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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA                     
– amikor kitalálják a gondolatainkat
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AZ ELKERÜLHETETLEN KÖZELJÖVŐ:

Yuval Noah Harari: SAPIENS (Az emberiség rövid története), avagy „az istenné lett állat” című könyvéből

- A tűz tett minket veszedelmessé

- A pletyka együttműködővé

- A mezőgazdaság még éhesebbé

- A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet

- A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk

- Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát

- A tudomány tett minket a teremtés urává, és mindezeket forradalmak formájában

…a következő „elkerülhetetlen forradalom” az emberiség számára: 

… DE HOGY 

JUTOTTUNK 

IDÁIG?

Már most kiborg-ok vagyunk, gondoljunk a szemüvegre, a pecemaker-re, a művégtagokra, műszívre, 
hallókészülékre, de ide sorolhatjuk a számítógépet és az internetet is!

a bioszenzorok és a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása!...



A mesterséges intelligencia (MI), vagy angolul az artificial intelligence (AI)

meghatározása nem egyszerű kérdés. Maga a  kifejezés először 1956-ban

jelent  meg, John McCarthy  számítógépes kutató használta az elnevezést. 

A szakirodalomban többféle megközelítéssel találkozhatunk, amelyek

messze  nem egységesek. 

- A számítástudománynak az a területe, amely emberi intelligenciát igénylő

feladatokat megoldó számítógépes programok készítésével  foglalkozik.

- Haugenland, 1985: Az MI egy izgalmas erőfeszítés a számítógépek

gondolkodóvá  tételére, értelemmel bíró gépek létrehozására a szó  szoros

értelmében.

- Winston, 1992: Az MI az érzékelést, gondolkodást és cselekvést

lehetővé tevő  számítások (computation) tanulmányozása.

- Rich, 1991: Az MI annak tanulmányozása, hogyan lehet számítógéppel

olyan  dolgokat tenni, melyeket jelenleg az emberek  jobban

tudnak.

http://www.gameai.eu/alkotas_megjelenitese.php?cikk_id=1

A LEGMODERNEBB SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS PROGRAMJAIK AZ EMBERI AGY 

MŰKÖDÉSÉT  MODELEZIK (NEURONHÁLÓ ), DE VAJON MI A MESTERSÉGES 

INTELLIGENCIA KRITÉRIUMA?

„ a Sycamore, a Google 53 qubites kvantumszámítógépe képes volt 3 perc 20 másodperc 
alatt bebizonyítani, hogy egy véletlenszám-generátor által létrehozott számok valóban 

véletlenszerűek. Ha ez igaz, az óriási áttörést hozhat, a világ legerősebb szuperszámítógépeként

ismert Summitnak ugyanis ugyanez a feladat 10 000 évébe telne.”

https://hvg.hu/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore

Mit tud jobban az ember mint a 

számítógép?

Számolni biztos nem!

AKKOR?

http://www.gameai.eu/alkotas_megjelenitese.php?cikk_id=1
https://hvg.hu/tudomany/20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm
https://hvg.hu/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore


Az agyban topográfiai „terület határ” (fizikai) változások 
történnek, a tapasztalatok, tanulási folyamatok hatására, így 

az agy nem állandó, hanem változó struktúrát mutat 
(PLASZTIKUS, mely egyénenként TELJESEN ELTÉRŐ!)

A fejlődő agy (EZT TUDJUK!) 

Topográfiai 
változások 

megváltoztatják az 
”agy” területi és így 

működési 
struktúráját

Az egyes agyterületek 
képesek másik 

agyterülettől átvenni 
funkciókat!

AMIRE NEMRÉG JÖTTEK RÁ A TUDÓSOK



Az újszerűség fMRI kontrasztja: konvencionális 
összetett szavak (meleg színek) vs. újszerű 
összetett szavak (hideg színek) által aktivált 
agyterületek.

http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/forgacs_balint.htm

…Mindkét kísérlet meglepő eredményre vezetett…

Agykutatók szerint (a 
teljesen egyedi plasztikus 
agyi struktúrák és 
működések miatt), még 
messze állunk attól, hogy az 
ember gondolatait 
kitaláljuk!

