Az ELITTÁRS módszere
Az ELITTÁRS (www.elittars.hu) különleges támogatással segíti a tagokat a párválasztásban. Az oldal
speciális társkereső módszere tudományos vizsgálatok eredményét veszi alapul: számos kutatás
bizonyította, hogy komoly, tartós párkapcsolat nagyobb valószínűséggel alakul ki olyan személyek
között, akik bizonyos személyiségjegyeik és a szocio-demográfiai jellemzők tekintetében
hasonlóságokat mutatnak.
Az ELITTÁRS módszere, az úgynevezett Matching módszer éppen ezért a tagoknak egy algoritmus
segítségével személyre szabott partnerjelölteket választ ki, azaz olyan egyedülállókat mutat be
egymásnak, akik ezen szempontok alapján összeillenek és nagyobb eséllyel alakítanak ki tartós és
harmonikus párkapcsolatot.

A szerelem algoritmusa: A Matching módszer 3 szakasza
1. Demográfiai adatok
A Matching módszer olyan demográfiai adatokat vesz figyelembe, mint az egyedülállók életkora,
lakhelye, vallási hovatartozása vagy iskolai végzettsége. Amennyiben a társkereső azt jelöli meg, hogy
Debrecenben lakik és legfeljebb 50 km távolságra korlátozza a társkeresést, veszprémi egyedülállókat
nem mutatunk be neki. Egyes kivételes esetekben a partnerjelöltek közt előfordulhatnak olyan tagok
is, akik nem felelnek meg teljes mértékben a kívánt jellemzőknek, azonban személyiségjegyeik
tekintetében kiemelkedően jól illek egymáshoz.

2. Keresési feltételek és egyéni preferenciák
A partnerjelöltek kiválasztásánál az első szűrőt a tagok által megszabott keresési feltételek („szigorú”
feltételek, amelyeket mindenképp szem előtt tartunk) és preferenciák („enyhe” feltételek, amelyeket
lehetőség szerint igyekszünk figyelembe venni) jelentik. A legegyszerűbb keresési feltételekhez
tartozik az életkor és testmagasság azon tartománya, amelybe az ideális társ tartozik. Ezen felül a
felhasználók olyan kritériumokat is megszabhatnak, mint a társ szociális státusza, vonzereje,
gyermekvállalási kedve vagy végzettsége.
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3. Személyiségprofil
Az ELITTÁRS pszichológiai személyiségprofiljának alapja a Big Five avagy ötfaktoros
személyiségmodell, amely a 90es években vált a modern személyiségpszichológia egyik legfontosabb
tudományosan elismert elméletévé.
A 283 kérdésből álló személyiségteszt segítségével a tagok személyiségének struktúráját, különböző
aspektusait differenciáltan elemzi, így egyedi személyiségprofilt alkot.
Két felhasználó faktor-jellegzetességei alapján meghatározható a potenciális partnerek tartós
kapcsolatának esélye. A speciális algoritmus az egyes személyiségprofilokat több ezer tag adatival
veti össze és végül azon társkeresőket választja ki, akik különösen jól illenek egymáshoz.

Kutatás és a Matching továbbfejlesztése
Egy interdiszciplináris szakértői csapat az informatika, matematika és pszichológia legfrissebb
tudományos eredményeinek felhasználásával folyamatosan dolgozik a Matching módszer
továbbfejlesztésén. Ezzel párhuzamban a szakértői csoport nemzetközi egyetemek neves
pszichológusaival és szociológusaival is együttműködik, hogy az internetes társkeresésről egyre több
tudományos felismerést nyerjenek és kutatások eredményét a megfelelő módon hasznosíthassák.

Részletes információt az ELITTÁRS (www.elittars.hu) oldalon talál.
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