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Anotace

V předložené práci je zpracován návrh systému pro sledování a podporu

technologického procesu výroby desek plošných spojů ve firmě PULS investiční s.r.o. Aby 

byl systém přínosem pro proces výroby desek plošných spojů, je nutné, aby plnil 

specifikace, které jsou v rámci bakalářské práce rozpracovány.

V úvodní části je seznámení s procesem výroby desek plošných spojů, shrnutí 

současného stavu sledování SMT linek a současná archivace získaných dat. V následující 

kapitole jsou shrnuty požadavky na systém, co se od něj v rámci firmy očekává a jaké by 

měly být role uživatelů. V poslední kapitole je rozbor vstupů a výstupů systému, modelový 

návrh řešení doplňkových funkcí a jednoduchý návrh vzhledu systému.

Klíčová slova
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Summary

In the submitted thesis there is processed a layout system for monitoring and support 

of technological production process of the printed circuit panels at PULS investiční s.r.o. 

company. In order to render this system as a contribution to the technological production 

process of the printed circuit panels it is necessary to fulfill the specifics semifinished in 

the terms of this bachelor thesis.

In the opening part these is a familiarization with the production process of the 

printed circuit panels, summarization of the contemporary situation of monitoring SMT 

lines and contemporary archiving of the gained data. In the following chapter there are 

summarized system requirements, what is expected in terms of the company and what are 

the roles of the users supposed to be. In the closing chapture there is an analysis of the 

inputs and outputs of the system, paradigmatic solution layout of the additional functions 

and a simple proposal of the system look.
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Použité zkratky:

DFD – diagram datových toků (data-flow diagram)

DPS – deska plošných spojů

ERD – entitně relační diagram

ERP – informační systém podporující produkční činnosti podniku. (Enterprise

    Resource Planning)

IS – informační systém

SMD – povrchově montované součástky (surface mount device)

SMT – technologie povrchové montáže (surface mount technology)
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1 Úvod

V každém výrobním podniku se dnes sledují výrobní procesy. Dochází k masivnímu 

sběru dat a jejich následné analýze. Data poskytují statistické informace o produktivitě 

strojů a pracovníků, popisují tok a stav materiálu napříč firmou, informují o skladových 

zásobách a dalších věcech. Získaná data se využívají pro plánování budoucí výroby, pro 

analýzu kvality výrobků, pro hledání problémových míst v procesu výroby. Pro tyto úkoly 

jsou používané informační systémy, které nejsou vždy použitelné pro každou výrobní 

aplikaci a není možné je přizpůsobit každému detailu.

Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh specifického informačního systému 

právě jen pro část výrobního procesu. Jedná se o proces výroby desek plošných spojů na 

SMT lince. Tento výrobní proces v sobě zahrnuje několik aspektů, které je zapotřebí 

sledovat. Také pro zlepšení chodu linek je zapotřebí určitých výpočtů v reálném čase.

Analýza technologického procesu byla provedena ve společnosti PULS investiční 

s.r.o. Každý den se její zaměstnanci potýkají s různými problémy, které výrobu zpomalují 

nebo znemožňují. S odstupem času lze některé z těchto komplikací prohlásit za náhodné, 

jiné jsou však systémové a opakující se. Některé z těchto opakujících se problémů lze 

vyřešit pomocí vhodného IS.

Na lince se také používá několik samostatných aplikací, které pomáhají výrobu 

hlídat, ale pracují odděleně. Často se jedná o podpůrné soubory s makry v tabulkovém 

procesoru MS Excel. Je vhodné se zamyslet nad možnou integrací těchto podpůrných 

maker do jednotlivé aplikace a tu následně doplnit o další funkce včetně sběru dat od 

operátorů obsluhujících linku.

Cílem práce je získat o průběhu výroby a zpracovávaných datech detailní a přesné 

informace. A v návaznosti na analýze pak vytvořit návrh systému, který podpoří výrobu 

jako celek, umožní pružněji reagovat na vzniklé problémy a ušetří část práce i technikům 

zodpovědným za chod strojů v rámci TP.
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2 Popis stávajícího stavu

Než bude detailněji rozebrán problém absence informačního systému na SMT lince, 

je nezbytné si detailněji představit proces výroby DPS a realitu současného sledování 

procesů na lince.

Představení společnosti PULS investiční s.r.o.

Firma PULS investiční s.r.o. je dceřinou společností Německé firmy PULS GmbH. 

Firma se zabývá výrobou a vývojem pulsních zdrojů kompatibilních se systémem DIN lišt. 

Společnost je v soukromém vlastnictví se sídlem v Mnichově.

Historie firmy je zásadně ovlivněna jejím zakladatelem a majitelem panem 

Bernhardem Erdlem. Právě pan Erdl je považován za průkopníka ve vývoji pulsně 

spínaných zdrojů. Firmu Puls založil roku 1973. Již roku 1985 dokázal zdroj vyrobený 

firmou PULS překonat hranici účinnosti 85% pro napájení 5V/50A. Výrobní proces se 

nadále zkvalitňoval. Ať již se jedná o zavedení in-circuit testů v roce 1986 a nebo o v roce 

1989 zavedenou technologii povrchové montáže SMT. [1]

Roku 1995 se firma PULS stává zakládajícím členem Evropského sdružení výrobců 

napájení EPSMA. V roce 1998 je prodán jubilejní miliontý zdroj. V dnešní době má firma 

PULS zákazníky po celém světě a před třemi lety otevřela nový výrobní závod v Číně.

2.1 Představení procesu výroby

Linka, která bude podrobena analýze, se nazývá SMT. Jde o zkratku z anglického 

surface mount technology, tedy technologie povrchové montáže. Jedná se o osazování 

desek plošných spojů. Aby na desku plošných spojů bylo možné osadit součástky, je 

zapotřebí dodržet určitý sled činností. Naše linka je plně automatizovaná. S nadsázkou lze 

prohlásit, že na jedné straně vsunete neosazené desky plošných spojů a na druhé Vám 

vyjedou osazené dle předem určeného programu. Tak snadné to ale není.

Součástky se z pohledu výroby DPS dělí na součástky s drátovými vývody, které 

jsou větších rozměrů a osazují se ručně, a na SMT součástky. Součástky s drátovými 

vývody se prostrčí otvory plošného spoje a na opačné straně se zapájí. K tomu se v naší 

společnosti používá metoda pájení vlnou a děje se tak mimo SMT linku. SMT součástky se 

na DPS montují dvěma způsoby – za použití lepidla nebo pájecí pasty. Montování pájecí 
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pastou probíhá na té straně DPS, na které se nebudou vyskytovat vývody drátových 

součástek a nebo na deskách, kde drátové součástky nebudou použity vůbec. Pájecí pasta 

se nanese na plošky, na které je následně osazena SMT součástka a po zapájení pasty 

v peci vzniká vodivý spoj vývodů SMT součástky a plošky DPS. Montování součástek 

pomocí lepidla probíhá trochu odlišně. Lepidlo se nanáší mezi vodivé plošky DPS. 

Součástka je osazena tak, že lepidlo ji přichytí mimo její vývody (ty jsou na ploškách) a po 

průchodu pecí se lepidlo vytvrdí. Tato metoda se používá pro tu stranu DPS, kde budou 

vývody drátových součástek. K samotnému zapájení těchto SMT součástek dochází až na 

vlně, kde jsou zapájeny společně s drátovými součástkami

SMT součástky se standartně dodávají v pásech (viz obrázek 1) namotané na 

plastové kotouče. Zde jsou součástky v přesném rozdílu vzdálenosti umístěné v plastovém 

pásu. Plastový pás je překryt čirou folií. Při osazování se folie z pásu stahuje a tím dochází 

k posunu plastového pásu a připravování nové a nové součástky k vyzvednutí.

Na naší lince se součástky nedělí jen podle svých parametrů. Pro každý typ

součástky máme ještě několik dostupných výrobců. Zadání na osazení DPS je vždy i 

s vybraným výrobcem té dané použité součástky.