A marketingnek erre egyáltalán 
szüksége van?

http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/forgacs_balint.htm


A teljes élmény értelmezése a 
legfelsőbb agyrégiókban 
összekeverve, kombináltan 
zajlik. Nem csak az 
érzékszervek jelei 
kombinálódnak egymással, 
hanem az emlékek az 
érzelmekkel, gondolatokkal is 
összekeverednek ez a: 

RACIONALIZÁLÁS
(amit mi tévesen racionális 
döntésnek, logikának 
nevezünk, pedig ezek csak 
kitalált történetek!)

AZ EMBERI AGY MÉG MINDIG A TÚLÉLÉSRE VAN „BEDRÓTOZVA”

A testünk már előbb reagál, mielőtt a 
vizuális ingerek az agyi látóközpontba 
érnének!
A SZEMBŐL ÉRKEZŐ INGEREK 
ELŐSZÖR AZ ÉRZELMI KÖZPONTON 
(LIMBIKUS RENDSZER) HALADNAK 
ÁT, AHOL ÉRZELMI TÖLTÉST 
KAPNAK A TÚLÉLÉS 
SZEMPONTJÁBÓL, CSAK UTÁNA 
ÉRKEZNEK A LÁTÓKÖZPONTBA!

1.

2.

3.

A vásárlói döntések 75-80%-ban 
tudattalanok, automatikusak, 

99%-ban  érzelmi alapúak!
Lánchíd tudástár 2008.

Hans-Georg Hausel
Titkok a vevők fejében

Ha  az eredményeket elfogadjuk,  a vásárlóról 
alkotott képünket módosítani kell, 

mert DÖNTÉSI FA NEM LÉTEZIK (a 

vásárló maga sem tudja miért döntött úgy, ahogy 
döntött)!



MIRE JÓ AZ ÉRZELMI ALAPÚ DÖNTÉS?

4 autó, 4 
paraméter     

12%-al jobb 
döntés 

racionálisan

4 autó, 12 
paraméter    
42%-kal jobb 
döntés érzelmi 
alapon!

Fiatal 
mérnökök 
számoltak, 
tapasztalt 
mérnökök 

érzelmi alapon 
válaszoltak.

Miért?
- A racionális agy korlátos, az
érzelmi agy korlátlan kapacitású

- Energia minimalizálás (az agy a test 
tömegének 1-2%-a, az energia 
felhasználása 25%!)

Néhány kutatási eredmény:

Az érzelmi alapú 
döntés 48%-kal 
jobb volt mint a 
számolt értékek!

Lánchíd tudástár 2008.                                            
Hans-Georg Hausel: Titkok a vevők fejében

Minél több az ismeretlen  
változó, annál pontosabb az 
érzelmi alapú döntés!
A számítógépnek a pontos 
számításhoz, pontos bemeneti 
adatok kellenek!



NEM HUMBUK EZ AZ ÉRZELEMI DÖNTÉS?

A legmagasabb érzelmi 
érintettség kialakulásakor 
történt meg a vásárlás 
mindkét személy 
esetében!



MESTERSÉGE INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA  A KVALITATÍV MARKETINGKUTATÁSBAN
(avagy; hogy  ismerjük meg még jobban a 2020-as évtized vásárlóit!)

(Az emberi döntések 99%-ban érzelmi alapúak, 75-80%-ban
automatikusak és tudattalanok!)

A kvalitatív kutatásaink során a verbális és projektív
technikái mellett, olyan új (bioszenzorok és MESTERSÉGES

INTELIGENCIA) technológiát alkalmazunk, amivel a döntési
folyamatokat, ill. annak felidézését, a tudatalattiból történő

előhívását AZ AGYI REAKCIÓK NYOMONKÖVETÉSÉVEL SEGÍTJÜK
ELŐ!

A SALES SZAKMA 3 LEGFŐBB VÁLTOZÁSA 2019-RŐL 2020-RA

1. A kapcsolat sokkal fontosabb lesz, mint a sales

2. Előtérbe kerül az érzelmi alapú értékesítés

3. Az értékteremtés már nem elég, a vevők élményre
vágynak

Tonk Emil
A Magyar Marketing Szövetség alelnöke



MÓDSZERTAN:

BIOSZENZOR +
MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA

Példa: 
weboldal hatékonysági 

vizsgálata
4 dimenziós brET

TECHNOLÓGIÁVAL
1. érzékelés
2. észlelés

3. energia felhasználás
4. Érzelem

detektálással

A bemutatott példa esetében a kognitív agyterületek 
bekapcsolódását jelző energia növekmény kiváltó oka (az 
egyidejűleg mért érzelmi reakciók alapján) nem, egy 
figyelem vagy érdeklődés felkeltő, hanem egy gátló 
tényezőként megélt esemény, mivel az érzelmek csak 
negatív tartományban tartózkodnak az adott 
időintervallumban. (BIOSZENZOR: WEBKAMERA, 
FELDOLGOZÁS: MESTERSÉGES INTELLIGENCIA)

A BodyMedia eszközzel (BIOSZENZOR: ENERGIA MÉRŐ KARPÁNT) 
mért energia felvételi adatok (a piros téglalapok aktív 
agytevékenységre utalnak)

Az érzelem mérés eredményei

Ezt a területet nézte (BIOSZENZOR: 
SZEMKAMERA)



MÓDSZERTAN:

brET-SHOPPING
(vásárlói döntési 

folyamatok 
elemzése a boltban)

4 dimenziós brET
TECHNOLÓGIÁVAL

1. érzékelés
2. észlelés

3. Stressz válasz
4. Racionalizálási 
folyamat verbális 

feltérképezése

brETSHOPPING
Elkísért vásárlás, helyszíni on-line  érzékelés, észlelés, stressz válasz 
detektálással, telefonos mélyinterjúval (brET - agyreakció követéses 
- technológia)

Szemkamerás felvétel, ide néz 
a vizsgált személy
(BIOSZENZOR: SZEMKAMERA)

A nézés hatására kialakult 
stressz válasz (izgalmi, vagy 

nyugalmi idegállapot)
(BIOSZENZOR: SZEMKAMERA)

Mélyinterjú 
brET (agyreakció 
követéses) 
technológiával
(kérdések a 
stressz válaszok 
alakulásának 
függvényében)



pupillometrikus stressz reakció mérés 

verbális kutatás, 
képvetítési technikával 

kombinálva
(a tudatosulás és a  

racionalizálási
folyamat feltárása,

brET-INTERVIEW – szem 
és érzelem követéssel 
párosuló mélyinterjú)

valós idejű érzelem detektálás
BIOSZENZOR: WEB KAMERA, 

MÉRÉS: MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA

streaming média, bárhol 
nézhető és hallgatható

BIOSZENZOR: szemkamera
(eye tracker) érzékelés, észlelés,

MÓDSZERTAN:

brET-INTERVIEW
(mélyinterjú 
agyreakció 
követéses 

technológiával)

EREDMÉNY: A VERBÁLIS VÁLASZOK IGAZSÁGTARTALMA VALÓS



nézési sűrűség-
eloszlás

Szemkamerával 
mért nézési 
statisztika
(vetítési idő 5 sec)

MÓDSZERTAN: ET-TARGET
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA 
CSOMAGOLÁS, POLCKÉP, VIZUÁLIS 
KOMMUNIKÁCIÓ TESZTELÉSBEN, 
KÖLTSÉGHATÉKONYAN

A vizsgált polckép
(nem megbízás alapú 
vizsgálat eredménye)

A mesterséges 
intelligencia által 
meghatározott 
figyelemfelkeltő 
képesség

A vizsgált személyeknél mért és a 
mesterséges intelligencia ET-TARGET 
által kiszámolt nézéssűrűség eloszlások 
a narancssárga elipszisek esetén 
azonosak, a fehér pezsgőkre a 
valóságban sem néztek a vizsgált 
személyek!



Szemkamerás felvétel, a piros pont ahova a vizsgált személy néz

Az adott termékre történő 
nézéskor kialakult érzelem

negatív

A vizsgált termékek:

gusztustalan + szomorú

TERMÉKCSOMAGOLÁSRA 
KIALAKULT ÉRZELMI VÁLASZ 

DETEKTÁLÁSA

BIOSZENZOR:
WEBKAMERA, 

MÉRÉS: 
MESTERSÉGES 

INTELLIGENCIA



A gondolatok kitalálása még várat 
magára, de a döntések mögött húzódó 
érzelmi folyamatok megértésére  már 

most képesek vagyunk, amiben a 
mesterséges intelligenciának jelentős 

szerepe van!

Szerelmem a trade marketing Konferencia 2020.02.14.
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– amikor kitalálják a gondolatainkat


