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A szakdolgozat részletes vázlata: 

 

Kriptovaluták bemutatása és elemzése Power BI segítségével 
A téma aktualitását az adja hogy a home office-ba kényszerült emberek főleg azok akik 

elvesztették a munkájukat, alternatív pénzkereseti megoldásként az internet segítségét igénybe 

véve próbálkoznak a bányászattal. A kriptovaluták a mai napig meghatározó szerepet töltenek 

be a pénzügyi világ és az informatika területén. Azért esett a választásom erre témára mert az 

egyetemi tanulmányaim során a legtöbb informatikai témát érintve betekintést nyerhettem a 

számomra legfontosabb területek és programok működésének a világába, és mindig nagyon 

érdekelt a kriptovaluták világa, tehát a saját tudásomat is szeretném gyarapítani a 

szakdolgozat munkámmal. A kriptovaluta olyan digitális eszköz, amely alkalmas a 

fizetőezközök cseréjére, de manapság fizetni is lehet vele. Ezen fizetőezközök a digitális 

valuták egy részét képzik. Erős védelmet kriptográfiát használ, hogy minden tranzakció 

biztonságos és lekövethetetlen legyen.  Fizikailag nem létező fizetési eszköz. Decentralizált 

ezért senki nincs vezető pozícióba és senki nem befolyásolja szabályozza. A dolgozatomban 

szeretném bemutatni a kriptovaluták működését, hogy miért ennyire biztonságos, hogyan 

alakult ki és ki fejéből pattant ki, hogy mi a különbség a kriptovaluták között és mi lehet 

hatással a változásokra, miért korrelál az arany árakkal az árfolyam, milyen szerepe van a 

tőzsdén, valamint szeretném Power BI segítségével reprezentálni az adatokat, 

összehasonlítani különböző valutákat azok alakulását az elmúlt hónapokban és megkeresni mi 

befolyásolja az árfolyam mozgást. Illetve a kutatásom része, hogy mélyebbre ássak az otthoni 

bányászat rejtelmeibe, hogy saját célra magánemberként mennyire és hogyan érdemes 

elkezdeni a bányászatot. A dolgozatomban főleg külföldi internetes forrásokból és 

könyvekből informálódtam, az adatelemzésemhez internetes forrásokat használtam. 
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A dolgozatomban főleg olyan technológiával és olyan témával akartam dolgozni amivel 

nemcsak mások de a saját tudásomat is gyarapítom. Így esett a választásom a kriptovaluták 

az arany és a Power BI-ra.  Az elmúlt időszakban a COVID-19 okozta nehézségek és 

váratlan helyzetek minden szektort váratlanul érintett kivétel nélkül mind munkáltatókat 

mind munkavállalókat. 

A téma megközelítése és a Power BI-al való ismerkedés ugyanúgy hasznos volt számomra. 

Mindig érdekeltek a kriptovaluták, hogy hogyan működnek, mi mozgatja, és persze az is, 

hogy milyen vonzatai vannak, ha bele szeretnék vágni.  

A dolgozatomban elemzésekkel és adat vizualizációval szeretném bemutatni a bitcoin az 

arany és más kriptovalutákat. Összességében elégedett vagyok a munkámmal és a 

hozadékaival. A dolgozat írása közben mély betekintés nyertem, nemcsak a kriptovaluták 

világába, hanem a hozzá kapcsolódó rendszerek és eljárások működésébe is. Sokat tanultam a 

Blockchain hálózat működéséről és gyakorlati felhasználásáról. Máskézből pedig még több 

ismeretet szereztem a Power BI felhasználását illetően. Nem titkolom, hogy a legélvezetesebb 

rész a dashboard-ok építése volt és az adatok vizualizációja.  

A munkám folyamán meggyőződtem arról, hogy a Power BI remek mind az adat 

transzformáció és vizualizáció területén is. Az elemzéseim felvezetéseképp sokat dolgoztam, 

hogy az adatok használhatóak legyenek és azt adják vissza, amit szeretnék megmutatni. 

Többféleképpen is feldolgoztam a bitcoin és azzal kapcsolatos összefüggéseket, adatokat 

valamint teljes képet kaptam az otthoni bányászat működéséről is ami különösen hasznos volt  



 

 

 

 

számomra. Társaim és magam is nagy érdeklődést mutattunk az otthoni kripto bányászat 

iránt, ezért mélyre ásva a témának nemcsak magamnak hanem közeli barátaimnak is tudtam 

segíteni. 

Kijelenthetem, hogy az Üzleti intelligencia minden eljárásával és applikációjával egyre 

nagyobb szerepet kap a vállalatok és emberek életében hiszen mindenki szereti látni az 

adatokat legyen szó üzletről vagy akár háztartás vezetésről. A későbbiekben szeretnék még 

többet foglalkozni a témával és az elemzéseimet még tovább vinni, hogy újabb 

összefüggéseket találjak és még többet tanuljak Power BI-ban, Különösképpen az 

összehasonlítás és az otthoni bányászat területén szeretném tovább gyarapítani tudásomat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


