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كند. گاهي اوقات رابطه بين يک متغير پاسخ و يک يا چند متغير مستقل، كيفيت يک محصول يا عملکرد يک فرآيند را تعيين مي چکيده

ها توسط محققان مختلف مورد بررسي قرار گرفته فايلنامند. انواع مختلف پرومحققان علم كنترل فرآيند آماري اين رابطه را پروفايل مي
هاي يافته، متغير پاسخ از توزيعهاي خطي تعميمباشد. در پروفايليافته ميها مبتني بر الگوهاي خطي تعميماست. يک نوع از اين پروفايل
شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چند اليه براي  كند. در اين مقاله يکاي، پواسون، نمايي و گاما پيروي ميخانواده نمايي شامل دوجمله

سازي و يک هاي پواسون و تشخيص پارامتر عامل هشدار طراحي شده است. عملکرد شبکه پيشنهادي با استفاده از شبيهپايش پروفايل
دهنده عملکرد مناسب شبکه طراحي شده در پايش فرآيند و تشخيص مثال عددي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان

در كشف شيفت در پارامترهاي  𝑇2پارامتر عامل هشدار است. در انتها عملکرد شبکه عصبي پيشنهادي با نمودار كنترل مبتني بر آماره 
 پروفايل پواسون مقايسه گرديده است.

 
 يافتهكنترل فرآيند آماري، پروفايل پواسون، شبکه عصبي مصنوعي، پرسپترون چنداليه، الگوي خطي تعميمکلمات کليدي 

 

 

 

 مقدمه -1

 ي، نمودارهايند آماريگذشته در حوزه كنترل فرآ يهادر دهه
 يهايژگي( و1924در سال  1كنترل )ارائه شده توسط شوهارت

كنترل مورد  يدهد. نمودارهايش قرار ميندرا مورد پايفرآ يفيك
به دو دسته  يمورد بررس يهايژگياستفاده با توجه به تعداد و

 ياز نمودارها ياند. بعضشده يبندره طبقهيمتغره و چنديمتغتک
ن يانگيو م ي، جمع تجمع�̅�نمودار كنترل ل يكنترل از قب

 يجمع تجمع يره و نمودارهايمتغ، تکييموزون نما متحرک
، 𝑇2ره و يچندمتغ يين متحرک موزون نمايانگيره، ميچندمتغ
ک ي يفيك يهايژگياوقات و ي[. گاه1ره هستند ]يچندمتغ

ا چند يک ير پاسخ و ين متغيله رابطه بيند بوسيا فرآيمحصول 
                                                           
1Shewhart 

 يدر ط ن رابطه كهيرند. ايگيقرار م ير مستقل مورد بررسيمتغ
از محققان قرار گرفته است،  يارير مورد توجه بسياخ يهاسال
، يا، چندجملهيتواند خطين رابطه ميشود. ايده ميل ناميپروفا

 افته باشد.يميتعم ي، و خطيرخطيغ

2مستک
 6و وودال 5[، محمود3] 4ليو بر3[، استوور2] و همکاران 

و  10نيج [،6] 9سانگيو ت 8[، وانگ5] و همکاران 7[، گوپتا4]
زاده و همکاران [، كاظم9[، وودال و همکاران ]8و  7] 11يش

                                                           
2Mestek 
3 Stover 
4 Brill 
5Mahmoud 
6Woodall 
7 Gupta 
8 Wang 
9 Tsung 
10 Jin 
11 Shi 
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[ 12]2نيو آلبا 1[ و كنک11همکاران ] و يماني[، سل10]
 ان كردند.يها را در صنعت بليمختلف پروفا يعمل يكاربردها

ان يب يرا برا يرخطيون غيک مدل رگرسي[ 13] 4تيو را 3واكر
از عمق مورد استفاده  يتخته نئوپان به عنوان تابع يتراكم عمود

ن يرا ب يون خطيک رگرسي[ 12] نيقرار دادند. كنگ و آلبا
ان يان گاز و جريكننده جرشده توسط كنترل يريگفشار اندازه

ن گشتاور و ي[ رابطه ب14] و همکاران يريكار بردند. امگاز به
مورد  ياچندجملهون يک رگرسيق يدور موتور خودرو را از طر

