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KOMPLETNY OBRAZ PROCESU, CZYLI STATISTICA ENTERPRISE 

I MAS W DZIAŁANIU 

Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Procesy wytwarzania leków są złożone, mają ogromną liczbę istotnych parametrów 
i wymagają bardzo dokładnego i szczegółowego nadzoru. Systemy STATISTICA 
Enterprise i MAS umożliwiają nadzorowanie procesów przy możliwie jak najmniejszym 
nakładzie środków, jednocześnie udostępniając wiele technik statystycznej analizy danych 
oraz data mining.  

Platforma analityczna STATISTICA Enterprise 

STATISTICA Enterprise jest standardową platformą analizy danych na potrzeby 
zastosowań związanych z GxP (GMP, GLP itp.). System został zaprojektowany tak, aby 
dać odpowiednie narzędzia i środowisko pracy użytkownikom różnego typu: technologom, 
inżynierom, pracownikom działów R&D, zarządowi, a nawet klientom zewnętrznym. 

Środowisko pracy 

Z punktu widzenia użytkownika system powinien w naturalny sposób oddawać układ 
procesów lub zadań, w które zaangażowana jest dana osoba. Często najwygodniejsze jest 
uporządkowanie obiektów systemu według etapów procesu. Przykładowo jeśli nasz proces 
składa się z etapów: Granulacja, Suszenie, Mieszanie, Tabletkowanie i Powlekanie, 
to naturalne jest, że analizy i raporty uporządkujemy według tychże etapów, tak jak 
pokazuje to rysunek 1. Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się czegoś o parametrach procesu 
np. na etapie Granulacji, to po prostu wchodzi do folderu o nazwie Granulacja i klika 
odpowiedni raport, analizę albo przygotowane dane.  

Uporządkowanie obiektów systemu według procesów jest naturalne, ale użytkownik może 
skonfigurować system także w inny sposób, np. bazując na produktach, rodzajach analiz 
lub łącząc różne hierarchie – tak, aby środowisko odpowiadało jego potrzebom. 
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Rys. 1. Proces i jego odzwierciedlenie w STATISTICA Enterprise 

Dostęp do danych 

Jedną z najtrudniejszych przeszkód w wykonywaniu analiz i raportów na co dzień jest 
dostęp do danych. Proces wytwarzania środków leczniczych jest wieloetapowy, 
co zazwyczaj powoduje to konieczność korzystania z wielu źródeł danych, z których każde 
może mieć inny format i własny, często skomplikowany układ danych. Krótko mówiąc, 
aby uzyskać dane potrzebne do analiz wymagana jest wiedza informatyczna i dobra 
znajomość systemów informatycznych działających w konkretnym przedsiębiorstwie. 
Trudno takiej wiedzy i umiejętności wymagać od technologa, badacza, a tym bardziej od 
operatora na linii produkcyjnej lub laboranta – jest to zadanie dla informatyka. 

W STATISTICA Enterprise można oddzielić określanie sposobu pobierania danych od 
tworzenia analiz i raportów. Osoby wykonujące analizy po prostu wskazują odpowiedni 
obiekt i uzyskują dane potrzebne do analizy, bez konieczności wchodzenia w szczegóły 
techniczne dotyczące źródeł danych, sterowników, zapytań itp. 
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Narzędzia analizy danych 

W ramach platformy STATISTICA Enterprise dostępne może być całe bogactwo metod 
analizy danych wchodzące w skład programów z rodziny STATISTICA. Możemy 
skorzystać ze standardowych narzędzi SPC (wymaganych przez PAT), takich jak karty 
kontrolne. Dostępne jest również wymagane przez Quality by Design (QbD) planowanie 
doświadczeń (DOE) i rozmaite techniki badania trendu wykorzystywane w okresowym 
przeglądzie produktów (APR).  

Możemy również wykonywać analizy typowe dla przemysłu farmaceutycznego związane 
z wykorzystaniem widm NIR oraz sterowaniem procesami okresowymi (ang. batch 
processes). Do tego typu zastosowań przygotowano specjalne narzędzie STATISTICA 
MSPC (więcej informacji o tym rozwiązaniu znajduje się na stronie 
http://www.statsoft.pl/products/mspc.htm). 

Na koniec warto zwrócić uwagę na techniki uczenia maszynowego (data mining) mogące 
być szczególnie użyteczne w biotechnologii.  

Wszystkie metody analizy danych dostępne są w ramach jednej platformy analitycznej, 
a żeby wykonać analizę wystarczy ją wskazać i kliknąć Uruchom. Dzięki temu, 
użytkownik nie musi znać się na metodach analizy danych i obsłudze programu, wiedzieć 
jakie ustawienia analizy są odpowiednie – wystarczy, że umie zinterpretować wyniki 
analizy, a te mogą mieć postać prostego komunikatu: „Proces jest uregulowany” albo 
„Wystąpiło rozregulowanie”. 

Automatyzacja raportowania 

W praktyce wiele raportów tworzonych jest wielokrotnie, w zadanych odstępach czasu. 
W skład systemu STATISTICA Enterprise wchodzi generator raportów. Umożliwia on 
automatyczne uruchamianie zestawu analiz i tworzenie na ich podstawie raportu. Raport 
taki może być zapisywany w postaci pliku PDF, HTML lub publikowany w portalu 
internetowym. 

