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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou předzpracování databázových dat a 

určením jejich výsledné podoby, aby mohl být následně proveden samotný datamining 

prostřednictvím příslušného softwaru. K zajištění cíle práce jsou popsány základní principy 

relačních databází, principy tvorby entitně relačních diagramů a diagramů datových toků. 

Problematika je následně demonstrována na skutečných datech z ohřívací karuselové pece 

závodu Železniční dvojkolí ŽD Bohumín. Současně byl proveden popis databáze podle 

diagramů a navržen způsob kontroly dat. 

 

Klíčová slova: relační databáze, informační systém, entitně relační diagram, diagram 

datových toků,  datamining, ohřívací karuselová pec 

 

 

ANNOTATION 

The bachelor´s thesis deals with database data preprocessing and determining their 

final form so that data mining can be obtained through appropriate software. To ensure that 

the objectives of the work are fulfilled we describe the basic principles of relational databases, 

construction of the entity relationship diagrams and data flow diagrams. The issue is 

demonstrated on real data from the heating rotary hearth furnace at the ŽD Bohumín. At the 

same time was described the database with the help of relevant diagrams and suggest a 

method for verifying the data. 

 

Keywords: relational database, information system, entity–relationship diagram, data 

flow diagram, datamining, reheating carousel furnace 
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1. Úvod 

 

S rozvojem počítačové techniky v druhé polovině 20. století začalo být 

shromažďováno velké množství dat. Řídicí systémy dokážou zaznamenávat v pravidelných 

intervalech mnoho informací o strojích a zařízeních, které řídí. Databázové technologie jsou 

výborný prostředek, jak tato data uchovávat a vyhledávat v nich. Po letech zaznamenávání 

ovšem množství dat začíná převyšovat lidskou schopnost těžit z nich nové souvislosti mezi 

daty. V takových rozsáhlých databázích můžou v datech nové souvislosti vyhledávat pouze 

softwarové algoritmy. Takovému procesu říkáme dolování z dat neboli datamining. 

 

Ve své práci se chci věnovat problematice kvality předzpracování databázových dat 

pro následný datamining. S rozvojem softwarů pro datamining už ani tak nezáleží na tom, 

jaký algoritmus se pro vyhledávání použije, nýbrž na tom, jakou podobu mají data, ze kterých 

je dolováno. Jedná se proto o stále aktuální téma v řadě oblastí.  

 

V současné době existuje na trhu řada specializovaných softwarů, které zajistí 

dolování z předem připravených databází. Tyto aplikace vytváří řada firem, např. SAS 

Enterprise Miner, STATISTICA Data Miner či RapidMiner GmbH. Mezi známé softwary 

patří Orange nebo RapidMiner. Této problematice se věnuje řada autorů, z nichž mohu 

jmenovat např. Janu Šarmanovou (Databázové a informační systémy), Václava Řepu 

(Analýza a návrh informačních systémů) a Petra Berku (Dobývání znalostí z databází). 

Z jejich knih budu také citovat ve své práci. Existuje také řada zahraničních zdrojů, např. 

Matthew North (Data mining for the masses).  

 

Cílem mé bakalářské práce bude na praktickém příkladu s konkrétními daty ohřívací 

karuselové pece závodu Železniční dvojkolí ŽD Bohumín ukázat, jak vybrat a verifikovat 

záznamy o pohybu materiálu uvnitř pece, které později budou předloženy specializovanému 

programu ke zpracování tak, aby mohly být vytěženy požadovaným způsobem. 

 

V bakalářské práci jsem při zpracování dat a vyvozování závěrů aplikoval metody 

analýzy, syntézy a dedukce.  
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2. Principy relačních databází 

2.1 Základní pojmy 

Jedním ze základních pojmů, které jsou užity v této práci, patří informační systém. 

Jedná se o systém umělý, který organizuje informace, tedy údaje vhodné pro systémové 

zpracování dat: pro jejich sběr, uložení a uchování, zpracování, vyhledávání a vydávání 

informací o nich, to vše pro účely rozhodování.  

S IS souvisí další pojmy: 

 data - údaje získané měřením, pozorováním či zaznamenáním reálné skutečnosti,  

 informace - smysluplné interpretace dat a vztahů mezi nimi, 

 zpracování dat nebo také hromadným zpracováním dat nazýváme evidenci a zpracování 

velkého množství údajů (obvykle desítky až stovky) o velkém množství objektů 

(obvykle od desítek po miliony i více), 

 vedení evidence o objektech znamená:  

1) zaznamenat vhodně organizované údaje na nějaké médium, 

2) provádět změny údajů při změně evidované reality, 

3) provádět výběry informací podle různých kritérií, 

4) odvozovat a počítat z uložených údajů další,  

5) třídit údaje dle různých kritérií,  

6) zaznamenávat vztahy mezi údaji o objektech různých druhů,  

7) o všech údajích zaznamenaných i odvozených vydávat informace ve vhodné 

grafické úpravě,  

 databáze - množina datových souborů uchovávající data o nějakém uceleném úseku 

reality, 

 systém řízení báze dat - programový systém umožňující definování datových struktur a 

datových souborů, řešící fyzické uložení dat ve vnější paměti počítače, umožňující 

manipulaci s daty a formátování vstupně výstupních informací [1]. 
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2.2 Agendové zpracování dat 

