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Abstrakt 

Diplomová práce představuje dostupné softwarové nástroje pro řešení úloh 

dataminingu s cílem nalézt optimální postupy pro řízení procesů. Speciálně byl 

k tomuto účelu vybrán program Rapid Miner.  V teoretické části je popsán a vysvětlen 

obecný princip dataminingu a jeho nejčastěji používané techniky. Následná část 

seznamuje s nabídkou komerčního a volně dostupného software. Jsou zde uvedeny také 

požadavky a náročnost na hardwarové vybavení. V praktické části je vytvořen příklad 

konkrétního řešení z dodaných dat, týkající se tříd oceli a jejich chemického složení. 

Přitom jsou dodržena pravidla metodologie CRISP – DM, která určují přesný postup při 

práci tvorby dataminingového modelu. V další části jsou zhodnoceny získané výstupy a 

možnosti využití v dané problematice. 

 

Abstract 

This thesis presents software tools for solving dataminig in order to find the 

optimal strategy for process control. Especially for this purpose was chosen program 

Rapid Miner. The theoretical part describes and explains the general principle of data 

mining and its most commonly used techniques. The subsequent section introduces a 

wide range of commercial and open-source software. It also contains requirements and 

demands on hardware. In the practical part is to create an example of a particular 

solution of the given data on the grades of steel and their chemical composition. At the 

same time rules are respected methodology CRISP - DM to determine the exact process 

at work making dataminingového model. In other parts of the obtained outputs are 

evaluated and possible use in the field. 
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1 ÚVOD 
 

V databázích dnešních informačních systémů je nashromážděno velké množství 

dat, které představuje obrovský potenciál pro kvalitní řízení chodu firmy. Firmy, které 

nedokážou tyto informace zpracovat a využít, v dnešním konkurenčním prostředí těžko 

obstojí. Klíčem k tomu jsou nástroje z oblasti business intelligence (dále jako BI). 

Nástroje BI umožňují zaměstnancům firem získávat konzistentní, důležitá a 

aktuální údaje například o prodejích a marketingu. Pomocí BI jsou data často i z 

rozmanitých zdrojů převedena do srozumitelných přehledů, které jsou díky moderním 

technologiím velice rychlé. Zaměstnanci tak mají k dispozici velmi účinné nástroje, 

které jim umožňují kvalifikovanější rozhodování [27]. 

BI aplikace umožní uživatelům nabídnout přehledné a ucelené výstupy analýz. 

Navíc obsahují i nástroje, díky kterým je možné snadno hledat souvislosti i pro 

uživatele bez analytického vzdělání. Jsou tedy řešením skutečně pro každého. To 

potvrzují i různé průzkumy, které ukazují, že oproti minulosti, kdy bylo BI chápáno 

hlavně jako podpůrné řešení pro rozhodování pouze v nejvyšším managementu firmy, je 

dnes silnou tendencí směřovat spíše k takzvanému všudypřítomnému BI, kdy systém 

využívá většina uživatelů na všech úrovních řízení organizace. Plusem BI systému je 

také to, že podporuje hned několik způsobů interpretace analyzovaných dat, například 

zobrazení ve formě tabulky, kontingenční tabulky, grafů nebo ukazatelů, některé 

nástroje podporují i takzvanou metodu drill - down pro analýzu detailů, takže si každý 

uživatel může zvolit způsob prezentace dat podle vlastních preferencí. Technologie 

business intelligence se v poslední době hodně prosazují především v obchodních a 

výrobních společnostech, a to především pro jejich analýzu prodejů a nákupů, které jsou 

pro tento tržní segment typické. Zajímá-li uživatele třeba konkrétní hodnota za středisko 

v určitém období roku, může provést jednoduchou operací rozpad střediska na regiony, 

období roku na měsíce, a má ihned informaci o tom, které regiony v jakém měsíci se 

nejvíce podílely na prodeji [27]. 

Hlavním přínosem pro koncového zákazníka je především úspora času a práce. 

Díky reportingu má uživatel na první pohled seskupená data s možností drill - down na 

detaily. Oproti minulé praxi, kdy naopak z provozních systémů získal detailní data a 

nashromáždil je v MS Excelu, mu tento způsob přináší velkou časovou úsporu. BI 

nasazené napříč společností dále umožňuje manažerům například lepší přístup k 
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informacím o prodejích v regionech, a ti se tak mohou lépe věnovat stávajícím 

zákazníkům přinášejícím vyšší zisk nebo identifikovat příčiny vzniklých problémů [27]. 

Dalším z prostředků je datamining, který je vnímán jako soustava predikčních 

postupů k transformaci datových zdrojů na informaci podporující v organizaci řízení, 

rozhodování či plnění obchodních cílů. Úspěch dataminingové úlohy je spíše než na 

množství dostupných dat závislý na správně definovaných cílech, kvalitě použitých dat, 

vhodném modelu apod. Pro úspěšné zvládnutí jednoduššího dataminingového projektu 

postačuje pochopení základních postupů a technik, podpořené například základním 

vyškolením analytika. Ve spojení s kvalitním softwarovým nástrojem pak může 

technická stránka řešení být otázkou vizuálního programování bez nutnosti zápisu 

jakýchkoli programových kódů. 

Cílem této diplomové práce je pomocí výše uvedených závislostí vytvořit 

ucelený pohled na problematiku dataminingu a provést analýzu softwarového produktu 

Rapid Miner. Následně pak demonstrovat práci a funkčnost na ukázkovém příkladu. 
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2 Dobývání dat z databází 
 

Uvedená kapitola je zaměřena na nástroje z oblasti business intelligence. Dále 

pak je popsána historie a způsoby zavádění pomocí jednotlivých metodologií. 

 

2.1 Oblasti podpory rozhodování v BI 
 

V současné době existuje velké množství informací a dat, která jsou ukládána do 

databází. S růstem množství dat, ať už uživatelských nebo zbytečných, roste i kapacita 

diskových úložišť. Roste také i objem obchodních, zdravotnických a průmyslových 

databází. V těchto datech je uloženo mnohem více informací, než je možno z těchto dat 

jednoduše vyčíst. Tradiční postupy analyzující data prostřednictvím tabulek, grafů, 

výkazů a sestav jsou založeny na dotazovacích nástrojích (SQL) pracujících nad 

relačními databázemi, popřípadě na technikách označovaných OLAP (On – Line 

Analytical Processing) (Obr. 1), které využívají uložená data v databázích k rychlé 

presentaci dat ve formě tabulek. Tyto techniky udržují přehled o okamžité finanční 

a hospodářské pozici podniku či společnosti. Přesto je mnoho úloh, pro které tyto 

techniky analýz nestačí. Pro většinu takovýchto úloh není specifikován konkrétní dotaz 

do databáze, třeba i složitý. Naopak cílem je nalézt data, spíše jejich kombinace, jsou 

důležité pro využití dat z databáze. 