Obrázek 1 – Detail pásu SMT součástek

2.1.1 SMT linka

SMT linky máme dvě. Obě linky se skládají ze stejných zařízení. Jako první zařízení 

linek je podavač schopný odebírat již z jedné strany osazené DPS z magazínů. Druhým 

v řadě je podavač schopný odebírat DPS tak, že z DPS poskládaných na sobě sebere vždy 
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tu horní. Za těmito vstupními podavači je tiskárna. Všechny podavače na naší lince jsou 

značky ASYS.

Tiskárny jsou značky EKRA, fotka jedné z nich je na obrázku 2. Pastu nebo lepidlo 

na DPS nanáší pomocí sítotisku přes šablonu. Šablony jsou tenké kovové čtverce 

obsahující apertury. Šablona se upíná do hliníkového rámu, následně se instaluje do 

tiskárny, kde se vypne stlačeným vzduchem. Pro nanášení pasty nebo lepidla jsou použity 

stěrky z tvrdé pryže, které při pohybu po šabloně nanáší v místech apertur pastu nebo 

lepidlo na DPS. V době nanášení je DPS pevně přitlačena zespod na šablonu.

Obrázek 2 – Tiskárna EKRA

Za tiskárnou následuje osazovací stroj (viz obrázek 3). My používáme osazovací 

stroje Siemens X-series. Na jedné z linek je jeden, na druhé jsou stroje dva. Osazovací 

stroje pracují na principu ploteru, kdy na předem daných souřadnicích stroj součástku 

nalezne a vyzvedne a dále na předem daných souřadnicích součástku položí. 

K vyzvedávání a přenášení součástky osazovací stroj používá vakuum. K vyzvedávání 

součástek slouží část stroje zvaná hlava. Každý stroj má dva portály, kde mohou být 

namontovány až dvě hlavy. Hlav je několik typů a každá je schopna vyzvedávat a osazovat 

jen určitou skupinu součástek. Na linkách ve firmě PULS se používá pět revolverových 

C&P hlav o 12ti segmentech. Dále se využívá jedné revolverové C&P hlavy o dvaceti 

segmentech. Vždy jako poslední osazovací hlava na obou linkách je twin hlava P&P. Tato 

hlava o dvou masivních segmentech je určena především pro osazování velkých součástek, 

jako jsou procesory, integrované obvody nebo konektory. Každá z hlav má vlastní optický 

systém, který v průběhu osazování sleduje povolené tolerance vzdálenosti a natočení při 

vyzvednutí součástky.
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Součástky se pro osazovací stoj připravují pomocí podavačů tzv. feederů. Každý 

portál stroje má dvě parkoviště. Do každého parkoviště se vkládá stůl, na který lze 

připravit až 40 8mm širokých feederů. Existují feedery o různých šířích tak, aby bylo 

možné osazovat součástky různých rozměrů. Součástky se na parkoviště rozdělují podle 

vhodnosti osazování tou či onou hlavou. To je dané tvarem a velikostí pouzdra součástky. 

Některé typy pouzder součástek lze vyzvedávat všemi hlavami, u jiných typů je možné 

danou součástku vyzvednou jen jedním typem hlavy. Takové rozložení součástek vhodné 

pro několik zakázek se nazývá přípravou.

Příprava je taková kombinace různých součástek připravených k vyzvedávání 

v parkovištích, která umožní osadit určitý počet typů DPS. Jakmile jsou tyto typy DPS 

osazeny, je nutné přípravu změnit za jinou kombinaci dostupných součástek. Aby 

nedocházelo k zbytečným prostojům, stolů máme dvojnásobný počet. Zatímco se používá 

jedna příprava, je skladníkem připravovaná příprava druhá. Přesto zde dochází 

k prostojům, jelikož se stává, že na následující přípravě jsou použity i součástky, které jsou 

používány v přípravě aktuální.

Obrázek 3 – Osazovací stroj SIEMENS a detail stolu se součástkami

Součástky jsou označené čárovým kódem. Používá se čárový kód 3 z 8. Každý typ 

součástky má tento kód unikátní. Naše osazovací stroje podporují kontrolu součástek 

čárovými kódy. Dokud nejsou načteny a potvrzeny všechny součástky potřebné pro danou 

zakázku, nelze vyrábět. Kontrola se provádí pomocí čteček čárových kódů a doplňkového 

software od firmy SIEMENS, který spolupracuje s databází osazení.
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Po osazení součástek na DPS potisklou pastou nebo lepidlem, putují desky na 

dopravník určený k vizuální kontrole operátorem linky. K této kontrole dochází především 

proto, aby došlo k eliminaci nepřesně osazených součástek ještě před průchodem pecí.

Dalším strojem linky je pec, jež je na obrázku 4. Při průchodu osazené DPS pecí 

dochází k tavení pájecí pasty nebo k vytvrzení lepidla. Jako lepidlo se používá 

dvousložkový epoxid (plnidlo + tužidlo). Pájecí pasty používáme dle závazku EU 

bezolovnaté. Používané pece mají několik zón. Důležitost těchto zón je zásadní u pájecích 

past. V prvních dvou zónách, kde je obvykle o něco nižší teplota, dochází k aktivaci 

tavidla, které odstraní případný oxid z pájecích plošek. V dalších čtyřech zónách dochází 

k přetavení pájecí pasty. Zde se dosáhne bodu tání cínu a vzniká mezi vývodem součástky 

a ploškou DPS vodivé spojení. Poslední zónou je zóna chladící. Ta je zde ze dvou důvodů.

První je zřejmý, je zde proto, aby desky nevyjížděli rozpálené na vysoké teploty a neničily 

tak následná zařízení a neohrožovali zdraví operátorů. Druhým důvodem je kontrolované 

chlazení přetavené pájecí pasty. Při rychlém ochlazení by docházelo k mechanickým 

pnutím a bylo by zde nebezpečí, že se vzniklá vodivá spojení zničí.

Jakmile se přepájí pasta nebo vytvrdí lepidlo, je deska výstupním podavačem 

zařazena do připraveného magazínu. Z tohoto magazínu DPS vyjme operátor, podrobí ji 

další vizuální kontrole a označí unikátním kódem obsahujícím týden vyrobení, název 

zakázky, pořadové číslo a typ osazení. Deska se následně uloží do bedny a je přistavena 

buď k AOI nebo k výstupnímu místu pro odvoz desek na osazování drátovými 

součástkami.

Obrázek 4 – Pec REHM
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DPS osazené pomocí pájecí pasty prochází rovnou na naši lince přes testovací 

zařízení AOI. Desky osazené pomocí lepidla prochází AOI až po přepájení vlnou a to 

mimo naši linku. AOI je z anglického jazyka automatic optical inspection. Deska, která 

tímto strojem projíždí, je po částech focena několika kamerami. Kamery jsou nad deskou a 

pak je zde pár úhlových kamer. Zaznamenané fotky desky se porovnávají s fotkami 

referenčními, které vznikly při tvorbě AOI programu a za použití správně a kvalitně 

osazené desky. Systém AOI dokáže nejen odhalit chybějící součástku, ale i součástku 

osazenou mimo toleranci a špatně připájené vývody.

Moje pozice na STM lince je nazývána technik. Mezi mé povinnosti patří údržba a 

opravy strojů. Také příprava nových osazovacích programů a asistence při ladění prvních 

vzorků nových programů. Starám se také o statistické sledování SMT linky, o optimalizaci 

a o podporu pro operátory linky.

2.2 Sběr dat a jejich archivace v současné době

Data o průběhu výroby je nutné získávat a archivovat. Získané informace se 

používají k plánování, určení osobní odpovědnosti za chyby, evidenci poruch strojů a 

k dlouhodobým statistikám o výrobě DPS. V současné chvíli není na oddělení SMT linky

ucelený sběr dat. Data se sbírají na několika místech odděleně, což je nevyhovující a má to 

několik dalších úskalí.

Jako hlavní zdroj dat používáme dokument zvaný „výrobní protokol“. Je zobrazen na 

obrázku 5. Operátorka do protokolu vyplní časy výroby, vyrobené kusy, sešrotované kusy, 

potvrdí podpisem svou odpovědnost za zkontrolování programů a nastavení strojů, také 

kontrolu prvního vzorku osazené DPS a dále kontrolu vybraných vzorků DPS. Do 

výrobního protokolu se také zaznamenávají prostoje výroby a poruchy strojů. Data z těchto 

protokolů se používají k určení časů pro plánování zakázek, ke kontrole plnění výrobního 

plánu, pro tvorbu reportu a statistik pro mateřskou firmu v Německu.

