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SYSTEM RAPORTOWANIA O STANIE I JAKOŚCI PROCESÓW 

Tomasz Demski i Adrian Pabian, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Współczesne procesy produkcyjne są złożone i składają się z wielu etapów. Jednocześnie 

wysokie wymogi odnośnie bezpieczeństwa, wydajności i jakości produktów narzucają ko-

nieczność łatwego dostępu do kompletnego zestawu informacji i raportów o różnych 

aspektach procesów. Artykuł jest poświęcony systemowi raportowemu na bieżąco dostar-

czającemu takich informacji w przejrzystym i przyjaznym użytkownikowi środowisku.  

Ogólne omówienie systemu 

Zadania systemu 

Podstawową funkcją systemu jest dostarczanie aktualnych informacji o stanie wszystkich 

procesów, zarówno tych, które są obecnie w toku, jak i zakończonych w przeszłości. Jest to 

zastosowanie typowe dla klasycznych systemów raportowych, czy Business Intelligence. 

Warto tu podkreślić możliwości: 

 automatycznego tworzenia standardowych raportów, 

 interakcyjnego drążenia danych i zadawania filtrów, 

 zapisu raportów w standardowych formatach (np. PDF). 

Zwróćmy uwagę, że zbudowanie takiego systemu jest stosunkowo proste, gdy na każdy 

etap procesu patrzymy oddzielnie. Niestety gdy chcemy uzyskać całościowy obraz 

wszystkich etapów, zwykle pojawiają się trudności. Powiązanie różnych etapów wymaga 

scalenia danych z różnych źródeł, co nie jest łatwym zadaniem, jednak możliwym do 

zrealizowania, gdy dysponujemy odpowiednimi narzędziami informatycznymi oraz doś-

wiadczeniem w tworzeniu rozwiązań dla przemysłu. 

Obecnie coraz częściej podstawowa informacja podsumowująca, która jest udostępniana 

przez klasyczny system raportowania, chociaż bez wątpienia potrzebna, nie jest już wys-

tarczająca dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Potrzebujemy czegoś więcej niż odpowiedzi 

na pytania typu: „Co zdarzyło się w przeszłości?”, „Ile zgłoszono reklamacji dla produk-

tów wytworzonych przy użyciu katalizatora A?”, „Jakie awarie wystąpiły w przeszłości?”. 

Ważniejsze dla nas będą pytania „Co zdarzy się w przyszłości?”, „Czy proces jest 

stabilny?”, „Czy gdy stosowano katalizator B, to liczba reklamacji była istotnie niższa niż 

przy stosowaniu katalizatora A?”, „Jakie jest ryzyko wystąpienia awarii na mojej 
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zmianie?”. Na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć, stosując analizę danych: cza-

sami będą to proste techniki klasycznej statystyki, a czasami zaawansowane narzędzia 

sztucznej inteligencji i Big Data. 

W wielu dziedzinach stosowanie statystyki wymuszają normy, zalecenia instytucji nadzor-

czych i standardy współpracy z dostawcami. Można w tym kontekście wymienić przemysł: 

farmaceutyczny, lotniczy, zbrojeniowy, motoryzacyjny, a od niedawna także kosmetyczny.  

Powyższe fakty powodują, że system musi dostarczać również wyniki analiz statystycz-

nych, same podsumowania nie wystarczą! 

Raporty to jest to, co widzi użytkownik, ale żeby je utworzyć, konieczne jest odpowiednie 

zaplecze: musimy zgromadzić dane z różnych źródeł, scalić i zsynchronizować je, usunąć 

błędy i przekłamania, wykonać wymagane przekształcenia, pominąć niektóre dane (np. prób-

ne uruchomienia linii, rozbiegówki), podzielić dane na jednorodne zbiorowości (np. pro-

dukty wytwarzane dla różnych odbiorców, z różnymi specyfikacjami) itp. Krótko mówiąc, 

musimy odpowiednio przygotować dane.  

