
Dell Statistica - Řízení rizik ve výrobě  
webinář  (21. 4. 2016) 

Ing. Miloš Uldrich 
Konzultant/analytik 
Dell Statistica 
Email: milos.uldrich@software.dell.com  

 Vhodná vizualizace dat naměřených ve výrobě 
 Jak hledat problémy v již naměřených datech 
 Určení vztahu mezi proměnnými sledovanými ve 

výrobě (vliv: materiálu, 
 kombinace přísad, kvality nástřiku, operátora, měřidla 

na sledované naměřené 
 hodnoty) 
 Navrhování experimentů (DOE) 
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Softwar Dell Statistica 
 
 
Trial verze: 
https://software.dell.com/register/72480 
 
Informace o jednotlivých modulech: 
 http://www.statsoft.cz/produkty/ 

 
 http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules 

 
Pro informace o nákupu kontaktujte naše obchodní oddělení: 
obchod@statistica.cz 

 
 
 
 

 

https://software.dell.com/register/72480
http://www.statsoft.cz/produkty/
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA-Features/Analytic-Modules
mailto:obchod@statistica.cz


3 

Příklady využití 
http://www.statsoft.cz/o-firme/pripadove-studie/ 
 
http://www.statsoft.com/Resources/Customers/Success-Stories 
 
http://www.statsoft.com/Solutions/Cross-Industry/Customer-
Analytics 
 
Solutions for the industry 
http://www.statsoft.com/Solutions/Manufacturing 
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Využití softwaru Dell Statistica 
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Overview & History 

Established in 1984 
Deep understanding of 
analytics 

Over 16,000 functions 
Integrated & comprehensive 

Over 1,000,000 
users 
Lots of use cases, best 
practices, and what 
works 

Dell Statistica Process 
Monitoring & 
Quality Control 
Largest 
manufacturer or 
enterprise-wide 
solutions 

Flexible & extendible 
Not a black-box, fits in your 
environment 

Open standards 
Avoids vendor lock 
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Dell Statistica 
 
 



Kontrola kvality 
Shrnutí: Postup analýzy ve výrobním procesu  
 



Postup analýzy ve výrobním procesu 

Data mining, optimalizace 

Indexy spolehlivosti 

Testy seskupení 

Opakovatelnost & 
Reprodukovatelnost 

Vizualizace a regulace 
stabilizovaného procesu 

“Co se stane, když…“ 



Postup analýzy ve výrobním procesu 

Data mining, optimalizace 

Indexy spolehlivosti 

Testy seskupení 

Vizualizace a regulace 
stabilizovaného procesu 

Opakovatelnost & 
Reprodukovatelnost 

“Co se stane, když…“ 



Regulační diagramy  



Podrobné testování procesu  

Testy zvláštních příčin  
   ISO 8258 



Podrobné testování procesu  

Testy zvláštních příčin  
   ISO 8258 
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Statistica QC Grafy 
 
 Software obsahu grafy pro všechny typy procesů 



Postup analýzy ve výrobním procesu 

Data mining, optimalizace 

Indexy spolehlivosti 

Testy seskupení 

Opakovatelnost & 
Reprodukovatelnost 

Vizualizace a regulace 
stabilizovaného procesu 

“Co se stane, když…“ 



Kontrola dat / Předpoklady o 
datech 
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Příprava dat 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_12_18_StatSoft_Zpracovani_chybejicich_dat_a_dat_mimo_rozsah.pdf 
 

Detekce chybějících hodnot 

http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_12_18_StatSoft_Zpracovani_chybejicich_dat_a_dat_mimo_rozsah.pdf
http://www.statsoft.cz/file1/PDF/newsletter/2013_12_18_StatSoft_Zpracovani_chybejicich_dat_a_dat_mimo_rozsah.pdf
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 Graf chybějících data a dat mimo rozsah 

 Box Plot / Graf průměrů 

 Bodový graf / Maticový graf 

 

Kontrola dat - grafy sledující variabilitu a střední hodnotu  
Grafy pro experimentální data 
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Box Plot  
Zobrazení zdrojových dat 
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Příprava dat 

Software obsahuje nástroje pro: 
 Detekci chybějících dat a dat mimo stanovených rozsah 
 Detekci odlehlých a extrémních hodnot 
 Překodování a tvorbu nových proměnných 
 Úpravu řádků a sloupců tabulky 
 Zpracování chybějících dat/duplicitních případů 
 Funkce (matematické, statistické, operátory a mnoho dalších) pro tvorbu nových 

proměnných a získání dalších informací z proměnných stávajících 

 
 

 

Příprava datového souboru 
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Ověření normality 
Předpoklady o datech 
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Ověření normality testem 
Předpoklady o datech 

 Software automaticky určí rozdělení dat a sestaví pořadí podle vhodnoti 



Návrh 
datového 
souboru  
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Experimentální procedura  
 Plánování experimentů 