Dalším zdrojem dat je software Explorer od firmy SIEMENS, který získává data 

pouze z osazovacích strojů. Tento software je schopen nám podávat podrobné informace o 

osazovacím procesu. Data z tohoto software jsou primárně určená pro sledování 

osazovacích strojů a pro celkový průběh výroby nejsou příliš použitelná.
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Nedílnou součástí získávání dat je systém Sequent (viz obrázek 6). Jedná se o 

celopodnikovou aplikaci pro sledování pohybu materiálu, vyrobených produktů, ale i 

parametrů jednotlivých zakázek. Software funguje na DOSovém rozhraní. Aby se sladila 

automatická tvorba osazení zakázek v softwaru ProDESK, který potřebuje použít data o 

přesném použití součástek pro dané osazení ze Sequentu, vzniklo uložiště, kde se zakázky 

exportují ze Sequentu jako textové soubory a firma Siemens vytvořila službu 

CADmatching, která tyto textové soubory zpracovává na osazení jednolitých zakázek 

v ProDESKu.

Tvorba týdenních reportů a statistik probíhá manuální způsobem. Vezmou se 

vyplněné výrobní protokoly a z těch se ručně přepisují údaje o času zahájení a ukončení 

zakázky, údaje o počtu vyrobených DPS. Jelikož se naše výkonnost vztahuje na počet 

osazených součástek, je ke každé přepsané zakázce nutné ještě v systému ProDESK 

dohledat příslušný počet součástek daného zapojení. Tyto statistiky a reporty se uchovávají 

v elektronické podobě jako sešity aplikace Excel. Výrobní protokoly se archivují do 

šanonů a uchovávají po dobu minimálně půl roku ve skladu.

2.2.1 Další používané aplikace pro podporu výroby

Pro vysvětlení požadavků na doplňkové funkce navrhovaného systému je nezbytné si 

zmínit ještě několik podpůrných software, které jsou v současné době používané. Ačkoliv 

používám název software, povětšinou se jedná o různě komplikovaná makra napsaná 

v programu Excel 2003.

Pro obsluhu osazovacích strojů SMT linky je software od firmy siemens z rodiny 

SIPLACE. Především jeho část  ProDESK. Tento software je určen pro programování 

nových osazení, vytváření příprav, přidávání nových součástek a jejich pouzder do 

systému, pro vytváření zakázkových klonů základních zapojení a pro editaci feederů. Když 

se navrhne nový typ osazení, jsou k němu přiřazeny součástky, které určil vývojář. Jelikož 

se daný typ vyvíjí a vyrábí se v podobě zakázek s jedinečným osazením, je nutné tvořit 

klony tohoto osazení pro jednotlivé zakázky. Software ProDesk slouží jako editor dat 

používaných stroji Siemens.

Komparace příprav – toto excelovské makro se používá pro usnadnění změny 

příprav. Jelikož máme všechny stoly na součástky duplicitně, je logické, že aktuální 
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příprava je používána na strojích, příprava používaná před tím je mimo osazovací stroj a 

tato příprava by se měla nahradit přípravou, která bude použita po aktuální. Přípravy jsou 

generovány softwarem ProDESK od firmy SIEMENS na základě naplánovaných zakázek.

Jelikož dochází k situacím, že některá součástka použitá na staré přípravě bude použita i na 

nové, některá jiná součástka použitá na přípravě aktuální bude taky použita na přípravě 

nové, používáme tuto komparaci příprav k tomu, abychom měli přehled o pohybu 

součástek mezi přípravami. Jako vstupní data se používají excelovské reporty za softwaru 

ProDESK.

Obrázek 5 – Výrobní protokol
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Tisk labelů – opět se jedná o excelovské makro. Pomocí tohoto makra tiskneme 

samolepky, kterými označujeme osazené DPS. Každý label obsahuje unikátní číslo dané 

DPS, typ zapojení, zakázku a týden výroby. Tisk labelů čte data z textových exportů pro 

CADmatching. Tím toto makro automaticky získává na základě zadané zakázky informace 

o počtu kusů.

Porovnávání zakázek – jelikož se běžně stává, že se vyrábí několik zakázek stejného 

typu zapojení za sebou, používáme další excelovské makro na porovnávání zakázek. To, že 

jsou zakázky stejného zapojení ještě neznamená, že mají absolutně totožné součástky. 

Stává se, že zakázky se liší v několika součástkách, která mají jiné hodnoty nebo jen jiného 

výrobce. My jsme povinni dodržet seznam osazení přesně, jak to určí vývojáři v Německu. 

Při každé sebemenší změně zakázky je nutné přehrát program v osazovacím stroji. Tím 

vzniká další prostoj. Jsou-li zakázky ale naprosto totožné, lze je osadit na jeden typ 

programu. Proto je nutné zakázky porovnávat.

Aktuální pohotovost – další z Excelovských maker. Je naprogramované tak, aby 

zobrazovalo, kdo má aktuálně pohotovost a kontakt na něj. Na základě systémového data a 

času automaticky mění zobrazované údaje.

Obrázek 6 – Systém Sequent
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2.2.2 Problémy se stávající evidencí

Zásadních problémů s evidencí v současné podobě je několik. První je ten, že již 

existující údaje v elektronické podobě se ručně zapisují na výrobní protokol, doplní o 

potřebné údaje od operátorů v písemné podobě a následně znovu přepisují do elektronické 

podoby.

Druhým problémem je roztroušenost potřebných údajů v několika softwarech a jejich 

úložištích a částečně ve výrobních protokolech. K vyplnění statistik a reportů je zapotřebí 

výrobního protokolu dané zakázky, nalezení jejích parametrů v softwaru ProDESK a 

kontrola správnosti části údajů v systémech Explorer a Sequent.

Další komplikací je archivace výrobních protokolů. Výrobní protokoly s průvodkami 

ze systému Sequent jsou během výroby uchovávány v ESD foliích. Jelikož jsou tyto folie 

drahé, máme jich jen omezený počet. Proto je nutné vždy již zaevidované zakázky před 

vložením do šanonu přebalit z ESD folie do normální folie a ESD folii vrátit do oběhu.

Abych tento problém ilustroval na příkladu, popíšu modelovou situaci. Při osazování 

drátových součástek mimo naše oddělení se zjistí, že jsme neosadili jednu součástku na 

určité pozici. Technolog z tohoto oddělení nám problémové DPS přinese a žádá nápravu. 

My, abychom mohli vyloučit opomnění kolegů z Německa při návrhu použitých součástek 

pro daný typ osazení a zároveň mohli vyvodit osobní odpovědnost operátora, musíme od 

dané zakázky najít evidované papíry. Dle labelu na problémových DPS zjistíme zakázku a 

týden výroby. Následně v excelovském reportu zjištěného týdne musíme najít přibližný 

den a hodinu výroby. Na základě těchto údajů jsme nuceni jít dohledávat archivované 

dokumenty do šanonů.

Mnou navržený systém bude schopen tyto komplikace eliminovat. Již známé údaje 

bude schopen načíst a doplnit do výrobních protokolů, čímž odpadne jejich přepisování. 

V rámci archivace je zlepšení situace zřejmé. Stohy šanonů budou nahrazeny databází, jež 

na lince nezabírá místo a lépe a snadněji se v ní vyhledává. Pomocí zadaného názvu 

zakázky a několika kliknutí bude možné okamžitě dohledat údaje o průběhu zakázky 

v databázi.
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3 Požadavky na IS

„Obecně přijatá definice charakterizuje systém jako množinu prvků a vazeb. Prvky 

systému na dané úrovni rozlišení chápeme jako nedělitelné a vazby mezi nimi představují jejich 

jednosměrné, obousměrné nebo vícesměrné spojení. Systém se vyznačuje vstupními a 

výstupními vazbami, pomocí kterých získává informace z okolí a jiné informace do okolí 

předává. Na systémy, které zkoumáme, nahlížíme zpravidla z hlediska toho, jak komunikují se 

svým podstatným okolím a jaké mají cílové chování.“ [2]

„Informační systém lze pak definovat jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými a 

informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených cílů.“

[2]

3.1 Návrh informačního systému

Vše má určitý životní cyklus. Stejně tak návrh informačního systému prochází svým 

životním cyklem, kdy na začátku je potřeba předat řešení problému počítači a na konci 

hotový systém, jeho provoz a údržba. Nejčastější životní cykly pro návrh informačního 

systému se v podstatě liší jen svou mírou podrobnosti, popřípadě přesunem některých 

činností mezi etapami.

