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Analiza jakoci systemu przep³ywu informacji
w oparciu o metodykê Six Sigma
1. Wprowadzenie
Istot¹ wspó³czesnych systemów produkcyjnych jest ogólne d¹¿enie do integracji
wszystkich prac zwi¹zanych z projektowaniem, wytwarzaniem, planowaniem i organizacj¹
produkcji w jeden efektywny  komputerowo zintegrowany  system wytwarzania CIM
(Computer Integrated Manufacturing).
Osi¹gniêcie wszystkich potencjalnych korzyci wynikaj¹cych z wdro¿enia takiego
systemu jest uzale¿nione od wielu czynników, poród których coraz to bardziej znacz¹c¹
rolê odgrywa przep³yw informacji.
Odnosi siê to w równym stopniu do problemów zwi¹zanych z budow¹ i zarz¹dzaniem
bazami danych  a st¹d dostêpu i szybkoci otrzymywanych z nich informacji  jak i strumienia bie¿¹cych uzgodnieñ i poleceñ przebiegaj¹cego przez wszystkie szczeble organizacji danej firmy. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do wiatowych, a dzia³aj¹cych
tak¿e w naszym kraju, korporacji zatrudniaj¹cych czêsto dziesi¹tki tysiêcy pracowników
w swych zak³adach zlokalizowanych na kilku kontynentach.
Przedstawione powy¿ej uwarunkowania rodz¹ nowe, nieznane wczeniej b¹d niewystêpuj¹ce z takim natê¿eniem problemy jak przypisanie ka¿demu z pracowników w³aciwego mu poziomu dostêpu do informacji, sekwencji ich otrzymywania, a wreszcie i podejmowania decyzji.
Zagadnienia te ³¹cz¹ siê z koncepcjami dotycz¹cymi tzw. inteligentnych in¿ynierskich baz danych bezporednio kreowanych i uaktualnianych w procesie wytwarzania.
Koncepcje te przewiduj¹ opracowywanie programu  generatora okrelonego rodowiska projektowego (design environment). W takim podejciu wp³yw na przyjêcie okrelonych rozwi¹zañ maj¹ zarówno koncepcje personelu technicznego, jak i informacje pozyskane od producentów dostawców zewnêtrznych czy wreszcie wymagania okrelone stanem prawnym (normy).
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Z drugiej strony prawo do podejmowania decyzji nie ogranicza siê jedynie do problemu modyfikacji baz danych lecz odnosi siê g³ównie do bie¿¹cej dzia³alnoci produkcyjnej.
W tym ujêciu organizacja i zarz¹dzanie procesem informacji zw³aszcza w odniesieniu
do tak newralgicznych zagadnieñ jak szybkoæ jej przekazu (determinuj¹ca czas podejmowania decyzji), brak zak³óceñ i przek³amañ, a wreszcie zabezpieczenie przed osobami niepowo³anymi, staje siê istotnym elementem jakoci ca³ego procesu wytwórczego.
Tym samym taki proces mo¿e byæ traktowany jako swoisty proces produkcyjny i jako
taki analizowany celem uzyskania maksymalnej jego efektywnoci.

2. Przedmiot i metodyka analizy
Przedmiotem analizy jest ocena i wskazanie dróg poprawy jakoci standardowego procesu przep³ywu informacji pomiêdzy bran¿owymi biurami projektowymi pewnej korporacji, zespo³em koordynuj¹cym, dzia³em finansowym i kierownictwem projektu. W ogólnym
przypadku jednostki te mog¹ byæ zlokalizowane w ró¿nych krajach, a nawet kontynentach,
i st¹d pracowaæ w ró¿nych strefach czasowych.
Analizê przeprowadzono, pos³uguj¹c siê metodyk¹ Six Sigma. W kolejnych jej etapach zebrane dane poddano analizie statystycznej, tworz¹c raporty jakoci procesu oraz
jakoci produktu, za który w tym ujêciu nale¿y uwa¿aæ decyzjê o zatwierdzeniu przedmiotowego projektu i skierowaniu go do realizacji.
Wybór metodyki postêpowania znajduje swe uzasadnienie w treci licznych publikacji
[1, 2, 3] opisuj¹cych pozytywne efekty finansowe wdra¿ania podejcia Six Sigma w szeregu tak znacz¹cych w gospodarce wiatowej firm jak General Electric, Alstom, ABB,
Boeing, Xerox. czy Delphi Automotive System.
Pozostaje to w zgodnoci z podstawowymi za³o¿eniami metody, w myl których jakoæ nie mo¿e kosztowaæ, a odbiorca otrzymuje coraz to lepszy produkt przy rosn¹cym
zysku wytwórcy. W takim ujêciu wdra¿anie metodyki Six Sigma jawi siê zarówno jako
program doskonalenia jakoci, jak i mierzony zyskiem program poprawy efektywnoci.

