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GROMADZENIE, INTEGRACJA I ANALIZA DANYCH 

PRODUKCYJNYCH I JAKOŚCIOWYCH 

Piotr Zawadzki, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

W okresie kilku ostatnich lat możemy zauważyć ewolucyjną zmianę podejścia do wyko-

rzystania informacji na temat produktu w różnych obszarach produkcji farmaceutycznej. 

Z jednej strony zmieniają się wymagania odnośnie sposobu analizowania danych – obej-

mują coraz więcej obszarów, a z drugiej, niezależnie od wytycznych, potrzeba szerszego 

wykorzystania danych coraz częściej zauważana jest przez branżę farmaceutyczną. Niniej-

szy artykuł przedstawia ogólne podejście pozwalające na zbudowanie systemu, który 

poprzez integrację różnych obszarów dotyczących jakości produktu pozwala na uspraw-

nienie procesu wydobywania i analizowania danych.  

Rozwój systemu oceny jakości w przemyśle farmaceutycznym 

W farmacji można wyróżnić kilka obszarów, które związane są z oceną jakości wytwa-

rzanych produktów i które zostały narzucone przez odpowiednie regulacje. Pierwszym 

obszarem jest oczywiście walidacja procesu wytwarzania. W tradycyjnym podejściu 

walidacji procesu (PV – Proces Validation) główny nacisk jest położony na serie walida-

cyjne, natomiast nowym, alternatywnym podejściem sugerowanym przez EMA jest ciągła 

weryfikacja procesu (CPV – Continuous Process Verification), w której środek ciężkości 

związany z zapewnieniem i sterowaniem jakością jest przeniesiony w stronę rutynowej 

produkcji, a nie serii walidacyjnych. 

Podejście CPV kładzie nacisk na analizę ryzyka i podstawy naukowe podejmowanych de-

cyzji. Jest to możliwe, jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie systemy pomiarowe w pun-

ktach, które dadzą możliwość monitorowania jakości kluczowych parametrów produktu 

i procesu na bieżąco, na poszczególnych etapach procesu wytwarzania. Oczywiście warun-

kiem koniecznym zapewnienia odpowiednich informacji są odpowiednie systemy pomia-

rowe na liniach produkcyjnych czy też w laboratorium, natomiast ze względu na mnogość 

różnego rodzaju obszarów i urządzeń pomiarowych zazwyczaj stajemy przed problemem 

zgromadzenia informacji w jednym miejscu.  
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Bez zapewnienia odpowiedniego systemu synchronizacji i przepływu informacji trudno wy-

pełnić zalecenia postawione przez np. EMA (Guideline on Process Validation-draft, 2012): 

 Wytwórca powinien monitorować jakość produktu, aby zagwarantować utrzymanie 

stanu kontroli w czasie komercyjnej części cyklu życia. 

 Monitorowaniu powinny podlegać: 

 jakość materiałów, 

 wyniki kontroli międzyoperacyjnej i wyrobu gotowego, 

 niezgodności i defekty. 

 Dane powinny być zbierane i oceniane w celu zweryfikowania ważności początkowej 

walidacji procesu oraz zidentyfikowania możliwych zmian w strategii kontroli. 

 Zakres i częstotliwość bieżącej walidacji procesu powinna być weryfikowana okreso-

wo i modyfikowana, jeżeli jest to konieczne, podczas cyklu życia produktu, biorąc pod 

uwagę stopień poznania procesu. 

Powyższe punkty są trudne, lub wręcz niemożliwe do spełnienia, jeżeli systemy groma-

dzenia danych są różne i dane są gromadzone w różnych formatach. 

Podobny problem braku integracji danych występuje w przypadku przygotowywania Rocz-

nego Przeglądu Jakości Produktu, który wymaga właśnie zebrania danych z różnych źródeł 

i wykonania ich analizy. Zazwyczaj okazuje się, że jest to bardzo czasochłonny proces 

i jego usprawnienie mogłoby przynieść wyraźnie oszczędności. 

