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1 BEVEZETÉS, A KUTATÁS TÁRGYA ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

Az e-kereskedelem és a felhőszolgáltatások térhódítása után terjedőben van egy újabb 

információs technológia, ami hatalmas jelentőséggel bír társadalmi-gazdasági szempontból is. 

A Big Data nagy mennyiségű, gyorsan keletkező, sokféle típusú adatok olyan tömege, amelyek 

feldolgozásához, azaz a tudás feltárása és a jobb döntéshozás érdekében költséghatékony és 

innovatív megoldások szükségesek. Ahogy a modern gazdaságban egyre nagyobb teret nyernek 

a digitális tevékenységek, úgy játszanak bizonyos adatok egyre nagyobb szerepet szinte minden 

iparágban. Még a hagyományos gyártás vagy kiskereskedelem működésénél is megfigyelhető 

a megfelelő adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés jelentőségének drámai növekedése. 

Ma már számos - és nemcsak az IT szektorban működő - nagyvállalat használja fel a Big 

Data technológia által biztosított lehetőségeket, hogy csökkentse a költségeit vagy új termékek 

és szolgáltatások révén növelje a bevételeit. Számos országban már ennek kormányzati 

támogatása is jelentős, mivel felismerték, mekkora jelentőséggel bír ez az adott ország 

gazdasága számára. 

A Big Data kapcsán az elsődlegesen felmerülő jellemző tulajdonság az adathalmaz mérete. 

A nagy adathalmazban nagy érték is rejlik, ezt azonban meg kell találni: a Big Data technológia 

kialakulásának éppen ez volt a fő mozgatórugója. Ezen túl azonban vannak még más 

meghatározó tényezők is. Kutatásaim során törekedtem ezek feltérképezésére, rendszerezésére, 

továbbá részletesen foglalkoztam az adatmennyiséggel, az adatok változatosságával és az 

adatok keletkezésének sebességével. Bár a Big Data gyors térnyerésének eredményeképp 

szakkönyvek és cikkek tömege foglalkozik a témával, a tudományos igényű és 

rendszerezettségű publikáció sajnos lényegesen kevesebb. 

A kutatásom első szakaszában áttekintettem a Big Data kialakulásával kapcsolatos 

szakirodalmat, ami hozzájárult a jelenség pontosabb meghatározásához is. Különböző 

szakértők, informatikai cégek által adott definíciókat vizsgáltam meg, majd saját meghatározást 

is adtam. A Big Data viszonylag új terület, de gyakorlati jelentősége miatt számos vállalat 

használja, ezért számos nagy informatikai cég által megjelentetett tanulmányt is elemeztem, 

amelyekre szintén támaszkodhattam a technológia részletes bemutatása során. A szakirodalom 

elsősorban angol nyelven érhető el, ezért a több ábra is angol nyelvű, de ahol a grafikai 

környezet megengedte ott törekedtem magyar nyelvű fordításra. 

A Big Data felhasználása jelentős gazdasági előnyöket ígér, ezek meghatározására több 

kutatóintézet és szakértő is kísérletet tett. Ezen eredményeket szintén áttekintettem, hogy 

pontosabban felmérhessem a Big Data üzleti jelentőségét, a benne rejlő potenciálokat és a 
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jövőbeli fejlődés lehetséges irányait. A tanulmányok azonosították a Big Data üzleti 

hasznosításának fő módjait, amelyek szinte minden iparágban képesek jelentős gazdasági 

értéket teremteni. Davenport DELTTA modellje alapján megvizsgáltam a Big Data vállalati 

alkalmazásának alapelemeit (adat, vállalat, vezetés, célok, technológia, adattudósok). Külön 

kitértem a kihívásokra, például a szakemberhiányra is. Disszertációmban számos gyakorlati 

példát, esettanulmányt is ismertetek annak bemutatására, hogyan is használják fel különböző 

vállalatok és szervezetek a Big Data technológiát. 

Munkám során különösen nagy hangsúlyt helyeztem a technológia bemutatására, mert ez a 

Big Data legfontosabb megkülönböztető vonása a hagyományos adatfeldolgozó és –elemző 

rendszerekhez képest. A technológia magja a MapReduce párhuzamos programozási modell, 

amely abban hoz újat a korábbiakhoz képest, hogy az adattárolást és a számításokat is 

párhuzamosítja, mégpedig egyszerű szerverek felhasználásával. Az elemzési munka 

megkönnyítése érdekében különböző keretrendszereket, interfészeket és lekérdező nyelveket is 

létrehoztak. A disszertáció ezek bemutatására is kísérletet tesz. 

A nagy adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek segítségével korábban nem 

lehetséges elemzések is hatékonyan elvégezhetők. A technika felhasználható különböző 

gyakorlati - például gyártási - folyamatok újszerű elemzésére és optimalizációjára, alapelemei 

könnyen elérhetők. Ezek alkalmazásával elvégeztem egy gyakorlati üzleti probléma 

megoldását: egy gyártási folyamat során minden egyes alkatrészről több ezer mérés és teszt 

eredményeit rögzítik, végül pedig azt is, hogy a minőségellenőrzésen megfelelt-e. A 

rendelkezésre álló adatok alapján egy deep learning alapú bináris klasszifikációs algoritmussal 

előre jelezhető, hogy egy újonnan gyártott alkatrész várhatóan megfelel-e a 

minőségellenőrzésen vagy sem (prediktív analitika). Ezáltal javítható a gyártási folyamat, 

csökkenthetőek a költségek. 

Informatikai szolgáltató és tanácsadó cégek leírásai alapján megvizsgáltam az elemzési 

projektek elvégzésére javasolt folyamatokat, amelyek segítenek eljutni egy konkrét gyakorlati 

problémától az adatok elemzésén és a szoftverfejlesztésen keresztül a gyakorlatban 

alkalmazható megoldásig. A Big Data projektek komplexitása, technológia és szakértő igénye 

indokolttá teszi az elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb tárgyalását, illetve 

fegyelmezett gyakorlati alkalmazását, amely elősegíti a hatékony problémamegoldást és a 

projekt megfelelő megtérülését. A kutatómunka és az elemzés során keletkezett saját 

tapasztalatok alapján javaslatot tettem egy ajánlott projektfolyamatra. Az átfogó ajánlás 

részletesen meghatározza a Big Data elemzési projektek lépéseit, hogy ezzel elősegítse az 

elérendő célok hatékony megvalósítását. 
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2 A BIG DATA FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ÉS MEGHATÁROZÓ JELLEMZŐI 

Ez a fejezet a szakirodalom alapján áttekinti a Big Data fejlődéstörténetet, kialakulását és a 

különböző szakértők, informatikai cégek által adott definíciókat. A fejezet alfejezetei 

részletesen foglalkoznak a Big Data meghatározó vonásaival: az adatmennyiséggel, az adatok 

változatosságával és az adatok keletkezésének sebességével. A fejezet Élő Gábor és Szármes 

Péter tanulmányára támaszkodik [Élő és Szármes, 2015b.]. 

 

2.1 A Big Data eredete és néhány meghatározása 

A Big Data kifejezést először valószínűleg John Mashey használta, aki az 1990-es években 

a Silicon Graphics informatikai vállalatnak a vezető szakértője volt. Tudományos hivatkozások 

híján Mashey előadásainak fóliái (1. ábra) támasztják alá a Big Data kifejezés mai értelemben 

vett első használatát. 

 

 

1. ábra: John Mashey 1998-as prezentációjának kezdő diája 

Forrás: https://www.usenix.org/legacy/event/usenix99/invited_talks/mashey.pdf 

 

Mivel a Big Data ekkor még nem egységesen meghatározott fogalom volt, a különböző 

érintettek megalkották saját definíciójukat is. Az 1. táblázat nagy informatikai vállalatok és 

tanácsadó cégek meghatározásait mutatja. 
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1. táblázat: Informatikai vállalatok és tanácsadó cégek Big Data meghatározásai 

Cégek Big Data definíció 

Aberdeen A Big Data nagy mennyiségű és különböző típusú adatok rögzítését, 

tárolását, kezelését és elemzését jelenti. Általában több terabyte vagy 

petabyte nagyságú adatra vonatkozik, amelyek különböző külső és belső 

forrásokból származnak, többféle formátumban, és amelyeken komplex 

elemzéseket kell megfelelő gyorsasággal elvégezni. [Aberdeen Group, 

2013.]. 

EMC A Big Data kifejezés az új, skálázható adatfeldolgozási architektúrákra 

vonatkozik. Lényegében az adatkezelés és -elemzés során az elosztott 

architektúrák és a masszívan párhuzamos feldolgozás használatát jelenti 

[EMC, 2012.]. 

Forrester A Big Data a vállalat azon képességének a határa az adatok tárolásában, 

feldolgozásában és elérésében, amely a vállalat hatékony működéséhez, a 

döntéshozatalhoz, a kockázatok csökkentéséhez és az ügyfelek 

kiszolgálásához szükséges [Gualtieri, 2012.]. 

Frost & Sullivan A Big Data „grid computing” modell használatával egy adatbázisban 

elhelyezett rekordok millióit vagy billióit jelenti. A Big Data lehet fizikai 

(adott helyen), virtuális (felhőszolgáltatásban) vagy mindkettő. Az adatok 

többnyire nem strukturáltak [Frost & Sullivan, 2012.]. 

Gartner A Big Data nagy mennyiségű, nagy sebességű és nagy változatosságú 

információs elemek összessége, amely a jobb megértés és a döntéshozatal 

érdekében költséghatékony és innovatív módszereket igényel az 

adatfeldolgozás során [Gartner, 2013a.]. 

IBM A Big Data az adatok szélesebb tömegének jobb elemzését jelenti, és 

három jellegzetesség határozza meg: az adatok mennyisége, sebessége és 

a változatossága [Zikopoulos és Eaton, 2011.]. 

A Big Data-t négy jellegzetesség (4V) határozza meg, vagyis az adatok 

mennyisége, sebessége, változatossága és minősége/megbízhatósága 

[Zikopoulous et al., 2012.]. 

IDC A Big Data technológiák és architektúrák új generációját jelenti, 

amelyeket arra terveztek, hogy sokféle és nagy mennyiségű adatból 

gazdaságosan vonjon ki értéket, nagy sebességű adattárolás, feldolgozás 

és/vagy elemzés révén [Gantz és Reinsel, 2011.]. 
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Intel A Big Data a hagyományos adatbázisok kapacitását meghaladó méretű 

vagy rendkívül gyorsan keletkező digitális adat, amely általában nem 

strukturált, ezért a szokásos eszközökkel nehezen kezelhető [Intel, 2012.]. 

McKinsey A Big Data azokra az adattömegekre utal, amelyek mérete túllépi a 

szokásos adatbázis-kezelő szoftvereszközök tárolási, adatkezelési és 

elemzési képességeit [Manyika, 2011.]. 

Microsoft A Big Data rendkívül nagy és komplex adatok halmazát jelenti, amelyek 

feldolgozása jelentős számítási kapacitást igényel. Az adatok megfelelő 

kezelése és elemzése segítségével fontos kérdések válaszolhatók meg, 

azonban az adatok tárolása, kezelése, elemzése a hagyományos adatbázis 

rendszereket kihívás elé állítja [Microsoft, 2013.]. 

Oracle A Big Data-nak négy jellemző tulajdonsága van: az adatok mennyisége, 

változatossága, sebessége és értéke1 [Dijcks, 2013.]. 

SAP A Big Data kifejezést annak a helyzetnek a leírására használják, amikor 

egy vállalat szembesül azzal, hogy adatai a mennyiség és/vagy 

bonyolultság miatt már nehezen kezelhetők a hagyományos adatkezelési 

technikákkal [Brenner, 2012.]. 

SAS A Big Data egy népszerű kifejezés, amely a strukturált és a strukturálatlan 

adatok exponenciális növekedését és elérhetőségét írja le. Mindez 

hasonlóan fontossá válhat a gazdaság és a társadalom számára, mint az 

Internet vált. A szokásosan említett jellemzők: mennyiség, sebesség, 

változatosság mellett még a változékonyság (az adatfolyam mennyisége és 

sebessége időben gyorsan változik) és a komplexitás (a különböző 

forrásokból származó sokféle adat között bonyolult kapcsolatok állnak 

fenn) tartoznak a meghatározó tulajdonságok közé [SAS, 2014.]. 

TDWI A Big Data a nagy adattömeg (volume), a nagy adatváltozatosság (variety) 

és a nagy adatfolyam-sebesség (velocity) összessége [Russom, 2011.]. 

Saját szerkesztés 

 

A fenti meghatározásokban a különbségek ellenére is felfedezhetők lényeges hasonlóságok, 

amelyek alapján a Big Data olyan adatokat jelent, amelyek a hagyományos, szokásos 

technológiákkal már nem kezelhetők. Az információtechnológiai elemek mellett pedig 

egyértelműen hangsúlyosak az információmenedzsment elemek és felhasználói szempontok is. 

                                                 

1 A különböző adatok gazdasági értéke lényegesen eltérő lehet. A nem hagyományos adatok tömegében 

sokszor gazdaságilag értékes információ rejlik, és jelentős kihívást jelent az érték feltárása, amihez az adatokat elő 

kell készíteni és elemezni kell. 
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Steve Lucas az SAP-től úgy gondolja, hogy a Big Data adatbázisok a felhasználás céljában 

és idejében különböznek leginkább a hagyományos adatbázisoktól [Lucas, 2012.], amelyek a 

tranzakciók rögzítéséről szólnak, így a tárolás időpontjában, már nem lehet befolyásolni az 

eseményeket. A ezért cégek „a visszapillantó tükörből” menedzselik a folyamatokat. A Big 

Data rendszerek segítségével nagyobb szerepet kap az előrejelzés, ami lehetővé teszi az időben 

történő, érdemi beavatkozást. Matt Aslett a 451 Research cégtől még erősebben kiemeli a „Big 

Data, mint lehetőség” nézőpontot [Burgelman, 2013.], amely szerint a korábban figyelmen 

kívül hagyott vagy hagyományos technológiákkal nem feldolgozható adatokban kompetitív 

előnyök rejlenek. A felfogás változása hajtja előre az új technológiák és algoritmusok 

kifejlesztését, hogy még több értéket lehessen kiaknázni az elérhető adatokból. 

Tom H. C. Anderson 2014. márciusi blogbejegyzésében [Anderson, 2014.] a Big Data 

fogalmát két részre bontja, a Mid Data-ra és a Big Data-ra. A két kategória közti határvonalat 

a hozzáadott érték és költség jelöli. Anderson értelmezésében a Big Data azokat az elemzéseket 

jelenti, melyek a befektetett idő és költségek tekintetében nem érik meg, míg Mid Data alatt a 

jelenleg lehetséges, a fáradságot megérő és a költségvetés keretein belül megvalósítható 

elemzéseket érti. Az amerikai Tableau Software is hasonló gondolatokat fogalmazott meg 

Medium Data címszó alatt [Tableau Software, 2014.]. A hatalmas adatmennyiség kezelése 

rendkívül nehézkes lehet, miközben egyáltalán nem biztos, hogy valóban szükség is van 

minden adatsorra. A 2. ábrával azt szemlélteti, hogy az adatok kezelésénél és elemzésénél a 

lényegre kell koncentrálni. 

 

2. ábra: „Mikor középen vagy, akkor vagy a csúcson.” 

Forrás: Tableau Software (https://www.tableausoftware.com/medium-data) 

 

A Big Data technológia jelentőségét, szerepét a definícióknál még inkább mutatják a vele 

kapcsolatban használt metaforák. Gyakran használják a „data mining” (adatbányászat 
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kifejezést), a Pew Research Big Data technológia jövőjére vonatkozó felmérésének egyik 

interjúalanya pedig egyenesen azt mondta, hogy „A Big Data az új olaj. A cégek, államok és 

szervezetek, amelyek képesek kiaknázni ezt az erőforrást, hatalmas előnyre tesznek szert 

azokkal szemben, akik erre nem képesek.” [Pew Research Center, 2012.]. Az értékes erőforrásra 

való utalások mellett azonban a veszély érzése is megjelenik a metaforákban, ha nem 

megfelelően kezelik az erőforrást. Gyakran szerepel például a „firehose” (tűzoltótömlő) vagy a 

„data deluge” (adat-áradat) kifejezés. 

Az IBM egyik szakmai anyaga [Corrigan, 2013.] kijelenti, hogy a Big Data egy jelenség és 

nem egy technológia. A benne rejlő lehetőségek kiaknázásához ugyanis nem csak 

technológiára, hanem az adatforrások átgondolt integrálására és a szükséges adatok megfelelő 

kezelésére is szükség van. 

A Big Data-t leginkább a jellegzetességei alapján lehet meghatározni. Doug Laney 2001-es 

3V modellje a legáltalánosabban elfogadott, legtöbbször hivatkozott modell[Laney, 2001.]. A 

3V három angol, a Big Data dimenzióira utaló szó kezdőbetűjéből származik: 

 Volume – mennyiség: sokkal több adat áll rendelkezésre, mint korábban, ezek 

mennyisége is folyamatosan nő, 

 Variety - változatosság: sok különböző és új adatforrás, formátum található, 

 Velocity – sebesség: az adatok nagyon gyorsan és folyamatosan áramlanak. 

A The Data Warehousing Institute (TDWI) definíciója szintén ezt a klasszikus 

meghatározást követi: a Big Data a nagy adattömeg (volume), a nagy adatváltozatosság 

(variety) és a nagy adatfolyam-sebesség (velocity) összessége [Russom, 2011.]. 

A Big Data sokféle forrásból származó különböző formátumú adatként is leírható. Ezek 

lehetnek tranzakciós adatok, internetes adatok (böngészés, közösségi hálón végzett 

tevékenység, stb.), gyártási vagy logisztikai folyamatok adatai, térinformatikai adatok, stb. 

Formálisan három nagyobb kategóriát érdemes megkülönböztetni: 

 strukturált adatok: relációs adatmodellbe illesztett adatok, amelyek könnyen 

kezelhetők az adott szervezet igényei szerint. 

 félig-strukturált adatok: adatok, ahol megtalálható valamiféle relációs struktúra, de 

hiányosan vagy nem szabályosan. 

 strukturálatlan adatok: olyan adatok, amelyek nem illeszthetők egyszerűen egy 

relációs adatstruktúrába így nehézkesebb az indexelésük, keresésük, elemzésük, 

például szövegek, weblapok, közösségi hálózati tartalmak, blogok, képek, hang és 

videófájlok. 
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Az adatfolyam sebessége (a keletkezés és továbbítás gyakorisága) is a Big Data meghatározó 

vonása. Az automatizált gyártási vagy tranzakciós folyamatok, böngészők, mobil eszközök, 

kamerák, szenzorok által generált adatok komoly kihívást jelentenek: folyamatosan keletkező 

adatokat kell gyorsan kezelni. 

Mások később kibővítették a 3V modellt saját elgondolásuk szerint. Az IBM 4V modellé 

alakította át [Zikopoulos et al., 2012.], a Veracity – valódiság (valóságnak való igaz megfelelés) 

fogalmával kiegészítve, ami az adatok megbízhatóságával foglalkozik, a bizonytalanságra utal. 

A SAS két további dimenzióval bővítette a modellt (SAS, 2014):  

 Variability - változékonyság: mivel az adatfolyamban is vannak időszakos csúcsok 

(napi, idényjellegű vagy bizonyos eseményhez köthetők), ezért kezelésük kihívást 

jelenthetnek. 

 Complexity – bonyolultság: többféle forrásból érkező adatok összehangolása. 

A Rob Livingstone Advisory már 7V modellről beszél, az eredeti 3V modellt további négy 

elemmel egészítve ki [Livingstone, 2013.]: 

 Validity – érvényesség: az értelmezett adatok a megfelelő következtetések levonása 

után szilárd alapot nyújtsanak, 

 Veracity – igazmondás: az adatok pontossága, a tényekkel való összhang, 

 Value – érték: az adatok fontossága, értéke és hasznossága az azokat használó 

számára, 

 Visibility – láthatóság: az adatok láthatóságára utal a Big Data technológiák 

számára. 

A szakirodalom áttekintése után igyekeztem egy saját meghatározást kidolgozni a Big Data 

technológiára: 

 

A Big Data technológia a hagyományos relációs adatbázisokkal nem jól kezelhető nagy 

mennyiségű, általában nem strukturált és gyakran folyamatosan keletkező adatok tárolását és 

feldolgozását jelenti elosztott rendszer architektúra segítségével. Fontos vonása még az 

elemzési eszközök szoros integrálása a rendszerbe, ami növeli a feldolgozási folyamat 

hatékonyságát. 

 

A következő szakaszok az eredeti három dimenzió (volume, variety, velocity) mentén 

vizsgálják meg közelebbről a Big Data főbb jellemzőit. 
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2.2 Az adatok mennyisége 

A digitális technika térhódításának köszönhetően az adattermelés és –tárolás költségei idővel 

folyamatosan csökkentek, az adatok mennyisége pedig robbanásszerűen növekedni kezdett. A 

digitális adatforrások száma folyamatosan növekszik, és ezek az újabb és újabb adatok ráadásul 

gyorsuló ütemben is keletkeznek. Minden nap emberek milliói használják a közösségi 

hálózatokat, böngésznek vagy vásárolnak az interneten, mobil eszközökkel navigálnak vagy 

fotókat, videókat készítenek. Pénzügyi tranzakciók milliói zajlanak a tőzsdén vagy a bankoknál, 

a logisztikai láncok szintén hatalmas adatmennyiséget generálnak, ahogy a biztonsági kamerák 

vagy az időjárási műholdak is. 

A gyorsan növekvő információmennyiség mérésére többen is kísérletet tettek. Két kutatást 

érdemes kiemelni: a Berkeley Egyetem How Much Information tanulmánysorozatát és az IDC 

elemzőcég Digital Universe elemzéseit. 

A kaliforniai Berkeley Egyetem kutatói 2000-ben kezdték a How Much Information 

(HMI) programot, hogy megmérjék, mennyi információ jön létre évenként. Különböző 

közegeket vizsgáltak meg, majd ezek aggregálásával igyekeztek megbecsülni az éves 

információtermelést, a tárolt információkat, a növekedés mértékét, valamint más érdekes 

változókat. 2003-ban került sor a második tanulmányra, majd 2009-ben készítettek egy 

harmadik beszámolót, ami az előző kettőnél kicsit másképp, új fogalmak és mérések mentén 

vizsgálta a robbanásszerű információnövekedést. 

A HMI? 2000 tanulmány [Lyman et al., 2000.] megállapította, hogy 1999-ben a világ 1 és 2 

exabyte közötti mennyiségű új információt hozott létre, vagyis minden férfi, nő és gyerek 

nagyjából 250 megabyte-ot termelt. A 2003-as kutatás után az értéket 2 és 3 exabyte közti 

nagyságra tették, ami egy főre vetítve 500 megabyte. A jelentés az információtartalom 

előállításával és tárolásával kapcsolatban három érdekes következetést fogalmazott meg:  

 Mindenfajta nyomtatott anyag kevesebb, mint 0,003 százalékát adja a világ éves 

információtermelésének. Ez a kis szám azonban nem azt jelenti, hogy a nyomtatás 

jelentéktelen, hanem ellenkezőleg, azt mutatja, hogy az írott szó nagyon hatékony 

módja a közvetítésnek. 

 Az adatok „demokratizálódása” látható: óriási mennyiségű új információt hoznak létre 

és tárolnak magánszemélyek. Az eredeti papírdokumentumok több mint 80%-t például 

irodai dolgozók hozzák létre. A személyes fényképek és röntgenfelvételek 99%-át 

teszik ki az összes eredeti filmen tárolt dokumentumnak. 
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 Megfigyelhető a digitális tartalom dominanciája: a digitális információtermelés 

nemcsak a legnagyobb, hanem a leggyorsabban növekvő is. Megállapították, hogy 

amíg a film és nyomtatott tartalom létrehozása alig nőtt, addig a mágneses formában 

való tárolás messze a legfontosabb közeg lett az információtárolásban, és ez is nő a 

leggyorsabban. Minden évben megduplázódik az optikai és mágneses tárolókapacitás.  

A HMI? 2003-as tanulmányban [Lyman és Varian, 2003.] már központi fókuszt kapott az 

internet: az elemzés megbecsülte a web felületének nagyságát és meghatározta a weboldalak 

forrását, valamint tartalmát. A kutatás pénzügyi támogatását olyan nagyvállalatok biztosították, 

mint a Microsoft Research, Intel, Hewlett Packard, EMC.  

A tanulmány fő megállapításai a következők: 

 2002-ben világszerte körülbelül 5 exabyte új információ jött létre nyomtatott, filmes, 

mágneses és optikai tárolással. Az új információk rögzítése 92%-a mágneses tároló 

eszközön történt, főként merevlemezen. 

 Elektronikus csatornákon – például telefon, rádió, TV és Internet - keresztüli 

információközvetítés által majdnem 18 exabyte nagyságú új információ keletkezett 

2002-ben az egész világon, ami három és félszer több mint a tárolt mennyiség. Ennek 

az adatmennyiségnek a 98%-a telefonhívások során keletkezett. 

 Az elmúlt három év során a papíron, filmen, mágneses és optikai módon tárolt új 

információk mennyisége megduplázódott. 

A HMI? 2009-es jelentése [Bohn és Short, 2009.] különbözik az előző kettőtől. A 

kiterjesztett kutatási program új vezetőket kapott Roger R. Bohn és James E. Short 

személyében, akik az információtechnológia területén vezető vállalatok szakértőinek 

bevonásával készítették el a tanulmányt. A 2009. évi tanulmány csak az Egyesült Államok 

területén 2008-ban keletkezett információmennyiségre koncentrált, valamint másként definiálta 

az információ fogalmát is: az emberekhez érkező információáradatként, míg az előző kettőben 

az új információ első megjelenésének a léteként. Mindezeken felül az információ mérése is 

újfajta megközelítésben történt. A korábbi kutatások az információk összességét két mérésben 

végezték el: a különböző tároló közegekben évente raktározott új információk nagyságát és az 

információáradat folyamán az évente látott és hallott információ mennyiségét határozták meg. 

Az új tanulmány az információfogyasztás mértékét órák, byte-ok és szavak száma alapján 

vizsgálta a 2008-as év viszonylatában az Egyesült Államokban. 

2008-ban az amerikai fogyasztók 1,3 trillió órának megfelelő információt használtak, amely 

fejenként átlagosan majdnem napi 12 órának felel meg. Az összes információ felhasználás 3,6 
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zettabyte és 10 845 trillió szó, vagyis egy átlagos személynél egy átlagos napon ez 100.500 szót 

és 34 gigabyte-ot jelent. 

Az IDC piackutató cég 2007-ben jelentette meg az EMC vállalat szponzorálásával elkészült 

úttörő Digital Universe tanulmányát [Gantz et al., 2007.]. A tanulmány a világon az egy adott 

évben keletkező és átmásolódó információmennyiséget vizsgálja, valamint előre jelzi a várható 

növekedés nagyságát. A kutatás a Berkeley Egyetem korábban lefolytatott munkájának 

folytatásaként tekinthető, bár a kutatás módszertana különbözik, sok alapfeltevése ugyanaz. 

A digitális univerzum mérete 2006-ban 161 exabyte, és 2010-re ennek hatszorosát - azaz 

988 exabyte-ot - várták. Ennek a növekedésnek egyik jelentős oka a kép- és hangrögzítés, 

valamint a televíziózás terén az analógról a digitálisra való átállás. Az előrejelzés szerint 2010-

ben a digitális univerzum közel 70%-át magánszemélyek hozzák létre, de az adatok 85%-ának 

a védelméért, biztonságáért és rendelkezésre állásáért valamilyen szervezet (pl. cég, 

kormányzati szerv) lesz felelős, ami az informatikai infrastruktúra átalakulását is megköveteli 

majd. Országok szerint vizsgálva elmondható, hogy a digitális univerzum kb. 10%-a 

kapcsolódik a fejlődő országokhoz, ám itt várhatóan 30-40%-kal gyorsabban fog nőni a 

létrehozott adatmennyiség, mint a fejlett országokban. 

A digitális univerzum több mint 95%-át strukturálatlan adatok teszik ki, ilyenek például a 

kép, hang vagy videófájlok. A kapcsolódó metaadatok ellenére a strukturálatlan adatok kezelése 

nehézkesebb, nehezebben is automatizálható. A jövőben azonban várhatóan több metaadatot 

kapcsolnak ezekhez az adatokhoz, és igyekeznek struktúrát adni addig nem strukturált 

adatoknak is. 

Az IDC Digital Universe tanulmányát évről évre megismétli, hogy a meglévő adatokat 

frissítse. A 2008-as tanulmány [Gantz et al., 2008.] szerint a digitális univerzum mérete 2007-

ben 281 exabyte, ami 10%-kal több lett a vártnál. A gyorsabb növekedés főleg a digitális 

televíziózásnak, a megfigyelőkamerák térnyerésének, a szenzorok terjedésének és a közösségi 

hálózatoknak köszönhető. A tanulmány rámutat arra is, hogy a magánszemélyekhez 

kapcsolható digitális adatok közel fele direkt felhasználói tevékenységekhez köthető, a többi 

egyfajta digitális „árnyéknak” tekinthető: például biztonsági kamerák felvételei, web keresések 

története, pénzügyi tranzakciók adatai és e-mail levelezési információk, stb. 

A 2009-ben készült tanulmány [Gantz, 2009.] szerint a digitális univerzum 2008-ban 487 

exabyte-tal növekedett, ami azt jelenti, hogy a mérete minden 18 hónapban megduplázódik. 

Bár a gazdasági válság sok területen visszaesést, illetve a növekedés lassulását okozta, a 

digitális univerzum növekedési üteme nem csökkent. Külön kiemelendő a mobil eszközök 

számának erőteljes növekedése, ugyanakkor azt is lényeges megemlíteni, hogy az IT 
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beruházások és az IT szakemberek száma jóval lassabban növekszik, mint az adatmennyiség. 

A válság hatására a virtualizációs technológiák térnyerése várható. 

A 2010-es tanulmány [Gantz és Reinsel, 2010.] kimondja, hogy a globális gazdasági válság 

ellenére a digitális univerzum 62%-kal nőtt 2009-ben, mérete így elérte a 0,8 zettabyte értéket. 

Megállapították azt is, hogy a beágyazott rendszerek terjedésével a fájlok száma kétszer 

gyorsabban növekszik, mint a digitális univerzum mérete, vagyis lényegesen több elemet is kell 

kezelni, mint korábban. Emiatt az információmenedzsment szerepének jelentősége drámaian 

megnőtt: meg kell határozni, hogy milyen információkat kell tárolni, mennyi ideig, mikor lehet 

őket törölni, a hatékony keresés érdekében pedig osztályozni kell őket és megfelelő meta-

adatokat kell hozzájuk kapcsolni. 

Külön kiemelendő, hogy a növekvő információhalmaz egyre nagyobb mértékben tartalmaz 

érzékeny információkat, amelyek megfelelő védelméről is gondoskodni kell. Az elemzés 

szerint azonban szétnyílik az olló a védett és a védendő információmennyiség között. Szintén 

növekszik a rés figyelhető meg a létrehozott információmennyiség és a tárolókapacitás között 

is, vagyis a digitális univerzum növekvő része válik „átmenetivé”. Először egyébként 2007-ben 

haladta meg a létrehozott adatmennyiség az elérhető tárolókapacitást, ezáltal az 

információmennyiség egy (növekvő) része átmeneti, elveszik. 

A tanulmány kiemeli a felhőszolgáltatás jelentőséget: az elemzés szerint 2020-ra az összes 

információ több mint harmada felhőszolgáltatásban lesz elérhető vagy valamilyen módon 

áthalad rajta. Rendkívül fontos jelenség továbbá, hogy az adatok több mint 70%-t 

magánszemélyként hozzák létre a felhasználók, vagyis a digitális univerzum jelentős része 

felhasználói tevékenység (e-mailezés, fényképezés, letöltések, stb.) révén jön létre, de az adatok 

többsége áthalad valamilyen cég szerverén vagy eszközén. Ettől a ponttól kezdve pedig az adott 

cég felelőssé válik az adat kezeléséért és védelméért. Az elemzés szerint az üzleti vállalkozások 

által generált adatmennyiség a digitális univerzum csupán 20%-t teszi ki, de az előbb 

elmondottak miatt mégis a vállalatok felelősségi körébe tartozik a digitális univerzum 80%-a. 

A személyes és vállalati információk keveredését tovább növeli, hogy egyre több munkatárs a 

saját eszközén dolgozik munkahelyén. Mindez informatikai és jogi szempontból egyaránt 

komoly kihívást jelent a vállalatok számára. 

A 2011-es tanulmány [Gantz és Reinsel, 2011.] közlése szerint a 2011-ben létrehozott és 

másolt információk nagysága átlépi az 1,8 exabyte-ot. Az elemzés megállapítja, hogy az 

információk kevesebb, mint harmada rendelkezik legalább minimális védelemmel, a védelemre 

szoruló adatoknak csak a fele védett. A magánszemélyek által direkt módon létrehozott 

információmennyiség lényegesen kevesebb, mint a róluk keletkező információ. A digitális 
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univerzum egy jelentős része csak rövid ideig, átmenetileg létezik, épp elegendő ideig, hogy az 

általuk hordozott információ elérje a szemünket vagy a fülünket. Ám ezek a bitek is fontos 

szerepet töltenek be, és számos gazdasági szempontból jelentős szolgáltatást tesznek lehetővé. 

2011-ben felhőszolgáltatásokra csak az IT kiadások kevesebb, mint 2%-át fordították, de 

2015-re az IDC már azt prognosztizálta, hogy az információk 20%-a valamilyen formában 

kötődni fog felhőszolgáltatásokhoz, amivel párhuzamosan teret nyer a virtualizáció: a 

szervereken áthaladó információ 10%-át már virtuális rendszerek kezelik, és ez az arány 2015-

re 20%-ra nő. 

A tanulmányban külön részt szentelnek a Big Data jelenségnek, amelynek a szerepe nagyot 

nőtt az elmúlt néhány évben. Az IDC definíciója [Gantz és Reinsel, 2011.] a következő: 

 

„Big data technologies describe a new generation of technologies and architectures, 

designed to economically extract value from very large volumes of a wide variety of data, by 

enabling high-velocity capture, discovery, and/or analysis.”2 

 

A meghatározás tehát kiemeli, hogy nagy adatmennyiségek megfelelő kezelésével gazdasági 

érték kinyerését célzó új információs technológiákról van szó. 

A Big Data jelenthet tranzakciós adatokat, adattárházak adatait, metaadatokat és bármilyen 

nagy adattömeget, növekedését többek között a szórakoztatóipar, az egészségügy, a 

videómegfigyelő rendszerek vagy a közösségi média növekvő használata is táplálja. A 

különböző adatok megszerzése és elemzése komoly lehetőségeket rejt, de ezek 

megragadásához számos kihívást kell leküzdeni. Megfelelő informatikai infrastruktúrára van 

szükség, éppen ezért a felhőszolgáltatás térnyerése egyben a Big Data terjedését is segíti, de 

ezzel kisebb vállalkozások számára is lehetővé teszi az alkalmazását. A Big Data alkalmazások 

széleskörű terjedését leginkább azonban az magyarázza, hogy sok esetben képesek hasznosabb, 

pontosabb, olcsóbb vagy gyorsabb információt biztosítani, mint a hagyományos rendszerek. 

A 2012-es tanulmánynak [Gantz és Reinsel, 2012.] már egyik központi témája a Big Data, 

és a címében is szerepel: ’The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, 

Biggest Growth in the Far East’. Az új tanulmány szerint a digitális univerzum 2020-ra eléri a 

40 zettabyte nagyságot, ez a korábbi előrejelzést 5 zettabyte-tal meghaladja. 2012-ben 2,8 

zettabyte adat fog keletkezni, ami egyben azt is jelenti, hogy elmúlt két év alatt a digitális 

                                                 

2 A Big Data technológiák olyan új generációs technológiákat és architektúrákat írnak le, amelyeket arra 

terveztek, hogy gazdasági értéket teremtsenek igen nagy és változatos adathalmazokból, az adatok megszerzését, 

feltárását és elemzését támogatva. 
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univerzum mérete megduplázódott. Az óriási növekedés egyik fő hajtóerejét a gépek által 

automatikusan előállított és továbbított adatok jelentik, amelyek 2020-ra várhatóan elérik a 

digitális univerzum méretének 40%-t. Az értéket hordozó adatok nagy része nem kerül 

felhasználásra, hanem elveszik. A Big Data technológia ezen a területen hozhat újat, megnyitva 

az utat az adatok szélesebb körű felhasználása előtt. A tanulmány szerint továbbra is fennáll 

annak veszélye, hogy az adatok nagy része nem kellően védett. 

Lényeges változást jelent a fejlődő országok súlyának a növekedése: amíg 2010-ben még 

csak a digitális univerzum 23%-a származott ezekből az országokból, addig 2012-ben már 36%-

a. 2020-ra a részarányuk várhatóan eléri a 62%-t, amiből csak Kína részaránya 22%-t tesz majd 

ki. 2020-ra a digitális univerzum 40%-a kötődik majd valamilyen formában a 

felhőszolgáltatásokhoz. A felhőben tárolt adatok közel fele a szórakoztatóiparhoz fog 

kapcsolódni (pl. filmletöltések), a maradék nagy részét pedig megfigyelőkamerák adatai, 

egészségügyi adatok és gépek által generált adatok fogják adni. 

 

 

3. ábra: Az exponenciálisan növekvő digitális adatmennyiség 

Forrás: IDC, 2014. 

 

A 2014-es (hetedik) tanulmány [IDC, 2014.] kiemeli a szenzorok jelentőségét a digitális 

univerzum növekedésében. A jelentés szerint a digitális univerzum mérete kétévente 

megduplázódik, és 2020-ra mérete eléri a 44 zettabyte-ot (3. ábra). Az emberek és a cégek 

mellett a szenzorok és a különböző intelligens eszközök is egyre több adatot hoznak létre. A 

digitális univerzumot nagymértékben meghatározzák a szoftverek, amelyek egyrészt 
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létrehozzák az adatokat, másrészt a növekvő adattömegből képesek értéket is teremteni. Ez az 

adattömeg egyúttal üzleti lehetőségek tömegét is jelenti tehát, amihez az adatokat meg kell 

szerezni, védeni, elemezni, majd megfelelően felhasználni. A lehetőségek üzleti 

hasznosításához megfelelően képzett munkaerőre szükség lesz, a sikerhez emellett 

elengedhetetlen a gyors változásokhoz való alkalmazkodás minden üzleti területen, jelen 

esetben elsősorban az adatközpontokban. 

A jelentés szerint 2013-ról 2020-ra 22%-ról 37%-ra nő azon adatok aránya, amelyek 

megfelelő elemzés után üzleti hasznot hozhatnak. A lehetőségek kiaknázásához szükség van az 

adatközpontok működésének átalakítására, a felhőszolgáltatások és analitikai rendszerek 

fejlesztésére, ami által képesek lehetnek kezelni az áramló adatmennyiséget, akár valós időben 

is. A felhőszolgáltatások által kezelt adatok aránya 20%-ról 40%-ra emelkedik 2020-ra, és 

szenzorok által generált adatok aránya pedig 2%-ról 10%-ra emelkedik a digitális 

univerzumban. 

Az Internet of Things3 jelenség tehát jelentősen hozzájárul a digitális univerzum 

növekedéséhez. A lehetőségek megragadása érdekében komoly informatikai kihívásokat kell 

leküzdeni, például megfelelő titkosítással védeni kell az érzékeny adatok tömegét. Fontos 

kihívás lehet még a szenzorok energiafogyasztásának csökkentése, a szélsőséges időjárási 

viszonyokkal szembeni védelme vagy a megfelelő adattovábbítás kialakítása. A szokásos GSM 

kommunikáció mellett például sok alkalmazásnál ígéretes a Low Power Wide Area hálózati 

technológia (LPWAN) alkalmazása, mert ezzel az adattovábbítás energiaigénye negyede-ötöde 

a hagyományos mobilhálózatos megoldásnak [Paller et al., 2014.]. 

A digitális univerzum egyre nagyobb része átmeneti: nem mentett Netflix film streamek, 

különféle interakciók (pl. online játékokban), hálózatirányítási információk, normál állapotot 

jelentő, tárolást nem igénylő szenzoradatok, stb. Ez jó dolog, mert a világ tárolási kapacitása 

lassabban nő, mint a digitális univerzum mérete. 2013-ban a tárolókapacitás a digitális 

univerzum 33%-át tudta volna tárolni, 2020-ban várhatóan már csak kevesebb, mint 15%-át. 