V dobách sálových počítačů byla data evidována roztříštěně. S daty nepracoval jeden 

program, ale většinou šlo o sadu programů, z nichž každý spravoval jednu konkrétní agendu, 

proto se takový typ označuje jako agendové zpracování dat. U agendového zpracování 

existuje závislost mezi programy a daty. Program pracuje s daty nejen ve smyslu řešení 

aplikačního problému, ale zároveň řeší i strukturu jejich uložení na fyzickém médiu. Každá 

nová úloha musí respektovat strukturu dat úloh předcházejících. Pokud se datová struktura 

změní, je nutno přepsat všechny programy, které s nimi pracují. Jinou možností je, že pro 

každou agendu se budou data uchovávat zvlášť, to především vede k redundanci dat. Jedná se 

nadbytečná data, která jsou v datovém souboru duplicitní, nepotřebná nebo zbytečně rozsáhlá. 

Z obou případů plyne nízká efektivita agendového zpracování [2]. 

2.3 Databáze a databázový systém 

Zkušenosti získané při programování agend ukázaly, že všechny agendy používají jen 

několik málo datových typů a několik málo typů operací s daty. Aplikační programy 

realizující jednotlivé úlohy a agendy se liší tím, v jakém pořadí a s kterými údaji tyto operace 

provádějí. To vše vedlo k návrhu a vytvoření nových programových systémů následujících 

vlastností:  

 definují seznam datových typů, které jsou v programovém systému použitelné; 

pro tyto typy dat programový systém vytváří fyzickou strukturu na disku 

a automaticky řeší všechny přístupy k datům; proti programovacím jazykům používají 

některé datové typy navíc nebo jiné (reálná čísla s pevně umístěnou desetinnou tečkou, 

datumové a časové údaje, …), 

 obsahují prostředky pro definování důležitých vlastností popisovaných objektů, 

 programový systém řeší způsob, jak zaznamenat vztahy mezi objekty,  

 obsahují soubor instrukcí, které nad definovanými daty provádějí jednotlivé operace; 

každá instrukce je vlastně mohutnou procedurou, v níž je řešen fyzický přístup 

k datům i realizace vlastní operace; jinak než prostřednictvím systému není možno 

s daty pracovat.  
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Takovým programovým systémům - vlastně programovacím jazykům vyšší úrovně, 

pracujícím s rozsáhlými datovými soubory - říkáme systémy řízení báze dat. Systémy řízení 

báze dat dodávají výrobci programového vybavení [2]. 

V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně 

síťově. V roce 1970 E. F. Codd publikoval článek „A Relational Model of Data for Large 

Shared Data Banks“, což byl návrh na implementaci nového datového modelu, který byl 

nazván „relačním“ a postupem doby se stal nejrozšířenějším. Jedním z jeho pravidel je 

fyzická datová nezávislost. To znamená, že aplikační programy již nejsou závislé na fyzické 

struktuře dat [2], [3]. 

Databázová relace má zavedený pomocný aparát, který je nazván schématem relace. 

Tento aparát říká, jaký má relace název, kolik má sloupců, jaké jsou jejich názvy a jaká je 

povolená množina hodnot pro daný sloupec. Je rozšířeným omylem, že relační model 

se nazývá podle vztahů mezi daty, pojem "relační" vychází z relací matematických, 

na kterých je celý model založen [2].  

 

2.3.1 Jazyk SQL 

Nejrozšířenějším jazykem pro práci s daty v relačních databázích je jazyk SQL, který 

byl firmou IBM původně navržen jako jazyk dotazovací. Obsahuje ovšem navíc i příkazy pro 

vytváření a modifikaci tabulek, příkazy pro ukládání, modifikaci a rušení dat a další příkazy, 

které z něj dělají plnohodnotný jazyk [2]. 

Základním příkazem pro vyhledávání dat je příkaz SELECT, který slouží nejen 

k vyhledávání údajů v DB obsažených, nýbrž i údajů odvozených, případně vhodně 

setříděných. Základní tvar příkazu je 

SELECT {výčet sloupců|*} FROM tabulka [WHERE podmínka] 

Klauzulí WHERE se zadává podmínka vyhledávání. V ní je možno používat konstanty, 

identifikátory sloupců, relační operátory (=, <, >), logické operátory (NOT, AND, OR) a jiné 

operátory (např. BETWEEN dolní mez AND horní mez). Dalšími příkazy pro modifikaci dat 

jsou příkazy INSERT, kterým se vkládají nové záznamy a UPDATE, kterým se stávající 

záznamy modifikují [2]. 

.  
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3. Principy projektování DB systémů 

Při projektování informačních systémů lze použít mnoho různých postupů a nástrojů. 

K nejznámějším nástrojům patří datové a funkční modely. 

3.1 Datový model 

Datový model vyjadřuje statický pohled na kousek reality, která nás zajímá. Zachycuje 

objekty, které ji tvoří, a vzájemné vztahy mezi nimi. Existuje více typů datových modelů, 

nejpoužívanějším je ovšem Diagram entit a vztahů (Entity relationship diagram, ERD). 

Vznikl již v 70. letech minulého století a je spojen se jmény P. P. Chena a J. Martina. Jak už 

vyplývá z názvu, základními stavebními kameny tohoto modelu jsou objekty (entity), vztahy 

a jejich vlastnosti (atributy) [4]. 

