TANTÁRGYI ADATLAP
1. A tantárgy kódja: PHGI_NEMSTRUKT
2. Doktori program: Gazdaságinformatika
3. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nem strukturált adatok elemzése és menedzsmentje
4. A tantárgy neve (angolul): Managing and analyzing unstructured data
5. A tanóra száma: 2+0
6. Kreditérték: 4
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: Üzleti intelligencia (ajánlott)
10. A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
11. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Információrendszerek Tanszék
12. A tantárgyfelelős neve: Kő Andrea (andrea.ko@uni-corvinus.hu)
13. A tantárgy szakmai tartalma:
Annak ellenére, hogy a nem struktúrált adat esetében nincs előre definiált adatmodell, illetve nincs előzetesen
definiált struktúra, jelentősége egyre nagyobb. Egyes becslések szerint az üzletileg hasznosítható információ
akár 80%-a is ebből a kategóriából származhat (Blumberg & Shaku , 2003)1. A nem struktúrált adat tipikusan
szöveg. A tantárgy célja azoknak az eljárásoknak az áttekintése, amelyek a nem struktúrált és nem numerikus
adatok feldolgozását teszik lehetővé. Tárgyaljuk a szövegbányászat, a web és adatbányászat vonatkozó
részterületeit, kitérünk a szemantikus technológiákkal való lehetséges kapcsolódási pontokra. A témák között
szerepel a véleményelemzés, a közösségi média tartalmak vizsgálati módszerei, a vizualizációs analitika
legújabb módszerei. Bemutatjuk a tudásmenedzsment technológiák és az ontológiák alkalmazási
lehetőségeit a nem struktúrált és nem numerikus adatok feldolgozásában. A tárgy épít a hallgatók önálló
munkájára, az egyes területek feldolgozása projektszerűen történik, open source környezetek
felhasználásával.
14. Évközi tanulmányi követelmények: Részvétel az évközi feladatokban, hallgatói projektben.
15. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: Az évközi feladatok és a projektmunka eredménye kerül értékelésre.
16. Irodalomjegyzék:
Srivastava, A., & Sahami, M. (Eds.). (2010). Text mining: Classification, clustering, and applications.
CRC Press
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valamint az órákon kiadott cikkek.
Ajánlott irodalom:
Feldman, R., & Sanger, J. (2007). The text mining handbook: advanced approaches in analyzing
unstructured data. Cambridge University Press.
17. A tantárgy oktatói: Kő Andrea

18. A tantárgy órarendi beosztása: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

