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ÖSSZEFOGLALÓ 

Rendszerintegrációra három különböző filozófia szerint nyílik lehetőség. A filozófiák közötti 
különbség az adatok kezelésében, tárolásában és részletességében van. A forrásrendszeri 
adatok teljes részletességű, konszolidált tárolását a jövőbeni legkülönfélébb adat-kiszolgálási 
igények kielégítése érdekében az adattárház kezeli. A middleware technológia nem tárol 
adatokat, hanem a legnagyobb pontossággal tudja, hogy egy adott adat mely 
forrásrendszerekből szedhető elő és az adat-kiszolgálási igények teljesítése érdekében adott 
esetben válogatja össze a forrásrendszeri adatbázisok adatait. Az integrált vállalatirányítási 
rendszerek egy előre jól meghatározott, kész funkcionalitás halmaz működéséhez szükséges, 
korlátozott adatállományt keresnek a forrásrendszerekben, amelyek jól definiált tartalommal 
rendelkeznek, de a későbbi nem ismert adat-kiszolgálási igények kielégítése csak korlátozott 
mértékben, vagy egyáltalán nem valósítható meg. 

A rendszerintegrációs projektek méretüknél és felépítésüknél fogva állandóan változnak. 
Egyrészt az üzleti környezet, másrészt a módosuló vállalati folyamatok, harmadrészt az új 
igények változtatják a forrásrendszerek működését és adatállományát, amely változás számos 
forrásrendszerről lévén szó az integrációs területen hatványozottan mutatkozik. Maga az 
integrált adatbázis struktúrája is folyamatosan átalakul, mivel egyrészt az újabban betöltött 
adatkörök módosítják az optimális adatbázis szerkezetet, másrészt a forrásrendszeri 
változások leképzése állandó módosítást igényel a historikus adatok kezelésének 
adatkonzisztencia-megőrzése érdekében. Az üzleti igények a piaci helyzetnek és igényeknek 
megfelelően állandóan változnak, egyrészt folyamatosan újabb folyamatok leképzésére van 
szükség, másrészt a meglévő folyamatok módosítására. 

Az integrált megoldások adatintegrációt valósítanak meg, a rendszerek aktuális állapota és 
változásuk is adatainak állapotával és változásával leírható. Az adatokat metaadatokkal tudjuk 
definiálni. Mind az aktuális állapot (statikus időpillanat), mind a változás (dinamikus 
adatjelleg) leírására három szemszögből vizsgáltam meg a metaadatokat. Egyrészt az adat 
fizikai tulajdonságait, másrészt az adat tartalmát és ezáltal az üzleti jelentését, definícióját, 
harmadrészt az adat változásának kezelését, az adat módosítására irányuló projektet. A három 
irányból történő megközelítés alapján felállított modellek, és egyben szempontrendszer 
szavatolja azt, hogy bármelyik időszeletet vizsgálva megtudhassuk a rendszerünk aktuális 
állapotát és pontos tartalmát, valamint azt, hogy a változásokat is kezelni tudjuk, valamilyen 
strukturáltságot hozzunk létre a változás során átalakuló rendszernek, amely a változás alatt is 
üzemszerű használatban van. Ezzel a leírással tudjuk megvalósítani azt az integrált 
rendszerrel szembeni követelményünket, hogy a változások kezelésére alkalmas 
rendszerkörnyezetet alakítsunk ki és bármilyen új, vagy módosuló üzleti igényt, vagy 
folyamatot ki tudjunk elégíteni. 

A változások és új, vagy módosuló igények állandó fejlesztési feladatokat jelentenek, így a 
rendszerintegrációs projektek végcélja nem a kifejlesztett objektumok lezárásával a projekt 
lezárása, hanem egy olyan környezet létrehozása, ahol az állandó változások és új igények 
kezelésére és megvalósítására létrejött projektek hatékonyan megvalósíthatóak. Ezáltal a 
komplex rendszerintegráció projekt nem projektként működik egy szervezetben, hanem már 
mint a szervezet része, bár projekt jellegét magas szinten megőrzi. Így alakulhat ki egy olyan 
működési struktúra, amely a komplex rendszerintegrációt modell szinten inkrementális 
megközelítésben valósítja meg, de az inkrementumok száma a végtelenbe tart, míg az egyes 
besorolt alprojektek vízesés, vagy prototípus modell szerint végbe menő klasszikus fejlesztési 
projektek. 
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A három elkülönülő metaadat csoportok teljes modellekbe fejthetőek. A teljes modellek 
részben szakirodalmak alapján, részben tapasztalati úton álltak elő. A fizikai metaadat 
modellek lényeges eleme a töltöttségi kimutatások és változások támogatása, amelyek alapján 
üzleti szempontú elemzések is támogathatóak. Az üzleti metaadat modellek nem állnak 
rendelkezésre a szakirodalomban, általános vélemény, hogy ez nehezen kezelhető területe a 
rendszerintegrációs projekteknek. Az üzleti metaadatok modellek alapgondolata, hogy a 
különböző üzleti definíciók és ezek adatelemkénti megjelenése közötti kapcsolatot 
definíciókkal hozzuk létre, amely lehetővé teszi a tapasztalat leképzését, miszerint különböző 
üzleti fogalmak alatt ugyanazt a definíciót értik sok esetben a felhasználók. Ez a megfeleltetés 
számos elemzés és optimalizálás alapja. Ugyanígy fontos elem az adatelemek egymáshoz 
kapcsolódásának leírása is, amelyre több alkalmazást is kifejlesztettünk. A 
projektvonatkozásokat leíró modell gyakorlati megvalósításakor külön válik az operatív 
követés és a magas szintű tervezés. A különválasztás okai pont a változásokban keresendőek, 
mivel a komplex rendszerek egyetlen elemének megváltoztatása hatással lehet a teljes 
rendszer működésére, így az ilyen kapcsolódó fejlesztési feladatok rugalmas kezelésére 
megfelelő keretet kell kialakítani projektmenedzsment szempontból is. 

A teljes metaadat modellek, mint végcél lebegnek egy fejlesztési feladat során használt 
metaadat kezelő rendszerek előtt. Mégis olyan egységes rendszer, amely egyben valósít meg 
minden funkciót, a gyakorlatban még nem létezik, csak részeiben, bizonyos funkciókat 
megvalósító, a modellek bizonyos elemeit használó rendszerek működnek. Ennek okai 
egyrészt történetiek, a rendszerek fejlesztésének jellegéből adódó szűkös idő és erőforrások 
csak az üzleti szempontból legfontosabb, metaadatokra alapuló funkcionalitásokat 
fejlesztették ki, másrészt pedig a komplex metaadat kezelés tudatossága nélküli fejlesztés 
eredményei, mivel többnyire a fizikai metaadatok tárolása és kezelése kötődött kézenfekvő 
módon az adatokhoz. Az üzleti igények kiszolgálásának minél jobb minősége azonban 
konvergenciához vezet a metaadatok kezelésében, olyan alkalmazásokat és elemzéseket 
fejlesztenek ki gyakorlati projektekben, amelyek bár nem teljesen tudatosan, de tapasztalati 
okok miatt egy teljes metaadat struktúra irányába mutatnak. 

A tanulmányban egyrészt a szakirodalomban fellelhető már alkalmazott teljes metaadat 
modell részeket felhasználó, másrészt szintén a különböző teljes metaadat modellek részeit 
felhasználó, de már a teljes modell víziójával különböző rendszerintegrációs projekteken 
kifejlesztett alkalmazásainkat mutattam be, amely saját fejlesztésű megoldások a felhasznált 
metaadat típusok megosztásában a következők: 

• Fizikai metaadat modelleket felhasználó alkalmazások: 

o Adatminőségi vizsgálatot végző alkalmazás, amely egyrészt fizikai jellemzőket 
(töltöttséget és formátum megfelelőséget) vizsgál, másrészt pedig üzleti 
logikák alapján meghatározott töltöttségi időszakok közötti változást mutat ki. 
A vizsgálatot végző alkalmazás univerzális, bármilyen adatbázisra szabadon 
alkalmazható, már a teljes adatmodell víziójával egy külön területen gyűjti a 
vizsgálat eredményeként előálló metaadatokat adatelemenként. 

• Üzleti metaadat modelleket felhasználó alkalmazások: 

o Leképző alkalmazás, amely az adatok forrásrendszerből a konszolidált 
adatbázisba töltésének logikáját írja le technikai szempontból, amely az üzleti 
értelmezés technikai szempontú leírása. 
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o Tetszőleges rétegek közötti töltéseket visszafejtő alkalmazás, amely a leképző 
alkalmazáshoz hasonlóan, csak annak kiterjesztéseként tetszőleges adatelemek 
előállítását írja le technikai szempontból.  

o Az adatelemekhez adatszótár bejegyzés kapcsolható, amely szabad szöveges 
mezővel írja le üzleti szempontból az adatelem definícióját. 

o Az adatelemek definícióját a teljes modell szerinti megközelítésben leíró 
alkalmazás. 

• Projektmenedzsmentet támogató metaadatokat felhasználó alkalmazások: 

o Workflow kezelő alkalmazás, amely operatív szinten kezeli a feladatokat a 
megfelelő erőforrások és határidők feladathoz rendelésével. Az alkalmazás 
célja a teljes feladat lista, beleértve az aktuálisan felmerülő nem tervezett 
feladatok kezelése és a riportolási igények kielégítése. 

o Változáskezelő rendszer, amely csak bizonyos, jól meghatározható típus 
folyamatokat kezel azzal a céllal, hogy egy egységes nyilvántartást kínáljon a 
fizikai objektum módosításokhoz üzemeltetési célból. 

A tanulmányban bemutatott megközelítés és a megvalósítást támogató modellek gyakorlati 
tapasztalatokra épülnek. A megközelítés alkalmazásával javult a rendszerintegrációs feladatok 
elvégzésének hatékonysága, áttekinthetőbbé kezdenek válni az integrált adatbázisok. Mint 
minden nagy szervezetet és komplex rendszert érintő módosítás, ennek a megközelítésnek és 
a modelleknek a bevezetése és elfogadása hosszú időt vesz igénybe a megvalósítás az egyes 
modell részeket felhasználó alkalmazások kibővítésével, és integrálásával valósul meg, amely 
folyamat jelenlegi állapotát a dolgozat ismertette. 
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ABSTRACT 

There are three different philosophies to integrate IT systems. The differences are in data 
management, storage and detailness. The method for widest, most complete and consolidated 
storing of source system data is the data warehousing that focuses on fulfilling the most 
complex analysis requirements. The middleware technology does not take care of data 
storing, but knows exactly where to find a data in the source systems. To fulfill the data 
supply requirements the relevant source data are selected online from the source system 
databases. The enterprise resource planning systems collect a predefined, limited data set that 
is necessary for their functionallities, but not for the fulfillment of all future data supply 
requirements. 

The IT system integration projects are continuously changing because of their size and 
structure. The business environment, the changing processes and the arising requirements 
modify both the operation and the data content of the source systems. The effect of the 
modification of source systems is multiplied in the integration activities. The structure of 
integrated database changes continuously because on the one hand the loading of a new 
source systems modify the optimal database structure, on the other hand the source system 
modifications triggers continuous change in integration process in order to keep the data 
consistency in history. The business requirements are also continuously changing according to 
the market environment. On the one hand new processes are to be implemented, on the other 
hand the existing processes are to be modified. 

The integration solutions integrate data. Both their actual state and their changes can be 
represented by the screenshot and the modifications of their data. Data can be described by 
meta data. I regarded both the screenshot (static time) and the modification (dynamic 
characteristic) of data from three aspects using meta data. The three aspects are: the physical 
characteristics of a data, the content and the business meaning of a data and the management 
of data modifications. The introduced models representing the three aspects ensures to get a 
complete picture of the actual state and content of our system and to be able to manage the 
modifications, to create a structure for the modifying system that system operates regularly 
during the period of modification. Using this description we can fulfill or requirement for 
building a system environment where changes can be handled in a structured manner. 

Changes and the new, or modifying requirements mean continuous development and 
implementation tasks. This is the reason why an IT system integration project does not have a 
target like delivering the implemented objects, but to deliver an environment, where the 
handling and implementation of continuous modifications and new requirements can be 
fulfilled effectively. Therefore the complex IT system integration project does not operate like 
a real project in an organization, but like a department of the organization, however it keeps 
its project characteristics on a high level. This is a project operations structure where the 
complex IT system integration model is like an incremental structure, but the number of 
increments is extremely high while the sub-projects are classical waterfall, or prototype 
development projects. 

I introduced the three meta data sets in models. These models are called complete meta data 
models. The complete models are developed by own best practices and using literature. The 
key points in the physical meta data model are the loading reports and the change 
management that support business analysis. The business meta data models are results of own 
improvement, the general opinion is that this is a hardly manageable field of IT system 
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integration. The main idea behind the business meta data model is the realization of 
connection between different business concepts and their representation in data. The 
connection is made by definitions that enable the representation of synonyms. This model is 
the basis of several analysis and optimizations, I have implemented multiple applications 
using this model that is introduced in the paper. In the implementation of the model 
describing the project related characteristics we need to distinguish between operative 
management and high level planning. The reason of separation is the continuous changing, 
since the modification of a single element of a complex integrated IT system can effect the 
operation of the whole system, so it is important to ensure a framework for the elastic 
management of  related development tasks. 

The complete meta data models are final targets of the meta data management of a 
development and implementation project, however there is no existing meta data management 
system in practice that applies each functionality in a single application. The reason is on the 
one hand can be found in history, because the system development and implementation 
projects are in continuous time and resource pressure therefore the most important meta data 
management funcionallities can be implemented, on the other hand in the lack of conscious 
meta data management during development. Usually the focus is on physical meta data 
management. Bu the improving quality of business requirement fulfillment leads to a 
convergence in meta data management, applications and analysis are developed that target a 
complete meta data structure. 

In the paper I introduce applications using entities of the complete meta data model 
implemented in different IT system integration projects. The solutions according to the 
applied meta data types are as follows: 

• Applications using the physical meta data model: 

o Data quality monitoring application 

• Applications using the business meta data model: 

o Mapping applications 

o Reverse mapping application 

o Data dictionary 

o Application describing data definition according to complete meta data model 

• Applications using project management meta data: 

o Workflow management application 

o Change request management application 
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1. ELŐSZÓ 

Eddigi munkatapasztalataim során olyan rendszerfejlesztési projektekben vettem részt, 
amelyekben különböző nézőpontokból vizsgálhattam a fejlesztés módszertanát és az ügyfelek 
igényeinek megismerését, valamint azok változásának kezelését. Részt vettem integrált 
vállalatirányítási rendszer újabb verzióinak és moduljainak fejlesztésében szoftver 
laboratóriumban, a rendszerek implementálásában és működő integrált rendszer 
módosításában éles üzleti környezetben, valamint rendszerintegrációs projektben állandóan 
változó üzleti körülmények között. Tapasztalatom azt mutatta, hogy alapvetően más 
megközelítés és gondolkodásmód jellemzi a laboratóriumi szoftver fejlesztői környezetet, 
ahol egy kész, csak paraméterezéssel, folyamatrészletekben módosítható alkalmazást 
fejlesztenek ki, mint az ügyfél igényeivel nap, mint nap szembesülő, üzleti környezetben 
rendszert integráló fejlesztési környezetet. 

Míg a steril szoftverfejlesztési környezetben lerögzített folyamatok megvalósítása a cél, amely 
magában hordozza a projekt lezárásának kalkulálható véghatáridejét is, piaci környezetben az 
ügyfél igényeinek való maximális megfelelés a cél. Így alakulhatnak ki olyan megoldások, 
amelyek nem a klasszikus szoftverfejlesztési elméleteket követik, hanem egy másfajta 
megközelítésre van szükség, különösképpen akkor, amikor a fejlesztést felhasználó 
megrendelő szervezet belső folyamatinak részeseként kell a fejlesztési munkára hosszútávon 
berendezkedni. 

A következőkben bemutatott megközelítési mód és az azt reprezentáló modellek, valamint 
alkalmazások a rendszerfejlesztési projektekben való részvételem során szerzett tapasztalatok 
alapján alakultak ki, a gyakorlati igények határozták meg a kutatási irányokat. Az itt 
bemutatott alkalmazások létrehozásáért köszönetet mondok annak a csapatnak, akik fejlesztői 
oldalról szaktudásukkal részt vettek az alkalmazások létrehozásában és együttműködve 
támogattak a megfelelő fejlesztési irányok kiválasztásában. Kiemelten köszönetet mondok Dr. 
Horváth Gábornak, Schmidt Zoltánnak, valamint Babos Lászlónak, akik mind szakmai 
oldalról, mind pedig módszertani oldalról segítették az értekezés elkészítését. 
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2. BEVEZETÉS 

A számítástechnika fejlődése során a ’70-es években megjelentek az üzleti életben is egyre 
fontosabb szerepet betöltő vállalati rendszerek. A rendszerek fejlődése során azok különböző 
mértékben és különböző együttműködésben fedték le a vállalatok működési folyamatait. 
Jellemzően egy funkció több rendszer által is lefedhetővé vált és ennek kapcsán egyre 
komplexebb rendszerintegrációs feladatok jelentkeztek. 

A rendszerintegráció során komoly feladatot jelent a különböző rendszerekben tárolt adatok 
egyértelmű azonosítása és közös nevezőre hozása, nevezzük ezt egyszerűen konszolidációnak. 
A rendszerek és így maga az integráció is olyan komplexitásúvá vált, hogy nem egyszerűen 
egy rendszer kialakítása, a megfelelő konszolidáció meghatározása lett a feladat, hanem az, 
hogy az állandóan változó vállalati környezet és adatok a rendszerintegráció hatására 
kezelhetővé váljanak. A probléma tehát már nem egyszerűen a rendszerek integrálása, hanem 
az integráltság hosszú távú szavatolása, a változások kezelése.  

Az adatok különböző szempontú értelmezését metaadatok segítik, amelyek az adatokat 
különböző nézőpontból írják le - adatokkal. Minél komplexebb rendszerintegrációs feladattal 
állunk szemben, annál bonyolultabb struktúrájú metaadatokra van szükség. Magát a 
rendszerek változását is metaadatokkal le tudjuk írni. 

Metaadatnak neveznek minden strukturált információt, amely leír, megmagyaráz, meghatároz 
egy informatikai objektumot, vagy csak egyszerűen megkönnyíti a használatát, vagy a 
kezelését. Gyakran emlegetik a metaadatokat úgy, mint „adatokat az adatokról”. (National 
Information Standards Organization, 2004) 

Sok rendszerintegrációs projektek célja egy olyan integrált megoldás kialakítása, amely 
üzemeltetésre átadva, lerögzített folyamatok alapján, minél kevesebb fejlesztői szintű 
beavatkozással működik. Minden módosítást ún. supportolás keretében valósítanak meg, 
amely gyakorlatilag üzemeltetési feladat, mivel a rendszer folyamatainak, adatainak csak 
elenyésző százalékát érinti. Az általam ismertetendő megközelítés azonban nem ezt a célt tűzi 
ki maga elé. A komplex, kifejezetten nagy és összetett szervezetek és rendszerintegrációs 
projektjeik jellegzetessége az állandóan módosuló adatállomány és folyamat struktúra. Az 
általam ismertetendő rendszerintegráció célja egy olyan rendszer környezet kialakítása, amely 
az állandó változásokra rugalmasan, gyorsan tud reagálni. Az üzleti igények és az integrált 
rendszerekkel szembeni követelmények állandóan változnak, így olyan működési, 
ügykezelési és technológiai struktúrát kell kialakítani, amely rugalmas és gyorsan tud reagálni 
a környezet és ez által az igények változására. 

Jelen fejezet az üzleti integrált rendszerek fejlődését, jelenlegi jellemző felépítésüket, a 
változások kezelésének problematikáját, a probléma metaadatok irányából való megközelítési 
módját, a dolgozat célját és struktúráját tekinti át. 

  

2.1. Üzleti rendszerek fejlődése 

A ’70-es években alakultak a mai piaci környezetben fontos szerepet játszó informatikai 
vállalatok, amelyek jellemzően egy adott speciális termék fejlesztésére specializálódtak, mint 
például könyvelésre, logisztikára, vagy gyártás automatizálására, iroda-automatizáló 
megoldásokra, adatbázis-kezelő rendszerekre stb. Az első ilyen vállalati rendszerek fő 
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feladata az volt, hogy a vállalatok egy adott folyamatát automatizálják, ezeket folyamat-
automatizálási megoldásoknak nevezhetjük. 

Számos egy vállalaton belül kialakított folyamat-automatizálási megoldás azonos 
alapadatokat használ, összekapcsolásuk a vállalatok működése szempontjából 
nélkülözhetetlenné vált. Ilyen például a logisztikai és gyártási megoldások összekapcsolása, 
vagy a készletnyilvántartás és a könyvelési rendszer integrálása, vagy akár a 
projektmenedzsment rendszer és a bérszámfejtés közös munkaidő nyilvántartásának 
kialakítása. Az összekapcsolások révén több elszigetelt, de külön-külön integrált rendszer 
alakult ki, amelyek fő jellemzője, hogy több önálló vállalati folyamatot kezel együtt, egyik 
folyamat a másik folyamat bizonyos lépéséhez inputot szolgáltat, úgymond feladásokat végez. 

Az elszigetelten működő rendszerek legnagyobb hiányosságai, hogy számos, az egész 
vállalatban használatos adatot különböző területeken tárolnak. Ilyenek például az 
ügyféladatok, vagy egy pénzintézet esetében bírálati és a számlavezetési adatok, egy termelő 
vállalat esetében például a termelési folyamatok állapotai és a kontrolling rendszer 
kapcsolódó nyilvántartásai, stb. Az elszigetelt rendszerek nehézkessé teszik az ilyen adatokon 
alapuló, egész vállalatra vonatkozó statisztikák, jelentések, vagy bármilyen más szempontú 
adatkiszolgálások kifejlesztését. Felmerült tehát az igény egy, átfogó vállalati rendszer, egy 
adatok kezelése szempontjából integrált rendszer kialakítására, amely a vállalat egészére 
nézve egy adatot csak egy helyen tárol, ezzel nem csak az adatkinyeréseket könnyítve, hanem 
az adatok karbantartásából eredő hibákat is kiküszöbölve. 

Meg kell jegyeznem, hogy az elszigetelt rendszerek integrálása nem minden esetben indokolt. 
Az integrálásról, vagy az elszigeteltség megtartásáról szóló döntés előtt meg kell vizsgálni a 
következő szempontokat: 

• Melyek azok az adatstruktúrák, amelyek egyáltalán integrálhatóak; 

• Az integrálható struktúrák közös értékkészletei konszolidálhatóak-e; 

• Az integrálással homogén rendszer jön-e létre, vagy kevésbé költséges megoldásnak 
tűnik egy különálló, új, integrált rendszer bevezetése és az integrálandó rendszerekből 
a megfelelő struktúrák átmigrálása; 

• Rendelkezünk-e elegendő tudással az integrálandó rendszerekről ahhoz, hogy az 
integrációval inkább előnyhöz jussunk, mintsem kárt okozzunk, vagy elveszítsünk 
információkat (megfogalmazható úgy is, hogy rendelkezünk-e elegendő tudással 
ahhoz, hogy a dolgozatban bemutatandó metaadat modell fel tudjuk tölteni). 

 

2.2. Rendszerintegrációs filozófiák 

Az integrált rendszerek (bővebb értelemben véve rendszerintegrációk) kialakítására és 
vállalati implementálására több filozófia alakult ki. Az egyes filozófiák hajtóereje jellemzően 
a rendszerintegrátor vállalat fő profiljából eredeztethető.  

A technológia fejlődése az utolsó évtizedekben forradalmi változásokat eredményezett a 
vállalatok működési mechanizmusában, s ez a folyamat még messze nem fejeződött be. 
Kezdetben az információ-technológia a vállalati működésnek csupán elszigetelt, tömeges 
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adminisztrációval terhelt területein, folyamat-automatizálási megoldásokban és 
szigetrendszerekben jelent meg és szerepe adminisztratív létszám-csökkentés, az 
adatfeldolgozás sebességének növelése és a szubjektív hibatényező lehetőség szerinti 
kiiktatása volt. A vállalat működése maradt a régi, csupán annyi változás történt, hogy 
megszűnt hó végeken a bérszámfejtési hajrá, és a féléves, éves vállalati mérleg valamivel 
hamarabb került a vezetők asztalára, mint korábban. A vállalatnál képződött adatok csak 
utólag tették lehetővé a vállalat működésének értékelését, menetközben alig segítettek a 
döntések megalapozásában.  

Az „operatív számvitel”, a vállalatnál keletkező adatok bevonása a vállalatirányítási döntések 
megalapozásába mindig is igény volt a menedzsment részéről, ez azonban az információ-
technológia kezdetleges szintjén nem teljesülhetett. Ehhez például arra lett volna szükség, 
hogy sűrűbben (havonta, hetenként, vagy akár naponta) készüljön számviteli mérleg, amiből 
tudni lehet, hol tart a vállalat, milyen operatív beavatkozásokat igényel. Ez a meglévőnél 
sokkal nagyobb teljesítményű számítógépeket igényelt volna.  Még rosszabb volt a helyzet a 
jövőt illető döntések meghozatalánál, ahol egy-egy új feladat elvállalásának a vállalat 
működésére gyakorolt hatása ismeretében kellett volna dönteni. Erre megvoltak ugyan a 
menedzsment normatív módszerei, azok megbízhatóságához azonban kétség fért. A termelési 
folyamat alakulásának modellezésére készültek programok, ezek technikái a hálótervezés 
módszereinek bevezetésével egyre fejlődtek, bonyolultabb esetekben azonban nehéz volt a 
program-adatok és a vállalati működés gazdasági folyamatait tükröző paraméterek között 
egyértelmű kapcsolatot találni, s az optimalizálás műveletét matematikai alapokra helyezni.  
A vállalatirányítási döntésekben túl sok volt a szubjektív elem.  

A növekvő vállalati méretek mellett a menedzsmenten tűrhetetlen információéhség lett úrrá. 
Ennek köszönhető a különböző döntéstámogató-rendszerek kifejlesztése, amelyek 
adatszükségletének kielégítésére azonban a meglévő vállalati adatfeldolgozó rendszerek nem 
bizonyultak megfelelőnek. Ennek oka részben az volt, hogy az ott képződő adatok az 
irányítási döntésmegalapozáshoz nem voltak megfelelő szerkezetűek és időbeni rendelkezésre 
állásuk sem volt elfogadható, részben pedig az, hogy főként a környezetre vonatkozóan a 
vállalatnál nem is képződtek információk, ezeket tehát eleve pótolni kellett. Ez tette 
szükségessé, hogy az új, döntés-támogató rendszerek önálló adatbázisokat kapjanak. 
Minthogy azonban a különböző szintű vállalati menedzserek döntési kompetenciája és 
kényszere egymástól lényeges elemeiben eltért, így minden vezető igyekezett a maga 
döntéstámogató rendszerét kialakítani, mindegyik a maga saját adatbázisával együtt. Így 
jöttek létre a vállalatnál a különböző relációs adatbázisok, melyek mindig csak az adott 
döntésmegalapozó rendszerre vonatkoztak, egymással esetleg még köszönő viszonyba sem 
kerültek.  

Ahány vezető, annyi döntési mechanizmus ugyanarra az elvileg egységes gazdálkodást 
folytató vállalati rendszerre vonatkozóan: aligha elfogadható helyzet. Különösen akkor nem 
az, ha a vállalat szervezeti struktúrája nem is fedi megfelelően a működési struktúrát. Ilyenkor 
az is előfordulhat, hogy a különböző döntési rendszerek egymástól eltérő működési 
struktúrákat tételeznek fel. Ez az az eset, amikor parancsoló szükségszerűséggé válik a 
vállalat különböző szintű döntési rendszereinek az integrációja: hierarchiába szervezése, 
összekapcsolása, azonos adatbázisra telepítése. És ha már az adatok nagy része amúgy is a 
vállalati működést követő számviteli adatfeldolgozó rendszerből ered, célszerű erre alapozni 
az integrált vállalati adatbázis kiépítését. 

Ez a lépés azonban forradalmi változást hozott a vállalatok életébe, a sok kis mennyiségi 
változás egyszer csak minőségileg új vállalati működéshez vezetett. Mindenekelőtt megjelent 
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a vállalat tevékenységei között új, méghozzá meghatározó szerepkörrel az információ-
technológia. Eddig ez a tevékenység mindennemű összehangoltság nélkül az egyes – 
informatikai rendszereket használó – tevékenységi területeken a háttérben húzódott meg, 
(gyanakodva is kezelték az ilyen dolgokban járatlan emberek) most egyszer csak integrációs 
szerephez jutott, tőle várta mindenki a csodát. A vállalat egységes informatikai rendszerbe 
szervezése azonban elkerülhetetlenné tette a működési struktúra határozottá tételét, a 
szervezeti struktúrának az ehhez való közelítését, tehát megváltoztatását, e nélkül ugyanis 
lehetetlen a rendszer működésének számítógépes modellezése. A különböző íróasztalokon 
megjelent a számítógép, a monitor, melyet ettől kezdve kezelni kellett. Sok ember munkája 
vált feleslegessé, mások nem vállalkoztak az új technika elsajátítására, s ezért mentek el. Az 
információ-technológia meghatározó szerepbe jutása új szemléletet hozott be a vállalat 
működésébe. A folyamatok felgyorsultak, irányításuk tudatossá vált. Megfiatalodott a 
menedzsment: az eddigi „nagy tapasztalatú”, megfellebbezhetetlen tekintélynek örvendő 
vezetők helyére fiatal, informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek kerültek. 

Adottak voltak tehát a vállalatnál már működő rendszerek, amelyek nagy tömegű, bizonyos 
szempontból teljes körű adatokat tároltak. A rendszerek számos, ugyanolyan tartalmú adatot 
tároltak különböző helyen (ahogy ezt már röviden a szigetrendszerek jellegzetességeinél 
ismertettem) és az adatok idődimenziója is különböző volt. Az egyik út, ami az ilyen 
hatalmas, de kezelhetetlen adattömeggel rendelkező vállalatok előtt állt, egy olyan integrált 
adatbázis létrehozása, amely egy helyen tárol minden rendelkezésre álló adatot a megfelelő 
idődimenziók kialakításával, közös nevezőre hozással. 

A számítógép-kapacitás ugrásszerű növekedésére volt szükség ahhoz, hogy az integrált 
adatbázis kiépítésére irányuló adattárház technológia (Data Warehousing Technology) 
kialakulhasson. Az adattárházakban (Data Warehouse) a különböző területekről (a 
szigetrendszerekből) összegyűjtik, integrálják, és speciális sémában tárolják a maximális 
részletezettségig visszakereshető adatokat. Maga a technológia mindazon módszerek és 
eszközök összessége, amelyekkel nagy tömegű adatot lehet hatékonyan kielemezni és az 
analizálás eredményét jó hatásfokkal, eljuttatni a felhasználókhoz. 

Az adattárházak kialakítása azon rendszerházak integrációs eszközévé vált, amelyek nagy 
adatmennyiség kezelésére alkalmas technológiával rendelkeztek, vagy egy adott ilyen 
technológia implementációs szakértői, mint például az Oracle, vagy az IBM, vagy a SAS, 
vagy akár a Teradata. 

Azon vállalatok esetében, amelyek nem rendelkeztek minden folyamatukat lefedő 
megoldással jó alternatívát ajánlottak az integrált vállalatirányítási rendszerek, amelyek kész 
funkcionalitásokat nyújtottak minden folyamat kezelésére. Ilyen esetben a teljes integrált 
rendszer bevezetésének víziójával modulárisan kezdték el bevezetni az integrált rendszereket 
azon folyamatok kezelésére, amelyekre nem volt még kész megoldás, majd fokozatosan 
átmigrálták a már meglévő rendszereket, vagy legalábbis a megfelelő feladási folyamatokat 
kifejlesztették a meglévő rendszerek és az integrált rendszer között. 

Bizonyos vállalatok a működésük egészének minden tevékenységére kiterjedően egy 
egységes informatikai rendszert alakítottak ki. Ennek támogatására a meglévő alkalmazások 
adatköreinek megfelelő struktúrájú és csoportosítású kivonatát határozták meg, amelyet 
állandóan feladnak az integrált rendszer felé. Az ilyen adatkörökből akár adattárházat is lehet 
felépíteni (ez sok esetben bevett gyakorlat is lett), azonban a célja az adattárház kialakításának 
nem az, hogy a meglévő forrásrendszerek adatait teljes körűen gyűjtse és tárolja a későbbi 
lehetséges igények kielégítése érdekében, hanem az, hogy csak az integrált vállalatirányítási 
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rendszerhez szükséges adatokat, az ott elvárt struktúrának megfelelően gyűjtse és tárolja. Azt 
a vállalatirányítási rendszert, amely a működéshez szükséges erőforrásoknak ezt a folyamatos 
újratervezését végzi ERP (Enterprise Resource Planning) rendszer néven ismeri a 
szakirodalom. A rendszer elnevezése megtévesztő, ugyanis az erőforrás-tervezés, mint olyan, 
minden valamit érő termelésszervezési terv része, tehát felhasználása akár tetszőleges is 
lehetne. Az ERP-nél azonban nem erről van szó! Az a vállalat, amelyre rátelepítették, nélküle 
már működésképtelenné válna. Az ilyen vállalatnak működési feltétele az erőforrás-tervezés 
szüntelen folyamata. 

Az ERP alkalmazásának feltétele tehát a vállalat döntési rendszerének és adatbázisának teljes 
körű integrációja. Bizonyos vállalati méret felett e nélkül már a mai piaci követelményeknek 
egyetlen vállalat sem képes megfelelni. Kissé bonyolultabb a helyzet a multinacionális 
vállalatok esetében, amelyek a legkülönbözőbb ágazatokban (gyártóipari-, kereskedelmi- 
vállalatok, bankok, biztosító társaságok, média-ipar, egészségügy, járműipar, olajipar, stb.) 
érdekeltségekkel rendelkeznek, és ezek együttesen tagjai az integrációnak. Az integrációs 
technológia azonban ma már oly magas fokot ért el, hogy az ilyen vállalatcsoportok 
rendszeren belüli kezelésére is vannak vállalatirányítási megoldások. 

Az ERP rendszerek célja a következőképpen foglalható össze: az ERP rendszerek célja, hogy 
a vállalat működésének, információs folyamatainak minél nagyobb részét, ideális esetben 
teljes egészét egy nagy integrált rendszerbe szervezzék. 

Az ERP révén tudnak az egyes vállalatok és a vállalatcsoportok a globalizációs 
kritériumoknak megfelelni, s ebben az értelemben az ERP szerepe túlnő a vállalat-szervezési 
technikák körén. Hatására a vállalati környezet is átalakul, a vele való együttműködés 
érdekében a partnerek is kényszerülnek magukat a rendszerre csatlakoztathatóvá tenni. Ez 
különösen a Web-alapú technikák megjelenésével spontán lehetőséget is kapott. A 
beszállítók, alvállalkozók ajánlatadása, számlázása, kooperációs kapcsolattartása, 
pénzforgalma ma már az Interneten keresztül is történhet olyan formában, ahogyan azt a 
megrendelő ERP-rendszer fogadni tudja. Azok a vállalatok, amelyek erre alkalmatlanok, 
automatikusan kieshetnek a szállítói körből. Az értékesítés, beszerzés területén az e-
kereskedelem, a pénzügyi tranzakciókban pedig az e-banking fontossága kerül előtérbe. 

Létrejönnek ugyanakkor köztes megoldások is, amelyek valamilyen, adattárháznak nem 
nevezhető köztes alkalmazás segítségével integrálják a szigetrendszerek adatait, ezek 
többnyire inkább interface technológiák, amelyek nem tárolnak adatot, hanem tudják, hogy 
melyik adatot hol lehet elérni és a megfelelő adatokból válogat össze adatköröket az 
adatkiszolgálásra. Ez elsősorban egy definíciós területnek lehet felfogni, amely pontosan tudja 
definíció szinten, hogy milyen adat mit jelent a vállalatnál működő rendszerekben, így 
gyakorlatilag meghatározza a konszolidáció módját, azonban nem végzi el, csak akkor, ha egy 
aktuális igény miatt szükség van rá. Ezeket nevezhetjük middleware1 technikáknak is. 

A három különböző rendszerintegrációs filozófia a következő ábrában foglalható össze: 

                                                
1 Middleware: Egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a vállalati alkalmazások integrálását. Itt használt 
értelmében egy olyan szoftver elemet jelent, amely két, vagy több alkalmazást köt össze és ezáltal lehetővé teszi 
a közöttük történő adatcserét. (Myerson, 2002) 
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1. ábra: Rendszerintegrációs filozófiák áttekintése 

A fenti ábra szerint tehát a következő rendszerintegrációkat különböztethetünk meg: 

• Adatok konszolidálását, valamint könnyebb elemezhetőséget és riportolhatóságot 
lehetővé tevő adattárház, vagy konszolidált adatbázis létrehozása, amely esetében a 
vállalat meglévő rendszerei, mint forrásrendszerek kezelik a vállalati folyamatokat 
továbbra is, azonban az elemzés és riportolás már az adattárházból történik; 

• Folyamatok és adatok konszolidálást végző integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) 
implementálása, amely kiváltja az analitikus rendszereket, számos funkciót átvesz 
tőlük, kizárólag speciális, az integrált rendszer felé kötegelt feladást végző rendszerek 
működnek együtt az integrált rendszerrel; 

• Köztes kommunikációs (interface) terület kialakítása, amely nem tárol sem adatokat, 
sem folyamatokat nem irányít, azonban az egyes analitikus rendszerekben tárolt 
adatokat ismeri és a megfelelő adat-kiszolgálási igények kielégítésére összegyűjti és 
kipublikálja azokat, valamint egy kommunikációs csatornát kínál az analitikus 
rendszerek között. 

Üzleti intelligencia (Business Intelligence – BI) rendszereknek azon rendszerbe szervezett 
informatikai alkalmazások és eszközök összességét nevezzük, amelyek a vállalati információk 
összegyűjtését, rendszerezését, elemzését és további hasznosításra (elsősorban 
döntéshozatalra) való átadását végzik. (Dresner, 2008) A rendszerintegráció célja ilyen, üzleti 
integrált rendszerek létrehozása a jelen fejezetben ismertetett módokon. 

Az üzleti intelligencia platformokat kínáló vállalatok piaci pozícióiról készített 2008. januári 
Gartner elemzés (Gartner RAS Core Research Note G00154227) egy ún. mágikus mátrixban 
ismerteti a vállalatok elhelyezkedését a piacon az ajánlott eszközeik teljessége és 
bevezethetősége szempontjából. A mátrixban négy kategóriát határoztak meg a rendszerek 
vásárlóival közösen folytatott elemzés alapján (Gartner 2008): 
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• Niche játékosoknak nevezik azokat a vállalatokat, amelyek mind teljesség 
szempontjából, mind pedig bevezethetőség szempontjából gyenge megoldásokat 
ajánlanak (niche players); 

• Látnokoknak nevezik azokat vállalatokat, amelyek teljesség szempontjából jó 
eredményt értek el, azonban bevezethetőség szempontjából alacsony értékelést kaptak 
(visionaries); 

• Kihívóknak nevezik azokat a cégeket, amelyek teljesség szempontjából gyengének 
mondhatóak, azonban bevezethetőség szempontjából jónak értékelték a felhasználók 
(challengers); 

• Vezetőknek, vagy piacvezetőknek nevezik azokat a vállalatokat, amelyek mindkét 
szempontból jónak minősültek a felhasználók értékelése szerint (leaders). 

A fent ismertetett mátrixot a következő ábra mutatja be: 
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2. ábra: Üzleti intelligencia rendszer gyártók piaci pozíciói (Gartner 2008) 

A fenti ábra alapján látható, ahogy az üzleti intelligencia rendszerek gyártóinak piacán 
piacvezető vállalatok a Microsoft, a Cognos, az Oracle, a SAS, a Business Objects, vagy a 
Micros Strategy. Jelen tanulmány során e vállalatok hazánkban is jelen lévő megoldásaiból 
merítek példákat. 

 

2.3. A változáskezelés problematikája 

A komplex nagyvállalati, vagy vállalatcsoporti környezetek a valóságban összetett képet 
mutatnak. Jellemzően több filozófia szerint kialakított rendszer-összefüggések 
tapasztalhatóak. Megtalálhatóak szigetrendszerek, integrált vállalatirányítási rendszerek 
bizonyos moduljai, konszolidált adatbázis kezdemények. Az ilyen szervezeteknél a komplex 
rendszerintegrációs projektek a jellemzőek, ahol a projektek nem egy klasszikus 
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rendszerfejlesztés szerint folynak, ahol lerögzített végcél azonosítható, hanem egy változó 
üzleti környezetben, amely üzleti környezet változásaihoz dinamikusan alkalmazkodni kell. 
Az üzleti igények és az integrált rendszerrel szembeni követelmények állandóan változnak, 
így olyan működési, ügykezelési és technológiai struktúrát kell kialakítani, amely rugalmas és 
gyorsan tud reagálni a környezet és ez által az igények változására. 