3. Sekwencje czasowe
badanego procesu przekazu informacji
Proces projektowania jest realizowany dzi w postaci równolegle przebiegaj¹cych
dzia³añ szeregu zespo³ów odpowiedzialnych za mechaniczne uk³ady robocze maszyn
i urz¹dzeñ, systemy ich napêdu, a wreszcie uk³ady kontroli i sterowania. Tworzone przez
poszczególne zespo³y warianty rozwi¹zañ konstrukcyjnych s¹ po ich wyspecyfikowaniu
wed³ug pewnego przyjêtego porz¹dku przesy³ane drog¹ elektroniczn¹ do zespo³u koordynuj¹cego. Wybrane warianty bran¿owe podlegaj¹ akceptacji. Procedury specyfikacji i przesy³ki oraz akceptacji proponowanych wariantów obejmuj¹ tu dwie sekwencje czasowe. Ko-
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lejnymi po przekazaniu zaakceptowanego wariantu do dzia³u finansowego s¹: rejestracja
projektu, analiza czasowa i okrelenie kosztów. Ostatecznie  wci¹¿ z u¿yciem drogi elektronicznej (np. sieci intranetowej)  projekt wraz odpowiadaj¹c¹ mu czêci¹ ekonomiczn¹
zostaje przes³any do kierownictwa projektu, i tam po ostatecznym zatwierdzeniu skierowany do realizacji.
Informacje o zakoñczeniu tego cyklu s¹ kierowane do poszczególnych bran¿owych
zespo³ów projektowych.
Uwzglêdniaj¹c zewnêtrzne warunki pracy firmy, uznaje siê, ¿e wymagany czas przebiegu opisanego procesu, je¿eli wzi¹æ pod uwagê tak¿e ró¿nice stref czasowych, nie powinien
przekroczyæ 96 godzin. Przekroczenie tego terminu jest te¿ odpowiednio wad¹ produktu.

4. Pomiar i analiza procesu zgodnie z metodyk¹ Six Sigma
Analizê procesu przeprowadzono zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w metodyce
Six Sigma, oszacowuj¹c minimalny rozmiar próbki na 169.
Jest to reprezentatywna liczba dla populacji licz¹cej 2000 osób. W pierwszym etapie
pracy uda³o siê zebraæ próbkê licz¹c¹ 238, dziêki czemu zosta³ zminimalizowany czas
gromadzenia danych oraz b³êdy systemu pomiarowego. Bior¹c pod uwagê 95-procentowy
poziom istotnoci, oszacowany zosta³ przedzia³ istotnoci ±6,5%.
Dla poszczególnych etapów procesu wyznaczono znaczniki czasowe zbierane z dok³adnoci¹ co do sekundy. Tam, gdzie by³o to wymagane, zosta³y one nastêpnie przeliczone
na minuty, godziny lub dni.
Procedurê doskonalenie procesu rozpoczêto od obszarów jego najni¿szej jakoci, tak
aby podejmowane dzia³ania naprawcze mog³y przynieæ najwiêksze efekty przy najmniejszym nak³adzie kosztów. Uzyskanie poprawy jakoci powy¿ej Five Sigma wymaga³o tu
pos³u¿enia siê statystyczn¹ analiz¹ danych zebranych podczas obserwacji. Pos³u¿ono siê
w tym celu pakietem MINITAB Statistical Software.
Zbiór zebranych danych opisano wykorzystuj¹c obok miar po³o¿enia i zmiennoci tak¿e i miary informuj¹ce o kszta³cie rozrzutu  skonoæ i kutozê.
Analizowane dzia³ania i odpowiadaj¹ce im sekwencje czasowe pozostaj¹ w znacznym
stopniu uzale¿nione od wp³ywu czynnika ludzkiego. St¹d te¿ zgodnie z ogóln¹ prawid³owoci¹ w tym zakresie wykazuj¹ asymetryczny, prawoskony rozk³ad prawdopodobieñstwa. W tej sytuacji w miejsce standardowo stosowanego w ocenie zdolnoci procesu rozk³adu normalnego, którego u¿ycie mog³oby staæ siê przyczyn¹ znacznego przek³amania,
pos³u¿ono siê w badaniach rozk³adem Weibulla.

