
Proceedings of International Scientific Conference of FME
Session 4: Automation Control and Applied Informatics

Paper 40

Dolovanie dát ako prostriedok na podporu rozhodovania
v IRS

 

ŠTOFKO, Marek1 & ZOLOTOVÁ, Iveta2

1 Ing.,  KKUI FEI TU Košice, Letná 9, 041 20 Košice,  stofko@tuke.sk
2 Ing. Csc.,  zolotova@tuke.sk
 
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na možnosť využitia dolovania dát ako prostriedku
na podporu rozhodovania v oblasti automatizácie a IRS. Sú tu spomenuté základné
informácie o probléme rozhodovania a jeho podpory. Ďalej je popísaná definícia získavania
znalostí v databázach a dolovania dát, základné ciele a techniky dolovania dát. Oblasť
automatizácie sa vyznačuje zberom časovo následných dát. Na analýzu tohto typu dát je
zameraná jedna z kapitol. Demonštráciu tohto prístupu popisuje príklad z praxe, ktorý
využíva dolovanie dát ako jeden z prostriedkov na podporu rozhodovania v kritických
situáciách. V poslednej kapitole je popísané možné využitie techník dolovania dát na
jednotlivých úrovniach IRS.
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1 Úvod
Rozvoj výpočtovej techniky a jej aplikácia v rozmanitých oblastiach ľudskej činnosti,
uľahčuje rôzne procesy návrhov, sledovania (vizualizácie) a riadenia systémov, zberu a
historizácie dát. Vzniknuté obrovské množiny dát môžu v sebe skrývať cenné informácie.
Problémom, ako tieto informácie získať, sa začal vedecký svet zaoberať od roku 1989, kedy
sa uskutočnil prvý KDD workshop (Knowledge Discovery in Database). Získavanie
informácií z dát sa označuje ako „objavovanie znalostí v databáze“ (Knowledge Discovery in
Database -KDD) a tiež „dolovanie dát“ (Data Mining – DM).
Najväčšie využitie našla táto disciplína v oblasti ekonomiky, kde je efekt informácií
získaných z obrovských množín dát zo supermarketov a bánk zjavný. V súčasnosti však už
túto metódu objavovania znalostí v databáze využíva aj množstvo výrobných podnikov,
ktorých databázy obsahujú množstvá dát snímaných a ukladaných v elektronickej forme počas
dlhej doby prevádzky podniku.
Objavovanie znalostí v databáze má interdisciplinárny charakter. Zastrešuje existujúce
techniky analýzy dát, ako aj techniky získavania informácií, pre ktoré samotné je už
spracovanie takýchto objemov dát často problémom.
Výpočtová technika „vyzbrojená“ metódami modifikácie a kombinácie rôznych techník, ako
aj prostriedkami umelej inteligencie umožňuje zrýchliť a skvalitniť získavanie týchto cenných
informácií. Tým sa vytvára prostriedok slúžiaci človeku pre podporu rozhodovania v riadení
rôznych systémov (výrobných, ekonomických, sociálnych a pod.).