Az ilyen rendszerfejlesztések fő jellemzői a következők: 

• A fejlesztés egy lépésben nem valósítható meg és előre nem látható, mi lesz a 
fejlesztés vége. Maga a probléma, amelyre a fejlesztés megoldást nyújt is csak részben 
körvonalazott, a fejlesztés lépései során fokozatosan bontakozik ki a mibenléte, és 
válik egyre határozottabbá. Maga a fejlesztés időben végtelenül elhúzódik, tehát szinte 
biztos, hogy kezdetben más struktúrájú, mint a megoldás különböző fázisainak a 
végén. Ennek megfelelően a stratégia nem az, hogy kialakítsunk egy fix üzleti 
igényeket kielégítő rendszert, hanem az, hogy rugalmasan működő rendszert 
alakítsunk ki, amelyben könnyen lehet alkalmazkodni a változó üzleti igényekhez. 
Persze ez a jellegzetesség nem teljesen hiányzik a többi projektnél sem (az ilyen 
változások lekövetésére support tevékenységeket végeznek üzemeltetés keretében), 
viszont a volumen nagysága itt minőségileg új kérdéseket vet fel. 

• A fejlesztés különböző fázisaiban az addig létrehozott eredmény „termővé” válik, 
tehát bekapcsolódik a vállalat, vagy vállalatcsoport irányítási döntésmegalapozó 
rendszerébe. A fejlesztés tehát egy olyan rendszer létrehozásán fáradozik, melynek 
egy része már működik, tehát nap mint nap szolgáltatja a fejlesztési korlátokat, ill. 
igényeket. 

• A fejlesztő maga is része a fejlesztés alatt álló rendszernek, s a fejlesztés minden 
mozzanata a megismerés pillanatában megváltoztatja ezt a rendszert. 

• A projekteket megvalósító csoportok egy szervezet életében már nem is projekt 
teamként, hanem egy külön szervezeti egységként funkcionálnak, azonban a 
projektszerű működési jellegüket magas szinten megőrzik. 

Az ilyen állandóan változó üzleti környezetben történő fejlesztések esetében meg kell keresni 
a fejlesztés alatt álló, állandóan változó rendszer folyamatjellemzőit, melyek bizonyos 
jelenségekben jutnak kifejezésre, amiket adatokkal jellemzünk, méghozzá olyan adatokkal, 
amelyek a hozzájuk tartozó jelenségek változó szerepe folytán állandóan más-más oldalról 
kell, hogy megvilágítsák ezeket a jelenségeket, tehát ezek az adatok jellegüknél fogva is 
folyton változnak. Ezek kifejezésére metaadatokat használunk, melyeknek mindig 
rendelkeznek mind aktuális, mind historikus megjelenéssel. A metaadat ilyen módon ennek a 
fejlesztési problémakezelésnek a filozófiáját testesíti meg és amennyiben bonyolult fogalom, 
a dolog természetének bonyolultságát fejezi ki. 

Készíthető mindazonáltal egy olyan metaadat modell, amely megfelelő környezetben képes 
egységesen kezelni az adatelemekkel kapcsolatos lényeges tulajdonságokat és azok 
változását. Ezt a továbbiakban teljes metaadat modellként hivatkozom. Ennek célja a 
megfelelő, de a kezelhetőség rovására nem menő mélységű leírás, amely segítségével a 
változó környezetben valamiféle szabályrendszert definiálunk, szavatoljuk a rendszer adott 
pillanatban vett statikusságát, azonban lehetőséget adunk a változások hatékony kezelésére. 
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A teljes metaadat modell a gyakorlatban azonban nem valósul meg teljes körűen változatlan 
formában, csak részeiben. Ezek a részek a teljes modell bizonyos elemeit és kapcsolatait fedik 
le azzal a végcéllal, hogy egy teljes modell valósulhasson meg végkifejletében. 

A fentiek alapján a dolgozat célját és felépítését a következő alfejezet ismerteti. 

 

2.4. A dolgozat célja, felépítése 

A dolgozatom célja egy teljes metaadatmodell kidolgozása, a gyakorlatban is alkalmazott 
megoldások ismertetésével, a változások kezelésére alkalmazott módszerek bemutatása. A 
célok a következő pontokban foglalhatóak össze: 

1. Létezik olyan rendszerintegrációs feladat típus, ahol az integrált rendszer kifejlesztésére 
irányuló projekt megvalósításának időszakában az érintett vállalat üzleti környezete – és 
következésképpen működési struktúrája is – lényeges változásokon megy keresztül. Ilyen 
esetben a fejlesztés rendszerkörnyezetét eleve úgy kell kialakítani, hogy az lehetőséget adjon 
a projekt céljának és a rendszert reprezentáló adatoknak rugalmas, a változásokhoz gyorsan 
igazodó kezelésére. E rendszerkörnyezet kialakításának lehetséges megoldásaként a dolgozat 
egy olyan metaadat irányából történő megközelítést mutat be, ahol az egyes adatok struktúrája 
– amellett, hogy egy-egy részfeladat teljesítését kellő határozottsággal alapozza meg – képes a 
változás rugalmas követésére is, megoldást adva mind az adat fizikai jellemzőinek (fizikai 
metaadatok) és üzleti tartalmának (üzleti metaadatok) változáskezelésére, mind pedig a 
változás végrehajtására (projektmenedzsment metaadat). 

2. Az ilyen típusú projektek egyik fő problematikája a sokrétűen értelmezhető forrásadatok, 
valamint adatigények közös nevezőre hozása. A metaadatok alkalmazása erre a problémára is 
megoldást nyújt, amennyiben az ilyen, ún. üzleti metaadatok modellbe fejthetőek, és ez által 
egy strukturált szempontrendszert kínál a közös nevezőre hozatalhoz. Az üzleti metaadat 
modell lényeges eleme, hogy az adatelemek, és az üzleti fogalmak közötti kapcsolatot 
definíciókon keresztül valósítja meg, így a modell központi elem a definíció, amely a 
szinonimaként használt üzleti fogalmak egyértelmű kezeléséhez is megoldást szolgáltat. 

3. A 2. tézis alapján kidolgozott metaadat modellek teljes esetben megvalósuló metaadat 
modellek (teljes metaadat modellek), amelyek nem egy rendszerintegráció során a metaadatok 
kezelésének végcéljaként jelentkeznek, azonban a rendszerkörnyezet és az állandó, valamint 
gyors adat-kiszolgálási igények teljesítésének szükségessége miatt több hasonló 
funkcionalitásokat szavatoló, nem egységes alkalmazások és megoldások valósítják meg az 
teljes metaadat modellek különböző részeit, azonban az teljes modellek részei minden egyedi 
megoldásban megtalálhatóak. 

A dolgozat felépítése szerint elsőként a 3. fejezetben a metaadatokkal kapcsolatos általános 
tudnivalókat tárgyalja. Ismertetem a metaadatok azon csoportosítási szempontjait, amely 
csoportosítás szerinti metaadat modelleket dolgozok ki a tanulmányban. Ez a csoportosítás az 
adatok különböző vetületeit tükrözik, amelyek kezelésével foglalkozni kell a változás leírása 
érdekében. Ezek a vetületek az adat fizikai tulajdonságai, az adat tartalma és magának a 
változás megvalósításának leírása. Itt mutatom be a metaadatok kezelésére kidolgozott, a 
szakirodalomban jelenleg fellelhető átfogó és legkomplexebb architektúrát. Ez mutatja a 
metaadatok kezelésével foglalkozó szekértők jelenlegi megközelítési módját, azt az 
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architekturális felépítést, amely a kidolgozott metaadat modellek alkalmazásba vételét 
támogatja. 

A 4. fejezet a rendszerintegrációs projektek felépítését ismerteti. Rövid áttekintést nyújt ez a 
rész a rendszerfejlesztési projekt módszertanokról, hogy a gyakorlatban alkalmazott, 
egymásra épülő projekt összetételek ismertethetőek legyenek. A változások állandó kezelése, 
a rugalmas projektmenedzsment a gyakorlatban kidolgozott projektek fő jellemvonása. A 
projektek tárgyalásával egyrészt a változások kezelésének hangsúlyosságára világítok rá, 
másrészt a feladatok projekt és munkafolyamat szintű megközelítését, mint változáskezelési 
módszert tárgyalom. A módszer alapja a későbbiekben kidolgozott adat változási feladatok 
kezelési modelljének. 

A 3.1. alfejezetben bemutatott metaadat csoportosítási szempontok szerint elkülönített 
metaadat csoportokra kidolgozott metaadat modelljeimet ismertetem az 5. fejezetben. A 
bemutatandó teljes modelleket egy speciális, metaadat kezelés szempontjából a 
legbonyolultabb rendszerintegrációs környezetre, egy adattárházi környezetre összpontosítva 
dolgozom ki. A bemutatandó modellek egy része a szakirodalomban fellelhető modellekből 
összeállított, tapasztalati alkalmazhatóság alapján módosított modellek, másik része pedig a 
téma újszerűségénél fogva még szakirodalmi modell ajánlásokkal nem rendelkezik, ezek 
szintén tapasztalati alkalmazhatóság alapján épített saját modellek, amelyek gyakorlatban 
alkalmaztam rendszerintegrációs projekten.  

A 6. fejezetben a gyakorlatban alkalmazott konkrét megvalósítási példákat ismertetem, 
amelyek az 5. fejezetben bemutatott csoportosított modellek egyes csoportjaira vonatkozó 
gyakorlati alkalmazások. A fizikai metaadatok felhasználásával adatminőségi vizsgálatokat 
végző alkalmazást dolgoztunk ki egy rendszerintegrációs projekten, az üzleti metaadatok 
kezelésére pedig két gyakorlati példát ismertetek a megoldások okainak feltárásával. A 
változások és tágabb értelemben véve a projektek kezelése különböző megoldások 
segítségével valósulnak meg, amelyek mind az 5.3. alfejezetben bemutatott teljes adatmodell 
és a 4.2. alfejezetben bemutatott tapasztalati projekt kezelési módszertan bizonyos elemeinek 
kezelésére alakultak ki. 

A dolgozatban ismertetett modellek alkalmazása egy szervezet életében a rendszerintegáricós 
projekt szükséges kiegészítőjeként jelentkezik, de bevezetése után a folyamatos 
változáskezelést célozza, és mint ilyen, a szervezet működésének részévé válik. 
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3. METAADATOK KEZELÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN 

Már a legelső informatikai rendszerek is tartalmaztak tároltak a rendszer kialakítására, 
használatára, vagy működtetésére vonatkozó információkat. Az ilyen információkat leíró 
adatokat metaadatoknak nevezik. 

A rendszerek fejlődésével együtt egyre több fajta metaadat kezelésére volt szükség. A 
metaadatok tipizálásával és metaadatok kezelésére kialakítható leggyakoribb komplex kezelő 
rendszer ismertetésével foglalkozik jelen alfejezet. 

3.1. Metaadatok csoportosítása 

Minden informatikai rendszerben találhatóak mezők, vagy adatok, adattároló struktúrák. A 
struktúrák egyértelmű definiálásához szükséges az egyes adatok, vagy mezők hosszának, 
jellegének, esetleg értékkészletének definiálása. Az ilyen jellegű, rendszer fizikai 
tulajdonságait leíró adatokat fizikai metaadatoknak nevezik. 

A legjellemzőbb fizikai metaadatok a következők: 

• Típus jellegű metaadat – karakter, szám, flag, enumerált jelleg, mintaadat struktúra2, 
stb.; 

• Hossz jellegű metaadat – szabad hossz, fix hossz; 

• Kitöltöttség jellege – kötelező kitöltöttség, nullával kitöltés lehetősége, mező üresen 
hagyásának módja, stb.; 

• Adatstruktúrában betöltött szerep – elsődleges kulcs, idegen kulcs, stb.; 

• Értékkészlet – maximális/minimális értékek, fix értékek, kardinalitás, amely egy 
egyedtípus előfordulásának maximuma; 

• Töltés jellegű metaadat – az adat/mező töltésének forrása, töltés módja, stb. 

A fizikai metaadatok könnyen tipizálhatóak és könnyen elemezhetőek. A fizikai metaadatok 
elemzését támogatják az ún. keresztmetszet vizsgáló (profiling) eszközök. Az eszközök 
segítségével nem csak egy mintát vizsgálhatunk meg, hanem minden adatunkat. Egy ilyen 
eszköz azonosíthat minden megbúvó adatproblémát, teljes képet nyújthat az adatstruktúráról, 
az adatok relációiról és minőségéről beleértve a metaadat leírásokat, értékkészleteket, 

                                                
2 A mintaadat struktúra (pattern) egy mező, vagy adat felépítési minta, amelybe illeszkednie kell minden adatnak 
ahhoz, hogy letárolja, vagy kezelje a rendszer. Vegyünk példaként egy észak-amerikai telefonszámokat 
tartalmazó jelentést. Számos érvényes telefonszám formátum létezik, de minden érvényes formátum három 
számcsoportból épül fel, három-három-négy számjegy megosztásban. A három számcsoportot akár szóközzel, 
akár bármi más speciális karakterrel szétválaszthatjuk. Az érvényes minták szerint a következő formátumok 
fordulhatnak elő (Data Flux, 2006.): 

• 9999999999 
• (999) 999-9999 
• 999-999-9999 
• 999-999-AAAA 
• 999-999-Aaaa 

A fenti példában a „9”-es számjegy bármilyen számjegyet jelent, az „A” betű pedig bármilyen alfanumerikus 
karaktert. 
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formátumokat, előállítási gyakoriságokat, szűréseket és terjedelmeket. Ezek a módszerek 
lényegesen gyorsabbak, mint a manuális módszerek, ezek a fizikai metaadatokra épülnek. Az 
adatkeresztmetszet vizsgáló megoldások számos lehetőséget ajánlanak, amelyek megjelenítik 
a vizsgálat eredményeit, és könnyen kijavítják az adathibákat. Amikor egy adatproblémát 
azonosítanak, lehetőséget kínálnak arra, hogy az elemző „beleásson” a problémába, nem csak 
statisztikát láthat az adathibáról. Például ha az elemző azt látja, hogy formátumbeli probléma 
áll fenn az egyik mezőben, a felhasználó direkt bele tud nézni a mezőbe és láthatja, hogy néz 
ki a hiba. A módszer által gyorsabbá, könnyebbé és olcsóbbá válik a problémák javítása. 
(Healy, M., 2005) 

Az adatok, mezők, folyamatok és funkcionalitások üzleti szempontú tartalmát, jelentését is 
tárolni szükséges. Ezek az információk többnyire dokumentációkban található, szöveges, leíró 
jellegű információk. Az ilyen információk adatstruktúrában történő letárolása során keletkező 
adatokat nevezik üzleti metaadatoknak. 

Az üzleti metaadatok nehezen tipizálhatóak, adatmodellbe fejthető leírásuk esetén a cél, hogy 
minél kevésbé leíró adatokkal, minél inkább skálázható és könnyen elemezhető 
adatstruktúrákkal írják le azokat.  

A legjellemzőbb üzleti metaadat típusok a következők: 

• Tartalmat/jelentést leíró metaadat; 

• Felhasználást leíró metaadat; 

• Előállítást leíró metaadat; 

• Tárolást leíró metaadat; 

• Változást leíró metaadat; 

• Hivatkozásokat és kapcsolatokat leíró metaadat. 

A tartalmat/jelentés leíró metaadat tipikusan egy adat, vagy egy mező üzleti szempontú 
tartalmát definiálja. Az ilyen definíciók gyakran leíró jellegűek. A metaadatokkal való leírás 
fő feladata, hogy egyértelmű és tipizálható definíciós szempontokat határozzon meg, amelyek 
alapján adatokkal leírhatóvá válik az adat, vagy a mező üzleti tartalma.  

Az egyes folyamatok, funkcionalitások, vagy akár adatok és mezők felhasználásának, 
előállításának, valamint tárolásának módját és korlátait célszerű metaadatokkal leírni. Az 
ilyen metaadatokat jól strukturált formákban, például leképzésekben (map)3 tárolják. 

A rendszerek objektumainak, folyamatainak, funkcionalitásainak változását a legnehezebb 
leírni. A leginkább metaadatokkal kezelhető változás az adatok értékkészletének változása, 
amennyiben szabály állítható fel a változásra. Mivel a változás többnyire valamilyen 
fejlesztés eredményeként következik be, így célszerű a változást leíró metaadat struktúrát úgy 
kialakítani, hogy a változások típusait és a változásról való értesülés utáni lépéseket rögzítse. 

                                                
3 Leképzésnek (map) nevezik azokat az adattöltési kapcsolatokat, amelyek definiálják, hogy milyen szabályok, 
szűrő feltételek, vagy képletek szerint töltődik egy adott mező, vagy adat más mezőkből, vagy adatokból. 
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Az egyes objektumok kapcsolatait és külső hivatkozásait üzleti metaadatok tárolják. Ilyen 
kapcsolat egy adatkapcsolatot leíró adatmodell, amely fizikai metaadatokkal hozza létre a 
kapcsolatot, vagy minden hivatkozás azon dokumentációkra, vagy alkalmazásokra, 
amelyekben az adott objektumról bővebb információ található. 

Az üzleti metaadatokat egységes struktúrában kezelő rendszerek közül alig pár működő 
megoldás található a világban. Bizonyos metaadat csoportokat célirányosan kezelő megoldás 
elterjedt már világszerte, elegendő itt egy súgó menüre gondolni, amely egy tipikus funkció 
leíró, üzleti szempontú struktúra, vagy egy adattárház építő eszközre, amely az üzleti 
fogalmakhoz köt fizikai adatokat, valamint teljes adattöltéseket definiál. 

A fizikai és az üzleti metaadatok a szintaktika és szemantika logikai fogalmak adott 
témakörben történő adaptációi. A szintaktikus ismeretek a részletesen ábrázolt ismeretek, 
mint például egy objektum UML-ben történő leírása, melyek egy programozási nyelv 
standard függvényei, vagy a programozásnál használt jelek. A szintaktikus ismeretek viszont 
a fogalmak ismeretét jelentik, amelyeket tapasztalatok és tanulás útján sajátíthatunk el. 
(Sommervielle, 2002) A fizikai metaadatokkal tehát a szintaktikus jellemzőit írhatjuk le egy 
adatnak, az üzleti metaadatokkal pedig az adatelemre vonatkozó szemantikus ismereteinket. 

A fentiekről részletesen az 5.2 alfejezetben lesz szó. 

Az informatikai rendszerek fejlesztésére létrehozott projektek tervezése és kidolgozása során 
számos olyan információ szükséges és keletkezik, amelyek tárolása nemcsak indokolt, hanem 
szorosan kapcsolható mind a fizikai, mind pedig az üzleti metaadatokhoz. Ezek az adatok 
egyrészt a klasszikus értelemben vett projektmenedzsment információk, mint például a 
feladatok, az erőforrások, a határidők, stb., másrészt pedig a projektek során előállított 
folyamatokkal, adatokkal, mezőkkel való kapcsolatot leíró információk. Az ilyen 
információkat leíró adatokat projektmenedzsmenthez kötődő metaadatoknak nevezhetjük. 
(Rujirayanyong, T., Shi, J. J., 2006) 

Az ilyen jellegű metaadatok két csoportra bonthatóak: 

• Projektmenedzsment adatok; 

• Fizikai és üzleti metaadatokkal való kapcsolatot leíró metaadatok. 

A projektmenedzsmenthez kötődő metaadatok csoportosítása, strukturálása, kezelésének és 
felhasználásának ismertetése jelen tanulmány egyik célja. 

 

3.2. METAADATOK KEZELÉSE 

A következő rendszerekben jellemző a metaadatok alkalmazása (Sen, 2004): 

• Vállalati rendszerek (CRM – Customer Relationship Management, ERP – Enterprise 
Resource Planning, adattárházak, ellátási láncok); 

• Technológiai rendszerek (operációs rendszerek, desktop alkalmazások, 
dokumentumok); 

• Üzleti folyamatok (vállalati web lapok, e-business alkalmazások); 
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• Üzenet közvetítő, tranzaktáló platformok (EAI – Enterprise Application Integration, 
web-es felületi szolgáltatások, XML – Extensible Markup Language); 

• Nyilvántartások (üzleti partnerek, beszállítók, ügyfelek, munkatársak). 

A metaadatok képzésének, tárolásának és riportolásának fő célja az egyes rendszerekben 
tárolt adatok, kezelt folyamatok leírása és folyamatos vizsgálata. A metaadatok alapján lehet 
pontosan tárolni és értelmezni az egyes adatok fizikai és üzleti tartalmát, valamint jó 
strukturáltság esetében megérteni és kezelni az adatok dinamizmusát. 

Jellegüknél fogva a metaadatok egy adattárház architektúrához hasonló felépítésben 
tárolódnak. A metaadatok gyűjtésének, tárolásának és kiszolgálásának területeit szokás 
megkülönböztetni. A legkomplexebb metaadat-kezelési architektúra felépítésében a 
következő rétegeket tartalmazza: 

• Adatforrások interface rétege (Meta data sourcing layer); 

• Integrációs réteg (Meta data integration layer); 

• Tároló réteg (Meta data repository); 

• Menedzsment réteg (Meta data management layer); 

• Adatpiaci réteg (Meta data marts); 

• Adatkiszolgáló réteg (Meta data delivery layer). 

A fenti metaadat kezelő architektúra felépítését a következő ábra ismerteti (Marco, Jennings, 
2004): 
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3. ábra: Metaadat kezelő architektúra általános felépítése 

A fenti architektúra azt feltételezi, hogy több forrásból származó metaadatokat kezelünk 
egyetlen, konszolidált struktúrában. Jellemzően ez a helyzet metaadatok kezelése esetében, 
mivel ha csak egyetlen rendszerből is származó metaadatokat szeretnénk lekezelni, ahhoz is 
kapcsolódnak olyan dokumentumok, amelyekkel együtt kell az üzleti metaadatokat kezelni. A 
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metaadatok csoportjairól (fizikai, üzleti, projektmenedzsmenthez kötődő metaadatok) a 
későbbiekben még részletesen lesz szó. 

Az adatforrások interface rétegének feladata, hogy extraktumokat képezzen a forrásokban 
található metaadatokból, amelyek ezek után az integrációs rétegben konszolidálhatóak, azaz 
„közös nevezőre hozhatóak”. A metaadat extraktumok esetében fontos szabály, hogy egyetlen 
forrásból kizárólag egyetlen extraktumot készítsenek, mivel ezzel elkerülhető, hogy ugyanarra 
az adatra vonatkozóan több, akár egymásnak ellentmondó metaadatot töltsenek be az 
integrációs rétegbe. (Jarke et al, 1999), (Kotidis, 2006) 

Az integrációs réteg feladata, hogy a különböző forrásokból származó extraktumokat a 
megfelelő szerkezetűvé alakítsa és ezáltal egy konszolidált metaadat tároló adatbázisba, a 
repository-ba töltse azokat. A metaadatok szerkezete a különböző forrásokban eltérő. Az 
eltérés oka egyrészt a fizikai metaadatok (mint például adat formátumok, fizikai jellemzők) 
tárolása is eltérő, valamint az üzleti metaadatok különböző struktúrában nyerhetőek ki a 
forrásokból. Például egy dokumentumból szabad szöveges mezőként, amely valamilyen 
szabály szerint szétválasztandó, míg egy adatbázisból valamilyen adatmodell relációi szerinti 
mezőstruktúrában, amely azonosítókat is tartalmaz, amelyek feloldása szükséges. 

A tároló réteg, vagy más néven repository feladata, hogy a metaadatok fizikai tárolását 
megvalósítsa egy megfelelő adatmodell szerint. Akárcsak egy adattárház esetében, a 
követelmények a tároló réteggel szemben a következőkben foglalhatóak össze: 

• Általános, tehát minden metaadat tárolására és kezelésére alkalmas; 

• Integrált, tehát egyetlen metaadatot csak egyetlen helyen tárol normalizált formában; 

• Időszerű, tehát mindig kinyerhető belőle az aktuális állapot; 

• Historikus, tehát minden történeti adatot is tartalmaz az aktuális adatokon kívül, amely 
az elemzési célok kielégítését is támogatja. (Day, M-Y., Tzong-Han Tsai, 2006) 

A metaadat menedzsment réteg feladatai a következőkben foglalhatóak össze (Massa, S., 
Testa, S., 2005): 

• Archiválás, amely a már nem használt metaadatok (akár a munkaadatok, akár 
bizonyos időszaknál régebbi historikus adatok is tartozhatnak ide) archiválását jelenti; 

• Biztonsági mentések kezelése, mivel a metaadatokról bizonyos időközönként 
biztonsági mentések készítése szükséges valamilyen nem operatív adathordozóra, 
amelyről adatvesztés, vagy adat-megsemmisülés esetében az adatbázis visszaállítható; 

• Adatbázis struktúra módosítások, mivel a metaadatok egy operatív rendszerhez 
kapcsolódnak, gyakran újabb táblákkal és újabb oszlopokkal kell kibővíteni az 
adatmodellt, ez a tervezés a metaadat menedzsment réteg feladata; 

• Adatbázis hangolása a metaadat menedzsment réteg egyik legfontosabb feladata, 
ugyanis a megfelelő indexek kiválasztása gyorsítja és könnyíti a riportok előállítását; 
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• Környezet kezelése, mivel a metaadat kezelő rendszerek kialakítása során is javasolt a 
szoftverfejlesztés alap három környezetét létrehozni, amelyek az éles, a teszt és a 
fejlesztői környezetek; 

• Job-ok ütemezése, amely a klasszikus adattárház töltések ütemezését jelenti kezdve a 
források adatainak betöltésétől a belső tranzakciókon át egészen az ütemezett riport 
előállításokig; 

• Töltési statisztikák kezelése az ütemezett job-ok alapján elvégzett töltések során 
keletkezett lényeges adatokból készülnek (például: mennyi ideig tart egy töltései lépés, 
mik a jellemző hibák a töltési lépések végrehajtás közben, hány rekordot szúrtak be, 
módosítottak, vagy töröltek az egyes táblákból); 

• Lekérdezési statisztikák kezelése, amely a metaadatokon végzett riportok, vagy adat-
kiszolgálási tevékenységek jellemzőit riportolja (például: ki fér hozzá a riporthoz, 
vagy jogosult lekérdezést indítani, mely riportok, vagy lekérdezéseket ajánlottak ki 
egy felhasználónak, mikor futtatott egy lekérdezést egy felhasználó, milyen gyakran 
használnak egy riportot, stb.); 

• Lekérdezések és riportok generálása, amelyre a metaadatkezelő rendszerekben 
megfelelő eszközök állnak rendelkezésre; 

• Adatvesztések visszaállítása, mivel számos olyan helyzet képzelhető el, amikor 
adatokat vesznek el az adatbázisból (például: hardver hiba, adatbázis sérülés, 
áramszünet, stb.); 

• Biztonsági tevékenységek kezelése, amely a következő tevékenységeket takarja: új 
felhasználók felvétele, felhasználói csoportok képzése, tűzfalak konfigurálása, 
jelszavak kezelése; 

• Források leképzése, amely valamilyen leképző eszközzel történik, amely eszköz 
vezérlése jellemzően a metaadat kezelő rétegből történik; 

• Felhasználói interface-ek kezelése, amely jellemzően valamilyen navigáló, javasoltan 
web-es felület, amely segítségével a felhasználók nem a forráskódokban kell, hogy 
keressenek, vagy lekérdezéseket kell, hogy írjanak, hanem egyszerű funkciók 
segítségével állíthatják össze lekérdezéseiket, riportjaikat; 

• Verziózás, mivel a metaadatok folyamatosan változnak a forrásokban, a konszolidált 
adatok képzése során a konszolidációs definíció is változik, így nem csak az éppen 
érvényben lévő leképzések, programok azonosítása, hanem a korábbi lekérdezéseknél, 
riportoknál használt verziók azonosítása is szükséges. 

Egy metaadat piac alapvetően egy adatbázis struktúra, amely a metaadat repository rétegből 
leválogatott adatokat tartalmaz egy homogén adatigénnyel rendelkező felhasználói csoport 
számára. Ilyen homogén igény lehet ugyanazon státuszú metaadatok leválogatása, vagy egy 
adott időszakra vonatkozó adatok legyűjtése, stb. Az adatpiacok sok esetben denormalizált 
adatokat tartalmaznak (Shin et al, 2006), vagy csillagsémába rendeződnek (Corral et al, 
2006). 
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A metaadat kiszolgáló réteg feladata, hogy a metaadatokat „emészthető” formára hozza az 
őket felhasználó alkalmazások, eszközök és felhasználók számára. Számos metaadat nem 
adatpiacokon keresztül publikálódik, hanem extraktumok formájában átadják más 
alkalmazásoknak, vagy egyszerűen szabadon lekérdezhető felhasználók számára. Ehhez 
például szükség van az egyedi azonosítókkal ellátott, értéklistás változók feloldására, változók 
értékeinek átforgatására, amelyet a metaadat kiszolgáló réteg végez el. 

 

3.3. A FEJEZET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A rendszerintegráció feladat végrehajtása során az integrált rendszer kifejlesztésére irányuló 
projekt megvalósításának időszakában az érintett vállalat üzleti környezete – és 
következésképpen működési struktúrája is – lényeges változásokon megy keresztül. A több 
rendszer adatait integráló rendszer alapeleme a forrásadatok változását kezelő struktúra. 

Az eddigi fejezetekben tárgyalt megközelítés alapján kimondható az 1. tézis: 

1: A rendszerintegráció feladat végrehajtása során a több rendszer adatait integráló 
rendszer alapeleme a forrásadatok változását kezelő struktúra. 

Egy az állandóan változó üzleti igényekre válaszoló szervezet informatikai rendszerei a 
folyamatosan módosuló és újonnan kialakítandó üzleti folyamatokat képezik le. Ennek 
megfelelően változik a rendszerek adatállománya is, nem csak egyszerűen új adatok 
keletkeznek, hanem a már meglévők tartalma is változik. Az ilyen változások egy több 
rendszert összefogó integrált rendszerben hatványozottan jelentkeznek. 

Az adattárház kulcskérdése az adatokról rendelkezésre álló információk folyamatos jól 
strukturált tárolása. A szakirodalom az adatok állandó változásának kezelésére két irányból ad 
megközelítést. Egyrészt az Oracle modellje: az adatok fizikai tulajdonságait leíró relációs 
metaadat-modell, másrészt az IBM modellje: az adatok tartalmának hierarchikus üzleti 
kategorizálása. Ezeket az értekezés 5.2. fejezete ismertet (IBM, 1999), (Correa, 2006). 

Az állandóan változó adatok leírását megcélozva, egyik lehetőség a megfelelő metaadat 
szerkezet kialakítása. A kutatás eredményeként kialakított metaadat struktúra alapelve az 
adatok statikus jellemzőinek és üzleti tartalmuknak összekapcsolása volt, valamint a változás, 
az adatok dinamikus jellegének leírása, amely három metaadat típus adatelemeken keresztüli 
összekapcsolására a szakirodalomban nem található példa. Ezt fogalmazza meg a 2. tézis: 

2: Az integrált rendszer adatainak fizikai jellemzőit, üzleti tartalmát és dinamikáját le 
lehet írni egy célirányosan kialakított metaadat struktúrával. Modellemben a három 
jellemzőt fizikai metaadatok, üzleti metaadatok és projektmenedzsment metaadatok 
definiálásával és rendszerbe szervezésével írtam le. 
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4. RENDSZERINTEGRÁCIÓS PROJEKTEK PROBLEMATIKÁI 

A rendszerintegráció a rendszerkomponensek olyan összekapcsolása, amely az eredeti 
funkcionális és technológiai jellemzőket egyesíti minden részletre kiterjedően, egy új, 
együttműködő rendszerré. 

A szerteágazó szigetrendszerek hatására kialakult áttekinthetetlen rendszer-működés, több 
helyen tárolt ugyanazon tartalmú adatok és ezáltal redundanciát és potenciális hibaforrásokat 
okozó vállalati informatikai struktúrák szükségessé tették, hogy a felhalmozott adatokat és 
bonyolult funkcionalitásokat áttekinthetővé és ez által optimalizálhatóvá tegyék. Az 
informatikai vállalatok – jellemzően fő profiljukból kiindulva – különböző integrációs 
filozófiák mentén közelítették meg a rendszerintegrációs feladatokat, és különböző 
megoldások jöttek létre.  

Az egyes filozófiák kialakulását és lényegét jelen tanulmány bevezetése már tárgyalta. Jelen 
fejezet az egyes filozófiák mentén létesített projektek4 felépítését ismerteti, a projektek 
tervezéséhez és végrehajtásához szükséges információkat, amelyek alapján a későbbiekben 
metaadat modellek építhetőek, valamint a hazánkban jellemző projekt struktúrákat és azok 
problematikáit, amely indokolttá teszi a későbbiekben kidolgozandó modell struktúráját. 

 

4.1. RENDSZERINTEGRÁCIÓS PROJEKTEK FELÉPÍTÉSE 

Az informatikai projektek felépítése a projekt céljától függetlenül egy általános struktúrán 
alapul. A struktúra lényege, hogy a fejlesztési folyamat oroszlánrésze a feladat elemzése és 
tervezése, valamint a tesztelés. Maga a kivitelezés a projekt egésze szempontjából kisebb 
feladatot jelent jellemzően, mint a többi fázis együttesen. 

A teljes fejlesztési folyamat lezárásával visszacsatolás történik az elemzéshez, amely akár az 
adott fejlesztési projekthez tartozó, ugyanazon fejlesztési folyamat újbóli elindításához jelent 
tapasztalati információkat, akár egy következő fejlesztéshez nyújt információkat. Egy 
általános struktúrát a következő ábra ismertet: 

                                                
4 Projekt: olyan komplex, egyedi feladat, amelynek megvalósítása jelentős erőforrás-mennyiség igénybevételével 
jár. (Bakacsi et al,, 1996) 
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4. ábra: Informatikai projektek általános struktúrája 

A fenti struktúrából indulnak ki és az egyes elemei megtalálhatóak az informatikában bevett 
projekt struktúrákban. A következő fejlesztési projekt struktúrák az elterjedtek: 

• Vízesés modell; 

• Prototípus fejlesztés; 

• Inkrementális fejlesztés; 

• Boehm spirálmodellje; 

• Ellenőrzött iteráció; 

• Érettségi modell; 

• Agilis szoftverfejlesztés. 

A vízesés modell nagyjából a fenti ábrán ismertetett modell szerint működik. Éles határvonal 
található az egyes lépések között, addig nem történhet továbblépés egy következő lépésre, 
míg az azt megelőző le nem zárult. A klasszikus vízesés modell ma is bevett alkalmazása 
szerint az egyes lépéseket ellenőrzések és validálások követik, amelyek eredménytelensége 
esetén visszalépés lehetséges a lépés elejére és a lépésen belül módosítások lehetségesek. 
Minden fázis végén szükséges lezárni az adott lépés dokumentációját. 

A vízesés modell nagy előnye, hogy áttekinthető, világos struktúrájú, egyszerűen 
megvalósítható és üzemeltethető. A modell hiányossága, hogy csak a lépések végén van 
visszacsatolás, amely miatt feltételezni kell, hogy minden egyes rendszerrel szembeni 
követelmény pontosan ismert, valamint a fejlesztés nagyon lelassul hosszú a fejlesztési idő. 

A prototípus fejlesztés általában már működő rendszerek részrendszereinek kifejlesztésénél, 
vagy az elvárt funkciókat jobban elvégző rendszer kifejlesztésénél alkalmazható. A módszer 
alkalmazásával csökkenthető a bizonytalanság, az igények a prototípus fejlesztése során 
kényszerűen pontosodnak, a kritikus algoritmusok kipróbálhatóak, valamint a rendszer 
üzemszerű felhasználóival való kapcsolat is kialakítható és megismerhető. A módszert a 
következő ábra szemlélteti (Raffai, 2006): 
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5. ábra: Prototípus fejlesztés módszer 

A fenti modell szerint a célok, és igények első körös specifikációja alapján a rendszer gyors 
rendszerterve készül el. A rendszerterv alapján ismételten megvizsgálják a célokat és az 
igényeket, majd elkezdik a prototípus kidolgozását. A prototípus alapján már a végleges 
rendszerterv készül el és megkezdődik a rendszer végleges verziójának kialakítása. 

A módszer előnye, hogy gyorsan tisztázódnak az igények és kiderülnek a problémás pontok, 
összeszoknak a fejlesztők és a felhasználók. A gyors fejlesztés miatt sok esetben nem egy 
átgondolt, átfogóan használható struktúra alakul ki, hanem az adott probléma megoldására 
megtalált struktúra. A rendszer performanciája a végén ritkán lesz olyan jó, mint egy másik 
módszer esetében. Tipikusan olyan esetekben lehet jól alkalmazni, ahol a követelmények 
tisztázása során hamar kiderül, hogy nem kristályosodott még ki a pontos igény. 

Az inkrementális módszer lényege, hogy egy rendszernek elsőként a legfontosabb, 
legkritikusabb részeit fejlesztik ki, majd egy újabb fejlesztési fázisban (inkrementumban) 
bővítik a rendszer funkcionalitásait, újabb rendszerelemekkel bővítik a rendszert így közelítve 
meg fokozatosan a végső, teljes felhasználói igényeket. A módszert a következő ábra 
szemlélteti (Knapp, 2001): 
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6. ábra: Inkrementális módszer 

A fenti ábra szemlélteti az inkrementális modell egyes inkrementumaiban kifejlesztett újabb 
rendszerelemeket, amelyek egyre jobban közelítik meg a felhasználói igényeket. Minden 
egyes inkrementumban a már ismert fejlesztési folyamatlépések szerint megy végbe a 
folyamat. 

Az inkrementális megközelítés előnye, hogy a többi módszerhez képest viszonylag gyorsan 
készül egy működő rész a rendszerből, és ahogy újabb és újabb inkrementumokat zárnak le, 
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egyre jobban közelítik meg a felhasználói igényeket, így egyrészt a kockázat is csökkenthető, 
másrészt pedig a felhasználói idények teljes pontosítása a rendszer bizonyos elemeinek 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján történik meg. A módszer hátránya azonban, 
hogy a teljes rendszer nagyon lassan készül el, a fejlesztési folyamat sok lépésből áll össze. 

A spirálmodell lényege, hogy az igények fokozatosan pontosodnak, egyre finomodnak. A 
fejlesztés négy alapfázisát újabb és újabb fejlesztési ciklusokban ismétli meg, ciklusról 
ciklusra egyre részletesebbé és pontosabbá téve a rendszert. Ezáltal minimalizálják a 
fejlesztési kockázatot. A modell felépítését a következő ábra szemlélteti (Knapp,  2001): 

ELEMZÉS TERVEZÉS 

IMPLEMENTÁLÁS TESZTELÉS 

1 VERZIÓ 
2 VERZIÓ 
3 VERZIÓ 

 

7. ábra: Spirálmodell 

A spirálmodell előnye, hogy minimalizálja a fejlesztési kockázatot, mivel több körben 
tisztázódnak az igények, már működő verziók tapasztalatai alapján, ezáltal a rendszer nem 
megfelelőségének valószínűsége lényegesen lecsökken. Mind a fejlesztő, mind a felhasználó 
bizonytalansága csökkenthető. Ennek a velejárója ugyanakkor, hogy lényegesen hosszabb a 
fejlesztési folyamat, mint más módszerek alkalmazásakor. 

Az eddig ismertetett módszereket (vízesés modell, prototípus módszer, inkrementális 
módszer, spirálmodell) szokták klasszikus módszereknek nevezni. A klasszikus módszerek 
hiányossága, hogy nem foglalkoznak a projektek menedzselési oldalával. A szoftverfejlesztés 
szakmai lépései egyértelműen meghatározhatóak, ahogy az a fenti modellekből is látható. 
Ezek a lépések az elemzés, tervezés, implementálás és tesztelés. Minden egyes lépéshez 
kapcsolódik azonban menedzsment tevékenység is. A kapcsolódó menedzsment 
tevékenységek a következők: 

• Ütemezés; 

• Költségtervezés; 

• Követés; 

• Ellenőrzés. 

Az ellenőrzött iteráció módszer lényege, hogy minden egyes szakmai lépést a menedzsment 
tevékenységek oldaláról próbálja kezelni és a tevékenységek alapvetően nem a fejlesztési, 
hanem a menedzselési tevékenységeket szolgálják. Az ellenőrzött iterációt az alábbi ábra 
szemlélteti: 
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8. ábra: Ellenőrzött iteráció 

Az ellenőrzött iterációból fejlődött ki az érettségi modell, amely a különböző érettségi 
állapotokat fogja meg a probléma megoldásának szempontjából. Az érettségi modellek egy a 
menedzsment szempontjából általánosan használatos elmélet szerint épülnek fel, egy adott 
entitás, objektum, folyamat, szervezet időbeli fejlődésének leírására szolgálnak. Az érettségi 
modellek életciklus-modellként is felfoghatóak, ahol a vizsgált „dolog” az élete során halad a 
tökéletes felé. (Klimkó, 2001) 

Az érettségi modell a különböző fejlesztési fázisokban a feladat adott fázisbeli érettségének 
megfelelő súlyt rendel az egyes lépésekhez. Ezt mutatja a következő ábra (Knapp, 2001): 
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9. ábra: Érettségi modell 

Az ábrán látható, ahogy a különböző, egymást követő, egyre „érettebb” fejlesztési fázisokban 
változik a fejlesztési lépések súlya. Az első, kezdeti fázisban a hangsúly az elemzésen van, a 
fejélesztési feladat megértésén, az implementálás és a tesztelés elenyésző súlyt képvisel, 
mivel ezek csak alapvető, nem véglegesen kialakított struktúrák létrehozását célozzák ebben a 
fázisban. A kidolgozás fázisában az elemzés mellett a tervezés dominál, mivel a rendszert a 
feladatok megértése után már alaposan meg lehet tervezni, és el lehet kezdeni megalapozottan 
a kivitelezést. Az előző fázisok tapasztalatai alapján a szerkesztési fázis már a rendszer 
implementálásáról szól, míg az átadási fázisban az elkészült rendszer tesztelése van a 
középpontban. 

