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RAPORTOWANIE I ANALIZA DANYCH W ŚLEDZENIU PRODUKTU 

(PRODUCT TRACEABILITY) 

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

Współczesne procesy wytwórcze często składają się z wielu skomplikowanych etapów. 

Jakość produktu powstałego w wyniku wieloetapowego procesu zależy od cech surowców, 

półproduktów i przebiegu wszystkich etapów procesu. Artykuł jest poświęcony systemowi 

STATISTICA Product Traceability przeznaczonemu do raportowania i analizy danych 

o wieloetapowych procesach wytwórczych. System ten daje specjalistom do spraw jakości 

i menadżerom dostęp do wszystkich danych obrazujących przepływ surowców oraz 

półproduktów przez kolejne etapy procesu. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za jakość są 

w stanie nadzorować proces jako całość, tworzyć użyteczne karty kontrolne, znajdować 

przyczyny problemów z jakością i wykonywać inne analizy. Uzyskiwany w ten sposób 

kompletny obraz procesu jest warunkiem realizacji nowoczesnych projektów doskonalenia 

jakości, takich jak Process Analytical Technology (PAT) czy Quality by Design (QbD). 

Ponadto dostęp do danych o całości procesu jest często wymagany przez regulatorów 

i instytucje nadzorcze w wielu gałęziach przemysłu. 

Śledzenie produktu w kontekście raportowania i analizy danych 

Termin śledzenie produktu (ang. product traceability, product tracing) używany jest 

w wielu dziedzinach w kontekście wielu zastosowań, m.in. w logistyce, produkcji żyw-

ności, farmacji, projektowaniu i produkcji oprogramowania. My zajmiemy się śledzeniem 

drogi produktu przez cały proces produkcyjny: od surowców do wysyłki gotowego 

produktu do odbiorcy, w celu przygotowania raportu, wykonania analizy lub zamodelo-

wania procesu. 

Współczesne procesy wytwórcze są złożone i wieloetapowe, przy czym poszczególne 

etapy często realizują przez różne przedsiębiorstwa w różnych lokalizacjach. Prawdziwym 

wyzwaniem jest uzyskanie dokładnej wiedzy o przebiegu procesu dla konkretnej jednostki, 

o tym jakie było ustawienia i parametry poszczególnych etapów procesu przy wytwarzaniu 

konkretnego egzemplarza produktu. Warto tu podkreślić, że na potrzeby analizy danych 

średnie wartości parametrów poszczególnych etapów procesu będą niewystarczające – 

potrzebne są dane dla konkretnej jednostki lub partii, innymi słowy historia przejścia 

konkretnej jednostki przez proces. 
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Istnieje wiele motywacji dla kompleksowej analizy danych o procesie jako całości. Pierw-

sza z nich to dążenie do zapewnienia uregulowania procesu, czyli wyjście naprzeciw 

zaleceniom FDA w dziedzinie Continuous Process Verification, czyli nadzorowanie proce-

su na bieżąco w toku produkcji. 

Na podstawie danych opisujących przetwarzanie produktu na wszystkich etapach możemy 

badać proces jako całość, uwzględniając interakcje parametrów różnych etapów procesu. 

Przykładowymi korzyściami z takiego badania są: 

 szybkie ostrzeganie o ewentualnych rozregulowaniach procesu, trendach, tendencjach itp., 

 dobór optymalnych ustawień z punktu widzenia całego procesu, a nie poszczególnych 

jego etapów, 

 wykrywanie przyczyn problemów i zmian w procesach, 

 korygowanie procesu na bieżąco – np. po etapie granulacji model może nam podpo-

wiedzieć, jakie ustawienia suszenia będą najlepsze dla bieżącej partii. 

Analiza danych o procesie jako całości przynosi wiele różnorodnych korzyści, ale co trzeba 

zrobić, aby uzyskać takie dane? Otóż wymaga to: 

 Pobrania danych z różnych źródeł. Dane dotyczące różnych etapów przechowywane 

są w różnych systemach: w bazach danych, systemach LIMS, MES, raportach 

papierowych, arkuszach Excel, systemach typu historian i wielu innych. 

 Scalenia danych z różnych etapów. Dane przechowywane są nie tylko w różnych 

źródłach, ale również w różny sposób, między innymi dlatego, iż poszczególne etapy 

mogą mieć bardzo różny charakter. Konieczne będzie: 

 uzgodnienie formatów, 

 synchronizacja danych – poszczególne etapy będą zaczynały się w różnych mo-

mentach czasu, 

 dostosowanie okresów pomiarów – np. część parametrów będzie mierzona co kilka 

sekund, część co kilka godzin, inne raz na zmianę czy cykl, 

 uwzględnienie łączenia surowców i półproduktów – np. dana partia może zostać 

wyprodukowana z kilku partii API. 