Trzeba przy tym pamiętać, iż system musi być elastyczny, tzn. musi dawać możliwość 

dostosowania go do zmian, bo przebieg procesów, specyfikacje, produkty, receptury, 

maszyny nie są ustalone raz na zawsze. Z technicznego punktu widzenia oznacza to 

konieczność tworzenia zbiorów informacji o procesie i słowników (np. określających, jaki 

odcinek początkowy pasma walcowanej blachy należy zignorować w analizach jakości), 

tzw. metadanych. 

Wymogi 

Bardzo ważnym wymaganiem wobec systemu jest zgodność z normami. Powinien on 

zawierać przewidywane przez normy procedury statystyczne, które oczywiście zostały 

prawidłowo zaimplementowane. Fundamentem systemów raportowych StatSoft jest 

STATISTICA, powszechnie używana na całym świecie, także w zastosowaniach wyma-

gających maksymalnego bezpieczeństwa i pewności, np. przemyśle farmaceutycznym.  

Bardzo ważnym wymogiem jest również bezpieczeństwo dostępu do informacji: koniecz-

ność uwierzytelnienia użytkowania przed rozpoczęciem pracy w systemie oraz możliwość 

zdefiniowania dla różnych osób różnych praw dostępu do raportów i danych. 

Innym, bardzo ważnym z praktycznego punktu widzenia aspektem bezpieczeństwa jest 

wpływ na inne systemy. Narzędzie raportowania powinno w jak najmniejszym stopniu 

wpływać na systemy źródłowe, które bardzo często będą decydować o działaniu przedsię-

biorstwa. 

Kolejna warta uwagi kwestia to możliwość łatwej współpracy z innymi systemami, nie 

tylko stanowiącymi źródło danych do analiz, ale również korzystającymi z wyników mode-

lowania, przewidywania, symulacji i optymalizacji. 
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Środowisko użytkownika 

Często najlepszym medium udostępniającym raporty i wyniki analiz jest portal interne-

towy. Decyduje o tym łatwość i wygoda korzystania, a także kwestie związane z infra-

strukturą informatyczną: aby mieć dostęp do raportów, nie musimy instalować żadnego 

specjalnego oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa. Raporty są wtedy dos-

tępne na bardzo wielu platformach sprzętowych: na komputerach osobistych, ale również 

na tabletach i smartfonach. 

Bardzo często proces ma mnóstwo parametrów ważnych z punktu widzenia jakości. Do 

szybkiej, dosłownie jednym rzutem oka, oceny stanu procesu doskonale nadaje się środo-

wisko typu pulpit menadżerski (zob. rys 3, str. 39). 

Obszary zastosowań 

W zależności od potrzeb, wymagań i dostępnych danych zastosowanie systemu raporto-

wego może dotyczyć następujących obszarów: 

 Aktualny stan procesów: co jest obecnie przetwarzane, jaki jest stan zaawansowania 

procesu itp. 

 Informacje podsumowujące procesy w przeszłości, w postaci zestawień tabelarycz-

nych, wykresów, infografik itp. 

 

Rys. 1. Przykładowy raport SPC. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2013 

 

34 

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

 Statystyczne sterowanie jakością: tu raporty będą zawierać przebiegi, karty kontrolne, 

liczbę wad wg typów i miejsc wystąpienia, wskaźniki zdolności jakościowej (Cpk, Cp 

i inne), wyniki analiz MSA, testy normalności rozkładu i wiele innych. W tym obsza-

rze ważne jest także alarmowanie: powiadamianie odpowiednich osób o wszelkich 

sygnałach o rozregulowaniu procesu, np. poprzez wysłanie e-maila. 

 Śledzenie produktu (ang. product tracing): w tym obszarze będziemy mogli uzyskać 

informację o parametrach wszystkich etapów procesu, które doprowadziły do uzyska-

nia konkretnego produktu. Raporty w tym obszarze odzwierciedlają przepływ surow-

ców, materiałów i półproduktów przez cały proces technologiczny, tak aby można było 

uzyskać kompletny obraz procesu i wychwycić zależności między poszczególnymi 

jego etapami. 

