
1. Bevezetés

Az üzleti intelligencia szó elôször 1989-ben került hasz-
nálatba. Legfôbb oka, hogy a szoftvercégek reklámszak-
emberei jobban eladhatónak érezhették ezt a kifejezést,
az addig használatos döntéstámogató rendszer helyett.
A két kifejezés között gyakorlati határvonal nincs. Mini-
mális különbségként talán az alkalmazhatóságot lehet
felhozni: kellôen strukturált-e a megoldandó probléma?
Régebben annak kellett lennie, ha döntéstámogató rend-
szert akart használni a vállalat, mára ez már nem feltét-
len követelmény. Üzleti intelligencia rendszereknél több
út is járható: a középpontban továbbra is az elemzés áll,
de a technológia fejlôdése lehetôvé tesz komoly automa-
tizálást, tömeges és részletesebb döntéstámogatást.

Számos esetben fordul elô az alábbi szituáció: már
meglévô céges infrastruktúrához kell új üzleti intelligen-
cia rendszert kapcsolni. Ideális lenne persze mindezt úgy
megoldani, hogy a meglévô rendszereket és üzleti folya-
matokat a lehetô legkisebb mértékben (vagy egyáltalán
ne) érintse a bevezetés.

A cikk második szakaszában kerül kifejtésre, hogy
miért is okoz alkalmanként problémát az üzleti intelli-
gencia rendszerek bevezetése erôforrás szempontból,
továbbá bemutatásra kerülnek azok a pontok, ahol az üz-
leti intelligencia rendszerek illesztése kritikus lehet. A
harmadik szakasz tartalmazza a vizsgálat eredményeit,
górcsô alá véve az elérhetô üzleti intelligencia rendsze-
reket és azok mûködési környezetét. A negyedik szakasz
egy kitekintést tartalmaz egy új megoldás (irányzat), a
valós idejû üzleti intelligencia rendszerek felé.

Vizsgáljuk meg, lehetséges-e a legújabb üzleti intel-
ligencia megoldások adaptálása olyan környezetbe, ahol
már meglévô hardver- és szoftverinfrastruktúra üzemel.

2. Üzleti intelligencia rendszerek 
és már meglévô környezetük

A feltételezés azért aktuális, mivel számos tanulmány
lát napvilágot olyan témákkal, hogy hogyan célszerû,

hogyan költséghatékony egy vállalati informatikai rend-
szer felépítése, komoly üzleti intelligencia (BI, Business
Intelligence) megoldások alkalmazása mellett. Ugyanak-
kor a tanulmányok nagy része figyelmen kívül hagyja
azokat a tényezôket, melyek igencsak jellemzôek a vál-
lalati rétegre. Az elsô tényezô, miszerint a vállalat már
régóta üzemel, és az üzlet intelligencia bevezetése alatt
is üzemelnie kell – általában egyáltalán nem, vagy csak
rendkívül korlátozott mértékû leállás engedhetô meg. A
második tényezô az, hogy a vállalati rendszerek megle-
hetôsen heterogének hardver és szoftver megoldások te-
rén, azaz sokféle hardver dolgozik együtt és sokfajta szoft-
ver van használatban. Ennek oka általában a vállalatok
evolúciós fejlôdésében található, ugyanis sok cégnél
megtartják a régi rendszereket – vagy mert muszáj, an-
nak célja miatt, vagy mert nincs pénz illetve erôforrás an-
nak kiváltására.

Az üzleti intelligencia bevezetési projektek tervezé-
sekor ezeknek a tényezôknek külön figyelmet kell szen-
telni – mely a szoftvermérnököket gyakran válaszút elé
állítja. A jóval költségesebb megoldás az, ha a beveze-
tés egyben bizonyos szintû átszervezést és modernizá-
lást is jelent, ekkor az alkalmazott megoldások átgondo-
lása is szerepet kap [1]. A költségkímélôbb megoldás
az, ha megvizsgáljuk, hogy a már meglévô infrastruktú-
ra képes-e ellátni a neki szánt többletfeladatot és ha igen,
akkor ráültethetô az üzleti intelligencia megoldás. Ám ha
nem, akkor meg kell vizsgálni, milyen lehetôségek van-
nak világszerte, melyeket segítségül lehetne hívni.