Dochodzimy tutaj do kolejnego aspektu rozwoju systemu oceny jakości. Otóż często, np. 

w trakcie analizy danych z przeglądu jakości, ujawniane są trendy, które negatywnie 

wpływają na jakość produktu lub wręcz są powodem strat finansowych. Mając dane 

i możliwość łatwego ich przetwarzania, można odkryć niepokojące zjawiska dużo wcześ-

niej, co np. może zapobiec produkcji serii, której jakość będzie niezadowalająca. Zastoso-

wanie zintegrowanego systemu przechowywania danych pozwala na przyspieszenie 

podejmowania decyzji opartych na wydobytej z danych wiedzy, poznawanie procesu 

i redukcję zmienności kluczowych parametrów jakościowych. Wszystkie te działania idą 

w kierunku spełnienia zamysłu wyrażonego między innymi przez FDA (Food and Drug 

Administration), według którego wytyczne odnośnie jakości sugerują zastosowanie roz-

wiązań, dzięki którym można produkować nie tylko lepiej, ale również taniej. 

Podsumowując, system zbierania i analizy danych powinien zawierać elementy, które 

zapewnią zgodność w wymaganiami CPV:  

 wykrywanie nieplanowanych odejść od celu. 

 ocena i wykrycie zwiększonej zmienności, 

 przewidywanie i wykrywanie trendów, 

 ciągłe zbieranie i analiza danych produktów, półproduktów i surowców, 

 analiza zmienności wewnątrz i pomiędzy seriami, 

 zastosowanie odpowiednich metod statystycznych. 
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Rozwiązanie szyte na miarę 

Ogólna zasada tworzenia zintegrowanego systemu analitycznego jest prosta – wszystkie 

potrzebne informacje powinny być dostępne w jednym miejscu, do którego dane spływają 

w czasie rzeczywistym. Głównym problemem źródeł danych, które chcielibyśmy uwzględ-

nić w systemie, jest ich niejednorodność: różny wiek maszyn i związanych z nimi syste-

mów, różne systemy zarządzania produkcją, różne sposoby organizacji gromadzenia 

danych laboratoryjnych, różne systemy obsługujące Program Badań Stabilności i wreszcie 

różne potrzeby związane z różnym asortymentem. Powoduje to, że w każdej firmie należy 

dokładnie przyjrzeć się, jakie rozwiązania i systemy funkcjonują w tym momencie, które są 

wydajne i mogą być poddane integracji, a które muszą zostać zastąpione i zmodyfikowane. 

Ważną cechą rozwiązań StatSoft jest daleko idące dostosowanie do istniejących systemów, 

dzięki czemu informacje, takie jak numer serii, nie musza być powielane, jeżeli istnieją 

w innych systemach, co jednocześnie ogranicza czasochłonność wdrożenia systemu. Z dru-

giej strony istnieje możliwość dostarczenia elementów systemu, które są dostosowane 

w 100% do specyficznych potrzeb danego producenta, tak aby korzystanie z elementów, 

gdzie np. w sposób ręczny należy wprowadzić pewne informacje, było intuicyjne dla 

pracowników i eliminowało możliwość popełniania błędów. 

Kolejnym ważnym aspektem dostosowania systemu to strona analityczno-raportowa. 

Oprócz standardowych typów raportów oraz analiz każdy producent ma własne szablony 

dla raportów zestawieniowych (np. APR) i różne potrzeby analityczne w zależności od 

wielkości i specyfiki produkcji. Dodatkową wartością wnoszoną przez pracowników 

StatSoft do projektu jest ich wiedza z zakresu statystycznej analizy danych w różnych 

obszarach związanych z jakością wyrobów farmaceutycznych, począwszy od QbD, 

poprzez analizę danych stabilnościowych, a skończywszy na przeglądach produktu. 

