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Bemutatkozás 

 15 éves szakmai tapasztalat az üzleti 

intelligencia és adattárházak területén 

 A BI Consulting szakmai igazgatója 

 A BI.hu portál és a BI Évkönyv periodika 

főszerkesztője 

 Az Adattárház Fórum és Open Source BI 

Fórum konferenciák szervezője 

 Az Open meetup sorozat házigazdája 
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Bemutatkozás 

Adattárházakról mindenkinek 

Üzleti intelligenciáról mindenkinek 

Adatbányászatról mindenkinek 

dwopen.hu – biopen.hu - dmopen.hu 
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I. Felvonás 

Az ókor 
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A webanalitika korszakai - Ókor 

 Periódus: kb. 2000-2005 

 A verejtékes kézi munka korszaka 

 Ekkor már futnak a nagyobb hazai 

weboldalaknál a logelemző projektek 
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Ókor 

Elemzõ & tároló

 OLAP

 adatbázis

Weblog

állomány

Ad-hoc elemzések

Webböngészõs elérés

Aggregált vezetõi

jelentések

Webböngészõs elérés

AD szerver

Audit rendszer

Szerkesztõségi

rendszer

Automatikus

betöltés

Lekérdezés

Archív ábra egy hazai fejlesztésű  

logelemző rendszert bemutató  prezentációból (2001) 
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Ókor 

 A verejtékes kézi munka korszaka 

 IP cím -> szolgáltató és földrajzi 

kategorizálás 

 A kiszűrendő botok listájának állandó 

figyelése és karbantartása 

 Az user agent stringek alapján lépést 

tartani a különböző böngészők fejlődésével 

 Különböző weboldalak és aldomainek 

hierarchikus gyűjtése és összesítése 
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Ókor 

Weblog bejegyzések  szűrése és összesítése egy hazai online napilapnál (20002) 
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Ókor 

[origo] origo.hu

www.origo.hu

origo.matav.hu

AltaVizsla Altavizsla.origo.hu

mp3 mp3.origo.hu

www.origo.hu/mp3

szoftverbazis Szoftverbazis.origo.hu

www.origo.hu/szoftverbazis

Download.origo.hu

Üzleti Negyed uzleti.negyed.hu

origo.hu/uzletinegyed

Zanza Zanza.origo.hu

alkalmazások apps.origo.hu

fórum Forum.origo.hu

Forum.origo.hu/forum/forumServlet

sk sk.origo.hu

sk.origo.hu/PSUser/en/acl/psuser_t.htm

keresés Search.origo.hu

Aldomain kategorizálás és csoportosítás tartalmi összesítésekhez 
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Ókor 

A weblogelemző rendszer által készített jelentések listája (20002) 
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II. Felvonás 

Középkor 
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A webanalitika korszakai - középkor 

 Periódus: Kb. 2005-2010 

 A webelemzésben a Google Analytics 

kora 

 Általában elszigetelten, más BI 

rendszerekkel egyáltalán nem 

integrálva 

 Irány az újkor! 
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III. Felvonás 

Újkor 
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A webanalitika korszakai - Újkor 

 Periódus: 2010-napjainkig 

 A nyitottság kora 

 Elkezdődik a GA és a BI összeolvadása 
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Újkor 

Elszigeteltség 
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Újkor 

 Egy kolostor korlátai -> GA korlátok 

 Nehéz bejutni -> Adatgyűjtés korlátai 

 Kevés dolgot lehet csinálni –> UI korlátok 

 Nehéz kijutni -> Adatexport korlátok 

 A Google Analytics egyre inkább 

hasonlít egy teljes DW/BI rendszerhez 

De az igazi DW/BI rendszerek nyitottak 
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Újkor 

A Google Analytics mint DW/BI rendszer 

ETL 

Adatgyűjtés 

Adattárház 

Kalkulációk 

BI frontend 
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Újkor 

 A korlátok felszámolása a GA-ban 

 2008 - Data Export API  

 2009 – Custom Variables 

 2011 - Analytics Premium 

 50 Custom variables, Unsampled reporting 

 2012 - Cost Upload 

 2013 - Universal Analytics 

 Universal ID, offline események feltöltése 

 2013 – BI integráció 
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Újkor 

 Kinek fontos a nyitottság? 

 Online-first vállalatok 

 Tradicionális BI-barát vállalatok 

Mindkét esetben nyomós okok vannak a 

GA és az egyéb adatok integrálására 
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Újkor 

Online-First vállalatok 

 Például webáruházak, vertikális portálok, 

hirdetési oldalak 

 Az interakció elsősorban a weben történik 

 Az összes ügyfél online jelen van 

 Viselkedési adatok rendelkezésre állnak 

 De számos adatbázis és támogató eszköz 

másutt van 

 Számlázás, Ügyfélszolgálat, CRM 
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Újkor 

 Tradicionális BI vállalatok 

 Bankok, biztosítók, telekom, kereskedelem 

 A web csak egy csatorna a sok közül 

 De egyre fontosabb 

 Tudja-e a bankom, hogy én hitelkártyát vagy 

betéti kamatlábakat szoktam nézegetni 

 Tudja-e a mobilszolgáltatóm, hogy Samsung 

vagy Apple telefon érdekel? 

 A cél itt a hagyományos DW-be történő 

integrálás 
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Újkor 

GA külső kliensek 

 Általában a  Data Export  API alapján 

működnek 

 Exceles vagy webes felületet adnak 

Néhány példa 

 Klipfolio 

 Tapclicks 

 Next Analytics 

 Shufflepoint 
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Újkor 

Google Analytics adatok Excelben – Next Analytics 
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Újkor 

Egyedi dashboardok - TapClicks 



27 

Újkor 

 Klasszikus BI eszközök 

 Amit a vállalatok általában használnak BI 

feladatokra 

 Cognos, BO, Oracle, SAS, MicroStrategy, 

QlikView, Tableau, Pentaho stb. 

 A cél az online hozzáférés a GA adatokhoz 

 Adatok kombinálása (data blending) 

 Google Analytics adatok + ügyféladatok az 

adattárházból + saját adatok Excelből 

 Most indulnak a fejlesztések 
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Újkor 

Google Analytics adatok Tableau alatt (jelenleg béta) 
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IV. Felvonás 

A jövő 
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A jövő 

 A Google Analytics nem megoldás 

mindenre 

 A közvetlen clickstream adatok elemzése 

stratégiai fontosságú  

 Mindenképpen őrizni kell, mert lesznek 

később felmerülő elemzési igények is 

 Klasszikus Big data probléma  

 Nagy mennyiség 

 Félig strukturált 
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A jövő 

Nagy mennyiség: az eBay DW rendszerei . A nyers weblog az egyik fő adatforrás 
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A jövő 

Weblogok tárolása félig strukturált módon. Az éppen szükséges  

információkat lekérdezéskor szedik ki egy szöveges mezőből 
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 Köszönöm a figyelmet! 