Ahhoz persze, hogy a tervezô csapat számolni tudjon
az infrastruktúrával szembeni elvárásokkal, már a terve-
zés korai szakaszában ismerniük kell azokat a követelmé-
nyeket, melyeknek a készülô üzleti intelligencia rendszer
meg kell feleljen. A megvalósítandó funkciók (elvárások)
ismerete esetén számolni lehet azok erôforrásigényével.
Általánosan elmondható, hogy erôforrásigény alapján a
funkciók a következôképpen csoportosíthatóak:

Alacsony erôforrás-igényû funkciók: Ide tartoznak azok
a funkciók, melyek idôszakosan mûködnek (tehát nem
folyamatosan, így megfelelô ütemezéssel egymáshoz
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igazíthatóak a terhelési hullámok). Ilyenek a hagyomá-
nyos statisztikai módszereken alapuló számítások.

Nagy erôforrás-igényû funkciók: Azok a funkciók, me-
lyek vagy folyamatosan mûködnek, vagy valós idejû mû-
ködési feltételeknek kell eleget tenniük. Tipikusan nagy
erôforrás-igényû a valós idejû üzleti intelligencia, a va-
lós idejû CRM, valamint minden olyan döntési alkalma-
zás, melyben az épp adódó döntési helyzet kiértékelésé-
hez az összes eddigi döntési helyzet vizsgálata szüksé-
ges. A feldolgozandó/megvizsgálandó adatmennyiséggel
arányosan nô a számítási igény is.

Amennyiben a bevezetéssel kapcsolatos követelmé-
nyek közt nem szerepelnek nagy erôforrás-igényû funkci-
ók, akkor tapasztalati úton megállapítható, hogy az üzleti
intelligenciával kapcsolatos infrastruktúra-igény fedez-
hetô a már meglévô infrastruktúra használatával. Ehhez
persze szükséges a bevezetés elôtti terhelési hullámok
ismerete (ez felderíthetô a bevezetési projekt helyzet-
elemzési fázisában), majd ennek tudatában a rendsze-
res funkció-végrehajtás idôzíthetô az addigi hullámvöl-
gyekre, egy olyan állapotot elérve, hogy ne legyenek túl-
terheléses idôszakok (mivel akkor a végrehajtás sokszo-
rosan lassabb lesz).

Abban a valószínû esetben viszont, ha igenis van i-
gény nagy erôforrás igényû feladatok végrehajtására, át
kell gondolni, hogy milyen lehetôségek elérhetôek [2]:

• Infrastruktúrát bérelni szolgáltatásként: 
az IT infrastruktúra teljes kiszervezettsége mellett
annak bérlését jelenti.

• Platformot bérelni szolgáltatásként: 
a fejlesztôi platform bérletét jelenti 
(az infrastruktúrával együtt).

• Szoftvert szolgáltatásként igénybe venni: 
a szoftver szolgáltatásként történô igénybevételét
jelenti, egyfajta használatarányos bérleti modellel
egybekötve. (Hozzátartozik az infrastruktúra szol-
gáltatása is.)

A három szolgáltatási szint felfogható piramisként  is
(1. ábra), ahol a legrészletesebb szolgáltatási szintet a
szoftvert szolgáltatásként modell képviseli, míg a legala-
csonyabb szintût az infrastruktúra szolgáltatásként való
igénybevétele/nyújtása jelenti. 

Gyakorlatilag a tervezési fázisban kell eldönteni, hogy
melyik modellt lenne célszerû igénybe venni – jó hozzá-
állás lehet a három szolgáltatási szintet a Kesselring-
algoritmus bemeneteként kezelni.

Ma 50-60 körülire tehetô azon szoftverrendszerek szá-
ma, melyek üzleti intelligencia szolgáltatást kínálnak.
(Megjegyzendô persze, hogy vannak összetettebb, sok-
rétû szolgáltatást nyújtó rendszerek, illetve egyszerûbb,
csak egy-egy részfeladat elvégzésére képes szoftverek
– ilyen részfeladat lehet az adatok összegyûjtése, mig-
rálása, elemzések készítése, a riportkészítés, az adat-
vizualizáció.) Bár nyilvánvalóan az összetettebb rendsze-
rek vannak jelen kisebb számban, a két szintet elválasz-
tó vonal meghatározása igen nehéz feladat, mivel a piac
sokszereplôs, sok megoldással tarkítva.

