
Könyvismertetések

F a jsz i B u lcsú  -  G u b is i L á sz ló  -  

B o d n á r  P é te r  -  Z im m e r  M á rto n  -  

C se r  L á sz ló  -  H o ffm a n  Z o ltán

Ü z l e t i  t u d á s  a z

ADATOK MÉLYÉN.
A d a t b á n y á s z a t

ALKALMAZÓI
SZEMMEL
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, 
2004. 260 p.

Az adatvagyonnal éppen úgy 
lehet gazdálkodni, mint a vállalati 
vagyon többi részével (épületekkel, 
gépekkel, munkaerővel, készletek
kel, pénzzel). Az adatbányászat a 
vállalati adatvagyon hasznosításának 
a legfontosabb módja. Az üzletem
berek és informatikusok számára 
készült könyv azt mutatja be, hogy 
az üzleti cél elérése érdekében ho
gyan hasznosítható a technikai esz
közök segítségével ma már könnyen 
elérhető nagymennyiségű adattö
meg. Az informatikai rendszereket 
maximálisan ki kell használni! Ho
gyan lehet velük üzleti értéket 
teremteni, bevételt növelni, növe
kedni, költségeket csökkenteni? Ho
gyan lehet velük a döntések minő
ségét javítani, a forrásokat gazdasá
gosabban kihasználni, a változások
hoz sikeresen alkalmazkodni? -  
ezekre és a hasonló kérdésekre ka
punk választ az adatbányászat tech
nikai, matematikai és informatikai 
eszközeit, megoldásait bemutató 
könyvben.

Tájékoztatást kapunk az adat
bányászat sikerességének a feltéte
leiről (szakértelem, eszközök, üzleti 
alkalmazások, módszere, a statiszti
kával való összefüggésekről) az 
információ- és tudásfeltáró adatbá
nyászat folyamata során. Az üzleti 
intelligencia tudnivalói közt az üzleti 
intelligencia és az operatív rendsze

rek közti különbségeket, az adattár
házak fő tulajdonságait, az adatpiac 
lényegét ismerjük meg. Az üzleti 
intelligencia alkalmazásának fő 
területe a pénzügyi jelentések készí
tése, közgazdasági és üzleti elem
zése. A pénzügyi jelentést üzleti tar
talommal kell ellátni, a mutató
számok olyan hasznos információkat 
tartalmaznak, amelyek a cégvezetés 
döntéseit is befolyásolhatják. Az új 
eszközök a piacot körültekintően 
közelítik meg, a vásárlói ciklusokat 
pontosabban térképezik fel; felérté
kelődött az ügyfélismeret, az ügyfél- 
kapcsolatok kiemelt kezelése. Az 
ügyfélközpontú marketing a vásárlói 
szokások megismerésére törekszik. 
A döntés-előkészítési folyamat leg
fontosabb része az adatelemzés. Ide
tartozik az adatbányászat is.

Az adatbányászat gyakorlati al
kalmazásai keretében bemutatásra 
kerülnek a könyvben a haszon-költ
ségelemzés és az adósminősítés 
módszerei. Az adatbányászat egyik 
legfontosabb alkalmazási területe az 
ügyfél-szegmentáció, amely eredmé
nyesen segíti elő a hatékony marke
tingstratégia és az ügyfélkapcsolat
menedzsment (CRM) kialakítását. 
Ennek a segítségével az ügyfelek a 
lényegesen eltérő tulajdonságaik 
szerint csoportosíthatók. Ilyen lehet 
a kockázat, a lemorzsolódás valószí
nűsége stb. Az ügyfél-szegmentáció 
felhasználásának a lehetőségeit a 
banki szegmentáció, az áramszol
gáltatási szegmentáció, valamint az 
ügyfél-analitikai alkalmazások pél
dáján keresztül ismerjük meg. A 
szerzők részletesen bemutatják egy 
korszerű hengermű optimalizálása 
során végzett adatbányászat alkal
mazásait, a munka folyamatát ábrák
kal szemléltetik.

