
 
 
 
 

 

 
 
 

ATEsystem s.r.o. 
Studentská 6202/17  
708 00 Ostrava-Poruba 
Česká republika 

M         +420 595 172 720 
E        atesystem@atesystem.cz 
W www.atesystem.cz 

ATEsystem Ministat 

Začínáme 

 

 

 

Základní uživatelská příručka 

(pro verzi Ministat Server 0.7.0) 

02/2021 



ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 2 z 25 
 

INFORMACE O DOKUMENTU 

Č. revize Autor Datum revize Popis 

0 Meca Miroslav  11. 2. 2021 Vytvoření dokumentu „ATEsystem Ministat – 
Začínáme“ (pro verzi Ministat Server 0.0.7) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Přílohy 

 

 

 

 

Poznámky 

 

 

 

 

Kontakt 

ATEsystem s.r.o. T  +420 595 172 720 

Studentská 6202/17 F  +420 595 170 100 

708 00 Ostrava 8 – Poruba E  atesystem@atesystem.cz 

Česká republika W  www.atesystem.cz  

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být publikována, přenášena na 
jakémkoliv médiu, kopírována ani překládána do cizích jazyků bez předchozího písemného souhlasu 
firmy ATEsystem s.r.o. 

ATEsystem s.r.o. nepřejímá žádné záruky za obsah tohoto dokumentu a případné tiskové chyby. 

V dokumentu jsou použité názvy produktů, firem, které mohou být ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

ATEsystem s.r.o. © 2021 

mailto:atesystem@atesystem.cz
http://www.atesystem.cz/


ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 3 z 25 
 

Obsah 

1 Stanice – souhrny..................................................................................................................................... 4 

1.1 Vstupní řádek ......................................................................................................................................... 4 

1.2 Statistiky pro stanice a konfigurace ....................................................................................................... 4 

1.2.1  Trendové charakteristiky jednotlivých statistik ................................................................................ 4 

1.2.2 Podbarvení jednotlivých statistik ...................................................................................................... 5 

1.2.3 Sbírání dat – stavové ikony ............................................................................................................... 5 

1.2.4 Další info – odkazy na další informace .............................................................................................. 6 

2 Statistiky .................................................................................................................................................. 8 

2.1 Vstupní řádek ......................................................................................................................................... 8 

2.2 Základní režimy zobrazení dat ............................................................................................................... 9 

2.3 Filtrace podle parametrů ..................................................................................................................... 10 

2.4 Zobrazení výsledkového stromu .......................................................................................................... 10 

2.4.1 Zobrazení příloh .............................................................................................................................. 11 

2.5 Export dat ............................................................................................................................................ 13 

2.6 Grafy .................................................................................................................................................... 13 

2.6.1 Produkty – doby trvání kontrol s výsledky ...................................................................................... 13 

2.6.2 Produkty – doby trvání kontrol s trendem ...................................................................................... 14 

2.6.3 Produkty – průměrná chybovost v čase .......................................................................................... 15 

2.6.4 Pluginy – doby provádění pluginu ................................................................................................... 16 

2.6.5 Parametry – hodnoty ...................................................................................................................... 16 

2.6.6 Parametry – trend a periodicita ...................................................................................................... 17 

2.6.7 Parametry – histogram .................................................................................................................... 18 

2.6.8 Parametry – indexy způsobilosti v čase ........................................................................................... 19 

2.6.9 Zobrazení pouze některých datových sad v grafech ....................................................................... 20 

2.7 Zobrazení „procent chybovosti“ v hierarchickém stromu .................................................................... 21 

2.8 Statistika chybových hlášení stroje ...................................................................................................... 22 

3 Další nástroje ......................................................................................................................................... 23 

3.1 Hledání/trasování výrobního kódu ...................................................................................................... 23 

3.2 Změny konfigurací ............................................................................................................................... 24 

3.3 Monitorovací panely ............................................................................................................................ 25 

 



ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 4 z 25 
 

1 Stanice – souhrny 

Úvodní stránka systému Ministat. Obsahuje základní výrobní statistiky vypočítané pro jednotlivé 

stanice a konfigurace 

1.1 Vstupní řádek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Statistiky pro stanice a konfigurace 

 

 

 

1.2.1  Trendové charakteristiky jednotlivých statistik 

  Statistika se snížila oproti předchozímu období o minimálně o 13 %, resp. 37,5 % 

        Statistika se zvýšila oproti předchozímu období o minimálně 15 %, resp. 60 % 

Tlačítko pro načtení 
aktuálních dat ze 

serveru 
(„občerstvit“) 

