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Témakörök 

• Big Data, Hadoop, Spark 
– Comparison of cluster management systems (Z. Zoltán) 

– Twitter elemzés Hadoop keretrendszerben (K. Zoltán) 

– Big Data alapú multimédiás tartalmak tárolása és feldolgozása (M. 
András) 

 

• Data Science 
– Mobil előfizetők trajektóriájának vizsgálata és vizualizációja CDR 

adatok alapján (N. Zoltán) 

– Ajánló rendszerek működési elveinek összehasonlítása és 
kontextusfüggő ajánlórendszerek vizsgálata (V. Dániel) 



Témakörök 

• NoSql, új adatbázisok 
– Térinformatikai adatok korszerű feldolgozása (P. Ákos) 

– Relációs adatbázis gráf adatbázisra való konverziójának hatékonysági 
vizsgálata (Cs. Albert) 

– Multimodell Adatbázisok Bemutatása és Összehasonlítása (P. Gergő) 

– Graph elemzések lehetőségének vizsgálata in-memory 
adatbázisokban (H. Erik) 

– SQL lekérdezőnyelv megvalósítása NoSql adatbázisokra (M. Krisztián) 

– SQL, NoSQL, NewSQL adatbázisok elemzése IoT rendszerekben (V. 
György) 



Témakörök 
Big Data, Hadoop, Spark 

• Comparison of cluster management systems (Z. Zoltán) 
– Feladat:  

• A dolgozat a Big Data témakörben használt cluster management rendszerek 
részletes vizsgálatáról és elemzéséről szól. 

– Megoldás:  
• Két legismertebb rendszereket vizsgálta: a Yarn-t és a Mesos-t. 

• Legismertebb frameworkökben futó jobok: Hadoop, Spark 

• Általánosan leírja a cluster management rendszerek infrastruktúráját, az erőforrás 
kezelését, a containerek kezelését, az ütemezési algoritmusokat, kitér a biztonsági 
kérdésekre, valamint a hibakezelési tulajdonságokra is. 

• Angol nyelvű 



Témakörök 
Big Data, Hadoop, Spark 

• Twitter elemzés Hadoop keretrendszerben (K. Zoltán) 
– Feladat: 

• Korszerű Big Data eszközök használatának vizsgálata Twitter elemzés céljából 

• Twitter jellemző: stream adat, nagy mennyiség egy nap (~15GB) 

– Megoldás: 
• Több féle architektúra megvalósítása különböző Big Data eszközzel 

• Különböző feladatok: fontos ember keresés, klaszterezés 

• Kihívás a különböző rendszerek összekapcsolása 

• Tesztelés Amazon Cloudon, és a Twitter APival történt 



Témakörök 
Big Data, Hadoop, Spark 

• Big Data alapú multimédiás tartalmak tárolása és 
feldolgozása (M. András) 
– Feladat: 

• Multimédia tartalmak feldolgozásának vizsgálata, főleg kép és videó 

– Megoldás: 
• Használt eszközök: Hadoop, Hbase, Spark 

• Korábbi munka: Hipi 

• Mérések: Kép betöltési ideje, képek mérete betöltés után, képfeldolgozás ideje 

 



Témakörök 
Data Science 

• Mobil előfizetők trajektóriájának vizsgálata és vizualizációja 
CDR adatok alapján (N. Zoltán) 
– Feladat: 

• Mobil kommunikációs adatokból tér- és időbeli trajektóriák kinyerése 

– Megoldás: 
• Telekommunikációs adatok: hívás, sms, adatforgalmi adatok 

• Kihívás: az adatok megértése, tisztítása 

• Fix mobil állomások összekapcsolása az adatokkal, ezeket össze kellett párosítani 

• Ezek alapján bevásárlóközpontok környéki mobil forgalmi vizsgálat 

 

 



Témakörök 
Data Science 

• Ajánló rendszerek működési elveinek összehasonlítása és 
kontextusfüggő ajánlórendszerek vizsgálata (V. Dániel) 
– Feladat: 

• Ajánlórendszerek kontextusfüggő összekapcsolása más adatokkal (időjárás, terület, 
stb.) 

