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Data analysis and decision support at MES-MOM level 

Factories of the future will require data analysis which is effective and thoroughly integrated into 
production processes. Current utilization of the production data is relatively poor, mainly due to 
difficulties related to data access, insufficient software or algorithmic support, or simply lack of 
ideas/knowledge on how and for what type of problems to employ production data. The paper 
reviews the potential of the data analysis and decision support within major industrial information 
systems (i.e. PLM, ERP and MES-MOM). Details are provided for the analytical support of 
manufacturing operations management which is executed at the MES-MOM production level. Here, 
the functionality and the role of the analytics are introduced with consideration of the standard IEC 
62264. Moreover, the paper represents the architectural design of the system which systematically 
supports data analysis and decision support. 

 

Kratek pregled prispevka 

Pomemben gradnik tovarn prihodnosti bo predstavljala učinkovita in v proizvodne procese dobro 
vpeta podatkovna analitika. Dandanes je izkoriščenost zajetih proizvodnih podatkov relativno slaba, 
za kar so najpogostejši razlogi: težaven dostop do vseh potrebnih podatkov, neustrezna programska 
ali algoritmična podpora, ali pa kar pomanjkanje idej/znanja, kako in za kakšne probleme uporabiti 
proizvodne podatke. Prispevek podrobneje predstavi potencial podatkovne analitike in podpore pri 
odločanju znotraj treh ključnih industrijskih informacijskih sistemov: PLM, ERP in MES-MOM. 
Podrobneje je razčlenjena analitična podpora operativnega izvajanja proizvodnje, ki se izvaja na 
nivoju sistema MES-MOM. Funkcionalnost in vloga analitike sta razdelani na podlagi standarda 
IEC 62264, predstavljena je tudi arhitekturna zasnova sistema, ki ponudi sistematično podporo za 
podatkovno analitiko in podporo pri odločanju. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Uvod 

Proizvodno obratovanje je sestavljeno iz 
velikega števila aktivnosti, ki pokrivajo vse faze 
življenjskega cikla proizvodnje. Takšna velika 
množica med seboj soodvisnih aktivnosti 
predstavlja kompleksen ekosistem, kjer je za 
konkurenčnost in uspešnost proizvodnega 
obratovanja pomembna visoka učinkovitost 
posameznih aktivnosti, kot tudi ekosistema kot 
celote. 

Proizvodni ekosistem, lahko razdelimo na tri 
ključne življenjske cikle [1][2][3], ki so 
fokusirani bodisi na produkt, na proizvodnjo ali 
pa na naročila (slika 1). Vsi življenjski cikli 
imajo presek v proizvodnji, kjer se končni 
produkti dejansko proizvajajo. Vsak izmed 
življenjskih ciklov pokriva določene proizvodne 
aktivnosti, bodisi so to dizajn in inženiring 
produkta in proizvodnje, ali pa aktivnosti 
sprejemanja in izvajanja naročil. 

Faze posameznih življenjskih ciklov so 
podprte z raznolikimi informacijskimi sistemi. 
Na sliki 1 so označeni najbolj tipični 
predstavniki sistemov, ki s svojo 
funkcionalnostjo pokrivajo naloge posameznih 
proizvodnih faz. Seveda pa z dozorevanjem 
posameznih IT-sistemov in s težnjo po čim večji 
integraciji med posameznimi aktivnostmi, 
takšne informacijske rešitve širijo spekter 
funkcionalne podprtosti, ki se dostikrat 
pokrivajo s funkcionalnostmi drugih 
informacijskih sistemov.  

V okviru težnje po čim večji digitalizaciji 
proizvodnje je tako eden izmed ciljev doseči 
čim boljšo povezanost vseh informacijskih 
sistemov, kar bo  zagotovilo večjo povezanost 
procesov ter s tem tudi hitrejšo in 
avtomatizirano propagacijo korekcij preko vseh 
življenjskih ciklov proizvodnje. Dodatno, večja 
digitalizacija proizvodnih procesov prinaša 
vedno boljši vpogled v proizvodno dogajanje. 
To pa predstavlja tudi dodaten izziv in 
priložnost za vpeljavo novih analitičnih 
pristopov, ki lahko podprejo in izboljšujejo 
aktivnosti znotraj proizvodnega ekosistema. 

