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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
federací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní kontakt. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským organizacím k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 7870-4 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC
4 Aplikace statistických metod v managementu procesu.

Toto první vydání ISO 7870-4 ruší a nahrazuje ISO/TR 7871:1997.

ISO 7870 se skládá z následujících částí pod společným názvem Regulační diagramy:

Část 1: Všeobecné pokyny●

Část 3: Přejímací regulační diagramy●

Část 4: Regulační diagramy CUSUM.●



Následující část je v přípravě:

Část 2: Shewhartovy regulační diagramy●

Mimo to jsou do plánu prací zahrnuty další části týkající se zvláštních typů regulačních diagramů
a aplikací
regulačních diagramů při statistické regulaci procesu (SPC).

 

Úvod

Tato část ISO 7870 představuje univerzálnost a užitečnost velmi jednoduché, avšak účinné grafické
metody interpretování dat uspořádaných v nějaké smysluplné posloupnosti. Tato data mohou
pokrývat širokou škálu údajů od celkových obchodních ukazatelů, jako jsou obrat, zisk nebo (celkové)
režijní náklady, přes provozní data, jako je čerpání zásob a absence, až po údaje týkající se řízení
jednotlivých parametrů procesu nebo znaků produktu. Údaje mohu být vyjádřeny buď posloupností
jednotlivých hodnot na spojité stupnici (např. 24,60; 31,21; 18,97,...) nebo ve tvaru „ano“/„ne“,
„dobrý“/„špatný“, „úspěch“/„neúspěch“ nebo ve tvaru souhrnných ukazatelů (např. průměr, rozpětí,
počty jevů).

Vlastní metoda má poněkud neobvyklý název „kumulovaný součet“, nebo zkráceně „CUSUM“. Tento
název se vztahuje k procesu odečítání předem dané hodnoty, například určité cílové hodnoty,
preferované hodnoty nebo referenční hodnoty od každého pozorování v pořadí (v řadě), a postupného
načítání (tj. sčítání) těchto rozdílů. Graf řady kumulovaných rozdílů se nazývá diagram CUSUM.
Takový jednoduchý aritmetický proces má pozoruhodný vliv na vizuální interpretaci dat, jak je
ukázáno dále.

Metodu CUSUM nevědomky používají golfisté po celém světě. Skórováním v jednom kole „plus 4“
nebo třeba „minus 2“ používají golfisté metodu CUSUM v číselné formě. Odečítají „normální počet
úderů na jednu jamku“ od aktuálního skóre a sčítají (kumulují) výsledné rozdíly. To je realizace
metody CUSUM „v reálném prostředí“. Nicméně v podnikání, průmyslu i obchodních a veřejných
službách, tato metoda převážně zůstává neznámým – a tedy málo využívaným – nástrojem. Bude to
způsobeno nejspíše skutečností, že metody CUSUM jsou prezentovány ve statistickém jazyku a ne
v jazyku daného pracoviště.

Tato část ISO 7870 je revizí ISO/TR 7871:1997. Záměrem této části je, aby byla srozumitelná široké
obci možných uživatelů a byla tak usnadněna širší komunikace a pochopení metody. Ve srovnání
s mnohem častěji se vyskytujícími Shewhartovými regulačními diagramy detekuje metoda CUSUM
změny významné velikosti až třikrát rychleji. Dále, stejně jako v golfu, když se mění plánované počty
úderů na jamku, diagram CUSUM není ovlivněn, na rozdíl od běžného Shewhartova diagramu, kde by
regulační meze vyžadovaly neustálé úpravy.

Kromě Shewhartových regulačních diagramů lze použít i EWMA diagramů (exponenciálně vážených
klouzavých průměrů). V diagramu EWMA každý znázorněný bod zahrnuje informaci ze všech
předcházejících podskupin nebo pozorování, ale čím jsou procesní data starší, tím je jim přiřazena
menší váha, jak to odpovídá exponenciálnímu snižování váhy. Podobně jako CUSUM diagram může
být EWMA diagram nastaven tak, aby odhalil libovolně velký posun procesu. Tento problém je dále
diskutován v jiné části této mezinárodní normy.

1 Předmět normy

Tato část ISO 7870 stanovuje statistické postupy pro určení schémat založených na kumulativním



součtu (cusum) pro řízení procesů a kvality pomocí měřitelných a diskrétních dat. Popisuje obecně
použitelné metody pro rozhodování založené na metodě kumulovaných součtů (CUSUM) pro
monitorování, řízení a retrospektivní analýzu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