 قرار دادند.  يبررس

در  يامطالعات گسترده يخط يهاليش پروفايدر رابطه با پا
و  5ميقرار گرفته است. ك ياول و دوم مورد بررس يفازها

 يين متحرک موزون نمايانگيسه نمودار كنترل م [15] همکاران
كار ها بهماندهيانس باقيب و واريش عرض از مبدأ، شيپا يبرا
 يخط يک مدل آماريه ي[ بر پا16] و همکاران ياكيند. نبرد
 يخط يهاليش پروفايافته و نمودار كنترل دامنه به پايميتعم

بر اساس آماره نسبت  [17و همکاران ] 6ساده پرداختند. زو
اول و  يساده در فازها يخط يهاليش پروفايبه پا يينمادرست

كنترل  ي[ از نمودارها18و همکاران ] ييدوم اقدام نمودند. سقا
 استفاده كردند.  يل خطيش پروفايپا يبرا يجمع تجمع

 يهاليل پروفايتر از قبدهيچيپ يهاليش پروفايپا يبرا
ها از روش يافته بعضيميتعم يو خط يرخطي، غياچندجمله

[ با استفاده از 10] زاده و همکارانشنهاد شده است. كاظميپ
 کيلجست يهاليش پروفايشده به پا يطراح يهاروش

را 𝑇2 ن نمودار كنترل ي[ چند19] و همکاران 7هيپرداختند. 
شرفي و قرار دادند.  يک مورد بررسيل لجستيش پروفايپا يبرا

-درست [ با استفاده از روش برآوردكننده حداكثر20همکاران ]
اي در پايش فاز دوم نمايي به شناسايي زمان واقعي تغيير پله

[ اثر 21] اند. كوشا و اميريپرداخته کيلجستهاي پروفايل
حضور خودهمبستگي بين مشاهدات در سطوح مختلف متغير 

 يقرار داده و روش يمورد بررس ون لجستيک رايمستقل در رگرس
درنظر  يافته را برايميتعم يخط يبيترك يهابر مدل يمبتن

 ا ارائه دادند.هلين نوع از پروفايش ايو پا يگرفتن خود همبستگ

                                                           
1 Kang 
2Albin 
3 Walker 
4 Wright 
5 Kim 
6Zou 
7Yeh 

ص و يتشخ يبرا يمصنوع يک شبکه عصبين مقاله يدر ا
شود. يپواسون توسعه داده م ليها در پروفافتيش ييشناسا

ل پواسون يش پروفايپا يبرا يمورد بررس يمصنوع يشبکه عصب
 ين مقاله مروريشنهاد شده است. در بخش دوم ايدر فاز دوم پ

 𝑇2ره يكنترل چندمتغون پواسون و نمودار يكوتاه به رگرس
و كاربرد  يمصنوع يم داشت. در بخش سوم، شبکه عصبيخواه

مورد بحث واقع خواهد شد. در  يند آماريآن در كنترل فرآ
ل يدر پروفا يمصنوع يعصب بخش چهارم، درباره كاربرد شبکه

 يبرا يک مثال عدديپواسون بحث خواهد شد. در بخش پنجم 
ن يسه بيمقاشود. يستفاده ما يشنهاديشبکه پ عملکرد يبررس

ز در بخش پنجم ين 𝑇2و نمودار كنترل  يشنهاديعملکرد شبکه پ
در بخش ششم  زين يآت شنهاداتيو پ يريگجهينتارائه خواهد شد. 