Dlaczego zintegrowany system informatyczny? 

Odpowiedź na powyższe pytanie możemy ogólnie ująć w jednym zdaniu: zintegrowany 

system informatyczny pozwoli spełnić wymagania regulacyjne oraz usprawnić istniejący 

system zbierania i zarządzania danymi. Za tym zdaniem kryje się kilka ważnych punktów. 

Bezpieczeństwo 

Jeżeli mówimy o gromadzeniu danych ważne jest, aby dane te były bezpieczne. System 

informatyczny zapewnia ustalenie uprawnień dostępu do danych. Dostęp ten może być 

ustalony na różnych płaszczyznach, takich jak: odczyt, wprowadzanie czy modyfikacja 

danych, i zostać przypisany tylko konkretnym użytkownikom lub grupom użytkowników. 

Odpowiednie zarządzanie danymi pozwoli natomiast zapobiec fizycznej utracie danych. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2014 

 

50 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Audit trail 

Każda aktywność systemu informatycznego powinna być zarejestrowana z uwzględnie-

niem chronologii zdarzeń. Ma to na celu umożliwienie odtworzenia sekwencji wykony-

wanych zdarzeń, co jest zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie FDA (21 CFR 

Part 11), o tym, co powinien zapewnić system informatyczny. 

Szybki dostęp do informacji 

Odpowiednio przygotowany system informatyczny daje możliwość bardzo szybkiego do-

tarcia do użytecznej informacji. Może to być odpowiednia analiza lub zestawienie przygo-

towane w kontekście przeglądu jakości produktu, czy badań stabilności. 

Integracja ważnych obszarów wytwarzania 

Na końcową jakość produktu wpływ mogą mieć czynniki z różnych obszarów procesu 

produkcyjnego. System informatyczny pozwala zintegrować dane pochodzące z całego 

procesu, dając możliwość ciągłej kontroli produkcji i zapewniając szersze spojrzenie na 

produkt, które może być wykorzystane przy odpowiednich analizach. 

Walidacja oprogramowania 

W obszarze farmacji szczególnie istotne jest zapewnienie i udokumentowanie poprawności 

działania systemu informatycznego na poziomie wprowadzania i przetwarzania danych, 

wykonywania obliczeń i analiz, czy generowania raportów i zestawień. Ważne jest więc, 

aby system został odpowiednio zwalidowany, stosując np. model V, dając pewność 

poprawności działania i spełniając wymagania regulacyjne. 

Pomiary i wprowadzanie danych 

Przyjrzyjmy się przykładowemu procesowi związanemu z produkcją leku (rys. 1). 

Mamy tutaj kilka następujących po sobie etapów, takich jak: granulacja, suszenie, mie-

szanie, tabletkowanie, powlekanie. Na końcu mamy pewien etap poprodukcyjny związany 

z analizą i kontrolą jakości produktu, np. ocena stabilności. 

Na każdym z tych etapów możemy uzyskać dane o przebiegu procesu. Dane te poddane 

odpowiednim analizom mogą okazać się kluczowe, jeśli chodzi o jakość produktu 

końcowego. Nie są one jednak zazwyczaj usystematyzowane ani uporządkowane. Na rys. 1 

zostały przedstawione możliwe formy zapisu i archiwizacji danych. Przykładowo dane 

mogą być zapisywane na papierze i przechowywane w archiwach. Mogą trafiać do arkusza 

kalkulacyjnego, dokumentu tekstowego lub innego rodzaju plików i w takiej formie być 

przechowywane na komputerach. Wreszcie dane mogą trafiać bezpośrednio do bazy 

istniejącego systemu informatycznego. 
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Rys. 1. Integracja danych przykładowego procesu związanego z produkcją leku. 

