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1. Bevezetés
Adatelemzés olyan adatelemzési módszereket foglal magában, melyek célja az aktuális adathalmazban megbúvó rejtett információk feltárása. Az adatelemzés célja, olyan nem triviális,
érvényes, korábban ismeretlen információk kinyerése, melyek várhatóan hasznosnak bizonyulnak. Az adatelemzés összetett, multidiszciplináris tudományterület, mely az
adatbázis-technológia, gépi tanulás, a statisztika, és többek között a vizualizáció mentén alakult
ki.
Az adatelemzést többféle terminussal is illetjük, attól függően, hogy az adatelemzés mely része
kap nagyobb szerepet.
• Adatbányászat: ebben a terminusban nagy szerepet kap a nagy mennyiségű adatok
elérése és feldolgozása, valamint a rejtett adatok kibányászása. Ide tartoznak a következők
is:
– Web bányászat
– Szövegbányászat
• Statisztika: az adatok statisztikai leírása, modellezése kap nagyobb szerepet
• Big Data: a big data problémákon jellemzően a nagy mennyiségű adatok elosztott
tárolásán és a nagy mennyiségben beérkező adatok valós idejű feldolgozását értjük
• Gépi tanulás (Machine learning): Azon eszközök gyűjteménye, melyek az adatelemzésben
hasznos segítségünkre lehetnek.
• Vizualizáció: adatok vizuális megjelenítése a könyebb áttekinthetőség, megértés érdekében.
Az adatelemzési feladatok csoportosítása
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• Analitika (Deszkriptív)
• Előrejelzés (Prediktív)
Adatelemzési módszerek, eszközök
•
•
•
•
•
•
•
•

Regresszió
Idősorok elemzése
Predikció
Osztályozás
Klaszterezés
Outlier és anomália detekció
Minták felismerése
Asszociációs szabályok kinyerése (szabálykinyerés)

Az adatelemzés felhasználási területei:
• Tudomány: Folyamatok megismerése, analizálása, előrejelzés
• Üzleti élet, kereskedelem, marketing: Kampányoptimalizáció; Vásárlói kosár elemzése;
Direkt reklámok; Vásárlói útvonalak feltérképezése; Vásárlói viselkedés-feltárás
• Pénzügyi szféra: Kockázatkezelés; Hitelbírálat; Biztonsági pénzkihelyezési követelményeinek
való megfelelés; Tőzsdei előrejelzés
• Telekommunikáció: Elvándorlás előrejelzés; Díjcsomagok ajánlása; Keresztértékesítési
ajánlatok; Közösségképzés; Árazás; Ügyfélszolgálat optimalizálása
• Orvostudomány: Diagnosztika; Génkutatás
• Gyógyszeripar: Gyógyszerkutatás; DNS elemzése; Hatásfokkutatás; Gyógyszerterítési és
-fogyasztási predikció
• Mezőgazdaság: Viselkedés-elemzés; Távérzékelés; Génjavítás; Élőkörnyezeti hatáselemzés
• Biztonság: Epizódkutatás; Csalásdetekció; Bűncselekmény-felismerés; Arcfelismerés
• Autóipar: Gyalogos-felismerés; Táblafelismerés; Baleseti helyzet-felismerés
• Sport: Teljesítmény-elemzés
• ...