 

 

Obr. 1 Datamining - podpora business rozhodování [1] 
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Z výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že ve svém konečném 

důsledku BI přispívá v souvislosti s úsporou práce a času také k úspoře nákladů. 

Primární systémy jsou rovněž méně zatěžovány analytickými dotazy a uživatelé jsou 

méně závislí na IT oddělení [27]. 

 

 

2.2 Historie dobývání dat 
 

První zmínky o dobývání znalostí z databází se začínají objevovat v 60. letech 

20. století s nástupem výpočetní techniky, kdy bylo požadováno v archívních datech 

vyhledávat využitelné údaje. 

O dobývání znalostí z databází KDD (Knowledge Discovery in Databases) se 

začíná intenzivně mluvit v polovině 90. let 20. Století v USA, kdy si nárůst objemu dat 

uchovávaných v různých organizacích, spolu s potřebou tato data analyzovat, vynutil 

propojení poznatků ze tří oblastí: statistiky, databází a strojového učení. Definice podle 

velmi uznávaného odborníka Fayyada[2].  

 

 

„KDD - proces netriviálního objevování implicitních, dopředu neznámých 

a potenciálně použitelných znalostí v datech“. 

U. M. Fayyad 

 

 

Dobývání znalostí bývá definováno jako proces netriviální extrakce implicitních, 

dříve neznámých a potenciálně užitečných informací z dat. Projektem dobývání znalostí 

z databází je proces, který vyžaduje značné množství zdrojů. Od lidských, přes hmotné 

a datové až po softwarové. Společným jmenovatelem dobývání znalostí z databází jsou 

peněžní prostředky. Jedním ze způsobů, jak šetřit tyto prostředky, je vytvářet projekty 

standardizovaným postupem (Obr. 2). 

 



15 

 

 

Obr. 2 Metodologie CRISP-DM [3] 

 

Za tímto účelem byly vytvořeny různé metodologie, které popisují efektivní 

postup při projektech. S postupem času začaly vznikat metodologie, které si kladou za 

cíl poskytnout uživatelům jednotný rámec pro řešení různých úloh v oblasti dobývání 

znalostí. Tyto metodologie umožňují sdílet a přenášet zkušenosti z úspěšných projektů. 

Za některými metodologiemi stojí výrobci software (metodologie „5A - firmy SPSS 

nebo metodologie SEMMA firmy SAS), jiné vznikají ve spolupráci výzkumných 

a komerčních institucí jako „softwarově nezávislé - (CRISP-DM). V této práci bude 

detailněji popsána metodologie dolování dat CRISP – DM. 

 

2.3 Metodologie 5A 
 

Metodologie 5A se dělí na těchto 5 etap [2]: 

 Assess - posouzení potřeb projektu  

 Access - shromáždění potřebných dat  

 Analyze - provedení analýz  

 Act - přeměna znalostí na akční znalosti  

 Automate - převedení výsledků analýzy do praxe  

 

 

 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3825/roz_data_mining_jin__pohled_na_probl_m_4ceb96ca2a.jpg
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2.4  Metodologie SEMMA 
 

Metodologie SEMMA se dělí na těchto 5 etap [2]: 

 Sample - vybírání vhodných objektů, objekty lze rozdělit na trénovací, validační, 

testovací. 

 Explore - vizuální explorace a redukce dat. 

 Modify - seskupování objektů a hodnot atributů, datové transformace, odhaluje 

skryté trendy a závislosti v datech. 

 Model – konsolidace dat, odvození nových proměnných, analýza dat, 

transformace dat pro modelování.  

 Assess – vyhodnocení úspěšnosti modelů, interpretace.  

 

2.5 Metodologie CRISP-DM  
 

Metodologie CRISP – DM je souhrnná metodologie dobývání znalostí 

z databází a pokouší se nalézt univerzálně použitelný postup pro dobývání dat. Zkratka 

CRISP-DM znamená CRoss - Industry Standard Proces for Data Mining. Její model 

nabízí návody krok po kroku, úkoly a cíle pro každou část celého procesu. Metodologie 

CRISP-DM umožňuje provádět rozsáhlé projekty dobývání znalostí z databází rychleji, 

efektivněji a méně nákladně prostřednictví osvědčených postupů.  

Cílem projektu CRISP – DM je navrhnout univerzální postup (standardní model 

procesu dobývání znalostí z databází), který bude použitelný v nejrůznějších 

komerčních aplikacích. Vytvoření takovéto metodologie umožní řešit rozsáhlé úlohy 

dobývání znalostí rychleji, efektivněji, spolehlivěji a s nižšími náklady. Kromě návrhu 

standardního postupu nabízí CRISP-DM „průvodce - potenciálními problémy 

a řešeními, které se mohou vyskytnout v reálných aplikacích.  

Metodologie CRISP-DM vznikla v rámci výzkumného projektu Evropské 

komise definující model standardního postupu při vytváření projektů dobývání znalostí 

z databází. Tato metodologie je majetkem partnerů CRISP-DM konsorcia: NCR 

Systems Engineering Copenhagen (USA a Dánsko), DaimlerChrysler AG (Německo), 

SPSS Inc. (USA) and OHRA Verzekeringen en Bank Groep B. V (Holandsko) [2].  
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Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu dobývání znalostí je podle metodologie CRISP-DM 

tvořen šesti fázemi (Obr. 3). Pořadí jednotlivých fází není pevně dáno. Výsledek 

dosažený v jedné fázi ovlivňuje volbu kroků následujících, často je třeba se k některým 

krokům a fázím zpětně vracet [3]. 

 

Obr. 3 Metodologie CRISP-DM [3] 

 

 

Metodologie CRISP-DM popisuje těchto 6 fází [3]: 

 Pochopení problému (Business Understanding) - pochopení cílů projektu 

a požadavků na řešení z manažerského hlediska. Tato manažerská formulace 

musí být převedena do zadání úlohy. 

 Porozumění datům (Data Understanding) - začíná prvotním sběrem dat. 

Následují činnosti, které umožní získat základní představu o datech, která jsou 

k dispozici - posouzení kvality dat, vzhled dat, zjišťují se průměrné hodnoty, 

maxima a minima dat. 

 Příprava dat (Data Preparation) - zahrnuje činnosti vedoucí k vytvoření 

datového souboru, který bude zpracován analytickými metodami. 

http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/3825/roz_data_mining_jin__pohled_na_probl_m_4ceb96ca2c.jpg
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 Modelování (Modeling) - zahrnuje algoritmy pro dobývání znalostí (doporučuje 

se jich použít více). 

 Hodnocení (Evaluation) - dosažené výsledky se vyhodnocují z pohledu 

stanovených cílů uživatele. 