 Optymalizacja i symulacja: ta część systemu dostarcza informacji o optymalnych usta-

wieniach procesu, a także o jego spodziewanych wynikach. Można tu przeprowadzać 

analizy typu „co – jeśli”. 

 Awarie i sygnały z automatyki przemysłowej: w tym obszarze będziemy mieli zesta-

wienia powiadomień i ostrzeżeń o awariach. Ponadto mogą tu się pojawiać wyniki 

przewidywania awarii na podstawie sygnałów z automatyki, wyników pomiarów labo-

ratoryjnych itp., a także sugestie, którą część należy wymienić lub sprawdzić. 

Zagadnienie to określamy jako Predictive Maintenance. 

Architektura systemu 

Do wydajnego i bezproblemowego działania systemu raportowania wymagana jest 

architektura, która umożliwi poprawne działanie wszystkich jego elementów składowych. 

Schemat na rys. 2 przedstawia ogólny zarys systemu, który w kolejnych akapitach zostanie 

szczegółowo objaśniony. 

Zbieranie danych i ich integracja w analitycznej bazie danych 

Pierwszym etapem działania systemu jest oczywiście zebranie danych. Ten etap znajduje 

się w lewej części schematu. Dane produkcyjne (operacyjne) są gromadzone w wielu 

różnorodnych źródłach i należy zebrać je w jednej centralnej Analitycznej Bazie Danych 

(ABD). Ten składnik integrujący dane jest nazywany angielskim skrótem „ETL” (Extract, 

Transform and Load). W toku przenoszenia danych mogą następować operacje czyszcze-

nia braków danych, uzgodnienie formatu danych do jednego standardu, operacje synchro-

nizacji oraz agregacji i tym podobne działania. 

Transakcyjne bazy danych 

W transakcyjnych bazach danych znajdują się szczegółowe dane dotyczące przebiegu pro-

cesów produkcyjnych, surowców, produktów, reklamacji itp. Ogólnie bezpośrednio obsłu-

gują one realizację procesów w przedsiębiorstwie. 
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Szczególnym przypadkiem transakcyjnej bazy danych jest tzw. Poziom 2 (Level 2, L2). 

Jest to repozytorium zawierające sygnały zbierane z automatyki przemysłowej realizującej 

proces produkcyjny. Poziom drugi automatyki komunikuje się z poziomem pierwszym, 

tj. sterownikami, pobiera z nich dane i wysyła z powrotem instrukcje sterujące.  

 

Rys. 2. Schemat systemu. 

Informacje, które są zbierane w transakcyjnych bazach danych, obejmują właściwości 

surowców, ustawienia maszyn oraz pomiary parametrów procesu, często dokonywane 

z dużą częstością, np. co milisekundę. Jeżeli poziom szczegółowości zbieranych danych 

jest wysoki, produkcyjna baza danych bardzo szybko przyrasta. Ilość informacji jest tak 

duża, że w celu utrzymania wydajności procesów produkcyjnych baza danych musi być 

czyszczona z nadmiaru danych historycznych, np. tak, że znajdują się w niej dane tylko za 

ostatnie dwa tygodnie.  

Minusem tego rozwiązania jest to, że w transakcyjnej bazie danych nigdy nie ma kompletu 

informacji. Jeśli np. po roku chcemy sprawdzić, jak wyglądał proces (bo np. zgłoszono 

reklamację), to musimy odczytać dane z kopii zapasowej, skonfigurować bazę danych 
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z danymi historycznymi itp. Powoduje to, że porównywanie dobrych i złych procesów 

z przeszłości jest tak kłopotliwe i pracochłonne, że w praktyce jest niewykonywane.  

Na potrzeby analiz nie potrzebujemy tak szczegółowych danych, jak do bezpośredniego 

sterowania i nadzoru nad procesem. Przykładowo zamiast pomiarów temperatury co kilka 

milisekund, zazwyczaj zupełnie wystarczające będzie zapisanie średniej, minimalnej 

i maksymalnej temperatury dla okresu 10 sekund. Poza tym zwykle do analiz potrzebujemy 

pewnego podzbioru zmiennych zapisywanych w bazach produkcyjnych. Dzięki temu 

w ABD jesteśmy w stanie przechowywać wszystkie potrzebne dane i są one dostępne od ręki. 

