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1. UVOD 

Poslovni in drugi subjekti se dandanes »utapljajo« v podatkih iz različnih 
virov, kot so npr. podatki o prodajni/servisni mreži, prodaji izdelkov/storitev, 
o strankah/uporabnikih itd. Podatki se pri poslovnih in drugih subjektih 
eksponentno kopičijo in kopičijo. Prihaja do situacije, ko je podatkov preveč, 
informacij pa premalo. Pri tem so mišljene tiste koristne informacije, ki bi jih 
vodilni in drugi lahko uporabili pri svojem odločanju. Posledično se vodilni in 
drugi bolj zanašajo na lastno intuicijo, saj se ne znajdejo v situaciji »bogati s 
podatki in revni z informacijami« (Han, Kamber, 2006, str. 4).Velikokrat je 
problem tudi v tem, da je podatke o prodaji, kupcih, servisni mreži itd. težko 
spraviti na skupni imenovalec oziroma večkrat se zgodi, da omenjeni podatki 
nimajo skupnega ključa. 

Včasih poslovni in drugi subjekti celo naročajo trženjske raziskave, s pomočjo 
katerih iščejo odgovore, ki bi jih v bistvu lahko dobili iz lastnih baz podatkov. 
Glede na to, da že približno desetletje delujem na trgu trženjskih in 
družboslovnih raziskav kot metodolog in analitik, sem se s tem že večkrat 
srečal. S tem ne želim povedati, da trženjske raziskave niso potrebne, rad bi le 
poudaril, da bi lahko v določenih primerih poslovni in drugi subjekti dosegli 
večji učinek, če bi lastne podatke obdelali na pravi način in s pravimi orodji. 
Tu je torej določena tržna niša, ki me zanima in sem jo posledično vpletel tudi 
v svoje magistrsko delo. Glede na to, da sem po »prepričanju« informatik, bi 
rad v zvezi z omenjeno problematiko predstavil nekaj rešitev z informacijskega 
vidika, oziroma če sem bolj natančen, z vidika geografskega podatkovnega 
rudarjenja. 

1.1  OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN IN CILJI DELA 

Eden od glavnih korakov podatkovnega rudarjenja je priprava podatkovnega 
skladišča. Že eno samo »sploščeno« (angl. »flatten«) tabelo, ki se jo pripravi iz 
raznih strukturiranih baz podatkov, se lahko obravnava kot podatkovno 
skladišče (Feelders, Daniels, Holsheimer, 2000). Izgradnja podatkovnega 
skladišča1 predstavlja za poslovne in druge subjekte relativno trd oreh (Turban, 
McLean, Watherbe, 2000) (Anahory, Murray, 1997), saj so velikokrat baze o 
kupcih/strankah/uporabnikih, prodaji izdelkov/storitev, prodajni/servisni mreži 
itd. ločene in jih je pred samim podatkovnim rudarjenjem potrebno najprej 
integrirati iz različnih baz podatkov v enotno podatkovno skladišče.  

                                                 
1 V nadaljevanju besedila se kot najbolj osnovna izvedba podatkovnega 

skladišča lahko upošteva tudi omenjena »sploščena« tabela, kjer vrstica oziroma 

zapis predstavlja enoto raziskovanja (v primeru magistrskega dela je to občina 

ali poštna številka). 
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Včasih je ločene baze težko integrirati, če npr. baze nimajo kakega skupnega 
ključa, kot je npr. davčna številka, EMŠO ali kaj podobnega. Včasih obstajajo 
tudi zakonske, etične in druge prepreke oziroma je različne baze celo 
prepovedano integrirati na nivoju posameznika. Npr. Statistični urad Republike 
Slovenije (SURS) ne sme poslovnim in drugim subjektom posredovati celotne 
baze podatkov popisa prebivalstva na nivoju posameznika, lahko pa posreduje 
agregirane podatke na nivoju občine, kar je - med drugim - dostopno tudi na 
njihovi spletni strani. Tako agregirane podatke na nivoju občine je dovoljeno 
združiti v podatkovno skladišče, kjer lahko poslovni ali drugi subjekti dodajo 
še lastne podatke, pri čemer jih morajo še prej agregirati na nivo občine, če so 
na kakem drugem nivoju in če je seveda ta podatek v njihovih bazah sploh 
prisoten. V kolikor agregacija na nivoju občine ni možna ali če ta podatek v 
bazi ne obstaja, je mogoče kot osnovo za združevanje vzeti poštno številko, ki 
pa je veliko bolj razširjena, saj je prisotna v skoraj vseh bazah, ki vsebujejo 
poštni naslov. Na ta način je npr. možno agregirati na nivo poštne številke 
javno dostopne podatke MNZ-ja o registriranih avtomobilih in jih združiti z 
bazami nekega podjetja, ki se npr. ukvarja s prodajo in servisiranjem 
avtomobilov. Kot drugi primer bi lahko navedel primer trženjsko-
raziskovalnega podjetja, ki bi lahko na podlagi poštne številke združilo baze 
anketnih raziskav, ki jih je sicer težko oziroma celo prepovedano združiti v 
podatkovno skladišče, in še bi lahko našteval. V magistrskem delu je bolj 
podrobno predstavljen primer podjetja, ki izdeluje strešno kritino in ki bi lahko 
združilo podatke SURS-a v zvezi s strešno kritino in druge podatke SURS-a ter 
podatke o svojih krovcih, pri čemer bi kot skupni imenovalec združevanja 
lahko bile občine. 

Po eni strani je torej občina ali poštna številka lahko osnova za združevanje 
različnih baz podatkov, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega ali jih je 
težko oziroma včasih tudi prepovedano zlepiti oziroma združiti na kaki drugi 
osnovi (npr. na nivoju posameznika). 

Po drugi strani pa se veliko poslovnih in drugih subjektov niti ne zaveda, da je 
poštna številka ali občina pravzaprav med drugim tudi geografski oziroma geo-
podatek. Na podlagi omenjene poštne številke ali občine je torej možno 
podatke enostavno in učinkovito geo-kodirati oziroma jim dodeliti geografske 
koordinate in jih predstaviti na zemljevidu oziroma jih obdelati s kakimi orodji 
geografskih informacijskih sistemov (GIS2). Magistrsko delo se ne bo spuščalo 
v podrobnosti glede orodij GIS, temveč bo izpostavilo dejstvo, da je 
geografsko oziroma prostorsko komponento podatkov možno uporabiti za 
iskanje dodatnega znanja, od katerega imajo lahko poslovni in drugi subjekti 
koristi. Pri tem bo poudarek na besedi dodatno, in sicer zaradi tega, ker je na 
geo-kodiranih podatkovnih skladiščih možno – poleg tradicionalnih tehnik 
podatkovnega rudarjenja – uporabiti tudi geografsko podatkovno rudarjenje 
(angl. Geographic Data Mining). Miller in Han (2001) pri svoji definiciji jasno 
navajata, da je geografsko podatkovno rudarjenje neke vrste »podaljšek« 
                                                 
2 Npr. s pomočjo GIS oziroma geografsko-informacijskega sistema, ki temelji na 

programskem orodju RegioGraph/District.  
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tradicionalnega podatkovnega rudarjenja. Samo geografsko podatkovno 
rudarjenje pa definirata3 kot: odkrivanje geografskega znanja, skritega v večji 
količini geografskih podatkov (Miller, Han, 2001). Pri tem je pomembno 
omeniti, da se v literaturi uporablja tudi podoben, vendar bolj splošen izraz, to 
je  prostorsko podatkovno rudarjenje (angl. Spatial Data Mining) (Ng, Han, 
1994) (Zytkow, Kloesgen, 1999) (Reddy, 2003), pri čemer gre tudi v tem 
primeru za metode podatkovnega rudarjenja, ki upoštevajo tudi prostorsko 
komponento. Vendar, glede na to, da je poštna številka ali občina geografski 
podatek, je v magistrskem delu uporabljen izraz geografsko podatkovno 
rudarjenje. 

Namen magistrskega dela je torej prikazati način, kako bi lahko poslovni in 
drugi subjekti, na podlagi podatka o poštni številki ali občini, združili več 
različnih in na prvi pogled nezdružljivih baz podatkov, ki jih uporabljajo pri 
svojem delu in delovanju. Poleg tega je namen poslovnim in drugim subjektom 
prikazati način, kako je možno z geografskim in tradicionalnim podatkovnim 
rudarjenjem odkriti novo znanje, od katerega bi lahko imeli poslovne in druge 
koristi.  

Prvi cilj magistrskega dela je torej analizirati možnosti uporabe poštne številke 
ali občine kot možne osnove za izgradnjo podatkovnega skladišča na podlagi 
združevanja različnih baz, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega, ali pa jih 
ni možno oziroma se jih ne sme združiti na kaki drugi osnovi. 

Drugi cilj je analizirati možnosti uporabe poštne številke kot osnove za geo-
kodiranje tako pridobljenih podatkovnih skladišč, zaradi česar je posledično 
možno uporabiti - poleg tradicionalnih metod podatkovnega rudarjenja - tudi 
metode geografskega podatkovnega rudarjenja, s čimer je možno odkriti 
dodatno znanje, od katerega bi lahko imeli poslovni in drugi subjekti koristi. 

1.2  METODE PROUČEVANJA IN ZASNOVA DELA 

Magistrsko delo je sestavljeno iz prvega, teoretičnega dela ter iz drugega, 
empiričnega dela. 

Prvi, teoretični del, temelji na proučevanju teoretične podlage izgradnje 
podatkovnih skladišč in podatkovnega rudarjenja, pri čemer je analizirana 
strokovna in znanstvena literatura avtorjev, ki raziskujejo omenjeno področje. 
Pri tem je poudarek samo na tistih delih teorije s tega področja, ki so 
relevantni za oba cilja, ki sta zastavljena v magistrskem delu. 

Npr. pri izgradnji podatkovnega skladišča je poudarek predvsem na fazah, ki so 
relevantne za izgradnjo podatkovnih skladišč na podlagi poštne številke ali 
občine. Pri podatkovnem rudarjenju pa so bolj podrobno predstavljene metode 
podatkovnega rudarjenja, ki so dejansko uporabljene v drugem, empiričnem 
                                                 
3 Tudi Albertoni, Bertone in De Martino (2002) uporabljajo  tako definicijo. 
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delu. Ostale metode podatkovnega rudarjenja so zgolj omenjene v kontekstu 
primerjave oziroma v kolikšni meri bi lahko bile primerne za podatkovno 
rudarjenje na podatkovnih skladiščih, ki so obravnavana v magistrskem delu. 

Med drugim so v prvem, teoretičnem delu, s pomočjo poenostavljene PSPN4 
matrike, analizirane tudi prednosti/priložnosti in slabosti/nevarnosti izgradnje 
podatkovnega skladišča in tradicionalnega oziroma geografskega podatkovnega 
rudarjenja, ki temelji na poštni številki ali občini. Ker so v magistrskem delu 
obravnavana namišljena podjetja oziroma namišljene poslovne situacije, je 
težko ločiti, kaj je okolje in kaj ni okolje namišljenih poslovnih subjektov. 
Zato je prikazana poenostavljena PSPN analiza, kjer so nekateri elementi 
matrike združeni oziroma so prednosti/priložnosti prikazane skupaj, ravno tako 
so skupaj prikazane tudi slabosti/nevarnosti. 

Pri ugotavljanju teh prednosti in slabosti sem izhajal tako iz omenjene 
literature, kakor tudi iz 10-letnih izkušenj, ki jih imam kot analitik in 
metodolog v panogi trženjskih raziskav. 

V teoretičnem delu magistrskega dela so opredeljeni in predstavljeni tudi 
ključni pojmi in izrazoslovje, ki se v teoriji pojavlja. To je med drugim 
pomembno tudi zaradi tega, ker med raziskovalci in znanstveniki, ki delujejo 
na tem področju, ni enotnega pojmovanja in enotnega izrazoslovja, kar je med 
drugim posledica zelo hitrega razvoja panoge. 

V drugem, empiričnem delu, pa je bolj podrobno predstavljena študija primera 
izgradnje podatkovnega skladišča iz podatkov SURS-a, ki jih je možno 
pridobiti na njihovi internetni strani in ki imajo za osnovo občino. Za 
konkretno študijo primera, pravzaprav gre za več študij primera, sem se 
odločil, ker so podatki SURS-a javno dostopni in ker nisem mogel analizirati 
podatkov konkretnih podjetij zaradi varovanja poslovnih skrivnosti ali osebnih 
podatkov in drugih podobnih preprek. Kljub temu so lahko študije primera 
koristne in ilustrativne za poslovne in druge subjekte, saj lahko na podoben 
način, kot so bili obdelani podatki SURS-a, poslovni in drugi subjekti izgradijo 
svoja geo-kodirana podatkovna skladišča na osnovi poštne številke ali občine 
ter lastnih baz podatkov. Tako pridobljenim lastnim podatkovnim skladiščem 
lahko poslovni ali drugi subjekti dodajo tudi podatke iz javno dostopnih baz, 
kot so npr. baza registriranih vozil MNZ-ja, ostali podatki SURS-a itd. 

Pri konkretnih študijah primera sem geo-kodiranje izvedel s programom 
RegioGraph/District (2006), ki sem ga uporabil tudi za nekaj grafičnih 
prikazov podatkov na zemljevidu. Pri tem se nisem spuščal v podrobnosti glede 
geo-kodiranja in grafičnega prikaza geografskih podatkov, temveč je bil 
poudarek na tako pridobljenih in geo-kodiranih podatkovnih skladiščih ter 
določenih metodah tradicionalnega in geografskega rudarjenja podatkov. 

                                                 
4 Analiza oziroma matrika prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (angl. 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). 
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Kot primer metode geografskega podatkovnega rudarjenja sem uporabil metodo 
razvrščanja v skupine oziroma segmentacije z metodo voditeljev (angl. K-
means clustering), ki je sicer relativno stara statistična metoda in obravnavana 
tudi kot ena izmed metod podatkovnega rudarjenja (Berkhin, 2006) (Wagstaff 
et.al., 2001), katere algoritem predpostavlja evklidski prostor, tako da jo lahko 
obravnavamo tudi kot metodo geografskega podatkovnega rudarjenja, če na 
podlagi nje segmentiramo oziroma razvrščamo geo-koordinate, ki bodo v 
študiji primera pridobljene iz poštne številke oziroma iz poštnega naslova. 

Kot primer ene izmed tradicionalnih metod podatkovnega rudarjenja 
(Bounsaythip, Rinta-Runsala, 2001), pa sem uporabil metodo iz kategorije 
dreves odločanja. 

Na podlagi omenjenih študij primerov, bom v empiričnem delu prikazal, da bi 
lahko iz omenjenega tradicionalnega in geografskega podatkovnega rudarjenja 
analizirani poslovni subjekti imeli koristi oziroma povečano poslovno 
vrednost, zaradi pridobljenega novega znanja. 

Omenjeno povečanje poslovnih vrednosti, ki je v študijah primerov 
analizirano, lahko služi kot ideja za podobno tradicionalno oziroma geografsko 
podatkovno rudarjenje in odkrivanje novega znanja tudi v ostalih, podobnih 
situacijah »bogatih s podatki in revnih z informacijami«, v katerih se poslovni 
in drugi subjekti lahko znajdejo pri svojem delu in delovanju. 

Magistrsko delo ima vsega skupaj pet poglavij, pri čemer sta drugo in tretje 
poglavje vsebinsko najpomembnejši. V drugem poglavju je namreč 
predstavljena relevantna teoretska osnova magistrskega dela, v tretjem, 
empiričnem poglavju, pa študije primerov. 

V tem prvem oziroma uvodnem poglavju, so bili kratko predstavljeni: 
opredelitev problema, namen in cilji dela ter metode proučevanja. V četrtem, 
zaključnem poglavju, pa je predstavljena sinteza dela v kontekstu iskanja 
odgovorov na glavne cilje, ki so bili zastavljeni v magistrskem delu ter 
postavljanje ugotovitev magistrskega dela v širši kontekst. 

2.TEORETSKA OSNOVA V ZVEZI Z IZGRADNJO 

PODATKOVNIH SKLADIŠČ S TRADICIONALNIM OZIROMA 

GEOGRAFSKIM PODATKOVNIM RUDARJENJEM 

 

Projekti, ki vsebujejo podatkovno rudarjenje, imajo običajno več faz. Nekateri 
avtorji (Cios, Kurgan, 2002) (Feelders, Daniels, Holsheimer, 2000) omenjajo 
vsaj 6 faz.  

Kot je s slike 1 razvidno, je podatkovno rudarjenje iterativni proces. To 
pomeni, da ni nujno da si faze sledijo po zaporedju od prve do zadnje, temveč 
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so možni tudi »vmesni prehodi« med fazami, kjer se določene faze lahko 
večkrat ponovijo, kot je to v omenjeni sliki grafično ponazorjeno s puščicami. 

V magistrskem delu sem upošteval bolj enostavno razdelitev podatkovnega 
rudarjenja, ki predpostavlja le štiri faze (Cabena et.al., 1998), in sicer: 

a) definiranje ciljev in izbor vira podatkov, 

b) priprava podatkov, 

c) podatkovno rudarjenje (izgradnja modela), 

d) analiza rezultatov in distribucija znanja. 

V magistrskem delu sta bolj podrobno obravnavani fazi (b) in (c).  Sama faza 
(a) oziroma definiranje ciljev je obrazloženo v empiričnem delu, kjer so cilji 
definirani arbitrarno, saj gre za namišljen poslovni problem. Sami razlogi za 
izbor vira podatkov so ravno tako arbitrarni in so opisani v razdelku 3.2., kjer 
je opisan tudi sam postopek pridobivanja podatkov. Tudi analiza rezultatov je 
prikazana v empiričnem delu, pri čemer sama distribucija znanja ni bila 
izpostavljena, tudi zaradi tega, ker je poslovni primer namišljen. 

Slika 1: Faze podatkovnega rudarjenja 

 

Vir: Cios, Kurgan, 2002 

1. razumevanje 

problema 

2. razumevanje 

podatkov 

4. podatkovno rudarjenje 

3. priprava  
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5. evalvacija rezultatov(znanja) 

6. uporaba rezultatov(znanja) 

(poleg uporabe: posploševanje na 

različna področja) 
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Pri podatkovnem rudarjenju v realnih poslovnih situacijah je potrebno posvetiti 
pozornost tako začetnemu definiranju ciljev, kakor zaključni distribuciji 
znanja.  Pri začetnemu definiranju ciljev je potrebno v to fazo vključiti 
različne strokovnjake, ki dobro poznajo poslovni problem in njegovo ozadje. 
Identificirati je potrebno tudi druge ključne osebe, ki bi sodelovale pri 
projektu, in konkreten poslovni problem prevesti v problem podatkovnega 
rudarjenja oziroma ga operacionalizirati. Že v tej fazi se je možno odločiti tudi 
za ožji izbor enega ali več namenskih orodij za podatkovno rudarjenje (Cios, 
Kurgan, 2002). Proučiti je potrebno tudi vse razpoložljive vire podatkov in 
njihove lastnosti ter se odločiti za tiste podatke, ki so vsebinsko povezani s 
cilji podatkovnega rudarjenja (Cabena et.al., 1998). Tudi zadnje faze, 
distribucije znanja, se ne sme zanemariti, saj je običajno od te faze odvisno, ali 
bo ugotovljeno znanje v resnici uporabljeno in bo imelo koristi za poslovne in 
druge subjekte. Nekateri avtorji (Cios, Kurgan, 2002) govorijo tudi o evalvaciji 
znanja, ki naj bi se zgodila pred samo distribucijo. 
 
Projekti, ki vsebujejo podatkovno rudarjenje, se lahko poimenujejo tudi s 
terminom odkrivanja znanja iz baz podatkov (angl. KDD – Knowledge 
Discovery from Databases) (Larose, 2004), vendar bom – podobno kot je to 
definirano v enciklopediji WIKIPEDIA – v magistrskem delu projekte 
odkrivanja znanja označeval kar s terminom podatkovno rudarjenje (angl. Data 
Mining), čeprav je v ožjem pomenu to le ena od faz širšega pojma, to je 
odkrivanje znanja. 

Slika 2: Tipični »napor«, potreben za vsako od faz podatkovnega rudarjenja 

 

Vir: Cabena et.al., 1998 
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Na sliki 2 je prikazano, da je priprava podatkov (b) na splošno faza, ki pri 
projektih podatkovnega rudarjenja zahteva največ vloženega dela5, običajno 
tudi največ časa. To je tudi faza, ki je zelo ključna za uspeh podatkovnega 
rudarjenja, saj če ni primernih oziroma primerno pripravljenih podatkov, 
nobena tehnika podatkovnega rudarjenja (c) ne more dati dobrih rezultatov. 

Če se izbere primeren vir podatkov in se podatke primerno pripravi, potem 
sama faza podatkovnega rudarjenja – relativno gledano – ne vzame veliko časa 
in truda, lahko pa prinese relativno veliko dodano vrednost. 

Če povzamem predstavljeno teorijo in jo apliciram na samo magistrsko delo, 
lahko rečem, da je tudi v primeru magistrskega dela sama priprava podatkov 
vzela največ časa. Sicer je res, da je to delno posledica enega od zastavljenih 
ciljev, ki se nanaša na samo izgradnjo podatkovnega skladišča. Najbrž bi tudi v 
primeru realnega poslovnega problema podjetja, analiziranega v empiričnem 
delu, priprava podatkov vzela več časa kot samo podatkovno rudarjenje, vsaj 
po teoriji sodeč (Cabena et.al., 1998) (Cios, Kurgan, 2002). Sama faza 
podatkovnega rudarjenja vzame torej relativno manj časa kot faza priprave 
podatkov, vendar lahko prinese kar precej dodane vrednosti. Zato je v tretjem 
poglavju oziroma v empiričnem delu magistrskega dela, podatkovnemu 
rudarjenju namenjenega več ali vsaj približno enako prostora, kot ga je 
namenjenega pripravi podatkov. 

Pred samim empiričnim delom pa še nekaj teoretičnih izhodišč, in sicer tako v 
zvezi s podatkovnim rudarjenjem, kakor tudi v zvezi s pripravo podatkov. 