 Nasazení (Deployment) - prosté sepsání závěrečné zprávy a zavedení (HW, SW, 

organizační) systému pro automatickou klasifikaci nových případů. 
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3 Metody dobývání dat 
 

Datamining lze rozdělit (Obr. 4) do tří skupin [28]: 

 Predikce (Prediction) – umožňuje předvídat budoucí hodnoty atributů na 

základě nalezených vzorů v datech. 

 Deskripce (Description) – popisuje nalezené vzory a vztahy v datech, které 

mohou ovlivnit rozhodování  

 Indikace (Indication) – popisuje výskyt odchylek od normálního stavu 

 

 

Obr. 4 Skupiny metod dataminingu [26] 

 

3.1 Nástroje pro datamining 
 

Mezi nejvýznamnější nástroje DM a KDD patří: 

 Statistické metody 

 Matematické modelování 

 Neuronové sítě 

 Algoritmy pro automatické rozpoznávání struktur 
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3.2 Moderní techniky dataminingu 
 

Mezi moderní techniky dataminingu patří: 

 Rozhodovací stromy – jsou jednou z nejoblíbenějších technik DM, jsou 

přehledné a snadno interpretovatelné, umožňují uživatelům snadno a rychle 

vyhodnocovat výsledky. Cílem rozhodovacích stromů je identifikovat objekty, 

které jsou popsány atributy, do tříd. Algoritmus rozhodovacích stromů je velmi 

rychlý, využívá entropie objektů. Rozhodovací strom se skládá z tzv. uzlů, kde 

jsou dotazy na hodnotu vybrané proměnné, a dle odpovědi se větví buď do 

dalších dotazů, nebo je větev zakončena listem (odpovědí). Mezi nejznámější 

metody na generování stromů se řadí algoritmy od australského vědce Rosse 

Quinlana, který navrhl a implementoval metody c4.5 a c5, které jsou založeny 

na myšlence minimalizace entropie, neboli na snížení chaosu, který vznikl 

smícháním instancí patřících do různých tříd. Podaří-li se od sebe instance 

oddělit, entropie se sníží. Algoritmus c4.5 a c5 pracuje tak, že postupně testuje, 

který dotaz na jaký atribut nejlépe rozdělí heterogenní množinu na 

homogennější podmnožiny. Ten atribut, který to provede nejlépe, je vybrán do 

dotazovacího uzlu. Pokud již nelze entropii nijak snížit, generování stromu 

končí. 

 Asociační pravidla – nejčastěji využívána k analýze prodejních transakcí, např. 

analýza „nákupního koše“, zda zákazník, který si koupí chléb si zároveň koupí 

mléko. Tato zjištění jsou důležitá pro marketing, ale lze je využít v mnoha 

jiných oborech. 

 Neuronové sítě – někdy se také uvádí název Artificial Neural Networks (ANN), 

tj. umělé neuronové sítě. Neuronové sítě jsou založené na pozorované 

funkcionalitě lidského mozku. Často jde u neuronových sítí o adaptivní systém, 

který mění svou strukturu na základě vnějších či vnitřních informací získaných 

v průběhu učící fáze. Neuronové sítě se využívají např. při vyhledávání vzorů 

v datech, rozpoznávání řeči nebo klasifikačních problémech.  

 Regresní analýza – touto analýzou je odhadována hodnota náhodné veličiny 

(takzvané závislé proměnné) na základě jiných veličin. 
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 Shluková analýza – vychází z podobnosti, resp. vzdálenosti objektů. Její 

kvantitativní vyjádření je jedním ze základních problémů clusterové analýzy. 

Shlukovací algoritmy v datech hledají, které instance jsou si navzájem podobné. 

Pokud splňují danou míru podobnosti, vytvoří tzv. shluk neboli skupinu, která 

již představuje hledané zobecnění. Úloha je ztížena skutečností, že obvykle se 

neví, kolik by těch shluků mělo být – algoritmy jsou v principu schopny vytvořit 

libovolný počet shluků, omezený pouze počtem instancí. Podobnost se stanovuje 

na základě blízkosti či vzdálenosti bodů v abstraktním prostoru, nebo pomocí 

úhlu mezi vektory představujícími jednotlivé instance. Shluková analýza patři 

v dataminingu k metodám bez učitele. Oblasti možných aplikací jsou značně 

široké, např. aplikace ekonomické, lékařské, zemědělské, chemické, 

meteorologické nebo astronomické. 
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3.3 Využití dataminingu 
 

Dolování z dat je termín používaný k označení procesu vyhledávání znalosti 

skryté v rozsáhlých objemech dat z reálného světa popisujících velká množství 

jednotlivých konkrétních pozorovaných případů. Data jsou často hluboce skryta 

v rozsáhlých databázích obsahujících údaje sbírané po mnoho let. V mnoha případech 

jsou data očištěna a konsolidována v datových skladech. Prostředí pro dolování z dat má 

obvykle architekturu typu klient-server nebo architekturu informačního systému. 

Nalezení a odstranění dat nerelevantních z hlediska konkrétního řešeného problému 

vyžaduje zpracování a synchronizaci dat tak, aby byly získány správné výsledky – tato 

část může pojmout většinu doby procesu dolování z dat. Koncový uživatel, který 

používá nástroje pro vyhledávání detailů v obecné informaci a řadu dalších 

dotazovacích prostředků, klade dotazy a tak získává rychle odpovědi, bez nutnosti psát 

počítačový program na jednotlivé funkce. Zaměřením se na konkrétní věci často přináší 

neočekávané výsledky a na koncového uživatele klade značné nároky z hlediska 

tvůrčího myšlení během celého dolovacího procesu, nevyjímaje nápaditou interpretaci 

nalezených výsledků. Nástroje pro dolování z dat jsou dobře kombinovatelné 

s tabulkovými procesory a dalšími softwarovými nástroji. Tímto způsobem mohou být 

data rychle a snadno analyzována, prozkoumávána a zpřehledněna. 

V podstatě se dá říci, že datamining se uplatňuje napříč obory tam, kde je 

dostatek kvalitních dat. Je zřejmé, že kvalitní informaci není možné získat, pokud není 

k dispozici kvalitní zdroj dat. 
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4 Software pro datamining 
 

Pro využití metod KDD je nutné mít nainstalován vhodný software, který 

obsahuje metody KDD. Tento software umožňuje práci s běžně dostupnými 

databázovými systémy a lze jej rozdělit do dvou základních skupin. Na komerční 

a volně šiřitelný. 

 

 

4.1 Komerční software 
 

Komerční software - začal být vyvíjen v druhé polovině 90. let 20. století, kdy 

dochází ke zvýšení zájmu v oblasti komerční sféry o využití poznatků KDD. Proto byl 

vyvinut vhodný software, který řeší široké spektrum zkoumaných problémů. Komerční 

software většinou vyvíjejí organizace, které svou oblast působení zaměřují na práci 

s databázovými systémy. 