2. Adatok
Az adatok elemzése során a rendelkezésre álló adatok jellegüktől függően a következők lehetnek:
• Strukturálatlan: Nem illeszthető rájuk könnyen értelmezhető és használható adatmodell.
Pl. videó, audió, hosszabb szöveg, blog, elektronikus könyv. (Pl. szövegbányászat a
szövegben lévő struktúrák kiaknázásával foglalkozik)
• Félig strukturált adatok: Átmenet. A tárolás tartalmaz olyan formai elemeket, melyek
az egyes tartalmi részeket egymástól elkülönítik, de nem tekinthetők strukturált adatoknak.
Pl. XML dokumentum, e-mail, ahol megjelenik struktúra, viszont számos adat ömlesztve
érhető csak el (xml leírások, szövegtörzs)
• Strukturált adatok: Az információ elemi szintű adatokra oszlik. Leggyakrabban táblázatos formában jelennek meg (sorok: objektumok, oszlopok: objektumok tulajdonságai, pl.
relációs adatbázis).
A következőkben struktúrált adatokon dolgozunk, vagy feltétlezzük, hogy az adatfeldolgozás első
lépése, hogy strukturált formára alakítsuk az adatokat.
Objektumok: A struktúrált adatok objektumokat tartalmaznak, az objektumok rendszerezik
az adatokat. Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy egy objektum egy az objektumra jellemző
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attribútumok gyűjteménye. Az objektumok és az objektumhoz tartozó adatok, attribútumok
közötti kapcsolat a következőképpen mutatható be:
objektumok

attribútum1

attribútum2

attribútum3

objektum1
objektum2
...

változó11
változó21
...

változó12
változó22
...

változó13
változó23
...

Változók: Strukturált adatok objektumainak tulajdonságai, attribútumai.
Változók csoportosítása származtatásuk alapján:
• Alapadatok: közvetlenül mért, rendelkezésre álló adatok.
• Származtatott adatok: más adatból, adatokból származtatott adatok.
A változók csoportosítása értékkészlet szerint:
• Alternatív vagy bináris: A változó jellemzően két értéket vehet fel. (Pl. férfi-nő, igen-nem,
0-1)
• Diszkrét (kategorizált): Csak bizonyos értékeket vehet fel. (Pl. rangsorok, darabszámok,
évszámok, kategóriák. . . ) Matematikailag megfogalmazva; létezik leképezés a diszkrét
adatok és a természetes számok egy részhalmaza között.
• Folytonos: Egy intervallumon tetszőleges értéket vehetnek fel. (Pl. súly, vérnyomás, . . . )
Csoportosítás jellegük szerint:
• Kvalitatív/minőségi: megállapítható
• Kvantitatív/mennyiségi: mérhető
A változók mérési skálája lehet:
• Nominális (névleges) skála: Csak megkülönböztetésre használhatjuk (azonos, különböző).
Műveleteket az értékeken végezni nem lehet. (Pl. budapesti kerületek: diszkrét kvalitatív
adatok, faktorok)
• Ordináis (sorrendi) skála: Megkülönböztet és sorrendet is mutat (kisebb, nagyobb, egyenlő),
viszont a távolságok nem számszerűsíthetők. (Pl. sávos adatok: életkor, település lélekszám,
jó/rossz, hideg/meleg: diszkrét, kvalitatív adatok, faktorok)
• Intervallum (metrikus) skála: Két érték különbségét is mutatja. Nem rendelkezik zéró
ponttal. (Pl. országminősítő skála, vizsgadolgozatok eredményei: diszkrét kvantitatív
adatok)
• Arányskála (proportional): Két skálaérték arány értelmezhető, van zéró elem (ami az
érték hiányát jelzi). Bármilyen művelet elégezhető. (Pl. testmagasság, testsúly: folytonos
kvantitatív adatok)
Adatok tárolás típusai:
•
•
•
•
•

Numerikus
Szöveges
Felsorolás
Bináris
Logikai

Adathalmazok jellege:
• Ponthalmazok: Egy objektum az attribútumok halmazával írható le. Az objektumok
időbeli sorrendje nem értelmezhető.
3

1. ábra. Adatelemzési módszerek
• Idősorok: Egy objektum esetében értelmezzük annak idejét is. Az objektumok sorrendisége is fontos tényező.