Michael E. Porter és James E. Heppelmann cikke [Porter és Heppelmann, 2014.] jól 

megvilágítja az IoT által okozott változások lényegét gazdasági szempontból. Az okos, 

                                                 

3 Az „Internet of Things (IoT)” egyedi azonosítóval rendelkező, hálózatra kapcsolt beágyazott eszközök 

rendszerét jelenti. Ezáltal különböző készülékek, rendszerek, szolgáltatások kapcsolhatók össze, emberi 

beavatkozás nélkül. Mindez számos alkalmazási területen megkönnyíti az adatgyűjtést és a folyamatok 

automatizálását. Így jóval több adatot lehet gyorsabban feldolgozni, ami pedig az adatmennyiség további 

növekedését indukálja [Ashton, 2009.]. 
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hálózatba kötött termékek saját számítási teljesítménnyel rendelkeznek és kapcsolódnak 

valamilyen hálózathoz: rendelkeznek fizikai, szoftver és hálózati elemekkel. Egy cég ezáltal 

egymáshoz kapcsolódó berendezések és szolgáltatások egy csomagját kínálhatja ügyfelei 

számára, ami az ügyfél működésére jellemző végeredményt optimalizálja. Egy mezőgazdasági 

példát nézve az iparág így a traktorgyártáson túllépve mezőgazdasági termelési rendszer-

optimalizálássá válik. A termelési rendszer már nemcsak mezőgazdasági gépeket kapcsol 

össze, hanem öntözőrendszereket, talajszenzorokat és információkat az időjárásról, aktuális és 

határidős gabonaárakról annak érdekében, hogy optimalizálja egy mezőzgazdasági üzem átfogó 

teljesítményét. 

 

2.3 Az adatok változatossága 

A digitális technológia fejlődésével egyre több adat keletkezik és egyre több adatot lehet 

tárolni. Az adatforrások növekedésével nemcsak az adatok mennyisége, hanem az adatfajták 

száma is növekszik. Az IDC 2011-ben készült jelentésében [Villars et al., 2011.] a következő 

adatforrásokat emeli ki, amelyek nagyban növelik az adatmennyiséget: 

 A média és a szórakoztatóipar a digitális átállással jelentős adatmennyiséget generál. 

 Az egészségügyben gyorsan nő az elektronikus orvosi feljegyzések és képek 

mennyisége. 

 Az élettudományokban a géndiagnosztika költségeinek csökkenésével sok terabyte 

nagyságú információ keletkezik. 

 A videó megfigyelés terén is teret nyert a digitális technika, és gyorsan nő a 

videóanyagok mennyisége. 

 A szállítás és logisztika, a kiskereskedelem és a telekommunikáció terén a GPS 

flottakövetők, az RFID címkeolvasók, az intelligens mérőeszközök és a 

mobiltelefonok adatait is tárolják, felhasználják különböző üzleti lehetőségek 

kihasználására. 

 A pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó adatok mennyisége is ugrásszerűen növekszik.  

 Az okos hálózatok intelligens mérőiből származó akár negyedóránként történő 

adatrögzítések a havi leolvasáshoz képest több ezerszeresére növelhetik a keletkező 

adatmennyiséget. 

Rivera tanulmánya [Rivera, 2013.] az adatok három fő forrását különbözteti meg (4. ábra): 

az üzleti folyamatokat és rendszereket, az emberek/felhasználók tevékenységét és a gépeket, 

eszközöket. 
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4. ábra: A fő adatforrások 

Forrás: Rivera, 2013. 

Az üzleti alkalmazások az ERP rendszerek, a projektmenedzsment, a marketing és CRM, a 

HR, a beszerzés terén hatalmas adatmennyiséget generálnak folyamatosan. 

A felhasználók dokumentumokat hoznak létre (szövegek, táblázatok, emailek, képek, 

prezentációk, stb.), weboldalakat böngésznek, és egyre gazdagabb az interneten keresztül 

áramló médiatartalom (képek, videók, hangfájlok, élő adások, stb.). Nagy adatmennyiséget 

generál a közösségi média (Twitter, Linkedln, Facebook, stb.). Egyre több információ érhető el 

nyilvánosan a weben keresztül: kormányzati információk (jogszabályok elektronikus 

ügyintézési rendszerek, stb.), időjárás-előrejelzések, közlekedési adatok, gazdasági és 

statisztikai adatok, stb. 

A legtöbb adatot azonban ma már gépek generálják. Ebbe a csoportba tartoznak a 

számítógépes rendszerek különböző naplóadatai (szerver log fájlok, folyamatadatok, 

telekommunikációs adatok a hívásokról), GPS szenzorok adatai, a weboldalak forgalmi és 

kattintási adatai, intelligens mérőeszközök adatai, különböző érzékelők adatai (autókban, ipari 

berendezéseknél, épületekben), az orvosi képalkotó eszközök (röntgen, CT, MRI adatai). 

Számtalan egyéb eszköz és készülék generál ma már adatokat: közlekedési kamerák, műholdak, 

forgalomfigyelő eszközök, járművekben található processzorok, videojátékok, kábeldobozok, 

háztartási gépek, futószalagok, irodaházak, mobiltelefon-átjátszó tornyok, sugárhajtóművek, 

légkondicionáló berendezések, hűtőszekrények, teherautók. A mezőgazdaságban teret nyerő 

precíziós gazdálkodás is nagymértékben támaszkodik szenzoradatokra: mezőgazdasági gépek 

szenzoraira, időjárási és talajjellemzőket mérő szenzorokra [Szármes, 2014.]. 
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Vernon Turner, az IDC egyik vezetője szerint a digitális univerzum és az Internet of Things 

kéz a kézben járnak [IDC, 2014.]. Ahogy egyre több szenzor kapcsolódik az internethez, az 

általuk generált adatok egyre fontosabbá válnak az üzleti életben, és átalakítják a régi iparágakat 

is. A McKinsey Global Institute tanulmánya [Manyika, 2011.] bemutatja, hogy egyes 

területeken várhatóan mennyivel fog nőni az alkalmazott szenzorok mennyisége (5. ábra). Az 

autóiparban például a 2010-ben becsült 6-18 millió szenzor 15-45 millióra fog nőni 2015-re. 

Hatalmas növekedés várható a közműszolgáltatásban (pl. áram- vagy vízellátásban) használt 

szenzorok (intelligens mérőeszközök) számában is, de a logisztikában, a kiskereskedelemben, 

az egészségügyben vagy a biztonságtechnikában is komoly fejlődés várható. A szenzorok 

alkalmazása és térnyerése a mezőgazdaságban is jól tapasztalható [Szármes és Élő, 2014.]. Itt 

további kihívást jelent az önálló energiaellátás és a kommunikácós kapcsolat biztosítása [Paller 

et al., 2014.]. A kialakuló új műszaki megoldások egyre szélesebb körben, egyre szélsőségesebb 

körülmények között is használható szenzorrendszereket eredményeznek. 

 

 

5. ábra: A szenzoradatok várható növekedése a közeljövőben 

Forrás: Manyika, 2011. 

 

Az adatok a szerkezetük alapján lehetnek strukturáltak, félig strukturáltak (például XML 

fájlok) vagy nem strukturáltak (pl. képek, videók). A strukturált adatok egyértelműen definiált 

típust, formátumot, szerkezetet követnek, ilyenek például a szokásos tranzakciós adatok vagy 

egy táblázatban, hagyományos adattáblában tárolt adatok. A félig strukturált adatok 

rendelkeznek valamilyen felismerhető mintával, mint például az XML fájlok, vagy a 
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feldolgozható szöveges adatok, webes böngészési adatok. A nem strukturált adatok különböző 

típusú, egységes szerkezettel általában nem rendelkező adatok, például képek, hang vagy 

videóanyagok. A 6. ábra ezeket az adatfajtákat illusztrálja, és jól mutatja a nem strukturált 

adatok túlsúlyát. A különböző szerkezetű adatok elemzése különböző módszereket kíván meg, 

és különböző problémákkal jár. 

  

6. ábra: Strukturált, félig strukturált és nem strukturált adatok 

Forrás: https://www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/unstructured-data/ 

 

A jövőben főleg az emberek és a gépek által generált, nem vagy félig strukturált adatok terén 

várható nagy növekedés. Egy adatbázisban keveredhetnek is egymással ezek a típusok. Például 

egy call center adatbázisában a hívási napló tartalmaz strukturált adatokat (dátum, idő, géptípus, 

operációs rendszer, problématípus). Emellett azonban lesznek nem strukturált vagy félig 

strukturált adatok is, mint a probléma szöveges leírása egy email vagy telefonbeszélgetés 

alapján, vagy a megoldás leírása. A legértékesebb információ pedig sokszor éppen itt rejtőzik. 

Az adatbázis tartalmazhat hangadatokat vagy ezek átiratát, amelyek pedig kapcsolódnak a 

strukturált adatokhoz. A közelmúltig alig volt lehetséges a szöveges vagy audio adatok 

elemzése. Ahogy növekszik az adatok mennyisége és egyre több területen állnak rendelkezésre 

különböző adatok, új lehetőségek nyílnak meg az adatok hasznosítása előtt. 
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2.4 Az adatok keletkezési sebessége 

Egyesek szerint a Fast Data a Big Data következő lépése: amikor a gyorsan érkező nagy 

adatmennyiséget már nem kötegelt feldolgozással, hanem valós időben kezelik [ScaleDB, 

2014.]. A Big Data sokszor éppen ilyen gyorsan áramló adatokból keletkezik, mint például 

kattintási adatok egy weboldalon, árfolyamadatok, számítógépes rendszerek naplózási adatai 

vagy szenzoradatok. Gyakran több ezer vagy több tízezer adat keletkezik másodpercenként. 

Emiatt használják ezekkel az adatokkal kapcsolatban a ”firehose” (tűzoltótömlő) kifejezést. Ez 

a gyors keletkezési sebesség Big Data egyik, már említett megkülönböztető jegye: nem csupán 

nagy mennyiségről van szó, hanem az adatok keletkezési sebessége is nagy. 

Manapság a gyors adatok jellemző forrásai a következők: 

 Naplófájlok: eszközök, webszerverek, adatbázisok és sok rendszer naplózza az 

eseményeket. A modern számítógépes rendszerek nagy mennyiségű naplófájlt 

generálnak, mert a naplóadatokat elemző alkalmazások értékes információkat 

nyerhetnek ezekből az adatokból. Ennek hatására még inkább nőtt a naplózás, és 

még több érték nyerhető ki ezekből az adatokból. A web szerverek például 

naplózzák a webes forgalmat, a látogatók és számítógépük adatait, stb. Ezen adatok 

elemzése nagyban segítiheti a webolal fejlesztését, illetve a szolgálatatás 

színvonalának emelését. 

 IT eszközök: hálózati eszközök, tűzfalak, nyomtatók és szinte minden informatikai 

eszköz generál adatokat, amelyek felhasználhatók például a működés 

optimalizálására. Egyre több szenzor és készülék kapcsolódik a hálózatra, amelyek 

különböző tevékenységeket és folyamatokat figyelnek (például energiafogyasztást 

vagy hőmérsékletet mérnek, vagy képeket rögzítenek). Ezek az eszközök egyre 

több adatot generálnak, és az internetes forgalom egyre nagyobb részét teszi ki ezek 

továbbítása. 

 Felhasználók eszközei: a gyors adatok egyik legfontosabb forrását az okostelefonok 

jelentik, ahol az egyes alkalmazások és a felhasználói tevékenység révén komoly 

adatmennyiség keletkezik. Több milliárd mobiltelefont használnak világszerte, 

amelyekkel telefonálnak, SMS-t küldenek, alkalmazásokat használnak, és 

mindezen tevékenységek óriási adatmennyiséget generálnak például a telekom 

cégeknél vagy az alkalmazásfejlesztő és –üzemeltető cégeknél. 

 Közösségi média: a Twitteren, a Facebookon és más közösségi hálózatokon 

állandóan új adatok jönnek létre, felhasználók százmilliói posztolnak és 
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kommentelnek, ráadásul egy komplex poszt többféle adatot tartalmaz egyszerre. Ez 

a hatalmas adatmennyiség gyorsan veszít az értékéből, ezért csak gyors 

feldolgozással lehet értéket teremteni. 

 Online játékok: ezek lehetnek számítógépen, mobiltelefonon vagy weboldalon futó 

játékok, és a játékosok interakciói jelentős mennyiségű real-time adatot hoznak 

létre. 

 Software-as-a-Service (Saas) alkalmazások: a bonyolultabb alkalmazások 

használata során folyamatosan nagy mennyiségű adat keletkezik, amelyeket kezelni 

kell, amelyek segítségével új funkciókat lehet hozzáadni az alkalmazáshoz. 

 Egyéb források: a gyors adatoknak sok más forrása is lehet, például az olajipari 

cégeknél a kutatófúrások során keletkező adatok. Nagy mennyiséget jelentenek 

még az internetes tranzakciós adatok, például az online vásárlásoknál, a tőzsdei 

kereskedésnél, a céges kereskedelmi vagy pénzügyi ügyleteknél. A nagy e-

kereskedelmi cégeknél, bankoknál, brókercégeknél, kártyatársaságoknál ezáltal 

nagy mennyiségű tranzakciós adat keletkezik. Sok iparágban jelentős átalakulás 

mehet végbe a gyors adatok megfelelő kezelésének hatására. 

Ezeknél az adatoknál az időegységre vetített adatmennyiség bír nagy jelentőséggel: 

másodpercenként hány megabyte, óránként hány gigabyte vagy naponta hány terabyte adat 

érkezik. A hagyományos eszközök és folyamatok nem képesek feldolgozni ezt az adatfolyamot, 

mert az adat elosztott, alig strukturált vagy nem strukturált és túl sok. 

A 7. ábra jól mutatja, hogyan percenként átlagosan mennyi e-mail, közösségi média poszt, 

internetes keresés vagy blogbejegyzés jön létre, illetve mennyi fotót és videót töltenek fel az 

internetre. 

A Big Data ezekkel a folyamatosan érkező új adatokkal növekszik egyre nagyobbra. 

Bizonyos környezetekben az adatok rendkívül gyorsan érkeznek, és itt is meg kell oldani az 

elemzésüket és tárolásukat. Korábban szinte elképzelhetetlen volt sok petabyte-os 

adatmennyiségek elemzése hagyományos hardvereken, ezt az olyan szoftverek, mint a Hadoop 

tették lehetővé. A gyors adatáramlás terén hasonló forradalmi változások zajlanak. 
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7. ábra: Meghatározó online adatforrások 

Forrás: Centre for Learning and Teaching 

(https://clt.vtc.edu.hk/what-happens-online-in-60-seconds/) 

 

Az utóbbi évekig a beérkező adatok azonnali feldolgozása költségesnek és szinte 

lehetetlennek tűnt. Időközben azonban megszülettek azok a szoftverek és adatbázisok, amelyek 

megoldást adnak erre a problémára. Erre gazdasági szempontból jelentős igény van, mert a 

beérkező adat értékét sokszor akkor lehet a leginkább kiaknázni, ha azonnal feldolgozzák, és a 

kötegelt feldolgozás már idő- és értékveszteséget jelent. 

Abban az esetben például, ha egy vásárló sétálgat a városban vagy egy bevásárlóközpontban, 

és egy marketing alkalmazás tudja, hogy merre jár, és milyen termékek érdeklik, akkor 

megfelelő boltokat ajánlhat a számára; ehhez azonban valós idejű adatfeldolgozásra van 

szükség. Hasonlóan gyors feldolgozásra van szükség egy kamerarendszernél, amely egy védett 

területet figyel, és gyanús mozgás esetén azonnal riasztást küld. 

Az adatok értéke sokszor csökken, ha előbb adatbázisba táplálják, és csak később elemzik, 

mert így elveszik a gyors reagálás esélye, hogy az adatokkal által leírt, most zajló eseménybe 

gyorsan be lehessen avatkozni. Ezek aktív adatok, pillanatnyi állapotot írnak le, míg az 

adattárházban múltra vonatkozó adatokat elemeznek, hogy megértsék a múltat és előre jelezzék 

a jövőt. 

A másodpercenként akár milliónyi eseményről érkező adat feldolgozásához megfelelő 

technológiára van szükség, amely koordinálja az adatáramot, és amely képes feldolgozni és 

tárolni az adatokat. A gyors adatáram könnyen túlterhelheti a rendszereket, különösen 
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csúcsterhelésnél. Ennek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy az adatcsomagok biztosan 

eljussanak a megfelelő feldolgozó rendszerhez, de csak egyszer jussanak el, stb. A gyors 

adatfolyam koordinálására találták ki a komplex eseményfeldolgozást (Complex Event 

Processing, CEP). Ilyen rendszer a Java Messaging Service (JMS) vagy az Apache Kafka. Ezek 

az adatfolyam kezelésére szolgálnak. 

Az üzenetkezelő rendszerek csak a megoldás első részét jelentik. Az értékes információk 

kinyeréséhez további feldolgozásra van szükség. Erre szolgálnak az adatáram-feldolgozó 

motorok (Stream Processing Engines), ilyen például a Twitternél fejlesztett Storm, a Yahoo S4 

rendszere vagy a LinkedInnél létrehozott Samza (amely a Kafkára épül). Ezek a motorok 

irányítják, transzformálják és feldolgozzák a nagy sebességgel érkező adatokat. Nem tárolják 

azokat, hanem egy mozgó ablakot (pl. 2 vagy 10 perc) kezelnek az adatokból. Az ablak mérete 

függ a rendszer kapacitásától, illetve a beérkező adatok sebességétől és mennyiségétől. 

A motorok képesek egy megfelelő adatbázisba irányítani az adatokat. Ehhez olyan 

adatbázisra van szükség, amely képes tárolni a nagy sebességgel érkező adatokat. A 

hagyományos relációs adatbázisok teljesítménye itt nem kielégítő. Van ugyan olyan, amely 

képes gyors tárolásra, de már nem képes az adatok kellően gyors feldolgozását támogatni. A 

NoSQL rendszerek teljesítménye egyszerűbb esetekben már megfelelő lehet, a modern 

NewSQL rendszerek pedig már a bonyolultabb lekérdezéseket és feldolgozási lépéseket is 

képesek elvégezni. Ezeket eleve úgy tervezték, hogy igény szerint újabb-újabb szervereket 

lehessen hozzáadni a rendszerhez, illetve képesek azt is elviselni, ha egy-egy szerver 

meghibásodik, kiesik [ScaleDB, 2014.]. 

Az adatfolyamok valós idejű kezeléséhez olyan rendszerekre van szükség, amelyek jól 

skálázhatók, és a memóriában történő tárolás és adatfeldolgozás révén magas teljesítményt 

biztosítanak. Fontos szempont, hogy a rendszer bonyolultabb feldolgozási és lekérdezési 

műveletekre is képes legyen valós időben. A műveletek megbízható végrehajtása is lényeges, 

hogy a felhasználók egyszerűbb kódokat írva az üzleti problémára koncentrálhassanak, és ne 

kelljen párhuzamossági és más rendszertechnikai problémákat megoldaniuk. Ezek a rendszerek 

mostanában alakulnak ki, és eltérő tulajdonságokkal bírnak, de nagy segítséget jelenthetnek a 

cégeknek a gyors adatok kezelésében, mert lényegesen csökkentik a probléma komplexitását 

[Hugg, 2014.]. 
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3 A BIG DATA ÜZLETI ALKALMAZÁSA ÉS HATÁSAI 

Ez a fejezet a a Big Data jelentőségét, hatásait és üzleti akalmazását vizsgálja több tanulmány 

alapján, amelyek a Big Data üzleti hasznosítását elemzik. Davenport DELTTA modellje alapján 

bemutatom a Big Data vállalati alkalmazásának az alapelemeit (adat, vállalat, vezetés, célok, 

technológia, adattudósok). A Big Data esetében kiemelt jelentősége van az adattudósoknak, a 

megfelelően képzett szakemberek ugyanis jelenleg szűk keresztmetszetet jelentenek. A 

hagyományos adatfeldolgozó módszerekhez képest nagyobb szerepe van a technológiának is, 

mert összetettebb rendszerekre van szükség. A fejezet számos gyakorlati példát hoz, 

amelyekkel bizonyítom, hogy a Big Data gyakorlatilag minden iparágban képesek jelentős 

gazdasági értéket teremteni. A fejezet megírása során egy korábbi tanulmányomra [Szármes, 

2015a.] támaszkodtam. 

 

3.1 A Big Data gazdasági háttere és fejlődési irányai 

Bőgel György magyar közgazdász a Big Data jelenségét közgazdasági szempontból 

vizsgálta meg „Az adatrobbanás mint közgazdasági jelenség” című cikkében [Bőgel, 2011.]. 

Bőgel György a következő leírást adja a Big Data jelenségre: „hatalmas, nagyfokú 

változatossággal és komplexitással jellemezhető, gyorsan keletkező és szaporodó adattömegek 

megjelenése, amelynek hasznosítására kevés idő áll rendelkezésre.” A cikk kiemeli, hogy a 

technológia gazdasági területen is jelentős változásokat hoz. Az adatbázisok a vállalatok 

vagyonának egyre fontosabb részét képezik, és az adatok kezelése, elemzése, felhasználása 

nagyon jelentős versenyképességi tényezővé válik. Ehhez különleges szakértelemre van 

szükség, és ezen a területen az elemzések komoly munkaerőhiányt jeleznek előre a 

közeljövőben. Ennek megoldása az oktatási rendszerek egyik fontos feladata lesz. 

A Big Data hatására az üzleti életben új piaci szerepek, tevékenységek és vállalkozási 

formák is kialakulnak: a vertikális szolgáltatók, infrastruktúra-szolgáltatók, eszközspecialisták, 

távközlési szolgáltatók, kereső- és szűrőszolgáltatások, adatkeresők, brókerek és aggregátorok, 

algoritmusfejlesztők, szakterületi hibridek (pl. bioinformatikai vállalkozások), integrátorok és 

felhasználási tanácsadók, adatmegjelenítők, biztonsági szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. 

A cikk megemlíti, hogy a Big Data kezelése során kockázati tényezők jelentkezhetnek. Ezek 

közé tartoznak a személyes adatok és a magánélet védelmének kérdése. Fennáll az adatvesztés 

kockázata is, hiszen ma már lényegesen több adat keletkezik, mint amennyi kapacitás áll 
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rendelkezésre a tárolásukhoz. Az adatlopás is jelentős kockázati tényező, illetve környezeti 

kockázatok is felmerülnek (energiaellátás és hűtés hatása, elektronikai hulladék kezelése). 

Az adatokban rejlő érték csak akkor realizálódik tényleges haszonként, ha az elemzés révén 

feltárulnak a benne rejlő információk, összefüggések, és a vállalkozások ezek alapján 

ténylegesen cselekednek is. Az adattömegben számos potenciálisan profitot jelentő információ 

rejlik például a vevői magatartásról, a piaci trendekről vagy az ellátási láncok működéséről. 

Ezeket analitikai alkalmazásokkal lehet „kibányászni”. Az analitikai eszközöket nagy 

adathalmazokra kell optimalizálni. A prediktív analitika, az adatbányászat és a fejlett 

vizualizáció a nagyteljesítményű analitikai eszközök közé tartoznak, amelyek felhasználhatók 

a nagy mennyiségű, folyamatosan áramló, komplex adat elemzésére, hogy az információk 

feltárásával jobb üzleti döntéseket lehessen hozni. 

Az analitikai szoftverek vállalati teljesítményre gyakorolt hatását jól mutatja a 8. ábrán 

látható IBM felmérés is, amely szerint az analitikába fektető cégek rendre megelőzik 

versenytársaikat, lényegesen magasabb a bevételük és a profitjuk növekedési üteme [IBM, 

2010.]. 

 

 

8. ábra: Az analitikai alkalmazások és néhány pénzügyi mutató alakulása 

Forrás: IBM, 2010. 

 

A Big Data technológiát már néhány éve alkalmazzák olyan nagy cégek, mint a Google, az 

Amazon, a Yahoo vagy a Facebook. Ezek a vállalatok gyakran saját maguk építették ki a 

rendszereket és fejlesztették ki a szükséges szoftvereket. A technológiát most bevezető cégek 

számára a tanulási idő már rövidebb lehet, hiszen tanulhatnak a korai alkalmazó cégek 

sikereiből és kudarcaiból. Ma már léteznek széles körben használt, könnyen elérhető 
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szoftverek, sőt egyre több adatforrás hozzáférhető ingyen vagy kedvező áron, pl. központi 

statisztikai adatok (ún. Open Data kezdeményezések). A mobil eszközök további terjedésével 

és a szenzorhálózatok kiterjedésével egyre több adat fog rendelkezésre állni, amelyek megfelelő 

feldolgozása egyre nagyobb profitot ígér. 

A 9. ábra a Gartner tanácsadó cég felmérése alapján [Gartner, 2013b.] a Big Data 

technológiába történő beruházásokat mutatja iparágak szerint. A média és kommunikációs 

vállalatok, a bankok, illetve a szolgáltatócégek járnak az élen, míg a kormányzati szektor és a 

közműcégek vannak leginkább lemaradva (pedig itt is komoly előnyöket ígér a technológia 

alkalmazása). Jól látható, hogy szinte minden szektorban már a következő egy-két évben 

jelentős további beruházásokat terveznek. A Big Data technológia üzleti szerepét tehát egyre 

több vállalatnál ismerik, ismerték fel. 

 

 

9. ábra: Beruházások a Big Data technológiába iparágak szerint 

Forrás: Gartner, 2013. 

 

A Gartner 2012. évi elemzése [Gartner, 2012.] alapján a technológia éppen a „túlzott 

elvárások csúcsán” található (10. ábra), még legalább 5 évnyire az igazi termelékenységtől. 

Egyes szakértők szerint azonban a Big Data az elmúlt években már számos területen komoly 

sikereket mutathat fel a tudományos adatok feldolgozásától kezdve (NASA, Merck) az üzleti 

alkalmazásokig, és elérte az igazi termelékenység fázisát, ezért a közeljövőben gyors terjedése 

várható [Khan, 2012.]). A Gartner 2015. évi elemzése [Gartner, 2015.] alapján vizsgálva a 

helyzetet ezeknek a szakértőknek volt igaza: a Big Data ekkor már nem szerepelt a 

„kialakulóban lévő” technológiák között (11. ábra). 
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10. ábra: Az IT technológiák ciklusa 2012-ben 

Forrás: Gartner, 2012. 

 

 

11. ábra: Az IT technológiák ciklusa 2015-ben 

Forrás: Gartner, 2015. 

 

A Wikibon elemzőcég úgy becsüli, hogy a Big Data piaca 2026-ra eléri a 84 milliárd dollárt, 

és 2011-től 2026-ig 17% éves növekedési ütemet mutat majd. A Big Data piacán 2014-ben 
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27,36 milliárd dollár volt a forgalom, míg 2013-ban 19,6 milliárd dollár [Kelly, 2015.]. A 12. 

ábra a Wikibon előrejelzését mutatja. 

 

 

12. ábra: A Big Data piac várható növekedése 2011-2026 

Forrás: http://premium.wikibon.com/executive-summary-big-data-vendor-revenue-and-

market-forecast-2011-2026/ 

 

A Big Data megfelelő alkalmazásával sok gazdasági terület jelentősen átalakulhat, 

növekedhet a termelékenység és a felhasználók számára nyújtott érték. A Big Data fontos 

versenyképességi tényezővé válik, és felértékelődik az ehhez a területhez kapcsolódó 

szakértelem. Az üzleti vállalkozások vezetőinek is fel kell ismerniük a technológiában és az 

adatforrásokban rejlő lehetőségeket, illetve az ebből adódó veszélyeket is. Ezek alapján lehet 

megfelelően fejleszteni a szervezet informatikai képességeit, adatforrásait és szakembereit. 

Ezzel együtt egyre fontosabbá válik az adatokhoz való hozzáférés és feldolgozhatóság, illetve 

az adatvédelem kérdése, technikai és jogi szempontból egyaránt. 

A Big Data elemzések a nagy adatmerítés révén már egyszerűbb analitikai technikák 

alkalmazása mellett is növelhetik az elemzések pontosságát. Általában véve ugyanis minél 

nagyobb a minta, annál pontosabbak a statisztikai eredmények. A modern technológia 

segítségével pedig már gyorsan és hatékonyan lehet igen nagy adathalmazokat is kezelni. A 

nem megfelelően átgondolt alkalmazás azonban könnyen nem megbízható, nem megalapozott 

következtetésekhez vezethet: néhány változó együtt mozgása könnyen lehet véletlen is, a 

nagyobb adathalmazokban pedig utólag könnyebb ilyen véletlen összefüggéseket felderíteni. 

Felderített és megvizsgált ok-okozati kapcsolat nélkül nem szabad ilyen összefüggésekre 
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alapozva döntéseket hozni. A Big Data még viszonylag rövid történetre tekint vissza: a Twittert 

például 2006-ban alapították, míg az amerikai kormány már az 1930-as évek óta gyűjti a GDP 

adatokat [Karabell, 2014.]. A napi értékesítési adatok sem hasonlíthatók össze a szezonális 

minták kiigazítása nélkül, ezeket azonban csak hosszabb adatsorokból lehet meghatározni. A 

Big Data forrása gyakran az internet, vagyis a webet böngésző, weben kereső, online vásárló 

felhasználók, akik nem biztos, hogy jól reprezentálják a teljes népességet. 

Nemzetgazdasági szinten vizsgálva a Big Data új innovációs és növekedési hullámot indíthat 

el. Ehhez a kormányzati szférának megfelelő intézményi és szabályozási hátteret kell 

biztosítania, amely támogatja az adatvezérelt innovációt, de biztosítja az adatok és a magánélet 

megfelelő védelmét. Fontos feladat a kutatás-fejlesztés támogatása és a szellemi tulajdon 

védelme is. 

Kiemelkedő jelentőséggel bír továbbá a megfelelő szakemberek biztosítása is. A McKinsey 

Global Institute elemzése [Manyika, 2011.] alapján az Egyesült Államokban 140-190 ezer fős 

szakemberhiány várható 2018-ban ezen a területen (13. ábra). A fejlett gazdaságokban várható 

szakemberhiányt oktatás- és a bevándorláspolitikai intézkedésekkel lehet enyhíteni. 

 

 

13. ábra: A várható szakemberhiány az adatelemzés terén 

Forrás: Manyika, 2011. 

 

A kutatások alapján a Big Data várhatóan számos üzleti területen forradalmi változást hoz a 

következő néhány évben. Ezt a technológiát is olyan széles körben alkalmazhatják majd az 

üzleti életben, mint az e-kereskedelmet vagy a felhőszolgáltatásokat. A Big Data technológia 
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segítségével különböző adatforrások kapcsolhatók össze, sokféle adattípus vonható be az 

elemzésbe, és újszerű megoldások alkothatók egy-egy problémára. 

Az Accenture tanácsadó cég „Big Success with Big Data” tanulmánya [Accenture, 2014.] 

szerint az üzleti vezetők 89%-a úgy gondolja, hogy a Big Data hasonlóan forradalmasítja az 

üzleti folyamatokat, ahogyan az Internet tette. 85% szerint drámai változást hoz az 

üzletmenetben. 79% egyetért a kijelentéssel, hogy azok a vállalatok, amelyek nem alkalmazzák 

a Big Data módszereket, el fogják veszíteni a versenyelőnyüket. 83% már dolgozott Big Data 

projekten, hogy növelje a cég versenyképességét. A megkérdezettek szerint a három üzleti 

terület, ahol a Big Data leginkább érezteti a hatását a következő 5 évben az ügyfélkapcsolatok 

(37%), a termékfejlesztés (26%) és az üzleti folyamatok szervezésének átalakítása (15%). Az 

Information Week 2015-ben készített Analytics & BI felmérése [Henschen, 2014.] szerint a Big 

Data analitika terjedése mögött álló három fontos tényező a korrelációk megtalálása különböző 

eltérő adatforrások között (48%), a vásárlói viselkedés előrejelzése (40%) és az értékesítések 

előrejelzése (40%). 

A McKinsey tanácsadó cég 2011-es tanulmánya [Manyika, 2011.] a Big Data üzleti 

hasznosításának öt fő módját azonosította. Az első a nagyobb transzparencia biztosítása: az 

adatok jobb és részletesebb elérhetősége az érintettek számára (ez például a kormányzati 

szektorban vagy a nagyvállalatoknál lehetővé teszi az adatok jobb integrálását és csökkentheti 

a feldolgozási időt). A második lehetőség az adatokkal való kísérletezés, a folyamatok jobb 

megértése (ezáltal például gyártási folyamatok elemezhetők, feltárhatók a problémák okai és 

javítható a teljesítmény). A hasznosítási harmadik módja a piac jobb szegmentálása, amelynek 

alapján a vállalati tevékenységek jobban az egyes ügyfelek igényeihez igazíthatók (a marketing 

vagy a kockázatmenedzsment terén már régi gyakorlati a szegmentálás, de a Big Data révén 

lehetőség nyílik még hatékonyabb technikák alkalmazására és más területeken is megjelenhet 

a módszer). A negyedik hasznosítási lehetőség az emberi döntések támogatása vagy 

helyettesítése megfelelő algoritmusokkal. Az analitikai alkalmazásokkal például jobban 

kiszűrhetők az adó- és járulékcsalások, optimalizálható a raktárkészlet. A döntéseket az eddig 

kezelhető kisebb minták helyett a teljes sokaságot leíró jóval nagyobb adathalmazra lehet 

alapozni, ami jobb és pontosabb döntésekhez vezet. Az ötödik lehetőség az innováció 

elősegítése a termékek, szolgáltatások, üzleti modellek terén. A termékek vagy szolgáltatások 

felhasználására vonatkozó nagyszámú adatok elemzése alapján új, jobb termékeket vagy 

szolgáltatásokat lehet létrehozni. A valós idejű helyadatok alapján például teljesen új helyalapú 

szolgáltatások jöhetnek létre. 
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A tanulmány öt gazdasági szektorban vizsgálta a Big Data technológia alkalmazásával 

elérhető értékteremtést. Ezek a területek az egészségügyi ellátás és a kiskereskedelem az 

Egyesült Államokban, a közigazgatás az Európai Unióban, illetve a gyártószektor és a globális 

helymeghatározáshoz kapcsolódó szolgáltatások. Az amerikai egészségügyben rengeteg 

érdekelt szereplőnél keletkeznek adatok, és a Big Data technológia segítségével megvalósítható 

az adatok integrációja és eredményesebb hasznosítása. A kiskereskedelem néhány nagyobb 

vállalat már használja a Big Data technológiát a vevők szegmentálására és a beszerzési lánc 

kezelésére. Itt azonban még nagyobb lehetőségek rejlenek, és szélesebb körben is lehetne 

alkalmazni ezeket a módszereket, hogy egyéni vevőre szabott ajánlatokat lehessen generálni, 

optimalizálni lehessen az árukészleteket, megrendeléseket, stb. 

Az állami szektorban hatalmas mennyiségű digitális adat keletkezik, de ezt még alig 

használják fel a szolgáltatások javítására vagy az átláthatóság növelésére. A közigazgatás 

fejlesztésében hatalmas lehetőségek rejlenek. A gyáriparban egyre több adatot gyűjtenek a 

gyártási folyamatról, a logisztikáról, az értékesítésről, amelyek segítségével optimalizálhatók a 

folyamatok, csökkenthetők a költségek, és összességében javítható a teljes értéklánc működése. 

A Big Data a gyártás, a logisztika és a minőségmenedzsment mellett támogathatja a kutatás-

fejlesztést is vagy éppen az értékesítés utáni szolgáltatásokat. 

A helymeghatározáshoz kapcsolódó szolgáltatások egy viszonylag új gazdasági területet 

jelentenek, amihez több iparág is köthető: a távközlés, a média és a szállítás. Egyre több adat 

keletkezik egyre gyorsabban, ahogy nő az intelligens eszközök és okostelefonok száma. Az 

adatokból megfelelő szoftverek segítségével lehet új szolgáltatásokat létrehozni, és értéket 

teremteni. Ebben a területben nagy innovációs potenciál rejlik, ami nemcsak vállalatok, hanem 

a magánszemélyek életét is átalakíthatja (navigációs szolgáltatások, helyérzékeny keresés, 

reklámok, stb.) 

A londoni Centre for Economic and Business Research (CEBR) készített egy tanulmányt 

[Shehan et al., 2012.] a SAS számára arról, hogy a Big Data hol és hogyan teremthet értéket a 

brit gazdaságban. A tanulmányban meghatározták a technológia alkalmazásának előnyeit, 

illetve hogy az adott előny mely iparágakban teremt leginkább értéket. Az azonosított 

értékteremtési módok, lehetőségek és az érintett gazdasági területek között sok hasonlóság 

fedezhető fel az előzőekben ismertetett McKinsey tanulmánnyal. 

A vevők jobb megismerése és szegmentálása főleg a kiskereskedelemben, a bankoknál és a 

telekommunikációs cégeknél teremthet értéket. A vevőkre vonatkozó információs és elemzések 

javításában itt jelentős potenciál rejlik. A pontosabb vevőprofilok és a vevők jobb 

szegmentálása révén emelni lehet a vevői elégedettségét és növelni a megtartási arányt. A 



 

36 

közösségi hálózatokon elérhető adatok elemzésével folyamatosan követhető egy márka 

megítélése4, így gyorsan lehet reagálni a kialakuló trendekre, illetve azonosítani lehet a 

befolyásos egyéneket. A vevők viselkedése és vásárlási mintája alapján jobban megbecsülhető 

a vásárlók értéke a cég számára, és így a legértékesebb, legjövedelmezőbb vevőkre lehet 

összpontosítani a legnagyobb erőforrásokat. 

Az ellátási láncok hatékonyabb irányítása a gyártás, kereskedelem és logisztika területen 

teremt leginkább értéket. Az ellátási láncok komplex rendszerek, ahol sok adat keletkezik 

különböző forrásokból. A kereslet pontosabb előrejelzésével a cégek jobban tudják alakítani a 

kínálatot, csökkenthetik a költségeiket (például a felesleges árukészlet raktárköltségeit), illetve 

a készlethiány miatt kieső bevételek is csökkenthetők. A készletfogyás és a szállítási adatok 

elemzésével a cégek optimalizálhatják az újrarendeléseket, csökkenthetik az átfutási időt, ami 

csökkenti a késésekből és a folyamatok zavaraiból eredő költségeket. A szállítói adatok 

elemzésével megfigyelhető a szállítók teljesítménye, és jobb döntések hozhatók a beszállítókról 

a pontosság, az árak, a minőség figyelembe vételével. Optimális készletszintek számíthatók a 

termék életciklusa, az átfutási idők, a termelési és szállítási helyek és a becsült kereslet alapján. 

Az adatok megosztása a szállítói láncban (az ún. vertikális adatagglomeráció) csökkenti a 

hiányos információból származó problémákat és segíti az integrált kereslet-vezérelt folyamatok 

kialakítását. 

A Big Data eszközökkel támogatott minőségmenedzsment leginkább a gyártást, az 

energiaipart, a közszolgáltatókat és a telekommunikációs cégeket érinti. A termékek és 

szolgáltatások minőségének javítása egyszerre növelheti a jövedelmezőséget és csökkentheti a 

költségeket. A gyártási folyamatban az előrejelzések segítségével minimalizálható a 

teljesítmény ingadozása, illetve sok minőségi probléma megelőzhető az adatok elemzésén 

alapuló figyelmeztető rendszerekkel. Ezáltal csökken a selejtarány és gyorsabban piacra 

kerülhet a termék. A gyártási folyamat zavarainak időben történő felismerése révén 

csökkenthetők a karbantartási és fenntartási költségek. A minőség folyamatos követése 

gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé, amelynek révén magasabb ügyfélelégedettség érhető el, 

jobban megtarthatók a vevők. A minőség folyamatos javítása, a folyamatok optimalizálása 

                                                 

4 A Gulf Air légitársaság például fel akarta mérni az utasok hangulatát, benyomását a légitársaságról a 

közösségi média tartalmak alapján. A vállalat nem talált megfelelő arab nyelvvel is működő hangulatelemzési 

megoldást, ezért kifejlesztett egy saját szótár-alapú elemzési szoftvert. Ez segíti a légitársaságot, hogy naprakészen 

kövesse az utasok véleményét a cégről és a versenytársakról a Twitteren, és szükség esetén gyorsan hozhasson 

korrekciós intézkedéseket [Haji, 2013.]. 
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révén hosszabb idő alatt jelentős megtakarítások érhetők el, a jövedelmezőség pedig 

növekedhet. 

A jobb kockázatmenedzsment főleg a banki és biztosítási területen teremt értéket. A 

pénzügyi szektorban központi jelentősége van a kockázatok értékelésének és kezelésének. A 

Big Data eszközök segítségével pontosabban meghatározható a sokféle külső és belső forrásból 

származó kockázati kitettség: integrált kockázati profilokat lehet létrehozni, amelyek jobban 

leírják az adott vállalkozás kockázatait és azok összefüggéseit. A valós idejű adatelemzés 

segítségével folyamatosan meghatározható egy dinamikusan optimalizált tőkepuffer a 

kockázatok kezeléséhez. A hatékonyabb kockázatmenedzsment eredményeképp kevesebb lesz 

az előre nem jelzett veszteség, de a bekövetkező veszteség hatása is csökkenthető. Ezáltal 

hosszú távon csökkennek a költségek. Összességében pedig növekedhet a pénzügyi szektor 

stabilitása. 

