in izpolnjevanjem ankete na 
način opisan že pri preizkusu ankete. Če ne 
pričnete z izpolnjevanjem ankete takoj, boste 
prejeli še tri obvestila, ki vas bodo opomnila, 
koliko časa še imate, da anketo izpolnite.  

 

 

 

 
 

 

 

Z izpolnjevanjem ankete lahko začnete tudi tako, 
da odprete aplikacijo. Pojavi se obvestilo, da je 
čas za izpolnjevanje ankete in če to želite storiti 
sedaj, pritisnite na gumb DA in pričnete z 
izpolnjevanjem ankete. 

 

Če ankete ne začnete izpolnjevati v 20 minutah 
od prejema prvega obvestila, ste zamudili 
predvideni čas za anketo. Torej se ta ura 
izpolnjevanja ankete prestavi na naslednji dan. 
Počakajte na obvestilo za anketo, ki je 
predvidena za naslednjo uro. 

 

 

ANKETA OB KONCU DELOVNIKA (PETEK) 

 

Po izpolnjenih vprašalnikih ob koncu delavnika, 
boste v petek prejeli obvestilo za par dodatnih 
vprašanj. Obvestilo potrdite s pritiskom na gumb 
V REDU in izpolnite vprašanja. Vprašanja se 
razlikujejo od ostalih vprašanj in se nanašajo na 
pretekli delovni teden.

ANKETA OB KONCU VSEH VIKENDOV 

 

 

Po vseh izpolnjenih vprašalnikih ob koncu 
vikenda, boste v nedeljo ob koncu dneva prejeli 
obvestilo za par dodatnih vprašanj. Obvestilo 
potrdite s pritiskom na gumb V REDU in izpolnite 
vprašanja. Vprašanja se razlikujejo od ostalih 
vprašanj in se nanašajo na pretekle vikende. 
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ZAKLJUČNI VPRAŠALNIK 

 

 

Po vseh izpolnjenih vprašalnikih boste ob koncu 
zadnjega dneva, prejeli še obvestilo za par 
dodatnih splošnih vprašanj. Obvestilo potrdite s 
pritiskom na gumb V REDU in izpolnite 
vprašanja. 

 

 

 

 

 

Na koncu se vam zahvaljujemo za izpolnitev vseh 
vprašalnikov in sodelovanje v raziskavi ANIMA.  

 

Na lastno željo lahko aplikacijo izbrišete iz vašega 
telefona, vendar prej preverite, da je aplikacija 
poslala vse podatke, oziroma vključite mobilne 
podatke ali se priključite na WI-Fi, da aplikacija 
posreduje še zadnje podatke. 

 

ZAKLJUČITEV ANKETE V 3 TEDNIH 

 

 
 

 

Čas trajanja raziskave je predviden 3 tedne. Če 
vam v 3 tednih ne uspe izpolniti vseh vprašanj, 
vas bo aplikacija vprašala ali želite nadaljevati z 
raziskavo za 1 teden. V tem primeru v obvestilu 
pritisnite gumb NADALJUJ in počakajte, da vam 
aplikacija ponovno pošlje obvestilo ob 
predvidenem času izpolnjevanja ankete. 

 

Če bi želeli zaključiti z raziskavo in izpolniti 
zaključni vprašalnik, potem pritisnite na gumb 
NADALJUJ Z ZAKLJUČNIM VPRAŠALNIKOM in 
odgovorite na zaključna vprašanja. 
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Izklop varčevanja z baterijo 

Priporočamo, da ob prvi namestitvi aplikacije izklopite varčevanje z baterijo za aplikacijo AnimApp. Vaša 

naprava samodejno ustavi aplikacije, da prihrani baterijo in tako preprečuje, da bi raziskava potekala po 

pričakovanjih. 

To naredite tako, da v Nastavitvah odprete zavihek Aplikacije, poiščete aplikacijo AnimApp, pritisnete na 

Baterija, in preverite v Optimiziranje porabe baterije. 
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Optimizacija porabe baterije za aplikacijo 

AnimApp mora biti izključena kot je prikazano na 

sliki. 
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Dovoljenje za pošiljanje obvestil 

 

V primeru, da aplikacija ne pošilja obvestil ob predvidenih urah izpolnjevanja anket, preverite v 
Nastavitvah ali dovolite aplikaciji pošiljanje obvestil. 

 

To naredite tako, da v Nastavitvah odprete zavihek Aplikacije, poiščete aplikacijo AnimApp, pritisnete na 

Obvestila, in preverite ali je prikaz obvestil dovoljen, kot je prikazano na zadnji sliki. 
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Dovoljenja za sledenje lokaciji in uporabo mikrofona 

 

V primeru, da aplikacija ne sledi lokaciji ali imate težave z meritvijo zvoka pri izpolnjevanju anket, preverite 
v Nastavitvah ali dovolite aplikaciji sledenje lokaciji in uporabo mikrofona. 

 

To naredite tako, da v Nastavitvah odprete zavihek Aplikacije, poiščete aplikacijo AnimApp, pritisnete na 

Dovoljenja, in preverite ali imata Lokacija in Mikrofon dovoljenje za uporabo v aplikaciji, kot je prikazano 

na zadnji sliki. 

 

                  

  

        


