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TARTALOMJEGYZÉK



A My-X team 2004-ben a SZIE Gazdasági Informatika Tanszék átszervezési okokból való
megszûnése után, ennek quasi jogutódjaként alakult. Ez az idõszak véletlenszerûen
esett egybe a Gödöllõi Innovációs Központ (GIK) egyetemi innovációs potenciált fel-
mérõ aktivitásaival, s azóta lényegében a My-X kutatócsoport a GIK, majd késõbb a
Közép-magyarországi Innovációs Ügynökség (INNOREG KM-RIÜ) egyik kooperatív szel-
lemi mûhelyeként mûködik.

Az ötlet-istállóvá válás alapját egy immár 25 évre visszanyúló, nemzetközi gyökerekkel
(vö. PhD-fokozatszerzés 1993, Németország) is büszkélkedhetõ masszív, mesterséges
intelligencia-alapú elemzés- és gondolkodás-módszertani fejlesztéssorozat (a hason-
lóságelemzés) adta. A történések fontosabb kronológiai lépéseit a következõ fejezet
tekinti át. A rákövetkezõ fejezetben a hasonlóságelemzés szellem- és kultúrtörténeti
beágyazódásainak megfogalmazása következik. Ezt az eddigi legfontosabb projektek
rövid bemutatása egészíti ki a példák erejével. S végül összefoglalásként egy fajta
jövõkép kerül felvázolásra annak érdekében, hogy a potenciális érdeklõdõk (partnerek,
befektetõk) számára olyan út kerüljön kijelölésre, melyen érdemes lehet közösen járni.

A dokumentum célja tehát az elmúlt évtizedek bizonyítható történéseinek összegzõ átte-
kintése. Így, ahol csak lehet, a jelzésértékû URL-adatok tételesen megadásra kerülnek.
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A történeti áttekintés keretében az érdeklõdõk felmérhetik, milyen fordulatos út veze-
tett egy-egy innovatív felismerés piaci sikeréhez az elmúlt 25 év alatt 1.

1986: Az elsõ szakértõi rendszerfejlesztési kísérlet, amikor még a szakszó alig-alig volt
ismert nemzetközi szinten is.

1990: Az elsõ diplomamunka a szabálygenerátorok lehetõségeirõl a prognosztikában,
mely már önmagában is egy német vendégszemeszter után készült el.

1990-1993: DAAD ösztöndíj keretében újszerû mesterséges intelligenciák fejlesztése a
mezõgazdasági döntések támogatása érdekében – sikeres védéssel az idõszak
végére Németországban. A kutatási eredmények szabad hasznosítása a szerzõ
korlátlan joga.

1995-2004: Az EU agrárstatisztikai rendszerének magyarországi adaptálása keretében
számos elemzés készült, melyek az agrár-szektormodellek exogén változóinak
módszeres levezetését tették lehetõvé.

1996: Tulajdonrész az elsõ tanácsadó cégben (Agroconsult Kft.)

1997: STOCKNET2: A hasonlóságelemzés, mint a My-X team know-how alapja elsõ-
ként egy tõzsdei szoftver-fejlesztés kapcsán került értékesítésre.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
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1 http://miau.gau.hu/miau/188/innovact_awards_2014_vrf/VRF_brochure.pdf
2 http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=stocknet



1998: MIAÚ3 (HU ISSN 14191652). A Magyar Internetes Alkalmazott/Agrár Informati-
kai Újság 1998 õszén kezdte meg mûködését és azóta is a My-X team elsõdleges
megjelenési színtere, ahol a kutatócsoport napi történései tételesen követhetõk4

2000: Cégalapítás a tanácsadási folyamatok üzleti vetületének kezelésére (CREW-PA Kft.5)

2001: ikTAbu (avagy Információs és Kommunikációs Technológiák Alkalmazása a Terü-
letfejlesztés támogatására AdatBányászat útján). A második licence-értékesítés6

2003: Az elsõ online COCO (component-based object comparison for objectivity) mo-
dulok megjelenése7

2006: Sikeres Innocsekk pályázat - a My-X elnevezés megjelenése8

2009: A My-X elemzõ szolgáltatások üzemszerû mûködtetése

2009-2010: Licence-átadások, spin-of cégek alapítás (InnoHow Kft., InnoSpin Kft.9)

2011-2014: Sorozatos vidék-, terület-, gazdaság-fejlesztési elemzések10

2012: ITBN Magyar Innováció díj elnyerése a SeaCon Kft. SeaLog megoldásával a ha-
sonlóságelemzési know-how-ra alapozva11

2012: FiTt, avagy a Felsõoktatási Innovációs Tanácsadó hálózaT alapjainak lerakása12

2012-2014: KFI-elemzések13

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
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3 vö. http://miau.gau.hu
4 vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3, ill. http://miau.gau.hu/myx-free/
5 vö. http://crew-pa.innohow.hu
6 vö. http://miau.gau.hu/iktabu/old/index.html
7 vö. http://miau.gau.hu/lps/
8 vö. http://miau.gau.hu/myx-free/
9 pl. http://www.innohow.hu
10 pl. http://miau.gau.hu/miau/dipo/
11 vö. http://www.itbn.hu/index.php/hu/itbn-biztonsagi-dij/2012-dijazottjai
12 vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=fitt
13 pl. http://miau.gau.hu/miau/194/edigiregion.doc



2013: Az ETDK-mozgalom elemzése az innovációs tanácsadási folyamatok monitoringja
keretében14

2013: Sikeres PhD-védés hasonlóságelemzési aspektusokkal15

2013: KM-RIÜ TDK különdíjak a My-X kutatócsoport tagjainak16

2013: Új C-tantágy alapítása Gondolkodás-módszertan címen, melynek kötelezõ iro-
dalma egy DVD, amelyen 20 órányi vágott és kulcsszavazott elõadásrészlet ta-
lálható17

2013: Számos Noble Ideas Projekt a My-X istállóból18

2014: Innovact Award: részvétel a nemzetközi innovációs verseny döntõjén a VRF pro-
jekttel19

2014: SZIE Innovációs Vándordíj Pályamûvek20

2014: Kutatók Éjszakája számos ember-kísérlettel21

2014: HunInno/Innotrends: Részvétel a 24 projektet átfogó hazai döntõben, ahol a 6 ki-
adott díj egyikével a My-X ihletésû NGSTRESS projektet jutalmazták.

