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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 
  
ODBC (Open Database Connectivity) Ohjainten hallinta ja joukko ODBC-ohjaimia, 

joiden avulla sovellukset voivat SQL-kielen 
avulla käsitellä toisessa muodossa luotuja ja 
tallennettuja tietoja. 

OLE (Object Linking Embedding) Objektin (esim. valvontakortin) linkitys ja 
upotustoiminto, jonka avulla linkitettyä objektia 
voidaan muokata toisella suoraan sovelluksessa, 
jossa objekti sijaitsee. 

DDE (Dynamic Data Exchange) Dynaaminen tiedonsiirto kahden sovelluksen 
välillä. 
Multiplexer Laite, joka liitetään tietokoneen sarjaporttiin. 

Kerää mittausdataa yhdeltä tai useilta 
mittalaitteilta ja ohjaa kerätyn datan tietokoneelle 
yhden sarjaportin kautta. 

SQL (Structured Query Language) Kieli, johon useat tietokannat perustuvat 
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1 JOHDANTO 

Elektroniikkatuotteiden nopea kehitys sekä niiden kasvavat integrointi- ja 
nopeusvaatimukset pakottavat elektroniikan valmistajat omaksumaan jatkuvasti uusia 
valmistusteknologioita. Uusille teknologioille on yhteistä, että tuotteiden 100% tarkastaminen 
ja jopa korjaaminen on taloudellisesti kannattamatonta tai mahdotonta. Tämän seurauksena 
tuotannon on oltava tilastollisessa hallinnassa ja laaduntuottokyvyn on oltava korkea. Tärkein 
edellytys riittävään tuotelaatuun on reaaliaikainen eri prosessivaiheiden parametrien seuranta 
ja takaisinkytkentä prosessiin. 
 
Elektroniikkateollisuuden yrityksissä tuotantolaitteet ja niiden ohjauslaitteet sekä ylemmän 
tason järjestelmät ovat usein eri toimittajien rakentamia erillisiä automaatiosaarakkeita. Tämä 
hankaloittaa myös laadunohjauksen ja SPC:n käyttöä. Tuotantolaitteilta suoritettava 
reaaliaikaisen tuotantotiedon keräys on vähäistä. Kerättävää tuotantotietoa ei hyödynnetä 
tuotantoprosessin ohjauksessa – ei varsinkaan reaaliajassa. Lisääntyvät tuotannon tarkkuus- 
ja nopeusvaatimukset tulevat lisäämään automaation tarvetta materiaalinkäsittelyssä. 
Materiaalien jäljitettävyys ja prosessitiedon seuranta lisäävät tuotantotiedon määrää rajusti, 
jolloin automaattinen informaation käsittely on välttämätöntä olennaisen tiedon löytämiseksi 
ja sen hyödyntämiseksi. 
 
Prosessiteollisuudessa tuotantoprosessista kerättyä tietoa on käytetty kuitenkin melko 
pitkään tuotantoprosessin reaaliaikaisessa ohjauksessa ja säädössä hyödyntämällä mm. 
älykkäitä tietämysjärjestelmiä ja SPC-tekniikkaa. Elektroniikkateollisuus voisikin omaksua 
joitakin prosessiteollisuudessa jo tutkittuja ja yleisesti käytössä olevia ohjaus- ja 
valvontaperiaatteita. 
 
SPCELE-projektin tavoitteena on tutkia älykkäiden tietämysjärjestelmien ja SPC:n 
hyväksikäyttöä. Tavoitteena on löytää eri osaprosessien jälkeen tuotteesta sen laatua 
kuvaavat parametrit sekä niihin soveltuvat mittaus- ja analyysimenetelmät. Aikataulu- ja 
resurssisyistä tähänastisessa tutkimustyössä on rajauduttu pastapainoprosessiin. 
Hyödyntämällä älykkäitä tietämysjärjestelmiä ja SPC-tekniikkaa tuotantoprosessin 
reaaliaikaisessa ohjauksessa ja säädössä vähennetään tuotantoprosessin tuotteeseen 
aiheuttamia laatupoikkeamia ja parannetaan tuotantoprosessin tehokkuutta.  
 
Tämä ohjelmistovertailu on tehty osana SPCELE-projektia Oulun yliopiston Säätötekniikan 
laboratoriossa. Tavoitteena tällä raportilla on antaa kuva tällä hetkellä tarjolla olevista SPC-
ohjelmistoista ja niiden ominaisuuksista. Tässä raportissa on keskitytty syvällisesti kahteen 
SPC-ohjelmistoon, SPC-Light:iin ja SPC PC IV:een.  
 
Vertailtavat ohjelmistot on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostavat ne 
ohjelmistot, joista on ollut käytössä oppilaitoksille räätälöity (SPC-Light) tai täydellinen 
(SPC PC IV) lisenssiversio. Toisen osan muodostavat ohjelmistot, joista on ollut saatavilla 
tietoa esittelydemoista, www-sivuilta ja muista lähteistä. Jälkimmäisen osan ohjelmistoilla on 
haluttu esittää erityisesti niitä erityisiä ominaisuuksia, joita ensimmäisen osan ohjelmistot eivät 
sisällä.  
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2 SPC-LIGHT  

2.1 Yleistä 

SPC-Light:n käyttöä suositellaan erityisesti reaaliaikaisiin prosesseihin. SPC-Light jakaa 
ohjelmiston käyttäjät kahteen kategoriaan; salasanasuojauksella ja ilman salasanaa 
käyttäviin. SPC-Light on asettanut oletukseksi tiettyjä toimintoja salasanasuojauksen alle, 
mutta näitä on mahdollista muuttaa tarpeen mukaan. Vertailussa käytetyn ohjelmiston versio 
on 3.50.0069. 
 
Valmistaja 
 
Lighthouse Systems Ltd 

Buchan Hill 
Pease Pottage  
Crawley 
West Sussex 
RH11 9AP 
Tel No. +44-1293-605300 
Support Line. +44-1293-605308 
Fax No. +44-1293-605301 
info@lighthouse-sys.co.uk 
http://www.lighthouse-sys.co.uk/ 
 
Systeemivaatimukset ohjelman käytölle 
 
• ISA –standardisoitu tietokone, kuten IBM PC/AT tai vastaava vähintään 386 –tasoisella 

prosessorilla 
• Grafiikkakortti (min. VGA), joka on yhteensopiva Microsof Windows 3.0:n tai 

uudemman version kanssa 
• 4 MB RAM 
• 80 MB kovalevytilaa (joko PC:llä tai verkossa) 
• 3.5’’ korppuasema 
• Käytettävissä oleva COM-portti mittalaitetta varten 
• Rinnakkaisportti 
• Windows 3.1 tai uudempi 
 
Kielivaihtoehdot 
 
• Englanti (sekä kansainvälinen että Amerikan englanti) 
• Ranska 
• Saksa  
• Italia  
• Espanja 
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• Ruotsi 
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2.2 Tiedostot ja hakemistot 

SPC-Light jakaa tiedoston hierarkkisesti siten, että käyttäjän on määritettävä kullekin 
tiedostolle (tässä linjat 1 ja 2) kaksi hakemistoa esimerkiksi ladonta ja ajanjaksoa kuvaava 
yksikkö. Tiedostorakenne kuvattu alla: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 1. SPC-Light:n hakemisto- ja tiedostorakenne. 

SPC-Light luo automaattisesti käyttäjän nimeämät hakemistot. 
 

2.3 SPC-määrittelyt 

SPC-Lightissa uuden tiedoston luominen alkaa Select File –toiminnolla. Käyttäjä 
määrittelee luotavalle tiedostolle kaksi hakemiston nimeä ja yhden tiedoston nimen, jonka 
mukaan ohjelma tallentaa tiedoston. Tämä toiminto edesauttaa käyttäjää löytämään 
tiedoston myöhemmässä vaiheessa, koska hakemistorakenne on looginen.  
 
Kun käyttäjä on määritellyt vaadittavat hakemiston nimet ja hyväksynyt ne, ohjelma kysyy 
käyttäjältä, tehdäänkö SPC-määritykset (SPC Definition).  

