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Przykład
Wykres pudełkowy wykorzystano do graficznego przedstawienia zbioru informacji

o cenach danego wyrobu na terenie województwa lubuskiego. Ceny wyrobu zawarto
w tabeli.

3.15.4

Pomiar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena w (zł) 12 10 13 10 10 15 9 12 11 10 16

Pomiar 7 2 5 10 4 9 1 8 3 6 11

Cena w (zł) 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 16

Metoda wymaga uporządkowania pomiarów:

W tym przypadku mediana (Me) wynosi 11.
Kwartyl pierwszy wynosi 10, a kwartyl trzeci 13. Zatem rozstęp kwartylny wynosi 3.
Następnie należy obliczyć wartość najmniejszą i największą wykresu:

1) wartość najmniejsza = kwartyl pierwszy – 1.5 x rozstęp kwartylny = 5,5
2) wartość największa = kwartyl trzeci + 1.5 x rozstęp kwartylny = 17,5

Uzyskane wyniki naniesiono na wykres pudełkowy.

Rysunek 79. Wykres pudełkowy dla cen wyrobu

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
1. Wykres pudełkowy mimo swojej prostoty jest bardzo przydatnym narzędziem ze 

względu na możliwość uzyskania wielu informacji na jednym wykresie.

3.15.5

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Wykres postępu (Run chart)

Charakterystyka
Wykres postępu jest narzędziem bardzo podobnym do kart kontrolnych. Zasadniczą 

różnicą jest brak linii kontrolnych i linii ostrzegania. Wykres postępu przedstawia wyniki 
pomiaru na osi Y oraz czas pobrania pomiaru na osi X.

Rysunek 80. Przykładowy wykres postępu

3.16

3.16.1

3.16.2

Źródło: Opracowanie własne.

Zastosowanie
1. Do obrazowania trendów i zmian w procesie.
2. Do obrazowania odchyleń w procesie.
3. Do określania, czy proces został udoskonalony w pewnym okresie, czy przeciwnie.
4. Podczas zbierania danych do późniejszej konstrukcji kart kontrolnych dla procesu

(w metodzie stabilizacyjnej).

Postępowanie
1. Określić proces do przeanalizowania.
2. Zadecydować, z jaką częstotliwością będzie się dokonywało pomiaru i przez jaki czas. 

Jeśli są dostępne dane historyczne, można ich użyć. Trzeba się jednak upewnić, czy 
były one zbierane w sposób chronologiczny i sekwencyjny.

3. Jeśli dostępne są dane historyczne zebrane w odpowiedni sposób, określić ich średnią 
wartość:

3.16.3

Średnia = Suma wartości
Liczba wartości

4. Zbudować wykres i narysować linię reprezentującą wartość średnią.
5. Nanieść wartości na wykres i połączyć je linią.
6. Dokonać analizy wykresu, szukać śladów trendów, cyklicznych powtórzeń, zmian

i odchyleń w procesie.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Przykład
Firma handlowa wykorzystała wykres postępu do zobrazowania tendencji sprzedaży 

lodów familijnych w kolejnych kwartałach.

Rysunek 81. Wykres postępu dla sprzedaży lodów familijnych

3.16.4

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wykresu pozwala stwierdzić, że istnieją cykliczne wzrosty sprzedaży lodów 
w okresie letnim (III kwartał roku). Jednocześnie można zauważyć istnienie ogólnego 
trendu wzrostowego sprzedaży w poszczególnych kwartałach. 

Zasady
1. Wykresy postępu są mniej wartościowymi narzędziami niż karty kontrolne.
2. Na jeden wykres można nanieść kilka grup danych, aby uzyskać tzw. wielokrotny 

wykres postępu.
3. Niektóre odchylenia w procesach są naturalne i nie należy interpretować ich jako 

niepożądanych trendów czy cykli.
4. Do analizy wykresu posłużyć się należy następującymi wskazówkami (trzeba mieć 

minimum 25 punktów na wykresie):
– jeśli osiem lub więcej następujących po sobie punktów znajduje się po jednej stro-

nie linii średniej, może to oznaczać, że na proces wpłynął czynnik szczególny,
– jeśli co najmniej sześć następujących po sobie punktów znajduje się na linii pro-

stej rosnącej lub malejącej, może to oznaczać, że pojawił się trend; pamiętać 
należy wówczas, że istnienie trendu nie zawsze jest sytuacją niepożądaną – może 
to być na przykład trend w kierunku coraz lepszej wydajności procesu, 

– jeśli zauważalne jest co najmniej osiem cyklicznych powtórzeń – możliwe, że na 
proces działa czynnik szczególny.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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5. Testy służące określaniu, czy na proces działa czynnik szczególny, opierają się na 
założeniach statystycznych, dlatego zebrane na wykresie postępu dane muszą przyj-
mować postać któregoś z rozkładów.

