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Development of the operation sequence classification method for the unknown products 

In today’s industry, production efficiency represents one of the more important factors. It can be 

defined on different levels determining production costs, material consumption, energy 

consumption, etc., among which, manufacturing time is also one of the key elements. Whether the 

production is oriented in manufacturing different types of products, which are processed several 

times on different production sites, it seams reasonable to optimize the production process in terms 

of maximum utilization of the production sites. This gives special importance to the development of 

the operation classification methods, as it should possible to determine the product operation 

sequence, based on its properties, called attributes. The idea is to develop an algorithm using 

multiple product’s data, which is able to determine the operation sequence and its duration, based 

on the unknown product attributes. This allows optimal distribution of the products among the 

production sites and thus, minimizes the duration of the production process. 

 

Kratek pregled prispevka 

Učinkovitost proizvodnje v industrijskih podjetjih predstavlja enega od pomembnejših 

dejavnikov. Le-to lahko definiramo z več postavkami, pri čemer je poleg stroškov, porabe materiala, 

energije, itd., pomemben tudi čas, ki ga porabimo za izdelavo določenega izdelka. V primeru, da je 

proizvodnja usmerjena v izdelovanje različnih tipov artiklov, ki se obdelujejo večkrat in na različnih 

delovnih mestih, je smiselno, da se potek obdelave prilagodi, v smislu doseganja največjega 

časovnega izkoristka obdelovalnih mest. Prav to daje razvoju metod za določanje operacij posebno 

težo, saj lahko ob naprej znanih lastnostih oz. atributih artikla, določimo pripadajoče operacije ter 

odnosno temu prilagodimo proizvodni proces, v smislu maksimalne izkoriščenosti proizvodnih 

kapacitet. Ideja razvoja metode za določanje operacij je, da z uporabo baze podatkov artiklov 

zgradimo algoritem, ki bo zgolj z uporabo lastnosti artikla sposoben določiti pripadajoče operacije 

in čase njihovega trajanja. S tem je omogočeno prerazporejanje obdelovanih artiklov na različna 

obdelovalna mesta v smislu zagotavljanja maksimalne izkoriščenosti obdelovalnih mest ter 

minimalnega skupnega časa obdelave.  



Uvod  

Metoda za določanje zaporedja operacij 

artiklov je namenjena napovedovanju 

določenega zaporedja operacij in časov 

njihovega trajanja, ki naj bi se izvajale na danem 

artiklu, katerega lastnosti so definirane z 

njegovimi atributi. Metoda temelji na algoritmu 

učenja klasifikacijskega drevesa [1] z večjo 

količino podatkov, pretvorbi atributov in 

operacij artiklov v številske vrednosti, statistični 

analizi [2] vplivnih atributov izdelkov in 

klasifikacijskem drevesu za odločanje o 

pravilnemu zaporedju operacij. Uspešnost 

metode, ki je definirana s procentom pravilno 

napovedanih operacij, je v veliki meri odvisna 

od kvantitete in kvalitete vhodnih podatkov, ki 

jih uporabimo za statistično analizo ter 

parametrizacijo klasifikacijskega drevesa. Za 

vhodne podatke smatramo nabor artiklov z 

različnimi lastnostmi, ki so definirane z 

artiklovimi atributi ter s pripadajočimi 

operacijami. Večja kot je količina podatkov ter 

njihova raznolikost, večja je pravilnost napovedi 

metode o primernem zaporedju operacij. V 

primeru nepopolnih in manjkajočih podatkov se 

pravilnost napovedi, sorazmerno količini 

manjkajočih podatkov, zmanjša. Optimalno 

delovanje metode se zagotovi z odstranitvijo 

vseh artiklov z manjkajočimi podatki iz 

vhodnega nabora, s katerim parametriziramo 

odločitveno drevo, saj se tako zagotovi 

nedvoumna relacija med vhodnimi atributi ter 

izhodnim zaporedjem operacij. 