A már meglévô/kifejlôdött vállalatirányítási rendszer-
hez való illesztés két ponton lehet kritikus:

– az egyik a már mûködô operációs rendszer (megoldja
az alatta fekvô hardverrel való kommunikációt),

– a másik a meglévô adatbázisokhoz való illeszkedés.
Így a meglévô vállalatirányítási vagy más rendszerek

mellé (helyesebben inkább fölé – 2. ábra) történô illesz-
tés elôtt figyelembe kell venni, hogy melyik rendszerek
képesek a meglévô operációs rendszeren mûködni, va-
lamint képesek a már meglévô adatbázisokból adatok
kinyerésére. Ezek után kell megvizsgálni, hogy a szûrés
után fent maradt megoldások közül melyek képesek a
funkcionális igények kielégítésére.

Annak az állításnak az eldöntésére, miszerint az üz-
leti intelligencia rendszerek tetszôleges konfiguráció (már-
mint a meglévô platform és a szükséges adatbázis kap-
csolat) mellé telepíthetôek, meg kell vizsgálni a piacon
elérhetô rendszereket. A vizsgálat 54 üzleti intelligen-
cia funkcionalitású rendszerre terjedt ki. A vizsgált rend-
szerek nagy része kereskedelmi forgalomban kapható,
de a valóságnak megfelelôen tartalmaz a vizsgálat in-
gyenes, illetve nyílt forráskódú termékeket.

3. A vizsgálat eredményei

A vizsgálat egyfelôl bebizonyította, hogy ebben a szek-
torban is folyamatban van a klasszikus kliens-szerver
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architektúra elhagyása és webes architektúrára áttérés.
Azok a rendszerek, amelyek vagy a klasszikus kliens-
szerver architektúrára, vagy desktop környezetre épül-
nek, (kliensoldalt tekintve) leginkább az elterjedt keret-
rendszereket alkalmazzák, amit a JAVA technológia vagy
a .NET keretrendszer nyújt. A megállapítás pozitív olda-
la az, hogy mivel mindkét keretrendszer elérhetô az el-
terjedt operációs rendszereken, így ezen az oldalon nem
jelentkezhet probléma a használatot illetôen.

A meglévô szervereken futó operációs rendszerek
tekintetében (amennyiben új hardver illetve operációs
rendszer is kerül beszerzésre az üzleti intelligencia rend-
szer bevezetésekor, az nagyobb árkategóriába sorolja
ugyan a beszerzést, ám nem is jelentkezik a megkötés
a rendszer architektúrájának tervezése során) a termé-
kek rugalmassága más képet fest. Ebben a tekintetben
könnyedén osztható két részre a „mezôny”, a csoporto-
sításnak jó alap az, hogy szerveroldalon több operációs
rendszer támogatott-e. 

A nagyobb, összetettebb rendszerek (fôként azok, me-
lyek tekintélyes több évtizedes múltra tekintenek visz-
sza), evolúciójuknak köszönhetôen általában támogatják
az iparban elterjedt szerver operációs rendszereket. 

Ezek a következôk:
• z/OS: Az IBM mainframe gépeinek operációs rend-

szere. Nagy elônye az elsôrendû visszafelé kompa-
tibilitás, a nagyméretû memóriák és a mainframe
technológiák támogatása. A rendszer a legendás
OS/390 követôje.

• Unix/Linux: Az 1969-es Unix kifejlesztése óta – mely
az elsô hordozható operációs rendszer volt – szá-
mos Unix-szerû operációs rendszer látott napvilágot
(BSD, Linux). A mindenki számára elérhetô, ingye-
nes, nyílt forráskódú változat a Linux, persze a ka-
tegórián belül is találhatóak kereskedelmi forgalom-
ban lévô változatok.

• Solaris: A Sun Microsystems által fejlesztett SPARC
és x86 támogatással rendelkezô Unix-szerû operá-
ciós rendszer szerverekhez és munkaállomásokhoz
egyaránt.

• Suse Linux: A legrégebb óta létezô nyílt forrású
L inux-változat. Elérhetô a támogatott, vállalati vál-
tozat is.