Wywiad (Survey)

Charakterystyka
Wywiady stosuje się do zbierania danych o wiedzy i opiniach docelowych grup ludzi. 

Typowe rodzaje wywiadów to kwestionariusze, wywiady „twarzą w twarz” bezpośrednie 
lub telefoniczne oraz grupy fokusowe. Wywiady w odniesieniu do poprawy jakości stoso-
wane są zwykle do badania opinii klientów na temat ich dostawców. Mogą być również 
wykorzystywane do określania wewnętrznych poglądów.

Zastosowanie
1. W celu identyfikowania wymagań klientów.
2. Do szacowania produkcji pod kątem wymagań.
3. W celu identyfikowania lub ustalania priorytetowych zagadnień dla podjęcia działań 

korygujących.
4. Do oceny, czy wdrożone rozwiązanie się sprawdza.
5. Periodycznie, do potwierdzenia, że ulepszona produkcja jest utrzymywana.

Postępowanie 
1. Podjęcie decyzji, czego należy się dowiedzieć na podstawie wywiadu i jak wykorzysta 

się rezultaty oraz jaką grupę chce się badać.
2. Wybór najwłaściwszego rodzaju wywiadu. Poznanie wariacji użycia każdego typu.
3. Podjęcie decyzji, czy odpowiedzi wywiadu będą w skali numerycznej, rankingu nume-

rycznym, tak-nie, wielokrotnego wyboru, do uzupełniania zdań czy mieszane.
4. Przeprowadzenie burzy mózgów odnośnie do wyboru pytań i odpowiedzi. Należy pa-

miętać, czego chce się dowiedzieć i jak użyje się rezultatów. Należy ograniczyć listę 
pytań do niezbędnego minimum, tak by dowiedzieć się dokładnie tego, czego chcemy 
dowiedzieć.

5. Podjęcie decyzji, kto powinien być testowany. Zidentyfikowanie grup, a jeśli są zbyt 
duże, by zbadać każdego, podjęcie decyzji, jak zawęzić listę do reprezentatywnej 
próbki. Trzeba też podjąć decyzję, jakie informacje demograficzne są potrzebne do 
przeanalizowania i zrozumienia rezultatów.

6. Wydrukowanie listy pytań.
7. Sprawdzenie kwestionariusza na małej grupie próbnej i zebranie opinii: 

– Które pytania były dezorientujące?
– Czy któreś pytania są zbędne?
– Czy wybór odpowiedzi jest jasny? Czy zostały zinterpretowane zgodnie z zamie-

rzeniami?
– Czy było cokolwiek, na co badani chcieli udzielić odpowiedzi, choć nie była ona 

wymagana?

3.17.3

3.17.2

3.17

3.17.1

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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– Ile czasu to zabrało?
– Czy w kwestionariuszu występują jakieś błędy druku lub czcionki?
 Sprawdzić również należy tabulację i analizowanie procesu. Czy jest to łatwe? Czy 

masz wszystkie potrzebne dane? Skoryguj odpowiednio.
8. Administrowanie kwestionariuszem. Sprawdzenie wariacji dla szczegółów.
9. Ujęcie w tabele i przeanalizowanie danych. Zadecydowanie, jak zostaną one zastoso-

wane. Przedstawienie planów i rezultatów wszystkim zaangażowanym.

Wariacja: Kwestionariusz pisany
Zastosowanie:

1) do zbierania danych w dużej grupie,
2) kiedy możliwe odpowiedzi na pytania są znane i muszą zostać ujęte jedynie ilościo-

wo,
3) po wstępnym zebraniu wywiadów lub gdy grupa fokusowa zidentyfikuje kwestie klu-

czowe,
4) kiedy dane nie są pilnie potrzebne,
5) kiedy można przyjąć niski procent odpowiedzi,
6) kiedy źródła (ludzie, pieniądze) uzyskiwania danych są ograniczone. 

