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  2در فاز  خطي ساده هايپروفايل براي پايش پشتيبانبردار  داده توصيفمبتني بر  نمودار كنترلارائه 

aنگين خاكساري
bمونا ايوبي، 

  cاميرحسين اميري، 

a)تهران،  گروه مهندسي صنايع ،تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمي واحد، دانشجوي كارشناسي ارشد(  

b)تهران، گروه مهندسي صنايع ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب، استاديار(  

c)تهران، گروه مهندسي صنايع دانشگاه شاهد، دانشيار(  

  )ayoubi.m@wtiau.ac.ir( ،مونا ايوبينويسنده مسئول: 

 ودشتوصيف ميل و يك يا چند متغير مستق  توسط يك رابطه رگرسيوني ميان يك يا چند متغير پاسخ در بسياري از فرآيندها كيفيت محصوالت،: چكيده

شده تا  سبباند، اين موضوع ساخته پذيرهاي باال امكانوكارها را در حجمها در كسبها ثبت دادهرايانهاز طرفي امروزه شود. مي گفتهپروفايل  به اين رابطه كه
ه اي است كطبقهيك بنديكاوي، رويكرد طبقههاي دادهشود. يكي از الگوريتمهاي كنترل كيفيت نيز ميدشوار شود، كه شامل بخش مناسب دانشاستخراج 

اي طبقهبندي يكي طبقههااز الگوريتم دارد. روش ماشين بردار پشتيبانرين ابزارهاي كنترل كيفيت هستند، تاز مهم هدف مشتركي با نمودارهاي كنترل كه
عملكرد نمودار  .شودده ميتوسعه دا 2داده بردار پشتيبان براي پايش پروفايلهاي خطي ساده در فاز  توصيفيك نمودار كنترل مبتني بر  ،اين مقالهدر است. 

خطا مورد بررسي قرار  عناصركنترل پيشنهادي بر اساس معيار ميانگين طول دنباله تحت تغييرات مختلف در پارامترهاي رابطه پروفايلي و توزيعهاي مختلف 
برخوردار  2در فاز  دهعملكرد مناسبي در كشف تغييرات در پارامترهاي پروفايل هاي خطي سا ازكنترل پيشنهادي نمودار  كه دهدنتايج نشان مي مي گيرد.

  است.

  .كنترل فرآيند آماري؛ 2پروفايل خطي ساده؛ فاز  بردار پشتيبان؛ داده توصيفاي؛ طبقهبندي يكطبقه كلمات كليدي:

  

  مقدمه. 1

ه در دنياي صنعتي با توجه به توليدكنندگان انبوه و رقابت باالي موجود در بامروزه آماري است كه  فرآيندكنترل  ،آماري هاي كنترل كيفيتيكي از زير شاخه
فرآيند در كيفيت محصوالت توليدي تأثيرگذار  دردست آوردن سهم بازارها، چه بازارهاي كوچك و چه جهاني، كاربرد زيادي دارد. ايجاد هر نوع تغيير يا اختالل 

نمودارهاي كنترل از جمله ابزارهاي شود. امري مهم در حفظ كيفيت است كه توسط كنترل فرآيند آماري انجام مي انحرافات بادليلخواهد بود، بنابراين شناسايي 
 از بسياري هستند. در انحرافات تصادفيبادليل و  انحرافاتار مناسبي براي ايجاد تمايز بين زبنابراين اين نمودارها اب آيند.آماري به شمار مي فرآيندمهم كنترل 

 مستقل) متغير( پيشگو متغير چند يا يك به را وابسته) پاسخ (متغير متغير چند يا يك كه رگرسيوني رابطة يك توسط فرآيند يا محصول يك كيفيت عمل، در موارد
 اطالق رگرسيوني رابطة به پروفايل، رگرسيون تكرار شونده است، يعني شود.مي ناميده پروفايل اصطالحاً رگرسيوني رابطة اين .شودمي تعريف كند،مي مرتبط
هاي موجود در علم كنترل فرآيند آماري است كه به دليل وجود ها يكي از حوزهپايش پروفايل .شود تكرار محصول يا فرآيند از )زيرگروه( نمونه هر در كه شودمي

از طرفي با و تحقيق در اين حوزه به شدت مورد نياز است. پروفايل، داراي كاربردهاي بسياري است  هاي كيفي به صورتواحدهاي صنعتي و خدماتي با مشخصه
هاي داده بزرگي به وجود آمده است. اين موضوع سبب شده است كه وكارها رونق پيدا كرده و امروزه پايگاهها در كسبچند دهة اخير، ثبت داده ظهور رايانه در
علوم و پيچيده با تخصصي شدن دشوار شود.  اي مورد نياز در نمودارهاي كنترلهاي مناسب و تصفيه كردن آنها، به منظور بدست آوردن پارامترهاستخراج داده

 ةوظيفكاوي گسترش يافته است. اهميت قرار گرفته است و اين امر توسط علم داده حائزها بسيار وكار استفادة مناسب از اطالعات و داده شدن فرآيندهاي كسب
ادغام  .سطحي پنهان شده است را استخراج كند كاوي، كاويدن و استخراج از منابع عظيم داده است تا اطالعات گرانبهايي كه در حجم انبوهي از اطالعاتداده

هاي كيفي به صورت پروفايل آماري در صنايع، تعداد زياد مشخصه فرآيندشود. با توجه به اهميت علم كنترل يافتن و گسترش علوم مي علوم مختلف موجب توسعه
هاي مورد نياز در آوردن پارامترها و آمارههاي مناسب و پااليش شده براي بدستاي عظيم، امر بررسي و استخراج دادههاي دادهوكارها و وجود پايگاه در كسب

با توجه به پيش از طرف ديگر،  از اهميت به سزايي برخوردار است.هاي فرآيند نمودارهاي كنترل كيفيت و بررسي تحت كنترل و يا خارج از كنترل بودن داده
نمودارها براي پايش انواع  توسعه به ها اكثرا صادق نيستند، نيازاين پيش فرض يكه در دنياي واقع حقيقتن هاي موجود در نمودارهاي كنترل سنتي و ايفرض

از نظر آماره مورد نظر (تحت كنترل بودن و يا خارج از كنترل بودن آماره) بررسي  شده نمودارهاي كنترل . در اكثر تحقيقات انجامشوداحساس مي هامختلف داده
توانند تحت تاثير چند عامل ديگر باشد مورد توجه قرار نگرفته است. لذا ايجاد يك مدل هاي مورد بررسي (عامل مورد بررسي) مياين امر كه خود داده اند، اماشده