• Red Hat Enterprise Linux: A vállalati környezetben
megtalálható, másik jelentôs részesedéssel bíró
vá ltozat.

• Windows: A Microsoft cég szerveroldali operációs
rendszerébôl három változat terjedt el ebben a szeg-
mensben nagyobb mértékben: A Windows NT, mely
megalapozta a cég szerveroldali térnyerését, a Win-
dows Server 2003, illetve a Windows Server 2008
– utóbbiból elérhetô az R2 változat is. Az olyan we-
bes BI-rendszerek tipikus szerveroldali operációs
rendszere, melyek a .NET keretrendszer igény miatt
IIS web szervert igényelnek.

A másik csoportba a nem összetett, funkcionalitásu-
kat tekintve szegényesebb szoftverrendszerek tartoznak,
melyek csak egy-egy részfeladat megoldására alkalma-
sak és nem rendelkeznek ekkora rugalmassággal sem

telepíthetôség tekintetében. Ezek a kisebb rendszerek
legtöbb esetben nem rendelkeznek szerveroldali tele-
pítési és számítási lehetôségekkel, így desktop szoft-
vereknek minôsülnek. Mivel ezeket a rendszereket cél-
szerûbb és gyorsabb valamilyen magas szintû nyelven
implementálni, kivitelezésük során a JAVA nyelv és a
.NET keretrendszert támogató nyelvek jöhetnek szóba.
Az ilyen megvalósítás elônye, hogy a késôbbiekben a
szoftverek mûködtetéséhez elegendô a számítógépek-
re a JAVA futtatókörnyezet, vagy a .NET keretrendszer
elôzetes telepítése. A legelterjedtebb operációs rendsze-
reken ezek elérhetôek.

A vizsgált megoldások 25,9%-a íródott JAVA nyelven,
míg 48,1%-uk a Windows-os környezetre készült. A két
halmaz közt itt átfedés nincs, de megemlítendô, hogy
az ingyenes és nyílt forráskódú rendszerek mindegyike
JAVA platformra készült.

A JAVA futtatókörnyezet elérhetôségét az 1. táblázat

mutatja.

1. táblázat  Java elérhetôség

A .NET keretrendszer a Microsoft operációs rendsze-
rein elérhetô (adott változatokban elôre telepítve meg-
található bizonyos verzió, a felett tetszôlegesen frissít-
hetô), Linux rendszerekre pedig a MONO Projekt kere-
tében fejlesztik a keretrendszert (Mac OS X és Solaris
operációs rendszerekre is elérhetô). Általában a legfris-
sebbnél eggyel régebbi változat elérhetô a MONO kere-
tein belül. 

Szakmai (és online) fórumokon gyakran heves vitát
vált ki, hogy melyik elgondolás a jobb befektetés: az in-
gyenes operációs rendszerek és szoftverek használata,
melyek mûködtetéséhez (általában) drágább szakembe-
rek kellenek, vagy célszerû inkább drágább, de egysze-
rûbben használható szoftvereket alkalmazni, melyek nem
rendelkeznek akkora szakemberigénnyel.

Az adatbázisokhoz való kapcsolódás a másik fon-
tos technológiai tényezô. Itt azt kell megvizsgálni, hogy
a piacon fellelhetô üzleti intelligencia megoldások mi-
lyen adatbázis típusokat képesek adatforrásként hasz-
nálni, illetve azt, hogy ezek a lehetôségek milyen mér-
tékben garantálják a széleskörû kompatibilitást.

Új üzleti intelligencia megoldások összehangolása
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A vizsgálat során a következô adatbázis-kapcsolati
lehetôségeket találtuk: 

Gyártóspecifikus adatforrások: 

Azon termékekre jellemzô, amik olyan nagy gyártó-
tól érkeznek, akik képesek ügyfeleik számára a teljes
technológiai stack nyújtására (Microsoft, Oracle) és a
saját adatbázis kezelô termékek kiemelt támogatása
és integrációja révén próbálják ügyfeleiket arra ösztö-
nözni, hogy a szükséges komponenseket is tôlük sze-
rezzék be.

A vizsgált rendszerek 44,4%-a képes valamilyen gyár-
tóspecifikus adatforrás hasznosítására.

