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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI 

1.1. Téma ismertetése  

A környezet megfigyeléséből származó ismeretek minden történelmi kor és társadalmi kultúra 

meghatározó részét képezték már a kezdetektől. Ezen a modern gondolkodó ember természettől való 
folyamatos eltávolodása sem változtatatott, pedig az elszakadást az informatikai forradalom által 

indukált jelenleg is zajló technológiai robbanás csak tovább erősítette. Ennek elsődleges oka, hogy a 

kutatás-fejlesztésben érdekelt szakemberek újra és újra felismerik, hogy az épített környezet 
fenntartásához szükséges technológiai fejlődés kulcsa a természet törvényszerűségeihez való 

alkalmazkodás, melynek időszükséglete az élővilág felismert megoldásainak adaptálásával lényegesen 

lerövidíthető. Ehhez szükséges a növény- és állatvilág hatáshordozóinak célirányos vizsgálata, az így 
nyert ismeretek rendszerezése és az alkalmazási lehetőségek illetve módszerek megfogalmazása, 

melyek egyben az értekezés vezérfonalát is jelentik. 

A természetet tanulmányozva feltűnő párhuzamok az egyes fajok között is megfigyelhetők, melyek 
legtöbbször ténylegesen a rendszertani besorolás szerinti rokonságnak tudhatók be. Léteznek azonban 

az élővilágban olyan hasonlatosságok is, melyek oka az azonos életmódhoz illetve környezeti 

feltételekhez való alkalmazkodás, ami az evolúciós folyamat során tökéletesített funkcionális 
formában ölt testet. Ezen tény a kutatás szempontjából azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a 

természeten belüli analógiák egyértelműen bizonyítják, hogy adott peremfeltételekkel behatárolt 

hasonló feladatokra még eltérő kiindulási alapok esetén is hasonló optimális megoldás adódik.  

A dolgozat legfőbb irányvonalaként ezek alapján azon hipotézis szolgál, hogy a különböző 

tudományterületeken feltárt és publikált természeti analógiák halmaza olyannyira kiterjedt és 

szerteágazó, hogy ezen adattömeg módszeres kezelése nélkül nem képzelhető el ezek műszaki 
gondolkodásba való beépítése. Elengedhetetlen tehát ezek kifejezetten gépészmérnöki gyakorlatra 

optimált kategorizálása, mellyel a köztük történő módszeres keresés irányíthatóvá és egyszerűbbé 

válik. 

1.2. Irodalmi áttekintés 

A biológia és a műszaki alkalmazások kapcsolatával egy viszonylag fiatal tudományterület, a bionika 

foglalkozott először, mely a XX. század második felétől került a figyelem középpontjába és néhány év 

alatt a műszaki tudományok és a biológia peremterületeit összefogó olyan multidiszciplinális 

tudományággá vált, mely az élő szervezetek működési elvét, funkcióit, hatáshordozóit vagy 
alkalmazkodási mechanizmusát azok műszaki gyakorlatba történő átültetését célozva vizsgálja. A 

„bionics” kifejezést először Dr. Jack E. Steele őrnagy, az amerikai légierő orvos-pszichiátere használta 

egy konferencián 1960-ban. Az új fogalom mögött a biológia és a mérnöki tudományok integrálásának 
megértése állt, hiszen ekkorra nemcsak felismerték, hogy az élővilág számos műszaki feladatot oldott 

már meg az évmilliók alatt – mely megoldásokból már addig is sokat tanultak a szakemberek –, de 

megjelent az igény ennek tudatos alkalmazására is.  

Mivel a bionika az orvostudomány területén indult és terjedt el, így jellemzően mikrobiológiai 

analógiákkal valamint a szervek vagy testrészek mechanikus változattal való cseréjének lehetőségeivel 

foglalkozik [furgu12]. A két tudományterület megkülönböztetésének igénye hamar megjelent, így 
Otto H. Schmitt 1969-es gondolata révén [Sch69] a műszaki szaknyelvben – egymás 

szinonimájaként – a biomimetika illetve biomimikri kifejezés honosodott meg, mely a görög bios (élet) 

és mimézis (utánzás) szavakból származik [SarAk95]. 