A Big Data segítségével jobb teljesítménymenedzsment rendszerek hozhatók létre, amelyek 

elsősorban a közszférában és az egészségügyben teremthetnek értéket. A 

teljesítményindikátorok, a balance scorecard rendszer, illetve a „dashboard”-ok bevezetése 

közszférában javíthatja a teljesítményt, az egyes szervezeti egységek működése jobban 

összhangba hozható a szervezet egészének céljaival. A Big Data eszközök révén rendelkezésre 

állhatnak az ehhez szükséges adatok és elemzések. Az egészségügyi informatikai rendszerek 

fejlesztése révén jobban felhasználhatók a betegek és az egészségügyi folyamatok adatai (az 

adatvédelem szem előtt tartásával), amivel növelhető a hatékonyság és az ellátás minősége. 

A Big Data technológia jól használható csalások és visszaélések felismerésére, ez leginkább 

a közszférát, illetve a pénzügyi szektort, például a biztosítókat érinti. Az adócsalások, 

társadalombiztosítási visszaélések és biztosítási csalások mellett számos egyéb csalás és 

visszaélés tapasztalható a gazdaságban. Ezek hatékonyabb kiszűrése komoly előnyt jelenthet a 

közszférában és a magánszférában egyaránt. Az analitikai algoritmusok fontos részei az 

automatikus csalásfelismerő rendszereknek, amelyek megbízhatósága tovább növelhető Big 

Data eszközök alkalmazásával. Az ügyfélinformációk alapján modellezhető a „normális” 

ügyfélmagatartás, és könnyebben felismerhetők a szokatlan tevékenységek. A Big Data 

eszközök segítségével a rendszerek akár új csalási típusokat is felismerhetnek, ahogy a csalók 

próbálnak új és új módszereket találni. A közösségi hálózatok adatainak elemezése pedig 

segíthet a csalók hálózatának felderítésében, vagy a biztosítási és társadalombiztosítási igények 

hamisságának bizonyításában. 

A CEBR tanulmánya kiemeli, hogy a Big Data eszközök révén általában véve jelentősen 

növekedhet a kutatás-fejlesztési tevékenységek hatékonysága is. A Big Data tehát nemcsak a 
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meglévő folyamatok hatékonyságát növelheti, hanem új bevételi forrásokat is teremthet, mert 

segítheti új termékek és szolgáltatások létrehozását. A direkt hatékonyságnövelés 

eredményeképp keletkező profittöbblet az adatvezérelt innováció kiépítésére fordítható. A 14. 

ábra illusztrálja az így létrejövő pozitív visszacsatolást. 

 

 

14. ábra: Az analitika alkalmazásával beindítható hatékonyságnövelés és innováció 

Forrás: CEBR, 2012. 

 

3.2 A Big Data megjelenése a vállalati szervezetben 

A Big Data annyira sokoldalú erőforrást jelent, hogy nehéz megbecsülni, milyen módon 

képes kihatni egy szervezet vagy egy iparág működésére. Thomas Davenport kijelenti 

könyvében [Davenport, 2014., 32. oldal], hogy a Big Data számos iparágat át fog alakítani, 

majd felsorol néhány iparági kategóriát, ahol jelentős változások várhatók a Big Data 

terjedésével: 

 minden iparág, amely dolgokat mozgat, 

 minden iparág, amely fogyasztóknak értékesít, 

 minden iparág, amely gépeket használ, 

 minden iparág, amely információt értékesít és használ, 

 minden iparág, amely szolgáltatásokat nyújt, 
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 minden iparág, amely fizikai létesítményekkel rendelkezik, 

 minden iparág, amely pénzzel foglalkozik. 

A lista alapján lényegében kijelenthető, hogy valamelyik kategóriába valamilyen mértékben 

minden iparág beletartozik. 

Thomas Davenport kidolgozott egy modellt, az ún. DELTA (Data, Enterprise, Leadership, 

Targets and Analysts) modellt, amely egy szervezet analitikai képességeinek értékelésére és 

fejlesztésére szolgál. A Big Data térnyerésével szükségessé vált az eredeti modell módosítása, 

mert az egyes dimenziók súlya más a hagyományos és a Big Data elemzések esetén. A 

technológia jóval hangsúlyosabb az utóbbi esetben, ezért itt érdemes a technológiát külön 

kategóriaként kezelni, és a technológiával kibővített DELTTA (Data, Enterprise, Leadership, 

Targets, Technology and Analysts) modellt alkalmazni. 

 

3.2.1 Adat - Data 

Az adat dimenzió is lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a Big Data elemzéseknél, hiszen itt 

sokkal nagyobb mennyiségű adat feldolgozására kerül sor. Jóval időigényesebb és nehezebb 

folyamat az adatok megszerzése, feldolgozása és elemzése. Fel kell deríteni a lehetséges 

adatforrásokat, a nem strukturált adatokat megfelelően át kell alakítani, a különböző 

adatforrásokból egységes adathalmazt kell létrehozni. Ezek a tevékenységek (az adatintegráció 

kivételével) kevésbé jellemzőek a hagyományos elemzési környezetben. 

A hagyományos környezetben azonban bizonyos adatmenedzsment tevékenységek 

fejlettebbek. Az adatarchitektúra, a metaadatok, az adatminőség és korrekciós folyamatok, 

algoritmusok alapos ismerete fontos lesz a Big Data területen is, és néhány cég már felismerte 

ennek hosszútávú jelentőségét. Az USAA biztosító például a Big Data folyamatokba is 

igyekszik beépíteni a hagyományos adatmenedzsment folyamatokat. Az adatot fontos vállalati 

eszköznek, erőforrásnak tekintik, és mindent megtesznek, hogy minél több értéket nyerjenek ki 

belőle. A szigorú IT szabályok és a Big Data elemzésektől várt rugalmasság, gyorsaság azonban 

könnyen súrlódásokat okozhat a különböző érintettek között [Davenport, 2014., 137. oldal]. 

 

3.2.2 Vállalat - Enterprise 

A vállalat dimenzió hangsúlyosabb a hagyományos adatelemzési környezetben. A Big Data 

korai alkalmazói (start-up vagy netes cégek) esetében fontosabb volt a gyors eredmény, mint 

az hogy az adott alkalmazást megfelelően beillesszék a vállalati környezetbe. Ez a helyzet a 
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nagyobb cégeknél is megfigyelhető bizonyos fokig, mert a Big Data projektek általában 

kísérleti fázisban vannak, és az erőforrások racionalizálása, az egyes projektek összekapcsolása, 

a vállalati környezetbe történő teljes integráció csak egy későbbi lépés. 

A Big Data és a hagyományos elemzés azonban nem igazán választható szét egymástól: 

ugyanaz a szervezet és ugyanazok az emberek foglalkoznak mindkét területtel különböző 

technológiai eszközöket felhasználva. A Big Data projektek koordinációja azonban még 

kevésbé fejlett. Ez a jövőben a Big Data projektek számának és jelentőségének növekedésével 

változni fog [Davenport, 2014., 139. oldal]. 

 

3.2.3 Vezetés - Leadership 

A vezetés kulcstényező a hagyományos analitikai programok sikerében, és a Big Data 

elemzéseknél is hasonlóan fontos. A Big Data elemzések esetében elengedhetetlen a nagy 

adatmennyiségekkel történő kísérletezés ösztönzése és támogatása. A megtérülés nehezen 

becsülhető előre, főleg új termékek, szolgáltatások vagy gyorsabb döntések esetén. A Big Data 

területet irányító vezetők egyes vállalatoknál már bekerültek a topmenedzsmentbe, ami jól 

mutatja a terület súlyát. 

Számos olyan vezető van, aki hisz a megtérülésben, és hajlandó áldozni a Big Data 

kísérletekre. A LinkedIn egyik alapítója, Reid Hoffman adatelemzési szakértőkkel bővítette ki 

a termékfejlesztő részleget, és bátorította őket új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére. 

Ennek eredménye lett a People You May Know javaslat kifejlesztése, ami jelentősen növelte a 

LinkedIn látogattságát, ezáltal pedig felgyorsította a hálózat növekedését. A megfelelő vezetői 

hozzáállás része a türelem is: az adatokkal való kísérletezgetés jó darabig tarthat, mielőtt 

megtérülne a ráfordítás. Akár évekig tárolni kell az adatokat, amíg felismerik a benne rejlő 

értéket. Jeff Bezos, az Amazon alapítója azt mondta: „Soha nem dobunk ki adatot.”, mert nem 

lehet előre tudni, mikor bizonyul hasznosnak egy jövőbeli termékhez vagy szolgáltatáshoz 

[Davenport, 2014., 141. oldal].  

 

3.2.4 Célok - Targets 

A célok dimenzió azt az igényt fejezi ki, hogy a cégeknek világosan meg kell határozniuk, 

mire használják a Big Data elemzéseket az üzleti tevékenységükben. Felső szinten ki kell 

választani, hogy az ellátási lánchoz, az értékesítéshez, a pénzügyekhez, az emberi 

erőforrásokhoz vagy valamely más területhez kötődő döntések támogatására használják ezt az 
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erőforrást. A terület kiválasztása után pedig meg kell határozni azokat a konkrét üzleti témákat, 

amihez fel kívánják használni az elemzések eredményeit. A Big Data esetében nehéz a pontos 

célzás, mert sok szervezet gyakran csak kísérletezik, hogy egy Big Data alkalmazás beválik-e. 

Az adott célterületet gyakran a könnyű megvalósíthatóság vagy a vezetők hajlandósága alapján 

választják ki, nem pedig stratégiai megfontolások alapján. A nagyobb hatékonyság érdekében 

azonban fel kell tenni a következő kérdéseket: 

 Hol vannak ki nem használt jelentős adatforrások a vállalatnál? 

 Melyik üzleti folyamatnál kellene leginkább javítani a döntéshozatalt? 

 Hol hozna jelentős hasznot a gyorsabb döntéshozatal? 

 Van olyan nagymennyiségű adatfeldolgozás a cégnél, ahol a Big Data technológia 

alkalmazásával csökkenteni lehetne a költségeket? 

 Hogyan hozhatnánk létre adat alapú termékeket vagy szolgáltatásokat, és az üzleti 

tevékenység melyik területen lenne rá igény vagy biztosítana jelentős hasznot? 

 Van-e az iparágban versenytárs, aki várhatóan olyan módon alkalmaz Big Data 

elemzést, ami hátrányba hozza a vállalatot? 

A Big Data elemzéseket a vállalattól függően össze kell kapcsolni a termékfejlesztéssel vagy 

a stratégiaalkotással [Davenport, 2014., 145. oldal]. 

 

3.2.5 Szakértők - Analysts 

A Big Data elemzéseknél is kulcsfontosságú szerepet játszik az emberi tényező: megfelelően 

képzett szakértők nélkül nem lehetséges megfelelő elemzéseket végezni. A Big Data 

elemzésekhez az informatikai és elemzési tudás kombinációjára van szükség, ezért viszonylag 

nehezebb szakértőket találni. Davenport szerint az emberi tényező lehet a szűk keresztmetszet 

a Big Data elemzéseknél. Minden más fontos tényező ingyenes vagy olcsó. A szoftver gyakran 

nyílt forráskódú, szabadon hozzáférhető; a hardver pedig jellemzően olcsó szabványtermék, 

mert általában nincs szükség speciális gépekre. Az adatok sokszor rendelkezésre állnak a cégen 

belül, vagy olcsón beszerezhetők az internetről. Vannak persze kivételek, de általában 

elmondható, hogy az elemzést végző szakértők viszonylag nehezen megtalálható és drága 

erőforrást jelentenek. 

Az adattudósi szerep a 2000-es évek második felében kezdett igazán elterjedtté válni. 

Davenport szerint a klasszikus adatszakértő öt fontos tulajdonsággal rendelkezik: hacker, tudós, 

kvantitatív elemző, tanácsadó és üzleti szakértő [Davenport, 2014., 87. oldal]. 
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2. táblázat: Az adattudósok jellemző tulajdonságai 

Hacker 

 tud programozni 

 érti a Big Data technológia informatikai elemeit 

Tudós 

 adatok alapján hoz döntéseket 

 kísérletezik 

Tanácsadó 

 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezik 

 képes döntéseket javasolni és megindokolni, ismeri a folyamatokat 

Kvantitatív elemző 

 megfelelő statisztikai ismeretekkel bír 

 ért az adatok vizualizációjához, a gépi tanulás módszereihez 

Üzleti szakértő 

 tudja, hogy működik a cég, hogyan termel profitot 

 érzi, hol érdemes Big Data elemzést bevetni 

Forrás: Davenport, 2014., 88. oldal. 

 

3.2.5.1 Hacker 

Mivel a Big Data technológia viszonylag új, sokszor nem könnyű kinyerni az adatokat a 

megfelelő rendszerekből és az elemzéshez szükséges formába alakítani. Ezért „hacker” 

készségekre is szükség van. A programozói tudás emiatt elengedhetetlen, leginkább a script 

nyelveket (pl. Python, Hive, Pig) alkalmazzák ezen a területen: Ezekben a nyelvekben 

viszonylag könnyű programozni, és alkalmasak az adatfeldolgozási problémák kezelésére 

(például egy MapReduce keretrendszerben).  

Az adattudósnak ismernie kell a Big Data technológia elemeit, amelyek közül az egyik 

legfontosabb a Hadoop, illetve a MapReduce. Ezek a technológiák gyorsan fejlődnek, ezért az 

adatszakértőknek nagyon nyitottaknak kell lenniük az új eszközök és megközelítések iránt. 

Nagyon fontos azonban, hogy a kérdéssel, a megoldandó problémával kell kezdeni a 

folyamatot, nem az adatokkal és a programozással, hogy valóban értékes végeredmény 

szülessen. 
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3.2.5.2 Tudós 

A tudós jellemző nem jelenti szükségképpen, hogy az adatszakértőknek valódi tudósoknak 

kell lenniük, bár sokan közülük ilyen területről érkeztek. A tudományos munka elemei azonban 

sokat segítenek a Big Data elemzéseknél: a tudós képes kísérleteket tervezni, kísérleti 

berendezést kialakítani, aztán összegyűjteni, elemezni és értékelni az adatokat. Akkor is, ha az 

adatmennyiség nem is olyan hatalmas, de az adatok gyakran strukturálatlanok. A tudósokban 

meglévő készségek ezért jól jönnek a Big Data elemzéseknél, főleg az első szakaszban. A 

tudósokra jellemző továbbá, hogy gyorsan tanulnak és sajátítanak el új módszereket, 

technológiákat. Az elemzőmunkához azonban nem szükséges tudományos fokozat: az 

alapkészségek egy mesterképzés során is elsajátíthatók, és egyre több egyetem nyújt ilyen 

képzéseket, a többi tudás pedig megszerezhető a munka során. Sok adatszakértő nem 

rendelkezik egyetemi végzettséggel, hanem a gyakorlatban szerezte meg a szükséges tudást. 

 

3.2.5.3 Tanácsadó 

Az adatszakértőnek tanácsadói szerepet is be kell töltenie megfelelő kommunikációs és 

kapcsolatteremtő készségekkel. Ezek a készségek azért fontosak, mert az adatszakértőknek 

gyakran felsővezetők számára kell tanácsokat adniuk. Olyan cégeknél, ahol a termék 

lényegében adat, a termékfejlesztés és az értékesítés vezetőinek adnak tanácsokat a lehetséges 

termékekről és szolgáltatásokról. DJ Patil szerint az adatszakértőnak a „hídon” kell lennie, hogy 

közvetlen közelről tájékoztassa a kapitányt. Egy Gartner tanulmány szerint a céges business 

intelligence projektek 70-80%-a azért bukik el, mert rossz a kommunikáció az üzleti és az IT 

oldal között, illetve nem helyesen gondolkodnak az üzleti igényekről [Goodwin, 2011.]. 

 

3.2.5.4 Kvantitatív elemző 

Miután az adattömeget megfelelő formába hozták és transzformálták, lényegében 

hagyományos módon kell elemezni. Az adatszakértőnek tehát kvantitatív elemző munkát kell 

végeznie: ismernie kell a szükséges matematikai és statisztikai módszereket.  

A kisebb és a nagyobb adatmennyiség elemzése között van néhány lényeges különbség. 

Nagy adattömegeknél a statisztikai következtetés, az eredmények általánosítása egy kis 

mintából egy sokkal nagyobb populációra nem olyan lényeges. A Big Data technológia 

megengedi akár a teljes adathalmaz elemzését, és ebben az esetben nem kell törődni a 
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szignifikancia kérdésével. Ennek ellenére gyakran csak minták állnak rendelkezésre, például 

egy hatalmas adatmennyiség a weboldal látogatóiról egy bizonyos időszakban keletkezett, de 

ezen az időszakon kívülre is általánosítani kell. 

Jelentős különbség még a vizualizáció is: a Big Data elemzések eredményét gyakran vizuális 

formában jelenítik meg. A vizuális forma figyelemfelhívó, könnyebben áttekinthető és 

értelmezhető a nem szakértők számára is. Lényeges hátránya viszont, hogy nem képes 

megjeleníteni a komplex többváltozós kapcsolatokat. Egy magyarázat szerint azért olyan 

gyakori a vizuális elemzés, mert a hatalmas adattömeg kivonása és átalakítása után már kevés 

idő és energia marad a komplex elemzésekre, amelyek egyébként is nehezebbek ebben az 

esetben. Egy másik magyarázat szerint a Big Data elemzés iteratív felfedező munka, és 

vizualizáció segít az adatok felfedezésében, majd az eredmények érthetőbb bemutatásában a 

menedzserek és döntéshozók számára. 

A gépi tanuló algoritmusok ismerete is fontos a matematikai-statisztikai eszköztár mellett. 

Ennek segítségével különböző modelleket lehet illeszteni az adathalmazra. A folyamat félig 

automatizálható, de a szakértőnek ismernie kell a problémát, az adatokat és a modelleket, hogy 

meg tudja adni a különböző paramétereket. Az eredmények értelmezése a gépi tanuló 

algoritmusoknál gyakran nehézkes, mert egy „fekete doboz” működésébe kell belelátni. 

A Big Data projektekben sokszor nem strukturált adatok, például szövegek, képek vagy 

videók feldolgozása történik. Egy szakértő nem ismerheti mindegyik adattípus elemzését, de 

rendkívül hasznos, ha alaposan ismeri valamelyik adattípusra vonatkozó elterjedt elemzési 

módszereket. A nyelvfeldolgozó módszerek például szövegek értelmezésében segítenek a 

szavak megszámolásával, osztályozásával, transzformációjával vagy elemzésével. Ezek a 

technikák jól használhatók annak megértésénél, hogy mit mondanak a vásárlók egy vállalatról 

vagy termékeiről az interneten (fórumokon vagy közösségi oldalakon). 

 

3.2.5.5 Üzleti szakértő 

Az adattudósnak ismernie kell az üzleti folyamatokat is, legalábbis azt a területet, aminek az 

elemzésén dolgozik. Tudnia kell, hogy működik a cég, hogyan hoz létre sikeres termékeket 

vagy szolgáltatásokat, mely üzleti problémák megoldását segítheti a Big Data technológia és 

elemzés. Ez a tudás teszi lehetővé, hogy a szakértő megfelelő hipotéziseket fogalmazzon meg 

és teszteljen, illetve megoldásokat javasoljon fontos üzleti problémákra. Az elemzés üzleti 

problémákra történő alkalmazása teszi hasznossá az elemzést, ezért az üzleti folyamatok iránti 
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érdeklődés és egy bizonyos szintű tapasztalat elengedhetetlen. Egy adatszakértő persze olykor 

iparágat válthat, de ilyenkor nagy kíváncsiságra és tanulókészségre van szüksége. 

 

3.2.5.6 Generalisták vagy specialisták? 

Az előbbiekben felsorolt öt készség igazán magas szintű ismerete valószínűleg nem található 

meg egyszerre egyetlen szakértőben sem. Az elemzési munka különböző szakaszaiban 

különböző szakértelemre van szükség. A valóságban tehát egy olyan csapatot kell összeállítani, 

ahol a tagok két-három területen megfelelő tudással rendelkeznek, és képesek együttműködni 

az elemzés megvalósításában. A szakértelem mellett szükség van arra, hogy megbecsüljék 

egymás tudását. Ha egy bizonyos területen mély szakértelemre van szükség, valószínűleg 

könnyen bevonható egy tanácsadó. 

A különböző adattudósok különböző tudással rendelkeznek. Vincent Granville a Data 

Science Central működtetője két meghatározó típust ír le egy blogbejegyzésben [Granville, 

2013.]: 

 

A vertikális adatszakértők nagyon mély tudással rendelkeznek egy szűk területen. 

Számítógéptudósok, bizonyos algoritmusok számítási bonyolultságának alapos ismeretével. 

Vagy statisztikusok, akik jól ismerik a mátrixok és becslések működését. Vagy szoftverfejlesztők 

a Python alapos ismeretével, API programozással, webes algoritmusokkal. Vagy 

adatbázisszakértők adatmodellezési, adattárolási, Hadoop és NoSQL ismeretekkel. Vagy 

prediktív modellezők a Bayes-i hálózatok vagy a Support Vector Machine alkalmazási 

tapasztalataival. 

A horizontális adatszakértők az üzleti elemzők, statisztikusok, számítógéptudósok és egyéb 

szakértők egyfajta keverékét jelentik. A víziót technikai tudással ötvözik. Lehet, hogy nem 

szakértők a mátrix sajátértékek, az általánosított lineáris modellek vagy más statisztikai 

technikák terén, de ismerik a modernebb, adatvezérelt technikákat, amelyek a nem strukturált 

adatokra, adatfolyamokra és a Big Datára alkalmazhatók… Megbízható, hatékony, egyszerű, 

ismételhető és skálázható programkódot és algoritmusokat tudnak tervezni. 

 

Az EMC tanulmánya [EMC, 2013.] szerint három alapvető szakértői szerepre van szükség 

a Big Data elemzések elvégzéséhez (3. táblázat). 
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3. táblázat: Szakértői szerepek a Big Data elemzések végrehajtásában 

Szakértői szerep Leírás 

Mély elemzési tudással bíró 

szakértők 

Erős elemzési készségekkel és technikai tudással bírnak. 

Képesek kezelni a nyers és nem strukturált adatokat, illetve 

komplex elemzési technikákat tudnak alkalmazni 

nagymennyiségű adatra is. Elsősorban adattudósok, 

statisztikusok, közgazdászok, matematikusok. 

Adatkezelésben jártas 

szakemberek 

 

Ők általában pénzügyi elemzők, marketing elemzők, 

biológusok, operatív működést irányító menedzserek, akik 

olyan területen dolgoznak, ahol sok adat feldolgozása és 

elemzése szükséges. 

Technológiai és adatkezelési 

támogatást nyújtó 

szakemberek 

Programozók, adatbázis adminisztrátorok, 

rendszerelemzők, akik elsősorban az elemzési infrastruktúra 

működését támogatják. 

Forrás: EMC, 2013. 

 

Mark Grabb, a GE Global Research vezetője szerint a specialisták gyakran az adattudósok 

számára építenek új eszközöket, és nem töltenek be igazi adattudósi szerepet, mert gyakran 

nincs meg az ehhez szükséges üzleti érzékük, és nem szívesen hoznak létre új megoldásokat 

már meglévő eszközök kombinálásával, hanem inkább a fejlesztés iránt érdeklődnek. Mark 

Grabb szerint azok a szakértők a leghatékonyabbak, akik két-három területen rendelkeznek 

szakértelemmel. Ennek több oka is van. Úgy tűnik, hogy több terület ismerete jelentős kreatív 

előnyt biztosít. Mark Grabb ezt a „sarokkő előnyének” nevezi. Az a személy, aki az épület külső 

sarkánál áll, egyszerre látja az épület két oldalát, ami jelentős kreatív előnyt biztosít számára 

azzal szemben, aki csak egy oldalt lát. Ezen kívül a specializált szakértők sokszor nem jól 

működnek együtt másokkal, pedig egy hatékony adattudósnál ez nagyon fontos tulajdonság 

[Davenport, 2014., 101. oldal]. Az adattudósok menedzserének ezért jónak kell lennie az adott 

projekten dolgozó csapat összeállításában. Egyes projektekben több adatfeldolgozó 

szakértelemre, másokban több elemző készségre van szükség. A menedzsernek a projekt 

jellemzői alapján kell összeállítania a csapatot. 
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3.2.6 Technológia - Technology 

A Big Data elemzések értékeléséhez és a bevezetés támogatásához a DELTA modellt ki kell 

bővíteni a technológia szempontjával, mert itt a technológia szerepe sokkal hangsúlyosabb, 

mint a hagyományos (Business Intelligence) elemzések esetében. A Big Data az adatok tömege 

mellett a feldolgozást és elemzést támogató technológiákat is jelenti. Megfelelő megoldások 

segítenek a szöveges, képi vagy videó adatok elemzésében. Davenport munkája átfogó képet 

ad a technológiákról, elsősorban menedzser szempontból, a következőkben ennek 

összefoglalása található. A következő fejezet mutatja be részletesen informatikai szempontból 

a Big Data elemzésekhez kapcsolódó technológiákat. 

A Big Data technológia forradalmi változásokat hozhat a vállalati informatikában. Az 

adattárolás és feldolgozás módja, a kapcsolódó hardver és szoftver elemek általában is 

átalakulóban vannak a Big Data technológiai megoldások hatására. Ennek a fordulatnak az 

alapvető oka az, hogy a hagyományos relációs adatbázisok nem alkalmasak a strukturálatlan 

adatok feldolgozására. Emiatt kialakult az adatfeldolgozó szoftverek egy újabb generációja, 

amelynek egyik meghatározó képviselője a Hadoop. 

A Hadoop egy egységes adattároló és –feldolgozó környezet, amely jól skálázható nagy és 

komplex adatmennyiségekhez, mégpedig azáltal, hogy a rendszer szétosztja az adatokat és a 

műveleteket akár több ezer szerver között. Erre azért van szükség, mert az adattömeg akkora, 

hogy hatékonyan már nem dolgozható fel egyetlen szerveren. A feladat szétdarabolása és 

szétosztása sok szerver között töredékére csökkenti a feldolgozás idejét a párhuzamos 

feldolgozás révén. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs szükség nagy, speciális szerverekre, 

hanem egy feladat megoldható sok olcsóbb, egyszerűbb szerver segítségével. A technológia 

részét jelentik az adatbáziskezelő rendszerek, a kapcsolódó programozási nyelvek, a hardver 

architektúrák és a szoftver applikációk is. 

A hagyományos vállalati adattárház megoldásokhoz képest nagy változást jelent még az 

adatfolyamok akár valós idejű feldolgozása. A nagy webes cégeknél, például az eBay-nél 

minden másodpercben hatalmas adattömeg keletkezik a látogatók akciói révén (melyik és 

mennyi látogató, melyik IP címről, milyen eszközről, hova kattint, stb.). A Big Data technológia 

révén lehetséges ennek az adattömegnek a gyors feldolgozása, ami értéket teremthet a látogatók 

és tevékenységük jobb, gyorsabb megértése révén. 

Maguk az adatelemző algoritmusok nem annyira újak. A megfelelő formába hozott nagy 

adattömeget hasonló matematikai-statisztikai algoritmusokkal dolgozzák fel, mint amilyeneket 

korábban alkalmaztak. Az adatok konvertálása, strukturálása pedig megszokott folyamat volt 
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korábban is, a Big Data abban hozott újat, hogy egyszerűbb szerverek tömegével olcsóbban, 

gyorsabban, több adattal végezhető el a feladat. 

Az adatok használatának előnyei lényegében nyilvánvalóak: az adatok segítségével 

hamarabb felismerhetők a változások és trendek, és ez segíthet az ügyfelek jobb 

kiszolgálásában. Az adatok kezelésére szolgáló informatikai megoldások már elterjedtnek 

számítanak, mégis a legtöbb cég és munkatárs viszonylag ritkán végez összetettebb 

elemzéseket. 

Satyan Sangani adatszakértő szerint ennek az az oka, hogy az adatok használatához ismerni 

kell az adatforrásokat és az adatok fő jellemzőit, továbbá tisztában kell lenni az alapvető 

statisztikai módszerekkel és azok korlátaival. Enélkül hiába állnak rendelkezésre az adatok és 

az informatikai eszközök, a cégek nem igazán tudják kihasználni a lehetőségeket.  

Ráadásul az elemzőszoftverek és adatbázisok egy szakzsargont beszélnek: az elemző az 

eladásokat akarja megvizsgálni, amihez a betöltendő adathalmaz neve „rev_avg_eur”, vagy a 

francia adatokra kíváncsi, amihez a „CTY_CD: 4” szűrést kell elvégezni. Egy nagyobb 

szervezetnél már nehézkes a megfelelő szoftverek, táblák, címkék és kódok kikeresése, ami 

pedig elengedhetetlen az elemzés elvégzéséhez. Ez a nehézkesség megnöveli az elemzés 

elkészítésének idejét, és hosszabb lehet az információk értelmezésének ideje is. Ha pedig egy 

kérdésre hosszú ideig tart a kielégítő válasz megtalálása, akkor kevesebbet fognak kérdezni (és 

kevésbé fogják kiaknázni az adatokban rejlő értéket). 

Ez azt jelenti, hogy jobban hozzáférhető információkra van szükség az adatokról, 

adatforrásokról és elemzési módszerekről, továbbá felhasználóbarátabb rendszerek kellenek, 

amelyeket egy kicsit képzettebb üzleti felhasználó könnyen tud használni [Sangani, 2015]. 

 

3.2.6.1 Adattárolás - Storage 

A nagymennyiségű és sokféle adat tárolása egyre költséghatékonyabb, ahogy a tárolási 

technológiák hatékonyabbá és egyre könnyebben elérhetővé válnak. Az EMC-hez hasonló 

cégek által kidolgozott megoldások megengedik, hogy gyorsan és olcsón lehessen bővíteni a 

tárolókapacitást, így az rugalmasan követni tudja a növekvő adatmennyiséget. Sok cégnél a Big 

Data technológiát a nagy historikus adattömeg archiválásának és visszakeresésésének olcsó 

alternatívájaként kezelik. 
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3.2.6.2 Platform infrastruktúra – Platform infrastructure 

A Big Data platform olyan szoftvereszközök gyűjteménye, amelyek lehetővé teszik az 

adattömeg nagy teljesítményű kezelését. A platform elemei támogatják az adatok integrálását, 

menedzsmentjét és akár bonyolult feldolgozását. A platform alapja általában a Hadoop vagy 

egy hasonló rendszer. Az új technológiák lehetővé teszik, hogy egyetlen Hadoop platform több 

különböző feladatot lásson el, és eltérő felhasználási területeket támogasson a komplex 

számításoktól a vizualizációig. 

 

3.2.6.3 Adat - Data 

Az adattömeget adhatják emberi génszekvenciák, olajkút szenzorok, sejtműködést leíró 

adatok, termékek helye egy ellátási láncban, közösségi média interakciók, vagy páciensek 

egészségügyi adatai. Az adat is egy erőforrás, amelyet menedzselni és felügyelni kell. Egyre 

fontosabbak az adatbiztonsági és adatvédelmi kérdések is, főleg a személyes jellegű adatoknál. 

 

3.2.6.4 Alkalmazáskód, függvények, szolgáltatások – Application code, functions and 

services 

Az adatok manipulására szolgáló kód nagymértékben függ az adatoktól, a feladattól. Az 

utasítások feldolgozása is párhuzamosan történik a szervereken, majd a részeredményekből áll 

össze a végső eredmény egy új adatstruktúra formájában. Egy alkalmazás lehet például az 

összes ügyfél meghatározása, aki kedveli a céget egy közösségi oldalon: egy szövegbányász 

algoritmus végigmegy a posztokon megfelelő pozitív értelmű szavakat keresve, majd 

visszaadja a megfelelő ügyfelek listáját. 

 

3.2.6.5 Üzleti nézőpont- Business view 

A Big Data alkalmazástól függően létrehozható egy köztes adatstruktúra: egy statisztikai 

modell, egy fájl, egy relációs adatbázis vagy egy adatkocka. Ez az eredménystruktúra további 

elemzések alapja lehet, és általában feldolgozható egy hagyományos SQL lekérdező eszköz 

segítségével. Az üzleti nézőpont biztosítja, hogy a Big Data elemzés eredménye jól használható 

a megszokott Business Intelligence eszközökkel is. A Hadoop egyik eleme, a Hive lehetővé 

teszi a nyers adatok relációs táblákba rendezését, amelyeket aztán olyan SQL eszközökkel lehet 

kezelni, amiket már jól ismernek a munkatársak. 
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3.2.6.6 Prezentáció és fogyasztás – Presentation and consumption 

Az információk vizuálisan megjelenítve könnyebben átláthatók az átlagos üzleti felhasználó 

számára, mint a nagy táblázatok. Ha például egy mobilszolgáltató jobb információkat szeretne 

a hálózat működéséről, például a megszakadt hívásokról, akkor összeállíthat egy nagy 

táblázatot különböző oszlopokkal. Egy könnyen átlátható grafikus felület azonban gyorsabban 

átlátható a műszaki munkatársak számára. A 15. ábra az adatok három nézetét mutatja. Az elsőn 

terület szerint láthatók a megszakadt hívások. A második óránként mutatja ugyanezeket az 

adatokat, a harmadik táblázatból pedig látható, hogy a 4G hálózaton megnő a problémák száma 

délután öt óra után. Ezeket az információkat felhasználva mélyebbre lehet ásni a problémák 

okai után. 

 

 

15. ábra: Mobilszolgáltatási adatok - vizualizációs példa 

Forrás: Davenport és Dyché, 2013. 

 

3.3 A Big Data alkalmazásai az üzleti gyakorlatban 

Thomas H. Davenport és Jill Dyché tanulmánya [Davenport és Dyché, 2013.] 

gyakorlatorientált esettanulmányokat mutat be a Big Data technológia alkalmazására 

különböző nagyvállalatoknál. A Big Data technológiát számos cég használja üzleti problémák 

elemzésére, megoldására, amelyek révén új termékeket, szolgáltatásokat nyújtanak, csökkentik 

költségeiket vagy hoznak jobb üzleti döntéseket. 

A UPS futárszolgálat korábban rendszeres rutin karbantartásokat végzett szállítójárművein, 

lényegében azok állapotától függetlenül, hogy megelőzze az út során bekövetkező műszaki 
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problémákat. 2010 nyarán szenzorrendszerrel szerelték fel a teherautókat, amelyek 

folyamatosan kb. 200 paramétert mérnek (sebesség, fordulatszám, olajnyomás, biztonsági öv 

használat, hányszor kapcsolták hátramenetbe a járművet, stb.). Az adatok alapján követni lehet 

az adott jármű és alkatrészei elhasználódását, és csak szükség esetén kell karbantartást és 

alkatrészcserét végezni. Ezáltal csökkenthetők a karbantartási költségek. Elemezni lehet a 

vezetési szokásokat és útvonalakat is, amelyek alapján olyan vezetési szabályokat lehet 

kialakítani, amelyek csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és az üzemeltetési költségeket 

[Mika, 2010.]. 

A Schneider National, az egyik legnagyobb amerikai szállítmányozási és logisztikai vállalat 

szintén szenzorokat szerelt a kamionokra és a konténerekre. A szenzorok révén követhető a 

kamionok helye, mozgása, üzemanyagszintje, illetve hogy egy pótkocsi/konténer megrakott 

vagy üres. Az adatok alapján optimalizálható a kamionok és konténerek mozgatása. Az 

üzemanyagszenzorok, útvonaladatok és az út mellett elérhető benzinkutak üzemanyagárai 

révén például döntést lehet hozni, hogy hol érdemes tankolni, és csökkenteni lehet az 

üzemanyagköltségeket. Egy másik szenzor észleli az erős fékezéseket, ami pedig egyértelműen 

a sofőrök vezetésének biztonságosságára utal. Más faktorok bevonásával jól meghatározható, 

hogy melyik sofőr esetében magasabb a közlekedési baleset kockázata. Egy beszélgetéssel vagy 

vezetési továbbképzéssel ilyenkor meg lehet előzni a balesetek bekövetkezését. 

A mezőgazdaságban a precíziós gazdálkodás segítségével számos termelési tényező 

pontosan követhető, és ezáltal a kockázatok csökkenthetők. A precíziós gazdálkodás a 

termőhelyhez alkalmazkodó termesztést jelent, amely figyelembe veszi a táblán belül eltérő 

jellemzőket (talajviszonyok, víz- és tápanyag-ellátottság, gyomok előfordulása, stb.). Ehhez 

felhasználja a szenzoros és távérzékelést, a térinformatikát, a csúcstechnológiás mezőgazdasági 

gépeket, berendezéseket. A 16. ábra a precíziós gazdálkodás folyamatát foglalja össze. 

Szenzorok segítségével nagy mennyiségű adatot lehet gyűjteni a földeken a növények 

állapotáról és a környezeti feltételekről. A gyűjtött adatok jelentik a jobb és gyorsabb 

döntéshozatal alapját, aminek révén a mezőgazdasági tevékenységek hatékonysága és 

jövedelmezősége növelhető. Talajszenzorok segítségével meghatározható a talajhőmérséklet és 

a térfogati nedvességtartalom. Egy vízérzékelő szenzorral mérhető a talajvíz szintje és a talajvíz 

hőmérséklete, ami segíthet a talaj vízháztartásának követésében. Ezek az adatok 

felhasználhatók az öntözéstervezéshez vagy a növénybetegségek előrejelzéséhez. A 

mérésekből következtetni lehet a talaj sótartalmára, ami főleg a szárazabb területeken 

jelentősen befolyásolhatja a növények fejlődését. A fenti adatok alapján megalapozott 

döntéseket lehet hozni, hogy mikor kell vagy éppen felesleges öntözni. 
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16. ábra: A precíziós gazdálkodás információs folyamata 

Forrás: Gebbers – Adamchuk (2010). 

 

Egy szántóföldön helyi meteorológiai szenzorok mérhetik a napsugárzás intenzitását, a helyi 

légnedvességet, a léghőmérsékletet, a csapadékot vagy akár a levélfelület nedvességét.Az 

időben folyamatosan rendelkezésre álló adatokból jól előre lehet jelezni egyes 

növénybetegségek (pl. peronoszpóra, lisztharmat) megjelenését. Ezáltal gyorsabban be lehet 

avatkozni, és csökkenthető a termés károsodásának veszélye. Speciális szenzor segítségével 

mérhető a visszavert fény spektruma adott sávokban, amelyek alapján bizonyos indexek 

számolhatók, amelyek pedig szorosan korrelálnak a fotoszintetikus aktivitással, a 

növényvegetáció fejlődésével vagy a biomassza mennyiségével. A spektrális adatok 

elemzéséből következtetni lehet a növényeket ért stresszhatásokra is [Szármes, 2014.]. 

Az Agrodat projekt (www.agrodat.hu) keretében olyan képszenzor és képfeldolgozó 

technológia fejlesztése is folyik, amelynek segítségével felismerhetők növényeket károsító 

rágcsálók, ezáltal pedig automatikus riasztás adható ki. Egy másik szenzorfejlesztés révén 

meghatározható a kártevő rovarok előfordulási száma egy rovarcsapda segítségével. A 
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képszenzor esetében lényegesen nagyobb adatmennyiséget kell feldolgozni, illetve továbbítani. 

Az egyes szenzorokat szenzorcsoportokba és szenzorhálózatokba kell szervezni a hatékony 

működtetés érdekében. A 17. ábra néhány, az Agrodat projektben kifejlesztett szenzorcsoportot 

(nyári és téli talajszonda, meteorológiai oszlop) mutat. 

 

 

17. ábra: Agrodat mezőgazdasági szenzorok 

Forrás: www.agrodat.hu 

 

Magyarországon a Big Data technológia üzletileg vezérelt alkalmazása még jóval kevésbé 

elterjedt, noha a magyar szakembergárda képzettsége jónak mondható. A magyar szakemberek 

képzettségét az is segíti, hogy ma már számos Big Data és data science témájú meetup és 

konferencia van az országban, illetve az egyetemi képzésben is megjelent már a szakterület. 

A hazai cégek közül a Starschema Kft.-t érdemes kiemelni, amely kezdetben főleg 

hagyományos üzleti intelligencia projektek kivitelezésével foglalkozott, de hamar nyitott az új, 

alternatív technológiák felé. Így került partneri viszonyba a világ egyik vezető adatelemző és 

adatvizualizációs eszközöket fejlesztő cégével, a Tableau Software-rel. Ennek révén sikerült 

betörni az amerikai piacra is, és jelenleg dolgozik az Apple, a Facebook vagy a Netflix számára 

(forrás: http://starschema.net/).  

A Big Data technológia különösen fontos azokban az iparágakban, ahol sok ügyfél 

folyamatosan nagyszámú tranzakciót végez, például a bankoknál vagy a kiskereskedelemben. 

A technológia lehetővé teszi nyilvános adatok alapján a személyes szokásokra, tulajdonságokra 

vonatkozó információk felderítését is. 

A Caesars Entertainment (korábban Harrah’s) már hosszú ideje használ analitikai 

alkalmazásokat főleg a marketing és a hűségprogramok területén. A cég adatokat gyűjt kaszinói 
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ügyfeleiről a Total Rewards hűségprogramból, a webes felület és a nyerőgépek használatából. 

A Big Data technológia révén lehetővé vált az adatok gyors integrálása és valós idejű elemzése, 

amelynek alapján személyre szabott szolgáltatást lehet nyújtani az ügyfeleknek. A cég erősen 

törekszik a törzsügyfelek jobb kiszolgálására, a várakozási idő csökkentésére, és videóanalitikai 

szoftverek segítségével a jövőben akár részben automatizálható lenne a kamerák képének a 

megfigyelése és elemzése. 