2 Opis algoritma 

Algoritem klasifikacije artiklov je izveden v 

programskem okolju Matlab, z uporabo 

določenih vgrajenih funkcij. Zasnova algoritma 

je programsko razdeljna v štiri glavne dele. Prvi 

del algoritma predstavlja branje podatkov in 

njihovo pretvorbo v številske vrednosti, drugi 

del predstavlja statistična analiza iskanja 

vplivnih atributov artiklov, ki vplivajo na 

zaporedje operacij, tretji del predstavlja 

parametrizacijo klasifikacijskega drevesa z 

uporabo pretvorjenih vhodnih podatkov, četrti 

del pa predstavlja dejansko klasifikacijo artikla 

oz. določitev pravilnega zaporedja operacij za 

neznan artikel, definiran z znanimi atributi.  

1. korak: Prvi del algoritma, t.j. branje 

vhodnih podatkov in njihova pretvorba v 

številske vrednosti je izvedena kot sledi. 

Algoritem je zmožen sprejeti podatke bodisi v 

obliki datoteke tipa Microsoft Office Excel 

(xls), bodisi kot celično polje podatkov.  

Po pridobitvi vhodnih podatkov, algoritem 

prebere vse atribute artiklov in jih pretvori v 

cela števila, upoštevajoč, da se vsak atribut 

pretvori v številsko vrednost le enkrat, vsi ostali 

enaki atributi pa dobijo isto številčno vrednost 

kot atribut, ki se je pojavil prvič. Zaporednih 

števil, ki definirajo različne atribute je v tem 

primeru toliko, kolikor je različnih atributov 

artiklov. Relacijo med dejansko in pretvorjeno 

vrednostjo atributa, metoda shranjuje v posebno 

spremenljivko, katera se v nadaljevanju 

uporablja tudi za pretvorbo atributov v številčne 

vrednosti neznanih artiklov. Hkrati algoritem za 

vse artikle poišče vsa možna zaporedja operacij, 

ki se pojavljajo v podatkih. V primeru, da se v 

stolpcu, ki definira določeno operacijo pojavi 

čas, ki je različen od 0, algoritem to smatra kot 

operacijo, ki se izvaja na artiklu in jo v primeru, 

da se le-ta samostojno ali v povezavi z drugim 

točno določenim zaporedjem še ne nahaja v bazi 

zaporedij operacij (event list), doda med nabor 

možnih operacij, bodisi kot samodejno 

operacijo, bodisi v povezavi z drugim točno 

določenim zaporedjem. Hkrati se vsaka nova 

operacija, ki se še ne nahaja v bazi operacij 

(events) pretvori v numerično vrednost, pri 

čemer se operacijam priredi zaporedna cela 

števila, od 1 naprej (npr. 1 4 7 predstavlja 

zaporedje operacij za določen artikel, ki so se v 

podatkih pojavile kot prva, četrta in sedma). 

Zaporednih števil je v tem primeru toliko, 

kolikor se v podatkih pojavi različnih operacij. 

Podobno kot pri pretvarjanju atributov v 

številčne vrednosti, se tudi pri pretvaranju 

operacij v številčne vrednosti sočasno 

shranjujejo relacije med operacijo in njeno 

zaporedno številko v posebno spremenljivko. 

Le-ta se v nadaljevanju uporablja za pretvorbo 

zaporedja operacij, ki ja napove odločitveno 



drevo, v izhodiščen zapis (tekst, čas). Nadalje 

algoritem pretvori še vsa možna zaporedja 

operacij v nova cela števila, npr. zaporedju 

operacij 1 4 7, se dodeli zaporedna številka 

glede na to, kdaj se to zaporedje pojavi med že 

obstoječimi zaporedji ostalih operacij. Hkrati se 

relacija med zaporedji operacij in njihovo 

zaporedno številko shranjuje v spremenljivko, ki 

se v nadaljevanju uporablja za pretvorbo 

ocenjenega zaporedja operacij nazaj v izvorno 

obliko. V primeru, da uporabnik definira 

odstranjevanje nepopolnih podatkov, ki jih 

definirajo manjkajoče vrednosti atributov, 

metoda odstrani vse podatke, kjer se v 

označenih stolpcih atributov pojavijo 

manjkajoče vrednosti. Odstranjevanje podatkov 

je lahko kompletno, kar pomeni, da se odstrani 

vse podatke, pri katerih je manjkajoč vsaj en 

atribut, ali pa posamično, kjer se določijo samo 

določeni atributi, katere se preverja za 

manjkajoče vrednosti.  