– Megoldás: 
• Megfelelő adatok összegyűjtése, filmes, zenei felhasználói viselkedés, valamint 

területi és időjárás adatok 

• A dolgozat bemutatja az ajánlórendszerek történelmét is, hogyan fejlődtek 

• Bemutatja hogyan változik a környezettől az ajánlás 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• Térinformatikai adatok korszerű feldolgozása (P. Ákos) 
– Feladat: 

• Nosql adatbázisok használatát vizsgálja térinformatikai adatok tárolására 

– Megoldás: 
• Térinformatikai adatok szintén nagy méretűek, skálázhatóak? 

• MongoDb vs PostgreSql 

• Kitérve a különbségekre, lehetőségekre 

• Implementál egy olyan függvényt, amely egyik rendszerben sem elérhető, így 
mutatva meg a használhatóságot 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• Relációs adatbázis gráf adatbázisra való konverziójának 
hatékonysági vizsgálata (Cs. Albert) 
– Feladat: 

• A relációs adatbázisok és a gráf adatbázisok közötti migrálás és azok 
hatékonyságának vizsgálata 

– Megoldás: 
• Migrációs problémák részletes bemutatása, korábbi eredmények 

• Új ötletek megvalósítása, mérésekkel való igazolás 

• Saját migráló tool performancia tesztje, tárhely és sebesség 

• Lekérdezések sebességének mérése 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• Multimodell Adatbázisok Bemutatása és Összehasonlítása (P. 
Gergő) 
– Feladat: 

• Új model: multimodell adatbázisok hatékonysági vizsgálata 

– Megoldás: 
• Felérképezte a multimodell adatbázisok világát 

• Kihívás: ezek a rendszerek kezdetlegesek, így dokumentáció sincs mindenhol 

• Olyan lekérdezésekkel kellett megvizsgálni őket, amely több rendszeren is le tud 
futni 

 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• Graph elemzések lehetőségének vizsgálata in-memory 
adatbázisokban (H. Erik) 
– Feladat: 

• Memória alapú gráfadatbázisok vizsgálata (Memgraph, HeliosJS) 

– Megoldás: 
• Újszerű rendszerek, kevés dokumentációval 

• Korlátok vizsgálata 

• Összevetés nem memória alapú rendszerrel (Neo4j) 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• SQL lekérdezőnyelv megvalósítása NoSql adatbázisokra (M. 
Krisztián) 
– Feladat: 

• SQL lekérdezések futtatása NoSql rendszereken 

– Megoldás: 
• Fel kellett térképezni a NoSql rendszerek lekérdezési modelljét 

• Megvalósítani az SQL lekérdezésekhez a vele ekvivalens lekérdezést 

• Kisebb hatékonysági vizsgálat, hisz itt nem hatékonyabb lesz a rendszer 

 



Témakörök 
NoSql, új adatbázisok 

• SQL, NoSQL, NewSQL adatbázisok elemzése IoT 
rendszerekben (V. György) 
– Feladat: 

• SQL, a NoSQL, a NewSQL és az IoT rendszerek kapcsolatának vizsgálata 

– Megoldás: 
• Megismerni az IoT eszközöket, és a kapott adatokat 

• Megismerni az újszerű adatbázisokat (NewSql) 

• Sok hivatkozott korábbi munka 

• Elméleti megkötések (CAP tétel) 

• Mérések valós és versenyen használt adatokkal történtek 

• Több architektúra szerepel a dolgozatban, amelyet hatékonysági szempontból 
vizsgált 



Megfelelő MSc dolgozat 

1. Irodalmazás 
– Korábbi munkák megismerése 
– Saját eredmények összevetése korábbi munkákkal 

2. Megfelelő leírása a vizsgált problémának 
– Nem csak felületesen kell ismerni a működéseket, bele kell 

menni a motorház alá 

3. Megfelelő mérések elvégzése 
– Milyen tesztesetekkel lehet jól szemléltetni a problémát? 
– Mik a kritikus esetek az adott problémára? 

4. Eredmények értelmezése 
– Nem elég lefuttatni a méréseket, és szépen ábrázolni 
– Meg kell érteni az ábrát, meg kell magyarázni ha valami furcsa 

az ábrán 

 