2 Rozhodovanie a metódy pre podporu rozhodovania
Rozhodovanie je tá časť procesu, ktorá predchádza v riadiacom cykle skutočným zásahom a
pripravuje ho. V automatizovaných systémoch riadenia vykonáva rozhodovanie operátor,
dispečer (tzv. účastník rozhodovacej situácie) alebo automatizovaný riadiaci člen (tzv.
formátor) [12].
Zo systémového pohľadu môžeme pojem rozhodnutia určiť ako výsledok spoločných znakov
rôznych analýz [11]:
„Rozhodnutie je cieľavedomou voľbou medzi verziami činností v danom prostredí, kde sa
rôzne verzie činností v procese rozhodovania v čase pred rozhodnutím, prejavujú ako
možnosti činností“.
Stratégia je alternatívny plán (program) činností, predkladaný účastníkovi rozhodovacej
situácie na zváženie, prijatie a uskutočnenie. Stratégie väčšinou vystupujú ako vzájomne sa
vylučujúce alternatívy, aj keď je možné i prekrývanie niektorých vlastností viacerých
alternatív. Samotný výber alternatívy je ukončením (výsledkom) rozhodovacieho procesu.
Voľba stratégie sa môže uskutočniť len z množiny prípustných stratégií takých, o ktorých sa
účastník na základe dostupných informácií domnieva, že sa môžu realizovať.
S výrazmi optimálne rozhodnutie, optimálny variant, najvýhodnejšie riešenie a pod. sa
stretávame aj v bežnom živote. Tieto pojmy však nie sú jednoducho definovateľné, pretože
závisia najmä od situácie, v ktorej sa rozhoduje.
Výber optimálneho rozhodnutia je relatívne jednoduchý ak účastník prijímajúci rozhodnutie
[7]:
- pozná všetky možné verzie činností,
- s určitosťou vie, aké výsledky prinášajú jednotlivé verzie činností,
- je schopný presne určiť preferenčné poradie výsledkov.
Platnosť týchto troch podmienok súčasne je málo kedy splnená. Väčšinou sa jedná o veľké
množstvo informácií, ktoré by musel človek vziať do úvahy, aby mohol vôbec určiť množinu
možných riešení a nie to ešte „najvhodnejšie“ riešenie. Pre tento účel boli vytvorené metódy
pre podporu rozhodovania, ktoré umožňujú určiť množinu možných riešení (rozhodnutí),
poprípade ohodnotiť vhodnosť možných riešení (rozhodnutí) pre danú situáciu. Samotný
výber a uskutočnenie rozhodnutia je v mnohých prípadoch (takmer vždy) ponechané na
človeka (účastníka rozhodovacej situácie, operátora, dispečera).

3 Proces objavovania znalostí v databázach a dolovanie dát
Pri hromadení veľkých množstiev dát uložených v databázach rastie potreba ich
automatického spracovania. Fakt, že dáta môžu obsahovať cenné informácie slúžiace pre
podporu rozhodovania, ovplyvnil vývoj nových technológií pre podporu rozhodovania.
Dolovanie dát však nemožno nazvať takouto technológiou, ide skôr o prostriedok na podporu
rozhodovania. Technika dolovania dát alebo potreba podpory rozhodovania sú už pomerne
známe. Novinkou je spojenie relatívne dobre spracovaných nástrojov týchto techník v čase,
keď je vedecký a užívateľský svet pripravený oceniť ich význam a existujú reálne problémy,
na ktoré je možné tieto technológie aplikovať [8].
Dolovanie dát (Data Mining - DM) je pomenovanie používané štatistikmi, databázovými
analytikmi a často aj manažérskymi informačnými systémami či obchodnými spoločnosťami.
Jedna z definícií pojmov: dolovanie dát (DM) a objavovanie znalostí v databázach (KDD):
•  podľa [5] (Fayyad a kol.) : „KDD je netriviálny proces rozpoznávania platných, nových

(neobvyklých), potenciálne užitočných a jednoznačne zrozumiteľných vzorov z dát.“
Ďalej uvádzajú, že objavovanie znalostí v databáze (KDD) je interaktívny a iteratívny proces
s niekoľkými krokmi a dolovanie dát (DM) je jeho časťou (jedným krokom).
Podrobnejšie definície pojmov sa nachádzajú v [13].
KDD je podľa definície proces. Schéma tohto procesu podľa [3] je na obr.1.
Interaktívnosť a iteratívnosť procesu KDD znamená :



Ak užívateľ aplikácie dolovania dát (data miner) v niektorom kroku procesu zistí, že napr. iná
reprezentácia dát alebo iný cieľ by mohol zmeniť resp. vylepšiť nájdené znalosti, jednoducho
sa vráti k zodpovedajúcemu kroku, urobí zásah a postupuje ďalej cez všetky nasledujúce
kroky v danom poradí.
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Obr.1 Proces objavovania znalostí v databáze.