Entita: 

Entity jsou něco, co je předmětem zájmu. Je to objekt reality, který je možno 

jednoznačně rozlišit a identifikovat. Každá množina entit musí mít svůj identifikátor, neboli 

množinu atributů, která poskytuje jednoznačnou identifikaci entity v dané množině. Tomuto 

jednoznačnému identifikátoru se říká primární klíč [4]. 

Vztah: 

Jednotlivé entity vstupují do zcela konkrétních vzájemných vztahů. Při tvorbě modelu 

reality nejde o to najít všechny vztahy mezi jednotlivými entitami, jde o vystižení vztahů 

důležitých pro splnění uživatelských požadavků, které jsou na model kladeny. Je třeba vědět, 

jaké dotazy budou uživatelé klást databázi a alespoň tyto umět zodpovědět. Každý vztah má 

několik charakteristik: 

 Násobnost 

Obecně vzato n-ární vztah spojuje n entit. Nejjednodušší a zdaleka nejpoužívanější je 

vztah binární, který spojuje entity dvě. Při tvorbě databáze je problematické vyjádřit  

n-ární vztah, kde n>2. Sice je možné jej nahradit příslušným počtem binárních vztahů, 

ale je zde nebezpečí ztráty informací. Vhodným způsobem, jak vyjádřit n-ární vztah 

v relační struktuře, je zavést novou tzv. vazební entitu, která bude nositelem informací 

o n-árním vztahu. 
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 Kardinalita 

Je to maximální a minimální počet výskytů entity v určitém vztahu. V modelu podle P. 

P. Chena je označujeme jako 1:1, 1:N a M:N, jak je to vidět na obr. 3.1 

 

Obr. 3.1 Značení kardinality vztahů dle Chenova modelu [4] 

 

1:1   -  každé entitě odpovídá maximálně jedna druhá entita. 

1:N - první entitě odpovídá více než jedna druhá entita, druhé entitě odpovídá 

maximálně jedna první entita. 

M:N - první entitě odpovídá více než jedna druhá entita, druhé entitě odpovídá více 

než jedna první entita. 

Podobně jako u n-árního vztahu mohou i u kardinality M:N nastat problémy 

při implementaci. 

 Volitelnost (parcialita) 

Volitelná vazba – k jednomu výskytu entity A může, ale nemusí, existovat výskyt 

entity B. 

Entita A 

Entita A Entita B 

Entita B 

Entita B 

Entita A 

Vztah 

Vztah 

Vztah 

1 1 

1 N 

M N 
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Povinná vazba – k výskytu entity A musí existovat alespoň jeden výskyt entity B.  

 

 Výlučnost (exkluzivita) 

Pro jeden výskyt entity může být realizován právě jeden ze vzájemně výlučných 

vztahů [1],[4]. 

Atribut: 

Je to vlastnost entity nebo vztahu. Již při tvorbě datového modelu je nutno vědět, které 

údaje musí být v systému uchovávány. Atribut je tedy prvek, který blíže popisuje entitu nebo 

vztah. Hlavní charakteristikou atributu je jeho volitelnost: 

 totální atribut – platí, že pro každý výskyt entity má atribut hodnotu, 

 parciální atribut – platí, že pro každý výskyt entity daný atribut mít hodnotu nemusí. 

Atributy dále rozdělujeme takto 

 základní – atribut, který nemůžeme odvodit z jiných atributů, 

 odvoditelný – atribut, který lze získat odvozením z atributu základního, nebo již 

odvozeného. Odvození se obvykle děje pomocí nějaké matematické operace. 

Odvoditelné atributy se do datových modelů obvykle nezapisují, 

 primární klíč – jde o minimální množinu atributů, která zajišťuje jednoznačnou 

identifikaci výskytu entity či vztahu. V ideálním případě primární klíč obsahuje jediný 

atribut, v nejhorším je obsahuje všechny. Platí, že primárním klíčem mohou být jen 

totální atributy, 

 cizí klíč – množina atributů, která je primárním klíčem jiné entity nebo vztahu. Slouží 

pro vyjádření vztahů v datovém modelu na implementační úrovni, 

 alternativní klíč – minimální množina atributů rozdílná od primárního klíče, která 

může rovněž být použita k jednoznačné identifikaci entity či vztahu, 

 sekundární klíč – neprázdná množina atributů, které jsou důležité pro vyhledávání 

a třídění dat, které entita či vztah představují [4]. 

 

3.1.1 Postup tvorby ERD 

Při tvorbě datového modelu záleží primárně na tom, jak analytik pochopí realitu, 

kterou modeluje. Většinou se modeluje na dvou úrovních podrobností. Při hrubém 
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modelování poznáváme zkoumanou realitu a rozpoznáváme základní datové objekty a vztahy 

mezi nimi. Podrobné modelování již obsahuje popis všech datových struktur a jejich 

integritních omezení a slouží jako předobraz databáze [4]. 

 

Postupuje se zhruba takto: 

1. Vyberou se nejdůležitější entity a vyhledají se vztahy, které mezi nimi jsou. Pro 

každou entitu se zkoumá její účel, její složení a jaký má identifikátor. 