V naslednjem razdelku je predstavljena 
funkcionalna umestitev raznolikih področij 
analitike v ključne informacijske sisteme 
proizvodnega ekosistema. Razdelek 3 pa se 
osredotoči na problem podatkovne analitike in 
podpore pri odločanju na področjih sprotnega 
spremljanja in upravljanja proizvodnih 
procesov. Predstavljena je konceptualna zasnova 
takšnega sistema, kjer je razdelan tako njegov 
življenjski cikel, kot tudi njegova arhitekturna 
zasnova. Na koncu so podani še zaključki in 
smernice nadaljnjega dela. 

 

Slika 1: Proizvodni ekosistem  
(prirejeno po [2] in [3]). 

2 Umestitev področij proizvodne analitike 

V proizvodnem ekosistemu so najpogosteje v 
uporabi trije pomembni informacijski sistemi 
PLM (ang. Product Life Cycle Management), 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning) in 
MES-MOM (ang. Manufacturing Execution 
System – Manufacturing Operations 
Management). Trend analitične podpore prodira 
v vse omenjene industrijske informacijske 
sisteme. Kot je razvidno iz slike 1, pa vsak 
izmed njih funkcionalno pokriva določen del 
proizvodnega ekosistema. 

2.1 Podatkovna analitika v sistemih PLM 

Sistemi PLM funkcionalno pokrivajo faze 
razvoja novega produkta in ustreznega 
proizvodnega procesa, poleg tega pa pokrivajo 



tudi povezane aktivnosti v fazi izdelave 
produktov in v poprodajni fazi. S tem pokrivajo 
celoten življenjski cikel produkta in 
proizvodnega procesa, kot je to s puščicami 
prikazano na zgornjemu levemu delu slike 2. 

V fazi razvoja novega prodajnega izdelka 
sistemi PLM podpirajo različne aktivnosti od 
pomoči pri inkubaciji konceptualnih idej za 
nove produkte, do faze dizajna, kjer je potrebno 
definirati geometrijo izdelkov, kosovnice, 
tolerance produkta itd. Trend orodij za podporo 
teh operacij gre v smer aktivne in sprotne 
pomoči oblikovalcem izdelkov, ki teži k 
pohitritvi in poenostavitvi aktivnosti (npr. 
predlaganje podobnih sestavnih delov, 
avtomatska kategorizacija sestavnih delov, 
fizikalna analiza dizajna).  

V naslednji fazi razvoja procesa nam 
podporna orodja nudijo pomoč pri definiranju in 
dizajnu potrebnih proizvodnih procesov 
(planiranje proizvodnih procesov in virov, 
razvoj specialnih orodij, definiranje navodil dela 

itd.). Naprednejšo podporo na tem nivoju 
dandanes ponuja pristop modeliranja in 
virtualizacije proizvodnega procesa, še preden je 
le-ta fizično realiziran. Na ta način je mogoče 
izvesti verifikacijo procesa ter pridobiti ideje za 
poenostavitev faz dela in korekcijo proizvodnih 
procesov (npr. optimizacija proizvodne 
postavitve, povečevanje proizvodne 
zmogljivosti, energetska analiza).  

Sistemi PLM funkcionalno pokrivajo tudi 
faze inženiringa proizvodnih procesov, kot so na 
primer pomoč pri naročanju in dobavi potrebnih 
izdelovalnih orodij, programiranje proizvodnih 
operacij in avtomatizacije ter njihovo 
preverjanje. Na tem področju podporna orodja 
omogočajo pomoč pri avtomatskem generiranju 
ustrezne kode (npr. CNC programi) ter 
predhodno virtualno validacijo razvitih 
programov vodenja pred njihovo neposredno 
vgraditvijo na končno linijo (t.j. virtualni zagon 
– ang. virtual commissioning). 

Trend prihodnega razvoja orodij PLM je 

Slika 2: Umestitev podporne analitike v proizvodni ekosistem. Ključne naloge posameznih sistemov so 
označene v krogih in puščicah, možnosti analitične podpore pa v temnejših kvadratnih okvirjih. 



boljše izkoriščanje proizvodnih podatkov in 
podatkov o dejanski uporabi produktov pri 
končnih uporabnikih. S takšnim pristopom je 
mogoče pridobiti koristne informacije, ki lahko 
predstavljajo dobro osnovo pri redizajnu in 
izboljšavi proizvodnega procesa in/ali produkta. 