3. Adatelemzési módszerek, eszközök
Az adatelemzési módszerek, illetve eszközök két meghatározó tudományterülete a statisztikai
analízis, valanint a gépi tanulás témaköre.
A statisztika információk összegyűjtésének, leírásának, elemzésének, értékelésének, közlésének
tudományos módszertana. Felhasználását tekintve többféle tudományágát különböztethetjük
meg:
• Leíró statisztika: információk összegyűjtése, összegzését, tömör jellemzését szolgáló
módszerek. Leíró statisztika alakalmazása esetében nem állítunk fel hipotéziseket, csak
összegezzük az információkat. Ide tartoznak a következők:
– Adatgyűjtés
– Adatok ábrázolása
– Adatok csoportosítása
– Adatok osztályozása
– Eredmények megjelenítése
• Következtetés statisztika: jelenségekre, folyamatokra vonatkozóan olyan megállapításokat tehetünk, amelyek nem csak a közvetlen megfigyelésen alapulnak:
– Becslés
– Hipotéziselmélet
• Statisztikai döntéselmélet: a véletlen környezet által bekövetkező események figyelembevétele mellett, több cselekvési lehetőség közül az optimálisnak vélt kiválasztásához ad
számszerű információkat.
– Valószínűségelmélet,
– Játékelmélet
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– Statisztikai megfigyelések
A 1. ábrán a gépi tanulás (machine learning) csoportjait, eszközeit, valamint a megoldanó
feladatokat tekinthetjük át. A gépi tanulás a példa adatokon egy matematikai modellt épít,
melyet tanító adathalmaznak (training data) is nevezünk, annak érdekében, hogy a előrejelzéseket,
illetve döntéseket végezhessünk a tényleges döntések konkrét legprgramozása helyet.
A gépi tanulás alapvetően az alábbi kategórákra bontható:
• Felügyelt tanulás (supervised learning): A felügyelt tanulás során az algoritmus matematikai modellt épít egy adatkészletből, amely mind a bemeneteket, mind a kívánt
kimeneteket is tartalmazza. Például, felügyelt tanulásról beszélünk egy feladat esetében,
mely arra kíváncsi, hogy egy adott kép tartalmaz egy egy megadott objektumot. Ekkor a
tanító adathalmazban lesznek olyan képek, melyen szerepel az adott objektum és olyanok is,
amin nem. Ekkor minden kép fel van címkézve aszerint, hogy a kép tartalmaz-e objektumot,
vagy sem. A felügyelt tanulás két alpvető módszert tartalmaz:
– Osztályozás (classification)
– Regresszió (regression)
A felügyelt tanulás jellemzője, hogy a rendelkezésre álló adathalmazt több csoportra bontjuk:
1. Tanító adathalmaz: az alkalmazott modellt ezen a halmazon hozzuk létre
2. Verifikációs adathalmaz: a modell paramétereit ennek segítségével finomítjuk
3. Teszt adathalmaz: a modellt ezen a halmazon teszteljük
• Felügyelet nélküli tanulás (unsupervised learning): A felügyelt nélküli tanulási algoritmusok matematikai modellt állítanak fel olyan adathalmazból, amely csak bemeneteket
tartalmaz, és nincs hozzárendelve a kívánt kimenetet reprezentáló címke. A felügyelt
tanulás módszerek a következők:
– Csoportosítás (clustering)
• Megerősítéses tanulás (reinforcement learning): Szoftver ágensek esetében használjuk
annak érdekében, hogy az ágens a saját cselekedetinek következményeiből tanuljon. (pl.
robot navigáció) – nem része az tananyagnak
Ezeken túl az adatbányászat és adatelemzés témaköre tobábbi módszereket is magában foglal,
mint:
• Minták felismerése (sequence clustering), asszociációs szabályok (association rules)
kinyerése
• Outlier detekció (outlier detection) és anomális detekció (anomaly detection)
Az idősorok elemzése (time series analysis), valamint előrejelzés, predikció (forecast, prediction) a regresszió módszerének egyfajta kiterjeszteként is tekinthető.