2. korak: V drugem delu algoritma se 

vrednosti atributov in operacij v numeričnih 

vrednostih uporabijo za statistično analizo, pri 

čemer se skušajo poiskati atributi artiklov, ki 

pomembno vplivajo na zaporedja operacij, ki se 

na teh artiklih izvedejo. Statistična analiza 

podatkov zajema več različnih statističnih 

testov, pri čemer je od uporabnika metode 

odvisno, rezultate katerega bo upošteval za 

nadaljne delo. Statistični testi, ki se izvedejo na 

izbranih podatkih so naslednji: križna korelacija 

(cross correlation), delna križna korelacija 

(partial cross correlation), delna križna 

korelacija z izbiro (partial cross correlation 

selection), skupna informacija (mutual 

information), delna skupna informacija (partial 

mutual information), gamma test, delni gamma 

test (partial gamma test), ANOVA, linearna 

regresija (linear regression), nelinearni Garrote 

(nonlinear Garrote) ter najmanjši kvadrati po 

metodi LASSO [2]. Na tej točki zahteva 

algoritem določen del uporabniške interakcije, 

saj je izbira atributov za nadaljno analizo 

odvisna od uporabnika. Glede na rezultate 

statističnih testov se mora uporabnik odločiti, 

kateri test bo uporabil kot relevantent za mero 

odvisnosti med atributi in operacijami ter 

določiti statistično mejo signifikance, ki določa 

ali bo določen atribut uporabljen za nadaljno 

analizo ali ne. Na splošno velja, da vsi statistični 

testi podobnega tipa (npr. delni - partial) dajejo 

podobne rezultate z manjšimi odstopanji med 

signifikanco atributov, kar uporabniku olajša 

izbiro vplivnih atributov za nadaljno uporabo. 

Slika 1 prikazuje primer rezultatov določenih 

statističnih testov. 

 

Slika 1: primer rezultatov statističnih testov 

 

3. korak: Po opravljeni statistični analizi in 

uporabniški izbiri vplivnih atributov algoritem 

nadaljuje s tretjim korakom. Algoritem z 

uporabo pretvorjenih in statistično analiziranih 

podatkov zgradi in parametrizira klasifikacijsko 

oz. odločitveno drevo.  

Klasifikacijska oz. odločitvena drevesa so 

orodje, ki se pogosto uporablja pri metodah 

rudarjanja podatkov (data mining). Cilj takšnega 

drevesa je izgradnja modela, ki napove vrednost 

končne spremenljivke (v konkretnem primeru 

vrednost zaporedja operacij), glede na določene 

vhodne spremenljivke (v konkretnem primeru 

vrednosti atributov). Vsako vozlišče drevesa 

ustreza eni vhodni spremenljivki in se običajno 

razcepi na dve veji, odvisno od vrednosti, ki jih 



ta spremenljivka zavzame in od algoritma, ki ga 

uporabimo za parametrizacijo drevesa. Vsako 

končno stanje drevesa predstavlja vrednost 

končne spremenljivke, t.j. zaporedno številko 

zaporedja operacij, ki pripada artiklu s takšnimi 

atributi. Gradnja in parametrizacija samega 

drevesa poteka s pomočjo Matlabove vgrajene 

funkcije classregtree [3], ki s pomočjo 

definiranih vhodnih in izhodnih podatkov ter 

nastavitev, samodejno določi kompleksnost 

drevesa, t.j. število vozlišč in vej drevesa ter 

samodejno določi vrednosti prehodov 

posameznega vozlišča. Za vhodne podatke v 

tem primeru določimo vrednosti atributov 

izdelkov, ki smo jih določili z uporabo 

statističnih testov, za izhodne podatke pa 

vrednosti pripadajočih zaporedij operacij. Slika 

2 prikazuje primer odločitvenega drevesa z 

vrisanimi razcepi (vozlišči) in možnimi poteki 

za izmišljene podatke. 