2.2 Podatkovna analitika v sistemih ERP 

Poslovni sistemi funkcionalno pokrivajo 
življenjski cikel proizvodnih naročil. Glede na 
standard IEC 62264 lahko pod temeljne 
funkcionalnosti sistemov ERP štejemo 
naslednje aktivnosti: obdelava naročil, bilanca 
proizvodnih stroškov, upravljanje prevozov, 
vodenje zalog izdelkov, trženje in prodaja, 
vodenje vzdrževanja, nabava, upravljanje 
materiala in energije in razvrščanje proizvodnje. 

Na splošno delitev med aktivnostmi ERP in 
MES po standardu IEC 62264 ni ostra, v 
posameznih primerih so lahko določene funkcije 
implementirane znotraj poslovnega sistema 
(ERP) ali znotraj proizvodnega informacijskega 
sistema (MES-MOM). To je razvidno iz slike 3, 
kjer so pristojnosti posameznih operacij 
postavljene na mejo med obema nivojema 
proizvodnje (odebeljena črtkana črta). 
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Slika 3: Model upravljanja proizvodnih   
operacij [4]. 

Trend večje integracije in digitalizacije 
poslovnih procesov je že dobro uveljavljen. 
Pogosto se uporabljajo orodja BI (ang. Business 

intelligence), ki omogočajo pregled in analizo 
preteklih, trenutnih in prihodnjih poslovnih 
operacij. Podatkovna analitika tako že dandanes 
podpira različne poslovne procese ter išče 
priložnosti za optimizacijo (npr. analitika 
človeških virov, optimizacija proizvodnega 
plana, optimizacija dobavnih verig).  

2.3 Podatkovna analitika v sistemih MES-
MOM 

Funkcionalnosti, ki so potrebne na nivoju 
proizvodnega obratovanja, podrobneje 
obravnava tretji del standarda IEC 62264 [4], ki 
se osredotoča na aktivnosti upravljanja 
proizvodnje. Aktivnosti so razdeljene v štiri 
skupine: (i) upravljanje proizvodnih operacij, 
(ii) upravljanje zalog, (iii) upravljanje kakovosti 
in (iv) upravljanje vzdrževanja. 

Vsaka izmed teh funkcionalnih skupin je tudi 
podrobneje razčlenjena z uporabo generičnega 
modela aktivnosti, prikazanega na desni strani 
slike 4. Generični model podrobneje definira 
dejanske aktivnosti in najpomembnejše 
povezave med njimi. Te aktivnosti običajno 
pokrivajo sistemi MES in so v tesni navezavi s 
sprotnim spremljanjem in vodenjem 
proizvodnega obratovanja. Podprtost določenih 
funkcionalnosti pa je v splošnem tudi močno 
odvisna od specifike posameznega MES 
produkta. 

Podporna analitika razpoložljivih orodij MES 
variira. Analitične funkcionalnosti so pogosto 
omejene zgolj na pomoč pri generiranju poročil, 
nekateri produkti pa omogočajo tudi 
naprednejše rešitve, t.j. konkretnejša analiza 
proizvodnih podatkov (iskanje vzorcev v 
podatkih, korelacije, dizajn eksperimentov, 
napovedovanje, podpora pri odločanju, itd.) [5]. 
Analitična podpora je omogočena bodisi preko 
integriranih orodij (lastni produkti) ali pa preko 
zunanjih orodij. Kot zunanja orodja se pogosto 
uporabljajo orodja BI [5], ki se preko 
standardiziranega vmesnika povežejo 
neposredno na podatkovno bazo sistema MES 
(npr. Cognos, QlikView, Microstrategy, 
Microsoft BI, Tableau). Pomanjkljivost 
takšnega pristopa je predvsem v tem, da takšna 



analitika ne predstavlja sprotne podpore pri 
odločanju, temveč zgolj analizo preteklih 
dogodkov. Le nekaj več kot 20 % obstoječih 
orodij MES omogoča tudi nekakšno inteligenco, 
ki proizvodne aktivnosti podpira tudi sprotno 
[5]. 

 

Slika 4: Modeli aktivnosti na nivoju 
proizvodnega vodenja [4]. 

V splošnem lahko analitično podporo MES-
rešitev funkcionalno ločimo na dva večja 
sklopa, kot je to prikazano na sliki 2. To sta (i) 
podrobno razvrščanje nalog (ang. Detailed 
scheduling) in (ii) sprotno spremljanje in 
izboljševanje proizvodnih procesov (ang. 
Continuous commissioning). Podrobno 
razvrščanje ima nalogo preslikave proizvodnega 
plana iz nivoja ERP v dejansko izvedljivi plan, 
ki upošteva dejansko trenutno in prihodnje 
stanje proizvodnje. Proces sprotnega 
spremljanja in izboljševanja pa preko  
monitoringa dogajanja in vključevanja 
proizvodnega znanja omogoča sprotno 
diagnozo, prognozo in povečevanje 
učinkovitosti na vseh ključnih aktivnostih MES 
(proizvodne operacije, zaloge, kakovost in 
vzdrževanje). 