 

Tento druh software vyvíjejí tyto dva druhy společností: 

 Velké společnosti, které se zaměřují na vývoj statistických software, jako jsou 

např. SAS, StatSoft, SPSS, atd. … 

 Menší společnosti, kde se pracovníci podíleli na univerzitním výzkumu KDD 

 

Mezi komerční software patří např. SAS, SPSS, STATISTICA Data Miner, 

Bayesia, Minitab, SalfordSystems, Megaputer, Miner3D a řada dalších. 
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4.1.1 SAS 
 

Program SAS je analytický nástroj, který umožňuje vytvářet grafy, distribuce, t-

testy, analýzy rozptylu, regrese, neparametrické analýzy a další (Obr. 5). 

 

 

Obr. 5 SAS – analytický nástroj pro datamining [20]  
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4.2 Nekomerční software 
 

Volně šiřitelný (nekomerční, open source, free software) – pro zkoumání metod 

KDD vzniká obvykle na univerzitách. Je logické, že software toho typu začal vznikat 

dříve než komerční. Proto je jeho počátek datován do 60. let 20. století. 

 Mezi hlavní představitele nekomerčního software se řadí Orange, WEKA, Rapid 

Miner, Tanagra a další. 

 

 

4.2.1 Orange 
 

Program Orange je vyvíjen na Ljublaňské univerzitě, Fakultě počítačové 

a informační vědy ve Slovinsku (Obr. 6). Orange je napsán v programovacím jazyce 

C++, skládá se z několika samostatných částí: 

 Data input/output - vstupně / výstupní modul 

 Preprocessing - předzpracování 

 Predictive modelling - prediktivní modelování 

 Ensemble methods - rozhodovací stromy 

 Data description methods - vizualizační metody 

 Model validation techniques - ověřovací techniky 

 

Pro vlastní dataminingový proces lze tyto části vhodně použít a doplnit vlastními 

metodami. 
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Obr. 6 Orange - sestavení analytického schématu [21] 

 

 

4.2.2 WEKA (Waikato Enviroment for Knowlege Analysis) 
 

Program WEKA je vyvíjen na univerzitě Waikato na Novém Zélandu. V roce 

1997 byl program WEKA přepsán do jazyka Java, což umožňuje používání v různých 

operačních systémech. Původně byl program zaměřen do oblasti zemědělství, poté byl 

upraven pro všeobecné použití (Obr. 7). Poskytuje sofistikované algoritmy pro analýzu 

dat, jejich segmentaci a pochopení významu. 

 

V současné době obsahuje tyto nástroje: 

 Předzpracování 

 Klasifikaci 

 Korelaci 

 Regresi 

 Vizualizaci 
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 Shlukovací pravidla 

 Sdružovací pravidla 

 

 

 

Obr. 7 WEKA - uvítací obrazovka [22] 

 

 

4.2.3 Rapid Miner 
 

Rapid Miner lze charakterizovat, jako nastroj pro zpracování, modelování 

a vizualizaci dat. Integruje v sobě velké množství algoritmů z oblasti statistiky, databází 

a umělé inteligence, které jsou zapouzdřené do podoby operátorů, kterých je v současné 

době vice než pět set. Vstupy a výstupy operátorů jsou datové objekty, které mohou 

obsahovat data, modely, výsledky. Nepostradatelnou součásti programu platformy jsou 

vizualizační nástroje. Tyto nástroje jsou integrovány přímo do datových objektů a jsou 

vyvolávány z prohlížeče výsledků. Rapid Miner disponuje grafickým designerem pro 

návrh schémat zpracování dat (Obr. 8). Operátory jsou ve schématech zobrazeny jako 

boxy se vstupy a výstupy, které lze snadno myši propojit spoji. Přes spoje si operátory 

předávají datové objekty. 
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Obr. 8 RMS - schéma zpracování dat 

 

Data lze do Rapid Mineru importovat z databází a ze souborů v různých 

formátech. Jsou podporovány formáty souborů CSV, Excel, BibTex, z databázi  

MySQL a Oracle. K dispozici jsou rovněž odpovídající operátory pro export dat. 

 

4.2.4 Tanagra 
 

Tento dataminingový nástroj není určen pro přímé nasazení v praxi. Jeho hlavní 

zaměření je spíše výzkumné a vzdělávací (Obr. 9). Tanagra obsahuje soubor metod pro 

datamining z oblasti statistiky, strojového učení a databází. Hlavní výhoda je ta, že 

Tanagra je otevřený systém. Hlavním důvodem pro sdílení zdrojového kódu byl záměr 

umožnit vědcům implementovat do programu nové algoritmy, dalším pak byl důvod 

studijní. Zpřístupněním zdrojových kódů je umožněno zkoumání principů algoritmů. 
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Obr. 9 Tanagra - uživatelské rozhraní [23] 
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5 Softwarový systém Rapid Miner 
 

Tato část je zaměřena na popis a způsoby instalace, pro který byla v diplomové 

práci zvolena verze Starter Edition Rapid Miner Studio 6.0.002 (Obr. 10) (dále jako 

RMS).  Možné varianty instalací s určitými omezeními zobrazuje obrázek č. 11. 

 

 

Obr. 10 RMS - informace o verzi 

 

 

 

Obr. 11 RMS - varianty instalací [24] 
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5.1 Instalace programu Rapid Miner v prostředí MS Windows7 
 

V prostředí systému Microsoft Windows, je možné stáhnout z webové adresy 

http://rapidminer.com/products/rapidminer-studio/ spustitelný instalační soubor 

rapidminer-xxx-install.exe. V nabídce je jak pro 32 bitový tak i pro 64 bitový operační 

systém. Po dokončení stahování je nutné tento soubor spustit a postupovat podle pokynů 

v dialogovém okně. Po dokončení instalace se zástupce programu RMS nalézá v menu 

Start. 

Aby bylo možné program RMS používat, je potřebné mít nainstalován Java 

Runtime Environment (JRE) ve verzi 7 nebo vyšší, který lze stáhnout z webové adresy 

http://www.java.com/en/download/index.jsp. 

Pokud bylo postupováno správně je po spuštění pomocí ikony zástupce RMS 

zobrazena obrazovka (Obr. 12), která informuje uživatele o nabídce dostupných voleb. 