3.1. Osztályozás
Az osztályozás a felügyelt tanulás egyik módszere. A rendelkezésre álló elemek előre meghatározott
osztályokba való sorolása, amelynek során azt tanulja meg az algoritmus folyamatos pozitív és
negatív megerősítések segítségével, hogy mi alapján lehet az egyes elemeket a megfelelő csoportba,
osztályba tenni. Tipikusan felismerési feladatok tartoznak ide. Abban az esetben használjuk, ha
a kimeneti értékek száma korlátozott.
Az osztályozás általános jellegét a 2. ábra mutatja:
Az osztályozás során megadott paraméterek által felvett értékek mentén soroljuk osztályokba az
egyes objektumokat. Mivel túlillesztés elkerülendő, meg kell találjuk a komporomisszumot az

5

2. ábra. Osztályozás
osztályok száma, a használt paraméterek száma, valamint a pontosság között. Osztályozás során
előfordulnak hibás osztályba sorolások is.
A legfontosabb megoldandó feladatok:
• Hány osztályt definiálunk?
• Mi alapján soroljuk osztályokba az egyes objektumokat?
Eszközök:
• döntési fa
• Bayes-i módszerek
• neuráis hálók
Alkalmazások:
•
•
•
•

Hitelbírálat
Csalási minták azonosítása
Kockázatelemzés
Spam szűrő

3.1.1. Döntési fa
A döntési fák megalkotását gyakran alkalmazzák az osztályozási feladatok megvalósítására. A
döntési fákat ezekben az esetekben arra használjuk, hogy a ponthalmazok attribútumai szerinti
döntésekkel azokat csoportokba soroljuk.
Egy osztályozásra használt döntési fát láthatunk a 3. ábrán.
A példa döntési fa a Titanic-on tartózkodókat osztályozza a tulajdonságaik alapján túlélőkre
(Survived) és halottakra (Died). (Az ábrán a sibsp azt jelzi, hogy az adott személy melyik
fedélzeten utazott.) A döntési fa a következő csomópontokat tartalmazza:
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3. ábra. Döntési fa
• Kiindulási pont: Innen indul el a döntési sorozat.
• Elágazás: Minden elágazásban egy-egy paraméter értéke szerint kell elvégezni a döntést.
Ez lehet kétértékű (bináris fa), vagy akár többértékű döntés is.
• Levél: A levelekben történik meg az osztályba sorolás. A döntési fáknál meg szokás adni
az egyes levelekben a következőket:
– Milyen a támogatottsága: a tanító adathalmaz hány elemére (vagy mekkora részére)
terjed ki az adott feltétel sorozat.
– Milyen a megbízhatósága: adott döntés esetében milyen valószínűséggel helyes az
osztályba sorolás.
A döntési fát tanító adathalmazon hozzuk létre. Itt fontos, hogy olyan paraméterek szerint
hozzunk döntéseket, melyek megfelelő nagyságú, azaz elemszámú és jellemző csoportokat hoznak
létre.
Amennyiben egy adathalmazon túl kevés osztályt definiálunk a találati arány nem lesz meggyőző,
amennyiben viszont túl sokat (például az összes elemére kiterjedő döntéssorozatot alkotunk meg)
túlillesztés jöhet létre, ami ugyan a tanító adathalmazon 100%-os találati arányt, míg valós
adatok esetében igen gyenge eredményt hozhat.

3.2. Regresszió
Regresszió általában létező, megismerhető, de hiányzó értékek becslése más paraméterek segítségével (pl. valakinek a korát becsüljük egyéb jellemzőiből). Olyan felügyelt tanulás, melyen a
kimeneti értékek folytonos, nem korlátos értékkészletűek (pl. hossz, magasság, hőmérséklet, ár).
A regresszió esetében az egyes paraméterek összefüggéseit vizsgáljuk és számszerűsítjük.
Példaként a 4. ábrán a GDP és a várható életkor közötti összefüggést láthatjuk. Regresszió
segítségével megállapíthatjuk a két változó közötti összefüggést, valamint a felügyelt tanulási
módszernek megfelelően becsülhetjük adott ország GDP-je alapján a várható élettartamot.
Eszközök:
• Regressziós módszerek
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4. ábra. Várható élettartam egy ország GDP-jének függvényében
Alkalmazások:
• Hitelbírálat
• Kockázatelemzés
• ...