3 Zasnova sistema za podatkovno analitiko 
in podporo pri odločanju na nivoju MES-
MOM 

Trend digitalizacije proizvodnje omogoča 
celovitejši nadzor in vpogled v dejansko 
proizvodno dogajanje. S takšnim pregledom nad 
proizvodnjo se odpirajo mnoge nove možnosti 

izboljšav in potencial hitrejšega reagiranja na 
neželene situacije. 

Ključno vprašanje pa ostaja, kako uspešno 
nadzirati to ogromno količino podatkov, ki se v 
vsakem trenutku generira v proizvodnem obratu, 
ter kako iz te množice podatkov pridobiti 
uporabne informacije in tudi novo koristno 
znanje. V ta namen je potrebno vpeljati nov 
sistematični pristop, ki bo poskrbel za ustrezno 
agregacijo informacij, za identifikacijo in 
iterativno nadgrajevanje, revizijo in sprotno 
aplikacijo pridobljenih znanj, ter bo hkrati 
zagotovil tehnološko podporo za njegovo 
izvajanje. 

V naslednjih razdelkih bo predstavljen 
pristop, ki zagotavlja podatkovno analitiko in 
podporo pri odločanju na področjih sprotnega 
spremljanja in upravljanja proizvodnih operacij, 
kakovosti, zalog in vzdrževanja. Koncept ima 
osnovo na predhodnem delu, ki je bilo 
predstavljeno npr. v [6]. 

3.1 Agregacija proizvodnih informacij 

Prihajamo v obdobje, ko ideja o celovitem 
spremljanju proizvodnega dogajanja postaja 
resničnost. Pri tem pa postaja problem 
preobremenjenosti s podatki še toliko bolj 
očiten, saj so uporabniki preobremenjeni z 
veliko količino podatkov in iz njih le stežka 
pridobijo potrebne informacije. 

Odgovor na opisano problematiko predstavlja 
pristop transformacije in agregacije podatkov v 
obliko, ki uporabniku omogoča hitro dojemanje 
posredovanih informacij. Takšna preslikava 
sistematično poskrbi za prvo transformacijo 
surovih podatkov v uporabne informacije, katere 
so potrebne v procesih sprejemanja odločitev 

Eno izmed takšnih splošno uporabljenih 
podatkovnih agregacij predstavljajo ključni 
kazalniki učinkovitosti (ang. Key Performance 
Indicators – KPI), ki se uporabljajo za 
ocenjevanje učinkovitosti podjetja in procesov, 
ki v njem nastopajo. Kazalniki učinkovitosti se 
predvsem uporabljajo v podporo vodenju 
podjetij na najvišjem poslovnem nivoju. Vedno 
bolj pa se ta način prikaza učinkovitosti 



uveljavlja tudi na proizvodnem nivoju, kar 
nakazuje tudi sprejetje mednarodnega standarda 
ISO 22400 [7]. Standard IEC 62264 umešča 
takšne proizvodne KPI-je v sklop temeljnih 
pristopov za izvedbo aktivnosti podatkovne 
analitike (aktivnost analize na sliki 4). Za 
spremljanje proizvodnega dogajanja se tipično 
uporabljajo proizvodni KPI-ji, kot so na primer: 
skupna učinkovitost proizvodne opreme, 
kvaliteta izdelkov, hitrost proizvodnje in stroški. 

Za namene pridobivanja informacij iz 
podatkov je mogoče vpeljati tudi kompleksnejše 
in bolj tehnično orientirane kazalnike. Primer 
takšnih kazalnikov so kazalniki, ki ocenjujejo 
kondicijo strojev in orodij. Takšna informacija 
pa je lahko nato ključna pri aktivnosti 
vzdrževanja in tudi izvajanja proizvodnega 
procesa.  

Z uporabo kazalnikov, ki agregirajo 
proizvodne informacije, dosežemo konceptualno 
poenostavitev podrobnosti večjega števila 
vključenih procesov in pridobimo možnost 
nivojske organizacije procesov odločanja. 
Takšen pristop pa odpira tudi možnost 
vključevanja analitične podpore, ki preko 
simulacije, predikcije in optimizacije omogoča 
aktivno podporo pri odločanju.  

