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Kivonat:  

A tanulmány motivációs háttere, hogy új fényt derítsen a pillangóhatás és a fenntarthatóság jelenségeire 

tudomány-filozófiai és matematikai szempontból. Célunk a pillangóhatás és a fenntarthatóság közötti kapcsolat 

feltárása a megfigyelő megfigyelésével, az alany legfontosabb gondolkodási és működési ibáinak feltárásával a 

pillangóhatás sajátosságainak elemzésének segítségével. Érvelésünk kognitív tudományos megközelítésen, 

mezőgazdasági tudományos kísérleteken és párhuzamos EEG (elektroencephalogram) méréseken alapul. Ez 

utóbbi, amely az Innoria Team Flow kutatócsoportjának kutatási területén jött létre, egy teljesen új módszertani 

megközelítés a kognitív tudományok területén a korábbi összehasonlító viselkedési tudományos eredmények1 

alapján, de új technológiai lehetőségekre és szakmai álláspontra építve2,3.  

Ennek eredményeként új összefüggéseket láthatunk és definiálhatjuk a mérési módszertan problémáit, miközben 

az emberi elmék kölcsönhatásait kutatjuk. Ezek az EEG-mérések egy kiterjedt kutatás részét képezik, amely a 

valóság párhuzamos észlelésének és az emberek szinkronizált észlelési-reakció kapcsolatának azonosítására 

összpontosít. A tudomány-filozófia jelenlegi megközelítésében a pillangóhatást a megfigyelő mindig biztosítja 

azáltal, hogy a mérlegelése során a „kicsi” vagy „látszólag jelentéktelen” mutatót használja az okra vonatkoztatva, 

miközben megállapítja, hogy annak hatása nem lineárisan kapcsolódik az ilyen megközelítő (kvantitatív) 

tulajdonságokhoz. A következmény váratlanul, kiszámíthatatlanul nagy, összehasonlítva a megfigyelő 

elvárásaival. Ezért a probléma megköveteli a nézőpont megváltoztatását, nevezetesen, hogy sokkal nagyobb 

jelentőséget kell tulajdonítani a kis okoknak. Ezen okok felfedezéséhez sokkal intenzívebben kell felfedezni az 

emberi megfigyelés mechanizmusát. A dolgozat matematikai célja egy felfedezett pillangóhatás-folyamat 

bemutatása valós, de anonim, párhuzamosan mért EEG-adatok alapján, ahol minden lépés reprodukálható. 

Adatkészletünk két különálló szinttel rendelkezik. Egyrészt vannak többszörös mérések idősorjai (egy negyed 

másodperces felbontással). Másrészt vannak statisztikai leíró adatok a fent említett sorozatokról. Az idősorok 

hossza egymástól egyetlen adatpontonként különbözik. Nyilvánvaló, hogy minél hosszabb a sorozat, annál több 

adatpontnak kell extrém tartományba esnie, feltéve, hogy az összes adatpont száma elég nagy. Ezért kerülni kell 

a leíró statisztikák abszolút értékeit, ha az idősorok hossza jelentősen eltér. Előnyösebb módszer lehet a 

relativizált statisztikák használata (például <egy meghatározott minőségű adatpont száma> / <az idősor hossza>). 
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Munkahipotézisünk a következő lehet: amikor csak egy adatpont a különbség két idősor hossza között, nincs 

jelentős különbség az abszolút vagy a relativizált leíró statisztika felhasználása között. Ez a feltételezés azonban 

helytelen, ha az idősorban ismétlődő értékek vannak. 

A pillangóhatás okát a megfigyelő mindig a „kicsi” vagy a „látszólag jelentéktelen” mutatóval látja el, amikor 

rájön, hogy a kiváltott hatás nem lineárisan kapcsolódik okának hozzávetőleges (mennyiségi) jellemzőihez. A 

következmény váratlanul, kiszámíthatatlanul nagy a megfigyelő elvárásaihoz viszonyítva, és így véletlen 

egybeesésként érzékelve nagy. Ezért a probléma megköveteli a nézőpont megváltoztatását; sokkal nagyobb 

jelentőséget kell tulajdonítani a kis okoknak. 