3.3. Klaszterezés
A szegmentálás/klaszterezés (lásd 5. ábra) egy felügyelet nélküli tanulás, ahol a rendelkezésre
álló elemeket csoportosítjuk valamilyen tulajdonságuk, vagy tulajdonságaik alapján. Az osztályozással szemben itt nincs megerősítés, az algoritmus maga keres kohéziót az adatok között,
illetve közvetlenül nem befolyásolható, hogy milyen tulajdonság alapján alakuljon ki a csoport.
Tipikusan az ügyfélkör pontosabb megismerésére használt eljárási technika.
Eszközök:
• dimenzió csökketés
• adatok sűrűségének elemzése
• távolság definíciók
Alkalmazások:
• Piacszegmentálás
• Meghibásodás analízis
• Csalási minták azonosítása
3.3.1. Dimenzió csökkentés
A dimenzió csökkentése a jellemzők vagy a bemenetek számának csökkentésére szolgáló folyamat.
A folyamat során fontos szerepet játszik az adatok összefüggőségének vizsgálata.
A legfontosabb algoritmusa a főkomponens analízis (PCA, Principal Component Analysis)
és a szinguláris értékfelbontás (SVD, Singular Value Decomposition). A PCA a leginkább
variáns irányokat és arra merőleges komponensekkel feszít ki egy új attribútum teret. Normalizált
változók esetére az SVD és a PCA ekvivalens módszerek.

8

Osztályozás és csoportosítás alapfelada

5. ábra. Klaszterezés
Kép forrása: Ramaswamy S , Golub T R JCO 2002;20:1932-1941

6. ábra. Főkomponens analízis
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7. ábra. CO2 kibocsájtás idősor és alőrejelzés

3.4. Idősorok elemzése, előrejelzés, predikció
Idősorelemzés sorrendfüggő, vagy egymást követő adatsorok elemzése, pl. EKG görbék, hangok,
tőzsdei árfolyamok, génszekvenciák tartoznak ide. Kevésbé nyilvánvaló, de pl. az aláírásfelismerés egyes esetei is ide sorolhatóak.
A 7. ábrán egy CO2 kibocsájtási görbe látható, mely jellemzően tartalmazza az összes olyan
komponenst, ami az idősorokra jellemző (trend, szezonális változás).
Az előrejelzés jelenleg még nem ismert nem létező érték becslése, közelítése múltbéli tapasztalatok
alapján idősorok esetében.
A 7. ábra kék vonallal ábrázolt része előrejelzés a korábbi adatok alapján, melyen látható, hogy
a becslés bizonytalansága az idővel folyamatosan növekszik.

3.5. Minták felismerése és asszociációs szabályok kinyerése
Egy ponthalmazon belüli minták felismerése olyan összefüggő változókhoz rendelt értékek
felismerését jelenti, melyek gyakran fordulnak elő egy adathalmazon. Az ilyen értékhalmazok
közötti összefüggések közötti asszociációk megtalálása az asszociációs szabályok kinyerése.
Az A és B értékhalmazok közötti asszociációk (A ⇒ B) leírásához három jellemzőt használunk:
• Támogatottság (support):
sup(A, B) = P (A ∪ B)
,azaz milyen gyakorisággal következik be az A és a B halmaz egyszerre.
• Bizonyosság (confidence):
P (A ∪ B)
conf (A, B) =
P (A)
, azaz amennyiben bekövetkezik az A esemény, milyen valószínűséggel következik be B is.
• Lift:
P (A ∪ B)
lif t(A, B) =
P (A)P (B)
, azaz a teljes B bekövetkezéséhez képset milyen arányban fordul elő az asszociációs szabály.
Eszközök:
• Asszociációk
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• Szekvenciális minták
Alkalmazások:
• Vásárlói kosár elemzés