2014: ezen dokumentum összeállítása és kiadása (ISBN = 978-963-12-0942-6)

A teljes folyamatot sok tucat TDK és szakdolgozat konzultációja kísérte végig22, melyek
egyik legígéretesebb eleme éppen az NGSTRESS projekt volt.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
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14 vö. http://miau.gau.hu/miau/183/etdk2013_v3.doc
15 vö. https://szie.hu//file/tti/archivum/Bunkoczi_Laszlo_ertekezes.pdf
16 http://miau.gau.hu/miau/183/Innovacios_kulondij.doc
17 vö. http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=dvd
18 http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=noble
19 vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=vrf
20 vö. http://miau.gau.hu/miau/190/vandordij
21 vö. http://miau.gau.hu/miau/193/human_experiments.doc
22 vö. http://miau.gau.hu/miau/188/SZIE_TDK_KMRIU_ONKOMM.xls



A hasonlóságelemzés keletkezése

A következõkben a hasonlóságelemzés kialakulása kerül bemutatásra annak érdeké-
ben, hogy minden egyes érdeklõdõ mihamarabb megtalálhassa azokat a kapcsolódási
pontokat, melyek személy szerint segítik õt abban, hogy a szakmaibb részletek elõtt
már általános szinten, tudatosan azonosulni tudjon egy, a hétköznapi döntéseit akarat-
lanul és folytonosan átható szemlélettel. 
A hasonlóságelemzés keletkezése kapcsán minden idegen szót kerülünk egyetlenegy
kifejezés kivételével: a hasonlóságelemzés „leánykori neve” ugyanis az „automatizált
intuíció-generálás”. 
Az intuíció ösztönös, nem akaratlagos megérzést jelent. A generálás valaminek az elõ-
állítására, keletkeztetésére utal. Az automatizálás pedig gépiesített cselekvésként értel-
mezhetõ. Így együtt tehát a hasonlóságelemzés nem más, mint az emberi megérzések
számítógép általi elõállításának önjáró folyamata.

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL
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A hasonlóságelemzés tipikusan a lét-határozza-meg-a-tudatot elv egyik ter-
méke, ahol az emberi intuíció került forráskódba kényszerítésre annak érde-
kében, hogy az emberi találékonyság pillanatnyi fellángolásait nagy mérték-
ben automatizálni lehessen.

MOTTÓ: „A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet
megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL



De vajon miért is van erre szükség? A válasz megadásához olyan élethelyzetek kerülnek
felvázolásra, melyek egyikét-másikát vagy akár ezek közül többet is bárki bármikor át-
élhetett már, bármikor megélhet még:
• Az elsõ történet még legyen meseszerû, de már ez sem lesz „tét” nélküli: Egyszer

régen, nagyon régen, valahol a messzi Keleten, élt egy szultán, s az õ öt udvari
tudósa. Egyszer a szultán unalmában felírt egy képletet, melyet csak õ ismert az
egész világon. Az udvari tudósok feladata az volt, hogy minél pontosabban rájöjje-
nek a képlet lényegére, lehetõség szerint a képletre magára. Ehhez a szultán elsõ-
ként hozatott egy tálat, melyen száz darab azonos gyémánt volt található. Minden
tudós vehet belõle egy marékkal, s az utolsó tudósnak a maradék gyémántokat
kellett a tenyerébe söpörnie, ha volt még ilyen. Ez után minden tudósnak meg kellett
számolnia az általa „birtokolt” drágaköveket, s ezt a számot meg kellett mondania a
szultánnak: elõször mindig a legidõsebb, s végül mindig a legfiatalabb tudós nyilat-
kozhatott a nála lévõ gyémántok számáról (0, …,100). Természetesen a tudósok
által mondott számok összege (x1+x2+x3+x4+x5=100) száz kellett, hogy le-
gyen, hiszen a száz gyémántot maradéktalanul szét kellett, hogy osszák egymás kö-
zött. A szultán az öt darabszám birtokában az általa kitalált és a csak általa ismert
képlet alapján (pl. y=x6=x1+x2*x3/x4-x5) kiszámolt egy hatodik számot, vagyis
a titokzatos képlete eredményét. S ezt az öt szám mellé felvésette egy nagy
kõtáblára. Ezt a játékot megismételték a példa kedvéért mintegy húsz alkalommal.
A kõtáblán tehát húsz sorban és 5+1 oszlopban álltak immár a számok. Majd az öt
tudósnak úgy kellett egymás között szétosztania a száz gyémántot, hogy a szultán
által kiszámítandó 21. válasz-érték a szultán által eddig mondott legnagyobb
számértéket meghaladja. Ha nem sikerül az elvárt felosztás, akkor a tudósok meg-
buktak, mint szakértõk. A feladat pedig kollektív volt, vagyis nem volt lehetséges,
hogy valaki közelítése jobb, mint a többieké - egyetlenegy megoldásban kellett,
hogy megegyezzenek a tudósok. Ha sikeres lett a megoldás, a tudósok megtarthat-
ták a száz drágakövet, ha nem, akkor másnap meg kellett halniuk. Kérdés: Vajon Ön
fel merné-e vállalni a tudósok szerepét, ha választhatna? Vagy a rizikót túl nagynak
ítéli meg? Kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy HASONLÓ játékot játszik minden
egyes döntéshozó (azaz mi mindannyian) folyamatosan, hiszen korábbi valós (átélt)
vagy másoktól átvett/hallott tapasztalatok alapján igyekszünk felmérni helyzetrõl
helyzetre, mit is illene tennünk ott és akkor? 

• A második történet, egy színdarab, s játszódjék immár napjainkban: Elsõ szín: nyári
iskolai tábor, egy hétköznapi élelmezésvezetõ ötletszerûen vesz egy csomó mindent
a gyermekek jutalmazására a sorversenyek kapcsán. Vesz többek között müzli-sze-
leteket is. A sok lehetségesbõl éppen a kék csomagolásút, mert ez a szín egyben 

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL
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megegyezik a táborzászló színével. Konfliktus: egyes „rámenõs” szülõk számon ké-
rik a termékek, jelen esetben a müzli-szeletek ár-teljesítmény arányait (vagyis azt,
hogy kicsit drágábban, mennyivel jobb terméket is lehetett volna venni), ill. a szülõk
megvádolják az élelmezésvezetõt azzal, hogy egyes szállítóktól jutalékot kapott, s
ezért vette meg csak a kék csomagolású müzli-szeleteket. Az amúgy igaztalan tá-
madások, vádak alól a jó szándékú, de felkészületlen élelmezésvezetõ nem tudja
magát tisztázni. Bukott emberként hagyja el a színpadot. Második szín: a megtört,
de a korábbiakból tanulni akaró élelmezésvezetõ, aki immár érti a hasonlóságelem-
zés lényegét, ismét színre lép. Konfliktus: új iskola, új tábor, s egy jól elõkészített vá-
sárlás után egyes „egyet nem értõ” szülõk ismét vádaskodnak a nyílt színen.
Harmadik felvonás: a Bíróság elõtt - rágalmazási per, az élelmezésvezetõ nyer, a ka-
pott kártérítést persze a gyerekekre költi… happy-end. De mi is történt az elsõ
felvonás után? Mindannyian hallhattuk már a bölcs mondást: „Olcsó húsnak, híg a
leve!” A mondás bölcs, de az ösztönös, mai szóval élve: bulvárgyanús, szenzáció-
éhes anekdotavilág és a szájhagyomány tévesen közvetíti a lényeget: a mondat
nem illik, hogy felkiáltójelre végzõdjön. A helyes népi bölcsesség így hangzik: Csak
óvatosan, csak óvatosan: olcsó húsnak lehet, hogy néha tényleg híg a leve. S való-
ban, lehet valami (például egy adag hús) annyira rossz (no, nem fogyaszthatatlan,
a fogyasztóvédõk számára még beavatkozási pontot nem jelentõ), de zsíros, vizes,
régi, színehagyott, alaktalan, stb., hogy az az ár, amit kérnek érte, nem elég kicsi
ahhoz a sok „teljesítmény-hiányhoz” képest, ami tetten érhetõ az adott adag hús
kapcsán. Erre persze csak az tud fényt deríteni, aki többféle terméket is megnéz,
megvizsgál és ÖSSZEHASONLÍT.