A United Healthcare biztosító már évek óta elemzi a strukturált adatokat, de a Big Data 

technológia segítségével a strukturálatlan adatok elemzése felé is nyitott. Az ügyfelek 

telefonhívásait rögzítik a call centerekben, a hangadatokat szöveggé konvertálják, amelyek 

elemzésével megállapítható az ügyfelek hangulata, hogy mennyire idegesek vagy 

elégedetlenek. A hívások adatait össze lehet kapcsolni az ügyfél többi adatával. Az ügyfelek 

elégedettségének biztosítása érdekében adott esetekben a cég egy munkatársa megkeresi az 

ügyfeleket, hogy tisztázza az elégedetlenség okát és segítsen megoldani a problémát. 

A Bank of America a világ egyik legnagyobb bankja, és már évekkel ezelőtt használta a Big 

Data technológiát. Ma a bank három területre fókuszál: a tranzakciós adatokra, az 

ügyféladatokra és a strukturálatlan adatokra. A hatalmas ügyfélszám és az ügyfélekhez köthető 

nagy adatmennyiség miatt a bank korábban csak minták alapján elemezte az ügyféladatokat. 

Ma az elérhető adatok egyre nagyobb részére terjeszti ki az elemzést. A fő cél az ügyfelek 

megértése és vonzó ajánlatok biztosítása egyénre szabottan. Az adatok elemzéséből például 

meg tudják állapítani, hogy mely ügyfelek esetében magas annak az esélye, hogy egy másik 

bank hitelkártyáját vagy kölcsönét választja. Ha az adott ügyfél belép a bank netes felületére, 

felhívja az ügyfélszolgálatot vagy bemegy egy bankfiókba, akkor egy vonzóbb ajánlatot 

jelenítenek meg számára. Az értékesítési csatornák adatait összekapcsolják, és ha az ügyfél 

például félbehagy egy webes igénylést, akkor megkeresik telefonon vagy e-mailben. A bank 

arra törekszik, hogy az elemzési munkatársak minél szorosabban együttműködjenek más üzleti 

területek, például az értékesítés munkatársaival. 

Az ausztrál Commonwealth Bank of Australia (CBA) az analitikai eredményekre alapozva 

folyamatosan személyre szabott ajánlatokat kíván nyújtani ügyfeleinek. A bank mérete révén 

az ausztrál banki tranzakciók kb. 40%-a rajta keresztül történik, és ennek az óriási 

adatmennyiségnek az elemzése és felhasználása az üzleti döntésekben, új banki termékek 

fejlesztésében komoly versenyelőnyt biztosíthat, és segíthet megőrizni a bank vezető pozícióját 

a jövőben is. A bank interaktív Signals szolgáltatása elérhető a honlapján, és a nem, életkor, 

irányítószám megadása után megmutatja, hogy az adott demográfiai csoport átlagosan mennyi 
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pénzt helyez el a bankszámláján, mennyit költ róla, mekkora összegben használ hitelkártyát, 

stb. [Macaskill, 2013.] 

A Big Data komoly előnyt jelenthet a kiskereskedelemben is, az egyik meghatározó ausztrál 

kiskereskedelmi cég (Woolworths) 2011. májusában 20 millió ausztrál dollárért megvásárolta 

a Quantium nevű elemzőcég 50%-t. (A brit kiskereskedelmi óriás, a Tesco is megvette 2011-

ben a Dunnhumby nevű analitikai céget.) A cég üzleti tranzakciós adatok elemzésével 

foglalkozik, adat- és tanácsadási szolgáltatásokat nyújtva ügyfeleinek. Ügyfelei közé tartoznak 

a nagy távközlési cégek, légitársaságok, áruházláncok. A Woolworths célja, hogy a Quantium 

adatai és szakértelem segítségével megnövelje elemzési képességeit, ami nagy segítség a 

vevőkért folytatott küzdelemben. A Quantium megkapja a Woolworths ügyfelek anonimizált 

vásárlási és hűségprogram adatait, ami tovább növelheti szolgáltatásainak értékét más ügyfelek 

számára is [Macaskill, 2013.]. 

A Macy’s kiskereskedelmi láncon belül a Macys.com forgalma rendkívül gyorsan 

növekszik. Ez részben a vevőorientált analitikai alkalmazásoknak köszönhető, amelyek révén 

például személyre szabott reklámokat küldenek a vásárlóknak. A Macys.com számos modern 

technológiát használ az elemzéseknél, de csak akkor fektet be egy informatikai megoldás 

kialakításába, ha azzal egy konkrét üzleti problémát old meg és a beruházás megfelelően 

megtérül a többletbevételből vagy a költségcsökkentésből. A jövőben a Macys.com által 

használt technológiát ki kívánják terjeszteni a Macy’s egyéb rendszereire is. 

A Sears már az 1980-as években használt adattárházakat, amikor a kiskereskedelmi cégek 

többsége még táblázatkezelő programokra támaszkodott az értékesítési adatok elemzésénél. Ma 

a cég Big Data technológia segítségével több petabyte információt tárol és dolgoz fel az 

ügyfelekről, termékekről, értékesítésekről és marketing kampányokról, hogy ez által jobban 

megértse a vásárlók viselkedését, és végeredményben növelje az értékesítést. A vállalat az 

adatok valós idejű feldolgozására törekszik, hogy gyorsan követhesse a folyamatokat és 

gyorsan cselekedhessen. Ennek segítségével a korábbi nyolc hét helyett már egy hét alatt képes 

elindítani egy komplex marketing kampányt. A vállalat ráadásul egy Big Data szolgáltató céget 

(MetaScale) is létrehozott, amely nem kiskereskedelmi vállalatoknak nyújt Big Data 

szolgáltatásokat felhő infrastruktúrában [Davenport és Dyché, 2013.]. 

A Target nevű szupermarketlánc a vásárlási adatok elemzéséből képes például viszonylag 

megbízhatóan megmondani, hogy egy adott vásárló terhes-e, és ha igen, nagyjából mikorra 

várja a babát. Ennek alapján megfelelő reklámokat, kuponokat tud küldeni a számára. A 

rendszer alapja, hogy a cég egy azonosítószámot rendel minden vásárlóhoz, amihez 

hozzákapcsolja a nevét, e-mail címét, kártyaszámát, demográfiai adatait, a vásárlásai adatait és 
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minden vele kapcsolatos szerzett vagy vásárolt információt. A cég vezető statisztikusa a Target 

bébiprogramjához csatlakozott kismamák adatainak elemzésével létrehozott egy modellt, 

amely az ügyfélre vonatkozó adatok alapján meghatároz egy prediktív terhességi pontszámot 

[Duhigg, 2012.]. 

A különböző adatok kombinálására jó példa a webes keresési adatok felhasználása az 

influenzajárvány intenzitásának követésére. A Google felismerte, hogy bizonyos keresési 

kifejezések jól korrelálnak az influenzajárvány intenzitásával. Emberek milliói keresnek az 

egészséggel kapcsolatos információkat az interneten. Az influenza időszakában több az 

influenzához köthető keresés, míg az allergiaszezonban többen keresnek az allergiához 

kapcsolódó témában. A Google Flu Trends a Google keresések aggregált adatai alapján becslést 

készít az influenzás esetek számáról egy adott országban vagy régióban (18. ábra). A Google 

ezáltal gyorsabban képes követni az influenzajárvány alakulását, mint az egészségügyi 

hatóságok [Ginsberg et al., 2009.]. 

 

 

18. ábra: Google Flu Trends 

Forrás: http://www.google.org/flutrends/intl/en_us/about/how.html) 

 

Choi és Varian (a Google vezető közgazdásza) pedig azt mutatták meg egy tanulmányban 

[Choi és Varian, 2014.], hogy a keresési adatokat fel lehet használni az autóeladások és 

fogyasztói vásárlások mérésére is. Például a „Vehicle Shopping” kategóriába eső keresések 

száma bizonyos mértékben előre jelzi az autóeladásokat. A modelleket keresési kifejezések és 

a kapcsolódó gazdasági adatok alapján építettek fel. Antenucci és kollégái Tweeter üzenetek 

milliárdjait elemezték megkeresve a munkanélküliségre vonatkozó szavakat, majd ezeket 

összehasonlították a hivatalos statisztikával, és építettek egy modellt, ami a közösség média 

alapján jól képes előrejelezni a munkanélküli segélyért folyamodók számát [Antenucci et al., 
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2014]. Ezek a módszerek talán kevésbé pontos eredményeket adnak, mint a hagyományos 

felmérés, illetve az adatok összegzése, viszont jóval hamarabb rendelkezésre állnak, így a 

döntéshozók hamarabb tudnak megfelelő lépéseket tenni. A 19. ábra egyértelműen mutatja, 

milyen jó becslést sikerült adni a munkanélküliség alakulására a közösségi média elemzése 

alapján. 

 

 

19. ábra: Munkanélküli segélyért folyamadók száma és a közösségi média index 

Forrás: Antenucci et al., 2014 

 

A Big Data technológia által lehetővé tett prediktiv analitika nagy lehetőségeket hordoz 

magában. A hatalmas adatmennyiség, a nagy számítási teljesítmény és a modern szoftverek 

révén hatékonyabb és pontosabb modelleket lehet alkotni. Az üzleti világban a cégek ezt arra 

használhatják, hogy ügyfeleket nyerjenek és tartsanak meg azáltál, hogy jobban ki tudják 

szolgálni őket (miközben akár a költségeiket is csökkenthetik). 

 

3.4 1. tézis 

A Big Data adatfeldolgozási és elemzési technológia és módszertan mára önálló, elméletileg 

megalapozott és technikailag is kidolgozott informatikai szakterületté vált. Ennek fő oka az, 

hogy minden iparágban képes hozzájárulni a vállalati hatékonyság és eredményesség 

növeléséhez. 

 

A digitális adatok mennyiségének exponenciális növekedésével a hatalmas adatmennyiség 

tárolása, kezelése és elemzése különböző problémákat vetett fel. Ezek megoldására és a 
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nehézségek áthidalására folyamatosan új technológiák születtek. A Big Data technológia 

lehetővé tette viszonylag olcsó hardvereken megfelelő szoftverek segítségével nagy 

adatmennyiségek kezelését, ezáltal segítve a növekvő adathalmazból értéket teremteni. Az 

alaprendszereket bővítve, továbbfejlesztve pedig számos világcég (Google, Microsoft, IBM, 

EMC, HP stb.) kiépítette a saját termékeit egy-egy iparágra vagy üzleti problémára fókuszálva. 

A technológia fő elemei mára egyértelműen kiforrottnak tekinthetők, gyakorlatilag 

szabványosítva vannak és viszonylag könnyen hozzáférhetőek. A Big Data elemzések tehát 

elméletileg jól megalapozott és technikailag is alaposan kidolgozott, gyakorlati-üzleti célokra 

jól felhasználható eljárásokká váltak. 

A szakirodalmi kutatások során számos felmérést tekintettem át, illetve sok alkalmazási 

területet és példát vizsgáltam meg. Ezek alapján kijelenthető, hogy a Big Data technológia 

szinte minden iparágban jelen van, és a felmérésekben szereplő nagyvállalatok legalább fele 

elkezdett valamilyen Big Data projektet vagy tervezi a közeljövőben. A Big Data technológia 

több módon is képes lehet értéket teremteni, például elősegítheti a vevők jobb megismerését, 

így a szegmentálását is, támogathatja az ellátási lánc hatékonyabb irányítását, illetve a 

minőségmenedzsmentet, a kockázatmenedzsmentet és a jobb teljesítménymenedzsmentet a 

nagyobb transzparencia, könnyebb adatelérés biztosításával. 

A hatékonyságból fakadó költségcsökkentés és bevételnövekedés mellett az adatokkal való 

kísérletezés számos iparágban fontos innovációs forrás, ami új termékek és szolgáltatások 

kifejlesztését teszi lehetővé. Ezek az eszközök és az általuk elérhető eredmények tehát 

egyértelműen képesek növelni az alkalmazó vállalatok hatékonyságát és eredményességét is, 

azaz olyan mérhető előnyt nyújthatnak a versenyképesség szempontjából, amely ösztönzi a Big 

Data technológia bevezetését és terjedését. 
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4 A BIG DATA TECHNOLÓGIA BEMUTATÁSA 

Ez a fejezet áttekinti a Big Data kialakulásához vezető tényezőket és ezzel párhuzamosan a 

technológia alapelemeit (a MapReduce párhuzamos programozási modellt, ennek egy 

megvalósítását, a Hadoop keretrendszert, és az elemzési munkát támogató eszközöket, mint a 

Pig programnyelv, a Hive adattárház, a HBASE nem-relációs adatbáziskezelő). A technológia 

részletesebb bemutatása azért szükséges, mert ez a Big Data legfontosabb megkülönböztető 

vonása a hagyományos adatfeldolgozó és -elemző rendszerekkel szemben. A fejezet során arra 

törekszem, hogy megmutassam a Big Data sajátos, egyedi jellemzőit. 

 

4.1 A Big Data kialakulásának okai és a technológia alapelemei 

A Big Data technológia különböző formájú és komplexitású adatok nagy mennyiségének az 

integrálása révén támogatja a hatékonyabb elemzést. Strukturált és nem strukturált adatok (pl. 

szöveg, hang, kattintási adatok) kombinálhatók valamilyen komplex adatszerkezetbe, amely 

aztán alapul szolgál az üzleti rendszerek számára, hogy különböző nézetekben vizsgálják az 

adatokat, vagy különböző modelleket illesszenek hozzá. Az üzleti intelligencia (Business 

Intelligence, BI) eszközök folyamatosan fejlődnek, új és új elemzési és vizualizációs 

lehetőségeket adva a felhasználók kezébe. 

A több adatforrás több lehetőséget, de több nehézséget is jelent. A Big Data analitika egyik 

nagy kihívása sok különböző adatforrás megfelelő integrálása. Az adatokat a lekérdezés, 

elemzés céljának megfelelő szerkezet szerint integrálják, majd ezt a struktúrát teszik elérhetővé 

egy API, egy szolgáltatás vagy egy BI eszköz felé, amelyekre támaszkodva aztán elvégzik a 

kívánt elemzést. 

A strukturált vagy strukturálatlan adatokat speciális fájlrendszerben tárolják, ez gyakran a 

Hadoop Distributed File System (HDFS). Hadoop alatt az adatokat a Hadoop klaszter 

szerverein blokkokban tárolják. A fájlrendszer sok másolatot készít a blokkokról, szétosztja 

őket a klaszterben, hogy biztosítsa a gyors hozzáférést. A blokkméret változó, de egy tipikus 

HDFS blokk nagysága 128 Mb, és több szerveren is megtalálható. Az elemzés során fájlokkal 

dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a tartalom nem követ egy adott szerkezetet, mielőtt a 

fájlrendszerben létezne. A nem strukturált tartalomra ezért adattérképet kell alkalmazni 

(lényegében így definiálva a vonatkozó metaadatot). A nem strukturált tartalom újra és újra 

átrendezhető különböző adattérképek segítségével (ezt hívják data mappingnek). 
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A Hadoop alkalmazásával az analitikai motor strukturált és nem strukturált adatokkal 

egyaránt néhány másodperc alatt átadja a lekérdezés (köztes) eredményét a felhasználó által 

alkalmazott üzleti intelligencia eszköznek. Ez lehet valamilyen vizualizációs eszköz vagy egy 

vállalati alkalmazásba vagy üzleti folyamatba ágyazott elemzés, amely lekéri a megfelelő 

adatokat [Linthicum, 2015.]. Ennek folyamatát mutatja a 20. ábra. 

 

 

20. ábra: Egy üzleti intelligencia lekérdezés folyamata 

Forrás: Linthicum, 2015. 

 

Egy üzleti intelligencia eszközből indított lekérdezésnél a következő lépések történnek: 

1. Az üzleti intelligencia (BI) eszköz bekéri a Hadoop klasztertől a fájlra vonatkozó 

metaadatokat. Az eszköz általában olyan adatstruktúrával dolgozik, amit 

kifejezetten az adott elemzéshez hoztak létre. Ez a struktúra a tárolt strukturált vagy 

nem strukturált adatok absztrakt leképezése. 

2. A Hadoop rendszer a struktúra és a metaadatok alapján megkeresi az adatblokkokat 

és beilleszti a struktúrába. Az ehhez szükséges csomópontok (data nodes) száma 

függ a lekérdezéstől és a rendszer felépítésétől. 

3. A MapReduce keretrendszer átveszi az adatokat a Hadoop klasztertől. Ez végzi az 

operatív tevékenységet, menedzselve a rendelkezésre álló erőforrásokat. 

4. Az eredmény adathalmazt a rendszer visszaadja a BI eszköznek, illetve a 

feldolgozást végző egyéb algoritmusoknak (amelyeknek egy bizonyos szerkezetű 

bemenetre van szükségük). 

5. A BI eszköz az eredmény adatokat be tudja tölteni egy adatmodellbe komplex 

elemzésekhez vagy meg tudja jeleníteni a felhasználó számára jól áttekinthető 

formában (vizualizáció). 

6. Változások, módosítások esetén az adatok frissíthetők a folyamat megismétlésével. 
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A fentiekben vázolt forgatókönyv általános eset, és a konkrét üzleti intelligencia eszközök 

működése ettől kissé eltérhet. Sok eszköz úgy képezi le az adatokat, mintha relációs 

adatbázisban lennének, mert ekkor könnyen alkalmazhatók rájuk hagyományos SQL 

lekérdezések. Más eszközök kihasználják a Big Data technológai előnyeit, vagyis hogy képes 

másképp kezelni a strukturált és a nem strukturált adatokat az analitikai modellekben. Néhány 

üzleti intelligencia eszköz összegzi, aggregálja az adatokat egy ideiglenes többdimenziós 

kockába. Ezáltal az elemző a Big Data rendszerből származó adatokat olyan módon tudja 

vizualizálni, ahogy számára a leghasznosabb, akár egy már meglévő eszközt használva az adat 

kockában tárolt adatok vizsgálatára. Az adatokra alkalmazható leíró analitika, prediktív 

analitika és különböző elemések, például klaszteranalízis. 

Nagyon fontos az újszerű gondolkodásmód, hogy az adatokat az képes felfedezni, 

megvizsgálni, akinél felmerül az igény. Az üzleti adatok korlátozott nézetétől megindult az 

elmozdulás a különböző adatforrások bevonása, kombinálása, átalakítása felé, aminek szinte 

csak a képzelet szab határt. Az analitikai modellek pontosabb eredményeket adnak, ha több, 

átfogóbb adatot vonnak be az elemzésbe. 

 

4.2 A MapReduce programozási modell 

A párhuzamos programozás alapelve, hogy a feladatot részekre bontja, majd a részeket 

párhuzamosan dolgozza fel több számítógépen, ezáltal lerövidítve a végrehajtási időt. Ezt a 

fajta módszert korábban is használták, a Big Data esetében azonban elengedhetetlen az 

alkalmazása a nagy és komplex adatmennyiség miatt. A párhuzamos feldolgozás koncepcióját 

nagyon szemléletesen fejezi ki az amerikai számítógéptudós, Grace Hopper: 

 

„In pioneer days they used oxen for heavy pulling, and when one ox couldn't budge a log, 

they didn't try to grow a larger ox. We shouldn't be trying for bigger computers, but for more 

systems of computers.”5 - Forrás: http://www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-wit.html 

 

A MapReduce egy párhuzamos programozási modell, amely kiválóan megfelel a Big Data 

feldolgozási feladatokra. Az adathalmazt szétosztható darabokra bontja, meghatározza a 

                                                 

5 Az úttörő időkben a nehéz terhek vontatására ökröket használtak, és ha egyetlen ökör nem tudott 

megmozdítani egy farönköt, nem próbáltak egy nagyobb ökröt nevelni. Nekünk sem nagyobb számítógépekkel 

kellene próbálkozni, hanem több számítógépes rendszerrel. 

http://www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-wit.html
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darabok feldolgozásához szükséges lépéseket, majd több számítógép között szétosztja az 

adatokat és a feladatokat párhuzamos feldolgozásra. A rendszer jól skálázható több szerver 

hozzáadásával, nincs szükség speciális gépekre, egyszerűen több egyszerű szervert kell 

alkalmazni. A MapReduce modell egy konkrét megvalósítása a Hadoop platform. 

Bár a MapReduce ötlete nem teljesen új, de újdonságot jelent az adattárolás és a számítás 

párhuzamosítása: egy szerverhalmaz elemei dolgoznak az adatok egy-egy részhalmazán, és 

általában minden részhalmaz fizikailag és logikailag is elkülönül a többitől. Az adatbázisok 

világában ezt a szétválasztást „sharding”-nek nevezik. A sharding olyan technika, ahol az 

adatokat úgy osztják fel, hogy az input/output műveletek nem zavarják a többi adathalmaz 

feldolgozását. 

A MapReduce a funkcionális programozástól is kölcsönzött elemeket. Minden adatelem 

megváltozhatatlan (immutable), vagyis egy input (kulcs, érték) pár megváltoztatása nem 

változtatja meg az input fájlokat. Minden kommunikáció új output (kulcs, érték) párok 

generálásával történik. Alapvetően a MapReduce programok input adatelemek egy listáját 

output adatelemek egy listájává alakítják, mégpedig kétszer: egyszer a Map, majd pedig a 

Reduce műveletben. 

A MapReduce leginkább olyan problémák megoldására alkalmas, amelyek „zavarbaejtően 

párhuzamosak”. Ezekben az esetekben a problémát könnyen részekre lehet bontani, a részeket 

szétosztani, majd összerakni, anélkül, hogy a rendszereknek túl sokat kellen kommunikálniuk 

egymással. Jó példa erre szavak gyakoriságának meghatározása szöveges dokumentumokban. 

Egy másik példa az ún. marginalizáció: bizonyos változók összegzése egy másik változó értékei 

alapján (ez például az SQL GROUP BY záradékkal ellátott SUM utasításának felel meg a 

relációs adatbázisok világában). 

A MapReduce első része a Map, ami a nyers adatokat (kulcs, érték) párokká alakítja. Például 

az input párok esetén a kulcs a sor száma, az érték az adott sorban található szöveg. A Map 

függvény valamilyen transzformációt végez az input értékeken, például megszámolja a bennük 

található különböző szavakat, és előállítja az output párokat, ahol a kulcs a szó, az érték pedig 

az előfordulás száma. Ekkor a „to be or not to be” inputhoz kapcsolódó output: (to, 2), (be, 2), 

(or, 1), (not, 1). A Map részben előállított output a Reduce rész inputja. A Reduce rész 

opcionális, mert előfordulhat, hogy minden munkát elvégez a Mapper, máskor azonban a 

Reducer segítségével kombinálni kell a Mappertől származó input adatpárokat. A Reduce 

függvény jellemzően valamilyen módon aggregálja (összesíti, megszámolja) az értékeket, majd 

az output párokat kinyomtatja, adatbázisba tölti, elmenti, vagy egy következő MapReduce 

feladatnak továbbítja. 
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A MapReduce keretrendszer támogat még egy Combiner funkciót is. Ez a függvény a 

Mapper kimenetéből egy második kimenetet készít a Reducer számára. Például több Mapper 

kimenetét egyesíti, majd továbbadja egy Reducer feladatnak. A Combiner hasznos lehet, ha a 

Mapper kimenete nagyméretű, mert csökkenti a hálózati forgalmat, ezáltal javítja a 

teljesítményt. 

Az adatelemzés világában a szavak megszámolása (word count) felel meg a klasszikus 

„hello, world” programnak (21. ábra). Dokumentumok millióiban kell megszámolni a szavak 

gyakoriságát több száz számítógép segítségével: például megszámolni, hogy hányszor fordul 

elő a „beach” szó a dokumentumokban. A probléma megértésének kulcsa, hogy a Mapper 

elemek nem próbálják összesíteni a „beach” szó előfordulásainak a számát egy 

dokumentumban, hanem egyszerűen kiadnak egy kulcs, érték párt: (beach, 1). A Reducer 

elemek végzik az összesítést, és adnak ki egy kulcs, érték párt a következő formában (beach, 

nnn). 

 

21. ábra: Szavak gyakoriságának meghatározása MapReduce segítségével 

Forrás: EMC, 2013. 

 

4.3 A Hadoop keretrendszer 

A Hadoop szót sokan a MapReduce paradigma leírására használják, mások a nem strukturált 

adatok tárolásának módját értik alatta. A kifejezés vonatkozhat a Hadoop által tartalmazott Java 

osztályokra, amelyek támogatják a HDFS fájlrendszert, és a Hadoop feladatkezelését, de 

jelentheti magát a HDFS fájlrendszert is. A Hadoop (http://hadoop.apache.org/) lényegében egy 

keretrendszer, amely segíti az adattudóst MapReduce feladatok gyors és hatékony 

létrehozásában, és integrálja az adattároló és az elemző komponenseket.  
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Az adattároló komponens a HDFS (Hadoop Distributed File System), amely egy 

megbízható, redundáns osztott fáljrendszer nagy fájlokra optimalizálva. A Hadoop két fő 

komponensből áll: a HDFS az adatok tárolására, míg a MapReduce azok feldolgozására szolgál. 

A Hadoop keretrendszer megbízhatóságot, skálázhatóságot és adatmenedzsmentet biztosít. 

Az elemző komponens a MapReduce, amely lehetővé teszi a nagy adattömeg párhuzamos 

feldolgozását több gépen. A Hadoop többféleképp használható: lehet MapReduce modulokat 

írni Java alatt, hasonló függvényeket írni valamilyen szkript nyelven, vagy lehet használni a 

Hadoopot egy magasabb szintű interfészen keresztül, mint a Pig vagy a Hive. Az adattároló és 

az elemző komponens összefüggését jól mutatja a 22. ábra. 

 

 

22. ábra: a MapReduce és a HDFS kapcsolata 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A 23. ábra a HDFS működési architektúráját mutatja. A NameNode és a DataNode 

géptípusok a HDFS implementáció részét képezik. Az Apache Hadoop esetében egy 

NameNode és számos DataNode van. A NameNode szolgáltatás összekötő és szabályozó 

szerepet tölt be egy kliens és a DataNode szerverek között. A NameNode kezeli a névteret, 

meghatározza, hogy melyik DataNode rendelkezik a kliens által kért adatokkal, és a megfelelő 

géphez irányítja a klienst. A DataNode szervereken történik a tényleges adattárolás. A 

NameNode és az adatfeldolgozát irányító Jobtracker node a hálózatra vonatkozó adatok alapján 

azt is figyelembe veszi, hogy melyik DataNode használata hatékonyabb a „hálózati távolság” 

szerint: így preferálja a „közelebbi” szervereket (ugyanabban a rack szekrényben, ugyanabban 

az adatközpontban). Az adatokat a rendszer replikálja a szerverek között, ez azt jelenti, hogy 

egy rack szekrény kiesése esetén továbbra is elérhetők az adatok, csak lassabban. 
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23. ábra: A Hadoop és a HDFS 

Forrás: hadoop.apache.org. 

 

A Hadoop keretrendszert Javaban írták, így alapból Java osztályokat és interfészt biztosít a 

rendszer eléréséhez. Java módban használva a rendszert Java nyelven kell megírni a Mapper, 

Combiner és Reducer függvényeket, és ekkor egyszerre egy adatrekord érhető el a függvények 

számára. A Hadoop definiál néhány Java osztályt, amelyek helyettesítik vagy kibővítik a 

szokásos Java osztályokat: például az IntWritable osztályt az Int helyett, a Text osztályt a String 

helyett. A cél ezzel az input/output műveletek optimalizációja. A Hadoop ezentúl egy sor 

alapvető osztályt és interfészt definiál, amelyek megkönnyítik a fejlesztő számára a Mapper és 

Reducer osztályok megírását, ezáltal jobban tud az elemzési feladatra össztpontosítani, 

kevesebbet kell törődnie a technikai háttérrel. A Hadoop Javaban történő programozása esetén 

a fejlesztőnek meg kell tanulnia ezeknek az alapvető osztályoknak és a kapcsolódó 

metódusoknak a megfelelő használatát. 

A másik mód az ún. streaming mód, amely támogatja az Unix streamek (stdin, stdout) és az 

Unix pipe kezelését. Ez azt jelenti, hogy a MapReduce függvények bármilyen nyelven 

megírhatók (például C, Ruby, Python, Perl). Az input adatok beolvasása soronként történik, bár 

néhány nyelv támogatja a teljes input stream „felszívását” a memóriába (például a Perl). 

A 4. táblázatban látható kód a Hadoop streaming módban történő használatát mutatja. A 

Mapper és a Reducer függvények Python nyelven íródtak. 
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4. táblázat: Hadoop programozás streaming módban 

$HADOOP INSTALL/contrib/streaming/hadoop-*-streaming.jar \ 

-input input/ \ # HDFS eleresi hely 

-output output/ \ # HDFS eleresi hely 

-mapper mapper.py \ 

-reducer reducer.py \ 

-file scripts/mapper.py \ 

-file scripts/reducer.py 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A streaming mód egy Java Archive (jar) fájl meghívásával érhető el. Ez történik az első 

sorban. A második sorban –input argumentum megadja, hol érhetők el az adatok HDFS alatt. 

A harmadik sorban az –output argumentum definiálja, hogy hova kerünek az output adatok 

HDFS alatt. A negyedik sorban a –mapper mutatja, hogy melyik program implementálja a Map 

funkciót. Az ötödik sorban a –reducer megadja, hogy melyik program implementálja a Reduce 

funkciót. A hatodik és hetedik során a –file argumentummal azt adja meg, hogy mely 

programokat kell átmásolni a DataNode gépekre, amelyek aztán végrehajtják a kódot. 

A szószámolási példa egyszerű megvalósításához az 5. és 6. táblázatban olvasható Python 

nyelvű Mapper és Reducer programra van szükség. A Mapper funkció beolvassa az adatokat a 

standard inputról, egyszerre egy sort, majd szavakra bontja, és minden egyes szót kiír a standard 

kimenetre egyes gyakorisági számmal. 

 

5. táblázat: Mapper program (mapper.py) 

import sys 

for line in sys.stdin  # input az STDIN-ről 

line = line.strip()  # sor eleji és végi szóközök törlése 

words = line.split()  # a sor szavakra bontása szóközöknél 

for word in words:   # minden egyes szóra a szó és 

 print ’%s\t%s%(word,1)’ # egy előfordulás kinyomtatása 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A Reduce függvényt a reducer.py python program valósítja meg, ez egy kicsit bonyolultabb. 

A kód beolvas egy string adatot a standard input eszközről, majd minden szóra meghatározza 

az előfordulás számát (a Hadoop garantálja, hogy a reducer számára rendelkezésre bocsátott 

input rendezett). A Reduce függvény minden egyes különböző szóra kiadja a szót és az 
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előfordulás számát (tehát a „soft 1; soft 1; soft 1” inputra a „soft 3” outputot adja.) A streaming 

mód további előnye, hogy megkönnyíti a program tesztelését. A következő Unix szkripttel 

például egyszerűen tesztelhető a mapper.py és a reducer.py végrehajtása: 

 

cat test.input | mapper.py | sort | reducer.py  

 

6. táblázat: Reducer program (reducer.py) 

cur_count = 0 

cur_word = None 

for line in sys.stdin 

 line = line.strip() 

 word, count = line.split(’\t’, 1) 

 try 

  count = int(count) 

 except ValueError: 

  continue 

 if cur_word == word: 

  cur_count += count 

 else: 

  if cur_word: 

   print ’%s\t%s’%(cur_word, cur_count) 

   cur_count, cur_word = (count, word) 

  if cur_word == word: 

   print ’%s\t%s’%(cur_word, cur_count) 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A MapReduce működését Hadoop alatt két géptípus határozza meg: a JobTracker és a 

TaskTracker node. Minden MapReduce feladathoz szükség van egy JobTracker gépre. A 

JobTracker gépek feladata a Mapper és Reducer függvények szétosztása az elérhető 

TaskTracker gépeknek, majd az eredmények követése. A TaskTracker gépek végzik a tényleges 

feldolgozást, és visszaküldik az eredményt a JobTrackernek. A gépek közötti kommunikáció 

gyakran HDFS fájlok és könyvtárak révén történik, ezáltal a szerverek közötti hálózati 

kommunikáció minimalizálható. A Hadoop webes felületet biztosít a NameNode, a JobTracker és 

a TaskTracker gépek felügyeletéhez, ami megkönnyíti a rendszer használatát. 
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Egy konkrét feladat végrehajtási folyamata a következő (24. ábra): 

1. Tegyük fel, hogy van egy nagy adathalmazunk. A HDFS több példányban tárolja az 

adatokat a DataNode gépeken.  

2. A kliens definiál egy Map és egy Reduce feladatot az adott adathalmazon, majd 

átküldi ezeket a JobTracker gépnek. 

3. A JobTracker szétosztja a feladatokat a TaskTracker gépeknek. A TaskTracker 

végehajtja a Mapper programot, amelynek eredményét eltárolja HDFS alatt.  

4. A Reduce feladat lefut a map feladat eredményén, és létrejön a végeredmény. 

 

 

24. ábra: MapReduce feladat végrehajtása Hadoopban 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A Hadoopban tárolt adatok és a futó MapReduce feladatok elérhetők R függvények 

segítségével is (7. táblázat). Alapesetben az írás és olvasás a pipe() parancs segítségével 

történik, ami vagy adatokat kap az R-től vagy adatokat küld az R-nek. 

 

7. táblázat: Hadoop elérése R-ből a pipe paranccsal 

rcon <- pipe(„hadoop fs –cat output/d99/*”, open=”r”) 

readLines(rcon) 

close(rcon) 

 

wcon <- pipe(„hadoop fs –put –dir1/dir2/out.txt”, open=”w”) 

cat(…, file=wcon) 

close(wcon) 

 

system(„MapReduceJob.sh”, wait=true) 

Forrás: EMC, 2013. 



 

69 

 

A Revolution Analytics az RHadoop projekt keretében kiadott három R csomagot rhdfs, 

rhbase és rmr néven, amelyek segítségével R alatt közvetlenül hozzá lehet férni a Hadoop 

HDFS, HBase és MapReduce elemeihez. A projekt célja a Java interfészek tükrözése volt. A 

mapreduce() függvény esetén az input és az output könyvtárakat ugyanúgy kell megadni, mint 

egy Hadoop MapReduce feladatnál, de a Map és a Reduce függvényeket R-ben kell megírni. 

Az rhdfs függvények a következők: 

 fájlmanipuláció: hdfs.copy, hdfs.move, hdfs.rename, hdfs.delete, hdfs.rm, hdfs.del, 

hdfs.chown, hdfs.put, hdfs.get 

 fájlok írása, olvasása: hdfs.file, hdfs.write, hdfs.close, hdfs.flush, hdfs.read, 

hdfs.seek, hdfs.tell, hdfs.line.reader, hdfs.read.text.file 

 egyéb fájlfüggvények: hdfs.ls, hdfs.list.files, hdfs.file.info, hdfs.exists 

 könyvtárak kezelése: hdfs.dircreate, hdfs.mkdir 

 inicializáció: hdfs.init, hdfs.defaults 

A rhbase függvények a következők: 

 tábla manipuláció: hb.new.table, hb.delete.table, hb.describe.table, 

hb.set.table.mode, hb.regions.table, hb.list.tables 

 sorok olvasása, írása: hb.insert, hb.get, hb.delete, hb.insert.data.frame, 

hb.get.data.frame, hb.scan  

 inicializáció: hb.defaults, hb.init 

A fenti függvények segítségével sokkal egyszerűbben használható a Hadoop az R 

környezetből, mint az előbb ismertetett pipe parancs segítségével. 

 

4.4 Big Data eszközök: Pig, Hive és HBase 

Ha az adattudós erős tudással rendelkezik Java vagy valamilyen szkript nyelv (Ruby, 

Python, Perl, Tcl, Tk) terén, akkor használhatja közvetlenül a Hadoop rendszert a MapReduce 

feladatok futtatására. Ha inkább az adatbázis kezeléséhez vagy funkcionális programozáshoz 

ért, akkor érdemesebb másik módszert választani az adatok eléréséhez. 
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A Hadoophoz létrehoztak különböző interfészeket és lekérdező nyelveket is, hogy 

megkönnyítsék a rendszer használatát és támogassak az adatok feldolgozását. Ezek a szoftverek 

mind a HDFS és a MapReduce elemeire támaszkodnak: 

 Pig: adatfolyam nyelv és végrehajtó környezet Hadoop alapokon. 

 Hive (és HiveQL): lekérdező nyelv MapReduce feladatok létrehozására 

 HBase: MapReduce feladatokat és lekérdezéseket támogató oszloporientált 

adatbázis HDFS alatt. 

A Pigtől a HBase felé haladva egyre absztraktabb a nézet: egyre közelebb kerülünk a relációs 

adatbázisok világához, és egyre távolabb vagyunk a Hadoop technikai működésétől. A Pig és a 

Hive alatt a HDFS még jól látható. A Pig egy absztrakciós szinttel a MapReduce felett található, 

és könnyebben használható, de például közvetlenül támogatja a legtöbb Hadoop fáljrendszer 

parancsot. A Hive egy SQL-hez hasonló interfészt biztosít az HDFS-ben tárolt adatokhoz való 

hozzáférésre, mégha a Hive táblák nem is felelnek meg a hagyományos adatbáziskezelőkre 

jellemző tábláknak. Hive alatt elérhetők a helyileg vagy a HDFS-ben más gépeken tárolt adatok. 

HBase alatt a Hadoop már részben rejtve marad a HBase keretrendszer mögött. Ezeken az 

interfészeken és lekérdező nyelveken keresztül az adattudós az adatok manipulálására 

fókuszálhat, és nem kell túl sokat foglalkoznia a Hadoop belső működésével. Természetesen 

tisztában kell lenni a Hadoop alapelveivel és korlátaival, de nem kell ismerni a pontos Hadoop 

parancsokat. 

 

4.4.1 Pig 

A Pig egy adatfolyam nyelv és végrehajtási környezet a MapReduce eléréséhez. Két fő része 

van: egy adatfolyam nyelv (a Pig Latin) és egy végrehajtási környezet. A Pig csak az adatok 

kötegelt feldolgozását támogatja, ezért interaktív módon nem használható. 

Az adatfolyam programozási modell lényegében transzformációk vagy filterek sorozatos 

alkalmazása egy input adatfolyamra. A Pig esetén minden transzformáció egy új input 

adatforrást jelent. A transzformációk leírását Pig Latin szkriptekkel lehet megtenni (vagy Grunt 

alatt, ami a Pig parancssori interfésze). 

A 8. táblázatban látható ötsoros Pig program kiszámolja az éves maximum hőmérsékletet 

egy többéves, több helyszínes hőmérsékletadatokat tartalmazó fájlból. 
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8. táblázat: Pig példaprogram 

records = LOAD ’data/samples.txt’  

AS (year:chararray, temperature:int, quality:int); 

filtered_records = FILTER records by temperature != 9999 AND 

(quality == 0 OR quality == 4 OR quality == 5 OR quality == 9); 

grouped_records = GROUP filtered_records BY year; 

max_temp = FOREACH grouped_records GENERATE group, 

MAX(filtered_records.temperature); 

DUMP max_temp; 

Forrás: EMC, 2013. 

 

Az első sorban történik az adatok beolvasása egy records nevű helyi változóba. A LOAD 

parancs eredménye egy adattábla, amely változók sorait tartalmazza. A második sor kiválogatja 

az adatsorokat, ahol nincs hiányzó érték, illetve ahol a quality változó értéke 0, 1, 4, 5 vagy 9. 

A harmadik sor évek szerint csoportosítja az adatokat. Itt egy olyan adatstruktúrát hoztunk létre, 

ami egy-egy évből és egy-egy zsákból (változók sorának rendezetlen halmazából) áll, és 

tartalmazza az adott évhez tartozó minden megfigyelés adatait. Lényegében itt is kulcs, érték 

párokról van szó, csak az értékelem egy strukturált adattípus. A negyedik sor aggregálja az 

adatakat egy csoportosító változó szerint, és minden év szerinti csoportra meghatározza a 

maximum hőmérsékletet. Az ötödik sor berakja az eredményt a max_temp változóba. 

 

9. táblázat: A Pig és az SQL összehasonlítása 

Pig SQL 

adatfolyam nyelv deklaratív programmozási nyelv 

az adatséma opcionális az adatok betöltéséhez séma szükséges 

támogatja a komplex, egymásba ágyazott 

adatszerkezeteket 

nem támogatja az egymásba ágyazott mezőket 

nem támogatja a véletlenszerű olvasást és 

lekérdezést 

támogatja a véletlen olvasást és lekérdezést 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A 9. táblázat összehasonlítja a Pig és az SQL nyelveket. A Pig egyfajta Hadoop „frontend” 

felületként használható, ahol minden Pig parancs vagy Map vagy Reduce feladatként fogható 

fel. Az adatok transzformációk során mennek keresztül, amelyek valamiképp átalakítják az 

adatokat, ezeket a transzformációkat írják le a Pig parancsok. Az SQL ezzel szemben egy 
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deklaratív programozási nyelv, és minden SQL parancs bizonyos korlátoknak felel meg, 

amelyek aztán definiálják a lekérdezés eredményét. 