2.1  PREGLED RELEVANTNIH POJMOV IN TERMINOLOGIJE 

Sama faza priprave podatkov je v magistrskem delu obravnavana kot izgradnja 
podatkovnega skladišča (ang. Data Warehouse). Magistrsko delo obravnava, 
kot najbolj enostaven primer podatkovnega skladišča, kar navadno »sploščeno« 
(angl. »flatten«) tabelo (Feelders, Daniels, Holsheimer, 2000). Če se omenjeno 
sploščeno tabelo oziroma to najbolj poenostavljeno podatkovno skladišče še 
bolj poenostavi, tako da se izbere samo tiste spremenljivke6 oziroma atribute, 
ki se nanašajo na določeno področje, se lahko temu izboru reče tudi področno 
podatkovno skladišče (angl. Data Mart). Ker gre v magistrskem delu za 
poenostavljen prikaz izgradnje podatkovnega skladišča, je v nadaljevanju 
govora le o podatkovnih skladiščih, tudi ko gre pravzaprav za področna 
podatkovna skladišča. 
                                                 
5 To omenjata tudi Cios in Kurgan (2002). 
6 V magistrskem delu sta termina spremenljivka in atribut obravnavana kot 

sinonima, pri čemer je termin spremenljivka bliže statistično/analitični 

terminologiji, termin atribut pa terminologiji iz področja informatike. Včasih 

sta navedena oba termina hkrati, ker sem s tem hotel poudariti oba vidika – 

informacijskega in statistično/analitičnega. 
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Po definiciji ISLOVAR-ja (2006),  gre pri podatkovnem skladišču za bazo 
podatkov, ki je namenjena odločanju na podlagi predhodne analize. 

Po tej najbolj splošni definiciji so podatkovna skladišča torej neke vrste baze 
podatkov, vendar imajo podatkovna skladišča določene specifike, ki so opisane 
v desnem delu tabele 1 in po katerih se razlikujejo od ostalih (transakcijskih) 
baz podatkov. 

Za podatkovno skladišče oziroma »sploščeno« tabelo, obravnavano v 
magistrskem delu, lahko rečem, da je podatkovno skladišče, saj zanjo veljajo 
vse lastnosti, opisane v desnem delu spodnje tabele. 

Tabela 1: Glavne značilnosti podatkovnih skladišč 

(TRANSAKCIJSKA) BAZA 
PODATKOV 

(ANALITIČNO) SKLADIŠČE 
PODATKOV 

operativni podatki »izpeljani« podatki, podatki za 
podporo odločanju 

orientirana na programsko opremo orientirano na uporabnika 

ažurna pri vsaki poizvedbi gre za občasne »slike« stanja 

namenjena zaposlenim za podporo pri 
transakcijah 

namenjeno analitikom in vodilnim za 
podporo odločanju 

poudarek na sprotnem ažuriranju občasen uvoz podatkov 

neredundatni podatki redundatni podatki 

več uporabnikov manj uporabnikov 

struktura se redko spreminja struktura se prilagaja uporabnikom 

izpisi ali poizvedovanja so vnaprej 
določeni 

ad-hoc analize 

Vir: Inmon, 2005 
 

V sami teoriji obstaja torej veliko definicij podatkovnih skladišč7, vendar so te 
definicije med seboj relativno usklajene oziroma več ali manj vsebujejo 
elemente, omenjene v desnem delu zgornje tabele. 

                                                 
7 Npr. (Imhoff, Galemmo, Geiger, 2003, str.13) govorijo o tem, da je namen 

podatkovnih skladišč v tem, da »dobavlja« podatke za katerokoli analitično 

potrebo poslovne javnosti. Omenjajo tudi potrebo po fleksibilnosti podatkovnih 

skladišč, ki morajo biti orientirana na uporabnika oziroma podjetje itd. 
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Pri definicijah podatkovnega rudarjenja pa ni tako. Tu je veliko več različnih 
definicij, še več pa različnih prevodov. Izvirni greh za pojmovno zmedo je 
pravzaprav že v angleškem originalnem izrazu Data Mining (slo. podatkovno 
rudarjenje), ki ni najbolj posrečen, saj se podatkovno rudarjenje pravzaprav 
nanaša na »ekstrahiranje znanja« iz velikih količin podatkov in ne na samo 
»izkopavanje podatkov«.  Če v prispodobi znanje pojmujemo kot zlato in 
podatke kot kamenje, potem v pogovornem jeziku temu procesu običajno 
rečemo »izkopavanje zlata« in ne »izkopavanje kamnov« (Han, Kamber, 2006). 

Kljub temu, da se je angleški izraz Data Mining v strokovnih in drugih krogih 
že dodobra prijel, v Sloveniji še ni splošnega konsenza o prevodu. V Slovarju 
informatike ISLOVAR obstajajo štirje prevodi, in sicer izkopavanje podatkov, 
odkrivanje zakonitosti v podatkih, podatkokop in podatkovno rudarjenje. 
Osebno mi nobeden od izrazov ni preveč všeč, vendar sem se kljub temu 
odločil za zadnjega, ki mi še najbolje »zveni«, hkrati pa je relativno blizu 
angleškemu izrazu Data Mining. 

Že iz ravnokar opisane prispodobe o zlatu in kamenju je bilo možno razbrati, 
kaj je bistvo podatkovnega rudarjenja. Točna definicija po ISLOVARju se 
glasi: podatkovno rudarjenje je iskanje zakonitosti, vzorcev ali gibanj v veliki 
količini podatkov, zbirki ali skladišču podatkov, z uporabo namenskih orodij 
(Vir: ISLOVAR, 2006). 

V magistrskem delu sem upošteval to definicijo podatkovnega rudarjenja, pri 
čemer sem iskal zakonitosti in vzorce z dvema tehnikama podatkovnega 
rudarjenja (metoda voditeljev in odločitvena drevesa). Namensko orodje, ki 
sem ga pri tem uporabljal, pa je bil program ORANGE (2006), ki so ga razvili  
pri Laboratoriju za umetno inteligenco, na Fakulteti za računalništvo in 
informatiko v Ljubljani. 

V literaturi obstajajo tudi nekatere druge definicije podatkovnega rudarjenja, 
npr. Tan, Steinbach, Kumar (2005) definirajo podatkovno rudarjenje kot: 
raziskovanje in analizo, ki s pomočjo (pol)avtomatskih orodij odkriva 
pomenske vzorce iz večjih količin podatkov. Dunham (2003) definira 
podatkovno rudarjenje kot odkrivanje skritih informacij v podatkih, pri čemer 
omenja tudi prileganje podatkov raznim deskriptivnim in prediktivnim modelom. Obstaja 
še kar nekaj8 podobnih definicij podatkovnega rudarjenja, vendar je bistvo, pri 
večini od njih, podobno definiciji v ISLOVARju. 

2.2 IZZIVI IZGRADNJE PODATKOVNEGA SKLADIŠČA 

V prejšnjem razdelku 2.1 je bila podana definicija podatkovnega skladišča, v 
tem razdelku pa bo še nekaj teoretičnih izhodišč, pomembnih pri sami 
izgradnji. 

                                                 
8 Npr. (Hand,Mannila, Smyth, 2001) (Giudici, 2003) itd. 
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2.1.1. Glavni izzivi izgradnje podatkovnega skladišča 

Običajno je glavni izziv podatkovnega skladišča velika količina podatkov, ki 
jih je med drugim potrebno integrirati iz različnih virov. Poizvedbe na 
klasičnih (transakcijskih) bazah podatkov, z eksponentno rastjo dostopnosti 
informacij, s časom niso več zadovoljile analitičnih potreb vodilnih v 
poslovnih in drugih subjektih, ki so potrebovali bolj prilagodljiv sistem za 
podporo njihovemu odločanju. Transakcijski sistemi so sicer zelo dobri za 
izvajanje različnih poslovnih procesov, vendar med drugim predpostavljajo 
vnaprej znane poizvedbe, medtem ko analitične potrebe vodilnih niso vedno 
vnaprej znane. V letih '90 je zaradi tega in zaradi vse večje količine podatkov 
prišlo do potrebe po spremembi arhitekture baz podatkov in takrat so postala 
»popularna« podatkovna skladišča (Anahory, Murray, 1997). 

Čeprav se je »zgodba« o podatkovnih skladiščih dejansko začela zaradi 
eksponentne rasti količine podatkov, pa dandanes ni potrebno, da so 
podatkovna skladišča velika. Važno je, da zadostujejo definiciji iz prejšnjega 
razdelka, ki se bolj osredotoča na funkcijo ter način uporabe in ne toliko na 
samo količino podatkov. 

Podatkovno skladišče, predstavljeno v magistrskem delu, sicer ni zelo obsežno, 
vendar mi je kljub temu izgradnja le-tega vzela relativno več časa in truda, kot 
sem ga potreboval za ostale faze dela. 

V mojem primeru je tudi največji del priprave podatkovnega skladišča 
predpostavljal združevanje baz oziroma »sploščenih« tabel, pridobljenih z 
internetnih strani SURS-a in z internetnih strani konkretnega podjetja, 
obravnavanega v eni izmed študij primera. S terminom združevanje imam v 
mislih tako lepljenje oziroma »parjenje« (angl. Merge) podatkov, kakor tudi 
agregiranje (angl. Agregate) podatkov na podlagi poštne številke. Več o tem v 
naslednjem razdelku. 

2.1.2. Združevanje podatkov na podlagi poštne številke ali 
občine kot eden izmed možnih korakov izgradnje 
podatkovnega skladišča 

Kot je bilo uvodoma omenjeno, izgradnja podatkovnih skladišč med drugim 
pomeni tudi združevanje podatkov iz različnih virov.  Včasih je ločene baze 
težko združiti, če npr. baze nimajo kakega skupnega ključa, včasih obstajajo 
tudi zakonske, etične in druge prepreke oziroma je različne baze celo 
prepovedano integrirati na nivoju posameznika. 

Ena od možnosti za izgradnjo podatkovnega skladišča je uporaba občine ali 
poštne številke. Slednje se lahko po eni strani uporabi kot ključ za 
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združevanje, po drugi strani pa je lahko to tudi osnovna enota9 podatkovnega 
skladišča. 

Ker je podatek o občini ali poštni številki zelo »razširjen« oziroma je prisoten 
skoraj v vseh bazah, ki vsebujejo poštne naslove ali telefonske številke, je 
torej lahko to dober ključ za združevanje.  

Če se občina ali poštna številka uporabi kot osnovna enota podatkovnega 
skladišča, se je - posredno pri izgradnji podatkovnega skladišča - možno 
izogniti raznim pravnim in etičnim preprekam, zaradi katerih sicer ni možno 
združevanje in prikazovanje podatkov na nivoju posameznika. V primeru 
izgradnje podatkovnega skladišča, ki ima občino ali poštno številko kot 
osnovo, je posledično potrebno podatke agregirati, v kolikor so na nivoju 
posameznika in tako agregirane podatke na nivoju občine ali poštne številke je 
dovoljeno združevati in javno prikazovati. 

Nenazadnje, obstaja kar nekaj podatkov na osnovi občine ali poštne številke, ki 
so javno dostopni, npr: podatki popisa prebivalstva (SURS, 2006), podatki o 
številu na novo registriranih vozil (MNZ, 2006) itd. 

V magistrskem delu je bolj podrobno predstavljen primer podjetja, ki izdeluje 
strešno kritino in ki bi lahko združilo podatke SURS-a v zvezi s strešno kritino 
in druge podatke SURSa ter podatke o svojih krovcih, pri čemer bi skupni 
imenovalec združevanja lahko bile občine. 

Iz SURS-a je torej možno pridobiti več tabel, kjer so npr. v vrsticah občine, v 
stolpcih pa vsebinske spremenljivke oziroma atributi, vse od 
sociodemografskih podatkov, do drugih družbenih in gospodarskih kazalcev. 
Vse te tabele je možno »zlepiti« v eno veliko (sploščeno) tabelo, tako da se 
vrstice, ki v konkretnem primeru predstavljajo občine, med seboj »pari«, kar 
pomeni, da se podatki ene občine iz ene baze združijo s podatki iste občine iz 
druge baze. Rezultat je torej ena velika tabela, ki se ji zaradi lastnosti, 
opisanih v tabeli 1, lahko reče tudi podatkovno skladišče. 

Tako pridobljeno podatkovno skladišče je možno razširiti tudi s podatki iz 
drugih virov. Npr. razni poslovni in drugi subjekti lahko na te podatke 
»prilepijo« tudi podatke o lastni servisni mreži, mreži prodajalcev, podatke o 
prodaji itd., pri čemer je te podatke potrebno agregirati na nivo občine, saj je -
v ravnokar opisanem podatkovnem skladišču - to osnova (vsaka vrstica se 
nanaša na točno določeno občino). Pri eni od študij primera, ki je podrobneje 
opisana v nadaljevanju, sem podatke o krovcih najprej agregiral na nivo 
občine, tako da sem za vsako občino preštel število krovcev, nato pa te podatke 
»zlepil« v opisano podatkovno skladišče. Podobno bi lahko naredili tudi drugi 
poslovni subjekti, ki bi lahko na opisano podatkovno skladišče, pridobljeno iz 
SURS-a, agregirali in prilepili tudi kake druge podatke, pri čemer bi lahko 

                                                 
9 V primeru ene sploščene tabele je to lahko vrstica. 
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uporabili tudi kako drugo funkcijo agregacije podatkov, kot je npr. povprečna 
prodaja po občinah, suma prodaje za določeno obdobje po občinah itd. 

V samem magistrskem delu sem lahko izgradil podatkovno skladišče le s 
pomočjo agregiranja in »lepljenja« podatkov, vendar običajno izgradnja 
podatkovnega skladišča v praksi zahteva tudi druge korake, ki bodo podrobneje 
opisani v naslednjem razdelku 2.1.3. 

2.1.3. Ostali koraki izgradnje podatkovnega skladišča 

Poleg agregiranja in lepljenja podatkov je pri izgradnji podatkovnih skladišč 
potrebno biti pozoren tudi na (Anahory, Murray, 1997): 

a) proces občasnega obnavljanja podatkov oziroma »uvoza« podatkov iz 
drugih virov v podatkovno skladišče, 

b) proces čiščenja podatkov in zapolnjevanja manjkajočih vrednosti, 

c) šum v podatkih in samo natančnost oziroma kvaliteto podatkov (Fayyad, 
Piatetsky-Shapiro, Smyth, 1996), 

d) morebitne težave pri določanju skupnega ključa, saj če med bazami ni 
kakih skupnih ključev - v mojem primeru je to občina ali poštna številka 
- je druga alternativa le integracija na podlagi raznih metod  
poimenovanih s terminom »zlivanje podatkov« (angl. Data Fusion). 

D'Orazio, Di Zio, Scanu (2006) definirajo »zlivanje podatkov« kot 
rešitev za situacijo, ko imata dve bazi podatke o istih enotah, vendar 
nimata nobene spremenljivke oziroma atributa, s pomočjo katerega bi 
lahko v obeh bazah unikatno identificirali isto enoto. Za rešitev takih 
težav ponujajo metodo »zlivanja podatkov«, ki so jo poimenovali 
»statistično parjenje« (angl. Statistical Matching). Primerna je za 
»zlivanje podatkov« pri določenih vzorcih, ki se običajno pojavljajo pri 
trženjskih in ostalih empiričnih raziskavah. 

Putten (1999) celo raziskuje možnosti »zlivanja podatkov« s pomočjo 
ene izmed metod podatkovnega rudarjenja, to je z metodo k-najbližjih 
sosedov (angl. k-nearest neighbours). Torej, v tem primeru ne gre za 
podatkovno rudarjenje, kot je obravnavano v magistrski nalogi (Slika 1, 
str.6), temveč gre za podatkovno rudarenje, katerega namen je izgradnja 
podatkovnega skladišča. Omenjeno »zlivanje podatkov« je možno 
uporabiti tudi pri integriranju podatkov trženjskih raziskav z ostalimi 
razpoložljivimi podatki pri poslovnih in drugih subjektih. 

Tudi Neiling, Lenz (2000) omenjata različne metode podatkovnega 
rudarjenja, s pomočjo katerih je možno »zlivati podatke«, med drugim 
tudi »odločitvena drevesa«. Razvila sta tudi metodologijo, na podlagi 
katere je možno »zlivanje podatkov« tudi evaluirati z vidika kvalitete in 
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na podlagi tega za vsak konkreten primer določiti, katera metoda 
»zlivanja podatkov« je v konkretnem primeru najprimernejša. 

Kot je bilo omenjeno, podatkovno skladišče, opisano v empiričnem delu, 
temelji na občini in ker je bil ta podatek prisoten v veseh tabelah, iz katerih je 
bilo izgrajeno podatkovno skladišče, lahko služi kot ključ za lepljenje. Zaradi 
tega v empiričnem delu ni bilo potrebe po uporabi katere od metod »zlivanja 
podatkov«. 

Poleg tega, pri študijah primerov, obravnavanih v magistrskem delu, sam 
proces obnavljanja podatkov ni relevanten, saj je bilo podatkovno skladišče 
zgrajeno na novo. Če pa bi konkretno podjetje, obravnavano v eni izmed študij 
primerov, hotelo izvajati podatkovno rudarjenje dalj časa, bi moralo upoštevati 
tudi občasno obnavljanje podatkovnega skladišča (npr. pri naslednjem popisu 
prebivalstva oziroma pri večjih spremembah internih podatkov, odvisno seveda 
od potreb analize). 

Pri izgradnji podatkovnega skladišča za namene magistrskega dela, v podatkih 
ni bilo manjkajočih vrednosti in posledično tudi ni bilo potrebe po uporabi 
kakih tehnik za zapolnjevanje le-teh. 

Potrebno je tudi omeniti, da se podatki iz podatkovnega skladišča, zgrajenega 
pri študijah primerov, nanašajo na različna časovna obdobja in so iz različnih 
virov, kar je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov. Kakih večjih 
šumov, pri spremenljivkah potrebnih za lepljenje in agregiranje, pri sami 
izgradnji konkretnega podatkovnega skladišča ni bilo. Podatki o občinah so v 
tabelah, pridobljenih iz SURS-a, konsistentni (npr. podatek o občini je sicer 
niz, vendar je v vseh tabelah enak in ni bilo težko na podlagi le-tega »pariti« 
podatkov). Pri podatkih o krovcih pa sem lahko na podlagi poštne številke 
krovca in s pomočjo posebnega programa RegioGraph/District določil, v katero 
občino spadajo, tako da tudi tukaj ni bilo kakega šuma v podatkih oziroma pri 
izgradnji podatkovnega skladišča.  

Kot je bilo že omenjeno, pri izgradnji podatkovnih skladišč na osnovi poštne 
številke ali občine ni kakih zakonskih preprek, kot bi bile npr. pri izgradnji 
podatkovnega skladišča na nivoju posameznika, saj so vsi podatki javno 
dostopni na internetu, pa tudi zakon ne preprečuje združevanja agregiranih 
podatkov (Vir: Zakon o varstvu osebnih podatkov, 2004). 

Iz vsega povedanega v tem in prejšnem razdelku je razvidno, da je bilo 
podatkovno skladišče iz empiričnega dela zgrajeno le na podlagi lepljenja in 
agregiranja podatkov, pri čemer ostalih opisanih korakov izgradnje ni bilo 
potrebno upoštevati. Med drugim tudi zaradi tega, ker je kot osnova za 
izgradnjo podatkovnega skladišča upoštevana občina oziroma poštna številka. 

Poleg ravnokar omenjenih prednosti poštne številke ali občine pri izgradnji 
podatkovnih skladišč, so v naslednjem razdelku povzete tudi nekatere druge 
prednosti, ki so bile oziroma še bodo omenjene in obrazložene tudi v drugih 
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poglavjih. Ker ima vsaka medalja dve plati, so navedene tudi nekatere slabosti 
poštne številke ali občine, kot osnove za izgradnjo podatkovnih skladišč.  

2.3  PREDNOSTI/PRILOŽNOSTI IN SLABOSTI/NEVARNOSTI 
ZDRUŽEVANJA BAZ PODATKOV NA PODLAGI POŠTNE 
ŠTEVILKE ALI OBČINE 

Ker so v magistrskem delu obravnavana namišljena podjetja oziroma 
namišljene poslovne situacije, je težko ločiti, kaj je okolje in kaj ni okolje 
namišljenih poslovnih subjektov. Zato je v nadaljevanju prikazana 
poenostavljena PSPN analiza, kjer so nekateri elementi matrike združeni 
oziroma so prednosti/priložnosti prikazane skupaj, ravno tako so skupaj 
prikazane tudi slabosti/nevarnosti. 

2.3.1. Prednosti/priložnosti 

Glavne prednosti/priložnosti, ki sem jih pri svojem delu zaznal in ki se 
nanašajo na poštno številko ali občino kot osnovo za izgradnjo podatkovnih 
skladišč, so: 

- Na podlagi poštne številke ali občine lahko združimo baze, ki sicer 
nimajo veliko skupnega, saj sta bodisi poštna številka ali občina prisotni 
v velikem številu baz, če ne drugače, pa kot del podatka o naslovu ali 
kraju. 

- Veliko baz vsebuje podatek o poštni številki, če pa ga ne vsebujejo, ga 
lahko pridobimo, npr.: če imamo podatke o kraju ali o telefonski 
številki, lahko iz tel. imenika pridobimo tudi poštno številko. 

- Zakonodaja ne prepoveduje uporabe poštne številke ali občine za 
združevanje baz podatkov, ker gre za združevanje agregiranih baz in ne 
baz na nivoju posameznikov (npr. z davčno številko ali EMŠO šifro ni 
dovoljeno združevati nekaterih baz) (Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
2004). 

- Zakonodaja in druga pravila oziroma kodeksi (npr. ESOMARjevi 
kodeksi raziskovalcev) ne prepovedujejo prikazovanja sumarnih 
podatkov na nivoju občin ali poštnih številk, za razliko od prikaza 
podatkov na nivoju posameznika, kar običajno ni dovoljeno. 

- Obstaja veliko število javno dostopnih podatkov, ki jih je možno dobiti 
na nivoju občine (npr. SURS, MNZ). 

- Podatke na nivoju občine je možno grafično prikazati na kakem 
zemljevidu, npr. s pomočjo GIS programov, kar je veliko bolj atraktivno 
in jasno razumljivo kot običajni tabelarični prikazi. 
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- Tudi poslovni in drugi subjekti, ki ne morejo veliko investirati v 
informacijsko infrastrukturo, lahko izvajajo podatkovno rudarjenje na 
podatkovnih skladiščih, ki jim je osnova poštna številka ali občine, ker 
slednja v principu niso velika z vidika prostora na nosilcih zapisov. V 
principu je v tako izgrajenem podatkovnem skladišču vrstic toliko, 
kolikor je občin, število stolpcev pa je poljubno oziroma odvisno od 
vsebine. Če jih je preveč, je možno podatkovno skladišče razdeliti na 
več manjših (področnih) podatkovnih skladišč. 

- Podatek o občini ali poštni številki je hkrati tudi geografski oziroma 
geo-podatek (kar bo podrobneje opisano v razdelku 2.4) in na podlagi le-
tega je možno, poleg tradicionalnega podatkovnega rudarjenja, 
uporabljati tudi geografsko podatkovno rudarjenje. 