 شود.يمارائه 

 اتيکل -2

ره يون پواسون و نمودار كنترل چندمتغيمدل رگرس ن بخشيدر ا 𝑇2 شود.يمح داده يتوض 

 ون پواسونيمدل رگرس -2-1

هاي رگرسيون پواسون يک تکنيک مناسب براي مطالعه داده
[. وقتي متغير 22] (1997و همکاران  8شمارشي است )كلنبوم

( را اخذ 0،1،2پاسخ در مسئله تنها مقادير صحيح نامنفي )...،
شود. در اين الگو متغيرهاي كند از رگرسيون پواسون استفاده مي

𝑦1پاسخ  , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 يع مستقل با از توز𝐸(𝑦𝑖) = 𝜆𝑖  و 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑖) = 𝜆𝑖 كنند. در يک مدل رگرسيون پواسون تبعيت مي
گيرد. در هر آزمايش آزمايش مستقل صورت مي 𝑛شود فرض مي 𝑝  متغير مستقل𝒙𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝)𝑇  در نظرگرفته شده

𝑦𝑖 (𝑖صورت است. متغير پاسخ به = 1,2, … , 𝑛 نشان داده )
كند و پيروي مي 𝜆𝑖پواسون با پارامتر  از توزيع 𝑦𝑖شود. هر مي

صورت تواند منفي باشد. تابع پيوند اين مدل بهمقادير آن نمي
 شود.( بيان مي1رابطه )

(1)   𝑔(𝜆𝑖) = 𝑙𝑜𝑔(𝜆𝑖) = 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

𝜷 ،(1) در رابطه = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝)𝑇  بردار پارامترهاي مدل
𝑥𝑖1 1است. معموالً  نيز عرض از  𝛽1شود. در نظر گرفته مي ≡

صورت رابطه توان بهمبدأ است. مدل رگرسيون پواسون را مي
 ( ساده كرد.2)

                                                           
8Kleinbaum 
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(2     )                            𝜆𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝒙𝑖𝑇𝜷) = 𝑒𝑥𝑝 (𝜂𝑖) 

𝜂𝑖كه در اين رابطه  = 𝒙𝑖𝑇𝜷 = ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘𝑝𝑘=1 گوي خطي پيش
 است.

برآوردكننده در اين مدل به منظور برآورد پارامترهاي مدل از 
نمايي توأم شود. تابع درستاستفاده مينمايي درستحداكثر  𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 شود.( تعريف مي3صورت رابطه )به 

(3)    𝐿(𝝀; 𝒚) = ∏ 𝑒−𝜆𝑖 (𝜆𝑖)𝑦𝑖𝑦𝑖! = 𝑒− ∑ 𝜆𝑖𝑛𝑖=1 ∏ (𝜆𝑖)𝑦𝑖𝑛𝑖=1∏ 𝑦𝑖!𝑛𝑖=1𝑛𝑖=1 

𝝀كه  = (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛)𝑇  و𝒚 = (𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛)𝑇  است. با
 ( داريم:3لگاريتم گرفتن از رابطه )

(4)                            𝑙(𝜷; 𝒚) = − ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝒙𝑖𝑇𝜷) +𝑛𝑖=1 

                        ∑ 𝑦𝑖 ln(𝑒𝑥𝑝(𝒙𝑖𝑇𝜷)) − ∑ ln (𝑦𝑖!)𝑛𝑖=1𝑛𝑖=1 
برقرار  (5)رابطه  𝜷( نسبت به 4با مشتق گرفتن از رابطه )

 خواهد شد.

(5 )   𝜕𝑙(𝜷;𝒚)𝜕𝜷 = −𝑿𝑇 𝑒𝑥𝑝(𝒙𝑖𝑇𝜷) + 𝑿𝑇𝒚 = 𝑿𝑇(𝒚 − 𝝁) 

دست آمده از الگوي رگرسيون پواسون با با مقايسه معادالت به
 شود كه روشرگرسيون لجستيک اين نتيجه حاصل مي

توان الگو معادل است. لذا مينمايي براي اين دو درستحداكثر
نشان داد كه الگوريتم استخراج ضرايب رگرسيون پواسون دقيقاً 

-از مطالب بيان شده در مورد رگرسيون لجستيک تبعيت مي
 [.23كند]

(6  )                                     �̂� = (𝑿𝑇�̂�𝑿)−1𝑿𝑇�̂�𝒒 

𝑿كه  = (𝑿1 , 𝑿2 , … , 𝑿𝑛)𝑇  و�̂� = 𝑑𝑖𝑎𝑔[�̂�1, �̂�2, … , �̂�𝑛] 
نمايش داده  1 هاي تخمين پارامتر در فلوچارت شکلاست. گام
 شده است.

