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ADATBÁZIS TRENDEK

• „Adatos” állások
• Adatbázis kezelés fejlődése
• Big data
• Gépi tanulás – mesterséges intelligencia



MUNKAERŐPIAC

• Forbes: 15 In-Demand Tech-Focused (And Tech-Adjacent) 
Skills And Specialties, 2022

• 1. Software Development
• 2. Artificial Intelligence
• 5. Big Data
• 6. Data Analytics

Data Analyst Salary in Hungary | PayScale

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/07/11/15-in-demand-tech-focused-and-tech-adjacent-skills-and-specialties/?sh=242f19f338d8
https://www.payscale.com/research/HU/Job=Data_Analyst/Salary


Why There Will Be No Data Science Job Titles By 2029 (forbes.com)
Viszlát, adattudósok! Ezek a munkakörök sehol sem lesznek 10 év múlva – Forbes.hu

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/02/04/why-there-will-be-no-data-science-job-titles-by-2029/?sh=14f2ed553a8f
https://forbes.hu/uzlet/viszlat-data-scientists-ezek-a-munkakorok-nem-lesznek-10-ev-mulva/


MIRE KÉSZÍTJÜK FEL A DIÁKOKAT/HALLGATÓKAT?

A munkám a szenvedélyem: Vásárhelyi Orsolya adattudós | Marie Claire

„Állítólag nem léteznek még azok a szakmák, amelyek a
most iskolába járó gyerekek számára a legvonzóbbak
lesznek felnőtt korukban. Amilyen gyorsan változik a világ,
olyan gyorsan születnek új szakmák, és mennek ki a
divatból régiek. Amikor Vásárhelyi Orsolya általános
iskolába járt, Magyarországon még senki nem ismerte az
adattudós kifejezést.”

Arató Szandra - Mesterséges intelligencia munkák - Adattudós, ML
engineer, Big Data Specialist - YouTube

https://marieclaire.hu/riporter/2020/02/10/a-munkam-a-szenvedelyem-vasarhelyi-orsolya-adattudos/
https://www.youtube.com/watch?v=JoVxMj_GVu0


ADATOK TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE SZÁMÍTÓGÉPPEL 

• 1950-es és korai 1960-as évek:
• Lyukkártya
• Mágnesszalag

• 1960-as évek vége és 1970-es évek:
• Merevlemez – közvetlen adatelérés

IBM 3340 „Winchester”
1974, 35/70MB



HIERARCHIKUS MODELL

• IMS (IBM Information Management System)
• Az Apollo programban használt űrhajók és 

Saturn V leltárhoz készítették
• Még mindig használják!

DEPT

EMP

CHILD OFFICE

(DEPT #, BUDGET)

(NAME, SALARY)

(CHILD NAME, AGE) (OFFICE #, SIZE)

IBM Information Management System – Wikipedia
M. Stonebraker, Gerald Held - Networks, Hierarchies and Relations in Data Base Management Systems

17, 25M

Sue, 10

12, 500

Fischer, 10k

Jones, 12k

Adams, 14k

12, 500
12, 500

Peter, 4
Dave, 7

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Information_Management_System
https://digitalassets.lib.berkeley.edu/techreports/ucb/text/ERL-m-504.pdf


HIERARCHIKUS 
MODELL DEPT

EMP

CHILD OFFICE

(DEPT #, BUDGET)

(NAME, SALARY)

(CHILD NAME, AGE) (OFFICE #, SIZE)

1 System R cs262a, Lecture 2 Ion Stoica (adapted from Joe Hellerstein’s notes) - ppt download (slideplayer.com)
M. Stonebraker, Gerald Held - Networks, Hierarchies and Relations in Data Base Management Systems

17, 25M

Sue, 10

12, 500

Fischer, 10k

Jones, 12k

Adams, 14k

12, 500
12, 500

Peter, 4
Dave, 7

Útvonal alapú. Túlbonyolított és rugalmatlan! 
A keresések nem optimalizálhatók!
(Tanuljunk a történelemből: Objektumorientált adatbázisok – rossz irány)

https://slideplayer.com/slide/11759075/
https://digitalassets.lib.berkeley.edu/techreports/ucb/text/ERL-m-504.pdf