2.3.1 SPC-määrittely muuttujadatalle 

Tämä vaihe on yksi SPC-ohjelmiston tärkeimmistä osista, koska osaa näistä määrityksistä ei 
pysty enää jälkeenpäin muuttamaan.  
 
SPC-määrittely –ikkunassa (kuva 2) on mahdollista lisätä prosessikohtaista informaatiota 
kymmeneen eri osioon (Definition Fields). Esimerkiksi voidaan kirjoittaa piirilevyn 
sarjanumero, koneen numero, materiaalikoodi jne. SPC-määrittelyikkunaa voidaan muokata 
myös mieleiseksi (oletuksena englanninkieliset selitteet).  
 

Prosessi:                   LADONTA 

Tuotelinja:  LINJA1  LINJA2 

Ajanjakso: MAALISKUU    HUHTIKUU    TOUKOKUU KESÄKUU 
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Kuva 2. SPC-määrittelyn asetukset. 

Koska SPC-määrittely tehdään nyt muuttujadatalle, valitaan SPC-määrittely ikkunassa 
Variables –painike. Nyt avautuvassa Variable Definition –ikkunassa (kuva 3) nimetään 
ensin tarkasteltavat muuttujat. Maksimipituus muuttujalle on 20 merkkiä. Add –painikkeella 
avautuu Variable Details –ikkuna (kuva 4), jossa nimetään muuttuja, standardisoitu 
mittayksikkö sekä määritellään mahdolliset spesifikaatiorajat (USL ja LSL) ja nominaali 
Nom.  
 

.  
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Kuva 3. Muuttujamäärittelyn asetukset. 

 

Kuva 4. Muuttujan yksityiskohtaiset tiedot. 

Spesifikaatiorajat voidaan määritellä sekä absoluuttisina arvoina että toleransseina. Alempaa 
toleranssirajaa määriteltäessä on huomattava, että se olisi annettava positiivisena arvona. 
Tässä muuttujatieto –ikkunassa on myös mahdollista luoda URL ja LRL –arvot, kun 
halutaan, ettei datajoukko sisällä arvoja näiden rajojen ulkopuolelta. Muuttujan 
desimaalimäärä voidaan asettaa myös Variable Details –ikkunassa. Tämä desimaalimäärä 
koskee vain muuttujia ja esimerkiksi tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa desimaalimäärä 
kasvaa yhdellä.  
 
Kenties tärkein kohta koko Variable Details –ikkunassa on alaryhmäkoon määrittäminen. 
Jos alaryhmän koko kasvaa yli 25 on huomattava, että tilastollisissa laskennoissa estimaatit 
perustuvat vain alaryhmän kokoon 25. Variable Details –ikkunassa on lisäksi lohko, jossa 
voidaan muokata näppäimistöltä syötettävää dataa lisäämällä muuttujan arvoon tietty luku 
ja/tai kertomalla muuttujan arvo jollain luvulla. Tämä on erittäin käyttökelpoinen toiminto, 
kun halutaan päästä eroon desimaaliluvuista ja näin selventää datajoukkoa. Mikäli SPC 

Definition –ikkunassa on valittu CuSum, voidaan Variable Details –ikkunassa määritellä 
myös kumulatiivisen summan laskentaan tarvittavat tavoitearvot keskiarvolle ja muuttujien 
välisen eron suuruus.   

2.3.2 SPC-määrittely attribuutti (ominaisuus) datalle 

SPC-määrittely attribuuttidatalle noudattaa samaa menettelyä kuin muuttujadatallekin. Uuden 
tiedoston tekeminen vaatii ensin SPC-määrittelyn luomista. SPC Definition –ikkunasta 
valitaan Attributes Definition –ikkuna: 
 
Kuvassa 5 on esitetty käyttäjälle tulevat määrittelyikkunat. Tässä SPC Definition –ikkuna 
on muokattu suomenkieliseksi (esim. ominaisuus, osasto jne). Attribute Definition –
ikkunassa käyttäjällä on mahdollista valita perinteisistä attribuuttikorteista np-, c-, p- tai u-
kortti. Mikäli halutaan luoda Pareto-analyysi, valitaan Mode –osiossa Pareto only –
vaihtoehto. Kuvassa näkyy attribuutin nimeämisikkuna, jossa käyttäjä voi halutessaan 
painottaa ominaisuuden tärkeyttä määrittämällä sille kustannuskertoimen.  
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Kuva 5. Attribuuttien määrittelyt. 

Attribute Definition –ikkunassa asetetaan myös kriteerit tiedon tuontitavalle. Attribuuttidata 
voidaan tuoda näppäimistöltä, ulkoisen ajurin avulla (kuva 6) tai ohjelmakyselyllä (kuva 7).  

      Kuva 6. Ulkoisen ajurin määrittäminen.         Kuva 7. DDE-palvelimen määritykset. 
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2.4 Datan tuonti ja muokkaus 

2.4.1 Muuttujadatan tuonti 

Kun kaikki muuttujat on nimetty, voidaan datan lähde määritellä Source –painikkeella. 
SPC-Lightissa muuttujadata voidaan tuoda kuudella eri tavalla (kuvat 8-13):  
 
1. Näppäimistöltä (kuva 8) 
2. Application Request –toiminnon avulla (kuva 9). Tässä tapauksessa ohjelma, jolta SPC-

Light kysyy tietoa toimii DDE-palvelimena. Tässä tapauksessa on määritettävä DDE-
palvelimen (ohjelman) nimi, aihe ja datan syötön nimike. Tiedonkeruun voi toteuttaa 
kahdella tavalla. Voidaan muodostaa automaattinen linkki SPC-Lightin ja ohjelman 
välille. SPC-Light rekisteröi tietyn nimikkeen toisella ohjelmalla olevasta datasta. Kun 
tämä nimike muuttuu, SPC-Light päivitetään automaattisesti. Tämä on käyttökelpoinen 
silloin, kun datan syöttö tapahtuu auto-advance –moodissa; keräämällä uutta dataa heti, 
kun sitä on saatavissa. Toinen tapa toteuttaa datan keruu on kytkeä Manual Trigger –
toiminto päälle, jolloin käyttäjän on vahvistettava datan keruu. Jälkimmäinen vaihtoehto 

soveltuu hyvin tapaukseen, jolloin käyttäjä haluaa toimia toisella ohjelmalla ennen kuin 
SPC-Light kysyy dataa.  

         Kuva 8. Näppäimistö –asetukset.          Kuva 9. DDE-palvelimen määritykset. 

3. Ulkoisen ajurin avulla (kuva 10). Nyt SPC-Light toimii DDE-palvelimena. Ulkoisen 
ajurin käyttö edellyttää, että toinen ohjelma lähettää DDE-komennon SPC-Lightille. 
Prompt -lohkoon nimetään yleensä ohjelman nimi, jonka kanssa SPC-Light 
kommunikoi.  

4. Sarjaportin avulla (kuva 11). Ikkunassa on valittavana käytettävissä olevat sarjaportit 
datan syöttöön. Lisäksi on mahdollista valita Manual Trigger –toiminto, jolloin 
käyttäjän on vahvistettava datan keruu laitteelta tai multiplexeriltä.  
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          Kuva 10. Ulkoisen ajurin asetukset.           Kuva 11. Sarjaportti –asetukset 

5. Laskennan avulla. Tässä tapauksessa muuttujan arvot saadaan muista muuttujista 
laskemalla. Laskentafunktiota ei voida tässä ikkunassa suoraan määrittää, vaan se on 
tehtävä Variable Definition –ikkunassa. Laskentaan on käytettävissä trigonometrisiä 
funktioita, minimi ja maksimi, neliöjuuri jne. 

6. Tiedoston skannauksen avulla (File Scan) (kuvat 12 ja 13). Tässä vertailussa tiedoston 
skannaus on eniten käytetty datan keruu –toiminto. Kun tämä vaihtoehto valitaan, 
ilmestyy ikkunaan hyväksyttyjen tiedostotyyppien lista. Tästä tyyppilistasta (ATF, CSV, 
IMS-MEA, LK, MEA, WINSPECT) vain CSV-tyyppi hyväksyy asetusten tekemisen 
tässä ikkunassa. Muilla tyypeillä asetukset pitää tehdä Import Definition –ikkunassa. 
Kun tiedostotyypiksi valitaan CSV, voidaan määritellä tiedoston etuliite ja tiedoston 
formaatti. Mikäli tiedoston formaattia ei määritellä erikseen, SPC-Light kysyy ikkunaa 
suljettaessa, hyväksytäänkö kaikki lähdehakemistossa olevat tiedostot.   