A legújabb szoftverfejlesztési módszertan, az agilis fejlesztési módszer, amely egy 
dinamikus, agresszívan változás központú és növekedés orientált módszer. Nem a 
hatékonyság növeléséről, vagy a költségek csökkentéséről szól, hanem egy olyan módszer, 
amelyet kifejezetten a viharos versenyhelyzetben lévő vállalatok fejlesztési tevékenységeinek 
kezelésére alakítottak ki. A fejlesztés során felmerülő kockázatok csökkentését célozzák meg 
rendszerint úgy, hogy a fejlesztést nagyon rövid szakaszokra (jellemzően 2-4 hét) bontják, 
ahol minden egyes fejlesztési szakasz végén működőképes terméket kell előállítani. A 
módszerben nem fektetnek nagy hangsúlyt a dokumentációnak, Az ilyen fejlesztéssel a 
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fejlesztés közben szükséges változásokra könnyebben lehet reagálni, mint egy hosszú ideig 
tartó, komplex elemzést és fejlesztést igénylő módszertan esetében. (Cockburn, 2008) 

A fenti modellek általános szoftverfejlesztési modellek. A rendszerintegrációs projektek 
jellegéből adódóan azonban csak bizonyos modelleket használnak. Szét kell választani a 
rendszerintegrációs projekteket elsőként integrált funkcionalitások implementálását célzó és 
ezáltal előre jól meghatározott, korlátozott adatokon alapuló rendszerintegrációra (jellemzően 
ERP rendszerek bevezetése) és teljes adatállományt tároló, előre csak nagy vonalakban 
meghatározható üzleti igényeket kielégítő integrált adatbázis kialakítását célzó 
rendszerintegrációra (jellemzően adattárház, vagy middleware létrehozása). 

Az ERP rendszerek bevezetését célzó projektek, mivel pontosan adott, hogy mi a 
rendszerbevezetés, a rendszerintegráció végső állapota, leggyakrabban vízesés modell alapján 
épülnek fel. Ahogy arról már a 2.2. alfejezetben részletesen is szó esett, az ERP rendszerek 
implementálási filozófiája szerint előre meghatározott, hogy milyen adatokat, adatköröket5 
használnak majd fel, mivel a rendszer kész adatmodellekkel, funkcionalitásokkal rendelkezik, 
így a megfelelő adatokat kell megkeresni a forrásokban, majd ezeket kinyerni onnan. 

Az adattárház, vagy middleware létrehozását célzó projektek részben a végcél pontos 
ismeretének hiánya miatt, részben pedig a forrásrendszerek minden változásának követési 
igénye miatt inkrementális megközelítés alapján jönnek létre. Az integrációs feladatot tehát 
felbontják olyan logikailag összetartozó részekre (inkrementumokra), amelyek megépítése 
külön fejlesztési folyamat keretében történik. Az egyes szakaszok tartalmának pontos 
meghatározása az adott szakasz beindítása előtt történik. Ezáltal szavatolható egy projekt 
folyamatos igazítása a vállalat üzleti és IT környezetének változásaihoz. A komplex projektek 
olyan léptéket érnek el, hogy számos alprojektből épülnek fel, amely alprojektek mind részei 
az egyes inkrementumoknak, ahol megtalálható mind a vízesés modell, mind pedig a 
prototípus modell alkalmazása. Ezt a következő ábra szemlélteti: 
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10. ábra: Rendszerintegrációs projektek tapasztalati struktúrája 

A komplexebb rendszerintegrációs projektek évekig tartanak, egy szervezet életében már nem 
is projekt teamként, hanem egy külön szervezeti egységként funkcionálnak, azonban a projekt 
jellegüket magas szinten megőrzik (Denzer, 2001). Abból adódóan, hogy a komplex 
szervezetek üzleti környezete és maguk a szervezetek állandóan változnak újabb és újabb 
adatok állnak elő, valamint a meglévő adatok jelentése folyamatosan változik, ráadásul 
bővülnek az adat-kiszolgálási igények is, a projektek állandósulnak és megszűnik az átfogó 

                                                
5 Adatkör (data set): adatok gyűjteménye (adatelemek), amely elemek egy adott tartalmi szempontrendszer köré 
csoportosíthatóak, Ilyen adatkör lehet például a bankszámla adatok, vagy az ügyfél törzs. (Marco, 2004) 
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fejlesztési projekt véghatárideje. Ez más nézőpontból azt jelenti, hogy a cél nem az átfogó 
projekt lezárása (akár tekinthetjük úgy is, hogy végtelen számú inkrementumból áll az átfogó 
projekt) és átadása az üzemeltetésre, hanem a folyamatosan jelentkező változáskezelési 
feladatok és új fejlesztési igények kielégítésének minél hatékonyabb és eredményesebb 
végrehajtása. Ennek okait és módját a következő alfejezet ismerteti. 

Egy adattárház esetében projekt kezelés szempontjából az adattárházon belüli projekteket 
négy csoportra lehet osztani (Adelman S., Terpeluk-Moss, L., 2000): 

• Integrált adatbázis létrehozása, forrásrendszerek adatainak betöltése (back-end ETL6 
folyamatok): Ezek a projektek felelnek az adattárház létrehozásáért és az adatok 
betöltéséért. Ezekben a projektekben kifejezetten jól felkészült, erős technológiai 
tudással rendelkező fejlesztőkre van szükség. 

• Adatpiaci adatkiszolgálások az integrált adatbázisból (front-end folyamatok): Ezeknek 
a projekteknek nem célja az adattárház adatbázisainak kialakítása. A projektek fő célja 
az adatok megfelelő formájú és struktúrájú megjelenítése a felhasználók felé. A 
projektek résztvevői jellemzően lekérdezések szakértői, valamint értik az üzleti 
igényeket. 

• Konszolidált adatbázis-kezelési folyamatok: Ezek a projektek foglalkoznak a 
konszolidált adatbázis tartalmával. A tartalmat metaadatokkal írják le, a megfelelő 
adat és hozzá kapcsolódó metaadatok bővítése az új, vagy módosuló forrásrendszeri 
adatok miatt a projektek feladata. Ide tartoznak a help funkció fejlesztések is, amelyek 
az adattárház felhasználását segítik és metaadatokra alapulnak. 

• Technikai infrastruktúra kezelése: A fejlesztési projekteket technikai csapatok 
támogatják, amelyek a technikai infrastruktúra fejlesztésére irányuló projekteket 
hajtanak végre. Ezek a projektek általában technikai infrastrukturális komponensek 
(hálózatok, hardverek, szoftverek, eszközök, alkalmazások) installálásai és tesztelései. 

A forrásrendszerek adatainak betöltése, vagy a forrásrendszerek módosuló struktúráinak 
lekezelése, a konszolidált adatbázis kezelése az adattárházban meglehetősen direkt módon 
történnek, jól specifikálható feladatról lévén szó, az ilyen alprojekteket vízesés modell alapján 
szokták kivitelezni. Egy adatpiaci adatkiszolgálás esetén jellemzően az adatkiszolgálás 
végleges formája, tartalma nem meghatározott, nagyjából 50 % pontossággal tudják az 
adatfelhasználók megmondani, hogy milyen adatokra, riportokra van szükségük. Az igény az 
első verzió használatba vételével pontosodik. Az ilyen igények teljesítését prototípus modell 
alapján célszerű megvalósítani. A 9. ábra ezt próbálja szemléltetni. Az 1. inkrementumban 
még túlnyomórészt adatbetöltési alprojektek a jellemzőek, amelyeket vízesés modell alapján 
kezelnek, míg ahogy egyre fejlettebbé válik az adattárház, egyre több adat-kiszolgálási 
alprojektet valósítanak meg, amelyeket prototípus modell alapján dolgoznak ki. 

A rendszerintegrációs projektekben függetlenül attól, hogy milyen modell szerint valósították 
meg őket, az alábbi lépések találhatóak meg: 

1. Definíció 

2. Elemzés 
                                                
6 ETL: Extract, transform, load – az adattárházak forrásrendszeri adatkinyerési, adattranszformálási és 
adattárházba való adatbetöltési területeinek összefoglaló neve. 
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3. Tervezés/specifikáció 

4. Megvalósítás 

5. Rendszer átadás. 

A lépések gyakorlatban elvégzett feladatait és a lépések során előállított leszállítandókat az 1. 
sz. mellékelt ismerteti részletesen, mivel nem tartozik jelen dolgozat fő gondolatmenetéhez. 

 

4.2. A TAPASZTALATI PROJEKT STRUKTÚTRA, SPECIALITÁSOK 

Az informatikai rendszerfejlesztési projektek alapcélja, hogy olyan megoldások, 
alkalmazások, adatbázisok alakuljanak ki, amelyek egyrészt támogatják a felhasználó 
szervezetek működését, másrészt azt bizonyos mértékben automatizálják, harmadrészt pedig a 
szervezet működéséről adnak különböző szempontú és csoportosítású kimutatásokat, amelyek 
alapján visszamérhető és a jövőre nézve kalkulálható és tervezhető lesz a szervezet működése. 
Egy szervezet működése, folyamatainak felépítése nem „statikus”, állandóan változik az 
üzleti követelményeknek és a környezet fejlődésének, átalakulásának következtében. Egy 
rendszerintegrációs projekt célja tehát ennek megfelelően egy olyan integrációs struktúra 
kialakítása, amely segítségével a folyamatosan változó forrásrendszerek, forrásrendszeri 
adatok, üzleti környezet és felhasználó igények kielégíthetőek. 

A rendszerintegrációs projektek kialakításánál tehát arra kell törekedni, hogy állandóan 
változó igények kielégíthetőek legyenek, már a fejlesztés legelső fázisától kezdve. A 
projektek kidolgozása során a fokozatosan kialakított folyamatok átadás után is módosulnak, 
így a már használatra átadott folyamatok sem tekinthetőek véglegesnek, a fejlesztés feladata 
nem egy már lerögzített struktúrába beépíteni további objektumokat, hanem egy folyamatosan 
változó struktúra változásainak lekövetése és ezzel párhuzamosan újabb objektumokkal 
kibővítése. Ez érezhetően az integráció egyre komplexebb szintje felé haladva egyre lassabbá 
teszi a fejlesztést. Ez a gyakorlatban így is történik. 

Az előző alfejezetben ismertetett projektkezelési módszerek közül a gyakorlatban az 
inkrementális, vagy a spirál modell bizonyul használhatónak a rendszerintegrációs projektek 
esetében, ahogy azt előző alfejezetben ismertettem is. A gyakorlati felhasználásuk során 
azonban annyira jellemző tényező a rendszerek állandó változása, hogy a projektek nem is 
rendelkeznek véghatáridővel, így nem is igazi projektként működnek, hanem egy 
folyamatosan fejlődő rendszerfejlesztésként, amely számos projektre osztható fel. A 
rendszerek üzemszerű használata is fejlesztést jelent, így az üzemeltetés elveszti a klasszikus 
értelemben vett, „beégetett” rendszer működést nyújtó funkcióját, ahol csak „supportra”, tehát 
apróbb változások követésére van szükség. 

Egy szervezetet ahhoz a döntéshez, hogy egy integrált megoldást vezessen be az 
„információéhsége” hajtja, amely több formában is jelentkezhet: 

• A rendszereiből nem nyerhető ki az az információ, amelyre szüksége van, minden 
rendszerből csak egyedi értelmezésben kapható meg az információ előállításához 
szükséges adat, így sok elemzői munkát igényel és nem teljes körű az információ; 
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• A rendszereiből kinyerhető a szükséges információ, azonban nagyon lassú a kinyerés, 
mivel a rendszerek fő célja nem a megfelelő csoportosítású információk előállítása, 
hanem bizonyos folyamatok támogatására optimalizálták őket; 

• A rendszereiből kinyerhető információ csak aktuális időszakokra állítható elő, nem 
vizsgálható historikus adat ezáltal lehetetlenné válik a megfelelő adatokon alapuló 
statisztikai vizsgálat. 

Mivel egy rendszerintegrációs projekt költséges beruházás egy vállalat részéről, így az igény 
megjelenésétől kezdve a projekt elindításáig hosszú idő telik el, ami csak tovább növeli az 
„információéhséget”, így a projekt indulásakor lényeges szempont, hogy minél gyorsabban 
már információ legyen kinyerhető a rendszerből. Ennek megfelelően a hazai 
rendszerintegrációs projektek vagy egy már meglévő megoldást implementálnak (ez jellemző 
egy vállalatirányítási rendszer bevezetésére), ahol a vállalat adatait, folyamatit próbálják egy 
adott mintához illeszteni, vagy nagy sietséggel próbálnak létrehozni a vállalat adottságainak 
megfelelő integrált kezelő rendszert (ilyen például egy adattárház, vagy egy middleware-es 
megoldás). 

Egy integrált rendszer létrehozása mellett szóló érv, hogy a többi megoldáshoz képest 
gyorsabb implementálású, azonban nehezebben követi le a források változásait, nem rugalmas 
rendszer. Egy middleware-es megoldás sokkal rugalmasabb, azonban historikus adatok 
kezelésére csak korlátozottan ad lehetőséget, de még mindig gyorsabb az implementálása, 
mint egy adattárháznak. Egy adattárház az előző megoldásokhoz képest lassan hoz eredményt, 
azonban egy működő rendszer rugalmasan tudja kiszolgálni a felhasználó igényeket és a 
forrásrendszeri változások kezelése, a rendszer bővítése a rendszer alapfilozófiájából 
következően megoldott.  

A különböző implementálási idő oka nem csak a kész funkcionalitásokban és 
adatmodellekben keresendő, hanem az adatok körének különbözőségében is. Egy 
vállalatirányítási rendszer csak a funkcionalitásai számára fontos adatokat keresi meg a 
forrásrendszerekben, mivel csak ezekkel az adatokkal kíván foglalkozni, így célirányosan 
keresi meg a forrásrendszerekben ezeket az adatokat, amelyeket nem is feltétlenül tételesen 
fog betölteni az adatbázisába, hanem sok esetben kötegelten. Például egy gyártási folyamat 
esetében csak a gyártósorokon legyártott darabszám érdekli és a gyártási idő, nem foglalkozik 
tételesen a legyártott darabok egyedi azonosítójával, a vagy a gyártósor egyes lépéseinél 
töltött gyártási idővel. Egy adattárház szándéka, hogy minden használható adatot betöltsön az 
adatbázisába, megkeresse a helyét az adatmodelljében, és pontosan felmérje, megismerje az 
adatok és a forrásrendszerek tartalmát. Az előbbi példánál maradva egy adattárházat érdekelni 
fogja a gyártósor minden egyes gyártási lépésének adata, amelyet visszamenőleg le fog tárolni 
a későbbi lehetséges riportolási igények kielégítése miatt. 

Ennek megfelelően az integrációs projektek tanácsadó igényes projektek. A feladat nem 
elsősorban programozási, hanem elemzői feladat, ahol először fel kell mérni a 
forrásrendszereket, majd pontosan ki kell elemezni minden betöltendő adatot. Az elemzés 
célja, hogy egy szempontrendszer szerint le tudjuk írni legfőképpen az adatokat és elsősorban 
az adatok tartalmát, definícióját. Egy ilyen szempontrendszert ismertet az 5. fejezet. 

A projektek gyakorlatban is alkalmazott felépítése a fent ismertetett tényezőkre „rendeződik”, 
az igények leggyorsabb kiszolgálásának megfelelően fejlődnek ki. Struktúrájukban három 
élesen elkülönülő feladatkörrel rendelkező egység alakul ki a rendszerintegrációs 
projektekben: 
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• A forrásrendszerek megismeréséért, a megfelelő adatok meghatározásáért, leírásáért, 
integrált rendszerbe való betöltéséért, összekonszolidálásáért és az adatok 
változásainak lekövetéséért felelős csoport (ETL csoport), ahol a legnagyobb hangsúly 
az adatok megismerésén, leírásán és a változások megfelelő kiértékelésén és a leírások 
módosításán van; 

• A megfelelő konszolidált adatokkal kapcsolatos folyamatok, származtatások, 
számítások, aggregálások kialakítását, a felhasználást támogató csoport; 

• Az adatpiaci területeket fejlesztő, üzleti felhasználókat támogató, riportfejlesztő 
csoport. 

A fejlesztés során a rendszer egyre több funkcionalitással rendelkezik, egyre több adatot 
használnak fel, különösen egy adattárház esetében, számos adatot csak jóval a betöltés után 
használnak fel, egészen addig a töltés üzleti szempontú minőségére nem derül fény. Éppen 
ezért a fejlesztés során sok plusz fejlesztési, módosítási feladat generálódik, amelyek előre 
tervezése lehetetlen. Egy előre lerögzített fejlesztési projekt, amely az erőforrásokat előre 
feladatokhoz rögzíti, és határidőket kalkulál, szinte soha nem tudja teljesíteni a tervet a sok új 
feladat miatt, amelyek elvégzése szükséges a projekt jó minőségű elvégzéséhez. Állandó 
újratervezésre lenne szükség. 

A gyakorlatban mégis néha megpróbálkoznak ilyen projektek definiálásával és kezelésével, 
azonban – bár ezt nehezen vallják be a cégek – bizonyos projekteket, mint „gumi” projekteket 
tartanak nyilván, amelyekhez tartozó feladatokat vagy soha nem végeznek el, vagy bőven 
felül vannak becsülve, és lehetőséget nyújtanak az extra feladatok elvégzésére anélkül, hogy 
komolyabb eltérés lenne a teljes projekt portfolióban a tervezettől. 

Az ilyen megoldás problémája, hogy nem látható, hogy valójában milyen feladatokat 
végeztek el, egy erőforrás ténylegesen milyen feladatokat végzett el, mik a valós határidők, 
így nehezen követhető operatív szinten a projekt. Ennek kiküszöbölésére tértünk át a 
workflow alapú projektvezetésre. 

A munkafolyamat (workflow) definíció szerint a legelemibb tevékenység egy projektben, egy 
operatív megközelítése a munkafolyamat leírásának, amely pontosan az elvégzendő 
feladatokat tartalmazza olyan struktúrában, ahogy azok egymás után következnek (Fischer, 
2007). A projekt tervek és a workflow-k közötti kapcsolatra van számos példa az informatikai 
projektekben, a projekt terv tartalmazza a feladatokat, azok ütemezését, valamint a hozzá 
tartozó erőforrásigényeket, a workflow pedig a feladatok részletes alábontását. Az ilyen 
esetekben is azonban a workflow feladatok szerepelnek a projekt tervben ütemezett módon, 
erőforrások hozzárendelésével, tehát ez nem jelent alapvető különbséget a projekt terv alapú 
projektvezetéstől. (Ziegler et al., 1998) 

Tapasztalatom azt mutatta, hogy a valós, fejlesztés közben felmerülő, nem tervezett feladatok 
nagyjából ugyanakkora részt tesznek ki, mint a tervezett feladatok. Ennek megfelelően a 
projekt tervekben minden task esetében szükséges tartalékot bevezetni a feladatok 
elvégzésének ütemezésénél, amely feladatok a részletes ütemezést tartalmazó workflow-ban 
nem szerepeltek, hanem csak az előre látható, valósan tervezhető feladatok szerepeltek és 
kerültek ütemezésre. A tartalékok mértéke a későbbiekben bemutatandó metaadat modellben 
tárolt megvalósulási adatok idősoros elemzésével meghatározható. Ahogy a feladatokat 
végrehajtották és az új, nem tervezett feladatok is bekerültek a workflow-ba a várható 
ütemezésükkel és erőforrásukkal, a projekt terv tervezete már reálisnak bizonyult. Ezáltal 
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szavatolhatóvá vált a projektek reális tervezése és egyben a valós állapot áttekintése is. Az 
operatív riportok ugyan nem állíthatóak elő a projekt tervből, azonban a workflow pontos 
képet ad, míg a projekt tervből továbbra is tervezhetővé és visszamérhetővé is válik minden 
projekt. 

Sebestyén Zoltán szerint a leggyakrabban használt időbecslési módszer az intuitív becslés, 
amelynek alkalmazása olyankor indokolt, ha nincs elég idő átgondolni a feladatokat, vagy 
nem rendelkezünk elég tapasztalattal a reális időbecsléshez. Átgondoltabb megoldást nyújt a 
részvételen alapuló becslés, ahol a feladatot elvégző szakembereket is bevonjuk az egyes 
feladatok elvégzési idejének becsléséhez. Amennyiben rendelkezünk már elegendő 
tapasztalattal hasonló feladatok, projektek esetében, a tapasztalaton alapuló becslés kínál jó 
megoldást, a nem tervezhető feladatok tapasztalati mennyisége miatt ezt a módszert 
alkalmazzuk az adattárház fejlesztési projektek tervezésénél. A legpontosabb időbecslést 
előírásokon, számításokon alapuló becslés esetén érhetjük el, azonban ez főleg termelési 
projektek esetében értelmezhető. (Sebestyén, 2006) 

Példaként vegyünk egy adattárházat, ahol az egyik alprojekt célja egy értékesítési riport 
elkészítése, ahol az egyes termékek elmúlt 6 havi értékesítési statisztikáit kell kimutatni. A 
feladat projekt terve a következő: 

 

11. ábra: Értékesítései riport minta projekt terve 

A fenti projekt terv egy reális ütemezést mutat a feladat elvégzésére. A taskok három 
csoportra oszthatóak, specifikációs taskokra, fejlesztési taskokra és átadás/tesztelés jellegű 
taskokra. A specifikáció során azonban várható, hogy a riportra szánt egyes adatelemek 
vizsgálata alkalmával több adatelem található, amely teljesíti az elvárt üzleti tartalmat, 
azonban értékük nem egyezik meg ugyanarra az időszakra vonatkozóan, lesz olyan is, amely 
nem áll rendelkezésre az üzletileg elvárt 6 hónapra. 
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Az ilyen esetekre felkészülve a projekt terv ütemezését ki kell bővíteni olyan feladatokkal, 
amelyek az ilyen feladatoknak nyújtanak keretet, azonban a konkrét tennivalók és a hozzájuk 
rendelt erőforrások nem határozhatóak meg előre. Ennek alapján a fenti projekt terv a 
következők szerint módosul: 

 

12. ábra: Értékesítési riport minta módosított projekt terve 

A projektterv kiegészítésével nem egyszerűen az egyes feladatokra szánt időt ér erőforrás 
mennyiséget dupláztuk meg, hanem a következő esetekre készültünk fel: 

• A specifikációs fázisban felmerülő problémák egy részére már fény derül az üzleti 
definíciós lépésekben, így az egyeztetések az IT specifikáció készítésével egy időben 
elkezdődhetnek és az IT specifikáció közben felmerülő kérdésekkel folyamatosan 
kiegészülnek az egyeztetési feladatok; 

• A fejlesztése fázisban felkészül a projekt arra, hogy a nem tervezett egyeztetések 
olyan fejlesztési feladatokat generálnak, amely nélkül a további fejlesztések nem 
végezhetőek el, lesznek olyan feladatok is, amelyek párhuzamosan végezhetőek a 
tervezett fejlesztésekkel és olyan is, amely a tervezett fejlesztések utánra marad; 

• A tesztelés során a nem tervezett fejlesztéseket is ellenőrizzük, azonban jellemzően ez 
a tesztelési erőforrások növekedésével szokott járni, nem pedig a tesztelésre szánt idő 
növekedésével. 

A projekt megvalósítása során bekövetkezett tervtől való eltéréseket folyamatosan vizsgálni 
és értelmezni kell, amennyiben szükséges, a megfelelő beavatkozásokat meg kell tenni. A 
szakirodalom ennél többet is állít: „A projekt megvalósításában alkalmazott és abból 
származtatott adatokat integrálni kell az összes többi rendszerrel, amelyek elősegítik a 
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projekttervezési és -ellenőrzési folyamatot.” (Sebestyén, 2006) A kontroll rendszereknek a 
következő lépésekkel kell rendelkeznie: 

• Terv készítése; 

• Terv publikálása; 

• Tevékenység mérése; 

• Mérések összehasonlítása a tervvel; 

• Eltérések jelentése; 

• Eltérések következményeinek előrejelzése; 

• Korrekciós intézkedések. 

Az alkalmazott kontroll rendszer, amely a ténylegesen elvégzett feladatokat, azok határidejét, 
aktuális státuszát és erőforrás hozzárendelését tartalmazza, a következő workflow 
nyilvántartás: 

 
Sorsz.

 
Feladat neve 

Projekt lépés 
neve 

Projekt task 
neve 

Erőforrás neve Feladat 
elvégzésének 
kezdete 

Feladat 
elvégzésének 
vége 

Státusz 

01.02 Üzleti definíció készítése Specifikáció Üzleti 
definíció 
készítése 

Üzleti elemző 01 2006.10.16. 2006.10.20. Lezárt 

Üzleti elemző 01 2006.10.23. 2006.10.27. Lezárt 02.03. Üzleti definíció egyeztetése Specifikáció Üzleti 
definíció 
egyeztetése IT architekt 01 2006.10.23. 2006.10.27. Lezárt 

03.04 Architektúra tervezés Specifikáció IT 
specifikáció 
készítése 

IT architekt 01 2006.10.30. 2006.11.02. Lezárt 

04.04 Adatmodell tervezés Specifikáció IT 
specifikáció 
készítése 

Adatmodellező 01 2006.10.30. 2006.11.01. Lezárt 

05.04 IT specifikáció készítés Specifikáció IT 
specifikáció 
készítése 

IT architekt 01 2006.10.30. 2006.11.03. Folyamatban 

Üzleti elemző 01 2006.10.30. 2006.11.10. Folyamatban 06.05 Eltérő értékesített darabszám 
mezők elemzése 

Specifikáció Nem 
tervezhető IT 
egyeztetések ETL fejlesztő 01 2006.10.30. 2006.11.10. Folyamatban 

07.05 Értékesített darabszám 
adatelemek töltésének 
módosított definíciója 

Specifikáció Nem 
tervezhető IT 
egyeztetések 

ETL fejlesztő 01 2006.11.13. 2006.11.15. Tervezett 

08.09 Értékesített darabszám 
adatelemek töltésének 
módosítása 

Fejlesztés Nem 
tervezhető IT 
fejlesztések I. 

ETL fejlesztő 01 2006.11.21. 2006.11.24. Tervezett 

09.09 Historikus adatok újrafuttatása 
értékesített darabszám adatelem 
töltésének módosítása miatt 

Fejlesztés Nem 
tervezhető IT 
fejlesztések I. 

ETL fejlesztő 02 2006.11.25. 2006.12.11. Tervezett 

Fejlesztő 01 2006.12.05 2006.12.12. Tervezett 10.10 Termék tábla módosításai Fejlesztés Alapadatok 
fejlesztése Adatmodellező 01 2006.12.05. 2006.12.12. Tervezett 

11.10 Értékesítés statisztika havi tábla 
fejlesztése 

Fejlesztés Alapadatok 
fejlesztése 

Fejlesztő 02 2006.12.07. 2006.12.14. Tervezett 

Fejlesztő 02 2006.12.14. 2006.12.21. Tervezett 12.11 6 havi értékesítési statisztika 
aggregátumok fejlesztése 

Fejlesztés Aggregált 
adatok 
fejlesztése Fejlesztő 03 2006.12.15. 2006.12.21. Tervezett 

A fenti workflow a projekt terv egy részének munkafolyamatait tartalmazza. A példában a 
projekt tervhez képest új feladatnak bizonyult a specifikáció során kiderített adatelem eltérés. 
A konszolidált adatbázisban két helyen volt megtalálható az értékesített darabszám egy adott 
termékből azonos üzleti definícióval, amely önmagában is hiba, ráadásul a két adatpont 
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értékei azonos időszakot vizsgálva nem egyeztek meg. Így felülvizsgálatra és módosított 
töltés definícióra volt szükség. Ehhez a feladathoz tartozó tevékenységek láthatóak a 06.05, 
07.05, 08.09 és a 09.09 sorokban. Szükségessé vált emiatt nem várt újrafuttatás is, amely 
szükséges a további fejlesztésekhez, mivel a fejlesztői tesztek nem végezhetőek el helyes 
historikus adatok nélkül, így a tervezett fejlesztési lépések a tervezettnél pár nappal később 
kezdődhetnek majd el, azonban egyelőre további nem tervezhető fejlesztésre nem 
számíthatunk, így a projekt terv szerinti ütemezés tartható lesz. 

A fenti workflow kapcsolatban áll a projekt tervben ütemezett feladatokkal több ponton is. A 
munkafolyamat feladatok sorszámai első számjegyeikben a workflow szekvenciája szerinti 
számok, a határoló pont utáni számjegyeikben pedig a projekt terv sorszámozott feladataira 
utalnak. A projekt terv feladat csoportjai és taskjai szerepelnek egyébként a „Projekt lépés 
neve” és a „Projekt task neve” oszlopokban. 

A projektek kezelésének gyakorlati tapasztalatai alapján tehát a következőkben foglalhatjuk 
össze a projektek fő jellemzőit: 

• Folyamatosan változó környezetben működnek a projektek, amely változásokhoz a 
végrehajtás során alkalmazkodni kell, kezelésüket tervezni kell; 

• Gyorsan kell használható megoldásokat implementálni; 

• A projektek tanácsadó igényesek, az adatok definiálása a legfőbb feladat; 

• Három csoportra oszlik a projekt szakértői gárdája (a projekt szerkezete): 
forrásrendszeri adatkinyerést és adatbázisba töltést, konszolidálást végző csoportra; a 
belső folyamatokat kialakító, adatokat származtató és aggregáló csoportra; üzleti 
elemzők igényeit kielégítő adatbányász területet kialakító csoportra; 

• Előre nem tervezhető, tömeges feladatokra derül fény a projektek végrehajtása során, 
amelyek például egy workflow szintű operatív projekt irányítás és egy projekt terv 
szintű tervezésbe beépített várható extra feladatok együttműködésével kezelhetőek. 

 

4.3. A FEJEZET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Jelen fejezetben ismertettem a rendszerintegrációs projektekre jellemző inkrementális 
fejlesztési módszer adaptációját. Ebben a modellben az egyes szakaszok tartalmának pontos 
meghatározása az adott szakasz beindítása előtt történik. Ezáltal szavatolható egy projekt 
folyamatos igazítása a vállalat üzleti és IT környezetének változásaihoz. A komplex projektek 
olyan léptéket érnek el, hogy számos alprojektből épülnek fel, amely alprojektek mind részei 
az egyes inkrementumoknak, ahol megtalálható mind a vízesés modell, mind pedig a 
prototípus modell alkalmazása. Ezt ismerteti a 10. ábra. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján bemutattam azt a kezelési módot, ahogy a 
rendszerintegrációs feladatokra jellemző folyamatos változás kezelhetővé válik. Ennek módja 
a projekttervezésben beépítendő nem tervezett tevékenységek megfelelő arányának 
meghatározása, a projektek kivitelezése során pedig a workflow alapú részletes nyomon 
követés. A módszert gyakorlati példán keresztül mutattam be. 
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5. METAADATOK KEZELÉSE ÜZLETI RENDSZEREKBEN 

Jelen tanulmány bevezető részében már foglalkoztam röviden a metaadatok csoportosításával, 
a metaadatokat három különböző csoportra lehet bontani attól függően, hogy milyen jellegű 
adatokat tárolnak és ezáltal milyen területen használják fel. A három elkülönülő csoport a 
következő: 

• Fizikai metaadatok; 

• Üzleti metaadatok; 

• Projektmenedzsmenthez kötődő metaadatok. 

A három különböző metaadat csoport definícióját a bevezető rész már ismerteti, azonban 
lényeges megvizsgálni, hogy az egyes metaadat csoportok milyen kapcsolatban állnak 
egymással? Egyértelműen megállapítható, hogy egy informatikai rendszerben tárolt 
különböző típusú metaadatok egymással kapcsolatban állnak, egymást kiegészítik és közöttük 
létrehozott kapcsolat alapján információ nyerhető ki a tárolt adatokból.  

Az egyes metaadat csoportok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti: 

FIZIKAI 
METAADATOK 

ÜZLETI 
METAADATOK 

PROJEKT 
MENEDZSMENTHEZ 

KÖTŐDŐ 
METAADATOK 

 

13. ábra: Metaadat típusok kapcsolatai 

A fizikai és üzleti metaadatok között szoros kapcsolat áll fenn, bizonyos metaadatok mind 
üzletileg, mind fizikailag is értelmezhetőek és információ nyerhető ki belőlük, így 
értelmezhető a két halmaz metszete. Ilyen adat például az értékkészletre vonatkozó metaadat, 
vagy egy adatstruktúrában betöltött szerep leírása. 

Az értékkészletre vonatkozó metaadatok egyrészt fizikai szempontból leírják, hogy milyen 
tartalmat fogadhat el a rendszer egy adott oszlopban, mezőben, adatban, azonban ez üzletileg 
is lényeges információt hordoz magában, ennek alapján értelmezhető például, hogy milyen 
minimális, vagy maximális értéke lehet egy adott adatnak. 

Az adatstruktúrában betöltött szerep alapján egyrészt definiálhatóak az adattáblák elsődleges 
kulcsai, fizikai kapcsolatai más táblákkal, azonban ez egyben üzleti kapcsolatot is jelent más 
adatkörökkel, valamint meghatározottá válik üzleti szempontból, hogy az adott adatkörben 
milyen adat található. Vegyünk például egy ügyféladatokat tartalmazó, adattárházi 
adatstruktúrát, amely több táblában különböző szintű ügyféladatokat tárol. Az adattárházak fő 
feladatukból adódóan több forrásból érkező adatokat tárolnak és konszolidálnak egységes 
struktúrába. Ennél fogva egy ügyfélre vonatkozó törzsadat több forrásból is érkezhet. Egy 
adattárházi ügyféladatokat tartalmazó adatkör tartalmazhatja mind a konszolidált 
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ügyféladatokat, mind pedig a forrásokból érkező ügyféladatokat. A struktúra ebben az esetben 
a következő modell szerint működhet: 

 
FORRÁS ÜGYFÉL 

ADATOK 
KONSZOLIDÁLT 
ÜGYFÉL ADATOK 

 

14. ábra: Adattárházi ügyfél adatkör struktúrája 

A két különálló entitás a következő alap attribútumokkal rendelkezik: 

Forrás ügyféladatok Konszolidált ügyféladatok 

  Forrásbeli ügyfél azonosító 
Konszolidált ügyfél azonosító 

Konszolidált ügyfél azonosító 

Ügyfél neve Ügyfél neve 
Ügyfél címe Ügyfél címe 
Ügyfél neme Ügyfél neme 
Ügyfél állampolgársága Ügyfél állampolgársága 
Forrásrendszer azonosító 
Stb. 

 

Stb. 

A forrás ügyféladatokat tartalmazó adattábla egyértelmű azonosítója (a tábla elsődleges 
kulcsa) a forrásbeli ügyfél azonosító lesz, míg a konszolidált ügyféladatokat tartalmazó tábláé 
pedig a konszolidált ügyfél azonosító. A két tábla között a kapcsolatot a forrás ügyfél táblában 
idegen kulcsként szereplő konszolidált ügyfél azonosítóval lehet létrehozni. 

A fentieket a következő fizikai metaadatokkal lehet leírni: 

Attribútum neve: „Forrásbeli ügyfél azonosító” 

Entitás neve: „Forrás ügyféladatok” 

Metaadat megnevetése Metaadat értéke 

  Adat típusa Szám 
Elsődleges kulcs? Igen 
Adat hossza 16 
Lehet-e üres? Nem 
Idegen kulcs? Nem 

Attribútum neve: „Konszolidált ügyfél azonosító” 

Entitás neve: „Forrás ügyféladatok” 

Metaadat megnevetése Metaadat értéke 

  Adat típusa Szám 
Elsődleges kulcs? Nem 
Adat hossza 16 
Lehet-e üres? Nem 
Idegen kulcs? Igen 
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Attribútum neve: „Konszolidált ügyfél azonosító” 

Entitás neve: „Konszolidált ügyféladatok” 

Metaadat megnevetése Metaadat értéke 

  Adat típusa Szám 
Elsődleges kulcs? Igen 
Adat hossza 16 
Lehet-e üres? Nem 
Idegen kulcs? Nem 

A metaadatokból tehát látni lehet, hogy a forrás ügyfelek törzsadatait tároló entitás fizikai 
elsődleges azonosítója a forrásügyfél azonosító, míg a konszolidált ügyfeleket tároló entitásé 
a konszolidált ügyfél azonosító, amely a kapcsolat is a két entitás között. Üzletileg ebből 
látszik, hogy egyrészt több, mezőszinten különböző értékeket tartalmazó adat található 
ugyanarra az ügyfélre vonatkozóan a forrásügyfél táblában, azonban a kötelező kitöltöttségből 
adódóan minden egyes forrásügyfélhez kapcsolódnia kell egy konszolidált ügyfélnek, amely 
elemzési szempontból lényeges információ. 

A fizikai és üzleti metaadatok között a fenti „metszet” jellegű kapcsolaton kívül egyéb 
kapcsolat is fennáll. A kapcsolat értelemszerűen egyrészt maga az az adat, amelyre mindkét 
típusú metaadat vonatkozik. Másrészt a fizikai metaadatokat üzleti metaadatokhoz lehet 
kapcsolni, amely által a fizikai metaadat nem csupán fizikai szempontból, hanem üzleti 
szempontból is elemezhetővé válik. Ilyen például a töltés jellegű metaadat, egy leképzés. 

Az adattárházi példáknál maradva, a leképzés fizikailag írja le, hogy egy forrásrendszer 
adatait miként töltik be az adattárházba. Vegyünk példaként analitikus forrásrendszerekből 
(OLTP rendszerek)7 érkező státuszokat, amelyek több megrendeléseket kezelő rendszerből 
érkeznek és a megrendelések státuszait konszolidálják. A leképzés alapján a következő 
információkat lehet kinyerni a státuszok töltésével kapcsolatban: 

• Ha 85944 = forrás azonosító, akkor: 

o 745 = státusz azonosító esetén 21-es konszolidált státusz; 

o 746 = státusz azonosító esetén 14-es konszolidált státusz; 

o 747 = státusz azonosító esetén 8-as konszolidált státusz; 

• Ha 85342 = forrás azonosító, akkor: 

o A_1_F = státusz azonosító esetén 14-es konszolidált státusz; 

o A_8_C = státusz azonosító esetén 7-es konszolidált státusz; 

• stb. 

                                                
7 OLTP rendszerek: On Line Transaction Processing, hagyományos adatbázis alkalmazások, nyilvántartások 
vállalatok produktív rendszereinek összefoglaló neve. (Lukacs, 2007) 
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A fenti leképzés részletet habár nem forráskód szinten interpretáltunk, mégis nehezen 
értelmezhető üzletileg egy elemző számára. Összekapcsolva ezt az üzleti metaadatokkal, 
üzleti oldalról is értelmezhetővé válik a fenti leképzés, még pedig a következőképpen: 

• Amennyiben a CRM rendszerből (85944 = forrás azonosító) érkezik egy megrendelés, 
akkor a státuszai a következő konszolidált értékeket vehetnek fel: 

o Bevitt megrendelés (745 = státusz azonosító) esetén elbírálás alatti státusz 
érték (21-es konszolidált státusz); 

o Leszállított megrendelés (746 = státusz azonosító) esetén teljesített státusz 
érték (14-es konszolidált státusz); 

o Hibás teljesítés (747 = státusz azonosító) esetén utánrendelés státusz érték (8-
as konszolidált státusz); 

• Amennyiben a központi megrendelés kezelő rendszerből (85342 = forrás azonosító) 
érkezik a megrendelés, akkor a státuszai a következő konszolidált értékeket vehetnek 
fel: 

o Átvett megrendelés (A_1_F = státusz azonosító) esetén teljesített státusz érték 
(14-es konszolidált státusz); 

o Törölt megrendelés (A_8_C = státusz azonosító) esetén törölt státusz érték (7-
es konszolidált státusz). 

Az informatikai projektek célja, hogy megfelelő funkcionalitásokat, mezőket, adattáblákat 
állítsanak elő adott határidőre. A projektek egyes fázisai – mint például üzleti igények 
tisztázása, adatbázis struktúra tervezése, vagy implementálás (adattáblák előállítása) – során a 
megfelelő vonatkozó metaadatok előállítása szükséges. 

Egy üzleti igény tisztázása során a már meglévő üzleti metaadat struktúrába illeszkedő 
metaadatok meghatározására van szükség, mint például egy üzleti fogalom egyértelmű 
definíciója, vagy egy adatmodell. Ezeknek a metaadatoknak az előállítása tehát a 
projektmenedzsment támogatásához előálló ütemezésekhez, erőforrásokhoz kell, hogy 
kapcsolódjon, amelyek projektmenedzsmenthez köthető metaadatok formájában tárolhatóak. 