Postępowanie
Postępowanie powinno odbyć się zgodnie z postępowaniem opisanym powyżej. Do 

kroków 6 i 8 należy dodać następujące szczegóły.
6. Wydrukowanie wywiadu w formie łatwej do odczytania i wypełnienia. Należy zostawić 

dużo miejsca na udzielenie odpowiedzi. Ważne jest stworzenie takiego formularza, 
aby ujmowanie danych w tabele i analizowanie ich było łatwe. Na górze należy napi-
sać instrukcje co do wypełniania i zwrotu.

8. Istnieją trzy opcje administrowania kwestionariuszem:
– rozesłanie go wraz z listem towarzyszącym, który powinien zawierać powód wy-

wiadu, sposób wyboru odbiorców, datę i sposób zwrotu kwestionariuszy oraz po-
dziękowania. Dołączyć należy do niego zaadresowaną kopertę ze znaczkiem,

– osobiste doręczenie wywiadu i poproszenie odbiorców o 10-minutowe spotkanie, 
podczas którego należy wyjaśnić cel wywiadu i poprosić o pomoc. Ta metoda zwy-
kle przynosi większy procent odpowiedzi,

– jeśli wszyscy respondenci są w tym samym miejscu, powinno się zwołać spot-
kanie, można posłać pismo wyjaśniające cel wywiadu i wymagany czas. Podczas 
spotkania przed rozdaniem wywiadu, należy powtórzyć cel.

 W przypadku kwestionariuszy rozsyłanych pocztą lub doręczanych osobiście na-
leży sprawdzić liczbę nierespondentów w celu podniesienia procentu uzyskanych 
odpowiedzi, a następnie posłać kopię wywiadu z nowym listem towarzyszącym.

Wariacja: Wywiady twarzą w twarz
Zastosowanie:

1) kiedy nie są znane możliwe odpowiedzi na pytania, np. przy pierwszym badaniu da-
nego tematu,

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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2) kiedy pytania, które chce się zadać, są drażliwe,
3) kiedy ludzie, którzy mają być badani, są wysoko postawieni, ważni lub z innych 

względów zasługują na specjalną uwagę,
4) kiedy grupa badanych jest mała,
5) kiedy potrzebnych jest blisko 100% odpowiedzi,
6) kiedy dla wywiadu dostępne są obfite źródła (czas, ludzie, możliwe koszty podróży).

Postępowanie
Postępować należy zgodnie z procedurą postępowania opisaną na s. 260. Dodatkowo 

do kroków 3, 6 i 8 trzeba dodać następujące szczegóły:
3. Prawie wszystkie pytania powinny być zdaniami do uzupełnienia. Możesz zacząć od 

kilku prostych pytań typu tak-nie.
6. Listę pytań należy wydrukować tak, by pod każdym z nich było dużo miejsca na no-

tatki.
8. Są cztery sposoby kontaktu z każdym badanym:

– wysłanie listu do każdego badanego wyjaśniającego cel badania i oświadczenie, 
kto zadzwoni, by zaaranżować wywiad,

– badający powinien zadzwonić do badanego, aby poprosić o wywiad; należy się 
przedstawić, ponownie krótko opisać wywiad i określić, ile czasu potrzeba; należy 
też umówić się na spotkanie,

– sam wywiad: na początku ponownie wyjaśnić cel i określić ilość potrzebnego cza-
su, 

– wysłanie do badanego listu z podziękowaniem. 

Wariacja: Wywiad telefoniczny
Zastosowanie:

1) kiedy znana jest większość możliwych odpowiedzi na pytanie,
2) kiedy dane potrzebne są szybko,
3) kiedy potrzebny jest wysoki procent odpowiedzi,
4) kiedy ludzie mają czas na telefonowanie.

Postępowanie
Postępować należy zgodnie z procedurą podstawową. Do kroków 6 i 8 trzeba dodać 

następujące szczegóły. 
6. Wydrukować listę pytań, tak by pod każdym było dużo miejsca na notatki. Należy 

zrobić kopie dla każdego przeprowadzanego wywiadu. Trzeba też przygotować arkusz 
kontrolny z kolumnami na nazwiska, numery telefonu, sygnały zajętości, zostawione 
wiadomości i przeprowadzone wywiady. 