MODERN ADATBÁZIS RENDSZEREK

• Ted Codd, relációs adatmodell, 1970 IBM
• ACM Turing Díj
• IBM Research - System R prototípus
• UC Berkeley - Ingres prototípus

• Relációs algebra, relációs adatbázisok
• Az adatokat „relációk” (táblák) tárolják
• A relációkon működő relációs operátorok 

relációkat adnak eredményül

• Az első termék:
• Oracle, 1979



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 
ADATBÁZISOK MINDENHOL

• Bankolás: tranzakciók
• Vasút/Légitársaságok: menetrend, foglalások
• Telekommunikáció
• Egyetemek: regisztráció, jegyek
• Értékesítés: ügyfelek, termékek, vásárlások
• Gyártás: folyamatok, leltár, rendelések, beszerzési láncok
• HR: alkalmazottak adatai, könyvelés, adózás
• ….



SZABVÁNYOSÍTÁS

A Ford T-modellben a bal oldali kar állítja a hátsó kerék
rögzítőfékjét, és üresbe állítja a sebességváltót. A jobb oldali kar
vezérli a gázadást. A kormányoszlop bal oldalán található kar a
gyújtás időzítését módosítja. A bal lábpedál váltja a két előremeneti
fokozatot, míg a középső pedál vezérli a hátramenetet. A jobb
pedál a fék.



SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

• Szabványok ANSI: 1986, ISO 1987
• Akkoriban a legtöbbet használt programozási nyelvek:

Ada, C, Pascal, Lisp, Fortran

• Stackoverflow: 
Developer Survey, 2021
Most Popular Technologies
https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#overview

• Különböző SQL nyelvjárások
(Oracle,  MS SQL Server, 
PostgreSQL,…)

https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#overview


1990-ES ÉVEK …

• Nagy több terrabájtos adattárházak, döntéstámogató és 
adatbányász eszközök

• Internet …
• Webkereskedelem elterjedése
• (Objektum orientált) és objektum-relációs adatbázisok

• Földrajzi adatok
• (Multi-)média adatok



2000-ES ÉVEK • Szöveg, kép, multimédia 
adatok

• Földrajzi adatok
• Gráfok
• Idősorok

Telekommunikáció

Szenzorok

Pénzügyi tranzakciók

WWW
Média

Közösségi média

Vásárlások

Biológiai adatok

Távérzékelés
Műholdak



INFORMÁCIÓ
TÁROLÁS

The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information | Science

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1200970


BIG DATA -2000-ES ÉVEKTŐL

• Big data
• Big volume, big velocity, big variety

• Scale out/horizontal scaling

• NoSQL 
• (Not using SQL)
• (Not only SQL)
• Not yet SQL?!

• (Google cloud spanner)
Spanner (database) – Wikipedia
historical trend of the popularity ranking of database management systems (db-engines.com)
Scaling up vs scaling out your security segmentation | microsegment.io

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanner_(database)
https://db-engines.com/en/ranking_trend
https://microsegment.io/post/2019-09-15-scale-up-vs-scale-out/


The amazing history of the Data Byte | Learnworthy.net
Hystorical Cost of Computer Memory and Storage | hblok.net

https://learnworthy.net/the-amazing-history-of-the-data-byte/
https://hblok.net/blog/posts/2017/12/17/historical-cost-of-computer-memory-and-storage-4/


2015



DIGITÁLIS ADATOK MENNYISÉGÉNEK NÖVEKEDÉSE

• A tárolt adatmennyiség 
20 havonta duplázódik

Data Age 2025: the datasphere and data-readiness from edge to core (i-scoop.eu)

https://www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/data-age-2025-datasphere/


ADATOK A TERMÉSZETBEN

• Az emberi testben tárolt adat mennyisége:
150 zettabájt

• A DNS szekvencia: 1.5GB, 10-100 billió (10E12, tera-) 
sejt

• A megfigyelhető univerzum csillagainak száma: 
10E24 (zetta: 10E21)