Obrázek 7 - Životní cyklus návrhu informačního systému

Návrh informačního systému bude probíhat dle etap znázorněných na obrázku 7. 

Tento postup vychází z vývojového cyklu IS nazývaného vodopádový, přesněji z jeho 
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rozšířené varianty. Vodopádový přístup předpokládá, že vývoj IS bude probíhat v přesně 

určených etapách, kdy následující etapa začíná až ve chvíli, kdy etapa předcházející je 

zcela dokončená a nelze se vrátit zpět. Jelikož se kdykoliv během vývoje, ale i až během 

provozu IS, může objevit neřešitelný problém nebo nový požadavek na IS, je nezbytné mít 

možnost se v rámci různých etap vracet a dodatečně je editovat. Proto byl tento způsob 

vývoje IS doplněn o zpětnou vazbu, která toto umožňuje. Tato vazba je na obrázku 7 

naznačena přerušovanou čarou. [3]

V mé bakalářské práci budou realizovány kroky, které jsem v obrázku 7 označil 

červeně, tedy první tři etapy. Ostatní body životního cyklu návrhu informačního systému 

budou realizovány později na základě informací v této práci. Proto budou také jen 

teoreticky a stručně nastíněny.

3.2 Cíl informačního systému

V našem případě si systém klade za cíl nejen monitorování technologického procesu 

výroby DPS, ale i jeho podporu a částečné vylepšení. Systém bude využíván pracovníky 

s rozdílnou schopností ovládat PC a proto musí systém být jednoduchý, přehledný a snadno 

ovladatelný.

Pod pojmem monitoringu si lze představit sbírání zadaných dat o výrobě.  O každé 

zakázce je zapotřebí získat několik informací, které je potřeba znát. Informace se využívají ke 

statistickým účelům, tedy ke zpětnému hodnocení výroby, jsou využitelné i pro zpětné 

dohledání osob, které jsou za zakázku odpovědné v případě nalezení problémové DPS.

Velká část požadovaných informací bude zadávána operátory. Část informací bude 

vyplněna automaticky. Potřebné informace jsou:

 Linka – je třeba získat informaci o tom, na které lince byla DPS vyrobena

 Vybavení / nastavení – zde operátorka vybráním svého jména potvrdí, že porovnala 

kusovník zakázky se součástkami připravenými k výrobě. Dále potvrdí, že 

zkontrolovala správnost programu pro osazovací stroje a že je používána správná 

šablona pro potisk DPS. V neposlední řadě pak uvede jméno skladnice, která připravila 

správné DPS.
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 Kontrola prvního vzorku – před započetím výroby je třeba uvolnit výrobu schválením 

prvního vzorku, tedy první vyrobené DPS. Zde operátorka opět svým jménem potvrdí, 

že u prvního vzorku byl v naprostém pořádku potisk DPS a následné osazení DPS.

 Časové údaje výroby – Zde se bude zaznamenávat datum a čas začátku výroby, dále 

datum a čas konce výroby. Opět zde bude nutnost jmenného potvrzení z důvodu 

střídání směn a odpovědnosti operátorů. Je zde také nutnost uvádět počet vyrobených 

DPS, aby bylo možno kontrolovat dodržení plánovaného počtu vyrobených DPS.

 Namátková zkouška DPS – z každé zakázky je detailně kontrolováno 10 DPS, jejichž 

pořadové číslo je předem určeno. Bude nutné, aby pro každou takto předem vybranou 

DPS bylo možno kontrolu potvrdit a to včetně uvedení jména operátora, který kontrolu 

provedl.

 Balení DPS – pro případné dohledávání (např. pro případ chyby v osazení a nutnosti 

stažení zakázky) již vyrobené zakázky je pro nás nezbytné znát způsob balení a počet 

desek takto zabalených. Zde se bude uvádět počet použitých beden.

 Další informace – zde se bude zaznamenávat několik doplňujících informací. Jde o 

počet při výrobě zničených DPS. Dále problémy se stroji při výrobě, případně i délku 

prostoje, který tento problém způsobil. 

 Export získaných informací do statistik – jelikož se pro mateřskou firmu v Německu 

připravují pravidelně statistiky o výrobě, je zde potřeba data exportovat v předem 

daném formátu.

Od IS očekávám i podporu výroby. Existuje několik činností, pro která jsou 

naprogramována fungující Excelovská makra. Je vhodné tato makra implementovat do jednoho 

informačního systému. Krom těchto maker by také bylo přínosné, aby systém poskytoval i 

určité informace, které jsou operátorky v současné době nuceny hledat na síti v různých 

adresářích.

Jedná se o tyto doplňkové funkce a nebo informace:

 Tisk labelů – jsou to malé samolepy s několika údaji o výrobní zakázce, které se 

lepí na každou vyrobenou DPS.  Labely se tisknou na předem perforovanou 

samolepící A4.

 Pohotovost – systém by dle předem známého klíče měl zobrazovat, který pracovník 

má v danou chvíli pohotovost a kontakt na něj. 

 Kusovník – IS by měl umět otevřít a zobrazit kusovník dané zakázky.
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 Výkres – IS by měl spravovat adresy výkresů na síti.

 Pozice labelu – IS by měl být schopen otevřít a zobrazit foto desky s vyznačenou 

pozicí pro lepení labelu.

 Informace k zakázce – často se stává, že je potřeba sdělit nějakou dodatečnou 

informaci k výrobě (počet potisků, informovat o problémové osazovací pozici). 

Tato informace by měla být vždy zobrazena při výrobě zakázky, které se to týká

Dalším požadavkem na systém je začlenění plovoucího setupu. Jedná se o možnost 

úpravy způsobu změny příprav. Pojem příprava a současný systém jejich změn je vysvětlen 

v kapitole 2.1. Plovoucí setup je alternativou, která dokáže jednu velkou změnu přípravy 

rozdrobit na několik malých změn, které je možno provést při změně zakázky a nebo během 

výroby. Plovoucí setup je také schopen optimalizovat plánování na základě znalosti plánu.

Tento systém by fungoval tak, že se načte kusovník právě jedoucí zakázky a všech 

dalších zakázek, které jsou již naplánovány. Načte se také aktuálně používaná příprava a další 

naplánovaná příprava. Ty se pak přiřadí jednotlivým zakázkám. Následným porovnáním právě 

dokončené zakázky se zakázkami následujícími lze zjistit, které součástky již nebudou potřeba 

a lze je tedy z přípravy odstranit. Porovnáním aktuální a následující přípravy lze také zjistit, 

jaké součástky by měli právě odstraněné nahradit.

Na základě znalosti informací zmíněných výše lze také optimalizovat plán zakázek. 

Systém bude schopen vyhodnotit množství změn mezi zakázkami. Bude tedy schopen 

predikovat, která zakázka je nejvhodnější jako následující po skončení výroby zakázky 

aktuální a tak dále.

Zlepšení procesu se projeví v úspoře výrobního času. V současné době je při změně 

příprav linka zastavena. Odstraňování a přidávání komponent v rámci plovoucí přípravy lze 

provádět i při chodu strojů v průběhu zakázky. Dle zprůměrovaných statistik vychází na 

každou z linek 3,7 přípravy týdně. Změna přípravy trvá průměrně 0,83 hodiny (50 minut). 