مورد بررسي را با خطاي ناچيزي  هايي قوي ايجاد و متغيرهايكاوي بتوانند نموداراي كه با استفاده از علم دادهجديد براي بدست آوردن نمودارهاي كنترل پيشرفته
به شمار آيد و فاصلة علوم نظري را با فرآيندهاي واقعي  صنعتيتواند پژوهشي بسيار كارآمد در دنياي پايش كنند، عالوه بر گسترش علم كنترل كيفيت آماري مي

  . وكارهاي پيچيدة امروزي مورد استفاده قرار گيرد كمتر كند و در اكثر كسب

توان به روش ماشين بردار پشتيبان اشاره اي ميطبقهبندي يككاوي است. از جمله رويكردهاي طبقهاي از رويكردهاي موجود براي انجام دادهطبقهيكبندي طبقه
مورد بررسي قرارگرفت،  ]1[كند. اين روش توسط سوكچترات و همكاران ها را به دو قسمت تقسيم ميكرد كه متناسب با نياز موجود در كنترل فرآيند آماري، داده
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اي براي گسترش نمودارهاي كنترلي كه طبقهبندي يكهاي طبقهكاوي و كنترل كيفيت آماري است. در ابتدا از روشسازي دادهها براي همگاماولين تالشكه از 
اي محور داراي قابليت بيشتري نسبت اي كنترل يك طبقهها نشان داد كه نمودارهاستفاده شده و نتيجة اين پژوهش ،داراي چند متغير به صورت مستقل هستند

آميز بودن اين پژوهش، دامنة تحقيقات به نمودارهاي چندمتغيره و وابسته گسترش يافت كه ، هستند. با مشاهدة موفقيتدر فرآيند نرمال T²به نمودارهاي 
 به نسبت ايطبقهيك بنديطبقه كنترل نمودارهاي كه داد نشان و را گسترش داد ايطبقهبندي يكطبقه الگوريتم و كنترل نمودارهاي حيطه ]2[جيتپيتاكرت 

ها كه در نمودارهاي كنترل قابل استفاده بندي كنندهيك روش ديگر موجود از بين طبقه .دارند ارجحيت سناريوها همه در قديمي چندمتغيره كنترل نمودارهاي
به بررسي فرآيند چندمتغيره  ]3[و دو و ل .كرداستفاده  يزمان يهايدر سر ريمقدار متغ ينيبشيپ يبرا توان از آننام دارد كه مي بانيبردار پشت ونيرگرس ،است

 شيافزا يبرا ديجد يدسياقل ةحداقل فاصل كي آنهادر فاز يك پرداختند.  بانيبردار پشت ونيرگرسي و روش دسياقل ةحداقل فاصلهمبسته با استفاده از نمودار 
 گرياز د افتهيتوسعه  يدسياقل ةكه نمودار كنترل حداقل فاصل دادنشان آنها  ليتحل و هيتجز جينتا .كردندخودهمبسته ارائه  يندهايفرآ نيانگيم راتيينظارت بر تغ

پژوهشگران بيشتري به اين حوزه جلب شد، در ادامه توجه . خودهمبسته مؤثرتر است يندهايفرآ نگيانيكوچك در م راتييتغشناسايي  يكنترل برا ينمودارها
بر اساس  K تحقيقات آنها نشان داد كه نمودارانجام گرفت. ابتدا  ]4[هاي انجام شده توسط گاني و ليمام  طوريكه دو پژوهش تكميلي در ادامة مسير پژوهشبه

 به ترين داده همسايه، نسبتبر اساس نزديك KNN نمودار كه درحالي است، حساس ميانگين بردار در كوچك تغييرات به پشتيبان، نسبتتوصيف داده بردار 

 استفاده داده k ميانگين شرح الگوريتم از كه جديد اي محورطبقهيك نمودار يك] 5[گاني و ليمام همچنين،  .باشدمي حساس ميانگين بردار در متوسط تغييرات

 در KNN نمودار به نسبت بهتري عملكرد KM نمودار ،ميانگين طول دنباله نظر از آنها نشان دادند كه .ناميدند را طراحي كردند KM نمودار را آن و كندمي

اي محور در فرآيندهاي با توجه به نمودارهاي مورد بررسي در تحقيقات موجود، استفاده از نمودارهاي يك طبقه .دارد را ميانگين بردار در كوچك تغييرات شناسايي
هنوز به آنها توجهي نشده متغيره بودند كه . در ادامه اين نمودارهاي تكه بودندقرار گرفت توجهمتغيره در شرايط مستقل و سپس در شرايط همبسته مورد چند

را در فاز يك با استفاده از برنولي ) CUSUMجمع تجمعي ( نمودارهاي را مد نظر قرار دادند ومتغيره همبسته نمودارهاي تك ]6[ رگو و همكارانمارتينز بود كه 
 يتهاجم-كرنل منفعل ياطبقهكي يبندطبقه تميكار، اصالح الگور نيدر ا دادند. سعهتودهي شده هاي ماشين بردار پشتيبان و ماشين بردار پشتيبان وزنروش

 و نمودار سازديممكن م يدسياقل يها را فراتر از فضاداده فيتوص ،ياطبقهكي يبندادغام شده است. طبقه يبرنول CUSUMنمودار  كيشده است و با  شنهاديپ

CUSUM همبسته را با نمودارهايخود متغيره فرآيندهاي تكپايش  ]7[ن و همكارا اكوپولوسي .كنديم ييرا شناسا رييغنقاط ت يبه طور رسمx ميانگين   و
و  لينوهمبسته خود ة متغيربعد از بررسي فرآيند تك .مورد توجه قرار دادند) در فاز يك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان EWMAمتحرك موزون نمايي (

از شبكه عصبي در فرآيندهاي مستقل چندگانه  ]9[همكاران كانگ و كردند.  ادغام KDDعصبي و را با روش شبكه  Pمتغيره مستقل نمودار تك ]8[ همكاران
اي براي هاي يك طبقهبندي كنندهطبقه ازهاي بسياري براي استفاده ند. روشاستفاده كرد ديو واحد تول انيواحد روابط با مشتر از دو منبع وبيكردن ع دايپ يبرا

 متغيره را پايش كردند.فرآيندهاي تك ،ترين داده همسايه و شبكه عصبينزديك توصيفبا استفاده از  ]10[ ژاو و همكاران .ادغام با نمودارهاي كنترل وجود دارد