3.6. Outlier és anomália detekció
Egy adathalmaz vizsgálata esetében fontos észrevennünk azokat az eseteket, melyek az adatok
átlagos viselkedésétől jelentősen eltérnek. Ennek alapján megkülönböztetjük a következőket:
• Anomália: Az anomália jellegű adatok megjelenése működési rendellenességre utal,
ezért jellemzően hibás működés, adatkinyerés, ábrázolás eredménye. Például környezeti
hőmérséklet mérése esetében a 1890 fok hibás adatot, anomáliát jelent.
• Outlier: Az outlier megjelenése nem feltétlenül jelent hibás adatot. Az outlier egy
nem modell szerinti viselkedés, mely a modellünk szerint bekövetkezhet, de nagyon kis
valószínűséggel. Tehát az outlier jelenthet egy olyan működést, mely a modellünkbe belefér
ugyan, de extrém kicsi valószínűséggel, valamint jelentheti azt is, hogy a modellünket
rosszul alkottuk meg.
Eszközök:
• Statisztika
Alkalmazások:
• Csalások leleplezése

4. Adatelemzés folyamata
Számos adatelemzési módszer létezik, mellyel eljuthatunk a kívánt célhoz, vagyis meghatározhatjuk az elemzendő adatok főjellemzőit, eloszlását, és modelleket alkotva leírhatjuk a
karakterisztikájukat. Az elemzéshez használt módszerek kiválasztását több tényező is befolyásolhatja. Az alkalmazott módszereket nagy mértékben meghatározza az elemzendő adatok típusa,
az elemzási cél, az elemzendő adatokra vonatkozó a priori (előzetes) ismeretek megléte, vagy
hiánya, illetve, hogy milyen elemzési módszereket szokás alkalmazni az adott tudományterületen
belül. Érdemes azonban megemlítenünk egy olyan filozófiát, melynek küvetése nagy mértékben
növelheti az elemzés hatékonyságát. Ez az adatelemzési megközelítés a feltáró adatelemzés
filozófiája.
Feltáró adatelemzés:
•
•
•
•

Maximális rálátást biztosítson az adathalmaz adataira,
Feltárja az adatokban rejlő meghatározó struktúrákat,
Meghatározza az adatokra leginkább jellemző tulajdonságokat,
Rámutasson a többi adattól nagy mértékben eltérő adatokra, feltételezéseket teszteljen, ás
adatleíró modelleket hozzon létre.

Tudásfeltárás folyamata:
• Elemzési modelltől, feladattól független.
• Kiaknázza az ember elemzési képességét, melyet a vizualizáció során aknázhatunk ki.
• Az egyes szomszédos lépések között folyamatos a visszacsatolás
A tudásfeltárás folyamatát a 8. ábrán követhetjük nyomon.
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1

