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Národní předmluva
Zaměření přejímané mezinárodní normy
Jakákoliv pozorování a měření uskutečňovaná v rámci experimentů, přejímacích zkoušek, ověřovacích
zkoušek, studií zaměřených na analýzu výrobního procesu atd. jsou vždy vystavena přítomnosti chyb
vznikajících při odběrech dílčích vzorků, vzorků určených k získání informací o kvalitě přejímaných
dávek, o způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu, o stupni heterogenity (resp. stupni požadované
homogenity) přejímaného hromadného materiálu apod. Přítomnost chyb ve všech takových datech při
jejich zpracování způsobuje nejen znehodnocení často nákladných zkoušek, ale může vést
i k výraznému zkreslení informací, které jsou pro dané procesy vstupními technologickými parametry.
Přitom v celém souboru získaných dat může jít o přítomnost jedné nebo jen několika málo hodnot,
které v praxi obvykle nazýváme odlehlými hodnotami. Předložená mezinárodní norma, která vychází
v prvním vydání, nabízí nejen propracované postupy umožňující detekci přítomnosti těchto odlehlých
dat, ale i postupů zaměřených na jejich ošetření. Norma je tedy určena nejen pro oblast laboratoří, ale
bezpochyby najde své uplatnění na všech stupních managementu kvality.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen ISO, zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otázkách elektrotechnické normalizace.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.
ISO 16269-4 byla připravena technickou komisí ISO TC 69 Aplikace statistických metod.
ISO 16269 sestává z následujících částí pod společným obecným názvem Statistická interpretace dat:
●
●
●
●

Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot
Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů
Část 7: Medián – Odhad a konfidenční intervaly
Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

Úvod
Identifikace odlehlých hodnot je jedním z nejstarších problémů při interpretování dat. Příčiny
odlehlosti hodnot zahrnují chybu měření, chyby vzorkování, podhodnocení nebo nadhodnocení
sdělovaných výsledků vzorkování, nesprávné zaznamenávání dat, nesprávné přiřazování
pravděpodobnostních rozdělení a modelů v předpokladech týkajících se množin dat a řídce se
vyskytujících hodnot pozorování atd.
Odlehlé hodnoty mohou zkreslit a znehodnotit informace obsažené v datech ze zdrojů nebo
generátorů. Ve zpracovatelském průmyslu existence odlehlých hodnot narušuje efektivitu jakýchkoliv
návrhů procesů/produktů a postupů řízení kvality. Možné odlehlé hodnoty nejsou nutně chyby nebo
omyly. V některých situacích může odlehlá hodnota poskytnout důležitou informaci, a tedy by měla
být identifikována pro další studium.
Studium a detekce odlehlých hodnot z procesů měření vede k lepšímu porozumění procesům a ke
vhodné analýze dat, která následně vyúsťuje v závěry přinášející zlepšení.
Vzhledem k tomu, že na téma odlehlé hodnoty existuje značně rozsáhlá literatura, je velmi důležité
pro mezinárodní organizace určit a normalizovat rozumné skupiny metod použitelné k identifikaci
a ošetření odlehlých hodnot. Začlenění této části ISO 16269 umožní obchodu a průmyslu přijmout
analýzy dat prováděné členskými zeměmi a organizacemi.
Tato norma nabízí šest příloh. Příloha A poskytuje algoritmus pro výpočet testové statistiky
a kritických hodnot postupu při detekci odlehlých hodnot v souborech dat získaných z normálního
rozdělení. Přílohy B, D a E poskytují tabulky potřebné pro použití doporučených postupů. Příloha
C poskytuje tabulky a statistickou teorii, která je základem pro konstrukci modifikovaných krabicových
diagramů pro detekci odlehlých hodnot. Příloha F poskytuje strukturovaný návod a vývojový diagram
k postupům doporučeným v této části ISO 16269.
1 Předmět normy
Tato norma stanovuje podrobné popisy spolehlivých postupů statistického testování a grafických
metod analýzy dat pro detekci odlehlých hodnot v datech z procesů měření. Doporučuje spolehlivé
a robustní postupy odhadování a postupy testování vhodné za přítomnosti odlehlých hodnot.
Tato část ISO 16269 je navržena především pro detekci a prokázání odlehlé(-lých) hodnoty(-not)
z jednorozměrných dat. Pro vícerozměrná a regresní data poskytuje tato část ISO 16269 návod
k postupu řešení.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

