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23  

OPROGRAMOWANIE DO KOMPUTEROWEGO 

WSPOMAGANIA METODY QFD  
Radosław WOLNIAK  

23.1  WPROWADZENIE  

Tradycyjnie metoda QFD była przeprowadzana ręcznie. Taka sytuacja powodowała 

konieczność żmudnego wypełniania tabel i rysowania macierzy powiązań. W dużych pro-

jektach należało wykonać znaczną liczbę obliczeń, a w efekcie trudno było uniknąć wy-

stąpienia błędów. Wspomaganie komputerowe pozwala uniknąć wymienionych niedo-

godności jednocześnie zachowując wszystkie zalety metody opracowywanej w sposób 

tradycyjny.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania komputerowego 

wspomagania w zakresie metody QFD oraz przedstawienie i porównanie oprogramowa-

nia komputerowego, które można w tym celu wykorzystać. 

23.2  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE METODY QFD – PODSTAWY 

Ponieważ literatura na temat metody QFD jest bardzo obszerna w niniejszej publi-

kacji skupiono się jedynie na przedstawieniu jej wspomagania komputerowego – infor-

macje i samej metodzie i jej potencjalnych zastosowaniach można znaleźć między innymi 

w następujących pozycjach: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45].  

Metoda QFD nie zalicza się do metod szczególnie często wspomaganych kompute-

rowo. Nie włącza się jej zwykle do dużych pakietów programowych służących do wspo-

magania komputerowego zarządzania jakością. Oprogramowanie, które można wykorzy-

stać w zakresie metody QFD to najczęściej drobne aplikacje, sporządzone bezpośrednio 

na potrzeby wspomagania tejże metody.  

Autor prowadząc kwerendę literaturową nie spotkał się z żadnym będącym w ofi-

cjalnej sprzedaży programem wspomagającym metodę QFD, który byłby w języku pol-

skim. Podobnie próby poszukiwania w Internecie oprogramowania komputerowego lub 

choćby dobrze zaprojektowanych wzorów formatek, umożliwiających pewną automa-

tyzację metody nie przyniosły rezultatów. Dlatego w niniejszej publikacji skoncentrowa-

no się na analizie aplikacji anglojęzycznych. Istnieje wiele programów, za pomocą, któ-

rych można komputerowo wspomagać metodę QFD czasem mających jedynie charakter 

specjalnie sporządzonych formatek arkuszy kalkulacyjnych, stąd nie sposób omówić ich 

wszystkich. Do częściej stosowanych na świecie zalicza się:  
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• QFD Capture [19],  

• QFD on-line [20],  

• QFD XL [24],  

• Isixigma [13],  

• NOWECO [16],  

• QDF Designer [18],  

• QFD Software [22],  

•  QFD Scope [20],  

• Edraw [7].  

Zastosowanie programów komputerowych w metodzie QFD może przynieść ko-

rzyści, wśród których warto wymienić [14]: 

• przyspieszenie wykonywanych analiz;  

• usprawnienie obliczeń;  

• mniejszą liczbę błędów;  

• łatwość opracowania otrzymanych wyników;  

• skupienie się nad sprawami merytorycznymi, dzięki automatyzacji czynności po-

wtarzalnych;  

• ograniczenie zajmującej dużo miejsca „papierowej” dokumentacji. 

 Problemy związane z komputeryzacją metody QFD leżą głównie w sferze ludzkiej. 

Są one związane z następującymi kwestiami [14]: 

• niechęcią do pracy z komputerem, 

• niedostatecznym wykształceniem pracowników, 

• nadmiernym przywiązaniem do „papierowych” dokumentów. 

Przezwyciężenie wymienionych problemów nie jest łatwe, ale jak pokazuje prakty-

ka przodujących w tej dziedzinie krajów, możliwe. Po rozwiązaniu wymienionych kwestii 

powinno okazać się, że komputeryzacja zarządzania jakością może przynieść pozytywne 

rezultaty usprawniając pracę organizacji, a w efekcie przyczyniając się do jeszcze lepsze-

go zaspokojenia potrzeb klienta. 

Na temat wykorzystania oprogramowania komputerowego w metodzie QFD prowa-

dzili swe badania D. Ginn i M. Zairi. Badania te były częścią większych badań Dotyczących 

metody QFD i jej zastosowania w organizacjach. Spytali oni, czego wymagają organizacje 

od narzędzi komputerowych do wspomagania metody QFD? W tab. 23.1 dokonano zesta-

wienia wyników ich badań. Respondenci w szczególności zwracali uwagę na łatwiejsze 

sporządzanie wykresów przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji informatycznych, 

możliwość łatwego przenoszenia danych pomiędzy różnymi programami oraz możliwość 

łatwiejszego sporządzania graficznych elementów w metodzie. 