Popis procesu KDD na obr.1.:
Hľadanie úlohy (Task Discovery)
- jedna z prvých fáz procesu KDD. Potenciálny konečný užívateľ formuluje cieľ, ktorý sa

zdá byť jasný. Až pri hlbšom skúmaní formulovaného cieľa a nasledovnom
„prehrabávaní“ nespracovaných dát (čo vedie k pochopeniu formy, obsahu, organizačného
významu a zdroja dát) sa presne a jasne sformuluje úloha.

Určenie cieľovej množiny dát (Data Discovery)
- je dopĺňajúci krok ku hľadaniu úlohy a zahŕňa zhodnotenie či kvalita dát je dostatočná pre

riešenie formulovanej úlohy (čo všetko dáta pokrývajú a čo nepokrývajú).
Model domény (Domain Model)
- má dôležitú úlohu pri získavaní znalostí z databázy, väčšinou však ostáva iba v mysli

analytika (experta). K využitiu takýchto apriórnych znalostí može prispievať vhodný
slovník dát (Data Dictionary), integritné obmedzenia (Integrity Constraints) a rôzne formy
metadát z DBMS (DataBase Management System), ale aj niektoré techniky analýzy
dokážu počas prispôsobovania dát modelu profitovať z formálne reprezentovaných
znalostí.

Čistenie dát (Data Cleaning)
- je náročná úloha ďalšieho kroku procesu KDD. Môže sa stať, že pri čistení sa odstránia

dáta, ktoré sa javia ako zašumené a pritom to môže byť anomália, ktorú by bolo výhodné
preskúmať. Pri tomto kroku analytici využívajú vlastné znalosti a skúsenosti. V KDD sa
často využívajú dátové sklady (Data Warehouse - DW), kde sú dáta už určitým spôsobom
spracované (vyčistené).

Tvorba modelu (Model Development)
- je kľúčovou časťou procesu KDD, predchádza analýze dát. Analytik je po kontakte s

dátami schopný sformulovať hypotézy (využíva svoje znalosti z danej oblasti).
Analýza dát (Data Analysis)



- snaha pochopiť prečo sa určité skupiny entít správajú tak ako sa správajú, ide o hľadanie
zákonitostí tohto správania sa.

Tvorba modelu a analýza dát sú komplementárne a často dochádza ku kmitaniu medzi týmito
krokmi.
Generovanie výstupu (Output Generation)
- výstup môže nadobúdať rôzne formy (obr.1). Najvýhodnejšie by bolo získať na výstupe

návrh akcie. Požadovaný vzhľad výstupu môže byť základom špecifikácie vytváranej
aplikácie KDD.

Samotný proces dolovania dát (MD) je v obr.1 zahrnutý v krokoch: tvorba modelu, analýza
dát a model domény.

4 Úlohy a ciele dolovania dát
Cieľom dolovania dát je vytvoriť model pozostávajúci z pravidiel, slúžiaci na predikciu, popis
dát alebo zvýrazňovanie [13]. Tento cieľ (funkcia modelu) môže nadobúdať rôzne podoby
vzhľadom na oblasť aplikácie:
•  Hľadanie sémantických otázkových optimalizačných pravidiel