الگوهاي تواند يروش ارائه شده م و نشان دادند كه كردنداستفاده  ماشين بردار پشتيبان يپارامترها ريمقاد نيبهتر يجستجو يبرا كيژنت تميالگورآنها همچنين از 
هاي كيفي كنند، مشخصههاي صنعتي كه از نمودارهاي كنترل استفاده ميبا وجود گستردگي حوزه دهد. صيبه طور مؤثر تشخ ار غيرتصادفي نمودارهاي كنترل

هاي تحليل مولفه ماشين بردار پشتيبان و روش دوا انجام پژوهش خود اين موضوع كه ب] 11[ لو و همكارانش خورد.با واريانس باال نيز در بين آنها به چشم مي
نبوده است را نشان دادند و بيان  موفق ،هاي نرمال و خطاهاو همچنين در همپوشاني داده اندافتاده مركز از دور خيلي كه هاييداده شناسايي در) PCA( اصلي

 مشكل ضعف حل منظور به ]12[ همكاران و ژياو .كرد برطرف عصبي مصنوعي شبكة يا LFDA هايروش از استفاده با توانمي را هامحدوديت اين كردند كه

 افتادة دور نقاط" از بعضي ابتدا كه جديد روش يك ،دارد وجود هانمونه در افتاده دور نقاط كهاي محور ماشين بردار پشتيبان زمانيطبقهنمودارهاي يكعملكرد 

به غير از قرار گرفتن  ارائه كردند.گيرد، دربرمي را "گروه هستة" كه آيدمي بدست تصميمي مرز كند و در نتيجهمي حذف را آنها و كندمي شناسايي را "مشكوك
توانند فرآيند را از حالت طبيعي شود، الگوهاي نمودارهاي كنترل هستند كه ميهاي كنترل خارج از حدود كنترل كه موجب خارج از كنترل شدن فرآيند ميآماره

 نيا ]14[. لو و همكارانش الگوهاي غير تصادفي استفاده كردندشناخت  برايها در نمودارهاي كنترل بندي كنندهطبقهاز  ]13[ي و چاكرابورت يگاورخارج كنند. 
 ه و مستقل را بررسي كردند و نتيجةرا مد نظر قرار دادند. آنها فرآيندهاي چندمتغير از الگوها باشند يبيتوانند تركيم نديمشاهده شده از فرآ يهاموضوع كه داده

 جياست. نتاا را دار بانيبردار پشت نيماش يهانمودار كنترل و مدل يبيتركالگوهاي  صيتشخ تيقابل يبه صورت موثر شده شنهاديطرح پحاصل نشان داد كه 
 يهانمودار كنترل در داده يالگوها راتيتاث ]15[و همكاران  نيلهمچنين  كند. ايجادرا  يبندنرخ طبقه نيتواند بهتريم يبيترك روش نيدهد كه اينشان م
همبسته را مد نظر قرار دادند و با استفاده از خود متغيره و را بررسي كردند. آنها نمودارهاي كنترل تك بانيبردار پشت نيروش ماشهمبسته با استفاده از خود
 نيا .دادنشان  را صيعملكرد بهتر در دقت و سرعت تشخات آنها سيمقا. نتايج را توسعه دادند 𝑥̅پشتيبان نمودارهاي بردار  هداد توصيفهاي شبكه عصبي و روش
هاي . از ديگر پژوهشهستند نينالآ الگوهاي نمودار كنترل به صورت ييشناسا يبرا يبزرگ ليپتانس يدارا ماشين بردار پشتيبان يهاروشكه  دهدينشان م جينتا

پايش  مبتني بر ماشين بردار پشتيبان برايهاي از روشانجام شده است. آنها  ]16[ و همكاران يژانجام شده در زمينة شناخت الگوها، پژوهشي است كه توسط 
چندمتغيره كنترل از ديگر افرادي بودند كه برروي تشخيص الگوهاي نمودار  ]17[ي زانتوپولوس و رزاق .ستفاده كردندا 𝑥̅نمودار متغيره و مستقل در فرآيندهاي تك



 

3 

 

كه  كردند و نشان دادندوقوع آن استفاده  ليدر اوا بيع صيو تشخ كياتومات يندهايكنترل فرآ يبرا شده يدهوزن بانيبردار پشت نياز ماشاند. آنها كرده تحقيق
   .است يسنت ماشين بردار پشتيباناز  شتريب ي شدهدهوزن بانيبردار پشت نيماش يايمزا

ها براي انواع مختلف نمودارهاي آميز بوده، گسترش اين روشاي در نمودارهاي كنترل موفقيتطبقهبندي يكبا توجه به اين كه نتايج حاصل از استفادة روش طبقه
در اين ت. بنابراين كنترل مفيد خواهد بود. گسترة وسيع فرآيندهاي موجود نياز به نمودارهاي قدرتمند براي پايش هر فرآيند به صورت تخصصي را ايجاد كرده اس

شكاف  يك ،2خطي ساده در فاز  مشخصة كيفي به صورت پروفايل بردار دادة پشتيبان براي پايش بر اساساي طبقهيك كنندةبنديطبقهرويكرد  توسعه با ،مقاله
، 3شوند. در بخش ، مدل پروفايل خطي ساده و مفروضات آن معرفي مي2ساختار مقاله بدين صورت است كه در بخش  .شودپوشش داده ميمهم تحقيقاتي 

گيري و نيز به نتيجه 5در بخش شود. نيز نتايج ارزيابي عملكرد روش پيشنهادي گزارش مي 4د. در بخش رويكرد نمودار كنترل پيشنهادي تشريح خواهد ش
  شود.پيشنهادات براي مطالعات آتي پرداخته مي

  

  و مفروضات آن 2مدل پروفايل خطي ساده در فاز . 2

رگرسيوني ميان يك يا چندمتغير پاسخ و يك يا چند متغير مستقل توصيف  موارد بسياري وجود دارند كه در آنها كيفيت يك محصول يا فرآيند توسط يك رابطة
ها، پروفايل خطي ساده است كه در آن يك متغير پاسخ فقط با يك متغير مستقل در ارتباط شود. يكي از انواع پروفايلشود كه اصطالحاً پروفايل ناميده ميمي

 شود:با معادله زير نشان داده مي) 𝑋 ،𝑌  (مشاهده به صورت nو فرض داشتن  𝑋م از فرآيند با مفروض بودن مقادير ثابت براي متغيرهاي مستقل ا jاست. مدل تحت كنترل پروفايل خطي ساده در نمونة 
)1                (                                                                                                                      𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝜀           𝑖 = 1.2. … . 𝑛 

