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Motiváció, célkitűzés 

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, a 

tudás feltárása és a jobb döntéshozás érdekében, költséghatékony és 

innovatív megoldások szükségesek. 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. 

A kutatásom egyik célja annak vizsgálata volt, hogy a Big Data mennyire 

tekinthető önálló, az eddigi adatbáziskezelő technológiáktól különböző 

területnek, mik a lényeges, megkülönböztető, új vonásai. A kutatás további 

célja a Big Data jelentőségének, fejlődési lehetőségeinek a felmérése volt, 

továbbá alkalmazási területeinek és módszereinek elemzése az üzleti 

gyakorlatban. 

A Big Data adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek 

segítségével korábban nem lehetséges elemzések végezhetők el hatékonyan. 

A technika felhasználható különböző folyamatok (például gyártási 

folyamatok) újszerű elemzésére és optimalizációjára. Kutatásom során 

megvizsgáltam a deep learning alapú bináris klasszifikációt a gyártás során 

keletkező feltehetően hibás darabok azonosítására. 

A Big Data projektek komplexitása, technológia és szakértő igénye 

indokolttá teszi az elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb tárgyalását. 

A szakirodalom tanulmányozása alapján áttekintettem a Big Data elemzési 

projektek folyamatait, mert ezek jelentősen segítik a projektcélok elérését. 

A kutatás során alkalmazott módszerek 

A kutatás első szakaszában áttekintettem a szakirodalmat a Big Data 

kialakulásával kapcsolatban, ez hozzájárult a jelenség pontosabb 

meghatározásához is. A Big Data viszonylag új terület, de gyakorlati 
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jelentősége miatt számos vállalat dolgozik ezen a területen, ezért számos 

nagy informatikai cég által megjelentetett tanulmányt elemeztem. 

A Big Data felhasználása jelentős gazdasági előnyöket ígér, ezek 

meghatározására több kutatóintézet és szakértő is kísérletet tett. E kutatások 

eredményét is áttekintettem, hogy felmérhessem a Big Data üzleti 

jelentőségét, a benne rejlő potenciált és a jövőbeli fejlődés irányait. 

A technológia alapelemei könnyen elérhetők, és ezek alkalmazásával 

elvégeztem egy gyakorlati üzleti probléma megoldását: egy gyártási 

folyamat során minden egyes alkatrészről több ezer mérés és teszt 

eredményeit rögzítik. 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.  

Az elemzés során keletkező saját tapasztalatok, illetve informatikai 

szolgáltató és tanácsadó cégek leírásai alapján megvizsgáltam az elemzési 

projektek elvégzésére javasolt folyamatokat, és javaslatot tettem a 

projektfolyamatra, a BPMN szabványt használva annak leírására. 

A disszertáció rövid kivonata 

Az első fejezet a kutatási téma aktualitásával, a kutatás célkitűzéseivel és a 

kutatás során alkalmazott módszerekkel foglalkozik. 

A második fejezet a szakirodalom alapján áttekinti a Big Data 

fejlődéstörténetet, kialakulását és a különböző szakértők, informatikai cégek 

által adott definíciókat, majd saját meghatározást fogalmaz meg. A fejezet 

alfejezetei részletesen foglalkoznak a Big Data meghatározó vonásaival: az 

adatmennyiséggel, az adatok változatosságával és az adatok keletkezésének 

sebességével. 

A Big Data talán legfontosabb vonása a nagy adatmennyiség és ennek 

hatékony kezelése. A nagy adatmennyiség a digitális adatok robbanásszerű 

növekedésének egyértelmű következménye. A nagy adathalmazban nagy 

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

kialakulásának éppen ez volt a fő motivációja. 
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A digitális adathalmaz növekvő hányada, ún. nem strukturált adat (például 

videó, kép, bejegyzés egy közösségi oldalon). A sokféle, különböző 

formátumú adat integrált kezelése elengedhetetlen a hatékony 

adatfeldolgozáshoz és elemzéshez. Ezzel a hagyományos relációs 

adatbáziskezelők nem vagy alig képesek megbirkózni. Az új megoldások 

kialakítására emiatt volt szükség. 