8. Podczas przeprowadzania rozmowy telefonicznej jednocześnie należy wypełniać 
arkusz kontrolny, przedstawiając się na początku rozmowy oraz wyjaśniając, że to 
wywiad i jaki jest jego cel. Określić trzeba też długość trwania badania i zapytać, czy 
czas jest odpowiedni. Jeśli nie, należy umówić się na kolejny telefon. 

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Wariacja: Grupa fokusowa
Zastosowanie:

1) kiedy temat wywiadu jest tak rozproszony, że nie można spisać kwestionariusza lub 
pytań,

2) jako pierwszy krok przed wywiadem w formie kwestionariusza lub wywiadu,
3) kiedy zasoby nie są specjalnie ograniczone.

Postępowanie
Grupa fokusowa stanowi dwanaścioro ludzi. Ich zadaniem jest przedyskutowanie ich 

stosunku do kwestii związanych z tematem. Prowadzenie, dokumentowanie i analizo-
wanie wymaga doświadczonego prowadzącego. Poproś o pomoc przedstawiciela działu 
kadr, działu szkoleniowego lub profesjonalnego konsultanta.

Przykład
Dla każdej firmy ważny jest klient i jego opinia na temat dostarczanego produktu/

/usługi. Wywiad jest narzędziem szeroko wykorzystywanym w celu pomiaru satys-
fakcji klienta. Może być to forma wywiadu telefonicznego lub bezpośredniej rozmowy
z klientem na spotkaniu – z zebranych w ten sposób informacji często sporządza się no-
tatki, które umożliwiają późniejszą analizę danych. Nierzadko wykorzystuje się również 
kwestionariusz pisany – dobierając odpowiednie pytania, konstruuje się ankietę, która 
może być wysłana do klienta listownie lub pocztą elektroniczną. Tego typu wywiady nie 
tylko dostarczają informacji, jaki jest stopień zadowolenia klienta z danego wyrobu, ale 
zawierają szereg uwag i sugestii, które są pomocne dla jego ciągłego doskonalenia.

3.17.4

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Rysunek 82. Przykład zastosowania wywiadu – kwestionariusz pisany

Arkusz badania satysfakcji klienta

Klient, nazwa firmy:

Zakres usług:

Okres współpracy objęty oceną:

Respondent:

bardzo źle bardzo dobrze

1. Jak ocenia Pan/Pani terminowość realizacji usług? 1 2 3 4 5

Uwagi:

2. Jak ocenia Pan/Pani jakość naszych usług? 1 2 3 4 5

Uwagi:

3. Jak ocenia Pan/Pani naszą elastyczność? 1 2 3 4 5

Uwagi:

4. Jak ocenia Pan/Pani kontakty z naszym personelem? 1 2 3 4 5

Uwagi:

5. Jak według Pana/Pani ceny odzwierciedlają jakość naszych usług?

Uwagi:

6. Co Pana/Pani zdaniem jest naszą dobrą stroną?

7. Co Pana/Pani zdaniem jest naszą słabą stroną?

Komentarz:

Źródło: Opracowanie własne.

Zasady
Pytanie

1. Podczas rozmowy z klientami warto pytać o ważność każdego punktu.
2. Napisać pytania tak, by były krótkie i jasne, próbując sobie wyobrazić, w jaki sposób 

respondenci będą je postrzegać.
3. Pogrupować pytania tematami, zaczynając od tych łatwych, tak aby najtrudniejsze 

znalazły się pośrodku.
4. Unikać żargonu, dublowania pytań, pytań naprowadzających, pytań wyrażonych

w negacji, pytań drażliwych czy budzących emocje, pytań dotyczących kilku rzeczy 
jednocześnie.

3.17.4
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5. Informacje demograficzne, które często są ważne, zawierają wiek, lata doświadcze-
nia, lokalizację, rodzaj lub poziom pracy, wielkość firmy lub grupy, wskazanie, jaka 
to firma lub grupa. Często zadawane pytania są kompromisem między prawem do 
poufności respondentów i zapewnieniem danych dla późniejszej koniecznej analizy. 
Należy starannie przemyśleć, jakich informacji demograficznych będzie się potrzebo-
wało do analizy danych, ponieważ gdy wykonanie analizy będzie w toku, będzie za 
późno, by o nie pytać.

