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3Miért szükséges megújítani az adattárházainkat?

Üzleti
problémák

Stage állományok 
tárolása

Futásidő problémák vs. POC-
ok, prototípusok fejlesztése

Technológiai
problémák

Önkiszolgáló BI, reporting
korlátozott lehetőségei

Számításigényes műveletek 
(pl. éves idősor elemzések) 

korlátozott lehetőségei

Archiválás - tárhely, 
szalagos mentés

Létező forrásrendszerek eddig nem 
használt adatainak vizsgálatának 

korlátozott lehetősségei

Üzleti elgondolások 
(POC) gyors 

kipróbálására 
korlátozott lehetőségek

Forrásállományok 
elérhetősége, pl. Kúria projekt Komplex folyamat 

szükséges egy prototípus 
fejlesztéshez



4DWH és Data Lake – integrációs modellek

DWH kiváltás
DWH részfunkciónak

kiszervezése
Adat érkeztető, 

adat előfeldolgozós réteg
Új funkciók megvalósítása

kiszervezése, 
együttműködés

 DWH helyett Data 
Lake

 Teljes funkcionális 
migráció

 DWH kivezetés

 DWH-ban korábban 
implementált 
funkciók áthelyezések 
Data Lake-be

 Performancia, adat 
mennyiség, minőség 
mentén

 A forrásadatok Data 
Lake-be történő 
érkeztetése

 Forrásadatokhoz 
történő 
hozzáférhetőség 
állandó biztosítása

 Aktív archiválás

 DWH funkcióinak 
megtartása

 Data Lake-be illeszkedő új 

funkciók implementálása, 
pl. analitika

 Data Lake-ben történő 
adatfeldolgozások 
eredményeinek átadása 
DWH felé

 DWH által feldolgozott 
adatok felhasználása

 Egységes kiaknázó réteg
 Archiválás

Data 
Lake

Data 
Lake

Data 
Lake



Archiválás költsége – Hadoop data lake 5

Forrás: Dell Solution Brief, The Hadoop Active Archive, 2016



Javasolt megoldás – architektúrális előnyei 6

 Meglévő adattárház, meglévő funkciókkal.

 Hadoop alapú Data Lake 

 Forrásadatok érkeztetése

 Forrásadatok archiválása 

 DWH forrásadatokkal való kiszolgálása.

 Opcionálisan a Data Lake kiegészítése operatív relációs 
adattárral (pl. meglévő PL/SQL funkciók támogatására).

 Önkiszolgáló funkciók Data Lake alapra helyezése.

 DWH és Data Lake közötti adatáramlás biztosítása.

 Közös kiaknázó, riport felület.

 Olcsó adattárolás.

Architektúra

DWH

Közös kiaknázás

Forrásállományok

Data 
Lake

Op.
DS



Javasolt megoldás – üzleti előnyei 7

 Forrásadatok elérhetősége biztosított akár évekre 
visszamenőleg, pl. hitelek újrakalkulációjához.

 Reporting POC-ok, prototípusok gyors megvalósítása –
DWH korlátai nélkül.

 Forrásadatok elemzése DWH korlátai nélkül.

 Validált POC-ok rendszerszintű megvalósítása a DWH-ban 
történik.

 Bizonyos funkciók áthelyezése, pl. számítás igényes 
műveletek áthelyezése a Data Lake-be (szűk, kizárólag az 
adott számításhoz szükséges. adatvagyon elemekkel 
támogatva)

 Data Lake futások függetlenek a napi futásoktól – DWH 
futásablakai megkerülhetők.

 Önkiszolgáló funkciók Data Lake alapon – forrásadatok 
elérhetőségével.

 DWH és Data Lake közötti adatáramlás – meglévő, 
integrált adatok átemelhetősége és használhatósága.

Üzleti előnyök

DWH

Közös kiaknázás

Forrásállományok

Data 
Lake

Op.
DS



8Data Lake építés – hogyan induljunk el 1.

Problémák 
feltérképezése

Problémák, 
priorizálása, 

erőforrásbecslés 

Top probléma 
kiválasztása –

quick win

Quick win
megvalósítása
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Köszönöm a figyelmet!
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