Míg a művészetekben kulcsfontosságú az organikus formák minél pontosabb másolása, addig – az 

alapszavak jelentése ellenére – a műszaki gyakorlatba adaptált természeti analógiákat vizsgálva az 
esetek túlnyomó többségében nem egyszerű utánzásról van szó. Ennek kérdéskörét a biomimetika 

módszeres kutatásának egyik úttörője, Werner Nachtigall német biológus elsőként vizsgálta. 

Gondolatai nyomán haladva a természeti adaptáció összetett jellegének oka abban kereshető, hogy a 
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mérnökök számára rendszerint a működési elv megismerése, megértése majd az elérhető 

infrastruktúrához igazított alkalmazása jelenti az adaptáció első lépését, fő feladatát illetve végső 

célját. [Nac02].  

Ezen szakterületen a biomimikri kifejezést napjaink másik ismert kutatója Janine Benyus a „természet 

ihlette megújítás” eszközeként definiálja [Ben02]. Véleménye szerint a biomimikri eszméjének 

lényege az, hogy a természetben lévő modellek, rendszerek, folyamatok és alapelemek 
tanulmányozása az emberiség ma fennálló problémáinak megoldására is felhasználható terveket 

kínál [Co08]. A természettől való tanulás koncepcióját oly módon népszerűsíti, mint a fenntartható 

design egy lehetséges módszertanát. Mivel a természetben lévő technológiákat alapvetően 
meghatározza az energiaminimum elve [Kni09], ezért a valódi fenntarthatóságot akkor tekinthetjük 

elérhetőnek, ha a tervezés során a természet inspirálta anyaghasznosítási normák és gyártási 

folyamatok is előtérbe kerülnek [Pul08]. Benyus törekvései eredményeként jelent meg a 

Nature Aided Design (NAD) kifejezés is, ami nem egyszerűen az organikus designból ismert 
természeti formákkal felépített termékfejlesztést jelenti, hiszen céljai közt határozottan előtérbe kerül 

az élővilágban rendelkezésre álló műszaki tartalom felismerése és adaptálása. Jelen kutatás kapcsán 

megállapítást nyert, hogy ezen gyűjtemény szerteágazó szakterületei, ebből fakadó összetett 
rendszertana és gyakran csak látszólagos hasonlósággal rendelkező analógiái miatt a gépészmérnök 

számára sok esetben nehezen alkalmazható, bár érdekes példáival tökéletesen alkalmas a természeti 

adaptációhoz szükséges gondolkodásmód megalapozására.  

1.3. A biomimetika részterületei 

A szakirodalomban jelenleg nem egyértelműek a biomimetika részterületei, így a már feltárt analógiák 
besorolása is hiányos. Ennek egyik oka, hogy egy-egy természetben fellelhető bonyolult struktúra 

egyszerre tartalmaz a mechanikus hatáshordozók, a fizikai hatáselvek, az anyaghasználat vagy éppen 

energetika területén figyelemre méltó adaptációs lehetőséget. A téma gyakorlati jelentőségét tükrözi, 
hogy a Német Mérnöki Egyesület (VDI) először 2011-ben kiadott VDI 6220 számú irányelvében is 

foglalkozik a biomimetika kérdéseivel és terminológiájával, amelyben már elérhető az analógiák 

műszaki szempontú csoportosítására vonatkozó ajánlás is [VDI6220]. A VDI 6220 irányelvében 

kiemeli, hogy a biomimetika részterületei közti határ meglehetősen képlékeny, emellett a témakört 
érintő folyamatos kutatásokból kifolyólag újabb részterületek megjelenése várható. 

A természetből történő adaptációnak a szakirodalom két módját különbözteti meg, amelyeknél az 
emberi alkotás és a természeti analógia közt bejárt út éppen ellentétes irányú. A műszaki feladatból 

kiinduló, felkutató jellegű, leginkább a hagyományos analógiakereséshez hasonló úgynevezett 

„top-down” – más forrásokban „technology pull” – folyamatot analóg eljárásnak, míg az ezzel 
ellentétes irányú, gyakran biológiai kutatások során fellelt hatáshordozók alkalmazásán nyugvó – a 

nemzetközi szakirodalmakban „bottom-up” illetve „biology push” szókapcsolatokkal 

megkülönböztetett – módszert a magyar nyelvű publikációkban absztraktív eljárásnak 

nevezik [VDI6220]. 