Díky plovoucí přípravě tyto změny odpadnou. Tím na každé lince získáme časovou úsporu 3,1

hodiny za pracovní týden. Budeme-li brát v úvahu, že rok má 52 týdnů, pak v součtu na obou 

linkách plovoucí příprava uspoří 320 hodin neproduktivního času.
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3.3 Uživatelé a jejich role v systému

Se systémem bude pracovat několik různorodých uživatelů. Každý bude mít svou 

roli a bude využívat část informací pro svou potřebu. Uživatele lze rozdělit takto:

Operátor

 Načítá aktuální zakázku

 Má přístup k výkresu, kusovníku

 Zadává veškeré informace o přípravě výroby a výrobě do systému

 Získává informace o další zakázce a tím i o možnosti výměny některých 

součástek

 Tiskne labely

Technik

 Zpětně vyhodnocuje výrobu, kontroluje statistiky

 Na základě zaznamenaných prostojů / problémů se snaží odstranit chyby ve 

výrobě a udržovat stroje  v co možná nejlepší kondici

 Aktualizuje odkazy na výkresy

 Píše informace k zakázce

Vedoucí oddělení SMT

 Spravuje jména uživatelů v systému

 Zpětně vyhodnocuje odpovědnost při výrobě v případě chyby

 Kontroluje statistická data o výrobě

 Píše informace k zakázce

Manager oddělení SMT

 Kontroluje statistická data o výrobě

Plánovač SMT linky

 Na základě požadavků mateřské firmy stanoví plán výroby SMT linek

 Dle údajů o výrobě kontroluje vyrobené počty DPS oproti plánovanému počtu

 Dle znalosti zakázek vytváří přípravy v softwaru Siemens Pro Desk
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3.4 Procesy v systému

Dále bych rád detailně rozebral několik důležitých procesů v systému. Jedná se 

především o procesy, kde je potřeba výpočtů, vyhodnocení nebo kde dochází k nějaké jiné 

činnosti, kterou je třeba osvětlit. Celé nebo alespoň důležitou část těchto procesů vysvětlím. 

Namátková zkouška DPS

U tohoto procesu se jedná o automatické určení pořadových čísel DPS, které mají být 

během výroby detailněji zkontrolovány a jejich kontrola bude stvrzena jménem a potvrzením 

v IS. Celý propočet vychází z celkového počtu plánovaných DPS.

Je-li menší, než 500 ks, kontroluje se každá 50tá DPS a poslední vyrobená DPS. Toto 

pravidlo zaručuje, že bude kontrolováno nejvýše 10 DPS a zároveň eliminuje situaci, kdy 

například při plánovaném počtu 50ti kusů by byla kontrolovaná každá pátá vyrobená DPS, což 

by bylo zbytečné.

V případě, že je plánováno vyrobit více než 500ks DPS, se vychází z následujícího 

principu vyjádřeného částí programového kódu. Tento kód definuje způsob určení pořadového 

čísla DPS určené ke kontrole.

Dim krokzk As Integer ; rozdíl mezi pořadovými čísly kontrolovaných DPS
Dim pocetks As Integer ;celkový počet plánovaných DPS
Dim zkks1 … zkks10 As Integer;pořadové číslo kontrolované DPS (zkks1 = první 

;zkks2 = druhá atd.)

krokzk = pocetks \ 10 ; „\“ je celočíselné dělení
zkks1 = krokzk ;pořadové číslo první kontrolované DPS
zkks2 = krokzk * 2 ;pořadové číslo druhé kontrolované DPS
zkks3 = krokzk * 3
    …
4,5,6,7
    …
zkks8 = krokzk * 8
zkks9 = krokzk * 9
zkks10 = pocetks ;pořadové číslo desáté kontrolované DPS

Část programového kódu pro určení pořadového čísla DPS ke kontrole při výrobě na 500 ks

Informace o pohotovosti

Pohotovost drží dva pracovníci. Pohotovost se pravidelně střídá vždy po týdnu.

Pohotovost začíná vždy v neděli ve 22:00 a končí v pátek v 22:00. Ukázka použitelného 

kódu pro správné zobrazování pohotovosti následuje níže. V tomto příkladu má pracovník1 

pohotovost lichý týden.
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Dim den As Date
Dim hodina As Date
Dim kw As Date

kw = Format(Date, "WW", vbMonday) ;pořadové číslo pracovního týdne v roce
den = Weekday(Date, vbMonday) ;pořadové číslo dne v pracovním týdnu
hodina = Format(Now, "HH") ;aktuální hodina dne

pohotovost = kw Mod 2 ;celočíselné dělení zjistí sudý/lichý týden

If pohotovost = 1 Then ;pro lichý týden
    If den <> 7 Then ;pro dny krom neděle (změna pohotovosti)
    pohotovost = "pracovnik1"
    Else
        If hodina < 22 Then;pro neděli do 22:00 hodin
        pohotovost = " pracovnik1"
                       Else ;pro neděli od 22:00 hodin
               pohotovost = "pracovnik2"
        End If
    End If
Else ;pro sudý týden
    If den <> 7 Then ;pro dny krom neděle (změna pohotovosti)
    pohotovost = " pracovnik2"
    Else
        If hodina < 22 Then ;pro neděli do 22:00 hodin
        pohotovost = " pracovnik2"
        Else ;pro neděli od 22:00 hodin
        pohotovost = " pracovnik1“
        End If
    End If
End If

Část programového kódu pro určení pohotovosti 

Tisk labelů

Label, jak již bylo zmíněno, je identifikátorem vyrobených DPS. Informace, které 

jsou na něm obsažené, jasně identifikují vyrobenou DPS. Na Labelu lze najít, jaký typ 

osazení je na desce (AP-380.223.00-01F), v kterém týdnu se deska vyráběla (21. pracovní 

týden), do jaké patří zakázky (LEF9696n8) a pořadové číslo desky v rámci této zakázky

(322). Struktura labelu je zobrazena na obrázku 8.

Obrázek 8 –Struktura labelu
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Pro případ znehodnocení labelu se vždy tiskne o 10ks labelů navíc. Pro tisk labelů se 

používají Etikety PRINT 17,8x10 mm na rozměru A4. Na obrázku 9 je fotka labelů 

připravených k výrobě zakázky. V současnosti se pro tisk používá Excelovské makro, kde 

se využívá možnosti nastavit rozměry buněk a tím lze tisknout přesně na požadované 

pozice. Informace o počtu kusů, zakázce a typu osazení jsou v hlavičce kusovníku, týden a 

pořadové číslo se dopočítávají automaticky.

Obrázek 9 – Labely připravené k zakázce

3.4.1 Plovoucí příprava

Pojem příprava byl vysvětlen v kapitole 2.1, dále princip plovoucí přípravy byl 

nastíněn v kapitole 3.2. Jeho reálné fungování si lze vysvětlit na obrázcích níže. Na prvním 

obrázku 10 je znázorněn současný stav, kdy se na jednu přípravu vyrobí všechny 

naplánované DPS a následně se příprava změní. Na obrázku 11 je vidět, že výměna 

přípravy je nahrazena její částečnou aktualizací po každé vyrobené zakázce.

Dvoubarevné obdélníky znázorňují vyráběné DPS a písmena A až F značí osazovaný 

komponent. Čtyřbarevné obdélníky znázorňují složení používané přípravy. Jednobarevné 

obdélníky, součást přípravy, značí podavač pro daný komponent.
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Obrázek 10 – Princip standartní změny příprav

Obrázek 11 – Princip plovoucí přípravy

Jedinou otázkou tedy je, jakým způsobem zjistit, který komponent je již nepotřebný, 

a kterou zakázkou je optimální pokračovat.

Možnost odebrání komponentu lze zjistit snadno. Je nezbytné znát kusovník aktuálně 

vyráběné zakázky a dále mít načtené kusovníky následujících zakázek. Poté porovnáním 

každého komponentu aktuálně vyráběné zakázky s kusovníky zakázek následných zjistíme, 

je-li nějaký komponent již dále netřeba a ten lze z přípravy odebrat a nahradit ho jiným 

komponentem, který bude na následujících zakázkách potřeba.

Podobným způsobem lze i optimalizovat následnost zakázek na základě počtu změn 

komponentů v přípravě. Pokud doplníme algoritmus z předchozího odstavce o zjištění 

počtu rozdílných zakázek, jsme následně schopni vyhodnotit, mezi kterou a aktuální 

zakázkou je nejméně rozdílů. Další vyráběnou zakázkou tedy bude zakázka, která je 

nejméně odlišná od aktuálně vyráběné. Tento krok je znázorněn na obrázku 12 a zajistí, že 
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vždy budeme v přípravě měnit co možná nejméně komponentů, což přinese časové úspory 

při změně zakázek.