Az előbbi Pig parancsok SQL megfelelője a következő: 

 

SELECT year, MAX(temperature) FROM (SELECT year, temperature quality 

FROM data WHERE temperature <> 9999 AND quality NOT IN (0,1,4,5,9) 

ORDER BY year GROUP BY year) 

 

Az SQL-től eltérően a Pig nem követeli meg adatséma jelenlétét, ha mégis van, akkor a 

futásnál megadható, de nem szükséges az adattábla felépítéséhez, mint relációs adatbázisok 

esetén. Az SQL feltételezi, hogy minden adatsor egyszerű változók sorából áll, míg a Pig képes 

kezelni egymásba ágyazott adatstruktúrákat is. Az SQL azonban támogatja az adatok 

véletlenszerű kiolvasását és lekérdezését, míg a Pig a teljes adathalmazt beolvassa. 

 

4.4.2 Hive 

A Hive rendszer leginkább erős SQL tapasztalattal rendelkező adattudósok számára hasznos. 

A Hive valahol a Pig és egy adatbáziskezelő rendszer között helyezkedik el. Hive alatt 

táblákban történik az adatok tárolása. Az adatsémákat a Hive kezeli, és a táblák feltölthetők a 

Hive felületén keresztül vagy pedig alkalmazható egy Hive séma a HDFS-ben tárolt, már létező 

adatokra.  

A Hive keretrendszer különböző függvényeket biztosít. A „hive” paranccsal hívható meg a 

Hive shell, ahol meg lehet adni Hive SQL parancsokat egyenként vagy lehet írni egy szkript 

fájlt. A „hive hwi” a Hive webes felülete, ahol meg lehet nézni a létező adatbázis sémákat vagy 

adatbázis lekérdezéseket, illetve Hive parancsokat lehet futtatni. Az interfész a 

http://<hivehost>:9999/hwi link alatt érhető el. A „hive hiveserver” parancs elindítja a Hive 

szervert, amely a 10000-es porton figyel, és Thrift, illetve JDBC/ODBC felületet nyújt a Hive 

adatbázisok elérésére. 

Az adatok tárolhatók a Hive belső tábláiban (menedzselt táblák) vagy behívhatók a HDFS 

fájlrendszerből. Egy külső tábla például a következő módon hozható létre: 

 

CREATE EXTERNAL TABLE my_ext_data (dummy STRING) LOCATION 

‘/opt/externalTable’; 

LOAD DATA INPATH ‘/opt/externalTable’ INTO TABLE my_ext_data;  
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Az adatok létezését nem ellenőrzi a rendszer, mikor végrehajtja a parancsokat, és nem is tölti 

be az adatokat a Hive adattárolójába, ezért hívják ezt a módszert „lazy create and lazy load” 

módszernek. 

 

10. táblázat: Maximum hőmérsékletek meghatározása Hive alatt 

CREATE TABLE records (year STRING, temperature INT, quality INT) ROW 

 FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED by ’\t’; 

LOAD DATA LOCAL ’data/samples.txt’ OVERWRITE INTO TABLE records; 

SELECT year, MAX(temperature) FROM records WHERE temperature != 9999 

AND (quality == 0 OR quality == 4 OR quality = 5 OR quality = 9) 

GROUP BY year; 

Forrás: EMC, 2013. 

 

A maximum hőmérsékletet Hive alatt meghatározó példaprogramot a 10. táblázat mutatja. 

A kód segítségével akár több száz időjárás állomás több ezer megfigyeléséből lehet 

meghatározni az adott év legmagasabb hőmérsékletét. Az első sor definiálja a táblát, és 

meghatározza, hogy az input tabulátorral elválasztott mezőkből áll. A második sorban történik 

az adatok betöltése egy külső fájlból. A harmadik sor egy SQL-hez hasonló lekérdezés, ami 

előállítja a kívánt eredményt. 

A Hive kezeli a saját tábláit, amelyek a lehetnek a helyi fájlrendszerben vagy a HDFS-ben 

(mint /usr/hive/XXXXX). A fájlrendszer egy könyvtára megfelel egy adott táblának. A Hive 

nem implementálja a teljes SQL-92 szabványt, viszont tartalmaz néhány elemet, amelyek 

nincsenek benne az SQL szabványban, például a ROW FORMAT záradékot. 

A legtöbb hagyományos adatbáziskezelő rendszerben az adatbázis leírása, a séma az adatok 

betöltésénél beolvasásra és alkalmazásra kerül. Ha az adat nem illeszkedik a sémához 

(pontosabban a táblához, amibe beolvasódik), akkor a betöltés meghiúsul. A Hive ezzel 

szemben csak az adatok olvasásánál próbálja alkalmazni a sémát, mikor egy lekérdezéshez ki 

kell olvasni az adatokat a táblából. Ennek az előnye a gyors adatbetöltés, illetve hogy ugyanarra 

az adatra több séma is alkalmazható. 

 

4.4.3 HBase 

A HBase még egy absztrakciós szinttel a Hadoop felett helyezkedik el. Lényegében egy 

elosztott oszlop-orientált adatbázisról van szó a HDFS alapjain. A HBase összetettebb rendszer, 
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mint a Pig vagy a Hive. Több Apache keretrendszerre támaszkodik, például a Zookeepert 

használja koordinációs rendszerként a konzisztencia biztosítására, a Hadoopot a MapReduce 

feladatokra, illetve adattárolásra HDFS-ben, az Oozie-t pedig workflow menedzsmentre. 

Adattudósként nem olyan fontos az implementáció pontos ismerete, de érdemes tisztában lenni 

a fő elemekkel. 

A HBase futtatható a parancssorból, de támogatja a REST, a Thrift és az Avro interfészeket 

is (a Thrift és az Avro egyaránt támogatja az adatok küldését és fogadását). A HBase előnye a 

valós idejű, véletlen hozzáférésű írás-olvasás nagy adatbázisokhoz. A HBase a Google 

BigTable rendszerének nyílt forráskódú változata, ami a fejlesztők definíciója [Chang et al., 

2006.] szerint: 

 

Bigtable is a distributed storage system for managing structured data that is designed to 

scale to a very large size: petabytes of data across thousands of commodity servers.6 

 

A HBase strukturált adatok kezelésére szolgál. Egy tábla minden rekordja leírható egy 

kulccsal és változók egy halmazával. Ez nem ugyanaz a struktúra, ami a relációs adatbázisokra 

jellemző, de mégis struktúra. A Google BigTable rendszerét eredetileg Web dokumentumokhoz 

kapcsolódó adatok tárolására tervezték7. A tábla mezőihez verziók rendelhetők (egy HTML 

oldal új verziói például), és a tábla gyakran frissíthető (ahogyan a webes felfedező eszközök új 

adatokat tárnak fel). 

 

11. táblázat: A HBase összehasonlítása a hagyományos adatbázisokkal 

HBase Hagyományos adatbáziskezelő 

nincsenek valós indexek valós indexek 

támogatja az automatikus felosztást nincs automatikus felosztás 

lineáris skálázhatóság, automatikus beállítás nem lineáris skálázhatóság, újrakonfiguráció 

szükséges 

nincs szükség speciális hardverre gyakran speciális hardver szükséges 

Forrás: EMC, 2013. 

                                                 

6 A BigTable egy elosztott adattároló rendszer strukturált adatok kezelésére, amit nagyon nagy adattömegek 

kezelésére terveztek: több ezer szerveren tárolt több petabyte adatra méreteztek. 

7 Az ugyanazon weblaphoz kapcsolódó URL-ekhez való hozzáférés felgyorsítása érdekében a tervezők 

megfordították az URL felépítésének sorrendjét: a media.google.com helyett az URL-t com.google.media 

formában tárolják, ezáltal biztosítva, hogy a többi Google URL „elég közel” legyen. 
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Habár a HBase hasonlít egy hagyományos adatbáziskezelő rendszerhez, de mégsem az, 

ahogy a 11. táblázat is mutatja. A HBase egy elosztott, oszlop-orientált adattároló rendszer, 

amely több milliárd adatsor és több milliárd oszlop kezelésére alkalmas, az adatok 

automatikusan feloszthatók, illetve replikálhatók több ezer egyszerű szervergépen. 

A HBase tábla sémái tükrözik a fizikai tárolórendszer felépítését a hatékonyság növelése 

érdekében. A hagyományos adatbáziskezelő rendszereknél a séma az adatok logikai leírása, és 

nem utal a fizikai szerkezetre. A legtöbb relációs adatbáziskezelő rendszer megköveteli, hogy 

az adatok konzisztensek legyenek minden egyes tranzakció után (ún. ACID-tulajdonságok8). A 

HBase-hez hasonló adatbáziskezelőknél nincs ilyen korlátozás, csak végső konzisztenciát 

valósítanak meg. A HBase másik erőssége a nyitottság, szinte mindenféle adatot elfogad, ami 

befér egy HBase táblába. 

A Hbase Hadoop adatbázisként a Hadoop/HDFS-t használja az adatok tárolására. Mivel 

nincsenek rögzített sémák, ezért új jellemzők (oszlopok) egyszerűen hozzáadhatók egy 

adathalmazhoz anélkül, hogy módosítani kellene a programokat. A jellemzők értékeinél 

követhetők a verziók. Az adatok betöltése felgyorsítható a MapReduce segítségével, ami a 

HBase tábláit közvetlenül HDFS-be tudja írni. 

 

4.5 A Spark keretrendszer 

Az Apache Spark (http://spark.apache.org/) egy nyílt forráskódú adatfeldolgozási 

keretrendszer elosztott rendszerekre. A Hadoop néhány korlátjára (sok lemezművelet, alacsony 

szintű programozási eszközök) született válaszként. A Spark programozók számára magasabb 

szintű interfészt biztosít és egy Resilient Distributed Dataset (RDD) nevű adatstruktúrát. Az 

RDD egy csak olvasható adathalmaz, amely egy klaszter gépei között hibatűrő módon kerül 

elosztásra. Ezzel egyfajta megosztott memória képezhető, amelynek segítségével feloldhatók a 

MapReduce programozási modell korlátját jelentő adatmozgatási és lemezműveletek. 

Az RDD segítségével hatékonyan kivitelezhetők az iteratív algoritmusok (amelyek egy 

ciklusban futva sokszor érik el az adathalmazt) és az adathalmaz feltárását célzó interaktív 

algoritmusok (amelyek különböző lekérdezéseket valósítanak meg az adathalmazon). Az 

                                                 

8 Az ACID az Atomicity (atomicitás), Consistency (konzisztencia), Isolation (izoláció), és Durability 

(tartósság) rövidítése. Ezek az adatbázis-kezelő rendszer tranzakciófeldolgozó képességeinek alapelemei, amelyek 

nélkül az adatbázis integritása nem garantálható [Gray, 1981.]. 
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elérési idő az megosztott memória alapú megoldás segítségével egy nagyságrenddel 

csökkenthető. A gépi tanulási algoritmusok jellemzően erősen iteratívak, és ezek hatékonyabb 

végrehajtása volt a kezdeti motiváció az Apache Spark kifejlesztésére.  

Az Apache Spark működéséhez szükség van egy klasztermenedzsment szoftverre és 

elosztott adattárolási rendszerre. A klasztermenedzsment szoftver lehet a Spark saját 

megoldása, de a Hadoop YARN vagy más megoldás is. Az elosztott adattárolásnál sok 

megoldást támogat a Hadoop HDFS fájlrendszerétől kezdve a Cassandrán át az Amazon S3-ig 

vagy egyedi megoldásokig. A fejlesztési szakaszban a Spark futtatható egy számítógépen, 

annak helyi fájlrendszerét használva. 

A Spark magját jelentő Spark Core adja az elosztott feladatokat kezelő rendszert, az RDD 

adatstruktúra megvalósítását és az alapvető I/O funkciókat. Ez elérhető több programozási 

nyelven keresztül is, például Java, Python, Scala vagy R alatt. Így egy magas szintű 

programnyelven megadott párhuzamosítható feladatot a Spark párhuzamos módon valósít meg 

a számítógép klaszteren. A műveletek inputját RDD adatstruktúrák, outputját pedig újabb RDD 

adatstruktúrák jelentik. A rendszer számon tartja az egyes RDD adatstruktúrák származását, 

hogy milyen művetelek hozták létre, így adatvesztés esetén újraalkothatóak. Egy RDD 

bármilyen típusú Python, Java vagy Scala objektumot tartalmazhat. 

 

 

25. ábra: Az Apache Spark rendszer architektúrája 

Forrás: spark.apache.org 

 

A Spark egységes platformot biztosít számos eszközzel, amelyeket magas szintű 

programnyelveken lehet programozni. A 25. ábra az Apache Spark rendszer architektúráját 

mutatja. Az SQL modul segítségével strukturált adathalmazok kezelhetők, az MLlib  machine 

learning algoritmusokat tartalmaz, a GraphX segítségével gráfalapú számítások végezhetők, a 
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Spark Streaming pedig az adatfolyamok hatékony feldolgozását biztosítja. Ezek a modulok akár 

egyetlen alkalmazásban is kombinálhatók. 

A Spark SQL modulja vezette be a DataFrames nevű absztrakciós réteget, amely a strukturált 

vagy félig strukturált adatokkal való munkát támogatja. A modul Scala, Java vagy Python 

nyelveken érhető el, de támogatja az SQL nyelvet is. Az SQL lekérdezések könnyedén 

beilleszthetők egy Spark programba, például a lekérdezés eredményével különböző függvények 

hívhatók meg. A modul egységes hozzáférést biztosít számos adatforráshoz (Hive, Avro, 

Parquet, ORC, JSON, and JDBC), teljesen kompatibilis a Hive rendszerrel, tehát a Hive alatt 

írt lekérdezések módosítás nélkül használhatók. 

A Spark Streaming könnyen lehetővé teszi hibatűrő és skálázható adatfolyam-alapú 

alkalmazások építését. A Spark Streaming segítségével a hagyományos kötegelt feldolgozáshoz 

hasonlóan írhatók algoritmusok az adatfolyamok feldolgozására. A következő programsor 

segítségével például Twitter streamben megszámolhatók a Spark szót tartalmazó üzenetek 5 

másodperces időintervallumokban: 

 

TwitterUtils.createStream(...).filter(_.getText.contains("Spa

rk")).countByWindow(Seconds(5)) 

 

A Spark Streaming segítségével a kötegelt feldolgozásra írt kód könnyen használható 

adatfolyamok feldolgozására, mert a rendszer mini-kötegeket képez az adatfolyamból és ezeken 

végzi el az RDD transzformációkat. Ez a megoldás felgyorsítja az implementációt, de a 

feldolgozás idejét növeli a mini-kötegek hossza. Az adatfolyam egyszerűen hozzákapcsolható 

a historikus adatokhoz, de ad-hoc lekérdezések is futtathatók az adatfolyamon. Ezáltal nemcsak 

elemzési feladatok, hanem interaktív alkalmazások is készíthetők. 

Az MLlib az Apache Spark machine learning algoritmuskönyvtára, amelynek algoritmusai 

könnyen meghívhatók Java, Scala, Python és R alatt is. Az algoritmusok futása akár 100-szor 

gyorsabb lehet, mint MapReduce alatt, amit az RDD és a megosztott memória használata tesz 

lehetővé. A MLlib könnyen üzembe helyezhető, és képes már létező Hadoop klaszterben tárolt 

adatok elemzésére. Az MLlib algoritmusai jól skálázhatók, nagy adatmennyiséget felhasználó 

machine learning feladatok elvégzése is lehetséges. Az algoritmuskönyvtár támogatja a 

hagyományos statisztikai eszközöket, a klasszifikációt, a regressziót, a döntési fákat, a 

klaszteranalízist, stb. 

A GraphX az Apache Spark gráfok feldolgozását támogató modulja. Az adatok több 

nézetben is megvizsgálhatók, iteratív és az adatok felfedezését célzó különböző algoritmusok 
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futtathatók, a gráfok és az RDD-k hatékonyan kezelhetők együtt. A számítás sebessége 

összemérhető a gráfok feldolgozására fejlesztett speciális rendszerekével. 

Az Apache Spark keretrendszer tehát a Hadoop korlátainak túllépése és a jobb számítási 

teljesítmény mellett nagyot lép előre az elemzési eszközök integrációjában is, amelyeket 

ráadásul több programnyelven is elérhetővé tesz. Ezáltal pedig már nemcsak az alap-

infrastruktúrát biztosítja, hanem az adatok feldolgozását segítő eszközöket, például machine 

learning algoritmusokat is. 

Az Apache Sparkra is támaszkodó következő nagy keretrendszer, amelyet a Big Data 

mindent átfogó programozói interfészének („uber-API of Big Data”) neveznek az Apache 

Beam (https://beam.apache.org/). Ez a Google-nél kidolgozott Dataflow modell egy 

megvalósítása, amelyet a Google által adományozott forráskód alapján 2016 közepén tett 

elérhetővé az Apache Software Foundation. Ez egy egységes programozási modell az 

adatfeldolgozó folyamatok („pipeline”) definiálására és végrehajtására, amely támogatja az 

adatbetöltést és transzformációt, illetve a kötegelt (batch) és a valós-idejű (stream) feldolgozást 

egyaránt. A Java vagy Python nyelven definiált folyamatokat a Beam által támogatott futtató 

környezetekben lehet végrehajtani (Apache Apex, Apache Flink, Apache Spark és Google 

Cloud Dataflow). 

 

4.6 Piacvezető Big Data analitikai szoftvercsomagok 

A Big Data szoftverek piacán számos neves cég versenyzik egymással. A Forrester Wave 

2015 második negyedévi elemzése [Gualtieri és Curran, 2015.] szerint az IBM és az SAS a 

vezető szereplők a Big Data prediktív analitikai megoldások terén. A Forrester a kutatás során 

13 céget vizsgált (Alpine Data Labs, Alteryx, Angoss Software, Dell, FICO, IBM, 

KNIME.com, Microsoft, Oracle, Predixion Software, RapidMiner, SAP és SAS).  

Az elemzőcég értékelése szerint az IBM, a SAS és az SAP a piacvezetők. Az IBM rendkívül 

átfogó képességekkel és szolgáltatásokkal rendelkezik, így széles termékpalettát kínál ügyfelei 

számára. Az IBM megoldása támogatja a modellépítést, az elemzéseket és a prediktív 

alkalmazások fejlesztését, üzemeltetését mind céges szervereken mind a felhőben. A 

rendszerek kapacitása lehetővé teszi valóban nagy adatmennyiségek kezelését és bonyolult 

elemzések alkalmazását. 

Az SAS továbbra is egy analitikai óriás. A cég 1973 óta foglalkozik analitikával, így 

termékeibe beépített szinte minden olyan elemet, amelyre egy adattudósnak vagy üzleti 

felhasználónak szüksége lehet. A cég lépést tart a technológia és az üzlet fejlődésével. Az SAS 
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Visual Analytics például egy kiváló eszköz az adatok vizualizálására, és a cég megoldásai jól 

integrálhatok az R, a Python és a Hadoop használatával. 

Az SAP analitikára fordított beruházásai mára kifizetődtek. Az SAP átfogó prediktív 

analitikai eszközöket nyújt üzleti felhasználók és adattudósok számára is. A vizuális 

eszközökkel több adatbázisból származó adatok elemezhetők együtt. Az SAP Hana ügyfelei 

felhasználhatják az SAP Predictive Analytics Library (PAL) elemeit nagy adatmennyiségek 

elemzésére. Az SAP olyan eszközt is kifejlesztett, amely lehetővé teszi az üzleti felhasználok 

számára prediktív modellek létrehozását statisztikai vagy a gépi tanuló algoritmusokra 

vonatkozó ismeretek nélkül. 

Az analitikai piac meghatározó szereplője a RapidMiner, az Alteryx, az Oracle, a FICO, a 

Dell, az Angoss, az Alpine Data Labs és a KNIME. A RapidMiner nagyon stabil 

platformszolgáltatást nyújt akár a felhőben is. A platform több mint 1500 módszert tartalmaz 

az analitikai folyamat minden szakaszából, így komoly képességeket ad ügyfelei kezébe. A 

felhasználók viselkedését, rendszerhasználatát elemezve a rendszer személyre szabott 

javaslatokat biztosít, terjeszti a kialakult jó gyakorlatot, és ezáltal csökkenti az elemzések 

átfutási idejét, segíti a korábbi hibák elkerülését. A folyamatok könnyen futtathatók a felhőben, 

és ezzel a RapidMiner az egyik legjobb felhő képességeket nyújtó versenyző a piacon. 

Az Alteryx elsősorban az üzleti felhasználókra fókuszál, azáltal, hogy segíti átlépni őket a 

legnehezebb szakaszon: az adatok előkészítésén, tisztításán. A prediktív analitikához R 

algoritmusokat használ a háttérben. Az adattudósok által írt R szkriptek a vizuális 

fejlesztőeszközben egy-egy csomópontban elrejthetők az üzleti felhasználók szeme elől. Az 

analitikai alkalmazások megoszthatok, így a felhasználók alkalmazhatják mások 

adatelőkészítési vagy modellezési workflowját saját projektjükben is. 

Az Oracle az SQL Developer szoftverén keresztül skálázható prediktív analitikai 

megoldásokat nyújt. A szoftver vizuális kezelőfelületet biztosít analitikai folyamatok és 

modellek létrehozására. A háttérben az Oracle ezeket szorosan integrálta az adatbázissal. Az 

analitikai rendszer alapját az R adja, de az Oracle néhány algoritmust továbbfejlesztett, hogy 

jobban támogassa az Oracle adatbázis architektúráját és a Hadoop alkalmazását. 

A FICO gyakorlati szemléletet és megbízhatóságot ad ügyfeleinek. Az adattudósok számára 

fejlesztett megoldás megkönnyíti az állandó modellfejlesztést és alkalmazást. A rendszer felhő 

alapú, és szem előtt tartja a modellek gyakorlatban történő alkalmazását. 

A Dell a StatSoft felvásárlásával lett a piac szereplője a Statistica nevű szoftverrel. A 

StatSoft az analitikai piac régi szereplője volt, és a Dell a Statistica révén szeretné bővíteni az 

üzleti felhasználóknak szánt szoftver portfolióját. A Statistica nagy analitikai algoritmus 
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könyvtárral és modellező eszköztárral rendelkezik. A Dell a jövőben is agresszíven tervez 

beruházni a prediktív analitika piacába, hogy bővítse meglévő szolgáltatásait. Ezek közé 

tartozik a Toad adatbázis eszköz és a Kitenga nevű vállalati kereső és tudásfeltáró eszköz. 

Az Angoss továbblépett a döntési fák területén A prediktív analitika bevezetése nagyon 

nehéz olyan vállalatoknál, ahol hiányzik a megfelelő tudás és tapasztalat, és az Angoss a hiány 

áthidalására fókuszál. A nagyon erős támogatási szolgáltatás és az intuitív felhasználói felület 

felgyorsítja a prediktív analitika bevezetését egy szervezetnél. Az Angoss évekig a döntési 

fákkal kapcsolatos algoritmusok vezető cége volt, és ezen a területen továbbra is erős: a 

StrategyTree nevű eszközzel döntési fák komplex csoportja hozható létre. 

Az Alpine Data Labs megkönnyíti a kollaborációt az analitikai munka során. Az egyszerűbb 

és könnyebb együttműködés jobb kérdésekhez, jobb előrejelzésekhez és jobb üzleti 

eredményekhez vezet. A Forrester elemzésében vizsgált cégek közül az Alpine Data Labs 

nyújtja a legátfogóbb együttműködést támogató eszközöket, mégis sikerült egyszerű, könnyen 

áttekinthető kezelőfelületet kifejlesztenie. A rendszer lehetővé teszi a modellek 

verziókövetését, ami különösen hasznos olyan iparágakban, ahol a modelleket auditálni kell. 

Az elemző algoritmusok natív módon futnak a Hadoop rendszeren.  

A KNIME egy nyílt forráskódú alternatíva a vállalatok számára. A KNIME Analytics 

Platform komoly modellezési és testre szabási képességeket nyújt. A platform rugalmas, több 

ezer fejlesztő járul hozzá a fejlesztéséhez különböző bővítményekkel, például különböző API-

kal és analitikai algoritmusokkal. Asztali gépeken a KNIME ingyenesen futtatható, a 

komolyabb feladatokhoz pedig rendelkezésre áll egy szerver változat, amely további funkciókat 

biztosít.  

Az új feltörekvő szereplők közé tartozik a Microsoft Azure platformja. A Forrester elemzése 

szerint a platform komoly potenciállal rendelkezik. A komoly beruházások, például a 

Revolution Analytics felvásárlása révén a Microsoft a piac fontos szereplőjévé válhat. Ez az 

egyetlen cég, amely kizárólag a felhőben nyújtja a szolgáltatást, ezáltal képes kihasználni az 

Azure platform skálázhatóságát és rugalmasságát a modellek építésében és az elemzések 

futtatásában. Az Azure Marketplace adatforrásokat is biztosít, és gépi tanuló algoritmusokat 

kínál a felhasználók számára. 

A Predixion Software a Microsoft Excel felhasználói felületét használja. Az üzleti 

felhasználók és az adattudósok ezen keresztül építhetnek modelleket a rendszer mögött álló 

felhőben. A cég által kifejlesztett Machine Learning Semantic Model (MLSM) 

adattranszformációkat, elemzéseket és értékeléseket foglal magába, és beépíthető egy .NET 
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vagy Java OSGI konténerbe. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók teljes prediktív analitikai 

folyamatokat ágyazhatnak bele alkalmazásokba, és így használhatják fel az üzleti gyakorlatban. 

A 26. ábra mutatja a jelenlegi képességek és a stratégiai jövőkép terében a Forrester 

elemzésében vizsgált cégeket. A 27. ábra egy másik elemzőcég, a Gartner Magic Quadrant 

elemzésében [Herschel et al., 2015.] szereplő cégeket mutatja hasonló dimenziók (végrehajtási 

képesség és a vízió teljessége) mentén. A Gartner a következő 16 céget vizsgálta: Alpine Data 

Labs, Alteryx, Angoss, Dell, FICO, IBM, KNIME, Microsoft, Predixion, Prognoz, RapidMiner, 

Revolution Analytics, Salford Systems, SAP, SAS és Tibco Software. Az elemzés alapján az 

IBM, a KNIME, a RapidMiner és az SAS vezetik az analitikai platformok piacát. A két ábra 

között sok hasonlóság van, de felfedezhető néhány nagyobb eltérés. Az SAP a Gartner elemzése 

szerint gyengébb, és helyette a KNIME, illetve a RapidMiner kerültek be a piacvezetők közé. 

Stratégia szempontból pedig kevésbé erősnek ítélik a Dellt és a FICO-t, mint a Forrester 

elemzése. 

 

 

26. ábra: Big Data prediktív analitikai szoftverek (2015. második negyedév) 

Forrás: Gualtieri és Curran, 2015. 
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27. ábra: A Gartner Magic Quadrant elemzése az analitikai platformokról (2015. február) 

Forrás: Herschel et. al, 2015. 

 

A Big Data analitika gyorsan fejlődő területét jelenti a machine learning. Az előző fejezetben 

leírt Apache Spark keretrendszer MLlib modulja éppen ezeket az elemzési feladatokat 

támogatja. A kutatási munka során pedig a Graphlab Create (és a Keras) keretrendszert 

használtam. A Graphlab Create jól támogat számos fontos machine learning alkalmazási 

területet (például ajánlórendszerek, vásárlói hangulat elemzése, vásárlók megszerzésének vagy 

elpártolásának előrejelzése). A keretrendszer SFrame nevű adatstruktúrája lehetővé teszi nagy 

adathalmazok hatékony kezelését, könnyen használható a fejlesztéshez egy böngészőben, és 

számos machine learning területen alkalmazható függvénnyel rendelkezik (szövegelemzés, 

képelemzés, deep learning, regresszió, klasszifikáció, klaszteranalízis, stb.). A keretrendszert 

C++-ban írták, az alkalmazások Python nyelven fejleszthetők, a rendszer támogatja az elosztott 

feldolgozást, illetve a GPU-k használatát. 

A machine learning fejlődésében és elérhetőségében jelentős előrelépést jelentett, hogy 

2015-ben az Amazon és a Microsoft is felhőszolgáltatás keretében elérhetővé tette machine 

learning szolgáltatásait. Ezek jellemzően kevésbé alakíthatók át és programozhatók, mint az 

Apache Spark MLlib vagy a Graphlab Create rendszere, de jelentősen megkönnyítik a 

felhasználó dolgát, hiszen kész hardver és a szoftver környezetet biztosítanak, már „csak” a 

konkrét feladat megvalósítását kell megoldani, ami az egyszerűbb, gyakoribb feladatok esetén 
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valóban jó megoldás lehet. A felhasználónak pedig „csak” a tényleges használat alapján kell 

fizetnie.  

Az Amazon ML lépésről lépésre vezeti a fejlesztőt a machine learning megoldás létrehozása 

során, így nincs szükség nagyon magas szakértelemre. A rendszer támogatja az Amazon Web 

Services (AWS) platform adatforrásainak használatát, illetve az alapvető adattisztítási és 

transzformációs feladatokat. Az adatok különböző táblázatokban és grafikonokon jeleníthetők 

meg, hogy meg lehessen ismerni és meg lehessen érteni az adatokat. A rendszer erősen 

támaszkodik az AWS elemeire. 

A machine learning területről még csak a regressziót és a klasszifikációt támogatja, és csak 

néhány algoritmussal, illetve kevés paraméter állítható be. A rendszert azonban egy kisebb 

szakértelemmel rendelkező felhasználó is jól tudja használni. A beépített megoldások 

segítségével meg lehet határozni, hogy egy weboldalon megjelent megjegyzés pozitív vagy 

negatív (bináris klasszifikáció), egy ügyfél üzenete továbbítható a műszaki támogató, az 

értékesítő vagy a számlázási részlegnek (klasszifikáció), vagy előre lehet jelezni az vevői igényt 

egy adott termékre (regresszió). A rendszer igény szerint képes az adatok kötegelt 

feldolgozására vagy valós idejű feldolgozásra. Kötegelt feldogozás esetén akár több milliárd 

adatsor feldolgozására képes, valós idejű feldolgozásnál pedig egy adatsor alapján gyakorlatilag 

azonnal ad előrejelzést. 

A Microsoft Azure Machine Learning már több eszközzel rendelkezik. Egy vizuális 

folyamatábra segíti az adattranszformációk követését, számos adatforrás használható (CSV 

fájlok, SQL adatbázis táblák, stb.). A rendszer támogatja a szokásos adattisztítási és 

transzformációs feladatokat, de saját transzformációk is programozhatók. Az Azure Machine 

Learning sokféle machine learning probléma megoldását támogatja (klasszifikáció, regresszió, 

klaszterelemzés, ajánlórendszerek és anomáliafelismerés). Az egyes problémáknál több 

algoritmus is kipróbálható, illetve R vagy Python nyelven saját algoritmusok írhatók. A 

rendszer támogatja az algoritmusok optimális paramétereinek a megtalálását is, illetve a 

különböző algoritmusok teljesítménye is összehasonlítható. Az Azure Machine Learning 

használatához azonban viszonylag magas szakértelemre van szükség. A 12. táblázat különböző 

szempontok alapján hasonlítja össze a két cég machine learning felhőszolgáltatását. 
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12. táblázat: Az Amazon és a Microsoft machine learning szolgáltatásának összehasonlítása 

Tulajdonságok Amazon ML Azure Machine Learning 

adatbetöltés   

  adatforrások szövegfájlok S3-ból 

AWS RDS, Redshift, S3 

táblák 

feltöltött szövegfájlok 

Azure Storage 

SQL táblák, Hadoop HiveQL 

  adatformátumok csv fájlok 

S3 vagy Redshift adatbázis  

csv és txt fájlok 

Hive/SQL táblák 

OData, arff, zip, RData 

  adathalmaz max. méret 100 Gb 10 Gb 

  adattípusok boolean 

kategorikus 

numerikus 

string 

boolean 

kategorikus 

numerikus 

string 

dátum és idő 

előfeldolgozás   

  vizualizáció igen igen 

  felosztás (tréning, teszt) igen igen 

  matematikai transzformációk nem igen 

  adatcsoportosítás (binning) igen igen 

  normalizáció igen igen 

  szövegfeldolgozás igen igen 

  hiányzó értékek kezelése igen, indirekt módon igen, direkt módon 

  egyéb „receptek” saját Python és R programok 

modellépítés   

  alkalmazástípusok klasszifikáció, regresszió klasszifikáció, regresszió, 

klaszteranalízis, ajánló-

rendszer, anomáliafelismerés 

  kötegelt feldolgozás igen igen 

  keresztvalidáció igen igen 

  algoritmusok logisztikus regresszió, 

lineáris regresszió 

NN, SVM, k-means, döntési 

fák és egyéb algoritmusok 

  saját beállítások minimális mértékben igen, algoritmusfüggő 

  betanított modell paraméterei ismeretlenek ismeretlenek 

  modell export nincs nincs 
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modell kiértékelés   

  egy modell értékelése igen igen 

  modellek összehasonlítása nem igen 

  teljesítménymetrikák igazságmátrix, AUC, 

precision, recall, F1 értékek, 

átlagos négyzetes hiba 

igazságmátrix, AUC, precision, 

recall, F1 értékek, átlagos 

négyzetes hiba 

  vizualizáció igen, korlátozott igen, korlátozott 

  egyéb állítható küszöbérték a 

bináris klasszifikációnál 

állítható küszöbérték a bináris 

klasszifikációnál 

Forrás: https://aws.amazon.com/machine-learning/ és  

https://azure.microsoft.com/hu-hu/services/machine-learning/ 

 

4.7 2. tézis 

A Big Data adatfeldolgozás lényegesen különbözik minden korábbi adattároló és adatelemző 

technológiától, mert sajátos megkülönböztető elemekkel, technológiai megoldásokkal bír, 

amelyek alapján jól elkülöníthető a korábbi, hagyományos adatkezelő alkalmazásoktól. Ezek: 

 sokféle adatforrás rugalmas bevonása, strukturált és nem strukturált adatok kezelése; 

 hatékony elosztott feldolgozás számítógép-klasztereken, jó skálázhatóság; 

 adattárolás és számítások együttes párhuzamosítása; 

 kötegelt és valós idejű feldolgozás (adatfolyamoknál) biztosítása igény szerint; 

 feldolgozást és elemzést támogató eszközök (pl. machine learning) integrálása. 

 

Ma már sok vállalatnál nagymennyiségű, különböző formájú adat keletkezik, akár 

másodpercenként. A Big Data technológia lehetővé teszi különböző formájú és komplexitású 

adatok nagy mennyiségének integrálását és támogatja azok hatékony feldolgozását. Strukturált 

és nem strukturált adatok (pl. hang, videó, közösségi média posztok) olyan tárolását, 

kombinálását és elemzését egyaránt lehetővé teszi, amire a hagyományos adatkezelők sokszor 

már nem lennének képesek. 

A Big Data technológia különbözőségét a hagyományos adatbáziskezelő technológiáktól az 

is mutatja, hogy elterjedésében fontos szűk keresztmetszetet jelent a megfelelően képzett 

munkaerő. A tanulmányok áttekintése után kijelenthető, hogy bár az adatok és a technológia 

manapság már könnyen és (viszonylag) olcsón elérhető, az elemzések elvégzéséhez speciális 

tudással rendelkező szakértőkre van szükség. 

https://aws.amazon.com/machine-learning/
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A Big Data technológia fontos jellemzője a MapReduce párhuzamos programozási modell 

alkalmazása. Ez a technika az adathalmazt darabokra bontja, meghatározza az ezek 

feldolgozásához szükséges lépéseket, majd több számítógép között az adatokat és a feladatokat 

párhuzamos feldolgozásra szétosztja. A rendszer jól skálázható több szerver hozzáadásával, és 

nincs szükség speciális gépekre, egyszerűen több egyszerű szervert kell alkalmazni. Az igazi 

újdonságot az adattárolás és a számítás együttes párhuzamosítása jelenti: egy szerverhalmaz 

elemei dolgoznak az adatok egy-egy részhalmazán, és általában minden részhalmaz fizikailag 

és logikailag is elkülönül a többitől. Az adatelemzés megkönnyítésére létrehoztak még 

különböző interfészeket és lekérdező nyelveket is (Pig, Hive, HBase), amelyek mára 

gyakorlatilag szabvánnyá váltak. 

Az adatok gyors keletkezési sebessége megkövetelte az adatfolyamok valós idejű 

feldolgozását is, amely korábban nem volt jellemző. Erre újfajta megoldások születtek, és a 

legmodernebb technológiákkal (Apache Beam) már egységes módon kezelhető az 

adatfolyamok és a kötegelt adatcsomagok feldolgozása. Az infrastruktúra biztosítása mellett az 

újabb szoftverek már számos elemzési eszközt is integrálnak (pl. Apache Spark MLlib modul), 

és a legfontosabb machine learning algoritmusok bekerültek a felhő-alapú platformokba is 

(Microsoft Azure, Amazon ML). 
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5 GYÁRTÁSI HIBÁK ELŐREJELZÉSE DEEP LEARNING MÓDSZERREL 

Az 5. fejezet röviden ismerteti a machine learning és a deep learning lényegét, majd 

bemutatja ezen eszközök felhasználását egy konkrét példán: gyártási hibák előrejelzésén. 

Ezáltal megoldást mutatok be arra, hogyan lehet a gyártási jellemzők pontos jelentésének 

ismerete nélkül, csupán az adatokból hatékonyan előrejelezni, hogy várhatóan mely darabok 

bizonyulnak hibásnak a minőségellenőrzés során. Ez lényegében egy bináris klasszifikációs 

feladat, amelyet azonban nehezít az, hogy a hibás osztály előfordulása rendkívül ritka. A fejezet 

megírásához felhasználtam két korábbi gyártástervezéssel kapcsolatos publikációt is: [Szármes, 

2015b.] és [Perger és Szármes, 2011]. 

 

5.1 Mesterséges intelligencia, machine learning és deep learning 

A mesterséges intelligencia a gépekben megnyilvánuló intelligencia. A 

számítástudományban egy ideális „intelligens” gép egy rugalmas és racionális szereplő, amely 

felfogja a környezetét és olyan módon cselekszik, hogy maximalizálja valamilyen cél 

elérésének a valószínűségét [Russell és Norvig, 2003., pp. 27, 32–58, 968–972]. A mesterséges 

intelligencia kifejezést jellemzően akkor használják, amikor egy (számító)gép utánozza azokat 

a kognitív funkciókat, amelyeket az emberek az emberi elméhez kapcsolnak, például a tanulást 

vagy a problémamegoldást.  

A gépi tanulás (machine learning) éppen ezért központi szerepet játszik a mesterséges 

intelligencia területén9. Arthur Samuel definíciója szerint a machine learning „azzal a 

képességgel ruházza fel a számítógépeket, hogy kifejezett programozás nélkül tanuljanak” 

[Samuel, 1959.]. A gépi tanulás olyan algoritmusokkal foglalkozik, amelyek a tapasztalati 

adatok révén automatikusan fejlődnek, így képesek egyre jobban közelíteni egy célhoz. Ezek 

az algoritmusok meghaladják a statikus programozási utasításokat, képesek az adatokból 

tanulni és előrejelzéseket tenni, képesek adatvezérelt döntéseket és előrejelzéseket hozni. 

A deep learning módszerek a machine learning egyik fontos fejlődési területét jelentik: több 

rejtett réteggel bíró neurális hálókról van szó, amelyek jól modellezik azt a módot, ahogy az 

emberi agy feldolgozza a fényt és a hangot a látás és a hallás során. Ezekkel a módszerekkel 

valóban jelentős sikereket értek el például a képfeldolgozásban (pl. ImageNet, http://image-

                                                 

9 Alan Turing már 1950-ben kifejtette a tanulás központi szerepét klasszikus „Computing Machinery and 

Intelligence” című cikkében [Turing, 1950.]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence#CITEREFRussellNorvig2003
http://image-net.org/image-net.org
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net.org/image-net.org). A deep learning kifejezést először Igor Aizenberg és kollégái 

használták egy könyvükben [Aizenberg et al., 2000.]. 2006 előtt azonban a mély neurális hálók 

tanítása nem jól működött, rosszabb eredményeket értek el velük, mint az egy-két rejtett 

réteggel bíró hálókkal. Ezt három jelentős tanulmány változtatta meg, amelyek elindították a 

deep learning módszerek forradalmát: 

 Hinton, G. E., Osindero, S. and Teh, Y., A fast learning algorithm for deep belief 

nets Neural Computation 18:1527-1554, 2006 

 Yoshua Bengio, Pascal Lamblin, Dan Popovici and Hugo Larochelle, Greedy Layer-

Wise Training of Deep Networks, in J. Platt et al. (Eds), Advances in Neural 

Information Processing Systems 19 (NIPS 2006), pp. 153-160, MIT Press, 2007 

 Marc’Aurelio Ranzato, Christopher Poultney, Sumit Chopra and Yann 

LeCun Efficient Learning of Sparse Representations with an Energy-Based Model, 

in J. Platt et al. (Eds), Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 

2006), MIT Press, 2007 

Jack Clark szerint a 2015-ös év jelentős előrelépést hozott a mesterséges intelligencia 

területén, mert az ilyen típusú alkalmazások száma a 2012-ben tapasztalt elenyésző értékről 

több mint 2700-ra nőtt csak a Google keretein belül. Clark tanulmánya szerint a képfeldolgozó 

algoritmusok hibarátája is jelentősen csökkent 2011-hez képest [Clark, 2015.]. Clark úgy véli, 

hogy ennek oka a neurális hálók fejlődése, amelyet a GPU-k fejlődése, a felhő infrastruktúra 

elterjedése, illetve a Big Data adathalmazok és a machine learning eszközök elérhetővé válása 

tett lehetővé. 