Tab. 23.1 Najważniejsze wymagania wobec programów komputerowych 
wspomagających metodę QFD   w badaniach D. Ginna i M. Zairiego  

Wymagania Odsetek respondentów 

Łatwiejsze sporządzanie wykresów 30 

Możliwość przenoszenia danych pomiędzy oprogramowaniem 
a standardowymi aplikacjami (np. Word, Excel itp.) 

27 

Możliwość wykonywania wykresów dotyczących metody QFD 24 

Źródło: [9] 
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23.3  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PROGRAMÓW  

Przykładowym programem służącym do wykonania analizy QFD jest program QFD 

Capture. Zapewnia on wykonanie dowolnych analiz, począwszy do prostej, podstawowej 

macierzy „Domu Jakości”, aż do skomplikowanych rozwinięć wielomacierzowych. Posłu-

gując się programem początkowo należy zdefiniować układ macierzy oraz elementów 

wejściowych i wyjściowych dla każdej macierzy. Dla prostej analizy typu „Dom Jakości” 

układ macierzy wykonany w programie przedstawiono na rys. 23.1. Można również, wy-

korzystując program definiować bardziej skomplikowane układy macierzy i powiazań 

między nimi, jak zostało to pokazane na rys. 23.2. 

Przez kliknięcie na zdefiniowanej grupie zmiennych (rys. 23.2) można wejść do roz-

wijanego arkusza, w którym można podać informacje o danej grupie zmiennych, jak rów-

nież zdefiniować dodatkowe parametry. Przykład wykazu zmiennych dla wymagań klien-

ta, wykonany za pomocą programu został przedstawiony na rys. 23.3. 

 
Rys. 23.1 Prosty układ macierzy wykonany programem QFD Capture 

Źródło: opracowanie własne  

 
Rys. 23.2 Złożony układ macierzy wykonany programem QFD Capture 

Źródło: opracowanie własne  
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Rys. 23.3 Zestawienie wymagań klienta wykonane programem QFD Capture  

Źródło: opracowanie własne  

Po wypełnieniu wszystkich pól można przeprowadzić pełną analizę QFD. Przykład 

zrzutu ekranowego z analizy wykonanej przy wykorzystaniu programu QFD Capture zo-

stał zamieszczony na rys. 23.4. 

 
Rys. 23.4 Macierz QFD wykonana programem QFD Capture 

Źródło: opracowanie własne  
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Strona http://www.qfdonline.com/templates/ zawiera kilka wzorów arkuszy exce-

lowych do wykorzystania w przypadku analiz QFD. Nie jest to pełne funkcjonalne opro-

gramowanie a jedynie arkusz, który można modyfikować w Excelu. Przykład arkuszy 

ze strony zamieszczono na rys. 23.5.  

 
Rys. 23.5 Przykład formatki Excelowej ze strony QFD Online  

Źródło: opracowanie własne  

Program QFD XL jest kompleksowym pakietem do metod zarządzania jakością, moż-

na za jego pomocą komputerowo wspomagać nie tylko metodę QFD, ale również FMEA 

i wybrane drobne narzędzia. Innym programem służącym do wspomagania metody QFD 

jest program QFD Designer firmy QualiSoft. Zawiera on jeszcze szerszą gamę narzędzi 

wspomagających omawianą metodę w porównaniu z programem QFD Capture. Poniżej 

zostały omówione najważniejsze aspekty zastosowania programu.  

Program zapewnia tworzenie własnych wzorów matryc QFD lub skorzystanie z is-

tniejącej bazy matryc. Wbudowana w program baza zawiera większości podstawowych 

matryc wykorzystywanych w metodzie QFD, takich jak: różne wzory matrycy: Domu Ja-

kości”, macierze segmentacji marketingowej, itp. Na rys. 23.6 przedstawiono okno wybo-

ru matrycy w programie QFD Designer. Jak wyżej wspomniano, program pozwala także 

na modyfikację istniejących lub tworzenie własnych macierzy QFD. Stworzone przez 

użytkownika macierze można zapisywać, tworząc w ten sposób własną bazę, którą można 

następnie wykorzystywać przy nowych projektach.  