SQL (Simple Query Language): 

A szabványosított lekérdezô nyelv, melyet szinte min-
den adatbázis kezelô motor ismer [5]. Gyártóspecifikus
eltérések persze vannak az alap szabványtól, mint a Mic-
rosoft által használt MS-SQL, vagy az Oracle által hasz-
nált PL/SQL.

Az összes vizsgált megoldás képes az SQL-utasítá-
sok feldolgozására, azonban megjegyzendô, hogy bizo-
nyos esetekben (saját programozási nyelv miatt) az SQL-
kódrészleteket be kell burkolni.

XML: 

A W3C szöveges formátuma, melyet kifejezetten az
internetes anyagok terjesztésére lett specifikálva. Tá-

mogatja az unicode karaktereket, így min-
den nyelven használható, és jól használ-
ható webszervízek készítésénél, illetve
adatforrások elôállítása során [6]. Hasz-
nálatához speciális API szükséges, ám
ez már minden programozási nyelven ren-
delkezésre áll.

A vizsgált rendszerek 72%-a képes XML
forrás hasznosítására.

ODBC (Open DataBase Connectivity): 

Az adatbázisoktól, programozási nyel-
vektôl és operációs rendszerektôl függet-
lennek fejlesztett interfész [7]. Segítségé-
vel a szoftvereknek elegendô az ODBC
által definiált szintaxis ismerete, onnan-
tól a driver feladata ezen szintaxis konkrét
adatbázis kezelô rendszer számára értel-
mezhetô nyelvre fordítása [8].

A vizsgált megoldások 54%-a képes
ODBC-adatforrások hasznosítására.

JDBC (Java DataBase Connectivity): 

A Java programozási nyelvhez tartozó,
relációs adatbázisok eléréséhez szüksé-
ges API [9]. A JDBC-ODBC híd segítségé-
vel Java nyelvbôl is elérhetô az ODBC
funkcionalitása. A .NET keretrendszerben
a megfelelôje az ADO.NET [10].

Minden vizsgált JAVA-alapú rendszer
képes JDBC-adatforrások alkalmazására.

Az üzleti intelligencia rendszerek fej-
lesztése közben a fenti szabványos tech-
nológiák alkalmazásának köszönhetôen

(persze részben köszönhetô ez a fejlesztéshez alkalma-
zott nyelvnek) a vizsgált szoftverek képesek tetszôleges
adatbázissal való munkára. Kivételek persze adódhat-
nak, ezekhez a speciális esetekhez célszerû más kap-
csolati megoldás után nézni – ha bizonyítottan szükséges.

4. Más kapcsolati megoldások 
és valós idejû
üzleti intelligencia rendszerek

A mai versengô gazdasági környezetben – ahol igen
magasak a vásárlói elvárások – a döntések legfrissebb
adatokra alapozása tovább javíthatja a vásárlói kapcso-
lattartást, növelheti a bevételeket, és az operatív haté-
konyságot is maximalizálhatja. A technológia fejlôdése
és az adatfeldolgozási sebesség jelentôs növekedése
lehetôvé teszi a klasszikus, jól bevált adattárház rend-
szerek valós idejûvé tételét. Ennek eredménye a valós
idejû üzleti intelligencia (RTBI, Real Time Business Intel-
ligence). 

Minden üzleti tranzakció már létrejövetelkor beke-
rül abba a valós idejû rendszerbe, mely a vállalat ál la-
potáért felel. Így az RTBI rendszer nem kizárólag a má-
ra klasszikusnak mondható stratégiai funkciókat való-
sítja meg (mint az adattárházazás vagy információk és
tudás elôállítása a múlt adataiból), hanem valós idejû
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taktikai támogatást is nyújt, aminek eredményeként a
vállalat azonnal képes lesz reagálni az eseményekre.
Jól használható tehát a klasszikus adattárház rendsze-
rek kiváltására és a vállalati rendszerek integrációjára
(EAI, Enterprise Application Integration) is.