 Dołączenia do danych procesowych wyników badań i analiz (np. analizy stabil-

ności, profili uwalniania, analizy trendu). 

Z praktycznego punktu widzenia konieczna jest automatyzacja powyższych działań. Trud-

no sobie wyobrazić korzystanie z analizy danych, gdy ich przygotowanie wymaga zaanga-

żowania osób odpowiadających za różne etapy procesu, ręcznego importowania danych, 

przekształcania ich, przenoszenia z arkusza do arkusza itp. – proces taki będzie tak 

kłopotliwy, czaso- i pracochłonny, że możliwy do zrealizowania tylko w specjalnych 

przypadkach. 
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Rys. 1. Poglądowy schemat procesu wieloetapowego. 

Rozwiązanie 

Rozwiązaniem zaprojektowanym specjalnie do śledzenie produktu w kontekście raporto-

wania i analizy danych w przemyśle farmaceutycznym jest system STATISTICA Product 

Traceabilty. Fundamentem tego systemu jest STATISTICA Enterprise, dlatego teraz 

omówimy go nieco bliżej. 

STATISTICA Enterprise 

STATISTICA Enterprise to specjalna wersja STATISTICA przeznaczona do wykorzystania 

przez zespoły ludzi, pracujących wspólnie i potrzebujących wygodnego, wydajnego i bez-

piecznego środowiska do analizy danych i raportowania. Ponieważ STATISTICA Enterprise 

łączy w sobie narzędzia do przeprowadzenia całego procesu przekształcania surowych 

danych w użyteczną wiedzę, nazywamy go zintegrowanym systemem analizy danych. 

W skład systemu wchodzą: 

 centralna baza danych, 

 narzędzia analityczne (statystyka, wizualizacja i data mining) STATISTICA, 

 generator raportów, 
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 system bezpiecznego przechowywania dokumentów zgodny z wymaganiami FDA 

CFR 21 part 11 (ta część jest opcjonalna), 

 środowisko wprowadzania danych Web Data Entry (ta część jest opcjonalna), 

 narzędzia do tworzenia i przeglądania pulpitów analitycznych STATISTICA MAS (ta 

część jest opcjonalna). 

 

Rys. 2. Składniki STATISTICA Enterprise. 

Poglądowy schemat składników i funkcji systemu przedstawia rys 2. 

Rdzeniem zintegrowanego systemu jest centralna baza danych. Możemy w niej przecho-

wywać: 

 specyfikacje sposobu pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych (baz danych, 

plików, sterowników automatyki przemysłowej i innych), 

 scenariusze wprowadzania danych (mierzone właściwości, dopuszczalne wartości, 

urządzenia pomiarowe itd.), 

 scenariusze analizy danych i szablony raportów, 

 uprawnienia dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji i danych systemu, 

 wyniki pomiarów właściwości procesu i towarzyszące im dodatkowe informacje (ety-

kiety), takie jak np. identyfikator osoby wprowadzającej konkretne obserwacje. 

Warto zwrócić uwagę na kluczową zaletę przechowywania powyżej wymienionych danych 

w centralnej bazie danych. Dzięki temu mamy zapewnioną dostępność i zgodność danych, 

a potrzebne ustawienia i zamiany wystarczy wykonać raz. Jeśli przykładowo zmieniamy 

szablon raportu, np. dodając do niego nowy wykres, to wystarczy wykonać to raz i zapisać 

nowe ustawienia w bazie danych. Zmiana ta jest potem automatycznie przenoszona na 
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wszystkie stanowiska, nie trzeba obchodzić każdego komputera i zmieniać na nim usta-

wień. Ponadto dane wprowadzone na jednym stanowisku są dostępne dla użytkowników na 

innych stanowiskach praktycznie od razu. 

W skład STATISTICA Enterprise wchodzą narzędzia analizy danych z rodziny STATISTICA. 

Zakres metod statystycznych, wizualizacji i data mining zawartych w systemie zależy od 

potrzeb danego użytkownika. Z narzędzi analitycznych korzystamy na kilka sposobów 

(przy czym wiele osób nie tylko nie musi umieć obsługiwać programu STATISTICA, ale 

nawet wiedzieć, że jest źródłem uzyskiwanych informacji), są to: 

 interakcyjne wykonywanie analiz (tak jak w zwykłej STATISTICA), projektowanie sza-

blonów analiz i raportów dla innych użytkowników, 

 korzystanie z przygotowanych scenariuszy analizy w środowisku STATISTICA, 

 przeglądanie raportów (np. w przeglądarce internetowej lub PDF), 

 odbiór automatycznie generowanych przez system powiadomień (alarmów) poprzez 

e-mail, sms itp. 