Odpowiedzi
1. Pytania z wymuszonym wyborem odpowiedzi – określeniem liczbowym, rankingiem, 

tak-nie lub wyborem wielokrotnym – są proste do zadawania i podliczania, mogą być 
analizowane statystycznie i okresowo powtarzane w celu badania trendów. Pytania
w formie zdań do dokończenia mogą ujawnić głębsze niuanse i wskazać elemen-
ty, o których można zapomnieć przy ich konstruowaniu. Dobrym kompromisem
w kwestionariuszach lub wywiadach telefonicznych jest zadawanie większości pytań
o wymuszonym wyborze odpowiedzi i na końcu kilku zdań do dokończenia.

2. Używać tylko pięciu cyfr w skali numerycznej, chyba że każdą liczbę opisuje się sło-
wami, które jasno odróżniają odpowiedzi. Kiedy prosi się o ocenę czegoś w skali od
1 do 10, trudno jest ocenić decyzje. Jaka jest różnica między 7 a 8?

3. Przy każdej ocenie napisać należy szczegółowy opis; np. zamiast „kiepski (1) do 
świetny (5)”:
– 1 = Częste natykanie się na problemy,
– 2 = Okresowe natykanie się na problemy,
– 3 = Zgodnie z oczekiwaniami,
– 4 = Czasami powyżej oczekiwań,
– 5 = Często powyżej oczekiwań.

4. Należy zawsze tak konstruować skalę numeryczną, by wysoki numer oznaczał dobrą 
odpowiedź. Ludzie tego się spodziewają, dlatego przy odwrotnej skali niektórzy re-
spondenci odpowiedzą nieprawidłowo i zebrane dane nie będą wówczas wiarygodne.

5. Należy sprawdzić, czy wybory w pytaniach wielokrotnej odpowiedzi wykluczają się 
wzajemnie. Jeśli nie, należy poprosić ludzi, by wybrali wszystkie, które mają zastoso-
wanie.

Wybieranie respondentów
1. Należy pamiętać, że przeciętny procent odpowiedzi dla ślepego losowego kwestiona-

riusza to ok. 35%, dlatego trzeba się upewnić, że rozesłano na tyle dużo kwestiona-
riuszy, że tych 35% da wystarczająco dużo danych.

2. Użyteczne może być przepytanie nie tylko obecnych klientów, ale także przeszłych
i przyszłych.

3. Trzeba się upewnić, że grupa losowa naprawdę jest losowa – np. dla 20% grupy, 
biorąc z listy alfabetycznej co piąte nazwisko. Jeśli podgrupy muszą być tak samo 
reprezentowane, powtórzyć to losowo w każdej podgrupie.

Metody wykorzystywane na etapie wdrażania
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Przeprowadzanie
1. Jeśli wywiad jest przeprowadzany przez wiele osób, powinna być zgodność co do 

procedury zapisu, podsumowywania i analizowania odpowiedzi.
2. Czytając pytania, mówić wyraźnie.
3. Trzeba uważać, by ton głosu nie sugerował poszczególnych odpowiedzi. Nie wolno 

reagować na odpowiedzi, należy mówić jak najmniej.
4. Przy zdaniach do dokończenia zadać pytania badające sposób myślenia badanych. 

Jeśli nie całkiem rozumie się odpowiedź, należy poprosić o wyjaśnienie.
5. Robić pełne notatki do każdego pytania, aby później je pamiętać. Można poprosić 

badanego, by zaczekał chwilę, w celu zapisania odpowiedzi.
6. Jeśli chce się nagrywać wywiad, zawsze należy spytać o pozwolenie. Nagrywanie roz-

mowy telefonicznej bez pozwolenia jest nielegalne. Można robić notatki, by uzupełnić 
wywiad. Co, jeśli głos badanego się nie nagra?

7. Jeśli nie udało się skończyć wywiadu w przewidzianym czasie, można spytać
o pozwolenie na kontynuację.

8. Zawsze trzeba podziękować rozmówcy za poświęcony czas.
9. Po zakończeniu rozmowy tak szybko, jak to możliwe, należy przepisać notatki. 