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL
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• A harmadik történet a demagógia világába kalauzol bennünket: az újságban megje-
lenik egy cikk arról, hogy például „Sztyeppeföld” a világ országai között a legutolsó
helyen áll az egy fõre jutó környezetvédelmi kiadások tekintetében, szemben példá-
ul „Robotiával”, ahol rengeteget költenek környezetvédelemre. Szegény sztyeppe-
földiek innentõl lehorgasztott fejjel járhatnának, kelhetnének a világban, ha nem len-
nének talpraesettek, s nem tudnának úm. a forgóajtóban is elõzni. A sztyeppeföldi
újságírók és tudósok egy ellenhírt adhatnak ugyanis közre, miután az ENSZ adat-
sorainak felhasználásával ÖSSZEHASONLÍTOTTÁK a világ országait, s kiszámolták,
hogy adott élethelyzetben mennyit illik költeni környezetvédelemre a többi ország-
mutató figyelembe vételével. S csodák csodájára Sztyeppeföldön, ahol lágyan fúj a
szél, friss virágillatú a levegõ, s kevés az ipar, a népsûrûség, a vízrendezést pedig
már az õsök megoldották, a statisztikailag kimutatott egy fõre jutó környezet-
védelmi kiadások mintegy 10 %-kal meghaladják azt a szintet, amit mások vállaltak
volna az õ helyükben. Míg Robotia (az ipar szmogos fellegvára) esetében kiderült,
hogy ha kétszer annyit költenének, mint manapság, talán akkor lehetne olyan
környezeti állapotról beszélni, mint Sztyeppeföld esetében.

• A negyedik történetet muszáj ismét a közismert vallási, nemzetiségi, faji és egyéb
szempontú gyûlölködés szókincsérõl leválasztani és sci-fi-környezetbe helyezni: Az
áldozati bárány fabulája értelmében:

0. képzeljünk el egy közösséget, melynek egy tagját egy külsõ hatalom (egy le-
gyõzhetetlen sárkány) kiengesztelésére minden alkalommal fel kell áldoznia,

1. a közösség demokratikus, azaz pártokra, irányzatokra tagolt,
2. a közösség már tudja, hogy a mennyiség nem csap át minõségbe minden

esetben, azaz a többség nem kell, hogy kényszerûen többet értsen a világból,
mint a legokosabb egyede,

3. tehát a közösségben gondolat- és véleményszabadság van, s az alternatív
vélemények, s nem ezek táborai „vetélkednek” egymással,

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL
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4. mindenkor kompromisszumos megoldásra törekszik a közösség,
5. a közösség minden tagja módszertanilag jól képzett, pl. ismeri a hasonlóság-

elemzést,
6. a közösség egyes tagjai mások véleményének akár ellenkezõjét is vallhatják,
7. minden párt módszeresen, tények alapján érvel mindenkor,
8. minden érvrendszer eredménye a közösség tagjainak rangsora a feláldozható-

ság szempontjából,
9. a rangsorok jelentõsen eltérõek lehetnek egymáshoz képest,

10. az ellentétes vélemények esetén hitelesen és hiteltelenül értelmezhetõ rang-
sorszámok is lehetnek,

11. a kompromisszum keresés során minden vélemény azonos súllyal esik latba
kiinduláskor, de a hitelesség maximalizálandó,

12. az a személy kerül feláldozásra minden további vita nélkül, aki minden tényezõ
figyelembe vételével a leginkább megfelel minden érdekszféra/filozófia erõ-
tereinek,

13: ki szeretne vajon ebben a közösségben élni?,
+1: ha a végsõ jelölt fel nem áldozása érdekében 2/3-os többség alakul ki a záró-

szavazáson, akkor kezdõdik elölrõl a „játék” immár a felmentett nélkül.

A fenti történeti vázlatban a mesebeli közösség
tehát arra a kérdésre keresi a választ, vajon minden
szempont alapján, bárkinek is jusson eszébe egy-
egy mutatószám, vajon melyik állampolgár felel
meg leginkább, vagyis a többiekkel folytatott ver-
senyben a feláldozhatóság, ill. a fel nem áldozha-
tóság ideáljának? A felmerült szempontokkal szem-
ben minden egyes irányzat más-más értékeket
vallhat: lehetnek olyanok, akik azt állítják, minél
ilyenebb valaki, annál feláldozhatóbb, vagy éppen
fordítva. Minden egyes irányzat meg kell, hogy al-
kossa a saját (önmagában is ellentmondásmente-
sen felállított) feketelistáját adott pillanatban, s ezt közzé kell, hogy tegye. Nem elegen-
dõ csak elveket, elv töredékeket bedobni a köztudatba. ÖSSZEHASONLÍTVA az egyes
feketelistákat a közösségnek végsõ döntést kell hoznia, ellenkezõ esetben a gonosz ha-
talom megtizedeli õket. Ki lesz vajon az áldozati bárány? Milyen módszer az, amiben
polgárháború nélkül lehet hinni generációkon keresztül? Van fenntarthatóság az érték-
rendek harcában? Lehet mindenki másként egyforma? Vagy csak a sorsolás az etikus?

A HASONLÓSÁGELEMZÉSRÕL
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A hasonlóságelemzés hazai és nemzetközi története

Ebben a fejezetben, követve a kanonizált tudományterületek közismert logikáját, azt
kellene tudni bemutatni, vajon a bevezetésben megismert mese- és anekdotaszerû
alapgondolatok miként fejlõdtek a világban és hazánkban a távoli múltban mind a mai
napig23. Ez a kihívás látszólag maga a Végtelen Történet (vö. Michael Ende), s hogy
mégsem az, az gyorsan és egyszerûen belátható lesz:
Eltekintve egy komoly nyelvészeti bizonyítástól, nagy valószínûséggel nyugodtan kije-
lenthetõ, hogy az emberiség legõsibb, ösztönösen adott, mindenkor rendelkezésre álló
gondolata a hasonlóság gondolata (volt). Így a hasonlóság ösztönös elemzése, vagyis
maga az intuíció minden pillanatban minden ember, csoport és társadalom elsõdleges
vezérlõ elve, akkor is, ha ez nem érhetõ tetten azonos gyakorisággal az írásos nyelvem-
lékekben.

A bevezetésbõl kimaradt élethelyzetek válogatás és teljességre törekvés nélküli felso-
rolása álljon itt „bizonyítékul” arra, hogy az emberiség folyamatosan tisztában volt, van
és lesz azzal, hogy fenntartható arányokban kell és lehet gondolkodni:
• bibliai megközelítés: az ember megmérettetése érdemei szerint történik24:

Zsolt 62,13 -„Istené a hatalom és tiéd, ó Uram, a kegyelem. Te megfizetsz minden-
kinek tettei szerint.” 

Sir 17,23 - „Egy nap majd fölkel és megfizet nekik, fejenként kiosztja, amit érde-
melnek.”

Iz 59,18 - „Megfizet mindenkinek érdeme szerint: haraggal ellenségeinek, s
megtorlással ellenfeleinek.”

Jer 32,19 - „Nagy vagy terveidben, és diadalmas megvalósításukban; szemed
jól látja az emberek minden útját, s így megfizetsz kinek-kinek, útjai és
tetteinek gyümölcse szerint.”