Az RTBI másik neve eseményvezérelt üzleti intelli-
gencia. Ahhoz ugyanis, hogy valós idôben lehessen rea-
gálni, az események bekövetkezésekor azonnali beavat-
kozásra van szükség, itt nem engedhetôek meg órás vagy
perces késések sem. Az RTBI-megközelítés használatá-
val a vállalat olyan hosszú távú stratégiát valósíthat meg,
mely segíti a mûveletek optimalizálását és egyidejûleg
képes lesz az eseményekre azonnal reagálni [3].

Valós idejû rendszerektôl (mint minden más kontex-
tusban, itt is) megkövetelt valamilyen szigorú válaszidô
betartása.

Tíz éve még elegendô információnak számított az,
ha felismerhetô volt, hogy melyik termék iránti keres-
let a legnagyobb, így abból kellô mennyiség volt folya-
matosan raktározható. A mai agresszív marketing kör-
nyezetben ez már nem elegendô. Ma inkább az lehet a
követendô példa, ha a vásárlók korábbi vásárlásai alap-
ján kiegészítô terméket ajánl az üzlet, esetleg árenged-
ménnyel, így egyszerre valósulhat meg a nagyobb ha-
szon, a vásárlási kedv növekedése és a vásárlási él-
mény javulása. Ebben a komoly elvárásokkal teli, ver-
sengô környezetben még a mûveleti hatékonyság is ja-
vítható. 

Az információtechnológia fejlôdésével a vállalatok
egyre több rendszerüket automatizálták. Azóta ezekben
a rendszerekben nagy mennyiségû kihasználatlan adat
van. Az eladási, könyvelési, termelési, HR-rendszere-
ken kívül ugyancsak sok szignifikáns történeti, aktuá-
lis vagy prediktív adat lelhetô fel. 

Az adattárház-koncepció
(4.ábra) egy olyan informatikai
rendszert jelent, mely a válla-
lat minden adatának repozitó-
riuma olyan formában [4], hogy
azon elemzéseket lehessen ké-
szíteni, riportokat lehessen ge-
nerálni a menedzsment és más
tudással dolgozók számára.
Ha ez a cél adott, számos kihí-
vással kell szembe nézni:
– Az adatokat számos egymás-

sal nem kompatibil is rend-
szerbôl kell összegyûjteni.

– Ugyanaz az információ külön-
bözô rendszerekben, külön-
bözô formában lehet tárolva,
ráadásul el is térhetnek egy-
mástól. Meg kell határozni,
hogy az adott adat melyik é s
milyen formában helyes.

– Meg kell határozni, hogy a fo-
lyamatosan változó adatokat
milyen gyakran frissítsék az
adattárházakban.

– Meg kell határozni, hogy a hatalmas adatmennyiség
hogyan reprezentálható használhatóan és egyszerûen.

Ahhoz, hogy ezek az igények kielégíthetôek legyenek,
számos támogató alkalmazás kifejlesztésére volt szük-
ség, ezek a következôk:

– ETL-folyamatokat megvalósító alkalmazások,
melyek az adatok mozgatásáért felelôsek 
(az adattárházba).

– Adatbányászati és elemzô szoftverek, melyekben
lehet egyedi módszereket definiálni és ezek 
elvégezhetôek az adattárház tartalmán.

– Egyszerû, de lényegre törô megjelenítést támogató
riportkészítô eszközök.

5. Összefoglalás

Végezetül általános megállapításként elmondható – az
üzleti intelligencia rendszerek hatékonyságának és szük-
ségességének megkérdôjelezése nélkül – hogy egy
meglévô, üzemelô vállalatnál komoly szoftverfejlesztési
kihívás a már meglévô rendszerekhez történô üzleti in-
telligencia rendszer illesztése.

Ennek a kihívásnak pedig nem egyszerû megfelel-
ni: ugyanúgy készülni kell rá, mint minden más szoft-
vercélú projektre (létezik hozzá ajánlható módszertan
is, mely szigorú lépésekre bontja a folyamatot) és lega-
lább ugyanakkora – ha nem nagyobb figyelemmel kell
eljárni. 

Az egyik kezdeti lépés a késôbb alkalmazandó ter-
mék kiválasztása: itt fontos szempont az, hogy képes-e
a választandó rendszer együttmûködni a már meglévô
(üzemelô) rendszerekkel, adatbázisokkal és adatforrá-
sokkal.

Új üzleti intelligencia megoldások összehangolása
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