 

 

Kuva 12. Tiedoston skannaus riveittäin järjestetyltä datalta. 
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 Kuva 13. Tiedoston skannaus sarakkeittain järjestetyltä datalta. 

Lisäksi muuttujatieto –ikkunassa voidaan määritellä ohjausrajat muuttujakortille valitsemalla 
Default CL –painikkeesta Variable Control Limits -ikkuna. Ohjausrajat voidaan 
määritellä keskiarvolle, vaihteluvälille sekä keskihajonnalle. Nämä rajat ovat voimassa 
ikkunassa näkyvästä alaryhmästä eteenpäin.  
 
Huomioitavina ominaisuuksina SPC-Lightin prosessin määrityksille voidaan mainita se, että 
prosessin määritys –ikkunaa voidaan tarpeen vaatiessa muokata käyttäjille sopiviksi. Tämä 
on selkeä etu silloin, kun halutaan päästä englanninkielisistä oletusteksteistä eroon ja kuvata 
esimerkiksi konetta, työnumeroa jne. suomenkielellä. Toinen huomionarvoinen seikka 
prosessin määrityksessä on järkevien rajojen (Reasonable Limits) määrittäminen. Näillä 
rajoilla voidaan valikoida ohjelmaan syötettävää dataa, jolloin virheellinen data ei pääse 
ohjelmaan lainkaan. Järkevien rajojen ulkopuolelle joutunut data voidaan hylätä 
automaattisesti tai käyttäjää voidaan informoida ko. tilanteessa ilmoituksella.  

2.4.2 Tiedon suodatus (filterointi) 

SPC-Light:ssa tiedon suodatus tehdään Data Filter –ikkunassa määritettävillä yhtälöillä.  
 
Kuvassa 14 yhtälöä on lähdetty rakentamaan valitsemalla ensimmäiseksi kriteeriksi 
operaattori. Koska operaattoreita on tässä tapauksessa useita, ilmestyy Value –laatikkoon 
valikko, josta oikea operaattori voidaan valita. Tiedon suodatus SPC-Light:ssa vaatii 
tarkkuutta, koska virheellistä merkkiä tai sanaa ei yhtälöstä voi ottaa pois, vaan koko siihen 
asti rakenneltu yhtälö on poistettava Clear –painikkeen avulla. Lisäksi on muistettava 
määrittää päivämäärät kaksinumeroisina.  
 
Kun suodatus on kerran asetettu päälle, se vaikuttaa kaikkeen laskentaan ja jokaiseen 
valvontakorttiin, jotka kyseisestä datasta on tehty.  
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Kuva 14. Tiedon suodatus. 

Suodatettu valvontakortin piste näkyy kuvan 15 mukaisesti sinisenä salmiakkikuviona.  
 

 

Kuva 15. Valvontakortin merkinnät. 

2.5 Valvontakortit 

Kuvissa 16 ja 17 esitetty data on peräisin testeriltä. Kuvassa 16 valvontakortti on 
muodostettu sekä testissä hyväksytyistä että siinä hylätyistä arvoista. Tuloksena syntynyt 
valvontakortti on automaattisesta skaalauksesta johtuen erittäin huono. Virhe on korjattu 
alemmassa valvontakortissa (kuva 17), josta on poistettu manuaalisesti testissä hylätyt arvot. 
Toinen tapa estää hylättyjen arvojen esittäminen valvontakortissa on asettaa LRL ja URL –
rajat, jolloin hylätyt arvot eivät pääse lainkaan valvontakortin dataan.  
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Kuva 16. Testerin valvontakortti (kaikelle datalle). 

 

Kuva 17. Testerin valvontakortti (hyväksytylle datalle). 

 
Kuvan 18 tapauksessa valvontakortti on muodostettu yksittäisistä mittaustuloksista, jotka 
kuvaavat pastakakun korkeutta. SPC-Light kykenee näyttämään yhdellä kortilla 
maksimissaan 300 alaryhmää (tässä alaryhmän koko = 1).  

2.6 Hälytykset 

Varoitusviestit on laadittavissa kolmeen eri tilanteeseen:  
 
1. Muistutuksena ennen datan syöttöä. Jos datan syötön muistuttaja on kytketty päälle ja 

määrätty ajanjakso datan keruu –tapahtumien välillä on täyttynyt, niin muistutusviesti 
lähetetään esimerkiksi näytölle. Tällöin Data Entry –ikkuna aukeaa automaattisesti 
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osoittaen uuden datan syötön tarvetta. Toisaalta muistutusviesti voidaan myös lähettää 
ulkoiselle laitteelle automaattisen datan keruun laukaisijana. 

 

 

Kuva 18. XmR-kortti pastakakun korkeudelle. 

 
 

Kuva 19. Varoitusviesti (muistutus). 

2. Datan syötön aikana – kun syötettävä data menee spesifikaatiorajojen ulkopuolelle 
(käyttökelpoinen erityisesti manuaalisessa datan syötössä). Spesifikaatiorajojen 
ylityksestä johtuvat varoitusviestit soveltuvat myös hyvin automaattiseen tiedon 
keruuseen. Mikäli Cause- ja Action –toiminnot on määritelty, käyttäjä voi 
varoitusikkunasta valita annetuista vaihtoehdoista syyn ja korjaavan toimenpiteen 
esiintyneelle häiriölle. 
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Kuva 20. Varoitusviestit (valvontarajan ylitys ja spesifikaatiorajan ylitys. 

3. Datan syötön jälkeen – kun juuri syötetty alaryhmä menee valvontarajojen ulkopuolelle. 
Näissä varoitusviesteissä on kyse Run Testeistä (kuvat 21 ja 22). 
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Kuva 21. Laskenta-asetukset. 

  

Kuva 22. Run Test –vaihtoehdot. 
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Viestit voidaan lähettää monille ulkoisille laitteille, näytölle, ääniviestinä, DDE-linkin kautta tai 
sarjaportin kautta. Tällä tavoin operaattori saa ilmoituksen ja / tai ulkoiset laitteet tai toinen 
ohjelma saa signaalin. 

2.7 Tietosuojaus 

SPC-Light on muokattavissa kullekin käyttäjätyypille erikseen. SPC-Light voidaan 
räätälöidä ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään sopivaksi esimerkiksi tuotantolinjalle ja 
toimistoon.  
 
Elementit, joita voidaan muokata ovat: 
1. Ohjelmassa käytettävä kieli. 
2.  Valikkojen komennot – näkyviksi tai näkymättömiksi, salasanasuojauksen alle tai ilman 

(kuva 23). 

  

Kuva 23 Valikkojen muokkaus 

3. Työkalupalkkien työkalut – näkyviksi tai näkymättömiksi (kuva 24). 
 

 

Kuva 24. Työkalurivien muokkaus. 
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4. Näppäinyhdistelmät eri komennoille (kuva 25). 

 

Kuva 25. Toimintojen pikavalinta-asetukset. 

Eri käyttäjille määritetyt asetukset on tallennettavissa erilaisilla nimillä. Erilaisten 
käyttäjäasetusten lataaminen on tällä tavoin nopeaa. Lisäksi on mahdollisuus käyttäjän 
sisäänkirjautumiseen siten, että ohjelma lataa tarkoituksenmukaiset asetukset automaattisesti. 
Esimerkiksi käyttäjätunnus (max. 8 merkkiä) on samalla käyttäjämääritys –tiedoston tunnus. 
 
SPC-Light –ohjelmasta on näillä ominaisuuksilla rakennettavissa radikaalisti erilainen 
ohjelma erilaisiin tarpeisiin.  
 
Kun käyttäjämäärityksiin tehdään muutoksia, ne talletetaan default.usr –tiedostoon. Mutta 
on myös mahdollista tehdä kokoelma erilaisia käyttäjämäärityksiä ja nimetä oletustiedosto 
uusilla nimillä, kuten operator.usr tai office.usr. Korvaamalla default.usr –tiedosto näillä 
edellä mainituilla erilaisilla tiedostoilla, SPC –työasemat voidaan asettaa käyttäytymään eri 
tavalla. 