• buddhisztikus megközelítés: az ember megmérettetése érdemei szerint történik
(vö.25: „az következõ életében érdemei szerint kerül jobb sorba.”),

• iszlamisztikus megközelítés: az ember megmérettetése érdemei szerint történik
(vö.26: „Allah színe elõtt a lélek a jó és rossz cselekedetek arányában megmérette-
tik, majd érdemei szerint ízelítõt kap a pokolból vagy a paradicsomból.”),
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• kommunisztikus megközelítés: mindenkinek érdemei szerint (vö.27: „mindenki képes-
ségei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” Marx: A gothai program kritikája),

• oktatás-didaktikai megközelítés: mindenkitõl saját képességei szerint lehet csak
elvárni tanulmányi teljesítményt (vö.28: „A tanítás-tanulás rendszere: Az iskola dol-
gozói elvárják a bocskais diákoktól a rendet, fegyelmet, tisztaságot és mindenkitõl
a képessége szerinti tanulást, teljesítést.”),

• jog- és igazság-szolgáltatás: arányos büntetés elve (vö.29: „Az egyes esetekben
alkalmazott büntetéseknek arányban kell állnia az elkövetett bûncselekménnyel
(arányos büntetés, az igazságosság követelménye)”),

• közteherviselés: mindenki lehetõségei szerint vegye ki részét a társadalmi terhek
viselésébõl,

• közbeszerzés: az elvárt termékeke/szolgáltatások beszerzése a legjobb ár/teljesít-
mény viszonyok mellett,

• aranymetszés elve: avagy a szépség matematikája.

Mint jól látható, az emberi társadalmak alapjait valóban mélyen áthatja az arányosság
elvi szintû deklarálása. Természetesen vannak az arányosság elve nélkül mûködõ jelen-
ségek is:
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Nem hasonlóság-alapú (nem arányosság-alapú) megközelítések a világban:
• a szeretet nem fogy el, minél többet adnak belõle, annál több lesz belõle,
• ha megosztod a tudásod másokkal, akkor te nem leszel kevesebb, csak a világ lesz

tartalmasabb körülötted,
• „füstszûrõs sapka” effektus: mindegy mit teszel, csak pórul járhatsz,
• Pygmalion-effektus: az ok és okozat keveredése.

Az arányosság fontosságának elméleti felismerésén túl azonban a szellemtörténet lé-
nyegében csak naiv népmûvészeti megoldásokat mutat fel az n-dimenziós arányosság
közkeletû értelmezésére:
• egyenes és fordított arányosság: csak két jelenség között nyernek értelmet,
• indexek, fajlagos mutatók/mutatószámok, indikátorok alapvetõen két tényezõ ará-

nyát fejezik ki (pl. egy fõre jutó …),
• a sok szempontot feldolgozó rangsorok (pl. felsõoktatási intézmények rangsora)

olyan validálatlan, ösztönös, érdekvezérelt súlyozások és pontozások rendszere (vö.
potenciálcsillag módszer, ill. potenciálelemzés30), melyek eredménye/üzenete a ké-
szítõk tudatos vagy öntudatlan üzenetét tükrözi,

• a klaszterezés módszertanilag olyan matematikai apparátusok kikényszerítése, me-
lyek, mint elmélet zártak, logikusak, de a valósághoz való kapcsolatukat a kutató
belemagyarázó, beleérzõ, intuitív képessége adja meg.

A fajlagos mutatók esetében is igaz azonban az a felve-
tés, hogy nem kellene-e, hogy az egy fõre jutó jövedelem,
kiadás, stb. alacsonyabb vagy magasabb legyen a (szo-
cio-ökonómiai, ökológiai) keretfeltételek függvényében.

Mivel bizonyos értelmezések szerint a lét határozza meg
a tudatot, így a fenntarthatóság fogalmának középpontba
kerülésével magától értetõdõ kényszere volt a kiberneti-
kus jogállamiságnak, hogy az õsi arányossági elveket
végre képes legyen algoritmizálni. A hasonlóságelemzés
(intuíció-generálás) erre a késztetésre született intuitív
válasz, vagyis az intuíció intuíció általi csapdába ejtése, a
biológiai ösztön számítógép általi szimulációjának lehe-
tõvé tétele.
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A hasonlóságelemzés alapfogalmai

Alapfogalmak bemutatása nem klasszikus (matematikai) definícióalkotást jelent jelen
esetben, sokkal inkább egy fajta rövid, érzékletes jellemzést ABC sorrendben:
• abdukció: A dedukció és az indukció mellett egy harmadik következtetési mód.

Jelenleg nem algoritmizált, szoftveres formában nem vásárolható meg, vagyis léte-
zõ, de teljes mélységében még fel nem tárt emberi képesség31.

• anti-diszkrinimációs számítás: Olyan optimalizáló eljárás, mely célja, hogy min-
den egyes, sok attribútummal leírt objektumot azonos következményértékkel le-
gyen képes ellátni számítás eredményeként. A minden(ki) másként egyforma elv
matematikai megvalósulása. Hasonlóságelemzés keretében ez az Y0-MIN modell,
ahol min azt jelenti, hogy az optimalizálás célja a becslések és fiktív és minden
objektum esetén konstans értékû következményváltozótól (Y0) való eltérések vala-
milyen aggregátumának minimalizálása (szemben az Y0_MAX elemzéssel, mely-
ben a cél a lehetõ legnagyobb összegzett tény-becslés különbözet elõállítása, vagy-
is a klasszikus diszkrimináció, csoportosítás, klasszifikáció).

• attribútum (jellemzõ, változó, mutató, mutatószám, indikátor, komponens, paramé-
ter): az objektumok egy adott (alapvetõen mérhetõ, megfigyelhetõ) mértékegységgel
rendelkezõ tulajdonsága, mely ábrázolási skálája a nominális skála is lehet (pl. színek).

• benchmarking: összehasonlítás, mely inkább egy gondolkodás módot, mintsem
egy algoritmus jelent, tehát a benchmarking az összehasonlító módszertanok egy-
fajta gyûjtõ kifejezése.32

• CBR (case-based reasoning / eset-alapú következtetés): összehasonlító módsze-
rek/módszertanok gyûjtõfogalma.33

• COCO (component-based object comparison for objectivity / objektivitást támoga-
tó komponens-alapú objektum összehasonlítás): a hasonlóságelemzést végzõ on-
line algoritmuscsalád angol elnevezése.

• COCO_MCM (Monte-Carlo Method): a COCO-alapú hasonlóságelemzés azon mo-
dulja, mely keretében nincs semmilyen korlátozó feltétel megadva az optimalizálás
kapcsán, vagyis az attribútumok szintjei és az output szintek közötti tetszõleges
alakzatú (polinomizálódó), legnagyobb magyarázó erejû összefüggés exploratív
feltárása a cél (például azon kérdés esetén: hogyan hatnak a tápanyagok beltartal-
mi komponensei a várható életkorra?).
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• COCO_STD (standard): a COCO-alapú hasonlóságelemzés standard modulja, mely
keretében kell, hogy legyen valós Y-változó (pl. ár), mely az X-változók lépcsõs-
függvényeként kerül közelítõ jelleggel felépítésre a hasonlóságelemzés komponens-
alapú logikája szerint (például ár/teljesítmény elemzések során).

