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Metrika fontossMetrika fontossMetrika fontossMetrika fontossáááágagagaga

Csak a mCsak a mCsak a mCsak a méééérhetrhetrhetrhetőőőő dolgok egzaktak, egydolgok egzaktak, egydolgok egzaktak, egydolgok egzaktak, egyéééértelmrtelmrtelmrtelműűűűekekekek

Amit nem lehet mAmit nem lehet mAmit nem lehet mAmit nem lehet méééérni az nem javrni az nem javrni az nem javrni az nem javííííthatthatthatthatóóóó (Kelvin) (Kelvin) (Kelvin) (Kelvin) 

Az nem vezAz nem vezAz nem vezAz nem vezéééérelhetrelhetrelhetrelhetőőőő éééés szabs szabs szabs szabáááályozhatlyozhatlyozhatlyozhatóóóó, ami nem m, ami nem m, ami nem m, ami nem méééérhetrhetrhetrhetőőőő

Amit csak lehet, tegyAmit csak lehet, tegyAmit csak lehet, tegyAmit csak lehet, tegyüüüünk mindent mnk mindent mnk mindent mnk mindent méééérhetrhetrhetrhetőőőővvvvéééé
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Metrika fogalmaMetrika fogalmaMetrika fogalmaMetrika fogalma

MMMMéééérrrrőőőőszszszszáááámok a vmok a vmok a vmok a váááállalat mllalat mllalat mllalat műűűűkkkkööööddddéééésssséééére, teljesre, teljesre, teljesre, teljesíííítmtmtmtméééénynynynyéééérererere

KKKKööööznapi znapi znapi znapi éééértelmezrtelmezrtelmezrtelmezéééés:s:s:s:

Amit mAmit mAmit mAmit méééérhetrhetrhetrhetüüüünk, aminek az nk, aminek az nk, aminek az nk, aminek az éééértrtrtrtéééékkkkéééét optimalizt optimalizt optimalizt optimalizááááljukljukljukljuk

Matematikai Matematikai Matematikai Matematikai éééértelmezrtelmezrtelmezrtelmezéééés:s:s:s:

TTTTáááávolsvolsvolsvolsáááág az objektumok kg az objektumok kg az objektumok kg az objektumok köööözzzzöööött tt tt tt 

d=(x,y) :d=(x,y) :d=(x,y) :d=(x,y) :
d(x,y) d(x,y) d(x,y) d(x,y) ≥≥≥≥ 0000
d(x,y) = d(y,x)d(x,y) = d(y,x)d(x,y) = d(y,x)d(x,y) = d(y,x)
d(x,z) d(x,z) d(x,z) d(x,z) ≤≤≤≤ d(x,y) + d(y,z)d(x,y) + d(y,z)d(x,y) + d(y,z)d(x,y) + d(y,z) xxxx

zzzz

yyyy

Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:

A gyakorlati mA gyakorlati mA gyakorlati mA gyakorlati méééérrrrőőőőszszszszáááámok tmok tmok tmok tööööbb mint metrikbb mint metrikbb mint metrikbb mint metrikáááák (rendezettsk (rendezettsk (rendezettsk (rendezettséééég)g)g)g)
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Metrika Metrika Metrika Metrika szerepeszerepeszerepeszerepe

A vA vA vA váááállalati modell mllalati modell mllalati modell mllalati modell műűűűkkkkööööddddéééésssséééének indiknek indiknek indiknek indikáááátoraitoraitoraitorai

TervezTervezTervezTervezéééési segsi segsi segsi segéééédeszkdeszkdeszkdeszköööözzzz

IrIrIrIráááányelvek meghatnyelvek meghatnyelvek meghatnyelvek meghatáááározrozrozrozáááásasasasa

IrIrIrIráááánynynynyííííttttáááás, vezs, vezs, vezs, vezéééérlrlrlrlééééssss

KontrollingKontrollingKontrollingKontrolling

MinMinMinMinőőőősssséééégbiztosgbiztosgbiztosgbiztosííííttttáááássss

bevbevbevbevéééételtelteltel maximalizmaximalizmaximalizmaximalizáááálllláááásasasasa

ppppéééénztnztnztnztáááárakrakrakrak darabszdarabszdarabszdarabszáááámamamama

vvvváááárakozrakozrakozrakozóóóósorsorsorsor hosszahosszahosszahosszahosszahosszahosszahossza