Aby wykorzystać pełną moc danych, do których mamy dostęp, potrzebna jest integracja 

obszarów, na poziomie których dane te są generowane. Integracja, czyli odpowiednie me-

chanizmy organizacyjne i informatyczne, które pozwolą zebrać, uporządkować, ujednolicić 

dane, przez co dostęp do nich będzie szybki i bardzo łatwy. 

Pochodzenie danych 

Gromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł zwiększa nasze możliwości anali-

tyczne. Już na poziomie dostaw możemy gromadzić dane o surowcach i półproduktach. 

Maszyny i urządzenia na liniach produkcyjnych, w zależności od sterowników i oprogra-

mowania, mogą bezpośrednio zwracać dane o przebiegu procesu (np. NIR na mieszalniku, 

tabletkarka). Bazę mogą zasilać dane uzyskiwane podczas pomiarów laboratoryjnych (poś-

rednio z systemów klasy LIMS lub bezpośrednio przez ich ręczne wprowadzenie). Istot-

nym źródłem mogą być też pomiary warunków środowiskowych, takich jak temperatura 

czy wilgotność. Dane mogą pochodzić również z innych systemów informatycznych już 

wykorzystywanych w przedsiębiorstwie (np. SAP czy systemy klasy MES). 

Dane z urządzeń 

Na rys. 2 przedstawiony został schemat możliwego scenariusza zasilania bazy z urzą-

dzenia, jakim jest np. tabletkarka.  

W zależności od sterowników i oprogramowania urządzenie może automatycznie zwracać 

pewne dane (dane opomiarowanych parametrów) i zapisywać je do wybranego katalogu 

w postaci różnych plików. Liczba plików z czasem przyrasta i dostęp do nich, a przede 

wszystkim do danych w nich zawartych, może być bardzo uciążliwy. 
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Rys. 2. Schemat pobierania danych z tabletkarki. 

Wykorzystując odpowiednie mechanizmy, możemy uruchomić proces, który automatycz-

nie będzie pobierał dane z plików i zapisywał je w sposób ustrukturalizowany w centralnej 

bazie analitycznej, do której dostęp będzie bardzo prosty. 

Dane z systemów zewnętrznych 

Na rysunku poniżej przedstawiony został schemat możliwego scenariusza pobierania da-

nych z systemu zewnętrznego, np. SAP. 

 

Rys. 3. Schemat pobierania danych z systemu zewnętrznego. 
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Jedną z możliwości wydobycia danych z systemu SAP jest eksport do arkusza programu 

Excel. Możemy uruchomić proces, który wykorzysta pliki programu Excel jako źródło 

danych i zapisze je w sposób ustrukturalizowany w centralnej bazie analitycznej, zapew-

niając integrację z innymi danymi. 

Dane wprowadzane ręcznie 

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zautomatyzowania procesu pobierania danych (np. 

nie można podłączyć jakiegoś urządzenia do komputera, aby odczytać pomiar bezpośred-

nio), dane mogą być wprowadzone ręcznie, poprzez specjalnie przygotowany do tego celu 

interfejs wprowadzania danych (program komputerowy na komputerach stacjonarnych lub 

panelach na hali produkcyjnej). Schemat ręcznego wprowadzania danych przedstawiony 

został na rys. 4. 

 

Rys. 4. Schemat ręcznego wprowadzania danych. 

Monitorowanie i analiza procesów 

Podstawową funkcją systemu, jeżeli przyjąć zasadę CPV, jest monitorowanie na bieżąco 

jakości procesu i produktu. Aby było to możliwe, zwłaszcza w dużych zakładach, niezbęd-

ne są elementy opisane w poprzednich rozdziałach: stworzenie centralnej bazy danych oraz 

systemu do wprowadzania tychże danych. Filozofia narzucona przez CPV nie jest nowoś-

cią w przemyśle i można ją potraktować jako rozszerzenie czy też uogólnienie istniejącej 

od prawie stu lat metody statystycznego sterowania jakością procesów (SPC – Statistical 

Process Control). 