2.3.2. Slabosti/nevarnosti 

V nadaljevanju so predstavljene tudi slabosti, ki se nanašajo na poštno številko 
ali občino, kot osnovo za izgradnjo podatkovnih skladišč: 

- Ker pri podatkovnih skladiščih, osnovanih na nivoju poštne številke ali 
občine, enota proučevanja ni posameznik, morajo biti analitiki in vodilni 
v podjetjih pozorni pri interpretaciji podatkov, saj gre za agregirane 
podatke. Interpretacija agregiranih podatkov je nekoliko bolj 
kompleksna od interpretacije neagregiranih. Pri agregiranih podatkih ni 
dovolj le vsebinsko interpretirati nek podatek, temveč je potrebno vzeti 
v obzir tudi funkcijo agregacije tega vsebinskega podatka. Včasih je 
zaradi objektivnosti potrebno en in isti podatek agregirati z več 
različnimi funkcijami (npr. s povprečjem in s standardnim odklonom od 
povprečja), kar še dodatno povečuje kompleksnost obdelav in 
interpretacije. 

- Zaradi kategoričnih (ne-numeričnih) podatkov lahko podatkovno 
skladišče zelo naraste, saj je vsako kategorijo potrebno obravnavati kot 
svojo spremenljivko oziroma atribut (npr. pri kategorični spremenljivki 
oziroma atributu spol je potrebno na nivoju občine definirati eno 
spremenljivko oziroma atribut: št. moških in drugo spremenljivko 
oziroma atribut: št. žensk). Pri numeričnih spremenljivkah to ni tako 
problematično, saj je možno podatke agregirati s funkcijami kot so 
povprečje, minimum, maksimum itd. Npr.: če imamo eno spremenljivko 
oziroma atribut: plača in če je ta spremenljivka na nivoju posameznika, 
potem ko jo agregiramo na nivo občine ali poštne številke, gre še vedno 
za eno spremenljivko oziroma atribut, npr: povprečna plača za vsako 
občino ali poštno številko. 

- Agregiranje na nivoju občin je lahko včasih zavajajoče, odvisno od 
funkcije, s katero je narejeno agregiranje. Kot primer lahko navedem 
agregiranje podatka o plači na nivoju občin. Nekatere občine, kot sta 
npr. Ljubljana in Maribor, imajo namreč večje število posameznikov z 
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ekstremno visokimi plačami. Nekatere druge občine nimajo takih 
ekstremov oziroma med najvišjo in najnižjo plačo ni tako velikih razlik. 
Ker je povprečje, kot mera srednje vrednosti, občutljivo na ekstreme, bi 
posledično imeli v občini Ljubljana in Maribor zaradi omenjenih 
ekstremov »napihnjene vrednosti« višine plače, če bi seveda podatek o 
plači agregirali s pomočjo povprečja. V takem primeru je bolje agregirati 
podatek o plači s pomočjo mediane ali kake druge podobne mere srednje 
vrednosti, ki ni občutljiva na ekstreme. 
Da je povprečje res občutljivo na ekstreme oziroma da je lahko 
zavajajoča mera srednje vrednosti, je razvidno iz naslednjega primera: 
če imamo eno nogo v pečici pri 86.5°C in drugo nogo v hladilniku pri -
13.5°C, je lahko naša telesna temperatura v povprečju 36.5°C. To je 
izračunano po formuli za povprečje (86.5+(-13.5))/2=36.5 in povprečje 
kaže na čisto normalno telesno temperaturo, čeprav bi nam ena noga 
zmrznila, druga pa dobila opekline. 

- Med občino in poštno številko ni enoznačne pretvorbe (se med seboj 
prekrivata) in za pretvorbo med njima je potrebno uporabljati posebna 
GIS orodja, kot je npr. Regiograph/District. V določenih primerih je 
potrebno uporabiti tudi določene metode »zlivanja podatkov« (angl. 
Data Fusion), ki so relativno kompleksne in zapletene. 

- Podatek o občini ni nujno tako stabilen, kot to izgleda na prvi pogled, 
saj med leti prihaja do novih občin in če združujemo podatke na nivoju 
občin iz različnih časovnih obdobij, imamo lahko s tem težave. 

 
To so torej glavne nevarnosti/slabosti izgradnje podatkovnih skladišč na nivoju 
občine, ki sem jih zaznal pri magistrskem delu in pri svojem delu kot analitik v 
panogi trženjskih in družboslovnih raziskav.  

2.4  TRADICIONALNO IN GEOGRAFSKO PODATKOVNO 
RUDARJENJE 

Kot je bilo omenjeno v razdelku 2.1.1., se je »zgodba« o tradicionalnih 
podatkovnih skladiščih in tradicionalnem podatkovnem rudarjenju dejansko 
začela zaradi trenda eksponentne rasti baz podatkov. 

Podoben trend rasti količine in kompleksnosti podatkov se je dogajal tudi v 
geografiji oziroma pri geografskih podatkih. Na to je vplival tudi razvoj 
sistemov za pozicioniranje GPS (angl. Global Positioning System), 
izboljševanje resolucije naprav za zajemanje satelitskih oziroma letalskih 
posnetkov in podobno. Zaradi tega klasične analitične metode in tehnike za 
geografsko obdelavo podatkov niso več zadostovale analitičnim potrebam 
uporabnikov teh podatkov in prišlo je do razvoja geografskega podatkovnega 
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rudarjenja10. Marca leta 1999 je raziskovalni center NCGIA (angl. National 
Center for Geographic Information and Analysis) v Kirklandu, Washington-
ZDA, organiziral konferenco na temo »Odkrivanje geografskega znanja v 
podatkovno bogatih okoljih«. Na omenjeni konferenci so sodelovali tako 
geografi, informatiki, računalniški strokovnjaki, strokovnjaki za podatkovno 
rudarjenje ter statistiki. (Miller, Han, 2001). To je bil tudi glavni strokovni 
dogodek, ki je bistveno prispeval k uveljavitvi termina geografsko podatkovno 
rudarjenje. Na podlagi tega sta geograf Miler H.J. in strokovnjak iz področja 
podatkovnega rudarjenja Han J. uredila obsežno knjigo: »Geographic Data 
Mining and Knowledge Discovery«. Omenjena konferenca ter knjiga sta bili 
torej ključni za »popularnost« termina geografsko podatkovno rudarjenje, ki je 
definiran po analogiji tradicionalnega podatkovnega rudarjenja, le da se nanaša 
na geografske podatke. Geografsko podatkovno rudarjenje je definirano kot 
odkrivanje geografskega znanja, skritega v večji količini geografskih podatkov 
(ibid.). Pri geografskih podatkih pa gre pravzaprav za podatke, ki se nanašajo 
na prostorske lokacije na površju našega planeta, za razliko od prostorskih 
podatkov, ki so bolj splošno definirani, kot npr. prostor v astronomiji in v 
genetiki (ibid.). 

Ker sta občina ali poštna številka med drugim tudi geografska podatka in če na 
njuni osnovi zgradimo podatkovno skladišče, je na prvi pogled podatkovno 
rudarjenje, na tako zasnovanem podatkovnem skladišču, po tej analogiji tudi 
geografsko podatkovno rudarjenje. Ta analogija pa ni nujno točna, saj lahko na 
občino gledamo tudi kot na katerokoli drugo kategorično spremenljivko 
oziroma atribut brez geografske komponente. 

V magistrskem delu kot geografsko podatkovno rudarjenje štejem le tisto 
podatkovno rudarjenje, ki neposredno operira z geografsko komponento 
oziroma z geografskimi podatki, kot so npr. geografske koordinate in 
(evklidske) razdalje med njimi. Geografski podatek v kontekstu geografskega 
podatkovnega rudarjenja je namreč definiran - v topologiji in geometriji - v 
povezavi z Evklidskim prostorom (Buttenfield et.al., 2001). V literaturi 
nekateri avtorji (Miller, Han, 2001) omenjajo, da določeni geografski podatki, 
kot so npr. migracije, širjenje bolezni in podobno, presegajo evklidsko 
prostorsko komponento, vendar taki primeri v magistrskem delu ne bodo 
obravnavani. V konkretni študiji primera, ki bo obravnavana v empiričnem 
delu magistrskega dela, je npr. kot geografski podatek upoštevana geo-X in 
geo-Y koordinata krovcev oziroma obrtnikov, ki polagajo oziroma menjajo 
strešno kritino. Podatkovno rudarjenje na omenjenih koordinatah X in Y 
krovcev je torej v magistrskem delu obravnavano kot geografsko podatkovno 
rudarjenje, medtem ko je podatkovno rudarjenje na drugih podatkih (npr. 
številu objektov z azbestno kritino po občinah), obravnavano kot tradicionalno 
podatkovno rudarjenje, saj se v slednjem primeru podatek o občini upošteva le 

                                                 
10 Ker sta odkrivanje znanja in podatkovno rudarjenje v magistrskem delu obravnavana kot 

sinonima, je v nadaljevanju govora le o geografskem podatkovnem rudarjenju in ne tudi o 

odkrivanju znanja iz geografskih podatkov. 
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kot kategorična spremenljivka oziroma atribut in se ne upošteva tudi položaja 
občine v geografskem prostoru. 

Če povzamem, lahko rečem, da če občino ali poštno številko obravnavamo 
samo kot zapis in je ne postavljamo v geografski (evklidski) prostor, gre pri 
tem za tradicionalno podatkovno rudarjenje, če pa občino ali kako točko (npr. 
naslov krovcev) postavimo v geografski prostor in uporabimo metode, ki iščejo 
vzorce ali povezave v tem prostoru, potem tako podatkovno rudarjenje v 
magistrskem delu obravnavam kot geografsko podatkovno rudarjenje. Ena in 
ista metoda podatkovnega rudarjenja se lahko enkrat obravnava kot 
tradicionalno podatkovno rudarjenje, drugič pa kot geografsko podatkovno 
rudarjenje, odvisno od tega, ali uporablja geografske oziroma geo-podatke ali 
kako drugo vrsto podatkov. 

Nekateri avtorji (Miller, Han, 2001) omenjajo geografsko odkrivanje znanja iz 
geografskih podatkov (angl. GKD - Geographic Knowledge Discovery) kot 
nadgradnjo odkrivanju znanja iz baz podatkov (angl. KDD). Zaradi razlogov 
opisanih v začetku 2. poglavja, je v magistrskem delu odkrivanje znanja in 
podatkovno rudarjenje obravnavano kot sinonim in je zato v nadaljevanju 
govora le o geografskem podatkovnem rudarjenju. 

Pomembno je tudi omeniti, da se v literaturi, v povezavi z geografskim 
podatkovnim rudarjenjem, uporablja podoben, vendar bolj splošen izraz, to je  
prostorsko podatkovno rudarjenje (angl. Spatial Data Mining) (Ng, Han, 
1994), pri čemer gre tudi v tem primeru za metode podatkovnega rudarjenja, ki 
upoštevajo tudi prostorsko komponento. Vendar glede na to, da je poštna 
številka ali občina geografski podatek in ga je možno prikazati tudi na 
zemljevidu, je v magistrskem delu uporabljen izraz geografsko podatkovno 
rudarjenje. 

2.4.1. Osnove podatkovnega rudarjenja, predstavljenega v 
magistrskem delu 

V tem razdelku bodo prikazane nekatere osnovne značilnosti podatkovnega 
rudarjenja in bolj podrobno bo razloženo, kako samo magistrsko delo 
obravnava podatkovno rudarjenje kot tako, ne glede na to ali gre za geografsko 
ali tradicionalno podatkovno rudarjenje. 

Ko je govora o podatkovnem rudarjenju, naj bi se, za uspešno izvedbo 
projektov podatkovnega rudarjenja, vpletlo tudi vodstvo poslovnih in drugih 
subjektov, saj, kot je bilo omenjeno v uvodu, je v končni fazi podatkovno 
rudarjenje večinoma namenjeno podpori odločanju. V kolikor imajo poslovni 
ali drugi subjekti tudi oddelek za informatiko, naj bi se v projekt podatkovnega 
rudarjenja vpletlo tudi osebe iz tega oddelka, predvsem zaradi faze izgradnje 
podatkovnih skladišč, ki je predpogoj podatkovnega rudarjenja. 
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Kot je iz zadnjih nekaj stavkov in odstavkov razvidno, je sam koncept 
podatkovnega rudarjenja izrazito interdisciplinaren11 in za uspešno izvedbo 
projektov podatkovnega rudarjenja morajo biti vpleteni različni nivoji znotraj 
poslovnih in drugih subjektov ter različni profili strokovnjakov: od 
managerjev, do informatikov in analitikov, pa še kakšen profil bi lahko naštel 
(npr. matematike, pravnike, itd.). 

 

V magistrskem delu sem dejansko sam odigral oziroma simuliral vse omenjene 
profile in vloge, saj sem pri študiji primera predstavil namišljeno poslovno 
situacijo. Z drugimi besedami bi lahko rekel, da sem sodeloval z namišljenim 
vodstvom iz konkretnega podjetja, obravnavanega pri eni od študij primera. 

Razlog za to, da sem obravnaval namišljeno poslovno situacijo, je predvsem v 
tem, da sem se hotel osredotočiti na informacijsko-analitični vidik 
podatkovnega rudarjenja in ne toliko na ostale omenjene vidike podatkovnega 
rudarjenja, kot so npr. managerski, matematični, statistični, pravniški itd. 

Ker o konkretni namišljeni poslovni situaciji in o samem konkretnem podjetju, 
analiziranem v eni od študij primera, nisem vedel veliko, sem se pri 
podatkovnem rudarjenju pri študiji primerov bolj osredotočil na eksploratorne 
metode podatkovnega rudarjenja in ne toliko na konfirmatorne. 

Določene metode podatkovnega rudarjenja so lahko oboje, vendar če jih 
uporabljamo kot eksploratorne, lahko z njihovo pomočjo odkrijemo povezave 
med podatki, pri čemer ni potrebno imeti nikakršnih vnaprejšnjih hipotez o 
vsebini, ki jo analiziramo. Poleg tega se osredotočam na podatkovno 
rudarjenje, ki ima določene avtomatske metode, s pomočjo katerih namenska 
programska orodja avtomatsko »raziščejo« in med seboj primerjajo veliko 
količino spremenljivk oziroma atributov in na podlagi tega omenjena orodja 
sama »najdejo« ključne prediktorje oziroma najpomembnejše povezave (več o 
tem v razdelku 2.4.2.). 

Posledično to pomeni, da samo »ročno brskanje« po podatkovnih skladiščih, 
npr. z OLAP12 kocko ali podobnimi orodji, glede na opisan koncept, ne spadajo 
med metode podatkovnega rudarjenja. 

Kot rečeno obstajajo tudi določene konfirmatorne metode (npr. strukturni 
modeli) in metode ugotavljanja in prenosa pravil oziroma napovedovalne 
metode (npr. umetne nevronske mreže), ki jih sicer omenjam, vendar jih pri 
študiji primera nisem uporabil (več o tem in razlogih, zakaj ne, je razloženo v 
razdelku 2.4.3.). 

                                                 
11 Nemati in Barko (2004) omenjata različne discipline, ki bi se morale med 

seboj »združiti«, kar pojmujeta »organizacijsko podatkovno rudarjenje«. Pri tem 

gre za prepletanje treh disciplin: umetne inteligence, informatike in teorije 

organizacije. 
12 Npr. (Torun, 2002) govori o OLAP kocki na geografskih podatkih. 
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2.4.2. Opis uporabljenih metod podatkovnega rudarjenja 

Vseh metod podatkovnega rudarjenja nisem mogel uporabiti, ker to ni niti 
časovno možno, niti obseg magistrskega dela tega ne dopušča. Tudi v praksi je 
vedno potrebno delati selekcijo.  

Osebno se običajno odločim za tiste metode, ki jih najbolj poznam in pri 
katerih imam največ prakse. Včasih pa se je potrebno odločiti tudi na podlagi 
same vsebine, vrste podatkov (npr. numerični/kategorični, geografski/ne-
geografski itd.), na podlagi ciljev podatkovnega rudarjenja itd. 

Na podlagi študije primerov, ki so podrobneje predstavljeni v empiričnem delu, 
sem se odločil za dve metodi. Za boljše razumevanje rezultatov empiričnega 
dela, v tem razdelku na kratko predstavljam bistvo obeh izbranih metod, kjer 
gre za naslednji dve metodi: 

a) Segmentacijo oziroma razvrščanje z metodo voditeljev (angl. K-means 
clustering), ki bo obravnavana kot metoda geografskega podatkovnega 
rudarjenja, saj je v študiji primera uporabljena na podatkih o geo-
koordinatah krovcev. 

b) Odločitvena drevesa, ki bo obravnava kot metoda tradicionalnega 
podatkovnega rudarjenja, saj – kljub temu da bo narejena na 
podatkovnem skladišču, ki ima za osnovo občino – ne bo upoštevala 
prostorskega oziroma geografskega položaja občin, temveč bo občine 
obravnavala kot katerikoli drugi kategorični podatek. 

AD (a) 

Razvrščanje z metodo voditeljev je eksploratorna metoda, s pomočjo katere je 
možno enote razvrstiti v skupine oziroma segmente. Kot rečeno, se ta metoda 
že dalj časa uporablja v statistiki, vendar jo lahko uvrščamo tudi med metode 
podatkovnega rudarjenja (Berkhin, 2006) (Bounsaythip, Rinta-Runsala, 2001). 
Sicer jo v statistiki uvrščamo med multivariatne metode obdelav podatkov,  pri 
čemer sodi v skupino nehierarhičnih metod razvrščanja oziroma segmentacije 
(Ferligoj, 1989). 

Na podlagi prostorske (evklidske) bližine lahko ta metoda enote raziskovanja, 
ki so v konkretnem primeru kar koordinate krovcev, razvrsti v skupine. Pri tem 
upošteva kriterij, da so si pripadniki skupine med seboj čim bolj podobni 
oziroma »čim bliže«, same skupine kot take, pa naj bi si bile med seboj čim 
bolj različne oziroma čim bolj oddaljene. Pri metodi voditeljev je kot vhodni 
parameter potrebno podati želeno število skupin oziroma segmentov. Na 
podlagi tega omenjena metoda vsako enoto razvrsti v določeno skupino na 
podlagi prostorske bližine in iterativnega algoritma. 

V nadaljevanju sledi primer razvrščanja z metodo voditeljev na podlagi 20 
enot, ki so naključno postavljene v dvodimenzionalni prostor. 
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Kot je iz primera s slike 3 razvidno, je metoda voditeljev razvrstila v iste 
skupine tiste točke (predstavljene s krogci), ki so si med seboj čim bliže v 
(evklidskem) prostoru. Pri samem razvrščanju si metoda pomaga s centroidi 
(na sliki 3 označenimi s kvadratki) in v isto skupino uvrsti tiste enote, ki so - 
skupinsko gledano - najbližje centroidom skupine, pri čemer metoda uporablja 
iterativni postopek (med drugim to pomeni, da je za določitev pripadnosti 
skupin potrebnih več korakov in da se z vsako novo enoto, ki bodisi pride v 
skupino ali se izloči iz skupine zaradi oddaljenosti ali bližine, sama pozicija 
centroida spremeni). 

Slika 3: Primer13 razvrščanja 20 naključnih enot s pomočjo metode voditeljev 

 
Vir: Spletna aplikacija s primerom razvrščanja z metodo voditeljev (K-means), 

2006 

                                                 
13 Naključno izbrane enote so predstavljene v 2D prostoru, kjer imata lahko os X 

in os Y različen pomen. Lahko bi npr. enote pomenile osebe, os X njihovo višino, 

os Y pa njihovo težo. Glede na to analogijo bi se lahko reklo, da so pripadniki 

skupine 1 osebe, ki so relativno majhne (ker je X pri njih majhen) in so sicer 

različno velike (ker je pri njih Y lahko bodisi majhen ali velik). V tem primeru 

uporabe metode K-means, bi torej šlo za tradicionalno podatkovno rudarjenje. 

Če pa se kot enote X in Y upošteva geografske koordinate krovcev in prostor 

predstavlja npr. zemljevid Slovenije, potem se tako razvrščanje v skupine s 

pomočjo metode K-means lahko obravnava kot geografsko podatkovno 

rudarjenje. 

skupina 1 

skupina 2 

skupina 3 skupina 1 
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Število želenih skupin moramo pri metodi voditeljev vnaprej arbitrarno 
določiti, vendar obstajajo tudi določeni načini, kako je možno ugotoviti, v 
koliko različnih skupin se »splača« enote razvrstiti po kakem objektivnem 
kriteriju. Za ta namen se lahko npr. uporabi seštevek vsote kvadratov odklonov 
točk od centroidov (seštevek, ki temelji na črtah s slike 3). Temu seštevku 
rečemo tudi kriterijska funkcija in na podlagi le-te je možno določiti optimalno 
število segmentov. (Ferligoj, 1989). 

Iz ravnokar opisanega primera, kjer so bile enote naključno izbrane, je že na 
prvi pogled razvidno, da pri metodi voditeljev igra prostorska komponenta 
veliko vlogo. Iz tega primera je tudi jasno razvidno, zakaj lahko to metodo 
uvrščamo med metode prostorskega podatkovnega rudarjenja oziroma v 
primeru magistrskega dela med metode geografskega podatkovnega rudarjenja. 

AD (b) 

Razlog, zakaj drevesa odločanja pri obeh študijah primera uvrščam med metode 
tradicionalnega podatkovnega rudarjenja, je v tem, da so bile uporabljene na 
podatkih, ki ne vsebujejo geografske oziroma prostorske komponente. Več o tej 
definiciji geografskega podatkovnega rudarjenja je bilo povedanega v začetku 
razdelka 2.4., v nadaljevanju pa na kratko o samih drevesih odločanja, kot eni 
izmed metod podatkovnega rudarjenja. 

Tudi drevesa odločanja lahko uvrščamo med eksploratorne metode (Berkhin, 
2006) (Bounsaythip, Rinta-Runsala, 2001), čeprav so lahko uporabljena tudi za 
napovedovanje, določanje pravil in segmentacijo oziroma razvrščanje v 
skupine (ibid). Eden od znanih primerov za razlago dreves odločanja je primer 
podatkov o vremenu in igranje golfa, ki je predstavljen tudi v enciklopediji 
WIKIPEDIA. V primeru so bila drevesa odločanja sicer uporabljena za 
napovedovanje, vendar je napovedni model z drevesi odločanja lahko tudi 
eksploratoren. Prikazani primer je zelo ilustrativen in je v nadaljevanju 
predstavljen. To je storjeno z namenom, podobno kot pri primeru metode 
voditeljev, da bo lažje razumeti obdelavo podatkov na podlagi dreves 
odločanja, predstavljeno pri študiji primera. Poleg tega je na spodaj 
prikazanem opisu te metode med drugim razvidno, da pri uporabi dreves 
odločanja ni potrebno imeti vnaprej podane hipoteze v zvezi z raziskovanim 
problemom, saj omenjena metoda »sama« najde neodvisne spremenljivke 
oziroma atribute, ki v največji meri pojasnjujejo oziroma napovedujejo odvisno 
spremenljivko oziroma atribut, ki ga postavimo za osnovo drevesa. 