A deep learning regresszióra vagy klasszifikációra jól használható tanuló rendszer, amely 

több rejtett réteget magába foglaló neurális hálón alapul. Egy deep neurális háló olyan neurális 

háló, ahol a bemeneti és a kimeneti réteg között több rejtett réteg helyezkedik el. Az extra 

rétegek a megelőző rétegek által kinyert adatjellemzőket kapják bemenetként, és az így 

létrejövő hierarchikus feldolgozás nagyon hatékonynak bizonyult számos probléma 

megoldásában. Az egyszerű neurális hálókhoz hasonlóan ez az architektúra alkalmas komplex, 

nemlineáris összefüggések modellezésére. Ezek a mély neurális hálók sokszor több száz, ezer 

vagy akár millió neuronból állnak, amelyek mindegyike egyszerű számítást végez, a háló 

összességében azonban bonyolult feladatok elvégzésére képes. 

A neurális hálónak három fő része van (28. ábra): 

1. az input réteg, 

2. a rejtett rétegek, 

3. az output réteg. 

http://image-net.org/image-net.org
http://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/fastnc.pdf
http://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/fastnc.pdf
http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/publications2/index.php/publications/show/190
http://www.iro.umontreal.ca/~lisa/publications2/index.php/publications/show/190
http://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/ranzato-06.pdf
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28. ábra: A neurális háló elemei 

Saját szerkesztés. 

 

A neurális hálók irányított kapcsolatokkal (link) összekötött csomópontokból vagy 

egységekből (unit) állnak. A 29. ábra egy ilyen egység vagy neuron matematikai modelljét 

mutatja. Minden egyes kapcsolat rendelkezik egy hozzá aszszociált Wj,i numerikus súllyal 

(weight), ami meghatározza a kapcsolat erősségét és előjelét. A neuron bemeneti értékeit az 

adott kapcsolatokra jellemző súlyokkal összegzi a bemeneti függvény, majd ezt az ini input 

értéket transzformálja kimeneti értékké (ai) az aktivációs függvény. Az aktivációs függvénnyel 

szembeni követelmény, hogy bemenetektől függően megfelelő kimenetet adjon (jellemzőn +1 

körüli kimenetet a „helyes” és 0 körüli kimenetet a „rossz” bemenetekre. Az eltolássúly 

segítségével az aktivációs függvény értéke hatékonyan alakítható (akár logikai kapuként 

funkcionálhat). Fontos még, hogy aktivációs függvény nemlineáris és differenciálható legyen. 

 

 

29. ábra: A neuron matematikai modellje 

Forrás: http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/books/aima/ch20s05 

http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/books/aima/ch20s05
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Az ellenőrzött vagy felügyelt tanulású neurális hálók esetében a rendszer nagyszámú, előre 

megadott példa alapján tanul: speciális algoritmusokkal addig változtatja a neuronok közötti 

kapcsolatokat, amíg a megadott input adatok a megadott output adatokat „adják”. A hálózat 

paramétereinek, jellemzően a neuronok közötti kapcsolatok súlyának módosításával történik a 

tanulás. 

A többrétegű előrecsatolt (feed forward) neurális hálók esetében jellemzően a hiba-

visszaterjesztési (back-propagation) algoritmussal történik a betanítás, vagyis a megfelelő 

súlyok meghatározása. Sztochisztikus gradiens módszer alkalmazása mellett a súlyok javítása 

a következő egyenlettel írható le: 

 

𝑊𝑗,𝑖(𝑡 + 1) = 𝑊𝑗,𝑖(𝑡) + 𝜂
𝜕𝐶

𝜕𝑊𝑗,𝑖
+ 𝜉(𝑡), ahol 

 η a tanulási ráta (learning rate), 

 C a költségfüggvény (cost function vagy loss function), és 

 ξ(t) egy sztochasztikus tényező. 

 

A tanulási ráta azt határozza meg, hogy egy lépésben mekkorát változhatnak a súlyok. A 

költségfüggvény egy vagy több változó értékeit egyetlen értékké transzformálja, hogy ezzel 

jellemezze az adott állapot „jóságát”. Ebben az esetben a neurális háló kimenetei és a helyes 

kimenetek közötti eltérést, hibát adja meg. A legegyszerűbb megoldás a négyzetes hibaösszeg 

használata, de a gyakorlatban általában a kereszt-entrópia függvényt (cross-entropy function) 

alkalmazzák. A sztochasztikus gradiens módszer célja ennek a „hibafüggvénynek” a 

minimalizálása, vagyis helyes kimenet minél jobb közelítése a neurális háló kimenetével. 

A legjobb hálóstruktúra megtalálására kevés szabály van. A szokásos megközelítés, hogy 

sok struktúrát kipróbálunk, és megtartjuk a legjobbat. Tudni kell azonban, hogy ha túl nagy 

hálót használunk, akkor az képes lesz „megtanulni” az összes tanítási példát, de nem feltétlenül 

lesz képes olyan bemenetekre jól általánosítani, amelyeket nem látott korábban. Ez azt jelenti, 

hogy a neurális háló hajlamos a túlilleszkedésre (overfitting) túl sok modellparaméter esetén. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a hiba-visszaterjesztés sztochasztikus gradiens 

módszerrel rendkívül számításigényes módszer, ezért nagy és komplex modellek hosszú, akár 

több napos futásidőt igényel a modell betanítása. Ezen a grafikus processzorok (GPU) 

elterjedése nagyon sokat javított, mert ezek segítségével éppen azok a mátrixszámítások 
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gyorsíthatók fel, amelyekre a leírt algoritmusoknál szükség van (forrás: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning). 

Az utóbbi években számos deep learning szoftvercsomag vált elérhetővé: MXNet, Caffe, 

Tensorflow, Theano, Torch, CNTK, Keras, Deeplearning4j, stb. Ezek a szoftvercsomagok 

megkönnyítik a neurális hálók gyakorlati alkalmazását, és nagyban segítik a fejlesztői munkát. 

A különböző csomagok más-más előnyökkel és hátrányokkal bírnak.  

A legtöbb szoftver Python alapú, ami kedvelt, széles körben alkalmazott programnyelv. A 

Theano az egyik első és meghatározó deep learning szoftvercsomag, amely jól alkalmas 

kutatási feladatokra. A Theanora több más szoftvercsomag is épül, például a Keras, azzal a 

céllal, hogy megkönnyítsék a Theano viszonylag bonyolult alkalmazását. A Keras könnyen 

kezelhető, jól érthető interfészt biztosít a programozó számára, képes a Theano, a TensorFlow 

vagy a Deeplearning4j használatára a háttérben, gyorsan fejlődik, és gyakorlatilag a Python 

nyelvű standardet jelenti a neurális hálók alkalmazásában. Az MXnet szintén Python alapú 

eszköz, amelynek az alkalmazását az Amazon és a Graphlab (Turi), illetve az Apple is 

támogatja. R, Python és Julia nyelveken is használható. 

Fontos még megemlíteni a Torch keretrendszert, amely Lua alapú, szintén könnyen 

használható, számos csomaggal rendelkezik, és gyors, de a dokumentáció és a támogatás 

hiányos, bizonyos feladatokra saját kódot kell írni, amelyeket más programcsomagok jobban 

támogatnak. A Deeplearning4j Java alapú szoftvercsomag, amely az éles vállalati 

felhasználásban előnyt jelenthet, továbbá erősen támogatja a párhuzamos futtatást, több 

számítási környezetre is optimalizálták, ezért jellemzően gyorsabb, mint a Python alapú 

modellek. 

A gyártási hibák előrejelzését célzó feladat során Python alapú eszközöket használtam: az 

adatok beolvasására, transzformációjára, vizualizációjára a Graphlab keretrendszert, a neurális 

hálók létrehozására, betanítására pedig a Keras szoftvercsomagot. 

 

5.2 A Bosch által kiírt adatbányász verseny 

2016 augusztusában a Bosch a www.kaggle.com oldalon elindított egy „Bosch Production 

Line Performance” elnevezésű versenyt. A 30 000 dollár díjazású versenyben közel 1400 csapat 

vett részt. A Bosch, a világ egyik vezető gyártóvállalata, és nagyon fontos számára, hogy a 

gyártási műveletek eredményeképpen létrejött alkatrészek (és termékek) megfeleljenek a 

legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak. Ennek érdekében szorosan követi az 

alkatrészek gyártását, és rengeteg adatot rögzít a gyártott alkatrészekről a gyártósor különböző 

http://www.kaggle.com/
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pontjain. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy megfelelő elemzési technikák segítségével 

javítani lehessen a gyártási folyamatokat. Az adatok mennyisége és a gyártósorok 

bonyolultsága azonban új elemzési módszereket és megközelítéseket kíván.  

A Bosch arra kérte a verseny résztvevőit, hogy jelezzék előre a hibás darabokat annak a több 

ezer mérésnek és tesztelésnek az alapján, amelyeknek minden darabot alávetnek a gyártás 

során. Egy jó előrejelző módszer segítené a Boscht, hogy minőségi termékeket állítson elő 

alacsonyabb költséggel. 

A Bosch kétféle adatot tett közzé: tanítási és tesztadatokat. Az első az algoritmusok 

tanításához használható, a másikkal pedig tesztelni lehet az algoritmusok hatékonyságát (out-

of sample testing). A hatalmas adatmennyiségre tekintettel a jellemzőket három csoportba 

sorolta a Bosch: numerikus, kategorikus és időadatokra, ezeket három-három különböző 

adatállományban tette elérhetővé a Kaggle weboldalán: 

 „train_categorical.csv” (2,49 Gbyte) 

 „train_date.csv” (2,69 Gbyte) 

 „train_numeric.csv” (1,99 Gbyte) 

A fenti tanítási adathalmazok három olyan nagyméretű fájlt jelentenek, amelyek megnyitása 

és olvasása teljes egészében egy egyszerű számítógép számára már problémát jelent. A nagy 

adatmennyiség kezelése mellett komoly kihívást jelent az előrejelzésben, hogy az adathalmaz 

rendkívül kiegyensúlyozatlan: a hibás darabok előfordulása jóval ritkább, mint a jó darabok 

előfordulása, ez pedig megnehezíti a klasszifikációt. 

A Bosch szándékosan anonimizálta az adatokat, vagyis az adatokról minimális mennyiségű 

információt lehetett tudni: 

 A három adathalmaz minden sora egy alkatrészre vonatkozó adatokat tartalmaz. Az 

alkatrész egy egyedi azonosítóval rendelkezik. 

 A mért jellemzők leírását a Bosch nem osztotta meg, a jellemző nevét a gyártósor, a 

gyártóállomás és egy sorszám alapján határozták meg, pl. az L3_S36_F3939 a 

harmadik gyártósor 36. állomáson mért 3939 számú jellemző. 

 A cél annak előrejelzése, hogy melyik alkatrész nem felel meg a 

minőségellenőrzésen (ezt jelenti a Response=1 érték). A Response = 1 értékek 

előfordulása rendkívül alacsony, kisebb, mint 0,5%. A hibás alkatrészek előfordulása 

tehát nagyon ritka, emiatt az előrejelzés is jóval nehezebb.  

 A train_numeric és a train_categorical fájlok numerikus és kategorikus adatokat 

tartalmaznak. A numerikus adathalmazban 968 oszlop van, vagyis 968 jellemzőt 
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tárol az egyes alkatrészekről. Egy-egy alkatrészről általában 10-50 tényleges érték 

található, a többi jellemző üres. A kategorikus adathalmazban 2141 kategorikus 

jellemzőre vonatkozó adat szerepel. 

 A numerikus jellemzők „float” típusúak, pozitívak vagy negatívak. A számok 

jelentése nem ismert (30. ábra). 

 A kategorikus adathalmazban az értékek „T”-vel kezdődnek, például „T1” vagy 

„T256” vagy „T52365”, az értékek jelentése nem ismert (31. ábra). 

 Az időadatokat tartalmazó fájl időbélyegeket tartalmaz, amelyek azt mutatják, hogy 

hogy az egyes jellemzők mérésére mikor került sor. Az időérték oszlopok nevében 

szereplő D utáni szám azt mutatja, hogy hogy az eggyel kisebb számmal bíró 

jellemző tulajdonság mérésére mikor került sor, például az L0_S0_D1 oszlop azt az 

időbélyeget tartalmazza, amikor az L0_S0_F0 jellemző mérése történt az adott 

alkatrész esetén. Az időbélyegek 10 számjegy hosszúak, jelentésük nem ismert. 

 

 

30. ábra: A numerikus adattábla kivonata 

Forrás: saját szerkesztés. 

 

 

31. ábra: A kategorikus adattábla kivonata 

Forrás: saját szerkesztés. 
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5.3 A bináris klasszifikáció 

A Bosch által megfogalmazott probléma annak meghatározását jelenti, hogy egy alkatrész 

megfelel-e a minőségi ellenőrzésen (Response = 0) vagy sem (Response = 1). Ez egy bináris 

klasszifikációs probléma, amelynek kezelésére egyszerű, de hatékony módszereket dolgoztak 

ki. Ezek leírásában Tom Fawcett cikkére támaszkodom [Fawcett, 2004.]. 

A bináris klasszifikáció a megfigyeléseket két csoportba sorolja. Ebben a konkrét esetben az 

1-gyel jelzett osztályba a hibás, a 0-val jelzett osztályba a jó darabok tartoznak. Sok bináris 

klasszifikációs problémában a két osztály nem szimmetrikus, vagyis nem egyforma 

fontossággal bír. Az orvosi vizsgálatoknál például, ha egy teszt szerint fennáll egy betegség, 

ami a valóságban nem (hamis pozitív eredmény), akkor ez teljesen más jelentőséggel (és 

következménnyel) bír, mint, amikor a teszt nem ismer fel egy betegséget, ami a valóságban 

fennáll (hamis negatív eredmény). 

A klasszifikáció értékelésére ezért vezették be az igazságmátrixot vagy tévesztési mátrixot 

(confusion matrix), amely a következő négy mutatószámot tartalmazza: 

 valós pozitív (True Positive, TP): azon megfigyelések száma, ahol az előrejelzés 1 

és a valós érték is 1; 

 hamis negatív (False Negative, FN): azon megfigyelések száma, ahol az előrejelzés 

0, de a valós érték 1; 

 hamis pozitív (False Positive, FP): azon megfigyelése száma, ahol az előrejelzés 1, 

de a valós érték 0; 

 valós negatív (True Negative, TN): azon megfigyelések száma, ahol az előrejelzés 

0, és a valós érték is 0. 

 

32. ábra: A bináris klasszifikáció tévesztési mátrixa 

Forrás: Fawcett, 2004. 
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A fenti értékek jól megjeleníthetők a 32. ábrán látható mátrix formában. A főátlóban szereplő 

számok jelentik a helyes előrejelzéseket (valós pozitív, valós negatív), a másik átlóban szereplő 

számok pedig a hibás előrejelzéseket (hamis negatív, hamis pozitív). Ez a mátrix egy jól 

áttekinthető és hatékony értékelését adja egy bináris klasszifikáció eredményének. 

A mátrix mellett van még néhány fontos mutatószám, amelyek jól jellemzik az előrejelző 

modellt valamilyen szempontból (és amelyeket felhasználtam az elemzés során): 

 

 𝐹𝑃𝑅 (𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒) =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁 
 

 𝑇𝑃𝑅 (𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁 
 

 𝑇𝑁𝑅 (𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒) =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃 
 

 𝐹𝑁𝑅 (𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒) =  
𝐹𝑁

𝐹𝑁+𝑇𝑃 
 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
  

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 
𝑇𝑃

𝑃
 

 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
 

 𝐹1 = 2 ×
1

1

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
+

1

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

 

 

Az tévesztési mátrix és a mutatószámok mellett a bináris klasszifikáció értékelését egy 

vizuális elemzési eszköz is segíti. Ez az ún. vevő működési karakterisztika (Receiver Operating 

Characteristic, ROC)10. A 33. ábrán látható ROC görbe grafikusan jeleníti meg egy osztályozó 

módszernél az igaz pozitív (TPR) és a hamis pozitív arány (FPR) közötti kompromisszumot (az 

igaz pozitív arányt az y, a hamis pozitív arányt az x tengelyen ábrázolja). 

 

                                                 

10 Az ROC görbét először brit mérnökök alkalmazták a II. világháború során radarképek osztályozására. A 

radarberendezésekkel az ellenséges német repülőgépeket akarták felderíteni, de a radar madárrajokat és más 

„hamis pozitív” objektumokat is detektált. Az osztályozás során döntést kellett hozni, hogy a nagyobb igaz pozitív 

aránnyal a hamis pozitív észlelések aránya is nő, vagy a hamis pozitív észlelések csökkentése a hamis negatív 

arányt is növeli (ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ellenséges gépeket engednek London fölé). 
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33. ábra: Egyszerű ROC görbe 5 klasszifikáció alapján 

Forrás: Fawcett, 2004. 

 

Ez a grafikus módszer segít vizuálisan megmutatni a klasszifikációs algoritmus különböző 

„érzékenységi fokainak” a következményeit, és kiválasztani az adott helyzetben optimális 

megoldást. A gyártási hibák példájánál maradva a következő két alternatíva adódik: 

 A gyártási hibás darabokat szeretnénk minél nagyobb számban előrejelezni, 

megnövelve ezzel a hamis riasztások számát is? Ekkor a TPR és az FPR érték is 

magas lesz, vagyis az ábra jobb felső sarka felé mozdulunk el. 

 A hamis riasztások számát korlátozni szeretnénk (elkerülve a felesleges munkát a 

minőségellenőrzésnél), de így hamis negatív értékelések száma is növekszik (hibás 

darabok jutnak át)? Ekkor egy korlátozott FPR érték mellett kapunk egy bizonyos 

TPR értéket. 

A modellek különböző paramétereinek beállításával tudjuk az adott helyzetben optimális 

TPR és FPR értékeket megtalálni. 

A bináris klasszifikáció értékelése érdekében Python alapokon kifejlesztettem két 

segédeszközt: egy bináris klasszifikáció eredménye alapján az első eszköz (34. ábra) a 

tévesztési mátrixot (és néhány mutatószámot), a második eszköz (35. ábra) pedig az ROC 

görbét mutatja. 

Ezek az eszközök jól mutatják, milyen hatással van a klasszifikáció helyességére a modellek 

egyes paramétereinek változtatása, és ezáltal segítenek megtalálni az optimális modellt. 
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34. ábra: Egy példa az igazságmátrixra 

Saját szerkesztés 

 

 

35. ábra: Egy példa az ROC görbére 

Saját szerkesztés 

 

5.4 Modellépítés és előrejelzés 

A modellépítésnél fokozatosságra törekedtem: egy egyszerű, működő modellt megalkotni, 

majd fokozatosan bővíteni és javítani az előrejelzés eredményét. 

Első lépésben csak a „train_numerical” adathalmazt használtam fel, és a számítógép korlátai 

miatt először csak az első 15000 adatsorral dolgoztam. A modellépítéshez meg kellett határozni 

egy neurális hálót, amely az input adatok alapján 0 és 1 output eredményt ad vissza.  
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A 36. ábrán látható Python kód a Keras (keras.io) keretrendszerben11 definiál egy négy rejtett 

réteggel bíró neurális hálót. A „Sequential” típusú modellek lineárisan egymás után következő 

rétegekből állnak, a „Dense” kapcsolat pedig azt jelenti, hogy az adott réteg minden neuronja 

kapcsolódik az előző réteg minden neuronjához. 

 

36. ábra: Egy neurális háló meghatározása a Keras keretrendszerben 

Saját szerkesztés 

 

A kísérletek során ennek alapján három másik neurális hálót is létrehoztam, amelyek a 

rétegek számában vagy az egyes rétegekben lévő neuronok számában különböznek. A neurális 

hálók főbb adatait a 13. táblázat mutatja. 

 

13. táblázat: A kísérletekben használt neurális hálók főbb jellemzői 

A modell száma Rejtett rétegek száma Neuronok száma a rétegekben 

1. modell 4 [64, 32, 8, 1] 

2. modell 4 [128, 64, 32, 1] 

3. modell 4 [32, 8, 4, 1] 

4. modell 3 [64, 8, 1] 

Saját szerkesztés 

 

Az utolsó rejtett réteg egyetlen neuronból áll, ami bináris klasszifikáció esetén egyértelmű, 

hiszen a kívánt kimenet egyetlen érték: 0 vagy 1. Az előrejelzésnél beállítható, hogy a modell 

egy megfigyeléshez egy valószínűséget adjon vissza (mennyi az 1 érték valószínűsége) vagy 

azonnal az osztályt (0 vagy 1). Először az osztály szerinti előrejelzést használtam. 

                                                 

11 A Keras neurális hálózatoknál alkalmazott magas szintű algoritmusok gyűjteménye, amelyet Python nyelven 

írtak, és a TensorFlow vagy a Theano algoritmuskönyvtárakat használja. Ebben a példában a Theano futott a 

háttérben, amely hatékonyan használja ki a többmagos processzorokat és a grafikus processzorokat a számítások 

elvégzéséhez. 

http://www.keras.io/
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A modell futtatásával a tanítási adatokra elkészíthető egy előrejelzés, amit össze lehet 

hasonlítani a tényleges adatokkal, és a korábban említett két eszközzel vizuálisan 

megjeleníthető a klasszifikáció eredménye. 

A 37. ábrán az ROC görbe mutatja a négy neurális háló segítségével végzett klasszifikációt 

(15000 tanítási adatsoron) négy pontként, illetve az egyes modellekhez tartozó igazságmátrixot. 

Ez a példa jól mutatja az ROC görbe és az tévesztési mátrix elemző erejét. 

 

 

37. ábra: A négy neurális hálóval végzett klasszifikáció eredménye 

Saját szerkesztés 
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A bináris klasszifikáció és az ROC görbe elmélete alapján annál jobb egy előrejelzés minél 

közelebb van a (0,1) ponthoz az ROC görbén (bal felső sarok). Ennek alapján a piros ponttal 

jelölt 1. modell adja a legjobb előrejelzést. A mutatószámok alapján ez a modell 73 hibát jelez 

előre helyesen a 88-ból, illetve 26 esetben jelez tévesen hibát. Ez 15000 adatsorból (amelyben 

88 hibás alkatrész szerepel) nem rossz előrejelzés. Ezt az eredményt a „numerical_data” 

adathalmaz felhasználásával értem el a tanítási mintában történő teszteléssel (in-sample 

testing).  

Az új adatokon való tesztelés (out-of-sample testing) már nem hozott ilyen jó eredményt, 

jellemzően minden alkatrészt jónak értékelt (Response = 0). A hibás darabok 0,5%-nál kisebb 

előfordulási gyakorisága miatt nehéz feladat a helyes előrejelzés. Egy egyszerű modell (ami 

kiegyensúlyozott adathalmazzal jól működik) minden alkatrészt jónak értékel, és így is helyes 

eredményt ad az esetek több mint 99,5%-ában. Számos neurális háló architektúra és különböző 

paraméterbeállítások kipróbálása után sikerült csak jobb eredményeket elérni a tesztadatokkal. 

A numerikus adatokkal végzett első modellek után a tanítási adathalmazba bevontam a 

kategorikus adatokat is. A kategorikus adattábla nem számokat, hanem karakterláncokat 

tartalmazott: 

 

['T1', 'T3', 'T145', 'T4', 'T143', 'T16', 'T2', 'T256', 

'T65536', 'T5', 'T128', 'T16777557', …] 

 

A karakterláncok közvetlenül nem használhatók fel egy neurális háló tanításához, ezért több 

módon próbáltam számmá alakítani az ebben rejlő információkat, és összekapcsolni a 

kategorikus adatokat a numerikus adatokkal. 

Az első ötlet a kezdő T betűk törlése után kapott karakterlánc egész számmá alakítása volt. 

Az így kapott kategorikus adatokat összekapcsolva a numerikus adatokkal egy olyan adattábla 

adódott, amelynek első 968 oszlopa numerikus adatokat, következő 2141 oszlopa pedig 

átalakított kategorikus adatokat tartalmazott, így minden egyes alkatrészt 3109 (részben üres) 

adatmező írt le. A nagyszámú adatmező jelentős része üres volt, és a neurális hálónak pedig 

egyértelmű problémát jelentett az egyes mezők és az alkatrész jó vagy hibás volta közötti 

összefüggés felderítése, így kapott előrejelzések nem voltak megfelelőek. 

A probléma megoldása érdekében tömöríteni kellett a kategorikus adatokban található 

információt. A próbálkozások eredményeképpen jobban megismertem a numerikus és 

kategorikus adatok szerkezetét, ami később is nagyban segítette az elemzést. 
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A nagyszámú kategorikus adat exploratív elemzésében sokat segített az adatok megfelelő 

vizualizálása, amely mutatta az adatok mintázatát. A kétdimenziós adattábla vizualizáláshoz 

kifejlesztettem egy programot, amely fekete pixellel jelezte, ha az adott alkatrészhez az adott 

oszlopban volt adat (az üres mező fehér pixelt kapott). A 38. ábra az első 10000 sorban talált 

kb. 50 hibás alkatrészt jeleníti meg a leírt módon. 

 

38. ábra: Az algoritmus által készített kép a hibás darabokra vonatkozó adatokról 

Saját szerkesztés 

 

A kép alapján nem igazán látható összefüggés a hibák és az adatok struktúrája között. 

Megfigyelhető viszont, hogy az adattábla oszlopainak első fele üres. 

Második lépésben az algoritmust úgy módosítottam, hogy minden az adattábla első 3000 

sorában szereplő egyedi karakterlánchoz hozzárendeltem egy színt. A „T1” karaktersor például 

piros, a „T2” kék pixelt kapott. Így a 29 különböző karakterlánc különböző színnel jelenik meg 

az algoritmus által készített képen. A 39. ábrán a kis méret miatt nehezen láthatók a 

különbségek, de egy képmegjelenítő programmal a nagyítás funkció használatával közelebbről 

megvizsgálhatók az érdekes részek. Elsőre szembetűnő a piros szín, amely a „T1” értékeket 

jelöli, de van több olyan oszlop, ahol többféle érték is előfordul. Az ezekben az oszlopokban 

rejlő információ különösen értékes lehet annak előrejelzésében, hogy a darab hibásnak vagy 

jónak bizonyul-e a minőségellenőrzés során. 

 

Kategorikus adattábla oszlopai 
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39. ábra: Az algoritmus által készített kép részlete a hibás darabokra vonatkozó adatokról 

Saját szerkesztés 

 

A numerikus adattábla oszlopai és a kategorikus adattáblában többféle értéket mutató néhány 

oszlop mint input adat felhasználásával újra elvégeztem a neurális háló tanítását. Sajnos az 

eredmények nem bizonyultak jobbnak, mint amikor csak a numerikus adatokat használtam fel. 

De a kategorikus adattáblával végzett kísérletek, a képalkotó algoritmus használata segített az 

adatok jobb megismerésében. 

A hibás osztály (Response = 1) előfordulása alig 0,5% az adatokban. A tanítás elősegítése 

érdekében ezért az első 10 000 sorban szereplő hibás darabot leíró adatsort többször (10-szer, 

50-szer, majd 100-szor) hozzáadtam az eredeti adatsorokhoz, majd az adatsorokat véletlen 

sorrendbe rendeztem. A hibás darabok így végül már az adatok kb. 33%-t tették ki a 0,5% 

helyett. A tanítási adatok alapján a hiba előrejelzése a 40. ábrán látható eredményt adta. 
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40. ábra: A tanítási adatok előrejelzését kiértékelő igazságmátrix 

Saját szerkesztés 

 

A 40. ábrán látható eredmény szinte tökéletes előrejelzést mutat: 35 hibás pozitív 

eredménnyel az FPR = 0,0035, a TPR = 1,0000. A tanítási adatok előrejelzésében tehát kiválóan 

teljesített a neurális háló, a következő kérdés az volt, hogy a háló számára ismeretlen 

tesztadatokat milyen jól tudja a megfelelő osztályba sorolni. Az adattábla következő 10 000 

sorát használva tesztadatként a 41. ábrán látható eredményt kaptam. Ez azt mutatja, hogy az 

algoritmus minden tesztesetet nem hibásnak minősített, vagyis az 59 hibás darab egyikét sem 

ismerte fel. 

 

 

41. ábra: A tesztadatok előrejelzését kiértékelő igazságmátrix 

Saját szerkesztés 

 

Az eredményekből az látszik, hogy a hibás darabokat leíró adatsorok megtöbbszörözése 

„túlillesztést” (overfitting) okozott: a tanítási adatokat jól megtanulta az algoritmus, de az új 

adatok esetén már nem volt képes a hibás darabok felismerésére: minden darabot a nem hibás 

(Response = 0) osztályba sorolt. 
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5.5 Az adatok transzformálása 

Az eddigi modellek sajnos nem állták ki a próbát: a tesztadatoknál már nem tudták 

megfelelően osztályozni a hibás darabokat. Emiatt új megközelítésre és új módszerekre volt 

szükség. Az input oszlopok számának korlátozása érdekében úgy döntöttem, hogy megtartom 

a numerikus adattábla mind a 968 oszlopát, de a kategorikus adattábla oszlopait más formában 

adom hozzá. 

Egy algoritmussal megszámoltam a kategorikus adattábla minden sorában, hogy a 29-féle 

„T”-vel kezdődő karakterlánc hányszor fordul elő az adott sorban. Az így tömörített információ 

elfér egy 29 oszloppal rendelkező táblázatban, amelynek egy kivonatát mutatja a 42. ábra. 

 

 

42. ábra: A kategorikus adattáblában előforduló  

karakterláncokat összegző táblázat kivonata 

Saját szerkesztés 

 

Szemmel láthatóan a „T1” érték a leggyakoribb, de számos sorban előfordulnak más „T” 

értékek is. A leírt módszerrel az eredeti tábla több mint 3000 oszlopa alig 30 oszlopban 

foglalható össze. Ez az előfeldolgozás megkönnyíti a neurális háló számára, hogy megtanulja 

az összefüggést az adatok és a minőségellenőrzés eredménye között. 

A fenti táblázatot a numerikus adattáblához adva kapjuk tehát az új input adatokat, 

amelyekkel újra elvégeztem a neurális háló betanítását. Már nemcsak 10 000 vagy 50 000 

adatsort használtam fel, hanem 150 000 adatsort. Az előrejelzésnél nem az osztályt (0 vagy 1), 

hanem az osztályhoz tartozás valószínűségét kértem le kimenő adatként. Így ezt a valószínűségi 

értékét még 1 vagy 0 osztállyá kellett alakítani, de lehetőség nyílt a határpont (cut-off point) 

tetszőleges változtatására. Ha a valószínűség egy bizonyos érték felett van, akkor a darabot az 
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1-es osztályba, ha alatta, akkor a 0-s osztályba soroltam. A határpont módosításával és 

megfelelő megválasztásával javítani lehet az előrejelzés hatékonyságát. 

Ha a határpontot 0-tól 0,2-ig haladva 0,0001 mértékben növeljük 2000 lépésben, akkor 

lényegében 2000-szer végezzük el a bináris klasszifikációt, amihez 2000 igazságmátrix 

tartozik, és 2000 TPR és FPR értékpár számítható. A 43. ábrán látható ROC görbe ezt a 2000 

értékpárt mutatja. 

 

 

43. ábra: 2000 különböző határpont alapján szerkesztett ROC görbe 

Saját szerkesztés 

 

A fenti görbe segítségével beállítható a legjobb határérték, amellyel optimális az FPR és a 

TPR viszonya. A görbén található piros pont mutatja az általunk legjobbnak ítélt klasszifikációt: 

ez képes előrejelezni a hibás darabok 70%-t, miközben a hibaráta (FPR) kevesebb, mint 20%. 

A tanítási adatok alapján megállapított határérték megőrzése mellett elvégeztem a 

klasszifikációt a tesztadatokkal is (10 000 a neurális háló számára még ismeretlen adatsorral). 

A tesztadatokkal végzett bináris klasszifikáció eredménye a 44. ábrán látható. 
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44. ábra: Az igazságmátrix és az ROC görbe a tesztadatokkal végzett klasszifikáció esetén 

Saját szerkesztés 

 

Ez az eredmény sajnos nem olyan jó mint a tanítási adatok esetén, a 20% körüli FPR érték 

mellett csak a hibás darabok alig több mint 20%-t tudja előrejelezni a neurális háló, de az eddigi 

modellekhez képest már jelentős az előrelépés. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tanítási adatok megfelelő transzformálása (az 

információk megfelelő tömörítése, kevesebb jellemző, kevesebb oszlop használata) 

hatékonyabbá teszi a neurális hálózat tanulását. A 0 és 1 osztályt elválasztó határérték 

megválasztása (a hiba valószínűségi értéke alapján) szintén javíthatja a klasszifikáció 

pontosságát. 

A következő kísérletek során ezért ezt az adatstruktúrát (a T értékek előfordulási számával 

kiegészített numerikus adattáblát) használtam, és manuálisan határoztam meg a 0 és 1 értéket 

elválasztó határértéket, majd soroltam 0 vagy 1 osztályba az alkatrészeket. 
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5.6 Zsákolás (boostrap aggregating) 

A klasszifikáció eredményességének a javítása érdekében a következő kísérletben 

felhasználtam a „zsákolás” (bootstrap aggregating, bagging) nevű technikát. Ennek során több 

modellt (több neurális hálót) hoztam létre, amelyeket külön-külön tanítottam be véletlenszerűen 

kiválasztva az adatok egy részét az eredeti adathalmazból. Az egyes modellek betanítása után 

valamennyi háló ad egy eredményt (0 vagy 1) az előrejelzésnél, amelyeket összesítve (például 

átlagot számolva, majd kerekítve) határozzuk meg a klasszifikáció végső eredményét. A 

különböző hálók tehát nem egészen ugyanazokkal az adatokkal vannak betanítva, ezáltal 

csökkenthető a túlillesztés veszélye, és növelhető a helyes előrejelzések esélye. A bootstrap 

aggregating lényegét a 45. ábra foglalja össze. 

 

45. ábra: A bootstrap aggregating módszer magyarázó ábrája 

Forrás: udacity online kurzus [Balch, 2015.] 

 

A Bosch alkatrészek hibájának jobb előrejelzése érdekében 5 neurális hálót hoztam létre, és 

először az első 80 000 adatsort használtam fel a neurális hálók betanításához. Mind az öt modell 

tanítása véletlenszerűen kiválasztott 48 000 adatsort (60%) alapján történt. Az előrejelzés most 

is a hibás osztályba tartozás valószínűségét adja, ezért minden modell esetében választani kell 

egy határértéket, amelynek alapján a 0 vagy 1 osztályba sorolható az adott alkatrész. 

A határértéket úgy választottam meg az ROC görbe felhasználásával a tanítási adatok 

előrejelzése (modell verifikáció) során, hogy az FPR érték minimális legyen, miközben a TPR 

érték legalább 0,6. Így mind az 5 modell esetében nyertem egy határértéket, amelyeket 

elmentettem, és ezeket használtam a tesztadatok klasszifikációjánál. 
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Tesztadatként ismét a következő 10 000, a neurális hálók számára ismeretlen adatsort 

vettem. Minden egyes adatsorra az öt neurális háló által meghatározott öt hibás osztályba 

tartozás valószínűségi értékét a tanítási adatok előrejelzésénél elmentett határértékek 

felhasználásával 0 vagy 1 értékké alakítottam. Ezáltal lényegében egy 5 oszlopos és 10 000 

soros táblázatot kaptam. Az egyes oszlopokban az egyes modellek által adott előrejelzések (0 

vagy 1) találhatók. Az egyes sorok átlagát véve, majd kerekítve kapunk egy végeredményt: ha 

legalább 3 modell 1-t jelzett előre, akkor a végső eredmény 1, egyébként 0. Az így elvégzett 

klasszifikáció kiértékelését mutatja a 46. ábra. Az eredmény egyértelműen jobb, mint az előző 

esetben. A hamis pozitív eredmények száma 600-zal kevesebb, de a valós pozitív eredmények 

aránya még mindig alig éri el 24%-ot. 

 

46. ábra: A bootstrap aggregating módszerrel végzett klasszifikáció eredménye 

Saját szerkesztés 

 

Az öt háló által adott eredmény összegzésének módosításával, vagyis hogy milyen érték 

felett lesz a végső előrejelzés 1, tovább javítható az előrejelzés (növelhető a TPR értéke). Ennek 

a határértéknek a növelése azonban az FPR értékét, vagyis a hibák számát is növeli. A 47. ábrán 

látható ROC görbe pontjait ennek az összegzésnél használt határértéknek a változtatása adja. 

 



 

109 

47. ábra: ROC görbe a modelleredmények összegzésénél  

használt határérték változtatása mellett 

Saját szerkesztés 

 

Az előző kísérletek során két olyan új elemmel bővítettem a modelleket, amelyek pozitívan 

hatottak az előrejelzés eredményére: 

 A határpont (cut-off point): az a határérték, amely elválasztja egymástól a 0-t vagy 

1-t jelentő hibát előrejelző valószínűségi értékeket. Ha a hiba valószínűsége ennél a 

határértéknél magasabb, akkor az előrejelzett osztály 1. Ha a hiba valószínűsége 

ennél alacsonyabb, akkor az előrejelzett osztály 0. A határpont megválasztásánál a 

program olyan értéket választ, ahol a bináris klasszifikáció által meghatározott TPR 

érték meghalad egy bizonyos értéket (ezekben az esetekben 0,6-t). 

 A több modell eredményeinek összegzésénél használt határérték : ez az a határérték, 

amely segítségével meghatározható az öt modell által adott előrejelzések (0 vagy 1) 

átlagából a végső előrejelzés. Ha az öt modell által adott előrejelzés átlaga 

meghaladja ezt a határértéket, akkor a végső előrejelzés 1. Ha az átlag ez alatt az 

érték alatt marad, akkor a végső előrejelzés 0. 

A következő modellépítés során arra törekedtem, hogy az egyes paraméterek változtatása 

mellett kapott klasszifikációs eredményeket egyszerre jelenítsem meg. Most is alkalmaztam a 

bootstrap aggregating technikát, a fő lépések a következők voltak: 

 öt különböző modell betanítása, 

 a határpontok megválasztása az öt modell esetében, 

F(FPR) = TPR 

FPR 

TP
R
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 az öt modell által adott öt előrejelzés átlagolása adatsoronként, 

 az átlagok 0 vagy 1 osztályba sorolása (a határérték módosításával). 

A modellépítés során két paraméter is változtatható: az egy modell 0 vagy 1 eredményét 

elválasztó határpont és a több modell eredményének összegző átlagértéket 0 vagy 1 osztályba 

soroló határérték. A korábbiakban a határpontot úgy választottam meg, hogy a bináris 

klasszifikáció TPR mutatószáma meghaladjon egy adott értéket. Most 0,2 és 0,8 között 0,1 

nagyságú lépésekben változtattam ezt a minimális TPR értéket, vagyis 7 különböző bináris 

klasszifikációt végeztem el. Ezt követően az öt modell átlagát 0 vagy 1 osztályba soroló 

határpontot 0-tól 1-ig változtattam 0,1 nagyságú lépésenként. 

A fenti eljárás alapján 7 ROC görbét képezhetünk (aszerint, hogy mi a minimális TPR érték), 

egy görbe pontjait pedig a modellek összegzésénél használt határérték módosításával kapjuk. 

Az 51. ábrán tehát összesen 70 bináris klasszifikációt jelképező pont található. A 70 előrejelzést 

vizuálisan megjelenítő ROC görbén az egyes pontokra kattintva láthatjuk az adott 

paraméterekkel elvégzett bináris klasszifikáció igazságmátrixát. Ez az interaktív megoldás 

segíti, hogy a megfelelő szempontokat szem előtt tartva kiválasszuk a legjobb bináris 

klasszifikációt és a hozzá tartozó paramétereket a verifikáció (a tanítási adatok előrejelzése) 

során. Ezt követően a paraméterek rögzítésével megvizsgálható a bináris klasszifikáció 

teljesítménye a tesztadatok alapján is. 

A 48. ábrán a bal oldalon kiemelt klasszifikáció előrejelzi a minőségellenőrzésen feltárt 

hibák 47%-t, miközben a hibaarány 17%. Itt a költség magasabb (a hibás pozitív eredmények 

aránya 17%), míg a kockázat közepes (a hibák közel 50%-t helyesen jelzi előre). A jobb oldalon 

kiemelt klasszifikáció esetén a kockázat magasabb, mert csak a hibák 34%-t jelzi helyesen 

előre, de a költségek alacsonyabbak, mert a hamis pozitív eredmény aránya csak 8%. 