• COCO_STEP: a COCO-alapú hasonlóságelemzésen belül önmagában is egy modul-
csoport neve, ahol a cél több hasonlóságelemzési modell logikus láncolatának
kialakítása, a modul-eredmények konzisztenciájának folyamatos ellenõrzése mellett
(például STEP IX standard ár/teljesítmény-vizsgálatok hibátlan modellbõl kiinduló,
másodlagos ár/teljesítmény-kockázatokat feltáró eljárásával kiszámítható, hogy a
versengõ termékek/szolgáltatások tényárai esetén mi a racionális minimum és
maximum, ill. ezen intervallumok és a tényárak alapján, melyik a leghitelesebb
ár/teljesítmény-viszonyt felmutató objektum).

• COCO_SWOT (erõsségek, gyengeségek, esélyek, veszélyek): az egyik legújabb
tagja a COCO-STEP családnak, mely célja, hogy egy Y0 modell során alkalmazott
irányok rögzítése esetén feltárja, mennyiben mozog a teljes jelenségrendszer az Y0
(ideálkeresõ) modell iránylogikája szerint, ha minden X(i) egyszer Y-ná válik a fenn-
maradó változók magyarázó erejére számítva. A klasszikus SWOT elemzések auto-
matizálásának módszere. A termelési függvény elv ellenpontja, ahol is minden
egyes X Y-ná válásakor az irányok a kísérletileg igazolható logika szerint illik, hogy
alakuljanak, ha erre van érdemi lehetõség.

• COCO_Y0: az anti-diszkriminációs számítások másik jelölése, más néven ideál-
keresõ modell, ahol minden X esetén az idealitás irányába ható irány megadása
után optimalizálás keretében kerestetik a leginkább átlagtól eltérõ objektum úgy,
hogy az optimalizálás célja mindvégig az objektumok azonosságának kikényszerí-
teni akarása.
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• egyidejûségi modellek: amennyiben az Y és az idõben legkésõbb bekövetkezõ X(i)
között nincs érdemi idõbeli eltérés, vagyis függõ változó lényegében egyidõben ke-
letkezik legalább egy magyarázó/független változóval, akkor egyidejûségi modellek-
rõl beszélünk. Tipikus példa erre az összes anti-diszkriminációs modell, ahol az Y
(idealitás/kockázat index) tulajdonképpen nem is rendelkezik idõdimenzióval. Emel-
lett minden olyan modell idetartozik, mely SWOT elemzést készít azonos pl. évben
adott objektumot leíró adatok alapján. A buborék-modellek (pl. ár/árfolyam-buboré-
kok) szintén ilyen modellek, hiszen árak/árfolyamok együttmozgását vizsgálják
idõszakról idõszakra. A buborékmodellek, ill. az egyensúlyvesztéseket feltárni képes
SWOT-modellek rendelkeznek elõrejelzõ karakterrel (konkrét bekövetkezési idõpon-
tot meg nem adva), amennyiben azt valószínûsítik, hogy elõbb-utóbb a torzulás/bu-
borék az egyensúly irányába illik, hogy elmozduljon.

• elõrejelzések: az egyidejûségi modellekkel szemben klasszikus elõrejelzési model-
lek azok, ahol az Y valamilyen idõbeli késéssel következik be a legutolsóként ismert-
té váló X(i)-hez képest. Ebben az esetben az elõrejelzés idõtávja az az idõtáv, mely
a legutolsó X(i) és az Y között el fog telni. A modellszámítások rendelkezésre állása
formálisan az utolsóként bekövetkezõ X(i) keletkezésének pillanatához kötõdik,
hiszen a számítások idõigénye jelképes. Az elõrejelzõ modellek tesztelése arra vo-
natkozik, hogy ez elõrejelzési idõtáv táján az elvárt (modellezett) változás bekövet-
kezik-e nagy valószínûséggel.

• fenntarthatóság: a hasonlóságelemzés azon filozófiai szintû feltételezése, mely
szerint minden rendszer a norma és a tény közötti különbség minimalizálása irányá-
ba illik, hogy elmozduljon, ha tartós fennmaradásra törekszik. Ez a folyamat rendszer-
függõen lehet tudatos, ill. spontán.
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• gyanúgenerálás: a gyanú fogalma nem más, mint a becslési hiba szinonimája.
Minden gyanús, ami a rendelkezésre álló adatok alapján nem magyarázható. Ter-
mészetesen kellõen sok magyarázó tényezõ esetén és relatíve kevés esetszám mel-
lett szinte minden mindig teljes mértékben magyarázható. Hiába igaz az, hogy a
tényleges befolyásoló tényezõk hiányában áll elõ a becslési hiba, ettõl még adott
szempontrendszer mellett keletkezõ tény-becslés eltérés információértékkel bír, hi-
szen éppen azt keresik a modellek, vajon adott szempontmennyiséggel az Y mekko-
ra aránya magyarázható. A gyanú az anti-diszkriminációs modellek esetén az a
becslési hiba, ami semmilyen módon nem redukálható, hiszen a figyelembe vett
változókon túl a modellezõ nem tud és nem is kíván más befolyásoló tényezõket
figyelembe venni. Így a gyanú az ilyen modellekben a minden(ki) másként egyfor-
ma elv megsértésének mértékét fejezi ki.

• hasonlóság: a hasonlóság sok objektum közül bármely három objektum esetén
annak mértéke, hogy mely kettõ a háromból áll közelebb egymáshoz a harmadikhoz
képest.

• hasonlóságelemzés: a hasonlóságok feltárásnak folyamata, mely minden egyes
befolyásoló tényezõt rangsorokká konvertál (lépcsõk, sorszámok), majd minden
egyes mutatószám minden egyes szintjérõl (sorszámáról, lépcsõfokáról) optimum-
számítás keretében meghatározza, mennyi egységgel kell, hogy adott lépcsõfok
hozzájáruljon a következményváltozó objektumonkénti értékéhez az objektumra
érvényes attribútumok rangsorszámainak helyettesítési értékét adott módon (pl.
additív, multiplikatív, hibrid) való összevezetése/aggregálása mellett.

• heurisztika: több tényezõ egységes erõtérré való összevonásának egyszerûsített
(demagóg, naiv népmûvészeti, intuitív, karizmatikus) megvalósulása (pl. súlyozás-
ra, pontozásra hagyatkozó objektum-összehasonlítás, potenciálcsillag módszer).

• indukció: szakértõi rendszerek kialakításának automatizált folyamata, melyben pl.
hasonlóságelemzés keretében felismert szabályrendszer kerül kialakításra. A sza-
bályrendszer alapja az attribútumonként értékelhetõnek minõsíthetõ opciók számá-
nak és hatásának, vagyis a kombinatorikai térnek meghatározása (vö. lépcsõs-
függvény) adott aggregációs logika mellett. 

• intuíció: több tényezõ kölcsönhatásainak valósághû modellé érlelése adott ténye-
zõre vonatkozóan biológiai úton az emberi agyban (ill. tetszõlegesen alacsony szintû
élõlényekben).