 

 

 

Obr. 12 RMS - Úvodní obrazovka programu 

 

 

 

http://rapidminer.com/products/rapidminer-studio/
http://www.java.com/en/download/index.jsp
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5.2 Práce v Rapid Miner Studiu 

 

Proces se v RMS konstruuje pomocí blokového schématu. Každý blok je 

zastoupen určitou fázi procesu a nazývá se operátor. Řetězec operací může být 

následující: 

1. Načtení / uložení dat z databáze 

2. Předzpracování dat 

3. Zpracování dat dataminingovým algoritmem 

4. Kontrola správnosti modelu 

5. Zobrazení 

6. Řízení procesu zpracování 

 

 

5.2.1 Načtení / uložení dat z databáze 
 

K načtení vstupních dat slouží vstupní operátor, ve kterém je nastaven formát 

vstupních dat. 

Vstupním data mohou být v těchto formátech (Obr. 13): 

 Soubor CSV 

 Soubor MS Excel 

 Soubor XML 

 Soubor MS Access 

 Databázový soubor 

 Binární soubor 
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Obr. 13 RMS - formát vstupních dat  

 

 

Možnosti použití vstupních operátorů lze rozdělit podle počtu: 

 Zdroj dat je ve formě databáze nebo tabulky – je použit jeden vstupní operátor 

(Obr. 14)   

 Zdroj dat je ve formě několika databází nebo tabulek (Obr. 15) 

 

 

Obr. 14 RMS - jeden vstupní operátor 
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Obr. 15 RMS - dva vstupní operátory 

 

K exportu dat slouží výstupní operátor, ve kterém je nastaven formát výstupních dat. 

Výstupním data mohou být v těchto formátech (Obr. 16): 

 Soubor MS Excel 

 Soubor CSV 

 Soubor MS Access 

 Soubor ARF 

 Soubor XRFF 

 Zápis / aktualizace databáze 

 Speciální formáty 

 

 

Obr. 16 RMS - formát výstupních dat 
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5.2.2 Předzpracování dat 
 

Většinou je nutné, aby data prošla procesem předzpracování. Jen ve 

výjimečných případech je možné načtená data předat přímo některému 

z dataminingových algoritmů. 

Důvody, proč je nutné provést předzpracování dat: 

 Vstupní data jsou určitým způsobem poškozena. Údaje mohou chybět nebo 

z nějakého důvodu vykazují abnormalitu. V případě chybějících dat lze odstranit 

celý záznam, ve kterém tyto údaje chybí nebo je určitým způsobem doplnit např. 

průměrnou hodnotou, nulou, apod. Vždy se musí rozhodnout, která z možnosti 

je pro daný případ nejvhodnější, aby z upravených dat nebyl vytvořen chybný 

model. 

 Vstupní data nejsou ve vhodném formátu pro učící se algoritmus. V tomto 

případě je nutné převést vstupní data do formy dat, které je schopen učící se 

algoritmus zpracovat (např. převod čísla na řetězec a naopak) 

U většiny procesů není prováděno předzpracování, protože jsou obvykle 

implementovány algoritmy, které nejdříve data vyčistí, doplní a následně je upraví pro 

daný dataminingový algoritmus. 

 

 

5.2.3 Zpracování dat dataminingovým algoritmem 
 

Učící se operátor slouží k vytvoření vlastního modelu. Tento model určitým 

způsobem hledá vzájemné vztahy a vazby vstupních atributů. V dataminingu je velké 

množství algoritmů, které je možné uplatnit v RMS. Bohužel ne každý algoritmus se dá 

použít na jakoukoli úlohu. Je jen na zkušenosti analytika zvolit správný algoritmus 

a dodržet stanovená pravidla. Existují případy, kdy daný algoritmus je vhodný pro 

určitou problematiku, nicméně i jiné algoritmy mohou být vhodnější. 

RMS umožňuje vložit do učícího se operátoru několik dalších vnitřních 

algoritmů a tímto je propojit do dané struktury, stejně jako v případě preprocessingu 

(Obr. 17). 
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Obr. 17 RMS - složený učící se algoritmus 

 

 

5.2.4 Kontrola správnosti modelu 
 

Pro ověření správnosti modelu je vhodné použít některou z metod validace (Obr. 

18). Tento postup ověřuje správnost dat v dataminingovém procesu. 

 

 

Obr. 18 RMS - kontrolní metody správnosti modelu 
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5.2.5 Zobrazení 
 

Pro zhodnocení výsledků analýzy musí být výsledek určitým způsobem 

zobrazen: 

 Textovým popisem (Obr. 19) 

 Tabulkou (Obr. 20) 

 Grafem (Obr. 21) 

 

 

Obr. 19 Výstup dataminingového procesu ve formě textového popisu 

 

 

 

Obr. 20 Výstup dataminingového procesu ve formě tabulky 
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Obr. 21 Výstup dataminingového procesu ve formě grafu 
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6 Tvorba dataminingového modelu v Rapid Miner 
 

V této části je názorně vysvětlen postup práce v RMS, přičemž k tomuto účelu 

byla zvolena úloha pro analýzu chemického složení ocelí. 

Záložka Operators slouží pro volbu jednotlivých operátorů, které budou součástí 

dataminingové analýzy. Pro každou analýzu je vždy nutné vytvořit jeden samostatný 

proces, který bude konkrétní analýze odpovídat. Tvorba procesu probíhá tak, že 

jednotlivé operátory se na sebe řetězí (navazují se na sebe) v pořadí, ve kterém budou 

spuštěny. Pro vložení operátoru do procesu je nutné zvolený operátor přetáhnout myší 

ze záložky Operators do okna Process. Každému operátoru pak odpovídá právě jedna 

ikona. Záložka Repositories slouží k importu dat do prostředí RMS. 

 

 

6.1 Příprava dat 
 

 

Obr. 22 RMS - výběr souboru 
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V této části (Obr. 22) byl vybrán soubor potřebný k tvorbě dataminingového 

procesu. Obrazovka je rozdělena na dvě části, kde vlevo je možné zvolit příslušný 

adresář a v pravé části jsou zobrazeny příslušné soubory s popisem velikosti, formátu 

a datem vytvoření, popř. modifikace souboru. V tomto konkrétním praktickém příkladu 

byl použit soubor ve formátu MS Excel, jehož data jsou rozdělena do sloupců podle 

chemických prvků. Řádky pak uvádějí podíl obsaženého prvku v oceli. 

 

 

 

Obr. 23 RMS - specifikace dat v „multiple sheets“ 

 

 

Vzhledem k tomu, že byl vybrán soubor ve formátu MS Excel, je nutné 

specifikovat list, který obsahuje zkoumaná data (Obr. 23). 
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Obr. 24 RMS - volba atributů 

 

 

Pro další postup je důležitý výběr dat vzhledem k dataminingovým cílům. Proto 

byly v uvedeném kroku definovány atributy (Obr. 24). Také došlo k odstranění 

duplicitních údajů, opravě nekorektních hodnot a k očištění dat, které byly v nesouladu 

s ostatními hodnotami atributu. Všechny tyto nepravidelnosti vznikají v důsledku 

nedostatečné kontroly při jejich zadávání, popř. chybami vzniklými při použití 

prostředků automatické identifikace. 