Zyskujemy także bezpieczeństwo  przeglądając dane z poziomu Analitycznej Bazy Da-

nych, nie obciążamy transakcyjnej bazy danych i nie wpływamy na bezpośrednie sterowa-

nie, co mogłoby mieć negatywny wpływ na procesy produkcyjne.  

System akwizycji danych 

Rzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy wszystkie istotne dane znajdują się w bazach 

transakcyjnych. Zwykle zachodzi więc potrzeba stworzenia pewnego systemu akwizycji 

danych, aby gromadzić i przesyłać dane pochodzące z różnych niestandardowych źródeł. 

Tymi źródłami mogą być: 

 maszyny współrzędnościowe, 

 elektroniczne urządzenia pomiarowe (np. suwmiarka), 

 sterowniki automatyki przemysłowej (podłączane bezpośrednio do systemu, np. 

poprzez LAN lub złącze szeregowe), 

 pomiary oraz uwagi operatorów wpisywane ręcznie za pomocą klawiatury. 

Plikowe źródła danych 

Poprzez plikowe źródła danych rozumiemy tutaj te dane, które są gromadzone elektronicz-

nie, ale mają różnorodny, nieustrukturyzowany format, który powinien zostać zestandary-

zowany w Analitycznej Bazie Danych. Plikowymi źródłami danych mogą być: 

 pliki tekstowe, tworzone przez maszyny pomiarowe, 

 pliki Excela, 

 pliki XML. 

Integracja źródeł danych 

Wszystkie rodzaje danych scala komponent ETL, który automatycznie pobiera dane i zapi-

suje je w łatwo dostępnych strukturach ABD. Ważnym etapem integracji jest również 

wiązanie logiczne tych danych, które powinny być analizowane razem.  

Przykład:  

Załóżmy, że w transakcyjnej bazie danych mamy informacje o parametrach wyprodukowa-

nego produktu, jego identyfikator i specyfikacje. W pewnym plikowym źródle danych 

mamy zaś parametry maszyny produkcyjnej oraz godziny jej pracy. Do zadań komponentu 
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ETL będzie należało powiązanie obu rodzajów danych na podstawie daty i czasu, tak aby 

analityk miał dane w jednym miejscu i mógł sprawdzić, na której maszynie wytworzono 

dany produkt. Dzięki temu będzie można np. ocenić i porównać maszyny. 

Analityka, opracowywanie modeli, reguły eksperckie 

W momencie, gdy dysponujemy kompletem danych z całego procesu produkcyjnego, 

możemy przystąpić do analizy zgromadzonych informacji. W górnej części schematu na 

rys. 2 widzimy przykładowy obieg informacji, który może zachodzić w obszarze analizy 

danych. 

Opracowywanie modeli 

Analityk, inżynier jakości lub kierownik produkcji mający dostęp do pełnych danych pro-

dukcyjnych mogą konstruować modele, np. badające wpływ warunków produkcyjnych na 

gotowy produkt. Modele mogą służyć do celów optymalizacyjnych (np. które elementy 

procesu produkcyjnego można poprawić, aby niewielkim kosztem uzyskać poprawę 

wytrzymałości produktu). Dobrze skonstruowane modele mogą wykrywać skomplikowane 

zależności pomiędzy czynnikami produkcyjnymi a gotowym produktem i są źródłem 

cennej wiedzy o procesie. 

Reguły eksperckie i zasady działania 

Wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego mogą funkcjonować różnorakie reguły i zasady 

postępowania w pewnych specyficznych sytuacjach (np. „Jeżeli w trakcie produkcji zajdzie 

zdarzenie A i równocześnie co najmniej jeden pomiar kontrolny przekroczył granice 

ostrzegawcze, wtedy przenieś partię produkcyjną do kwarantanny”). Nowe reguły mogą też 

powstać w trakcie analizy danych (np. „Zawsze gdy zajdą zdarzenia B i C, to produkt nie 

spełnia norm, więc należy przerwać produkcję”). Reguły musimy uwzględnić w systemie, 

np. przy tworzeniu zestawienia przewidywanych awarii, alarmowaniu itp. 

