
 

  

 

RRRSense.DAT: Instruksjon til deltakere  
 
Sense.DAT er en smart-app for å måle, analysere og lagre reiseatferd (reisedagbok). For å bruke 
Sense.DAT må du være en samtykkende deltager i en forskningsstudie. Sense.DAT er selvgående 
og registrerer automatisk reisene dine i bakgrunnen på telefonen og på en server. På denne 
måten samles data inn på en effektiv, pålitelig og ekstremt brukervennlig måte.   

 
Hva kreves? 
Du må ha en iPhone eller Android- smarttelefon og bære denne med deg utendørs hele tiden. 
Posisjonstjenester (GPS og Wi-Fi) må være slått på. 
 

Nedlastning og installasjon 
Last ned appen Sense.DAT fra App Store eller Google play. Hvis du ikke finner programmet skriv 
både «Sensedat» og 
«mobidot» i søkefeltet. Du kan også bruke disse lenkene:  
 

              
 
Etter nedlastning åpner du Sense.DAT. Påloggingsvinduet vil da komme fram automatisk. Skriv 
inn unik påloggingsinformasjon mottatt på epost.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvordan virker den?  
Du trenger ikke aktivere eller deaktivere Sense.DAT. Appen bruker sensorene i telefonen 
(Android or iOS) for å registrere hvor og når du har reist, hvilket transportmiddel som ble 
benyttet og hvilke ruter. Hver tur kan bli sett, godkjent, eller om nødvendig korrigert. Sense.DAT 
har selvlærende algoritmer som fanger opp vanlige mønstre og ofte besøkte steder. Disse 
selvlærende algoritmene vil over tid føre til færre korreksjoner og mer effektiv bruk av batteriet.  
 

Korreksjon av dataene 
Vi vil gjerne at du sjekker de registrerte reisene regelmessig (spesielt i starten). Hvis du merker 
noe rart eller beviselig feil, vær vennlig å rett dette ved å bruke tilbakemeldingsknappen (en 
blyant). Ikke glem å klikke «submit». Appen bruker litt tid på å vurdere reisene dine, så vent 
gjerne én dag før du gjør endringer. Normalt sett vil registreringen bedres, ettersom den er 
selvlærende.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.mobidot.sensedat
https://itunes.apple.com/us/app/sense.dat/id992801193?mt=8


 

  

 

Pause i registreringer 
Du kan pause registreringene når du vil. I pauseperioden blir ingen aktiviteter lagret. Etter 
perioden, starter appen automatisk opp.  
 

Batteribruk 
Appen har blitt utviklet for å bruke minst mulig strøm. Den vil allikevel kreve noe hyppigere 
lading av telefonen, avhengig av hvor mye du er på farten.   
 

Personvern 
Ved å ta i bruk tjenesten/ laste ned appen godtar du vilkårene for personvern (privacy policy) 
som ligger tilgjengelig i appen og i Google play/App store. Det er frivillig å delta, og du kan på 
hvilket som helst tidspunkt trekke deg fra datainnsamlingen. Dataene som samles inn vil bare bli 
brukt til forskning, uten noen form for kommersiell utnyttelse.  
 

Spørsmål?  
For generelle henvendelser, send mail til sense.dat@toi.no.  
 
For ofte stilte spørsmål, se vår hjemmeside www.toi.no/sensedat eller Facebook-side  
 
For direkte support for appen, send mail (på engelsk) til Peter van der Mede ved DAT.mobility, 
Nederland (pvdmede@dat.nl)  
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