Az AI rendszerek és a kvantumszámítógépek megjelenésével eljött az idő a tudomány filozófia számára az 

önellenőrzéshez: az úgynevezett kaotikus rendszerekkel kapcsolatos elgondolásoknak előre kell lépnie a Lorenz-

i úton. A pillangóhatás fogalmának születéstörténete, amikor Lorenz számítógépe egy meteorológiai modellt 6 

tizedes pontossággal számolt ki 3 tizedes pontosság helyett, és teljesen eltérő eredményt adott, mint amit Lorenz 

várt. Erre alapozva a váratlan eredmény miatt és mert a 4-6 tizedesjegyeket elhanyagolható címkével láttuk el, 

"kaotikus rendszereknek" kezdtünk nevezni minden olyan rendszert, amelyet nem tudtunk kiszámítani vagy 

leírni. 

Ezek a rendszerek általános értelemben mindig kiszámíthatók voltak, de kivételesen nem a megfigyelő számára. 

A tudományos dogmatika önkényességének ideje valószínűleg lejárt. Igyekszünk leírni az ilyen rendszereket 

statisztikai módszerekkel, nem lineáris módszerekkel. Ennek a hibás gondolkodásmódnak a következménye 

például a közgazdaságtan kritikus tömeg megközelítése, amely nem képes pontos előrejelzést adni a 

legfontosabb jövőbeli folyamatokról. 

Ilyen a társadalomtudományok statisztikai módszertana is, amely tudományág nem tudta kiszűrni Adolf Hitler 

személyiségét és politikai karakterének fejlődésének folyamatát a 20. században, és így lehetővé tette annak 

kibontakozását, aki a legmélyebb és legveszélyesebb sebeket okozta az emberiség testén. 

Ez akkor fordul elő, amikor a szignifikancia szintet a tudomány önkényesen határozza meg, és a „kaotikus” jelzőt 

önkényesen osztogaták bizonyos rendszerekre. A tudomány jelene és jövője nem jelentheti a “kezelhetetlenül 

sok tényező” jelző elfogadását és emiatt néhányuk figyelmen kívül hagyását. A kaotikus rendszerek csak addig 

léteznek, amíg fel nem fedezzük azok szabályszerűségét. Az intuíció jelenségének és az emberi tudat 

természetének a rendkívül összetett rendszerekre gyakorolt hatásainak kutatása kognitív, AI és kvantum 

technológiák révén hatalmas haladást fog elérni. Az első ilyen irányú technológiák és módszerek már elérhetők 

és egy napon a „pillangóhatást” a múltunk lezárt témájává alakítják. 
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1. ábra: Az elsődleges bemeneti adatok az abszolút és a relativizált OAM mögött (forrás: saját számítás) 

Az 1. ábra egy valós, de anonimizált OAM-et (objektum-attribútum mátrixot) mutat, 28 objektummal és 11 

attribútummal (Ai). Látható, hogy az A10 és A11 attribútumoknak nincs különálló abszolút és relativizált 

értéke, de az összes többi oszlop relativizálható úgy, hogy az abszolút értéket (pl. extremum tartományban 

lévő adatpontok száma) elosztjuk a megfelelő idősor hosszával. Ezzel a művelettel idő-független OAM-t 

kapunk. 

A nyers adatokkal rendelkező OAM következő lépése egy rangsorolási folyamat. Ebben az esetben az 

alapértelmezett (0 = minél nagyobb annál jobb, annál jobb) felsorolást használtuk a 2. ábrán kapott 

eredmények alapján. A bal és a jobb oldali táblázat az abszolút és a relativizált primer bemeneti adatokhoz 

tartozik. 

 

2. ábra: Az abszolút és a relativizált adatok alapján történő rangsorolás (forrás: saját számítás) 

A 2. ábra két táblája egymással kontrasztba helyezhető, amint azt a 3. ábra mutatja. Jelentős különbségeket 

találtunk (egyes egyedi pontokban egyes tulajdonságokra vonatkozóan) az abszolút és a relativizált táblázatok 

eredményei között, még akkor is, ha az elsődleges az idősorok csak egyetlen adatponttal különböztek 

egymástól. 



