Naponta jelennek meg újabb applikációk telefonokra, amelyek segítenek az
egészség monitorozásában. A zsebben mindig ott lapuló mobiltelefon az applikációk letöltése után könnyen válhat „személyi edzôvé”.

Mozogjunk okosan:
applikációk telefonra
Az okostelefon egyik nagy elônye,
hogy mindig kéznél van. Az elérhetô
számtalan applikáció segítségével nagyobb kedvvel mozoghat mindenki:
motiváltabb lesz, követheti a saját fejlôdését, és még a barátai is láthatják,
milyen kitartó.

Nike+ Training Club
Lehet akár kezdô, középhaladó vagy
haladó, az alkalmazás mindenféle nehézségû gyakorlatokat kínál, amelyek helyes kivitelezését videón lehet megnézni,
majd indulhat az edzés, miközben az
applikáció minden adatát számolja (4).

Human: Activity tracker
A letöltött alkalmazás egyszerûen
vizuális jelzést ad arról, hogy mennyit
mozgott egy adott napon. A programot csak egyszer kell aktiválni, majd
mindig magánál tartani a telefont. Ha
egy percnél tovább tart az elkezdett
mozgás, a számláló elindul és a
sebesség alapján meg tudja mondani,
hogy a felhasználó sétál, fut vagy
éppen kerékpározik-e. Egy kör alakú
számláló látható a telefon kijelzôjén,
amely akkor töltôdik ki, ha legalább
harminc percet mozog egy nap. Az
alkalmazás a minimum napi mozgásmennyiség elérésére fókuszál. Az applikáció ingyenesen elérhetô (1).

Daily Workouts
Minden napra más-más gyakorlatokkal készül a „Daily” applikációcsalád: a teljes testet átmozgatható mozgássorok segítségével. Mindig más és
más „kínzást” talál ki a program, ezért
egyáltalán nem unalmas (5).

Tep
Az applikáció használata során egy
zsiráfról tud úgy gondoskodni, ha
eleget mozog naponta. A letöltést
követôen elnevezhetô a saját zsiráf, és
már indulhat is az edzés. Az alkalmazás folyamatosan figyeli, hogy mennyit
futott, kerékpározott vagy sétált, és
ettôl függôen tudja megetetni vagy
megitatni kedvencét. További pontokat
is szerezhet, ha az egészséges táplálkozásra is odafigyel (2). Az ilyen
applikációk létrehozását gamificationnek hívják, azaz, hogy videojátékokból
kölcsönöznek hatásmechanizmusokat, motivációs trükköket unalmas és
fantáziátlan szoftverekbe annak érdekében, hogy az emberek szívesebben
használják ôket.
Endomondo Sports Tracker
Fut, kerékpározik vagy inkább túrázik: a telefonba beépített GPS segítségével rögzíthetô az útvonal, méri az
idôt, a megtett távolságot, ezekbôl
pedig kiszámolja az edzés sebességét, a mozgás során elégetett kalóriákat. Az edzés részletei a közösségi
oldalakon megoszthatók (3).
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Sit Ups/Push Ups/Squats/Pull Ups
Ez az alkalmazás elsôsorban azoknak javasolt, akik minél több felülést,
fekvôtámaszt, guggolást szeretnének
végezni egyhuzamban a „kockás” has,
az izmos karok vagy a formás combok
érdekében. Ehhez annyi a teendô,
hogy mindennap az applikációt elindítva kell végezni a gyakorlatokat. Az
alkalmazás számol, és mindennap
egy kicsivel többet csináltat a különbözô gyakorlatokból. Segítségével
hamar eljuthat a 0-ról a 100, 150, 200
vagy 250 felülésig, fekvôtámaszig,
guggolásig vagy húzódzkodásig (6).
Nike+ Running
Ha a futás megszállottja, akkor
használja ezt a speciálisan futóedzésekhez tervezett applikációt. A program a telefon GPS-e segítségével rögzíti és térképre rajzolja, merre futott,
méri az idôt, a megtett távot, kiszámolja a tempót és az elégetett kalóriát.
Céljait (fogyás, kilométergyûjtés) könynyedén beállíthatja az alkalmazásban,
versenyezhet ismerôseivel, edzés után
pedig megoszthatja teljesítményét a
közösségi oldalakon (7).
Nike Boom
Jó hátteret nyújthat az edzésekhez.
Zenei könyvtárából válogat, és különbözô mixeket állít össze, illetve a kiválasztott edzô is biztat minket bizonyos
idôközönként. Ráadásul a program a
rendes bemelegítésre, illetve nyújtásra
is figyelmeztet az edzés végén. A tervezett edzés ideje beállítható. Futás-