• inverz-alakzatok: a hasonlóságelemzés önellenõrzésének egyik módszertani ré-
tege, mely fordított (ellentétes irányok mellett rangsorolt) tanulási minták ered-
ményét veti össze, vagyis keressük a tükörképek közötti szimmetria-torzulásokat.
(A szépségverseny gyõztese legyen a csúnyaságverseny vesztese).
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• irányvektorok: a hasonlóságelemzés során az egymással összevetésre kerülõ ob-
jektumokat leíró attribútumok (Xi) és a következményváltozók közötti ceteris pari-
bus alakzatok irányultságának meghatározása, mely lehet pl. egyenes arányossá-
got követõ, fordított arányosságot követõ, optimum jellegû, monoton, egyéb.

• konzisztencia: a hasonlóságelemzések önellenõrzésének egyik rétege, mely azo-
nos probléma/modellkérdés esetén egymással logikai kapcsolatba hozható párhu-
zamos modellek összevetése kapcsán elvárt rendezettségre utal. Konzisztencia-
alakzat tetszõlegesen sokféle lehet. Teljesen konzisztens (ellentmondásmentes)
eredmény formálisan nincs, de lehet olyan kevés konzisztencia-modellréteg, me-
lyek eredményei nem ütik egymást. A konzisztencia-alapú modellértékelés a célta-
lanság tételének feloldását kísérli meg: a céltalanság tétele szerint ugyanis nem
ismert, mikor kell abbahagyni tanulási folyamatokat, mert ha tudnánk adott változó-
mennyiség mennyit képes objektumonként magyarázni a következményváltozó
értékébõl, vagyis mennyi az elvárható hiba, akkor nem kellene már modellezni, ahol
a modelltõl várjuk el az elõbb feltett kérdésre a választ. A céltalanság tétele tehát a
keresés-orientált modellezés nonszensz jellegére utal. Ha nem tudható, hol kell
befejezni a tanulási folyamatot, akkor nem biztos, hogy a kisebb hibával rendelkezõ
modell a jobb. Vagyis elõállhat túltanulás. Ráadásul célként nem csak egyetlenegy
hibadefiníció használható (vö. numerikus hiba legkisebb négyzetek elve, kontingen-
cia-koefficiens, abszolút hiba, stb.).

• lépcsõsfüggvény: A hasonlóságelemzés optimalizálás keretében meghatározandó
paramétertömbje, mely minden egyes önálló inputot attribútumonként sorszámmal
helyettesít (irányítottan vagy irányítatlanul), majd a sorszámok következmény-
változóhoz való hozzájárulását optimalizálja az összes eset (objektum) alapján mini-
malizálva a modellhibát.
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• LP: A lineáris programozás rövidítése. A lépcsõsfüggvények meghatározásának
legegyszerûbb motorja, ahol az optimalizálás célja a hiba minimalizálása/maximali-
zálása, a korlátozó feltételek a lépcsõkre vonatkozó elõírások (pl. elõkelõbb rangsor
nem érhet kevesebbet, mint egy gyengébb rangsorszám), a módosuló cellák maguk
a lépcsõs függvény paraméterei.

• nominális skála: a hasonlóságelemzés szempontjából a nem irányítható attribútu-
mok skálája, vagyis az egyedi, egymással kisebb/nagyobb viszonyba sem hozható
inputok leírására alkalmas logika (pl. színek).

• norma: a becslés szinonimája a hasonlóságelemzésben. A norma a modell által leírt
optimalizációs probléma outputja, az a normatív érték objektumonként, melynek az
adott objektumnak illett volna eleget tenni a vizsgált inputok figyelembe vételével.

• OAM: objektum-attribútum-mátrix, azaz más szóval tanulási minta, melyben immár
tradicionálisan a sorok az objektumok (esetek), az oszlopok ezek jellemzõi (attribú-
tumok, szempontok, változók, stb.). 

• objektum: az összehasonlítható jelenségek elnevezése: személyek, tárgyak, folya-
matok, fogalmak, vállalkozások, országok, stb. Az objektumok gyakoríthatók a már
felsorolt jelenségek idõvonatkozásai mentén (pl. ország-év egységek).

• önellenõrzés: a hasonlóságelemzés esetén az önellenõrzés/önkorlátozás az a ma-
tematikai elvárás-rendszer, mely az eljárás alapját adó matematikai logika mellé
keresi ennek ellentmondásait feltárni képes mechanizmusokat (pl. tükörképek szim-
metria-torzulásai, többrétegû konzisztencia-elemzések).

• rangsor-skála: a hasonlóságelemzés során a primer inputadatok standardizált
nézete, ahol minden a saját mértékegységében kifejezett input a saját attribútumán
belül azzal a rangsorszámmal helyettesítõdik, mely megfelel az adott attribútumra
jellemzõ irány logikájának (vö. a leggyorsabb az elsõ, a leglassabb az elsõ).
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• szakértõi rendszerek: a hasonlóságelemzés lépcsõsfüggvénye által leírt kombina-
torikai térben létezõ opcióvariációk és következményeik rendszere, mely képes az
önállónak elismert opciók variációihoz tartozó (testre szabott) következményt
párbeszéd keretében automatikusan megadni a kérdezõ számára.

• szimuláció: a hasonlóságelemzés során automatikusan levezetett (induktív)
szakértõi rendszerek olyan céllal történõ felhasználása, mely keretében a felhaszná-
ló adott élethelyzet (opcióvariáció) bizonyos módosulásainak következményválto-
zóra gyakorolt hatását kívánja feltárni a modell alapján (pl. ár-szimuláció keretében
felismerhetõ, mely tulajdonságváltozás hogyan hat a piacon az objektum árára).

• tanulási minta: az eset-alapú következtetés
alapegysége az objektum/eset, mely attribú-
tumokon keresztül írható le. Az objektum-
attribútum-mátrix tehát a tanulási minta,
melyben minden eset kapcsán ismert a füg-
getlen/magyarázó változók tömege és az ép-
pen vizsgált függõ/következményváltozó is.
A hasonlóságelemzés tanulási mintájában
formálisan a magyarázó változók rangsorszá-
mok. A következményváltozó saját mérték-
egységét megõrizheti. 

• tény-alapú fogalomalkotás: ha egy nyelvi
elem (fogalom) matematikai rekonstrukciója
a cél, akkor az éppen értelmezendõ fogalmat
egy fiktív változó (Y) reprezentálja a hasonló-
ságelemzés során. Minden egyes X(i) esetén
meg kell adni a modellezõnek az attribútumok irányát. Az n-dimenziós tény-alapú
fogalomalkotás nem más, mint a plátói idea matematizálása: pl. az ideális asztal,
munkavállaló leírása. Az anti-diszkriminációs számítás azt keresi, hogy minden
objektum lehet-e egyformán ideális. A gyanúgenerálás feltételezi, hogy anti-diszkri-
mináció elvek betartása mellett keletkezõ tény-norma eltérések értelmezésekor
megengedett az ideáltól való távolság kockázatként való értelmezése.