áááálllllllláááásidsidsidsidőőőő mmmméééérrrréééésesesese

reklamreklamreklamreklamáááácicicicióóóókkkk darabszdarabszdarabszdarabszáááámamamama

GEIAL Kovács László



Metrika tMetrika tMetrika tMetrika tíííípusaipusaipusaipusai

A vA vA vA váááállalat teljes vertikumllalat teljes vertikumllalat teljes vertikumllalat teljes vertikumáááát t t t éééés minden ters minden ters minden ters minden terüüüületletletletéééét lefedit lefedit lefedit lefedi

IdIdIdIdőőőő adatokadatokadatokadatok

PPPPéééénznznznzüüüügyi adatokgyi adatokgyi adatokgyi adatok

TerhelTerhelTerhelTerheléééési adatoksi adatoksi adatoksi adatok

AktivitAktivitAktivitAktivitáááási adatoksi adatoksi adatoksi adatok

MinMinMinMinőőőősssséééégbiztosgbiztosgbiztosgbiztosííííttttáááássss

VezetVezetVezetVezetééééssss

TermelTermelTermelTermelééééssss

MarketingMarketingMarketingMarketing

LogisztikaLogisztikaLogisztikaLogisztika

InformatikaInformatikaInformatikaInformatika
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Metrika tMetrika tMetrika tMetrika tíííípusaipusaipusaipusai

PPPPéééénznznznzüüüügyi metrikgyi metrikgyi metrikgyi metrikáááákkkk

ttttááááppppppppéééénznznznz

nyeresnyeresnyeresnyereséééégggg

bevbevbevbevéééételtelteltel

energia kenergia kenergia kenergia kööööltsltsltsltséééégggg adadadadóóóókkkk

mmmműűűűveleti kveleti kveleti kveleti kööööltsltsltsltséééégggg

karbantartkarbantartkarbantartkarbantartáááási si si si 
kkkkööööltsltsltsltséééégggg

marketingmarketingmarketingmarketing
kkkkööööltsltsltsltséééégekgekgekgek

gygygygyáááártrtrtrtáááási ksi ksi ksi kööööltsltsltsltséééégggg

nyersanyagnyersanyagnyersanyagnyersanyag
kkkkööööltsltsltsltséééégggg

eszkeszkeszkeszköööözzzzéééértrtrtrtéééékkkkmunkabmunkabmunkabmunkabéééérrrr

öööösszksszksszksszkööööltsltsltsltséééégggg

termeltermeltermeltermeléééékenyskenyskenyskenyséééégggg

beruhberuhberuhberuháááázzzzáááássss
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Metrika tMetrika tMetrika tMetrika tíííípusaipusaipusaipusai

TermelTermelTermelTermeléééési metriksi metriksi metriksi metrikáááákkkk

termtermtermterméééék darabszk darabszk darabszk darabszáááámmmm

áááátfuttfuttfuttfutáááási idsi idsi idsi időőőő

selejtarselejtarselejtarselejtaráááánynynyny

áááálllllllláááásidsidsidsidőőőő vvvváááárakozrakozrakozrakozóóóósorsorsorsor

mmmműűűűveleti kveleti kveleti kveleti kööööltsltsltsltséééégggg

karbantartkarbantartkarbantartkarbantartáááási si si si 
kkkkööööltsltsltsltséééégggg

szerszszerszszerszszerszáááámvmvmvmvááááltltltltáááásisisisi
ididididőőőő

karbantartkarbantartkarbantartkarbantartáááásisisisi
ididididőőőő

gygygygyáááártrtrtrtáááási ksi ksi ksi kööööltsltsltsltséééégggg

nyersanyagnyersanyagnyersanyagnyersanyag
kkkkööööltsltsltsltséééégggg

ggggéééépek darabszpek darabszpek darabszpek darabszáááámamamamadolgozdolgozdolgozdolgozóóóók lk lk lk léééétsztsztsztszáááámamamama

munkabmunkabmunkabmunkabéééérrrr

kkkkéééépzettspzettspzettspzettséééégekgekgekgek
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Metrika fontossMetrika fontossMetrika fontossMetrika fontossáááágagagaga

