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JÖVÕKÉP

A módszertani fejlesztések mindenkor megenge-
dik és meg is kívánják az interdiszciplináris terjesz-
kedést. A közeljövõben fontos cél olyan, a startup
definíciót közelítõ üzleti aktivitások kiérlelése, me-
lyek üzemszerû mûködést engednek demonstrálni
az eddigi szakértõi szintû tanácsadási folyamatok
kiegészítéseként. 

A piacra lépés mellett, melynek elõfeltétele az
erre alkalmas csapatok építése, támogatása, a fej-
lesztés sem állhat meg: az eddigi tudáselemek és
ezek automatizált kapcsolódási formái minden
egyes alkalmazás során felvethetnek új kérdése-
ket, rámutathatnak új, még eddig nem értel-
mezett jelenségekre, melyek a módszertan érési
folyamatának szerves részeivé kell, hogy váljanak
azonnal.
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TÖRTÉNET, EREDET, SZERVEZÕDÉS

A My-X megjelölés a 2006-os INNOCSEKK pályázat
kapcsán merült fel elõször ilyen formában. 
Jelentése: My eXpert, vagyis az állandóan jelen-
lévõ, állandóan azonos minõségben, hatásossággal
és hatékonysággal hatni képes, forráskódba zárt
emberi gondolat. 
A My-X kutatócsoport a folyamatos kutatóhelyi szer-
vezeti átalakulások kapcsán, mint egy fajta fix pont
került elõtérbe ezt követõen.

A kutatócsoport gondolkodás-módszertani íve azon-
ban immár egy negyedszázados intervallumot ölel fel.
A My-X kutatócsoport szemléletét a Magyar Inter-
netes Alkalmazott/Agrár Informatikai Újság, azaz a
miau.gau.hu mutatja be 1998 óta folyamatosan.
A kutatócsoportnak nincs hagyományos szabály-
zata: mindenki, aki az együtt-alkotás, az együtt-gon-
dolkodás öröme kapcsán egymásra talál, egyben
szellemi „otthonra” is találhat itt…

CÉLOK

A My-X kutatócsoport célja az emberi, intuitíven
elõálló tudás forráskódba öntése, ezen kódolási fo-
lyamat automatizálása, vagyis olyan mesterséges
intelligenciák alkotása, melyek képesek az intuíció
gépi generálására, ahol a gép az emberi gondola-
tok hordozója, megtestesítõje, védõje, állandó és
gyors mûködésének garanciája.
A My-X kutatócsoport a kutatást érintõ minden te-
rületen igyekszik az ezt körülvevõ kánont nagyító
alá venni. Így a My-X gondolkodásmód ki- és vissza-
hat az oktatás-módszertani reformok igénylésére
és felvállalásra éppúgy, mint az oktatói, kutatói
munka minõségbiztosításának fontosságát támo-
gató operatív mindennapi akciók elõl való el nem
menekülésre, újszerû kommunikációs formák (vö.
parafrázis-alapú tanulmányfolyamok) kialakítására,
minden hagyományos emberi szóhasználat, mon-
dat mögött adat-mintázatok feltárására, s az ezek-
bõl következõ bizonyítások levezetésére, ahol a bi-
zonyítás és minden fogalomalkotás kapcsán elis-
merésre kerül egy fajta fuzzy jelleg/fokozatosság,
mely sokszínûség végsõ soron a gondolkodás
konzisztenciájának (automatikus és automatizált)
növelése irányába illene, hogy hasson…

ALAPVETÉSEK

A My-X gondolkodásmód kézzel fogható alapja  a
hasonlóságelemzés egyre bõvülõ modulcsaládja
és alkalmazási példatára.  A hasonlóságelemzés az
emberi gondolkodásmód egyik legõsibb, legálta-
lánosabb rétegét, az összevetés intuitív mûvésze-
tét igyekszik operacionalizálni minél automatizál-
hatóbb szinten. A hasonlóságelemzés egy fajta
híd a hit-alapú, ma még ezoterikus és a már ma is
tudományos hermeneutikai aktivitások között. 

EREDMÉNYEK

A hasonlóságelemzés kapcsán az elmúlt évtized
kiemelkedõ pontjai a licence-értékesítések és cég-
alapítások voltak (1997- Stocknet, 2001- ikTAbu,
ill. 2010-2012 - InnoHow Kft, InnoSpin Kft.). 
A gondolatok tejedését számos egyetemi diploma-
dolgozat, szakdolgozat, TDK-dolgozat fémjelzi, nem
egy közülük különbözõ díjakat is nyert…
Ezzel párhuzamosan 2012-ben az ITBN keretében
elnyerésre került a fejlesztésben élen járó partner,
a SeaCon Kft. SeaLog szoftverébe való mestersé-
ges intelligencia modulok révén a Magyar Innová-
ció Díj. 2014-ben a Virtuális Robot Farmer Hall-
gatói csapata kijutott a franciaországi InnoVact
Awards nemzetközi innovációs verseny döntõjé-
re. Majd 2014 õszén az NG-STRESS projekt külön-
díjat nyert a magyarországi HUNINNO innovációs
versenyen. A My-X gondolatvilág szorosan kap-
csolódik a Noble Ideas Projekt törekvéseihez!


