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VYUŽITIE BUSINESS INTELIGENCIE
PRI ANALÝZE MANAŽÉRSKYCH DÁT
V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
USING A BUSINESS INTELLIGENCE TO ANALYSE THE PERFORMANCE
IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
Marián Halaj 1
Marián Halaj pôsobí ako externý doktorand na Fakulte managementu Univerzity
Komenského Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje problematike pokročilých metód
analýzy manažérskych dát, osobitne v oblasti business inteligencie.
Marián Halaj studies as a part-time doctoral student at Faculty of Management of the
Comenius University in Bratislava. His research work is focused on advanced methods of
managerial data analyses particularly in the field of business intelligence.
Abstract
This article analyses managerial data in automotive industry using business intelligence (BI)
tools. The aim is to analyse the engineering data from the automotive production plant and
from engineering department.
Key words: business intelligence, analysis, data cleansing
Abstrakt
Tento článok sa zaoberá analýzou manažérskych dát v prostredí automobilovej výroby,
pričom pri samotnej analýze sú využité metódy business inteligencie. Cieľom je vyhodnotiť
inžinierske dáta získané vo výrobnom podniku, ako aj v korporátnom inžinierskom oddelení.
Kľúčové slová: business inteligencia, analýza, čistenie dát
Úvod
Presné, prehľadné a úplné reportovanie dosiahnutých výsledkov sa v dnešnej dobe stáva
kľúčovým faktorom úspechu, či už sa jedná o malé projekty alebo podniky s tisíckami
zamestnancov. Automobilový priemysel nevynímajúc. V odvetví s obrovskou konkurenciou,
veľmi krátkym časovým taktom vo výrobe a intervalom zavádzania zmien v produkte môže
mať i sebemenšia nepresnosť v analýzach obrovský vplyv na výsledok hospodárenia či
nebodaj bezpečnosť zákazníkov. Tento článok sa zaoberá analýzou manažérskych dát na
oddelení inžinieringu, teda návrhu jednotlivých systémov vozidla. Cieľom je odhaliť kritické
(najdlhšie trvajúce) aktivity pri návrhu vozidla, ktoré môžu manažmentu pomôcť
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optimalizovať procesy a naviesť pomoc správnym smerom. K dosiahnutiu tohoto cieľa sú
využité prostriedky disciplíny business inteligencie.
Základy business inteligencie
Business inteligencia (skratka BI z anglického Business intelligence) je definovaná ako
procesy, technológie and prostriedky potrebné k premene dát na informácie, následne
informácií na znalosti, a znalosti na plány, ktoré vedú k výnosným obchodným transakciám
(IBM SOFTWARE GROUP). BI zahŕňa skladovanie dát, business analytiku a znalostný
manažment. Ako ukazuje Obrázok 1, jadrom systému BI sú jeho komponenty. Ku kľúčovým
komponentom patrí dátová transformácia. Pred spracovaním dát systémom BI je nutné
zabezpečiť, aby spracovávané dáta mali určitú štruktúru, resp. aby mali určité parametre,
v angličtine stručne popísané systémom 5C. Podľa (Sherman, 2007) je to: čistota,
konzistentnosť, konformita, aktuálnosť a úplnosť (angl. Clean, Consistent, Conformed,
Current, Comprehensive). V prípade, že spracovávame rozsiahle a neštruktúrované dátové
súbory, tzv. big data, uvažujeme tu ďalšie tri parametre: objem, rýchlosť a rôznorodosť
(Dummies).

Obr. 1 – Všeobecná koncepcia architektúry Business Intelligence
Zdroj: Čarnický, 2007

Týchto 5 parametrov je možné dosiahnuť čistením dát (Obrázok 2), kde sa neštruktúrované a
neúplné data transformujú na štruktúrované, vhodné pre ďalšie spracovanie počítačom.
Čistenie dát je vlastne proces detekovania a opráv (výmazu) poškodených dát z tabuliek či
databáz. Vzťahuje sa teda na nekompletné, nesprávne, nepresné alebo irelevantné časti dát
a následne ich nahradenie, úpravu, prípadne výmaz. Čo sa týka neštruktúrovaných dát, jedná
sa o počítačom spracovávanú informáciu, ktorá buď nemá dátový model, alebo ju nie je
možné spracovať počítačovým programom (Sherman, 2007).
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Obr. 2 – Proces business inteligencie
Zdroj: vlastné spracovanie

Základný proces čistenia dát je uvedený na Obrázku 3 a pozostáva z 8 základných krokov.
Realizácia celej tejto sekvencie zabezpečí, že sa dáta z rôznych zdrojov zlúčia dokopy s
minimálnou redundanciou / neúplnosťou a vo forme vhodnej pre ďalšie spracovanie.