  توان به شكل ماتريسي به صورت زير نشان داد:رابطه فوق را مي

)2              (                                                                                                                                                           y=x 𝛃 + 𝛆                       

⎢⎢⎣                                                                                                                                 يا                          
⎢⎡𝑦1...𝑦 ⎦⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢
⎢⎡ 1  𝑋1.   ..   ..   .1  𝑋 ⎦⎥⎥

⎥⎤ 𝛽0𝛽1

+ ⎣⎢⎢
⎢⎡𝜀  ...𝜀 ⎦⎥⎥

⎥⎤ 

𝑖براي (ام،  iمتغير پاسخ براي مشاهده  𝑌طوريكه به = 1. ⋯ . 𝑛 ( از نمونهj  ام) براي𝑗 = 1.2. ها ام خواهد بود كه در تمام نمونه iمتغير مستقل  𝑋) است و ⋯
𝛃  ثابت است.  = 𝛽0𝛽1

(از آنجايي كه رويكرد   .هستند 2σو داراي واريانس ثابت مستقل و هم توزيع هستند 𝜀عناصر خطاي  بردار ضرايب پروفايل نام دارند. 
شود كه عناصر خطا  و در نتيجه ها ندارد، در اين مقاله فرض ميبردار پشتيبان، نيازي به پيش فرض نرمال بودن داده داده توصيف پيشنهادي مبتني بر روش

  .كنندمشاهدات، از دو توزيع نرمال و غير نرمال (گاما) تبعيت مي
تخمين اين ضرايب با معادالت زير  𝑌و  𝑋نمونه با استفاده از مقادير  كه در هر وجود دارددر پايش فرآيندهاي پروفايلي نياز به محاسبه مقادير ضرايب پروفايل 
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  پشتيبانبردار داده  توصيفمبتني بر  2در فاز  پروفايل خطي ساده براي پايش پيشنهادينمودار كنترل . 3

ها با نمودارهاي اين امر باعث شده كه منطق اين روش شود.كه نياز به جداسازي آنها وجود دارد، تعريف مي اي، فقط دو طبقهطبقههاي يكبندي كنندهطبقهدر 
توان باشد. بنابراين مي هاي كيفي مورد نظر براي پايش وجود دارد، يكسانكنند فقط دو حالت تحت كنترل و خارج از كنترل براي مشخصهرض ميكه فكنترل 
اي با استفاده از يك صفحة جدا كننده كه ابرصفحة طبقهبندي يكاي در نمودارهاي كنترل استفاده كرد. در رويكردهاي طبقهطبقهكنندهاي يكبندياز طبقه
هاي تحت كند، يعني دادهرل و خارج از كنترل تمايز ايجاد ميهاي تحت كنتآيد كه در اينجا اين دو طبقه بين دادهشود، دو طبقه به وجود مياي ناميده ميدايره

اي توان در ابرصفحة دايرهكننده، ميبنديدهد. با ايجاد تغيير در پارامترهاي مدل طبقهاي ديگر قرار ميهاي خارج از كنترل را در طبقهطبقه و دادهكنترل را در يك
گيرد را افزايش و شود) قرار ميهاي تحت كنترل فرض ميهايي كه درون طبقه اصلي (در اينجا دادهزان داده(صفحه جداكننده) انعطاف بيشتري ايجاد كرد و مي

هاي بيشتري را دربرگيرد، اي، دادهبندي اشتباه دارد، به عبارت ديگر هرچه ابرصفحة دايرهالزم به ذكر است كه اين موضوع رابطه مستقيم با نرخ طبقه .يا كاهش داد



 

4 

 

 مورد نظر، روشاي طبقهبندي كنندة يكطبقهدر اين مقاله رويكرد شود. هايي كه متعلق به آن طبقه نيستند) در طبقه بيشتر ميهاي اشتباه (دادهادهميزان د

  شود.ميگسترش داده  2پايش پروفايل خطي ساده در فاز است كه براي  پشتيبانبردار  هداد توصيف

هاي بردار ماشينشود. بندي و رگرسيون استفاده ميكه به صورت متداول براي مسائل طبقه يادگيرنده با نظارت استهاي يكي از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
ل و حاشيه زمان خطاي توزيع را حداقسازي محدب را كه به طور همبا استفاده از خواص هندسي و پيدا كردن يك ابرصفحة جدا كننده، يك مسئلة بهينه پشتيبان

اي شعاعي و اي، توابع پايهرا از توابع كرنل خطي، چندجمله ماشين بردار پشتيبانهاي غيرخطي . مدل]18[كنندسازد، حل ميهندسي بين طبقات را حداكثر مي
. ]19[ اي استطبقهبندي يكو روش توصيف شده براي حل كردن مسائل طبقه ماشين بردار پشتيبانتلفيقي از  پشتيبانبردار داده  توصيفتوان ساخت. غيره مي

كند. ها ايجاد مياي از نقاط در يك فاصله ثابت از يك نقطه داده شده به نام مركز) اطراف داده(مجموعه 1اي شكلابرصفحة دايرهمرز  پشتيبانتوصيف داده بردار 
  به شرح زير است: ،است ]20[ كه بر اساس نمودارهاي ارائه شده در پشتيبانتوصيف داده بردار يك خالصة مختصر از الگوريتم 

𝑥 قرار دهيد (به عنوان مثال، فاصله از مرز).اي ابرصفحة دايرهرا شعاع  𝑅ايجاد كنيد. اي ابرصفحة دايرهيك مركز از  ،𝑥 ،… ،𝑥 xᵢ=  برايi=1, 2, …, N 

در حالي كه مشاهداتي كه در اي ابرصفحة دايرهبراي حداقل كردن اندازه  پشتيبانتوصيف داده بردار مرزهاي  .است متغير مستقل p يك دنباله از مشاهدات با
  شود. مسئله اين است كه (تابع هدف):كند، ايجاد ميهستند را حداكثر مياي ابرصفحة دايره

)5(                                                                                                                                         Minimize 𝑅 + 𝑐 ∑ 𝜉                                

  با محدوديت:

)6   (                                                                                                                                                                  ‖𝑥 ‖ ≤ 𝑅 + 𝜉   