2.8 Tulostus  

Tulostustoiminnot ja niiden helppokäyttöisyys ratkaisevat usein, kuinka havainnollisesti 
tarkasteltava data voidaan esittää. Tulostustoimintojen käytettävyys nousee tärkeäksi 
ominaisuudeksi etenkin silloin, kun tuotantoprosessista pitäisi saada viimeisimmät SPC-
raportit lyhyessä ajassa.  
 
Kuvassa 26 on esitetty päävalikko SPC-Lightin tulostustoiminnoista. Kuvan osoittamassa 
tilanteessa ensimmäisenä on valittava tulostettavan raportin kansilehti Title Page. Käyttäjä 
voi määritellä valintaikkunan Customer –kohtaan nimen tulostettavalle raportille. Oletuksena 
nimen eteen SPC-Light määrittelee SPC Report for –tekstin, joka ei ole muokattavissa. 
Vastaavasti kansilehden nimen jälkeen SPC-Light määrittelee aikavälin, jolta raportti on 
peräisin. Aikaväliksi tulee automaattisesti päivämäärä ja aika sekä ensimmäisestä että 
viimeisestä valvontakortin pisteestä. Nämä ajat ja päivämäärät ovat kuitenkin muokattavissa 
alkuperäisen valvontakortin kautta. Tämä mahdollisuus tulee kysymykseen silloin, kun 
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pitkältä aikaväliltä kerätty data on skannattu yhdellä kertaa SPC-Lightiin. Oletuksena SPC-
Light määrittelee aikaväliksi skannaukseen kuluneen ajan, joka yleensä on muutamia 
sekunteja. Tässä tilanteessa käyttäjä voi avata valvontakortilta ensimmäisen pisteen 
sisältämän datan auki ja kirjoittaa todellisen datankeruu päivämäärän ja ajan. Vastaavasti 
valvontakortin viimeisen pisteen suhteen. Lisäksi raportin kansilehteen tulee automaattisesti 
tiedoston ja hakemiston nimet lisämääreinen (sivu 9 kuva 2:n tapauksessa linja – tuote – 

viikko).  
 

 

Kuva 26. Tulostustoimintojen päävalikko. 

Definition Page –sivu sisältää SPC-määrittelyissä tehdyt lisämääritykset, muuttujien 
asetukset sekä laskentaan käytetyt asetukset. Process Capability Overview –sivulta 
nähdään tiivistelmä prosessin suorituskyvystä. Käyttäjällä on mahdollisuus valita 
suorituskykykuvaajan lisäksi tilastollisia muuttujia, kuten Cp-, Cpk-, Pp- ja Ppk –luvut. 
Scatter Analysis –sivun avulla voidaan kuvata muuttujien välisiä korrelaatioita. Scatter –
analyysissä voidaan käsitellä dataa sekä yksittäisinä mittausarvoina että keskiarvoina. 
Variables –valikon alta on tulostettavissa kunkin muuttujan X-R –kortti, X-s –kortti, 
jakauma- ja todennäköisyyskuvaajat, alaryhmät sekä stabiilisuustestien rikkeet.   
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3 SPC PC IV  

3.1 YLEISTÄ 

Kielivalikoima SPC PC IV:ssa on poikkeuksellisen laaja. Ohjelmistossa on kuitenkin osia, 
joissa esimerkiksi suomen kielen osalta käännöstyötä ei ole vielä viety loppuun saakka, vaan 
osa kohdista on kirjoitettu jollakin muulla kielellä. Tästä syystä SPC PC IV –ohjelman 
kuvauksissa on käytetty englanninkielisiä valikkotekstejä ja komentoja. Tämä on helpottanut 
ohjelman käytön opettelua, koska ohjelman mukana tulevat manuaalit ovat kaikki 
englanninkielisiä. Vertailussa käytetyn ohjelman versio on 3.63. 
 
Valmistaja 
 
Quality America Inc. 
P.O. Box 18896 
Tucson AZ 85731-8896 
USA 
Tel. 800-722-6154 
Fax. 520-722-6705 
sales@qualityamerica.com 
http://www.qualityamerica.com 
 
Systeemivaatimukset ohjelman käytölle 
 
• IBM yhteensopiva PC minimissään 386 prosessorilla varustettuna 
• Kovalevy, jolla vähintään 3,2 megabittiä vapaata levytilaa 
• Microsoft Windows -yhteensopiva grafiikkakortti (suositeltavaa vähintään VGA –

tasoinen) 
• Vähintään 1 megabitti käyttömuistia (suositeltavaa vähintään 2 megabittiä RAM:mia) 
• DOS 3.1 versio tai uudempi ja Microsoft Windows –versio 3.1 tai uudempi 
• Windows -yhteensopiva hiiri 
 
Kielivaihtoehdot 
 
• Suomi 
• Englanti 
• Ruotsi 
• Espanja 
• Saksa 
• Ranska 
• Portugali 
• Italia 
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3.2 Tiedostot ja hakemistot 

1. Datatiedostot 
Datatiedostot voidaan tallentaan useaan eri formaattiin, kuten ASCII-, dbf- ja 
oletuksena olevaan qdb-formaattiin. Datan syöttö, muokkaus ja tarkastelu tapahtuu 
Data Editor Window:ssa (kuva 27). 

 

 

Kuva 27. Datatiedostojen pohja. 

2. Korttitiedostot 
Korttitiedostojen formaatti on qdc ja tiedosto muodostetaan yksittäisestä 
datatiedostosta. Korttitiedosto sisältää tilastolliset muuttujat ja tiedostot voidaan 
sisällyttää muihin ohjelmiin käyttämällä Object Linking ja Embedding (OLE) –
toimintoja (kuva 28). Talletettaessa korttitiedostoa ensimmäistä kertaa käyttäjällä on 
mahdollisuus kuvata ko. korttia 80 merkkiä pitkällä kuvailuosiolla. Tämä osio tulee 
käyttäjälle näkyviin kortin yläosaan (ei näy alla olevassa kuvassa).  

 
3. Työaineistotiedostot 

Työaineistotiedosto muodostuu kokoelmasta data- ja korttitiedostoja. Työaineisto 
muodostetaan yksinkertaisesti avaamalla kaikki tarvittavat data- ja korttitiedostot, jonka 
jälkeen tila tallennetaan työaineistoksi. Työaineiston käyttö on erittäin käyttökelpoinen, 
koska samoista data- ja korttitiedostoista voidaan rakentaa useita erilaisia työaineistoja.  

3.3 SPC -määrittelyt 

Datan tuonti SPC PC IV:ssä alkaa tiedostopohjan luomisella (kuva 29). Avautuvassa 
Create New Data Set –ikkunassa valitaan Add New Layout –toiminto, jolloin päästään 
määrittelemään tiedon tyyppi (muuttuja, attribuutti, Pareto tai ei määritelty), datan 
tuontimenetelmä (taulukkona tai manuaalisesti), tarvittavien sarakkeiden (muuttujien) 
lukumäärä ja luotavan tiedosto-layoutin nimi.  
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Kuva 28. OLE-toiminnolla upotettu X-R-kortti. 

 

Kuva 29. SPC-määrittelyt. 

Datan syöttö manuaalisesti voidaan tehdä sekä käyttämällä Spreadsheet että Form –
muotoja.  
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Ensimmäisenä mainittu on suositeltavaa, koska siinä perinteinen taulukkomuoto on näkyvillä 
koko datan syötön ajan. Jälkimmäisessä käyttäjälle tulee eteen ikkuna, jossa muuttujan arvot 
syötetään laatikoihin (lukumäärä riippuu alaryhmän koosta).  

 

 

Kuva 30. Taulukkomuotoinen ja solumuotoinen tiedostopohja. 

Tämän muodon käyttö olisi helpompaa, jos kursori siirtyisi automaattisesti seuraavaan 
laatikkoon. Nyt kuitenkin käyttäjän on siirryttävä sinne hiiren tai tabulaattorin avulla ja vasta 
koko alaryhmän tiedot syötettyä voi toiminnon hyväksyä Enteriä painamalla. Tästä 
ikkunasta poistuminen tapahtuu valitsemalla Edit-toiminnon alta Use Form –toiminto pois 
päältä, jolloin syötetyt tulokset siirtyvät taulukoksi.  
 