Analizowanie i raportowanie
1. Dla odpowiedzi numerycznych przestudiować skalę odpowiedzi oraz średnią. Odpo-

wiedzi różnicujące między 1 a 5 znaczą coś zupełnie innego niż odpowiedzi, które są 
wszystkie 3 i 4, jakkolwiek przeciętna obu może być 3,4. Standardowe odchylenie 
odpowiedzi to użyteczna liczba do obliczania, raportowania i badania.

2. Dla lepszej analizy i przekazywania rezultatów należy użyć metod graficznych (zob. 
wykresy, histogramy, analizę skali ważności – realizacji, diagram struktury, indeks 
wydajności i układ warstwowy).

3. Przy każdym badaniu grupy jako rezultat otrzyma się wariacje. Zebrane dane mogą 
nie być w pełni reprezentatywne dla całej grupy. Im większa jest próbka, tym mniej-
sza wariacja. Można obliczyć, co jest wariacją, np. konsultując się z lokalnym eksper-
tem ds. statystyki.

4. Wyniki mogą być tendencyjne z różnych powodów, np. respondenci wybierali przy-
padkowo złe sformułowanie pytań, format kwestionariusza był nieodpowiedni. Jeśli 
wywiad jest krytyczny, należy poprosić o pomoc eksperta do spraw marketingu, so-
cjologii lub psychologii, aby go zaprojektować i nim administrować.

5. Należy przeanalizować zdania do uzupełnienia przez czytanie i podsumowywanie 
odpowiedzi, pytanie po pytaniu, oraz ustalić jednorodną procedurę i sformatować ją, 
jeśli dane analizuje kilka osób.

6. Jeśli respondentom obiecano poufność, trzeba ją zapewnić.
7. Ukończony raport z rezultatów i analizy powinien mieć aneks ze wszystkimi surowymi 

danymi, łącznie z odpowiedziami na zdania do dokończenia. Należy zakryć wszystkie 
odpowiedzi mogące ujawnić tożsamość respondentów.

8. Do wszystkich, którzy otrzymali wywiad, należy rozesłać podsumowanie rezultatów
i określić, do czego one posłużą. To nie tylko uprzejmość, ale dzięki temu następ-
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nym razem, gdy będzie przeprowadzany wywiad, może się zwiększyć procent odpo-
wiedzi.

Zgłębianie danych (Data Mining)

Charakterystyka
Istnieje wiele definicji tego coraz bardziej popularnego terminu. Według Gartner 

Group Data Mining to proces odkrywania istotnych zależności (korelacji), wzorców i ten-
dencji poprzez przesiewanie dużych ilości danych przechowywanych w repozytoriach za 
pomocą technik rozpoznawania wzorców oraz technik statystycznych i matematycznych. 
Inne wyjaśnienie przedstawiają M.J.A. Berry i G. Linoff w książce Data Mining Techniqu-
es. Według nich Data Mining to automatyczne lub półautomatyczne badanie dużych ilości 
danych w celu odkrycia istotnych wzorców i reguł. 

Istnieją różne propozycje tłumaczenia terminu Data Mining na język polski: „eks-
ploatacja danych” (Jajuga, Gatnar), „torturowanie danych” (Sadowski). Jednak termin 
„zgłębianie danych” wydaje się najbardziej adekwatny w odniesieniu do procesów, które 
wiążą się z Data Mining. 

Zastosowanie
Data Mining stosowane jest do uzyskiwania szczegółowych informacji z danych znaj-

dujących się w bazach przedsiębiorstw stosujących tę metodę w celu uzyskania korzyści 
biznesowych. Data Mining znajduje szerokie zastosowanie w prognozowaniu – proce-
sie polegającym na wykorzystaniu znanych w danej chwili wartości interesujących nas 
zmiennych (lub pól w bazie danych) w celu przewidywania wartości tych lub innych 
zmiennych w przyszłości.

Najczęściej stosuje się Data Mining do przewidywania:
1) zachowań klientów,
2) sprzedaży,
3) prawdopodobieństwa utraty klienta itp.

Postępowanie
1. Zrozumieć i starannie zdefiniować problem/zadanie będące przedmiotem eksploracji. 