 

Slika 2: primer strukture odločitvenega drevesa 

 

Glede na primer, prikazan na sliki 2, je 

razvidno, da se vrednost končne spremenljivke 

določa glede na dve spremenljivki; PL in PW. 

Odločitev se vedno sprejema od vrha drevesa 

proti dnu. V primeru, da je vrednost vhodne 

spremenljivke PL manjša od 2,45, se 

odločitveno drevo takoj zaključi in vrednost 

končne spremenljivke je enaka »vrednost 1«. V 

primeru, da je vrednost vhodne spremenljivke 

PL večja ali enaka 2,45 se odločitveno drevo 

premakne na drugo vozlišče. V tem vozlišču se 

preverja vrednost vhodne spremenljivke PW. V 

primeru, da je ta večja ali enaka 1,75, se 

odločitveno drevo konča in vrednost končne 

spremenljivke je enaka »vrednost 2«. V primeru, 

da je vrednost PW manjša od 1,75 se 

odločitveno drevo premakne na tretje vozlišče, 

itn. Na podoben način je odločitveno drevo 

sposobno klasificirati vse vhodne podatke in 

poiskati njim pripadajoče končne vrednosti. 

Uspešnost napovedi klasifikacijskega drevesa 

je v veliki meri odvisna od kvalitete in 

kvantitete vhodnih podatkov. V primeru, da 

metoda operira s sorazmerno malim številom 

raznovrstnih vhodnih podatkov, algoritem 

učenja odločitvenega drevesa ni zmožen 

optimalno določiti števila vej, vozlišč in 

vrednosti prehodov, ki bi zanesljivo določila 

vrednosti končne spremenljivke za vse vhodne 

podatke. Posebna težava se pri tem pojavi, če se 

vhodno-izhodnih podatkov ne da ekstrapolirati. 

To pomeni, da iz vhodnih podatkov ni možno 

napovedati izhodnega poteka za podatek, ki ga 

do sedaj še nismo srečali. Takšni so predvsem 

kategorični podatki, kjer lahko majhno 

odstopanje določenega atributa pomeni povsem 

drugačen potek vrednosti izhodne 

spremenljivke. V tem primeru lahko pride do 

težav pri razvrščanju podatkov, saj bo 

klasifikacijsko drevo najverjetneje ocenilo 

napačno vrednost izhodne spremenljivke. Prav 

zaradi omenjenih omejitev odločitvenih dreves 

in takšnih tipov podatkov, je pomembno, da 

metodi zagotovimo čim večjo količino 

raznovrstnih vhodno-izhodnih podatkov, ki kar 

v največji meri opisujejo vse možne poteke in 

kombinacije vhodnih in izhodnih relacij. Drug 

problem, ki se pojavlja pri parametrizaciji 

odločitvenih dreves pa je kvaliteta vhodnih 

podatkov. Če želimo, da bo pravilnost napovedi 

klasifikacije kar največja, morajo biti podatki, s 

katerimi parametriziramo drevo, čim bolj 

popolni. To pomeni, da mora biti manjkajočih 

oz. nedefiniranih podatkov med atributi čim 

manj. Uspešnost parametrizacije lahko 

zagotovimo tako, da vse manjkajoče podatke pri 

parametrizaciji drevesa odstranimo, s čimer se 

sicer zmanjša njihov obseg, vendar pa bo 

pravilnost odločitve za preostale podatke 

neprimerno večja. 



Po opravljeni parametrizaciji odločitvenega 

drevesa je smiselno opraviti še preverjanje 

pravilnosti parametrizacije, s čimer ugotovimo 

procent pravilno klasificiranih artiklov glede na 

vplivne atribute. Pravilnost parametrizacije se 

običajno preverja s pomočjo podatkov, ki niso 

bili vključeni v samo parametrizacijo drevesa. 