Bár ezeket az előrejelzéseket szigorúan véve csak közepesnek értékelhetjük, mégis jelentős 

az előrelépés az első kísérletek eredménye és a most elért eredmény között. Figyelembe véve a 

hibás adatsorok 0,5%-t sem elérő előfordulási gyakoriságát, ez jó eredménynek számít (a 17%-

os FPR érték ellenére). A tanításhoz használt adatok mennyiségének növelésével bizonyára 

még jobb előrejelzések érhetők el, de ennek a kutatás során használt számítógép kapacitása és 

a folyamat időigényessége szabott korlátokat. 

A kutatás során többször előfordult, hogy 1-2 hetet töltöttem el egy algoritmus 

javítgatásával, hogy az eredmény jobb legyen, mint az előző kísérletben. Ez normálisnak 

tekinthető egy ilyen kutatási projektben, ahol sok különböző módszert, technikát kell 

kipróbálni, amíg megfelelő eredményt tudunk elérni. Egyértelműen látszik, hogy érdemes az 
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exploratív elemzés során jobban megismerni az adatokat, mielőtt elkezdenénk transzformálni 

őket, hogy megkapjuk a neurális hálóhoz vagy más algoritmushoz szükséges input adatokat. 

 

48. ábra: 7 ROC görbe 70 bináris klasszifikáció eredménye alapján 

Saját szerkesztés 

 

A hatodik fejezet az elemzési munka szakaszaival, folyamatával foglalkozik annak 

érdekében, hogy hogyan érdemes szervezni egy elemzési projekteket, hogy az erőforrások 

felhasználása hatékony legyen, és a gyakoribb problémák elkerülhetőek legyenek. 
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5.7 3. tézis 

Az igen nagy adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek jól használhatók bináris 

klasszifikációra még kiegyensúlyozatlan osztályelőfordulások esetén is. Ezáltal pedig hatékony 

módszer alakítható ki bináris klasszifikációra visszavezethető problémák megoldására, például 

egy gyártási folyamat során keletkező feltehetően hibás munkadarabok azonosítására. 

 

A deep learning regresszióra vagy klasszifikációra jól használható tanuló rendszer, amely 

több rejtett réteget magába foglaló neurális hálón alapul. A több rejtett réteggel bíró „mély” 

neurális háló jól alkalmas komplex, nemlineáris összefüggések modellezésére. A neurális háló 

azonban hajlamos a túlilleszkedésre: ha túl nagy hálót és az egyes adatpontokra jellemző nem 

megfelelő tulajdonságokat használunk, akkor a háló képes lesz „megtanulni” az összes tanítási 

példát, de nem feltétlenül lesz képes olyan bemenetekre jól általánosítani, amelyeket nem látott 

korábban. Egy olyan bináris klasszifikációs probléma esetén, ahol a két osztályból az egyik 

előfordulási gyakorisága lényegesen magasabb (pl. a sorozatgyártott darabok túlnyomó része 

jó, csak kb. 0,5%-a bizonyul rossznak), még nehezebb a kis osztály példányainak az 

előrejelzése, hiszen viszonylag kevés olyan adatsor van, amely hibás darabokat ír le, tehát kevés 

példa alapján kell általánosítani. 

A helyzet nagyobb adathalmazok alkalmazásával javítható, de a túlilleszkedés kivédésére 

más technikára is szükség van. Az általam kifejlesztett megoldásnál a tanítási adathalmazból 

ismétléses véletlenszerű kiválasztással 5 kisebb adathalmazt („zsákot”) hoztam létre. Az 5 

adathalmaz alapján külön-külön elvégeztem 5 neurális háló betanítását, és az előrejelzésnél az 

5 modell által egy adatsorra adott 5 előrejelzést különböző módokon egy végső előrejelzéssé 

összesítettem. Ezzel a módszerrel a túlilleszkedés jól orvosolható, a lényegesen több 

adatfeldolgozási művelet pedig grafikus processzorok alkalmazásával kezelhető, hogy a futási 

idő legyen túl hosszú. 

A kifejlesztett vizualizáció segítségével könnyen áttekinthetők a különböző 

paraméterbeállításokhoz tartozó eredmények is, így kiválasztható az a beállítás, ami leginkább 

megfelel a gyártásoptimalizáció érdekében megfogalmazott céloknak. 

A megoldás során használt technikák hatékonyan skálázhatók, képesek kihasználni a 

grafikai processzorok számítási teljesítményét, így megfelelő számítógép alkalmazása mellett 

igen nagy adathalmazok esetén is megbízhatóan használhatók. Ezek alapján kijelenthető, hogy 

a kifejlesztett módszer eredményesen alkalmazható sorozatgyártott termékek feltehetően hibás 

darabjainak azonosítására, ezáltal pedig a gyártási folyamatok optimalizálására. 
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6 AZ ELEMZÉSI MUNKA SZAKASZAI, FOLYAMATA BIG DATA ELEMZÉSEKNÉL 

Az előző fejezetek bemutatták a Big Data elemzések jelentőségét, alkalmazási példákat 

hoztak különböző területekről, majd részletesebben leírták a technológia fő elemeit, amelyek 

lehetővé teszik a gyakorlati megoldások hatékony megvalósítását. Ez a fejezet a Big Data 

elemzési projektek lényeges szakaszait mutatja be három folyamatleírás alapján. Ezek a lépések 

segítenek eljutni egy konkrét gyakorlati problémától az adatok elemzésén és 

szoftverfejlesztésen keresztül a gyakorlatban alkalmazható megoldásig, ami valóban értéket 

teremthet az adott szervezet számára.  

A Big Data projektek komplexitása, technológia és szakértő igénye miatt indokolt az 

elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb tárgyalása, illetve fegyelmezett alkalmazása a 

gyakorlatban. Ez elősegíti a hatékony problémamegoldást és a projekt megfelelő megtérülését. 

A folyamat menetének rögzítése és dokumentálása kifejezi az eredmények megbízhatóságát is, 

és nagyobb hitelt ad a projektnek. Emellett elősegíti a módszerek átadását is, hogy azok 

megfelelően megismételhetők legyenek a következő negyedévben, a következő évben, vagy az 

új munkatársak könnyebben betanuljanak a munkába. A fejezet megírása során Élő és Szármes 

konferenciacikkére támaszkodtam [Élő és Szármes, 2015a.]. 

 

6.1 Üzleti intelligencia és adattudomány (data science) 

Az üzleti intelligencia (BI) egy konzisztens metrikára fókuszál, amellyel mérhető a vállalat 

múltbeli teljesítménye több dimenzióban (például Balanced Scorecard rendszer), és amely 

alapjául szolgál az üzleti tervezésnek. Ide tartozik a teljesítménymutatók kialakítása, amelyeken 

keresztül követhető aztán a vállalat teljesítménye. A mérőszámokat és indikátorokat általában 

egy OLAP12 rendszerbe töltik be, és ez szolgál a különféle riportok alapjául. 

A prediktív analitika és az adatbányászat (data science) ezzel szemben analitikai és gépi 

tanuló technikák olyan kombinációjára utal, amelyekkel rejtett mintázatokat, összefüggéseket 

lehet felderíteni az adatokban. A módszerek közé tartozik a regresszióanalízis, az asszociációs 

szabályok, az optimalizáció, a Monte Carlo szimuláció, stb. Ezekkel a módszerekkel 

összetettebb kérdéseket lehet megválaszolni. 

                                                 

12 OLAP (Online Analytical Processing): adatok interaktív elemzését szolgáló rendszer, amelynek lényege egy 

többdimenziós adatmodell, amely lehetővé teszi komplex lekérdezések gyors végrehajtását [Codd et al., 1993]. 
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Mind a üzleti intelligencia mind a prediktív analitika, adatbányászat szükséges a vállalat 

működéséhez, az üzleti kihívások sikeres megválaszolásához. Az adatelemzési tudomány 

azonban gyakran Big Data feladatokkal, nagy mennyiségű, hiányos vagy nem strukturált 

adatokkal foglalkozik, ami nagyobb szorgalmat, adatelőkészítést és adattisztítást követel meg, 

mint egy hagyományos üzleti intelligencia projekt, amely jellemzően jól strukturált adatokkal 

dolgozik egy adattárházban vagy OLAP kockában (49. ábra). A Big Data analitikai feladatoknál 

ezért még fontosabb a strukturált munkavégzés, hogy a projekt valóban elérje a kitűzött célokat. 

 

 

49. ábra: Az üzleti intelligencia és az adattudomány viszonya 

Forrás: EMC, 2013. 

 

Sok elemzési probléma nagynak és ijesztőnek tűnik elsőre, de egy jól definiált analitikai 

folyamat segít a komplex problémák kezelhető feladatokra történő lebontásában. A jól felépített 

analitikai folyamat egy jól áttekinthető, megismételhető módszert ad az elemzés elvégzésére. 

Segít az idő megfelelő beosztásában, például a folyamat elején kellő figyelmet fordít az üzleti 

probléma világos megfogalmazására. Gyakori hiba, hogy az adatgyűjtés és –elemzés 

elkapkodott elkezdése miatt, nem fordítanak elegendő időt az üzleti probléma körüljárására. 

Ennek a következménye az lehet, hogy a projekt közepén a résztvevők (14. táblázat) azt veszik 

észre, hogy az üzleti szponzorok más probléma megoldását keresik, mint az elemzők.  
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14. táblázat: Egy adatelemzési projekt szereplői 

Szereplő Leírás 

Üzleti felhasználó Az a szereplő, aki felhasználja majd a projekt eredményét, és aki 

tanácsokkal és információkkal láthatja el a projetkcsapatot a célokkal, 

a várt eredményekkel, azok hasznosításával kapcsolatban. 

Projekt szponzor A projekt indításáért felelős személy, aki biztosítja a projekt 

finanszírozását, illetve értékeli a projekt végeredményét. 

Projekt menedzser Biztosítja, hogy a célok adott időben és minőségben teljesüljenek. 

Üzleti elemző Az üzleti terület szakértője, aki jól érti az adatok, üzleti indikátorok, 

mérőszámok területét riportolási szempontból. 

Adatmérnök Alapos technikai ismeretekkel rendelkező szakember, aki segíti az SQL 

lekérdezések, adatkivonási és –tisztítási problémák megoldását. 

Adatbázis 

adminisztrátor 

A projektcsapat munkájához szükséges adatbázisok rendelkezésre 

bocsátásával és konfigurációjával támogatja az elemzőmunkát. 

Adattudós Megfelelő szakértelemmel rendelkezik az elemzési technikák terén, a 

megfelelő módszereket alkalmazza az üzleti problémák megoldására, 

és biztosítja, hogy a projekt eléri a kívánt analitikai célkitűzéseket. 

Forrás: EMC, 2013. 

 

6.2 Tudásfeltárás adatbázisokban 

Fayyad és szerzőtársai klasszikus cikkükben [Fayyad et al., 1996.] leírják az adatbázisokban 

rejlő tudás felfedezésének (Knowledge Discovery in Databases, KDD) folyamatát. A KDD 

folyamat interaktív és iteratív, több lépésből épül fel: 

 Az első lépés az adott alkalmazási terület megértése és a felfedezési folyamat 

céljához szükséges előzetes tudás megszerzése. Ehhez meg kell ismerni az ügyfél 

szempontrendszerét is. 

 A második a cél adathalmaz létrehozása: a rendelkezésre álló adatokból ki kell 

választani azokat az adathalmazokat, illetve azokat a változókat vagy mintákat, amin 

aztán elvégzik a tudásfeltárás folyamatát. 

 A harmadik lépés az adatok tisztítása és előzetes feldolgozása. Az alapvető 

műveletek közé tartozik a zaj eltávolítása, döntés a hiányzó adatok kezeléséről, az 

időbeli változások felmérése (50. ábra). 
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50. ábra: Az ETL-folyamat 

Forrás: Felden, 2015. 

 

 A negyedik lépés az adatok redukciója és projekciója: ki kell választani az adathalmazt 

jól reprezentáló jellemzőket a feladat céljától függően. A dimenzionalitás 

csökkentésével vagy különböző transzformációs módszerekkel, a vizsgált változók 

száma csökkenthető, ami elősegíti az elemzést. 

 Az ötödik lépés a tudásfeltárási folyamat első pontban meghatározott célját segítő 

adatbányászati módszerek kiválasztása. Például az adathalmaz vizsgálata statisztikai 

módszerekkel, illetve klasszifikáció, regresszió, kluszteranalízis, stb. 

 A hatodik lépés az adatok feltáró elemzése, a modellek és hipotézisek kiválasztása. Ide 

tartozik a megfelelő adatbányász módszerek és algoritmusok kiválasztása, amelyek 

segítségével feltárhatók az adatokban rejtőző minták. Ide tartozik a modellekről és 

paramétereikről történő döntés: másképp kell kezelni egy kategorikus adatokra 

vonatkozó modellt, mint egy valós változók vektoraira vonatkozó modellt. Figyelembe 

kell venni az ügyfél szempontjait, aki számára például fontosabb lehet, hogy értse a 

modell működését, mint a modell előrejelző képessége. 

 A hetedik lépés az adatbányászat: érdekes minták keresése az adatokban klasszifikációs 

szabályokkal, döntési fákkal, regresszióval, kluszteranalízissel. Ez az előző lépések 

gondos elvégzése nagyban elősegíti ennek a lépésnek az eredményességét. 
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 A nyolcadik lépés a feltárt minták értelmezése, vagy az előző lépések iteratív 

megismétlése. Ide tartozhat a feltárt minták, modellek, illetve az adatok megfelelő 

vizualizációja is. 

 A kilencedik lépés a feltárt tudásnak megfelelő cselekvés a tudás direkt felhasználása 

révén vagy a kinyert információ bevitele egy másik rendszerbe, akár egyszerű 

dokumentációja és kommunikációja a megfelelő felek irányába. Ezen a ponton kell 

megvizsgálni a feltárt tudáselemek és a már meglévő (vélt vagy feltárt) tudáselemek 

közötti konfliktusokat. 

 

A tudás felfedezésének folyamata erősen iteratív, és könnyen előfordulhat, hogy egy 

lépésnél vissza kell lépni az előző lépéshez. A lépések alapvető lefutását az 51. ábra illusztrálja. 

A tudásfeltárással foglalkozó munkák többsége a hetedik lépésre az adatbányászatra fókuszált. 

A folyamat gyakorlati sikeréhez azonban a többi lépés is hasonlóan fontos. 

 

 

51. ábra: Az adatokban rejlő tudás felfedezési folyamata 

Forrás: Fayyed et al., 1996. 

 

6.3 A Forrester Research által javasolt elemzési folyamat 

A Forrester Research tanulmánya a prediktív analitikai megoldásokról hasonló gondolatokat 

fogalmaz meg, mint Fayyad és szerzőtársai klasszikus cikke [Gualtieri és Curran, 2015.]. A jó 

elemzési folyamat mindig a megfelelő kérdésekkel kezdődik. Üzleti környezetben például 

valamilyen folyamat optimalizálása lehet a cél, és a kérdés pedig az lehet, hogy hogyan lehet 

növelni az értékesítést, az árakat, a profitabilitást vagy a hatékonyságot. Gyakori cél valamilyen 
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kockázat csökkentése, itt olyan kérdések merülhetnek fel, hogy mely ügyfelek készülnek 

elpártolni a cégtől, melyik ügyfél nem tudja majd várhatóan fizetni a törlesztést (például egy 

banknál), vagy mely ügyfeleknél valószínű visszaélés (például egy biztosítónál). 

A prediktív analitika különböző algoritmusok segítségével mintákat keres az adatokban, 

amelyek alapján előre jelezhetők jövőbeli események: például megalkotható egy olyan modell, 

amely megjósolja, hogy várhatóan mely ügyfelek fordulnak el a cégtől. Egy telekommunikációs 

cég bizonyos vevőadatok (például a hívások száma, hossza, SMS üzenetek száma, havi átlagos 

számlaérték és sok más változó) alapján alkothat egy modellt, ami meghatározza, hogy 

várhatóan mely ügyfelek váltanak át más mobilszolgáltatóhoz. Ha cég az elemzés segítségével 

meg tudja határozni, hogy mi az oka az ügyfelek átvándorlásának, akkor még időben lépéseket 

tehet, hogy ezt megelőzze. Ez az elemzési folyamat nem egyszeri eset, a cégnek az új, aktuális 

adatokon újra és újra le kell futtatni az elemzést, hogy a modellek érvényesek legyenek, 

tükrözzék az aktuális piaci helyzetet. Egyes cégek hetente végzik az elemzést, mások 

lényegében folyamatosan. 

 

52. ábra: Az adatokban rejlő tudás kinyerésének lépései 

Forrás: Gualtieri és Curran, 2015. 

 

Az igazi felismerések mindig mély, kreatív kérdésekkel kezdődnek. Ha megvannak a 

kérdések, akkor a Forrester a következő hat lépést (52. ábra) javasolja a válaszok megtalálására: 
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1. A szükséges adatok azonosítása és a források megtalálása. A potenciálisan értékes 

adat sok, akár nehezen hozzáférhető helyen, formában létezhet, akár a cégen belül 

(adatsilók az egyes céges területeken), akár a cégen kívül (közösségi média, állami 

adatok, fizetős adatforrások). Vizualizációs eszközökkel meg lehet vizsgálni, hogy 

mely adatok lehetnek relevánsak a prediktív analitikai modell megalkotásához. 

2. Az adatok előkészítése a prediktív analitika egyik kihívása. A felhasználók gyakran 

ezzel töltik a projekt háromnegyedét: ki kell számolni az aggegált mezőket, 

formázni kell az adatokat, törölni a felesleges karaktereket, kezelni a hiányzó 

adatokat, összekapcsolni több adatforrást. 

3. A prediktív modell megépítése. A megfelelő szoftver eszközökkel és a terület 

ismeretével be lehet vetni a szükséges statisztikai módszereket és gépi tanuló 

algoritmusokat a modell megalkotásához. A legjobb modell függ az adatok 

típusától, rendelkezésre állásától, az előrejelzés céljától. Az elemzők az adathalmaz 

egyik része a „tréningadatok” segítségével építik fel a modellt, majd a 

„tesztadatokon” értékelik a teljesítményét. 

4. A modell hatásosságának és pontosságának értékelése. A prediktív analitika a 

valószínűségekről szól. A modell prediktív erejének a kiértékeléséhez az elemzők 

azt vizsgálják, hogy mennyire képes előre jelezni a tesztadatokat. Ha a modell jól 

működik a tesztadatokon, akkor jó jelölt a gyakorlatban történő bevezetésre. 

5. A modell alkalmazásával gyakorlati lépéseket kell megfogalmazni. Az 

előrejelzésnek kevés értéke van, ha nem engedi a lehetőségek megragadását vagy a 

negatív esemény elhárítását. Az üzleti terület munkatársainak meg kell tanulniuk 

megbízni az előrejelzésekben, a modelleket építő adattudósoknak pedig tanulniuk 

kell tőlük az üzleti folyamatokról és arról, hogy milyen tudásra lenne szükség az 

adott folyamat vagy tevékenység javításához. 

6. A modell működését, előrejelző erejét folyamatosan követni és javítani kell. A 

prediktív modellek annyira pontosak, mint a betáplált adatok, és idővel romlik a 

működésük. Az új adatokat tehát újra be kell tölteni, és problémák esetén az 

adatszakértőknek változtatniuk kell a modell paraméterein, esetleg új változókat 

kell bevonni, stb. 
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6.4 Az EMC adatelemzési életciklusa 

Jelen alfejezet az EMC informatikai nagyvállalat egyik oktatási anyaga alapján mutatja be a 

vállalat által ajánlott analitikai folyamatot. Az 53. ábra ezt az adatelemzési életciklust mutatja. 

Ez is hat lépésből épül fel, és sok hasonlóság figyelhető meg a Forrester előzőekben bemutatott 

modelljével. 

A folyamat során sokszor egy fázisból vissza kell lépni egy előző fázisba, mert olyan 

információk merülnek fel, hogy módosítani, finomítani kell az előző fázisok munkáját a 

felmerült új információk fényében. Ezt fejezik ki az ábrán látható visszacsatolások: a fázisok 

többször ismétlődhetnek, amíg elérik a továbblépéshez szükséges információs szintet. 

 

 

53. ábra: Az EMC adatelemzési életciklusa 

Forrás: EMC, 2013. 

 

1. Az első fázis a felfedezés. Ennek során kell megismerni az adott üzleti területet, 

illetve az előzetes eseményeket, hogy volt-e hasonló projekt a múltban, amelyből 

tanulni lehet az adott projekt vonatkozásában. Meg kell becsülni a projekt 

elvégzéséhez szükséges erőforrásokat az emberek, a technológia, az idő és az 

adatok vonatkozásában. Az üzleti problémát elemzési kihívásként kell 
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átfogalmazni, amelyet aztán a következő fázisokban kell megoldani. Itt kell 

megfogalmazni a kiinduló hipotéziseket is. 

2. A második fázis az adatok előkészítése. Ki kell alakítani az analitikai környezetet, 

amelyben a munka folyik a projekt során. Itt kerül sor az extrakciós, 

transzformációs és adatbetöltési feladatok elvégzésére, amelyek révén bekerül a 

rendszerbe az adat, és megindulhat az elemzési munka. Meg kell vizsgálni az 

adatokat, hogy aztán tovább lehessen lépni a harmadik fázisra. 

3. A harmadik fázis a modelltervezés. Itt kell meghatározni a módszereket, 

technikákat és folyamatokat az elemzési modellek értékeléséhez. Az adatok 

felfedezésével, a változók közötti kapcsolatok felderítésével lehet kiválasztani a 

fontos változókat és a használandó modelleket. 

4. A negyedik fázis a modellépítés. Itt kell kialakítani az adathalmazokat a 

teszteléshez, a tanításhoz és az éles alkalmazáshoz. A modellek és folyamatok 

futtatásához, teszteléséhez megfelelő hardver és szoftver környezetre van szükség. 

5. Az ötödik fázis az eredmények kommunikációja. A felfedező fázisban 

megfogalmazott kritériumok alapján meg kell határozni, hogy a projekt elérte-e a 

kívánt célt. Meg kell fogalmazni a legfontosabb felismeréseket, számszerűsíteni 

kell az üzletre gyakorolt hatást, az értékteremtést, és elő kell készíteni az 

eredmények kommunikációját az érintett felek irányába. Ezt követi a tényleges 

kommunikáció, ami egy sokszereplős nagyvállalati projektnél összetett folyamat. 

6. A hatodik fázis a projekt eredményeként létrejött megoldás eredmények 

bevezetése. Ehhez be kell számolni a projekt eredményeiről, és át kell adni a 

kódokat, dokumentumokat a megfelelő üzleti területeknek. Az éles üzleti 

rendszerekben egy pilot projekt keretében érdemes bevezetni az új megoldást. 

Nagyon fontos az eredmények meggyőző megfogalmazása, amely világosan 

kifejezi az elérhető többletértéket, és elkötelezi őket a bevezetés mellett. Ha egy 

technikailag pontos elemzés eredményeit nem sikerül megfelelően átadni a 

hallgatóságnak, akkor nem fogják látni a benne rejlő értéket, és az elemzési munka 

nem éri el kellő eredményt. 

 

6.4.1 Az adatok felfedezése 

A felfedezési szakaszban kell körüljárni az üzleti problémához kapcsolódó szakterületet, 

illetve megbecsülni azt, hogy milyen erőforrásokra van szükség a projekt elvégzéséhez. 
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Figyelembe kell venni a szükséges eszözöket és technológiákat, illetve azokat a rendszereket, 

amelyeket a későbbi fázisokban használni kell a modellek kialakításához és bevezetéséhez. 

Meg kell nézni azt is, hogy az üzleti felhasználók várhatóan mennyire lesznek képesek a 

gyakorlatban használni a projekt eredményét, rendelkeznek-e megfelelő ismeretekkel, 

tapasztalattal. Ez befolyásolja az elemzési technikák kiválasztását és a bevezetés módját, 

formáját. A projektcsapat összeállításánal biztosítani kell, hogy a benne szereplő üzleti 

szakértők, ügyfelek, elemzők és projektmenedzserek hatékony csapatot alkossanak. Meg kell 

becsülni azt is, hogy várhatóan mennyi idejüket fogja lekötni a projekt. 

Az erőforrásigény meghatározása után lehet pontosabban megfogalmazni az üzleti 

problémát és az elemzési problémát. Itt kell azonosítani a kulcsszereplőket és érdekeiket. Meg 

kell határozni, hogy az egyes érintettek milyen eredményt várnak a projekttől, és milyen 

kritériumok alapján fogják sikeresnek tekinteni a projektet. Érdemes feltérképezni, hogy milyen 

tevékenységet és részvételt várunk el az egyes érintettektől és résztvevőktől. Ezáltal 

elkerülhető, hogy például a projektben egy érintett jóváhagyására várjunk, aki igazából csak 

tanácsadónak tekinti magát a folyamatban. 

A felfedezési szakasz utolsó lépése az első hipotézisek felállítása, amelyeket bizonyítani 

vagy cáfolni lehet az adatok segítségével. Érdemes több hipotézist megfogalmazni, mert ezek 

fogják a későbbi tesztek alapját képezni, és irányítják az elemzési folyamatot. A hipotézisek 

alapján lehet megmondani, hogy milyen mennyiségű, típusú, időtartamú adatra van szükség a 

hipotézis teszteléséhez. Ebből már következnek a szükséges adatforrások, és biztosítani kell az 

ezekhez való megfelelő hozzáférést. Meg kell határozni, hogy milyen jellemzői vannak a 

szükséges adatoknak, milyen a szerkezetük, mennyiségük, keletkezési vagy változási 

sebességük. Ez befolyásolja, hogy milyen eszközökre és technikákra lesz a szükség az elemzési 

folyamat következő szakaszaiban. Az adatok vizsgálata segít annak átgondolásában is, hogy 

milyen mennyiségű adatra van szükség. Ezt érdemes a területi szakértőkkel is egyeztetni. 

A folyamat második szakaszába akkor lehet továbblépni, ha elegendő információ áll 

rendelkezésre az elemzési terv megfogalmazásához. A tervet érdemes megmutatni az 

érintetteknek, mert ez segít annak tisztázásában, hogy sikerült-e világosan megfogalmazni az 

üzleti problémát és a megoldás tervezett menetét. 

 

6.4.2 Az adatok előkészítése 

A folyamat második szakasza az adatok előkészítése. Általában ez a leginkább iteratív és 

leghosszabb időt igénybe vevő fázis. Itt kell meghatározni azt a környezetet, ahol meg lehet 
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vizsgálni az adatokat az éles adatbázisok zavarása nélkül. Például ha egy projektben egy cég 

pénzügyi adataival kell dolgozni, akkor nem lehet a szervezet fő adatbázisának produktív 

verzióját használni, mert az szigorúan felügyelt és nem lehet zavarni a riportolási 

tevékenységeket. Az adatokat ezért egy kísérleti elemzési környezetben (analytical sandbox) 

kell összegyűjteni. Ezek lehetnek összesített adatok, strukturált adatok, nyers adatfolyamok, 

nem strukturált szövegadatok naplófájlokból, stb. 

Az analitikai környezet kapacitását kellően nagyra, kb. az adott vállalat adattárházának a 

tízszeresére kell méretezni. Az adatforrások felé megfelelő hálózati kapcsolatokat és nagy 

sávszélességet kell biztosítani, hogy gyors legyen az adatok kivonása, transzformációja és 

betöltése. A hagyományos elemzési feladatoknál ez a jellemző sorrend, de a Big Data 

projekteknál az adatok betöltése jellemzően megelőzi az adatok transzformációját. Ez azt 

jelenti, hogy az adatokat nyers formában töltik be az adatbázisba, ahol az elemzők később is 

eldönthetik, hogy milyen formába alakítsák át az adatokat, de akár nyers formában is 

hagyhatják. 

Az adatok nyers formában történő bevitele az analitikai környezetbe több okból is előnyös 

lehet. Egy hitelkártyacsalások felderítését célzó elemzésnél például a kiugró adatpontok nagy 

kockázatú tranzakciókat jelentenek, amelyek kártyacsalásra utalhatnak. A transzformáció korai 

alkalmazásával ezek a kiugró adatok szándékolatlanul kiszűrődhetnek vagy átalakítódhatnak 

betöltés előtt. Emiatt előnyösebb az extrakció-betöltés-transzformáció sorrend alkalmazása, 

mert itt a nyers adatok is benne lesznek az analitikai környezetben. Így az adatbázisban 

egyszerre szerepelhet a tisztított adat, illetve az eredeti állapot. A második fázis során erős 

informatikai támogatásra van szükség a projektben, elsősorban az adatbázis adminisztrárok 

részéről. 

A második fázis kritikus jelentőségű az elemzési folyamatban. Ha nem áll rendelkezésre 

elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű adat, akkor nem végezhetők el a folyamat 

következő lépései. Ebben a szakaszban meg kell határozni az adatforrásokat, a célmezőket, meg 

kell vizsgálni az adatok konzisztenciáját, megnézni, vannak-e hiányzó adatok, vannak-e kiugró 

adatpontok, az egyes adatmezőkhöz tartozó értékek értelmesek-e. Meg kell vizsgálni vannak-e 

szabályos mintázatot követő hibák, fel kell deríteni ezek okát. Meg kell nézni, hogy az egyes 

adatok értelmezése, mérése minden esetben megfelel-e a leírásnak, nem voltak-e változások. 

Az adatok gondos vizsgálata és alapos ismerete nagyon lényeges a modellalkotásnál. A 

harmadik fázisba akkor lehet továbblépni, ha elegendő mennyiségű jó minősége adat áll 

rendelkezésre a modellépítés megkezdéséhez. 
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6.4.3 Modelltervezés 

A harmadik fázis az előkészítő munkák utolsó lépése az analitikai modellek futtatása előtt. 

Itt kell megtervezni a tényleges analitikai munkát és kísérleteket az első szakaszban 

megfogalmazott hipotézisek alapján. Ezek a hipotézisek segítenek az analitikai feladatok 

kialakításában, a megfelelő módszerek kiválasztásában. A hipotézisek alapján át kell gondolni, 

hogy milyen inputok adatokra van szükség, meg kell vizsgálni, hogy ezekkel meg lehet-e 

vizsgálni a hipotézisekben megfogalmazott eredményeket. Az adott probléma vizsgálatára 

gyakran többféle módszer van, ezek közül kell kiválasztani a konkrét feladathoz leginkább 

illeszkedő, legjobban használható módszert, illetve akár átgondolni a szükséges input adatokat. 

Az adatok szerkezete erősen befolyásolja a következő szakaszban alkalmazandó eszközöket 

és technikákat. A szöveges vagy a tranzakciós adatok elemzése különböző eszközöket és 

megközelítéseket követel meg, mint a piaci kereslet előrejelzése pénzügyi adatok alapján 

(szövegfeldolgozás hangulatelemzéssel vagy regressziós modellek). 

Meg kell bizonyosodni arról, hogy az elemzési technikák lehetővé teszik az üzleti 

célkitűzések elérését, és a munkahipotézisek elfogadását vagy elvetését. Sok esetben az 

érintettek és a szakértők már nagyjából tudják a projekt elején, hogy milyen változókat és 

elemzési módszereket érdemes bevonni az elemzésbe. Megfogalmazódott bennük néhány 

hipotézis, általában épp emiatt indították el a projektet. Hiába ismerik azonban a szakterületet 

és a problémát, gyakran nincsenek tisztában az adatok és a modellezés részleteivel. Ez pedig 

elengedhetetlen a hipotézis megfelelő bizonyításához vagy megcáfolásához. Előfordulhat, hogy 

helyesen éreznek egy kapcsolatot, de más a háttérben álló magyarázat, mint gondolják (a 

korreláció nem jelent ok-okozati kapcsolatot). Az adattudósok feladata a feltevések és a 

hipotézisek gondos vizsgálata. 

Az üzleti problémától függően sok esetben elegendő a korreláció kimutatása bizonyos 

változók között (fekete doboz előrejelzés), más esetekben azonban ok-okozati összefüggéseket 

kell feltárni (például magyarázóerejű modellre van szükség vagy olyan esetekre is 

következtetést kell levonni, amelyek távolabb esnek az eredeti megfigyelésektől). A változók 

kiválasztása után ki kell választani a legmegfelelőbb modellt, itt először a fő adatbányászati és 

prediktív analitikai technikákat kell végiggondolni. 

A következő szakaszba akkor lehet továbblépni, ha sikerült kiválasztani a kipróbálandó 

modell típusát, és ennek alapján tovább finomítható az elemzési terv. Szükség van az általános 

módszertanra, a változók és a technikák ismeretére, továbbá a munkafolyamat vázlatára. 
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6.4.4 Modellépítés 

A negyedik szakasz a modellépítés. Ebben a szakaszban különböző modelleket illesztenek 

a tanulási adatokhoz, majd kiértékelik a modellek teljesítményét a tesztadatokkal. Ezt a munkát 

az analitikai kísérleti környezetben hajtják végre, nem az éles termelési környezetben. A 

modelltervezés és a modellépítés szorosan összefüggő szakaszok. A gyakorlatban több iteráció 

történik, míg kiválasztásra kerül a végső modell. Még ha a modellezési technika és logika 

nagyon bonyolult is, ez a szakasz általában elég rövid, lényegesen rövidebb, mint az első és a 

második szakasz. A tapasztalatok alapján több időt kell betervezni az adatok megismerésére és 

előkészítésére (első és második szakasz), illetve az eredmények prezentációjára (ötödik 

szakasz). 

Ebben a szakaszban kell létrehozni, majd lefuttatni a harmadik szakaszban megtervezett 

modelleket. Lehetőség szerint optimalizálni kell a kódot a kapcsolódó adatbázisok 

figyelembevételével, hogy később megfelelő teljesítménnyel működjön az algoritmus. A 

modellt és eredményeit validálni és dokumentálni kell. 

A modell finomítása során át kell gondolni a következő kérdéseket: 

 A modell érvényes és pontos-e a tesztadatokon? 

 A modell viselkedése logikus-e a szakértők számára (ésszerűnek tűnő válaszokat 

ad-e)? 

 A modell pontossága elegendő-e az üzleti cél eléréséhez? 

 Nincsenek-e benne nagyobb hibák (a hamis pozitív vagy hamis negatív 

eredmények mekkora problémát okozhatnak)? 

 A modell paraméterei összhangban állnak-e az adott szakterületen érvényes 

tapasztalatokkal? 

 Elegendő-e az adatok mennyisége, kell-e bővíteni vagy szűkíteni a változók körét? 

 Megfelelő-e a modell típusa vagy jobb lenne egy másfajta modell alkalmazása?  

Az ötödik fázisba akkor lehet továbblépni, ha a kifejlesztett modell megbízható, vagy nem 

lehetséges megfelelő választ adni a problémára. 

 

6.4.5 Eredmények megfogalmazása és kommunikációja 

Az ötödik szakaszban történik az eredmények és a fontos megállapítások, következtetések 

megfogalmazása és kommunikációja az érintettek irányába. A modell futtatása után értékelni 

lehet a modell eredményeit, hogy az eredmények statisztikailag szignifikánsak és érvényesek-
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e. Meg kell nézni, hogy mely adatpontok és eredmények meglepőek, melyek vannak 

összhangban az első fázisban megfogalmazott hipotézisekkel. A tényleges eredmények és a 

kezdeti hipotézisek összehasonlítása segíti további ötletek és felismerések megfogalmazását, 

ami nem lenne lehetséges a kezdeti hipotézisek nélkül. 

A modell eredményét össze kell hasonlítani a korábbiakban megfogalmazott 

sikerkritériumokkal. Át kell gondolni, hogyan lehet a legjobban kommunikálni az 

eredményeket és megállapításokat a csopor tagjai és az érintett szereplők felé. Nem szabad 

elfeledkezni a modellhez kapcsolódó feltevésekről, a modell esetleges korlátairól, hibáiról. 

Világosan ki kell emelni az eredményeket. 

Az elemzés eredményei alapján javaslatokat kell megfogalmazni a jövőbeli munkáról, a 

jelenlegi folyamatok javításáról. Át kell gondolni, hogy az egyes érintett szereplőknek mire van 

szükségük, hogy el tudják látni a feladatukat. A szponzoroknak például meg kell mutatniuk a 

projekt eredményességét, a munkatársaknak meg kell érteniük, hogy a modell hogyan 

befolyásolja majd az általuk végzett üzleti folyamatokat (egy ügyfélelvándorlási modellnél 

például a marketing kollégáknak tudniuk kell, hogyan tudják felhasználni a modell 

előrejelzéseit az ügyfelek megtartása érdekében), az IT kollégáknak pedig tudniuk kell, hogyan 

vigyék át a projekt fejlesztéseit éles környezetbe. Mindezek érdekében ki kell emelni a 

projektből származó üzleti előnyöket, mert ezek indokolják a javaslatok tényleges bevezetését 

a vállalatnál. 

 

15. táblázat: A Big Data elemzési projekt kimeneti elemei 

1. Prezentáció a projekt szponzorainak 

 átfogó összefoglaló a felső szintű vezetőknek 

 kulcsüzenetek megfogalmazása a jobb döntéshozáshoz 

 az elemzési eredmények bemutatása letisztult, átlátható ábrákkal 

2. Prezentáció az elemző munkatársaknak 

 változások az üzleti folyamatban 

 változások az elemzésekben 

 részletesebb információkkal és technikai jellegű grafikonokkal 

3. Programkód az informatikusoknak 

4. Technikai specifikáció és dokumentáció a kód implementálásához 

Forrás: EMC, 2013. 
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A hatékony kommunikáció érdekében ki kell választani az eredmények és felismerések 

közül a legfontosabbakat, és számszerűsíteni kell ezek üzleti értékét. Sok esetben ez a 

számszerűsítés nem is olyan egyszerű. Megfelelően dokumentálni kell az elemzésből származó 

fontos megállapításokat és felismeréseket. Ez a dokumentáció és prezentáció lesz az elemzési 

folyamat igazán látható része a külső érintettek felé, ezért gondosan kell összeállítani, hogy 

világosan tartalmazza az eredményeket, a módszertant és az üzleti értéket. Egy elemzési projekt 

kimeneti elemeit mutatja a 16. táblázat. 

 

6.4.6 Alkalmazás és bevezetés 

A hatodik szakasz az elemzési eredményeinek az alkalmazási, bevezetési szakasza. Ha az 

üzleti érték, előny kellően meggyőző, akkor egy pilot projekt keretében ellenőrzött módon kell 

bevezetni az új módszereket, folyamatokat, csak ez után kerülhet sor az éles környezetben 

felhasználók széles köre felé történő bevezetésre. A negyedik szakaszban sor került a modell 

értékelésére egy kísérleti környezetben, és itt a hatodik szakaszban kerül először kipróbálásra a 

modell éles üzleti környezetben. A biztonság kedvéért érdemesebb egy pilot keretében kisebb 

körben bevezetni a szoftvert. Ez csökkenti a kockázatokat, mert a pilot projekt eredményeiből, 

esetleges problémáiból sokat lehet tanulni, majd el lehet végezni a szükséges módosításokat, 

mielőtt a teljes vállalatnál bevezetésre kerül az új eszköz és folyamat. 

A pilot projekt során új szereplők kerülhetnek bele a projektbe: az éles rendszerekért felelős 

mérnökök és menedzserek, akik más szemmel nézik a fejlesztést, más céljaik és problémáik 

vannak. Számukra kiemelten fontos, hogy az új modell gond nélkül illeszkedjen az éles 

rendszerbe és a már meglévő folyamatokhoz. Célszerű kezdetben gondosan figyelni az éles 

rendszerből a modellbe kerülő adatokat (vannak-e anomáliák), illetve a modellfutás és 

erőforrásfelhasználás alakulását. 

A modell eredményeit újra kell értékelni az éles környezetben eltöltött bizonyos idő után. Meg 

kell nézni, hogy a modell elérte a kitűzött célokat, megfelel-e az elvárásoknak, és valóban 

megtörténnek-e a kívánt változások (például a bevétel növekedése, az elvándorlás csökkenése). 

Ha nem teljesülnek ezek a várt üzleti eredmények, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez a modell 

pontatlansága miatt van-e, vagy a munkatársak nem követik megfelelően a modell 

előrejelzéseit. 
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6.5 A folyamatajánlások összehasonlítása 

Az előzőekben ismertetett folyamatajánlások között sok közös vonás figyelhető meg. 

Mindegyik esetben az üzleti probléma megismerésével, körüljárásával és megfelelő kérdések 

vagy hipotézisek megfogalmazásával indul az elemzés. 

Az EMC (nagy)vállalati szemléletű tanulmányában hangsúlyos a gazdaságosság és a 

megtérülés szempontja is, ezért a „felfedezési” szakaszban az elemzési projekthez szükséges 

erőforrások előzetes felmérését ajánlja. Számba kell venni a szükséges eszközöket és 

technológiákat, illetve meg kell vizsgálni a projektben rendelkezésre álló adattípusokat. Ennek 

alapján lehet meghatározni, hogy elegendő-e a rendelkezésre álló adat a projektcélok eléréséhez 

vagy adatokat kell gyűjteni, vásárolni vagy átalakítani. 