3.2 Iterativni pristop identifikacije znanja 

Vsaka proizvodnja ima svoje procesne 
specifike in probleme. Analitično podporno 
orodje zato ni mišljeno kot orodje, ki bo pri 
zagonu že takoj pričelo z aktivno podporo, 
temveč je potrebno pri njegovi postopni 
integraciji ustrezno definirati želeno 
funkcionalnost in identificirati potrebno znanje, 
ki bo omogočalo podporo pri odločanju. 

Proces integracije podpornega orodja in 
identifikacije znanja, potrebnega za 
vzpostavitev podpornega orodja, lahko opišemo 
z iterativno shemo, predstavljeno na sliki 5.  

V prvem koraku je potrebno izvesti analizo 
obravnavanega procesa. Namen je identificirati 
kritične procese ter oceniti in izvesti potencialni 
re-dizajn proizvodnih procesov. Razumevanje 
proizvodnih procesov in njihove integracije v 

organizacijsko strukturo predstavlja osnovo za 
dosego učinkovitejšega sistema za sprotno 
podporo pri vodenju proizvodnje. Pri tem se 
lahko uporabijo orodja za modeliranje procesov, 
kot sta na primer BPML (ang. Bussiness 
Process Modeling Language) in EPC (ang. 
Event-Based Process Chain). 

 

Slika 5: Iterativni pristop identifikacije znanja 
za podporni odločitveni sistem  

(prirejeno po [8]). 

V drugem koraku je smiselno analizirati tok 
podatkov preko razvoja diagramov pretoka 
podatkov in razvoja podatkovnega modela. 
Definiranje podatkovnega modela (npr. po IEC 
62264-2 [9]) nam pomaga pri pregledu 
razpoložljivih proizvodnih podatkov in pri 
identifikaciji tistih parametrov procesa, ki so 
ključni s stališča vodenja. Diagrami pretoka 
podatkov pa nam pomagajo pri identifikaciji 
ključnih relacij med različnimi proizvodnimi 
procesi. 

S proizvodnim obratovanjem se veča količina 
razpoložljivih podatkov in s tem tudi obseg 
dosegljivega znanja v njih. Tretji korak ima zato 
nalogo iskanja znanja iz podatkov. Identifikacija 
tipično poteka preko nestrukturirane statistične 
analize proizvodnih podatkov, ki pa se ne izvaja 
sprotno. To izvajajo specialisti za podatkovno 



analizo, ki preko dostopa do arhivskih 
proizvodnih podatkov in uporabe splošnejših 
analitičnih orodij odkrivajo nova spoznanja in 
modele obnašanja proizvodne dinamike. Korak 
lahko razčlenimo na naslednje faze [6]: 
definiranje agregatorjev proizvodnih podatkov, 
iskanje vplivnih spremenljivk in identifikacija 
modelov. 

Zadnji korak predstavlja sprotna analiza, ki 
preko uporabe predhodno identificiranega 
znanja ponuja aktivno podporo pri odločanju. 
Ta faza je namenjena proizvodnim operaterjem, 
ki so zadolženi za sprotno spremljanje 
proizvodnje in ustrezno korekcijsko reagiranje. 
Pri tem jim pomaga poprej identificirano znanje, 
ki lahko zagotavlja: (i) boljše poznavanje 
proizvodnih procesov in relacij med procesnimi 
spremenljivkami, (ii) uporabo novih kazalnikov, 
ki agregirajo surove podatkov v uporabne 
informacije, (iii) napovedi prihodnjega 
obnašanja proizvodne dinamike in življenjske 
dobe orodij, in (iv) nasvete za potencialne 
optimizacijske ukrepe. 

Vsak izmed predstavljenih korakov je 
namenjen identifikaciji novega znanja, 
uporabnega za podporo pri vodenju 
proizvodnega procesa. Iterativnost sheme 

nakazuje, da je potrebno korake ciklično 
ponavljati, saj se bodisi z novim poznavanjem 
procesa odprejo tudi novi pogledi na njegovo 
delovanje ali pa se sčasoma razmere pomembno 
spremenijo. 