Az egyes metaadat típusokról és azok kezeléséről lesz szó részletesen jelen fejezetben egy 
legrészletesebb metaadat kezelést igénylő integrált megoldás, egy adattárház szempontjából. 

 

5.1. FIZIKAI METAADATOK KEZELÉSE 

A fizikai metaadatok fő jellemvonása, hogy egy adat, vagy mező fizikai tulajdonságait írja le 
strukturált, skálázható formában. Ahogy azt jelen tanulmány bevezetője már ismertette, a 
következő fizikai metaadat típusok különböztethetőek meg: 

• Típus jellegű metaadat – karakter, szám, flag, enumerált jelleg, mintaadat struktúra, 
stb.; 

• Hossz jellegű metaadat – szabad hossz, fix hossz; 
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• Kitöltöttség jellege – kötelező kitöltöttség, nullával kitöltés lehetősége, mező üresen 
hagyásának módja, stb.; 

• Adatstruktúrában betöltött szerep – elsődleges kulcs, idegen kulcs, stb.; 

• Értékkészlet – maximális/minimális értékek, fix értékek; 

• Töltés jellegű metaadat – az adat/mező töltésének forrása, töltés módja, stb. 

Tekintsük ismét a jelen fejezet bevezetőjében már használt ügyféltörzs példát. Egy 
forrásügyfeleket és konszolidált ügyfeleket tároló entitásokat és az entitások attribútumait 
írjuk le fizikai adatmodellbe. Ez a következő adatmodellt (Fernández-Medina et al., 2006) 
fogja eredményezni: 

KONSZOLIDALT_UGYFEL_ID 

UGYFEL_NEV 

UGYFEL_CIM 

UGYFEL_NEME 

UGYFEL_ALLAMPOLGARSAG 

FORRAS_UGYFEL_ID 

KONSZOLIDALT_UGYFEL_ID (FK) 

UGYFEL_NEV 

UGYFEL_CIM 

UGYFEL_NEME 

UGYFEL_ALLAMPOLGARSAG 

FORRASRENDSZER_ID (FK) 

FORRAS_UGYFEL 

 
KONSZOLIDALT_UGYFEL 

 

ID 

LEIRAS 

ERV_KEZDET 

ERV_VEGE 

ERTEK_LISTA 

 

 

15. ábra: Ügyfél törzsadatok fizikai modellje 

A fenti modell a két ügyféltábla kapcsolatát mutatja, amely táblák (FORRAS_UGYFEL és 
KONSZOLIDALT_UGYFEL) 1:n kapcsolatban állnak egymással. Mindkét tábla egy 
mezőből álló elsődleges kulccsal rendelkezik, az elsődleges kulcs a FORRAS_UGYFEL 
táblában a FORRASL_UGYFEL_ID, a KONSZOLIDALT_UGYFEL táblában pedig a 
KONSZOLIDALT_UGYFEL_ID. A két tábla között a relációt a FORRAS_UGYFEL 
táblában található KONSZOLIDALT_UGYFEL_ID termeti meg, ez a tábla idegen kulcs 
(foreign key – FK). A FORRAS_UGYFEL táblában jelen esetben található egy azonosító, a 
FORRASRENDSZER_ID, amely feloldása (szövegesen értelmezhető megfelelője) az érték 
listában (ERTEK_LISTA) található. Az ERTEK_LISTA elsődleges kulcsára, az ID mezőre 
tehát a FORRAS_UGYFEL táblából a FORRASRENDSZER_ID mutat idegen kulcsként. 

A modellben lévő két alaptábla, a forrás ügyfél és a konszolidált ügyfél táblák fizikai 
jellemzőit a következő fizikai metaadat táblával tudjuk leírni:  
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ATTRIBUTUM_NEV ATTRIBUTUM_TIPUS ATTRIBUTUM
_HOSSZ 

ATTRIBUTUM_KULCS
_TIP 

    FORRAS_UGYFEL.FORRAS_UGYFEL_ID VARCHAR2(8) 8 PK 
FORRAS_UGYFEL.KONSZOLIDALT_UGYFEL_ID NUMBER(8) 8 FK 
FORRAS_UGYFEL.UGYFEL_NEV VARCHAR2(80) 80 NULL 
FORRAS_UGYFEL.UGYFEL_CIM VARCHAR2(140) 140 NULL 
FORRAS_UGYFEL.UGYFEL_NEME VARCHAR2(1) 1 NULL 
FORRAS_UGYFEL.UGYFEL_ALLAMPOLGARSAG VARCHAR2(30) 30 NULL 
FORRAS_UGYFEL.FORRASRENDSZER_ID NUMBER(16) 16 FK 
KONSZOLIDALT_UGYFEL.KONSZOLIDALT_UGY
FEL_ID 

NUMBER(8) 8 PK 

KONSZOLIDALT_UGYFEL.UGYFEL_NEV VARCHAR2(80) 80 NULL 
KONSZOLIDALT_UGYFEL.UGYFEL_CIM VARCHAR2(140) 140 NULL 
KONSZOLIDALT_UGYFEL.UGYFEL_NEME VARCHAR2(1) 1 NULL 
KONSZOLIDALT_UGYFEL.UGYFEL_ALLAMPOL
GARSAG 

VARCHAR2(30) 30 NULL 

A fenti metaadat táblában letároltuk tehát az attribútumok típusa, hossza, adatmodellben 
betöltött kiemelt szerepe. Vegyük észre, hogy maga a metaadat tábla is definiálandó! Az 
objektumokat (jelen esetben kifejezetten adatelemeket) definiáló metaadat struktúra a 
következő metaadatokat tárolja leggyakrabban: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adatelem egyedi azonosítója A teljes rendszerre nézve egyedinek tekinthető metaadat azonosító, amely lehet akár 
egy objektum neve (ld. fenti példában), akár egy egyedi azonosító. Azonosítóként 
javasolt nem nevet használni, hanem egyedi ID-t, mivel az ID-k kulcsként kezelése és 
ez által más entitásokhoz kapcsolása egyszerűbb az adatbázis kezelők számára. 

Adatelem forrása Többnyire egy a forrásokat tartalmazó entitásra mutató azonosító, amely alapján 
egyértelműen meghatározható, hogy az adat honnan származik. Egy forrásrendszeren 
belül több forrás azonosítót is meg szoktak határozni, például olyan esetekben, amikor 
a forrásrendszerben alapvetően más struktúrák jönnek létre egy fejlesztés 
eredményeként, vagy több elkülöníthető funkció található egy forrásban, amely 
különálló kezelést tesz indokolttá az egyes funkciókhoz tartozó adatokban. 

Adatelem csoportba tartozása Többnyire egy elkülönítendő adatcsoportokat tartalmazó entitásra mutató azonosító, 
amely segítségével az üzleti szempontból meghatározott adatcsoportokhoz rendelhető 
az adatelem. 

Adatelem fizikai neve Amennyiben az egyedi azonosító nem az objektum neve, akkor meg kell határozni 
ebben a mezőben a fizikai nevét. 

Adatelem leírása Az adatelem tartalma, amely jobb strukturálása már az üzleti metaadatok kezelésének 
irányába mutat. 

Adatelem üzleti neve Az adatelem üzleti felhasználók által is ismert neve. 
Adatelem rövidítése Az adatelem általánosan elfogadott rövidítése. 
Adatelem kötelezősége Adatelem kitöltésének kötelezősége. 
Adatelem domainja Adatelem típusokat (domaineket) tartalmazó entitásra mutató azonosító. 
Adatelem kulcs jellege Adatelem kulcs jellege, mint például idegen kulcs, elsődleges kulcs, vagy nem tölt be 

kulcs szerepet a modellben. 

Az így meghatározott adatelem entitás – ahogy az az entitás attribútumainak leírásából is 
látszik további metaadat entitásokhoz kapcsolódik. A legalapvetőbb modellt a következő ábra 
ismerteti (Marco D., Jennings, M., 2004): 
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ADATCSOPORT AZONOSÍTÓ 

ADATCSOPORT TÍPUS AZONOSÍTÓ (FK) 

ADATCSOPORT LEÍRÁSA 

ADATCSOPORT ÜZLETI LEÍRÁSA 

FORRÁS AZONOSÍTÓ 

FORRÁS NEVE 

FORRÁS LEÍRÁSA 

FORRÁS RÖVIDÍTÉSE 

FORRÁS ÜZLETI LEÍRÁSA 

ADATELEM 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

ADATELEM FORRÁSA 

 

ADATCSOPORT 

 

DOMAIN 

 
DOMAIN AZONOSÍTÓ 

DOMAIN NEVE 

DOMAIN LEÍRÁSA 

DOMAIN RÖVIDÍTÉSE 

DOMAIN ÜZLETI LEÍRÁSA 

DOMAIN TÍPUS AZONOSÍTÓ (FK) 

DOMAIN PRECIZITÁSA 

DOMAIN SKÁLA MENNYISÉGE 

DOMAIN MINIMÁLIS ÉRTÉKE 

DOMAIN MAXIMÁLIS ÉRTÉKE 

DOMAIN ÉRTÉK FLAG 

DOMAINTŐL FÜGGŐ ELEM (FK) 

DOMAIN ÉRVÉNYESSÉGE FLAG 

ADAT ÉRTÉK 

DOMAIN AZONOSÍTÓ (FK) 

ADAT ÉRTÉK LEÍRÁSA 

ADAT ÉRTÉK ALAPÉRTELMEZETT FLAG 

DOMAIN ÉRTÉK 

 

TÍPUS AZONOSÍTÓ 

TÍPUS LEÍRÁSA 

TÍPUS ÜZLETI LEÍRÁSA 

TÍPUS 

 

 

16. ábra: Adatelem fizikai metaadatainak modellje 

A modellben bevezettünk négy entitást: az adatelem forrása, az adatcsoport, a domain és a 
domain érték entitások. Az adatelem forrása entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Forrás azonosító Általában a rendszer által generált azonosító, amelye egyedi módon meghatározza a 
forrást.  

Forrás neve A forrás neve. 
Forrás leírása Részletes leírása a forrásnak. 
Forrás rövidítése A forrás általánosan ismert és elfogadott rövidítése. 
Forrás üzleti leírása A forrás szöveges leírása, amely ismerteti a forrás üzleti szempontú szerepét. 

Az adatcsoport entitás attribútumai a következők: 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adatcsoport azonosító Általában a rendszer által generált azonosító, amely egyedileg meghatározza az 
adatcsoportot, amely az adatok egy adott szempontú csoportosítás. 

Adatcsoport típus azonosító Az adatcsoport típus meghatározza, hogy az adott csoportba milyen típusú 
adatelemek tartoznak. Ilyen típus lehet például: relációs adattábla, relációs adattábla 
attribútum, file, stb., a típus entitásra mutató idegen kulcs 

Adatcsoport leírása Az adatcsoport szöveges leírása 
Adatcsoport üzleti leírása Az adatcsoport üzleti szempontú részletes szöveges leírása. 

Az domain entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Domain azonosító Általában a rendszer által generált azonosító, amely egyértelműen meghatározza a 
domain-t. A domainek sztenderd módon való kezelést szavatolnak az adat fizikai 
típusa jellegű metaadatokhoz. 

Domain neve A domain neve. 
Domain leírása Domain szöveges leírása 
Domain rövidítése A domain általánosan használt rövidítése (például: character – CHAR, vagy string – 

STR, stb.) 
Domain üzleti leírása A domain részletes szöveges leírása üzleti szempontból. 
Domain típus azonosító A domainhez kapcsolódó általánosan ismert adattípusok, amely lehet: string, number, 

character, date, flag, enumerated, stb. 
Domain precizitása Meghatározza a domain szükséges tizedes jegy pontosságát, amelyet a domain kezelni 

fog. A típus entitásra mutató idegen kulcs. 
Domain skála mennyisége  
Domain minimális értéke A numerikus értékek alsó lehetséges határát adja meg az adott domainhez. 
Domain maximális értéke A numerikus értékek felső lehetséges határát adja meg az adott domainhez. 
Domain érték flag Azt mutatja, hogy a domainhez tartoznak-e fix felvehető értékek, vagy sem. 

Amennyiben tartoznak, úgy a domain érték entitás tartalmaz az adott domainre 
vonatkozóan értékeket. 

Domaintől függő elem A kapcsolódó domaineket mutatja, amelyek befolyásolhatják az adott domain értékét. 
Domain érvényessége flag A domain érvényességét mutatja, az adott vizsgálat időpontjában érvényes-e a 

domain? 

Az domain érték entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adat érték Egy olyan érték, kód, azonosító, vagy egység, amelyet a domain tartalmazhat. Ilyen 
lehet egy fix értéklistás domain esetében minden egyes fixen felvehető érték. 

Domain azonosító A domain azonosítója, amelyre vonatkozik az adat érték. Ezzel az idegen kulccsal 
kapcsolható a domain entitáshoz a domain érték entitás. 

Adat érték leírása Az adat érték részletes leírása. 
Adat érték alapértelmezett flag Ez a flag jelöli az adott domainhez tartozó értékek közül azt, amely 

alapértelmezettként kell, hogy szerepeljen. 

A típus entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Típus azonosító A rendszer által generált azonosító, amely egyértelműen meghatározza a típust. 
Típus leírása A típus rövid leírása 
Típus üzleti leírása A típus üzleti leírása 

A fenti modell alkalmas az adatelemekkel kapcsolatos alapvető fizikai metaadatok tárolására. 
Kezelni tudjuk ennek alapján a típus jellegű, hossz jellegű, értékkészlet leíró és adatbázisban 
betöltött szerepet leíró adatokat. Ezeket nevezhetjük akár statikus metaadatoknak is, amelyek 
viszonylag ritkán, vagy csak külön beavatkozással módosulnak. A fenti modell alkalmazására 
következzen egy példa, ahol egy fix értéklistás státusz adatelem leírását mutatom be. 
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A státusz adatelem a következő értékekkel rendelkezik az adatelem táblában: 

Adatelem 
egyedi 
azonosító 

Adatelem 
forrása 

Adatelem 
csoportba 
tartozása 

Adatelem 
fizikai neve 

Adatelem 
leírása 

Adatelem 
üzleti neve 

Adatelem 
rövidítése 

Adatelem 
kötelezősége 

Adatelem 
domainje 

Adatelem 
kulcs jellege 

          0025446 AN8845 DG10693 STATUS Státusz 
mező 

Folyamat 
státusza 

STAT I VARCHAR2(16) N 

0025447 AN8845 DG10693 STATUS_I
D 

Státusz 
azonosító 

Folyamat 
státusza ID 

STAT_ID I NUMBER N 

A státuszokat azonosítjuk egyrészt egy ID-vel, valamint tartozik hozzá egy szöveges 
megnevezés is. Mindkét adatelem látható a fenti táblában. A státuszok ugyanabba az adatelem 
csoportba tartoznak, amely a példában szereplő esetben legyen egy banki folyószámla aktuális 
állapotát leíró adatcsoport, amely a státuszon kívül tartalmaz például időszak jellegű 
adatelemeket is, vagy termék jellegű adatelemeket is. 

Az adatelem csoport tábla a következő értékekkel rendelkezik: 

Adatcsoport azonosító Adatcsoport típus neve Adatcsoport leírása Adatcsoport üzleti leírása 

    DG10693 Attribútum Számla állapot 
leírása 

Számla állapotát leíró 
attribútum csoport 

A státusz és a státusz ID adatelemek domainjeit a következő tábla mutatja: 

Domain 
azonosító 

Domain 
neve 

Domain 
leírása 

Domain 
rövidítése 

Domain 
üzleti 
leírása 

Domain típus 
neve 

Domain 
precizitása 

Domain 
skála 
mennyisége 

Domain 
minimális 
értéke 

Domain 
maximális 
értéke 

Domain 
érték 
flag 

           DOM0311 VARCH
AR2(16) 

16 hosszú 
karakteres 
domain 

VARCHAR
2(16) 

16 hosszú 
karakte-
res 
domain 

VARCHAR2(16) NULL NULL NULL NULL N 

DOM0101 NUMBE
R 

Szám 
formátumú 
domain 

NUMBER Szám 
formátu-
mú 
domain 

NUMBER 0 NULL 0 99999999 N 

A fenti két domain közül a karakteres domain a státusz mezőnek megfelelő karakteres értékek 
bevitelét teszi lehetővé, a numerikus domain pedig a státusz ID numerikus értékeinek kínál 
formátumot. Nincs fix értéklista a domainekhez rendelve, szabad értékek megadhatóak. 

A fenti statikus metaadatoktól különválnak azok a metaadatok, amelyek az adatelemek 
dinamikáját vizsgálják, már a töltöttségi jellemzőkre koncentrálnak. Ezekből a dinamikus 
metaadatokból tudunk statisztikákat meghatározni az adatelemek dinamizmusára és ezen 
keresztül a fizikai adatminőségre és adatjellemzőkre vonatkozóan. 

Egy szervezet, amely integrált rendszert alkalmaz, integrált, konszolidált adatbázist hoz létre, 
pontosan ismerni szeretné, monitorozhatóvá akarja tenni a forrásrendszerek adatai és az 
integrált szint közötti adatkonzisztenciát. Erre számos eszköz áll rendelkezésre. 

Mike Healy, az Innovative Systems Inc. elnökhelyettese szerint az egyetlen megbízható mód 
arra, hogy meghatározzuk az adatunk valódi természetét, az adatok auditálása, amely 
magában foglalja az adatelemzést, vagy az adatkeresztmetszet elemzést (profiling technika). 
(Healy, 2005) Mike Healy az adatkeresztmetszet elemzést két csoportra osztja: 
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• Manuális adatkeresztmetszet elemzés: üzleti elemzők a dokumentációkra alapuló 
adat elemzéseket végeznek, hogy megbecsüljék milyen adatproblémák lehetnek a 
jellemzőek a vizsgált adatbázisra, valamint hol lehet ezekre a problémákra számítani. 
Mivel a teljes adatbázist nem lehet reálisan értékelni, ehelyett az adatokból vett 
mintákat elemzik, és ennek alapján igazolják, hogy a hibákra vonatkozó gyanú 
igaznak bizonyul-e? Ha az elemzés igazolja a gyanút, akkor a hiba kijavítására 
programokat fejlesztenek. A javítás után az elemzők megvizsgálják ismét a 
forrásadatokat és végignézik, hogy a javítás teljes körűen kijavította-e az adatbázist, 
van-e még fennmaradt probléma? Ha hibát találnak, ismételt mintavételezéssel és 
elemzéssel tovább javíthatják az adatokat. 

Ez nagyon költséges és időigényes folyamat, amely számos iterációt igényel és leköti 
az IT erőforrásokat. A legnagyobb gondot mégis az jelenti, hogy nincs garancia arra, 
hogy minden problémát azonosítottunk és kijavítottunk… (Motro A., Anokhin, P., 
2004) 

A legtöbb szervezet rábízza az adathibák azonosítását a felhasználók panaszaira és az 
SQL lekérdezésekre. Kevesebb, mint a vállalatok egy ötöde (17%) használ 
adatkeresztmetszet elemző eszközöket. A következő ábra egy 640 vállalatból álló 
mintán mutatja, hogy a vállalatok milyen módszerrel határozzák meg az adatok 
minőségét (Eckerson, 2003): 

Felhasználó panaszok alapján 62%

Ad hoc SQL lekérdezések alapján (manuális adatkeresztmetszet elemzés)57%

Folyamatos monitoring és felmérések alapján 43%

Adatminőségi auditokon keresztül 27%

Automatikus keresztmetszet elemző eszközök segítségével 17%

Outsorce-olt adatelemzéseken keresztül 3%

Egyéb 5%

Hogyan határozzák meg a vállalatok az adatminőséget?

62%

57%

43%

27%

17%

3%

5%

Felhasználó panaszok alapján

Ad hoc SQL lekérdezések alapján (manuális adatkeresztmetszet elemzés)

Folyamatos monitoring és felmérések alapján

Adatminőségi auditokon keresztül

Automatikus keresztmetszet elemző eszközök segítségével

Outsorce-olt adatelemzéseken keresztül

Egyéb

 

17. ábra: Hogyan határozzák meg a vállalatok az adatminőséget? 

A másik ok, ami miatt az elemzőknek sokszor nem sikerül előre megtalálniuk az 
adatminőségi problémákat pont a manuális adatkeresztmetszet vizsgálatokban 
keresendő. A TDWI (The Data Warehousing Institute) fenti elemzése is azt mutatja, 
hogy a szervezetek többsége (57%) SQL lekérdezéseket használ a forrásadatok 
elemzésére. Ez általában azt jelenti, hogy egyszerűen a kulcsfontosságú mezőkből 
mintákat vesznek és az ebből származó benyomásaik alapján határozzák meg, hogy 
milyen jellegű adat található az oszlopokban. (Eckerson, 2003) 

A feltevéseken alapuló vizsgálatok túl sok időt vesznek igénybe és nagy a hibás 
következtetések aránya. Az elemző képességein múlik, hogy megfelelő SQL 
lekérdezést ír-e és megértette-e teljes körűen az üzleti folyamatokat, valamint az 
ezeket leképező rendszereket. Ez a módszer ahhoz hasonlítható, mintha valaki olajat 
keresne geológiai térképek nélkül – meglehetősen alacsony esélye van annak, hogy 
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találni is fog valamit és amennyiben még talál is olajat, csekély valószínűséggel találja 
meg az összes lelőhelyet, bár számtalan esetben az olaj éppen a lábunk alatt van! 

• Automatikus adatkeresztmetszet elemzés: A leghatékonyabb módja az 
adatelemzésnek az automatikus adatkeresztmetszet elemző eszközök használata, 
amely segítségével nem csak egy mintát vizsgálhatunk meg, hanem minden adatunkat. 
Egy ilyen eszköz azonosíthat minden megbúvó adatproblémát, teljes képet nyújthat az 
adatstruktúráról, az adatok relációiról és minőségéről beleértve a metaadat leírásokat, 
értékkészleteket, formátumokat, előállítási gyakoriságokat, szűréseket és 
terjedelmeket. Mindezeken kívül általában ezek a módszerek lényegesen gyorsabbak, 
mint a manuális módszerek. A robusztus automatikus adatkeresztmetszet vizsgáló 
megoldások számos lehetőséget ajánlanak, amelyek megjelenítik a vizsgálat 
eredményeit, és könnyen kijavítják az adathibákat. Amikor egy adatproblémát 
azonosítanak, lehetőséget nyújtanak arra, hogy az elemző „beleásson” a problémába, 
nem csak statisztikát láthat az adathibáról. Például ha az elemző azt látja, hogy 
formátumbeli probléma áll fenn az egyik mezőben, a felhasználó direkt bele tud nézni 
a mezőbe és láthatja, hogy néz ki a hiba. A módszer által gyorsabbá, könnyebbé és 
olcsóbbá válik a problémák javítása. (Healy, 2005), (Cheung W., Babin, G., 2006) 

A forrásadatok jobb megértése és az adatintegrációs projektekben rejlő kockázatok 
minimalizálása miatt a szervezetek számára javasolt az ilyen automatikus eszközök 
használata a manuális eszközök helyett, amely túl sok találgatáson alapul mind az 
adathibák azonosítása, mind azok javítása terén. A manuális módszerekkel szemben, 
amelyek alapvetően a felhasználók által generált SQL lekérdezésekből állnak, az 
automatikus módszerek minden egyes rekordot megvizsgálnak és riportokat, 
statisztikákat generálnak, amelyek segítenek megérteni mindent, amit tudni szeretnénk 
az adatunkról. Az automatikus eszközök összefoglalva tehát a következő segítséget 
nyújtják a manuális eszközökkel szemben (Eckerson, 2003): 

 i az adatok felépítését áttekinthetővé teszik; 

 ii minden egyes oszlop értékkészletét feltárják; 

iii feltárják a relációkat az oszlopok között több táblára vonatkozóan, 
beleértve mind az elsődleges és az idegen kulcsokat is. 

A hatékonysága és könnyű kezelhetősége miatt egy automatikus adatkeresztmetszet 
vizsgáló rendszer működés közbeni adatminőségi elemzésekre is használható, amely 
által szavatolható a folyamatos, maximális adat integritás. Ezáltal szavatolható a 
vállalat adatállományának megbízható minősége, valamint megelőzhető sok 
adatminőségi problémából származó meglepetés is. (Healy, 2005) 

Az adatok megfelelő formátumának és töltöttségi statisztikáinak elemzéséhez célszerű tehát 
felállítani egy kifejezett ezt a célt szolgáló, dinamikus metaadatokat tároló modellt is, habár az 
alapvető ismérvek kinyerhetőek a statikus metaadat modellből is, ezért célszerű az ott tárolt 
adatokat is felhasználni. A modellünk célja, hogy a következő típusú elemzéseket támogassa 
az adatminőségre vonatkozóan: 

• Adatelem töltöttségi statisztikája; 

• Adatelem egyedisége; 
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• Patternek és patterneknek való megfelelés; 

• Numerikus szélső értékek; 

• Minimális és maximális adathosszok; 

• Változások a különböző töltöttségi időszakokhoz viszonyítva; 

• Numerikus statisztikai értékek (átlagok, szórás, medián, gyakoriság és kitérés 
vizsgálatok, stb.). 

 A fentieknek megfelelően kibővíthetjük az adatelem leírását célzó modellünket a dinamikus, 
adatminőség ellenőrzést támogató entitásokkal. Ennek alapján egy lehetséges modellt mutat a 
következő ábra: 
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ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

REFERENCIA IDŐSZAK 

IDŐSZAK 

DARABSZÁM VÁLTOZÁS 

ÜRES ÉRTÉK VÁLTOZÁS 

MINIMÁLIS ÉRTÉK VÁLTOZÁS 

MAXIMÁLIS ÉRTÉK VÁLTOZÁS 

DISTINCT ÉRTÉK VÁLTOZÁS 

ÁTLAG VÁLTOZÁS 

SZÓRÁS VÁLTOZÁS 

MEDIÁN VÁLTOZÁS 

MINIMÁLIS MEZŐHOSSZ VÁLTOZÁS 

MAXIMÁLIS MEZŐHOSSZ VÁLTOZÁS 

ADATELEM 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

PATTERN AZONOSÍTÓ 

PATTERN NEVE 

PATTERN LEÍRÁSA 

PATTERN FORMÁTUMA 

PATTERN 

 

TÖLTÖTTSÉG 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

IDŐSZAK 

TELJES DARABSZÁM 

ÜRES ÉRTÉK 

MINIMÁLIS ÉRTÉK 

MAXIMÁLIS ÉRTÉK 

DISTINCT ÉRTÉK 

ÁTLAG 

SZÓRÁS 

MEDIÁN 

MINIMÁLIS MEZŐHOSSZ 

MAXIMÁLIS MEZŐHOSSZ 

TÖLTÖTTSÉG VÁLTOZÁS 

 

FORRÁS AZONOSÍTÓ 

FORRÁS NEVE 

FORRÁS LEÍRÁSA 

FORRÁS RÖVIDÍTÉSE 

FORRÁS ÜZLETI LEÍRÁSA 

ADATELEM FORRÁSA 

 
ADATCSOPORT AZONOSÍTÓ 

ADATCSOPORT TÍPUS NEVE 

ADATCSOPORT LEÍRÁSA 

ADATCSOPORT ÜZLETI LEÍRÁSA 

ADATCSOPORT 

 

DOMAIN 

 
DOMAIN AZONOSÍTÓ 

DOMAIN NEVE 

DOMAIN LEÍRÁSA 

DOMAIN RÖVIDÍTÉSE 

DOMAIN ÜZLETI LEÍRÁSA 

DOMAIN TÍPUS NEVE 

DOMAIN PRECIZITÁSA 

DOMAIN SKÁLA MENNYISÉGE 

DOMAIN MINIMÁLIS ÉRTÉKE 

DOMAIN MAXIMÁLIS ÉRTÉKE 

DOMAIN ÉRTÉK FLAG 

DOMAINTŐL FÜGGŐ ELEM (FK) 

DOMAIN ÉRVÉNYESSÉGE FLAG 

ADAT ÉRTÉK 

DOMAIN AZONOSÍTÓ (FK) 

ADAT ÉRTÉK LEÍRÁSA 

ADAT ÉRTÉK ALAPÉRTELMEZETT FLAG 

DOMAIN ÉRTÉK 

 

PATTERN AZONOSÍTÓ (FK) 

DOMAIN AZONOSÍTÓ (FK) 

PATTERN-DOMAIN KAPCSOLAT 

 

 

18. ábra: Fizikai metaadatok minőségvizsgálatát támogató modell 

A fenti modell a már korábban bemutatott, statikus fizikai metaadatokat tartalmazó modell 
kiterjesztése újabb, dinamikus jellemzőket leíró és elemzéseket támogató entitásokkal. A 
töltöttség entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adatelem egyedi azonosító Azon adatelem egyedi azonosítója, amelyre a töltöttségi tábla adott rekordja 
vonatkozik. 

Időszak Az az időszak jelölő, amelyre a töltöttség vonatkozik. Általában a következő időszakok 
használatosak egy integrált adatbázisban:  

• Dyyyymmdd maszk: napi időszak, ahol ’yyyy’ az év sorszáma, ’mm’ a 
hónap sorszáma vezető nullákkal, ’dd’ a nap sorszáma vezető nullákkal; 

• Myyyymm maszk: havi időszak, ahol ’yyyy’ az év sorszáma, ’mm’ a hónap 
sorszáma vezető nullákkal; 

• Qyyyyqq maszk: negyedéves időszak, ahol ’yyyy’ az év sorszáma, ’qq’ a 
negyedév sorszáma vezető nullákkal; 

• Tyyyymmtt maszk: dekádos időszak, ahol ’yyyy’ az év sorszáma, ’mm’ a 
hónap sorszáma vezető nullákkal, ’tt’ a dekád sorszáma a hónapban vezető 
nullákkal. 

• U tetszőlegesen definiálható maszkkal: felhasznál által definiálható időszak. 
Teljes darabszám Az adatelem adott időszakban töltött teljes rekordszáma. 
Üres érték Az adatelembe az adott időszakban üres értékkel töltött rekordjainak száma. 
Minimális érték Az adatelem minimális értéke, amennyiben ez értelmezhető (numerikus értékek esetén 

kizárólag). 
Maximális érték Az adatelem maximális értéke, amennyiben ez értelmezhető (numerikus értékek estén 

kizárólag). 
Distinct érték Az adatelem adott időszakban töltött teljes rekordszáma kiszűrve belőle a 

duplikációkat. (Foulonneau, M., 2006) 
Átlag Az adatelem összes rekordja alapján számított számtani átlag, amennyiben 

értelmezhető (numerikus értékek esetén kizárólag). 
Szórás Az adatelem összes rekordja alapján számított szórás, amennyiben értelmezhető 

(numerikus értékek esetén kizárólag). 
Medián Az adatelem összes rekordja alapján számított medián, amennyiben értelmezhető 

(numerikus értékek esetén kizárólag). 
Minimális mezőhossz Az adatelemben szereplő rekordok legkisebb hossza. 
Maximális mezőhossz Az adatelemben szereplő rekordok legnagyobb hossza. 

A töltöttség változás entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adatelem egyedi azonosító Azon adatelem egyedi azonosítója, amelyre a töltöttségi változás tábla adott rekordja 
vonatkozik. 

Referencia időszak Az az időszak jelölő, amelyhez viszonyítva szerepelnek az adattáblában a töltöttség 
változási statisztikák. A referencia időszak attribútum maszkja meg kell, hogy 
egyezzen az időszak attribútum maszkjával. Az attribútum lehetséges maszkai a 
töltöttség entitás időszak attribútumánál ismertetettekkel megegyezik. 

Időszak Az az időszak jelölő, amelyre a töltöttségi változás vonatkozik. Az attribútum 
lehetséges maszkai a töltöttség entitás időszak attribútumánál ismertetettekkel 
megegyezik. 

Darabszám változás A referencia időszakhoz viszonyított teljes töltöttségi darabszám eltérés jellemzően 
százalékban. 

Üres érték változás A referencia időszakhoz viszonyított üres érték eltérés jellemzően százalékban. 
Minimális érték változás A referencia időszakhoz viszonyított minimális érték eltérés jellemzően százalékban. 
Maximális érték változás A referencia időszakhoz viszonyított maximális érték eltérés jellemzően százalékban. 
Distinct érték változás A referencia időszakhoz viszonyított distinct érték eltérés jellemzően százalékban. 
Átlag változás A referencia időszakhoz viszonyított átlag eltérés jellemzően százalékban. 
Szórás változás A referencia időszakhoz viszonyított szórás eltérés jellemzően százalékban. 
Medián változás A referencia időszakhoz viszonyított medián eltérés jellemzően százalékban. 
Minimális mezőhossz változás A referencia időszakhoz viszonyított minimális mezőhossz eltérés jellemzően 

százalékban. 
Maximális mezőhossz változás A referencia időszakhoz viszonyított maximális mezőhossz eltérés jellemzően 

százalékban. 

A pattern entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Pattern azonosító Általában a rendszer által generált azonosító, amely egyértelműen meghatározza a 
pattern-t. A patternek formátum minták az egyes adatelemek elfogadható adatbeviteli 
formátumaira. 

Pattern neve A pattern rövid neve. 
Pattern leírása A pattern pontos leírása. 
Pattern formátuma A pattern formátuma, a következő maszkok szerint például: 

• ’9’ – szám esetén; 
• ’A’ – nagy betű esetén; 
• ’a’ – kis betű esetén; 
• egyéb speciális karakterek, mint például ’(’, ’)’, ’+’, ’-’, stb. 

A modellben bevezetett új entitások közül a töltöttségi statisztikákat támogató entitást két 
külön, a felhasználást és elemzéseket támogató entitásra bontottam. Ennek oka, hogy az 
elemzés során a leggyakrabban az előző töltöttségi statisztikákhoz képesti változás adja a 
legjobb kiindulópontot a lehetséges adathibák azonosításához. Ez annyira gyakran felhasznált 
vizsgálat, hogy célszerű az ilyen statisztikákat előkészíteni egy már adatpiaci szintnek is 
felfogható, képzett változókat tartalmazó entitásban.  

A töltöttségi változásokat tartalmazó entitás tehát egy adott adatelem különböző időszakok 
(referencia időszak és a vizsgált időszak) közötti statisztikák eltéréseit tárolja akár 
százalékosan, akár abszolút értékben, ahogy az a felhasználás szempontjából indokolt. 
Ugyanezek a statisztikák értelemszerűen előállíthatóak lennének a töltöttségi entitásból, sőt, a 
töltöttségi változások entitás ebből is áll elő egy töltés folyamán, azonban a gyakori 
felhasználás miatt performancia okokból célszerű külön letárolni ezeket a változókat. 

A patternek (minták), amelyekről már a bevezetőben volt szó, egy adatelem megfelelő 
formátumba való illeszkedését határozza meg. Köthető akár direkt az adatelemhez, azonban a 
mintához való illeszkedés szavatolása érdekében célszerű egy domain-hez kötni, amely által 
automatikusan megoldható, hogy a domain-hez csak a megfelelő formátumban lévő 
adatelemet lehet egyáltalán az adatbázisba beilleszteni. A domain és a pattern entitások között 
a kapcsolatot egy kapcsolótábla nyújtja, mivel egy domainhez több pattern is kapcsolódhat, 
azonban egy pattern szintén több domain-nel állhat kapcsolatban. Ezt mutatja a következő 
példa. 

Vegyük a következő patterneket tartalmazó metaadattábla egy részletét: 

Pattern azonosító Pattern neve Pattern leírása Pattern formátuma 

    993002 Telefonszám USA1 USA telefonszám 1. típusú formátuma 9999999999 
993003 Telefonszám USA2 USA telefonszám 2. típusú formátuma (999) 999-9999 
993004 Telefonszám USA3 USA telefonszám 3. típusú formátuma 999-999-9999 
993005 Telefonszám USA4 USA telefonszám 4. típusú formátuma +999 999 9999 

Nézzük ugyanakkor a domaineket tartalmazó metaadattábla egy részletét a teljes szélessége 
nélkül, mivel a jelenlegi példa szempontjából a domain entitás számos attribútuma nem 
lényeges: 

Domain azonosító Domain neve Domain leírása Domain típus leírása 

    84453 Telefonszámok 
karakteres 

Telefonszámok tárolására használt karakteres 
domain 

VARCHAR2(12) 

84454 Telefonszámok 
szám 

Telefonszámok tárolására használt 
numerikus domain 

NUMBER 
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A pattern domain kapcsolat tábla a fenti példákra nézve a következő rekordokat fogja 
tartalmazni: 

Pattern azonosító Domain azonosító 

  993002 84453 
993002 84454 
993003 84453 
993004 84453 
993005 84453 

A numerikus típusú domain kizárólag olyan pattern kapcsolható, amely értelmezhető 
numerikus formátumban, azért csak egy patternt kapcsoltunk össze ezzel a domain-nel.  

Javasolt a patternek esetében hierarchiát használni, ahol például a telefonszámok a 
hierarchiában egy adott csomópont alá tartoznak, így a kapcsolótáblába nem darabonként kell 
összekötni a patterneket a domain-ekkel, hanem egy teljes csoport a hierarchia megfelelő 
szintű csomópontjával beköthető a megfelelő domainhez. 

A fenti fizikai metaadat modell alapján számos elemzés készíthető, amely az adatminőségi 
vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen. A következőkben egy gyakorlatban is használt, automatizált 
fizikai adatminőség vizsgálatot mutatok be, amelyet egy banki adattárházban fejlesztettem ki 
a tapasztalati igények alapján. 

A banki adattárház folyamatosan monitorozni kívánta az automatikus töltéseket és figyelni 
azt, hogy hol történhetett potenciális adatminőség romlás. Erre vonatkozóan két riport készült: 

• Általános statisztikákat tartalmazó, aktuális töltési időszakra vonatkozó riport; 

• Idősoros statisztikákat tartalmazó, töltöttségi változások kimutatására szolgáló riport. 

Az általános statisztikákat tartalmazó riport mezőszinten vizsgálja minden vizsgálatba bevont 
táblára vonatkozóan a következő statisztikákat: 

• Rekordszámokat; 

• Nem töltött rekordokat (db); 

• Töltött rekordokat (db); 

• Mező szórását; 

• Mező átlagát; 

• Mező rekordjainak minimális érték; 

• Mező rekordjainak maximális értékét; 

• Mező töltöttségét (%); 

• Mező rekordszámainak változását az előző időszakhoz képest; 

• Mező töltöttségének (db) változását az előző időszakhoz képest; 
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• Mező nem töltött rekordjainak (db) változását az előző időszakhoz képest; 

• Mező szórásának változását az előző időszakhoz képest; 

• Rekordok töltöttségének változását (%) az előző időszakhoz képest. 

Ezt a riportot mutatja a következő ábra: 

 

19. ábra: Töltöttségi statisztika riport 

A riporton a felső oldalelemeknél választható ki, hogy melyik táblát, és annak mely 
időszakára vonatkozó adatokat szeretnénk megtekinteni, a riport sorai pedig a megjelenítendő 
tábla oszlopai. A baloldali oldalelemek a töltés dátumát és a kiválasztott tábla oszlopait 
mutatják. Ha egy adatkört többször kellett betölteni ugyanarra az időszakra, akkor minden 
egyes töltésre vonatkozóan a töltési statisztikák megjelennek a riportban. 

Az idősoros riport az előző statisztikai adatokat mutatja idősorosan, ezáltal másfajta 
elemzéseket tesz lehetővé. Az idősoros riport a következő statisztikákat vizsgálja: 

• Rekordszám alakulás az egyes mezőkben több időszakot áttekintve; 

• Mezők rekordjainak átlaga több időszakot áttekintve; 

• Mezők töltöttsége (%) több időszakot áttekintve; 

• Rekordok töltöttségének változása (%) a mezőkben több időszakot áttekintve, 
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• Mezők töltöttségének változása (db) több időszakot áttekintve. 

Ezt a riportot mutatja a következő ábra: 

 

20. ábra: Idősoros töltöttségi statisztika riport 

A riporton a felső oldalelem csak a tábla nevét tartalmazza, itt választhatjuk ki az elemezni 
kívánt tábla nevét. A riport sorai itt a statisztikák szempontjai és az alábontott időszakok, míg 
a mezők, amelyekre a statisztikák vonatkoznak a riport oszlopai. 

A riporton tehát minden oldalelemre megnézhetjük a kiválasztott tábla minden oszlopának 
statisztikáit időszakonként, és az időszakokon belül töltési időpontonként is, ha az adott 
időszakot többször töltötték. Ennek az elrendezésnek az előnye, hogy azonos adatpontra 
vonatkozó információk, egymás alatt idősorosan láthatók, így ha az egyik időszakban 
lényeges változás történt, akkor ez szinte azonnal kitűnik. 

A fenti riportokon a példában szereplő bank esetében automatikus töltöttség változásfigyelést 
is beépítettünk, amennyiben az előző időszakhoz képest töltöttségi százalékban +/- 10% 
eltérés történt, automatikusan figyelmeztetést küld a felhasználóknak, így megvizsgálható, 
hogy a változás magyarázható-e, vagy hibának tekintendő és beavatkozást igényel. 