 ᵢ ˃ 0ξ دهد متغيره اسلك است كه اجازه ميx  باشد.  ايابرصفحة دايرهخارج از𝑅  باشد. مي ايابرصفحة دايرهفاصله از مرزC  اي ابرصفحة دايرهرابطة بين اندازه
اين  گيرند، خارج از مرز قرار ميست كه ي اهايهدهندة بخشي از دادشود و نشانكه توسط كاربر تعيين مي  fكند. پارامتر بندي اشتباه را كنترل ميو خطاي طبقه

  :شودميگونه تعريف 

)7       (                                                                                                                                                                               𝑓 =  
شود. وقتي كه ساخته مي =2/0fباشد، با  پشتيبانتوصيف داده بردار ها، بايد داخل مرز از نقاط داده %80تعداد مشاهدات هدف است. براي مثال، وقتي كه  Nكه 

f  شود.بندي اشتباه در طبقة هدف بزرگتر ميشود اما خطاي طبقهتر ميكوچكاي ابرصفحة دايرهافزايش يابد، اندازة  3/0به  2/0از  

  الگرانژ حل شود:تواند به وسيلة رابطة تابع هدف و محدوديت ارائه شده مي

)8(                                                                         L 𝑅، 𝑎، 𝛼ᵢ، ɣᵢ، 𝜉ᵢ =  𝑅 + 𝐶 ∑ 𝜉ᵢ − ∑ 𝛼ᵢ 𝑅 + 𝜉ᵢ − ‖𝑥ᵢ − 𝑎‖ − ∑ ɣᵢ𝜉ᵢ    

  ضرايب الگرانژ هستند. ɣᵢ≥0و  αᵢ≤0كه 

  كند:هاي زير را ايجاد ميو برابر صفر قرار دادن آنها، محدوديت ξᵢو  R , aبا توجه به   Lمشتقات جزئي  

)9                             (                                                                                                                                                         ∑ 𝛼ᵢ = 1  
)10(                                                                                                                                                                           a=∑ 𝛼ᵢ𝑥ᵢ     
)11                      (                                                                                                                                                       𝛼 = 𝐶 − 𝛾 

  شود به:جايگزين شوند، مسئلة بهينه سازي تبديل مي )8( رابطهها در هنگامي كه اين محدوديت

)12  (                                                                                                                                     𝐿 = 𝛼 𝑥 ⋅ 𝑥 − 𝛼 𝛼 𝑥 𝑥  

∑  و  αᵢ ≤C ≥0را با دو محدوديت  αᵢ ، مقادير)12( رابطهتوان با به حداكثر رساندن مي )،αᵢ )i=1,2,…,Nمحاسبة مقادير براي  αᵢ =   بدست آورد.  1

داخلي با توابع  ضربكردن  تري را به وسيلة جايگزينتواند مرزهاي تصميم منعطفمي پشتيبانتوصيف داده بردار متداول، الگوريتم  ماشين بردار پشتيبانمانند 
  جايگزين كرد: )12( رابطهداخلي در  ضربتوان با كرنل، ايجاد كند. به عنوان مثال، تابع كرنل گوسين زير را مي

)13           (                                                                                                                                           K 𝑥 ⋅ 𝑥 = exp −  
را  aو مركز  z كه فاصلة بين نقطة D، آمارة  zكند. با توجه به نقطة را كنترل مي پشتيبانتوصيف داده بردار است كه پيچيدگي مرز  گوسيعرض كرنل  s˃0كه 

  تواند به وسيلة رابطة زير محاسبه شود:گيرد، مياندازه مي

)14     (                                                                                                          𝐷2 = 𝑘 𝑧 ⋅ 𝑧 − 2 ∑ 𝛼𝑖𝐾 𝑧 ⋅ 𝑥𝑖𝑖 + 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑘 𝑥𝑖 ⋅ 𝑥𝑗𝑖𝑗  

                                                            
1 hypersphere 
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با مقادير تحت كنترل بردار ضرايب پروفايل خطي ساده فرض برابر  zمقادير پارامترهاي مدل پروفايل معلوم هستند، نقطة  2در اين مقاله، با توجه با اينكه در فاز 

0شود (مي

1

z
β

β

 
=  
 

كه در هر نمونه تنها يك رابطة پروفايلي موجود است، در اين مقاله فرض  ها). همچنين برخالف اكثر تحقيقات انجام شده در حوزة پروفايل

بردار  4توان ، مي2بنابراين، در هر نمونة جديد در فاز  پاسخ و مستقل وجود دارد. مقادير متغيرهايسري  4رابطة پروفايلي با استفاده از  4شود در هر نمونه مي

( ضرايب پروفايلي
0301 02 04

1311 12 14

ˆˆ ˆ ˆ
, , ,

ˆˆ ˆ ˆ
ββ β β

ββ β β

      
      
            

هاي موجود جايگذاري از دادهگيري با سپس با استفاده از روش بوت استرپ كه نوعي نمونهبرآورد كرد.  )

02بردار ضرايب متفاوت ايجاد كرد. به عنوان مثال يكي از بردارهاي بوت استرپي ايجاد شده  16بردار ضرايب برآوردشده،  4توان از است، مي

14

ˆ

ˆi

β

β

 
=  
  

β  براي)

1, 2,...,16i ,1(  jو  iضرايب است. ) = 2,...,16i ,1و  = 2,...,16j استرپ بدست آمده از نمونة فاز دو بوت شمارة بردار )14ي (موجود در رابطه) =
𝛼شود. ضرايب الگرانژ محاسبه مي رابطة فوقاسترپي، فاصلة كرنل براي هاي بوتبا انتخاب تمام حاالت از بين داده سپس .است تواند بوسيلة به حداكثر مي 𝛼 و 

∑  و αᵢ ≤C ≥0، با استفاده از دو محدوديت )12( رابطهرساندن  𝛼ᵢ =     دهندة فاصلة كرنل است.نيز نشان Kآيد. بدست   1

باشد. بنابراين براي محاسبه تواند عددي كوچكتر از صفر شود، يعني اين آماره نميمشخص است كه فقط اعداد مثبت را شامل مي 𝐷با توجه به فرمول آمارة 
طول  ميانگينسازي به منظور دستيابي به حدود كنترل فقط نياز به حد كنترل باال وجود دارد. براي بدست آوردن حد كنترل باال در اين روش از رويكرد شبيه