Nagyon fontos a megfelelNagyon fontos a megfelelNagyon fontos a megfelelNagyon fontos a megfelelőőőő metrikmetrikmetrikmetrikáááák kivk kivk kivk kiváááálasztlasztlasztlasztáááásasasasa

Az irAz irAz irAz iráááánynynynyííííttttáááás alapvets alapvets alapvets alapvetőőőően metrika orienten metrika orienten metrika orienten metrika orientááááltltltlt

TudatosTudatosTudatosTudatosíííítani kell, hogytani kell, hogytani kell, hogytani kell, hogy

A metrika kivA metrika kivA metrika kivA metrika kiváááálasztlasztlasztlasztáááás kihat a teljes rendszerres kihat a teljes rendszerres kihat a teljes rendszerres kihat a teljes rendszerre

A metrikA metrikA metrikA metrikáááák kk kk kk köööözzzzöööött bonyolult ftt bonyolult ftt bonyolult ftt bonyolult füüüüggggggggőőőősssséééégek lehetnekgek lehetnekgek lehetnekgek lehetnek

LLLLéééégitgitgitgitáááársasrsasrsasrsasáááág eseteg eseteg eseteg esete

nyeresnyeresnyeresnyereséééég ng ng ng nöööövelvelvelveléééés s s s →→→→

kkkkööööltsltsltsltséééég csg csg csg csöööökkentkkentkkentkkentéééés s s s →→→→

kevesebb kevesebb kevesebb kevesebb üüüüzemanyag zemanyag zemanyag zemanyag →→→→

cscscscsöööökkentett kkentett kkentett kkentett klimaklimaklimaklima →→→→

lassabb replassabb replassabb replassabb repüüüülllléééés s s s →→→→

jjjjááááratkratkratkratkéééésssséééések sek sek sek →→→→

kkkkéééényelmetlen utaznyelmetlen utaznyelmetlen utaznyelmetlen utazáááás s s s →→→→

nnnnöööövekvvekvvekvvekvőőőő panaszok panaszok panaszok panaszok →→→→

nyeresnyeresnyeresnyereséééég csg csg csg csöööökkenkkenkkenkkenééééssss
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MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata

Fel kell ismerni a metrikFel kell ismerni a metrikFel kell ismerni a metrikFel kell ismerni a metrikáááák kk kk kk köööözzzzöööötti kapcsolatokattti kapcsolatokattti kapcsolatokattti kapcsolatokat

CCCCéééélok:lok:lok:lok:

MetrikMetrikMetrikMetrikáááák:k:k:k:

teljesteljesteljesteljesíííítmtmtmtméééénynynyny

kapacitkapacitkapacitkapacitáááásoksoksoksok

termeltermeltermeltermelééééssss

hathathathatéééékonyskonyskonyskonysáááágggg

hathathathatáááásosssosssosssossáááágggg

eszkeszkeszkeszkööööz darabszz darabszz darabszz darabszáááámmmm

dolgozdolgozdolgozdolgozóóóói li li li léééétsztsztsztszáááámmmm

raktraktraktraktáááárkapacitrkapacitrkapacitrkapacitáááássss

termtermtermterméééék darabszk darabszk darabszk darabszáááámmmm

raktraktraktraktáááárkrkrkrkéééészletszletszletszlet

kkkkööööltsltsltsltséééégekgekgekgek

áááátfuttfuttfuttfutáááási idsi idsi idsi időőőő

nyeresnyeresnyeresnyereséééégggg

megelmegelmegelmegeléééégedettsgedettsgedettsgedettséééégggg
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MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata

ÜÜÜÜgyelni kell a metrikgyelni kell a metrikgyelni kell a metrikgyelni kell a metrikáááák megfelelk megfelelk megfelelk megfelelőőőő alkalmazalkalmazalkalmazalkalmazáááássssáááárararara

HasznHasznHasznHasznáááálati mlati mlati mlati móóóódszertan:dszertan:dszertan:dszertan:

A mA mA mA műűűűkkkkööööddddéééési csi csi csi céééélok lok lok lok éééés irs irs irs iráááányelvek kijelnyelvek kijelnyelvek kijelnyelvek kijelöööölllléééésesesese

Figyelj oda a lehetFigyelj oda a lehetFigyelj oda a lehetFigyelj oda a lehetőőőősssséééégekre gekre gekre gekre éééés igs igs igs igéééényekrenyekrenyekrenyekre