 

3. ábra: Különbségek a rangsorolt táblák között (forrás: saját számítás) 

 

Eredmények és megállapítások: A modellezési folyamat leírása 

Amint a 3. ábrán látható, vannak olyan attribútumok (például A4 vagy A10 és A11), amelyek ugyanazon 

rangsorolt eredményt adnak, függetlenül az előző relativizációtól. Vegyük figyelembe, hogy ez a várt eredmény 

az utóbbi két attribútum esetében. Úgy tűnik, hogy az A3 és A7 attribútumokat leginkább a pillangóhatások 

érintik. Ennek ellenére lehetetlen megmondani (ezen a ponton), hogy e kettő (vagy bármelyik attribútum) 

milyen szerepet játszik pontosan a hasonlóság elemzés végső optimalizálási folyamatában. 

Az optimalizálás lényege, hogy minden rangsorolt pozícióhoz egy adott csereértéket rendeljen (minél 

nagyobb, annál magasabb a rangsor). Ezen objektumonkénti csereértékek összege a becsült érték. Az 

optimalizálás kulcsa egy olyan becsült értékhalmaz létrehozása, amely a lehető leginkább homogén (vö. 

Minden objektum „különbözõen azonos”) azzal a fontos korlátozással, hogy a csereértékek sorrendjének 

szigorúan monotonnak kell lennie minden attribútum esetében. 

A hasonlósági elemzések eredményeit a 3. ábra sorolja fel (jobbra), bemutatva az abszolút és a relativizált 

OAM különböző eredményeit. 

 

4. ábra: A modellláncok hatása a besorolásra (forrás: saját számítás) 

Korábban (lásd a 3. ábrát) csak egy optimalizációs modell került végrehajtásra a pillangóhatás bemutatására. 

A 4. ábrán látható módon elkészíthető egy 10 alap és +1 végleges optimalizálási folyamat modelllánca, 

amelyek különbségeket mutatnak az alapbecslések és a standard értékek között, és ezek a különbségek a 

végső modellezési lépés tulajdonságait képviselik. Míg az abszolút OAM-on alapuló modelllánc végén az 

objektumok (szinte) egyenlően oszlanak meg az osztályozási skálán, a relativizált modellek eredményei 



lényegében homogének (kivéve egy objektumpárt). Tekintettel arra, hogy az idősorok hosszának különbsége 

(amelyek teljes hossza 360 vagy 361 adatpont) csak egy adatpont, ezek az eredmények (lásd fent) a látszólag 

elhanyagolható negyed másodperc által gyakorolt jelentős hatást mutatják (emberi intuíció).  

 

5. ábra: A rangok attribútum szerinti megoszlása közötti különbségek (forrás: saját számítás) 

Az 5. ábra (28x11 cellák feltételes formázással) mutatja a rangok eloszlását az elsődleges OAM abszolút értékei 

alapján. A táblázat tetején (az „összes”, a „max” és az „átlag” sor) az oszlopok leíró statisztikája található. A 

„diff (abs-vs-rel)” sor megegyezik a 3. ábrán látható 3. táblázat felső sorával. 

A két 0.9 érték (a jobb felső sarokban) azt jelzi, hogy szoros összefüggés van a rangsor megismétlődésének 

maximális értékei és az abszolút és relativizált értékek alapján a rangsorok közötti különbségek között. 

 

 



6. ábra: A modellláncok hatása a konzisztenciára (forrás: saját számítás) 

 

Lehetséges alkalmazások 

Fontos kiemelni, hogy a felfedezett pillangóhatásoknak láncolatos hatásukhoz döntési helyzetre van 

szükségük. Ezután foglalkozhatunk az emberiség talán legbonyolultabb termelési függvényével. 