21



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA



PÉLDA: PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS

• A hozam maximalizálása a felhasznált erőforrások 
csökkentése mellett

• Mérések
• Terményátlag, terület jellemzői, szervesanyag tartalom, 

páratartalom, nitrogén, pH,…
• Adatgyűjtés

• Traktorok, kombájnok,…; drónok; műholdak
• Távérzékelés adatok

• Hetente 2x az öntözéshez
• Havonta 2x a növénykár felméréshez
• 2-5m2 felbontás

Mi az a precíziós gazdálkodás és hogyan kezdjünk hozzá? - Agrárközösség (agrarkozosseg.hu)

https://agrarkozosseg.hu/mi-az-a-precizios-gazdalkodas-es-hogyan-kezdjunk-hozza/


BIG DATA LEHETŐSÉGEK

Personalized medicine – big data
https://www.google.com/search?q=personalized+medicine+big+data

https://www.google.com/search?q=personalized+medicine+big+data


ADAT AZ ÚJ OLAJ

• A mesterséges intelligencia csak annyit ér, 
amennyi/amilyen adat mögötte van
„Artificial intelligence is only as good as the data it crunches.”

Why Data Is The New Oil, 
Fortune, 11.07.2016.



ADATMÉRNÖKSÉG VS. 
GÉPI TANULÁS



FIGYELMEZTETÉS: A SZÁMÍTÓGÉP ALAPÚ SZEMÉLYISÉGJEGY 
MEGHATÁROZÁS PONTOSABB, MINT AZ EMBERI

Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans (pnas.org)

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1418680112


Tristan Harris: How a handful of tech companies control billions of minds every day | TED Talk

https://www.ted.com/talks/tristan_harris_how_a_handful_of_tech_companies_control_billions_of_minds_every_day#t-5109


ÖSSZEFOGLALVA

• Az adattudományok az informatika egyik 
meghatározó területe

• Keresett a munkaerőpiacon
• „Állítólag nem léteznek még azok a szakmák, 

amelyek a most iskolába járó gyerekek számára a 
legvonzóbbak lesznek felnőtt korukban.”

• Adatkezelés fejlődése – lyukkártyától RDBMS-ig
• Big data – az adat az új olaj
• Gépi tanulás – jó adat kell hozzá

zsedrovits.tamas@itk.ppke.hu

mailto:zsedrovits.tamas@itk.ppke.hu?subject=Digit%C3%A1lis%20kult%C3%BAra%20tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9s%20el%C5%91ad%C3%A1s


• A 20 kötelező adattudós készség az adattudományi 
állások megszerzéséhez (ciksiti.com)

• Adatelemző állás, munka - 142 állásajánlat | Profession
• (2) data analyst Jobs in budapest | LinkedIn
• HVG JOBLINE.HU
• Toborzás az adattudományok területén | Hays Technology
• 5 Trends in the Database Job Market | Datamation
• Database Job Market Trends to Watch – ValiantCEO
• Data Analyst Salaries Around the World (Based on 

Industries, Countries and Experience) (simplilearn.com)
• A Complete Guide to Business Analyst Salaries in 2022 | 

DataCamp

TOVÁBBI HIVATKOZÁSOK
Munkaerőpiac

https://ciksiti.com/hu/chapters/5798-the-20-must-have-data-scientist-skills-to-get-data-science-j
https://www.profession.hu/allasok/1,0,0,adatelemz%C5%91
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=3320869793&f_F=anls%2Cit&f_T=370%2C340%2C2732%2C29&keywords=data%20analyst&location=budapest&originalSubdomain=hu&sortBy=R
https://jobline.hu/allasok/25,1154,1291,200242,200823,200824,200853,201003,201118,201121,201847
https://www.hays.hu/it/data-analytics
https://www.datamation.com/careers/database-job-trends/
https://valiantceo.com/database-job-market-trends-to-watch/
https://www.simplilearn.com/data-analyst-salaries-article
https://www.datacamp.com/blog/complete-guide-to-business-analyst-salaries
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