2. Entity a vztahy se zakreslí do ERD. Definujeme kardinalitu a parcialitu vztahů. 

3. K entitám a jejich vztahům se přidají atributy, označí se parciální atributy. 

3.2 Funkční model 

Funkční model vyjadřuje dynamický pohled na realitu, která je zpracovávána. Rovněž 

i funkčních modelů je víc druhů, nejpoužívanější je Diagram datových toků (Data Flow 

Diagram, dále jen DFD). Občas se mu také říká De Marcův diagram. DFD popisuje, z jakých 

procesů se realita skládá, jak na sebe tyto procesy navazují a v podstatě i jaké procesy tvoří 

informační systém, pokud má být co nejpřesnějším modelem této reality. Je to zdánlivě 

jednoduchá technika, která obsahuje několik stavebních kamenů, jejichž grafické znázornění 

je na obr. 3.2 [4]. 

 Proces 

Jde o informační proces, který modeluje reálné dění. Znázorňuje způsob, kterým jsou 

data transformována ze vstupu na výstup. Procesy rozlišujeme na procesy datové 

a řídící.  

 Datový tok (data flow) 

Vyjadřuje přesun dat z jedné části systému do části jiné, nebo z okolí do systému 

a naopak. Datový tok pouze říká, že se data přesouvají. Neříká nic o tom, jak se 

přesouvají. 

 Datový sklad (data store) 

Vyjadřuje dočasně uschovaná data v systému. Používá se tam, kde mezi procesy 

existuje nějaké časové zpoždění, které ovšem nevyplývá ze způsobu implementace, 

nýbrž z jejich podstaty. Pro každý datový sklad by měl existovat alespoň jeden datový 

tok dovnitř a jeden ven. 
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 Terminátor 

Vyjadřuje okolí, se kterým systém komunikuje, kde vznikají či zanikají datové toky. 

 

 

Obr. 3.2 Schematické značky DFD [4] 

 

Při tvorbě funkčního modelu musíme najít rovnováhu mezi podrobností modelu a jeho 

úplností. Při zabřednutí do příliš velkých podrobností by model byl příliš nepřehledný 

a nečitelný. Tento problém se řeší tak, že se model rozdělí do několika úrovní ve stromové 

struktuře [4]. 

 

3.2.1 Postup tvorby DFD 

Při tvorbě DFD existuje několik pravidel, která je vhodné dodržet. Procesy je dobré 

číslovat tak, aby z číslování byla patrná úroveň, do které proces patří. Číslování se tedy 

provádí shora dolů po úrovních a pak v rámci jedné úrovně. Názvy procesů jsou voleny tak, 

aby byly stručné, výstižné a vyjadřovaly celou náplň procesu. DFD by měl být přesný 

a konzistentní, ale ne příliš komplexní. Musí být pochopitelný pro uživatele, analytika 

i konstruktéra systému [4]. 

  

Datový tok 

Proces 

 

Datový sklad 

Terminátor 
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4. Principy dolování z dat 

Dobývání znalostí z databází neboli dolování z dat může být definováno jako 

netriviální získávání implicitních, dříve neznámých a potenciálně užitečných informací z dat. 

Samotnému dolování dat předchází předzpracování dat, což je asi nejobtížnější krok celého 

procesu. Cíle předzpracování jsou obvykle dva. První je vybrat z dostupných dat ty údaje, 

které se vztahují k řešené úloze dobývání znalostí. Druhý je tyto údaje zobrazit v podobě, 

která je vhodná pro zpracování zvoleným algoritmem [5]. 

Nutno říci, že při dolování z dat není dopředu jasné, zda vůbec budou získány 

použitelné výsledky. A jsou-li získány, pak fáze interpretace těchto výsledků patří rovněž 

mezi velmi obtížné [5]. 

4.1 Příprava dat 

Kromě dat, která jsou uchovávána v relačních tabulkách, kde nezáleží na pořadí 

objektů, můžeme narazit na data s určitou strukturou. Mezi taková data patří data časová 

(např. časová řada obsazenosti pozic v ohřívací peci). Údaje mohou být zaznamenávány buď 

v libovolných okamžicích, nebo v ekvidistantních časových intervalech. Z časové řady se pak 

obvykle vybírá úsek dané délky tak, aby jeho začátek představoval hodnoty vstupních atributů 

a jeho konec hodnoty cílových atributů [5]. 

Výsledkem přípravy dat je obvykle jediná relace (tabulka), kterou v relační databázi 

vytvoříme z již existujících relací (tabulek) pomocí operace spojení (join). Tato operace musí 

brát ohled na různý typ vztahů mezi entitami ve spojovaných tabulkách z hlediska kardinality: 

 Vztah 1:1 – Spojení těchto relací do jedné je nejjednodušší. Nová relace bude 

obsahovat atributy obou původních relací a počet záznamů bude odpovídat počtu 

záznamů první relace. 

 Vztah 1:N – Tímto spojením bude nová relace obsahovat nové atributy pro 

agregované hodnoty získané z N opakování údajů, které se vztahují k entitě na straně 

„1“. Těmito novými agregovanými atributy bývají podle typů původních atributů 

součet, minimum, maximum, průměr (pro numerické atributy), nebo počet různých 

hodnot či výskyt konkrétní hodnoty (pro kategoriální atributy). Počet záznamů bude 

odpovídat počtu záznamů na straně „1“. 
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 Vztah M:N – Tento vztah se obvykle vyjadřuje pomocí další relace, která bude 

s původními relacemi svázána vztahy 1:N, resp. 1:M.  Při spojování relací opět budou 

vytvářeny nové atributy pro agregované hodnoty. Počet záznamů ve výsledné tabulce 

bude záviset na tom, která relace bude zvolena za primární [5]. 