W zagadnieniu sterowania jakością można wyróżnić dwie główne warstwy: niższą, znajdu-

jącą się na poziomie procesów produkcyjnych, oraz wyższą, znajdującą się na poziomie 

inżynierów jakości. Warstwa niższa jest związana z rutynowym monitorowaniem procesu 

na bieżąco. Ważne jest tutaj, aby system działał w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że 

potencjalne problemy z procesem produkcyjnym powinny być wykrywane odpowiednio 

wcześnie – zanim wyprodukowane elementy nie będą spełniać specyfikacji. Dla różnych 
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procesów pojęcie czasu rzeczywistego będzie inne. Najprościej można powiedzieć, że 

system powinien reagować odpowiednio szybko, niezależnie od tego, czy dany produkt 

schodzi z linii produkcyjnej co 1/10 sekundy czy co 10 minut. To, czy system będzie 

w stanie zareagować odpowiednio szybko, zależy przede wszystkim od liczby pobieranych 

do kontroli elementów oraz od częstotliwości poboru próbki. Decyzja o doborze 

odpowiednich parametrów jest dla danego procesu produkcyjnego kluczowa i zawsze jest 

wynikiem pewnego kompromisu. 

Zwróćmy uwagę na samą ideę statystycznego sterowania procesem. Technika ta stanowi 

kompromis pomiędzy ryzykiem wyprodukowania towaru niespełniającego wymagań 

klienta a często kosztowną kontrolą wszystkich wyprodukowanych elementów. Na pier-

wszy rzut oka mogłoby się wydawać, że 100% kontrola wszystkich wyrobów jest najlep-

szym rozwiązaniem. W praktyce okazuje się jednak, zwłaszcza przy produkcji masowej, że 

nie można jej zastosować, np. z tego względu, że nie ma fizycznej możliwości żeby 

sprawdzić wszystkie wyprodukowane elementy czy też koszt ich sprawdzania przewyższy 

ich wartość, lub produkt podczas wykonywania pomiarów ulega uszkodzeniu lub zniszcze-

niu. Ponadto, co wielokrotnie zostało potwierdzone w praktyce, sprawdzenie wszystkich 

elementów jest bardzo często niedokładne, głównie ze względu na ograniczoną percepcję 

osób, które dokonują sprawdzenia. Dlatego też w wielu przypadkach najlepszym rozwiąza-

niem dla zapewnienia odpowiedniej jakości produktu końcowego jest właśnie statystyczne 

sterowanie procesem. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych jesteśmy w stanie ocenić, 

na podstawie tylko niewielkiego podzbioru całej populacji, czy produkty spełniają stawiane 

im wymagania. Stosowanie metod statystycznych daje odpowiedź na pytanie, z jakim 

prawdopodobieństwem dana sztuka produktu jest w stanie spełnić specyfikacje i nawet 

jeżeli prawdopodobieństwo to jest duże, zawsze można spodziewać się, że pewna część 

produkcji nie będzie spełniać narzuconych specyfikacji. Najczęściej to inżynier decyduje 

o tym, jakie ma być prawdopodobieństwo, że linię produkcyjną będą opuszczać wyroby 

dobrej jakości. W tym celu, tak jak wspomniano wyżej, posłuży się on odpowiednim 

doborem dwóch parametrów: wielkości próbki i częstotliwości poboru próbki. Przy czym, 

im próbka będzie większa i im częściej będzie pobierana, tym większe jest prawdopodo-

bieństwo tego, że odpowiednio wcześnie zostaną wykryte zmiany w procesie, które mogą 

spowodować obniżenie jakości. 