Glede na specifiko podatkov, ki se ne dajo 

ekstrapolirati, je za preverjanje pravilnosti 

parametrizacije drevesa dovolj uporabiti isti 

nabor podatkov kot za parametrizacijo, saj se pri 

klasifikaciji smatra, da so že v vhodnih podatkih 

zajete vse možne kombinacije atributov artiklov, 

ki se bodo pojavljali v prihodnje kot neznani 

podatki. V primeru, da preverjanje pravilnosti 

parametrizacije pokaže, da je procen pravilno 

napovedanih zaporedij operacij v primerjavi z 

dejanskimi zaporedji operacij prenizek, je 

smiselno parametrizacijo odločitvenega drevesa 

ponoviti z drugačno izbranimi vplivnimi atributi 

artiklov. To pomeni, da je smiselno upoštevati 

vplivne atribute katerega izmed drugih 

statističnih testov ali pa pomakniti mejo 

statistične signifikance višje oz. nižje od 

trenutne.  

Slika 3 prikazuje primer preverjanja 

pravilnosti parametrizacije odločitvenega 

drevesa. 

 

Slika 3: Primer preverjanja pravilnosti parametrizacije 

odločitvenega drevesa 

Slika 3 prikazuje klasifikacijo cca. 5000 

različnih artiklov (x os), ki so definirani z 

različnimi atributi. y os prikazuje zaporedno 

številko zaporedja operacij. Rdeče črte 

prikazujejo dejansko zaporedno številko 

zaporedja operacij (določeno iz podatkov), 

modre zvedice pa zaporedno številko zaporedja 

operacij, ki jo oceni odločitveno drevo. Zelene 

zvezdice prikazujejo napako, ki je v primeru 

ujemanja napovedanega in dejanskega zaporedja 

operacij enaka 0, na kar lahko sklepamo tudi v 

primeru, da se modra zvezda za posamezen 

artikel nahaja na vrhu rdeče črte. To pomeni, da 

je ocenjeno zaporedje operacij enako kot v 

podatkih in pri klasifikaciji ni prišlo do napačne 

odločitve. V primeru, da se zelena zvezda ne 

nahaja na poziciji 0, kot npr. pri artiklih z 

zaporedno številko 2290, 2900, 3330, 3400, 

4400, itd. to nakazuje na napačno oceno 

klasifikacijskega drevesa pri oceni zaporedja 

operacij v primerjavi z dejanskim zaporedjem 

operacij. Za prikazan primer, je pravilnost 

napovedi odločitvenega drevesa v primerjavi z 

dejanskimi podatki enaka 98%. 

4. korak: Zadnji korak metode za 

razvrščanje podatkov nastopi po uspešno 

zgrajenem in parametriziranem odločitvenem 

drevesu. V tem koraku pričnemo z razvrčanjem 

neznanih podatkov in iskanjem njim 

pripadajočih operacij. Za artikel, katerega 

zaporedje operacij iščemo, je potrebno najprej, v 

skladu s prvim korakom metode in pripadajočo 

spremenljivko za pretvarjanje vrednosti, 

pretvoriti dejanske vrednosti atributov v 

numerične vrednosti. Pretvorjene vrednosti 

atributov nadalje uporabimo kot vhod v 

klasifikacijsko drevo, katero nam vrne 

zaporedno številko zaporedja operacij. V skladu 

s spremenljivkama za pretvarjanje zaporedij 

operacij v zaporedne številke in za pretvarjanje 

dejanskih vrednosti operacij v številske 

vrednosti, pridobimo končno zaporedje operacij 

v izvirni obliki (opis operacije ter čas trajanja za 

njeno izvedbo). 

3 Primer uporabe metode 

V nadaljevanju je prikazan primer delovanja 

metode na testnih podatkih za proizvodnjo 

lesnih izdelkov. Primer prikazuje izgradnjo 

odločitvenega drevesa, njegovo parametrizacijo 



z znanimi podatki ter klasifikacijo neznanega 

artikla glede na njegove atribute.  

Testni podatki vsebujejo informacije o cca. 