Bezpieczeństwo i walidacja 

Platforma STATISTICA Enterprise zapewnia bezpieczeństwo danych i wyników, a co jest 
szczególnie istotne w przemyśle farmaceutycznym system został tak zaprojektowany, aby 
ułatwić walidację. Platforma STATISTICA Enterprise jest powszechnie stosowanym opro-
gramowaniem z półki (ang. Commodity Off The Shelf, COTS), używanym przez tysiące 
użytkowników na całym świecie, a co za tym idzie ryzyko błędnego działania jest niskie 
i w zasadzie wymagana jest tylko Kwalifikacja instalacji. Ponad to STATISTICA Enterprise 
spełnia wymagania zaproponowane przez FDA w dokumencie CFR Part 11, takie jak: 

 Centralne zarządzanie systemem 

 Kontrola dostępu i uprawnienia 

 Wbudowane narzędzia do zarządzania użytkownikami 

 Dzienniki zmian (Audit Trails) 
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Nadzorowanie całego procesu – STATISTICA MAS 

W rzeczywistości droga od surowców do gotowego produktu jest długa i wieloetapowa. 
W konsekwencji, aby uzyskać pełny obraz całego procesu produkcyjnego powinniśmy 
śledzić bardzo wiele właściwości: nawet jeśli ograniczymy się do kluczowych parametrów, 
to staniemy przed zadaniem nadzorowania dziesiątek właściwości. Wydajna realizacja 
takiego zadania wymaga specjalnego narzędzia: trudno sobie wyobrazić, aby osoba 
odpowiedzialna za proces przeglądała dziesiątki, czy nawet setki kart kontrolnych! 

Zwróćmy uwagę, że zadanie jest dodatkowo utrudnione przez konieczność stasowania 
różnorodnych sprawdzianów dla różnych właściwości. Część z nich będzie po prostu 
musiała mieścić się w granicach specyfikacji, dla innych będziemy sprawdzali, czy karta 
kontrolna sygnalizuje rozregulowanie, a w przypadku jeszcze innych będziemy sprawdzali, 
czy trajektoria procesu jest zgodna z „dobrym” przebiegiem. Bez względu na rodzaj 
sprawdzianu stosowanego dla danej właściwości, użytkownik powinien dostać 
jednoznaczny sygnał o wystąpieniu problemu, w jednorodnym środowisku. 

Kolejne utrudnienie to konieczność korzystania z różnych źródeł danych: o surowcach, 
z laboratorium, danych o przebiegu procesu i innych. Dodatkowo dane te często będą 
wymagały uzgodnienia, synchronizacji i zmiany poziomu agregacji. 

Na koniec warto zauważyć jeszcze jedną trudność, czysto techniczną. Otóż wykonywanie 
dużej liczby analiz na bieżąco, w toku procesu wymaga odpowiedniej architektury 
informatycznej i zapewnienia wydajności całego rozwiązania. 

Aby rozwiązać powyższe trudności i umożliwić uzyskanie obrazu całego procesu 
w praktyce zaprojektowany został system STATISTICA MAS. Wykorzystuje on platformę 
analityczną STATISTICA Enterprise i umożliwia: 

1. Automatyczne uruchamianie analiz na serwerze, tak aby zapewnić wymaganą 
wydajność. 

2. Przeglądanie informacji o stanie procesów w specjalnie zaprojektowanym środowisku 
tzw. pulpitach MAS, w których stan poszczególnych etapów procesów i całych 
procesów przedstawiany jest pod postacią kolorowych ikon. Pulpity są dostępne jako 
aplikacja Windows (tzw. gruby klient), jak również w oknie przeglądarki internetowej 
(tzw. cienki klient)1, co zapewnia łatwy dostęp do wyników. Przykładowe pulpity 
MAS o różnym układzie przedstawiają rysunki 5, 6 i 7. 

3. Obsługę alarmów. Użytkownik może określić różnorodne zdarzenia, powodujące 
wystąpienie alarmu. Takim zdarzeniem może być: przekroczenie granic specyfikacji 
dla pewnego parametru produktu, sygnał o rozregulowaniu na karcie kontrolnej, 
wykrycie trendu w danych, przewidzenie przez sieć neuronową, że produkt nie będzie 
spełniał specyfikacji i wiele innych. Wystąpienie alarmu jest sygnalizowane przez 
kolor ikony na pulpicie MAS, a dodatkowo wskazane osoby mogą zostać 
powiadomione pocztą elektroniczną.  

                                                      
1 Do korzystania z cienkiego klienta wymagany jest STATISTICA Enterprise Server 
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Działanie STATISTICA MAS przedstawia rysunek 2. 