(semantic query optimization - SQO rules)
Pravidlá SQO transformujú vstupujúcu otázku na novú výkonnejšiu otázku (väčšinou
pridaním alebo vypustením časti konjunkcie) použitím sémantickej znalosti v databáze, napr.
integritné obmedzenia a funkčné závislosti.
•  Hľadanie závislostí v databáze
Definície relácií v relačnom modeli dát nezahŕňajú vzťahy medzi atribútmi. Tieto vzťahy sú
obvykle špecifikované cez závislosti v databáze (database dependencies) alebo integritné
obmedzenia. Závislosti v databáze sa využívajú pri návrhu a údržbe systému riadenia
databázy (database management system - DBMS).
•  Získavanie asociačných pravidiel
Je daná množina atribútov R = {A1, ... , Ap} s doménov {0, 1} a reláciou r  nad  R (r  je
matica dát s n  riadkami a p  stĺpcami), asociačné pravidlo o relácii r je výraz X ⇒  B , kde  X 
a  B  sú množiny:  X ⊆  R  a  B ∈  R \ X  (teda  X ∩ B = ∅ ).
•  Modelovanie závislostí
Je to hľadanie závislostí medzi atribútmi v tvare IF-THEN pravidla:

IF (príčina = true) THEN (dôsledok = true)
Príčina aj dôsledok môžu byť ľubovoľná logická kombinácia hodnôt atribútov. V praxi je
väčšinou kombináciou atribútov iba príčina a dôsledok je obvykle iba jedna hodnota.
•  Hľadanie kauzálneho modelu
Hľadanie vzťahov medzi príčinou a dôsledkom vedie k IF-THEN pravidlám podobne ako pri
úlohe modelovania závislosti. Rozdiel je v tom, že modelovanie závislosti indikuje existenciu
korelácie medzi príčinou a dôsledkom. Tieto môžu byť v určitom vzťahu vplyvom ďalšej
premennej, ktorá nie je obsiahnutá ani v príčine ani v dôsledku pravidla.
•  Detekcia odchýliek
Tieto úlohy sa zameriavajú na detekciu (odhalenie) výrazných odchýliek (zmien) medzi
aktuálnym a očakávaným obsahom podmnožiny dát.
•  Zhlukovanie
Pri riešení tejto úlohy musí systém „sám určiť“ triedy, teda vytvorí schému klasifikácie, ktorá
rozdelí množinu trénovacích príkladov do tried (zhlukov). Zvyčajne tvoria prípady s
podobnými hodnotami atribútov zhluk označený jednou triedou. Po určení jednotlivých
zhlukov a ich tried možno na nich aplikovať algoritmus klasifikácie alebo simulácie.
•  Klasifikácia
V klasifikačnej úlohe má každý prípad (príklad z trénovacej množiny) určenú triedu z
preddefinovanej množiny tried. Trieda je indikovaná hodnotou určeného atribútu (diskrétne



hodnoty), ostatné sú tzv. prediktívne atribúty. Cieľom klasifikačného algoritmu je nájsť
vzťahy medzi prediktívnymi atribútmi a atribútom triedy.
•  Regresia
Úloha regresie je podobná klasifikácii. Hlavný rozdiel je v tom, že predikovaný atribút
nadobúda spojité a nie diskrétne hodnoty. Táto úloha sa často rieši klasickými štatistickými
metódami, ale dajú sa uplatniť aj symbolické metódy.
•  Sumarizácia
Cieľom tejto úlohy je vyprodukovať určitý charakteristický popis triedy. Tento popis je istý
druh zhrnutia, popisujúci spoločné vlastnosti všetkých alebo väčšiny prípadov príslušnej
triedy.
Interpretácia pravidla :

IF (prípad patrí do triedy indikovanej v príčinnej časti)
THEN (prípad má všetky vlastnosti obsiahnuté v dôsledkovej časti).