Fizikai metaadatok tárgyalásánál meg kell említenünk a jogosultsági rendszerek felépítését is. 
Az objektumok esetében nem csupán a fizikai leírás a lényeges, hanem az objektumhoz való 
hozzáférés is. A jogosultságok kezeléséhez jogosultság csoportokat szokás meghatározni, 
amelyekbe tartozó felhasználók azonos hozzáférési jogosultságokkal rendelkeznek. A 
jogosultságok jellemzően nem egyes objektumokhoz kapcsolódnak, hanem az objektumok 
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csoportjaihoz, például egy adott területen tárolt objektumokhoz. Ennek megfelelően be kell 
vezetnünk az objektumok tárolásának leírását is, amelyhez kapcsolódnak a jogosultságok. 
Ennek egy egyszerű megvalósítását mutatja a következő modell: 

TERÜLET EGYSÉG AZONOSÍTÓJA (FK) 

JOGOSULTSÁG CSOPORT AZONOSÍTÓ (FK) 

ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

TERÜLET EGYSÉG AZONOSÍTÓJA (FK) 

ADATELEM BEFOGLALÓ EGYSÉG NEVE 

BESZÁLLÍTÓ AZONOSÍTÓ 

BESZÁLLÍTÓ NEVE 

BESZÁLLÍTÓ LEÍRÁSA 

BESZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉS STÁTUSZA 

HARDVER EGYSÉG EGYEDI AZONOSÍTÓ 

HARDVER BESZÁLLÍTÓ MODEL KÓD 

HARDVER BESZÁLLÍTÓ SZÉRIA SZÁM 

BEFEKTETETT ESZKÖZ KÓD 

HARDVER BESZERZÉSI DÁTUM 

HARDVER INSTALLÁLÁSI DÁTUM 

HARDVER SELEJTEZÉSI DÁTUM 

MEMÓRIA KAPACITÁS GB-BAN 

BESZÁLLÍTÓ AZONOSÍTÓ (FK) 

LOKÁCIÓ AZONOSÍTÓ (FK) 

ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

JOGOSULTSÁG CSOPORT AZONOSÍTÓ 

JOGOSULTSÁG NEVE 

JOGOSULTSÁG LEÍRÁSA 

ADATELEM 

 

TERÜLET-JOGOSULTSÁG KAPCSOLAT 

 

JOGOSULTSÁG 

 

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ 

FELHASZNÁLÓ NEVE 

FELHASZNÁLÓ SZERVEZET AZONOSÍTÓJA 

FELHASZNÁLÓ TERMÉSZETES AZONOSÍTÓJA 

FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÓ (FK) 

JOGOSULTSÁG CSOPORT AZONOSÍTÓ (FK) 

FELHASZNÁLÓ-JOGOSULTSÁG KAPCSOLAT 

 

ADATELEM-TERÜLET KAPCSOLAT 

 

TERÜLET EGYSÉG AZONOSÍTÓJA 

TERÜLET NEVE 

TERÜLET LEÍRÁSA 

HARDVER EGYSÉG AZONOSÍTÓ (FK) 

TERÜLET EGYSÉG 

 

FELHASZNÁLÓK 

 

HARDVER EGYSÉG 

 

BESZÁLLÍTÓK 

 

LOKÁCIÓ AZONOSÍTÓ 

LOKÁCIÓ NEVE 

LOKÁCIÓ CÍME 

LOKÁCIÓ TELEFON SZÁMA 

LOKÁCIÓ 

 

HÁLÓZAT AZONOSÍTÓ (FK) 

HARDVER EGYSÉG AZONOSÍTÓ (FK) 

HARDVER IP CÍME 

HARDVER-HÁLÓZAT KAPCSOLAT 

 

HÁLÓZAT AZONOSÍTÓ 

HÁLÓZAT NEVE 

HÁLÓZAT LEÍRÁSA 

HÁLÓZAT KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOL 

HÁLÓZAT IP CÍME 

HÁLÓZAT URL-JE 

HÁLÓZAT 

 

 

21. ábra: Tárolást és jogosultságokat leíró fizikai metaadat modell 

A fenti modell egy adatelemhez kapcsolódó tárolási és jogosultsági metaadat struktúrát 
ismerteti. Az adatelemekhez területek kapcsolódnak egy kapcsolótáblán keresztül, ugyanis 
egy adatelem több területen is megjelenhet. A területek alatt jól elkülöníthető logikai 
egységeket értünk, mint például adatbázis sémák, vagy táblaterek. Ugyanazt az adatelemet 
például magában az adattáblában, amelyhez tartozik, egy adott területen találhatjuk, azonban 
egy interface területen ugyanezt az adatelemet egy nézeten keresztül láthatják az interface 
felhasználók. 
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A területekhez jogosultságok kapcsolódnak, több területhez kapcsolódhat egy jogosultság és 
ugyanez igaz fordítva is, így egy kapcsolótáblán keresztül valósul meg a kapcsolat. A 
jogosultságokhoz pedig felhasználók kapcsolódnak, szintén egy kapcsolótáblán keresztül, 
mivel egy felhasználó több jogosultsággal is rendelkezhet, valamint egy jogosultsági 
csoporthoz több felhasználót rendelhetünk értelemszerűen. 

A területeket összekapcsolhatjuk egy hardver egységgel, amelyen fizikailag található a 
területhez tartozó összes adatelem. A hardver egységek pontos leírásához szükségesek a 
bevezetett kapcsolódó entitások. Ilyenek a hardver elem pontos földrajzi elhelyezkedését leíró 
lokáció entitás, a hardver elemet, beszállító partnert leíró entitás, valamint a hardver elem 
hálózathoz tartozását, amely egy kapcsolótáblán keresztül valósul meg, mivel egy hardver 
elemet több hálózatból is el lehet érni és értelemszerűen egy hálózathoz több hardver elem is 
tartozhat. 

Az egyes entitások attribútumainak leírását a következő táblázatok ismertetik. Az adatelem-
terület kapcsolat entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Adatelem egyedi azonosító Adatelemmel való kapcsolatot nyújtó egyedi azonosító 
Terület egység azonosító Terület egységgel való kapcsolatot nyújtó egyedi azonosító 
Adatelem befoglaló egység neve Az adatelemet tartalmazó egység neve, például tábla neve, nézet neve, stb. 

A terület egység entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Terület egység azonosítója Terület egységet egyértelműen azonosító attribútum, amely lehet akár egy ID, akár az 
egység rövid neve is 

Terület neve A terület neve, például séma neve, vagy interface neve 
Terület leírása A terület feladatának részletes leírása, például „adatpiaci teszt környezet” 
Hardver egység azonosító A területet fizikailag tároló hardver egység azonosítója 

A jogosultság entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Jogosultság csoport azonosító Jogosultsági csoport egyértelmű azonosítója 
Jogosultság neve Jogosultsági csoport neve, például „üzleti felhasználók”, vagy „fejlesztői jogosultság” 
Jogosultság leírása Jogosultsági csoport részletes leírása, például „üzleti lekérdezések indítása, nézetek 

létrehozása”, vagy „táblák, nézete, eljárások létrehozása, üzleti lekérdezések indítása” 

A jogosultságokhoz felhasználók tartoznak, amelyek egy kapcsolótáblán keresztül 
kapcsolódnak a jogosultságokhoz a korábban ismertetett módon. A felhasználók entitás 
gyakran általánosan értelmezett személyeket nyilván tartó törzsadat tábla. Itt lehet nyilván 
tartani például az összes személy törzsadatot, amelyet használnak a metaadat modellben, mint 
például egy beszállító különböző kontaktszemélyeit. A felhasználók entitás a következő 
attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Felhasználó azonosító Felhasználó egyedi, a rendszer által generált azonosítója 
Felhasználó neve A felhasználó neve (akár több mező is lehet) 
Felhasználó szervezet azonosítója A felhasználó szervezeti egységének azonosítója, amely lehet egy szervezeti 

egységeket nyilván tartó entitásra mutató idegen kulcs is, egy komplex adatmodell 
esetében 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Felhasználó természetes azonosítója A felhasználó egyedileg használt természetes azonosítója, mint például személyi 
igazolvány szám, vagy útlevél szám 

A területet hardvereken találhatóak meg, amely hardvereket a hardver egység entitás ír le, 
amely a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Hardver egység egyedi azonosító Hardver egység rendszer által generált egyedi azonosítója 
Hardver beszállító modell kód A hardver egység beszállítója által használt modell azonosító kód, amellyel a 

beszállítónál hivatkozni lehet a hardver egységre bármilyen karbantartási, vagy 
szervizelési tevékenység támogatása miatt 

Hardver beszállító széria kód A hardver egység beszállító által használt pontos széria száma, amely a modell kódhoz 
hasonlóan a karbantartási és szervizelési tevékenységeket támogatja 

Befektetett eszköz kód A hardver egység befektetett eszköz nyilvántartásba bevezetett eszköz azonosítója, 
amely akár a befektetett eszközöket nyilvántartó entitásra mutató idegen kulcs is lehet 
egy komplex modell esetén 

Hardver beszerzési dátum A hardver beszerzési dátuma 
Hardver installálási dátum A hardver utolsó installálási dátuma 
Hardver selejtezési dátum A hardver leselejtezési dátuma, amennyiben már leselejtezték az eszközt 
Memória kapacitás GB-ban A hardver egység memória kapacitása 
Beszállító azonosító A hardver elem beszállítójának azonosítója, amely alapján kapcsolható a hardverhez a 

megfelelő beszállító a beszállító entitásból 
Lokáció azonosító A hardver elem fizikai elhelyezésének (lokációjának) azonosítója, amely alapján 

kapcsolható a hardverhez a megfelelő lokáció 

A hardver egységek állandó karbantartást igényelnek (ez rendszerint előírt és ütemezett 
karbantartási tevékenység), valamint számviteli értelemben befektetett eszközöknek 
minősülnek és a megfelelő befektetett eszközkezelést kell szavatolni hozzájuk (például 
értékcsökkenés), így kapcsolódniuk kell a befektetett eszköz nyilvántartáshoz is. A fenti 
attribútumok csak mintaként szolgálnak, további jellemzőket is lehet tárolni egy hardver 
egységről, mint például a hardver egységre installált termékek jegyzéke, vagy az egyéb fizikai 
paramétereik (processzorok száma, diszkek száma, stb.). 

A beszállítók entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Beszállító azonosító A rendszer által generált egyedi beszállító azonosító 
Beszállító neve A beszállító pontos megnevezése, amely több attribútumban is tárolható 
Beszállító leírása Beszállító szöveges leírása, amely tartalmazza például azt, hogy milyen jellegű 

eszközök beszállításánál szokta igénybe venni a vállalat a beszállítót 
Beszállítói szerződés státusza A beszállítói szerződés aktuális státusza, például élő, megszűnt, szerződéskötés alatt, 

stb. 

A beszállítók entitás nem csak a metaadatok esetében tárolható, hanem a vállalat partner 
törzsével is összevontan kezelhető. A beszállító pontos leírására a fenti entitás attribútum 
listája a legegyszerűbb struktúrát mutatja. Jellemzően több attribútumra bontják például a 
beszállító nevét és pontos elérhetőségét, mint például beszállító nevére, cégformájára, 
cégjegyzék számra, adószámra, kontaktszemélyekre (amely kapcsolható egy központi 
személyeket nyilvántartó entitással), címekre (amely kapcsolható egy központi címeket 
nyilvántartó entitással), elérhetőségekre, stb. Tartalmazhatja az entitás továbbá a beszállító 
minősítését is. 

A lokáció entitás a következő attribútumokból áll: 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Lokáció azonosító A lokáció egyértelmű, rendszer által generált azonosítója 
Lokáció neve A lokáció pontos neve 
Lokáció címe A lokáció pontos címe, amely több attribútumra is bontható 
Lokáció telefonszáma A lokáció telefonszáma, vagy több attribútumra is bontható, amelyek az 

elérhetőségeket tartalmazzák 

A lokáció entitás a hardver elem pontos földrajzi helyét írja le. A földrajzi hely nem azonos a 
hálózat azonosítójával, mivel a hálózatok nem köthetőek egy földrajzi helyhez. Egy 
hálózatban lehet több hardver elem és egy hardver elem szerepelhet több hálózatban is. Ezt 
mutatja a két entitást összekötő kapcsolótábla, amely kapcsolótábla az adott hardver elem 
adott hálózatban való szereplését egyértelműen azonosítja a hardver adott hálózatra vonatkozó 
IP címével. 

A hardver-hálózat kapcsolat entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Hálózat azonosító A hálózat egyedi azonosítója, amelyre a kapcsolat vonatkozik 
Hardver egység azonosító A hardver egység egyedi azonosítója, amelyre a kapcsolat vonatkozik 
Hardver IP címe A hardver elem adott minden hálózatban való szereplését globálisan azonosító IP címe 

A hálózat entitás az alábbi attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Hálózat azonosító A rendszer által automatikusan generált hálózat egyedi azonosító 
Hálózat neve A hálózat neve 
Hálózat leírása A hálózat részletes leírása 
Hálózat kommunikációs protokoll  
Hálózat IP címe A hálózatot azonosító IP cím 
Hálózat URL-je A hálózatot azonosító URL 

 

5.2. ÜZLETI METAADATOK KEZELÉSE 

A fizikai metaadatokhoz viszonylag könnyű hozzáférni és könnyű őket rendszerezni is. A 
fizikai metaadatok modellje világosan érthető, adatmezőket, táblákat, modelleket, relációkat 
írnak le, amelyek habár komplex struktúrákban kavarognak a fejlesztők és rendszer 
adminisztrátorok szeme előtt, az üzleti metaadatokhoz képest meglehetősen egyszerűek. 

Az üzleti metaadatok komplexitását az adja, hogy nagyjából bármi lehet üzleti metaadat 
modell, egy szöveges leírástól kezdve egy egész dokumentumig. Az adattárházak és integrált 
adatbázisok világszerte is elismert szakértője, Bill Inmon szerint nincs semmilyen szigorú és 
gyors szabály az üzleti metaadatok és metaadat modellek meghatározására. (Inmon, 2006a) 

Inmon példájával élve, a profit fogalma mást jelenthet Brazíliában és mást Franciaországban, 
a szép idő Alaszkában alapvetően különbözik a szép időtől Közép-Afrikában. Az üzleti 
metaadatok számos tényezőtől függnek: helyszíntől, kontextustól, véleményektől, 
viselkedésektől, stb. (Inmon, 2006b) 

Talán a legkönnyebben úgy képzelhetjük el az üzleti metaadatokat, ha megnézünk egy 
riportot. Majdnem minden metaadat a riporton, ilyen a riport neve, a riport oszlopainak neve, 
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a riport dátuma, stb. Sajnos az üzleti metaadatok nehéz megfoghatóságának oka, hogy 
strukturálatlan adatformátumokban bújnak meg. Ilyenek a dokumentumok, a riportok, 
ütemezések, tervek, költségvetések, szerződés, és sok egyéb. Egy ilyen strukturálatlan 
világban nincs olyan rendszer, amely segítene előszedni, vagy egyáltalán azonosítani a 
lényeges üzleti metaadatokat. A strukturálatlan környezetben a metaadatok véletlenszerű 
minták (patternek) alapján fordulnak elő, vagy ahogy Inmon fogalmaz „nem csak 
véletlenszerű formátumban, hanem extrém módon véletlenszerű formátumban fordulnak elő”. 
(Inmon, 2006c), (Jun et al., 2006) 

A másik probléma a strukturálatlan formátumú metaadatokkal, hogy nehezen mondható meg 
hol a határvonal a valós metaadatok és a többi adat között. Egy dokumentumban például 
számos olyan információ található, amely nem minősül metaadatnak, azonban ez még 
maguknak a dokumentumot olvasó személyeknek is különböző lehet… 

Az üzleti metaadatra ha egy jól érthető és egyszerű definíciót szeretnénk adni, akkor Bonnie 
O’Neil, az adattárház építésben világszerte elismert szakértő, a Westridge Consulting 
elnökének meghatározását tartom a legalkalmasabbnak. O’Neil meghatározása szerint üzleti 
metaadat minden olyan adat, amely üzleti szempontból ír le egy adatot. (O’Neil, 2004) 

A fentiek indokolttá teszik tehát, hogy az üzleti metaadatokat strukturált formában, egy 
metaadat modellben tároljuk le. 

Üzleti metaadat modellek létrehozásánál a következő szabályokat célszerű betartani: 

• Az integrációs projekt terjedelmét pontosan meg kell határozni, meg kell húzni, hogy 
meddig fog terjedni az üzleti metaadat modellünk; 

• A fő célterületekkel kell kezdeni, amelyek alatt az üzlet szempontjából a legfontosabb 
területeket értjük; 

• A fő kapcsolatokat azonosítani kell a fő célterületek között; 

• Az egyszerű, forrás szintű adatokra kell koncentrálni, nem a származtatott adatokra; 

• A fő célterületeket különböző absztrakciós szinteken kell leírni; 

• Olyan definíciókat kell létrehozni, amelyek az adott üzleti környezetben helytállóak és 
időszerűek; 

• Meg kell győződni arról, hogy a leírásokat és a definíciókat üzleti szemszögből, üzleti 
nyelven dolgozták ki, nem technológiai szemszögből; 

• Minél egyszerűbb megfogalmazásokra kell törekedni, nem szabad bonyolult jogi, vagy 
szakmai terminológiák szerint fogalmazni. 

A rendszerintegrációs projektek lényege, hogy a rendszerintegráció során előkerülő üzleti 
fogalmakat pontosan definiálják. Gyakori kérdés egy integrált rendszerrel szemben, hogy 
hány ügyfél van a rendszerben, ki az első 10 kiemelt ügyfél, stb. Ezeket mind nem tudjuk 
megválaszolni, ha nem tisztázzuk kiket is tekintünk ügyfeleknek? Az ügyfél definíciója 
tipikusan különbözik az integrált megoldások forrásrendszereiben, így először nem az adatok 
konszolidációja a feladat, hanem a definícióké. 
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A legegyszerűbb megközelítés, ha minél egyszerűbben megpróbáljuk leírni az alapvető üzleti 
szabályokat, olyan szabályokat, melyek alapvető kapcsolatokat teremtenek a rendszerünk 
entitásai között. Vegyük például David Loshin, a Knowledge Integrity Inc. elnökének 
egyszerű példáját: „Az ügyfelek a termékekért készpénzzel, vagy hitelkártyával fizetnek.” 
Ebben az egyszerű példában az üzleti entitások között nyelvtani fogásokkal teremtünk 
kapcsolatot. Egy ilyen kapcsolatban azonban csak megállapításokat rögzítünk, nem 
folyamatokat, vagy olyan eseményeket, amelyek tovább mozdítják a folyamatunkat. (Loshin, 
2006) 

Az entitásaink közötti kapcsolatot le akarjuk írni, HA…AKKOR típusú, egyszerű relációkban 
kell gondolkodnunk. Az általános ilyen reláció a következő formában jelenik meg (Choon 
Yeul Lee, 2004): 

IF (előfeltétel) THEN (pozitív reakció) ELSE (negatív reakció) 

A fenti példát tovább gondolva például ilyen relációk fogalmazhatóak meg: 

IF (megfelelő cikkszámú termék raktáron van) THEN (ügyfél rendelhet a 
termékből) ELSE (ügyfelet értesíteni kell, hogy kifogyott a raktárkészlet). 

Ebben az esetben már pontosan azonosítható, hogy milyen üzleti adatokkal foglalkozunk és 
azok milyen adatelemeket jelentenek. Ebből a megközelítésből is egyértelműen látszik, hogy 
ugyanahhoz az alapkérdéshez érkeztünk meg, mit is értünk pontosan egy adott üzleti 
fogalmon, miként tudunk egyértelműen definiálni egy adatelemet? A fenti példánál maradva a 
következő kérdések merülnek fel: 

• Hogyan jelennek meg a termékek a rendszerben, mit tekintünk egy terméknek? 

• Hogyan definiáljuk azt, hogy raktáron van egy termék? 

• Mit jelent egy ügyfél? 

• Hogyan adunk fel egy megrendelést? 

• Milyen formátumú egy értesítés, amit raktárkészlet kiürülése esetén küldenek? 

A következő példával fogom illusztrálni egy adatelem üzleti definícióját, amely egy tipikus, 
banki integrációs esetet mutat be. Egy „kamat” jellegű adatmező forrásrendszerenként eltérő 
jelentéssel rendelkezhet, holott minden egyes rendszerben azonos neve és könnyen azonosnak 
vélhető jelentése van. A következő definíciók képzelhetőek el: 

„Kamat” mező 
forrása 

Időbeli terjedelem Szűrési dimenzió Előállítás gyakorisága Státusztól való függés 

     

Hitelbíráló rendszer Éves szintű Szerződéshez 
kapcsolódó 

Naponta előálló Elbírálás utáni 
státuszokra töltendő 

Hitelszámla vezető 
rendszer 

Éves szintű Számlához kapcsolódó Havonta előálló Élő státuszokra töltendő 

Folyószámla vezető 
rendszer 

Éves szintű Számlához kapcsolódó Naponta előálló Lezárás előtti 
státuszokra töltendő 

Pénzügyi 
nyilvántartó 
rendszer 

Éves szintű Szerződéshez 
kapcsolódó 

Negyedévente előálló Nem alkalmazandó 
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Bár minden rendszerben kamat jellegű mező tárolásáról van szó, mégis különböző kamat 
mezőként kell mindegyiket betölteni az adattárházba. Az első esetben egy hitelfelvételkor 
megállapított kezdő kamat mezőről van szó, amely akár naponta is változhat és kizárólag az 
elbírált szerződésekhez szükséges tölteni.  

A második esetben egy elbírált hitelügylethez tartozó, már számlavezető rendszerben 
nyilvántartott kamat mező töltése a feladat, amely akár lehet egy törlesztési viselkedés alapján 
folyamatosan korrigált mező, azonban ezt a definícióból nem tudjuk meg, így ez a definíció 
nem egyértelmű, itt újabb dimenziók bevezetésére van szükség. Ez az adat havonta, a 
számlavezetés eseményeinek töltésével együtt töltendő az adattárházba, kizárólag még élő 
ügyletekre. Itt jegyezzük meg, hogy a státuszok egyértelmű definíciójának hiánya komoly 
definíciós hibákhoz vezethet például ilyen esetekben, ha nem lehet a rendszerben egységesen 
azonosítani, hogy mely státuszok tekinthetőek élőnek. 

A harmadik esetben egy folyószámlához tartozó kamat mező töltése a feladat, azonban nem 
azonosítható a definíció alapján, hogy egy egyszerű folyószámla látra szóló kamat mezőjét, 
vagy egy folyószámlahitel kamat mezőjét, vagy akár más lekötési szerződés kamat mezőjét 
kell tölteni? Itt szintén definíciós hibát figyelhetünk meg, amely egyrészt az előző 
bekezdésben ismertetett okok miatt a dimenziók bővítését vonja maga után, másrészt pedig 
hibát mutat a szűrési dimenzió meghatározásánál, ugyanis nem számlához kapcsolódó adatról, 
hanem szerződéshez kapcsolódó adatról van szó. A státusz egy forrásrendszerbeli státusznak 
tűnik, amely lehet akár az adattárház által használt konszolidált státusz is, de a második kamat 
mezővel összevetve itt is az élő státuszokra javasolandó a töltés. Ilyen esetben a definíció 
felülvizsgálatára van szükség. 

A negyedik kamat mező a pénzügyi nyilvántartó rendszerben tárolt kamat mező, amely 
például a főkönyv számára végzett aggregációkhoz nyújt támogatást. Ez a rendszer csak 
negyedévente tölti a kamat mezőket a megfelelő szerződésekből. Itt minden szerződéshez 
tartozó kamat betöltendő. 

Egyértelmű tehát, hogy egy fizikai adatelemhez hozzá kell kapcsolni a pontos üzleti jelentését 
sőt, amint módosítanak egy adatelem először ezt a jelentést kell módosítani, a definíciót 
pontosítani. 

Még ha a definíciók teljes pontossággal és teljes körűen definiálják az objektumokat, ez egy 
statikus állapotot, egy adott időpillanatban érvényes definíciót jelent. Rendszerintegrációs 
projektek kivitelezése és utána az integrált objektumok karbantartása során a leggyakoribb 
probléma, amibe beleütközünk az objektumok változása.  

Vegyünk példaként egy adatelemet, amely egy banki ügyfél napi teljes egyenlegeit 
tartalmazza. Az egyenleg számításához az összes forrásrendszerből érkező, adott ügyfélre 
vonatkozó összes számlán nyilvántartott egyenlegeket összeadjuk. Definiálnunk kell, hogy 
mit tekintünk egy ügyfélhez tartozó, egyenlegszámítás szempontjából releváns számlának? 
Csak azt a számlát, ahol ez ügyfél főtulajdonos, vagy azt is, ahol társtulajdonos? Ennek 
pontos meghatározása alapján előáll egy képelt, amely az egyes forrásokból érkező 
adatelemek közötti műveleteket tartalmazza. Ez a definíció azonban változik mihelyt egy új 
forrásrendszerrel bővítjük az integrálandó rendszerek körét, újabb adatelemeket kell bevonni a 
képletbe. Ugyanígy változhat a definíció, ha például módosulnak a számlán betölthető ügyfél 
szerepek, nemcsak főtulajdonost és társtulajdonost különböztetünk meg, hanem egy újabb 
szerep is színre lép, amellyel ki kell bővítenünk a definíciót. Az ilyen eseményeket is figyelni 
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kell tehát, szükség van az objektumok viselkedésének leírására is, amelyet viselkedési 
metaadatoknak neveztünk el. 

Egy objektum üzleti szempontú leírásánál nem feledkezhetünk meg arról, hogy már fizikai 
szempontból leírtuk az objektumot fizikai metaadatokkal. A fizikai metaadatokból már sok 
olyan információ kinyerhető, amelyeket üzleti szempontból is hasznosítani lehet. Itt utalok 
vissza a jelen fejezet bevezetőjében ismertetett fizikai és üzleti metaadat kapcsolatra, amely 
kapcsolatot maga az objektum nyújtja, azonban a fizikai metaadatokból számos lényeges 
üzleti információt nyernek ki. 

A fizikai metaadatokból kinyerhető üzleti információk például az egyes mezők maximális és 
minimális, valamint minden egyéb numerikus értékei, amelyeknek a már korábban áttekintett 
automatikus töltöttségi ellenőrzéseken kívül az egyes adatelemek értékeinek statisztikai 
vizsgálatában is nagy szerepe van. Így vizsgálhatóak az üzleti szempontú alapstatisztikák, 
valamint gyakoriság és kitérés vizsgálatok végezhetőek, amelyek alapján sztenderdizálhatóak 
az adatok (erről később részletesen is lesz szó). 

A rendszerintegrációs feladatok kezdetétől fogva dokumentumok, elemzések, ábrák, 
diagramok készülnek, számos feladatot alkalmazásokkal valósítanak meg, mint például 
folyamatmodellezést, adatmodellezést, adatszótárakat, stb. Ezek a dokumentumok, 
rendszerek, mind kapcsolódnak több objektumhoz, az objektumokról releváns információ 
található bennük. Az objektumokkal való kapcsolódás ténye és teljes esetben az ott található 
információk jellegét is le kell írni. Értelemszerűen más objektumok is kapcsolhatóak egy adott 
objektumhoz, ezt a kapcsolatot egy adatelem esetében például fizikai metaadatokkal le is írják 
egy adatmodellben, mivel a relációk leírásával nem csak a kapcsolat ténye, hanem a kapcsolat 
jellege is leíródik. 

A rendszerintegrációs projektjeink tapasztalata alapján kidolgozott üzleti metaadat modellünk 
szerint a következő üzleti szempontokból kell definiálni egy adatelemet, vagy tágabb 
értelemben egy objektumot: 

• Az objektum jelentése, pontos definíciója: ez maga az üzleti definíció, amely 
skálázható és mérhető szempontok alapján definiálja az objektumot; 

• Az objektum kapcsolata fizikai metaadatokkal: a fizikai metaadatok, amelyek 
kapcsolódnak az objektumhoz (ld. fizikai metaadatok kezelése alfejezet), amelyekből 
nem csak fizikai információk, hanem üzleti információk is kinyerhetőek; 

• Az objektum tárolása: az objektum pontos tárolásának módját és helyét adja meg; 

• Az objektum viselkedése: az objektum értékkészletének változását célozza leírni a 
különböző – akár forrásbeli, akár integrált rendszerbeli – változás hatására; 

• Az objektumhoz kapcsolódó objektumok, hivatkozások: minden dokumentum, 
rendszer, alkalmazás, diagram, vagy akár másik objektum meghivatkozása, amelyek 
az objektumhoz kapcsolódnak. 

Objektumok jelentésének leírásához a legtisztább megközelítés, ha megpróbáljuk leírni a 
definíciós szempontokat, amelyek alapján egy objektumot meg kívánunk határozni. Az ilyen 
definíciós szempontok, vagy inkább dimenziók a következő struktúrában tárolhatóak le: 
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DEFINÍCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONSOÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ ÉRTÉK (FK) 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ 

DIMENZIÓ NEVE 

DIMENZIÓ LEÍRÁSA 

DIMENZIÓ SZABAD SZÖVEGES FLAG 

DIMENZIÓ NUMERIKUS FLAG 

DIMENZIÓ ÉRTÉK FLAG 

KAPCSOLÓDÓ ADATELEM FLAG 

DIMENZIÓ ÉRTÉK 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ ÉRTÉK LEÍRÁSA 

DIMENZIÓ ÉRTÉK ALAPÉRTELMEZETT FLAG 

DEFINÍCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ 

DEFINÍCIÓ NEVE 

DEFINÍCIÓ LEÍRÁSA 

ADATELEM 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

ADATELEM DEFINÍCIÓ (FK) DIMENZIÓ 

 

DEFINÍCIÓ-DIMENZIÓ KAPCSOLAT 

 

DEFINÍCIÓ 

 

DIMENZIÓ ÉRTÉK 

 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ VONATKOZÓ ADATELEMEK 

 

ÜZLETI FOGALOM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ÜZLETI FOGALOM NEVE 

ÜZLETI FOGALOM LEÍRÁSA 

ÜZLETI FOGALOM DEFINÍCIÓJA (FK) 

ÜZLETI FOGALOM 

 

 

22. ábra: Jelentést leíró üzleti metaadat modell 

A fizikai metaadatok esetében megismert adatelem entitás egy újabb attribútummal bővült, a 
definícióra mutató adatelem definíció attribútummal, amelyen keresztül köthető az entitáshoz 
a definíció. A modell logikája szerint egy definíció dimenziókból, azaz definíciós 
szempontokból épül fel, amely dimenziók tetszőlegesen köthetőek több definícióhoz is, ezért 
kapcsolótábla nyújtja a kapcsolatot a dimenziók és a definíciók között. A dimenziók 
legjellemzőbben három típusúak lehetnek: szabad szöveges formátumúak, numerikusak, vagy 
fix értéklistásak. Ennek megfelelően egyszerűen három flag-gel adható meg, hogy melyik 
alkalmazandó a dimenzióra. A fix értéklista esetében az értékek egy külön entitásban 
adhatóak meg értelemszerűen. Dimenziónak tekintendő ebben a megközelítésben egy képlet 
is, amely más adatelemekből származtatja az adatelemünket, azonban a képletek leírására 
szabad szöveges mezőnél pontosabb megoldást ebben a modellben nem dolgozunk ki, 
azonban lényeges formalizálni a képletekben szereplő egyéb adatelemekkel való kapcsolatot, 
mivel későbbiekben segítségünkre lehet ez a kapcsolat az egyes adatelemeket érintő 
módosítások rendszerre vonatkozó hatásának elemzésekor. Bevezettem továbbá egy üzleti 
fogalom entitást, amely az üzleti fogalmakat köti definíciókhoz és ezen keresztül 
adatelemekhez. Egy definícióhoz több, szinonimaként használt üzleti fogalom is használható, 
ugyanúgy, ahogy egy definíciónak megfelelő adatelem több helyen is megtalálható az 
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adatbázisban. Ezek teljes körű összekapcsolása a fenti modell alapján megvalósul. A 
következő táblázatok az egyes entitások attribútumait ismertetik. 

A definíció entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Definíció egyedi azonosító A rendszer által generált, egyedi definíció azonosító 
Definíció neve A definíció megnevezése (ilyen például: a napi egyenleg jellegű adatelemek definíciója, 

vagy a kamat jellegű adatelemek definíciója, stb.) 
Definíció leírása A definíció üzleti szempontú leírása és használata 

A dimenzió entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Dimenzió egyedi azonosító A rendszer által generált, egyedi dimenzió azonosító 
Dimenzió neve A dimenzió megnevezése (ilyen például: időszak, státusz, kamat számítási képlet, stb.) 
Dimenzió leírása A dimenzió részletes üzleti szempontú leírása, szabad szöveges mező, vagy numerikus 

mező esetén maga a dimenzió értéke 
Dimenzió szabad szöveges flag A szabad szöveges értékeket tartalmazó dimenziót jelölő flag, amely értéket a 

dimenzió leírása oszlop tartalmaz 
Dimenzió numerikus flag A numerikus értékeket tartalmazó dimenziót jelölő flag, amely értéket a dimenzió 

leírása oszlop tartalmaz 
Dimenzió érték flag Fix értéklistával rendelkező dimenziót jelölő flag, amely esetén a dimenzió értéke 

entitás tartalmazza az értéklista értékeit 
Kapcsolódó adatelem flag Amennyiben a dimenzió más adatelemekben megjelenik, a flag-et bejelöljük és ebben 

az esetben a dimenzió-adatelem kapcsolótábla tartalmazza a kapcsolódó adatelemeket 
(például egy képletben használt egyéb adatelemek, vagy egy státusz érték esetén a 
státuszokat jelölő adatelem, stb.) 

A dimenzió érték entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Dimenzió érték A fix értéklistás dimenzió értéklistájának értékei 
Dimenzió egyedi azonosító A vonatkozó dimenzió egyedi azonosítója 
Dimenzió érték leírása A fix érték jelentésének leírása 
Dimenzió érték alapértelmezett flag Az értéklista különböző értékei közül azt jelöli, amely alapértelmezettként szerepel, ha 

másként nincs a felhasználó alkalmazásban bejelölve 

Az üzleti fogalom entitás a következő attribútumokkal rendelkezik: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Üzleti fogalom egyedi azonosító Az üzleti fogalom rendszer által automatikusan generált egyedi azonosítója 
Üzleti fogalom neve Az üzleti fogalom általánosan használt megnevezése 
Üzleti fogalom leírása Az üzleti fogalom részletes leírása 
Üzleti fogalom definíciója Üzleti fogalmat egyértelműen meghatározó definíció azonosítója 

Vegyük példaként a már korábban tárgyalt egyenlegszámítási definíciónkat. A definícióhoz 
több, szinonimaként használt üzleti fogalom kapcsolódik. A következő struktúrában tároljuk 
le az egyenleg adatokat: 

Definíció azonosító Definíció neve Definíció leírása 

   DEF100233 Ügyfélszintű napi 
egyenleg definíció 

Ügyfél összes számlájáról összegzett napi egyenleg 
adatelemek definíciója 
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Definíció azonosító Definíció neve Definíció leírása 

   DEF100234 Számlaszintű napi 
egyenleg definíció 

Adott számla napi egyenleg adatelemek definíciója 

A fenti két definíció két különböző egyenleget határoz meg, az egyik egy ügyfélszintű, a 
másik pedig egy számlaszintű. A két definíció pontos leírására a következő dimenziókat 
használhatjuk: 

Dimenzió azonosító Dimenzió neve Dimenzió leírása Dimenzió szabad 
szöveges flag 

Dimenzió 
numerikus flag 

Dimenzió 
érték flag 

Kapcsolódó 
adatelem flag 

       DIM296656 Időszak Az adatelem 
vonatkozási 
időszaka 

N N I I 

DIM296659 Státusz Az adatelem ilyen 
státuszú 
rekordokra 
vonatkozik 

N N I I 

DIM498611 Ügyfél egyenleg 
képlet 

(Folyószámla 
egyenlegek összege, 
ahol ügyfél szerepe 
„főtulajdonos” + 
folyószámla 
egyenlegek összege, 
ahol ügyfél szerepe 
„társtulajdonos”) – 
(technikai számla 
egyenlegek 
összege) 

I N N I 

DIM498612 Folyószámla 
egyenleg képlet 

Folyószámlához 
tartozó betéti 
szerződés 
egyenlege - 
folyószámlához 
tartozó 
folyószámla-
hitelszerződés 
egyenlege 

I N N I 

DIM538912 Aggregáció Az adatelem 
aggregációjának 
szintje 

N N I N 

A fenti dimenziók közül a definíciót dimenzióval összekötő kapcsolótábla mutatja, hogy 
melyeket használhatjuk a pontos specifikáláshoz: 

Definíció azonosító Dimenzió azonosító Dimenzió érték 

   DEF100233 DIM296656 Napi 
DEF100233 DIM296659 Élő 
DEF100233 DIM498611 Ügyfél egyenleg képlet 
DEF100233 DIM538912 Ügyfél 
DEF100234 DIM296656 Napi 
DEF100234 DIM296659 Élő 
DEF100234 DIM498612 Folyószámla egyenleg 

képlet 
DEF100234 DIM538912 Számla 

A fentiekből tehát az látható, hogy mindkét egyenleg definíciónál szükséges a vonatkozási 
időszakok, az ügyletek státuszának, egy számítási képletnek, valamint egy aggregáció 
típusnak a megadása. A képlet megadása szabad szöveges mezőben történik, azonban 
hivatkozás látható azokra az adatelemekre, amelyeket felhasznál a képlet. A két egyenleg 
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definíció különböző képletek alapján, különböző aggregációval számítódik, azonban a többi 
definíciós dimenzió azonos. A dimenzió adott definícióra vonatkozóan felvett értékeit a 
definíciót dimenziókhoz kapcsoló kapcsolótábla tartalmazza. Az egyes fix értéklistákat a 
következő táblázat ismerteti: 

Dimenzió érték Dimenzió egyedi azonosító Dimenzió érték leírása Dimenzió érték 
alapértelmezett flag 

    Napi DIM296656 Napi időszakra 
vonatkozó adat 

I 

Heti DIM296656 Heti időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Dekádos DIM296656 Dekádos időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Havi DIM296656 Havi időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Három havi DIM296656 Három havi időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Hat havi DIM296656 Hat havi időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Negyedéves DIM296656 Negyedéves időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Éves DIM296656 Éves időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Felhasználó által definiált DIM296656 Felhasználó által 
definiált időszakra 
vonatkozó adat 

N 

Elindított DIM296659 Elindított szerződés 
státusz 

N 

Meghiúsult DIM296659 Meghiúsult 
szerződéskötés 

N 

Megszűnt DIM296659 Megszűnt szerződés N 
Élő DIM296659 Élő szerződés I 
Felmondott DIM296659 Felmondott szerződés N 
Lejárt DIM296659 Lejárt szerződés N 
Szerződés kötés alatt DIM296659 Szerződés kötés alatt áll N 
Szerződés DIM538912 Szerződés szintű 

aggregáció 
I 

Számla DIM538912 Számla szintű aggregáció N 
Ügyfél DIM538912 Ügyfél szintű aggregáció N 
Divízió DIM538912 Divízió szintű 

aggregáció 
N 

Régió DIM538912 Régió szintű aggregáció N 
Vállalat DIM538912 Vállalat szintű 

aggregáció 
N 

Termék DIM538912 Termék szintű 
aggregáció 

N 

Termékcsoport DIM538912 Termékcsoport szintű 
aggregáció 

N 

Az üzleti fogalmak a következő táblában találhatóak, ebből kiolvasható az, hogy a példában 
szereplő üzleti fogalmak közül szinonimaként használható az „ügyfél hitelezhető egyenlege” 
fogalom és az „ügyfél napi egyenlege”, mivel minkét fogalomhoz ugyanaz a definíció 
tartozik. 

Üzleti fogalom azonosító Üzleti fogalom neve Üzleti fogalom leírása Üzleti fogalom definíciója 

    UF4483327 Napi egyenleg Folyószámlán jelentkező napi 
egyenleg 

DEF100234 

UF4483328 Ügyfél hitelezhető 
egyenlege 

Ügyfél összes számlája alapján 
meghatározott hitelezhető egyenleg 

DEF100233 

UF4483329 Ügyfél napi egyenlege Ügyfél összes számlájának napi 
egyenlege 

DEF100233 
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Az üzleti metaadat modell entitásainak idősoros kezelése szükséges, mivel az egyes üzleti 
fogalmak definíciója időben változhat. Szükséges biztosítani a visszakereshetőséget. 

Az objektumok fizikai metaadatokkal való kapcsolatának leírása annak a 
megközelítésnek a velejárójaként már létre is jött, hogy az üzleti metaadatokat az adatelemhez 
kapcsoljuk hozzá. Ezáltal egy egységes modell jön létre, amelynek központi eleme az 
adatelem, amelyhez a korábban más ismertetett módon kapcsolódik a fizikai metaadat. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért tárgyalom a fizikai metaadatokat az üzleti 
metaadatoknál? Ennek oka, hogy a fizikai metaadatokból – ahogy arra már korábban ebben az 
alfejezetben utaltam – üzleti információkat lehet kinyerni, elsősorban adatminőségi 
vizsgálatokhoz.  