Egy olyan helyzet értékelésének/értelmezésének, amikor az élőlények értékelik a környezetüket, döntésekhez 

kell vezetni és ezeknek a döntéseknek a láncolt hatásaihoz kell vezetniük (amit pillangóhatások többé-kevésbé 

befolyásolnak). Következésképpen teljesen eltérő jövőket eredményezhetnek. EEG-jelek esetén a 

személyekről (tárgyakról) szóló döntést el lehet halasztani, ha arra a következtetésre jutunk, hogy minden 

objektumnak azonos értékelési mutatója lehet. Másrészt, a tevékenységeket (építés vagy akár pusztítás) 

azonnal meg lehet kezdeni, ha arra a következtetésre jutunk, hogy egy vagy több tárgy nem normaszerű (ez 

azt jelenti, hogy veszélyesek vagy előnyösebbek). A következtetések csak egyetlen információs egységtől 

függenek. Az IoT-alkalmazás, ahol az 5G hálózat elveszítheti/elveszíti a csomagokat, és ezt az erőteret a 

pillangóhatás vezérli, problémákat okozhat az AI13-ok számára. 

A feltárt pillangóhatások általános értelmezése után megállapítottuk, hogy a pillangóhatásokra vonatkozó 

fenti megközelítés legtriviálisabb alkalmazása a precíziós gazdálkodás. 

A precíziós gazdálkodás és annak jövőbeli előrejelzése a mezőgazdasági termelési folyamatok specifikus 

irányításának/tervezésének automatizálása, ahol az egyre inkább csökkentett helyet és/vagy a rendelkezésre 

álló egyedeket (növényeket és vagy állatokat) önkényesen finomítani kell érthető módon. 

A mérések olcsók és könnyen elérhetők. Ez olyan forgatókönyvet eredményez, amelyben minden élő lény 

(növény és/vagy állat) megfigyelhető. Ezzel párhuzamosan az egyén által vezérelt értelmezések nem zárják ki 

a csoportok és azok dinamikus folyamatainak, sőt az ökológiai rendszerek és változásaik megértését. Még az 

egyének közötti kapcsolatok is felhasználhatók egyfajta következetes keretrendszerként. 

A Liebig-elv14 mérhető egyetlen egyednél (vö. X = CO2 vs. Y = fotoszintézis), és az eredmény egy lineárisan 

növekvő fázis és egy (lineáris) fázis, ahol X nincs hatással az Y-ra. A növénypopulációk (látszólag ellentétben a 

lineáris fázisokkal) az úgynevezett csökkenő visszatérési törvény, ahol a hozam (Y) és a műtrágya (pl. 

nitrogéntartalmú műtrágya) parabolikus kapcsolatot mutat. Évtizedek óta tudjuk, hogy ez a két vizuális 

effektus nem ellentétes. Az egyenes lineáris hatások parabolikus nézetű populációt eredményeznek. 

A big-data rendszerek biztosítják, hogy az AI-alapú adatfeldolgozással egyre kevesebbszer találkozzunk a “nem 

tudom” (vagy “nincs válasz”) rendszerválasszal. Ez a rendszerválasz egyébként jelentős fejlődés volt a 

modellezés során, ahol a modelleknek/funkcióknak mindig van valami mondanivalójuk, mint például az ismert 

mese „bölcs rabbija”, ahol a libák egymás után halnak meg, és a rabbi folyamatosan tanácsol valamit, 

mindaddig, amíg az állatok elpusztulnak. 

A válaszok hiánya mindig problémákat okoz egy automatizálás-orientált rendszerben, ahol az emberi 

intelligenciát nem tervezett gyakorisággal kell bevonni. Ennek ellenére a “nincs-válasz”-ok képviselik a modell 

magas és magasabb illesztési értékeinek mögött meghúzódó alapokat. Az illeszkedés csak a valódi válaszok 

alapján számítható ki, és soha nem számíhatunk be egyetlen nincs-válasz esetet sem. Az emberi intelligencia 

bevonása a legbonyolultabb döntési helyzetekre összpontosít; ezeket a kihívásokat és azok megoldásait 

átviszik/átalakítják/fordítják forráskódokba (a KNUTH elve alapján) a már automatizált folyamatok fejlesztése 

érdekében. 

A bigdata alapján a pillangóhatások megfigyelésének gyakorisága valószínűleg nagyobb lesz. Racionális 

hipotézis itt és most, hogy a negatív rendszerválaszok mögött felismerhetők a specifikus hatások (mint például 

a pillangóhatás és a Pygmalion-hatás). Ezért a szükséges automatizálás aligha zárhatja ki ezt a kihívást, újra és 

újra követve a KNUTH elvét. 