A harmadik meghatározó vonás az adatok keletkezésének sebessége. Az 

információs társadalomban gyorsuló ütemben keletkeznek az adatok: egyre 

több ember számára elérhető az internet, gyorsan nő a felhasználói aktivitás, 

és a különböző gépek, szenzorok is egyre több adatot gyűjtenek (Internet of 

Things). Sok esetben kulcsfontosságú ennek az adatfolyamnak a valós idejű 

feldolgozása, elemzése, ennek kezelésére speciális szoftvereket hoztak létre. 

A harmadik fejezet a Big Data jelentőségét, hatásait és üzleti alkalmazását 

vizsgálja több tanulmány alapján. A Big Data üzleti hasznosításának öt fő 

módját azonosították: (1) a nagyobb adatintegráció és transzparencia 

biztosítását, (2) az adatokkal való kísérletezést, a folyamatok jobb 

megértését, (3) a piac jobb szegmentálását, (4) az emberi döntések 

támogatását vagy helyettesítését megfelelő algoritmusokkal, és (5) az 

innováció elősegítését a termékek, szolgáltatások, üzleti modellek terén. 

Ezek a felhasználási módok szinte iparágban képesek jelentős gazdasági 

értéket teremteni. A fejezet számos gyakorlati példát hoz, hogyan használták 

fel különböző vállalatok és szervezetek a Big Data technológiát. A fejezet 

kitér a kihívásokra is, például a szakemberhiányra. 

Davenport DELTTA modellje alapján bemutatom a Big Data vállalati 

alkalmazásának alapelemeit, mint adat, vállalat, vezetés, célok, technológia, 

és adattudósok. A Big Data esetében kiemelt jelentősége van az 

szakértőknek, a megfelelően képzett szakemberek jelentik ugyanis jelenleg 

a szűk keresztmetszetet. Egy jó adattudósnak matematikai-statisztikai, 

informatikai és üzleti tudással is rendelkeznie kell. A hagyományos 

adatfeldolgozó módszerekhez képest nagyobb szerepe van a technológiának 

is, mert összetettebb rendszerekre van szükség.  

A negyedik fejezet részletesen leírja a Big Data technológia alapelemeit a 

fejlesztő szemszögéből. A technológia részletesebb bemutatása azért 
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szükséges, mert ez a Big Data legfontosabb megkülönböztető vonása a 

hagyományos adatfeldolgozó és –elemző rendszerekkel szemben. 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. Így nincs 

szükség drága, speciális hardverre a nagyobb teljesítményhez csak több 

egyszerűbb szervert kell hozzáadni a rendszerhez. A MapReduce gyakorlati 

megvalósítása a Hadoop keretrendszer, amelynek másik fontos komponense 

az elosztott adattárolást megvalósító HDFS fájlrendszer. 

Az elemzési munka megkönnyítése érdekében különböző interfészeket és 

lekérdező nyelveket is létrehoztak. Ezek megkönnyítik a rendszer 

használatát, támogatják az elemzési és feldolgozási feladatokat, ezáltal 

segítve az informatikai fejlesztést. Az alfejezetek röviden bemutatják a Pig 

programnyelvet, a Hive adattárházat és a HBASE nem-relációs 

adatbáziskezelőt. A fejezet kitér az Apache Spark és Apache Beam 

rendszerekre is, végül pedig áttekinti a Big Data iparág meghatározó 

szoftvereit és szállítóit, ezáltal bemutatva a technológia jelenlegi állását a 

felhasználó szemszögéből is. 

Az ötödik fejezet röviden ismerteti a machine learning és a deep learning 

lényegét, majd bemutatja ezen eszközök felhasználását egy konkrét példán: 

gyártási hibák előrejelzésén keresztül. Kutatásom során egy deep learning 

neurális hálón alapuló bináris klasszifikációs módszert fejlesztettem ki a 

hibás munkadarabok azonosítására. Ez a prediktív analitika gyakorlati 

alkalmazása a gyártásoptimalizálásban. 