Z praktycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na aspekt łatwości korzystania 

z wyników analiz w STATISTICA Enterprise. Otóż w praktyce najczęściej większość osób 

nie wykonuje analiz, a jest odbiorcą ich wyników. Takim osobom dużo łatwiej jest 

korzystać z szablonów analizy przygotowanych przez specjalistów od analizy danych 

i wdrożonych w STATISTICA Enterprise, niż własnoręcznie określać i uruchamiać analizę 

w zwykłym (tj. niewbudowanym w system) programie do analizy danych.  

Generator raportów służy do uruchamiania całej analizy w zadanych odstępach czasu 

i przekształcania jej wyników na powszechnie zrozumiały format (np. PDF) – tak, aby 

mógł z nich korzystać praktycznie każdy. Układ i formatowanie raportu określane jest 

podczas jego tworzenia przez użytkownika. Oprócz wyników analizy (tabel, wykresów 

i informacji tekstowych) raport może być wzbogacony: 

 dodatkowymi danymi: datą i czasem utworzenia, nazwą użytkownika, który uruchomił 

raport, wersją raportu itp., 

 tekstami (np. tytułem) i obiektami graficznymi (np. logo, schemat produkowanego 

elementu, którego dotyczy analiza). 

Samo przechowywanie wszystkich danych w centralnej bazie danych oraz system 

uprawnień użytkowników zapewnia bezpieczeństwo danych, zwłaszcza że STATISTICA 

Enterprise dysponuje funkcją zapisu działań użytkowników systemu. Jednak w pewnych 

zastosowaniach jest to za mało – wymagane jest: 

 bezpieczne przechowywanie dokumentów tworzonych przez system 

 funkcja zatwierdzania dokumentów, 

 kontrola i zapis zmian (innymi słowy przechowywanie wszystkich wersji dokumentów, 

szablonów analiz i raportów). 

W takim wypadku potrzebna jest specjalna wersja STATISTICA Enterprise zintegrowana 

z STATISTICA Document Management System (opis tego systemu znajduje się na stronie 
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http://www.statsoft.pl/dms.html). Ta wersja STATISTICA Enterprise jest zgodna z wyma-

ganiami FDA CFR 21 part 11 i nosi nazwę Compliance Edition. 

STATISTICA Product Traceability 

Aby spełnić wymogi śledzenia produktu, STATISTICA Enterprise został rozbudowany 

o trzy składniki: Product Traceability Table, Process Explorer, Process Viewer. Pierwszy 

z nich umożliwia scalenie danych z różnych etapów, a dwa kolejne stanowią środowisko 

użytkownika przeznaczone do pracy z danymi o procesach wieloetapowych. 

Użytkownik Process Explorer wskazuje parametry każdego etapu, wybiera partie lub okres 

uwzględniany w analizie i uruchamia przetwarzania. System automatycznie pobiera odpo-

wiednie dane, scala i uzgadnia, wykonuje niezbędne przekształcenia i udostępnia dane do 

analizy. Przede wszystkim tworzona jest tabela ze scalonymi danymi dla całego procesu. 

Ponadto tworzone są osobne tabele dla poszczególnych etapów, przedstawiające dane 

zgodnie z wyborem partii lub czasu i innymi filtrami ustawionymi przez użytkownika. 

Mając potrzebne dane, użytkownik może interakcyjnie wykonywać dowolne analizy, 

projektować raporty i scenariusze przetwarzania. System może zostać skonfigurowany tak, 

aby wszystkie analizy i raporty wykonywane były w pełni automatycznie. 

Process Viewer jest uruchamiany w przeglądarce internetowej. Proces przedstawiony jest 

w postaci schematu, a użytkownik ma dostęp do wartości parametrów dla wskazanych ope-

racji jednostkowych i partii. Z poziomu aplikacji Process Viewer można uruchomić 

Process Explorer, w celu wykonania bardziej szczegółowych analiz. 

 

Rys. 3. Process Viewer. 

Podsumowując: STATISTICA Product Traceability prezentuje użytkownikowi dane o zło-

żonych, wieloetapowych procesach w odpowiedni do potrzeb i logiczny sposób. Program 

automatycznie pobiera dane z systemów typu historian, LIMS itp., synchronizuje i agre-

guje dane tak, aby umożliwić ich przeglądanie i badanie. Użytkownicy w środowisku 

STATISTICA Product Traceability wybierają dane i wykonują analizy w naturalny sposób, 

ponieważ obiekty w systemie odzwierciedlają rzeczywiste etapy procesu. 