(brainstorming) 
 Návrh experimentů (ortogonální 

soustavy) 
 Provedení experimentů (náhodné 

pořadí) 
 Analýza experimentů (optimum, 

ANOVA, optimální provedení) + 
ověřovací testy 

DOE 
Design of experiments 
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Určení cíle experimentu (např. návrh parametrů pro generátor, aby hlučnost byla minimální) 
 
Definování charakteristiky jakosti (objektivní kritérium pro měření schopnosti dosáhnout cíle 
experimentu, tj. nalezení vhodné charakteristiky jakosti, např. hlučnost generátoru) 
 
Výběr faktorů a jejich úrovní (nejdříve je nutno vytvořit seznam všech možných faktorů, dále 
musíme z nich vybrat ty, které budou zahrnuty do experimentu, faktory, které byly vybrány 
pro experiment, je nutno v dalším rozčlenit na dvě skupiny: 
 Regulovatelné faktory 
 Šumové faktory 
 
Poté stanovit počet úrovní pro každý faktor a hodnotu nastavení pro každou jednotlivou 
úroveň. 

DOE 
Design of experiments 
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DOE – návrh experimentu 
Design of experiments 
 

4 faktory: 
 4/1/8 – 4 faktory v jednom bloku s 8 

měřeními 
 4/2/16 – 4 faktory ve 2 blocích s 

celkem 16 měřeními. 
 Pro 2 faktory existuje jediný 

standardní plán: 2/1/4 
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DOE – návrh experimentu 
Design of experiments 
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Př.: Předpokládejme, že chceme navrhnout experiment, který nám umožní otestovat 
významnost vlivu doby reakce (faktor Doba) a teploty (faktor Teplota) na výnos chemického 
procesu. Reakční doba se může měnit od 80 do 100 minut a teplotu lze nastavit na 140 až 
150 stupňů. 

DOE 
Design of experiments 
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Reakční doba se může měnit od 80 do 100 minut a teplotu lze nastavit na 140 až 150 
stupňů. 

DOE 
Design of experiments 
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Návrh experimentu: 

DOE 
Design of experiments 
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Př.: Latinské čtverce -  jsou vhodné, pokud faktory, které nás 
zajímají mají více než 2 úrovně a již dopředu víme, že 
interakce mezi faktory nemají žádný (nebo mají jen 
zanedbatelný) vliv na výsledek.  
 
Vhodnou úlohou je třeba výše uvedený příklad 3, v němž 
chceme otestovat účinky jednotlivých palivových přísad. 
Pokud bychom na tuto úlohu použili plný faktoriální 
experiment, dostali bychom 4x4x4=64 potřebných pokusů. 
 
Nezajímají nás ale vlivy interakcí mezi přísadami a řidiči, mezi 
přísadami a automobily nebo mezi řidiči a automobily. 
Chceme zjistit hlavní efekty, konkrétně v tomto případě hlavní 
efekt pro palivové přísady.  

DOE - Latinské čtverce 
Design of experiments 
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Př.: Zadání: Máme k dispozici 3 faktory:  
4 řidiče,  
4 automobily  
4 druhy palivových přísad.  
 
Zajímá nás, jaký vliv mají jednotlivé 
palivové přísady na redukci oxidů dusíku.  

DOE - Latinské čtverce 
Design of experiments 
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Jak vidíte, plán experimentu je navržen v univerzálním formátu, tzn. jednotlivé faktory jsou pojmenovány F1, F2, …, 
jejich úrovně jsou zase jen očíslovány (případně označeny písmeny podle toho, co jste zvolili v předešlém dialogu). 
Abychom se v plánu lépe vyznali, změníme pojmenování proměnných (faktorů) na zřejmější názvy, stejně tak to 
provedeme i s úrovněmi faktorů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   V tomto formátu je celý plán experimentu již mnohem zřetelnější. 

DOE - Latinské čtverce 
Design of experiments 
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DOE - Latinské čtverce 
Design of experiments 
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DOE – návrh experimentu 
Mixture design (směsi) 
 

 Analyzujeme směs několika komponent s 
konstantním součtem… 
 

 Jakákoli směs těchto tří složek se dá popsat jako 
bod v trojúhelníkovém souřadném systému. 
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DOE – návrh experimentu 
Mixture design (směsi) 
 

1) Definujeme horní a dolní max/min (omezení pro faktory) 
2) Definujeme složitější podmínky…A+B >=50 

-50 + A + B  >= 0 
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DOE – návrh experimentu 
Mixture design 
  Výsledkem je optimální mix: 



Vyhodnocení 
spolehlivosti a 
poruchovosti 
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Statistické vyhodnocení spolehlivosti obvykle zahrnuje: 