Jediným omezením je znalost plánu. Dle zkušeností s plánováním lze prohlásit, že 

běžným stavem je znalost aktuální přípravy a přípravy následující. Zároveň dle 

provedených pokusů ve výrobě, kdy jsem tento princip několikrát simuloval na reálném 

výrobním procesu, je vždy nejméně změn v rámci zakázek jedné přípravy. To celý systém 

limituje na porovnávání komponentů v rámci maximálně dvou následujících příprav a na 

změnu pořadí zakázek v rámci aktuální přípravy. Na druhou stranu lze říci, že toto omezení 

nám zároveň řeší hlídání termínu dokončení zakázky, protože zakázka bude dokončena 

v rámci své přípravy. Dané omezení nebude mít vliv na úsporu času odbouráním změny 

příprav, protože tato změna je i nadále rozptýlená mezi změny jednotlivých zakázek.

Obrázek 12 – Vývojový diagram procesu plovoucí přípravy
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4 Typový návrh možného řešení

Tato kapitola obsahuje konkrétní návrh systému. Je detailním přehledem funkcí 

informačního systému jak z hlediska dat, tak z hlediska výpočetních procesů. K jejich 

vizualizaci budou využity diagramy, zjednodušené programové kódy nebo přesný slovní 

popis.

4.1 Definování vstupů do IS

Aby systém mohl pracovat dle žádaných kritérií, je nutné definovat vstupy dat pro 

jeho činnost. Základní snahou je dosáhnout stavu, kdy uživatelé budou zadávat jen 

nezbytně nutné informace, zbytek dat si systém automaticky načte.

Automaticky načítané vstupy

Automaticky načítané vstupy jsou především informace o zakázkách. Jedná se o 

název zakázky, název osazení, počet dílů a kusovník, počet plánovaných kusů a do jaké 

přípravy zakázka spadá. Jelikož jsou všechny tyto informace v databázi, kterou využívají 

osazovací stroje Siemens, logickou volbou byl pokus o vydolování databáze Siemensu.

Nejprve jsem se připojil na server, který hostuje databázi Siemensu. Tuto databázi 

jsem začal prohledávat a hledal napříč tabulkami v názvech sloupců klíčová slova, která by 

označovala mnou hledané informace. Databáze ale byla velmi rozsáhlá a nepřehledná. 

Tabulku, která by obsahovala informace o seznamu osazení, seznamu zakázek nebo jen o 

rozložení jednotlivých feederů v přípravě jsem nenalezl.

Po konzultaci s firemním programátorem jsem zkusil jiný přístup. Pomohl jsem si 

vytvořením jednoduchého software, který načetl celou topologii databáze včetně obsahu 

jednotlivých tabulek do textového souboru. V tomto souboru jsem opět hledal klíčová 

slova. Na základě takto nalezených klíčových slov jsem se pokusil nalézt relace mezi 

tabulkami (např. příprava > stůl > podavač > součástka). Bohužel opět jsem nebyl úspěšný. 

Některá klíčová slova se vyskytovala ve více tabulkách, jiná nikde. Dále se stávalo, že 

jsem nalezl hledané klíčové slovo v názvu sloupce tabulky. Logicky tedy jsem hledal 

relace dalších sloupců dané tabulky s jinými tabulkami. To často vedlo ke dvěma 

nezdarům. Ten první spočíval v tom, že jsem relaci nalezl, ale vedla do tabulky, kde již 

nebylo možné nic dalšího identifikovat a hledání další relace vedlo k několika, opět z mého
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pohledu nesmyslně popsaným entitám. Druhý častý nezdar spočíval v tom, že relace vedla 

do prázdné tabulky. Je pravděpodobné, že právě z důvodu ochrany dat a nemožnosti 

nabourat databáze Siemensu, jsou některé tabulky plněny až na základě požadavku 

softwarů firmy Siemens, které s databází pracují.

V této fázi jsem konstatoval neúspěch a byl nucen najít jinou cestu získávání dat o 

zakázkách. Svou pozornost jsem upřel na náš ERP podnikový software zvaný Sequent.

Přístup k databázi Sequent mi nebyl povolen a proto jedinou možností její analýzy byly 

exporty dat při jednotlivých změnách stavu zakázky. Vždy, když zakázka v Sequentu 

změní svůj stav z „rezervovaná“ na „naplánovaná do výroby“, je exportován textový 

soubor do předem určeného adresáře na předem určené adrese v síti. V tomto souboru je 

v hlavičce uložen název osazení, zakázka, počet plánovaných kusů a následuje celý výpis 

použitých součástek a označení jejich osazovacích pozic viz obrázek 13. Software bude 

v pravidelných intervalech toto úložiště kontrolovat a soubory dle atributu data vytvoření 

načítat.

Obrázek 13 – Ukázka části exportu zakázky ze systému Sequent

Ručně zadávané vstupy

Nejdůležitější ručně zadávaný vstup je plán výroby. Ten bude zadávat plánovač. 

Naplánovaným zakázkám budou operátorky dávat během výroby statusy „nevyrobeno“, 

„vyráběno“ a „vyrobeno“. Na základě těchto statusů bude systém generovat výstupy pro 

plovoucí přípravu.
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Dalšími ručně zadávanými vstupy budou informace od operátorek o výrobě dané 

zakázky. Jedná se především o jména operátorek, které výrobu uskutečňovaly, o prostoje 

během zakázky, kontrolu vybraných kusů atd.

4.2 Definování výstupů IS

Výstupy budou generovány vždy pro nějakého uživatele. Proto je zde strukturálně 

rozdělím právě dle toho, komu je výstup určen.

Pro operátory:

- Operátor vždy po dokončení zakázky získá výstup, který mu jasně určí, jaká budou 

změny v přípravě. Ve výstupu bude jasně popsáno, včetně pozic feederů, které 

součástky lze z přípravy odebrat, a které naopak vložit.

Pro plánovače:

- Systém bude plánovači schopen dát informace o tom, jaké zakázky jsou již 

vyrobeny a zda-li bylo vyrobeno požadované množství kusů.

Pro technika:

- Technik bude získávat statistické informace o zakázkách. Bude se jednat o časy a 

data výroby, o počtu vyrobených DPS a počtu osazených součástek

- Technik bude také získávat informace o prostojích a počtu vyšrotovaných DPS. 

Tyto informace budou následně sloužit k odhalování problémů a prostojů při 

výrobě, což bude nápomocné při zlepšování procesu výroby

Pro vedoucího oddělení SMT:

- Vedoucí bude využívat stejných výstupů, jako technik

- Vedoucí bude také využívat uvedených jmen operátorů u jednotlivých zakázek ke 

zjišťování výkonnosti jednotlivých směn a k určení odpovědnosti operátorů při 

reklamacích vyrobených DPS od ostatních oddělení naší firmy.

Pro managera oddělení SMT:

- Manager bude využívat stejné výstupy, jako technik, jen v dlouhodobějším 

horizontu. Tím bude schopen sledovat vývoj rychlosti a kvality výroby 

v dlouhodobých horizontech a určovat tak klíčové oblasti pro zlepšení
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4.3 Návrh uložiště dat

Jednou z prioritních funkcí systému bude sběr dat pro statistické účely. Také procesy 

spjaté s plovoucí přípravou budou vyžadovat použití a kombinování načtených dat. 

Z tohoto důvodu je nezbytné definovat požadavky na úložiště dat.

Mnou navrhovaný systém v žádném případě nebude jediným softwarem 

používajícím databázi ve firmě. Proto je logické, že namísto obecného návrhu uložiště, 

představím firemní server, používaný databázový systém a zhodnotím možnost jeho 

použití pro mou aplikaci.

Jako databázový stroj je v naší firmě používán MS SQL 2005 server Express Edition. 

K používání tohoto databázového stroje se přistoupilo ve chvíli, kdy se připravoval velký 

projekt, na kterém pracovalo více programátorů ve firmě. Do té doby používal každý 

programátor svůj databázový stroj. Na základě dohody vznikl standart, že bude ve firmě 

používán již zmíněný databázový stroj.