A tudatosság magas funkcióinak forráskód- és AI technikai funkciókká történő lefordításával a rendkívül 

összetett rendszerek átláthatóvá válnak, és kalcinált lényegük felfedezésre kerül. A technológiákkal 



támogathatjuk az embereket tudatosságuk ezen magas funkcióinak állandó és bármikor történő 

felhasználásában. Az intuíció és a pillangóhatás ellentétek. Az intuíció mint funkció előre tudja jelezni az előre 

nem látható következményeket, azaz láthatóvá teszi az előre nem láthatót. A terület kutatása érdekében minél 

több erőfeszítést kell tenni. Ily módon a jelenlegi technológiai fejlődésünk irányát jobban lehet paraméterezni. 

Mi a fenntartható technológiai fejlődésünk jelenlegi trendje? Jelenleg növeljük a tárolási kapacitásokat és az 

elemzetlen információ mennyiségét. Mit akarunk fenntartani? Hogyan javíthatjuk ezt a folyamatot? Ezekre az 

adatkészletekre valódi precognitív AI-rendszerekre van szükség, és a felhasználóknak olyan agyi-számítógépes 

technológiákra van szükségük, amelyek bármely embertársunkat kondícionálhatják a jó döntések 

meghozatalára, a bigdata analízishez saját (még fel nem ismert) kognitív képességeik használatba vételével15. 

Ez a kihívás újraformálható, ha olyan modelleket keresünk, amelyekben meg lehet határozni a Liebig Minimum 

Elvét, és összehasonlíthatjuk a manapság alkalmazott regressziókkal és/vagy mesterséges idegi hálózatokkal, 

ahol az átlagos hatások legtöbb fajtája aggregálható/halmozható. A hasonlóság elemzések Liebig-buborékot 

hozhatnak létre, és egy jelenséget (következményváltozót) a független változók kölcsönhatásaként írhatnak le 

- azonban csak objektumonként, különböző módon! Ezek a Liebig-buborékok demonstrálják, hogy milyen 

korlátozásokkal járhatnak bizonyos következtetések16. 

Az ilyen típusú buborékok felfedezhetők, ha képesek vagyunk becsülni az adatokat, egységenként, mely 

státuszt tekintjük normaszerűnek, vagy mi a túl magas vagy túl alacsony egymással összehasonlítva. Ezek a 

norma-orientált nézetek támogatják a statikus és/vagy dinamikus fenntarthatatlanság észlelését. 

 

Elméleti következtetés 

A pillangóhatás azt sugallja, hogy az aprónak tartott változtatások olyan hatásokat eredményezhetnek, 

amelyek jelentősnek tűnnek, és amelyet meg kell különböztetni a véletlenszerű hatásoktól és/vagy az 

irracionális modell viselkedéstől. A pillangóhatás és az irracionális modell viselkedés (vagy azok önkényes 

generálása a megfigyelő által) megköveteli a nézőpont újragondolását. Ha egy jelenség a megfigyelő határain 

belül van, akkor ez csak számára létező jelenség. Az észlelés módjának megváltoztatása, az információ 

feldolgozási képesség növelése felfedi az összes okot, kiküszöböli a véletlenszerű vagy kiszámíthatatlan 

jelenségeket. Logikusan, nincs véletlen esemény, csak feldolgozatlan vagy alábecsült információ az 

eseménnyel kapcsolatosan; a pillangóhatás tehát felismert, észlelt és elemzett "véletlen" jelenség. Az emberi 

beavatkozás (a mi esetünkben a szétválasztás), még ha a matematika és a statisztika szabályainak meg is felel, 

a megfigyelő beavatkozását jelenti, amely egy vagy több jelenlegi elemet elfed, amely a végső eredményekre 

befolyással van. A fenti példa alkalmazásával a beavatkozás elfogadhatatlanul eltorzítja a mért alanyok valós 

adatainak és feldolgozott adatainak rangsorolási viszonyát. (Ez akkor is torzítja az alanyok rangsorolását, ha az 

adatokat ilyen következtetésekkel társítjuk.) 

Ezenkívül nem társít és nem rendel hozzá megfelelő súlyt a cask a mély adatrétegekben található rejtett 

elemhez. Így lehetetlenné válik az ok felmérése vagy az általa kiváltott okozati lánc elemzése. 