 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

A rendelkezésre álló irodalmak alapján belátható, hogy a természeti adaptáció hiába rendelkezik 

kiemelkedő támogatottsággal a mérnökök körében, a valós műszaki gyakorlatban is jól alkalmazható 

mérnöki szemlélettel felépített tudásbázis és módszer mégsem áll rendelkezésre. 

A dolgozat elsődleges célja ezért egy olyan katalógus felépítése, mely segítségével lehetőség nyílik az 

ismert analógiák, vagy újonnan felfedezett természeti megoldások a műszaki gyakorlatban is 
alkalmazott tervezési eljárásba történő integrációjára. Fontos kritérium, hogy az analógiakeresés 

folyamata a tervezés minden fázisába integrálható legyen, illetve hogy az adaptáció során 

megmaradjanak az összetett természeti struktúrák előnyei. 
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Egy ilyen módszer létjogosultságának feltétele az is, hogy széles körben hozzáférhető, iparban is 

alkalmazható, bővíthető és tanítható legyen. Ehhez olyan algoritmus kell kidolgozni, mely a 

mérnökképzésbe ágyazható, és így az analógia-párok egyszerű bemutatásán túl az oktatás kiterjedhet a 

természetben való tudatos analógia-keresés gyakorlati lépéseinek ismertetésére is.  

 

 

3. TERMÉSZETI ANALÓGIÁK RENDSZEREZÉSE 

3.1. A természeti analógiák katalógusa 

Az értekezésben tárgyalt adaptációk rendszerezésének és az így levont következtetéseknek az alapját 

egy rendszerezett analógia katalógus jelenti, melynek felépítését a dolgozat részletesen taglalja, 

kiemelve a benne rejlő lehetőségeket. Ezen katalógus a gyakorlatban egy számítógépes adatbázis, 
amiben egy rekord 16 db különböző tartalmú illetve formátumú elemmel rendelkezik. 

3.2. Mérnöki részterületek szerinti felosztás 

A fellelt analógiákat a disszertáció mérnöki részterületek szerint alapvetően két nagy, egymástól nem 

minden esetben elhatárolható csoportba sorolja (1.ábra.). Az organizmusok működésével összefüggő 

konkrét műszaki funkciók alkotják az egyik nagy csoportot, míg a másik a formaalkotó elemek 
törvényszerűségeit befoglaló halmaz.  

 
1.ábra. Természeti analógiák mérnöki részterület szerinti felosztása [DCS13] 

 
Mindezeken túl az adatbázisban foglalt analógiák rendszerezése a hasonlóság tartalma alapján, de az 

adaptáció módszerének iránya, azon belül tudatossága szerint is elvégezhető.  

3.3. Tartalom szerinti csoportosítás 

A kézzelfogható gyártmányokkal ellentétben, az analógiák elméleti hátterének tanulmányozásakor sok 

esetben még nem létezik valós adaptáció, csak a hasonlóság különböző szintjei állapíthatók meg. A 
katalógusban szereplő analógiák ez alapján történő osztályozását a disszertáció tartalom szerinti 

besorolásnak nevezi.  

A kutatás során fellelt analógia-párokkal kapcsolatban mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a 

biomimetika tudománya és egyben a disszertáció sem tekinti két dolog alakjának puszta 

hasonlóságát analógiának, hiszen a külső jegyek egyszerű egyezése még nem hordoz a 
gépészmérnök számára ténylegesen felhasználható információt. Ebből kifolyólag a rendszerezés 

tárgyai legalább alapelvüket tekintve hasonló megoldások kell, legyenek. A továbbiakban ezen 

Elvi analógiák jelentik a legalacsonyabb szintű egyezést. Formai analógiák esetén már geometriai 

párhuzamok is definiálhatók, de szem előtt kell tartani, hogy kimondottan formatervezéssel 



Természeti analógiák adatbázisa, statisztikai elemzése és alkalmazási módszerei a koncepcionális tervezésben 

8 
 

összefüggő adaptációk esetén is csak akkor érvényesül a biomimetika tudománya, ha a vizsgált 

geometria a biomimetika alapelvei szerint fejlesztett működés szerves részeként valósul meg. A 

hasonlóságok legmagasabb szintjét a Funkcionális analógiák jelentik, ahol már nemcsak a hatáselv és 

a hatáshordozó, de a megvalósított végső cél is ugyanaz. A kutatás során világossá vált, hogy a 

tartalmi szintek hierarchikus egymásra épülést mutatnak, amit a 2.ábra szemléltet. 