A könyv ötödik fejezete az adat- 
bányászati projektek szervezéséről, 
módszertanáról szól. A SEMMA- 
módszertan szakaszai: az üzleti kör
nyezet megismerése, mintavételezés, 
feltárás, módosítás, modellezés, érté
kelés. A CRISP-DM módszertan lé

pései: a környezet és az adatok meg
ismerése, az adatok előkészítése, 
modellezés, kiértékelés, alkalmazás. 
A projektek időigényéről és az adat- 
bányászati sikertényezőkről (kérdés- 
feltevés, válaszadás, visszacsatolás, 
tanácsadás) is olvashatunk itt. Az 
adatminőség fontos tényezője az 
adattárházak és a CRM-projektek si
kerének. A megfelelő adatminőség 
biztosításának a folyamatához az 
adatokkal szembeni elvárások, refe
renciapontok, a kockázatok ismerete 
szükséges. Az adatminőség javításá
hoz egyrészt vezetői szinten kell je
lezni az eltéréseket, másrészt rész
letes hibaleírásokkal, azok elhárítá
sához szükséges információkkal kell 
rendelkezni, a referenciapontokhoz 
viszonyítva az adatok eltérése hibát 
jelent. Az informatikai stratégia fon
tos részét képező adatminőség-biz- 
tosításnak összhangban kell lennie 
azt üzlet információs igényeivel. 
Felelősöket kell kijelölni, akiknek a 
munkáját automatizált eszközök 
könnyítik meg.

Bemutatásra kerülnek a könyv
ben az adatbányászat technológiai 
eszközei és azok alkalmazásának a 
feltétele is. Az adatbányászatot alkal
mazó üzleti szakemberek számára 
fontos a statisztikai alapfogalmak és 
a vizuális eszközök ismerete. A to
vábbiakban a statisztika eszköztárá
ról, a tanulás módjáról, a vizuális 
adatfeltárás módszereiről, az ábrázo
lási technikákról, a diagramokról, az 
összefüggések vizsgálatáról, az ada
tok leegyszerűsítésére szolgáló fak
toranalízisről és még több más mód
szerről (regresszióelemzés, döntési 
fák, neurális hálók) van szó a 
könyvben. Az információ- és tudás
feltáró adatbányászat folyamatában 
az összefüggések vizsgálata és a 
technikai alkalmazások egyaránt 
fontosak.
A szerzők -  az IQSYS Informatikai 
Rt. és a Bay Zoltán Alkalmazott Ku
tatási Alapítvány munkatársai -  ki
fejtik, hogy az informatika és az üz
leti eredmény közti összefüggés

VEZETÉSTUDOMÁNY
62 XXXVI. ÉVF. 2005. 5. SZÁM



Könyvismertetések

egyre bonyolultabbá válik; a jövőben 
újabb és újabb technikák válnak 
elérhetővé az adatbányászat számára 
s így a legfrissebb elemzési lehetősé
gekre kerülhet sor. Hasznot minden
képpen az üzleti környezetbe helye
zett adatbányászat hozhat. Beszá
molnak arról is, hogy a 2000. évi 
közgazdasági Nobel-díjat az ame
rikai James J. Heckman és Dániel L. 
McFadden a háztartási és az egyéni 
költségvetések tanulmányozására al
kalmas statisztikai módszerek kifej
lesztéséért kapta.

A Függelék az adatbányászat 
további alkalmazási területei közt a 
szöveg- és webbányászat informá
ciószerzési lehetőségeit, elemzési

területeit, az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás technikáját mutatja 
be. Megismertet az adatbányászat
nak az olajkutatásban való alkalma
zásával, a kereskedelmi elemzé
sekkel és egyéb vizsgálatokkal (ügy
felek elégedettsége, televízió nézett
sége, árrugalmasság, egészségügy, 
közgazdaság stb.). Legvégül a neu- 
ronhálók matematikai alapjainak a 
bemutatását találjuk. Fogalom- és 
Irodalomjegyzék, angol-magyar 
adatbányászati szótár egészíti ki a 
könyvet.

Talán ebből a vázlatos ismerte
tésből is kitűnik, hogy az adatbá
nyászat információ- és adatfeltáró te
vékenység, az összefüggések beható

vizsgálata milyen értékes tudást je
lenthet a vállalkozások számára. A 
szerzők az adatbányászat alapvető 
ismereteiből kiindulva foglalkoznak 
az üzleti intelligencia alkalmazá
saival, az adatbányászati projektek 
szervezésével, az adatminőség kér
désével és részletesen bemutatják az 
adatbányászat technológiai hátterét. 
A gazdálkodás csak akkor tekinthető 
sikeresnek, ha a vagyon gyarapodik; 
az adatbányászat ehhez eredmé
nyesen járulhat hozzá, ha fejlődése 
során a jövőben alkalmazza az újabb 
és újabb technikákat és a legfrissebb 
elemzési lehetőségeket.
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