و در نتيجه محاسبه ميانگين طول دنباله در  مطلوب 1خطاي نوع احتمال ) تحت كنترل مطلوب استفاده شده است. بعد از مشخص كردن ميزان ARLدنباله (
براي هر نمونه آمارة كنترل  2گيري در فاز . در ادامه با نمونهشودحاصل ميسازي، حد كنترل باال بار شبيه 5000يط تحت كنترل، با استفاده از نتايج حاصل از اشر

شود كه فرآيند خارج از كنترل است. فرض مي ،آن بزرگتر و يا برابر با حد كنترل باال باشد در صورتي كه مقدار شود.و سپس با حد كنترل مقايسه ميساخته شده 
  تواند دوباره به كار خود ادامه دهد.حال بايد فرآيند متوقف شود و اقدامات اصالحي الزم صورت پذيرد و سپس فرآيند مي

  گونه بيان كرد:توان اينگام ميبهت خالصه و گامرا به صور 2در فاز طراحي نمودار كنترل مورد نظر  پيشنهاديمراحل 

   كه شامل مقادير متغير پاسخ و مستقل است. 2پروفايل خطي ساده در هر نمونه براي پايش در فاز  4گام اول: توليد 

پروفايل  4(با توجه به گام اول و موجود بودن است  كه در گام قبل توليد شدهمورد نظر  نمونة 4با استفاده از  گام دوم: بدست آوردن مقادير بردار ضرايب پروفايلي،
  . )برآورد كرد βبردار  4توان در هر نمونه مي

موجود هاي گيري باجايگذاري از ميان داده(بوت استرپ نوعي روش نمونه. استرپ با استفاده از نمونة بدست آمده در مرحلة قبلهاي بوتگام سوم: ساخت نمونه
 4حالت انتخاب متفاوت و براي شيب نيز  4بردار دومتغيره از برآورد ضرايب پروفايل حاصل شده است، براي عرض از مبدا  4است و با توجه به اينكه در گام دوم 

نمونه متفاوت در  16 ز اينكه همة(جهت حصول اطمينان ا توان ايجاد كرد.نمونه بوت استرپي متفاوت مي 16حالت انتخاب متفاوت وجود دارد كه در مجموع 
و  شوندنمونه تكرار مي 500نمونه متفاوت در اين  16در نظر گرفته شده است كه  500استرپ استرپي موجود باشد، تعداد تكرارهاي بوتهاي بوتگيرينمونه

  )شوند.هاي تكراري حذف ميسپس نمونه

𝛼سازي مقادير ضرايب الگرانژ گام چهارم: بهينه           ريزي كوادراتيك با هدف ماكزيمم كردن تابع) كه با استفاده از برنامه14( در رابطة 𝛼 و 

   
16 16

1 1, 1
( . ) ( . )

i i i i j i j

i i j

α α α
= = =

′ − β β β β  0هاي مورد نظر  در نظر گرفتن محدوديتبا < 𝛼 < ∑ و 1 αᵢ = (شود. (الزم به ذكر است كه انجام مي 1

.i jβ β( دهد.)ضرب داخلي دو بردار را نشان مي  

  :شودانجام ميگام پنجم: به منظور محاسبة آماره كنترل چهار مرحله زير 

(يعني  2استرپ در فاز هاي بدست آمدة بوتتركيب) از مجموعة داده 16هاي متفاوت موجود دوتايي (محاسبه كردن فاصلة كرنل بين تمام تركيب •

يمحاسبه
16

1, 1
( . )

i j i j

i j

Kα α
= =
 β β(  

  يو مقادير ضرايب تحت كنترل پروفايل مورد نظر يعني محاسبه 2استرپ در فاز هاي بدست آمده بوتمحاسبة فاصلة كرنل بين داده •
16

1
( . )

i i

i

Kα
=
 z β    

  خواهد شد.) 1تابع كرنل برابر با محاسبة فاصلة كرنل بين نمونة مورد نظر براي پايش با خودش (كه اين مقدار با توجه به  •

  )14ي (جمع سه مقدار بدست آمده از مراحل قبلي با ضرايب تعريف شده براي هر كدام با توجه به رابطه •

  تحت كنترل مطلوب ARLسازي تا دستيابي به گام ششم: بدست آوردن مقدار حد كنترل باال با استفاده از شبيه
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  آمده در گام پنجم با حد كنترل گام ششم گام هفتم: مقايسه مقدار آمارة بدست

، مقدار طول دنباله هشود و در صورت خارج از كنترل بودن آمارگام هشتم: در صورت تحت كنترل بودن آماره، به گام اول باز گذشته و نمونة بعدي پايش مي
  شود.محاسبه مي

          بار  5000به تعداد  9تا  1تكرار گامهاي گام نهم: 

  به عنوان معيار سنجش عملكرد نمودار كنترل پيشنهادي )ARL( بدست آوردن مقدار ميانگين طول دنباله گام دهم:

  

  شود. ارزيابي و تحليل ميسازي و معيار ميانگين طول دنباله ، عملكرد روش پيشنهادي با استفاده از شبيه4در ادامه و در بخش 

  

 سازيو تعيين حدود كنترل از طريق شبيه 𝑫𝟐هاي با استفاده از آماره 2هاي پروفايلي در فاز كنترل پيشنهادي با مشخصه نمودارارزيابي عملكرد . 4
سازي تكرار شبيه 5000از ، است پشتيبانتوصيف داده بردار اي محور بدست آمده از طبقهيك نمودار، كه 𝐷كنترل نمودار ارزيابي عملكردمنظور بهدر اين مقاله، 

2كارلو براي ارزيابي عملكرد نمودار كنترلمونت
D حد  بر اين اساسشود و ميفرض  200مقدار ميانگين طول دنباله در شرايط تحت كنترل شود. استفاده مي

2كنترل باالي نمودار كنترل
Dشود. مدل تحت كنترل پروفايل خطي ساده مورد نظر به صورت سازي محاسبه ميدر شرايط تحت كنترل با استفاده از شبيه

3 2ij i ijy x ε= +  است. +
ijεپيشنهادي استفاده شده است. دو  نمودارها در همچنين دو توزيع براي توليد دادهتوزيع هستند. ها عناصر خطا و مستقل و هم

3بردار  با توجه به مقادير پارامترهاي مدل تحت كنترل،توزيع انتخاب شده، توزيع نرمال و توزيع گاما هستند. 
2
 

=  
 

z  2در آمارة
D شود.در نظر گرفته مي 

هاي انتخاب شده، چهار پارامتر از در هر يك از توزيع براي بررسي عملكرد نمودارشود. در نظر گرفته مي 8و  6، 4، 2 برابر باو  متغير مستقل نيز ثابتمقادير 
  شود. مشخصة كيفي پروفايلي فرآيند براي توزيع نرمال و سه پارامتر براي توزيع گاما تغيير داده مي