Repozytorium reguł i modeli 

Modele oraz reguły są zapisywane w ABD, co ułatwia zarządzanie nimi oraz komunikację 

między działami firmy. Przechowywanie wszystkich reguł w jednym repozytorium umożli-

wia korzystanie z nich w całej organizacji, pozwala to uniknąć nieporozumień i oszczędzić 

czas: zmiana reguły jest uwzględniana automatycznie, nie ma potrzeby ręcznego powiada-

miania zainteresowanych osób o wprowadzanych zmianach. 

System może przechowywać historię zmian modeli, reguł i szablonów analiz. W jednym 

miejscu zebrane są wszystkie ich wersje, wraz z datami, komentarzami i nazwiskami osób, 

które wprowadzały zmiany. Umożliwia to sprawdzenie, jakie reguły i szablony analiz obo-

wiązywały w przeszłości – żadna informacja nie jest gubiona. Spełniamy też w ten sposób 

normy bezpieczeństwa i udostępniamy funkcjonalność audit trial, wymaganą w zastoso-

waniach wysokiego bezpieczeństwa. 
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Generowanie raportów 

W dolnej części schematu na rys. 2 przedstawiona jest część raportowa, prezentująca prze-

tworzone informacje użytkownikom. 

Warstwa raportowa 

Pod pojęciem „warstwa raportowa” rozumiemy tutaj całą infrastrukturę informatyczną 

odpowiedzialną za udostępnianie informacji. Punktem wyjścia są oczywiście surowe dane 

zgromadzone w ABD, jednak warstwa raportowa oferuje znacznie więcej możliwości niż 

tylko przeglądanie tabel danych, a w skład systemu mogą wchodzić: 

 kostki OLAP, umożliwiające przeglądanie historycznych zbiorczych zestawień produk-

cyjnych, drążenie oraz filtrowanie danych,  

 karty kontrolne, wykresy, wskaźniki zdolności procesu, 

 analiza trendów, 

 przewidywania modeli, np. spodziewana wydajność, parametry produktu po zakończe-

niu procesu, ryzyko awarii pewnego typu itp., 

 wyniki innych analiz statystycznych, 

 raporty poprodukcyjne, gotowe do wydrukowania lub zapisania w jednym ze standar-

dowych formatów (np. PDF), 

 powiadomienia o przekroczeniach, np. poprzez pocztę elektroniczną. 

Portal 

Dostęp do obiektów tworzonych przez warstwę raportową zapewnia portal intranetowy. 

Portal w prosty, intuicyjny sposób umożliwia przeglądanie danych na różnych poziomach 

szczegółowości. Dostęp do poszczególnych komponentów systemu może być ograniczony 

ze względu na typ użytkownika.  

Pulpit menadżerski 

W skomplikowanych procesach produkcyjnych kadra zarządcza potrzebuje zwykle szyb-

kiej informacji na temat stanu produkcji na wszystkich jej etapach, aby odpowiednio 

wcześnie móc zareagować na wszelkie nieprawidłowości. Funkcjonalnym sposobem moni-

torowania są różnego typu pulpity menadżerskie, które poprzez kolorowe wskaźniki poka-

zują stan procesów produkcyjnych. Pulpity menadżerskie umożliwiają ogarnięcie całego 

procesu produkcyjnego jednym rzutem oka. 
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Rys. 3. Przykład pulpitu. 

Wykorzystanie przez użytkowników końcowych i zewnętrzne aplikacje 

Warto nadmienić, że dane gromadzone w analitycznej bazie danych powinny być udostęp-

niane szerzej niż tylko analitykom i warstwie raportowej. Dostęp do systemu powinien być 

otwarty dla innych zewnętrznych baz i aplikacji, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie 

zgromadzonych w nim danych surowych i przetworzonej informacji w ogólniejszym kon-

tekście w innych systemach. Możemy np. przesyłać wyniki analiz do systemu klasy MES 

(Manufacturing Execution System). 