Tiedostopohjan luomisessa käyttäjällä on mahdollista nimetä kunkin sarakkeen (muuttujan) 
nimi, mahdollinen alaryhmän koko (numeerinen data), sarakkeen leveys ja arvoissa 
esiintyvien desimaalien määrä (numeerinen data). Kun tässä tiedostopohjassa määritellään 
muuttujille nimet, ne näkyvät sarakeotsikoissa vain siihen saakka kunnes tiedosto 
tallennetaan ja suljetaan. Jos sarakeotsikot halutaan pysyvästi tiedostoon, ne on kirjoitettava 
datan sisään sarakkeiden ensimmäiselle riville ja valittava ennen tiedoston tallennusta toiminto 
Column titles in first row. Tiedostopohjan luomisessa kullekin sarakkeelle (muuttujalle) 
määritetyt alaryhmän koot kuitenkin säilyvät tiedostojen sulkemisen jälkeenkin.    

3.4 Datan tuonti ja muokkaus 

Tiedostopohjaan tuotavalle datalle on mahdollista tehdä vaatimuksia ja rajoja. Column 

Format – ikkunassa käyttäjä voi määritellä tuotavalle datalle rajat joko määrittelemällä 
alimman ja korkeimman arvon datalle tai määrittelemällä kertoimen spesifikaatioarvon eteen. 
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Lisäksi on mahdollista määrittää manuaalisesti syötettävälle datalle etuliite, joka nopeuttaa ja 
helpottaa datan syöttöä.  
 

 

Kuva 31. Datan syötön asetukset. 

Tiedostopohjalla olevaan dataan on lisättävissä dataa Insert File –toiminnolla. Avautuvasta 
ikkunasta on mahdollista määritellä, miten uusi data tuodaan olemassa olevaan tiedostoon 
sarakekohtaisesti. Data voidaan kirjoittaa vanhan päälle, vanhan datan keskelle tai vanhan 
datan perään. Ainoa, mitä käyttäjän tarvitsee määritellä, on rivinumero, josta eteenpäin 
valittu toiminto tehdään.  
 
Tiedostopohjaan tuotua dataa voidaan muokata työkalupainikkeiden vieressä olevan Edit 

Boxin avulla. Toisin kuin Microsoft Excel –ohjelmassa, tiedon muokkauksen jälkeen muutos 
voidaan hyväksyä joko painamalla hiirellä erillistä kuittauspainiketta tai Enter –painikkeella. 
Taulukossa aktiivisena oleva solu pysyy hyväksynnän jälkeen samana, joten siirtyminen 
seuraavaan muokattavaan soluun on tehtävä joko hiirellä tai nuolinäppäinten avulla.  
 
Tiedostopohjalla olevaa dataa voidaan muokata melko samankaltaisesti kuin yleisimmillä 
taulukkolaskentaohjelmilla. Rivien, sarakkeiden ja solujen lisääminen, poistaminen ja täyttö 
uudella datalla onnistuu melko vaivatta.  

3.4.1 Tiedon tuonti DDE-linkin avulla 

DDE-linkin toimivuutta testattiin Microsoft Excelin ja SPC PC IV:n välillä. SPC PC IV voi 
toimia sekä tiedon lähteenä että vastaanottavana ohjelmana. DDE-linkin tekeminen on 
ongelmatonta. Esimerkki linkin muodostuksesta, kun SPC PC IV toimii tietoa 
vastaanottavana ohjelmana: 
 
1. Valitaan Excelistä data-alue, jossa linkitettävät tiedot sijaitsevat ja kopioidaan alue 
2. Siirrytään SPC PC IV –ohjelmaan ja liitetään tietoalue Paste Link –toiminnolla. Tiedot 

tulevat Data Editor –ikkunaan ja linkki on valmis 
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Kun SPC PC IV toimii vastaanottavana ohjelmana, ei linkitettyjä tietoalueita (soluja) voi 
muokata. Lisäksi on huomattava, että linkitettävä tietoalue on oltava saman kokoinen 
molemmissa ohjelmissa.  
 
Voimassa olevia DDE-linkkejä voidaan katsoa, avata, sulkea ja poistaa DDE Links –
ikkunassa.  
 
Kommunikointi ohjelmien välillä DDE-linkin avulla luo mahdollisuuden hyödyntää 
esimerkiksi kehittyneempien laskentaohjelmien käytön. Tällöin runsaasti resursseja vaativa 
laskenta voidaan suorittaa laskentaan tarkoitetulla ohjelmalla ja syöttää DDE-linkin avulla 
saadut arvot SPC-ohjelmaan. 

3.4.2 Tiedon tuonti ODBC –kyselyllä 

ODBC –ominaisuus sallii mille tahansa ODBC-tietolähteelle pääsyn ja datan tuonnin 
ohjelmaan read-only –analyysiä varten. ODBC –kyselyn määritykset tallennetaan osaksi 
normaalia QDB –tiedostoa, jotka voidaan ajaa jäljestäpäin ajankohtaisemman datan 
saamiseksi. Kyselyn tulokset tulevat datapohjaan normaalina sarakemuotoisena tietona.  
 
Uusi ODBC –kysely voidaan toteuttaa joko niin, että kyselyn tuloksista muodostuu uusi 
tiedosto tai siten, että tulokset siirtyvät avoinna olevaan datapohjaan.  
 
Edellytyksenä ODBC –kyselyn tekemiseen on, että tietokoneen kovalevylle on asennettu 
SQL –yhteensopivat ohjaimet. SQL Data Sources –ikkuna osoittaa käyttäjälle ne SQL –
yhteensopivat tietolähteet, joista tietoa voidaan hakea.  
 
SPC PC IV –ohjelmisto ei sisällä ODBC –kyselyihin tarvittavia ohjaimia.  

3.4.3 Tiedon lajittelu ja muuntaminen 

Tiedon lajittelu voidaan tehdä tiedostopohjassa siten, että rivit järjestetään jonkin yhteisen 
tekijän mukaan laskeviksi tai nouseviksi ryhmiksi. Tässä toiminnossa on suositeltavaa luopua 
alkuperäisestä alaryhmäjaosta ja tehdä lajittelu alaryhmäkoolla 1. Rajoituksena tiedon 
lajittelulle on sarakkeiden lukumäärä. Lajittelussa voidaan käyttää maksimissaan 3 
sarakketta (muuttujaa), joiden mukaan koko data ryhmitellään. 
 
Datan muuntamiseen voidaan käyttää transpoosia, muuttujadatan uudelleen ryhmittelyä ja 
rivien pinontaa. Transpoositoiminnolla muutetaan rivit sarakkeiksi ja sarakkeet riveiksi. 
Käytännössä tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi Pareto –tiedoston muuntamiseksi 
attribuuttitiedostoksi. Muuttujadatan uudelleen ryhmittelyssä muodostetaan uusia alaryhmiä 
esimerkiksi siten, että 5 alaryhmästä valitaan alaryhmien ensimmäiset arvot ja muodostetaan 
niistä uusi alaryhmä. Käytännössä tätä ominaisuutta käytetään silloin, kun halutaan 
esimerkiksi viikottaisen vaihtelun lisäksi seurata muuttujan sisäistä vaihtelua.  
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3.5 Valvontakortit 

Yleisimmät valvontakortit on esitelty SPCELE-projektin ensimmäisessä osaprojektissa, 
joten tässä vertailussa esitellään perusteellisemmin sellaiset valvontakortit, joita ei 
ensimmäisessä raportissa esitelty.  

3.5.1 EWMA –kortti 

EWMA (Exponentially Weighted Moving-Average) –kortti on muuttujadatalle tarkoitettu 
ohjauskortti (datalle, joka on mitattavissa sekä määrällisesti että jatkuvasti, kuten mitattu 
dimensio tai aika). EWMA-kortti tulostaa painotetut liikkuvan keskiarvon arvot. Kortin 
laadinnassa käyttäjä valitsee painotustekijän, joka määrittelee, kuinka vanhat datan arvot 
vaikuttavat keskiarvoon verrattuna uudempiin datan arvoihin. Koska EWMA-kortti käyttää 
tiedon kaikista näytteistä, se havaitsee paljon pienemmät prosessivaihtelut kuin normaali 
ohjauskortti havaitsisi.  
 