 
 : الگوريتم محاسبه پارامترهاي مدل رگرسيون پواسون1شکل 

 𝑻𝟐رهيچندمتغ نمودار کنترل -2-2

ک در يهاي لجستمنظور پايش پروفايل به [19يه و همکاران ]
براي  𝑇2آماره استفاده كردند.  𝑇2فاز اول از نمودارهاي كنترل 

 :شودتعريف مي (7)رابطه صورت ام به𝑗نمونه 

(7    )                      𝑇𝑗2 = (�̂�𝑗 − 𝜷0)𝑇∑0−1(�̂�𝑗 − 𝜷0) �̂�𝑗  بردار پارامترهاي مدل براي پروفايل𝑗 ام و𝑆  ماتريس
صورت به 𝑆در حالت تحت كنترل است. مقدار  �̂�𝑗كوواريانس 

 شود.بيان مي (8رابطه )

(8 )                                             𝑆 = ( 𝜎12 𝜌𝜎12𝜌𝜎012 𝜎22 ) 

و  𝛽برآورد  يرا برا يمتفاوت يهاروش 𝑇2 يهر كدام از نمودارها 𝑆 ها نشان دادند نمودار كنترل ارائه كردند. آن𝑇𝐼2 س يكه ماتر
هر نمونه  يهاانسين برآورد كوواريانگيق ميانس آن از طريكووار

ار موثر است. يرات بسييص تغيشود در تشخيمفروض برآورد م
 ي[ برا20و همکاران ] ين نمودار كنترل توسط توسط شرفيا

ت خارج از كنترل در فاز دوم استفاده شده است. يص وضعيتشخ
است.  𝜒2,𝛼2برابر با  𝑇𝐼2نمودار كنترل  يحد كنترل باال برا

( محاسبه 9رابطه ) دوم با استفاده از انس در فازيس كوواريماتر
 شود.يم

(9  )                                               ∑ = (𝑋𝑇𝑊𝑋)−1 
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ون پواسون و يب رگرسيل تشابه نحوه محاسبه ضرايبه دل
ع )خانواده يک و هم خانواده بودن هر دو توزيون لجستيرگرس

 ک،يون لجستيرگرس يبرا 𝑇𝐼2 و استفاده از نمودار كنترل  (يينما
واسون پون يرگرس يبرا 𝑇𝐼2از نمودار كنترل  زين مقاله نيدر ا

 سه استفاده شده است.يو مقا يسازهيجهت شب

و کاربرد آن در کنترل  يمصنوع يعصب يهاشبکه -3
 يند آماريفرآ

ک شبکه ين مقاله يدر ا يشنهاديپ يمصنوع يعصب شبکه
انتشار است. اكنون پس يآموزشتم يه با الگوريپرسپترون چندال

ه و يمختصر در موردشبکه پرسپترون چندال يحيبه ارائه توض
 م.يپردازيانتشار خطا مپس يتم آموزشيالگور

 هيپرسپترون چندال يشبکه عصب -3-1

 ين ساختارهايتراز معروف يکيپرسپترون  يعصب يهاشبکه
ه، ي[. در شبکه پرسپترون چندال24است] يمصنوع يشبکه عصب

ها جمع اند. نورونشخور مرتب شدهيک ساختار پيها در نورون
دهند. يخود را انجام م يهايمرتبط با ورود يهابيار يوزن

 يه خروجيد اليتول يک برايت از تابع تحرين سطح فعاليسپس ا
ر ساده از يک تفسين شبکه يكند. بنابرايمرتبط با خود عبور م

پرسپترون  يشبکه عصب کيدر  است. يخروجـ  يمدل ورود
ه پنهان متصل شده يبه هر نورون در ال يه، هر وروديچندال

ه با يپرسپترون چند ال يک شبکه عصبيساختار  2است. شکل 
ه اول يهر نورون در ال يدهد. خروجيه پنهان را نشان ميک الي

ه دوم يال يه دوم متصل شده است و خروجيبه هر نورون در ال
 يده است.موضوع مهم در طراحيصل گرده سوم متيال يبه ورود

پنهان  يهاهيص تعداد اليه، تخصيپرسپترون چندال يشبکه عصب
 [.25و   24] باشديپنهان م يهاهين اليها در او تعداد نورون