Počáteční a 
koncové datum 

období, pro které 
se zobrazují data 

Menu pro 
rychlé 

zadávaní 
obou datumů 

Zobrazit data za 
přecházející 

(šipka vlevo), 
nebo následující 
(šipka vpravo) 

období *) 

 Pozn.*) – pro příklad na obrázku by přecházející období bylo od 19. 1. 2021 00:00 do 26. 1. 2021 00:00 a 
následující období by bylo od 2. 2. 2021 00:00 do 9. 2. 2021 00:00  

Filtr typů produktů. 
Zde se dá nastavit zda 

započítávat např. 
„Dummy“ kusy atd. 
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O kolik je hodnota statistiky vyšší 

než dlouhodobý průměr 

O kolik je hodnota statistiky vyšší, 

nebo nižší než dlouhodobý průměr 

 

1.2.2 Podbarvení jednotlivých statistik 

podbarvení vyjadřuje, jak se daná statistika odlišuje od dlouhodobého průměru (který lze v jistém 

smyslu považovat za výrobní standard), viz následující příklady: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Sbírání dat – stavové ikony 

V tomto sloupci jsou zobrazeny ikony monitorující aktuální sbírání dat z dané stanice 

 Chyba – splikace sbírající data je zastavena, data nejsou sbírána 

 OK – aplikace sbírající data je spuštěna  

 OK – spojení se stanicí je aktivní, data by měla být sbírána, pokud probíhá výroba 

 Chyba – spojení s výrobní stanicí je přerušeno, data nejsou sbírána 

Varování – minimálně po dobu tří dnů nebyla z dané stanice sbírána žádná data (může, nebo 

nemusí indikovat nějaký problém) 

 

90,52 % 4,50 % 4,98 % 

90,52 % 4,50 % 4,98 % 

90,52 % 4,50 % 4,98 % 

90,52 % 4,50 % 4,98 % 

< 7,5 % 

7,5 % <  a  < 15 % 

15 % <  a  < 30 % 

90,52 % 4,50 % 4,98 % 

30 % <  a  < 60 % 

60 % <   

40,56 s 

40,56 s 

40,56 s 

40,56 s 

40,56 s 

< - 37,5 % 

- 37,5 % <  a  < - 13 % 

- 13 % <  a  < 15 % 

15 % <  a  < 60 % 

60 % <   
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1.2.4 Další info – odkazy na další informace 

Obsahuje ikonky, jejichž prokliknutím zobrazíme další informace o stanici 

 Otevře dialog s dalšími informacemi o stanici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na tuto ikonku se dostaneme přímo na stránku Statistiky, kde se zobrazí všechny 

záznamy dané stanice za dané období. K dispozici je i množství dalších statistik a grafů (viz 

kapitola Statistiky) 

 

 

 

 

 

 

Adresa stanice (stroje), 
z které se sbírají data. 

Kliknutím na tento 
odkaz můžeme zjistit, 

zda je stanice dostupná 
a spojení je v pořádku 

(tj. v prohlížeči se 
zobrazí vzdálená složka 

se soubory) 
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Kliknutím na řádek v tabulce konfigurací (na pravé straně obrazovky) si zobrazíme další statistiky a 

grafy pouze pro danou konfiguraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik! 
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2 Statistiky 

Nejdůležitější stránka celého systému Ministat – umožňuje zobrazit data sesbíraná z jednotlivých 

stanic (strojů) v různých pohledech, grafech a statistikách  

2.1 Vstupní řádek 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanice, jejíž data 
jsou zobrazována 

Výběr 
zobrazovaných 

konfigurací 
Počáteční a 

koncové datum 
období, pro které 
se zobrazují data 

Menu pro 
rychlé 

zadávaní 
obou datumů 

Filtr výsledků 
(např. zobrazení 

pouze 
výsledků„OK“) 

Filtr typů 
produktů. 
Zde se dá 
nastavit 

zda 
zobrazovat 

např. 
„Dummy“ 
kusy atd. 