 



42 

 

 

Obr. 25 Definice datových typů a atributů 

 

V následující části se definují datové typy jednotlivých sloupců. RMS dává 

možnost výběru těchto uvedených datových typů: 

 Nominal 

 Numeric 

 Integer 

 Real 

 Text 

 Binominal 

 Polynominal 

 File_path 

 Date_time 

 Date 

 Time 
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Pokud automaticky zvolený atribut neodpovídá požadavkům, jsou k dispozici 

další možnosti (Obr. 25), např.: 

 Label 

 Id 

 Weight 

 Batch 

 Cluster 

 Prediction 

 Outlier 

 Cost 

 Base_value 

 

 

 

Obr. 26 RMS - výběr uložiště načtených dat 
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V posledním kroku se volí cílové místo pro uložení načtených 

a předzpracovaných dat (Obr. 26), která jsou následně využívána vybranými 

dataminingovými procesy. 
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6.2 Praktický příklad č. 1 – Metoda rozhodovacích stromů 
 

Rozhodovací stromy patří k nejznámějším algoritmům z oblasti metod 

dataminingu. Při tvorbě rozhodovacího stromu se postupuje metodou „rozděl a panuj“ 

(divide and conquer). Data se postupně rozdělují na menší a menší podmnožiny tak, aby 

v těchto podmnožinách převládaly příklady jedné třídy (Obr. 27). 

Metoda rozhodovacích stromů umí pracovat i s atributy s chybějícími údaji. 

 

 

 

Obr. 27 Rozhodovací strom [25] 

 

Ze záložky Repositories se myší přetáhnou do okna Process testovací data 

oceli_data, kde vznikne operátor Retrieve oceli_data. Ze záložky Operators se přetáhne 

myší operátor Select Attribute a ten se naváže na operátor Retrieve oceli_data. V tomto 

operátoru lze vybírat atributy pro výpočet. Při tvorbě rozhodovacího stromu je nutné 

specifikovat tzv. klasifikační atribut, který je použit jiným způsobem než zbylé atributy 

(objekty se rozdělí do tříd). Pro přiřazení této role slouží operátor Set Role, který se 

naváže na atribut Select Attribute a nastaví se v něm, který atribut má být použit jako 
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klasifikační. V tomto případě byl jako klasifikační atribut nastaven uhlík (C). Parametr 

name je nastaven na jméno klasifikačního atributu a parametr target role je nastaven na 

label.  Dále se naváže operátor Discretize by Size, kterým je diskretizován klasifikační 

atribut. Parametr atribute filter type je nastaven na hodnotu single a parametr atribute je 

nastaven na jméno klasifikačního atributu (C). Parametr size of bins je dále nastaven na 

počet kategorií, do kterých budou rozděleny hodnoty atributu. Jako poslední je navázán 

operátor Decision Tree, který vytvoří rozhodovací strom. Parametr criterion je nastaven 

na gain_ratio (informační zisk). Parametr minimal size for split vyjadřuje, pro jakou 

nejmenší velikost uzlu může metoda dále dělit uzel do dalších dvou větví. Parametrem 

minimal leaf size se nastavuje minimální velikost listu. Minimal gain určuje zisk uzlu 

před rozdělením. Parametrem maximal depth je zvolena maximální hloubka stromu. 

Confidence určuje úroveň spolehlivosti. Number of prepruning alternatives nastavuje 

počet alternativních uzlů. Zbývající parametry no prepruning  a no pruning slouží 

k nastavení prořezávání rozhodovacího stromu. Výstup z operátoru Decision Tree je 

pak nutné spojit s operátorem Proces (res), který poskytuje sadu parametrů, které mají 

globální význam pro proces. Nyní je už možné spustit celý proces pomocí tlačítka Run 

nebo klávesou F11. 

 

 

 

Obr. 28 RMS - metoda rozhodovacích stromů 
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Na obrázku č. 28 je názorně zobrazena posloupnost jednotlivých operátorů a  

jejich propojení ve vybrané metodě rozhodovacích stromů. V tomto případě je nutné 

uvést, že jednotlivé operátory jsou na sobě závislé a mají pevně danou pozici ve 

schématu. Jakékoli nesprávné umístění operátorů má za následek řadu chybových 

hlášení. Tímto způsobem si RMS kontroluje validitu postupu zapojení operátorů. 

V tomto směru však RMS nabízí výhodu v podobě zobrazení nabídky úprav 

konkrétních parametrů. 

 

 

Obr. 29 RMS - rozhodovací strom 

 

 

Obr. 30 RMS - detail rozhodovacího stromu 
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Grafické zobrazení výstupu metody rozhodovacích stromů znázorňuje obrázek č. 

29 a obrázek č. 30. Z něj lze vysledovat určité závislosti jednotlivých chemických prvků 

v návaznosti na jejich hodnotách. Na obrázku č. 31 je zobrazen přehled výstupních 

podmínek rozhodovacího stromu. 

 

 

Obr. 31 RMS - přehled výstupních podmínek 

 

 

6.2.1 Zhodnocení příkladu 

Pomocí metody rozhodovacích stromů byla zjištěna závislost v datech, kdy 

došlo k postupnému rozdělení dat na menší podmnožiny podle množství chemického 

prvku uhlíku. V uvedených podmnožinách vždy převládaly hodnoty, které byly 

postupně zkombinovány s dalšími prvky. Tímto způsobem se pomocí uzlů rozhodovací 

strom rozvětvil, přičemž každá větev je ukončena listem (rozmezím hodnot prvků).  
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6.3 Praktický příklad č. 2 – Metoda K-means 
 

Algoritmus K-means je možno nazvat algoritmem k-středů. Hodnota k se zadává 

a určuje, kolik shluků se má vytvořit. Pojem střed představuje střed každého shluku, 

něco jako těžiště dané výskytem (pozicemi v prostoru) instancí zařazených do daného 

shluku. K-means hledá tedy pozice středů shluků. Na počátku se neví, kde ty středy 

mají ležet, takže se vygeneruje náhodně k pozic. Pak se předkládají jednotlivé instance 

representované jako mnohorozměrné body. Ke každé instanci se zjistí, který střed je jí 

nejblíže, a ten se pak k ní posune. Takto se postupuje tak dlouho, dokud už k žádnému 

posuvu nedochází nebo pokud byl dosažen uživatelem stanovený limit počtu iterací. 

Nakonec jsou k dispozici nalezené středy shluků, které již představují nějaké třídy. 

Objeví-li se nová neznámá instance, najde si nejbližší střed a bude pak patřit do 

příslušného shluku. 