• tény-alapú szakpolitizálás: a hasonlóságelemzés filozófiája szerint minden egyes
kiejtett szó, kimondott értékítélet elõtt az összes kapcsolódó tényadatot önellenõrzõ
hasonlóságelemzési modellek keretében kell validálni. A hasonlóságelemzés önelle-
nõrzési anomáliák feltárásakor nem csak megerõsíteni vagy elvetni képes egy-egy
hipotézist, hanem képes önkorlátozó módon hallgatni is a „nem tudom” rendszer-
válasz szükségszerûségének felismerésén keresztül.
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A hasonlóságelemzés matematikája

Az elõzõekben bemutatott, s egymással való összefüggésükben eddig tisztázatlan
viszonyokat felmutató fogalmak alapján következzék az a táblázatkalkulációs szoftve-
rekben egy fél tucat képlettel életre kelthetõ, több ezer diák számára már filozófiai
és/vagy technológiai szinten sikeresen „leoktatott”, teljesen publikus és bárki által to-
vábbgondolható mûveletsor, mely eredményeként elmondhatjuk, hogy legalább egy
hasonlóságelemzést bármikor, bárhol fel tudunk építeni pár percen belül.

0. Az elemzési probléma megfogalmazása, lehetõség szerint kérdés formájában való
rögzítése.

1. A kérdés keretében hasznosított fogalmak és szinonimáik/asszociatív kapcsolataik
alapján levezetendõk az objektumok (esetek) és ezek leíró jellemzõi (attribútumok,
jellemzõk, mutatók, indikátorok, szempontok,…).

2. A fogalmak kettébontása következményváltozóra és magyarázó változókra.
3. A függõ és független változók közötti ceteris paribus kapcsolat jellegének megadása

az irányvektorral.
4. Az OAM megalkotása, ahol a sorok az esetek/objektumok, az oszlopok az attribú-

tumok, de csak azok, melyek esetén az irány a modell logikáját kielégítõ módon
definiálható.

5. A primer objektum-attribútum-mátrix saját mértékegységeinek elrejtése az irányok
alapján attribútumonként elvégzett sorszámozással (SORSZÁM-függvénnyel).

6. A lépcsõsfüggvény bevezetése, mely formailag egy táblázat: ennek sorai a sor-
számszintek, oszlopai a független változók. A lépcsõk mértékegysége azonos a
függõváltozó mértékegységével.

7. A lépcsõkre vonatkozó elõírások megadása: vagyis a jobb helyezés lépcsõértékébõl
kivonva (KIVONÁS) a következõ lépcsõszint értékét nem kaphatunk negatív értéket.

8. A célfüggvény megalkotása, mely keretében minden egyes rangsorszámot be kell
helyettesíteni az optimalizálás keretében kiszámításra kerülõ lépcsõszinttel
(FKERES-függvény). A helyettesítési értékeket össze kell adni (SZUM-függvény). 
A tény és a becslés távolságát ki kell számítani (KIVONÁS). A tény-becslés eltéré-
seket össze kell vonni a hibadefiníció mentén (pl. NÉGYZETÖSSZEG-függvény). 

9. A solver bekapcsolása, ahol a cél a hiba minimalizálása, a korlátozó feltétel a
lépcsõfokok távolságára vonatkozó elvárás (távolság>=0) kikényszerítése, a mó-
dosuló tartomány maga a lépcsõs függvény számára kijelölt tartomány.

10. Inverz tanulási mintán (ahol az irányok a direkt futtatás ellentettjei) a fenti lépések
végrehajtása.
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11. A direkt és az inverz becslések és a tények összevetése a következményváltozó
kapcsán HA-függvénnyel.

12. Értelmezõ szövegpanelek kialakítása HA-függvénnyel.
13. További részeredmények kiszámítása: pl. az elsõ lépcsõszintek összege (vö. gene-

tikai potenciál), ill. egyes független változók hozzájárulásának mértéke (%) a követ-
kezményváltozóhoz képest, korrelációszámítás a becslések és a tények között, a
becslések és tények összeg-azonosságának ellenõrzése, stb.

14. Egymással logikai szinten összevethetõ részeredményekre vezetõ modellek kialakí-
tása a fenti lépések tetszõleges alkalommal való ismétlésen keresztül.

A hasonlóságelemzés alkalmazási lehetõségei

Az alábbiakban rövid vázlatok formájában a hasonlóságelemzés szinte univerzális alkal-
mazási lehetõségeinek felvillantása következik. Elsõként azonban illik azt elmondani, mi
nem hasonlóságelemzés:
• az, hogy melyik mobiltelefon-tarifa esetén jár legjobban az ügyfél adott fogyasztási

szokások mellett, egyszerû számolás kérdése (számla-szimuláció), vagyis ez nem
hasonlóságelemzés,

• az, hogy melyik hitel a legolcsóbb bizonyos KO-feltételeket kielégítõ hitelvariánsok
közül, az egy fajta jelenérték-számítási kihívás, de nem hasonlóságelemzés.

Hasonlóságelemzés azonban, ha a
hitelek minden paraméterének függ-
vényében (inkl. bankfiókhálózat kö-
zelsége, ügykezelõk magatartása,
stb.) keressük a legjobb ár/teljesít-
mény-viszonyú hitelt, ahol lehet,
hogy a pénzügyi számítások alapján
a hitel kedvezõ (a hitel komplex
„ára” alacsony), de a körülmények
mégis azt sejtetik, hogy itt már az
olcsó húsnak híg lehet a leve.

