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ALKALMAZÁSI PÉLDÁK
I.

VIZSGÁLAT TÁRGYA LEHET PÉLDÁUL AZ EGÉSZSÉGRE FELTEHETŐEN 
ÁRTALMAS KÖRNYEZETI HATÁSOK (MINT LEHETSÉGES OKOK), ÉS AZ 
ÖNMAGÁT KIKÉRDEZŐ SZEMÉLY ÁLTAL MAGÁN ÉSZLELT BETEGSÉGI
 TÜNETEK (MINT LEHETSÉGES OKOZATOK) OKSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

KERESÉSE

Tejfalussy András feltaláló magyarázó megjegyzése:

Az APLA software az nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM sokváltozós hatás 
mérés  alapját  is  képező  „egy  mérés  nem mérés  elvet  veszi  alapul”.  Ennek  érvényesítésére 
többször  is  kikérdezi  a  kapcsolatok  erősségét.  Elemzi  az  egyszer  vagy  többször  megismételt 
kikérdezést. Az ismétlések közötti eltérések mértéke alapján az elemek és kapcsolatok fontossági és 
biztossági  rangsorolásainál  kiemeli  a  fontos  és  biztos  elemeket  és  kapcsolatokat.  Megmutatja, 
melyek  azok  a  kapcsolatok,  ahol  a  kikérdezéses  vizsgálatot  végző  kissé  vagy  túlságosan 
bizonytalanul  válaszolt.  Felhívja  a  figyelmet,  melyik kapcsolatoknál  milyen mértékben célszerű 
további szakértést végezni.
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Számos hasonló kikérdezési módszer van, de csak az APLA képes kellő zavarszűrésre egyénenkénti 
kikérdezés és vagy több személy ugyanabban a témakörben kikérdezése esetén! 

Az egyéb kikérdezési módszerek eredményeként létrejött fontossági és biztossági rangsorokat azért 
célszerű az APLA software alkalmazásával pontosítani, mert ezáltal jelentős károkat okozó elfogult 
döntéseket, tévedéseket lehet elhárítani. 

Személyes életvitel, életterv és párkapcsolatok optimalizálásra is rendkívül alkalmas, valamint 
konfliktusok okai felderítésére és elhárítására is. De vállalkozási és vagy országos jelentőségű 
célvizsgálatokra, optimalizálásokra is sokkal megbízhatóbb, mint a mai másféle eljárások!  

http://www.aquanet-apla.atw.hu/
 PÉLDAKÉNTI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

A következőkben a nemzetközi szabadalmaim szerinti optimum kereső 
ANTIRANDOM hatás-vizsgáló méréseinkre alapozott két országjavítási 

feladat (-lista) illesztési eredményeit láthatjuk alkalmazási példaként:

II.

KÉT ORSZÁGJAVÍTÁSI FELADAT EGYMÁSHOZ 
ILLESZTÉSE

A BIZTOSABB KAPCSOLATOK KIVÁLASZTÁSA A KÉT ÖSSZEFÜGGŐ FELADATSOR 
EGYMÁSSAL PÁRONKÉNT TÖBBSZÖR SZEMBESÍTETT ELEMEI KÖZÖTT 

MEGÁLLAPÍTOTT, FONTOSSÁG ÉS BIZTOSSÁG SZERINT IS
RANGSOROLT, ZAVARSZŰRT KAPCSOLATOKBÓL, A 

TOVÁBBI SZAKÉRTŐI IGÉNYEK JELZÉSÉVEL

1.

 A szembesítésre került két országjavítási feladat lista elemei
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http://users.atw.hu/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/apla-alkalmazasokat-felsorolas.htm
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2.

A v1 elemek fontossági rangsora és biztossági sorszáma:
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3.

A v2 elemek fontossági rangsora és biztossági sorszáma:
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4.

Az egyes v1 elemek v2 elemekkel legfontosabb kapcsolatai: 
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5.

Az egyes v1 elemek v2 elemekkel legfontosabb kapcsolatai: 
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6.

A kiértékelés eredményei megjelenítésénél alkalmazott jelek, jelölések jelentése

Elem fontosság (grafikusan)

Valamely elem fontosságát az mutatja, hogy az alábbi (elem biztossági) jelekből mennyi van 
egymás mellett.

Elem biztosság (jelekkel)
    Színezéssel     

# legbiztosabb támpont                 (sötétzöld)
* biztos támpont                 (világoszöld)
+ Több hozzáértés szükséges                 (sárga)
x  Sokkal több hozzáértés szükséges     (narancssárga)
?  Nagyon sokkal több hozzáértés kell  (világospiros)
-  Nagyon bizonytalan                           (vörös)
!  Legbizonytalanabb                             (sötétvörös)
Az “Elem Lista Azonosító” nevű oszlopban csak a legfontosabb elem(ek) van(nak) beszínezve!

Kapcsolat erősség (jelekkel)

Valamely kapcsolat fontosságát az mutatja, hogy az alábbi (kapcsolat biztossági) jelekből mennyi 
van egymás mellett.

Kapcsolat biztosság (grafikusan)
Színezéssel:

# legbiztosabb kapcsolat             (sötétzöld)
* nagyon biztos kapcsolat (világoszöld)
+ Több hozzáértés szükséges (sárga)
x  Sokkal több hozzáértés szükséges (narancssárga)
?  Nagyon sokkal több hozzáértés kell (világospiros)
-  Nagyon bizonytalan (vörös)
!  Legbizonytalanabb (sötétvörös)
A “Kapcsolat Lista Azonosító” nevű oszlopban csak a legfontosabb elem(ek) van(nak) beszínezve!

Másodszori kikérdezéskor az elem fontosság változásának az előjele:

1. Túl kicsi a differenciálás az első vizsgálat során
2. Túl kicsi a differenciálás a második vizsgálat során. 

      <> Az első és a második vizsgálat fontosságainak (Fontosság 1 – fontosság 2) eltérése több   
mint 10%

Budapest, 2018. január 23.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, feltaláló

ujvizforras@gmail.com, +36 20 218 1408
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Melléklet-1:

APLA
AUTOMATIZÁLT ANTIRANDOM PSZICHO-LOGIKAI ANALÍZIS

PSZICHO-ÖNARCKÉP KÉSZÍTÉS

JELENTKEZÉSI LAP MINTA

A vizsgálat célja:  Gyermek boldogabbá tétele a vágyai kikérdezése alapján optimalizálással 

Főtémakör: Gyermek boldogabbá tétele a vágyai kikérdezése alapján optimalizálással 

Témakör:  Gyermek kedvenc tevékenységei és ezekhez az általa kedvelt feltételek

Témanév:  Környezet optimalizálás a gyermek kedvenc tevékenységeihez

Téma-lista címek:

v1: Kedvenc tevékenységeim

v2. Mi kell ahhoz, hogy lehető legjobban érezzem magam

Kikérdezési azonosítók:

Listakészítés: . . . . . 

Vizsgáló névjele: . . . . 
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