Při řešení reálných problémů se setkáváme s databázemi, které obsahují desítky 

a stovky tisíc záznamů. V případě algoritmů, které zpracovávají všechna data naráz v operační 

paměti, může dojít k problémům. Řešením pak je, že ke zpracování se použije jen určitý 

reprezentativní vzorek vybraný ze všech dat, nebo na základě podmnožin záznamů je 

vytvořeno více modelů a ty pak jsou zkombinovány [5]. 

Dále vyvstává otázka, co dělat v případě chybějících dat. Na to existují v zásadě tři 

způsoby řešení: 

 Ignorovat objekt s chybějící hodnotou. 

 Nahradit chybějící hodnotu novou hodnotou „nevím“. 

 Nahradit chybějící hodnotu některou z existujících hodnot atributu [5]. 

4.2 Systémy pro dobývání znalostí 

Existuje mnoho programů pro dobývání dat, zde jsou zmíněny dva. Oba programy 

jsou založeny na myšlence vizuálního programování. 

4.2.1 RapidMiner 

RapidMiner je multiplatformní software naprogramovaný v jazyku Java. V současné 

době je poskytován ve dvou verzích 

 Community edition – je šířena zdarma ve formě open source, 

 Enterprise edition – je šířena jako placená verze a s plnou zárukou [6]. 

 

Práce s programem RapidMiner probíhá ve dvou módech. Návrhový mód je určen pro 

volbu na nastavení dataminingových analýz pro importovaná data. V módu pro prohlížení 

výsledků je možno prohlížet výsledek analýz v různých formách. Pro každou analýzu se 

vytvoří samostatný proces. Tvorba procesu probíhá tak, že v návrhovém módu se volí 

jednotlivé operátory, které jsou mezi sebou řetězeny v pořadí, v jakém nakonec budou 

spuštěny [6].  
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4.2.2 Orange 

Orange je software naprogramovaný v jazycích Python a C++. Jde o nástroj, který 

od roku 1997 vyvíjí univerzita v Lublani. Program je šířen pod licencí GPLv2 (General Public 

Licence). 

Práce s programem probíhá stejně jako s programem RapidMiner. V návrhu se volí 

jednotlivé widgety (ekvivalenty operátorů v RapidMineru), které představují jednotlivé kroky 

procesu analýzy dat. Po spuštění procesu je možné výsledek zobrazit v mnoha formách. 
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5. Automatizované získávání dat v průmyslu 

Každý IS potřebuje být naplněn daty, proto je třeba nalézt optimální způsob, jak toto 

naplnění provést. Nejlepším způsobem je zavést automatizovaný sběr dat, přestože 

automatizace nikdy nebude úplná. Automatizovaný sběr musí pořizovat data přímo u zařízení, 

např. ohřívací pece a měl by vypadat tak, že uživatele postaví pouze do role kontrolní. 

V průmyslovém prostředí je pro tyto účely nejideálnější použít terminál navržený přímo pro 

prostředí průmyslu a výroby. Jedná se o jednoúčelové naprogramované zařízení, které má 

odolnější klávesnici a nepotřebuje myš. Slouží konkrétní potřebě u konkrétního stroje pro 

přesně danou operaci a její potřebu z hlediska informace a její předání do systému [7]. 

5.1. Karuselová ohřívací pec 

Ohřívací pec je zařízení, kde dochází k ohřevu hutního materiálu podle pevně 

zadaných hodnot.  Výsledným produktem je materiál, který má válcovací teplotu. Ohřívacích 

pecí je více druhů, jedním z nich je pec karuselová. Charakteristikou karuselových pecí je, že 

materiál se nepostrkává nebo nevalí po nístěji pece, ale leží buď přímo na nístěji, nebo 

na žáruvzdorných podložkách. Nístěj leží na podvozku, který se pohybuje po kruhových 

kolejnicích [8].  

Ohřívací pec je rozdělena do několika zón, ohřívaný materiál průběžně postupuje 

těmito zónami a v každé z nich se provádí regulace teploty podle pevně zadaných hodnot. 

Teplota je snímána kontinuálně a podle jejich hodnot je regulováno množství spalin, které 

danou zónou procházejí [8]. 

V karuselové peci závodu ŽD Bohumín jsou čtyři topné zóny, ve kterých jsou čidla 

na  měření teploty. Pátá zóna slouží k vkládání a vyjímání materiálu. Aby následné válcování 

bylo úspěšné, musí mít materiál při vytažení válcovací teplotu, v tomto případě 1250 – 

1260 °C. V této peci kvůli pohyblivé nístěji není možno upevnit snímač, který by měřil 

teplotu materiálu přímo, tu měříme jen při vytažení z pece. V peci můžeme teplotu vypočítat 

díky tomu, že v peci jsou umístěny snímače teploty v jednotlivých topných zónách a že 

přestup tepla z okolí na materiál probíhá konvekcí [9]. 
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5.2 Systém řízení karuselové pece 

Řídicí systém pece má dva základní úkoly, stabilizuje teplotní režim pece a sleduje tok 

materiálu. Sledování toku materiálu začíná tím, že operátor nastaví novou tavbu. Pro novou 

tavbu operátor zadává tyto parametry: 

 číslo tavby, 

 tvářecí postup, 

 jakost materiálu, 

 hmotnostní kategorii, 

 rozměrovou kategorii, 

 pořadové číslo ingotu v tavbě. 