Amennyiben csak rekordok százait, vagy ezreit kell megvizsgálnunk, elegendő lehet 
végignézni azokat az adatokat, amelyek hibásnak tűnnek, azonban ahogy az adatállomány nő, 
egyre inkább lehetetlenné válik ez a módszer. A vállalatok sokat költenek a manuális 
adatvizsgálatokra. Ez nem csak drága, hanem időigényes tevékenység is, ráadásul magában 
hordozza az emberi hiba lehetőségét. (Data Flux, 2006.) 

A gyakoriság vizsgálatok olyan technikát ajánlanak, amely lerövidíti az üzleti elemzők 
hibakeresési folyamatait. Lényegében ezek a technikák rámutatnak azokra az értékekre, 
amelyek további elemzést igényelnek, hogy kiderítsék valóban hibás az adat, vagy üzleti 
magyarázat van az eltérésekre. A következő példa egy „megye” információkat tartalmazó 
mező elemzését mutatja. (Horváth, G., Babos, G., 2006) 

A gyakoriság megoszlás riport a helyes „megye” érték beviteleket mutatja. A riport azokat az 
adatokat is feltűnteti, amelyeket javítani szükséges. Az értékek elírása, vagy érvénytelen 
rövidítése mind problémát okozhat. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a következő értékekkel 
lehet felvenni egy mezőbe: „BAZ”, Baz” és „Borsod-Abaúj-Zemplén”. Az ezektől különböző, 
tehát nem sztenderd megjelenítéseknek hatása van minden megye szintű elemzésre. A hibás 
megyenév bevitelek miatt például bizonyos ügyfeleinkkel nem lépünk kapcsolatba, vagy rossz 
aggregációkat készítünk megyeszintre lebontva. 

Értékkészlet Darabszám Százalék 

   

BAZ 1703 51,98 
BKK 709 21,64 
HB 354 10,81 
GYMS 142 4,33 
KE 123 3,75 
TO 60 1,83 
PE 37 1,13 
Null value 18 0,55 
Tolna 12 0,37 
BA 11 0,34 
CSA 6 0,18 
Hajdú-Bihar 6 0,18 
Baz 6 0,18 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 0,18 
Komárom-Esztergom 5 0,15 
Nógrád 5 0,15 
JNKSZ 4 0,12 
Somogy 4 0,12 
Zala 4 0,12 
Győr-Moson-Sopron 3 0,09 
FE 3 0,09 
Vas 3 0,09 
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Értékkészlet Darabszám Százalék 

   

Békés 3 0,09 
Veszprém 3 0,09 
… … … 

Habár a gyakoriság vizsgálatok kimutatják, hogy az adatok előfordulásához hogyan viszonyul 
az értékkészletük, a kitérés vizsgálatok azon értékeket vizsgálják, amelyek kiemelkedően 
eltérnek a többi értéktől. A kitérések jellemzően az értékkészlet legmagasabb és a 
legalacsonyabb értékeit mutatják meg. A technika előnye, hogy alkalmazható mind 
numerikus, mind karakteres adatokra. 

Példaként vegyünk egy kitérés riportot, amely egy mező értékeinek a 10 legalacsonyabb és a 
10 legmagasabb értékeit mutatja. A következő táblázatban egy félkész élelmiszer termék 
tömeg adatai látszanak grammban kifejezve. Az üzleti elemző várakozásai szerint az érvényes 
tömegek 16 és 80 gramm között vannak (Data Flux, 2006.). 

Minimum értékek Maximum értékek 

  

0 715 
0,03 720 
0,13 800 
0,58 1136 
0,75 7200 
0,81 7680 
1 10880 
1,05 11520 
1,1 12571,2 
1,11 15552 

Az elvárt értékekkel szemben tekintélyes különbséget mutatnak a legalacsonyabb és a 
legmagasabb értékek. A minimális értékek esetében valószínűleg más mértékegységben vitték 
be az adatokat. A maximális értékek pedig valószínűleg dobozokra, vagy raklapokra 
vonatkoznak az egyedi csomagok helyett. A kitérés vizsgálat alapján láthatjuk, hogy milyen 
mértékű az inkonzisztencia egy adatmezőben. 

A fenti elemzések és hozzájuk hasonló, egyedi lekérdezések elvégezhetőek a fizikai 
metaadatok kezelésére bemutatott modellben tárolt adatok alapján, mivel az elemzéshez 
szükséges adatokat a fizikai jellegük miatt ott letároltuk. 

Fontos tudni, hogy egy objektumunkat hogyan és hol tárolunk a rendszerben. Meg kell 
tudnunk határozni a pontos helyét, azt a környezetet, amelyben található és a hozzáférési 
lehetőségeket. A tárolás jellegű adatok a korábbiakhoz hasonlóan mind a fizikai, mind az 
üzleti metaadatok csoportjához sorolhatóak. Az ok, hogy ezeket mégis az üzleti 
metaadatoknál tárgyalom az, hogy a tárolás és a hozzáférés határozza meg, hogy milyen üzleti 
igényeket tud kielégíteni egy objektum. 

Maradjunk továbbra is a már jól bevált egyenleg jellegű adatelemeinknél. Attól függően, hogy 
az egyenleg adatelemünk egy adattárház mely területén található, különböző felhasználásokra 
nyílik lehetőség. Amennyiben a konszolidált adatbázisban található, akkor felhasználható az 
adatpiac számára, lehet direkt lekérdezések formájában egyenleg adatokat lekérni. Nem 
használható fel ebben az esetben az adatpiaci felhasználók számára, adatpiaci adatokra épülő 
jelentésekben, adatátadásokban. 
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Az objektumok tárolására vonatkozóan vissza kell utalnom a fizikai metaadatok 
tárgyalásánál bemutatott modellre, amely az objektumok tárolásán keresztül kapcsolja a 
jogosultságokat az objektumhoz. A tárolás és a jogosultságok kezelése a fizikai 
metaadatoknál bemutatott modell tanulsága szerint összetartozó területek, azonban a tárolás 
jellegű metaadatoknak üzleti jelentősége is van. 

A tárolás jellegű metaadatok nem csak azt mutatják meg, hogy milyen területen, vagy hardver 
egységben kell megfelelő helyet adni egy adott objektumnak, hanem azt is, hogy milyen 
területen keresztül érhetjük el ugyanazt az objektumot. Ennek akkor van kifejezett nagy 
jelentősége, amikor csökkenteni szeretnénk a redundanciát a rendszerünkben, és például a 
különböző adat-kiszolgálási igények kielégítése miatt tematikus adatpiaci adatbázisokat 
szeretnénk kialakítani, amelyek esetlegesen indokolttá tehetik például egy adatelem 
duplikálását egy adott területen. Ilyenkor lényeges egy elemzés, amely kimutatja, hogy már 
ilyen célra egy adott területen elérhető az adatelem, nem szükséges a duplikálás. Az ilyen 
eseteket szemlélteti a következő ábra: 

KONSZOLIDÁLT 
ADATBÁZIS 

 

X ADATELEM 

ADATPIAC 
ALAPADATOK 

 

X ADATELEM 

X ADATELEM 

KÉPZETT 
ADATELEM 

ADATPIAC 
 

X ADATELEM 

X ADATELEM 

KÉPZETT 
ADATELEM 
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23. ábra: Adatelemek tárolásának optimalizálása 

A fenti példában látható „X” adatelem, amelyből egyrészt egy képzett adatelem lesz az 
adatpiaci alapadat területen, azonban két tematikus adatbázis esetében ugyanazt az „X” 
adatelemet tárolja a terület. A képzett adatelem esetében indokol, hogy külön szereplejen az 
alapadat területen, amelyből azután az adatpiaci területről fel tudják használni a felhasználók, 
azonban az „X” adatelem duplikációja nem indokolt. 

Másik lényeges felhasználása az optimalizálásnál keresendő. Elemezhető, hogy ugyanaz az 
adatelem hány területen található meg és ennek alapján megvizsgálható, hogy minden 
területen indokolt-e a használata, esetlegesen összevonható-e egy területre a tárolás és így 
tárhelyek szabadíthatóak fel. 

Az objektumok viselkedésének leírása az objektumok változásának kezelését célozza. 
Fontos ehhez megvizsgálni, hogy mik azok az okok, amelyek miatt változhat egy objektum? 
Ha végigkísérjük egy objektum lehetséges „életét” egy integrált rendszerben a 
forrásrendszertől egészen az adatkiszolgálásig, akkor a következő okok képzelhetőek el: 

• Források változása; 

• Hibajavítások, optimalizálások; 
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• Definíció módosítások. 

A források változása esetén bevett gyakorlat, hogy a forrás köteles értesíteni a felhasználókat 
és így az integrált rendszert is a változásról részletesen, a változásban érintett objektumokról 
és logikáról. A változás miatt rendszerint a változásban érintett, forrásból érkező adatelemek 
módosítására van szükség. A problémát az jelenti, hogy a feladat nem áll meg a forrásból 
érkező adatelemek töltésének módosításánál, hanem az összes olyan adatelemet érinti a 
módosítás, amelyek a forrásból érkező módosuló adatelemekre épülnek. A valódi feladatot itt 
az jelenti, hogy azonosítsák, mely adatelemek szorulhatnak esetlegesen módosításra. Erre 
vonatkozóan vezettük be a jelen alfejezetben már ismertetett jelentést leíró üzleti metaadat 
modellben a dimenzió vonatkozó adatelemek entitást. Ezen az entitáson keresztül 
meghatározható, hogy egy adatelemet leíró definíció mely más adatelemet használ a 
dimenziókban, ami jelen esetben pont fordítva érdekes, melyek azok a definíciók, amelyek 
dimenzióikban felhasználják az adott módosuló adatelemet és ezek a definíciók mely 
adatelemekhez kapcsolódnak? 

A hibajavítások és optimalizálások a jelentést leíró modell hasonló felhasználásával 
támogathatóak. A hibák azonosítása esetén meg kell vizsgálni, hogy mely adatelemeket érint 
a módosítás, a korábban már ismertetett optimalizálás esetén pedig nem egyszerűen 
módosításról lehet szó, hanem egyszerű esetben egy adatelem tárolásának megszűntetéséről, 
komplikáltabb esetben bizonyos adatelemek törléséről. Az ilyen esetben a törölt adatelemet 
felhasználó összes adatelem esetében módosítani kell a hivatkozásokat és a töltéseket az új 
adatelemre. 

A definíciók módosítása esetén nem egyszerűen a definíciókat felhasználó adatelemek 
módosulnak, hanem módosulhatnak azok a definíciók is, amelyek a módosított definíciót 
reprezentáló adatelemet tartalmazzák. Ilyen eset például amikor egy egyenleg mező 
definíciója változik, például kikerül a képletből egy adatelem, azonban az egyenleg mezőt 
felhasználó adatelemek közül van olyan definíció, amelyben továbbra is az egyenleg mező 
számítási képletéből kikerült adatelemre szükség van. Minden ilyen esetet át kell vizsgálni 
egy változás esetében. 

Az objektumok változását tehát le lehet kezelni a már bevezetett entitásokkal és 
attribútumokkal, inkább a megfelelő lekérdezések előállítása a feladat. Ilyen automatikus 
lekérdezésekre épülő alkalmazásokat fejleszthetünk, amelyek egy adott adatelem változásakor 
kimutatják a változás hatására érintett objektumokat és azt a kontextust, amelyben az 
objektumot vizsgálni kell. Egy ilyen mintajelentést mutat a következő ábra: 
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ADATELEM VÁLTOZÁSA - JELENTÉS 

Adatelem neve Adatelem tárolása 

@ 

Kapcsolódó definíció #1 

Definíció neve 

Változó adatelem 

@ 

Adatelem neve 

Definíció leírása 

Dimenzió neve Dimenzió leírása 

Kapcsolódó definíció #2 

Dimenzió #1 Dimenzió #2 Dimenzió #3 

@ 
@ 

Adatelem tárolása 

Definíció neve 

@ 

Adatelem neve 

Definíció leírása 

@ 
@ 

Adatelem tárolása 

 

24. ábra: Adatelem változás jelentés minta 

A fenti jelentés mintán egy adatelem változásakor készített jelentést látjuk. Az adatelem 
esetében elegendő az adatelem pontos nevét és tárolását ismernünk az értelmezéshez. A 
különböző dimenziók külön felületeken tekinthetőek meg, amelyekben az adatelemet 
használják. Minden egyes dimenzióhoz definíciók kapcsolódnak, amely definíciók több 
adatelemre is vonatkozhatnak. Ezeket mutatja együttesen a fenti jelentés. Ennek alapján 
kimutatható, hogy egy adatelem változása mely más adatelemekben jelent változást. 

Egy adatelemhez és egy üzleti fogalomhoz is több dokumentum, rendszerelem, rendszer, 
diagram, vagy akár másik objektum is kapcsolódhat. A kapcsolódó dokumentumok, 
rendszerek, diagramok tartalmát nem feltétlenül tudjuk, vagy célszerű leírni metaadatokkal, 
azonban legalább a velük való kapcsolatot javasolt letárolni, ezeket nevezhetjük hivatkozást 
leíró metaadatoknak. 

Az objektumokkal való kapcsolatot leírja a jelentést támogató metaadat modell, a fentiekben 
már tárgyalt módon. A dokumentumokkal és diagrammokkal, vagy egyéb nem adatmodellbe 
foglalt metaadatokkal való kapcsolatot a következő modell szerint lehet letárolni: 
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DEFINÍCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ 

DEFINÍCIÓ NEVE 

DEFINÍCIÓ LEÍRÁSA 

ADATELEM 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

ADATELEM DEFINÍCIÓ (FK) 

DEFINÍCIÓ 

 
ÜZLETI FOGALOM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ÜZLETI FOGALOM NEVE 

ÜZLETI FOGALOM LEÍRÁSA 

ÜZLETI FOGALOM DEFINÍCIÓJA (FK) 

ÜZLETI FOGALOM 

 

HIVATKOZÁS EGYEDI AZONOSÍTÓ 

HIVATKOZÁS NEVE 

HIVATKOZÁS LEÍRÁSA 

HIVATKOZÁS URL-JE 

HIVATKOZÁS TÍPUSA 

HIVATKOZÁS 

 

ÜZLETI FOGALOM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

HIVATKOZÁS EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ÜZLETI FOGALOM-HIVATKOZÁS 
KAPCSOLAT 

 

25. ábra: Hivatkozást leíró metaadat struktúra 

A fenti adatmodell szerint az üzleti fogalmakhoz és rajtuk keresztül az adatelemekhez 
hivatkozások kapcsolhatóak kapcsolótáblákon keresztül, mivel több hivatkozás is tartalmazhat 
egy adatelemet, vagy üzleti fogalmat, valamit egy adatelem, vagy üzleti fogalom is tartozhat 
több hivatkozáshoz. A fenti adatmodell azzal a feltételezéssel él, hogy minden adatelemhez 
tartozik üzleti fogalom, nem fordulhat elő olyan eset, hogy egy adatelem úgy kerül be a 
rendszerbe, hogy nincs hozzá tartozó üzleti fogalom. Mivel az üzleti fogalmak elképzelhető, 
hogy nem jelennek meg adatmezőben például egy adatmező definíciójának módosítása miatt, 
ezért a kapcsolat nem az adatelem irányából áll elő a modellben, hanem az üzleti fogalom 
irányából. 

A hivatkozás entitás a következő attribútumokból áll: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Hivatkozás egyedi azonosító A rendszer által automatikusan generált azonosító 
Hivatkozás neve A hivatkozás rövid neve, vagy a hivatkozott dokumentum címe 
Hivatkozás leírása A hivatkozás részletes leírása, mely javasoltan egy dokumentum esetében az 

összefoglaló fejezet 
Hivatkozás URL-je A hivatkozások jellemzően valamilyen elektronikus formában tárolódnak le, amely 

elektronikus helyhez URL tartozik, mint egyedi azonosító, ezt ebben a mezőben lehet 
letárolni 

Hivatkozás típusa A hivatkozás jellege, például dokumentum, diagram, táblázat, előadás, stb. 

Az üzleti metaadatok üzleti szempontú megközelítését ismertette eddigiekben jelen alfejezet. 
A megközelítés célja az volt, hogy üzleti felhasználás szempontjából alkosson olyan 
modelleket és kezelési módszereket, amelyek az üzleti felhasználók igényeit minél 
teljesebben elégítik ki. Az üzleti metaadatok kezelése azonban az integrált rendszerekben 
ritkán mutat ilyen strukturált formát. 

Egy másik megközelítési mód – amelynek alapgondolatát az eddig bemutatott modellek is 
részben alkalmazták – a fizikai szempontú leírások üzleti szempontú felhasználása. Az 
integrált rendszerek lényeges eleme az a leírás, amely a forrásoktól egészen az 
adatkiszolgálásig leírja az adatok származtatásának, előállításának folyamatát. Az ilyen 
leírásokat eszközök támogatják, amely eszközökkel végzik el magát a származtatási, vagy 
előállítási folyamat fejlesztését is, ezzel képzik le az adat-előállítást (Vassiliadis et al., 2005). 
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A leképzés általában technikai információkat tartalmaz, technikai kifejezésekkel, többnyire 
SQL kifejezésekkel írja le az adatok származtatása, vagy előállítása során alkalmazott 
feltételeket. 

Az ilyen eszközökből kétféle információ nyerhető, amely fontos üzleti szempontból is: 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált adatelemek; 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált technikai kifejezések, amelyek 
átfordíthatóak üzleti feltételekre. 

Több ilyen eszköz áll rendelkezésre a piacon, ilyen például az Oracle cég OWB (Oracle 
Warehouse Builder) terméke, amely nem csak a leképzéseket kezeli, hanem az egyes 
adatelemekhez tartozó üzleti fogalmakat is kezeli és tematizálja. Bizonyos adattárház 
projekteken a projektek sajátosságaihoz igazodó leképző eszközt alakítanak ki, amelyek 
főként technikai szempontból nyújtanak többlet funkcionalitásokat a piacon kapható 
termékeknél. 

Két leképző eszközt mutatok be példaként, amely alkalmazásban áll Magyarországon 
kifejlesztett adattárházakban (Babos, 2006). Az első példában egy olyan alkalmazást 
láthatunk, amely a forrásrendszer és az adattárház közötti adatátadást írja le. Az egyik oldalon 
látható a forrásrendszer és a forrásrendszerekben megtalálható táblák, valamint a másik 
oldalon ennek az adattárházi megfelelője.  

 
26. ábra: Forrásrendszerek leképzése adattárházba 

Az egyes mezőhöz, amelyet a forrásrendszerekben megtalálunk és onnan az adattárházba 
töltünk, kiegészítő információként kilistázható, hogy az adott mező milyen feltételek alapján 
töltődik be vagy, konszolidálódik az adattárház rétegei között. Különböző megjegyzések is 
találhatóak itt az egyes mezőkhöz kapcsolódóan a mezők neve melletti kis „i” feltűntetésekor. 
Ezek azok a helyek, ahova amelyeket kiválasztva megjelennek azok az információk, azok a 



METAADATOK KEZELÉSE ÜZLETI RENDSZEREKBEN  DOKTORI ÉRTEKEZÉS – BABOS GERGELY 

80 

metaadatok, egy metaadatkezelő rendszerbe külön felvihetőek. Ez által mind a forrásrendszeri 
adatelemről, mind az adattárházi betöltés feltételrendszeréről, mind pedig az adattárházi 
adatelemről az összes metainformáció letárolható és lekérdezhető.  

A második alkalmazás sokkal kiterjedtebb funkciókkal rendelkezik. Az alkalmazásban ki 
lehet választani, hogy az adattárház mely rétegei között szeretnénk végigvizsgálni azt a 
folyamatot, ahogy fizikailag előáll az adat.  

 
27. ábra: Adattárház rétegek közötti leképzések 

A fenti alkalmazásban részletesen ki lehet választani, hogy az adattárház mely táblája, mely 
oszlopából szeretnénk elindulni, és azután kibontani ezt. Itt például egy egyenleg mezőt 
láthatunk, amit különböző mélységig ki tudunk fejteni, azt is láthatjuk, hogy milyen feltételek 
alapján állítjuk elő. Ezek már erősen technikai jellegű, fejlesztői szintű információk, amiket ki 
tudunk nyerni, azonban az előző alkalmazásban is használt kis „i” betűs megoldással lehet 
különböző metainformációkat kinyerni ezzel az adott mezővel kapcsolatban. Szükségszerűen 
minden egyes fizikai adathoz kapcsolódik egy üzleti fogalom is. Ezt egy fogalomtárban 
tárolhatják például, és ezekre az üzleti adatokra lehet a fizikai adatról egy ilyen 
megfeleltetéssel átnavigálni, és látni, hogy pontosan mi ennek az üzleti jelentése. Tehát meg 
tudjuk tekinteni, hogyha van ennek a fizikai adatnak egy üzleti megfelelője, amit üzleti 
adatként fel tudunk vinni.  

A fizikai metaadatok, a fizikai metaadatokból kinyerhető üzleti összefüggések kezelésére, az 
adatintegrációra és konszolidációra fejlesztett egyik vezető alkalmazás, az Oracle cég által 
kifejlesztett Oracle Warehouse Builder (OWB) termék. A termék egy integráció során 
elvégzendő tevékenységekre ajánl egy teljes készletet, a forrásrendszeri adatok azonosításától, 
a töltés paraméterezésén keresztül egészen a konszolidált adatbázisba való betöltésig. Kínál 
megoldást a korábban már ismertetett adatminőségi vizsgálatokra is. Grafikus felületeket 
kínál a folyamatok és az objektumok áttekintésére. 

Az eszközben történő fejlesztés folyamatát a következő ábra foglalja össze: 
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CÉL MODUL AZONOSÍTÁSA 

MAPPING ELKÉSZÍTÉSE 

OPERÁTOROK HOZZÁADÁSA 

OPERÁTOROK OBJEKTUMOKHOZ 
KAPCSOLÁSA 

MAPPING GENERÁLÁSA 

MAPPING ÉRVÉNYESÍTÉSE 

MAPPING FUTTATÁSA 

 

28. ábra: Oracle Warehouse Builder fejlesztési folyamat (Correa M., Green R., 2006) 

A fejlesztés során tehát első lépésként azonosítani kell azt a modult, ahova a kívánt adatokat 
tölteni fogjuk, majd egy leképzést kell hozzá készíteni, amely leképzés a forrás táblák és 
végtáblák közötti kapcsolatot írja le. A kapcsolatot operátorok segítségével határozza meg.  

A forrás táblák és a cél táblák esetében mind a táblákhoz, mind pedig a táblák oszlopaihoz 
lehetőséget kínál az eszköz szabad szöveges mezők felvitelére, ahol le tudja a fejlesztő írni, 
mi az adott mező tartalma. Az operátorok között minden ismert adatbázis művelet 
megtalálható, mint például szűrések elvégzése, kapcsolások elvégzése, konstansok 
hozzárendelése, matematikai műveletek, stb. Ennek alapján kinyerhetővé válik a 
későbbiekben az egyes mezők közötti kapcsolat, amely már üzleti információként is szolgál, 
hiszen meghatározható, hogy milyen forrástáblákból, milyen műveletek alapján állt elő az 
adat. Ez hasonló megoldás a korábban bemutatott saját fejlesztésű leképző, vagy leképzést 
visszafejtő alkalmazáshoz azzal a különbséggel, hogy ehhez az alkalmazáshoz egy erőforrás-
igényes környezetre van szükség, bonyolult eljárásokra, amelyek lelassítják az adattárház 
működését. Jelen fejezetben ismertetett üzleti metaadatmodell további előnye az eszköz által 
kínált szabad szöveges mezőhöz képest, hogy strukturálja az üzleti definíció szempontjait és 
könnyen kereshetővé, és elemezhetővé teszi üzleti szempontból is az adatokat, amit az OWB-
vel csak fizikai adatokon keresztül lehet korlátozottan megtenni. 

Az operátorok beállítása után a leképzést elkészíti az alkalmazás fizikai szinten is, tehát kódot 
generál belőle, majd lefuttathatjuk a töltéseket ütemezett módon. 

Az Oracle másik termékével is ajánlja üzleti metaadatok kezelését. Míg az OWB kifejezetten 
az adatbázisok felépítéséhez ad támogatást és a metaadatokat a fejlesztés során lehet 
megképezni, az OracleBI (Business Intelligence) eszköz egy elemzésre kifejlesztett 
alkalmazás, amely az elemzések elkészítése közben, a már betöltött, fizikailag leírt adataink 
fölé teszi a metaadat réteget, úgymond utólag írhatjuk le, hogy milyen tartalmat értünk egy 
adaton, hogy utána könnyebben használhassuk a metaadat rétegben leírt fogalmakat 
elemzéseken. Ez az eszköz gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy úgy alakítsunk ki egy 
adatpiaci területet, hogy fizikailag nem hozzuk létre az adatpiac multidimenzionális entitásait, 
hanem egy meta rétegben írjuk le hol találhatóak az adatok és milyen operátorok alapján 
tudjuk őket megképezni, majd amikor az elemzést használják az üzleti felhasználók, előállítja 
a szükséges adatot. (Kumar S. K., Pottle B.., 2005) 
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Az IBM ajánlása szerint különböző kategorizálások állnak az adattárház fejlesztői 
rendelkezésére hierarchiák formájában. A következő felhasználási területeken ajánl 
kategorizálást:  

• Megállapodások: szerződések, egyezségek, stb.; 

• Üzleti irányok: olyan tényezők, amelyek megváltoztathatják az üzlet irányát, mint 
például célok, szabályok, politikák; 

• Résztvevők: emberek, vagy szervezetek, amelyek valahogyan kapcsolatban állnak az 
üzleti területtel; 

• Osztályozások: olyan nézőpontok, amelyek kívül esnek a felsorolt kategóriákon, mint 
például piac, szegmens, nyelv; 

• Feltételek: olyan tényezők, amelyek megváltoztatják a termékek, vagy 
megállapodások teljesítményét; 

• Események: üzleti tevékenységek, tranzakciók, stb.; 

• Helyszínek: helyek, címek, területek; 

• Termékek/szolgáltatások: az üzleti terület középpontjában lévő termékek és 
szolgáltatások; 

• Erőforrás elemek: értéktárgyak, dokumentumok, ingatlanok, stb. 

 A fenti üzleti területekhez hierarchikus kezelést ajánl (Malinowski E., Zimányi, E., 2006), 
például a „Résztvevők” terület leírásához a következő hierarchia alapján javasolja 
beazonosítani az egyes adatokat: 

RÉSZTVEVŐK 
RÉSZTVEVŐ TÍPUSOK 

PÉNZÜGYI STÁTUSZ 

MAGÁNSZEMÉLY 

SZERVEZET 

SZERVEZETI EGYSÉG 

CSALÁDI ÁLLAPOT 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 

FIZETŐKÉPES 

NEM FIZETŐKÉPES 

 

29. ábra: Hierarchikus metaadat kezelés – résztvevők példa (IBM, 1999) 

A fenti hierarchia tovább bővíthető, vagy tetszőlegesen módosítható, azonban ezzel a 
felépítéssel egyértelműen megállapítható az a metaadat hierarchia, amely alapján egy fogalom 
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egyértelműsíthető kategóriába tartozik. A hierarchia minden egyes csomópontjához, vagy 
leveléhez fizikai adatok rendelhetőek. (IBM, 1999) 

Az IBM megközelítésének nagy előnye, hogy szempontrendszert kínál bármilyen üzleti 
környezet felméréséhez, módszert ad a fejlesztés közben fontos üzleti adat értelmezéshez. A 
megközelítés azonban alapvetően más, mint az általam bemutatott modell, ahol az adat 
beazonosítása definícióval történik, itt azonban a definíciót alapvetően kategorizálás 
szolgáltatja, bár az egyes csomópontokhoz és levél elemekhez felvehetőek szabad szöveges 
definíciók is. Ebben a modellben nehezen kezelhetőek a szinonimák, hiszen egy csomópont, 
vagy levél csak egyetlen névvel azonosítható, másik, szinonima üzleti fogalom már másik 
levélnek számít a hierarchiában. 

 

5.3. PROJEKTMENEDZSMENTHEZ KÖTŐDŐ METAADATOK KEZELÉSE
8 

Az eddigiekben egy integrált rendszerben létező objektummal foglalkoztam, fizikai és üzleti 
leírás szempontjából, jelen alfejezetben az objektumok létrehozására koncentrálok, az 
objektumok létrehozására irányuló projektek támogatását szolgáló adatokat fogom modellbe 
rendezni. 

A projektek kezelését támogató adatok a projekt keretében létrehozandó objektumok 
szempontjából metaadatoknak tekintendőek, mivel egy objektumhoz kapcsolódnak, az 
objektum előállítását írják le. Ennek megfelelően amennyiben egy rendszer integrációs 
projektet leíró adatstruktúrát írunk le, a projekt során előálló összes objektumra vonatkozóan 
metaadatokat írunk le. 

A következő tevékenységek leírását kell elkészíteni egy projekt támogatása kapcsán: 

• Projektek definiálása; 

• Projektekhez kapcsolódó feladatok támogatása; 

• Projektek erőforrásigényének kezelése; 

• Projektek és projekt feladatok időzítésének kezelése; 

• Projektek, projekt feladatok és erőforrások költségeinek kezelése. 

A fenti tevékenységeket mind tervezési, mind pedig végrehajtási szempontból kezelni kell 
tudni. Ezeket az alapelveket szem előtt tartva alkották meg tapasztalati metaadat modelljüket 
David Marco és Michael Jennings a chicagói egyetem tanárai és egyben az EW Solutions 
vezetői (Marco D., Jennings, M., 2004).  

Modelljük középpontjában természetesen a projekt maga áll, azonban modelljük nem 
elsősorban a komplex projektek minden részletének kezelésére való, hanem inkább a projekt 
átfogó irányítására és projekttel kapcsolatos riportolási és elemzési igények kielégítésére.  

 

                                                
8 A Bakacsi, Gy., Balaton, K., Dobák M.,, Máriás A., 1996 irodalom felhasználásával. 
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PROJEKT FÁZIS 

 
PROJEKT EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

FÁZIS EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

TERVEZETT KEZDŐ DÁTUM 

VALÓS KEZDŐ DÁTUM 

TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUM 

VALÓS BEFEJEZÉSI DÁTUM 

PROJEKT 

 
PROJEKT EGYEDI AZONOSÍTÓ 

PROJEKT NEVE 

PROJEKT LEÍRÁSA 

PROJEKT JELENLEGI FÁZISA ID (FK)

PROJEKT STÁTUSZA ID (FK) 

PROJEKT EREDMÉNYE ID (FK) 

TERVEZETT KEZDŐ DÁTUM 

VALÓS KEZDŐ DÁTUM 

TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUM 

VALÓS BEFEJEZÉSI DÁTUM 

TERVEZETT IDŐTARTAM 

VALÓS IDŐTARTAM 

PROJEKT KÉSEDELEM FLAG 

TERVEZETT HARDVER KÖLTSÉG 

VALÓS HARDVER KÖLTSÉG 

TERVEZETT SZOFTVER KÖLTSÉG 

VALÓS SZOFTVER KÖLTSÉG 

TERVEZETT TANÁCSADÓI KÖLTSÉG 

VALÓS TANÁCSADÓI KÖLTSÉG 

TERVEZETT EGYÉB KÖLTSÉG 

VALÓS EGYÉB KÖLTSÉG 

PROJEKT BUDGET TÚLLÉPÉSE FLAG 

FÁZIS 

 
FÁZIS EGYEDI AZONOSÍTÓ 

FÁZIS NEVE 

PROJEKT ERŐFORRÁS IGÉNY 

 
PROJEKT EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

FÁZIS EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

ERŐFORRÁS AZONOSÍTÓ (FK) 

IGÉNYELT ERŐFORRÁS MENNYISÉG 

IGÉNYELT ERŐFORRÁS SZÁZALÉK 

ERŐFORRÁS SZEREP 

PROJEKT TASK 

 
PROJEKT EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

FÁZIS EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

PROJEKT TASK EGYEDI AZONOSÍTÓ 

PROJEKT TASK NEVE 

PROJEKT TASK LEÍRÁSA 

LESZÁLLÍTANDÓ NEVE 

MÉRFÖLDKŐ FLAG 

TERVEZETT KEZDŐ DÁTUM 

VALÓS KEZDŐ DÁTUM 

TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUM 

VALÓS BEFEJEZÉSI DÁTUM 

ERŐFORRÁS 

 
ERŐFORRÁS EGYEDI AZONSOÍTÓ 

SZERVEZETI EGYSÉG 

VEZETÉK NÉV 

KERESZT NÉV 

E-MAIL CÍM 

MANAGER AZONOSÍTÓ (FK) 

TASK ERŐFORRÁS HOZZÁRENDELÉS 

 
PROJEKT EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

FÁZIS EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

PROJEKT TASK EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

ERŐFORRÁS AZONOSÍTÓ (FK) 

ERŐFORRÁS ÓRÁNKÉNTI KÖLTSÉGE 

ERŐFORRÁS ALLOKÁLT SZÁZALÉK 

ERŐFORRÁS SZEREP 

PROJEKT STÁTUSZ 

 
PROJEKT STÁTUSZ KÓD 

PROJEKT STÁTUSZ NEVE 

PROJEKT EREDMÉNY 

 
PROJEKT EREDMÉNY KÓD 

PROJEKT EREDMÉNY NEVE  

30. ábra: IT projektek menedzselését támogató adatmodell 

A fenti modell a projekteket fázisokra, a fázisokat pedig taskokra bontja. Mind a fázisokhoz, 
mind a taskokhoz hozzárendel erőforrásokat, de a fázisokhoz csak tervezés jelleggel, míg a 
taskokhoz valós igénybevétel szerint, ezáltal költségelszámolást is lehetővé tesz. Kezelni 
tudja a projekt státuszát és eredménytermékeit, valamint a tervezett és a megvalósult 
ütemezést is. A modell mindezek mellet egy nagyon egyszerű struktúrát mutat be, amely 
minden pontján tovább bővíthető mind attribútum, mind kiegészítő entitások szintjén, 
azonban egy projekt kezeléséhez elegendő lehet, sőt, minden projekt esetében ezek a 
legfontosabb jellemzők, amiket tárolni szükséges. 

Azért választottam ennek a modellnek az ismertetését, mert a gyakorlatban használt rendszer 
integrációs projekt kezelésekhez ez áll a legközelebb az általánosan, nemzetközi 
viszonylatban kidolgozott IT projektmenedzsment modellek közül9. 

                                                
9 A hazai projektek kezelését a 4.2 alfejezet már részletesen ismertette. 
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A modellben használt projekt entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt egyedi azonosító A rendszer által generált egyedi azonosító 
Projekt neve A projekt neve 
Projekt leírása A projekt leírása, amely a projektet definiálja 
Projekt jelenlegi fázisa ID A projekt jelenlegi fázisát jelölő azonosító, amely a fázisokat tartalmazó entitásra mutat 
Projekt státusza ID A projekt jelenlegi státuszát jelölő azonosító, amely a státuszokat tartalmazó entitásra 

mutat 
Projekt eredménye ID A projekt eredményét jelölő azonosító, amely az eredményeket tartalmazó entitásra 

mutat, a projekt teljesítését és hasznosságát jelöli egy numerikus skálán 
Tervezett kezdő dátum A projekt tervezett kezdő dátuma 
Valós kezdő dátum A projekt valós kezdő dátuma 
Tervezett befejezési dátum A projekt tervezett befejezési dátuma 
Valós befejezési dátum A projekt valós befejezési dátuma 
Tervezett időtartam A tervezett projekt időtartam napokban, amely akár a tervezett befejezési dátum és a 

tervezett kezdő dátum különbségéből is meghatározható 
Valós időtartam A valós projekt időtartam napokban, amely akár a valós befejezési dátum és a valós 

kezdő dátum különbségéből is meghatározható 
Projekt késedelem flag A flag kimutatja, hogy a projekt az ütemezés szerint készült-e el? Értelemszerűen a 

projekt akkor minősül az ütemezés szerint elkészültnek, ha a tervezett befejezési 
dátumnál kisebb a valós befejezési dátum 

Tervezett hardver költség A projekt tervezett hardver beruházási költsége 
Valós hardver költség A projekt valós hardver beruházási költsége 
Tervezett szoftver költség A projekt tervezett szoftver beruházási költsége 
Valós szoftver költség A projekt valós szoftver beruházási költsége 
Tervezett tanácsadói költség A projekt tervezett tanácsadói és egyéb humán erőforrás költsége 
Valós tanácsadói költség A projekt valós tanácsadói és egyéb humán erőforrás költsége 
Tervezett egyéb költség A projekt egyéb tervezett költsége 
Valós egyéb költség A projekt egyéb valós költsége 
Projekt budget túllépése flag A flag azt mutatja, hogy a projekt teljesítése során a költségvetése a budgeten belül 

maradt, ez akkor következik be, ha minden költségtényező (hardver, szoftver, 
tanácsadói és egyéb) valós értéke a tervezett értéknél kisebb 

A projekt státusza egy sztenderd státusz kategória rendszerből választott státusz érték, amely 
egyértelműen jellemzi a projekt aktuális állapotát. Ilyen státuszok lehetnek például a 
következők: A – aktív, T – tervezett, X – törölt, K – kész. A lehetséges projekt státusz 
értékeket egy külön entitás tárolja. 

A projekt státusz entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt státusz kód A projekt státuszok lehetséges értékeinek kódja, például: A, T, X, K, stb. 
Projekt státusz neve A projekt státusz kód leírása, például aktív, tervezett, törölt, kész, stb. 

A projekt eredménye a projekt eredményességét, vagy üzleti hasznosságát írja le. Általában 
egy numerikus skálán határozzák meg az eredmény értékeket. Például a következő értékek 
képzelhetőek el (Marco D., Jennings, M., 2004), (Volz, 2004): 

• 5 – Üzleti megrendelők és felhasználók várakozásai felett teljesített a projekt; 

• 4 – Üzleti megrendelők és felhasználók várakozásainak megfelelt a projekt; 

• 3 – Az üzleti megrendelők és felhasználók várakozásainak részben felelt meg a 
projekt; 
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• 2 – Az üzleti megrendelők és felhasználók legtöbb várakozásának nem felelt meg a 
projekt; 

• 1 – Üzleti megrendelők és felhasználók várakozásainak nem felelt meg a projekt. 

A projekt eredmény entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt eredmény kód A projekt eredmény kódok listája, általában numerikus érték 
Projekt eredmény neve A projekt eredmény kódok szöveges leírása 

Projekt fázisok alatt megkülönböztetik rendszerint a 4.1 alfejezetben tárgyalt fázisokat, 
amelyek a projekt különválasztható feladatcsoportjai. Ilyenek szoktak lenni tehát a definíció, 
elemzés, tervezés, megvalósítás, átadás. 

A fázis entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Fázis egyedi azonosító A rendszer által generált egyedi fázis azonosító 
Fázis neve A fázis szöveges neve 

A projekt egyes fázisaihoz tartozó lényeges adatainak letárolására külön entitást vezet be a 
modell, amely jelen esetben a kezdő és befejező dátumokat rögzíti, de kapcsolható ide akár 
költség jellegű adat is. 

A projekt fázis entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt egyedi azonosító A projekt egyedi azonosítója, amelyre az entitás vonatkozik, a projekt entitásra mutató 
idegen kulcs 

Fázis egyedi azonosító A projekt fázis egyedi azonosítója, amelyre az entitás vonatkozik, a fázis entitásra 
mutató idegen kulcs 

Tervezett kezdő dátum A projekt fázis tervezett kezdő dátuma 
Valós kezdő dátum A projekt fázis valós kezdő dátuma 
Tervezett befejezési dátum A projekt fázis tervezett befejezési dátuma 
Valós befejezési dátum A projekt fázis valós befejezési dátuma 

A projekt fázisokhoz feladatok, más néven taskok tartoznak. A task fő ismérve, hogy egy 
adott tevékenységet határoz meg, amelyhez erőforrások rendelhetőek egy bizonyos célra és 
időtartamra. A taskoknál nem csak a tervezett és valós ütemezéseket célszerű letárolni, hanem 
a task elvárt eredményét, vagy más néven leszállítandóját, valamint mérföldkő jellegét. A 
mérföldkő a projekt fázisainak kitűntetett pontjai, amelyek egy adott task csoport, vagy akár a 
teljes fázis lezárását jelzik. A mérföldkő jellemzően nem rendelkezik kezdő időpontokkal, 
csak tervezett és valós befejezési dátummal. 