Jeżeli system SPC ma działać w czasie rzeczywistym i jednocześnie zapewnić przepływ 

danych na poziomie całego przedsiębiorstwa, wtedy dane, które zostały wprowadzone do 

programu przez operatora, powinny w pierwszej kolejności zostać zapisane do centralnej 

bazy danych, gdzie mogą być wykorzystywane przez innych użytkowników, a następnie 

przetworzona informacja o stabilności procesu wraca do operatora. Schemat przepływu 

danych z uwzględnieniem funkcjonalności sterowania jakością jest przedstawiony na 

rys. 5. 
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Rys. 5. Przykład pętli sterowania jakością. 

Kolejnym ważnym elementem dla efektywnego monitorowania procesu jest stworzenie 

pewnego schematu działań, który pozwoli na automatyczne radzenie sobie z problemami 

produkcyjnymi. Ogólnie przyjętą oraz wydajną metodą jest stosowanie etykiet dla 

pomiarów. Etykiety można podzielić na kilka funkcjonalnych grup: przyczyny, działania, 

komentarze, uwzględnienia. W przypadku, kiedy na karcie kontrolnej wystąpi sygnał 

o rozregulowaniu, operator powinien zostać o tym fakcie powiadomiony lub  mówiąc 

dokładniej  powinny zostać na nim wymuszone pewne działania. Standardowo, po wystą-

pieniu sygnału o rozregulowaniu, operator może zostać automatycznie poproszony o poda-

nie przyczyny takiego stanu rzeczy. Preferowanym przez inżynierów sposobem jest stwo-

rzenie szablonu gotowych odpowiedzi, z których operator musi wybrać jedną odpowiada-

jącą zaistniałej sytuacji. Ponadto rozwiązanie takie zapewnia spójność danych związanych 

z pomiarami i przyspiesza pracę operatora. Po podaniu przyczyny operator zostaje popro-

szony o podanie działania, jakie zostało podjęte, aby wyeliminować zagrożenie. Również 

w tym przypadku można stworzyć listę standardowych działań dla danej linii produkcyjnej. 

Po wystąpieniu sygnału o rozregulowaniu dana próbka zostaje opatrzona przez operatora 

odpowiednimi etykietami, które zostaną zapisane w bazie danych. Sygnały o rozregulowa-

niu pozostają na karcie kontrolnej. Po opanowaniu sytuacji, kiedy jej przyczyna była 

znana, taka próbka lub próbki mogą zostać usunięte z karty kontrolnej przez uprawnioną do 

tego osobę, np. inżyniera jakości. Próbka taka może być tylko wyświetlana na karcie kon-

trolnej, ale nie brana do obliczeń, np. do wyliczania parametrów karty kontrolnej. Może 

zostać również całkowicie usunięta z karty. Nie zostaje jednak usunięta z bazy danych, 

gdzie pozostaje z odpowiednią etykietą uwzględnienia, która to może zostać wykorzystana 

na karcie kontrolnej. Dla każdej próbki powinna istnieć również możliwość dodania 

komentarza. Przykładowo komentarzem można oznaczać próbki, które zostały pobrane po 

standardowej wymianie elementu w maszynie produkcyjnej. Spowoduje to, że karta 

kontrolna będzie stanowić pełny obraz procesu produkcyjnego, co ułatwi operatorom 

sterowanie. 

Dzięki zastosowaniu systemu nadawania etykiet podczas tworzenia np. Rocznego Prze-

glądu Jakości Produktu analityk ma możliwość powiązania zdarzeń OOT (Out Of Trend) 

z informacjami zawartymi w etykietach. 
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Dane, wiedza, poprawa jakości… 

Oprócz monitorowania procesów na bieżąco, można również wyróżnić monitorowanie lub 

pogłębioną analizę procesu na poziomie inżynierskim. Warto zauważyć, że CPV zakłada 

ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania, tak aby nie tylko uzyskiwać produkt o coraz 

lepszych parametrach jakościowych, ale również znajdować sposoby na oszczędności 

w trakcie produkcji. 