3.3 Arhitekturna zasnova 

Za praktično realizacijo sistema za 
podatkovno analitiko in podporo pri odločanju 
na proizvodnem nivoju je potrebno zagotoviti 
ustrezno sistemsko podporo. Slika 6 prikazuje 
arhitekturno zasnovo takšnega orodja. Orodje je 
zasnovano kot analitični dodatek proizvodnemu 
podatkovnemu skladišču in ima dve ključni 
komponenti: ne-sprotno analitiko (off-line 
analysis) in sprotno analitiko (on-line analysis). 

Arhitektura sistema je zasnovana po principu 
dogodkovno gnane komunikacije med deležniki 
sistema. Pridobivanje procesnih podatkov 
poteka po principu naročanja na podatkovne 
tokove, ki jih preko poenotenih vmesnikov (ang. 
administration shell [1]) ponujajo podatkovni 
viri na proizvodnem nivoju (senzorji in 
industrijski IoT). Naročanje na podatke pa je 
izvedeno na podlagi rezultatov predhodne 
analize proizvodnih procesov (fazi I. in II. v 
iterativnem pristopu identifikacije znanja). 

Slika 6: Arhitekturna zasnova sistema za podatkovno analitiko in podporo 
pri odločanju na proizvodnem nivoju. 



Takšen asinhroni način komunikacije zagotovi 
večjo ažurnost podatkov ter razbremeni 
centralno podatkovno skladišče, saj ni potrebe 
po cikličnem povpraševanju po novih podatkih. 

Nesprotna analitika podpira iskanje novih 
zakonitosti iz podatkov. Uporabnikom je 
analitika dostopna preko zunanjih orodij, ki 
imajo dostop do arhiviranih podatkov v 
podatkovnih skladiščih, ali pa preko integriranih 
orodij. Integrirana orodja za analizo podatkov 
lahko delujejo po principu, da se analitika izvaja 
pri podatkih (znotraj podatkovnega skladišča), 
saj je na ta način mogoče paralelizirati analitične 
operacije in se izogniti problemom prenašanja 
velikih količin podatkov. Pridobljena znanja v 
okviru nesprotne analitike predstavljajo skupek 
znanj (analiza vplivov, prediktivni modeli, CEP- 
pravila), ki se izkoriščajo v sprotnih entitetah 
podpornega orodja.  

Sprotna obdelava podatkovnih tokov 
predstavlja prvo stopnjo sprotne analitike. 
Pravila obdelave podatkovnih tokov so 
definirana v obliki CEP pravil in se izvajajo v 
okviru modula CEP/ESP (ang. Complex Event 
Processing/Event Stream Processing). S 
takšnim pristopom lahko zagotovimo prvo pred-
obdelavo podatkov, vrednotenje agregiranih 
proizvodnih kazalnikov, zaznavanje kritičnih in 
vnaprej predvidenih proizvodnih situacij ter 
ustrezno delegacijo nalog  odgovornim 
deležnikom (agentom) v sistemu.  

Podporo pri sprejemanju odločitev 
predstavljajo sprotni agenti podatkovne analize 
(DSS Agent). Agenti so funkcionalno 
specializirani na ključna področja proizvodne 
kontrole, kot so proizvodna učinkovitost, 
kvaliteta in vzdrževanje. Namenjeni so 
operaterjem in vodjem proizvodnje, ki preko 
vnaprej predvidenih scenarijev in 
funkcionalnosti vizualizirajo in spremljajo 
trenutno proizvodno dogajanje ter po potrebi 
sprejemajo ustrezne korekcijske ukrepe. Znotraj 
teh orodij se izkoriščajo rezultati ne-sprotne 
analize, ki na podlagi pridobljenega znanja iz 
podatkov pomagajo pri sprejemanju ustreznih 
korekcijskih odločitev. Potreba po ukrepih pa je 

lahko bodisi zaznana na ravni sprotne 
podatkovno-analitične entitete (on-line analysis) 
ali pa je zahtevana s strani sprotne obdelave 
podatkovnih tokov (CEP/ESP). 

4 Zaključek 

Predstavljena ideja analitičnega sistema za 
podporo pri odločanju na proizvodnem nivoju 
predstavlja osnovo za realizacijo sistematičnega 
procesa nadgrajevanja znanja o proizvodnem 
procesu, kjer je ključna komponenta sprotno 
spremljanje merjenih veličin in učenje iz 
dejanskega proizvodnega obratovanja. Nadaljnje 
delo se bo osredotočilo na implementacijo 
analitičnega sistema ter njegovo validacijo na 
realnem proizvodnem obratu. 
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