A projekt task entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt egyedi azonosító A projekt egyedi azonosítója, amelyhez a task tartozik, a projekt entitásra mutató 
idegen kulcs 

Fázis egyedi azonosító A projekt fázis egyedi azonosítója, amelyhez a task tartozik, a fázis entitásra mutató 
idegen kulcs 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt task egyedi azonosító A projekt task rendszer által automatikusan generált egyedi azonosítója 
Projekt task neve A task rövid megnevezése 
Projekt task leírása A task részletes leírása 
Leszállítandó neve A projekt task eredményét leíró mező 
Mérföldkő flag Mérföldkő taskot jelölő mező 
Tervezett kezdő dátum A task tervezett kezdő dátuma 
Valós kezdő dátum A task valós kezdő dátuma 
Tervezett befejezési dátum A task tervezett befejezési dátuma 
Valós befejezési dátum A task valós befejezési dátuma 

A projekt erőforrás igényeit tervezési célból fázisok szerinti bontásban tárolja a projekt 
erőforrás igény entitás. Erőforrások kapcsolódnak a tervezési entitáshoz, amely az erőforrás 
tervezett mennyiségét és leterheltség százalékát tárolja. 

A projekt erőforrás igény entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt egyedi azonosító A projekt egyedi azonosítója, amelyre a rekord vonatkozik, a projekt entitásra mutató 
idegen kulcs 

Fázis egyedi azonosító A projekt fázis egyedi azonosítója, amelyre a rekord vonatkozik, a fázis entitásra 
mutató idegen kulcs 

Erőforrás azonosító Az erőforrás egyedi azonosítója, amelyre egy adott rekord vonatkozik, az erőforrás 
entitásra mutató idegen kulcs 

Igényelt erőforrás mennyiség Az erőforrásból igényelt mennyiség egységes mértékegységben (például órában, vagy 
napban, vagy hónapban) 

Igényelt erőforrás százalék Az erőforrás igényelt részvétele a projekt fázisban az idő százalékában 
Erőforrás szerep Az erőforrás tervezett projekt szerepének megnevezése 

Az erőforrások jelen esetben személyeket jelentenek. A személyek nyilvántartásánál a 
legegyszerűbb esetet mutatja a modell, azonban itt jellemzően egy kibővített dolgozói, vagy 
alvállalkozói törzzsel kapcsolódik a projekt leírás. A személyek szervezeti besorolásán kívül 
nyilván szokták tartani a természetes azonosítóikat, elérhetőségüket, alá- és 
fölérendeltségüket, földrajzi elhelyezésüket. 

Az erőforrás entitás attribútumai a következők: 

Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Erőforrás egyedi azonosító Az erőforrás rendszer által generált egyedi azonosítója 
Szervezeti egység Az erőforrás szervezeti egységének megnevezése, külön szervezeti egység entitás 

bevezetése esetén a szervezeti egység entitásra mutató azonosító, idegen kulcs 
Vezeték név Az erőforrás vezeték neve 
Kereszt név Az erőforrás kereszt neve 
E-mail cím Az erőforrás e-mail címe 
Manager azonosító Az erőforrás menedzserének azonosítója, amely magára az erőforrás entitásra mutató 

idegen kulcs 

A taskokhoz ténylegesen hozzárendelt erőforrásokat egy külön entitás kezeli a modellben. Ez 
az entitás már a konkrét hozzárendeléseket tartalmazza, nem csak a tervezettet. Itt jellemzően 
tárolni szokták az erőforrás óránkénti költségét és az erőforrás task általi lekötöttségének 
százalékát. 

A task erőforrás hozzárendelés entitás attribútumai a következők: 
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Metaadat neve Metaadat tartalma 

  Projekt egyedi azonosító A projekt egyedi azonosítója, amelyre a rekord vonatkozik 
Fázis egyedi azonosító A fázis egyedi azonosítója, amelyre a rekord vonatkozik 
Projekt task egyedi azonosító A projekt task egyedi azonosítója, amelyre a rekord vonatkozik 
Erőforrás azonosító Az erőforrás egyedi azonosítója, amelyre a hozzárendelés vonatkozik 
Erőforrás óránkénti költsége Az erőforrás óránkénti költsége 
Erőforrás allokált százalék Az erőforrás százalékos lekötése a task időtartamára 
Erőforrás szerep Az erőforrás tényleges szerepe az adott taskban 

A fenti modell szerint letárolt adatok lehetővé teszik számos elemzés és riport készítését. 
Elemezhető, hogy mekkora erőforrás igénye lesz a projektnek a következő hónapokban, 
megvizsgálható, hogy milyen eredményes volt egy projekt fázisunk, vagy akár az egész 
projektünk, de az operatív munkát is támogatja a modell, folyamatosan kimutatható, hogy 
milyen taskokkal kell aktuálisan foglalkozni, melyek a nyitott feladatok. 

A következő példák a fent ismertetett modell gyakorlati hasznát mutatják. Elsőként egy 
fejlesztése projekt erőforrás tervét láthatjuk egy riporton, amely a fenti modell erőforrás 
igénye és erőforrás entitásai alapján állítható össze projekt szintre csoportosítva (Holten, 
2003): 

IT projekt erőforrás terv 
Havonta igényelt erőforrás mennyiség 

(embernap) 
2006. október 16. 

Erőforrás típusa Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec Max Min 
Riport fejlesztő 01 6 6 6 0 0 0 2 7 1 1 1 0 7 0 
Üzleti elemző 03 10 10 7 3 3 2 2 2 2 6 0 0 10 0 
PL/SQL fejlesztő 09 0 0 4 10 4 4 6 0 0 1 2 2 10 0 
Oracle DBA 0,5 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 
Architekt 5 5 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 2 
Projekt vezető 02 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

Totál 24,5 24 23 19 13 12 16 16 10 15 10 10   

Az erőforrás igény riport kibővíthető az igényelt erőforrások költségével, amely alapján 
költség tervezet riport is készíthető, kimutatható, hogy havi bontásban milyen lesz a projekt 
várható költség igénye. 

A teljesítés mérésének oldaláról mutat egy projektet a következő példa. A projektek esetében 
mindig kulcskérdés, hogy mennyire sikeres a projekt, mennyire sikerül a tervezett idő alatt, a 
tervezett költségvetéssel, vagy azon belül elvégezni a feladatokat? Több projekt és projekt 
menedzser esetében melyik projekt és melyik projekt menedzser a legsikeresebb?  

Ennek gyors kimutatására vezettük be a modellben a projekt eredmény entitást, amely 
különböző szubjektív faktorok megfogalmazására nyújt lehetőséget, amelyre a modellben 
mutattam is példát. Amellett a modell entitásaiból (tervezett és valós attribútumok viszonya) 
pontosabb és objektív következtetéseket is le lehet vonni. Egy ilyen kimutatásra mutat példát 
a következő riport (Marco D., Jennings, M., 2004): 

Projekt sikeresség elemzés 
Összes IT projektet figyelembe vevő 

kimutatás 2006. október 16. 

Projekt sikerességi kategória Projekt sikerességi arány Átlagos eredmény 
Időben és költségvetésen belül készült el 74% 4,4 
Időben, de költségvetést túllépve készült el 82% 4,1 
Késve, de költségvetésen belül készült el 53% 3,4 
Késve és költségvetést túllépve készült el 64% 3,7 
Összes projekt átlaga 68% 3,9 

A fenti kimutatás szerint a projektek átlagosan 68%-ban teljesítik a tervezett paramétereket. 
Az eredmények esetében a modell ismertetésekor bevezetett eredmény értékeket vettem 
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figyelembe, amelyek a projektek üzleti felhasználóinak szubjektív osztályzata a projektek 
várakozásoknak való megfeleléséről. 

A projekteket vezető projekt menedzserek teljesítményéről is felállítható egy elemzés, 
amelyet a következő riport mutat: 

Projekt menedzserek értékelése Összes IT projektet figyelembe vevő kimutatás 2006. október 16. 

 
Projekt menedzser neve 

Projektek 
darabszáma 

Projekt 
sikerességi ráta 

Időben elkészült 
projektek aránya 

Költségvetésen belül 
elkészült projektek 

aránya 

Átlagos projekt 
nagyság (ember 

hónapban) 
Projekt menedzser 01 2 50% 50% 100% 42 
Projekt menedzser 02 4 100% 25% 0% 23 
Projekt menedzser 03 3 33% 67% 67% 28 
Projekt menedzser 04 6 67% 83% 83% 16 

Az ebben az alfejezetben ismertetett modell nem alkalmas azonban a munka teljes körű 
operatív irányítására, nem kezel függőségeket az egyes feladatok között, nem látható az 
előrehaladás sem. A következő fejezetben a magyar gyakorlatban használatos projektkezelési 
modell és az itt bemutatott „teljes” modell közötti különbségek és a felhasználási 
gyakorlatokat ismertetem. 

Ebben a fejezetben áttekintettem az adatok változásának leírásához szükséges metaadat 
típusokat és azok kezelésére felállított teljes modelleket. Az adatokat három szempontból 
írtam le: fizikai tulajdonságaik szempontjából, jelentésük szempontjából és változásuk 
kezelésének szempontjából. A metaadat modellek központi eleme minden esetben maga az 
adatmodell volt.  

 

5.4. A FEJEZET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az előző fejezetben ismertetett metaadat modelleket a 2. sz. melléklet foglalja össze egyetlen 
egyed-kapcsolat diagramban. A fizikai metaadat modell és a projektmenedzsment metaadat 
modell a szakirodalomban fellelhető modellek adaptációi. Az  üzleti metaadat modell azonban 
jelen fejezetben ismertetett újítás. 

A rendszerintegrációs projektek fő problematikája a sokrétűen értelmezhető forrásadatok, 
valamint adatigények konszolidálása. A metaadatok alkalmazása nyújt erre a problémára 
megoldást, amennyiben az üzleti metaadatok modellbe fejtődnek és ez által egy strukturált 
szempontrendszert kínálnak a konszolidációhoz. Az adattárházak és integrált adatbázisok 
világszerte is elismert szakértője, Bill Inmon szerint nincs semmilyen szigorú és gyors szabály 
az üzleti metaadatok és metaadat modellek meghatározására (Inmon, 2006). 

Ennek cáfolataként vezettem be jelen fejezetben az üzleti metaadat modellt és ismertettem a 
gyakorlati alkalmazásokat. Az így kialakított modellt fogalmazza meg a 3. tézis: 

3. Az adatok tartalmának egyértelmű, gyorsan lekérdezhető és szinonima-kezelésre 
alkalmas leíró modellje a „fizikai adatelem” és „üzleti fogalmak” közötti definíciós 
kapcsolóentitáson keresztül valósítható meg. Új megoldásként a jelentést leíró üzleti 
metaadat modellemet a szakirodalomban eddig nem ismert definíciós kapcsolóentitás 
alkalmazásával valósítottam meg. 
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A 3. tézisnek megfelelő modellt a 22. ábra ismerteti részletesen. 

A jelen fejezetben bemutatott alkalmazások, mint például az adatminőségi vizsgálatokat 
végző megoldások, a leképzést végző, vagy a leképzéseket visszafejtő alkalmazás saját 
fejlesztés és gyakorlati bevezetés eredményei. 
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6. METAADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA 

Az eddigiekben bemutatott metaadat modellek gyakorlati alkalmazására már számos példát 
mutattam az előző fejezetekben. Az ismertetett megközelítések egy mintát mutattak az 
adatelemek leírásának szempontrendszerére. Minden projekt esetében külön megfontolás 
tárgya, hogy milyen részletességgel írják le az adatelemeket metaadatokkal, mi az az ésszerű 
részletesség, amely meghatározása nem jelent túlzott energia ráfordítást arányban a metaadat 
használati értékével. A cél minden esetben a leírás hasznosságának felmérése, annak 
meghatározása, hogy milyen igényeket támasztanak a későbbiekben a metaadatokkal 
szemben. 

A metaadatokkal szemben támasztott igények a legritkább esetben fogalmazódnak meg az 
üzleti felhasználók által, mivel többnyire nem is tudják, hogy mire való, mire fogják tudni 
használni a metaadatokat. Elsősorban a fejlesztést végző szakemberek kell, hogy 
meghatározzák a későbbiekben lehetséges és valós használati értékkel bíró igényeket. Ehhez 
arra van szükség, hogy mind technikai fejlesztői, mind tanácsadói, mind projekt vezetői 
szemmel meghatározzuk az igényeket. Tisztában kell lenni azzal, hogy azok a metaadatok, 
amelyeket nem tárolunk le a rendszer legelső fejlesztési lépéseinél, a későbbiekben csak 
komoly plusz ráfordításokkal vezethetőek be, így nem az aktuális igényeket kell figyelembe 
venni, hanem egy komplex rendszer működését kell modellezni, így a letárolandó metaadatok 
körének meghatározásához tapasztalattal rendelkező szakemberekre van szükség. 

A következő igények fogalmazódhatnak meg a metaadatok használatával kapcsolatban: 

• Az adatelemek technikai jellemzőinek letárolása: a technikai jellemzők alapján 
bármikor technikai jellegű információ kinyerhető a rendszerben tárolt objektumok 
szerkezetéről, az ilyen metaadatok tárolása és kezelése bevett gyakorlat az IT 
rendszerekben; 

• Technikai töltöttségi és adatminőségi vizsgálatok támogatása: a megfelelő töltöttségi 
statisztikák alapján vizsgálható az adatminőség és a töltöttség üzleti megfontolások 
figyelembe vétele nélkül; 

• Üzleti adatminőségi vizsgálatok támogatása: üzleti megfontolások figyelembe 
vételével készített adatminőségi vizsgálatok; 

• Üzleti fogalmak és adatelemek megfeleltetése – operatív rendszer funkciók: üzleti 
definíciók letárolása és az adatelemek üzleti tartalmának, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok összekapcsolása az üzleti definíciókkal, amely az adatintegrációs 
fejlesztések egyeztetéseit felgyorsítja; 

• Adatelem változások kezelése: célirányos riportok készítésének kialakítása 
adatelemek, vagy definíciók változásához; 

• Projektek támogatása: fejlesztési feladatok változó üzleti környezethez való 
alkalmazkodásának megfelelő projekt támogatási rendszer kialakítása. 

Alapvető kérdés azonban, hogy a fenti igényeket pontosan milyen metaadat szerkezettel 
elégítsük ki és mi az az ésszerű részletesség, amely használati értéke arányban áll a 
metaadatok képzésének ráfordításával? 
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Az egyes metaadat felhasználási csoportokat és azok gyakorlati alkalmazását mutatom be 
jelen fejezetben és azokat a jelenségeket, amelyek elvezettek a megfelelő struktúra 
kialakításához. Három élesen különváló alkalmazási területet mutatok be, amelyet mivel a 
rendszerintegrációk gyakorlatában még egyáltalán nem, vagy csak részben találtunk ilyen 
megoldást, kifejlesztettünk rendszerintegrációs projekteken a hatékonyabb rendszerfejlesztés 
érdekében. 

 

6.1. ADATMINŐSÉGI VIZSGÁLATOK 

A világban professzionális adatminőség vizsgáló eszközöket fejlesztettek ki, ezek az úgy 
nevezett adatkeresztmetszet vizsgáló (profiling) eszközök, amelyek célja az adatbázisunk egy 
szeletét, „keresztmetszetét” megvizsgálni és abból következtetést levonni a teljes adatbázisra 
vonatkozóan. Az adatminőségi vizsgálatok a rendszerintegrációs megoldásokban három 
területen képzelhetőek el (Inmon, 2006d):  

1. ADATTISZTÍTÁS A 
FORRÁSRENDSZERBEN 

2. ADATTISZTÍTÁS A 
FORRÁSRENDSZERBŐL AZ 

INTEGRÁLT ADATBÁZISBA 

TÖLTÉS KÖZBEN 

3. ADATTISZTÍTÁS AZ 
INTEGRÁLT ADATBÁZISBA 

TÖLTÉS UTÁN 

FORRÁSRENDSZEREK INTERFACE 
TERÜLET 

INTEGRÁLT 
ADATBÁZIS 

 
31. ábra: Adatminőségi vizsgálati lehetőségek integrált rendszerekben 

Sokan érvelnek a forrásrendszeri adattisztítások mellett, mivel úgy gondolják, hogy ekkor 
nincs szükség a későbbi adattisztításokra, hiszen ekkor már az adatok megfelelő minőségben 
érkeznek az integrált adatbázisba. Ez sajnos nem igaz, mivel az integráció miatt a 
forrásrendszeri adatok átalakulnak, konszolidálódnak és a leggyakrabban már nem is 
ugyanarról az adatról van szó, mint a forrásrendszerben. (Huang et al., 2006) 

Az interface területen integrálódnak a forrásrendszeri adatok, így logikus lehet, hogy az 
adatminőségi vizsgálatokat itt végezzék el, itt is elvégezhetőek a keresztmetszet vizsgálatok, 
hasonlóan az integrált adatbázishoz. Egy szempontot azonban erősen figyelembe kell venni… 
Hogy egy informatikában ismert közhellyel éljek: bármit meg lehet valósítani az 
informatikában, csak a megfelelő mennyiségű pénz és idő kell hozzá. Az adatminőségi 
vizsgálatokat legfőképp így lehet jellemezni. Kifejezetten erőforrás-igényes feladatok, ahol 
minél komplexebb vizsgálatokat tervezünk elvégezni, annál hosszabb egy vizsgálat futási 
ideje. Az adatminőségi vizsgálat futási ideje gyakran meghaladja a vizsgált adatkörök 
előállításának futási idejét. A gépek kapacitásának növelésével csökkenthető a futási idő, 
azonban ezek komoly beruházási költségeket jelentenek. 

Hazánkban kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek a beruházási költségek minimalizálására, 
különösen, ha olyan okból kell beruházni, amelynek nincs könnyen belátható, közvetlen üzleti 
haszna. Ennek megfelelően kell kialakítani a szükséges, de ésszerű részletességű 
adatminőségi vizsgálatok automatizálását. 
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Az 5.1 alfejezet „Töltöttségi statisztika riport” és „Idősoros töltöttségi statisztika riport” 
ábráin ismertettem már egy példát a töltöttségi statisztikák kimutatására. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy alacsony hardver igénybe vétellel, rövid futási idővel előállíthatóak az ilyen 
töltöttségi statisztika riportok az általunk vizsgált adattárházi környezetben, nagy mennyiségű 
rekordokra nézve. A vizsgálatok 2 millió rekordra 20 perc alatt állíthatóak elő, amennyiben 
kibővítjük egy újabb vizsgálattal, például patternekhez való illeszkedést nézünk szöveges 
mezőkre, ugyanezen az állományon a futási idő 6 órára növekszik! Célszerű automatizáltan 
minden ütemezett futás végén elvégezni egy ilyen elemzést a további futások megkezdése 
előtt.  

A következő példában egy adattárház esetében ismertetem, hogy mely pontokon valósítottunk 
meg töltöttségi, vagy más néven sarokszám vizsgálatokat: 

 MEZŐFORMÁTUMOK VIZSGÁLATA; 
 MEZŐK KITÖLTÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA; 
 REKORDSZÁMOK ALAKULÁSA. 

 
INTERFACE 

 
ADATTÁRHÁZ 

 

INTERFACE DW ADATPIAC 

F 
O 
R 
R 
Á 
S 
O 
K 

 

SAROKSZÁM 

ALKALMAZÁSOK 

 
RIPORTOK 

 

32. ábra: Adattárház adatminőségi vizsgálata 

Az adatminőség vizsgálatot az egyes előre ütemezett feldolgozások végén hajtjuk végre a 
feldolgozás részeként. Ilyen vizsgálati pontok az interface területről az adattárházba való 
töltés, amely akár napi, heti, havi, vagy ritkább ütemezés szerint megy végbe, majd a hasonló 
ütemezést követő adatpiaci töltések végén is. a vizsgálat azonban nem terjed ki másra, csak a 
megfelelő mezőformátumok betartására, a mezők töltöttségének vizsgálatára és a töltött 
rekordok alapstatisztikáinak viszonyítására az előző időszakhoz. 

Az általunk alkalmazott vizsgálatok támogatásához a metaadatok között csak a legfontosabb 
töltöttségi statisztikákat tároltuk le, azonban a letárolásra szükség volt, mivel ez által ugyan a 
tárkapacitást igénybe veszi a statisztika, azonban a futási idők csökkenthetőek, így optimális a 
feldolgozás. A statisztika kivétel nélkül minden oszlopra lefut. 

A statisztikákat tároló metaadatokat egy központi, sarokszám adatpiaci területen tároltuk le, 
mivel innen támogatható a legjobban a lekérdezhetőség, innen riportok generálódnak, akár az 
üzleti elemzők is készíthetnek maguknak tetszőleges lekérdezéseket. Innen áll elő például az 
5.1 alfejezet „Töltöttségi statisztika riport” és „Idősoros töltöttségi statisztika riport” ábráin 
ismertetett riport is. 

Minden futás végén előáll a megfelelő sarokszámos riport, ahol a mi esetünkben +/- 10% 
küszöb eltérést vizsgál az elemzés az előző időszak kitöltöttségéhez képest, valamint egyedi, 
mezőnként definiált értékbeli eltéréseket a minimum, maximum és átlag mezők esetében. A 
vizsgálat nagyon egyszerű, viszont a tapasztalat azt mutatta, hogy a futtatott adatkörök 
mezőinek nagyjából átlagosan 2-3%-a esetében mutat a küszöb eltérésnél nagyobb kilengést a 
statisztika, amely olyan csekély mező, hogy elemzők meg tudják vizsgálni, vajon indokolt-e 
az eltérés, vagy hiba történt? További tapasztalat, hogy a hibák jellemzően forrásrendszeri 
változásokra, forrásrendszeri adatfeladási hibákra, vagy megelőző rétegekben történt 
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adattisztításokra vezethetőek vissza. A hibák kijavítása és a megfelelő lépések újrafuttatása 
nélkül az adatok felhasználását le kell állítani. 

A fenti sarokszám vizsgálathoz az 5.1 alfejezetben ismertetett metaadat modellből az 
adatelemhez kapcsolódó töltöttség és töltöttség változás entitásokat vezettük be. 

 

6.2. ÜZLETI FOGALMAK ÉS ADATELEMEK MEGFELELTETÉSE 

Ahogy arról már az 5.2 alfejezetben szó esett, az üzleti fogalmak és adatelemek kapcsolata 
nem írható le egy egyszerű 1:1 kapcsolattal. Ennek oka, hogy az üzleti fogalmak rendszerint 
egymás szinonimájaként használatosak, vagy akár nem is szinonimaként használt üzleti 
fogalmak ugyanazt az adatelemet jelentik az adott esetben. 

Az adatpontok és üzleti fogalmak közötti n:m jellegű kapcsolat kialakítása nem magától 
értetődő, de az üzleti környezet jellege miatt a gyakorlatban ilyen megoldás kialakítása 
irányába kellett elmozdulni. Több próbát is tettünk rendszerintegráció során, hogy egy 
egységes, egyedi üzleti fogalomtárat alakítsunk ki, amely ha nem is 1:1 kapcsolatba hozható 
az adatelemekkel, de legalább 1:n kapcsolatba, ahol egy üzleti fogalomhoz több adatelem 
tartozhat ugyan, de az adatelem üzleti fogalma mindig egyértelmű. 

Ez pontosan az üzleti környezet nem kellő egzaktsága és nem kellő konzekvenssége miatt 
nem volt működő képes. Az üzleti fogalmakat leíró fogalomtárat alakítottunk ki, amely nem 
strukturált módon, szabad szöveges formátumban írja le az üzleti fogalmakat. Azonban egyre 
több olyan üzleti fogalommal bővült a fogalomtár, amely definíciója gyakorlatilag 
megegyezett egy másik üzleti fogaloméval. A másik probléma pedig pont a szöveges jellegű 
definícióval adódott, amelyről nehéz volt egyértelműen megállapítani, hogy milyen másik 
definícióval egyezik meg? 

Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy nem az adatelemeket, vagy az üzleti fogalmakat kell 
egyedinek venni, hanem egy definíciót. Az 5.2 alfejezetben ismertetett „Jelentést leíró üzleti 
metaadat modell” elkészítésénél ez a tapasztalat volt az irányelv. A kérdés csak az, hogy a 
definíciót milyen részletességgel adjuk meg? Valóban indokolt egy dimenzió jellegű leírást 
kialakítani, vagy egy egyszerűbb megoldást kell keresni? 

A dimenziók leírását bizonyos jól körülhatárolható adatkörök esetében megvalósítottam 
adattárház esetében. De miért csak bizonyos adatkörök esetében? Amennyiben az adatokat a 
rendszerintegráció kezdetétől fogva nem egy meghatározott metaadatmodell szerint 
határozzuk meg, akkor a rendszerintegráció egyre komplexebbé válásával egyre nagyobb 
„fejetlenség” alakul ki az adatok között. Ennek indítéka rendszerint a megrendelők által 
szabott a rövid határidő egy adatkör előállítására, amely okait már a 4.2 alfejezetben 
ismertettem. Ilyen integrált adatbázis felülvizsgálatára és strukturálására sok erőforrás és idő 
szükséges. Jól körülhatárolható, önálló adatkörökkel célszerű az újrastrukturálást kezdeni. 
Egy ilyen definíció alapú leírást ismertet a következő példa. 

Egy banki adatpiaci szinten előálló adatkör leírására a következő definíciót alakítottuk ki: 

Dimenzió megnevezése Dimenzió értékei 

  Specifikáció szerinti leírás Szabad szöveges mező 
Üzleti specifikáció értelmezése Szabad szöveges mező 
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Dimenzió megnevezése Dimenzió értékei 

  Adat előállításának technikai 
megvalósítása 

Szabad szöveges mező 

Ad-hoc 
Napi 
Dekádos 
Havi 
Negyedéves 

Előállítás gyakorisága 

Éves 
Igen Historikus tárolás 
Nem 
Szerződés szintű 
Számla szintű 

Adat szintje 

Ügyfél szintű 
1 havi 
3 havi 

Aggregáció leírása 

6 havi 

A fenti dimenziók segítségével leírhatjuk az üzleti definíciót szabad szöveges mezővel, mégis 
le lehet szűkíteni a definíciót a fix érték listás dimenziók segítségével. Példaként pár adat 
definícióját ismertetem a következő táblázatban: 

Tábla neve Mező neve Specifikáció 
szerinti leírás 

Üzleti 
specifikáció 
értelmezése 

Adat előállításának 
technikai 
megvalósítása 

Előállítás 
gyakorisága 

Historikus 
tárolás 

Adat szintje Aggregáció 
leírása 

         hitel_aggreg DATUM Aggregátum 
tábla 
vonatkozási 
időpontja 

Snapshot hónap 
dátuma 
’MYYYYMM’ 
maszk szerint 

Mindig az aktuális 
aggregációhoz 
tartozó snapshot-
hónap kerül bele 

Havi Igen Szerződés 
szintű 

6 havi 

hitel_aggreg TTX_FL Időszak végi 
terhelési 
tranzakció 
flag 

Volt-e vásárlás, 
készpénz-
felvétel, átutalás 
vagy közvetlen 
terhelés a hitel 
szerződésen 

sign(nvl(TX_VASAR
_DB,0)+nvl(TX_KP_F
V_DB,0)+nvl(TX_AT
UT_DB,0)+nvl(TX_K
OZV_TERH_DB,0)) 

Havi Igen Szerződés 
szintű 

6 havi 

hitel_aggreg PU_OPER_EGY Operatív 
számlák 
összegének 
egyenlege 

Ha a 
hitelszámlához 
tartozó számla 
operatív, akkor 
az egyenleg, 
különben 0 

Ha a pu_oper_fl "I" 
értékű akkor a 
te_egy_lak_foly 
értéke, különben 0 

Havi Igen Szerződés 
szintű 

6 havi 

hitel_aggreg SZAMLA_DB Kapcsolódó 
számlák 
darabszáma 

A viselkedési 
adatok 
számításakor 
közvetlen 
tulajdonlással 
figyelembe vett 
számlák száma 

Azon 
számlarekordok 
száma a 
viselkedes_szamla 
táblában, amiknek az 
ügylet ügyfele 
elsődleges 
tulajdonosa (portfolió 
táblában közvetlen 
tulajdonos) 

Havi Igen Szerződés 
szintű 

6 havi 

hitel_aggreg K_SZAMLA_DB Kapcsolódó 
közvetett 
számlák 
darabszáma 

A viselkedési 
adatok 
számításakor 
közvetett 
tulajdonlással 
figyelembe vett 
számlák száma 

Azon 
számlarekordok 
száma a 
viselkedes_szamla 
táblában, amiknek az 
ügylet ügyfele 
társtulajdonosa 
(portfolió táblában 
közvetett tulajdonos) 

Havi Igen Szerződés 
szintű 

6 havi 

A fenti definíciók alapján, ha egy új üzleti fogalmat szeretnénk leírni, akkor meg tudjuk 
vizsgálni, hogy van-e esetlegesen azonos tartalommal bíró már a definícióink között? Ezt 
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célirányos szűréssel tehetjük meg, megvizsgáljuk például a fenti esetben a 6 havi aggregátum, 
havi szintű és számla szintű adat dimenzió értékekkel rendelkező mezőket, amelyek historikus 
tárolásúak. Még mindig nem tudjuk a fennmaradó mezők alapján automatikusan kijelölni az 
azonos definícióval rendelkező mezőt, de lényegesen gyorsabban megtalálják az elemzők, 
mint a pontos dimenziók megléte nélkül. 

Az integrált adatbázisunk további, az újrastrukturálásba még be nem vont részére dolgoztunk 
ki egy átmeneti, de már viszonylag nagy strukturáltságot eredményező megoldást, amely 
fogalomtár alapon írja le az egyes adatokat, viszont nem támogatja az azonos üzleti 
tartalommal rendelkező adatok azonosítását. Ez a megoldás az 5.2 alfejezet „Adattárház 
rétegek közötti leképzések” ábrája kapcsán már korábban elveiben ismertetett alkalmazás 
használata segítségével jött létre. 

A nem strukturált módon, hanem egyedi eljárásokkal létrejött folyamatok utólagos 
áttekinthetőségének szavatolása érdekében fejlesztettük ki azt az alkalmazást, amely egy adott 
adatelemet előállító eljárásokból fejti vissza fa struktúrába a forrás adatelemeket és a 
szabályokat, amelyek alapján a kiinduló adatelem előállt. Habár a szabályok leírása technikai 
jellegű, egy alapvető technikai ismeretekkel rendelkező üzleti elemző megérti őket és vissza 
tudja fejteni a kívánt mélységig az adatelem előállításának folyamatát. Az adatelemekhez 
hozzákapcsoltuk azt a fogalomtárat, amely bár szabad szöveges mezőkben, de üzleti 
szempontból definiálja az adatokat. Ennek alapján az adatelemek üzleti tartalma lekövethető. 

Mit is jelent ez a két megoldás metaadat szinten? Az 5.2 alfejezetben bemutatott modell 
alapján a következő entitásokat használtuk fel: 

DEFINÍCIÓ ADATELEM ÜZLETI FOGALOM 

DEFINÍCIÓ-DIMENZIÓ 
KAPCSOLAT 

DIMENZIÓ 

DIM. VONATKOZÓ 
ADATELEMEK 

DIMENZIÓ ÉRTÉK 

 

33. ábra: Üzleti metaadat modell alkalmazása strukturált és nem strukturált esetekben 

A fenti ábrán a vastag vonallal jelölt kapcsolatok nem strukturált esetben állnak fenn és 
kizárólag három entitást használtunk fel a modellből. Az üzleti fogalmakhoz direkt 
kapcsolódnak az adatelemek. (Bowers S., Delcambre, L., 2005) Maga a rétegek közötti 
leképzést leíró alkalmazás állítja elő a vonatkozó adatelem entitás tartalmát, amikor 
megvizsgálja az adatelemet előállító eljárásokat. Ilyenkor tölti fel a kapcsolódó adatelemeket. 

A modell többi részét (beleértve a nem strukturált esetben felhasznált entitásokat is) viszont 
az aggregátum táblát bemutató példán alkalmaztuk. Az adatelemeket a tábla és mező nevének 
megnevezésével leírtuk, a dimenziók és a dimenziók értékei a dimenziókat leíró táblában 
láthatóak. A vonatkozó adatelemekkel létrehozott kapcsolat a TTX_FL oszlop leírásánál 
látható, a technikai leírás megvalósítását leíró dimenzió tartalmazz önmagában is olyan 
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kapcsolódó adatelemeket, amelyeknek a vonatkozó adatelemek entitásban szerepelnie kell, 
azonban ezen kívül is minden adatelem előállításában részt vevő adatelemet a vonatkozó 
adatelemek táblában le kell írnunk, azonban erről a leképzést leíró alkalmazás már 
gondoskodott.  

 

6.3. VÁLTOZÁSOK, PROJEKTEK KEZELÉSE 

A 4.2 alfejezetben ismertetett okok miatt különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az állandóan 
változó környezethez és követelményekhez való alkalmazkodásra. Ennek egyik lehetséges 
megvalósítási módja a projekt terv elkülönítése az operatív feladat kezeléstől, ahogy azt 
korábban már bemutattam. A jelen alfejezetben bemutatott másik módszer a változások 
kezelésére létrehozott megoldás, amely nem a változások projekt vetületét kezeli, hanem a 
technikai változások (fizikai metaadat változások) kezelését valósítja meg. 

A következőkben bemutatom azt a szempontrendszert, amelyet gyakorlatban alkalmaztunk 
workflow kialakítás során: 

Szempont megnevezése Értéklista 

  Feladat azonosító Egyedi numerikus azonosító 
Feladat neve Feladat szöveges megnevezése 

Döntés 
Fejlesztés 
Futtatás 
Javítás 
Koordináció 

Feladat típusa 

Tesztelés 
Feladat megrendelője A lehetséges megrendelők listája 
Megrendelés időpontja A megrendelés beérkezésének pontos dátuma 
Projekt neve A lehetséges projektek listája 
Alprojekt neve A lehetséges alprojektek listája 
Felelős szervezeti egység A lehetséges felelős szervezeti egységek listája 
Felelős témavezető A felelős témavezető erőforrás neve 
Erőforrás A feladat elvégzésében résztvevő erőforrások nevei 
Feladat elvégzésének kezdete A feladat elvégzésének kezdődátuma 
Feladat befejezése A feladat valós befejezési dátuma 
Követő feladat azonosító A következő elvégzendő feladat(ok) azonosítója 

Listázott 
Ütemezett 
Megkezdett 
Átvett 

Státusz 

Lezárt 
(1) sürgős 
(2) átlagos 

Prioritás 

(3) nem sürgős 
Kapcsolódó dokumentumok Kapcsolódó dokumentumok azonosítói 
Leírás A feladattal kapcsolatos megjegyzések 

A fenti szempontok meghatározása a következő tapasztalatokra alapult: 

• A feladat típus szerinti szétválasztása szükséges, méghozzá olyan szempontok szerint, 
ahol figyelembe vesszük nem csak a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó feladat 
típusokat, mint fejlesztés, javítás, koordináció, tesztelés, hanem a megrendelő 
oldaláról szükséges döntéseket is, mivel ezek nélkül nem haladhat tovább munka. 
Elkülönítettük feladat típusként továbbá a futtatási időket is, mivel a módosítások, 
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vagy fejlesztések nagy része komoly futtatási igénybevételt jelent részben a 
hardvereknek, amelyek ütemezését a hardverüzemeltetők elvégzik, de egyben a 
fejlesztőknek is, akik a futtatást felügyelik és supportálják. A koordináció egy 
bizonyos gyűjtő feladat típus, amely az összes tanácsadói tevékenységet magában 
foglalja. 

• Azonosítani kell tudni a feladatot megrendelő szervezeti egységet és a megrendelés 
időpontját a későbbi riportolási igények kielégítése érdekében. Gyakori problémává 
vált az egy megrendelőtől érkező feladatok nem megfelelő megrendelő általi 
priorizálása, gyakran ellentétes feladatokat tartalmaztak az ugyanazon megrendelőtől 
érkező feladatok. Ilyen esetekben az adott megrendelőtől érkező megrendelések 
kilistázásával kimutathatóvá vált az összes feladat és átadható lett döntésre, 
felülvizsgálatra, vagy priorizálásra a lista. A megrendelés időpontja alapján pedig 
kimutathatóvá vált, hogy mennyi idő utánra lehet aktuálisan beütemezni egy 
megrendelés végrehajtását, amiből mérhető a fejlesztői leterheltség. 

• Mivel a feladatok elvégzése között olyan feladat is szerepelhet, mint függőséget okozó 
feladat, amelyet más szervezeti egységnek kell elvégeznie, mint a projekt, így a felelős 
szervezeti egységek azonosítására is szükség van. A felelős szervezeti egységek között 
javasolt a saját projekten belüli szervezeti felépítés is megkülönböztetni, így 
könnyebben támogathatóak a belső riportolási igények is. 

• Az aktuális feladatot követő feladatokkal kapcsolatot kell teremteni, mivel a 
megvalósítás valós véghatárideje befolyásolja a követő feladatok kezdetét, azonban 
elegendő egyedül a követő feladat típus használata, ennél bonyolultabb kapcsolat 
használata nem indokolt a workflow jellegéből adódóan. 

• A feladat státusza mindig az aktuális állapotát mutatja a feladatnak, amely valamiféle 
sorrend is a státuszok egymásutániságára. A feladat workflowba való bekerülésekor 
listázott státuszt kap, amely azt jelenti, hogy bekerült a workflowba, de még sem 
határidőt, sem erőforrást, sem feladatoktól való függőséget nem definiáltunk. Az 
ütemezett státusz esetén már az ütemezés és erőforrás hozzárendelés megtörtént, 
valamint függőséget is kialakítottunk más feladatokkal. A megkezdett státuszú 
feladatok éppen elvégzés alatt állnak, az átvett státuszúakat pedig már átadtuk a 
megrendelőnek, de nem érkezett visszajelzés a megrendelőtől, így még nem zárható 
le. Ha a visszajelzés megérkezik, akkor lezárt státuszra vált a feladat és attól függően, 
hogy további feladatok elvégzésére szükség van-e a visszajelzés alapján, új feladatok 
kerülnek be a workflowba. 

• A feladatok priorizálása szükséges, mivel a workflow nem foglalkozik az erőforrások 
pontos százalékos allokálásával a feladatokra, azonban vannak olyan párhuzamosan 
futó feladatok, amelyek sürgősek, így azok elvégzésével kell kezdeni. 

• Állandó probléma egy óriás szervezeten belül a számos levelezés, dokumentum, 
jegyzőkönyv, emlékeztető kezelése, amely egy adott feladathoz kapcsolódik. Ezek 
nagy része egységes helyen tárolódik, azonban az egyéb anyagok kapcsolódását a 
workflow tartalmazza, mivel tapasztalat mutatja, hogy a későbbiekben szükség van a 
végrehajtás részletei során felmerülő vitás kérdések tisztázásához minden 
dokumentumra és azok könnyű előkereshetőségére. Ilyen hivatkozás egyébként 
például egy megrendelés száma is, vagy egy azonosító, amivel a megrendelést kezelő 
rendszerben nyilván tartják az adott kapcsolódó megrendelést. 
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A worflow-ra egy példát mutatnak a következő ábrák: 

 

34. ábra: Workflow példa – I. 

A fenti workflow részleten láthatóak egyedi azonosítóval ellátott feladatok (Task ID, Task 
neve) egy banki adattárház fejlesztési projektből. Az egyes feladatok típusait mutatja a fenti 
ábrán példaként kilistázott értékkészlet, amely megegyezik a workflow szempontrendszer 
ismertetésére bemutatott táblázatban szereplő értékekkel. A task eredete oszlop mutatja a 
megrendelő szervezeti egységet, az érkezési dátum pedig a megrendelés feladásának dátumát, 
amennyiben ez pontosan meghatározható. A projekt neve és az alprojekt neve oszlopok 
tartalmazzák azokat a projekteket és alájuk tartozó alprojekteket, amelyekbe sorolódnak a 
feladatok. A felelős szervezeti egység oszlop tartalmazza a feladat elvégzéséért felelős 
szervezeti egység nevét. Az elvégzésért jellemzően a saját fejlesztési szervezetünk felelős 
(ebben az esetben TA – Tranzakciós Adattárház), azonban bizonyos esetekben már is szerepel 
itt, például a fenti esetben egy tesztelési feladat elvégzéséért (jellemzően üzleti teszt) egy 
üzleti terület felelős. 
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35. ábra: Workflow példa – II. 

A workflow fenti részében található a feladatokhoz történő erőforrás hozzárendelés és az 
ütemezés. Minden feladathoz tartozik egy felelős témavezető, aki felügyeli a feladat 
elvégzését, ez lehet csoportvezető, üzleti konzulens, vagy projekt vezető. A feladat 
elvégzésért felelős erőforrásokat akkor rendeljük hozzá, amikor a feladatot ütemezzük. A 
listázott tételek esetében többnyire nincs erőforrás hozzárendelve még a feladathoz, vagy ha 
hozzá is rendelünk erőforrást, akkor az csak javaslatként szerepel a listában. Egy feladathoz 
több felelős személyt is hozzárendelhetünk, amennyiben többen végzik el a feladatot. 

A task elvégzésének kezdete jelöli, hogy mikor kezd el egy erőforrás foglalkozni a feladattal, 
a befejezés pedig a feladat reálisan ütemezett befejezését mutatja. Amennyiben csúszás 
tapasztalható, a befejezési dátumot azonnal módosítani kell. Ennek oka, hogy egyrészt a 
követő feladatok kezdő dátuma, másrészt az azonos felelős személyek által elvégzendő 
feladatok ütemezése automatikusan az előző feladat befejezési dátumához viszonyítva 
határozódik meg. Ennek megfelelően egy csúszás az egész kapcsolódó feladatrendszer 
ütemezését befolyásolja.  