 Kontrola kvality dat / Čištění dat / Zpracování odlehlých hodnot 

 Išikavovy diagramy  

 Transformace dat / volba klíčových proměnných 

 Weibullovo rozdělelní /  Cenzorovaná data   

 Metody analýzy přežití (Coxův model, Kaplan – Meierova metoda, porovnání dvou a 
více vzorků)  

 Řízení jakosti (EWMA, CUSUM, Vícerozměrné diagramy) 

 Aplikace data miningových metod   - Modelování a predikce spolehlivosti – výběr 
proměnných, výstavba modelu 

 Asociační pravidla 

 Rozhodovací stromy, Neuronové sítě 

 Feature selection  

 

Statistické vyhodnocení spolehlivosti a poruchovosti 
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Statistica poskytuje podporu pro řízení spolehlivosti v průběhu celého životního cyklu výrobku:
   
 Sběr dat a kontrola kvality dat  
 Porozumění datům  - analýza závislostí:  

 Paretova analýza 
 Korelace, kontingence, detekce odlehlých hodnot, vhodná vizualizace 

 
 Analýza přežívání - Kaplan-Meierova metoda, Regresní modely…  

 
 Detekce rozdělení  - Nejčastěji používaná statistická rozdělení ve spolehlivosti:  

 Normální  
 Lognormální  
 Exponenciální 
 Poissonovo  
 Rayleighovo  
 Weibullovo rozdělení 

 
 Související procesy: Řízení jakosti  - volba vhodných diagramů   

 
 Aplikace data miningových metod    -  predikce spolehlivosti / poruchy / selhání ( výběr 

proměnných, výstavba modelu)  
 CRISP  
 Asociační pravidla   
 Rozhodovací stromy  - 
 Analýza časových řad  

Statistické vyhodnocení spolehlivosti a poruchovosti 
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Hledání vhodného rozdělení 
Předpoklady o datech 

 Software automaticky určí rozdělení dat – Weibull je zde jako nejvhodnější distribuce. Nejsou 
identifikovány významné odchylky  
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Aplikace data miningových metod    -  predikce selhání  - klasifikační strom ukazuje 
posloupnost rozhodnutí: 

Statistické vyhodnocení spolehlivosti a poruchovosti 
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Aplikace data miningových metod    -  predikce selhání  - ukázka finálního řešení 

Statistické vyhodnocení spolehlivosti a poruchovosti 
 



Analýza dat 
Dell Statistica 



44 

Vizualizace 

Statistica Interactive Visualization & Dashboards  
Real-time přímo z databáze 
 

Statistica Grafy, QC 
Ad Hoc nad výrobní dávkou 
 



Sledování dat v reálném 
čase 
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 Statistica Interactive Visualization & 
Dashboards je pokročilý modul pro 
sledování průběhu dat v reálném čase. 
Kontrolní dashboardy Vám umonží 
neustálou kontrolu průběh všech dat v 
procesu výroby. 

 

Monitoring produkce  
Sledování dat v reálném čase 
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Statistica Interactive Visualization & Dashboards  
Real-time přímo z databáze 
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Statistica Interactive Visualization & Dashboards  
Real-time přímo z databáze 
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Statistica Interactive Visualization & Dashboards  
Real-time přímo z databáze 
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Příklad využití 
 
 



Rozhraní softwaru 
Statistica 
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Interaktivní „klikací“ rozhraní (Pás Karet)  
Interactive interface – Ribbon Bar 
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Rozhraní pro tvorbu databázových dotazů 
Statistica Query 
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Statistica Workspace 
Analytical workflow 

 Rozhraní pro vytvoření analytického workflow 

 Umožnuje automatizovat složité analytické postupy (přípravu dat, slučování dat 
z různých zdrojů apod.) 

 Opakovatelné, reprodukovatelné, flexibilní, přizpůsobitelné moderní rozhraní 
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Statistica Workspace 
Analytical workflow 
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Příklad sloučení dat z různých zdrojů 
Statistica Workspace 

http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector 
 

http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector
http://www.statsoft.com/Products/STATISTICA/PI-Connector
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Příklad hromadného 
využití dat z různých 
zdrojů 
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Dell Statistica 



Využití statistických metod ve výrobě 

Přínosy: 
 Predikce poruch a eliminace odstávek   
 Detekce rizikových faktorů výrobního procesu 
 Efektivnější rozdělení práce 
 Podklady pro odběratele – doložení splnění specifikací a norem 

v případě reklamací apod. 
 Nový pohled na data a výrobní procesy - statistické sledování dat 

zpřesní vazby mezi kvalitou produkce náklady na produkci.  
 Eliminace variability měřených parametrů v procesních datech - 

cílem je statisticky stabilní stav 
 Rozpoznání kvality výrobku bez nutnosti laboratorních experimentů 
 Předpověď ekonomických ukazatelů výroby 
 
  



Děkuji za pozornost  