Kot je iz primera na sliki 4 razvidno, je za osnovo drevesa izbrana 
spremenljivka oziroma atribut igranje golfa, ki ima dve možni vrednosti: 
igra/ne igra in ki je na sliki 4 označen z zaobljenimi pravokotniki različnih 
barv. Iz omenjene slike je tudi razvidno, zakaj se v imenu metode pojavlja 
beseda »drevo« oziroma »drevesa«. Metoda namreč predpostavlja zelo razvejan 
grafični prikaz, ki lahko spominja na narobe obrnjeno drevo. Pri tem je 
pomembno omeniti, da bodo v magistrskem delu obravnavana drevesa 
odločanja vedno postavljena vertikalno. Večina namenskih orodij 
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podatkovnega rudarjenja, poleg vertikalne postavitve, omogoča tudi 
horizontalno postavitev. 

Drevo odločanja s slike 4 je narejeno na podatkih N=14 časovnih točk ene 
namišljene osebe, ki je 14 dni igrala golf. Na podlagi prakse o igranju golfa te 
osebe, je v bazi podatkov oziroma v podatkovnem skladišču zabeleženo tudi to, 
ob kakšnem vremenu oziroma napovedi vremena je oseba igrala golf in 
zabeležene so tudi nekatere druge spremenljivke oziroma atributi, kot so: vlaga 
(vrednosti izražene v %) in veter (možne vrednosti: piha/ne piha). (Omenjena 
napoved vremena pa je imela možne vrednosti: sončno/oblačno/deževno.) 
 

Slika 4: Drevo odločanja na primeru igranja golfa namišljene osebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: WIKIPEDIA, 2006 

V predstavljenem primeru podatkovno skladišče vsebuje zgodovinske podatke 
igranja oziroma ne-igranja golfa ene osebe za 14 časovnih točk oziroma dni 
(N=14). 

S pomočjo drevesa odločanja bi se lahko na podlagi omenjenih podatkov 
preteklega obnašanja osebe napovedalo, kakšno mora biti vreme, da bo 
omenjena oseba (verjetno) igrala golf. Lahko bi se npr. tudi ugotavljalo, katere 
spremenljivke v največji meri vplivajo na igranje golfa, če bi seveda poleg 
opisanih spremenljivk podatkovno skladišče vsebovalo še kake druge 
spremenljivke, kot so npr: dan v tednu, dan v mesecu, razpoloženje osebe itd. 

 n.vremena 

vlaga veter 

sončno deževno oblačno 

<= 70% > 70% piha ne piha 

 igra N=9 
ne igra N=5 

igra N=2 
ne igra N=3 

igra N=3 
ne igra N=2 

igra N=2 

ne igra N=0 
igra N=0 

ne igra N=3 
igra N=0 

ne igra N=2 
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igra N=4 

ne igra N=0 
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Kot rečeno, je za osnovo drevesa določena spremenljivka igranje golfa. Drevo 
odločanja obravnava spremenljivko, ki se jo postavi za osnovo drevesa, kot 
odvisno, vse ostale spremenljivke iz baze oziroma (področnega) podatkovnega 
skladišča pa kot neodvisne spremenljivke oziroma na podlagi njih algoritem 
odločitvenega drevesa skuša najbolje opisati oziroma napovedati odvisno 
spremenljivko. 

Programska oprema oziroma namenska orodja, ki podpirajo odločitvena 
drevesa, lahko med seboj primerjajo oziroma »križajo« vse neodvisne 
spremenljivke z odvisno in (avtomatsko) ugotavljajo povezanost med njimi. V 
praksi obstaja več možnih algoritmov za omenjeno (avtomatsko) primerjavo, 
kot so npr. CHAID14, C4.5, C5.0, CART15 itd. Vsem tem algoritmom je skupno 
to, da lahko na podlagi različnih kriterijev (npr. na podlagi entropije, funkcije 
informacijskega »dobička« - angl. Information Gain itd.) neodvisne 
spremenljivke rangirajo glede na pomembnost oziroma glede na to, kako dobro 
napovedujejo ali razlagajo odvisno spremenljivko. 

Iz ravnokar prikazanega primera je razvidno, da je najpomembnejša 
spremenljivka napoved vremena. Iz zgodovinskih podatkov je razvidno, da je 
namišljena oseba pri oblačni napovedi vremena v N=4 primerih igrala golf in 
ker so bili vsega skupaj samo 4 dnevi igranja, ko je bila napoved oblačno, 
lahko rečemo, da je namišljena oseba pri kar 100% oblačnih napovedih igrala 
golf. Lahko torej z gotovostjo napovemo, da če bo napoved vremena oblačno, 
bo oseba zagotovo igrala golf, pod pogojem, da se bo v prihodnosti obnašala 
enako kot v preteklosti.  

Ko je napoved vremena sončno oziroma deževno, pa je odvisno še od vlage in 
vetra, ali bo oseba z gotovostjo igrala golf. Če je sončno in vlaga manjša ali 
enaka 70%, potem bo oseba igrala golf, sicer ga ne bo igrala. Če je deževno, je 
odvisno še od vetra, in sicer v primeru vetra oseba ne bo igrala golfa, v 
primeru, da ni vetra, pa ga bo igrala. 

Na tem mestu je pomembno omeniti, da je drevo odločanja oziroma 
programska oprema z določenim algoritmom sama ugotovila, da je prava meja 
vlažnosti zraka (70%) pri kateri oseba igra oziroma ne igra golfa. Če je 
podatek numeričen, lahko torej algoritem oziroma programska oprema sama 
določi, kako je potrebno tak numeričen podatek dihotomizirati oziroma ga 
diskretizirati. To je bil tudi eden od glavnih vzrokov, da sem se odločil za 
podrobnejši opis primera o igranju golfa, saj je iz njega jasno razvidno, da gre 
pri drevesih odločanja za avtomatsko16 primerjavo ene odvisne spremenljivke z 

                                                 
14 Npr. (Rathner, B.l.) 
15 Npr. (Wilkinson, 1992) 
16 Pri določenih algoritmih oziroma določeni programski opremi, ki podpira 

odločitvena drevesa, je potrebno določiti tudi nekatere parametre, kot so: 

minimalno število enot v listih drevesa, največjo »globino« drevesa in podobno, 

vendar glede tega v literaturi in praksi ni kakih posebnih navodil oziroma je to 
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večjim številom neodvisnih spremenljivk, kjer zna algoritem oziroma 
namenska programska oprema sama rangirati neodvisne spremenljivke glede na 
pomembnost, v kolikšni meri neodvisne spremenljivke napovedujejo oziroma 
razlagajo odvisno spremenljivko.  

Razumevanje te pomembne lastnosti odločitvenih dreves je ključna za 
razumevanje interpretacije podatkov pri konkretni študiji primera, 
predstavljeni v empiričnem delu magistrskega dela. 

V omenjeni študiji primera je bil pri odločitvenih drevesih uporabljen program 
ORANGE, ki so ga razvili pri Laboratoriju za umetno inteligenco, Fakulteta za 
računalništvo in informatiko, Ljubljana. 

Omenjeni program je bil uporabljen tudi pri geografskem podatkovnem 
rudarjenju z metodo voditeljev (angl. K-means). 

2.4.3. Primerjava uporabljenih in ostalih metod podatkovnega 
rudarjenja v kontekstu študije primera 

V tem razdelku bom naštel še nekaj drugih metod podatkovnega rudarjenja, ki 
bi jih lahko uporabil in razloge, zakaj jih pri konkretnih študijah primera, 
opisanih v empiričnem delu, nisem uporabil. 

Opisal bom predvsem metode, ki jih ima vgrajene omenjeni program ORANGE. 
Naštel bom tudi nekaj drugih metod odločitvenih dreves, kot so npr. CHAID, 
ki so vgrajene v druge programske pakete, kot je npr. SPSS-ov AnswerTree, ter 
razloge, zakaj omenjenih drugih metod nisem uporabil. 

Sama CHAID metoda (angl. Chi Square Automatic Interaction Detection) 
temelji na statistiki hi-kvadrat (angl. Chi Square), ki se uporablja v statistiki in 
pri kateri gre med drugim tudi za sklepanje iz vzorca na populacijo. Ker v 
študijah primerov ne gre za vzorčne, temveč kar za populacijske podatke, ta 
metoda torej ni primerna. 

Pri študiji primera bi lahko uporabil tudi eno izmed zelo znanih metod 
odločitvenih dreves, to je metodo C4.5. Omenjeno metodo podpira tudi 
program ORANGE, vendar je - zaradi praktičnih oziroma arbitrarnih razlogov - 
nisem uporabil, ker bi za to metodo moral program ORANGE nadgraditi in sem 
se raje odločil za odločitvena drevesa, ki so vgrajena že v osnovno verzijo 
programa ORANGE. 

Med drugim bi lahko uporabil tudi regresijska odločitvena drevesa, vendar jih 
program ORANGE zaenkrat še ne podpira. Poleg tega sem odvisno 
spremenljivko iz obeh študij primerov diskretiziral in regresijska drevesa 
delujejo le na numeričnih spremenljivkah. 
                                                                                                                                                      
odvisno od primera do primera oziroma je prepuščeno eksperimentiranju 

analitika. 
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Poleg omenjenih odločitvenih dreves obstajajo tudi druge metode 
podatkovnega rudarjenja, kot so npr.: umetne nevronske mreže, metoda k-
najbližjih sosedov, SOM (angl. Self Organizing Map) in nekatere druge 
metode, znane tudi iz statistike (npr. hierarhično razvrščanje, regresijska 
analiza, korespondenčna analiza...) (Berkhin, 2006) (Bounsaythip, Rinta-
Runsala, 2001). 

Kot je bilo že omenjeno, vseh metod tako ali tako nisem mogel uporabiti, ker 
bi s tem presegel okvire magistrskega dela. Tudi v praksi se je potrebno vedno 
odločati glede na konkreten primer podatkovnega rudarjenja, glede na izkušnje 
in v končni fazi tudi glede na sredstva in časovni okvir. Tudi same lastnosti 
podatkov so lahko eden izmed kriterijev za izbor metode podatkovnega 
rudarjenja, saj določene metode podpirajo numerične podatke, druge 
kategorične, spet nekatere pa oba tipa (Bounsaythip, Rinta-Runsala, 2001). 

Nekateri avtorji (Hall, 1999) so naredili osnovno tipologijo metod 
podatkovnega rudarjenja, kar je prikazano v tabeli 2.  

Tabela 2: Osnovna tipologija metod podatkovnega rudarjenja 

metoda lastnosti 

metode, ki temeljijo na 
določanju pravil (asociacije, 
sekvence, analiza nakupne 

košarice) 

Primerne metode, če so enote analize 
dobro definirane in se lahko na različne 
načine med seboj združujejo. Uporabne 
za trgovce in primerne tudi za analizo 

časovnih vrst. 

odločitvena drevesa 

Ena najbolj razumljivih metod. 
Primerna za razvrščanje ali 

predikcijo/razlago. Lahko se uporabi 
tudi za določanje pravil. Ni primerna za 

časovne vrste. 

umetne nevronske mreže (razen 
metode SOM) 

Te metode se uporabljajo za predikcijo 
in razvrščanje. Ni primerna za razlago 
pravil (so neke vrste »black box«). Bolje 

delujejo na numeričnih podatkih. 
Potrebna je selekcija vhodnih 

spremenljivk, sicer metode ne delujejo 
dobro. 

razne metode za segmentacijo 
podatkov (»K-means«, SOM...) 

Primerne za večje število spremenljivk 
in kompleksne podatke. Z njimi je možno 
iskati ekstreme. Enostavne za uporabo. 
Eksploratorne metode, ki so uporabne, 
tudi če v zvezi z analiziranimi podatki 

nimamo nobenih hipotez. 

Vir: Hall, 1999 
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Kot je iz omenjene tipologije metod podatkovnega rudarjenja razvidno, so 
odločitvena drevesa ena najbolj razumljivih metod, razvrščanje z metodo »K-
means« (slo. z metodo voditeljev) pa je relativno enostavno za uporabo. Med 
drugim so to tudi razlogi, da sem obe metodi uporabil v empiričnem delu. 

Za nekatere druge metode se nisem odločil tudi iz nekaterih vsebinskih 
razlogov. Tako se npr. za umetne nevronske mreže nisem odločil tudi zaradi 
tega, ker so neke vrste »črna škatla« (angl.»black box«). Z njimi lahko sicer 
dosežemo dobre napovedi oziroma razvrstitve podatkov (Witten, Frank, 2005), 
vendar je glavna slabost teh metod, da je težko razložiti kriterije in »logiko« 
razvrščanja s temi metodami, saj delujejo na podoben način kot naši nevroni v 
možganih, kjer ni možno vsega razložiti. 

Metoda »K-najbližjih sosedov« je sicer primerna za geografsko podatkovno 
rudarjenje, saj med drugim temelji tudi na prostorski bližini, vendar sem se 
raje odločil za metodo voditeljev, pri kateri imam več prakse in izkušenj. 

Metode, ki temeljijo na določanju pravil, za konkretne študije primerov iz 
empiričnega dela, niso primerne, saj v nobenem od primerov ne gre za časovno 
vrsto ali kak poslovni problem vezan na trgovce, kot je npr. analiza nakupne 
košarice ali kaj podobnega. 

In še bi lahko našteval, kajti seznam vseh možnih metod in tehnik 
tradicionalnega in geografskega podatkovnega rudarjenja je zelo dolg in še 
narašča (Miller, Han, 2001) (Buttenfield et.al., 2001). 

Naj za zaključek tega razdelka in s tem tudi celotnega teoretskega dela, 
vezanega na podatkovna skladišča in podatkovno rudarjenje, navedem tudi 
nekaj razlogov, zakaj sem se pravzaprav odločil za uporabo programa 
ORANGE. Glavni razlog je bil v tem, da je ORANGE možno uporabljati pod 
pogoji splošne javne licence (angl. GPL - General Public License), kar z 
drugimi besedami pomeni, da ni potrebno plačati licence programa. 

Omenjeni program sicer ne podpira velikih podatkovnih skladišč, kot jih npr. 
podpirata vodilna na tem področju, to sta SPSS-ov Clementine in SAS-ov 
Enterprise Miner. Kljub temu pa ima program ORANGE podoben grafični 
vmesnik oziroma podpira vizualno programiranje, kot ga ima npr. SPSS-ov 
Clementine. Poleg tega program ORANGE podpira tudi relativno veliko število 
različnih metod podatkovnega rudarjenja. 

Kljub temu pa je potrebno priznati, da bi - pri analogiji omenjenih programskih 
orodij z vozili – lahko program ORANGE uvrstili na nivo kakega povprečnega 
avtomobila, Clementine in Enterprise Miner pa bi se po tej analogiji lahko 
uvrstil na nivo »vesoljske ladje«. Če nadaljujem s to prispodobo, lahko rečem, 
da tudi cene programskih paketov SPSS in SAS segajo v nebo in si jih lahko 
privoščijo res veliki poslovni in drugi subjekti. Ostali, ki si ne morejo 
privoščiti omenjenih »vesoljskih ladij«, pa lahko tudi s povprečnim 
avtomobilom daleč pridejo. 
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Na sliki 5 je prikaz najpopularnejših programov oziroma namenskih orodij za 
podatkovno rudarjenje17, kjer je jasno razvidno, da sta vodilna SAS (Enterprise 
Miner) in SPSS (Clementine), omenjeni so tudi nekateri drugi.  

Med omenjenimi orodji podatkovnega rudarjenja skupine Gartner (slika 5) in 
med nekaterimi drugimi programi omenjenimi v literaturi (Goebel, Gruenwald, 
1999) (Nisbet, 2004) (Zhang, B.l.) sicer ni programa ORANGE, vendar kakor 
bo iz naslednjega, empiričnega dela razvidno, je tudi s programom ORANGE 
možno doseči kar dobre rezultate podatkovnega rudarjenja, sicer na nekoliko 
manjših podatkovnih skladiščih. Poslovni in drugi subjekti imajo tudi več 
koristi, če so stroški analiz nižji, na kar vpliva tudi brezplačna licenca 
programa za podatkovno rudarjenje. 

Slika 5: Gartnerjeva matrika izbranih orodij podatkovnega rudarjenja, januar 
2006 

 

Vir: Gartner, 2006 

Kot rečeno, je program ORANGE možno uporabljati pod pogoji splošne javne 
licence. Program je tudi odprto-kodni (angl. Open Source), kar med drugim 
pomeni, da ga lahko sami uporabniki nadgrajujejo, pod pogojem, da so tudi 
omenjene nadgradnje javno dostopne. 

                                                 
17 V konkretnem primeru gre za podatkovno rudarjenje za namene upravljanja 

odnosov s strankami (angl. CRM - customer relationship management) 
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Zaradi omenjene licence programa ORANGE, so lahko tudi analitični stroški z 
uporabo tega programa temu primerno nižji, s čimer je dodana vrednost 
podatkovnega rudarjenja za poslovne in druge subjekte toliko večja. Vsekakor 
pa se morajo poslovni in drugi subjekti zavedati omejenosti takih namenskih 
orodij, predvsem pri obdelavah na izredno velikih podatkovnih skladiščih. 
Primeri, obravnavani v empiričnem delu magistrske naloge, predpostavljajo 
relativno enostavno podatkovno skladišče, zato so primerni za podatkovno 
rudarjenje s programom ORANGE. 

3. ŠTUDIJA PRIMERA IZGRADNJE PODATKOVNEGA 

SKLADIŠČA IN TRADICIONALNO OZIROMA 

GEOGRAFSKO PODATKOVNO RUDARJENJE NA 

PODLAGI POŠTNE ŠTEVILKE ALI OBČINE 

 

V tem, tretjem poglavju, sta bolj podrobno predstavljeni dve študiji primerov, 
zato v razdelku 3.1., sledi kratek opis obravnavanih poslovnih problemov pri 
omenjenih študijah. 

3.1 UVOD IN RAZLOGI ZA IZBOR KONKRETNIH PRIMEROV 

Kot je bilo že omenjeno, je eden od analiziranih primerov v celoti namišljen, 
pri drugem pa je namišljen samo poslovni problem, ki se nanaša na konkretno 
podjetje. V nadaljevanju je prikazan kratek uvod v poslovne probleme oziroma 
dileme za vsako izmed obravnavanih študij primerov. Za konkretna primera 
sem se odločil, ker sem podatke, s pomočjo katerih bi lahko odgovoril na 
zastavljene poslovne dileme, dobil iz javno dostopnih baz. V magistrskem delu 
nisem mogel analizirati zaupnih podatkov poslovnih in drugih subjektov, 
zaradi varovanja poslovnih skrivnosti ali osebnih podatkov oziroma drugih 
podobnih preprek. Pri samemu izboru je šlo tudi za nekaj subjektivnih 
kriterijev, ki so razloženi v razdelku 3.3.1. 

a) Uvod v prvo, enostavnejšo študijo primera:  

Poslovna dilema v tej študiji primera se nanaša na 
vprašanje, v kolikšni meri bodo občine v prihodnosti 
gradile nove stavbe. To zna biti zanimiv podatek za 
marsikatero gradbeno podjetje, ki se ukvarja z osnovnimi 
ali zaključnimi gradbenimi deli. Podatek bi mogoče bil 
zanimiv tudi za kako kadrovsko podjetje, ki se ukvarja z 
naborom in zaposlovanjem gradbenih delavcev in 
podobno. Odgovor na to vprašanje bi lahko zanimalo tudi 
kako vladno službo, ki skrbi za enakomeren regionalni 
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razvoj. Na podlagi tega bi lahko namreč ugotavljala, 
kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na neenakost med 
občinami glede števila načrtovane gradnje novih stavb 
ipd. 

b) Uvod v drugo, kompleksnejšo in bolj realistično študijo primera: 

Druga poslovna situacija obravnava konkretno podjetje, 
ki se ukvarja tudi s proizvodnjo vlakno cementne kritine. 
Čeprav gre za konkretno podjetje, ki ima konkretno mrežo 
krovcev, je sam poslovni primer - zaradi varovanja 
poslovnih skrivnosti - v popolnosti namišljen.  

V tej namišljeni poslovni situaciji ima vodja mreže 
pooblaščenih krovcev podjetja nalogo optimalizirati in 
restrukturirati mrežo omenjenih krovcev. Do sedaj je 
omenjeni vodja skrbel za vse krovce oziroma so krovci 
direktno kontaktirali z njim, sedaj pa si želi v to relativno 
sploščeno organizacijsko strukturo uvesti določeno 
hierarhijo in določiti nekaj regijskih koordinatorjev. 
Omenjeni regijski koordinatorji bi bili odgovorni za 
določeno (regijsko definirano) skupino krovcev in vodji 
zaradi tega ne bi bilo več potrebno direktno kontaktirati 
vseh krovcev, temveč bi sodeloval samo z regijskimi 
koordinatorji. Vodilni v podjetju si želijo optimalizirati 
mrežo krovcev tudi z vidika bodočega (potencialnega) 
posla oziroma morebitne nove tržne niše. Na splošno si 
želijo pridobiti kak nov posel pri zamenjavi azbestnih 
kritin z vlakno cementnimi. Azbestne kritine so namreč 
ekološko sporne in škodljive zdravju, zato jih je potrebno 
zamenjati. Glede na to, da imajo vlakno cementne kritine 
zelo podobne lastnosti, le da so ekološko veliko bolj 
sprejemljive, so najbolj idealna zamenjava oziroma 
substitut za azbestno-cementne kritine. 

 

Omenjeno je tudi že bilo, da sem za analizirana primera dobil podatke iz: 

- SI-Splet podatkovnega portala SURS-a, 

- podatkov konkretnega podjetja, z njegove internetne strani. 

Na podlagi omenjenih podatkov sem izgradil prototip podatkovnega skladišča, 
kar je ena izmed faz podatkovnega rudarjenja oziroma sredstvo, s pomočjo 
katerega je možno priti do razrešitev ravnokar predstavljenih poslovnih dilem. 
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3.2 IZGRADNJA PROTOTIPA PODATKOVNEGA SKLADIŠČA 

Magistrsko delo pri študiji primera obravnava najenostavnejši primer 
podatkovnega skladišča oziroma kar »sploščeno« tabelo, kjer enota raziskave 
(vrstica) predstavlja občino.  