hoz, edzôteremhez, pörgôsebb mozgáshoz ajánlott (8).
Sports Tracker
Az alkalmazások kínálatában fellelhetô klasszikus tevékenységek mellett
a síelés és két, testre szabható aktivitás is választható ebben az applikációban. Grafikonok, teljesítménymérés,
GPS-követés és a közösségi oldalakhoz
kapcsolódás lehetôségét kínálja ez a fejlesztés. Lépésszámlálás, szintkülönbség, átlagsebesség, sôt egy külön öv
segítségével itt is lehetôség van pulzusmérésre is — ez utóbbira csak a fizetôs
változatban. Minden élményt megoszthat barátaival: az eredményein túl a mozgás közben hallgatott zenéket és az
edzés közben készült képeket is (9).
RunKeeper
Talán az alapnak tekinthetô és
legnépszerûbb, futóknak kifejlesztett
program. Az applikáció megmutatja a
mozgással eltöltött idôt, a megtett távot
és az elégetett kalóriát is. A futás mellett
kerékpározás, úszás és súlyemelés
során elért eredményei egyaránt rögzíthetôk az alkalmazással (10).
SmartRunner
Az alkalmazás legnagyobb elônye,
hogy számos sportolási forma közül választhat, még a motorozást is. Beállíthatja
rajta, hogy hangjelzéssel adja a használója tudtára, ha túl lassan vagy túl gyorsan
halad az edzéstervéhez képest. Az eredményeit egy kattintással megoszthatja a
népszerû közösségi oldalakon (11).
NEA
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának munkatársai
fejlesztésük során öt népbetegség
(szív-ér rendszeri betegség, elhízás,
csontritkulás, depresszió, alvászavar) prevenciójában segítô, mobiltelefonokon alkalmazható mozgásprogram-applikációt fejlesztettek. Az Android-applikáció a kar weboldaláról
ingyenesen letölthetô. Egy elôzetes
egyszerû fizikai állapotfelmérést
követôen életmódtanácsokat ad, illetve elôre definiált tornagyakorlatokat,
mozgásformákat javasol a betegség

súlyosbodásának elkerülése, illetve
állapotjavulás érdekében. Az applikáció három hónapos periódusokban
nyújt segítséget, ebben az idôintervallumban kétszer újra felméri használója állapotát, és ha észlelhetô változás, akkor az eredmények alapján
az applikáció vagy orvoshoz irányítja
a pácienst, vagy újabb mozgásprogramot állít össze a számára. A gyakorlatsor elvégzése napi harmincnegyven percnél nem vesz többet
igénybe, ráadásul otthoni körülményekhez optimalizálták azt (12).
ABS
Ha izmos hasra vágyik, vagy csak
egyszerûen eltüntetné a felesleges
kilókat a dereka körül, akkor ez az

alkalmazás lehet az ön hasznos segítôje. Az applikáció néhány testformáló
gyakorlatot kínál fel, amik közül
választhat. Adott az idôtartam, a leírás,
valamint egy videó, ami segít a gyakorlat
helyes végrehajtásában, és a cél elérésében. A naptárfunkciójában beállítható
nemcsak napokra, de idôszakokra bontva is, hogy mikor van ideje edzeni (13).
Map My Ride
Az alkalmazás nem csak a kerékpárosoknak lehet a kedvence, hiszen futáshoz,
túrázáshoz, edzôterembe vagy kutyasétáltatáshoz készülôknek, és otthoni gyakorlatokat végzôknek is egyaránt praktikus lehet. Ha inspiráció híján van, akkor
segítségül egy virtuális edzôt is választhat
magának, aki nem engedi majd csügged-

ni és lazítani. Emellett zenét és felszerelést
is beállíthat az alkalmazáson belül (14).
Couch to 5K
A Couch to 5K néhány hónap alatt
próbálja meg felemelni a teljesítményét a nulláról. Sok ilyen programhoz
hasonlóan ez is lassan kezd, sétával (gyaloglással) és kocogással, majd folyamatosan emeli a szintet. Remek segítség, ha
fokozatosan szeretne belerázódni a futásba. GPS-es követés és térkép természetesen itt is van, és némi összesítés is, amelynél láthatja a kocogásra és gyaloglásra
fordított idôt és távot is (15).
Lelovics Zsuzsanna edzô,
humánkineziológus
ÉLOSZ Somogy megyei elnöke
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„A jövõbe mutató megoldás.“

Étkezési rendeléseket
nyilvántartó-elszámoló,
számla és/vagy jegy
készítô program!
Több mint 500 felhasználó,
1990 óta üzemel, folyamatos fejlesztés,
ügyfélszolgálat, dokumentáció!
Kérje ajánlatunkat!
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