Obr. 2 – Proces business inteligencie
Zdroj: dataentryoutsourced, vlastné spracovanie

Analýza klasickým spôsobom
Analýza klasickým spôsobom, t.j. filtrovaním a manuálnym vyhodnocovaním dát v tabuľke,
bola realizovaná z cieľom získania referenčných výsledkov pre porovnanie s BI metodikou. V
rámci nej bol analyzovaný súbor 2500 položiek, obsahujúcich riešenia inžinierskych
problémov. Ako ukazuje Tabuľka 1, inžinierom trvalo v priemere 5 dní, aby na probléme
vôbec začali pracovať, pričom navrhnúť a schváliť technické riešenie trvalo 57 dní. Fyzická
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implementácia (ktorá je ale v prípade tejto štúdie len doplnkovou informáciu, nie je
predmetom skúmania) bola v priemere 36 dní. Výsledky sú zaokrúhlené celé čísla s
uvažovaním 8 pracovných hodín na deň.
Otvorenie
Počet dní

5.00

Inžinierske
spracovanie
57.00

Fyzická implementácia
36.00

Tabuľka 1 – Priemerné trvanie aktivity
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 2 podáva detailnejší pohľad na jednotlivé inžinierske aktivity, presnejšie na 5
najčastejšie riešených oblastí z celkových 96 riešených. Hoci analýza je dostatočne detailná a
presná, celkový čas na jej realizáciu bol vyše 7 hodín.
Otvorenie

Nesprávne použitie dielu
Množstvo použitého dielu
Káble
Dodávateľská kvalita
Obklady

Inžinierske
spracovanie
1.00
57.00
8.00
34.00
2.00
7.00
7.00
11.00
4.00
2.00
Tabuľka 2 – Najčastejšie riešené oblasti
Zdroj: vlastné spracovanie

Fyzická implementácia
24.00
92.00
31.00
13.00
64.00

Použitie BI prístupu je zložitejšie, ale vhodnejšie pre spracovanie veľkých dátových súborov
(v desiatkach- až stovkách tisíc položiek). Praktická realizácia BI v tomto prípade zahŕňala
2500 položiek (riadkov v spracovávanej tabuľke) a 90 parametrov (stĺpcov v spracovávanej
tabuľke). Po doplnení chýbajúcich buniek tabuľky, výpočtom z ostatných parametrov, bolo
potrebné minimalizovať počet parametrov cez ich čistenie. Tabuľka 3 prezentuje 12
očistených, z celkového počtu 90 pôvodných parametrov. Tieto zlúčené parametre sú nazvané
clusters (klastre) a získané boli procesom podľa Obrázka 3.
Program
Platforma
Názov problému
Popis problému
Rozsah výskytu
Riziko
Ovplyvnené vozidlo
Výrobná fáza
Dátum otvorenia

Plánované inžinierske vyriešenie
Dátum inžinierskeho vyriešenia
Zatvorené
Tabuľka 3 – Cluster
Zdroj: vlastné spracovanie
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Legenda ku Tabuľke 3:
Programom sa myslí výrobný program
Platforma - skupina vozidiel na rovnakom základe
Názov problému - kľúčové slovo pri zadeľovaní riešených problémov do hlavných kategórií
Popis problému - obšírnejšia skupina slov, tiež referujúca ku kategórii riešeného problému
Rozsah výskytu sa vzťahuje na množstvo ovplyvnených vozidiel k ich celkovému počtu
Riziko - päťstupňová kategorizácia vplyvu udalosti na bezpečnosť vozidla alebo obchodu
Ovplyvnené vozidlo - model vozidla, kde sa problém vyskytol
Dátum otvorenia - dátum, kedy sa problém objavil
Plánované inžinierske vyriešenie - dátum, kedy sa problémom začali inžinieri zaoberať
Dátum inžinierskeho vyriešenia - dátum, kedy inžinieri navrhli riešenie problému
Zatvorené je dátum, kedy sa riešenie zaviedlo do praxe
Tu je však dôležité pripomenúť, že implementácia riešenia výrazne závisí od nestabilných
zákazníckych objednávok jednotlivých variant vozidiel a preto sa analýza zameriava na dátum
inžinierskeho vyriešenia.
Fyzická realizácia BI riešenia, teda klastrov, s využitím jazyka visual basic a pokročilých
funkcií MS Excel je realizovaná spracovaním reťazcov znakov – ich extrakciou, porovnaním
medzi stĺpcami a ich zlúčením. V prípade, že nie je dostupná dovolená (resp. očakávaná)
hodnota ani v jednom stĺpci, ktorými je tvorený klaster, riadok z analýzy vypadáva.
Typ klastru