Standardowo dane zebrane w bazie systemu wykorzystywane są podczas rutynowego ste-

rowania procesem (sterowanie na najniższym poziomie), niemniej jednak nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby dane te zostały wykorzystane do sterowania w sensie bardziej ogólnym. 

Podczas standardowego sterowania procesem na karcie kontrolnej znajduje się zazwyczaj 

tylko kilkadziesiąt pomiarów. Karta kontrolna jest zatem pewną „migawką” aktualnej 

sytuacji procesu. Inżynier jakości poza linią produkcyjną ma możliwość przyglądnięcia się 

procesowi w dłuższej perspektywie, jest w stanie ocenić długoterminową jakość procesu. 

Sterowanie procesem nie polega jedynie na kontroli, ale również na poszukiwaniu inno-

wacji, bodźców, które pozwolą usprawnić go niejako od podstaw. Takie działania nazy-

wamy sterowaniem długookresowym. 

Przykładowo: produkcja leku zależy od odpowiedniego ustawienia maszyny. W dłuższym 

okresie inżynier, analizując wartości pomiarów zebrane przez różnych operatorów, stwier-

dził, że wyniki operatora C różnią się w sensie statystycznym od wyników operatorów A 

i B. Jeżeli operator C uzyskuje lepsze wyniki, to być może jego sposób ustawiania 

maszyny jest lepszy i być może warto tę wiedzę przekazać pozostałym. 

 

Rys. 6. Hierarchia sterowania jakością przy użyciu STATISTICA Enterprise. 

Wyjście poza najniższy „Shewhartowski” poziom sterowania jakością procesu może się 

okazać trudne, o ile w ogóle możliwe, bez integracji danych i użycia odpowiedniego 

narzędzia analitycznego, jakim jest STATISTICA Enterprise. System ten dostarcza 

elementy systemu SPC związane z monitorowaniem i analizą danych w oparciu o zebrane 
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w bazie pomiary i inne informacje. Z jednej strony pozwala na tworzenie kart kontrolnych, 

które będą działać „na bieżąco”, a z drugiej pozwala na tworzenie szablonów często bardzo 

zaawansowanych analiz, które pomogą odkryć np. zależność pomiędzy parametrami 

surowca a parametrami produktu lub zachowaniem parametru dla produktu w czasie 

w zależności od warunków przechowywania. 

Można powiedzieć, że taki sposób sterowania oparty na wiedzy dostarczonej przez system 

stanowi zewnętrzną pętlę sterowania, bez której ciągła poprawa konkurencyjności przed-

siębiorstwa nie jest możliwa. 

Raportowanie 

Mając stały dostęp do zintegrowanych i usystematyzowanych danych możemy wykonywać 

szereg analiz, wykorzystując dla każdej z nich odpowiednie narzędzia. W zależności od 

odpowiednich grup docelowych każda z nich może być zainteresowana innym zestawem 

narzędzi, analiz i zestawień. 

Do zagadnienia bieżącego SPC odpowiednie będą karty kontrolne w STATISTICA Enterprise. 

 

Rys. 7. Karty kontrolne w STATISTICA. 

Do zagadnienia przeglądu jakości odpowiedni będzie specjalnie w tym celu przygotowany 

element Zestawu Farmaceutycznego: Przegląd Jakości Produktu. Przykład raportu wyge-

nerowanego przy użyciu tego narzędzia przedstawiony jest na rys. 8. 
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Rys. 8. Fragment raportu wygenerowanego w programie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny 

Przegląd Jakości Produktu. 

Do zagadnienia stabilności odpowiednia będzie opracowana pod tym kątem Platforma 

Badań Stabilnościowych. Przykład raportu wygenerowanego przy użyciu tego narzędzia 

przedstawiony jest na rys. 9. 

 

Rys. 9. Fragment raportu wygenerowanego w programie STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny 

Ocena Stabilności, będącego elementem Platformy Badań Stabilnościowych. 
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Wreszcie do ustalania związków produktu i procesu produkcyjnego oraz przy optymali-

zacji odpowiedni będzie program STATISTICA oraz STATISTICA Data Miner, który 

zapewnia dostęp do bardzo wielu standarodwych narzędzi analitycznych. 