A követő task ID oszlop mutatja a kapcsolódó feladatok azonosítóját. Ennek gyakorlati 
haszna, hogy amennyiben egy feladatot lezárunk látható, hogy melyik feladat az, amely 
elvégzését meg lehet kezdeni. Ez különösen fontos, amikor bizonyos futtatásokat egy feladat 
lezárásától tesznek függővé, amely futtatások éjszaka, a gépek alacsony leterheltsége mellett 
tudnak befejeződni. A futtatások elmulasztása komoly csúszásokat eredményezhet. 
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36. ábra: Workflow példa – III. 

A fenti workflow részlet a feladatok státuszát, prioritását és egyéb kapcsolódó 
megjegyzéseiket tartalmazza. A már korábban ismertetett státuszok láthatóak a státusz 
oszlopban. A lezárt státuszú feladatok azonosítója mellett zöld jelölés található, ezzel is 
kiemelve, hogy melyek azok a feladatok, amelyek már lezáródtak. A kritikus, csúszásban lévő 
feladatok esetében piros jelölést vezettünk be. 

A prioritás oszlop szintén a korábban ismertetett értéklista értékeit veheti fel. Habár ebben a 
workflow részletben nem található olyan feladat, amelyhez már készült volna kapcsolódó 
dokumentum, itt határozható meg például a tesztelés során lezárt tesztjegyzőkönyvek elérési 
útvonala, vagy a listázott tételek specifikációjának elérési útja. 

A fenti példa a következő metaadat modellt használja: 
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PROJEKT TASK 

 
PROJEKT TASK EGYEDI AZONOSÍTÓ 

PROJEKT TASK NEVE 

TASK TÍPUSA ID (FK) 

TASK EREDETE ID (FK) 

ÉRKEZÉSI DÁTUM 

PROJEKT NEVE ID (FK) 

ALPROJEKT NEVE ID (FK) 

FELELŐS SZERVEZETI EGYSÉG ID (FK) 

FELELŐS TÉMAVEZETŐ ID (FK) 

PRIORITÁS ID (FK) 

ERŐFORRÁS 

 
ERŐFORRÁS EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ERŐFORRÁS NEVE 

ERŐFORRÁS HOZZÁRENDELÉS 

 
ERŐFORRÁS EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

PROJEKT TASK EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

TASK ELVÉGZÉSÉNEK KEZDETE 

TASK BEFEJEZÉSE 

KÖVETŐ TASK ID 

STÁTUSZ ID (FK) 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM 

TASK LEÍRÁSA 
ÉRTÉK LISTA 

 
AZONOSÍTÓ 

ÉRTÉK TÍPUSA 

ÉRTÉK 

 

37. ábra: Workflow példa - adatmodell 

A fenti adatmodell egy közös értéklistában kezeli az összes fix értéklistás attribútumot. Az 
értéklistára azonosítókkal mutat minden entitás. Egy projekt taskhoz több felelős személy 
tartozhat, így külön entitásba kell, hogy kerüljön a hozzárendelt erőforrás szintű attribútum 
halmaz, azonban mivel egyetlen felelős témavezető rendelődik a taskhoz, így direkt kapcsolat 
is fennáll az erőforrások és a taskok között. 

A fizikai rendszerváltozások kezelését egy adattárház projekten a következő egy kifejezetten 
erre kifejlesztett rendszerrel kezeljük. A rendszer neve VKR – Változáskezelő Rendszer. A 
rendszer célja, hogy a fejlesztések, a beérkezett változtatási kérelmek végigkövethetők 
legyenek a feladat felvételétől annak lezárásáig, illetve release-be való kibocsátásáig. Ezért 
mind a feladatok megfogalmazását, mind a megvalósított funkciót le kell írni, hogy az újabb, 
kapcsolódó követelmények megjelenésekor, a már működő funkció megértése könnyebb 
legyen.  

A rendszer kifejezetten – ahogy azt a neve is tartalmazza – a változások kezelését támogatja. 
Előre meghatározott változás típusokhoz kínál kötelező érvényű kezelési folyamatot, amely 
bizonyos lépései automatikus rendszer változással is járnak, például release-be teszünk 
bizonyos objektumokat. A VKR rendszer a következő típus folyamatokat kezeli: 

• Program változások – valamely forrásrendszeri módosítás miatt változtatni kell az 
integrált adatbázis töltési folyamatain; 

• Adatbázis változások – valamely forrásrendszeri módosítás miatt változtatni kell az 
integrált adatbázison; 

• Ad-hoc lekérdezések – valamely ad-hoc üzleti igény kiszolgálása miatt kell változtatni 
az integrált adatbázis objektumain; 
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• Adatbányászati elemzések – valamely adatbányász elemzés miatt kell változtatni az 
adatbázis objektumain; 

• Supportos belépések – a rendkívüli programhibák javítására szolgáló kivételes 
jogosultsággal végzett módosítások kezelése. 

Új változás rögzítésére az alábbi ábrán látható ablakban van lehetőség. Ezen a felületen lehet 
megadni, hogy milyen típusú változást kívánunk rögzíteni, valamint a változás részleteit. 

 

38. ábra: Új változás rögzítése VKR rendszerben 

Kötelezően kitöltendő mezők a következők: Adatpiac/Forrásrendszer (a változásban érintett 
rendszerek, vagy adattárházi területek), Teljesítő szervezet (a végrehajtásért felelős szervezeti 
egység), Felelős személy (a végrehajtásért felelős személy), Tárgy (a változás rövid leírása). 
A rendszer használat során törekedni kell a tárgy rövid, pontos meghatározására, lehetőleg 
minden kulcsszót tartalmazzon, amely alapján visszakereshető a későbbiekben.  

A változáskezelő rendszer nem támogatja a rugalmas, operatív workflow tervezést és kezelést, 
ezért csak korlátozott módon alkalmazható, általános irányításra nem való. Ezért fejlesztettem 
ki a jelen alfejezet elején bemutatott workflow kezelési struktúrát, azonban fizikai 
adatváltoztatások, különösen release-be állítások kezelésére továbbra is alkalmazásban 
maradt. Ennek oka, hogy a release-ek kapcsán olyan pontosan visszakövethető objektum 
módosításokat kell nyilvántartani, hogy egy VKR rendszerhez hasonló, technikai szempontból 
teljes körű nyilvántartó rendszerre szükség van. 
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6.4. A FEJEZET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Ez a fejezet az eddigiekben ismertetett tudományos eredmények felhasználási lehetőségeit 
ismerteti, és ezzel kapcsolatosan fogalmaz meg újabb tudományos eredményeket. 

A rendszerintegrációs projektek kivitelezése időigényes, továbbá a lezárt projektek után 
szükséges karbantartási tevékenység is a rendszerintegráció folytatásának tekinthető. Az 
integrált rendszer fejlesztése során folyamatosan vezetik be a korábban ismertetett metaadat 
modellek különböző részeit is. Elsőként a fizikai metaadat modellt vezetik be a fizikai 
adatstruktúra kialakítása során, később a töltések kidolgozásával a tartalmak felmérésével 
elérhetővé válnak az üzleti metaadatok is, majd legvégül a már elkészült, integrált területek 
változtatása is szükségessé válik. A fokozatosan kialakított és feltöltött metaadat struktúra 
használatba vétele, tárolt adatainak lekérdezése már a legelső pillanattól kezdve szükségessé 
válik, ezért nem egyetlen, a teljesen kialakított modell minden elemét használó alkalmazás 
kialakítása válik szükségessé, hanem célirányosan kialakított alkalmazások, amelyek 
fokozatosan, a metaadat modellek fejlesztésével együtt bevezethetőek. Ezt fogalmazza meg a 
4. tézis: 

4: Kidolgoztuk a rendszerintegráció metaadatkezelésének egészét átfogó ún. teljes 
metaadat modellt. A folyamatos adat-kiszolgálási igények és az elvárt rövid válaszidő 
miatt a teljes metaadat modell részeit célszerűen több, hasonló funkcionalitást biztosító 
alkalmazás és megoldás valósítja meg a gyakorlatban. 

A dolgozatban bemutatottnak megfelelően a metaadat modell legáltalánosabban használt 
része a fizikai metaadatokat leíró rész. Az értekezés 6.1. fejezetében bemutatásra kerülő 
adatminőségi vizsgálatok az adattárházakban az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró 
felhasználás. A disszertáció 5.1. fejezetében a kutatás során kifejlesztett töltöttségi statisztikák 
kimutatására szolgáló riportot ismertetem. A mérések eredménye azt mutatja, hogy alacsony 
hardver igénybevétellel, rövid futási idővel előállíthatóak az ilyen töltöttségi statisztika 
riportok. 

Az adatminőség vizsgálatot az egyes előre ütemezett feldolgozások utolsó lépéseként hajtjuk 
végre minden egyes adatbázisrétegen. A vizsgálati pontok: az interface területről az 
adattárházba való ütemezett töltés, majd a hasonló ütemezést követő adatpiaci töltések vége. 
A vizsgálat csak: 

- a megfelelő mezőformátumok ellenőrzésére,  

- a mezők kitöltöttségének vizsgálatára és a  

- kitöltött rekordok alapstatisztikáinak viszonyítására az előző időszakhoz képest 

terjed ki. 

Minden futtatás eredményeként előáll a megfelelő „sarokszámos riport”, ahol +/- 10% eltérést 
vizsgál az elemzés az előző időszak kitöltöttségéhez képest, valamint egyedi, mezőnként 
definiált értékbeli eltéréseket a minimum, maximum és átlag mezők esetében. Azt az 
eredményt kaptam, hogy a futtatott adatkörök mezői átlagosan 2-3%-a tér el a küszöbértéktől, 
ez olyan kis érték, hogy elemzők egyedi vizsgálatokkal ki tudják mutatni, indokolt-e az 
eltérés, vagy hiba történt? További tapasztalat, hogy a hibák jellemzően forrásrendszeri 
változásokra, forrásrendszeri adatfeladási hibákra, vagy megelőző rétegekben történt 
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adattisztításokra vezethetőek vissza. A hibák kijavítása és a megfelelő lépések újrafuttatása 
nélkül az adatokat nem lehet felhasználni. Ebből a felismerésből következik az 5. tézis: 

5: Adattárházak rétegein átívelő töltések esetében az egyes rétegek határainál szükséges 
és elégséges az adatok töltöttségi statisztikáinak és a korábbi töltésekhez viszonyított 
statisztikai mutatók eltérésének vizsgálata ahhoz, hogy a töltéseket ne lassítsa le, viszont 
a hibás rekordokat azonosítsa. 

Az integrált rendszerek lényeges eleme az a leírás, amely az OLTP rendszerektől egészen az 
adatkiszolgálásig leírja az adatok származtatásának, előállításának útját. Az ilyen leírásokat 
alkalmazások támogatják, ezekkel végzik el a származtatási, vagy előállítási út 
implementálását. Ezt nevezik map-eslésnek. A map technikai információkat tartalmaz, SQL 
kifejezésekkel írja le az adatok származtatása, vagy előállítása során kialakított feltételeket. 

Az ilyen alkalmazásokból kéttípusú, üzleti szempontból fontos információ nyerhető ki: 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált adatelemek; 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált SQL kifejezések, amelyek 
átfordíthatóak üzleti feltételekre. 
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7. TÉZISEK 

1. tézis 

A rendszerintegráció feladat végrehajtása során a több rendszer adatait integráló 
rendszer alapeleme a forrásadatok változását kezelő struktúra. 

Az első tézis kiindulópontjai azok a problémák, amelyek jellemzőek a rendszerintegrációs 
feladatokra. Egyrészt az integrálandó rendszerek adatainak konszolidálása és ennek megfelelő 
struktúrában történő leírása, másrészt az állandóan változó üzleti környezet – amely a 
környezet adatainak változásával reprezentálható – követését megvalósító struktúra 
kialakítása. Mivel az üzleti környezet változása maga után vonja az integrált rendszer egyes 
forrásrendszereinek adatstruktúra-változását, a forrásrendszerek változását leíró struktúra 
kezeli az üzleti környezet változásait. 

A rendszerintegráció feladat végrehajtása során az integrált rendszer kifejlesztésére irányuló 
projekt megvalósításának időszakában az érintett vállalat üzleti környezete – és 
következésképpen működési struktúrája is – lényeges változásokon megy keresztül. A több 
rendszer adatait integráló rendszer alapeleme a forrásadatok változását kezelő struktúra. Az 
üzleti környezet változásait a több rendszer adatait integráló rendszer forrásrendszeri 
adatainak változásával írhatjuk le. 

 

2. tézis 

Az integrált rendszer adatainak fizikai jellemzőit, üzleti tartalmát és dinamikáját le 
lehet írni egy célirányosan kialakított metaadat struktúrával. Modellemben a három 
jellemzőt fizikai metaadatok, üzleti metaadatok és projektmenedzsment metaadatok 
definiálásával és rendszerbe szervezésével írtam le. 

Egy az állandóan változó üzleti igényekre válaszoló szervezet informatikai rendszerei a 
folyamatosan módosuló és újonnan kialakítandó üzleti folyamatokat képezik le. Ennek 
megfelelően változik a rendszerek adatállománya is, nem csak egyszerűen új adatok 
keletkeznek, hanem a már meglévők tartalma is változik. Az ilyen változások egy több 
rendszert összefogó integrált rendszerben hatványozottan jelentkeznek. 

Az adattárház kulcskérdése az adatokról rendelkezésre álló információk folyamatos jól 
strukturált tárolása. A szakirodalom az adatok állandó változásának kezelésére két irányból ad 
megközelítést. Ismert egyrészt az Oracle modellje: az adatok fizikai tulajdonságait leíró 
relációs metaadat-modell, másrészt az IBM modellje: az adatok tartalmának hierarchikus 
üzleti kategorizálása. Ezeket az értekezés 5.2. fejezete ismertet (IBM, 1999), (Correa, 2006).  

Az állandóan változó adatok leírását megcélozva, az egyik lehetőség a megfelelő metaadat 
szerkezet kialakítása. A kutatás eredményeként kialakított metaadat struktúra alapelve az 
adatok statikus jellemzőinek és üzleti tartalmuknak összekapcsolása volt, valamint a változás, 
az adatok dinamikus jellegének leírása. Az értekezés ismerteti az így kialakított struktúrát és 
az erre alapuló, gyakorlatban bevezetett alkalmazásokat. 

A következő ábra a tézisben ismertetett három metaadat csoportot szemlélteti: 
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FIZIKAI 
METAADATOK 

ÜZLETI 
METAADATOK 

PROJEKT 
MENEDZSMENTHEZ 

KÖTŐDŐ 
METAADATOK 

 

39. ábra: Metaadat típusok kapcsolatai 

A fizikai és üzleti metaadatok között szoros kapcsolat áll fenn, bizonyos metaadatok mind 
üzletileg, mind fizikailag is értelmezhetőek és információ nyerhető ki belőlük, így 
értelmezhető a két halmaz metszete. Ilyen adat például az értékkészletre vonatkozó metaadat, 
vagy egy adatstruktúrában betöltött szerep leírása. 

Az informatikai projektek célja, hogy megfelelő funkcionalitásokat, mezőket, adattáblákat 
állítsanak elő adott határidőre. A projektek egyes fázisai – mint például üzleti igények 
tisztázása, adatbázis struktúra tervezése, vagy implementálás (adattáblák előállítása) – során a 
megfelelő vonatkozó metaadatok előállítása szükséges. 

Az értekezés 3.1. fejezetében részletesen ismerteti a 2. tézisben meghatározott adatleírási 
szempontok alapján kialakított metaadat csoportokat: a gyakorlatban minden adatokkal 
dolgozó informatikai rendszerben használt fizikai adatjellemzőket leíró metaadatokat, a 
központi adatelem entitáson keresztül a fizikai adatokhoz kapcsolódó tartalmi jellemzőket 
leíró üzleti metaadatokat, valamint az adatok pillanatnyi állapotai közötti változásokat leíró 
projektmenedzsmenthez kötődő metaadatokat. 

A leíró struktúra alapeleme maga az adatelemet leíró metaadat entitás, amely a kapcsolatot 
biztosítja a fent ismertetett három leíró metaadat modell rész között. A struktúra részletes 
ismertetésével az értekezés 5. fejezete foglalkozik.  

 

3. tézis 

Az adatok tartalmának egyértelmű, gyorsan lekérdezhető és szinonima-kezelésre 
alkalmas leíró modellje a „fizikai adatelem” és „üzleti fogalmak” közötti definíciós 
kapcsolóentitáson keresztül valósítható meg. Új megoldásként a jelentést leíró üzleti 
metaadat modellemet a szakirodalomban eddig nem ismert definíciós kapcsolóentitás 
alkalmazásával valósítottam meg. 

A rendszerintegrációs projektek fő problematikája a sokrétűen értelmezhető forrásadatok, 
valamint adatigények konszolidálása. A metaadatok alkalmazása nyújt erre a problémára 
megoldást, amennyiben az üzleti metaadatok modellbe fejtődnek és ez által egy strukturált 
szempontrendszert kínálnak a konszolidációhoz. Az adattárházak és integrált adatbázisok 
világszerte elismert szakértője, Bill Inmon szerint nincs semmilyen szigorú és gyors szabály 
az üzleti metaadatok és metaadat modellek meghatározására (Inmon, 2006). 

A gyakorlatban alkalmazott üzleti metaadat modellek az üzleti fogalmak és az adatelemek 
között alacsony strukturáltságú, jellemzően szabad szöveges mezőkön keresztül megvalósuló 
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leíró kapcsolatot mutatnak. Az ilyen fogalomszótár jellegű leírások gyenge pontja, hogy a 
tartalmak, különös tekintettel a szinonima jellegű tartalmak azonosítása és lekérdezhetősége 
ritkán megoldható (Correa, 2006). 

A másik megközelítés, amely hierarchikus struktúrába fejti és ezáltal célzottan 
visszakereshető struktúrába fejti az üzleti metaadatokat, rugalmatlan, kisebb eltérések 
kezelésére alkalmatlan modellt nyújtanak (IBM, 1999). 

Az értekezés 5.2. pontjában bemutatott modell az elemi üzleti fogalmakat és a fizikai 
adatelemeket egy strukturálható kapcsolóentitáson keresztül köti, ami mind a strukturáltság 
előnyeit, mind pedig a szinonimakezelés lehetőségét magában hordja. 

A 3. tézisnek megfelelő modellt ismerteti a következő ábra, amelyben a szakirodalomból 
ismert megoldásokhoz képest bevezetett újításaimat színezés jelöli: 

DEFINÍCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONSOÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ ÉRTÉK (FK) 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ 

DIMENZIÓ NEVE 

DIMENZIÓ LEÍRÁSA 

DIMENZIÓ SZABAD SZÖVEGES FLAG 

DIMENZIÓ NUMERIKUS FLAG 

DIMENZIÓ ÉRTÉK FLAG 

KAPCSOLÓDÓ ADATELEM FLAG 

DIMENZIÓ ÉRTÉK 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ ÉRTÉK LEÍRÁSA 

DIMENZIÓ ÉRTÉK ALAPÉRTELMEZETT FLAG 

DEFINÍCIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ 

DEFINÍCIÓ NEVE 

DEFINÍCIÓ LEÍRÁSA 

ADATELEM 

 
ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ADATELEM FORRÁSA (FK) 

ADATELEM CSOPORTBA TARTOZÁSA (FK) 

ADATELEM FIZIKAI NEVE 

ADATELEM LEÍRÁSA 

ADATELEM ÜZLETI NEVE 

ADATELEM RÖVIDÍTÉSE 

ADATELEM KÖTELEZŐSÉGE 

ADATELEM DOMAINJA (FK) 

ADATELEM KULCS JELLEGE 

ADATELEM DEFINÍCIÓ (FK) DIMENZIÓ 

 

DEFINÍCIÓ-DIMENZIÓ KAPCSOLAT 

 

DEFINÍCIÓ 

 

DIMENZIÓ ÉRTÉK 

 

DIMENZIÓ EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

ADATELEM EGYEDI AZONOSÍTÓ (FK) 

DIMENZIÓ VONATKOZÓ ADATELEMEK 

 

ÜZLETI FOGALOM EGYEDI AZONOSÍTÓ 

ÜZLETI FOGALOM NEVE 

ÜZLETI FOGALOM LEÍRÁSA 

ÜZLETI FOGALOM DEFINÍCIÓJA (FK) 

ÜZLETI FOGALOM 

 

 

40. ábra: Jelentést leíró üzleti metaadat modell 

A fenti modell nem az üzleti fogalmakat tekinti egyedinek, hanem a „Definíció” 
kapcsolóentitásban kezelt definíciókat, így megvalósítja az üzleti fogalmak szinonima-
kezelését és egyúttal a különböző adatpiacokon – adatpiac jellegükből adódó – duplikált 
fizikai adatelemek kapcsolódását egyértelmű definíciókhoz. 
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A definíciók különböző dimenziókból állnak, amelyek többféle típusúak lehetnek, 
numerikusak, szabad szövegesek, vagy akár fix értékkészlettel rendelkezők is, valamint egy 
további fizikai adatelem is kapcsolható dimenzióként. A dolgozat mindegyik esetre ismertet 
egy példát. 

A fenti modell a definíciós entitás egyediségének alapgondolata miatt nem a szakirodalom 
adaptálása, hanem empirikus úton kialakított újítás. 

 

4. tézis 

Kidolgoztam a rendszerintegráció metaadatkezelésének egészét átfogó ún. teljes 
metaadat modellt. A folyamatos adat-kiszolgálási igények és az elvárt rövid válaszidő 
miatt a teljes metaadat modell részeit célszerűen több, hasonló funkcionalitást biztosító 
alkalmazás és megoldás valósítja meg a gyakorlatban. 

A korábbi téziseknek megfelelően kidolgozott és az értekezés 5. fejezetében ismertetett 
metaadat modell több kutatás-fejlesztési folyamat eredményeként állt ellő. A modell 
különböző részeire vonatkozóan több alkalmazást is implementáltunk, a valós 
alkalmazhatóságnak megfelelően. Azt tapasztaltam, hogy a modell bizonyos elemei további 
fejlesztésre szorulnak, a már meglévő, működő rendszer éles működésével párhuzamosan 
kellett javítani a modellen és az arra épülő alkalmazásokon. 

A dolgozatban bemutatottnak megfelelően a metaadat modell legáltalánosabban használt 
része a fizikai metaadatokat leíró rész. Az értekezés 6.1. fejezetében bemutatásra kerülő 
adatminőségi vizsgálatok az adattárházakban az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró 
felhasználás. A disszertáció 5.1. fejezetében a kutatás során kifejlesztett töltöttségi statisztikák 
kimutatására szolgáló riportot ismertetem. A mérések eredménye azt mutatja, hogy alacsony 
hardver igénybevétellel, rövid futási idővel előállíthatóak az ilyen töltöttségi statisztika 
riportok.  

 

5. tézis 

Adattárházak rétegein átívelő töltések esetében az egyes rétegek határainál szükséges és 
elégséges az adatok töltöttségi statisztikáinak és a korábbi töltésekhez viszonyított 
statisztikai mutatók eltérésének vizsgálata ahhoz, hogy a töltéseket ne lassítsa le, viszont 
a hibás rekordokat azonosítsa. 

Az adatminőség vizsgálatot az egyes előre ütemezett feldolgozások utolsó lépéseként hajtjuk 
végre minden egyes adatbázisrétegen. A vizsgálati pontok: az interfész területről az 
adattárházba való ütemezett töltés, majd a hasonló ütemezést követő adatpiaci töltések vége. 
A vizsgálat csak: 

- a megfelelő mezőformátumok ellenőrzésére,  

- a mezők kitöltöttségének vizsgálatára és a  
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- kitöltött rekordok alapstatisztikáinak viszonyítására az előző időszakhoz képest 

terjed ki. 

 MEZŐFORMÁTUMOK VIZSGÁLATA; 
 MEZŐK KITÖLTÖTTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA; 
 REKORDSZÁMOK ALAKULÁSA. 

 
INTERFACE 

 
ADATTÁRHÁZ 

 

INTERFACE DW ADATPIAC 

F 
O 
R 
R 
Á 
S 
O 
K 

 

SAROKSZÁM 

ALKALMAZÁSOK 

 
RIPORTOK 

 

41. ábra: Adattárház adatminőségi vizsgálata 

Minden futtatás eredményeként előáll a megfelelő „sarokszámos riport”, ahol +/- 10% eltérést 
vizsgál az elemzés az előző időszak kitöltöttségéhez képest, valamint egyedi, mezőnként 
definiált értékbeli eltéréseket a minimum, maximum és átlag mezők esetében. Azt az 
eredményt kaptam, hogy a futtatott adatkörök mezői átlagosan 2-3%-a tér el a küszöbértéktől, 
ez olyan kis érték, hogy elemzők egyedi vizsgálatokkal ki tudják mutatni, indokolt-e az 
eltérés, vagy hiba történt? További tapasztalat, hogy a hibák jellemzően forrásrendszeri 
változásokra, forrásrendszeri adatfeladási hibákra, vagy megelőző rétegekben történt 
adattisztításokra vezethetőek vissza. A hibák kijavítása és a megfelelő lépések újrafuttatása 
nélkül az adatokat nem lehet felhasználni. 

Az integrált rendszerek lényeges eleme az a leírás, amely az OLTP rendszerektől egészen az 
adatkiszolgálásig leírja az adatok származtatásának, előállításának útját. Az ilyen leírásokat 
alkalmazások támogatják, ezekkel végzik el a származtatási, vagy előállítási út 
implementálását. Ezt nevezik leképzésnek (mapping). A leképzés technikai információkat 
tartalmaz, SQL kifejezésekkel írja le az adatok származtatása, vagy előállítása során 
kialakított feltételeket. 

Az ilyen alkalmazásokból kéttípusú, üzleti szempontból fontos információ nyerhető ki: 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált adatelemek; 

• Az egyes adatelemek előállításához felhasznált SQL kifejezések, amelyek 
átfordíthatóak üzleti feltételekre. 
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1. SZ. MELLÉKLET – PROJEKTLÉPÉSEK 

 

1. Projekt felállítása 

A projekt felállítása során a rendszerintegrációban részt vevő vállalatok megtervezik és 
kiválasztják a projekt tagokat. Definiálják a projekt végcélját. 

 

2. Definíció 

A Definíciós fázisban megtervezik a megvalósítandó projekt szakaszt, áttekintik az üzleti 
követelményeket, kiértékelik a megszabott határidőkön, pénzkereteken és erőforrásokon 
belüli megvalósíthatóságot. A fázis célja a jövőbeni rendszerrel kapcsolatos követelmények, 
valamint a jelenlegi alkalmazások és az informatikai technológia megismerése. A definíciós 
lépés során rendszerint interjúkat végeznek a vállalat munkatársaival, amely interjúk során a 
munkacsoport áttekintheti a pénzügyi, operatív, műszaki és adminisztratív folyamatokat. A 
begyűjtött információ szolgáltatja az alapot a későbbi fázisokhoz is. 

Az interjúk mellett információt szolgáltatnak a vállalatnál rendelkezésre álló dokumentációk, 
amelyek mind a vállalat belső működésére, mind az informatikai rendszerek működésére 
vonatkozhatnak. A kérdőíves felmérést szokták még alkalmazni, amely nagy előnye, hogy 
nagy mennyiségben gyűjthető be viszonylag rövid idő alatt információ a vállalatról, azonban a 
kérdőívek kitöltésének megbízhatósága lényegesen alacsonyabb egy személyes interjún 
történt felmérés megbízhatóságával. 

A definíciós lépésben a következő eredménytermékek készülnek el: 

• Projekt irányelvek és magas szintű követelmények meghatározásának folyamata; 

• A rendszerintegrációba bevont rendszerek együttműködésére vonatkozó architektúra 
kiindulási verziója; 

• Javaslat az első inkrementum (szakasz) magas szintű terjedelmére. 

 

3. Elemzés  

Az elemzési lépés célja a rendszerintegrációs projekttel szembeni üzleti igények pontosítása 
és véglegesítése. Az elemzés során a leggyakoribb munkamódszer – akárcsak a definíciós 
lépés során – a munkatársakkal készített interjúk lebonyolítása, azonban itt is bevett gyakorlat 
a dokumentumok és a kérdőívek falhasználása is. Az elemzés során bővülnek a 
rendszerintegrációval és a végeredményként létre jövő integrált megoldással szemben 
támasztott felhasználói követelmények, meghatározzák a funkcionális modellek10 első 

                                                
10 Funkcionális modellek: a rendszerek különböző felhasználó csoportjaiba tartozó felhasználók igényei kielégítő 
funkciók működésének és egymással való kapcsolatainak modelljei. Gyakran folyamat modellek, vagy 
felhasználói esetek jelentik a modellt. 
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verzióját, döntés születik a felhasználói felület jellemzőiről és meghatározzák az integráció 
eredményeként létrejövő megoldásból kinyerendő legfontosabb jelentések típusait. 

A rendszerintegrációba bevont információs rendszereket ebben a lépésben mérik fel mind 
funkcionális, mind adatkörök, mind adatminőség, mind készültségi szintjük szempontjából, 
mind pedig az integrációhoz potenciálisan felhasználandó kapcsolódási pontjaik tekintetében. 

Amennyiben a rendszerintegráció során egy integrált új alkalmazást (ERP rendszer, vagy 
adattárház) vezetnek be, úgy az integrált alkalmazásban közösen használandó, az 
alkalmazásba áttöltendő adatok körét és azok hierarchiáját átfogóan ebben a lépésben 
határozzák meg. 

A fentiek eredményét dokumentálják, és ezek a dokumentumok alkotják a funkcionális 
modellt. A funkcionális modell meghatározza azt, hogy az integrált megoldás pontosan 
milyen üzleti igényeket fog kielégíteni az adott szakaszban. 

A előző fázisban meghatározott terjedelemre projekttervet készítenek, amely az elvégzendő 
feladatokat, határidőket és mérföldköveket határozza meg. A megvalósítás során a projekt 
haladását a projekttervhez viszonyítják. A projekttervet a projekt során megfelelő 
időközönként aktualizálják a tényleges előrehaladás alapján, és a projektvezetők részletekig 
lebontják. A tervnek várhatóan elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy annak alapján a napi 
teendőket meg lehessen határozni. A napi teendők operatív irányítását és tervezését – 
komplex projektekről lévén szó – a magas szintű projekttervvel összhangban lévő 
munkafolyamat kezelő megoldásokkal (workflow management) tartják kézben az operatív 
irányítók. 

Az elemzési lépés eredménytermékei a következők lehetnek: 

• Projektmegvalósítási Terv; 

• Projekt terv; 

• Funkcionális modell az integrált rendszerből kinyerendő outputokra; 

• Üzleti adatmodell; 

• Funkcionális modell a szegmentációkra; 

• Átadási megközelítés; 

• Elfogadási megközelítés és kritériumok. 

 

4. Tervezés/Specifikáció 

A tervezési lépés során rögzítik a megvalósítandó rendszer főbb tulajdonságait, a rendszerrel 
szemben támasztott üzleti- és műszaki követelmények megvalósításának módját. A tervezési 
lépésben a megoldást jellemzően workshopokon dolgozzák ki.  

A workshopok – megfelelő üzleti területek szakértői jelen legyenek 
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Ebben a lépésben dolgozzák ki a részletes technikai architektúrát, kapacitás tervet, valamint 
az üzemeltetési követelményeket is. Ebben a fázisban javasolt az üzemeltetési szempontoknál 
meghatározni a javasolt mentési, visszaállítási, hozzáférési megközelítést is. Elemezni kell a 
technikai kockázatokat, és azok minimalizálására kell törekedni. 

Az integrált megoldások nagy előnye – ahogy arról már korábban szó volt – az adatok 
egységes kezelése, ezért kiemelt fontosságú a megfelelő adatmodellezés, amely célja, hogy 
megtervezzék az üzleti igényeket legjobban kiszolgáló logikai szintű adatbázis struktúrákat és 
objektumokat. Ennek megfelelően a logikai11 és a fizikai adatbázis12 tervet kell készíteni. 

Az adatmodell kialakításánál szem előtt kell tartani mind az üzleti igények felmérése során 
feltárt igényeket, mind az adathozzáférési/jelentéskészítési feladatok vizsgálatánál feltárt 
igényeket, hatékonysági és egyéb szempontokat. 

Az így kialakított adatmodell szerint működő integrált adatbázis adatbetöltési folyamatait 
tervezni szükséges. Az integrációba bevont rendszerek (az integrált alkalmazás 
forrásrendszerei) és az integrált alkalmazás közötti adatmozgatási, adat-transzformációs és 
számítási, illetve feldolgozási lépéseket tervezni, illetve dokumentálni kell. A tervezés és 
dokumentálás két területre kell, hogy vonatkozzon: 

• Ahol a forrásrendszerből köztes file-on keresztül történik az adatáttöltés, azokban az 
esetekben specifikálni kell a forrásrendszerből elkészítendő forrás file-t mind 
szerkezet, mind átadási mód szempontjából. 

• Az adatbetöltések, vagy forrásrendszerekből történő adatszinkronizálások átadási 
ütemezését el kell készíteni, mivel az üzemszerű működés során automatikusan 
működő adatátadásokra van szükség. Például egy nap végi összesítést végző 
rendszerből a napi rendszerességű adatszinkronizálást célszerű az összesítés utánra 
ütemezni, mivel így tölthető a legpontosabb és a legfrissebb adat az integrált 
alkalmazásba. 

Bizonyos integrált alkalmazások jellegüknél fogva rendelkeznek saját felülettel. Egy ERP 
rendszer esetében a felhasználói felület használata csak paraméterezési kérdés. Egy adattárház 
esetében már nem egyértelmű milyen felhasználói felületre van szükség. Ilyen esetekben a 
lehetőségeket meg kell határozni, meg kell állapodni a felhasználói felületek jellemzőiben és 
meg kell tervezni a felhasználói felületet. A felhasználói felület sok esetben nem más, mint 
előre elkészített jelentések listája. Ezek szerkezetét is ebben a lépésben definiálni szükséges. 
Szintén a felhasználói felület tervezésének része a felhasználói szerepek és jogosultságok 
meghatározása és véglegesítése. 

Tervezni kell a fejlesztői tesztelés módját koncepcionális szinten, rögzíteni kell a tesztelés 
menetét. A tesztelési feladatok a következő csoportokra bonthatóak: 

• Üzleti szempontú tesztelések – funkciók tesztelése, adatok összemérése tartalmilag az 
integrált alkalmazásban és a forrásokban; 

                                                
11 Logikai adatbázisterv: Egy olyan adatmodell, amely az adatok és önálló alkalmazások összefüggő struktúráját 
jeleníti meg az adatfelhasználás szemszögéből (Marco, D., Jennings, M., 2004), avagy az üzleti szempontból 
elkülönített entitások logikai relációt bemutató adatbázis terv. 
12 Fizikai adatbázisterv: A logikai adatbázistervben meghatározott entitások közötti relációkat a kapcsolatban 
szereplő attribútumok megnevezésével és az entitásokban betöltött szerepükkel együtt bemutató adatbázis terv. 
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• Technikai tesztelések – adatmennyiségi és adatminőségi ellenőrzések. 

A tesztelés jellemzően egy teszt környezetben, tesztadatokon történik. A tesztadatok 
előállítása a következő feladatokat jelenti egyrészt a forrásokkal való adategyezések, másrészt 
az adatkinyerések tesztelésének szempontjából: 

• A forrásokkal való adategyezés teszteléshez szükséges adatokat az érintett 
forrásrendszerekben a valós (éles) adatok duplikálásával célszerű előállítani, amelyet a 
teszt környezetbe másolnak. Fontos, hogy a teszt adatok a megfelelő struktúrában, 
időben és mennyiségben álljanak rendelkezésre annak érdekében, hogy a tesztelési 
tervben meghatározott teszt scenario-k végrehajthatóak legyenek. Gyakori probléma a 
különböző, nem az előre definiált időpontokban érvényes adatok duplikálása 
tesztadatnak, amely már egy másik rendszer állapotot tükröz, így azokon való tesztelés 
hibás eredményt hozhat. 

• A többi funkció teszteléséhez (jellemzően adatkinyerések) szükséges adatokat maga az 
integrált alkalmazás állítja elő a saját, előzőekben már letesztelt adatainak 
duplikálásával. 

Az elemzési lépés végén rendszerspecifikáció készül, amely tartalmazza a fenti elemzési 
tevékenységek eredményeit egységes szerkezetben. Itt határozzák meg, hogy a bevezetés, 
vagy fejlesztés során milyen szabványokat (tervezési, fejlesztési, tesztelési stb.) használnak 
majd. 

Az elemzési lépés végén a következő eredménytermékek állhatnak elő: 

• Rendszerspecifikáció , amelyben a következő területeket érintik: 

o Szabványok és konvenciók; 

o Mentési és visszaállítási megközelítés; 

o Adatminőségi követelmények és megállapítások; 

o Jogosultsági rendszer terv; 

o Részletes logikai modell; 

o Technikai architektúra; 

o Kiindulási kapacitásterv; 

o Adatbeszerzési megközelítés; 

o Rendszeradminisztrációs megközelítés; 

o Részletes rendszerműködési követelmények; 

o Technikai kockázatok kezelése és elemzése; 

• Adatmodell és forrásrendszerek megfeleltetése; 
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• Származtatott értékek, aggregátumok definíció; 

• Fizikai adatbázis modell; 

• Integrációs teszt terv; 

• Részletes interfész specifikáció; 

• Részletes program specifikáció. 

 

5. Megvalósítás 

A megvalósítási fázis során készülnek el a működő rendszert alkotó adatbázis struktúrák, 
programok, jelentések, jelentés sablonok, felhasználói felületek. 

A fizikai adatbázis struktúra megvalósítása során a logikai adatbázis tervet kiegészítik azokkal 
az információkkal, amelyek az adatbázis fizikai struktúra létrehozásához szükségesek. Az 
integrált alkalmazásban létrehozzák a fizikai adatbázis struktúrákat és a szükséges adatbázis 
objektumokat. 

Elkészülnek továbbá az adatmozgató és transzformáló programok, amelyek a fizikai adatbázis 
struktúrába mozgatják és a megfelelő módon transzformálják a forrásokból az adatokat. 

Ebben a lépésben kell telepíteni a projektben résztvevők számára a fejlesztéshez szükséges 
szoftver eszközöket, valamint létre kell hozni a fejlesztési, tesztelési és éles környezeteket. Az 
így létrehozott környezetekben ki kell alakítani a jogosultsági rendszert. 

Elkészülnek a rendszerspecifikációban definiált, integrált adatokat használó 
funkcionalitásokra épülő felhasználói felületek és a felületekhez tartozó jelentések. 

Fontos elkészíteni az üzemeltetési kézikönyvet és a felhasználói kézikönyvet, amelynek része 
a felhasználói felületek és jelentések funkcionális dokumentációja is. Itt nyeri el végleges 
formáját és tartalmát a fejlesztési dokumentáció is. 

Az egyes komponensek a fejlesztés során tesztelésen esnek át (alrendszer teszt), de az egész 
elkészült rendszer együttes tesztelését egy külön, önálló lépésben szoktál végrehajtani 
(rendszer teszt). 

A lépés végére létrejövő eredménytermékek a következők: 

• Technikai Architektúra; 

• Fizikai adatbázis; 

• Adatbeszerzési programok és interface-ek; 

• Transzformációs és aggregáló programok; 

• Alapriportok; 
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• Felhasználói felületek és funkcionalitások; 

• Adatbányász alkalmazások; 

• Aggregált riportok és jelentések; 

• Üzemeltetési kézikönyv; 

• Felhasználói kézikönyv; 

• Fejlesztési dokumentáció, mely lehetővé teszi az üzleti felhasználók számára is a 
továbbiakban riportok készítését. 

 

6. Rendszer átadás 

A rendszer átadás során ellenőrzik az integrált alkalmazás megfelelő adatbetöltéseit és 
szinkronizációit, valamint elvégzik a rendszer felhasználóinak betanítását. A betanítás során 
mind a rendszer különböző szintű felhasználói csoportjait, mind pedig az adminisztrátorokat 
be kell tanítani. 

Az átvételi időszak az üzemi állapot beindításával ér véget, amikor a végfelhasználók az új 
rendszerben megkezdik a napi munkát. 

A lépés végére létrejövő eredménytermékek a következők: 

• Elfogadott felhasználói átvételi teszt; 

• Működő integrált alkalmazás; 

• Implementált alkalmazások. 
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2. SZ. MELLÉKLET – TELJES EK DIAGRAM 

Az alábbi egyed-kapcsolat diagram a dolgozatban ismertetett modelleket foglalja össze egyetlen ábrában. Az 
ábra – ahogyan a dolgozaté is – központi eleme az adatelem, amelyet sárga színnel jelöltem. A fizikai metaadat 
entitások, amelyeket a szakirodalom adaptálásával határoztam meg szürke színnel találhatóak az ábrában. Az 
üzleti metaadat entitások, amelyek a saját kutatás eredményei narancssárga színnel találhatóak az ábrában, míg 
a projektmenedzsmenthez kapcsolódó metaadat entitások, amelyek adatelemekhez való kapcsolása jelenti az 
újdonságot, zöld színnel jelennek meg. 

 

 

 