Ponadto należy zanalizować i zrozumieć otoczenie, w którym ten problem wystę-
puje.

2. Wybrać zbiór danych, w których przeprowadzona zostanie eksploracja. Zbiór ten 
musi być znaczącą próbką całego zasobu danych. Wybór dotyczy obiektów, ich atry-
butów (zmiennych), przedziału czasu, zakresu geograficznego, wielkości próbki itd.

3. Zdecydować, jak przygotować dane do przetwarzania. Na przykład czy chleb i ciastka 
tortowe należą do grupy pieczywa? Czy wiek prezentować jako przedział (np. 40-45 
lat), czy jako liczbę (np. 40 lat).

4. Wybrać algorytm (lub ich kombinacje) eksploracji danych i wykonać program reali-
zujący ten algorytm na przygotowanych danych. Jeśli rezultaty nie są zadowalające, 
należy wrócić do kroku 3, a nawet 2.

3.18.3

3.18.2
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3.18.4

5. Przeanalizować wyniki realizacji programu i wybrać te, które stanowią rezultat pracy. 
W tym miejscu potrzebna jest ścisła współpraca analityka i specjalisty w dziedzinie, 
którą poddaje się badaniu. Wyniki należy przedstawić w formie przyjętej w organiza-
cji, gdzie prowadzony jest proces eksploracji.

6. Przedłożyć wyniki kierownictwu organizacji i zasugerować sposób ich wykorzystania. 

Przykład
Jako przykład przedstawiono eksplorację danych w firmie telekomunikacyjnej92,

w której zaobserwowano zjawisko przechodzenia klientów do firmy konkurencyjnej. Jej 
celem było zidentyfikowanie klienta podatnego na tego rodzaju zmianę. Wybrano 13-
-osobową grupę klientów i wzięto pod uwagę następujące atrybuty: identyfikator klienta 
(ID), wiek, średnia liczba rozmów zamiejscowych na tydzień, które przeprowadził klient, 
i atrybut zawierający informację o tym, czy osoba przeszła już do innego operatora.

Tabela 47. Zbiór klientów z przypisanymi atrybutami poddanych badaniu

ID 
osoby Wiek Średnia liczba rozmów 

zamiejscowych/tydzień
Zmiana 

operatora

1 23 62 Tak

2 40 47 Nie

3 21 20 Nie

4 56 43 Nie

5 45 50 Nie

6 34 51 Tak

7 22 66 Tak

8 19 53 Tak

9 28 68 Tak

10 30 60 Nie

11 58 76 Nie

12 50 69 Nie

13 48 35 Nie

Źródło: M. Muraszkiewicz, Eksploracja danych dla telekomunikacji, www.icie.com.pl.

Wydzielenie danych z bazy w postaci tabelki kończy krok gromadzenia danych, które 
będą przedmiotem eksploracji. 

Załączony poniżej rysunek przedstawia dane z tabelki. Każdy punkt reprezentuje 
klienta. Dane zostały sklasyfikowane w dwóch zbiorach, w zależności od wartości atry-
butu „zmiana operatora”. Kwadraty oznaczają tych, którzy zmienili operatora, trójkąty 
tych, którzy pozostali. Oś pozioma pokazuje wiek osoby, zaś oś pionowa średnią liczbę 
rozmów zamiejscowych w tygodniu.

92 Przykład zaczerpnięty został z artykułu M. Muraszkiewicza, Eksploracja danych dla telekomunikacji, www.icie.
.com.pl.
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Rysunek 83. Graficzna prezentacja danych

Źródło: M. Muraszkiewicz, Eksploracja danych dla telekomunikacji, www.icie.com.pl.

W przykładzie techniką eksploracji jest klasyfikacja polegająca na znalezieniu funkcji, 
która umożliwi przypisanie osoby do jednej z dwóch klas: „klient, który zamierza zmie-
nić operatora” i „klient, który raczej nie zmieni operatora”. Funkcję tę wyszuka program 
komputerowy. Dane zostały sklasyfikowane w dwóch zbiorach, w zależności od wartości 
atrybutu „zmiana operatora”. Kwadraty oznaczają tych, którzy zmienili operatora, trój-
kąty tych, którzy pozostali. Oś pozioma pokazuje wiek osoby, zaś oś pionowa średnią 
liczbę rozmów zamiejscowych w tygodniu.
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Rysunek 84. Prezentacja danych sklasyfikowanych

Źródło: M. Muraszkiewicz, Eksploracja danych dla telekomunikacji, www.icie.com.pl.