Pro další ingoty operátor pak zadává již jen pořadové číslo. Výrobek je identifikován číslem 

tavby a pořadovým číslem v tavbě. O pootáčení karuselu s ingoty se stará subsystém řízení 

dopravy, který se pohybuje buď podle předem zvoleného modelu, nebo podle pokynů obsluhy 

[9], [10]. 

Pec je vybavena měřením teploty, regulačními okruhy a ovládáním hořáků, pomocí 

kterých subsystém stabilizace teplotního režimu dodržuje teplotní profil pece. Na základě 

zadaných parametrů o tavbě pak tento subsystém koriguje výkon pece. Rovněž má za úkol 

hlídat omezující podmínky chodu pece, jako je maximální výkon pece, přehřátí pohonů, 

nebezpečné koncentrace plynů aj. Údaje o stavech jednotlivých zařízení řídicí počítač 

shromažďuje pro další zpracování [9], [10]. 

  



Strana 17 z  26 

 

6. Výběr dat z databáze 

V této části budou popsány dvě tabulky řídicího systému, které zaznamenávají pohyb 

materiálu v peci. Bude ukázáno, proč by měla být založena tabulka třetí, která bude sloužit 

jako seznam jednotlivých taveb a k nim příslušející počátky a konce. Bude popsáno, jak se 

tato nová tabulka naplní daty. Toto bude provedeno pomocí jazyka Visual Basic for 

Application programu MS Access, který je součástí programového balíku MS Office. 

6.1 Popis toku materiálu v peci 

Tok materiálu vede ze skladu materiálu do pece, kde se ohřeje a následně směřuje do 

válcovací stolice. Tok materiálu v nulté úrovni je zachycen na obrázku 6.1. 

 

 

Obr. 6.1 Nultá úroveň DFD ohřívací pece 

  

 

Proces ohřevu můžeme v další úrovni diagramu rozdělit na pohyb materiálu mezi 

jednotlivými tepelnými zónami v peci. Diagram první úrovně je zachycen na obrázku 6.2. 

 

 

1. Ohřev 

Sklad materiálu 
 Válcovací stolice 
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Obr. 6.2 První úroveň DFD ohřívací pece 

  

V peci je mezi vsazením ohřívaného materiálu a jeho vytažením celkem 56 řad, 

po kterých se materiál pohybuje. DFD diagram na takové úrovni by ovšem již byl 

nepřehledný a matoucí. 

6.2 Popis tabulek 

V další práci budou použity dvě tabulky se záznamy řídicího systému, a to tabulka 

pozic materiálu (tabulka pozice) a tabulka vstupů materiálu do pece (tabulka vstup_spalku). 

Když je do pece vsazen nový kus materiálu (dále jen špalek), provede se vložení nového 

záznamu do tabulky vstup_spalku s aktuálním časem, identifikačním číslem tavby, jakosti 

materiálu, způsobu, kterým bude materiál dále válcován atd. Špalky jsou do pece sázeny 

v paprskovitých řadách po čtyřech kusech, kdy jednotlivé špalky jsou identifikovatelné 

identifikačním číslem tavby a pořadovým číslem vsazení do pece. Pořadové číslo obvykle 

začíná od 1. Na začátku a konci tavby se mohou do pece vkládat kontrolní a testovací špalky, 

ty pak mají pořadové číslo vyšší než 400. To je dáno tím, že jako pořadové číslo je zadávána 

jejich hmotnost.  

1.6 vyjmutí  

1.5 ohřev_zona_5  

1.4 ohřev_zona_4  1.3 ohřev_zona_3  

1.2 ohřev_zona_2  

1.1 vsazení  
 

 

    

  

  

Sklad materiálu  Válcovací stolice 
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Tabulka pozice obsahuje záznamy v pětiminutových intervalech, které obsahují 

informace o pořadovém čísle špalku ve všech 4 pozicích v každé z 56 řad. Testovací špalky 

nabývají v této tabulce hodnot menších než -400. Při popisu atributů tabulek budou zmíněny 

jen atributy, které jsou důležité pro tuto práci 

Datový popis atributů tabulky vstup_spalku je uveden v tabulce Tab. 1, datový popis 

atributů tabulky pozice je uveden v tabulce Tab. 2  

Tab. 1 Datový popis atributů tabulky vstup_spalku. Zdroj: zpracovávaná DB 

Název pole Datový typ Popis 

TRENDKEY dvojitá přesnost Čas zadaný jako počet sekund od 1.1.1980 0:00 UTC 

FLTIME text Čas převedený do formátu textu 

ID dvojitá přesnost Identifikační číslo ohřevu 

PVSTNO0 dvojitá přesnost Špalek vsazený do pozice 1 

PVSTNO1 dvojitá přesnost Špalek vsazený do pozice 2 

PVSTNO2 dvojitá přesnost Špalek vsazený do pozice 3 

PVSTNO3 dvojitá přesnost Špalek vsazený do pozice 4 

PVSTH0 dvojitá přesnost Hmotnost špalku na pozici 1 

PVSTH1 dvojitá přesnost Hmotnost špalku na pozici 2 

PVSTH2 dvojitá přesnost Hmotnost špalku na pozici 3 

PVSTH3 dvojitá přesnost Hmotnost špalku na pozici 4 

TAVBAPI dvojitá přesnost Identifikační číslo tavby 

 

