TANTÁRGYI ADATLAP
1. A tantárgy kódja: PHGI_ADATTAR
2. Doktori program: Gazdaságinformatika
3. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adattárházépítési és adatbányászati módszerek gyakorlati
alkalmazása
4. A tantárgy neve (angolul): Application of Datawarehouse and Datamining methods in practice
5. A tanóra száma: 2+2
6. Kreditérték: 6
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek:
10. A tantárgy típusa: kötelező
11. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
12. A tantárgyfelelős neve: Csicsman József (csicsman@calculus.hu) és Kovács Erzsébet
(erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu)
13. A tantárgy szakmai tartalma:
Az államigazgatási pénzügyi, és az IT szektorban használt nagyméretű adattárházak bemutatása a tárolt
adatok elemzéséhez használt módszertanok ismertetése a statisztikai tábláktól a tárolt adatok
továbbvezetésére használt mikroszimulációs alkalmazásokig.
Az előadásokon áttekintjük a nagy államigazgatási rendszereket (KSH, NAV,…) valamint a pénzügyi és a
telekommunikációs alkalmazások elemzési rendszereit ismertetve többek között a hitelminősítés (scoring), az
ügyfélszegmentáció, a lemorzsolódás elemzés feladatait. Bemutatjuk a nagy adattárházakra épülő
térinformatikai alkalmazások elméleti hátterét és gyakorlati megvalósítását.
A számítógépes gyakorlatokon a rendelkezésre álló szoftverek (SAS,SPSS, R,…) segítségével demonstrációs
feladatokon követhetőek az elméleti megfontolások. Számos adathalmazon végzünk statisztikai elemzést
annak érdekében, hogy az alkalmazások során fellépő problémák, és azok kezelése demonstrálható legyen.
14. Évközi tanulmányi követelmények: Házi dolgozat készítése félév közben, önállóan gyűjtött adatok elemzése
alapján (50%-ban járul hozzá a vizsgajegyhez)
15. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: írásbeli vizsga (50%-ban járul hozzá a vizsgajegyhez) Mindkét részből külön-külön
51%-ot el kell érni.
16. Irodalomjegyzék:
Fajszi B. – Cser L.: Üzleti tudás az adatok mélyén, BMGE, 2004, ISBN 963-421-558-0
Berry, M. J. A.; Linoff, G.: Data mining techniques: for marketing, sales and costumer support, John Wiley &
Sons, Inc. 1997
Turban, E.; J. Lee, D. King, M. Chung: Decision Support Systems and Intelligent Systems, 6/E Prentice-Hall,
2005 (ISBN 0-13-089465-6).

17. A tantárgy oktatói: Csicsman József és egyes résztémákban külső felkért szakértők

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