توسط مسئله مورد  يو خروج يه وروديال يهاتعداد نورون
شوند. البته ممکن است در رابطه با تعداد ين مييتع يبررس

ن ييت وجود داشته باشد. در تعيعدم قطع يورود يهانورون
وجود ندارد، اما معموالً  يتيچ محدوديپنهان ه يهاهيتعداد ال

 شود. بعضي از محققان در رابطه نظر گرفته مي ه دريا دو اليک ي

 
 ه پنهانيک اليه با ي: ساختار شبکه پرسپترون چندال2شکل 

ن مطالعات نشان يا انجام دادند. يها مطالعاتهين تعداد الييبا تع
 از است.يه نيده حداكثر پنج اليچيحل هر مسئله پ يداد كه برا

ه كه يسه ال يمصنوع يک شبکه عصبيشروع، استفاده از  يبرا
است،  يه خروجيک اليه پنهان و يک الي، يه وروديک الي يدارا

 يق سعيه پنهان از طرين اليها در اباشد. تعداد نورونيمناسب م
 [. 26] گرددين مييو خطا تع

 يانتخاب گردد كه خطا ياد به گونهيشبکه با يهابيارها و وزن
ن يا يبرا به حداقل رسد. يمصنوع يدر شبکه عصب ينيبشيپ

ه شده است، يگذشته كه توسط كاربر ته يهامنظور از داده
ند معادل با برازش مدل ارائه شده ين فرايگردد. اياستفاده م

شبکه  يموجود است. خطا يآموزش يهاداده يشبکه براتوسط 
مطلوب  يبا خروج يواقع يسه خروجيصورت مقاتواند بهيم

ات، يمورد استفاده در ادب ين تابع خطايترجين گردد. راييتع
صورت مجزا ن تابع هر خطا بهيمجموع مربعات خطا است. در ا

مع گر جيکديگردد و سپس مجذور تمام خطاها با يمجذور م
 گردد.يم

 انتشار خطاپس يتم آموزشيالگور -3-2

[ 27و همکاران] 1توسط روملهارت 1986تم در سال ين الگوريا
، يآموزش يهاتمين الگورياز بهتر يکي مورد استفاده قرار گرفت.

[. اگرچه 28[ و ]25] انتشار استپس يتم آموزشيالگور
مزدوج و لونبرگ  يان كاهشيد مانند گراديجد يهاتميالگور

كنند اما يرفتار م ياز مسائل به خوب ياري[ در بس24ماركوئات ]
ت يط مزياز شرا ياريانتشار در بسپس يتم آموزشيهنوز الگور

درک كردن است.  يبرا ياتم سادهين الگوريدارد. همچن يشتريب
 انتشار استفاده شده است.تم پسين مقاله از الگوريدر ا
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-ان سطح خطا با توجه به وزنيبردار گرادانتشار، در روش پس
ر كوتاه يشود. سپس اگر مسيقابل اصالح شبکه محاسبه م يها
ن حركت به ياوقات ا يابد. گاهييشود، خطا كاهش م يط

ک ين مقدار نزديكه به كمتر يرد، به طوريگيصورت م يآهستگ
گردد. بخش يدار ميپد يبيت حداقل مقدار ترتيشود و درنهايم

بلند  يهاها است. گامدر مورد اندازه گام يريگميصممشکل ت
ن ممکن است از يممکن است به سرعت همگرا شود؛ اما همچن

ر اشتباه حركت كند )اگر سطح خطا يا در مسيجواب عبور كند 
انتشار در آموزش شبکه ک پسينمونه كالس نامتعارف باشد(.