5 Techniky riešenia úloh dolovania dát
V predošlej časti sú spomenuté ciele týkajúce sa funkcie modelu. Ďalej budú spomenuté
techniky slúžiace na tvorbu týchto modelov. Tu sú uvedené niektoré z nich:
♦  Indukcia pravidiel
Algoritmus indukuje model, napr. množinu pravidiel alebo rozhodovací strom, ktorý slúži na
klasifikáciu nových príkladov. Takéto príklady možno označiť ako heuristické prehľadávanie
stavového priestoru. Riešenie problému spočíva v nájdení takej postupnosti operátorov, ktorá
pretransformuje počiatočný stav na cieľový.
♦  Učenie založené na príkladoch
Táto technika v tradičnom prístupe neindikuje žiadny model. Na klasifikáciu sa využívajú
príklady, ktoré sú v databáze, pričom trieda nového príkladu sa odvodí od „najpodobnejšieho“
príkladu z databázy použitím nejakej metriky.
♦  Neurónové siete
Technika, ktorá napodobňuje ľudský mozog. Jej základnými komponentmi sú neuróny s
vysokým stupňom vážených prepojení. Učenie spočíva v nastavení váh jednotlivých
prepojení.
♦  Genetické algoritmy
Patria do skupiny evolučných algoritmov (inšpirované evolúciou v prírode), niekedy
zaraďované medzi pravdepodobnostné [1][9]. Hlavná oblasť ich aplikácie je optimalizácia, aj
keď genetický algoritmus (GA) nie je optimalizátor (nezaručuje nájdenie optimálneho
riešenia).
♦  Deduktívne učenie
Pri tomto učení systém využíva malú množinu príkladov (skúseností z riešení minulých
problémov) a apriórne (doménové) znalosti na odvodenie pravidiel, ktoré umožnia účinnejšie
využitie apriórnych znalostí.
♦  Priamy analytický proces (On-Line Analytical Pocessing - OLAP)
Je to množina nástrojov na analýzu dát dátových skladov (Data Warehouse - DW). Nazýva sa
tiež nadstavbou pre DW. Nástroje OLAP pracujú s dátami vysokého stupňa sumarizácie.

6 Hľadanie frekventovaných epizód v sekvenciách
Väčšina techník dolovania dát, a techník slúžiacich na získavanie informácií z databáz je
adaptovaných na analýzu neusporiadaných súborov dát. Existujú však oblasti aplikácií, ktoré
vyžadujú analýzu dát so štruktúrou „prirodzenej následnosti“ (časová následnosť). Príkladom
takýchto štruktúr dát sú telekomunikačné sieťové alarmy, užívateľské akcie, spáchané
kriminálne činy, výskyt opakujúcej sa choroby a pod. V súčasnosti stúpol záujem o získavanie
informácií (znalostí) zo sekvencií udalostí [2] [4] [6] [10] [15]. Sekvencie udalostí sú bežnou
formou časovo usporiadaných dát, ktoré môžu obsahovať dôležité informácie.



Napríklad, pri štúdiu empirického užívateľského rozhrania je možné uložiť veľké množstvo
dát o chovaní sa a akciách užívateľov systému. Takáto zásoba môže byť preskúmaná ako
sekvencia udalostí, kde každá udalosť je spojená s časom jej výskytu. Jednoduchým
príkladom sekvencie udalostí je obr.2:

Obr.2 Príklad sekvencie udalostí s dvoma časovými oknami so šírkou 5

kde A, B, C, D, E a F sú typy udalostí (napr. rôzne typy užívateľských akcií alebo typy
alarmov telekomunikačných sietí) vyznačených na časovej osi.
Základným problémom pri analýze takejto sekvencie je nájsť frekventované epizódy.
Epizóda je kombinácia udalostí s čiastočne špecifikovaným usporiadaním, vyskytujúca sa v
sekvencii, ak usporiadanie vyskytujúcich sa udalostí je zhodné s daným usporiadaním epizódy
v danom časovom intervale.
V sekvencii na obr.2 je epizódou napr. „po E nasleduje F“, ktorá sa v sekvencii vyskytuje
viackrát. Ďalšou epizódou v tejto sekvencii môže byť napr. „ak sa A a B vyskytnú (v
ľubovoľnom usporiadaní), vyskytne sa tiež C“.
Majme teda epizódy α, β a γ:

Obr.3 Epizódy

(α) sériová epizóda: vyskytuje sa v sekvencii, ak existujú udalosti E a F, ktoré sa vyskytujú
práve v tejto postupnosti relatívne blízko seba. Postupnosť môže spĺňať podmienku, aj
keď sa medzi týmito udalosťami vyskytne iná,

(β) paralelná epizóda: neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa usporiadania A a B,
(γ) zložená (hybridná) epizóda: A a B predchádzajú C, no neexistuje obmedzenie

pre postupnosť A a B. Všetky tri udalosti musia byť navzájom relatívne blízko v čase.
Úlohou užívateľa je určiť, ako blízko je „relatívne blízko“ šírkou časového okna, v rámci
ktorého sa musí epizóda vyskytnúť (odohrať). Tiež musí špecifikovať ako často sa musí
epizóda vyskytnúť, tzv. frekvenčný prah, aby mohla byť považovaná za frekventovanú.
Pri analýze sekvencií zaujíma užívateľa nájdenie všetkých frekventovaných epizód z triedy
epizód. Trieda epizód je napr. všetky sériové epizódy, všetky paralelné epizódy alebo všetky
epizódy, kde čiastočné usporiadanie vyhovuje nejakej časti sieťovej topológie. Je možné
dokonca uvážiť triedu všetkých čiastkových usporiadaní. Ak sú epizódy známe, môžu byť
použité na získanie pravidiel pre predpoveď.
Napr. ak vieme, že séria epizód γ (obr.3) sa vyskytuje v 4% okien a že séria subepizód β
obsahujúcich len A a B sa vyskytuje v 4,2% okien, môžeme odhadnúť, že po prezretí okna, v
ktorom sa A a B vyskytuje, existuje šanca (pravdepodobnosť) 0,95, že sa C objaví v tom
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istom okne. Teda je možné určiť pravidlá, vypočítať ich sily a vierohodnosti (platnosti) z
frekvencie epizód.
♦  Zhrnutie
Riešenie tohto problému spočíva v nasledovnom:
Daná je trieda epizód, vstupná sekvencia udalostí, šírka okna a frekvenčný prah. Úlohou je
nájsť všetky epizódy, ktoré sú frekventované v danej sekvencii udalostí. Po nájdení všetkých
epizód dĺžky 1, použijeme tieto na generovanie kandidátov epizód dĺžky 2. Takto
postupujeme ku generovaniu epizód dĺžky 3, 4 a ďalej.
Generovanie kandidátov je veľmi podobné generovaniu kandidátov pre frekventované
množiny. Pri skúmaní databázy budú rozpoznané vhodné epizódy pri „posuve“ okna po
vstupnej sekvencii udalostí. Dve susedné okná sú väčšou časťou prekryté a preto sú si okná
podobné. Táto podobnosť je využitá nasledovne: Po rozpoznaní epizód v okne sú vykonané
inkrementálne aktualizácie (updates) v danej dátovej štruktúre k určeniu, ktoré epizódy sa
vyskytujú v nasledujúcom okne.