  

  هاي نرمالبا توزيع داده 𝑫𝟐سازي و ارزيابي عملكرد نمودار كنترل . شبيه 1,4

در پروفايل مورد نظر از توزيع نرمال پيروي كنند، مورد بررسي و در نتيجه مشاهدات نمودار در شرايطي كه عناصر خطا  عملكردكنترل پيشنهادي، ابتدا  در نمودار
هاي آنها از تابع كه داده پشتيبانتوصيف داده بردار  ساده براساسنمودار كنترل پيشنهادي با مشخصة كيفي به صورت پروفايل خطي در اين بخش،  .گيردقرار مي

پارامتر (كنترل، تغيير در عرض از مبدأ  . چهار تغيير در پارامترهاي پروفايلي نمودارشوندكنند بررسي ميتوزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس يك پيروي مي 𝛽 ( تغيير در شيب ،)پارامتر 𝛽 ( زمان و تغيير در واريانس عناصر خطاي پروفايل در عرض از مبدأ و هم شيب معادلة رگرسيوني پروفايل به صورت هم، تغيير هم
)2σ(  .شوند.ميشود و سپس ضرايب هر يك برآورد پروفايل با استفاده از تغييرات مورد نظر توليد مي 4، تعداد 2در هر نمونه در فاز بررسي خواهند شد  

𝛽، تغيير در عرض از مبدأ مشخصة كيفي پروفايل خطي ساده است، كه با استفاده از رابطة 𝐷 ين تغيير مورد نظر براي نمودار كنترل پيشنهادياول + 𝜆𝜎  كه
) قرار 2/0-2در بازة ( 2/0افزايشي يكسان  اي تغييرات با شيبكند، انجام خواهد شد. مقادير تعيين شده براضافه مي 𝛽را به پارامتر تحت كنترل  𝜆𝜎مقدار 
دومين تغيير در پارامتر شيب انتخاب شده  قابل مشاهده است. 1سازي نمودار براي اين تغيير در جدول مقادير ميانگين طول دنباله بدست آمده از شبيه گيرند.مي

𝛽است. در ادامه با ايجاد تغيير به وسيلة رابطة  + 𝜌𝜎  در مقدار تحت كنترل پارامتر𝛽 در نمودار كنترل پيشنهادي 𝐷  مقادير ميانگين طول دنبالة بدست آمده
تغييرات تحت پيشنهادي  يانگين طول دنباله براي نمودارمقادير م نيز 3در جدول شده است.  گزارش 2در جدول  )2/0-2(در بازة  0,2براي تغييرات با شيب ثابت 

پروفايلي مربوط به تغيير  مشخصهآخرين تغيير مورد نظر در پارامترهاي  شوند.نشان داده مي γσبا استفاده از يك ضريب به صورت  خطا در واريانس عناصر
λاز رابطة  است. اين امر با استفاده 𝛽و  𝛽زمان در هم + ρ𝑥 = �̅�و  0 =   شوند.    خالصه مي 4آن در جدول  ميانگين طول دنباله و نتايج شودانجام مي 5

  

0βبه  0βاز عرض از مبدأ  تحت تغييرات در نمودار كنترل پيشنهادي . مقادير ميانگين طول دنباله 1جدول  λσ+در توزيع نرمال  

λ  2/0  4/0  6/0  8/0  1  2/1  4/1  6/1  8/1  2  

1ARL  4/182  8/139  3/94  1/58  5/35  2/22  9/13  4/9  4/6  8/4  

  

1βبه  1βتحت تغييرات در شيب از  نمودار كنترل پيشنهادي . مقادير ميانگين طول دنباله2جدول  ρσ+ در توزيع نرمال  

ρ  2/0  4/0  6/0  8/0  1  2/1  4/1  6/1  8/1  2  

1ARL  5/189  2/165  125  8/83  8/49  25  6/10  8/3  7/1  1/1  
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  در توزيع نرمال γσبه  σ ات در واريانس عناصر خطا ازتحت تغيير نمودار كنترل پيشنهادي ميانگين طول دنباله مقادير. 3جدول 

γ  2/1  4/1  6/1  8/1  2  2/2  4/2  6/2  8/2  3  

1ARL  8/45  3/18  9/9  3/6  8/4  8/3  2/3  8/2  5/2  3/2  

  

λزمان در عرض از مبدا و شيب ات همتحت تغييرنمودار كنترل پيشنهادي ميانگين طول دنباله  مقادير .4جدول  + ρ𝑥 = �̅�و   0 =   در توزيع نرمال 5

ρ  2/0-  3/0-  4/0-  5/0-  6/0-  7/0-  8/0-  9/0-  1-  

1ARL  6/32  2/10  4/4  4/2  6/1  3/1  1/1  04/1  02/1  

  

، با افزايش ميزان زمان در شيب و عرض از مبدأو تغيير هم عناصر خطا ،𝛽  ،𝛽تغيير  هر چهارمقادير ميانگين طول دنباله در  ،4تا  1با توجه به نتايج جداول 
كه در  𝛽در ارتباط با تغييرات  .در شناسايي تغييرات بزرگ عملكرد بهتري نسبت به تغييرات كوچك دارد 𝐷 كنترل پيشنهادي نمودارد و نيابتغيير كاهش مي

يابد شود نتايج بهبود ميتر ميهرچه مقادير تغيير بزرگ ،𝛽آن ذكر شده است، مانند شناسايي تغييرات در  خارج از كنترل مقادير ميانگين طول دنبالة 2جدول 
در تمامي تغييرات  3د. در شناسايي تغييرات واريانس در جدول كندر شيب كمي ضعيف عمل مي ترنمودار در شناسايي تغييرات كوچك اين ولي به طور كلي

نيز كند زمان در شيب و عرض از مبدأ را بررسي ميكه تغيير هم 4اين موضوع در جدول  دهد.از خود نشان ميعملكرد بسيار مناسبي كنترل پيشنهادي نمودار 
 .خوردبه چشم مي

كشف تغييرات متوسط و بزرگ در پارامترهاي رابطه در گيري كرد كه اين نمودار توان اينگونه نتيجهمي كنترل پيشنهادينمودار  عملكرد مورد طوركلي دربه
كمي ضعيف تغييرات كوچك در شيب پروفايل  شناسايي در پروفايلي زماني كه عنصر خطا از توزيع نرمال پيروي مي كند از عملكرد مناسبي برخوردار است ليكن