Vaikka EWMA-kortit on suunniteltu monitoroimaan prosessia stabiilin keskiarvon avulla, 
modifioituja EWMA-kortteja voidaan käyttää myös autokorreloituneiden prosessien 
kuvaamiseen, joissa keskiarvo muuttuu hitaasti. 

3.5.2 Autokorrelaatiokortti 

Autokorrelaatiofunktio on työkalu aikaisemman ja nykyisen datan riippuvuuden 
identifiointiin. Se testaa autokorrelaatiota havaintojen (mittaustulosten) välillä datajoukosta, 
joka koostuu tietystä muuttujasta tehtyihin mittauksiin. Ero Scatter -kuvaajan ja 
autokorrelaation välillä on se, että Scatterin kuvaaja testaa eri muuttujien havaintojen välistä 
korrelaatiota, kun taas autokorrelaatiofunktio testaa saman muuttujan havaintojen välistä 
korrelaatiota.  
 
Tätä korttia on hyödyllistä käyttää riippumattomuuden testaukseen. Perinteiset valvontakortit 
vaativat, että prosessista otetut näytteet ovat toisistaan riippumattomat. 
Autokorrelaatiokortin käyttö tulee erityisesti tarpeeseen tapauksessa, jossa normaalin 
keskiarvokortin valvontarajojen välinen etäisyys on lyhyt ja tuloksissa ilmenee useita 
valvontarajojen ylityksiä.  

3.5.3 Short Run –kortit 

Pienempien tuotantovolyymien ja kasvaneen JIT (just-in-time) –varastointisysteemin käytön 
vaikutuksesta monilla aloilla vaaditaan nykyään pienempiä eräkokoja ja lyhyempiä 
läpimenoaikoja. Short Run –menetelmän kehitämisen taustalla on ollut se, että pienemmät 
tuotantosyklit aiheuttavat ongelmia, kun yritetään käyttää perinteisiä Shewhart –kortteja, 
koska oikeiden ohjausrajojen laskentaan ei ole tarpeeksi dataa. Toisaalta vaikka dataa 
olisikin tarpeeksi, erilaisen osan tullessa tuotantoon pitää myös ottaa uusi kortti käyttöön.  
 
Short Run –tekniikkaa voidaan pitää ohjauskorttien seuraavana sukupolvena. Short Run –
analyysissä yhdistetään dataa useista tuotantoajoista yhdeksi analyysiksi (samaan korttiin) 
standardisoimalla data. Tuotantoajot voivat koskea erilaisia osanumeroita, erilaisia 
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laskutustyyppejä jne. Lisäksi kehittyneimmillä Short Run –tekniikoilla on mahdollista 
yhdistää saman osan eri muuttujien tulokset samaan korttiin.  

3.6 Hälytykset 

Hälytysviestit voidaan lähettää sekä omalle työasemalle että muille valituille työasemille 
verkon kautta. SPC PC IV:ssa hälytykset voidaan määrittää, tallentaa ja poistaa Alerts –
ikkunassa (kuva 32). 
 

 

Kuva 32. Hälytysasetusten määrittäminen. 

Hälytysehtoina on valittavissa 10 erilaista perushälytystä, kuten valvontarajan ylitys, 
spesifikaatiorajan ylitys jne. Lisäksi on mahdollisuus valita 8 erilaista standardi Run Testiä ja 
8 käyttäjän määrittelemää Run Testiä, jotka noudattavat standarditestien muotoa. Standardi 
Run Testit koostuvat esimerkiksi valvonkortin 7 pisteen nousevista ja laskevista trendeistä.  
 
Muodostetut hälytysehdot voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten maksimissaan 40 
merkkiä pitkällä nimellä 
 
Perushälytysten joukossa on myös prosessin suorituskykyyn liittyvät tunnusluvut Cp ja Cpk. 
Näille käyttäjä voi asettaa hälytysehtoina rajat, joiden alituksesta hälytys tulee voimaan 
(hälytysehdon asetus yllä olevassa kuvassa) 
 
Kullekin hälytykselle voidaan määrittää haluttaessa vain Warning Only –toiminta. Jos tämä 
ehto on voimassa, valvontakortin otsikko-osa muuttuu keltaiseksi. Muussa tapauksessa 
hälytys muuttaa valvontakortin otsikko-osan punaiseksi. 
 
Hälytykset voidaan lähettää myös tekstinä muille työasemille. Tällöin esimerkiksi 
operaattorin on kuitattava ruudulle ilmestynyt informaatio –ikkuna, joka voi sisältää 
korjaavien toimenpiteiden ohjeet.  
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3.6.1 Hälytyshistoria 

Hälytyshistoria –ikkunasta käyttäjä voi tarkastella kaikkia tulleita hälytyksiä ja hälytyksiin 
tehtyjä vastauksia. Details –valinnalla päästään katsomaan kunkin hälytyksen yksityiskohtia, 
kuten työaseman nimi, jolta hälytys lähetettiin, aika ja päivämäärä sekä valvontakortti ja 
hälytysehdot, jotka tulivat voimaan. Lisäksi tästä ikkunasta voidaan valita Action –toiminta, 
jolla lähetetään viesti hälytyksen lähettäneelle työasemalle.  

3.6.2 Hälytyksen kuittaus 

Kun päätteellä näkyvään valvontakorttiin tulee hälytys, muuttuu asetuksista riippuen otsikko 
osa punaiseksi tai keltaiseksi. Hälytysten kuittaus –ikkunassa nämä hälytykset voidaan 
ilmoittaa vastaanotetuiksi, jolloin huomiovärit valvontakortista poistuvat. Kuittaus tehdään 
valitsemalla Acknowledge/Delete –toiminto. Tämä kuittaus ei kuitenkaan poista hälytyksiä 
hälytyshistoria listalta.  

3.7 Tietosuojaus 

SPC PC IV:ssa tietosuojaukselle on olemassa kolme tasoa: käyttäjätunnus + salasana, 
käyttäjätunnus tai ilman kumpaakaan (kuva 33).  
 
Lisäksi voidaan valita Audit Trails –toiminto, joka tallentaa tarkastusmerkinnäksi jokaisen 
tiedostoon tehdyn muutoksen. Luonnollisesti tämä toiminto kasvattaa tiedoston kokoa 
merkittävästi, joten sen käyttöä kannattaa harkita tarkoin. Mikäli tarkastusmerkintä –
toiminto on päällä, niin muuttujavalvontakorttiin voi ilmestyä kolmenlaisia symboleja: 
• A ilmestyy, jos ko. alaryhmässä on syötetty tietoa käsin mittalaitteen tai 

datankeruulaitteen sijasta.  
• E ilmestyy, jos ko. alaryhmässä dataa on editoitu käsin. 
• R ilmestyy, jos ko. alaryhmässä dataa on muokattu käyttämällä mittalaitteelta saatuja 

uusia arvoja.  
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Kuva 33. Käyttäjien ja tietosuojauksen asetukset. 

Tarkastusmerkinnät –toiminnossa on mahdollisuus suodatukseen, jolloin käyttäjä voi rajata 
listaan vain ne tapahtumat, joita halutaan seurata. Tapahtumat (22 kpl) ilmoitetaan 
kaksikirjaimisilla koodeilla, esimerkiksi tiedoston tallennus: fs –save file. 

3.7.1 Käyttäjätasot 

Käyttäjät jaetaan 3 tasoon: 
• Administrator: tällä johtaja –tason käyttäjällä on täydet oikeudet 
• Manager: päällikkötason käyttäjällä on samat oikeudet kuin ylemmällä tasolla lukuun 

ottamatta käyttäjien lisäämistä, muuttamista tai poistamista. 
• Operator: käyttäjä voi ajaa ohjelmaa, muttei voi lisätä, muuttaa tai poistaa käyttäjiä eikä 

katsoa tai puhdistaa tarkastusmerkintä (tapahtuma-) listaa. 