 

 

Obr. 32 RMS - metoda K-means 

Pro uvedenou metodu je vhodné nastavení operátorů (Obr. 32).  Zdroj dat je 

v tomto případě shodný s předchozím příkladem. Nicméně pro výpočet metodou K-

means je přidán operátor „Clustering“, jehož součástí je i nastavení počtu shluků k. 

V další části tedy bude vytvořeno několik variant, kdy se bude postupně měnit hodnota 

počtu shluků „k“. 
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6.3.1 Varianta A 

Pro tuto variantu byla zvolena hodnota k = 2 

Výsledkem tohoto nastavení (Obr. 33) je shlukovací model, který popisuje, kolik bylo 

metodou K-means vytvořeno shluků a kolik záznamů bylo jednotlivým shlukům 

přiřazeno. Celkový počet záznamů je pak součtem záznamů shluků a je uveden 

v položce „Total number of items“. 

 

 

Obr. 33 RMS - shlukovací model 

 

Pro lepší představu a orientaci v uvedeném projektu, je možné zobrazit shlukovací 

model ve formě stromového grafu (Obr. 34). 

 

 

Obr. 34 RMS - shlukovací model 
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V níže uvedené tabulce (Tab. 1) jsou hodnoty čísel řádků, kterým přísluší zadané 

shluky. 

 

Tab. 1 Hodnoty shluků a čísel řádků 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26 27 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 

 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 28 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
1              

 

 

Pro další práci k využití získaných výsledků slouží několik typů zobrazení. V našem 

případě je přiložen (Obr. 35), na kterém jsou uvedeny hodnoty centroidů. Zvolenou 

metodou jsou zobrazeny chemické prvky, získané ze vstupních dat. 

 

 

Obr. 35 RMS - výsledky hodnot centroidů 
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V grafickém zobrazení (Obr. 36), kde na ose x jsou chemické prvky a na ose y hodnoty 

centroidů, dochází k barevnému rozlišení shluků a jejich hodnot centroidů. Je tedy 

zřejmé, že pokud je zvolen počet shluků k > 2, adekvátně se zvýší počet barevně 

rozlišených shluků. 

 

 

Obr. 36 RMS - grafické zobrazení shluků a jejich centroidů 

 

 

Vysvětlivky ke grafu:  

 Osa x – značky chemických prvků 

 Osa y – hodnota centroidů 

 Shluk č. 0  ----------- 

 Shluk č. 1 ----------- 
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6.3.2 Varianta B 

Pro tuto variantu byla zvolena hodnota k = 4 

Výsledný počet záznamů byl rozdělen podle hodnoty k = 4, ale celkový počet záznamů 

se nezměnil (Obr. 37). 

 

 

Obr. 37 RMS - shlukovací model 

 

 

Stromový model byl rozšířen podle hodnoty k = 4 (Obr. 38). 

 

 

Obr. 38 RMS - shlukovací model 
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Tabulka č.2 byla rozšířena dle nastavené hodnoty k = 4. 

 

Tab. 2 Hodnoty shluků a čísel řádků 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20 22 26 

1 14 28 29 36 37 41 42 44 45     

2 6 7 8 9 10 11 12 13 21     

3 23 24 25 32 33 34        

 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 27 30 31 35 38 39 40 43 

1         

2         

3         

 

 

 

Obrázek č. 39 představuje výsledné hodnoty centroidu v návaznosti na zvolené hodnotě 

k = 4. 

 

 

Obr. 39 RMS - výsledky hodnot centroidů 
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Níže uvedené grafické zobrazení zakresluje shluky přesně podle zadané hodnoty k = 4 

(Obr. 40). 

 

 

Obr. 40 RMS - grafické zobrazení shluků a jejich centroidů 

 

 

Vysvětlivky ke grafu:  

 Osa x – značky chemických prvků 

 Osa y – hodnota centroidů 

 Shluk č. 0 ----------- 

 Shluk č. 1 ----------- 

 Shluk č. 2 ----------- 

 Shluk č. 3 ----------- 
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6.3.3 Varianta C 

Pro tuto variantu byla zvolena hodnota k = 7 

Výsledný počet záznamů byl rozdělen podle hodnoty k = 7, ale celkový počet záznamů 

se nezměnil (Obr. 41). 

 

 

Obr. 41 RMS - shlukovací model 

 

Stromový model byl rozšířen podle hodnoty k = 7 (Obr. 42). 

 

 

Obr. 42 RMS - shlukovací model 
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Tabulka č.3 byla rozšířena dle nastavené hodnoty k = 7. 

 

Tab. 3 Hodnoty shluků a čísel řádků 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 15 16 17 31        
1 2 4 6 7        

2 1 3 5 26 27 35 38 39 40 43 45 

3 23 24 25 32 33 34      

4 18 19 20 21 22 30      

5 8 9 10 11 12 13      

6 14 28 29 36 37 41 42 44    

 

 

Obrázek č. 43 představuje výsledné hodnoty centroidu v návaznosti na zvolené hodnotě 

k = 7. 

 

 

Obr. 43 RMS - výsledky hodnot centroidů 
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Níže uvedené grafické zobrazení zakresluje shluky přesně podle zadané hodnoty k = 7 

(Obr. 44). 

 

 

Obr. 44 RMS - grafické zobrazení shluků a jejich centroidů 

 

 

Vysvětlivky ke grafu:  

 Osa x – značky chemických prvků 

 Osa y – hodnota centroidů 

 Shluk č. 0 ----------- 

 Shluk č. 1 ----------- 

 Shluk č. 2 ----------- 

 Shluk č. 3 ----------- 

 Shluk č. 4 ----------- 

 Shluk č. 5 ----------- 

 Shluk č. 6 ----------- 
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6.3.4 Varianta D 

Pro tuto variantu byla zvolena hodnota k = 10 

 

Výsledný počet záznamů byl rozdělen podle hodnoty k = 10, ale celkový počet záznamů 

se nezměnil (Obr. 45). 

 

 

Obr. 45 RMS - shlukovací model 

 

Stromový model byl rozšířen podle hodnoty k = 10 (Obr. 46). 
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Obr. 46 RMS - shlukovací model 

 

Tabulka č.2 byla rozšířena dle nastavené hodnoty k = 10. 

 

Tab. 4 Hodnoty shluků a čísel řádků 

Cluster Číslo řádku v datech 

0 1 3 5 38 39 40  
1 36 37 41 44    

2 20 21      

3 24 32 33 34    

4 8 9 10 11 12 13  

5 23 25      

6 26 27 30 35 43   

7 2 4 6 7    

8 14 28 29 42 45   

9 15 16 17 18 19 22 31 
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Obrázek č. 47 představuje výsledné hodnoty centroidu v návaznosti na zvolené hodnotě 

k = 10. 