  از عملكرد مطلوبي برخوردار است.زمان در شيب و عرض از مبدأ در شناسايي تغيير همكنترل پيشنهادي . همچنين نمودار كندعمل مي

  

  هاي گامابا توزيع داده 𝑫𝟐 ي و ارزيابي عملكرد نمودار كنترلسازشبيه .2,4

كه عناصر خطا از  پشتيبانتوصيف داده بردار نمودار كنترل پيشنهادي با مشخصة كيفي به صورت پروفايل خطي ساده براساس ارزيابي عملكرد در اين بخش، 
. اولين تغيير مورد نظر تغيير در عرض از مبدأ رابطة رگرسيوني مشخصة كيفي پروفايل خطي ساده شودانجام ميكنند، ) پيروي مي1و1توزيع گاما با پارامترهاي (

𝛽است، كه با استفاده از رابطة  + 𝜆𝜎  كه مقدار𝜆𝜎  را به پارامتر تحت كنترل𝛽 مقادير شوندگزارش مي 5و نتايج در جدول  كند، انجام خواهد شداضافه مي .
𝛽. در ادامه با ايجاد تغيير به وسيلة رابطة اندقبل درنظر گرفته شدهت برابر با حالت تعيين شده براي تغييرا + 𝜌𝜎 شيب در مقدار تحت كنترل پارامتر 𝛽 در 

ميانگين طول  مقادير بدست آمدة نيز 7در جدول  .اندنشان داده شده 6و نتايج در جدول  بدست آمده استنمودار كنترل پيشنهادي مقادير ميانگين طول دنبالة 
λ . اين امر با كمك گرفتن از رابطةاندخالصه شده  𝛽و  𝛽زمان در هم اتتغييربراي دنباله  + ρ𝑥 = �̅�و  0 = شود، كه با ايجاد رابطه در ضرايب، انجام مي 5

  كند. طور همزمان تغيير ايجاد ميدر هر دو به

  

0βبه  0βتحت تغييرات در  عرض از مبدأ از  پيشنهادينمودار كنترل  مقادير ميانگين طول دنباله. 5جدول  λσ+در توزيع گاما  

λ  2/0  4/0  6/0  8/0  1  2/1  4/1  6/1  8/1  2  

1ARL  9/102  1/52  3/28  4/15  2/9  8/5  4/3  8/2  2/2  8/1  

  

1βبه  1βتحت تغييرات در  شيب از نمودار كنترل پيشنهادي مقادير ميانگين طول دنباله . 6جدول  ρσ+ در توزيع گاما  

ρ  2/0  4/0  6/0  8/0  1  2/1  4/1  6/1  8/1  2  

1ARL  7/205  7/196  2/157  2/120  4/74  9/35  3/14  5/6  4/3  3/2  

  

λزمان در عرض از مبدا و شيب ات همتحت تغيير نمودار كنترل پيشنهادي ميانگين طول دنباله مقادير .7جدول  + ρ𝑥 = �̅�و   0 =   در توزيع گاما 5

ρ  2/0-  3/0-  4/0-  5/0-  6/0-  7/0-  8/0-  9/0-  1-  

1ARL  8/8  1/3  7/1  3/1  1/1  08/1  03/1  02/1  01/1  
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در اين توزيع نيز  است.قدرت نمودار افزايش يافته  تغييرات،انتظار با افزايش مقادير  برطبقشود كه در هر سه تغيير مد نظر مشخص مي 7-5با بررسي جداول 
ليكن در شناسايي ساير تغييرات عملكرد مناسبي از  در شناسايي تغييرات كوچك در شيب ضعيف عمل كرده است. كنترل پيشنهادي نمودار ،نرمال توزيعمانند 

  خود نشان داده است. 

 توان گفت كه نمودارمي براي خطاي تصادفي دو توزيع نرمال و گاما پروفايل خطي ساده بابراي پايش  كنترل پيشنهادي نمودارعملكرد  در بررسي و مقايسه

طوريكه از سه تغيير يكسان بهرا سريعتر شناسايي كرده است  غيرنرمال خطاي تصادفي با توزيعاده تغييرات در پارامترهاي پروفايل خطي س، كنترل پيشنهادي
از خود هاي طول دنبالة كمتري را در توزيع نرمال نسبت به توزيع گاما ميانگين كنترل پيشنهادي نمودار،  𝛽براي دو توزيع تنها در حالت تغيير در  بررسي شده

  است.  از خود نشان داده پارامترهاي عرض از مبدا و شيبزمان در را در تغيير هم عملكرد خودبهترين  تحت دو توزيع مختلف نمودار بعالوه اين. نشان داده است

  

  براي مطالعه آتي هاو پيشنهاد گيرينتيجه. 5

 توسعه داده شد. 2براي پايش پروفايلهاي خطي ساده در فاز  پشتيبانتوصيف داده بردار  بر اساس رويكرد اي محورطبقهيكيك نمودار كنترل ، مقالهدر اين 

طول دنباله  ميانگينمختلف در پارامترهاي پروفايلهاي خطي ساده با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو و معيار  تغييراتعملكرد نمودار كنترل پيشنهادي تحت 
دفي پروفايل خطي ساده انجام شد و عملكرد روش پيشنهادي تحت دو توزيع نرمال و گاما مورد ارزيابي شد. همچنين آناليز حساسيت روي توزيع خطاي تصا

از عملكرد مناسبي برخوردار است.  پروفايلتحليل قرار گرفت. به طور كلي نتايج نشان داد كه روش پيشنهادي در كشف تغييرات متوسط و بزرگ در پارامترهاي 
اي تصادفي حاكي از بهتر بودن عملكرد روش پيشنهادي تحت توزيع گاما است و بر اساس اين توزيع مقادير متوسط همچنين آناليز حساسيت روي توزيع خط

تواند شامل پروفايلهاي چند متغيره يا غير خطي ميبراي پايش انواع ديگر پروفايلها  اي محورطبقهنمودارهاي يكآيند. استفاده از طول دنباله كمتري بدست مي
براي پايش پروفايلها  روش تجزيه و تحليل متمايزهمچنين استفاده از ساير روشهاي طبقه بندي يك طبقه اي همچون  تحقيقات آتي مدنظر قرار گيرد.به عنوان 

  تواند موضوع جذابي براي محققان علم مهندسي كيفيت باشد. مي
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