Az irAz irAz irAz iráááányadnyadnyadnyadóóóó kulcsmetrikkulcsmetrikkulcsmetrikkulcsmetrikáááák meghatk meghatk meghatk meghatáááározrozrozrozáááásasasasa

A kulcsmetrikA kulcsmetrikA kulcsmetrikA kulcsmetrikáááákra irkra irkra irkra iráááányulnyulnyulnyulóóóó stratstratstratstratéééégigigigiáááák kijelk kijelk kijelk kijelöööölllléééésesesese

A metrikA metrikA metrikA metrikáááák kk kk kk köööözzzzöööötti kapcsolatok elemztti kapcsolatok elemztti kapcsolatok elemztti kapcsolatok elemzéééésesesese

A metrika orientA metrika orientA metrika orientA metrika orientáááált taktiklt taktiklt taktiklt taktikáááák kidolgozk kidolgozk kidolgozk kidolgozáááása, ellensa, ellensa, ellensa, ellenőőőőrzrzrzrzéééésisisisi
pontok bepontok bepontok bepontok beééééppppííííttttéééésesesese

ÉÉÉÉrtsd meg a feladatot, krtsd meg a feladatot, krtsd meg a feladatot, krtsd meg a feladatot, kööööltsltsltsltséééégelemzgelemzgelemzgelemzééééssss

Dolgozd ki a rDolgozd ki a rDolgozd ki a rDolgozd ki a réééészleteketszleteketszleteketszleteket

EllenEllenEllenEllenőőőőrizd az elgondolrizd az elgondolrizd az elgondolrizd az elgondoláááásaidatsaidatsaidatsaidat
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MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata

DashboardDashboardDashboardDashboard: a VIR rendszerek metrika kezel: a VIR rendszerek metrika kezel: a VIR rendszerek metrika kezel: a VIR rendszerek metrika kezelőőőő moduljamoduljamoduljamodulja

CCCCéééélja  a metriklja  a metriklja  a metriklja  a metrikáááák k k k éééértrtrtrtéééékein keresztkein keresztkein keresztkein keresztüüüül elemezni a l elemezni a l elemezni a l elemezni a 
vvvváááállalat aktullalat aktullalat aktullalat aktuáááális lis lis lis áááállapotllapotllapotllapotáááát t t t éééés fejls fejls fejls fejlőőőőddddéééésssséééét t t t 

FejlesztFejlesztFejlesztFejlesztéééés ls ls ls lééééppppéééései:sei:sei:sei:

MetrikMetrikMetrikMetrikáááák rendezk rendezk rendezk rendezéééésesesese

Metrika prioritMetrika prioritMetrika prioritMetrika prioritáááási lista, fsi lista, fsi lista, fsi lista, füüüüggggggggőőőősssséééégi grgi grgi grgi grááááf meghatf meghatf meghatf meghatáááározrozrozrozáááásasasasa

A kA kA kA kööööltsltsltsltsééééges, nem lges, nem lges, nem lges, nem léééényeges metriknyeges metriknyeges metriknyeges metrikáááák elimink elimink elimink elimináááálllláááásasasasa

SzSzSzSzáááámitmitmitmitáááásisisisi mmmmóóóódszerek meghatdszerek meghatdszerek meghatdszerek meghatáááározrozrozrozáááásasasasa

ForrForrForrForráááásadatok elsadatok elsadatok elsadatok eléééérrrréééésssséééének meghatnek meghatnek meghatnek meghatáááározrozrozrozáááásasasasa

MegjelentMegjelentMegjelentMegjelentéééési msi msi msi móóóódszerek kivdszerek kivdszerek kivdszerek kiváááálasztlasztlasztlasztáááásasasasa
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Dashboards

Pénzügyi 
alkalmazások

Alapmodulok

ExcelDW
ERP / 
OLTP MD

Files

Üzleti modulok

Vezetői 
jelentések

Stratégiai
modulok

Összetett
analízis

Lekérdezések,
statisztikák

Alapadat
kezelő
OLTP

Adat
integrációs

elemek

MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata

A A A A DashboardDashboardDashboardDashboard modul szerepe a VIR rendszerbenmodul szerepe a VIR rendszerbenmodul szerepe a VIR rendszerbenmodul szerepe a VIR rendszerben