Dovolená hodnota

Program

Písmeno P + 3 číslice

Popis problému

6 písmen zhodných so slovom z databázy problémov

Kľúčové slovo

4 – 10 písmen abecedy
Tabuľka 4 – Dovolené hodnoty
Zdroj: vlastné spracovanie

Validácia a odstraňovanie duplicít je založené na nasledovných kritériách: dovolená hodnota,
pozitívna a nenulová numerická hodnota, overovanie nulového súčtu čiastkových výsledkov.
Príklad dovolenej hodnoty pre niekoľko vybraných klastrov je uvedený v Tabuľke 4.
Výsledky
Tabuľka 5 prezentuje priemernú hodnotu výsledku, získanú tromi rôznymi spôsobmi –
filtrovaním v tabuľke (po odstránení riadkov s chýbajúcimi bunkami), BI prístupom a
tradičnou analýzou realizovanou skupinou 3 expertov, ktorí poznali historické súvislosti
riešenia daných problémov.
Dni v priemere
Tradičná analýza
BI prístup
Overenie expertom
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Čas do otvorenia

Inžinierske
Čas do otvorenia
vyriešenie
5.00
55.00
35.00
4.00
51.00
Neaplikovateľné
5.00
52.00
Neaplikovateľné
Tabuľka 5 – Prehľad výsledkov získaných rôznou metodikou
Zdroj: vlastné spracovanie

Inžinierske
vyriešenie
-2.00
-6.00
-4.00
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Tabuľka 6 prezentuje detailnejší prehľad výsledkov získaný týmito troma metodikami,
konkrétne výsledky 5 top problémov s najdlhšou dobou inžinierskeho vyriešenia. Pre získanie
dôveryhodnejších výsledkov boli v analýze zohľadnené len problémy s početnosťou výskytu
v databáze 5 a viac.
BI metodika ukázala v porovnaní s tradičnou metodikou obrovské rozdiely vo výsledkoch,
napr. pri kábloch vyše 300%.
Tradičná analýza
Top 5
Nesprávne použitie dielu

Inžinierske
vyriešenie
[dni]
57.00

BI prístup
Top 5

Inžinierske
vyriešenie [dni]

Rozdiel
[%]

Množstvo použitého dielu

34.00

Dodávateľská kvalita

11.00

Nesprávne použitie
dielu
Množstvo použitého
dielu
Vnútorné obklady

109.00

191.00

63.00

185.00

58.00

N/A

Káble

06.00

Teritoriálne odlišnosti

47.00

N/A

Strop

02.00

Káble

19.00

317.00

Tabuľka 6 – Top 5 problémov analyzovaných tradičnou a BI metodikou
Zdroj: vlastné spracovanie

Keď však pozrieme na výsledky získané tradičnou metodikou vykonanou expertami (Tabuľka
7) v odbore, rozdiely sú oveľa menšie, v dvoch z piatich prípadov dokonca nulové. Tieto
rozdiely a podobnosti sú pravdepodobne spôsobené štruktúrou a kvalitou vstupných
Tradičná analýza
Top 5

BI prístup
Top 5

Inžinierske
vyriešenie [dni]

Rozdiel
[%]

Miss usage
Nesprávne použitie dielu

Inžinierske
vyriešenie
[dni]
109.00
63.00

Miss usage
Bill of material

109.00
63.00

0.00
0.00

Množstvo použitého dielu

58.00

Interior

54.00

-07.00

Vnútorné obklady
Teritoriálne odlišnosti

47.00
19.00

Territorial
Cable

41.00
20.00

-13.00
5.00

Káble
Tabuľka 7 – Top 5 problémov podľa expertov
Zdroj: vlastné spracovanie

Záver
Predložený článok sa venoval praktickej aplikácii business inteligencie pri analýze
manažérskych dát v prostredí automobilovej výroby. Napriek tomu, že prvotné výsledky
vykazovali až rádovo odlišné výsledky výpočtov oproti klasickej metodike, po zvalidovaní
výsledkov expertom boli odchýlky v rozsahu dvoch až siedmych percent, čo je rozhodne
v tolerancii pre využitie tejto metodiky pre potreby manažérskeho plánovania a rozhodovania.
Najvýznamnejším prínosom využitia tejto metodiky je však čas, teda hodiny ľudskej práce.
Analýza skúmanej vzorky 2500 položiek trvala pri využití klasickej metodiky približne 7
hodín, kým po použití prednastaveného systému business inteligencie to trvalo približne
92
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desatinu tohoto času. Metodika je preto obzvlášť vhodná pri spracovaní rozsiahlych dátových
súborov či tzv. real time analýz, teda pracujúcich v reálnom čase. V budúcnosti teda možno
očakávať, že plne nahradí v súčasnosti využívaný spôsob analyzovania dát. Čo sa týka
manažérskeho pohľadu na vec, tu sa očakáva skrátenie dĺžky rozhodovacieho procesu
a výrazne presnejšie výsledky potrebné k jeho realizácii.
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