Načte aktuální data 
s danými parametry 

Určuje, zda se mají 
zobrazovat všechna 

měření 
z vícenásobných 
měření daného 

parametru, anebo 
pouze poslední 

měření  

Filtrace dat 
podle 

jednotlivých 
směn 

Umožňuje 
zobrazit data 

pro více 
měřených 
parametrů 
současně 

Komplexní filtrace 
dat podle 

libovolných 
parametrů a jejich 

kombinací 

Režim okamžitého 
načítání dat – data 

jsou vždy ihned 
načtena poté, co jsou 

změněny vstupní 
parametry 
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2.2 Základní režimy zobrazení dat 

Existují celkem 4 základní režimy zobrazení dat, jejichž přehled je v následující tabulce 

Režim Co zobrazuje Jak se do něj dostat Zobrazení 
grafů 

Filtrace 
podle 
parametrů 

Produkty Tabulky, grafy a 
statistiky na úrovni 
jednotlivých 
vyrobených produktů 

Výchozí režim.  

Z režimu Pluginů, nebo Parametrů se 
zde dostaneme „odkliknutím“ 
příslušné položky v hierarchickém 
stromu 

 

 
 

ANO ANO 

Pluginy Tabulky, grafy a 
statistiky na úrovni 
pluginů  

(tj. 1. výsledkové 
úrovni) 

Zakliknutím pluginu (tj. 1. výsledkové 
úrovně) v hierarchickém stromu 

 

 

ANO ANO 

Parametry Tabulky, grafy a 
statistiky na úrovni 
jednotlivých 
měřených parametrů 

(tj. 3. výsledkové 
úrovni) 

Zakliknutím příslušného parametru 
(tj. 3. výsledkové úrovně) 
v hierarchickém stromu 

 

 

ANO ANO 

Multi-
param 

Tento režim 
umožňuje zobrazit 
více měřených 
parametrů současně 
do jedné přehledné 
tabulky 

Zaškrtnutím políčka „Multi“ ve 
vstupním řádku 

 

 
 

NE NE 

 

 

Odklik! 
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2.3 Filtrace podle parametrů 

Kromě kritérií, které zadáváme prostřednictvím vstupního řádku, můžeme data filtrovat podle 

libovolných měřených parametrů a jejich kombinací. Filtraci podle parametrů zapneme pomocí volby 

„param“ ve vstupním řádku: 

  

 

Poté je třeba zaškrtnout parametry dle kterých chceme filtrovat: 

 

Nakonec je nutné zadat samotnou filtrační podmínku, kterou zadáme do dialogového okénka 

přístupného přes tlačítko „param…“, které se nám mezitím objevilo ve vstupním řádku: 

 

 

K zadávání filtrační podmínky nám může pomoci nápověda, kterou vyvoláme kliknutím na ikonku 

otazníku vedle vstupního pole. 

2.4 Zobrazení výsledkového stromu 

Kliknutím na libovolnou položku v datové tabulce, nebo libovolný bod v bodovém grafu si můžeme 

zobrazit celý výsledkový strom pro daný vyrobený kus: 
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Tento strom obsahuje výsledná měření všech parametrů pro daný produkt, dále aktuální výrobní 

konfiguraci (limity parametrů), výsledky všech měření (OK, NOK, Chyba), u pluginů, jejichž doba 

vyhodnocení je delší než 1,5 s, je uvedena také jejich vyhodnocovací/prováděcí čas. V záhlaví dialogu 

je uveden kód produktu, jméno operátora, datum a čas výroby, celkový výsledek a celkový čas 

výrobního cyklu. 

Dále jsou zde přístupné veškeré souborové a obrázkové přílohy, které jsou k vyrobenému kusu 

k dispozici (viz další kapitola). 

2.4.1 Zobrazení příloh 

Kromě naměřených dat, která se pro daný kus zobrazují ve výsledkovém stromu, mohou 

existovat ještě souborové přílohy. Ty jsou dostupné při zobrazování výsledkového stromu 

přes tlačítko s ikonkou sponky. Skrze něj si vyvoláme dialog se seznamem dostupných souborových 

příloh (viz obrázek). Kliknutím na odkaz s názvem přílohy se příloha zobrazí (obrázky a další zobrazitelná 

data), anebo stáhne. Ke každému vyrobenému kusu by měla existovat alespoň jedna příloha – soubor 

formátu .BIN nebo .XML, který obsahuje „surová“ naměřená výrobní data (bez příloh), která byla 

stažena přímo z výrobní stanice. 



ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 12 z 25 
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2.5 Export dat 

Všude, kde je zobrazeno toto tlačítko, lze data exportovat do různých výstupních formátů. 