Tab. 2 Datový popis atributů tabulky pozice. Zdroj: zpracovávaná DB 

Název pole Datový typ Popis 

TRENDKEY dvojitá přesnost Čas zadaný jako počet sekund od 1.1.1980 0:00 UTC 

FLTIME text Čas převedený do formátu textu 

POS00 dvojitá přesnost Řada 0, pozice 1, Vytahovací pozice 
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POS10 dvojitá přesnost Řada 0, pozice 2, Vytahovací pozice 

POS20 dvojitá přesnost Řada 0, pozice 3, Vytahovací pozice 

POS30 dvojitá přesnost Řada 0, pozice 4, Vytahovací pozice 

POS01 dvojitá přesnost Řada 1, pozice 1 

POS11 dvojitá přesnost Řada 1, pozice 2 

POS21 dvojitá přesnost Řada 1, pozice 3 

POS31 dvojitá přesnost Řada 1, pozice 4 

…
 

…
 

Do vynechaných řádků patří pole POS02  až POS353, 

jsou to pozice 2 až 53, všechny mají datový typ dvojitá 

přesnost (cca. 52 řádků) 

POS054 dvojitá přesnost Řada 54, pozice 1 

POS154 dvojitá přesnost Řada 54, pozice 2 

POS254 dvojitá přesnost Řada 54, pozice 3 

POS354 dvojitá přesnost Řada 54, pozice 4 

POS055 dvojitá přesnost Řada 55, pozice 1, Sázecí pozice 

POS155 dvojitá přesnost Řada 55, pozice 2, Sázecí pozice 

POS255 dvojitá přesnost Řada 55, pozice 3, Sázecí pozice 

POS355 dvojitá přesnost Řada 55, pozice 4, Sázecí pozice 

 

 Mezi těmito dvěma tabulkami není žádná přímá relace. Sice stejný atribut 

TRENDKEY svádí k domnění, že tady bude kardinalita typu 1:1, ale hodnoty těchto atributů 

v tabulkách se naplňují rozdílnými způsoby a jejich průnik je prázdný. V tomto případě je 

potřeba založit pomocnou entitu – tabulku, která naváže relaci jak s tabulkou vstup_spalku, 

tak i tabulkou pozic. Datový popis nově založené tabulky seznam je v tabulce Tab. 3 

Tab. 2 Datový popis atributů tabulky pozice. Zdroj: vlastní 

Název pole Datový typ Popis 

ID dvojitá přesnost Identifikační číslo ohřevu, primární klíč 
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Tavba dvojitá přesnost Identifikační číslo tavby, primární klíč 

Trendkey_first dvojitá přesnost Čas vsazení prvních špalků do pece  

Fltime_first text Čas prvního vsazení jako text, pomocný atribut 

Trendkey_last_insert dvojitá přesnost Čas posledního vsazení špalků 

Fltime_last_insert text Čas posledního vsazení jako text, pomocný atribut 

Trendkey_last dvojitá přesnost Čas vyjmutí posledních špalků z pece 

Fltime_last text Čas posledního vyjmutí jako text, pomocný atribut 

L0 dvojitá přesnost Poř. číslo posledního sazeného špalku, pozice 1 

L1 dvojitá přesnost Poř. číslo posledního vsazeného špalku, pozice 2 

L2 dvojitá přesnost Poř. číslo posledního vsazeného špalku, pozice 3 

L3 dvojitá přesnost Poř. číslo posledního vsazeného špalku, pozice 4 

 

 Nyní už můžeme zavést relace mezi tabulkami, jak je vidět na obrázku 6.3. 

 

Obr. 6.3 Relace mezi tabulkami a kardinalita 
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6.3 Naplnění tabulky seznam daty 

Při zkoumání dat bylo zjištěno, že nestačí jednotlivé špalky identifikovat pouze číslem 

tavby a jejich pořadím. V průběhu jedné tavby může dojít k inkrementaci atributu 

vstup_spalku.(ID), která má za následek, že pořadové čísla špalků se během jedné tavby 

počítají opět od začátku. Tato skutečnost byla zohledněna při tvorbě tabulky seznam jejími 

atributy ID a Tavba, které tvoří její primární klíč. 

Aby mohla data být připravena pro datamining, v tomto případě pro analýzu pohybu 

špalků, je třeba umět vybrat časy, kdy jednotlivé špalky jsou do pece sázeny a z ní 

vytahovány. Tabulka seznam představuje informaci, kdy v tavbě byl do pece vložen první 

špalek, kdy poslední a kdy se tento poslední špalek dostal do vytahovací pozice nebo alespoň 

co nejblíže k ní. K tomuto účelu bylo naprogramováno 6 rutin, které mají za úkol vyhledat 

všechny potřebné informace a nakonec zkontrolovat spolehlivost vybraných záznamů. 

Výstupem je soubor protokol.txt, kde jsou uloženy zjištěné informace ve tvaru vhodném pro 

import do programu MS Excel. Počáteční informace o tavbách je možno vložit buď rutinou 

Vlozeni_zaznamu_tavby, nebo přímo pomocí následujícího SQL příkazu 

INSERT INTO seznam ( ID, Tavba ) SELECT DISTINCT ID, TAVBAPI 

FROM vstup_spalku ORDER BY vstup_spalku.TAVBAPI; 

 

1. Rutina Vlozeni_zaznamu_tavby: Do prázdné tabulky seznam vkládá jedinečné 

kombinace atributů ID a Tavba.  