 

 
2.ábra. A biomimetika tartalom szerinti hierarchiája [DCS13] 

3.4. Irány szerinti osztályozás 

Egy adott természeti analógia műszaki és organikus megfelelője közötti kapcsolatteremtés a jelenlegi 

szakirodalmak alapján analóg vagy absztraktív eljárással történhet. A katalógus feltöltése során 

azonban világossá vált, hogy a biomimetika irányaihoz további alkategóriák rendelhetők, ami egyben 
jelen disszertáció egyik fontos megállapítása is. Eszerint egy definiált analógia nemcsak a tervezési 

folyamatban végbemenő tudatos keresés és adaptáció eredménye lehet, de a bennük felhalmozott 

ismeretanyag miatt a biomimetika tudományában utólag felismert egyezések is ide sorolhatók. 

Az analóg eljárás során meg kell különböztetni a műszaki feladatból induló, a természetben való 

tudatos kutatással fellelt megoldásokat, melyek az értekezésben a Felkutatott analógiák elnevezést 
kapták utalva ezzel az irányított keresési folyamatra. Ezzel szemben sokkal gyakoribbak az 

Utólagos analógiák, amelyeknél egy mérnöki problémát hagyományos módon megoldva, annak 

végeredményében – többnyire jóval később – ismerhető fel a természet egy ettől függetlenül 

felfedezett vagy utólag felismert megoldása.  

Az absztraktív eljárásban is megkülönböztethető szándékos és véletlenszerű alkategória. Előbbi esetén 

a természetben felfedezett elvből kiindulva tudatos kereséssel új műszaki megoldás születik, ezért az 
így adaptált megoldásokat a dolgozat az Alkalmazott analógiák közé sorolja. Azok a hasonlóságok, 

amelyeknél a feladat evidens megoldása egyezik meg a természetben fellelhető elvvel, a 

disszertációban az Ösztönös analógia elnevezést kapták. 

3.5. Statisztikai elemzés 

A rendelkezésre álló szakirodalmak segítségével minden természeti analógia besorolható valamely 
alkategóriába, amelyek statisztikai módszerrel kiértékelt eloszlását a 3.ábra tortadiagramja szemlélteti. 

A grafikonon feltűntetett értékekből egyértelműen megállapítható, hogy a tudatos analógiák 

mértékadó hányadát az absztraktív úton megvalósult Alkalmazott analógiák adják. Egészében 
vizsgálva az adathalmazt viszont az is nyilvánvalóvá válik, hogy a napjainkig fellelt természeti 

3.szint 

megegyezik a cél 

jele az adatbázisban: C 

2.szint 

hasonló formaelemek 

jele az adatbázisban: F 1.szint 

azonos elv 

jele az adatbázisban: E 
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párhuzamok közül az utólag felismert, akaratlanul keletkező, de műszaki feladatból kiinduló 

Utólagos analógiák jelentik a minta elemeinek túlnyomó többségét. 

 

 
3.ábra. Analógiák irány és tudatosság szerinti eloszlása [DCS11] 

 
A jelenlegi eloszlásból megállapítható, hogy kiemelten fontos az Utólagos analógiákból kiinduló 
tervezési folyamat leírása, mert ezen kifejezetten tág ismerethalmaz alapján létező műszaki 

megoldások tökéletesítése illetve továbbfejlesztése válik lehetővé. A különleges alapelveket hordozó 

biológiai felfedezésekre építő absztraktív eljárás metódusára is szükséges kidolgozni egy algoritmust, 

ezáltal elősegítve a tudatosan Alkalmazott analógiák csoportjának további bővülését.  

 

 

4. ALGORITMUSOK KIDOLGOZÁSA 

4.1. Absztraktív eljárás folyamata 

Az analógia alapú problémamegoldás általános modellje alapján szemléletes felvázolni a természeti 

adaptáció Absztraktív irányának általánosított formáját (4.ábra.), mert így szemléletesebben 

értelmezhető a különböző kiindulási alapból adódó eltérő gondolkodásmód.  