 
Rys. 2. Schemat działania STATISTICA Enterprise z MAS 

Przykład 

Dla ilustracji rozważmy uproszczoną implementację systemu STATISTICA MAS. Dla 
prostoty i przejrzystości przyjmijmy, że mamy proces wytwarzania tabletek składający 
z pięciu etapów Granulacja, Suszenie, Mieszanie, Tabletkowanie i Powlekanie; 
przedstawiony schematyczne na rysunku 1. Przyjmijmy, że na każdym z etapów 
zbieranych jest od 2 do 4 parametrów procesu: łącznie jest to 14 parametrów (zauważmy, 
że w rzeczywistości zwykle będziemy mieli więcej ważnych właściwości procesu). 

W STATISTICA Enterprise dla każdego etapu procesu możemy utworzyć węzeł (folder) 
w systemie i umieścić w nim obiekty dotyczące tego etapu: 

 Definicje pobierania danych, 

 Szablony analiz i raportów, 

 Definicje pulpitów MAS. 

MAS

Laboratorium

Proces

Inne dane

Pulpity

Analizy

Alarmy
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Na rysunku 3 widzimy przykładowy układ obiektów w STATISTICA Enterprise. 

 

Rys. 3. Schemat systemu STATISTICA Enterprise 

Aby uruchomić analizę wystarczy ją kliknąć dwukrotnie. Poniżej widzimy wynik 
uruchomienia analizy przedstawiającej stan czterech parametrów nadzorowanych na etapie 
Tabletkowanie. Dla każdego z parametrów tworzona jest oddzielna karta kontrolna, 
a wszystkie one są widoczne w jednym oknie. Zauważmy, że dla zmiennej Twardość 
mamy sygnał o rozregulowaniu dla toru zmienności. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2012     www.statsoft.pl/czytelnia.html 
 

99 

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

 
Rys. 4. Karty kontrolne dla etapu Tabletkowanie. 

Taki obraz procesu jest dosyć szczegółowy i przydatny, gdy badamy kilka parametrów. 
Jednak, gdy parametrów jest więcej przeglądanie wielu kompletnych kart kontrolnych staje 
żmudne, zabiera wiele czasu, a ponadto łatwo jest popełnić błąd i nie zauważyć jakiegoś 
alarmu. System STATISTICA MAS pokazuje stan procesu za pomocą pulpitu MAS. Pulpit 
informuje nas czy proces jest dobry czy zły, a gdy chodzi o masowy nadzór na wieloma 
właściwościami, to jest właśnie to, czego potrzebujemy. 
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Rys. 5. Pulpit MAS dla wszystkich etapów procesu 

Pulpity składają się z ikon sygnalizujących stan procesu, etapu procesu lub pojedynczych 
właściwości. Przykładowo możemy stworzyć pulpit prezentujący etapy naszego procesu 
jako ikony, tak jak na rysunku 5. 

 

Rys. 6. Pulpit MAS dla etapu Tabletkowanie. 

Dwa etapy – Granulacja i Mieszanie – przebiegają poprawnie (kolor zielony), natomiast 
na dwóch pozostałych wystąpiły problemy (sygnalizacja kolorem czerwonym). 
Przypomnijmy, że dla Tabletkowania widzieliśmy już sygnał o rozregulowaniu na karcie 
kontrolnej (str. 98). Na powyższym rysunku każda ikona reprezentuje wiele właściwości: 
tyle ile ich mierzono dla danego etapu procesu. Technicznie rzecz biorąc, każda z ikon na 
pulpicie na rysunku 5 reprezentuje pulpit MAS zdefiniowany dla konkretnego etapu 
procesu.  
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Aby zobaczyć dokładnie stan wybranego etapu klikamy strzałkę na ikonie. Przykładowo 
jeśli chcemy sprawdzić, co stało się na etapie Tabletkowania klikamy strzałkę na tej ikonie. 
Spowoduje to otwarcie pulpitu dla Tabletkowania, który widzimy na rysunku 6. Sygnał 
o rozregulowaniu pojawił się dla zmiennej Twardość. Bardzo łatwo możemy uzyskać kartę 
kontrolną dla dej zmiennej i dane do analizy: wystarczy w tym celu kliknąć strzałkę 
na ikonie. 

Pulpity możemy układać zgodnie z naszymi potrzebami. Przykładowo pulpit na rysunku 7 
pokazuje szczegółowo stan wszystkich etapów procesu. 

 

Rys. 7. Szczegółowy pulpit MAS dla wszystkich etapów procesu 

Z praktycznego punktu widzenia ważne jest, aby system pokazywał aktualny stan procesu, 
czyli nie powiadamiał nas o rozwiązanych problemach. Jeśli problem został już 
rozwiązany, to wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy odpowiednią ikonę pulpitu 
i wybrać polecenie Odbierz alarmy. Następnie podajemy informację w jaki sposób problem 
został rozwiązany i system nie będzie już więcej sygnalizował nieobowiązującego alarmu. 
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Jak widać zastosowanie systemu MAS pozwala przenieść statystyczne sterowanie proce-
sem na nowy, wyższy poziom, co ułatwia szybkie wykrywanie problemów i co za tym 
idzie szybkie podejmowanie decyzji. Jednocześnie zachowany jest dostęp do 
„tradycyjnych” analiz SPC co zapewnia możliwość szybkiego dotarcia od skutku 
do przyczyny problemu. 