Tudi pri tako enostavnem podatkovnem skladišču, sem za izgradnjo le-tega 
potreboval relativno veliko časa, saj sem moral združiti podatke iz velikega 
števila vsebinsko različnih tabel. Kar nekaj časa je šlo za iskanje, urejanje, 
lepljenje (parjenje), določanje geografskih koordinat itd. 

Tako pridobljeno podatkovno skladišče ima vse lastnosti podatkovnih skladišč, 
ki so opisane v tabeli 1 (str. 9). 

3.2.1. Pridobivanje in urejanje podatkov 

SURS ima na svojih internetnih straneh objavljene različne podatke, kot so 
npr. različni sociodemografski podatki prebivalcev Slovenije iz popisa 
prebivalstva, razni ekonometrični podatki iz različnih virov in podobno, pri 
čemer je možno te podatke dobiti tudi na nivoju občin. 

Na sliki 6 je prikazan primer, kako je možno iz SI-Stat podatkovnega portala 
SURS-a pridobiti podatke po občinah, pri čemer je na omenjeni sliki prikazan 
primer, ki se nanaša na število stavb z azbestno cementno in vlakno cementno 
strešno kritino, kar je ključno za eno izmed študij primera. 

Tako je torej možno na podlagi SI-STAT podatkovnega portala pridobiti 
tabelo, kjer so vrstice vse občine v Sloveniji, stolpci pa prikazujejo izbrano 
vsebino oziroma število stavb z azbestno cementno in vlakno cementno strešno 
kritino. 

Na podoben način je možno iz omenjenega portala pridobiti podobne tabele z 
drugo vsebino in za namen magistrskega dela sem iz omenjenega portala 
pridobil tabele z naslednjimi vsebinami: 

- Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija. 

- Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu in spolu, občine 
prebivališča, Slovenija, Popis 2002. 

- Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti in spolu, občine, 
Slovenija, popis 2002. 

- Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, občine, Slovenija, Popis 
2002. 

- Stavbe s stanovanji in drugimi bivalnimi prostori glede na vrsto stavbe, 
občine, Slovenija, Popis 2002. 

- Stavbe s stanovanji glede na material nosilne konstrukcije in vrsto 
strešne kritine, občine, Slovenija, Popis 2002. 



 
-33 - 

- Stavbe s stanovanji po letu zgraditve stavbe, občine, Slovenija, Popis 
2002. 

- Gospodinjstva v stanovanjih po uporabi stanovanja, občine, Slovenija, 
Popis 2002. 

- Povprečne mesečne plače po dejavnostih, občine, mesečno 

- Podjetja po občinah, Slovenija, letno. 

- Dokončana stanovanja po številu sob in površini, po občinah Slovenije, 
letno. 

- Dovoljenja za gradnjo stavbe - število stavb, njihova gradbena velikost 
in stanovanja v njih, glede na vrsto stavbe, po občinah Slovenije, letno. 

- Prodajalne in površina prostorov v trgovini na drobno po dejavnostih, 
občine, Slovenija, 2005. 

- Količine odpadkov po občinah, zbrane z javnim odvozom (tone), 
Slovenija, letno. 

Za vse zgoraj naštete tabele je značilno, da so v vrsticah občine, v stolpcih pa 
predstavljene vsebine, kjer ima vsaka tabela več stolpcev (vsega skupaj je 224 
stolpcev oziroma spremenljivk, torej jih je možno prenesti na en list programa 
Excel). 

Slika 6: Primer pridobivanja podatkov na nivoju občin iz SI-Stat podatkovnega 
portala 

 

Vir: SI-STAT podatkovni portal, SURS, 2006 

Vsebin je na samem portalu veliko več, sam sem izbral le tiste, ki so se mi 
zdele vsebinsko pomembne za obe študiji primerov. Če glede vsebine nisem bil 
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prepričan, sem raje izbral kako tabelo več kot manj, saj znajo metode 
podatkovnega rudarjenja same narediti selekcijo oziroma rangirati neodvisne 
spremenljivke glede na relevantnost za raziskovani problem oziroma odvisno 
spremenljivko, kot je to opisano v razdelku 2.4.2. 

Poleg SURS-a in ravnokar opisane vsebine, je bil drugi vir podatkov internetna 
stran konkretnega podjetja, ki se med drugim ukvarja s proizvodnjo vlakno 
cementne strešne kritine in je obravnavano v eni izmed študij primerov. 

Kot je s slike 7 razvidno, ima to podjetje javno dostopne podatke o svojih 
krovcih oziroma pooblaščenih izvajalcih za polaganje in menjavo strešne 
kritine. Oba omenjena seznama krovcev sem združil in vključil v podatkovno 
skladišče. Če bi imel dostop tudi do drugih internih podatkov podjetja, kot je 
npr. prodaja po občinah in podobno, bi lahko tudi te podatke vključil v 
podatkovno skladišče. 

 

Slika 7: Primer pridobivanja podatkov z internetne strani konkretnega podjetja 

 

Vir: ESAL Anhovo, 2006 

Na podlagi ravnokar opisanih dveh virov sem pridobil večje število tabel, ki 
sem jih moral združiti v eno veliko tabelo, ki predstavlja moje podatkovno 
skladišče, pri čemer vrstice tega podatkovnega skladišča predstavljajo občine, 
stolpci pa izbrano vsebino. 
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3.2.2. Združevanje podatkov 

Kljub temu, da izgradnja ravnokar opisanega podatkovnega skladišča ni 
pretirano kompleksna, si je pri »parjenju« tabel potrebno pomagati z različnimi 
programskimi orodji. 

Podatki, ki sem jih pridobil iz SURS-a, se nanašajo na različna obdobja in 
temu primerno imajo tabele različno število občin oziroma vrstic. Poleg tega so 
iz določenih tabel določene občine izpuščene, ker niso imele veljavnih 
podatkov oziroma so imele vrednosti nič, kar je bil še dodatni razlog, da se 
vrstice tabel niso v popolnosti ujemale in zakaj ni bilo možno izgraditi 
podatkovnega skladišča samo z ukazoma kopiraj/prilepi. Poleg tega se pri 
določenih tabelah podatki ne izpišejo v stolpcih, ampak v vrsticah, kar je 
potrebno kasneje preurediti, tako da vsaka vrstica predstavlja eno občino. 

Pri združevanju tabel iz SURS-a, sem si pomagal s programom Excel in 
funkcijo Vlookup() in Indirect(), s pomočjo katerih sem »lepil« oziroma 
medsebojno »paril« različne tabele ter tako gradil podatkovno skladišče, ki je v 
mojem primeru ena velika (sploščena) tabela. 

Na sliki 8 je prikazan primer tako zgrajenega podatkovnega skladišča, ki sem 
ga združil kar v Excelu. 

Slika 8: Primer podatkovnega skladišča v Excelu 

 



 
-36 - 

Ker so bili vsi podatki že na nivoju občin, mi podatkov SURS-a ni bilo 
potrebno agregirati.  

Če pa bi bili podatki na kaki drugi osnovi, npr. na nivoju posameznikov ali 
npr. na nivoju stavb, bi jih moral tudi agregirati, npr. tako da bi izračunal 
vsote, povprečja ali kake druge statistike za vsako občino. Tudi drugih 
operacij, ki so običajno potrebne pri izgradnji podatkovnih skladišč in ki so 
opisane v razdelku 2.1.3., mi zaradi enostavnega primera ni bilo potrebno 
upoštevati. Na tem mestu bi le omenil, da če bi moral v tako pridobljenem 
skladišču bolj pogosto »uvažati« podatke z internetnih strani SURS-a, da bi 
bilo dobro napisati kako skripto, ki bi ta »uvoz« naredila avtomatsko. 

Edini podatek, ki sem ga moral agregirati na nivo občine, je bil podatek o 
krovcih konkretnega podjetja. Slednji podatki, ki so bili objavljeni na 
internetni strani obravnavanega podjetja, so namreč na nivoju posameznikov. 
Omenjeno agregacijo sem naredil kar s pomočjo vrtilne tabele v Excelu in 
opcije štetje, tako da sem dobil število krovcev po občinah. 

Za »parjenje« in ostale operacije, potrebne za izgradnjo podatkovnega 
skladišča, bi lahko uporabil tudi program ORANGE, ki je sicer bolj namenjen 
podatkovnemu rudarjenju, vendar ima tudi kar nekaj funkcij za operacijo s 
podatki  oziroma s podatkovnimi skladišči. 

Slika 9: Nekaj ukazov za izgradnjo podatkovnih skladišč programa ORANGE. 

 

Na sliki 9 je prikazanih nekaj operacij, ki jih program ORANGE18 v zvezi s 
tem podpira. 

                                                 
18 S slike 9 je med drugim razvidno, kako izgleda grafični vmesnik programa 

ORANGE, na podlagi katerega je možno vizualno programiranje. V praksi to 

izgleda tako, da na podlogo postavljamo ikone ter med njimi rišemo povezave. 
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Pri eni izmed študij primerov sem - iz seznama ukazov za delo s podatkovnimi 
skldišči - uporabil le modul »select attributes«, s pomočjo katerega je možno 
določene vsebine arbitrarno začasno izključiti iz obdelav, kar je v razdelku 2.1. 
omenjeno tudi kot izgradnja področnega podatkovnega skladišča. 

Pred samim podatkovnim rudarjenjem sledi razdelek o geo-kodiranju podatkov, 
saj je le-to osnova za geografsko podatkovno rudarjenje. 

3.2.3. Geo-kodiranje podatkov 

Podatke o krovcih, ki sem jih pridobil z internetne strani konkretnega podjetja, 
je bilo potrebno tudi geo-kodirati, če sem hotel uporabiti geografsko 
podatkovno rudarjenje. 

Samega geo-kodiranja sicer program ORANGE ne podpira, vendar obstaja 
nekaj načinov, kako lahko geo-kodiranje opravimo s pomočjo drugih 
programov oziroma javno dostopnih baz podatkov. 

Eden od možnih načinov za geo-kodiranje podatkov, ki vsebujejo bodisi naslov 
bodisi telefonsko številko, je z uporabo telefonskega imenika Telekoma 
Slovenije, ki je dostopen na internetu. Imenik vsebuje tudi zemljevid in če 
»kliknemo« z desnim gumbom npr. na naslov nekega krovca, je možno s 
pomočjo odložišča prilepiti programski ukaz (»Javascript«), ki ga sicer 
uporablja program telefonskega imenika za izris izbrane številke krovca na 
zemljevid.  

Med drugim omenjeni »Javascript« ukaz vsebuje tudi geo-kodi X in Y tega 
krovca, ki ju lahko uporabimo za geo-kodiranje. 

Na sliki 10 je prikazano, kako je možno na ravnokar opisan način dobiti geo-
koordinato enega izmed krovcev konkretnega podjetja. 

V resnici gre torej pri geo-kodiranju samo za to, da določeni enoti 
raziskovanja, v konkretnem primeru so to krovci, dodelimo geografsko 
koordinato X in Y, kar je med drugim možno narediti tudi s pomočjo internetne 
verzije telefonskega imenika. 

Primer geo-kodiranja s pomočjo telefonskega imenika sem predstavil predvsem 
zaradi tega, ker je za poslovne in druge subjekte cenovno bolj ugoden, kot če 
bi geo-kodirali s pomočjo kakega bolj specializiranega programa, kar lahko 
vpliva na bolj cenovno ugoden izid projekta geografskega podatkovnega 
rudarjenja. 

                                                                                                                                                      
Vedno moramo začeti z ikono datoteke, s pomočjo katere program ORANGE 

uvozi podatke, nato pa lahko s povezavami  na druge ikone programu ORANGE 

sporočimo, kakšne operacije želimo izvajati na teh podatkih. 
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Slika 10: Eden izmed načinov za geo-kodiranje iz poštnega naslova 
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Vir: TIS – Telefonski imenik Slovenije, 2006 

Slika 11: Primer geo-kodiranja s pomočjo programa Regiograph/District 

 

X Y 
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Drugi možni način za geo-kodiranje podatkov, ki vsebujejo bodisi naslov 
bodisi telefonsko številko, je z uporabo kakega GIS orodja, kot je npr. 
RegioGraph/District. Slednji način je veliko hitrejši, npr. RegioGraph/District 
zna sam določiti geo-X in geo-Y kodo točk in sicer na podlagi podatka o občini 
ali poštni številki, pri čemer uporablja tako imenovano »ključno plast« (angl. 
Key Layer) (Gfk Macon, 2006). Če ključna plast vsebuje podatke o večjih 
mestih in cestah, se temu primerno prilagodi geo-kodiranje, v vsakem primeru 
pa gre pri takem geo-kodiranju za bolj ali manj dober približek točkovne 
postavitve. 

Na sliki 11 je prikaz, kako izgleda geo-kodiranje z omenjenim programom. Kot 
je na omenjeni sliki prikazano, ima program Regiograph/District opcijo za 
»uvoz« podatkov iz Excela, pri čemer je potrebno samo določiti, v katerem 
stolpcu je podatek o občini in RegioGraph/District zna iz tega podatka sam 
geo-kodirati podatke in jih prikazati kot točke na zemljevidu Slovenije (ali 
kakem drugem zemljevidu). 

V konkretnem primeru sem pridobil geo-kode na oba možna načina, vendar 
sem se odločil, da bom pri študiji primera uporabil geo kode pridobljene iz 
telefonskega imenika, saj le-te odražajo bolj natančno pozicijo krovca. 
Regiograph/District pa sem uporabil le za slikovni prikaz, saj vsebuje tudi 
zemljevid Slovenije, podatke o cestah in podobno. 

Tako geo-kodirani podatki o krovcih so torej osnova za geografsko podatkovno 
rudarjenje, ki bo predstavljeno v naslednjih razdelkih. 

3.3 TRADICIONALNO IN GEOGRAFSKO PODATKOVNO 
RUDARJENJE NA PROTOTIPU 

Točna razlaga razlike, kdaj gre za tradicionalno in kdaj za geografsko 
podatkovno rudarjenje, je podana v razdelku 2.4., v tem razdelku pa sledi 
podrobnejša predstavitev dveh študij primerov, katerih poslovne situacije so 
bile omenjene tudi v razdelku 3.1. 

3.3.1. Nekaj namišljenih scenarijev poslovnih subjektov in 
njihovih potreb 

Pri prvi študiji primera gre za relativno poenostavljen poslovni problem, druga 
študija primera je relativno kompleksnejša in bližje realnosti, saj gre za 
konkretno podjetje, s konkretnimi krovci, le poslovni primer je namišljen, 
vendar kljub temu relativno realističen. 

1)  Ker gre pri prvi študiji primera za neke vrste »ogrevanje« pred drugim 
primerom, je temu primerno tudi odločitveno drevo zelo poenostavljeno. 
Kot rečeno, gre v tem primeru za tradicionalno podatkovno rudarjenje, 
čeprav je osnova podatkovnega skladišča občina. Razlog, da gre pri tem 
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za tradicionalno podatkovno rudarjenje, je v tem, da se občina upošteva 
le kot enota raziskave, brez njene prostorske komponente. 

2) Ker je druga študija primera kompleksnejša, je temu primerno tudi bolj 
realistična. Razlogi, zakaj sem se odločil za konkretno podjetje in ne 
kako drugo podjetje, so predvsem subjektivni. Ker sem sam iz 
Primorske, sem zato izbiral med primorskimi podjetji. Poleg tega sem se 
za konkretno podjetje odločil tudi zaradi tega, ker ima na internetu 
objavljen svoj relativno obsežen seznam krovcev.  Izbrani primer se mi 
je - med drugim - zdel zanimiv tudi zaradi tega, ker je v zadnjem času v 
medijih veliko govora o azbestu oziroma azbestnem zakonu in ekoloških 
problemih v zvezi z azbestom. Izbrano podjetje je včasih proizvajalo 
azbestno cementno strešno kritino, sedaj pa proizvaja vlakno cementno, 
ki naj ne bi bila škodljiva in je ekološko veliko bolj sprejemljiva. 
Vlakno cementna kritina je torej direktni substitut, lahko bi rekli tudi 
konkurent, azbestno cementni kritini. V namišljeni poslovni situaciji 
lahko analizirano podjetje zaradi zamenjave azbestno cementnih kritin z 
vlakno cementnimi kritinami pridobi veliko posla oziroma je to za 
podjetje možna tržna niša. 

Kljub temu, da sem pri drugi študiji primera upošteval samo eno izbrano 
podjetje, pa lahko drugi poslovni subjekti prenesejo analogijo študije primera v 
svoje panoge in podjetja ter tako dosežejo podoben cilj, kot sem ga skušal 
doseči pri izbrani študiji primera. Ta je bolj podrobno opisan tudi v razdelku 
3.3.4. in 4., kjer gre v principu za iskanje poslovnih vrednosti, ki jih lahko 
prinese podatkovno rudarjenje. 

V empiričnem delu, ki sledi, bo uporabljeno: 

- tradicionalno podatkovno rudarjenje z metodo odločitvenih dreves in 
- geografsko podatkovno rudarjenje z metodo voditeljev. 

Bolj podrobni razlogi, zakaj sem se pri konkretnih primerih odločil ravno za 
metodo voditeljev in za odločitvena drevesa, so opisani v razdelku 2.4.2. in jih 
na tem mestu ne bi ponovno našteval. Sami razlogi, zakaj sem pri tem uporabil 
program ORANGE, pa so podrobneje navedeni v razdelku 2.4.3. 

V nadaljevanju sledi torej bolj podrobna predstavitev rezultatov obeh študij 
primera. 

3.3.2. Predstavitev rezultatov podatkovnega rudarjenja na 
prvem primeru 

Ker bi rad prvo študijo primera ohranil na relativno razumljivi in ne preveč 
kompleksni ravni, nisem hotel uporabiti nobene od poslovnih dilem opisanih v 
razdelku 3.1. Namesto tega sem si pri prvi študiji primera, kot relativno 
enostaven cilj, zadal potrditev hipoteze, da obstaja povezanost med »n.stavb« 
in razvitostjo občine. Z drugimi besedami lahko rečem, da bi rad preveril 



 
-41 - 

pravilnost sklepa, da če ima občina relativno veliko število »n.stavb«, gre 
najbrž za bolj razvito občino. 

Slednje je že na prvi pogled zelo verjetno, vendar sem se kljub temu odločil za 
tako poenostavljeno operacionalizacijo, da bi s tem jasno prikazal, kako 
vsebinsko »logični« so lahko rezultati podatkovnega rudarjenja z metodo 
dreves odločanja in omenjeni primer lahko služi kot neke vrste »ogrevanje« 
pred drugo študijo primera, kjer bom imel cilj dokazati, da imajo lahko 
poslovni in drugi subjekti poslovne koristi, če uporabijo podatkovno 
rudarjenje. Glede na to, da je glavni cilj prve študije primera omenjeno 
»ogrevanje«, bom interpretiral samo del odločitvenega drevesa in s tem ohranil 
primer na relativno nižji stopnji kompleksnosti. 

Na podlagi odločitvenega drevesa je možno ugotoviti, katere spremenljivke iz 
podatkovnega skladišča19 v največji meri opisujejo spremenljivko »število 
dovoljenj za gradnjo novih stavb«, ki sem jo arbitrarno izbral kot odvisno 
spremenljivko in ki bo v nadaljevanju poimenovana s kratico »n.stavb«.  

Slika 12: Načrt podatkovnega rudarjenja z metodo odločitvenih dreves pri prvi 
študiji primera 

 

Na sliki 12 je prikazana shema podatkovnega rudarjenja v programu ORANGE. 
Med drugim je iz te sheme razvidno, da je bila uporabljena metoda 
odločitvenih dreves. Frekvenčna porazdelitev odvisne spremenljivke »n.stavb«, 
je razvidna tudi iz tortnega grafa. Iz njega je možno ugotoviti, da ima do 9 
dovoljenj za izgradnjo novih stavb kar 39% vseh občin. Četrtina občin (25%) 
ima med 10-19 dovoljenj za izgradnjo novih stavb in tako dalje. 

                                                 
19 Gre za podatkovno skladišče opisano v poglavju 3.2. 
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Kot je bilo omenjeno, želim pri prvi študiji primera preveriti pravilnost sklepa, 
da če ima občina relativno veliko število »n.stavb«, gre najbrž za bolj razvito 
občino. Temu primerno je spremenljivka »n.stavb« izbrana kot odvisna in je 
posledično pri drevesu odločanja, ki je predstavljen v nadaljevanju, postavljena 
kot osnova odločitvenega drevesa. 

Program ORANGE je avtomatsko gradil odločitveno drevo, tako da je primerjal 
omenjeno odvisno spremenljivko z vsemi ostalimi (neodvisnimi) 
spremenljivkami iz podatkovnega skladišča. Pri izgradnji drevesa je uporabil le 
najpomembnejše neodvisne spremenljivke, ki so v največji meri napovedovale 
oziroma razložile odvisno spremenljivko. Omenjene najpomembnejše 
neodvisne spremenljivke so v nadaljevanju poimenovane s terminom 
prediktorji. Če se bo izkazalo, da so najpomembnejši prediktorji 
spremenljivke, ki na nek način merijo »razvitost« občine, bom s tem lahko 
potrdil glavno hipotezo. 

Slika 13: Shematski prikaz prvega nivoja odločitvenega drevesa 

 

Pred podrobnejšo analizo drevesa, bo v nadaljevanju le na kratko 
predstavljenih nekaj osnovnih pojmov in grafičnih oznak, uporabljenih pri 
drevesih odločanja. Pri svojem delu sem namreč večkrat zasledil, da nekateri 
vodilni kadri v poslovnih in drugih subjektih, ne znajo pravilno brati 
odločitvenih dreves in to lahko privede do manjše zainteresiranosti vodilnih do 
podatkovnega rudarjenja, ki sicer lahko prinese relativno velike poslovne 
koristi, kar med drugim želim z magistrskim delom dokazati. 

Osnovni grafični simbol, ki sestavlja drevo s slike 13, je list (angl. Leaf) 
oziroma vozel (angl. Node), ki je označen s pravokotnikom. Če je omenjeni 
pravokotnik nekje na sredini ali vrhu/korenu drevesa in se nadalje »cepi« na 
pravokotnike, ki so pod njim, potem je govora o vozlu drevesa. Če pa je 
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omenjeni pravokotnik na dnu drevesa in se ne »cepi« več, je potem govora o 
listu drevesa.  