 

   
4.ábra. Az absztraktív eljárás általánosított modellje [DCS6] 

 

A természetben történt felfedezésből kiinduló absztraktív irányú folyamat részleteiben folyamatábrája 
segítségével írható le, melyet az 5.a) ábra mutat be. 

4.2. Tökéletesítés utólagos analógiákkal 

Egy termék ismert természeti analógiák alapján történő továbbfejlesztésére a katalógus bármely 

rekordja alkalmas lehet. Az Utólagos analógiák kiemelését az indokolja, hogy az ilyen termékek 

fejlesztéséből eredetileg kimaradt a természet vizsgálata, ezért annak végrehajtása jó eséllyel 
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eredményezhet innovatív ötleteket. Ennek a célirányos koncepcióképzési folyamatnak a lépéseit 

mutatja be az 5.b) ábra. 

A leírt algoritmusok működését a dolgozat esettanulmányokkal támasztja alá. 

 

 
a) 

 
b) 

5.ábra. a) Absztraktív eljárás folyamata b) Ismert analógiákkal való tökéletesítés folyamata  [DCS6] 

 

 

5. HASZNOSÍTHATÓSÁG ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A kifejlesztett adatbázis és az algoritmusok főként a koncepcionális tervezés területén használhatók 
hatékonyan. Alkalmazásukkal akár jelentős időmegtakarítás is elérhető a tervezés kezdeti 

szakaszaiban. A minél szélesebb körű alkalmazáshoz elengedhetetlen az analógiakatalógus folyamatos 

bővítése, ami egy szabad hozzáférésű internet alapú feltöltő- és módszeres keresőfelület létrehozásával 
a leghatékonyabb, ezért ez egy fontos fejlesztési irány. 

A kutatás távlati céljai között szerepel, hogy a disszertációhoz tartozó katalógust egy hagyományosan 

mérnöki problémákból kiinduló analógia alapú problémamegoldó módszerrel kapcsolja össze, amivel 
az adatbázisban jelenleg elenyésző mértékben található tudatosan Felkutatott analógiák arányának 

növelésére is elérhető. A kapcsolatteremtés egyik módja az adatbázisban való keresés folyamatának 

kiválasztott analógia alapú módszerbe, mintegy részfolyamatként való integrálása.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Az értekezés új tudományos eredményeit az alábbi tézisek foglalják össze: 

T1. A természeti analógiák rendszerezésére kidolgoztam egy mérnöki szemléletű katalógust, 

amelyben az ismert adaptációkat mérnöki részterület, irány és tudatosság illetve tartalom 

szerint csoportosítom. Ezen taxonómia alapjain új szemszögből vizsgáltam meg a természeti 

analógiák komplex adattömegét és elemeztem ezek tervezési folyamatban jelenleg elfoglalt 
pozícióját. Megállapítottam, hogy a természeti analógiák mintegy 69%-át teszik ki az analóg 

irányban megközelített megoldások, míg az absztraktív úton létrejött adaptációk 31%-át 

adják ezeknek. Felismertem, hogy a természeti analógiák 73%-a nem sorolható a tudatos 

analógiakeresés eredményei közé. Ezek egy része utólagos felismerésen alapszik, másik része 

pedig a tervező tudatalattijában ösztönösen működő spontán képzettársítás eredménye [DCS6], 

[DCS12], [DCS13]. 

T2. Bevezettem a természeti analógiák műszaki tartalom szerinti osztályozását és igazoltam, hogy 

ezek az adatbázisban közelítőleg egyenletes eloszlást mutató Elvi-, Formai- és Funkcionális 

szintek hierarchikusan egymásra épülve teljesülnek [DCS6], [DCS12], [DCS13]. 

T3. Kidolgoztam az ismert természeti analógiákkal történő tökéletesítés algoritmusát, melynek 
működését esettanulmánnyal igazoltam. Ezzel bizonyítottam, hogy a környezeti feltételek és 

biológiai lehetőségek definiálását követően az adatbázis 66%-át kitevő Utólagos analógiák 

alkalmasak a mérnöki alkotások tökéletesítésre illetve specializált fejlesztésére [DCS6], 
[DCS12], [DCS13]. 