Tento databázový stroj je taktéž vhodný pro mnou navrhovaný informační systém, 

jelikož na využití databáze nebude nikterak náročný. Jeho hlavní výhodou je snadná 

dostupnost databáze z různých programovacích jazyků. Z důvodu propočtů plovoucí 

přípravy je velkou výhodou vysoký výkon MS SQL 2005 při spojování tabulek. Také na 

rozdíl od některých jiných databází (FireBird, Access) dokáže spojovat tabulky i napříč 

databázemi. 

Zálohování databáze bude realizováno pravidelnou zálohou celého serveru. Tyto 

zálohy již probíhají a spadají do odpovědnosti IT oddělení.

Hardwarová specifikace serveru:

HP ProLiant DL120 G5

Cpu Xeon, 4 jadrovy 

8GB RAM

HDD v RAID 1, 2x 250GB

4.4 Modely systému

Pro jasný a přesný popis chování systému vytvořím jeho model. Za užití modelů 

popisující systém z několika hledisek shrnu vše výše zmíněné do přehledné podoby.
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Kontextový diagram

Kontextový diagram (viz obrázek 14) je speciální případ DFD diagramu obsahující 

jediný proces. Tento diagram naznačuje vztah systému s okolím. [4]

Obrázek 14 – Kontextový diagram IS

Terminátory

Terminátory představují prvky v okolí systému. Lze říci, že představují zdroje a 

příjemce dat. V případě mnou navrhovaného systému budou terminátory všichni účastníci 

dění na lince a zdrojový adresář exportů zakázek ze Sequentu.
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Terminátory:

Operátor

 Popsán v kapitole 3.3.

Technik

 Popsán v kapitole 3.3.

Vedoucí oddělení SMT

 Popsán v kapitole 3.3.

Manager oddělení SMT

 Popsán v kapitole 3.3.

Plánovač SMT linky

 Popsán v kapitole 3.3.

Adresář exportů systému Sequent

 Obsahuje seznam jednotných textových souborů, které obsahují informace o 

plánovaných zakázkách. Je pravidelně aktualizovaný.

4.4.1 DFD diagramy

První stupeň rozkladu se nazývá DFD diagram 0. úrovně a vychází z konceptuální 

diagramu. Tento diagram zobrazuje rozklad systému na hlavní funkce, které systém 

obsahuje. Jednotlivé datové toky mezi procesy, terminátory a datovými sklady v tomto 

diagramu umožňují přesnější znázornění fungování systému.  Tento diagram je zobrazen 

na obrázku č.15.

Obrázky 16, 17, 18 a 19 ukazují DFD diagramy vybraných procesů na úrovni 1. 

V těchto diagramech je vždy rozpracován jeden proces z DFD diagramu 0. úrovně. Cílem 

těchto detailních rozkladů je přesná specifikace jednotlivých procesů. DFD diagramy vyšší 

úrovně již nebylo třeba vytvářet, jelikož procesy z DFD diagramů 1. úrovně jsou v mém 

případě dále nerozložitelné. Pro popis procesů, které jsou obsaženy v DFD diagramech 1. 

úrovně je použita minispecifikace.
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Obrázek 15 – DFD diagram 0. úrovně
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Obrázek 16 – DFD diagram 1. úrovně procesu evidence statistik

Obrázek 17 – DFD diagram 1. úrovně procesu správa plánu
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Obrázek 18 – DFD diagram 1. úrovně procesu podpora  výroby

Obrázek 19 – DFD diagram 1. úrovně procesu správa plovoucího setupu
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Seznam událostí
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1.1.2 Správa informací o výrobě (2. úroveň)

1.2 Správa plánu (1. úroveň)

1.2.1 Pravidelná kontrola uložiště (2. úroveň)

1.2.2 Tvorba a editace plánu (2. úroveň)

1.2.3 Srovnání plánovaný a vyrobený počet ks (2. úroveň)

1.3 Správa uživatelů (1. úroveň)

1.4 Podpora výroby (1. úroveň)

1.4.1 Evidence aktuálních výkresů (2. úroveň)

1.4.2 Správa informací k zakázkám (2. úroveň)

1.4.3 Příprava dat pro tisk (2. úroveň)

1.5 Správa plovoucího setupu (1. úroveň)

1.5.1 Porovnání kusovníků zakázek (2. úroveň)

1.5.2 Správa plovoucí přípravy (2. úroveň)

1.5.3 Obsazení volných pozic přípravy (2. úroveň)

Minispecifikace

Minispecifikace slouží pro popis procesů na poslední úrovni DFD.  V následujících 

řádcích vytvořím stručné minispecifikace všech procesů.

1.1.1 Tvorba exportů ze statistik (2. úroveň)

FOR EVERY „požadavek na export“ DO

IF „dotaz od manager SMT linky“

    THEN (precti udaje z databáze; pouzij filtr manager)

    ELSE nic

IF „dotaz od vedouciho smt linky“

    THEN (precti udaje z databáze; pouzij filtr vedouci)
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    ELSE nic

IF „dotaz od technika na statistiky“

    THEN (precti udaje z databáze; pouzij filtr technik)

    ELSE nic

IF „dotaz od technika na prostoje“

    THEN (precti udaje z databáze; pouzij filtr prostoje)

    ELSE nic

1.1.2 Správa informací o výrobě (2. úroveň)

FOR EVERY „prihlaseni uzivatele“ DO

IF login = true & password = true

    THEN (nastav uzivatele jako vychoziho)

    ELSE nic

FOR EVERY „zadana informace“ DO

(uloz udaje do databaze)

1.2.1 Pravidelná kontrola uložiště (2. úroveň)

EVERY „30 minut“ DO

IF „počet nových souboru v ulozisti“ > 0

    THEN FOR EVERY „soubor“ DO

(nacti soubor; uloz data do databáze; smaz soubor)

    ELSE nic

1.2.2 Tvorba a evidence plánu (2. úroveň)

FOR EVERY „editace plan“ DO

IF „plan neexistuje“ = TRUE

   THEN (zaloz plan, uloz data do databáze)

    ELSE (nacti plan, uloz data do databáze)

1.3 Správa uživatelů (1. úroveň)

FOR EVERY „zmena uzivatele“ DO

IF „uživatel neexistuje“ = TRUE

   THEN (zaloz uzivatele, uloz data do databáze)

    ELSE (nacti uzivatele, uloz data do databáze)

1.4.1 Evidence aktuálních výkresů (2. úroveň)

FOR EVERY „zmena vykresu“ DO
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IF „odkaz na vykres neexistuje“ = TRUE

   THEN (zaloz odkaz navykres, uloz data do databáze)

    ELSE (nacti odkaz na vykres, uloz data do databáze)

1.4.2 Správa informací k zakázkám (2. úroveň)

FOR EVERY „aktualizace zakazky“ DO

(nacti zakazku, uloz data do databáze)

1.4.3 Příprava dat pro tisk (2. úroveň)

FOR EVERY „tisk labelu“ DO

(nacti zakazku, nacti informace o zakazce, formátuj layout, tiskni)

1.5.1 Porovnání kusovníků zakázek (2. úroveň)

FOR EVERY „zmena statusu zakazky“ DO

(nacti kusovnik vyrobene zakazky, nacti kusovniky nasledujicich 
zakazek)
FOR EVERY „soucastka vyrobene zakazky“ do

FOR EVERY „soucastka nasledujici zakazky“ do

  IF „soucastka vyrobene zakazky“ = „soucastka dalsi zakazky“

  THEN („soucastku ponechat na priprave“)

    ELSE („soucastku lze odebrat z pripravy“))

1.5.2 Správa plovoucí přípravy (2. úroveň)

FOR EVERY „oznameni dále nepotrebne soucastky“ DO

(oznam zmenu operatorovy, uloz zmenu do databáze)

FOR EVERY „oznameni nove přidané soucastky“ DO

(oznam zmenu operatorovy, uloz zmenu do databáze)

1.5.3 Obsazení volných pozic přípravy (2. úroveň)

FOR EVERY „uvolnene místo v priprave“ DO

(zjisti pozici volneho mista v aktuální priprave, nacti nasledujici    
pripravu, zjisti součástku na dane pozici nasledujici pripravy,  
navrhni vlozeni soucastky)

4.4.2 ER diagramy

Entitně-relační diagram je důležitou součástí návrhu informačního systému. Tuto 

metodu datového modelování jsem použil pro vytvoření přehledného schématu databáze. 

