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РОЗУМІННЯ ДАНИХ ПО CRISP-DM

Життєвий цикл процесу Data Mining процесу згідно з методологією CRISP
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ЗАВДАННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ. 

ШТАТНА СИТУАЦІЯ
І Штатна ситуація - без перевищення санітарно-гігєнічних показників

якості повітря (ГДК м.р.)

Фіксація по кожній станції:

1. Середніх за добу показників концентрації кожної речовини. 

2. Середніх за добу показників напряму і швидкості вітру.

3. Середнього за добу індексу якості повітря (Air quality index, AQI).

4. Відношення середньо-добової концентрації до нормативу ГДКс.д.

5. 3 та 4 по кожному посту зведено - візуалізація діаграмою.

6. Зведення середньо-добових помісячно із фіксацією середньомісячного

значення + візуалізація графіком із лінією середньомісячного.

7. Візуалізація зведення середньо-місячних по кожній станції.

8. Повтор 6 та 7 у річному діапазоні.

9. Формування друкованої версії візуалізації за рік з елементами

вербального аналізу (опис ситуації) та можливими елементами проєктів

рішень.

3 - візуалізація кольором; 

4 - візуалізація показника в таблиці. 3



ЗАВДАННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ. 

НЕШТАТНА СИТУАЦІЯ
ІІ Позаштатна ситуація - перевищення нормативів чистоти атмосферного 

повітря (ГДКм.р.) у розрізі разових вимірювань і у розрізі добової

концентрації (порівняння з ГДКс.д. - якщо середньо-добове значення

перевищує норматив).

Додатково (від початку фіксації перевищення) до І - фіксація:

10. Усереднених даних за 20-ти хвилинний інтервал.

11. Відношення цих даних до ГДКм.р. + візуалізація графіком.

12. Усереднених даних по швидкості та напрямку вітру за відповідний 20-

ти хвилинний інтервал.

13. Порівняльний аналіз поточних разових концентрацій із перевищенням

із аналогічними даними найближчої напівреферентної автоматичної

станції waisala.

14. За умов фіксації мінімум 3 періодів 20-ти хвилинних перевищень -

Формування електронного повідомлення оператору для прийняття

оперативних рішень (мінімум - дзвінок на 1563 і виклик на відповідну

адресу пересувної лабораторії).

15. Додаткова окрема архівація усіх показників періодів перевищень із

можливістю відправлення на експертне оцінювання. 4



ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗВІТУ
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СХЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОМПОНЕНТІВ  
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ІНТЕРФЕЙСИ СТАНЦІЙ VAISALA
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curl https://beacon.vaisala.com/api? 
d=R1234567& 
k=752cdd06eb1c412cb26abeb2164b980f& 
t0=2020-12-29T00:00:00& 
t1=2020-12-29T00:01:00  



ДАНІ СТАНЦІЙ VAISALA
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ДАНІ СТАНЦІЙ VAISALA
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ДАНІ СТАНЦІЙ VAISALA
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ІНТЕРФЕЙСИ СТАНЦІЙ ECO CITY
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"id": "EcoCity_1755", 
        "cityName": "Kremenchuk", 
        "stationName": "KrNU_1_ozon", 
        "localName": "Pershotravneva", 
        "latitude": "49.062451", 
        "longitude": "33.415887", 
        "timezone": "+0300", 
        "pollutants": [ 
            { 
                "pol": "PM2.5", 
                "unit": "ug/m3", 
                "time": "2022-09-02 18:11:15", 
                "value": "68.3", 
                "averaging": "1 minute" 
            }, 
            { 
                "pol": "PM10", 
                "unit": "ug/m3", 
                "time": "2022-09-02 18:11:15", 
                "value": "91.2", 
                "averaging": "1 minute" 

"id": "EcoCity_1755", 
        "cityName": "Kremenchuk", 
        "stationName": "KrNU_1_ozon", 
        "localName": "Pershotravneva", 
        "latitude": "49.062451", 
        "longitude": "33.415887", 
        "timezone": "+0300", 
        "pollutants": [ 
            { 
                "pol": "PM2.5", 
                "unit": "ug/m3", 
                "time": "2022-09-02 18:11:15", 
                "value": "68.3", 
                "averaging": "1 minute" 
            }, 
            { 
                "pol": "PM10", 
                "unit": "ug/m3", 
                "time": "2022-09-02 18:11:15", 
                "value": "91.2", 
                "averaging": "1 minute" 



ДАНІ СТАНЦІЙ ECO CITY
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