Az emberi erőforrások kiemelten fontosak. A projektcsapat összeállításánál biztosítani 

kell, hogy a benne szereplő üzleti szakértők, ügyfelek, elemzők és projektmenedzserek 

hatékony csapatot alkossanak, és meg kell becsülni, hogy várhatóan mennyi idejüket fogja 

lekötni a projekt. Fontos kérdés, hogy az üzleti felhasználók várhatóan mennyire lesznek 

képesek a gyakorlatban használni a projekt eredményét, rendelkeznek-e megfelelő 

ismeretekkel. Ez befolyásolja az elemzési technikák kiválasztását és a bevezetés módját. 

Ha nem áll rendelkezésre elegendő erőforrás a projekt sikeréhez, akkor további 

erőforrásokat kell bevonni. Jobb a projekt indításánál tárgyalni az erőforrásigényről, mert itt 

még van lehetőség a célok és megvalósíthatóság szem előtt tartása mellett biztosítani, hogy 

elegendő idő és erőforrás álljon rendelkezésre a megfelelő projektmunkához. 

Mindegyik folyamatleírásban lényeges szakasz az adatok előkészítése, tisztítása. 

Általában ez a leginkább iteratív és leghosszabb időt igénybe vevő fázis. Itt történik a megfelelő 

informatikai környezet kialakítása, ahol meg lehet vizsgálni az adatokat a produktív rendszerek 

zavarása nélkül. Ha például egy projektben egy cég pénzügyi adataival kell dolgozni, akkor 

nem lehet a szervezet fő adatbázisának produktív verzióját használni, mert nem szabad zavarni 

a mindennapi riportolási tevékenységeket. Fel kell építeni egy analitikai környezetet, amelynek 

a kapacitását kellően nagyra, kb. az adott vállalat adattárházának a tízszeresére kell méretezni. 

Az adatforrások felé megfelelő hálózati kapcsolatokat és nagy sávszélességet kell biztosítani, 

hogy gyors legyen az adatok kivonása, transzformációja és betöltése. A Big Data folyamatoknál 

a hagyományos extract-transform-load (ETL) műveleti sorrend helyett az extract-load-

transform (ELT) sorrend a jellemző.  

A tényleges elemzés a teljes folyamat időigényének csak kisebb részét teszi ki, itt az egyes 

folyamatajánlások eltérnek, de lényegében analitikai modellek tervezése, futtatása, kiértékelése 
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tartozik ide. Az adatok szerkezete és tulajdonságai befolyásolják az alkalmazandó eszközöket 

és technikákat (a szöveges vagy a tranzakciós adatok elemzése különböző eszközöket és 

megközelítéseket követel meg, mint a piaci kereslet előrejelzése pénzügyi adatok alapján). Az 

EMC itt is erősen figyelembe veszi az üzleti környezet sajátosságait, is kiemeli, hogy meg kell 

bizonyosodni arról, hogy az elemzési technikák lehetővé teszik az üzleti célkitűzések elérését. 

Ehhez át kell gondolni, hogy általában hogyan oldják meg az adott problémát, hogyan keresik 

a választ az adott kérdésre. Meg kell nézni, hogy egy hasonló megközelítés működhet-e a 

rendelkezésre álló adatokkal, vagy másik megközelítésre van szükség. Sokszor jó ötleteket 

lehet gyűjteni más iparágban felmerült hasonló problémák megoldásából. 

A legfontosabb változók megragadására kell törekedni, nem szabad túl sok változót 

bevonni a modellbe. Az egyes modellváltozatok kiértékelésével lehet azonosítani az elemzés 

szempontjából fontos változókat. A tesztek után a legnagyobb hatást mutató változókra kell 

fókuszálni, csökkentve a probléma dimenzionalitását13. 

Az EMC módszertana kihangsúlyozza az elemzési projekt eredményeinek 

kommunikációját, míg ez a másik két helyen alig szerepel. A projektcsapat tagjai és az érintett 

szereplők felé történő kommunikációban világosan ki kell emelni az elért eredményeket, de 

nem szabad elfeledkezni a modellhez kapcsolódó alapfeltevésekről, egyszerűsítésekről, és a 

modell esetleges korlátairól, hibáiról sem. 

Az utolsó szakasz a bevezetés, illetve a továbbfejlesztés. Ha az üzleti elemzés 

megvalósítja a kitűzött üzleti célt, és az üzleti érték, előny kellően meggyőző, akkor egy pilot 

projekt keretében ellenőrzött módon történhet az új módszerek, folyamatok bevezetése, majd 

ezt követheti a felhasználók széles köre felé történő bevezetés. Ez csökkenti a kockázatokat, 

mert a pilot projekt eredményeiből, problémáiból sokat lehet tanulni, majd el lehet végezni a 

szükséges módosításokat, mielőtt a teljes vállalatnál bevezetésre kerül az új eszköz és folyamat. 

Az bemutatott folyamatajánlások nem igazán vezették figyelembe, hogy az üzleti és az 

informatikai fejlesztési feladatok más-már részlegnél történhetnek, mégis egységesen kell 

ezeket kezelni a projektben. A folyamatok leírásánál nem használták fel a 

folyamatmenedzsment eszközeit, szabványos jelöléseit. E hiányosságok javítására és a 

folyamat részletesebb, rendszerezettebb meghatározására törekedtem a következő alfejezetben, 

amely az általam kidolgozott folyamatajánlást, eljárást ismerteti. 

                                                 

13 Regressziós modell esetén meg kell keresni azokat a független változókat, amelyek leginkább magyarázzák 

az eredményváltozó változásait, és szoros kapcsolatban állnak az eredménnyel, de egymással kevéssé korrelálnak. 

Figyelembe kell venni a különböző adatmodellezési problémákat, mint például a kollinearitást. 
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6.6 Az 5+5 lépéses elemzési folyamat 

A Big Data elemzési munka, projekt eredményességét nagymértékben elősegíti egy 

világosan meghatározott tervezési és lebonyolítási folyamatleírás. Az általam kidolgozott 

folyamatszabályzat az üzleti és az adatfeldolgozási, informatikai oldal szerepét egyaránt szem 

előtt tartja, és egységesen kezeli. Lényegében követi az üzleti folyamatok validációjához 

kötödő logikát, amely azt ellenőrzi, hogy az üzleti folyamatok a szoftverelemek bevezetése, 

frissítése után is megfelelően működnek-e. Ez abban tér el a hagyományos szoftverteszteléstől, 

hogy elsősorban az üzleti folyamatokra fókuszál [Worksoft, 2008.]14. 

A Big Data technológia gyors terjedéséhez elengedhetetlen az elemzési munkához 

kapcsolódó menedzsment módszerek fejlődése, illetve az egyes lépések, elsősorban a tesztelés, 

bevezetés megfelelő automatizálása. Összetett, sok szereplőt érintő, hosszabb elemzési és 

szoftver bevezetési folyamatokról van szó. Egy ilyen folyamatot projektként kell kezelni, 

figyelembe véve az egyes szakaszok sajátosságait és a belső összefüggéseket. A vállalati 

környezetben elvárt hatékonysághoz szükség van egy folyamatszabályzat elkészítésére, amely 

magában foglalja a jó gyakorlatokat és a korábbi tapasztalatokat. Az EMC informatikai 

nagyvállalatnál kidolgozott modell alapján ezért kidolgoztam egy átfogó folyamatajánlást a Big 

Data elemzési folyamatra. Az egyes folyamatleírások hasonlósága természetes és törvényszerű, 

mert a Big Data elemzést mindenképpen össze kell építeni más vállalati rendszerekkel, hogy 

valóban üzleti értéket teremthessen a vállalat számára. 

Az általam kidolgozott 5+5 lépéses folyamatszabályzat (54. ábra) az üzleti és az informatikai 

oldal szerepét egyaránt meghatározza, és a folyamat lépéseit egységes keretbe helyezi. Az egyik 

lépésből a következőbe megfelelő eredmény esetén lehet továbblépni, illetve az is előfordulhat, 

hogy vissza kell lépni egy előző lépésre, lényegében egy iteratív folyamatról van szó. 

 

                                                 

14 A szoftverek hagyományos fejlesztési és minőségbiztosítási folyamatát a V modell írja le. A tesztelés követi 

a követelmények, architektúra és fejlesztés szakaszait (komponens teszt, integrációs teszt, rendszerteszt, 

felhasználói átvételi teszt). A hagyományos tesztelés a szoftver tervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódik, és a 

programkód hibáinak felfedezésére és javítására fókuszál. E folyamat fő felelőse az informatikai részleg. 

Az üzleti folyamatok validációja ezzel szemben az üzleti folyamatokat tartja szem előtt, amelyek végrehajtását 

a szoftver támogatja, és a hangsúly az üzleti kockázatok azonosításán és csökkentésén van, hogy megelőzze az 

üzleti működés hibáit. Ez a folyamat a szoftver használatához kötődik, és a folyamat fő felelőse az üzleti részleg. 

Az üzleti folyamatok validációja egy piramissal írható le: a piramis csúcsán vannak azok a kritikus folyamatok, 

amely nélkül az üzlet nem képes működni, innen lefelé haladva a folyamatok száma nő, miközben a kockázati 

szint csökken [Worksoft, 2008.]. 



 

131 

 

 
54. ábra: Ajánlott folyamatelemek és bejárási sorrend a kidolgozott saját módszertan szerint 

Saját szerkesztés 
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A folyamatot a BPMN15 (Business Process Model and Notation) szabványnak megfelelően 

modelleztem. A BPMN elsődleges célja, hogy egy szabványos jelölési rendszert definiáljon az 

üzleti folyamatok leírására, amely minden érintett üzleti vagy technikai résztvevő (üzleti 

elemzők, informatikai fejlesztők, végrehajtást irányító menedzserek) számára jól érthető. A 

BPMN tehát egyfajta közös nyelvként szolgál, segítve áthidalni az üzleti folyamatok tervezése 

és megvalósítása közötti szakadékot. A jelölés jól követhető az üzleti felhasználók számára, de 

megfelel bizonyos szemantikai szabályoknak is, amelyek megkönnyítik a folyamat gyakorlatba 

történő átültetését, például BPEL (Business Process Execution Language) végrehajtó nyelven 

történő leírás segítségével. A folyamatábra elkészítésére a Camunda nevű cég web-alapú 

szerkesztőrendszerét használtam (https://bpmn.io/). 

 

6.6.1 Az üzleti probléma meghatározása 

Az elemzési munka az üzleti probléma konkrét megfogalmazásával kezdődik. Ebben a 

fázisban a cél az üzleti probléma lényeges elemeinek a leírása. A kezdeti 

problémamegfogalmazás később finomodhat, változhat, ahogy a későbbi lépések új 

információkat tárnak fel. Szükség esetén vissza kell lépni ebbe a fázisba és módosítani a 

probléma megfogalmazásán. 

A problémához kapcsolódó szakterület megértése kulcsfontosságú. Bizonyos esetekben az 

adattudósok mély számítástechnikai és matematikai-statisztikai tudással bírnak, amely több 

területen is alkalmazható. Ebben a szakaszban fel kell mérni, hogy az elemzési munkát végző 

személyek elegendő tudással rendelkeznek-e a szakterületről, illetve mennyire szorosan kell 

együttműködni az üzleti felhasználókkal, akik jobban ismerik a szakterületet, de nem 

rendelkeznek mély elemzési ismeretekkel. 

 

 

                                                 

15 A BPMN üzleti folyamatok grafikus reprezentációjára szolgál egy üzleti folyamat modellben a folyamatábra 

technika felhasználásával. A BPMN alapvetően események (events), tevékenységek (activities), átjárók 

(gateways) és összekapcsoló objektumok (sequence flows, message flows, associations) segítségével írja le az 

üzleti folyamatokat, ezek medencék (pools) és sávok (lanes) segítségével rendszerezhetők, illetve további 

információk adhatók meg adatobjektumok (data objects), csoportosítások (groups) és megjegyzések (annotations) 

elhelyezésével (forrás: http://www.bpmn.org/). 
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6.6.2 Az üzleti folyamatok feltérképezése 

A probléma megfogalmazása után fel kell térképezni az érintett üzleti folyamatokat. Ez azt 

jelenti, hogy részletesen meg kell nézni, és meg kell érteni, hogyan zajlanak a kapcsolódó 

folyamatok. Ehhez beszélni kell az érintett területeken dolgozó kollégákkal, fel kell dolgozni  a 

kapcsolódó dokumentumokat. Ezek az információk segítenek az üzleti probléma konkrétabb 

megfogalmazásában, illetve a később a projektcélok pontosabb meghatározásában. 

Ebben a szakaszban lehet felderíteni, hogy milyen adatbázisokkal rendelkezik a szervezet, 

és milyen adatok, információk állnak rendelkezésre az egyes folyamatokról, amelyek majd az 

elemzések nyersanyagát jelenthetik. Rögzíteni kell, hogy mikor, hogyan kerülnek rögzítésre a 

lényeges adatok, mi az egyes adatmezők tartalma, jelentése. A szakasz során gyűjtött pontos 

információk nagymértékben segítik a későbbi munkát.  

 

6.6.3 Az adatok beszerzése 

A fenti szakasszal összhangban szükség van a megfelelő adatok, adatbázisok beszerzésére 

az adott területekről. Ekkor még jellemzően elegendő „mintákat” venni az adatokból, hogy 

tudjuk milyen formában és hogyan férhetők hozzá. Az adatok egyszerű feldolgozása már 

lehetővé teszi egyszerűbb számítások elvégzését, és az eddig felderített 

folyamatinformációkkal együtt segít annak meghatározásában is, hogy mely folyamatok 

jelentenek szűk keresztmetszetet, mely folyamatok problémásak, vagyis hol lehet vagy hol 

érdemes javítani az üzleti működést. 

 

6.6.4 Az üzleti célok megfogalmazása, projektterv kialakítása 

Az üzleti probléma és a kapcsolódó folyamatok részletes ismeretében lehet megfogalmazni 

a Big Data projekttel megcélzott üzleti célokat. Az analitikai projekt elindításának valamilyen 

oka van, és nagyon fontos a problémás pontok világos megfogalmazása, hogy biztosítani lehessen 

azok megoldását. Ez határozza meg, hogy milyen területekre kell kitérni vagy elkerülni az elemzési 

munka során. 

A megvalósítás érdekében ki kell alakítani egy projekttervet, amely tartalmazza az 

erőforrásokat és a feladatok, részfeladatok ütemezését. Az adatfeldolgozáshoz eszközök, a 

technológia, a szükséges adatok és szakértők számbavétele után lehet eldönteni, hogy elegendő 

erőforrás áll-e rendelkezésre a projekt sikeréhez, vagy további erőforrásokat kell bevonni. Jobb 
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a projekt indításánál tárgyalni az erőforrásigényről, mert itt még van lehetőség a célok és 

megvalósíthatóság szem előtt tartása mellett biztosítani, hogy elegendő idő és erőforrás álljon 

rendelkezésre a sikeres projektmunkához. 

 

6.6.5 Az adatok feldolgozása és előkészítése 

Innen indul a szűkebb értelemben vett adatfelgozási, fejlesztési folyamat: az adatok 

beszerzését és előkészítését követi a modellezés, majd az eredmények kiértékelése. Általában 

az adatok beszerzése és az elemzéshez szükséges formába hozása a leginkább iteratív és a 

leghosszabb időt igénybe vevő fázis.  

Össze kell írni a projekt számára rendelkezésre álló adattípusokat. Ennek alapján lehet 

meghatározni, hogy a rendelkezésre álló adatokkal várhatóan elérhetők-e a projektcélok vagy 

további adatokat kell gyűjteni, vásárolni vagy átalakítani. Ha nem sikerül elérni a várt 

eredményt, akkor jellemzően vissza kell lépni, más típusú modelleket is meg kell vizsgálni vagy 

más adatokat is be kell vonni az elemzésbe. 

 

6.6.6 Modellezés 

A modellezés előtt érdemes átgondolni, hogy általában hogyan oldják meg az adott 

problémát, hogyan keresik a választ a felmerült kérdésekre. Ezt követően meg kell vizsgálni, 

hogy egy hasonló megközelítés működhet-e a rendelkezésre álló adatokkal, vagy másik 

megközelítésre van szükség. Sokszor jó ötleteket lehet gyűjteni más iparágban felmerült 

hasonló problémák megoldásából. A modellezés során a legfontosabb változók megragadására 

kell törekedni, nem szabad túl sok változót bevonni a modellbe. Iteratív tesztelés segítségével 

lehet azonosítani az elemzés szempontjából fontos változókat. A tesztek után a legnagyobb 

hatást mutató változókra kell fókuszálni, csökkentve a probléma dimenzionalitását. Regressziós 

modell esetén például meg kell keresni azokat a független változókat, amelyek leginkább 

magyarázzák az eredményváltozó változásait, és szoros kapcsolatban állnak az eredménnyel, 

de egymással kevéssé korrelálnak. 

Ebben a szakaszban különböző modelleket kell futtatni a tanulási adatokon, majd kiértékelni 

a modellek teljesítményét a tesztadatokkal. A modellek megtervezése, leprogramozása, illetve 

futtatása és kiértékelése szorosan összefüggő szakaszok. A gyakorlatban több iteráció történik, 

míg kiválasztásra kerül a végső modell. Ennek ellenére ez a szakasz általában jóval rövidebb 

mint az adatelőkészítés szakasza, még ha a modellezési technika és logika nagyon bonyolult is. 
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6.6.7 Az analitikai megoldások kiértékelése 

A modellek futtatása után történik a modell eredményeinek értékelése, meg kell vizsgálni 

hogy az eredmények statisztikailag szignifikánsak és érvényesek-e. Meg kell nézni, hogy mely 

adatpontok és eredmények meglepőek, mit jelentenek az üzleti folyamatok és célok 

szempontjából. A tényleges eredmények és a kezdeti célok, feltevések összehasonlítása 

segítheti további ötletek és megoldások generálását. 

A modell eredményét össze kell hasonlítani a korábbiakban megfogalmazott 

célkitűzésekkel. Amennyiben sikerül elérni a kitűzött projektcélokat vagy megállapításra kerül, 

hogy erre az adott keretek között nincs lehetőség, akkor kerül sor az eredmények bemutatására 

a megfelelő fórum előtt. 

 

6.6.8 Az eredmények bemutatása 

Az analitikai megoldás gyakorlati bevezetéséhez meg kell győzni a megfelelő vállalati 

fórumot. Ennek érdekében át kell gondolni, hogyan lehet a legjobban, legérthetőbben 

kommunikálni az eredményeket és megállapításokat a csopor tagjai és az érintett szereplők felé. 

Világosan ki kell emelni az eredményeket, de nem szabad elfeledkezni a modellhez kapcsolódó 

feltevésekről, a modell esetleges korlátairól, hibáiról sem. 

A technikai szakemberek számára szükség van egy részletesebb, statisztikai és informatikai 

részleteket tartalmazó dokumentumra, míg az üzleti döntéshozók számára készült anyagban az 

elemzés által elérhető üzleti eredményekre kell fókuszálni. Vállalati környezetben a projekt 

eredményeinek megfelelő kommunikációja elengedhetetlen a sikeres alkalmazáshoz. 

 

6.6.9 Informatikai bevezetés, továbbfejlesztés 

Ha a megfelelő vállalati fórumon pozitív döntés születik, akkor megindulhat ez elemzés és 

fejlesztés eredményét jelentő modell és szoftver bevezetése az üzleti rendszerekbe és 

folyamatokba. Jellemzően először csak egy pilot keretében, szűkebb körben történik a 

bevezetés, hogy a felmerülő esetleges hibák még a teljes körű bevezetés előtt javításra 

kerüljenek.  

Ahogy egyre többen használnak valós idejű információt és elemzéseket a napi munkában, 

úgy egyre nagyobb a szoftverhiba kockázata és költsége. A nagyvállalatok ezért egyre inkább 
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törekednek az analitikai rendszerek folyamatos tesztelésére. Egy komolyabb Big Data projekt 

esetében egy nagyvállalat akár napi több ezer döntést is alapozhat az újonnan kifejlesztett 

elemzési eszközre, ezért kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a riportok és elemzések 

helyesek és pontosak legyenek. Egy bizonyos méret felett már elengedhetetlen a tesztelés 

automatizálása [Ballou és Marden, 2014.].16 

 

6.6.10 Monitoring 

A modell gyakorlati alkalmazását és teljesítményét később is rendszeresen követni, tesztelni 

kell, szükség esetén pedig javítani, módosítani, hogy valóban megoldást biztosítson az üzleti 

problémára. Meg kell nézni, hogy a modell az éles működési környezetben elérte a kitűzött 

célokat, megfelel-e az elvárásoknak, és valóban megtörténnek-e a kívánt változások (például a 

bevétel növekedése, az elvándorlás csökkenése). Ha nem teljesülnek ezek a várt üzleti 

eredmények, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez a modell pontatlansága miatt van-e, vagy a 

munkatársak nem követik megfelelően az üzleti folyamatokban a modell előrejelzéseit. 

Célszerű automatizálni a modell újratanítását, frissítését, de mindenképpen folyamatosan 

követni kell a modell előrejelző képességét, üzleti teljesítményét, és ha ezek csökkennek, akkor 

újra kell tanítani vagy módosítani kell a modellt. Ha kivitelezhető, akkor érdemes riasztásokat 

beállítani a modell nem megfelelő működése esetére: ha például az input adatok nagyon kívül 

esnek a tanítási adatok tartományán, vagy ha a modell előrejelzései túl gyakran tévesek. 

 

                                                 

16 Az IDC elemzése [Ballou és Marden, 2014] szerint az üzleti folyamatok automatikus validációja a következő 

öt módon teremt pénzügyi megtakarítást a vállalatoknál: 

 az automatikus tesztelési folyamatok kiterjesztése révén csökkenthető a manuális tesztelést végző 

munkatársak létszáma, 

 más üzleti folyamatokat támogató és minőségbiztosítási feladatokat ellátó informatikai munkatársak 

száma is csökkenthető, 

 növelhető az üzleti folyamatok hatékonysága, gyorsabban vezethetők be szoftverváltozások, 

 csökkenthetők a szoftverproblémák miatti kiesések, 

 kisebb informatikai infrastruktúra szükséges. 

A manuális tesztelés arányának csökkentése hozza a legnagyobb megtakarítást. Az elemzés szerint átlagosan 

48%-kal csökkenthető a teszteléshez szükséges munkaórák száma az automatizálás révén. Jelentős előnyt jelent 

még az új szoftverek és változások gyorsabb bevezetése is, ami növeli a hatékonyságot és termelékenységet. 

Ezáltal jobban kiszolgálhatók az ügyfelek, és hamarabb lehet a piacra hozni új termékeket vagy szolgáltatásokat. 
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6.7 4. tézis 

A Big Data elemzési munka, projekt eredményességét nagymértékben elősegíti egy világosan 

meghatározott tervezési és lebonyolítási módszertan, amely egységben kezeli az üzleti, 

menedzsment elemeket és az adatfeldolgozási, informatikai fejlesztési elemeket. Az általam 

kidolgozott, BPMN szabvány szerint leírt elemzési folyamat az üzleti és az informatikai oldal 

szerepét egyaránt szem előtt tartja és egységesen kezeli. 

 

A Big Data technológia gyors terjedéséhez szükséges a menedzsment módszerek fejlesztése 

és az elemzési, fejlesztési, tesztelési, bevezetési folyamatok megfelelő automatizálása. 

Összetett, sok szereplőt érintő, hosszabb tevékenységekről van szó, amit projektként kell 

kezelni, figyelembe véve az egyes szakaszok sajátosságait és a belső összefüggéseket. A 

vállalati környezetben elvárt megtérüléshez szükség van egy folyamatszabályzat elkészítésére, 

amely magában foglalja a helyes gyakorlatokat és a korábbi tapasztalatokat. Az EMC 

informatikai nagyvállalatnál kidolgozott modell alapján elkészítettem egy javított ajánlást a Big 

Data elemzési folyamat szervezésére. Az egyes folyamatajánlások és módszertanok 

hasonlósága természetes és törvényszerű, mert a Big Data elemzést mindenképpen össze kell 

építeni más vállalati rendszerekkel, hogy valóban üzleti értéket teremthessen. 

Az általam kidolgozott 5+5 lépéses folyamatajánlás az üzleti és az informatikai oldal 

szerepét egyaránt meghatározza, és a folyamat lépéseit egységes keretbe helyezi. Az egyik 

lépésből a következőbe megfelelő eredmény esetén lehet továbblépni, illetve az is előfordulhat, 

hogy vissza kell lépni egy előző lépésre, vagyis egyértelműen iteratív folyamatról van szó. 

Az elemzési munka az üzleti probléma konkrét megfogalmazásával kezdődik, ezt követően 

fel kell térképezni az érintett folyamatokat, amelyhez szükség van adatok beszerzésére is. Ezt 

követően lehet meghatározni a konkrét üzleti célokat és kialakítani egy projekttervet. Innen 

indul a fejlesztési folyamat: az adatok beszerzését és előkészítését követi a modellezés, majd 

az eredmények kiértékelése. Az eredmények a megfelelő fórum előtt bemutatásra kerülnek, és 

pozitív döntés esetén pedig elkezdődhet a fejlesztés eredményének az üzleti rendszerekbe és 

folyamatokba illesztése. A megvalósítást azonban rendszeresen követni, tesztelni kell, szükség 

esetén módosítani, hogy tartósan megoldást biztosítson az üzleti problémára. 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 

A digitális adatok mennyiségének exponenciális növekedése magával hozta a Big Data 

technológia fejlődését. A szakirodalmi kutatásaim során számos felmérést tekintettem át, illetve 

sok alkalmazási területet és példát vizsgáltam meg, ami alapján kijelenthető, hogy a Big Data 

szinte minden iparágban jelen van. A technológia gyorsan fejlődik és a felhő infrastruktúra 

révén már kisebb cégek számára is elérhető, továbbá az elérhető adatok köre is gyorsan bővül 

(például a közszféra open data kezdeményezései révén), azaz egyre több nyersanyag áll 

rendelkezésre, amelyből értéket lehet teremteni. 

A Big Data adatfeldolgozási és elemzési technológia és módszertan mára önálló, elméletileg 

jól megalapozott és technikailag is kidolgozott, tudományosan értékelhető informatikai 

szakterületté vált jelentős szakirodalommal. A Big Data technológia lényegesen különbözik 

minden korábbi adattároló és adatelemző technológiától, mert olyan sajátos megkülönböztető 

elemekkel, technológiai megoldásokkal bír, amelyek alapján egyértelműen elkülöníthető a 

korábbi, hagyományos adatkezelő alkalmazásoktól. 

A Big Data megkülönböztető vonásai a nagy adattömeg (volume), a nagy adatváltozatosság 

(variety) és a nagy adatfolyam-sebesség (velocity). Ma már egy közepes vállalatnál is 

nagymennyiségű, sokféle formájú adat keletkezik, akár másodpercenként. A Big Data 

technológia sokféle formájú és magas komplexitású adatok nagy mennyiségének integrálása 

révén támogatja a hatékony adatfeldolgozást. Strukturált és nem strukturált adatok (pl. hang, 

videó, közösségi média posztok) olyan tárolását, kombinálását és elemzését is lehetővé teszi, 

amire a hagyományos adatkezelők sokszor már nem lennének képesek. 

A Big Data technológia fontos jellemzője a MapReduce párhuzamos programozási modell 

alkalmazása. Ez a technika az adathalmazt darabokra bontja, meghatározza az ezek 

feldolgozásához szükséges lépéseket, majd ezen adatokat és a feladatokat több számítógép 

között párhuzamos feldolgozásra szétosztja. A rendszer jól skálázható több szerver 

hozzáadásával, és nincs szükség speciális gépekre, egyszerűen több egyszerű szervert kell 

alkalmazni. Az igazi újdonságot az adattárolás és a számítás együttes párhuzamosítása jelenti: 

egy szerverhalmaz elemei dolgoznak az adatok egy-egy részhalmazán, és általában minden 

részhalmaz fizikailag és logikailag is elkülönül a többitől. 

Az adatok gyors keletkezési sebessége megkövetelte az adatfolyamok valós idejű 

feldolgozását is, amely korábban nem volt jellemző. Erre újfajta megoldások születtek, a 

legmodernebb technológiákkal már egységes módon kezelhető az adatfolyamok és a kötegelt 

adatcsomagok feldolgozása. Az infrastruktúra biztosítása mellett az újabb szoftverek már 
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számos elemzési eszközt is integrálnak, és a legfontosabb machine learning algoritmusok 

bekerültek a felhő-alapú platformokba is. 

A Big Data adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek segítségével korábban 

nem lehetséges elemzések végezhetők el hatékonyan, amelyek segítségével értéket lehet 

teremteni. Az igen nagy adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek jól használhatók 

bináris klasszifikációra még kiegyensúlyozatlan osztályelőfordulások esetén is, ami által 

hatékony módszer alakítható ki a bináris klasszifikációra visszavezethető problémák 

megoldására, például egy gyártási folyamat során keletkező feltehetően hibás munkadarabok 

azonosítására. 

Kutatásom során egy deep learning neurális hálón alapuló bináris klasszifikációs módszert 

fejlesztettem ki a hibás munkadarabok azonosítására. A tanítási adatok feldolgozását mutató 

vizualizáción könnyen áttekinthetők az egyes paraméterbeállításokhoz tartozó eredmények, és 

így kiválasztható az a beállítás, ami leginkább megfelel a gyártásoptimalizáció érdekében 

megfogalmazott céloknak. A megoldás során használt technikák hatékonyan skálázhatók, 

képesek kihasználni a grafikai processzorok számítási teljesítményét, így megfelelő számítógép 

alkalmazása mellett igen nagy adathalmazok esetén is megbízhatóan használhatók. A módszer 

eredményesen alkalmazható egy nagyvállalat gyártási hibás darabjainak előrejelzésére, és 

ezáltal a folyamat optimalizálására. 

Általánosan is kijelenthető, hogy a Big Data technológia gyakorlatilag minden iparágban 

képes hozzájárulni a vállalati hatékonyság és eredményesség növeléséhez. A Big Data 

technológia több módon is képes lehet értéket teremteni. A hatékonyságból fakadó 

költségcsökkentés mellett az adatokkal való kísérletezés számos iparágban fontos innovációs 

forrás, ami új termékek és szolgáltatások kifejlesztését teszi lehetővé. Ezek az eszközök és az 

általuk elérhető eredmények tehát egyértelműen képesek növelni az alkalmazó vállalatok 

hatékonyságát és eredményességét is, azaz olyan mérhető előnyt nyújthatnak a 

versenyképesség szempontjából, amely ösztönzi a Big Data technológia bevezetését és 

terjedését. 

A Big Data elemzési munka, projekt eredményességét nagymértékben elősegíti egy 

világosan meghatározott tervezési és lebonyolítási folyamat, amely egységben kezeli az üzleti, 

menedzsment elemeket és az adatfeldolgozási, informatikai fejlesztési elemeket. Összetett, sok 

szereplőt érintő, hosszabb tevékenységekről van szó, amit projektként kell kezelni, figyelembe 

véve az egyes szakaszok sajátosságait és a belső összefüggéseket. A vállalati környezetben 

elvárt megtérüléshez szükség van egy olyan folyamatszabályozásra, amely magában foglalja a 

helyes gyakorlatokat és a korábbi tapasztalatokat. Az EMC informatikai nagyvállalatnál 
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kidolgozott modell alapján ezért elkészítettem egy javított ajánlást a Big Data elemzési 

folyamat szervezésére. Az általam kidolgozott 5+5 lépéses folyamatajánlás az üzleti és az 

informatikai oldal szerepét egyaránt szem előtt tartja, és egységesen kezeli. 

A Big Data technológiában rejlő hatalmas lehetőségek teljes kiaknázása érdekében még 

számos technikai kihívást is le kell küzdeni. A nagy mennyiségű (és különböző típusú) input 

adat, a tulajdonságok (attribútumok) nagy számával járó magas dimenzionalitás komplex és 

hosszú futásidejű modellekhez vezet. A modern rendszerek jól kihasználják a grafikus 

processzorok (GPU) erejét is (lényegében ez tette lehetővé a deep learning módszerek 

megjelenését). Lényeges kérdés, hogy a jelenlegi keretrendszerek által szabott határokat 

hogyan lehet átlépni, mert új módszerekre van szükség a számítási feladatok megfelelő 

elosztásában és a nagyszámú számítógép közötti kommunikáció hatékony menedzsmentjében. 

A Big Data jövőbeli fejlődésének egyik kulcsa a megfelelő nagykapacitású számítógépes 

infrastruktúra megalkotása, amelyen hatékonyan futtathatók jól párhuzamosítható tanulási 

algoritmusok. 

A nagy adathalmazokban jellemzően sok a hiányos, hibás vagy hiányzó adat. Az ezek által 

okozott nehézségeket jellemzően ellensúlyozza az input adatok nagy száma, viszont olyan 

algoritmusokra van szükség, amelyek jól tolerálják a zajos adatokat. A különböző 

adatforrásokból származó különböző típusú adatok (szövegek, képek, videók, audio adatok) 

elemzéséhez valamilyen módon integrálni kell az adatokat. A deep learning módszerek 

felhasználhatók az adatok előzetes feldolgozására is. Sok esetben az adatok gyors 

feldolgozására van szükség: gyorsan keletkező adatokra kell szinte azonnal reagálni. Itt is 

megfelelő módszereket kell kidolgozni, hogyan lehet folyamatosan új adatokkal kibővíteni, 

tovább tanítani egy meglévő modellt. 

A Big Data az információs forradalom meghatározó eleme, mert ez a technológia biztosítja 

az információs társadalom és gazdaság „nyersanyagát” jelentő növekvő adathalmaz tárolását, 

továbbítását, feldolgozását. Ez az alapinfrastruktúra azonban önmagában még nem képes 

értéket teremteni, ehhez erre épülő „intelligens” alkalmazások kellenek, amelyek egy 

információs probléma, döntési feladat megoldását célozzák. A kezdeti adattárolási, -

továbbítási, -feldolgozási problémák megoldása után az utóbbi egy-két évben már 

egyértelműen megjelent ez a fejlesztési irány: a rendszerek az adatok elemzését segítő egyre 

komplexebb eszközökkel bővülnek, egyre fontosabbak a vizualizációs eszközök, mindez pedig 

az adatok mögött rejlő folyamatok megértését, az adatokban rejlő tudás és érték megragadását 

célozza. Az új problémák megoldása további jelentős előrelépéseket ígér a tudományos és a 

társadalmi-gazdasági tevékenységben egyaránt. 
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Összefoglaló 

Újszerű módszertan nagy adathalmazok (Big Data) kezelésére  

folyamatoptimalizációt célzó deep learning módszerek kutatása alapján 

A Big Data adatfeldolgozási és elemzési technológia és módszertan mára önálló, elméletileg 

jól megalapozott és technikailag is kidolgozott informatikai szakterületté vált, jelentős 

szakirodalommal. A Big Data olyan nagy mennyiségű, gyorsan keletkező, sokféle típusú adatok 

tömege, aminek a feldolgozásához, azaz a tudás feltárása és a jobb döntéshozás érdekében 

költséghatékony és innovatív megoldások szükségesek. Szakirodalmi kutatásaim során 

részletesen foglalkoztam az adatok mennyiségével, változatosságával és keletkezésük 

sebességével, majd saját meghatározást is alkottam a Big Data jelenségre. 

Ma már egy közepes vállalatnál is nagymennyiségű, sokféle formájú adat keletkezik, akár 

másodpercenként. A Big Data felhasználása jelentős gazdasági előnyöket ígér, melyek 

meghatározására több kutatóintézet és szakértő is kísérletet tett. Ezen eredményeket szintén 

áttekintettem, hogy pontosabban felmérhessem a Big Data üzleti jelentőségét és a fejlődési 

lehetőségeket. A Big Data vállalati alkalmazásának alapelemeit Davenport DELTTA modellje 

alapján vizsgáltam meg. Általánosan is kijelenthető, hogy ez a technológia gyakorlatilag 

minden iparágban képes értéket teremteni, mégpedig többféle módon: a nagyobb 

hatékonyságból fakadó költségcsökkentés mellett az adatokkal való kísérletezés számos 

iparágban fontos innovációs forrás is, ami új termékek és szolgáltatások kifejlesztését segíti elő. 

Ezek az eszközök tehát egyaránt képesek növelni az alkalmazó vállalatok hatékonyságát és 

eredményességét. 

Munkám során különösen nagy hangsúlyt helyeztem a technológia bemutatására, mert ez a 

Big Data legfontosabb megkülönböztető vonása a hagyományos adatfeldolgozó és elemző 

rendszerekhez képest. A technológia magja a MapReduce párhuzamos programozási modell, 

amely abban hoz újat a korábbiakhoz képest, hogy az adattárolást és a számításokat is 

párhuzamosítja, mégpedig egyszerű szerverek felhasználásával. Strukturált és nem strukturált 

adatok (pl. hang, videó, közösségi média posztok) tárolását, kombinálását és elemzését egyaránt 

lehetővé teszi, amire a hagyományos adatkezelők sokszor már nem lennének képesek. Jelentős 

újdonság az adatfolyamok valós idejű kezelése és elemzése. 

A Big Data adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek segítségével korábban 

nem lehetséges elemzések végezhetők el hatékonyan. Az igen nagy adathalmazokon 

alkalmazott deep learning módszerek jól használhatók bináris klasszifikációra még 

kiegyensúlyozatlan osztály-előfordulás esetén is. Kutatásom során egy deep learning neurális 

hálón alapuló bináris klasszifikációs módszert fejlesztettem ki gyártási folyamatokban 

előforduló hibás munkadarabok azonosítására. A megoldás során használt technikák 

hatékonyan skálázhatók, képesek kihasználni a grafikai processzorok számítási teljesítményét.  

Mivel a Big Data projektek komplexitása, technológia és szakértő igénye indokolttá teszi az 

elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb tárgyalását, informatikai tanácsadó cégek leírásai 

alapján az elemzési projektek elvégzésére javasolt folyamatokat is megvizsgáltam. A 

kutatómunka és az elemzés során keletkezett saját tapasztalatok alapján javaslatot tettem egy 

olyan, általam ajánlott projektfolyamatra, amely egységben kezeli az üzleti, menedzsment 

elemeket és az adatfeldolgozási, informatikai fejlesztési elemeket. A disszertációban tehát a 

Big Data szakirodalom újszerű szemléletű áttekintését végeztem el, alkalmazást készítettem 

egy bináris klasszifikációra visszavezethető gyakorlati probléma megoldására, valamint 

technikai, módszertani javaslatokkal éltem, amelyek elősegíthetik a hatékony 

problémamegoldást, a kitűzött célok elérését és a projekt megfelelő megtérülését. 
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Summary 

Novel methodology for managing Big Data based on research of deep learning 

methods for process optimization 

 

Big Data technology and analytics has become an independent, theoretically grounded 

branch of information science with well-established literature. We can describe Big Data as 

large volume, wide variety and high-velocity data to be processed with cost-efficient and 

innovative technologies in order to discover knowledge and make better decisions. During my 

literature review, I studied the effects of volume, variety and velocity, and then I created a 

definition for the Big Data phenomenon. 

 

Today even a medium-sized enterprise can generate large volumes of data, even second by 

second. Big Data applications promise significant economic benefits, and numerous research 

institutes and experts have made an effort to describe and quantify them. I also reviewed these 

studies in order to measure the business impact and future possibilities of Big Data. I analyzed 

how Big Data changes various elements of an enterprise using the DELTTA model of 

Davenport. It can be stated that this technology is able to create value across all industries in 

several ways: greater efficiency leads to cost reductions and experimentation with data is an 

important source of innovation enabling new product and service development. These tools can 

thus increase the efficiency and effectiveness of companies that use them. 

 

In my work, I presented the underlying technology with great emphasis, because it is the 

most important distinctive attribute of Big Data, which set it apart from former database 

management systems. The core of the technology solutions is the MapReduce parallel 

programming paradigm, which achieves parallel processing in storage and calculation with 

common computers. Structured and unstructured (e.g. voices, images, videos, social media 

posts) data can also be combined and analyzed, which usually exceed the capabilities of 

traditional data management systems. An important novelty is managing and analyzing data-

streams in real-time. 

 

Using deep learning methods on Big Data datasets allow several new analyses, which were 

not possible before. Deep learning methods on big datasets can be used for efficient binary 

classification even under high class-imbalances. In my research, I developed a deep learning 

based binary classification model that can effectively identify faulty parts in manufacturing 

processes. The techniques used scale well while using calculation capacity of GPUs. 

 

The high complexity as well as the required technology and expert knowledge motivates 

detailed discussion of analytics and development processes in Big Data projects, therefore I 

reviewed process recommendations of big consulting and IT companies. Based on these studies 

and my experience from my analysis I elaborated a comprehensive process recommendation 

for Big Data analytical projects. This process framework handles business, management and 

data processing, software development processes in unified way.  

 

In my dissertation I reviewed Big Data literature in a novel and structured way, then I 

developed a software tool for solving a practical problem using deep learning based binary 

classification, and finally I made process recommendations for Big Data analytical and 

development projects to help to reach technical and financial project objectives effectively. 

 