4.1. Jakoæ procesu
Jakoæ procesu w okresie zbierania informacji oceniono sporz¹dzaj¹c raport wyznaczaj¹cy Sigmê procesu, w stosunku do liczby defektów. Tak uzyskane wyniki zilustrowano
graficznie na rysunkach 1 i 2.
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Rys. 1. Raport podsumowuj¹cy proces zatwierdzenia projektu i skierowania go do realizacji

Rys. 2. Raport zdolnoci procesu zatwierdzenia projektu i skierowania go do realizacji

Powy¿szy raport odzwierciedla s³ab¹ wydajnoæ procesu. Zgodnie z za³o¿eniami czas
jego realizacji nie powinien przekroczyæ 96 h. W rzeczywistoci 75% przebiegów jest poni¿ej 91,7 h, a redni czas trwania procesu wynosi 66,43 h. Jednak wcale nie oznacza to, ¿e
proces przebiega poprawnie, poniewa¿ aktualnie ponad 27% wszystkich procesów trwa
d³u¿ej ni¿ 96 h. Tak wiêc na milion przebytych procesów istnieje mo¿liwoæ wyst¹pienia a¿
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271276,7 wad, a Sigma procesu wynosi tylko 0,61. W procesie d³ugoterminowym mo¿na
przypuszczaæ, ¿e Sigma wzronie do 2,11. Celem projektu Six Sigma jest uzyskanie 3,4 wad
na milion mo¿liwoci, tak wiêc proces dalece odbiega od ¿¹danego poziomu szeciu Sigm.

4.2. Analiza statystyczna najwa¿niejszych dzia³añ (sekwencji) procesu
W celu pog³êbienia i lepszej identyfikacji problemu przeprowadzono analizê statystyczn¹ poszczególnych dzia³añ (sekwencji czasowych) procesu, aby w dalszej kolejnoci
na wykresie Pareto przedstawiæ ich rozk³ad. Mia³o to na celu zidentyfikowanie tych dzia³añ, które najbardziej istotnie wp³ywaj¹ na czas podjêcia decyzji (rys. 3).
Z analizy wynikaj¹ nastêpuj¹ce wnioski






proces jest poza kontrol¹,
odchylenie standardowe: 48,50 godziny,
rednia/mediana maj¹ wartoæ 66,43/50,32 godziny,
trzeci kwarty wynosi 91,71 godziny,
zaobserwowany wskanik PPM > USL (czêci na milion powy¿ej górnego limitu specyfikacji) wynosi 201681,
 w obecnej konfiguracji jest niemo¿liwe, aby proces osi¹gn¹³ ¿¹dane kryteria.

Rys. 3. Graficzne podsumowanie procesu zatwierdzenia projektu i skierowania go do realizacji

Stwierdzono, ¿e dwie sekwencje Zatwierdzenie projektu i skierowanie go do realizacji oraz Akceptacja wariantów rozwi¹zañ technicznych zajmuj¹ prawie 90% ca³ego cyklu przekazu informacji (rys. 4, 5).
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Rys. 4. Wykres Pareto poszczególnych dzia³añ wchodz¹cych w sk³ad procesu zatwierdzenia projektu
i skierowania go do realizacji dwa podprocesy zajmuj¹ prawie 90% ca³ego czasu

Rys. 5. Zdolnoæ procesu zatwierdzenia projektu i skierowania go do realizacji

Okaza³o siê przy tym, ¿e sekwencja Akceptacja wariantów rozwi¹zañ technicznych
jest nie tylko jedn¹ z dwóch najd³u¿ej trwaj¹cych ale równie¿ negatywnie wp³ywa na pozosta³e sekwencje procesu.