Obecně lze tabulky exportovat do formátů .CSV a .XLSX, grafy do formátů .PNG, .PDF a .DOCX 

a výsledkový strom do formátu .DOCX. Po kliknutí na exportní tlačítko se zobrazí dialogové 

okno s nastavením exportu, po jeho vyplnění a potvrzení se začnou data exportovat. U 

formátů .CSV, .XLSX a .DOCX probíhá export souborů na pozadí a zobrazení jeho průběhu, a 

také následné stažení souboru jsou přístupné prostřednictvím ikonky v hlavní („černé“) 

navigační liště: 

 

 

 

2.6 Grafy 

2.6.1 Produkty – doby trvání kontrol s výsledky 

Tento graf zobrazuje doby trvání výrobních cyklů pro jednotlivé výrobky zobrazené v časové ose. Navíc 

jsou zde barevně odlišeny výsledky celkové kontroly výrobku – na tři skupiny: OK, NOK, Chyba. Výrobky 

označené NOK jsou ty, které nevyhověly standardu kvality, kdežto výrobky označené „Chyba“ jsou ty, 

u nichž nastala chyba v procesu kontroly. 
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2.6.2  Produkty – doby trvání kontrol s trendem 

Tento graf zobrazuje, stejně jako předchozí, doby trvání výrobních cyklů pro jednotlivé výrobky 

zobrazené v časové ose. Navíc je zde znázorněn trend grafu v barvě, která odpovídá statistické 

významnosti trendu: 

Barva trendové přímky Význam 

 Nebylo prokázáno, že by data měla rostoucí, nebo klesající charakter  

(na hladině významnosti 0,02) 

 Bylo prokázáno, že data mají rostoucí, nebo klesající trend 
s pravděpodobností větší než 98 %, ale menší než 99,8 % 

 Bylo prokázáno, že data mají rostoucí, nebo klesající trend 
s pravděpodobností větší než 99,8 % 
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2.6.3 Produkty – průměrná chybovost v čase 

V tomto grafu se zobrazuje průměrné procento četnosti výrobků s výsledkem NOK, resp. s výsledkem, 

který není OK (tj. NOK, nebo Chyba). Zároveň je zde vyobrazen dlouhodobý průměr těchto statistik (tj. 

od začátku výroby). Posuvníkem „Frekvence“ můžeme volit jemnost vzorkování grafu (tj. jak často, 

nebo z kolika hodnot jsou průměry počítány). 
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2.6.4 Pluginy – doby provádění pluginu 

Tento graf zobrazuje doby vyhodnocování daného pluginu vynesené do časové osy. Dále jsou zde 

barevně odlišeny výrobky, u kterých tento plugin skončil s výsledkem OK (modré body), nebo s 

výsledkem jiným než OK (NOK, nebo Chyba – červené body). 

 

2.6.5 Parametry – hodnoty 

V tomto grafu jsou vyneseny naměřené hodnoty daného parametru pro jednotlivé výrobky v časové 

ose. Jsou zde rozlišeny OK kusy (modré body) od kusů s výsledkem NOK, nebo Chyba (červené body). 

Dále jsou vyobrazeny vyhodnocovací limity pro daný parametr (zelené přímky). Pokud se limit v čase 

změní tak jsou tyto změny v grafu také znázorněny, avšak je zachyceno pouze 9 posledních změn 

daného limitu. V grafu je také narýsován 3-sigma pás a (neparametrické) limity způsobilosti procesu. 

Platí, že pokud je proces kontroly daného parametru „způsobilý“ a v grafu máme zanesen pouze jediný 

pár limitů, tak by pás vymezený limity způsobilosti procesu, resp. 3-sigma pás měl ležet uvnitř pásu 

vymezeném limity kontroly daného parametru. 
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2.6.6 Parametry – trend a periodicita 

Graf zobrazuje naměřené hodnoty daného parametru v čase spolu s trendovou přímkou a klouzavými 

mediány (jež do určité míry popisují periodickou složku dat).  Obdobně jako v kapitole 2.6.3, i zde lze 

měnit vzorkovací frekvenci vypočítávaných klouzavých mediánů. Barevné rozlišení pro trendovou 

přímku je popsáno v kapitole 2.6.2. 
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2.6.7 Parametry – histogram 

Tento graf slouží k posouzení normality naměřených dat daného parametru za dané časové období. 