3.8 Tulostus 

Kun valvontakortti on näytöllä aktiivisena ikkunana, voidaan tulostaa tilastot, 
yhteenvetokortti tai yksityiskohtainen kortti. Tilastot sisältävät kaiken tilastoikkunassa olevan 
tiedon. Yhteenvetokortti sisältää valvontakortin. Yksityiskohtainen kortti sisältää 
informaation jokaiselle valvontakortin havaintopisteelle. Yksityiskohtaista korttia 
tulostettaessa on huomattava, että yhdelle paperille (A4) mahtuu vain 5 alaryhmän tiedot 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan tulostaa tiedostoksi. ASCII –muotoiseksi tekstitiedostoksi voidaan 
tulostaa sekä tilastot että tiedostopohjan data. Varsinkin tilastojen tapauksessa tiedostoksi 
tulostaminen on suositeltavaa, jos ohjelman kieleksi on valittu suomi. Voimassa olevassa 
versiossa suomenkielen pitkiä sanoja ei ole vielä toteutettu loppuun saakka. Tästä johtuen, 
tekstitiedosto voidaan avata ja muokata selkeäksi jollakin tekstinkäsittely –ohjelmalla. 
Yhteenvetokortti ja yksityiskohtainen kortti voidaan tulostaa tiedostoksi joko PCX- tai 
Metafile (WMF) –formaateissa. 
 
Kenties kätevin valvontakorttien tulostustapa SPC PC IV:ssa on Multi-Chart Print –
toiminto. Tämän monikarttatulostuksen avulla voidaan tulostaa valvontakortteja 1-8 kpl 
yhdelle A4 –kokoiselle arkille. Tässä vertailussa parhaaksi todettu määrä on 2 
valvontakorttia per arkki.  

3.9 Check sheet –lisäohjelma 

Tarkastuskorttien laadintaan tarkoitettu ohjelma käsittelee vain SPC PC IV:n omalla qdb –
formaatilla toimivia tiedostoja. Tästä johtuen Check Sheet –ohjelma on parhaimmillaan 
silloin, kun siihen syötetään dataa manuaalisesti. Pareto-kuvaajan luominen on selkeää (kuva 
34).  

3.9.1 Attribuuttitiedostojen yhdistäminen 

Tällä toiminnolla (Merge In) on mahdollista liittää vanhat attribuuttitiedot avoinna olevaan 
uuteen tiedostoon. Tämä toiminto helpottaa off-line –tarkastelua.  
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3.9.2 Attribuuttitietojen yhdistäminen 

Toiminto (Category Consolidation) helpottaa attribuuttitietojen muokkaamista. 
Toimintoikkunassa vasemman puoleisesta laatikosta valitaan kaikki ne rivit, joiden tiedot 
halutaan yhdistää. Oikealla olevasta lohkosta valitaan rivi johon yhdistetyt tiedot halutaan 
viedä.  
 

 

Kuva 34. Attribuuttidatan tiedostopohja ja Pareto –kuvaaja. 
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4 MUIDEN SPC-OHJELMISTOJEN OMINAISUUKSIA 

Tässä luvussa kuvattujen ohjelmistojen ominaisuudet ovat peräisin ohjelmistovalmistajien 
www-sivuilta. Seuraavilla ominaisuuksien esittelyillä on tarkoitus herättää lukijalle 
kysymyksiä, kuinka oleellisia tai hyödyllisiä esitetyt ominaisuudet olisivat omassa prosessissa.  

4.1 InfinityQS SPC 

http://www.infinityqs.com/ 
 
Perinteiset Walter Shewhartin kehittämät valvontakortit pystyvät kuvaamaan vaihtelua joko 
ajan suhteen (esimerkiksi keskiarvot) tai mitattavien osien tai kappaleiden suhteen 
(esimerkiksi vaihteluvälit). Tietyissä tilanteissa kappaleiden tai osien sisäisen vaihtelun 
kuvaaminen johtaa parempaan käsitykseen prosessin todellisesta tilasta. InfinityQS SPC –
ohjelmistossa on mukana 3-D –valvontakortti, joka sisältää keskiarvokuvaajan ja 
vaihteluvälikuvaajan lisäksi kuvaajan yksittäisten kappaleiden sisäisestä vaihtelusta.  
 
Toinen tämän ohjelmiston lisäominaisuus on kyky analysoida muuttujadataa ja 
ominaisuusdataa yhdessä. Ohjelmisto kykenee myös lähettämään sähköpostia esimerkiksi 
näytteenoton laiminlyönneissä tai valvontarajojen ylityksissä.  
 
Ominaisuuskorttien haasteisiin InfinitySPC tarjoaa perinteisten neljän attribuuttikortin lisäksi 
neljä uutta korttia. DPMO (Defects Per Million Opportunities) ja DPTO (Defects Per 

Thousand Opportunities) –kortteja käytetään kokoonpanotoiminnoissa, kun osa tai tuote 
sisältää useita mahdollisuuksia virheen tapahtumiselle. PPM- ja PPT-kortteja käytetään 
virheellisten yksikköjen kuvaamiseen miljoonasta tai tuhannesta mahdollisesta yksiköstä.   
 
Automaattinen jakauman sovitus datalle on lähes poikkeuksetta SPC-ohjelmistojen 
ominaisuuslistalla, mutta tämä ohjelmisto lienee ainoa, joka valitsee sopivimman 
valvontakortin Best Guess –toiminnolla. Lisäksi mainittakoon mahdollisuus virheluokkien 
jakamiseen Pareto-analyysissä (Multi Level Pareto Analysis). 
 
InfinityQS SPC:stä on mahdollisuus saada lisätietoja valmistajan tarjoamalta CD-demolta. 
Tältä CD:ltä on ladattavissa esitys, jossa ohjelmiston ominaisuuksia esitellään.  

4.2 WebSPC 

http://www.webspc.com/ 
 
Tämä SPC-ohjelmisto on selkeä uranuurtaja. WebSPC on moduli, joka on lisättävissä 
pohjana olevaan QA/S GainSeeker 5.2 –ohjelmistoon. Pohjana oleva GainSeeker –
ohjelmisto muodostuu useista komponenteista, jotka on liitetty keskustietokantaan. 
Ohjelmisto perustuu BTRIEVE –tietokanta-arkkitehtuuriin ja se on suunniteltu 
verkkoympäristöön.  
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WebSPC-ohjelmisto pystyy muodostamaan GainSeeker –ohjelmistolla luoduista ja 
muokatuista tiedoista ja valvontakorteista HTML-dokumentit, jotka voidaan lähettää www-
sivuille.  
 
Tuotannosta saadun datan esittämiseksi asiakkaille tai toimittajille on kaksi tapaa: 
 
1. Voidaan luoda standardiraportit, joiden päivitys ja lähetys tapahtuu määrätyin aikavälein. 

Raporteista voidaan luoda yksittäisiä raportteja (tietystä tuotteesta / tuotantolinjasta) tai 
useita raportteja sisältäviä työpöytiä. Tällaisten raporttityöpöytien luonti tulee 
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun laatupäällikkö haluaa tarkastella eri 
tuontayksikköjen erilaisia prosesseja.  

2. Toisella toteutustavalla asiakkaalle tai toimittajalle luodaan pääsy dataan, jolloin halutut 
raportit ja analyysit on laadittavissa itse. Käytännössä asiakas tai toimittaja tekee 
tietokantakyselyn, jonka tuloksena saadaan viimeisimmät tiedot prosessista. GainSeeker 
pystyy päivittämään tietokannan automaattisesti kun se saa uutta dataa tuotantolinjoilta.  

 
WebSPC tukee tällä hetkellä Netscape Navigator 3.0- ja Internet Explorer 3.0 –selaimia ja 
toimii Windows NT 4.0 ympäristössä.  
 
WebSPC-ohjelmiston www-sivuille on rakennettu testiohjelma, jolla käyttäjä voi 
rekisteröitymisen jälkeen kokeilla ohjelmiston tarjoamia ominaisuuksia.  
 
Tämän testiohjelman kokeileminen on suositeltavaa, koska se väläyttää käyttäjälle palan 
SPC-ohjelmistojen tulevaisuudesta. 
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5 POHDINTA 

Tilastolliseen prosessinohjaukseen käytettävistä ohjelmista on tullut merkittäviä tuotannon 
työkaluja ja ohjelmiston valinta vaikuttaa nykyään paljon laajemmalle kuin laadun 
ammattilaisten piiriin.  
 