4.3. Analiza widmowa szeregów czasowych
Przedstawione powy¿ej uwarunkowania sk³oni³y do poddania procesu Akceptacja
wariantów rozwi¹zañ technicznych dalszej szczegó³owej analizie. Podstaw¹ jej by³y iloci
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zg³oszonych oraz wybranych wariantów rozwi¹zañ w okresie badañ obejmuj¹cym czternacie dni roboczych. Wobec faktu, i¿ poszczególne zespo³y rozpoczyna³y i koñczy³y pracê
z pewnym przesuniêciem czasowym zdecydowano siê obj¹æ obserwacj¹ dwunastogodzinny
dzieñ pracy. Tak zebrane dane pos³u¿y³y do utworzenia z nich dwu szeregów czasowych
odpowiednio dla projektów zg³oszonych i pozytywnie przyjêtych  wybranych (rys. 6 i 7).
Przy charakteryzuj¹cej je zmiennoci szeregi te mog¹ byæ opisane jako z³o¿enie funkcji
sinus i kosinus.

Rys. 6. Szereg czasowy zg³oszonych warunków rozwi¹zañ technicznych

Rys. 7. Szereg czasowy wybranych (zaakceptowanych) warunków rozwi¹zañ technicznych

Przyjmuj¹c za jednostkê analizy dzieñ pracy pocz¹wszy od godziny 7:00 do 19:00
i zliczaj¹c co godzinê liczby zg³aszanych/akceptowanych wariantów, otrzymujemy dla pe³nego cyklu czêstotliwoæ f = 12 i okres T = 1/f = 0,0833.
Szeregi te poddano analizy widmowej w oparciu o szybk¹ transformatê Fouriera FFT,
przyjmuj¹c czêstoæ próbkowania Fs = 2/0,0833. Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunkach 8 i 9.
Analiza Fouriera szeregów zg³aszanych/akceptowanych wariantów rozwi¹zañ wykaza³a istotne ró¿nice w realizacji tych procesów w czasie. Stwierdzono, ¿e kumulacja zg³oszeñ przypada na drug¹ i czwart¹ godzinê pracy, natomiast ich akceptacja odbywa siê
w sposób bardziej regularny.
Wynika st¹d, i¿ zwiêkszenie wydajnoci przedmiotowych dzia³añ wymaga³oby okresowego zwiêkszenia liczebnoci zespo³u oceniaj¹cego b¹d te¿ pracuj¹ce w nim osoby
powinny w szczytowych godzinach byæ zwolnione od innego rodzaju dzia³alnoci. Pozwoli³oby to przez skrócenie czasu tej sekwencji na zwiêkszenie efektywnoci ca³ego procesu.
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Rys. 8. Analiza widmowa szeregu wariantów zg³oszonych Dominuj¹ce czêstotliwoci 2 oraz 4
s¹ to¿same z drug¹ oraz czwart¹ godzin¹ pracy

Rys. 9. Analiza widmowa szeregu wariantów zaakceptowanych

Analiza taka pozostaje zbie¿na z zasadami ekonometrii.
Powinna ona byæ prowadzana w sposób ci¹g³y – just-in-time dla wszystkich opisanych powy¿ej dzia³añ, a jej wyniki wykorzystane jako parametry wejciowe do wnioskowania o tych¿e dzia³aniach – w ten sposób ko³o Deminga zostaje zamkniête.

5. Podsumowanie
Wyniki badañ uwidoczni³y problemy zwi¹zane z przekazem informacji pomiêdzy
równolegle pracuj¹cymi zespo³ami projektowymi w przypadku gdy ze wzglêdu na sw¹ lokalizacjê znajduj¹ siê one w ró¿nych strefach czasowych. Stwierdzono, i¿ przekaz informacji w firmie mo¿e byæ potraktowany jako swoisty proces produkcyjny, a jego jakoæ oszacowana przy zastosowaniu metodyki Six Sigma.
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Taka analiza pozwala na zidentyfikowanie obszarów o niskiej jakoci i podjêcie stosownych dzia³añ naprawczych.
W rozpatrywanym przypadku by³oby to obok stosowanej dot¹d sieci intranetowej
wprowadzenie dodatkowego kana³u komunikacyjnego
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