20000 artiklih, ki so definirani z 8 različnimi 

atributi (površina, višina/dolžina, površinska 

obdelava, tip, dimenzija oblog, vrsta obloge, 

standard, vrsta), število različnih operacij, ki se 

na njih lahko izvaja pa je 21. V nadaljevanju so 

zaradi obširnosti podatkov, atributov in operacij 

prikazani samo določeni izseki podatkov.  

Po prvem koraku izvajanja metode se vsi 

vhodni atributi artiklov preštevilčijo v 

zaporedne številke, kar prikazuje slika 4. Hkrati 

se iz podatkov odstranijo vsi nepopolni podatki, 

kar skrči izhodiščni obseg podatkov na cca. 

10%. 

 

 

Slika 4: Numerične vrednosti atributov 

 

Po preštevilčenju atributov in operacij ter 

določitve vseh zaporedij operacij za vse artikle 

se na podatkih izvede statistična analiza vpliva 

atributov na operacije, kar prikazuje slika 5. 

 

Slika 5: Statistična analiza podatkov 

Iz slike 5 je razvidno, da večina statističnih 

testov kaže na pomembnost atributa v 2. Stolpcu 

podatkov, dodatno pa se v testih kot 

signifikantni pojavljajo tudi atributi v 3., 4. in 8. 

stolpcu. Glede na rezultate statističnih testov, za 

izgradnjo in parametrizacijo odločitvenega 

drevesa izberemo atribute v 2., 3., 4. in 8. 

stolpcu. Z uporabo Matlabove funkcije 

classregtree zgradimo odločitveno drevo z 

uporabo vhodno-izhodnih podatkov, pri čemer 

na vhodni strani upoštevamo samo 4 statistično 

signifikantne atribute, na izhodni strani pa vsa 

zaporedna števila zaporedij operacij, ki se v 

podatkih pojavljajo. V danem primeru je vseh 

možnih zaporedij operacij 21. Struktura 

odločitvenega drevesa je prikazana na sliki 6. 

 

 

Slika 6: Struktura odločitvenega drevesa za testne 

podatke 



Po izgradnji odločitvenega drevesa in 

preverjanju pravilnosti parametrizacije, ki je 

opisana zgoraj, lahko preverimo kakšno bo 

zaporedje operacij za neznan artikel. Slike 7, 8 

in 9 prikazujejo primer artikla, definiranega z 

atributi, pretvorjene vrednosti atributov v 

numerične vrednosti ter končno klasifikacijo 

zaporedja operacij glede na rezulat 

odločitvenega drevesa. Pri tem se za 

klasifikacijo, kot vhodni podatki v odločitveno 

drevo upoštevajo samo atributi, ki so bili 

določeni kot signifikantni. 

 

 

Slika 7: Dejanski atributi testnega artikla 

 

 

Slika 8: Pretvorjeni atributi testnega artikla v 

numerične vrednosti 

 

 

Slika 9: Končna klasifikacija zaporedja operacij glede 

na rezultat odločitvenega drevesa 

4 Sklep 

V članku je opisan razvoj metode za določanje 

zaporedja operacij za neznane artikle, glede na 

njihove lastnosti, definirane z atributi. Razvita 

metoda je primerna za klasifikacijo različnih 

podatkov, ki imajo na vhodni strani definirane 

določene atribute, ki na kakršen koli način 

vplivajo na zaporedja operacij na izhodni strani. 

V teku razvoja metode je bilo ugotovljeno, da 

metoda v primeru zadostnega števila popolnih 

podatkov, daje odlične rezultate, saj je z 

uporabo le-te mogoče dosegati visoke 

pravilnosti napovedi klasifikacije, t.j. več od 

95%. V primeru večjega števila nepopolnih 

podatkov pravilnost napovedi pade na približno 

80%. 

Zahvala 

Metoda je bila razvita v okviru Kompetenčnega 

centra za sodobne tehnologije vodenja. 

Kompetenčni center za sodobne tehnologije 

vodenja  delno financirata Republika Slovenija, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport ter Evropska unija (EU), in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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