Koko SPC-ohjelmiston valintaprosessi käynnistyy ensisijaisesti tarpeista. On selvitettävä 
minkälaiseen ympäristöön SPC-ohjelmistoa tullaan soveltamaan ja mitä ominaisuuksia sen 
tulisi sisältää. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä on loputon määrä: Onko SPC-ohjelmiston 
ensisijainen tarkoitus vastata off-line vai on-line analyysiin? Mikä on SPC-analyysin 
tekemiseen tarvittavan viiveen merkitys? Kuinka laajalle henkilöstölle SPC-analyysin 
tulokset tulisi saada? Vastaavatko tämänhetkiset tuotantolaitteet ja –koneet SPC-
ohjelmiston vaatimuksia? Mikä on henkilöstön SPC-tietouden taso? Kyetäänkö nykyisillä 
mittalaitteilla saamaan riittävän luotettavaa dataa SPC-analyysien tekemiseksi? Näihin 
kysymyksiin tulisi löytää vastaukset, joiden pohjalta tulisi valita parhaimmin soveltuva 
ohjelmisto, joka kilpailukykyiseen hintaan pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.  
 
Liian monissa yrityksissä SPC:n soveltaminen tuotantoon on käynnistynyt asiakkaan 
tekemästä vaatimuksesta. SPC-ohjelmiston hankinta on koettu välttämättömäksi pahaksi, 
jotta asiakas saataisiin tyytyväiseksi tai standardien vaatimuksiin kyettäisiin.  
 
Järjestelmällinen ohjelmiston valintaprosessi alkaa valintakomitean muodostamisella (kuva 
35). Tämän valintaprosessin ohjausryhmän tulisi kattaa kaikki työntekijätasot operaattorista 
laatupäällikköön. Mahdollisimman laajapohjainen ohjausryhmä edesauttaa sitä, että SPC:n 
toteutuksessa kaikki toiminnan tasot tulevat huomioon otetuiksi. Seuraavalla sivulla olevassa 
kaaviossa on esitetty yksi etenemistapa SPC-ohjelmiston valintaprosessissa. 
 
SPC-ohjelmiston räätälöinti on avainasemassa, kun ohjelmistoa pyritään hyödyntämään 
kaikilla toiminnan tasoilla. SPC-ohjelmiston tulisi olla mukautuva erilaisiin tarpeisiin. 
Operaattoritasolla SPC-ohjelmistolta vaaditaan havainnollisuutta ja selkeää toimintaa. 
Laadunvarmistuksen piirissä taas kehittyneempiä ominaisuuksia, joilla nykyisiä toimintatapoja 
voidaan testata erilaisilla asetuksilla. Ja johtajatasolla ohjelmistolta vaaditaan tuotannon 
kokonaiskuvan esittämistä selkeästi ja mutkattomasti.  
 
SPC-ohjelmiston valintaprosessi tulisi ulottaa koko yrityksen kattavaksi. Joissakin 
tapauksissa ohjelmiston valintaa olisi hedelmällistä puntaroida jopa toimittajien ja 
asiakkaiden kesken. Reaaliaikaisessa tiedonsiirrossa painopiste siirtyy väistämättä 
tietokantojen ja verkkojen hyväksikäyttöön. Yhteisten linjojen vetäminen ohjelmiston 
valinnassa pienentää oleellisesti viivettä. On paljon helpompaa kommunikoida sekä yrityksen 
eri yksiköiden välillä että toimittaja – asiakasuhteissa, kun työhön tarvittavat ohjelmistot ovat 
samanlaiset.  
 
SPC-ohjelmistojen toteutusvaihtoehdot jakautuvat karkeasti neljään eri osaan: 
1. Sisäänrakennetut SPC-ohjelmistot. Useat elektroniikkateollisuudessa käytettävät koneet 

ja laitteet sisältävät sisäänrakennetun SPC-ohjelmiston. Monesti nämä ohjelmistot ovat 
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perustason SPC-ohjelmistoja, joiden pääasiallinen tarkoitus on antaa kuva kyseessä 
olevasta koneen tai laitteen prosessista. Syvällisempään analysointiin tai useamman 
prosessin samanaikaiseen esittämiseen tarvitaan kehittyneempiä SPC-ohjelmistoja. 

 

Kuva 35. SPC-ohjelmiston valintaprosessi.  

Projektin aloitus

1

Valintakomitean 

muodostaminen

2

Projektipäällikön 
valinta

3

Kriteerien 

kehittäminen 

ehdotelmaksi

4

Vaatimusten luonti 

ehdotelmaksi

5

Ohjelmistovalmistajien 

valinta

6

Palaute johdolle

7

Ohjelmistojen arviointi

8

Pilotin rakentaminen

9
Finalistiehdokkaiden 

valinta

10

Ohjelmistovalmistajien 

/ Ohjelmistoedustajien 

luona vierailu

10

Lopullinen 

esittely

11

Valinta ja 

hyväksyntä

12

Toteutus ja 

mittaus

13
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2. Yleisten taulukkolaskentaohjelmien käyttö. Tämän tyyppisissä ratkaisuissa vaaditaan 
melko kehittynyttä SPC-henkilöä taulukoiden ja laskentakaavioiden luomiseen ja 
ylläpitoon. Etuna tälle toteutustavalle on, että erillisen SPC-ohjelmiston hankinnasta 
koituvia kustannuksia ei ole ja työntekijät ovat todennäköisesti tottuneita 
taulukkolaskentaohjelman käyttäjiä, joten koulutusta ei tarvita.   

3. SPC-ominaisuudet lisättynä erillisellä modulilla yleiseen taulukkolaskentaohjelmaan. 
Tällaisesta toteutuksesta parhaimpana esimerkkinä on SPC KISS –ohjelmisto 
[http://www.airacad.com/spckiss.htm], joka luo Microsoftin Excel –
taulukkolaskentaohjelmaan SPC-ominaisuudet. Tämän tyyppisessä ratkaisussa on 
pyritty erilliseen (standalone) SPC-sovellukseen, edellisen vaihtoehdon mukaan 
käyttäjäystävällisyyteen (lisämodulina tuttuun ohjelmistoon) ja minimaalisiin 
hankintakustannuksiin. 

4. Erilliset ja integroidut SPC-ohjelmistot. Valtaosa nykyisistä SPC-ohjelmistoista kuuluu 
tähän kategoriaan (sekä SPC-Light että SPC PC IV). Tämän tyyppiset SPC-
ohjelmistot voidaan toteuttaa sekä erillisessä PC:ssä toimiviksi että verkossa toimiviksi 
SPC-ohjelmistoiksi.  

 
Tässä ohjelmistovertailussa haastavimmat ongelmat ovat liittyneet ohjelmistojen 
modulaarisuuteen ja siitä johtuviin vertailuongelmiin. Useat ohjelmistovalmistajat eivät enää 
nykyään tarjoa yhtä ja ainoaa ratkaisua, vaan ohjelmistot on rakennettu erilaisia 
kohderyhmiä ja tarpeita varten, jolloin asiakkaalla on mahdollista räätälöidä omaan 
tarpeeseen sopiva kokonaisuus. Ohjelmistovalmistajien moduulit voivat poiketa hyvinkin 
paljon toisistaan, joka on hämärtänyt vertailtavan kokonaisuuden rajoja. Tästä vertailusta on 
pyritty poistamaan sellaiset lisäominaisuudet, jotka suoranaisesti liity SPC:n soveltamiseen 
elektroniikkateollisuuteen.  
 
SPC-ohjelmisto on koko yrityksen kattava työkalu, joka on tehokas vain oikein 
toteutettuna. Tämän oikean toteutuksen ydin on oman prosessin tunteminen ja SPC-
kohteiden tunnistaminen. Tässäkin raportissa todellisuuden ja tieteen välistä kuilua on yritetty 
kaventaa käyttämällä todellisista prosesseista peräisin olevaa mittausdataa. Tällaisen datan 
käyttö ohjelmistojen testaukseen on välttämätöntä ennen lopullista SPC-ohjelmiston valintaa.  
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