 

 

Obr. 47 RMS – výsledky hodnot centroidů 

 

Níže uvedené grafické zobrazení zakresluje shluky přesně podle zadané hodnoty k = 10 

(Obr. 48). 

 

 

Obr. 48 RMS – grafické zobrazení shluků a jejich centroidů 
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Vysvětlivky ke grafu:  

 Osa x – značky chemických prvků 

 Osa y – hodnota centroidů 

 Shluk č. 0 ----------- 

 Shluk č. 1 ----------- 

 Shluk č. 2 ----------- 

 Shluk č. 3 ----------- 

 Shluk č. 4 ----------- 

 Shluk č. 5 ----------- 

 Shluk č. 6 ----------- 

 Shluk č. 7 ----------- 

 Shluk č. 8 ----------- 

 Shluk č. 9 ----------- 

 

 

6.3.5 Zhodnocení příkladu 

V marketingových výzkumech se jeví použiti shlukové analýzy jako velmi 

užitečné. Jednou z příležitosti v procesu dataminingu je použití shlukové analýzy. 

Shluková analýza patři v dataminingu k metodám bez učitele. Oblasti použití možných 

aplikací jsou značně široké. Jsou to např. aplikace metalurgické, ekonomické, lékařské, 

zemědělské, chemické nebo astronomické.  

V tomto případě došlo k seskupení jednotlivých řádků do skupin podle zadaného 

počtu shluků k, přičemž tuto hodnotu lze libovolně nastavovat. 
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6.4 Aplikace nástrojů RMS při řízení výroby 
 

Rozhodnutí o výrobě je možné rozdělit do dvou úrovní řízení.  První úroveň 

tvoří rozhodnutí základní povahy týkající se předpokladů pro výrobu. Jejich základní 

rozhodnutí lze přirovnat k hardwaru. Jsou zde zařazeny např. rozhodnutí o výrobní 

kapacitě. 

Druhá úroveň má infrastrukturní charakter (lze ji přirovnat k softwaru) 

a představuje vlastní řízení, což jsou systémy umožňující využití předpokladů. Zásadní 

rozhodnutí o výrobě mají dlouhodobý účinek a jsou náplní strategického managementu. 

Strategické řízení lze proto chápat jako základní rozhodnutí o zaměření výroby. Má své 

opodstatnění a jedná se o myšlenkový základ samotného fungování. Jde tedy 

o vytvoření schopnosti, aby byl podnik dlouhodobě konkurenčně zdatný. Realizace 

těchto zásadních rozhodnutí, tzn. konkretizace strategie a její uskutečňování je úkolem 

taktického výrobního (logistického) managementu. Určením časového průběhu 

výrobního (transformačního) procesu, tj. rozhodnutími o použití výrobních faktorů, 

o časovém průběhu výrobního procesu se zabývá operativní management. 

Součástí strategického řízení je také informační strategie, která je jedním 

z výstupů v oblasti nakládání s daty, znalostmi a informacemi. Jejím využitím lze 

stanovit, jaké informace jsou potřebné pro rozhodování podniku. V tomto ohledu je 

možné informace získané pomocí nástrojů RMS považovat za jeden z účinných nástrojů 

pro strategické rozhodování [19]. 

V metalurgických procesech je možné využít aplikací výsledků metod 

rozhodovacích stromů a metod shlukování K-means v rámci plánování taveb nebo 

operativního řízení sekvence na plynulém odlévání ocelí. 
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7 ZÁVĚR 
 

V diplomové práci jsem se zaměřil na nástroje z oblasti business intelligence, 

které svými predikčními postupy transformují datové zdroje na informace využitelné 

v organizaci řízení a podpoře rozhodování. V tomto případě se konkrétně jedná 

o datamining, pro jehož úspěšné zvládnutí jsem vytvořil ucelený přehled základních 

postupů a technik. Tyto postupy jsem následně názorně popsal a vysvětlil 

i s přihlédnutím k nejvíce používané metodologii současnosti CRISP-DM. Po 

prostudování dané problematiky jsem se dále zaměřil na nabídku dostupných 

softwarových řešení z  komerční i nekomerční sféry. K praktickému řešení jsem zvolil 

program Rapid Miner Studio, u něhož jsem poukázal na přednosti v jeho nabídce 

a představil pracovní prostředí. 

Mezi nesporné přednosti Rapid Miner Studio lze zařadit tyto výhody – volně 

přístupný zdrojový kód, možnost spouštět program k různým účelům a na běžných 

platformách a operačních systémech, možnost práce s daty v různých formátech (CSV, 

XLS, XML a jiné), možnost grafického zobrazení, obsahuje přes 500 operátorů na 

integraci, transformování a vyhodnocování dat. 

Práci v programu Rapid Miner Studio jsem zhodnotil jako velmi příjemnou 

a vstřícnou k uživateli, přičemž ke svým potřebám řešení problémů jsem především 

ocenil velkou nabídku algoritmů ve všech oblastech dataminingového procesu. Ve 

velmi přehledném grafickém prostředí je obvykle k vybraným operátorům přiřazena 

nápověda ve formě několika základních informací, které poskytují dostatečný 

a srozumitelný základ. Pro případnou potřebu získání detailnějších informací je také 

určen rozsáhlý manuál. Díky tomu je program hodnocen veřejností velmi kladně 

a dostupnost cenných rad mezi uživateli je v tomto ohledu opravdu vysoká. Po 

prostudování postupných prostředků programu Rapid Miner Studio jsem také došel 

k závěru, že program je postaven na filosofii neustálého analyzování probíhajících 

procesů nabízejícího v rámci možností určité způsoby řešení. Dle mého názoru je tedy 

zajímavou alternativou pro výuku nových odborníků i zkušených specialistů, vzhledem 

ke svým možnostem úpravy zdrojového kódu. 

K vytvoření uceleného pohledu na softwarový systém Rapid Miner jsem přispěl 

také několika konkrétními příklady, kde jsem v praktickém příkladu demonstroval 

využití dvou nejčastěji používaných technik. Jedná se o techniku rozhodovacích stromů 
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a techniku shlukování, které jsem také názorně popsal a vysvětlil. Tento příklad byl 

zvolen záměrně z důvodu vědecko - výzkumných aktivit Katedry automatizace 

a počítačové techniky v metalurgii, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

V diplomové práci jsem se snažil poukázat, kromě popisu dataminingového 

procesu, také na efektivní využívání dostupných softwarových nástrojů pro řešení 

dataminigových úloh. Je totiž pravděpodobné, že se rozvoj této oblasti bude i nadále 

zvyšovat. Zájem firem a různých společností o tuto problematiku bude i nadále 

upřednostňovat nástroje, které jim umožní kvalifikovanější rozhodování. Z toho je 

možné usoudit, že použití dataminingu v různých oblastech řízení procesů se dá 

očekávat i v budoucnosti. 
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