7 Príklad z praxe
Jedným z príkladov rozšírenia rozhrania HMI o program SHAI využívajúci dolovanie dát na
podporu rozhodovania je napr. bojový vrtuľník SH-60R LAMPS Mk III Romeo, ktorý
vyvinuli vzdušné námorné sily USA na boj proti ponorkám a ochranu pred torpédami.
Posádku tvorí trojčlenné družstvo: pilot, navigátor (palubný taktik - airborne tactical officer) a
zameriavač (senzor operator). Zameriavač a navigátor sú zodpovední za spracovanie a
riadenie veľkého množstva signálov, radaru, snímačov ako aj zbraňových systémov (wapon
systems). Tieto snímače sú používané k objavovaniu a sledovaniu všetkých lodí, ponoriek a
plošín v blízkosti vrtuľníka, ako aj priateľských a nepriateľských striel či torpéd.
Úlohou programu SHAI je hodnotiť odbornú znalosť operátorov a pomáhať im obsluhovať
ich zariadenia v kritických podmienkach pomocou dynamicky vylepšeného rozhrania a
podporného rozhodovacieho programu. Program SHAI je vyvinutý pre pozorovanie interakcií
medzi operátorom a jeho zariadením v súvislosti s reálnymi situáciami prebiehajúcej misie.
Poskytuje operátorovi:
- vylepšené rozhranie pre prácu v reálnom čase, ako aj prácu s alarmami,
- ponúka odporúčané nastavenia,
- modifikuje navigátorskú a zameriavaciu obrazovku.
Systém je založený na individuálnej profesionalite modelu operátora, bol vyvinutý hlavne k
štandardnému výcviku na simulátore. Takýto model umožní programu, počas misie,
poskytnúť podporu (pomoc) operátorovi v prípade, že sa dostal do ťažkostí počas tréningu.
Projekt má za cieľ zlepšiť dorozumievanie sa medzi počítačovým systémom a ľuďmi, ktorí ho
používajú. Tento prístup by mal byť vhodný (použiteľný) na redukciu všetkých problémov v
oblasti HMI pre operátorov v každom odvetví.

8 Praktická aplikácia metód dolovania dát v IRS
Štruktúru informačného riadiaceho systému (IRS) je možné znázorniť pomocou
pyramídového modelu. Počet úrovní pyramídového modelu je závislý od zložitosti systému.
Tieto modely sú bližšie popísané v [14][16]. Na obr.4 je znázornený štvorúrovňový model
IRS.
Ako už bolo spomenuté hlavnú úlohu v procese rozhodovania hrá človek. Dolovanie dát ako
prostriedok na podporu rozhodovania sa teda bude vyskytovať v tých častiach IRS, kde
človek zasahuje do procesu. Dá sa povedať, že okrem technologickej úrovne (obr.4), na
všetkých vyšších úrovniach má hlavné slovo človek (operátor, dispečer, inžinier, manažér).



Obr.4 Pyramídový model Informačného Riadiaceho Systému (IRS).

Ciele praktických aplikácií  dolovania dát na jednotlivých úrovniach IRS sú:
♦  Supervisor Control and Data Aquisition / Human-Machine Interface (SCADA/HMI) -

operátor, dispečer:
- na základe dát z technologickej úrovne je pomocou dolovania dát možné popisovať

aktuálny stav výrobného systému, predikovať havarijné stavy, anomálie vo výrobe a riadiť
kvalitu.

♦  Manufacturing Execution System (MES) - výskum, inžinieri:
- interakcie medzi človekom a strojom (HMI) predstavujú dáta, z ktorých je možné získať

informácie napomáhajúce pri riešení problémov:
- ako navrhnúť HMI systémy, aby bola komunikácia človek-stroj čo najefektívnejšia,
- akým spôsobom inštruovať a podporovať rozhodovanie v kritických situáciách,
- ako pristupovať k školeniu a výučbe operátorov, dispečerov a odborných technikov.
♦  Manufacturing Resource Planning (MRP) – manažment, ekonómovia:
- informácie získané z dát na tejto úrovni sú “podobné” dátam z bánk a supermarketov; ide

o vyhodnocovanie a analýzu dopytu, predaja a nákladov vzhľadom na spotrebu
a produkciu.

9 Záver
Je množstvo aspektov, ktoré je potrebné zvážiť pred tým než bude zvolaná určitá metóda na
podporu rozhodovania. Žiadnou metódou nie je možné riešiť všetky problémy v oblasti
rozhodovania. Podobne to je aj s objavovaním znalostí v databázach a dolovaním dát. Tento
príspevok sa snaží poukázať na možnosť využitia dolovania dát nie len v komerčných a
ekonomických oblastiach, ale aj v oblastiach automatizácie a IRS.
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