Slika 14: Podrobnejši opis oznak, uporabljenih pri odločitvenih drevesih  

 

 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA: Q026= število delovno aktivnega prebivalstva po občinah, 2002 

Na sliki 14 je prikazan eden izmed vozlov ravnokar predstavljenega drevesa 
odločanja oziroma v konkretnem primeru gre kar za vrh/koren drevesa in 
prikaz odvisne spremenljivke »n.stavb«. Med drugim je na sliki tudi razloženo, 
kaj določene številke oziroma grafični simboli pomenijo. 

Na podlagi slike 13 in 14 je razvidno, da je v prikazanem nivoju najboljši 
prediktor spremenljivka Q026, ki se nanaša na Število delovno aktivnega 
prebivalstva po občinah. Med drugim je na sliki 14 podrobneje razloženo, kaj 
določeni simboli in številke pravzaprav pomenijo, zato jih na tem mestu ne 
bom podrobneje razlagal, saj je prikaz na sliki zelo ilustrativen. 

Sledi prikaz nadaljnje gradnje odločitvenega drevesa, ki jo je program 
ORANGE izvedel avtomatsko. Na sliki 15 je torej prikazan drugi nivo 
odločitvenega drevesa in kratka razlaga rezultatov tega nivoja. 

S slike 15 je razvidno, da se na podlagi spremenljivke Q026 lahko razdeli vseh 
N=193 slovenskih občin v dve skupini, pri čemer je kriterij za delitev v levo 
skupino to, da je vrednost Q026 manjša od 1219.5 oseb. Kriterij za delitev v 
desno skupino pa je to, da vrednost spremenljivke Q026 presega 1219.5 oseb. 
Konkretno mejo 121920 je program ORANGE, na podlagi svojega algoritma 
odločitvenih dreves, sam odločil, pri čemer je določil tako mejo21, da se bosta 
levi in desni list med seboj čim bolj razlikovala. 

                                                 
20 Za lažjo predstavo, kaj pomeni 1219 delovno aktivnih oseb na nivoju Slovenije 

lahko navedem mediano te spremenljivke na nivoju Slovenije, ki je 979 oseb. 
21 Na podlagi funkcije informacijskega »dobička« (angl. Information Gain). 
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Slika 15: Rezultati prvega in drugega nivoja odločitvenega drevesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: Q026 - Število delovno aktivnega prebivalstva po občinah, 2002 

Z drugimi besedami povedano, levi list predstavlja skupino N=117 občin, ki 
ima manj kot 1219 delovno aktivnih oseb, desni list pa predstavlja skupino 
N=76 občin, ki ima več kot 1219 delovno aktivnih oseb. 

Iz omenjene slike 15 in tortnih grafov na sliki je razvidno tudi to, da je v levi 
skupini občin drugačna frekvenčna porazdelitev spremenljivke »n.stavb«, kot 
je frekvenčna porazdelitev »n.stavb« v desni skupini. Že na prvi pogled je 
možno ugotoviti, da v levem spodnjem tortnem grafu prevladuje zelena in 
oranžna barva, v desnem spodnjem tortnem grafu pa zelene barve skoraj ni. 

Kot je iz legende večjega tortnega grafa s slike 15 razvidno, zelena barva 
označuje manjše število načrtovanih novih stavb (delež občin, ki imajo 
načrtovanih do 9 novih stavb), modra, rdeča in rumena barva pa večje število 
stavb (20 ali več novih stavb). 

Za desno skupino, N=76 občin, lahko torej rečemo, da imajo v načrtu več stavb 
kot občine iz leve skupine in ker vemo, da imajo te občine tudi večje število 
delovno aktivnega prebivalstva (1219 ali več delovno aktivnih oseb), lahko 
rečemo, da obstaja povezava med velikostjo občine oziroma številom delovno 
aktivnih oseb in številom načrtovanih novih stavb. Omenjena povezava je sicer 
zelo »logična« in nima posebne eksploratorne vrednosti, vendar je to dober 
primer za razlago rezultatov odločitvenih dreves, ki sledi v nadaljevanju. 

 
Program ORANGE je torej pri križanju spremenljivke »n.stavb« ugotovil, da je 
spremenljivka Q026 najboljši prediktor, oziroma da je spremenljivka »n.stavb« 
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v največji meri povezana s spremenljivko Q026, če jo primerjamo z vsemi 
ostalimi spremenljivkami iz podatkovnega skladišča22. 

Če s programom ORANGE odločitveno drevo gradimo naprej, lahko že pri 
tretjem ali četrtem nivoju ugotovimo, da se spremenljivka »n.stavb« res 
povezuje s spremenljivkami, ki na določen način kažejo na razvitost občin. 
Glede na to, da je glavni cilj prve študije primera »ogrevanje« oziroma 
spoznavanje odločitvenih dreves, bom interpretiral samo desni del 
odločitvenega drevesa in s tem ohranil primer na relativno nižji stopnji 
kompleksnosti. 

Če se npr. osredotočimo samo na desni del drevesa s slike 16, lahko hitro 
ugotovimo, da so prediktorji višjega števila »n.stavb« naslednje spremenljivke: 
 

- q026 Število delovno aktivnega prebivalstva po občinah, podatki iz popisa 
2002. 

- q013 Število samozaposlenih oseb (s.p. itd.). 
- q075 Povprečna neto plača za obdobje od sept. 2005 – sept. 2006. 

 

Med drugim je na sliki 16 - iz spodnjega skrajno desnega lista - razvidno, da v 
Sloveniji obstaja N=21 občin, ki imajo kar nekaj aktivnega prebivalstva (1219 
oseb ali več) in ki imajo kar nekaj samozaposlenih oseb (558 oseb ali več) in ki 
imajo povprečno plačo večjo od 164.552,00 SIT. Omenjenih N=21 občin ima 
tudi relativno veliko »n.stavb«, in sicer kar 66.6% od teh N=21 občin ima 
načrtovanih 40 ali več novih stavb. Preostanek od teh N=21 občin pa ima 
načrtovanih 30 ali več novih stavb. 

Tako spremenljivka število samozaposlenih, kakor spremenljivka povprečna 
neto plača, se posredno vežeta na razvitost občine, tako da lahko trdimo, da 
obstaja neka sorazmerna povezava med načrtovanim številom novih stavb in 
razvitostjo občine. 

Torej lahko s tem potrdim glavno hipotezo, ki sem si jo pri prvi študiji primera 
zastavil. 

V levi del drevesa in v podrobnejše testiranje hipoteze se na tem mestu ne bi 
spuščal, saj je bil namen prve študije primera prikazati bistvo odločitvenih 
dreves in ne interpretirati vseh možnih povezav oziroma prediktorjev. 

 

                                                 
22 To je seveda poenostavljena razlaga, ki sem jo uporabil z namenom, da bi 

bralec interpretacije lahko tudi »intuitivno« oziroma slikovito razumel bistvo 

samih odločitvenih dreves. Dejansko je bila za kriterij rasti odločitvenih dreves 

uporabljena funkcija informacijskega »dobička«, ki je vgrajena v program 

ORANGE. 
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Slika 16: Desni del odločitvenega drevesa, do vključno četrtega nivoja 

 

LEGENDA: 

 q026 Število delovno aktivnega prebivalstva po občinah, podatki iz 
popisa, 2002, 

 q013 Število samozaposlenih oseb, 2006, 
 q075 Povprečna neto plača sept.2005 – sept.2006, 
 q015 Število kmetovalcev, 2006. 
 

Posredno sem z interpretacijo desnega dela zgoraj prikazanega odločitvenega 
drevesa pokazal, da lahko namenska programska orodja, kot je npr. program 
ORANGE, sama najdejo tiste neodvisne spremenljivke iz podatkovnega 
skladišča, ki v največji meri opisujejo ali napovedujejo odvisno spremenljivko, 
v našem primeru je to bila »n.stavb«. 

Posredno to tudi pomeni, da analitiku ni potrebno dobro poznati problema, ki 
ga raziskuje, saj znajo odločitvena drevesa sama najti najpomembnejše 
povezave med podatki. Kljub temu mora analitik vsaj delno poznati 
raziskovano vsebino ali sodelovati s kom, ki jo pozna, saj odločitvena drevesa 
lahko najdejo tudi povezave, ki so zgolj slučajne oziroma nimajo večje 
interpretativne oziroma vsebinske vrednosti. Če se zgodi slednje, se lahko taka 
spremenljivka iz obdelave arbitrarno izloči. 

Ravnokar predstavljena študija primera, kjer so bili ugotovljeni in 
interpretirani najboljši prediktorji odvisne spremenljivke »n.stavb«, je lahko 
prispevek k doseganju enega izmed glavnih ciljev magistrskega dela, ki je: 
poslovnim in drugim subjektom prikazati, da imajo lahko s podatkovnim 
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rudarjenjem v podatkovnih skladiščih na podlagi poštne številke določene 
poslovne koristi. 

3.3.3. Predstavitev rezultatov podatkovnega rudarjenja na 
drugem primeru 

Druga študija primera, obravnavana v tem empiričnem delu magistrskega dela, 
temelji na bolj realistični situaciji, saj je obravnavano konkretno podjetje, ki se 
ukvarja s proizvodnjo strešne kritine in obravnavani so konkretni krovci tega 
podjetja, pri čemer je izmišljena le poslovna situacija. Podatki o krovcih so bili 
pridobljeni z internetnih strani omenjenega podjetja, kar je med drugim 
podrobneje opisano v razdelku 3.2.1. Pri študiji primera je upoštevano tudi 
podatkovno skladišče s podatki iz SURS-a, ki je podrobneje opisano v tem 
istem razdelku (3.2.1). 

Pri tej študiji primera bosta prikazani dve metodi: 

a) najprej bo prikazano geografsko podatkovno rudarjenje z metodo 
voditeljev,  

b) nato pa še tradicionalno podatkovno rudarjenje z metodo odločitvenih 
dreves. 

Geografsko podatkovno rudarjenje z metodo voditeljev bo izvedeno s pomočjo 
programa ORANGE in na sliki 17 je prikazan shematski prikaz omenjene 
obdelave z metodo voditeljev.  

Slika 17: Shematski prikaz obdelave z metodo voditeljev (K-means) 

 

Obdelava je  bila narejena z ORANGE modulom »K-means Clustering«, kjer 
gre za algoritem razvrščanja v skupine, imenovan tudi metoda voditeljev, ki 
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ima za osnovo (evklidski) prostor in če s to metodo razvrščamo npr. geo-X in 
geo-Y koordinate krovcev, gre po definiciji iz razdelka 2.4. pravzaprav za 
geografsko podatkovno rudarjenje. Uporabljen je bil tudi modul »Scatterplot«, 
kjer gre za prikaz osnovnih rezultatov ali rezultatov razvrščanja v raztresenem 
grafikonu. 

Na levem delu slike 18 je prikazan osnovni raztreseni grafikon omenjenih 
krovcev, kot ga prikaže program ORANGE, pri čemer vsaka točka na grafu 
predstavlja svojega krovca in njegov relativni položaj na zemljevidu Slovenije. 
Ker program ORANGE ni specializiran za geografske prikaze, zemljevid 
Slovenije na levem raztresenem grafikonu ni viden. Zaradi tega sem, za bolj 
slikovito predstavitev točk, le te prenesel v program Regiograph/District, kar 
je razvidno iz desnega dela slike 18, kjer pa je jasno prikazano, da gre za 
položaj analiziranih krovcev na geo-prostoru Slovenije. 

Slika 18: Raztreseni grafikon s prikazom geografske pozicije krovcev 

  

 

Program Regiograph/District je bil  v ravnokar opisanem primeru uporabljen 
samo za grafični prikaz geografskih podatkov oziroma geo-X in geo-Y položaja 
krovcev. Program Regiograph/District ima sicer določene analitične zmožnosti 
za geografsko obdelavo podatkov, vendar ne podpira razvrščanja z metodo 
voditeljev ali kake druge metode geografskega podatkovnega rudarjenja, zato 
sem podatke nadalje analiziral s programom ORANGE. 

Pred samo analizo krovcev, ki sledi v nadaljevanju, je najprej prikazana 
operacionalizacija namišljene poslovne situacije druge študije primera, ki je 
bila sicer opisana v razdelku 2.3.4. Poslovne dileme, ki jih ima vodstvo 
podjetja in vodja mreže krovcev, je možno prevesti v naslednja štiri 
operacionalna vprašanja: 

1) V koliko skupin se - glede na geografsko porazdelitev krovcev - splača 
razdeliti krovce? 
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2) Glede na geografsko porazdelitev krovcev in optimalno število skupin je 
potrebno določiti ožji izbor krovcev, ki bi lahko postali regionalni 
koordinatorji. 

3) Kje v Sloveniji lahko v bodoče pričakujemo največ posla pri zamenjavi 
azbestnih kritin z vlakno cementnimi? 

4) Ali bi bilo možno regijsko porazdelitev krovcev optimalizirati in po 
potrebi rekrutirati nove krovce oziroma določene krovce izločiti iz mreže 
pooblaščenih krovcev glede na bodoči posel, omenjen v točki (3)?  

Vodstvo podjetja oziroma vodja mreže krovcev bi lahko omenjena 
operacionalna vprašanja oziroma dileme rešil na podlagi intuicije ali občutka. 
Lahko pa si pomaga tudi z geografskim podatkovnim rudarjenjem. 

V nadaljevanju bom torej s pomočjo metode voditeljev skušal vodstvu podjetja 
pomagati pri iskanju odgovora na zastavljene dileme in v primeru dobrih 
rezultatov prispevati tudi k višji poslovni vrednosti, ki jo ima lahko podjetje 
zaradi omenjenega geografskega podatkovnega rudarjenja. 

Ena od omenjenih dilem analiziranega podjetja se torej nanaša na optimalno 
število skupin krovcev oziroma gre za dilemo, v koliko skupin se - glede na 
geografsko porazdelitev - splača razdeliti krovce? 

Slika 19: Kriterijska funkcija za konkretni primer razvrščanja z metodo 
voditeljev 
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Na to vprašanje je možno dobiti odgovor s pomočjo kriterijske funkcije, ki je 
lahko del metode voditeljev, kot je to omenjeno v razdelku 2.4.2. Gre 
pravzaprav za funkcijo, ki je definirana kot vsota odklonov kvadratov enot od 
centroidov, v primeru, da bi enote oziroma krovce razdelili: na eno, dve, tri, 
štiri ali več skupin oziroma segmentov. Glede na tako definirano kriterijsko 
funkcijo, ki je za konkretni primer predstavljena tudi na sliki 19, velja, da kjer 
se padec omenjene funkcije z večanjem števila skupin konča oziroma postane 
relativno majhen, v toliko skupin se splača razdeliti enote oziroma v 
konkretnem primeru krovce. 

Kot prikazuje slika 19, se pri izbiri petih skupin oziroma segmentov zgodi 
padec kriterijske funkcije. Če bi pri metodi voditeljev določili kot vhodni 
podatek šest ali več segmentov, se kriterijska funkcija skoraj ne bi spremenila 
oziroma je od vključno šest skupin naprej skoraj konstanta.  Z vidika omenjene 
kriterijske funkcije, se torej splača razvrstiti krovce v 5 segmentov oziroma 
skupin. 

V nadaljevanju sledi tudi grafični prikaz rezultatov razvrstitve na 5 skupin z 
metodo voditeljev, pri čemer so na sliki 20, ki je bila narejena s programom 
ORANGE, krovci iz iste skupine prikazani z enakim simbolom, kjer so skupine 
krovcev tudi obkrožene.  

Slika 20: Rezultati razvrščanja krovcev z metodo voditeljev 

 



 
-51 - 

Naj za vsak slučaj še enkrat omenim, da prikaz na sliki 20 med drugim 
prikazuje tudi geografski razpored krovcev, vendar ker program ORANGE ne 
podpira pozicioniranja točk na zemljevid Slovenije, omenjeni zemljevid na 
raztresenem grafikonu ni viden.  

Kljub temu lahko že iz omenjene slike ugotovimo, da gre pri segmentu 
krovcev, ki so označeni z vijoličnim obrnjenim trikotnikom, pravzaprav za 
krovce iz Pomurja. Pri skrajno levem segmentu, kjer so krovci označeni z 
oranžnim pikom, gre za krovce iz Primorske regije. Zeleni trikotnik označuje 
krovce iz Osrednjeslovenske regije itd. Simbol štiri krake zvezde na sredini 
vsake skupine pa označuje centroide oziroma središčne točke tako pridobljenih 
skupin. 

Tudi tokrat sem za lažjo grafično predstavo prenesel rezultate razvrščanja z 
metodo voditeljev v program RegioGraph/District, ki sem ga uporabil samo za 
izris rezultatov na zemljevid Slovenije. 

Pri sliki 21 gre torej za enak prikaz kot v prejšnji, le da je prikazan še 
zemljevid Slovenije, vključno s cestnimi in avtocestnimi povezavami. 

Slika 21: Rezultati razvrstitve krovcev, prikazani na zemljevidu Slovenije 
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Slika 21 je zelo ilustrativna in pri konkretni študiji primera bi lahko vodilni že 
na podlagi omenjene slike odgovorili na prvi dve dilemi, ki sta se glasili: 

1) V koliko skupin se - glede na geografsko porazdelitev krovcev - splača 
razdeliti krovce? 

2) Glede na geografsko porazdelitev krovcev in optimalno število skupin je 
potrebno določiti ožji izbor krovcev, ki bi lahko postali regionalni 
koordinatorji. 

Na podlagi kriterijske funkcije, predstavljene na sliki 19, bi lahko torej rekli, 
da bi se mrežo krovcev splačalo razvrstiti v 5 skupin. Pri tem je pomembno 
omeniti, da metoda voditeljev pri razvrščanju upošteva evklidsko razdaljo, ki 
bi ji v prispodobi lahko rekli tudi »zračna« razdalja med krovci.  

Zaradi tega skupina, označena z modrimi krogci, ki se nahaja na jugo-vzhodu 
Slovenije, ni najbolj optimalna, ker med krovci iz te skupine ni cestnih 
povezav oziroma je skupina geografsko zelo razpršena. Pri ostalih 4 skupinah 
pa težav glede cestnih povezav ni in bi lahko v bolj hierarhični organizaciji 
krovcev funkcionirale kot svoje geografsko določene celote. 

Pri drugi dilemi, kjer je potrebno določiti optimalne kandidate za izbor 
koordinatorjev skupin, pa se zaradi centralne prostorske pozicije splača izbrati 
za koordinatorje skupin tiste krovce, ki so relativno blizu centroidom skupin, 
oziroma ki so na sliki 21 najbližje simbolom štiri-krake zvezde. Ti kandidati 
imajo centralno geografsko pozicijo v skupini in bi jih lahko analizirano 
podjetje povabilo na razgovore kot kandidate za koordinatorje skupin. Pri 
čemer bi seveda med njimi izbiralo tudi glede na druge karakteristike, ki naj bi 
jih ti koordinatorji imeli, v kar pa se pri konkretni študiji primera ne bom 
podrobneje spuščal. 

Pri konkretni študiji primera je potrebno odgovoriti tudi na tretjo in četrto 
dilemo, ki jo ima vodstvo podjetja in ki se glasi: 

3) Kje v Sloveniji lahko v bodoče pričakujemo največ posla pri zamenjavi 
azbestnih kritin z vlakno cementnimi? 

4) Ali bi bilo možno regijsko porazdelitev krovcev optimalizirati in po 
potrebi rekrutirati nove krovce oziroma določene krovce izločiti iz mreže 
pooblaščenih krovcev glede na bodoči posel, omenjen v točki (3)?  

Ker za analizirano podjetje nisem imel podatkov o prodaji ali kakih drugih 
konkretnih podatkov o samem poslovanju podjetja, sem si, pri iskanju 
odgovora na to vprašanje, pomagal s podatki iz podatkovnega skladišča. Kot je 
prikazano v razdelku 3.2.1., podatkovno skladišče vsebuje tudi podatek o 
številu stavb z azbestno cementno in številu stavb z vlakno cementno kritino. 
Da bi lahko odgovoril tudi na vprašanji (3) in (4), sem obe omenjeni numerični 
spremenljivki s preprosto diskretizacijo združil v novo kategorično 
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spremenljivko, ki jo bom v nadaljevanju poimenoval s kratico NIŠA, ki 
vsebuje štiri kategorije:  

(A) malo azbestnih kritin, veliko vlakno cementnih, 

(B) veliko obeh vrst kritin, 

(C) malo obeh vrst kritin, 

(D) veliko azbestnih, malo vlakno cementnih kritin. 

Diskretizacijo oziroma točen izračun kategorične spremenljivke NIŠA sem 
pravzaprav naredil s programom Regiograph/District23, ki je omenjene 
numerične spremenljivke o številu vlakno in azbestno cementnih kritin po 
občinah združil v omenjene štiri kategorije in kategorična spremenljivka NIŠA 
je definirana kot je opisano v nadaljevanju: 

- (A) v to kategorijo spadajo tiste občine, ki imajo manj kot 298 stavb 
pokritih z azbestno cementno kritino in enako ali več kot 39 stavb 
pokritih z vlakno cementno kritino. 

- (B) v to kategorijo spadajo tiste občine, ki imajo enako ali več kot 298 
stavb pokritih z azbestno cementno kritino in enako ali več kot 39 stavb 
pokritih z vlakno cementno kritino. 

- (C) v to kategorijo spadajo tiste občine, ki imajo manj kot 298 stavb 
pokritih z azbestno cementno kritino in manj kot 39 stavb pokritih z 
vlakno cementno kritino. 

- (D) v to kategorijo spadajo tiste občine, ki imajo enako ali več kot 298 
stavb pokritih z azbestno cementno kritino in manj kot 39 stavb pokritih 
z vlakno cementno kritino. 

Kot kriterij diskretizacije sem definiral, da je v skupinah (A) in (D) približno 
enako število občin in v skupinah (C) in (B) enako število občin. Zaradi 
relativno manj pogostega pojava izključno azbestno cementnih in izključno 
vlakno cementnih kritin, pa je lahko število občin  C in B precej večje kot 
število občin pri A in D. Na podlagi tega je program Regiograph/District sam 
določil meje 298 azbestnih kritin in 39 vlakno cementnih kritin, na podlagi 
katerih je bila narejena kategorična spremenljivka NIŠA. Omenjeni meji 39 in 
298 sta pravzaprav zelo blizu mediani teh dveh spremenljivk. 

                                                 
23 Pri tem sem uporabil opcijo »portfolio analiza«, ki kljub zvenečemu 

poimenovanju v mojem primeru nima nič skupnega z Boston Group portfolio 

matrikami, ki se uporabljajo pri strateškem trženju. Pri tej opciji gre samo za 

prikaz razmerja med dvema spremenljivkama v štirih kvadrantih in v konkretnem 

primeru gre za število azbestnih in število vlakno cementnih kritin. 
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V kategorijo (A) tako spada N=29 občin, v kategorijo (B) N=67 občin, v 
kategorijo (C) N=68 občin in v kategorijo (D) N=29 občin. 