آهسته  يليب تند خيک شياست كه در امتداد  ييجا يعصب
ابد. بر ييگر جهش ميک سمت به سمت ديكند و از يحركت م

كوچک ممکن است در جهت  يليخ يهاعکس آن اگرچه گام
تکرار  يهااد از دورهيازمند تعداد زيح حركت كند اما نيصح

 ثابت است. يب و مقدارياز ش يها نسبتاست. در عمل اندازه گام

كند. يشرفت ميدوره پ انتشار با گذشتتم پسيالگور يبه طور كل
 يواقع يهايبر حسب شبکه و خروج يدر هر دوره، موارد آموزش

سه يشوند. سپس مقدار خطا محاسبه و مقايشنهاد ميهدف پ
-م وزنيتنظ يان سطح خطا براين خطا همراه به گراديشود. ايم

کره يشود. پيند تکرار مين فرآيت ايشود. درنهايها استفاده م
شود كه يمتوقف م ياست. آموزش زمان يتصادفه شبکه، ياول

 يا مقدار خطا به سطح قابل قبوليان برسد، يها به پاتعداد دوره
پرسپترون  يهاا بهبود خطا متوقف شود. كاربرد شبکهيبرسد، 
شبکه،  يجاد طراحيمشخصه، ا يه شامل انتخاب بردارهايچندال

 [.25و آموزش است ] يسازانتخاب تابع فعال

در  يمصنوع يعصب يهاشبکه يريکارگبه -3-4
 يند آماريکنترل فرآ

ش يپا ين ابزارها برايترجياز را يند آماريكنترل فرآ ينمودارها
ن نمودار قادر به ياوقات ا يند است. گاهيفرآ يريرپذييثبات و تغ

از  ياريست. بسيند نيفرآ يدرست خطاها يبندص و طبقهيتشخ
 يهااز جمله شبکه ينيگزيجا يهات روشيفيمحققان كنترل ك

[. 30و  29] نداههاد دادنشيند پيش فرآيپا يبرا يمصنوع يعصب
ت يفيدر كنترل ك 1989از سال  يمصنوع يعصب يهاشبکه

 يک شبکه عصبي [31]1[. پوق31] مورد استفاده قرار گرفت
 يانتشار براپس يريادگيتم يه با الگوريشخور سه اليپ يمصنوع

پوق    يشنهاد داد. از طرفيند پين فرآيانگيرات در ميين تغييتع
 يه برايانتشار چهار الپس يمصنوع يک شبکه عصبي [32]

                                                           
1 Pugh 

ک ي[ 33] 2شنهاد داد. چنگيند پين فرآيانگيفت در مين شييتع
 يريادگيتم يه با الگوريشخور سه اليپ يمصنوع يشبکه عصب

 يرات ناگهانييو تغ يجيتدر يص روندهايتشخ يانتشار براپس
[ يک 43] 4و روئي 3والسکوشنهاد داد. يند پين فرآيانگيدر م

ثبات فرآيند و  5گيري خودكاربراي اندازه شبکه عصبي مصنوعي
هايي از قبيل بنديبندي الگوهاي غيرطبيعي براي دستهطبقه

، الگوهاي 8اي، الگوهاي دوره7ينزول، روندهاي 6يصعودروندهاي 
و همکاران  11پيشنهاد دادند. لگر 10بنديو الگوهاي اليه 9يبيترك

پذيري استفاده همزمان از نمودارهاي كنترل جمع ، امکان[35]
جهت رديابي و را با يکديگر شبکه عصبي مصنوعيتجمعي و 

 [35]تشخيص عيب بررسي كردند. استراتژي لگر و همکاران 
اي است. مرحله اول، به تشخيص شامل يک فرآيند سه مرحله

-توسط يک نموداركنترل جمع تجمعي ميل يانحراف با دليک 
پردازد. مرحله دوم، الگويي براي توصيف فرآيند در زمان 

. مرحله سوم، با استفاده از كنديمايجاد ل يانحراف با دلتشخيص 
 پردازد.يمتشخيص الگو عصبي مصنوعي به  شبکهيک مدل 

ـ  فازي براي تشخيص 36وانگ و چن ] [ يک مدل عصبي
بندي بزرگي ن در فرايند چندمتغيره و طبقهتغييرات ميانگي

[ براي شناسايي 37نياكي و عباسي ]تغييرات پيشنهاد دادند. 
كه حالت خارج از كنترل توسط متغير عامل انحراف در زماني

شود، شبکه يکي از نمودارهاي كنترل چندمتغيره شناسايي مي
دو  [38] احمدزادهعصبي پرسپترون چنداليه را پيشنهاد دادند. 