T4. Az analógia alapú problémamegoldás általános modelljéből kiindulva kidolgoztam a bio-

mimetika absztraktív eljárásának algoritmusát, melynek főbb lépései a Miért? – Hol? – 

Hogyan? kérdőszavakkal írhatók le. Az algoritmus működését egy a szakirodalomban 
rendelkezésre álló, biológiai alapkutatásból kiinduló, iparban megvalósult sikeres termék 

fejlesztési lépéseinek részletes bemutatásával szemléltettem [DCS6], [DCS12], [DCS13]. 
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7. SUMMARY 

In natural sciences there is a view, which has recently gained widespread acceptance, according to 
which finding the optimal solutions for technical problems in effect principles and effect carriers of 

the living and lifeless environment can be an efficiently adaptable option not only in research and 

development, but also in general engineering practice.  This relatively new way of thinking has been 

justified by several products used in everyday life which show significant similarities with solutions in 
the living world. For the rise of the application of natural analogies out of specialized fields it is 

inevitable for us to categorize, classify and teach them from an engineering aspect. The main findings 

of the paper reflect this effort, together with a database corresponding with an engineering approach 
and algorithms supporting its application. 

The first part of the paper provides the description of traditional designing procedures by 
systematizing the elaborated special literature. Intuitive methods including the Theory of Inventive 

Problem Solving are emphasized as the application of natural theories can be related to these 

procedures. Through the study of the present position of the science the paper gives a comprehensive 

description of findings in bionics as well as biomimetics and their analogue and abstract procedures.   

The main part of the research and thus that of the dissertation deals with the classification of natural 

analogies according to engineering subfields as well as the presentation of their  expressive examples, 
in which the two main groups are shapeforming elements and constructive solutions.  As this paper 

cannot present all the analogies, data types and surfaces of the database are uploaded and shown in 

detail in Microsoft Access format and are available as printed and electronic appendices. The 
computer-based analogy catalogue made it possible for me to categorize and analyze the detected 

similarities according to content, direction and - within it - awareness. On the basis of the findings we 

can clearly define the deficiencies that are the main obstacles of the application of the numerous 

solutions in nature. The paper proposes the integration of the similarities with nature into an existing 
analogy-based method, then it presents the algorithms of processes called Abstractive adaptation and 

Improvement with well-known analogies on the basis of biological discoveries carrying special basic 

principles.  

The adaptability of the proposed adaptational processes is proven step by step through case studies in 

the last part of the paper. The described procedure combined with the catalogue is the theoretical basis 
for the computer-aided search for natural analogies, this way the application of natural principles in 

general engineering practice can become the permanent part of conceptual design process.   
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8. NEW SCIENTIFIC RESULTS  

 

The undermentioned theses summarize the new scientific findings of the dissertation:  

 

T1. I worked out a catalogue with an engineering approach for the classification of natural 

analogies, in which I made groups of well-known adaptations according to engineering 

subfields, direction and awareness as well as content.  On the basis of this taxonomy I 

studied the complex data quantity of natural analogies from a new point of view and analyzed 

their positions in the design process. I have established that natural analogies account for 69% 

of the solutions in the analogue direction while the adaptations in an abstractive way account 

for 31%. I realized that 73% of natural analogies cannot be classified as the results of 

conscious search for an analogy. A part of these analogies is based on a posterior recognition, 
another part is the result of spontaneous matching of images in the designer’s subconscious 

[DCS6], [DCS12], [DCS13].  

T2. I introduced the classification of natural analogies according to technical content and justified 

that these equally dispersed levels of Theory, Form and Function  are realized in a hierarchy 
[DCS6], [DCS12], [DCS13]. 

T3. I worked out the algorithm of improvement with well-known natural analogies, the operation of 

which was justified by a case study.  This way I have proven that after the definition of 
environmental conditions and biological opportunities the Posterior analogies accounting for 

two thirds of the database are suitable to improve and develop engineering pieces of work in a 

special way [DCS6], [DCS12], [DCS13].  

T4. Starting from the analogy-based problem-solving model I worked out the algorithm of 

abstractive procedure of biomimetics whose main steps are determined by the question words 

Why? – Where? – How? I showed the operation of algorithm through the steps of development 

of a real successful product [DCS6], [DCS12], [DCS13]. 
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