Za konkretno podjetje, obravnavano pri študiji primera, je seveda najbolj 
zanimiva kategorija NIŠA=D. Tu gre namreč za kategorijo N=29 občin, ki 
imajo relativno veliko število azbestno cementnih kritin in relativno majhno 
število vlakno cementnih kritin, torej lahko v teh občinah pričakuje podjetje 
kar nekaj posla zase in za krovce, ki bi menjali ekološko oporečne azbestne 
kritine z vlakno cementnimi. 

Najmanj pa je zanimiva NIŠA=C, ker je v teh N=68 občinah relativno malo 
tako enih kot drugih kritin oziroma stavb s temi kritinami. 

Katere občine so uvrščene v katero od kategorij spremenljivke NIŠA, je 
razvidno s slike 22. Za bolj slikovit prikaz, so poleg vrednosti spremenljivke 
NIŠA, na zemljevidu Slovenije prikazani tudi krovci analiziranega podjetja. 

Za boljše razumevanje slike 22 je potrebno ponovno omeniti, kaj so pravzaprav 
neodgovorjene dileme podjetja: 

3) Kje v Sloveniji lahko v bodoče pričakujemo največ posla pri zamenjavi 
azbestnih kritin z vlakno cementnimi? 

4) Ali bi bilo možno regijsko porazdelitev krovcev optimalizirati in po 
potrebi rekrutirati nove krovce oziroma določene krovce izločiti iz mreže 
pooblaščenih krovcev glede na bodoči posel, omenjen v točki (3)?  

Na omenjeni sliki 22 je med drugim razvidno, da se eden od krovcev z jugo-
vzhodne skupine krovcev, označene z modrimi krogi, nahaja na ozemlju, kjer 
so v okolici same občine iz kategorije NIŠA=C, ki je za podjetje najmanj 
zanimiva, saj je v teh občinah malo tako azbestnih kot vlakno cementnih kritin. 
Za konkretno katerega krovca gre, je razvidno tudi iz rumenega simbola, ki je 
narisan na modrem krogcu omenjenega krovca.  

Glede na ravnokar povedano, bi se splačalo tega krovca izločiti iz mreže 
pooblaščenih krovcev. S tem bi se rešila tudi dilema, ki se je pojavila pri 
interpretaciji slike 21, kjer je bilo omenjeno, da je skupina krovcev v jugo-
vzhodni Sloveniji preveč prostorsko razpršena in med njimi ni dobrih cestnih 
povezav.  

Če bi se izločilo krovca, ki je na sliki 22 prečrtan oziroma označen z rumenim 
simbolom, bi s tem skupina krovcev jugo-vzhodne Slovenije postala 
geografsko manj razpršena in bi tudi v analiziranem podjetju lažje določili 
regionalnega koordinatorja, kar je med drugim bila tudi ena od dilem tega 
podjetja.  

Z ravnokar omenjeno »izločitvijo« omenjenega krovca, bi analizirano podjetje 
hkrati tudi delno optimaliziralo mrežo krovcev, kar je bilo omenjeno kot 
dilema (4) podjetja.  
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Slika 22: Prikaz porazdelitve spremenljivke NIŠA in geografski prikaz skupin 
krovcev 

 

Mrežo krovcev bi lahko analizirano podjetje še dodatno optimaliziralo, tako da 
bi rekrutirali nove krovce v bližini občin kategorije NIŠA=D, če seveda 
obstoječi krovci ne bi mogli pokriti vseh zahtev iz omenjenih občin skupine 
NIŠA=D. To so občine, ki so na sliki 22 označene z najtemnejšim odtenkom 
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azbestno kritino in relativno malo stavb z vlakno cementno kritino. Torej se v 
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krovcev, s čimer lahko analizirano podjetje dobi odgovor tudi na svojo dilemo 
(4). 
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4) Ali bi bilo možno regijsko porazdelitev krovcev optimalizirati in po 
potrebi rekrutirati nove krovce oziroma določene krovce izločiti iz mreže 
pooblaščenih krovcev glede na bodoči posel, omenjen v točki (3)?  
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Z dodatno analizo je možno podjetju podati še nekaj zanimivih nasvetov v 
zvezi z dilemo (3). Če povzamem odgovor na dilemo iz točke (3), lahko rečem, 
da so občine iz kategorije NIŠA=D take občine, kjer si lahko podjetje obeta 
največ posla, ker je tam relativno veliko azbestnih in relativno malo vlakno 
cementnih kritin.  

Ker gre za N=29 občin, je možno relativno hitro ugotoviti naslove stavb iz teh 
občin in lastnikom poslati ponudbo za zamenjavo strešne kritine. S programom 
RegioGraph/District je možno namreč določiti, katere poštne številke so 
značilne za te občine in s pomočjo tega in telefonskega imenika je možno 
dobiti zelo »ozek« seznam stavb, na katere bi lahko analizirano podjetje 
pošiljalo omenjene ponudbe. 

Glede na to, da je sicer pošiljanje ponudb na splošno velik strošek, bi s tako 
ozko selekcijo naslovov lahko podjetje veliko prihranilo pri pošiljanju, saj bi s 
pomočjo omenjenega podatkovnega rudarjenja lahko prišlo do relativno 
»ozkega« seznama potencialnih strank. 

Z dodatnim podatkovnim rudarjenjem bi lahko podjetje dobilo podrobnejše 
opise omenjenih ciljnih občin in specifične značilnosti prebivalcev teh občin. 
Na podlagi teh lastnosti bi lahko podjetje prilagodilo komunikacijski stil in ton 
direktnega trženja, s čimer bi lahko doseglo še večje učinke trženja. To je torej 
več kot samo odgovor na dilemo vodstva (3), kje v Sloveniji lahko v bodoče 
pričakujejo največ posla. Zaradi dodatne ilustracije uporabnosti podatkovnega 
rudarjenja, bo tudi to v nadaljevanju podrobneje prikazano in obrazloženo. 

V nadaljevanju bo torej prikazan še en primer podatkovnega rudarjenja z 
metodo odločitvenih dreves.  

Tokrat ne bo šlo za geografsko podatkovno rudarjenje, temveč za tradicionalno 
podatkovno rudarjenje, saj ne bo upoštevana prostorska komponenta, temveč 
bo cilj - na podlagi podatkov iz podatkovnega skladišča - poiskati najboljše 
prediktorje spremenljivke NIŠA. Vse to pa bo narejeno z namenom svetovati 
analiziranemu podjetju, kakšen komunikacijski ton naj uporabi pri direktnem 
komuniciranju s pripadniki iz občin, ki jih uvrščamo v skupino NIŠA=D. 

Glede na zastavljeno nalogo, bo spremenljivka NIŠA obravnavana kot odvisna 
spremenljivka. To med drugim pomeni, da bo pri odločitvenem drevesu 
določena za osnovo drevesa.  

Program ORANGE bo križal spremenljivko NIŠA z vsemi ostalimi neodvisnimi 
spremenljivkami iz podatkovnega skladišča ter na ta način določil tiste 
prediktorje oziroma spremenljivke, ki v največji meri opisujejo omenjeno 
odvisno spremenljivko. 

Na sliki 23 je prikazan shematski prikaz tako zastavljenega podatkovnega 
rudarjenja, s pomočjo programa ORANGE.  

 



 
-57 - 

Slika 23: Shematski prikaz konkretnega primera uporabe odločitvenih dreves 

 

Med drugim je s slike 23 oziroma iz ikone »Select Atributes« razvidno tudi to, 
da pri tem podatkovnem rudarjenju z metodo dreves nisem upošteval celotnega 
podatkovnega skladišča, temveč samo določene spremenljivke iz podatkovnega 
skladišča, ki so se mi za konkretni raziskovalni primer zdele smiselne. Na nek 
način sem s tem naredil (področno) podatkovno skladišče, namenjeno izključno 
konkretni situaciji. 

V nadaljevanju sledi prikaz tako zastavljenega drevesa odločanja. 

Slika 24: Shematski prikaz drevesa odločanja z odvisno spremenljivko NIŠA 

 

NIŠA 
(ABCD) 
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Slika 25: Levi del odločitvenega drevesa z odvisno spremenljivko NIŠA 

 
LEGENDA:  črno obarvana številka nad listom drevesa označuje,  pri kateri ABSOLUTNI 

vrednosti prediktor »cepi« liste drevesa.Oranžno označena številka pa 
označuje indeks24,  ki je definiran kot INDEKS=absolutna količina 
prediktorja/mediana prediktorja na nivoju Slovenije.  

Indeks = 1 ==> vrednost prediktorja je na nivoju Slovenije,  

Indeks > 1 ==> vrednost prediktorja je nad nivojem Slovenije,  

Indeks < 1 ==> vrednost prediktorja je pod nivojem Slovenije.  

 

                                                 
24 Na drevesu so med drugim pri »cepljenju« vozlov drevesa prikazane absolutne 

količine, na podlagi katerih prediktorji »cepijo« določen vozel. Zaradi boljše 

predstave, kaj te absolutne količine pomenijo na nivoju Slovenije, je izračunan 

tudi indeks primerjave, ki je definiran kot  indeks=absolutna količina 

prediktorja/mediana prediktorja na nivoju Slovenije. Mediana je bila izbrana 

kot mera srednje vrednosti, ki je v tem primeru boljša od povprečja, saj je 

povprečje pod vplivom ekstremov (Ljubljana, Maribor). 

NIŠA 
(ABCD) 

V038 
število 
stavb 

V015 
število 

kmetovalcev 

V015 
število 

kmetovalcev 

 

V041 
št.kmečkih 
poslopij 

V001 
št.novorojenčkov 

V036 število 
oseb z visoko šolo 

LIST I. 

LIST II. 

V003 
število 

otrok 6-14 let 

<0,82 

<0,46  >=0,46 

<0,49  

<1,07  >=1,07  

>=0,49  

<1,33  

>=1,02 <1,02  

<0,54 >=0,54 

>=1,33  
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Glede na to, da je drevo s slike 25 zelo kompleksno, bo bolj podrobno 
predstavljen samo levi del drevesa.  

Pri inpterpretaciji podatkov bo poudarek samo na razlagi listov, kjer je delež 
kategorije NIŠA=D zelo velik oziroma kar 100%. Omenjeni listi z visokim 
deležem NIŠA=D so na sliki 24 pobarvani z modro barvo. 

Kot je bilo omenjeno, bo pri interpretaciji poudarek na listih, kjer je delež 
NIŠA=D zelo visok oziroma na sliki 25 je pri dveh listih drevesa ta delež kar 
100%. Omenjena lista sta dodatno označena z oznakama list I.  in list II. Med 
drugim je delež NIŠA=D v grafih, ki so narisani poleg listov in vozlov drevesa, 
označen z modro barvo. Ker je v skupini občin iz lista I. in lista II. delež 
NIŠA=D kar 100%, sta zato tudi lista v celoti pobarvana v modro. Za vseh 
N=10 občin lista I. in vseh N=5 občin lista II. torej velja, da so za konkretno 
podjetje zelo zanimive, ker se v njih obeta relativno veliko posla pri zamenjavi 
azbestnih kritin z vlakno cementnimi, saj spadajo vse te občine v kategorijo 
NIŠA=D. 

Na podlagi odločitvenega drevesa s slike 25 bo lahko analizirano podjetje bolj 
podrobno spoznalo lastnosti oziroma specifike teh N=10 in N=5 občin in na 
podlagi teh lastnosti  se bo lahko temu primerno prilagodil ton direktnega 
trženja v omenjenih občinah. 

V nadaljevanju bo najprej opisano, kaj je značilno za občine iz lista I. To je 
možno ugotoviti, če se sledi »cepljenju« drevesa od vrha/korena, pa vse 
navzdol do lista I. Na podlagi ravnokar opisane »poti« po drevesu je možno za 
skupino N=10 občin iz lista ugotoviti naslednje: 

- V teh občinah je manj kot 409 otrok starih med 6-14 let. Pri samem 
številu 409 gre za nekoliko nižjo število otrok v primerjavi z nivojem 
Slovenije, saj je indeks25 primerjave=0,82. 

- Hkrati je v teh občinah več kot 684 stavb. Za primerjavo, kaj absolutno 
število stavb 684 pomeni na nivoju Slovenije, lahko rečem, da je v tem 
primeru indeks primerjave=0,46. Z drugimi besedami, pri izbranih 
občinah ne gre za občine z zanemarljivo malo stavbami oziroma je v 
izbranih občinah kar nekaj stavb. 

- Hkrati je v teh občinah med 45 in 121 kmetovalcev, če se izrazim z 
absolutnim številom kmetovalcev. Če bi to absolutno število 
kmetovalcev prevedel na relativni indeks primerjave, bi lahko rekel, da 
je ta indeks med 0,49 in 1,33. Z drugimi besedami to pomeni, da je v 

                                                 
25 INDEKS=absolutna količina prediktorja/mediana prediktorja na nivoju 

Slovenije. 

Indeks = 1 ==> vrednost prediktorja je na nivoju Slovenije, 

Indeks > 1 ==> vrednost prediktorja je nad nivojem Slovenije, 

Indeks < 1 ==> vrednost prediktorja je pod nivojem Slovenije. 
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izbranih občinah kar nekaj kmetovalcev, pri nekaterih občinah celo nad 
nivojem Slovenije. 

- Hkrati je v teh občinah več kot 115 kmetij, ki imajo tudi spremljevalna 
kmečka poslopja. To v relativnih merah indeksa primerjav pomeni 1,22 
indeksa, kar je nad nivojem Slovenije.  

Na podlagi povedanega, gre pri N=22 občinah iz lista I. torej za relativno bolj 
ruralne občine z relativno manjšim številom otrok (med 6-14 let) in v njih se 
analiziranemu podjetju splača osredotočiti na kmetije in na spremljajoča 
kmečka poslopja, saj je teh poslopij v teh občinah več kot na nivoju Slovenije 
(primerjalni indeks je pri tem 1,22). Ta informacija je izredno pomembna, saj 
lahko temu primerno raziskovano podjetje prilagodi ton komunikacije, ko bo 
pošiljalo ponudbe za zamenjavo strešne kritine lastnikom stavb iz teh N=10 
občin iz lista I. 

Poleg teh N=10 občin obstaja še N=5 občin iz lista II., ki bi lahko bile 
potencialno zanimive za raziskovano podjetje. Za slednje občine velja večina 
lastnosti, kot za občine iz lista II. Tudi v tem primeru gre torej za občine, ki 
imajo med 45 in 121 kmetovalcev, vendar se v nekaterih značilnostih 
razlikujejo od občin iz lista I. – in sicer predvsem po tem, da je v teh občinah 
relativno manj kmečkih poslopij (manj kot 116), pa tudi število novorojenčkov 
v teh občinah je relativno nizko oziroma je manj kot 25. Po eni od možnih 
interpretacij gre najbrž za relativno ruralne in manj razvite občine. Da bi to še 
dodatno preveril, sem pogledal tudi ostale karakteristike občin iz lista II., ki 
sicer na samem drevesu odločanja niso vidne, sem jih pa dobil iz primerjave 
teh občin, glede na ostale podatke iz podatkovnega skladišča (npr. povprečna 
neto plača in nekateri drugi kazalci razvitosti občin). Tudi omenjena 
primerjava je pokazala, da gre za ruralne in manj razvite občine, tako da so 
občine iz lista II., zaradi ravnokar opisanih lastnosti, nekoliko manj zanimive 
za raziskovano podjetje, kljub temu da spadajo v kategorijo NIŠA=D. 

Če povzamem analizo levega dela drevesa, predstavljenega na sliki 25, lahko 
torej rečem, da se raziskovanemu podjetju splača osredotočiti se na občine iz 
lista I. Tu gre sicer za relativno bolj ruralne občine z relativno manjšim 
številom otrok (med 6-14 let), vendar je v njih relativno veliko kmetij oziroma 
spremljajočih kmečkih poslopij, ki imajo azbestno kritino. O tem se da sklepati 
na podlagi dejstva, da te občine spadajo v kategorijo NIŠA=D in je v njih na 
splošno veliko število stavb z azbestno kritino, hkrati pa je v teh občinah 
relativno majhen delež stavb z vlakno cementno kritino. Ker gre za točno 
določene občine, je možno ugotoviti točne naslove vseh stavb v tej občini in 
podjetje lahko pošlje lastnikom teh stavb ponudbe za zamenjavo kritine. Ker so 
opisane tudi druge lastnosti teh občin, npr. da so ruralne in da je potencial pri 
spremljevalnih kmečkih poslopjih, lahko podjetje temu primerno prilagodi ton 
komunikacije omenjenega direktnega trženja oziroma pošiljanja ponudb. 

Na dileme podjetja sem, s pomočjo geografskega in tradicionalnega 
podatkovnega rudarjenja, s tem torej podal dokaj izčrpne odgovore. Pri tem 
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sem seveda uporabil podatke podjetja o krovcih, pri katerih sem iz poštne 
številke njihovega naslova dobil njihove geo-X in geo-Y koordinate. 
Podatkovno rudarjenje je temeljilo tudi na podatkovnem skladišču, zgrajenem 
na podlagi podatkov SURS-a, kjer je bila osnova občina. 

3.3.4. Povzetek rezultatov in stroškov/koristi, ki bi jih lahko 
imeli namišljeni poslovni subjekti na podlagi analiziranih 
primerov 

Pred zaključnim poglavjem, ki sledi, bo v tem razdelku narejen sistematični 
pregled vseh analiz podatkovnega rudarjenja in povzetek stroškov/koristi, ki so 
jih oziroma bi jih lahko od tega imela omenjena podjetja oziroma podjetje. 
Omenjeni sistematični pregled je podan v nekaj naslednjih tabelah, kjer se 
vsaka tabela nanaša na primer podatkovnega rudarjenja, obravnavanega v 
magistrskem delu. 

Tabela 3: Primer podatkovnega rudarjenja iz prve študije primera 

Osnovne 
lastnosti  Komentar 

Kontekst 

Popolnoma namišljen, kljub temu bi lahko bil zanimiv za 
naslednje poslovne in druge subjekte, če bi ga bolj razdelal: 

- za gradbena podjetja, ki se ukvarjajo z osnovnimi in 
zaključnimi gradbenimi deli, 

- za kadrovsko podjetje, ki se ukvarja z naborom 
gradbenih delavcev, 

- za vladno službo, ki skrbi za enakomeren regionalni 
razvoj. 

Raziskovalna 
dilema 

Poenostavljen primer podatkovnega rudarjenja za »ogrevanje« 
pred drugo študijo primera. Preverjanje povezave med 
spremenljivko »število novih stavb« in razvitostjo občine. 

Uporabljena 
metoda 
obdelave 

Tradicionalno podatkovno rudarjenje z metodo odločitvenih 
dreves, za kar je bilo uporabljeno namensko orodje oziroma 
program ORANGE. 

Vir podatkov Podatkovno skladišče na nivoju občine. Vir podatkov so 
javno dostopni podatki SURSa. 

Rezultati 
Ugotovljeno je bilo, da obstaja sorazmerna povezava med 
številom načrtovanih novih stavb v občini ter določenimi 
kazalci, ki med drugim kažejo tudi na razvitost občin. 
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Prispevek k 
višji poslovni 
vrednosti za 
poslovne in 

druge subjekte 

Ker je šlo bolj za »ogrevanje«, ni izpostavljenih večjih 
poslovnih vrednosti.  

Kljub temu pa bi lahko npr. kaka vladna služba, ki npr. 
načrtuje enakomeren regionalni razvoj, uporabila analogijo iz 
študije primera in na podlagi podobnega podatkovnega 
rudarjenja iskala objektivne temelje za svoje delo. 

Stroški26 
podatkovnega 
rudarjenja 

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
definiranja ciljev.  

Za izbor vira podatkov so bile porabljene približno 4 ure za 
strokovno bolj zahtevna dela.  

Za samo izgradnjo podatkovnega skladišča je bilo porabljenih 
32 ur za strokovno bolj zahtevna dela in 16 ur za bolj 
rutinska dela.  

Za samo podatkovno rudarjenje so bile porabljene 4 ure za 
strokovno bolj zahtevna dela in za analizo in interpretacijo 
rezultatov dodatne 4 ure.  

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
distribucije znanja. 

 

                                                 
26 Višina urnih postavk ni točno opredeljena zaradi varovanja poslovne 
skrivnosti, je pa možno pri raznih kadrovskih podjetjih pridobiti okvirne urne 
postavke za strokovno bolj zahtevna dela in bolj rutinska dela na področju 
obdelav podatkov. Bolj zahtevna dela predpostavljajo strokovnjaka, ki je vešč 
uporabe kakega namenskega orodja za podatkovno rudarjenje, kot. je npr. 
ORANGE in ki je metodološko in teoretsko podkovan. Bolj rutinska dela pa 
predpostavljajo osebo, ki ima le osnovno informacijsko pismenost in zna 
uporabljati orodja kot so Word, Excel, Internet Explorer in podobno.V urni 
postavki so vključeni tudi vsi stroški, ki jih imajo omenjeni kadri pri svojem 
delu. Če analizirano podjetje nima omenjenega kadra, se lahko odloči za 
zunanje izvajanje storitve (angl. Outsourcing), sicer mora računati na 
izobraževanje lastnih kadrov, kar je lahko še dodaten strošek. 
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Tabela 4: Primer (a) podatkovnega rudarjenja, predstavljenega pri drugi 
študiji primera 

Osnovne 
lastnosti  

Komentar 

Kontekst 

Gre za študijo primera konkretnega podjetja, ki se ukvarja s 
proizvodnjo strešne kritine, pri čemer je poslovna situacija 
namišljena (predvsem zaradi varovanja poslovnih skrivnosti). 
Kljub temu gre za relativno kompleksno in realistično 
poslovno situacijo. 

Raziskovalna 
dilema 

- V koliko skupin se - glede na geografsko porazdelitev 
krovcev -  splača razdeliti krovce? 

- Glede na geografsko porazdelitev krovcev in optimalno 
število skupin  je potrebno določiti ožji izbor krovcev, ki bi 
lahko postali regionalni koordinatorji. 

Uporabljena 
metoda 
obdelave 

Geografsko podatkovno rudarjenje z metodo voditeljev, pri 
čemer je bilo uporabljeno namensko orodje oziroma program 
ORANGE.  

Programsko orodje RegioGraph/District pa je služilo 
predvsem za grafične ponazoritve na zemljevidu in za 
pretvorbo naslovov krovcev v geografske koordinate. 

Vir podatkov Internetna stran konkretnega podjetja. 

