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Spoleènost Lanner Group Ltd. nabízí svým zákazníkù ucelenou øadu programových nástrojù pro prediktivní
analýzu a zlepování podnikových procesù  Witness Suite. Witness Suite obsahuje aplikace pro simulaci,
optimalizaci a vizualizaci procesù a nástroje pro Data Mining. Spojení simulace a datového modelování
nabízí iroké aplikaèní monosti jak pøi plánování a zlepování procesù, tak pøi operativním øízení
a plánování výroby. Firma Lanner Group zahrnuje v souladu s poadavky na snadnou implementaci
v podnikovém prostøedí do svých produktù podporu moderních metod øízení výroby. Èlánek popisuje
jakým zpùsobem je ve Witness Suite podporována metodika zlepování procesù Six Sigma.
Metodika Six Sigma
Six Sigma je strukturovaný program pro neustálé zlepování, který je v souèasnosti vyuíván v mnoha výrobních i servisních organizacích. Pùvodnì byl zaveden u firmy Motorola v roce 1986 jako
program pro mìøení kvality a èasem se vyvinul v obecnou, statisticky orientovanou metodu pro zlepování procesù. Organizace
obeznamují své pracovníky s postupy, které jsou souèástí analýzy
Six Sigma. Tito pracovníci, kteøí pak metodiku v organizaci øídí
a implementují, se obvykle nazývají Master Black Belts, Black
Belts a Green Belts. Metodika Six Sigma se zamìøuje na zákazníka. Podobnì jako nìkteré dalí metodiky pro zlepování procesù,
zahrnuje porozumìní, mìøení a zlepování ve vech oblastech, které mají vliv na uspokojení zákazníka.
Pro procesy se zavádí tzv. úroveò kvality Sigma (sigma rating),
která popisuje variabilitu procesu poètem defektù na milion pøípadù. Napøíklad proces, u kterého se vyskytuje poèet 3  4 defektù
na jeden milion vyrobených souèástí, má úroveò kvality 6  Six
Sigma. Jestlie je poèet defektù vyí, napøíklad 6200/milion, úroveò kvality Sigma je jen 4. Dosaení kvality Six Sigma je velmi
nároèný cíl, proto u nìkterých procesù je dostateèným cílem dosaení skromnìjí hodnoty. I v takových pøípadech vak tato
metodika poskytuje významné úspory jak pro spoleènost, tak pro
zákazníky. Six Sigma klade dùraz na mìøení a statistické zpracování namìøených dat jako prostøedku zajitìní správného nastavení projektu. Mìøení výkonnosti procesu je velmi dùleité, protoe

jen tak je moné vyhodnotit a predikovat efekty realizovaných
zlepení. Tato pøesná analýza je pro Six Sigmu charakteristická.
Pøi správné aplikaci metodiky je moné na základì detailního provìøení pøíèin poruch navrhnout proces tak, aby se poruchám
v co nejvyí míøe pøedcházelo, a tím se co nejvíce omezilo kolísání procesu.
V posledních deseti letech se metodika Six Sigma prosadila v mnoha typech zlepovacích projektù. Tyto projekty mají ji ustálenou
strukturu, probíhají obvykle v nìkolika fázích.
Pro existující procesy, u kterých je cílem postupné zlepování, je
typická struktura DMAIC (jednotlivé fáze znamenají: define, measure, analyze, improve, control  definování, mìøení, analýza, zlepování, øízení).
Pro návrh nových procesù, které mají dosahovat parametrù kvality Six Sigma, se pouívá proces zlepování oznaèovaný zkratkou
DMADV (define, measure, analyse, design, verify  definování,
mìøení, analýza, návrh, ovìøování).
Witness mùe být pouit ve vìtinì fází projektù Six Sigma. Ve fázi definování mùe identifikovat, ve které èásti procesu mohou mít
pøípadné zmìny nejvìtí dopad. V dalích fázích mùe Witness poskytovat podrobné statistické informace o úèinku jakékoliv navrhované dílèí zmìny na klíèové parametry výkonnosti procesu, napøíklad propustnost, vyuití zaøízení, zpodìní v systému, úroveò
slueb zákazníkùm a podobnì. Algoritmy pro metodiku Six Sigma
jsou implementovány do základního programu Witness, v modulu
Optimizer a v aplikaci Witness Miner.
Analýza Six Sigma zahrnuje mnoho statistických testù. Èasto je
nutné ovìøit, zda namìøená data odpovídají normálnímu rozdìlení
pravdìpodobnosti. Parametry procesù jsou posuzovány s vyuitím
statistických grafù jako jsou grafy rozdìlení pravdìpodobnosti,
krabièkové grafy a èíslicové histogramy. Kromì vlastních statistických reportù poskytuje Witness i pøímé spojení se statistickým
programem MINITAB  analytickým nástrojem, který je èasto pouíván v rámci projektù Six Sigma.
Projekty zlepování Six Sigma
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Witness  simulace výrobního systému.
Standardní reporty pro vyrábìné souèásti
obsahují pøímo úroveò kvality Six Sigma

Pro kadý výrobní proces existuje mnoho moných námìtù pro
zlepovací projekty. Pracovníci Six Sigma Black Belt musí identifikovat nejvhodnìjí oblasti pro moná zlepení a stanovit priority jejich realizace.

Witness Optimizer:
nastavení parametrù
algoritmu Six Sigma

Projekty týkající se výrobního nebo obchodního procesu obvykle
zaèínají analýzou souèasného stavu. Jsou provádìna mìøení celé
øady parametrù, jako je celková
kvalita produkce, kvalita produkce jednotlivých strojù, obsluné
èasy a podobnì. Vytváøejí se simulaèní modely procesu, které
ukazují, jaká zlepení je moné
dosáhnout úpravou zaøízení,
zdrojù, rozvrení technologie a øídicí logiky systému.

Napøíklad u výrobní linky existuje mnoho zaøízení, u kterých je
moné provést individuální zlepení. Typicky se porovnává skuteènì dosaený parametr výkonnosti zaøízení s jeho normovaným
výkonem. V rámci simulaèních experimentù je moné analýzou typu "What-if" zjistit dopad moných zmìn v parametrech jednotlivých strojù (operaèní èasy, èasy na seøízení, poruchovost, zmetkovitost atd.) na celkový výkon linky.
Podpora metodiky Six Sigma je dále rozvinuta v modulu Witness
Optimizer. Speciální algoritmus implementovaný v programu
umoòuje inteligentní výbìr nejlepích alternativ ke zlepování
procesu. U reálných procesù existuje obvykle mnoho parametrù,
které je moné mìnit, ale týmy Six Sigma je nemohou postihnout
vechny. Je nutné vybrat si jen nìkolik, a na ty pak zamìøit zlepovací projekty. Algoritmus modulu Optimizer vyhodnotí ty parametry, které mají nejvìtí vliv na výkonnost procesu. Poté, co uivatel urèí poèet parametrù, které
je jetì praktické do projektu zahrnout, Optimizer inteligentním
zpùsobem hledá nejlepí kombinaci faktorù, která mùe pøinést
nejlepí výsledky.

Witness Miner: Výstup
funkce Výbìr hlavních
komponent ukazuje
korelaci mezi intervalem
údrby a frekvencí
serotování obrábìných
souèástí

Witness Miner je dalí souèást
sady WITNESS Suite, která podporuje metodiku Six Sigma.
Tento nástroj je schopen rozpoznat skryté vztahy v rozsáhlých
souborech dat a vyjádøit je ve formì snadno srozumitelných pravidel.
Nezkrácenou verzi èlánku naleznete na WWW stránkách spoleènosti Humusoft.
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