Przepływ informacji w systemie 

Spójrzmy całościowo na system gromadzenia, integracji i analizy danych (rys. 10). 

 

Rys. 10. Schemat systemu gromadzenia, integracji i analizy danych. 

Podstawę działania stanowią dane, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Dane z tych 

źródeł są integrowane i spływają do bazy automatycznie, dzięki odpowiednim mechaniz-

mom i procesom. Dane mogą też być wprowadzane ręcznie w przypadku, gdy proces auto-

matyzacji nie będzie możliwy do przeprowadzenia. Dane mogą trafiać do bazy również 

przez Platformę Badań Stabilności. Centralnym punktem systemu jest baza danych obsłu-

giwana przez silnik STATISTICA Enterprise. Dzięki temu, że wszystkie informacje prze-

chowywane są w bazie danych, łatwo jest nimi zarządzać i zapewnia to ich bezpieczeń-

stwo. Wykorzystując uporządkowane informacje zawarte w bazie i używając STATISTICA 

Enterprise jako silnika analitycznego, system pozwala na monitorowanie procesu na 

bieżąco, np. przy użyciu kart kontrolnych, lub na uruchomienie innych analiz, które mogą 

być wykorzystywane przez pracowników wyższego szczebla. System zapewnia również 

stały dostęp do raportów oraz udostępnia odpowiednie mechanizmy alarmowania. Całość 

ma złożyć się na pożądaną jakość produktu przy minimalnych kosztach. 

Koszty i oszczędności 

Wdrożenie każdego systemu informatycznego wiąże się z nakładami, które należy ponieść 

na oprogramowanie, a także z kosztami związanymi z udziałem osób związanych 
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z jakością w projekcie. Koszty poniesione na rozwój są oczywiście względne, gdyż 

wdrążając system informatyczny, spodziewamy się uzyskać oszczędności, które zrekom-

pensują ten wydatek. Takie podejście jest stosowane od wielu dekad, chociażby w strategii 

Six Sigma w ramach projektów np. Black Belt. Dobrą zasadą jest, że osoba na poziomie 

Black Belt jest rozliczana w oparciu o oszczędności, jakie przyniosły wdrożone przez nią 

projekty. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez inwestycji trudno spodziewać się zwrotu 

ich kosztów, a następnie trwałych oszczędności. Dlatego wdrażanie strategii Six Sigma 

powinno rozpocząć się od góry organizacji, tak aby zapewnić odpowiednie środki na 

rozwój. I tu być może tkwi sukces tej strategii… 

Przyjrzyjmy się więc korzyściom, jakie daje wdrożenie zintegrowanego systemu groma-

dzenia, integracji i analizy danych: 

 Usprawnienie organizacji pracy. W trakcie wdrożenia cały istniejący dotychczas sys-

tem jest rewidowany i dochodzi do ujednolicenia procedur, nieaktualne procedury są 

usuwane i dodawane są nowe, które uznano za istotne. 

 Wsparcie w procesie produkcji. Sterowanie na bieżąco wszystkimi etapami procesu, co 

pozwala zminimalizować koszty związane z wyprodukowaniem złych produktów. 

 Znaczące zmniejszenie czasu związanego z wprowadzaniem danych, dzięki odpowied-

nio przygotowanemu interfejsowi użytkownika oraz automatyzacji pobierania danych 

z urządzeń pomiarowych i innych systemów informatycznych. 

 Znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowywanie zestawień i raportów 

okresowych. 

 Zapewnienie dostępu do danych w sposób ciągły, na żądanie. 

 Znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych, dzięki zastosowaniu 

systemu bazodanowego oraz sytemu dostępu użytkowników do danych i analiz. 