A A A A HyperionHyperionHyperionHyperion VIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modellje
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A A A A HyperionHyperionHyperionHyperion VIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modellje

MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata
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Dashboards

Interactive Reporting

Production Reporting

Financial Reporting

Web Analysis

Financial & Strategic 
Applications 

Enterprise Metrics

MS Office Integration

A A A A HyperionHyperionHyperionHyperion VIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modelljeVIR rendszer modellje

MetrikMetrikMetrikMetrikáááák hasznk hasznk hasznk hasznáááálatalatalatalata
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Elosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikááááiiii

iiii jjjj

klienskliensklienskliens szerverszerverszerverszerver klienskliensklienskliens szerverszerverszerverszerver

IgIgIgIgéééény fellny fellny fellny fellééééppppéééési gyakorissi gyakorissi gyakorissi gyakorisáááág : fg : fg : fg : fiiii

IgIgIgIgéééény jelentkezny jelentkezny jelentkezny jelentkezéééési gyakorissi gyakorissi gyakorissi gyakorisáááág:  g:  g:  g:  λλλλjjjj====ΣΣΣΣiiiiππππijijijijffffiiii

IgIgIgIgéééény cny cny cny céééélhely vallhely vallhely vallhely valóóóószszszszíííínnnnűűűűsssséééége: ge: ge: ge: ππππijijijij

Elemi feladat vElemi feladat vElemi feladat vElemi feladat véééégrehajtgrehajtgrehajtgrehajtáááási idsi idsi idsi időőőő: : : : ttttjjjj’’’’

Feladat vFeladat vFeladat vFeladat véééégrehajtgrehajtgrehajtgrehajtáááási idsi idsi idsi időőőő: : : : ttttjjjj = = = = ttttjjjj’’’’++++ΣΣΣΣiiiiππππjijijijiffffiiiittttiiii

VVVVééééletlen igletlen igletlen igletlen igéééényfellnyfellnyfellnyfellééééppppéééések esetsek esetsek esetsek esetéééére: re: re: re: ttttjjjj = F(= F(= F(= F(λλλλjjjj,,,,ttttjjjj)= t/(1)= t/(1)= t/(1)= t/(1---- λλλλt)t)t)t)

IdIdIdIdőőőő, kapacit, kapacit, kapacit, kapacitáááás metriks metriks metriks metrikáááák:k:k:k:
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Elosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikElosztott rendszer metrikááááiiii

iiii jjjj

klienskliensklienskliens szerverszerverszerverszerver klienskliensklienskliens szerverszerverszerverszerver

KomplexitKomplexitKomplexitKomplexitáááási metriksi metriksi metriksi metrikáááák:k:k:k:

ÁÁÁÁtlagos csomtlagos csomtlagos csomtlagos csomóóóópontpontpontpont----fokszfokszfokszfokszáááám: 2 m: 2 m: 2 m: 2 nnnncsomopontcsomopontcsomopontcsomopont////nnnnelelelel

McCabeMcCabeMcCabeMcCabe metrika: metrika: metrika: metrika: nnnncsomopontcsomopontcsomopontcsomopont –––– nnnnelelelel + 2 + 2 + 2 + 2 nnnnizolaltizolaltizolaltizolalt____grafgrafgrafgraf

StabilitStabilitStabilitStabilitáááási mutatsi mutatsi mutatsi mutatóóóókkkk

Assembler: 1Assembler: 1Assembler: 1Assembler: 1
COBOL:     2COBOL:     2COBOL:     2COBOL:     2
C:         2C:         2C:         2C:         2
FVP:       3FVP:       3FVP:       3FVP:       3
Java:      4Java:      4Java:      4Java:      4

SkSkSkSkáááálllláááázhatzhatzhatzhatóóóóssssáááági mutatgi mutatgi mutatgi mutatóóóókkkk

LegacyLegacyLegacyLegacy:         1:         1:         1:         1
ClientClientClientClient----serverserverserverserver:  2:  2:  2:  2
CORBA:          3CORBA:          3CORBA:          3CORBA:          3
WebWebWebWeb----szerver:    4szerver:    4szerver:    4szerver:    4
NNNN----tiertiertiertier:  :  :  :  5555
SOA:            6SOA:            6SOA:            6SOA:            6
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