2. Rutina First_Trend: Do tabulky seznam vkládá čas vsazení prvních špalků (atributy 

Trendkey_first a Fltime_first) všech kombinací atributů (ID, Tavba) do pece. 

Předpokladem vložení je, že součet pořadových čísel špalků je menší než součet jejich 

hmotností. Tím se zabrání, aby se vybraly testovací a kontrolní špalky, které se 

do pece vkládají na začátku nebo na konci ohřevu. Pořadová čísla kontrolních špalků 

jsou stejná jako jejich hmotnost. 

3. Rutina Posledni_sekvence: Využívá toho, že testovací a kontrolní špalky mají 

pořadové číslo vyšší než 400. Po vybrání ID a Tavby rutina prohledá pole PVSTNO0, 

PVSTNO1, PVSTNO2, PVSTNO3, jestli se na nich nenalézá špalek s takovým 



Strana 23 z  26 

 

vysokým číslem. Pokud nikoli, naplní hodnotami těchto polí atributy L0, L1, L2, L3 a 

do atributu Trendkey_last_insert zapíše příslušný TRENDKEY. 

4.  Rutina Vyjmuti: Tato rutina vyhledává v tabulce pozice v posledních třech řadách 

před vyjmutím sekvenci špalků, které byly vloženy jako poslední. Vyhledává je 

v intervalu půl dne od času posledního vložení špalků (atribut Trendkey_last_insert).  

5. Rutina Vyjmuti_ext: Při analýze pohybů špalků v peci byly zjištěny nestandardní 

pohyby špalků. V jednom případě byl špalek vložen do pece v 5:52 a jeho poslední 

výskyt v peci byl ve 20:30, kdy se nacházel v 8. řadě, tedy relativně daleko 

od vytahovací pozice. Z tohoto důvodu byla rutina Vyjmuti modifikována na rutinu 

Vyjmuti_ext následovně. Z tabulky seznam vybírá jen záznamy, u nichž není zadán 

čas vytažení a pak následuje vyhledávání v tabulce pozice v posledních 8 řadách 

v intervalu 1 den od posledního vložení špalků. 

6. Rutina Kontrola:  Tato rutina kontroluje, zda se pro všechny Tavby a ID v tabulce 

seznam vybraly všechny relevantní záznamy z tabulky pozice. Kontroluje, kolik 

záznamů se mělo vybrat podle počáteční a konečné hodnoty TRENDKEY a kolik 

záznamů se skutečně vybralo. Následuje kontrola, zda mezi všemi záznamy je 

v položce TRENDKEY rozdíl 300 sekund. Veškeré výsledky kontrol jsou zapsány do 

výstupního protokolu. 
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7. Závěr 

Práce je zaměřena na problém kvality předzpracování databázových dat, které jsou 

následně předloženy softwaru specializovanému na dataminingovou analýzu. V teoretické 

části jsou definovány nejdůležitější pojmy z oblasti relačních databází. Jsou popsány principy 

relačních databází, principy jejich modelování a principy dobývání znalostí z databází. Dále je 

popsáno, k čemu a jak slouží ohřívací karuselová pec. 

Praktická část je zaměřena na práci s reálnými daty z provozu ohřívací karuselové 

pece závodu Železniční dvojkolí ŽD Bohumín. V této části jsou popsány atributy použitých 

tabulek a je navrženo řešení, jak tyto tabulky propojit. Byly naprogramovány rutiny v jazyce 

Visual Basic for Application, které zajišťují naplnění převodní tabulky relevantními 

informacemi.  Nakonec bylo prověřeno, jak spolehlivá jsou data v databázi. Bylo 

zkontrolováno, jestli se o tavbě vybere předpokládaný počet záznamů, tedy zda během 

provozu pece nedošlo k havárii řídicího systému. Dále bylo zjišťováno, zda se časový odstup 

mezi vybranými záznamy neliší od předepsaných pěti minut. 

Bylo zjištěno, že časová řada pohybů špalků v peci je kontinuální. Nebyl zjištěn žádný 

případ časového odstupu o velikosti 0 nebo 10 minut, což by naznačovalo redundanci dat, 

resp. jejich absenci. Byly zjištěny dva případy, které indikovaly, že řídicí systém byl 

v předmětné době nejspíš přetížen, neboť záznamy zapsal o 1 sekundu později, než bylo 

požadováno.  

Během práce dále bylo zjištěno, že ne všechny záznamy budou vhodné pro 

dataminingovou analýzu. Byl nalezen případ, kdy bylo karuselem pece velmi rychle otáčeno 

dopředu a dozadu a přitom byl ingot uvnitř pece 14,5 hodiny. 

Závěrem je možno konstatovat, že vytyčeného cíle bylo dle mého názoru dosaženo. 

Byl nalezen způsob jak vybrat relevantní data o pohybech ingotů v peci během jednotlivých 

taveb. Je samozřejmě možné, že se v tabulce pozice vyskytne kombinace dat, která bude 

vyžadovat další analýzu, avšak stávající údaje je možno užít k dalšímu zpracování. 
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