A negatív példák és egy átmenet bemutatása után ugyanilyen tömörséggel az alábbi-
akban tehát következzenek a pozitív példák. A következõ fejezetben a hasonlóság-
elemzés vidékfejlesztési vonatkozásai kerülnek megjelölésre.
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A hasonlóságelemzés a biológiai intuíció forráskódba transzformálása révén képes a
fenntarthatóság matematikai értelmezésére a legmélyebb operacionalizálás mellett,
ami mesterséges intelligencia kutatási eredményként az egyedi és emergens keretek
között definiálható biológiai lények önellenõrzõ vezérlésének, konzisztenciára törekvõ
szimulációjának, azaz a robotizálás új generációjának alapjait teremti meg a rendszer
(egyed vagy csoport) optimális energiaelhasználását szem elõtt tartva magas szintû
informatikai támogatást feltételezve.
A MY-X rendszer jelenleg számos részleges automatizálási és skálázási lépésen már túl
van: a fejlesztés következõ lépése célirányos, adatvezérelt rendszerek teljes körû opti-
malizációjának elõállítása. Ez a meglévõ modulok köré írt önvezérlõ eljárások megalko-
tását, esetlegesen osztott rendszerekkel történõ támogatását jelenti: pl.: egy megcélzott
robot-állatorvos/tenyésztõ esetében a felügyelt állomány egyed-specifikus adatai alap-
ján a betegség-gyanúk automatikus feltárása, a terápia-variánsok várható hatásának
szimulációja, a várható hozamok elõrejelzése, az egyedközi kölcsönhatások szimuláció-
ja, tenyésztési célok stratégiai és operatív meghatározása, párosítandó egyedek meg-
nevezése, tartástechnológiai alternatívák értékelése.
Az önellenõrzõ tanulási folyamat fenntarthatóság és konzisztencia-orientált, így nem
vezet önkényes döntésekhez: abban az esetben, ha a robot csak sorsolással tudna
dönteni a felismert alternatívák között, akkor az emberi szakértõ bevonása lehetséges.
A mintapélda növénytermesztési, kertészeti, ültetvényirányba, ill. halászat, vadgazdál-
kodás, erdészet területekre is kiterjeszthetõ.
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A jövõben is fontos lesz a szerves építkezés, a megkezdett folyamatok folytatása, hi-
szen a My-X megjelölés jelentése nem más, mint My eXpert, vagyis az állandóan
jelenlévõ, állandóan azonos minõségben, hatásossággal és hatékonysággal hatni
képes, forráskódba zárt emberi gondolat. A My-X kutatócsoport a jövõben is igyekszik
a kutatási folyamatok folyamatos változó rendszerében egyfajta fix pontként mûködni 
- mindenkor ott, ahol a nyitottság a legnagyobb. Ez a közeljövõben a társadalomtudo-
mányok és az oktatásmódszertan területét jelentheti. A kutatócsoport gondolkodás-
módszertani íve immár egy negyedszázados intervallumot ölel fel, s ezen idõszak je-
lentõs részét a Magyar Internetes Alkalmazott/Agrár Informatikai Újság, azaz a
miau.gau.hu mutatta/mutatja be 1998 óta folyamatosan. A kutatócsoportnak a jövõben
sem lesz hagyományos szabályzata: azaz mindenki, aki az együtt-alkotás, az együtt-
gondolkodás öröme kapcsán egymásra talál, egyben szellemi „otthonra” is találhat itt.
A My-X kutatócsoport céljai a jövõben sem változnak, vagyis fókuszban marad az em-
beri, intuitíven elõálló tudás forráskódba öntése, ezen kódolási folyamat automatizá-
lása, vagyis olyan mesterséges intelligenciák alkotása, melyek képesek az intuíció gépi
generálására, ahol a gép az emberi gondolatok hordozója, megtestesítõje, védõje,
állandó és gyors mûködésének garanciája. A My-X kutatócsoport a kutatást érintõ
minden területen igyekszik az ezt körülvevõ kánont továbbra is nagyító alá venni. Így a
My-X gondolkodásmód ki- és visszahat hosszú távú folyamatokra: pl. az oktatás-mód-
szertani reformok igénylésére és felvállalásra éppúgy, mint az oktatói, kutatói munka
minõségbiztosításának fontosságát támogató operatív mindennapi akciók elõl való 
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el nem menekülésre, újszerû kommunikációs formák (vö. parafrázis-alapú tanulmány-
folyamok) kialakítására, minden hagyományos emberi szóhasználat, mondat mögött
adat-mintázatok feltárására, s az ezekbõl következõ bizonyítások levezetésére, ahol a
bizonyítás és minden fogalomalkotás kapcsán elismerésre kerül egy fajta fuzzy jelleg/
fokozatosság, mely sokszínûség végsõ soron a gondolkodás konzisztenciájának (auto-
matikus és automatizált) növelése irányába illene, hogy hasson.

A My-X gondolkodásmód kézzel fogható alapja a hasonlóságelemzés egyre bõvülõ
modulcsaládja és alkalmazási példatára. A hasonlóságelemzés az emberi gondolkodás-
mód egyik legõsibb, legáltalánosabb rétegét, az összevetés intuitív mûvészetét igyek-
szik majd a jövõben is operacionalizálni minél automatizálhatóbb szinten. A hasonló-
ságelemzés egyfajta híd marad és lehet a hit-alapú, ma még ezoterikus és a már ma is
tudományos hermeneutikai aktivitások között.

A módszertani fejlesztések mindenkor megengedik és meg is kívánják az interdiszcipli-
náris terjeszkedést. A közeljövõben fontos cél olyan, a startup definíciót közelítõ, üzleti
aktivitások kiérlelése, melyek üzemszerû mûködést engednek demonstrálni az eddigi
szakértõi szintû tanácsadási folyamatok mellett.
A piacra lépés mellett, melynek elõfeltétele az erre alkalmas csapatok építése, támoga-
tása, a fejlesztés sem állhat meg: az eddigi tudáselemek és ezek automatizált kapcsoló-
dási formái minden egyes alkalmazás során felvethetnek új kérdéseket, rámutathatnak
új, még eddig nem értelmezett jelenségekre, melyek a módszertan érési folyamatának
szerves részeivé kell, hogy váljanak azonnal.
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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:

- Imp3Rove minõsítés készítése
- EFQM 
- CEN/TC 389 „Innovation Management” szabvány
- Akkreditált innovációs menedzser képzés

- 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

- 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

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

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

- Széles körû hazai- és nemzetközi partnerséggel rendelkezõ 
innovációs hálózat – kapcsolatrendszer közvetítés.

- Brüsszeli képviselet a projektfejlesztés és információ közvetítés támogatására
- Nemzetközi hálózati tagságok

INNOVÁCIÓ MENEDZSELÕ RENDSZER ÉRTÉKELÉSE ÉS FEJLESZTÉSE:

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS:

START-UPOK TÁMOGATÁSA:

INNOVÁCIÓS TUDATFORMÁLÁS:

INNOVÁCIÓS KÉPZÉSEK:

HÁLÓZAT- ÉS KONZORCIUM ÉPÍTÉS:



DDééll--AAllffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg
CCíímm::  6720 Szeged, Kígyó utca 4.

TTeelleepphheellyy::  6722 Szeged, Gutenberg utca 18. II/7.
TTeelleeffoonn::  (+36 62) 549 500 • FFaaxx::  (+36 62) 549 509

EE--mmaaiill:: central@darinno.hu
WWeebb:: http://www.darinno.hu/

DDééll--DDuunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg
CCíímm::  7621 Pécs, Király utca 23-25.

TTeelleeffoonn:: (+36 72) 511 676 • FFaaxx:: (+36 72) 511 675  
EE--mmaaiill::  innovacio@ddriu.hu

WWeebb::  www.ddriu.hu

IINNNNOORREEGG  KKöözzéépp--mmaaggyyaarroorrsszzáággii

RReeggiioonnáálliiss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg  KKhhee..

TTeelleeffoonn:: (+36 28) 788 043
EE--mmaaiill::  innoreg@innoreg.hu

WWeebb:: www.innoreg.hu

IINNNNOOVVAA  ÉÉsszzaakk--AAllfföölldd  RReeggiioonnáálliiss  

FFeejjlleesszzttééssii  ééss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg

CCíímm:: 4031 Debrecen, Kürtös u 4. 
TTeelleeffoonn::  (+36 52) 880 250 • FFaaxx::    (+36 52) 880 251 

EE--mmaaiill::  innova@eszak-alfold.hu
WWeebb::  www.innova.eszak-alfold.hu

KKöözzéépp--DDuunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss

IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg

CCíímm::  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
TTeelleeffoonn::  (+36 22) 514 111 ••  FFaaxx::  (+36 22) 514 112

EE--mmaaiill::  info@kdriu.hu
WWeebb::  www.kdriu.hu

NNOORRRRIIAA  ÉÉsszzaakk--MMaaggyyaarroorrsszzáággii

RReeggiioonnáálliiss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg

CCíímm::  3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
TTeelleeffoonn:: (+36 46) 503 770

EE--mmaaiill::  eminnov@eminnov.hu
WWeebb:: www.norria.hu

PPaannnnoonn  NNoovvuumm

NNyyuuggaatt--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  IInnnnoovváácciióóss  ÜÜggyynnöökksséégg
CCíímm::  9700 Szombathely, Kõszegi u. 23.

TTeelleeffoonn::  (+36 94) 501 418 • FFaaxx:: (+36 94) 501 419
EE--mmaaiill:: pannonnovum@pannonnovum.hu 

WWeebb:: www.pannonnovum.hu