Problémakör megértése

2

Adatok előkészítése

a

Kiinduló adatok

b

Adatintegráció

c Adatok megismerése
d Adatok megtisztítása
e

Transzformáció

f

Redukció

3

Új ismeretek feltárása

4

Tudás kértékelése

5

Tudás alkalmazása

8. ábra. Adatelemzési folyamat
1. Problémakör megértése – (1) Business Understanding: Szakterületi ismeretek szükségesek. A problémakör megfogalmazása szerint a feladat lehet:
• Diagnosztika: Tulajdonságok, jellemzők megismerése, feltárása
• Prognózis: Viselkedés előrejelzés
• Detection: Jellemzők, tulajdonságok, működési rendellenességek felismerése
2. Adatok előkészítése (adatok előfeldolgozása): Pl. a mérő eszközök hibás értékeket
rögzítenek. Az előkészítés célja, illetve lépései a következők.
• Egységes, a feldolgozásra előkészített adathalmaz létrehozása
• Az adatok ne tartalmazzanak hibás, téves értékeket
• Az adatok átalakítása az elemzési szempontok és algoritmusok figyelembevételével
a. Kiinduló adatok létrehozása: Milyen adatok érhetők el, milyen egyéb adat beszerzése szükséges (adatgyűjtés), melyek nem szükségesek.
b. Adatintegráció: Több adatbázis összefésülése.
c. Adatok megismerése: Feltáró adatelemzés – (2) Exploratory Data Analysis
d. Adatok megtisztítása – (3) Data Cleaning
• Redundanciák megszüntetése
• Ellentmondások, inkonzisztenciák feloldása
• Hiányzó értékek pótlása
e. Adattranszformáció: Az adathalmaz megfelelő legyen az alkalmazandó algoritmusok számára, hatékony adatelemzésre adjanak lehetőséget.
• Új adatok bevezetése
• Változók normalizálása
• Folytonos értékek diszkretizálása
f. Adatredukció: Olyan adathalmaz létrehozása, amely ugyanolyan hatékony, de
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kisebb méretű.
• Adatmennyiség csökkentése: adatfolyam mintavételezésével, vagy adatok csoportosítása
• Tulajdonságok (attribútumok) számának csökkentése: Tulajdonságokat elhagyunk,
Tulajdonságok összefésülése (pl. dimenziócsökkentés)
3. Új ismeretek feltárása (Elemzés, Adatelemzés):
• Model kiválasztás
• Model inicializálás – (4) Model Building
• Model verifikáció – (5) Model Evaluation
a. Analizálás
b. Vizualizáció
c. Megértés
4. A feltárt tudás kiértékelése: Szakterületi ismeretek szükségesek.
• A feltárt ismeretek hasznosak, újak, tartalmaznak trivialitásokat, ellentmondásoka?
• Hogyan illeszthető az eddig feltárt tudáshalmazba?
5. A feltárt tudás alkalmazása: A tudás beépítése a mindenkori gyakorlatba.

5. Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mi az adatelemzé, illetve adatbányászat célja?
Az adatelemzés, illetve adatbányászat milyen tudományterületekre támaszkodik?
Milyen jellegű feladatok megvalósítására használhatjuk az adatelemzések módszereit?
Ismertesse az adatelemzés néhány felhasználási területét! Mutasson rá példákat!
Strukturáltság szerint milyen adathalmazokat különbözetünk meg? Mik ezek jellemzői?
A válzozókat jellegük szerint milyen csoportokba oszthatjuk? Mik ezek jellemzői?
A változókat az alkalmazott skála szerint milyen csoportokba oszthatjuk? Mik ezek
jellemzői?
Az időbeliség szerint milyen adathalmazokat ismer? Mik ezek jellemzői?
A statisztika milyen területeit különböztethetjük meg?
A gépi tanulás milyen fontos csoportokat tartalmaz?
Mutasson példát felügyelt tanulásra!
Felügyelt tanulás esetében a mintahalmazt milyen adathalmazokra szokás osztani?
Mutasson példát felügyelet nélküli tanulásra!
Mutassa be az osztályozási feladat lényegét, jellemzőit, egy-két példát!
Hogy néz ki egy döntési fa, mutasson egy példát!
Mi a regresszió alapvető feladata, mutasson rá példát!
Mi a klaszterezés, mutassa be és adjon rá példát!
Mivel foglalkozik az idősorok elemzése?
Mutasson példát minták felismerésére és asszociációs szabályok kinyerésére a gyakorlatban!
Mi a különbség az anomália és az outlier között?
Mutassa be a feltáró adatelemzés filozófiájának legfontosabb szakaszait!
Mutassa be az adatbányászati legfontosabb 5 lépését!
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