A hatodik fejezet a Big Data elemzési projektek lényeges szakaszait mutatja 

be három folyamatleírás alapján, majd egy saját folyamatajánlást ír le. Ezek 

a lépések segítenek eljutni egy konkrét gyakorlati problémától az adatok 

elemzésén és szoftverfejlesztésen keresztül a gyakorlatban alkalmazható 

megoldásig. 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. 
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Új tudományos eredmények, tézisek 

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 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. 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 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. 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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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 egy közepes vállalatnál is nagymennyiségű, különböző formájú adat 

keletkezhet, akár másodpercenként. A Big Data technológia 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 

több számítógép között az adatokat és a feladatokat párhuzamos 

feldolgozásra szétosztja. A rendszer jól skálázható, 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, ami 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 
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legfontosabb machine learning algoritmusok bekerültek a felhő-alapú 

platformokba is (Microsoft Azure, Amazon ML). 

 

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. 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), különösen nehéz 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 kifejlesztett vizualizáció segítségével könnyen áttekinthetők a különböző 

paraméterbeállításokhoz tartozó eredmények is, így kiválasztható az a 

beállítás, ami leginkább megfelel a gyártásoptimalizáció érdekében 

megfogalmazott céloknak. 
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A bináris klasszifikációk ROC görbéi 

 

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. 

 

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. 
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A Big Data elemzési feladatok összetett, sok szereplőt érintő, hosszabb 

tevékenységeket jelentenek, amelyeket projektként kell kezelni, figyelembe 

véve az egyes szakaszok sajátosságait és a belső összefüggéseket. A vállalati 

környezetben elvárt megtérüléshez szükség van egy folyamatszabályzat 

elkészítésére, amely felhasználja a helyes gyakorlatokat és a korábbi 

tapasztalatokat. 

Mindez indokolttá teszi az elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb 

tárgyalását. 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. 

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. Ezután lehet meghatározni a konkrét 

üzleti célokat és kialakítani egy projekttervet. Innen indul a fejlesztési 

folyamat: az adatok feldolgozását és előkészítését követi a modellezés, majd 

az eredmények kiértékelése. Az eredmények a megfelelő fórum előtt 

bemutatásra kerülnek, és pozitív döntés esetén megindulhat 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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Összefoglalás 

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, és az elemzéseim során 

meghatároztam azokat a sajátos, megkülönböztető elemeket, technológiai 

megoldásokat, amelyek alapján egyértelműen elkülöníthető a korábbi, 

hagyományos adatkezelő alkalmazásoktól. 

A Big Data adathalmazokon alkalmazott deep learning módszerek 

segítségével korábban nem lehetséges elemzések végezhetők el hatékonyan. 

Kutatásom során egy deep learning neurális hálón alapuló bináris 

klasszifikációs módszert fejlesztettem ki gyártási folyamatokban előforduló 

hibás munkadarabok azonosítására, ami segíti a gyártási folyamatok 

optimalizálását. Általánosan is kijelenthető, hogy a Big Data alkalmazása 

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.  

A Big Data projektek komplexitása, technológia és szakértő igénye 

indokolttá teszi az elemzési és fejlesztési módszertan alaposabb tárgyalását. 

Az elemzési munka, projekt eredményességét nagymértékben előmozdítja 

egy világosan meghatározott tervezési és lebonyolítási módszertan, amely 

egységben kezeli az üzleti, menedzsment elemeket és az adatfeldolgozási, 

informatikai fejlesztési elemeket. Az általam kidolgozott 5+5 lépéses 

folyamatszabályzat az üzleti és az informatikai oldal szerepét egyaránt szem 

előtt tartja, és egységesen kezeli. 

A Big Data technológiában rejlő hatalmas lehetőségek teljes megvalósítása 

érdekében még számos technikai kihívást is le kell küzdeni. A Big Data 

jövőbeli fejlődésének egyik kulcsa a megfelelő nagykapacitású 

számítógépes infrastruktúra megalkotása, amelyen hatékonyan futtathatók 

jól párhuzamosítható tanulási algoritmusok.  
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