Wyniki pracy programu zostały pokazane na załączonym powyżej rysunku. Widać, 
że nie można całkowicie rozdzielić dwóch założonych klas. Innymi słowy, dokładność 
klasyfikacji nie jest doskonała. Ostatnim krokiem procesu eksploracji jest interpretacja 
wyników. W przykładzie okazało się, że większość młodszych klientów, którzy mają na 
swoim koncie dużą liczbę rozmów zamiejscowych, skłonnych jest zmienić operatora.

Zasady
Najczęściej eksplorację danych wiąże się z następującymi typami działań:

1) klasyfikowanie (ang. classification) – proces uczenia się, którego celem jest określe-
nie reguły, która po zaakceptowaniu służy do przyporządkowania (zaklasyfikowania) 
elementu branego pod uwagę do jednej lub więcej wcześniej zdefiniowanych klas 
(zbiorów),

2) regresja (ang. regression) – korzysta z procesu uczenia się, z tą różnicą w stosunku 
do klasyfikacji, że powstaje tu funkcja (a nie odwzorowanie), która danemu elemen-
towi przyporządkowuje konkretną wartość,

3) grupowanie (ang. clustering) – polega na przyporządkowaniu branego pod uwagę 
elementu do jednej lub wielu grup (klas, zbiorów), przy czym grupy te są wyznaczane 
przez sam proces grupowania na podstawie analizy danych o wszystkich dostępnych 
elementach; grupy wyznaczane są na podstawie pewnych czynników albo wskazują-

3.18.5
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cych na podobieństwa elementów albo opartych na przyjętych rozkładach prawdopo-
dobieństwa, albo korzystających z jeszcze innych przesłanek,

4) kojarzenie (ang. association) – polega na odszukiwaniu tych elementów, które wiążą 
się z zadanym zdarzeniem lub innym elementem.

8D (8 dyscyplin) – Proces rozwiązywania problemów

Charakterystyka
8D93 jest metodologią rozwiązywania problemów dla polepszenia produktu i procesu. 

Jest uporządkowana w osiem dyscyplin wzmacniających współdziałanie grupy. Zespół 
jako całość jest lepszy skuteczniejszy niż tylko eksperci. Każda dyscyplina jest wspie-
rana przez listę pytań oceniających, takich jak „co jest z tym nie tak?”, „co?, kiedy?, 
gdzie?, ile?”.

Metoda 8D jest pracą zespołową, która łączy trzy elementy:
1) proces rozwiązywania problemów,
2) standaryzację,
3) zunifikowaną formę raportowania wyników – stąd często stosowana nazwa raport 

8D.

Zastosowanie
1. Metoda 8D stosowana jest do identyfikowania, poprawiania i eliminowania powtarza-

jących się problemów z jakością.
2. Metoda 8D znajduje zastosowanie do analizy i rozwiązywania problemów, tak ze-

wnętrznych, jak i wewnętrznych związanych z działaniem firmy, których przyczyny 
nie są znane lub ich znaczenie nie zostało wcześniej ustalone. 

Postępowanie
Metoda 8D jest realizowana w 8 etapach i opiera się na zdefiniowanym wcześniej 

zagadnieniu/problemie wskazanym do rozwiązania tą metodą. Poniżej przedstawione 
zostały poszczególne etapy działania.

Etap D1 – powołanie zespołu 8D
Do pracy w zespole należy powoływać nieliczną grupę pracowników ze znajomością 

zagadnienia/produktu/procesu, posiadających wiedzę z zakresu narzędzi rozwiązywania 
problemów i realizacji działań korygujących.

Grupa musi wybrać lidera zespołu. Do jego zadań będzie należało koordynowanie 
prac nad zagadnieniem/produktem/procesem i to on będzie odpowiadał za wynik przed-
sięwzięcia.

3.19

3.19.1

3.19.3

3.19.2

93 Patrz także J. Łuczak, E. Maćkiewicz, 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/
/OES) – analiza przypadku, Problemy Jakości, Nr 11/2006, s. 35–43.
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