Výsledný diagram je zobrazen na obrázku 20. Cílem modelu je určení, jaká data budeme 

uchovávat a vztahy mezi nimi. Při vytváření modelu jsem pracoval s entitami, atributy a 

relacemi.
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Entita:

“Entita je osoba, místo, věc, událost nebo myšlenka, o níž shromažďujeme nějaká 

data. Jinými slovy, entity jsou „předměty“ z reálného světa, které jsou pro nás dostatečně 

zajímavé, že o nich sledujeme určité údaje a zaznamenáváme je do databáze. Entitu 

reprezentuje v ER diagramech obdélník. Za entitu lze považovat prakticky cokoliv, co 

můžeme pojmenovat podstatným jménem.“ [5]

Atribut:

„Atribut je jednotka faktů, která entitu nějakým způsobem charakterizuje nebo 

popisuje. V diagramu znázorňujeme atributy jako názvy uvnitř obdélníku příslušné entity. 

Atribut nebo atributy, uvedené v obdélníku úplně nahoře, tvoří jednoznačný neboli 

jedinečný identifikátor entity (v databázové terminologii nazývaný primární klíč), který pro 

každou instanci entity obsahuje jedinečnou hodnotu. Zjednodušeně lze říci, že atribut je 

název sloupce v tabulce.“ [5]

Relace:

„Relace popisují vzájemné vztahy mezi entitami. V ER diagramech jsou relace 

naznačeny jako čáry propojující entity. Na každém konci relační čáry je dále znázorněna 

maximální kardinalita vztahu, tedy největší počet instancí, které mohou být sdruženy s 

entitou na opačném konci. Tato maximální kardinalita může být rovna jedné (tehdy čára 

na konci nemá žádný zvláštní symbol) nebo více (na konci čáry je rozvětvení). Těsně před 

tímto symbolem je ještě další symbol, který označujeme minimální kardinalita vztahu, tedy 

nejmenší počet instancí jedné entity, sdružených s entitou na opačném konci.“ [5]

Dalším krokem při vytváření ER diagramu je provedení normalizace dat. U 

modelování databáze se normalizace provádí ve třech po sobě jdoucích krocích. Tyto 

kroky se nazývají normální formou a jejich přesné znění a činnosti k jejich dosažení jsou 

uvedeny na dalších řádcích.
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Obrázek 20 – ER diagram informačního systému

1. Normální forma

Definice: „Relace je v první normální formě, pokud každý její atribut obsahuje jen 

atomické hodnoty. Tedy hodnoty z pohledu databáze již dále nedělitelné.“ [6]

Z pohledu mé bakalářské práce bylo pro splnění 1. normativní formy nutné učinit 

tato rozdělení atribut:

a) Začátek výroby [Zakázka] -> Začátek výroby čas; Začátek výroby datum

b) Konec výroby [Zakázka] -> Konec výroby čas; Konec výroby datum

c) Jméno a příjmení [Uživatel] -> Jméno; Příjmení

2. Normální forma

Definice: „Relace se nachází v druhé normální formě, jestliže je v první normální 

formě a každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči, a to na celém klíči a 

nejen na nějaké jeho podmnožině.“ [6]

Tuto normální formu jsem splnil vytvořením samostatné entity pro záznam umístění 

výkresů.
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3. Normální forma

Definice:  „Relace se nachází ve třetí normální formě, je-li ve 2. NF a žádný z jejich 

atributů nevykazuje tranzitivní závislost, tzn., že všechny neklíčové atributy jsou navzájem 

nezávislé.“ [6]

Přestože tato normální forma není povinná, navržený model ji plní.

Posledním krokem při návrhu ER diagramu je kontrola kardinality relací. Kardinalita 

určuje omezení počtu instancí druhé entity. Nabývá hodnot 1:1, 1:N a M:N. Vztahy 

s kardinalitou M:N je nutné převést na vztah M:1 a 1:N, aby bylo možné je modelovat.

V mém návrhu databáze bylo nezbytné provést tuto operaci u několika relací. 

Výsledek je vidět na následujícím obrázku.

Obrázek 21 – Relační datový model
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4.4.3 Datový slovník

Při navrhování systému je v neposlední řadě nutné určit datové typy pro jednotlivé 

atributy všech entit. Datový typ nám říká, v jakém formátu se bude s informací pracovat. 

To, jestli bude atribut ve formátu text, číslo nebo formát časové události, ovlivňuje jeho 

následné zpracování systémem. Pro definici datových typů jsem využil možnosti softwaru 

Case studio a níže uvádím vygenerovaný seznam proměnných.

Obrázek 22 – Datový slovník

Platforma systému

U informačního systému je nezbytné vybrat platformu, na jaké bude fungovat. Tuto 

diskuzi bych zobecnil jen na výběr webového a aplikačního řešení.

Pro webové řešení hovoří několik argumentů. Prvním z nich je univerzálnost. Není 

zapotřebí řešit verzi .NET frameworku nebo operační systém. Webové řešení by bylo 

závislé pouze na prohlížeči a dostupnosti serveru. Pro webové řešení hovoří také fakt, že 

dnes téměř každý má zkušenosti s prohlížením internetu, klikáním na odkazy a 

vyplňováním formulářů. Tudíž webová verze by byla i snažší na ovládání pro operátory.

Řešení formou aplikace má také svoje pozitiva. Všechny stroje, na které by se 

aplikace instalovala, používají stejný operační systém MS Windows XP, čímž odpadá 
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problém s verzemi operačního systému nebo .NET framework. Další nespornou výhodou 

pro řešení v podobě aplikace je zaměření firemních programátorů především na 

programovací jazyk Visual Basic a tím i možnost vytvořit software bez externích nákladů 

na programátora mimo firmu.

Konečný výběr platformy před realizací bude spadat pod rozhodnutí nejvyššího 

managementu firmy. Pokud by toto rozhodnutí záviselo na mě, chtěl bych z důvodu mé 

znalosti programování v jazyce Visual Basic, aby realizace byla jako aplikace Windows.

Typový návrh řešení

Informační systém musí být přívětivý pro uživatele. Je nezbytné si uvědomit, že se 

systémem budou pracovat i operátorky, z nichž některé nemají práci s počítačem za 

samozřejmou. Je vhodné, aby layout systému respektoval názvosloví a prvky použité ať už 

v tištěných protokolech, tak i v makrech doplňujících fungování linky v současnosti.

Ve Visual Basic editoru v Excelu jsem navrhnul možný vzhled (viz obrázek 23)

pomocí formulářů a funkčních prvků. Návrh respektuje rozvržení papírové formy 

výrobního protokolu.

Obrázek 23 – Návrh vzhledu
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5 Závěr

Ve své bakalářské práci jsem analyzoval a navrhl systém pro monitoring 

technologického procesu výroby DPS. Tento systém bude pracovat především s evidencí

statistických dat z výrobního procesu a s podporou tohoto procesu správou plovoucí 

přípravy. Na základě analýzy a znalostí technologického procesu výroby DPS jsem 

stanovil základní požadavky na systém. Následně jsem provedl návrh detailní specifikace 

informačního systému.

Součástí návrhu jsou DFD a ER diagramy. Tyto diagramy byly vytvořeny 

v modelačním softwaru CASE studio 2.25. Zde jsem postupoval rozkladem hlavního 

procesu na detailní znázornění procesů vyšších úrovní rozkladu. Nakonec jsem navrhnul 

entitně relační diagram. Při vytváření návrhu jsem postupoval dle strukturované metody.

Návrhem systému má práce na projektu nekončí. Naopak, díky svým znalostem 

programování se pravděpodobně budu podílet i na reálném vývoji systému, později na jeho 

ladění a implementaci na lince.

Realizace tohoto informačního systému proběhne v rámci pracovníků naší 

společnosti. Je to dáno tím, že software je příliš specifický pro to, aby se upravilo nějaké 

již existující a na trhu dostupné řešení.

Jsem přesvědčený, že přínos systému bude vidět již v krátké době po uvedení do 

praxe. Odbourání papírové dokumentace bude patrné na první pohled především proto, že 

z linky zmizí šanony určené k archivaci. Přínos plovoucí přípravy se zajisté projeví také a 

to zkrácením doby prostojů výroby.
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