Samotný histogram je doplněný o aproximaci histogramu křivkou hustoty Normálního rozdělení. 

Některé statistické závěry na základě dat (3-sigma pásy, způsobilost procesu) lze totiž provádět pouze 

za předpokladu, že data jsou náhodným výběrem z Normálního rozdělení. Pokud tedy aproximační 

křivka Normálního rozdělení alespoň přibližně „nekopíruje“ data histogramu, nelze výše uvedené 

závěry vyplývající z předpokladu normality dat použít. Analogicky, jako v kapitole 2.6.3, i tady lze 

nastavit vzorkovací frekvenci histogramu.  

 

 



ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 19 z 25 
 

2.6.8 Parametry – indexy způsobilosti v čase 

Tento graf lze zobrazit, pouze pokud počet naměřených hodnot větší než 6000. Vykresluje indexy 

způsobilosti procesu měření daného parametru v závislosti na čase. Zobrazeny jsou jak parametrické 

indexy Cp a Cpk (použitelné pouze za předpokladu normality dat), tak také „robustnější“ 

neparametrické verze těchto indexů (použitelné pro libovolná data).  
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2.6.9 Zobrazení pouze některých datových sad v grafech 

Užitečnou funkcí může být vypnutí zobrazení určité datové sady v grafu, to se provede jednoduše 

kliknutím na „legendu“ příslušnou k dané datové sadě: 

 

 

 

 

Klik! 
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2.7 Zobrazení „procent chybovosti“ v hierarchickém stromu 

Pomocí tlačítka „%“ v pravém horním rohu hierarchického stromu můžeme zobrazit „procenta 

chybovosti“ pro dané položky stromu. Tato procenta vyjadřují podíl kusů, které byly daným 

pluginem/testem/kontrolou parametru vyhodnoceny jako OK nebo Chyba, ke všem vyrobeným kusům 

za dané období. 

Procenta chybovosti poskytují rychlý náhled toho, který plugin, test, nebo která kontrola parametrů je 

v daném časovém období „nejproblematičtější“, tj. generuje největší procento kusů s výsledky NOK, 

nebo Chyba. 

Položky stromu, pro které neexistují v daném období žádné záznamy, jsou zobrazeny sešedle. 
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2.8 Statistika chybových hlášení stroje 

Vedle procent chybovosti může být pro přehled o provozu stroje užitečná statistika chybových hlášení 

stroje. Tu si zobrazíme pomocí tlačítka „Statistika chybových hlášení…“ v režimu Produkty, pod 

záložkou Grafy a statistiky, v sekci Statistiky (kterou musíme „rozbalit“). V příslušném dialogu se nám 

zobrazí všechna chybová hlášení generovaná strojem, která jsou seřazeny sestupně od nejčetnějších 

po méně četné. Kromě chybových hlášení a jejích četností jsou zobrazeny také kódy příslušných chyb. 
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3 Další nástroje 

Kromě stránky Statistiky existují v Ministatu ještě další užitečné nástroje, které stručně představíme 

v této kapitole. Všechny tyto nástroje jsou přístupné přes podmenu „Nástroje“ v hlavní navigační liště 

programu. 

3.1 Hledání/trasování výrobního kódu 

Na těchto dvou stránkách lze vyhledat záznamy všech kontrol výrobků s daným výrobním kódem. 

Můžeme hledat pouze v rámci jedné stanice („Hledání kódu“), anebo v rámci celé výrobní linky 

(„Trasování kódu“). Pro hledaný výrobek se zobrazí všechny kontroly a v detailním náhledu je pak 

výsledkový strom dané konkrétní kontroly. 
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3.2 Změny konfigurací 

Zde lze vyhledat všechny změny provedené v konfiguraci daného stroje, v detailním náhledu jsou pak 

konkrétní provedené úpravy v dané změně konfigurace. 

 

  



ATEsystem Ministat – Začínáme 
Základní uživatelská příručka 
 
   

 

 

ATEsystem s.r.o.  Strana 25 z 25 
 

 

3.3 Monitorovací panely 

V tomto podmenu mohou být vytvářeny „monitorovací panely“ – stránky s uživatelsky nastavitelnými 

grafy zobrazenými současně, jež jsou poté automaticky aktualizovány v pravidelných časových 

intervalech. Tyto monitorovací panely mohou být využity k efektivní grafické vizualizaci důležitých 

parametrů výrobního procesu v reálném čase. 

 

 

 