Program stwarza możliwość projektowania tak zwanego dachu „Domu jakości” 

(rys. 23.7), w którym przedstawiane są zależności występujące pomiędzy parametrami 

technicznymi produktu. Istnieje możliwość skorzystania z wbudowanych oznaczeń Sym-

boli mających zastosowanie w dachu „domu jakości”, lub ewentualnie zaprojektowanie 

własnych symboli. Program QFD Scope pozwala także na stworzenie dachu „Domu jako-

ści” dla atrybutów klienta (rys. 23.8). To rozwiązanie nie znajduje praktycznie w Polsce 
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żadnego zastosowania. W polskiej literaturze nie można spotkać się z podobną koncepcją 

analizy atrybutów klienta. Tymczasem takie możliwości rozszerzenia analizy QFD wydają 

się być bardzo interesujące. 

 
Rys. 23.6 Wybór macierzy QFD w programie QFD Designer 

Żródło: opracowanie własne  

 
Rys. 23.7 Dach „Domu jakości” dla atrybutów technicznych  

sporządzony w programie QFD Designer 

Żródło: opracowanie własne  

Atrybuty klienta, podobnie jak atrybuty techniczne (rys. 23.8), są wzajemnie powią-

zane i istnieją pomiędzy nimi różnorodne zależności. Analiza tych zależności, z których 

klienci nie muszą zdawać sobie sprawy, może pomóc w lepszym wyborze potrzeb klienta, 

które zostaną uwzględnione w projektowaniu produktu. Brak takiej analizy w tradycyjnej 

macierzy QFD może mieć kilka negatywnych konsekwencji, do których zaliczamy: 

• brak sprzężeń zwrotnych występujących pomiędzy parametrami klienta,  

• zależność odwrotna zachodząca pomiędzy potrzebami klienta.  
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Rys. 23.8 Dach „Domu jakości” dla atrybutów klienta  

sporządzony w programie QFD Designer  

Źródło: opracowanie własne  

W niektórych sytuacjach nie trzeba poprawiać kilku parametrów klienta, ponieważ 

poprawa jednego powoduje automatyczny wzrost zaspokojenia innego parametru. Nie-

uwzględnienie tego faktu prowadzi do dublowania wysiłków zespołów projektowych. 

Wzrost zaspokojenia jednej potrzeby może prowadzić do pogorszenia się poziomu zaspo-

kojenia innego atrybutu klienta. W takiej sytuacji wysiłki podejmowane w celu poprawy 

obu parametrów nie mogą oczywiście przynieść sukcesu. 

Wśród nowszego oprogramowania do wspomagania metody QFD z pewnością 

na uwagę zasługuje program Edraw. Nie jest on tak rozbudowany, jak przedstawiony po-

wyżej QFD designer, ale zapewnia wsparcie nie tylko dla tworzenia macierzy QFD, ale bar-

dzo różnych wykresów i macierzy przydatnych w zakresie zarzadzania jakością. Na rys. 

23.9 przedstawiono przykładowe metody i narzędzia, jakie mogą być wspomagane tym 

programem.  

Program ma bardzo ciekawą konstrukcję (rys. 23.10) pozwalającą na dużą elastycz-

ność w posługiwaniu się nim. Tworząc na przykład „Dom Jakości” mamy możliwość wy-

brać z bocznej listwy z rożnymi opcjami wersję macierzy, składając ją z dostępnych 

do wyboru opcji, przedstawionych graficznie. Na rys. 23.10 przedstawiono wykaz dostęp-

nych opcji. Przykład prostej analizy QFD wykonanej w programie został zaprezentowany 

na rys. 23.11. Program dobrze się sprawdza do prostych analiz typu „Domu Jakości”, na-

tomiast brak możliwości zautomatyzowania przejść pomiędzy kolejnymi macierzami po-

woduje, że jego zastosowanie w przypadku wielomacierzowych analiz byłoby trudne. 

W tym przypadku lepiej sprawdza się QFD Capture i QFD Designer (rys. 23.10 i 23.11). 
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Rys. 23.9 Przykładowy zestaw narzędzi zarządzania  

możliwych do wspomagania programem E-draw 

Źródło: opracowanie własne  
 

 
Rys. 23.10 Warianty macierzy QFD dostępne do wyboru w programie E-draw  

Źródło: opracowanie własne  

W tab. 23.1 przedstawiono zestawienie wybranych trzech programów, wsporagają-

cych metodę QFD – tych, które są najbardziej kompleksowe i dają najwięcej możliwości 

użytkownikowi w zakresie prowadzenia pełnych, wielomatrycowych analiz QFD. Skon-

centrowano się na trzech programach: QFD Designer, QFD Capture oraz QFD Scope. 
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Tab. 23.1 Porównanie wybranych programów wspomagających metodę QFD 

Obszary analizy 
Program 

QFD Designer QFD Capture QFD Scope 

Producent QualSoft LLC International 
TechneGroup 
Inc. 