Az emberi gondolkodás magában foglalja a kérdést, hogy mik az észlelés határai. Az elmúlt évszázadok során 

az ember horizontális és mennyiségi megoldást választott az érzékelés határainak kibővítésére. Arra 

törekedtünk, hogy több adatot dolgozzunk fel, majd az információt új minőségi alapon szervezzük, hogy 

megkíséreljük minden elem független és nem fogalmi elemzését. 

A fenntarthatóságot illetően elengedhetetlen kijelenteni, hogy miközben óriási tárolási és adatelemzési 

intelligenciát hozunk létre, legalább annyi súlyt kell szentelnünk elménk határainak kibővítésére és a minőségi 

fejlesztésére, nem pedig mennyiségi közelítésű fejlesztésére. Fel kell ismernünk, hogy az életre keltett AI 

rendszerek kifinomult intelligenciájának vagy kognitív bonyolultságának szintje az események általunk történő 

megértésének és elemzésének képességétől is függ. A kognitív tudományok (az elménk versenyképességének 

fokozására szolgáló eszközök) nagy fontossága és technológiai integrációja az elkövetkező évtizedekben 



megmutatja, hogy AI-megoldásaink minősége fejlődik velünk, vagy kölcsönhatásba lép velünk a közös 

fejlesztés érdekében. Az emberi elme értékszervező képessége diktálja az értékmegítélés alapjait az AI 

rendszerekben. Az emberi IQ-értéket a mesterséges rendszerek túllépik. Ennek ellenére ezeket a rendszereket 

saját maguk alkotjuk. Ez azt mutatja, hogy az emberi bonyolultságban és az emberi elmében (és különösen az 

érték felismerésére és megszervezésére vonatkozó képességekben) rejlő lehetőségeket még nem használjuk 

ki. Kihasználhatjuk régi vagy új módon. Régi módon, mivel minden kultúrában ismert volt a magasabb 

minőségek megközelítése és a megszerzett tudás beépítése a közösségek életébe. Ezek a tulajdonságok az 

elmén/tudaton keresztül érhetők el. Az emberi tulajdonságokat és képességeket, a mai állapotukban, el lehet 

helyezni egy vízszintes és vertikális érték mátrixba. Jelenleg a technológia nagyban támogat minket a végső 

értékek felfedezésének és elérésének felgyorsításában, és sokféle téma elérésében új lehetőségek útján. A 

„Mit érdemes fenntartani?” kérdésre adott válaszunk az, hogy folyamatosan haladni kell az egyéni és a 

közösségi minőség mátrix magasabb szintjei felé. 

Az „elválaszthatatlan részekre osztásának” problémája és a „kis részlet, amely magában foglalja a 

végtelenséget” problémája továbbra is a filozófia (absztrakt matematika) vagy a művészet tárgya. Annak 

ellenére, hogy a művészetet az emberi minőség legmagasabb megnyilvánulásaként ismerjük fel, nem kerestük 

eléggé a megértésének útjait, de elválasztottuk a tudománytól. Manapság technológiák állnak 

rendelkezésünkre az emberi elme leghasznosabb funkcióinak legmagasabb szintjeinek felismerésére, 

megkülönböztetésére és tanítására (neurofeedback). 

A megfigyelési folyamat fejlesztése, valamint a pontosság és a kvalitatív fejlődés garantálható. Eddig 

elsősorban véges számítási kapacitást fejlesztettünk ki. Ugyanakkor a paradigmaváltás azt mutatja, hogy 

minden információ bármikor elérhetővé válik számunkra, ha megfigyelésünk folyamatát kezdjük el megfigyelni 

a számítási képességeinkkel. A pillangóhatások oka az adatok mély rétegeiben rejlik, amelyek csak 

gondolkodásunk felsőbb rétegeiből észlelhetők. A magas szintű társadalmi kérdések (egészség, környezet és 

társadalmi együttélési szabályok) jobb megértése attól függ, hogy a „véletlenszerű események” 

kiszámíthatóvá válnak-e. Éppen ezért a kognitív tudományok ma mag-technológiák; a jövő minősége rajtunk 

múlik. 
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