Rezultati 

Na podlagi kriterijske funkcije razvrščanja z metodo 
voditeljev, je bilo ugotovljeno, da se splača krovce razvrstiti 
v 5 skupin. 

Skupine so bile tudi grafično prikazane na zemljevidu 
Slovenije, kjer so bile prikazane tudi cestne povezave. 

Poleg same razvrstitve krovcev v 5 skupin, so bili prikazani 
tudi centroidi skupin. Podjetju se splača zaradi geografske 
centralnosti izbirati regijske koordinatorje, ki so v bližini 
centroidov. 

 

Prispevek k 
višji poslovni 
vrednosti za 
poslovne in 

druge subjekte 

Podjetje bi na podlagi rezultatov razvrščanja v skupine lahko 
pripravilo boljšo porazdelitev krovcev v skupine, kot če bi to 
naredilo naključno, oziroma boljšo, kot če bi jo naredilo 
vodstvo podjetja na podlagi intuicije.  
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Prispevek k 
višji poslovni 
vrednosti za 
poslovne in 

druge subjekte 

 

Podjetje je dobilo tudi objektivne kriterije za določanje 
kandidatov za regionalne koordinatorje (bližina centroidu).  

Tudi slednji predlog je boljši od naključnega oziroma najbrž 
boljši od izbora kandidatov izključno glede na intuicijo 
vodje. 

 

Stroški 
podatkovnega 
rudarjenja 

 

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
definiranja ciljev.  

Za izbor vira podatkov sta bili porabljeni približno 2 uri za 
strokovno bolj zahtevna dela.  

Za samo izgradnjo podatkovnega skladišča je bilo porabljenih 
5 ur za strokovno bolj zahtevna dela in 12 ur za bolj rutinska 
dela.  

Za samo podatkovno rudarjenje je bilo porabljenih 10 ur za 
strokovno bolj zahtevna dela in za analizo in interpretacijo 
rezultatov dodatnih 10 ur.  

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
distribucije znanja. 
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Tabela 5: Primer (b) podatkovnega rudarjenja, predstavljenega pri drugi 
študiji primera 

Osnovne 
lastnosti  

Komentar 

Kontekst 

Gre za študijo primera konkretnega podjetja, ki se ukvarja s 
proizvodnjo strešne kritine, pri čemer je poslovna situacija 
namišljena (predvsem zaradi varovanja poslovnih skrivnosti). 
Kljub temu gre za relativno kompleksno in realistično 
poslovno situacijo. 

Raziskovalna 
dilema 

- Kje v Sloveniji lahko v bodoče pričakujemo največ posla pri 
zamenjavi azbestnih kritin z vlakno cementnimi? 

- Ali bi bilo možno regijsko porazdelitev krovcev 
optimalizirati in po potrebi rekrutirati nove krovce oziroma 
določene krovce izločiti iz mreže pooblaščenih krovcev 
glede na bodoči posel, omenjen pri prejšnji točki?  

Uporabljena 
metoda 
obdelave 

Tradicionalno podatkovno rudarjenje z metodo odločitvenih 
dreves, z namenskim orodjem oziroma programom ORANGE.  

Uporabljen je bil tudi program Regiograph/District za izris 
podatkov na zemljevid Slovenije ter za diskretizacijo dveh 
numeričnih spremenljivk v eno kategorično (NIŠA). 

Vir podatkov 

Internetna stran konkretnega podjetja in podatkovno 
skladišče na nivoju občine, pridobljeno iz javno dostopnih 
podatkov SURSa. 

Izdelan je bil vsebinski izbor spremenljivk iz podatkovnega 
skladišča, ki so se nanašale na raziskovano dilemo. 

Rezultati 

Podjetje lahko pričakuje veliko posla v občinah, ki so bile 
označene kot NIŠA=D, kjer je relativno veliko stavb z 
azbestno kritino in relativno malo stavb z vlakno cementno, 
kar pomeni, da je velik potencial za menjavo azbestnih kritin. 

Prikazan je bil geografski prikaz občin skupine NIŠA=D in 
relativni položaj krovcev. 

Prispevek k 
višji poslovni 
vrednosti za 
poslovne in 

druge subjekte 

 

V konkretnem primeru je prispevek k višji poslovni vrednosti 
za podjetje nesporen. Prikazano je namreč bilo, kje je nova 
niša, na podlagi katere lahko podjetje pridobi dodaten posel.  
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Prispevek k 
višji poslovni 
vrednosti za 
poslovne in 

druge subjekte 

 

Na podlagi omenjene niše lahko tudi optimalizira svojo 
mrežo krovcev. Zaradi geografske definicije niše in povezave 
med občino in poštno številko, je možno sestaviti ozek izbor 
stavb, na katere je možno pošiljati ponudbe oziroma uporabiti 
direktno trženje. Ker je seznam zelo »ozek«, je pri 
omenjenem direktnem trženju precej manj stroškov, kot če bi 
podjetje pošiljajo ponudbe ali prospekte po celi Sloveniji. 

Poleg tega so bile občine iz kategorije NIŠA=D še dodatno 
opisane, tako da podjetje lahko temu primerno tudi prilagodi 
ton komunikacije. Gre namreč za bolj ruralno okolje in velika 
verjetnost je, da bi potencialni novi posel bil zamenjava 
kritin spremljajočih kmečkih objektov v izbranih občinah. 

Stroški 
podatkovnega 
rudarjenja 

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
definiranja ciljev.  

Za izbor vira podatkov so bile porabljene približno 4 ure za 
strokovno bolj zahtevna dela.  

Za samo izgradnjo podatkovnega skladišča je bilo porabljenih 
32 ur za strokovno bolj zahtevna dela in 16 ur za bolj 
rutinska dela.  

Za samo podatkovno rudarjenje je bilo porabljenih 12 ur za 
strokovno bolj zahtevna dela in za analizo in interpretacijo 
rezultatov dodatnih 12 ur.  

Ker gre za namišljen poslovni primer, ni podatka o stroških 
distribucije znanja. 

 

V nadaljevanju so podrobneje analizirani stroški predvsem druge študije 
primera, saj je omenjena druga študija primera veliko bolj realistična kot prva 
ter zaradi tega veliko bolj primerna za stroškovno analizo.  

Kot je iz tabele 4 in tabele 5 razvidno, podatka o stroških definiranja ciljev in 
distribucije znanja ni možno pridobiti, ker gre za namišljen primer. Kljub temu 
je v tabeli 6 prikazan izračun stroškov, ki predpostavlja: 

- 8 ur za definiranje ciljev, 

- 8 ur za distribucijo znanja. 

Omenjene ure v zgornjih dveh alinejah predpostavljajo tudi sestanke in 
korespondenco, pri čemer gre za seštevek porabljenih ur, ne glede na število 
oseb (npr. 8h lahko pomeni tudi 4 ure, če sta na sestanku dva analitika). 
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Tabela 6: Prikaz analitičnih ur pri drugi študiji primera  

 prvi dve operacionalni vprašanji     drugi dve operacionalni vprašanji    

faza 

višja urna 
postavka 

nižja urna 
postavka 

višja urna 
postavka 

nižja urna 
postavka 

definiranje ciljev 

in izbor vira 

podatkov 

8 ur (cilji) 
2 uri (vir p.) 

 
8 ur (cilji) 

4 ure (vir p.) 
 

izgradnja 

podatkovnega 

skladišča 
5 ur 12 ur 32 ur 16 ur 

podatkovno 

rudarjenje 
10 ur  12 ur  

analiza rezultatov 

in distribucija 

znanja 

10 ur (analiza) 
8 ur (distrib.z.) 

 
12 ur 

8 ur (distrib.z.) 
 

 

Pri drugi študiji primera je šlo za iskanje odgovorov na 4 operacionalna 
vprašanja, pri čemer so v levih dveh stolpcih tabele 6 prikazane porabljene ure 
za analizo prvih dveh operacionalnih vprašanj, pri desnih dveh stolpcih pa ure, 
porabljene za analizo drugih dveh operacionalnih vprašanj. 

Ker analiza pri prvih dveh operacionalnih vprašanjih temelji na geo-
koordinatah krovcev, druga pa predvsem na podatkovnem skladišču podatkov 
SURS-a, se lahko - vse prikazane ure iz tabele 6 - poljubno sešteva, tako po 
vrsticah, kakor tudi po stolpcih. 

Na sliki 26 sledi prikaz seštevka ur glede na faze podatkovnega rudarjenja 
(glede na vrstice tabele 6), kjer je med drugim tudi razvidno, da je bilo vsega 
skupaj za projekt podatkovnega rudarjenja pri drugi študiji primera porabljenih 
147 analitičnih ur, kar je približno strošek ene mesečne plače enega analitika27. 

S slike 26 je tudi razvidno, da je bilo največ časa potrebnega za samo izgradnjo 
podatkovnega skladišča, kar je konsistentno s sliko 2, ki je bila prikazana v 
teoretskem delu magistrske naloge.  

                                                 
27 To je le primer za ilustracijo višine strokša in ne števila analitikov ali 

časovnega obdobja (npr. če bi na projektu delala dva analitika, bi torej to bilo 

enakovredno dvem pol mesečnim plačam omenjenih analitikov). 
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Slika 26: Seštevek analitičnih ur glede na fazo podatkovnega rudarjenja 
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Glede na prihodek, ki bi ga lahko podjetju prinesel nov posel iz predlagane 
niše podjetja, je strošek ene mesečne plače enega analitika relativno majhen 
strošek.  

Kot je razvidno iz interpretacije slike 24, bi na podlagi podatkovnega 
rudarjenje lahko podjetje pridobilo kar nekaj novega posla. Pri tem gre za izbor 
10 občin, kjer ima vsaka več kot 115 kmetij s spremljevalnimi kmečkimi 
poslopji in velika večina od njih bi potrebovala zamenjavo azbestno-cementne 
strešne kritine.  

Govora je torej o več kot 1000 stavb28 s potencialom za zamenjavo azbestno-
cementne kritine z vlakno-cementno. Ker je azbest škodljiv, ga je potrebno 
zamenjati, ne glede na samo starost strešne kritine. 

Ker podatkov v zvezi s poslovanjem konkretnega podjetja nimam, težko 
ocenim kakšne dobičke si lahko podjetje s tem poslom cca. 1000 stavb obeta. 
Le na podlagi dobička iz omenjenega posla bi lahko natančno ocenil koristi 
podatkovnega rudarjenja. Kljub temu je razvidno, da je novega potencialnega 
posla kar precej in da ena mesečna plača analitika glede na to najbrž ne bi 
predstavljala velikega stroška. 

                                                 
28 Gre za 10 občin, kjer je v vsaki več kot 115 kmetij s spremljevalnimi kmečkimi poslopji. 

Če to pomnožimo, dobimo številko, ki je večja od 1000. 
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Katerikoli novi posel ali nova tržna niša običajno predpostavlja določena 
vlaganja v trženje, tako da bi to najbrž bil primer tudi pri analiziranem 
podjetju. Če bi se konkretno podjetje odločilo za direktno trženje, bi lahko 
vsako »oženje« seznama prejemnikov ponudb in gradiva pomenilo dodaten 
prihranek. S predstavljenim podatkovnim rudarjenjem je bilo doseženo ravno 
omenjeno »oženje«, torej posredno tudi prihranek. 

Tudi če bi se analizirano podjetje odločilo za kake druge načine trženja, kot so 
npr. oglasi v časopisih, bi na podlagi ugotovitev iz podatkovnega rudarjenja 
imelo ravno tako koristi. Ker je bilo ugotovljeno, da je ciljna populacija 
kmečko prebivalstvo v točno določenih občinah, bi lahko npr. podjetje 
oglaševalo v kakem lokalnem glasilu namenjenemu kmečkemu prebivalstvu. Na 
podlagi znanja, pridobljenega iz podatkovnega rudarjenja, bi lahko podjetje 
usmerilo svoje trženje, določilo ton komunikacije in podobno, s čimer bi 
doseglo večje trženjske učinke. To so torej tudi koristi predstavljenega 
podatkovnega rudarjenja iz druge študije primera. 

Same koristi, ki bi prišle z reorganizacijo krovcev, je zaradi namišljenega 
poslovnega primera težko ovrednotiti v denarju, vendar je velika verjetnost, da 
bi podjetje z geografskim podatkovnim rudarjenjem bolje geografsko razdelilo 
krovce v skupine in določilo regionalne koordinatorje, kot če bi to naredil 
vodja krovcev na podlagi lastne presoje oziroma intuicije. Če nič drugega, je s 
tem podjetje dobilo objektivne kriterije za določanje kandidatov za regionalne 
koordinatorje (bližina centroidu) in objektivne kriterije za razvrščanje krovcev 
v skupine. 

Če povzamem ugotovitve stroškovne analize podatkovnega rudarjenja pri drugi 
študiji primera, lahko rečem, da lahko podatkovno rudarjenje prinese kar nekaj 
koristi. Na podlagi okvirne ocene je možno sklepati, da je strošek glede na 
koristi relativno majhen. 

4. ZAKLJUČEK 

 

Uvodoma je bilo omenjeno, da ima magistrsko delo dva cilja. Prvi cilj se 
nanaša na izgradnjo podatkovnega skladišča na nivoju občine ali poštne 
številke, ki je sredstvo za doseganje drugega cilja, ki predpostavlja, da imajo 
lahko podjetja - zaradi tradicionalnega in geografskega podatkovnega 
rudarjenja - poslovne koristi. Slednje je bilo v ravnokar prikazani stroškovni 
analizi druge študije primera tudi nazorno prikazano. 

Magistrsko delo se v empiričnem delu večinoma osredotoča na primer enega 
podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo vlakno cementne strešne kritine in ki ima 
svojo mrežo pooblaščenih krovcev. Kljub tej omejenosti na ta konkretni 
primer, je možno iskati analogijo poslovnih koristi zaradi podatkovnega 
rudarjenja tudi pri drugih poslovnih subjektih, ki so lahko tudi iz drugih panog. 
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Na katere panoge bi lahko prenesli primer, je odvisno tudi od javno dostopnih 
in internih podatkov poslovnih in drugih subjektov. Pri slednjem iskanju 
analogije je potrebno imeti v mislih tudi to, da je bilo že iz javno dostopnih 
podatkov SURSa možno najti relativno dobro nišo in ostale predstavljene 
koristi za analizirano podjetje. Če bi v podatkovno skladišče vključili še 
interne podatke analiziranega podjetja, kot je npr. podatek o prodaji ali kak 
drug podatek poslovanja, bi s podatkovnim rudarjenjem lahko dosegli še več. Z 
drugimi besedami bi rekel, da je študija primera omejena, ker se osredotoča 
večinoma na javno dostopne podatke SURS-a, kar je potrebno upoštevati pri 
sklepanju iz namišljene situacije na realne poslovne situacije, vendar je kljub 
temu prikazanih kar nekaj koristi, ki bi jih lahko imela podjetja pri 
podatkovnem rudarjenju na omenjenih javno dostopnih podatkih. 

Ravnokar povedano pa zna biti tudi »dvorezen meč«, saj bi se prikazano 
podatkovno rudarjenje lahko uporabilo tudi proti analiziranemu podjetju, npr. s 
strani (morebitne) konkurence. Ker je bilo podatkovno rudarjenje narejeno na 
podlagi javno dostopnih podatkov, so posledično ti podatki dostopni tudi 
konkurenci. Slednja lahko s podatkovnim rudarjenjem pridobi znanja, ki jih 
lahko uporabi pri »konkurenčnem boju« oziroma potencialnem prevzemu posla.  

Ker je v magistrskem delu poleg empiričnega dela, predstavljen tudi teoretični 
del, je možno iskati določene posredne koristi tudi iz tega dela. Zaradi 
sistematičnega pregleda teorije podatkovnega rudarjenja in zaradi primerov 
razlage odločitvenih dreves in metode voditeljev, bi bilo možno določene dele 
magistrskega dela uporabiti tudi kot pripomoček pri seznanjanju vodilnih v 
podjetjih in drugih zainteresiranih z osnovami izbranih metod in s 
predstavljenimi vidiki izgradnje podatkovnih skladišč. V zvezi s slednjim so 
bile podane tudi prednosti/slabosti ter priložnosti/nevarnosti izgradnje 
podatkovnih skladišč na nivoju občine ali poštne številke, tako da lahko vsak 
poslovni ali drugi subjekt sam presodi, ali je izgradnja takega podatkovnega 
skladišča sploh primerna za določen konkretni poslovni problem. Ker 
magistrsko delo vključuje tudi uporabo programa ORANGE in pozicijo tega 
namenskega orodja v primerjavi z drugimi, si lahko z magistrskim delom 
poslovni in drugi subjekti posredno pomagajo pri odločitvi, ali je program 
ORANGE primeren za njihov primer podatkovnega rudarjenja. Omenjenih je 
bilo kar nekaj različnih metod podatkovnega rudarjenja ter kratek pregled, v 
katerih primerih je dobro uporabiti ene in v katerih primerih druge metode, kar 
se prav tako lahko uporabi kot pripomoček pri seznanjanju zainteresiranih s 
podatkovnim rudarjenjem. 

Magistrsko delo je lahko tudi prispevek k sami teoriji s področja podatkovnega 
rudarjenja, saj išče povezavo med tradicionalnim in geografskim podatkovnim 
rudarjenjem. Vezni člen te povezave je v konkretnem primeru podatkovno 
skladišče na nivoju občine ali poštne številke, predvsem zaradi dejstva, da je 
možno vsakemu podatku (spremenljivki oz. atributu) iz tako pripravljenega 
podatkovnega skladišča dodati tudi prostorsko oziroma geografsko 
komponento. Ravno zaradi tega je geografsko podatkovno rudarjenje 
izpostavljeno tudi v samem naslovu magistrskega dela. Po tem pristopu se tudi 
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magistrsko delo razlikuje od drugih del, ki obravnavajo bodisi tradicionalno, 
bodisi geografsko, prostorsko in druga podatkovna rudarjenja. 

Čisto za konec bi rad omenil tudi širši kontekst, ki ga ima lahko magistrsko 
delo: v njem sta sicer predstavljeni dve študiji primera, osredotočeni na 
Slovenijo, vendar bi se lahko metodologijo iz omenjenih študij preneslo tudi na 
kako drugo državo ali skupine držav, saj imajo - več ali manj - tudi druge 
države občine in/ali poštne številke oziroma zip-kode. 
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SLOVAR UPORABLJENIH IZRAZOV 

slovenski izraz ali 
kratica 

angleški izraz ali 
kratica 

krajša razlaga 

podatkovno 
skladišče 

Data Warehouse 
Gre za bazo podatkov, 
namenjeno odločanju na podlagi 
predhodne analize. 

področno 
podatkovno 
skladišče 

Data Mart 

Gre za »podmnožico« 
podatkovnega skladišča, ki je 
definirana glede na različne 
kriterije, npr: glede na panogo 
raziskovanja, glede na vsebino 
podatkov itd. 

sploščena tabela Flatten Table 
Gre za tabelo, ki se jo dobi na ta 
način, da se strukturirano bazo 
podatkov pretvori v eno tabelo. 

lepljenje oziroma 
»parjenje« tabel 

Merge 

Postopek, ko se iz dveh ali več 
tabel naredi ena tabela, tako da 
se »pari« vrstice tabele na 
podlagi skupnega ključa. 

agregiranje 
podatkov 

Agregate 

Postopek, ko se več različnih 
zapisov iz baze ali tabele med 
seboj združi s pomočjo 
statističnih ali drugih funkcij, 
kot so povprečja, mediane, vsote, 
štetja vrednosti itd. 



 
-76 - 

»zlivanje podatkov« Data Fusion 

Gre za metode, s pomočjo katerih 
je možno lepljenje tabel iz 
različnih virov, ki sicer nimajo 
skupnih ključev. Pri tem se 
uporabljajo relativno kompleksni 
statistični ali matematični 
algoritmi. 

podatkovno 
rudarjenje 

Data Mining 

Gre za iskanje zakonitosti, 
vzorcev ali gibanj v veliki 
količini podatkov, zbirki ali 
skladišču podatkov, z uporabo 
namenskih orodij.  

Slednja namenska orodja 
vsebujejo (pol)avtomatske 
metode, s katerimi je možno 
podatke razvrstiti glede na 
pomembnost. 

Sinonimi: izkopavanje podatkov, 
odkrivanje zakonitosti v 
podatkih, podatkokop. 

geografsko 
podatkovno 
rudarjenje 

Geographic Data 
Mining 

Podatkovno rudarjenje, ki se 
izvaja na geografskih podatkih. 

prostorsko 
podatkovno 
rudarjenje 

Spatial Data Mining 

Podatkovno rudarjenje, ki se 
izvaja na prostorskih podatkih 
(Geografski podatek je lahko ena 
vrsta prostorskega podatka, tako 
da gre lahko za širšo definicijo 
geografskega podatkovnega 
rudarjenja.) 

segmentacija ali 
razvrščanje z 

metodo voditeljev 
K-means Clustering 

Ekploratorna statistična metoda 
in metoda podatkovnega 
rudarjenja, ki razvršča podatke 
(enote) na podlagi prostorske 
(evklidske) bližine. Pri tem išče 
tako razvrstitev, da so si enote 
znotraj skupin čim bolj podobne, 
same skupine med seboj pa čim 
bolj različne. 



 
-77 - 

odločitvena drevesa Decision Trees 

Metoda podatkovnega rudarjenja, 
ki jo je moč uporabiti za 
razvrščanje, napovedovanje ali 
opis zakonitosti v podatkih. Ime 
je dobila zaradi razvejanega 
grafičnega prikaza, ki spominja 
na drevo. 

odkrivanje znanja iz 
baz podatkov 

KDD – Knowledge 
Discovery from 

Databases 

Proces odkrivanja doslej 
neznanega in potencialno 
uporabnega znanja iz podatkov. 
Nekateri avtorji enačijo ta pojem 
s pojmom podatkovnega 
rudarjenja. Nekateri avtorji 
obravnavajo pojem kot ožji 
pojem od podatkovnega 
rudarjenja, nekateri pa kot širši 
pojem, oziroma da je podatkovno 
rudarjenje samo ena faza v 
procesu odkrivanja znanja. 

splošna javna 
licenca 

GPL – General 
Public License 

Splošna licenca, ki je zastonj 
oziroma je ni potrebno plačati. 
Ima pa nekatere druge pogoje, ki 
jih je pri uporabi tako licencirane 
programske opreme potrebno 
upoštevati. 

odprto-kodna 
programska oprema 

Open Source 

Programska oprema, ki ima javno 
dostopno izvorno kodo, ki jo 
lahko uporabniki sami 
nadgrajujejo, pod pogojem, da so 
tudi omenjene nadgradnje javno 
dostopne in še pod nekaterimi 
drugimi pogoji. 

 

 