Integrated 
Quality 
Dynamics Inc. 

Przykładowe macierze do zastosowania TAK 

Wbudowana 
macierz zagad-
nień oraz seg-
mentacji marke-
tinggowej, przy-
datne w zarzą-
dzaniu strate-
gicznym 

NIE NIE 

Tworzenie projektów składających się 
z sekwencji macierzy 

TAK TAK TAK 

Klasyczny dach „Domu jakości” TAK TAK NIE 

Dach „Domu jakości” w pionie i poziomie TAK NIE NIE 

Graficzny benchmarking  TAK TAK NIE 

Wykres drzewa zależności pomiędzy 
parametrami 

TAK NIE TAK 

Diagram pokrewieństw NIE NIE TAK 

Powiązanie z innymi programami w ramach 
jednego pakietu 

NIE NIE TAK  

Definiowanie symboli przez użytkownika 
znajdujących się w macierzy i przypisywanie 
im własnych znaczeń 

TAK TAK TAK 

Wprowadzanie do macierzy dodatkowych, 
zdefiniowanych przez użytkownika kolumn 
i wierszy 

TAK TAK TAK 

Pomoc dotycząca zasad metody QFD Bardzo 
rozbudowana 

Rozbudowana Nie występuje 

System pomocy o działaniu programu Bardzo 
rozbudowany  

Zawiera opis 
funkcjonalności 

Rozbudowany  Rozbudowany.  

Zawiera 
demonstrację 
działania  

Źródło: Opracowanie własne  

PODSUMOWANIE 

 Kwerenda literaturowa wykazała, ze nie istnieją polskie programy do wspoma-

gania metody QFD, nie jest to również metoda, w przypadku, której narzędzia kompute-

rowe są często stosowane. Niemniej prowadzone analizy wykazały, że istnieję liczne an-

glojęzyczne aplikacje pozwalające na wspomaganie komputerowe omawianej metody. 

W niniejszej publikacji dokonano przeglądy możliwości wybranych, cześciej stosowanych 
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w tym celu na świecie programów, koncentrując się na porównaniu trzech z nich: QFD 

Designer, QFD/Capture oraz QFD Scope z punktu widzenia różnych parametrów. Na pod-

stawie analizy oprogramowania można stwierdzić, że nie ma „idealnego” programu 

do wspomagania metody QFD i każdy z programów zawiera pewne funkcje i rozwiązania 

natomiast nie pozwala na inne. Niemniej część z programów a zwłaszcza QFD Designer 

i QFD Capture, są na tyle elastyczne, że zapewniają możliwość sporządzenia większości 

wersji analiz QFD, włącznie z wielowymiarowymi rozwinięciami tej metody. 

 
Rys. 23.11 Analiza QFD wykonana w programie E-draw 

Źródło: opracowanie własne  

PODZIĘKOWANIA  

Artykuł jest wynikiem badań realizowanych w Instytucie Inżynierii Produkcji na 

Wydziale Organizacji i Zrządzania Politechniki Śląskiej, i powstał w ramach pracy statu-

towej BK-214/ROZ3/2017 (13/030/BK_17/0027) nt. Sposoby i środki doskonalenia pro-

duktów i usług na wybranych przykładach.  
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OPROGRAMOWANIE DO KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA METODY QFD 

Streszczenie: W publikacji przedstawiono kwestie związane z komputerowym wspomaganiem me-
tody QFD. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania komputerowego wspo-
magania w zakresie metody QFD oraz przedstawienie i porównanie oprogramowania kompute-
rowego, które można w tym celu wykorzystać. 

 Słowa kluczowe: QFD, projektowanie jakości, komputerowe wspomaganie 

SOFTWARE FOR COMPUTER-AIDED QFD 

Abstract: The paper presents issues related to computer aided QFD. The purpose of this article 
is to analyze the use of computer aided QFD and to present and compare computer software that can 
be used for this purpose.  

Key words: QFD, quality design, computer aided computing  
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