اي در ميانگين فرآيند روش را براي شناسايي زمان تغييرات پله
چندمتغيره با استفاده از نمودار كنترل ميانگين متحرک موزون 

 حداكثر نمايي چندمتغيره ارائه كرد. اين دو روش، برآوردكننده
آتشگر و نورالسنا است.  عصبي مصنوعي شبکهنمايي و درست

يک شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چنداليه به منظور  [39]
كه در زماني رهيند دو متغيفرآشناسايي نقطه تغيير در يک 

طور خطي و همزمان است ارائه دادند. تغييرات ميانگين فرآيند به
با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي،  [40] و همکاران نورالسنا

كنترل، طور همزمان به تشخيص يک وضعيت خارج از به
عامل تعيين متغيرهاي و  شناسايي نقطه تغيير در بردار ميانگين

 پرداختند.هشدار 
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[ رويکردهاي پارامتري، ناپارامتري و هوش مصنوعي 41] واقفي
هاي غيرخطي در مبتني بر شبکه عصبي را جهت پايش پروفايل

براي پايش  [42زرندي و عالالديني ]فاز دوم پيشنهاد داد. 
-اده در فاز دوم دو روش را با استفاده سيستمپروفايل خطي س

اند. مورد بررسي قرار داده 1هاي استنتاج عصبيـ  فازي تطبيقي
[ به ارائه روش شبکه عصبي تئوري 43]3و سميرارو2پاسال 

فازي براي پايش پروفايل غيرخطي در فاز دوم  4تشديد تطبيقي
هاي [ پايش پروفايل44] فرد و همکارانحسيني. پرداختند

هاي عصبي مصنوعي مورد خطي ساده را با استفاده از شبکه
با  شبکه عصبي پرسپترون چنداليهو  نداهبررسي قرار داد

ل يپروفا ير در پارامترهاييكشف تغبراي  متفاوت يهايورود
 نمودند. يابيساده ارز يخط

 يپرسپترون برا يعصب يهااستفاده از شبکه -4
 ل پواسونيش پروفايپا

ها در فتيص شيپرسپترون، تشخ يشبکه عصب يريكارگبا به
شود. يمدل م يبندک مسئله طبقهيل همانند يش پروفايپا

 يهاپرسپترون داده يرود كه شبکه عصبين انتظار ميبنابرا
شبکه  ک كند.يتحت كنترل تفک يهاخارج از كنترل را از داده

وسعه ن مقاله تيل پواسون در ايش پروفايپا يبرا يمصنوع يعصب
ه يپرسپترون چندال يک شبکه عصبين شبکه، يداده شده است. ا

 ييند و شناسايا نبودن فرآيص تحت كنترل بودن يتشخ يبرا
با استفاده از ا هر دو( ي بيش، عرض از مبدأ)پارامتر عامل هشدار 

 ون است.ير برآورد شده ضرائب رگرسيمقاد

 يشنهاديپ يمصنوع يعصب ساختار شبکه -4-1

 يه را طراحيپرسپترون چندال يک شبکه عصبينکه بتوان يا يبرا
ن گردد. تعداد ييه تعيهر ال يهااز است تعداد نورونينمود ن
با توجه به مسئله مورد بحث  يو خروج يه وروديال يهانورون

و  يق سعيه پنهان از طريال يهاگردند. تعداد نورونين مييتع
، يشنهاديشبکه پ يشود. براين مييخطا در مرحله آموزش تع

 ين ورودين و دوميشود. اوليدر نظر گرفته م ير وروديدو متغ
ن دو يب برآورد شده هستند. بنابرايب عرض از مبدأ و شيترتبه

-تينکه بتوان وضعيا يرد. برايگيقرار م يه ورودينورون در ال
ک ينمود  يبندتحت كنترل و خارج از كنترل را طبقه يها
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 ييشناسا يبرا يشود. از طرفيانتخاب م يه خروجينورون در ال
ت خارج از كنترل رخ يكه وضعيعامل هشدار در زمان يپارامترها

شود. يدر نظر گرفته م يه خروجيگر در اليدهد دو نورون ديم
شود. يسه نورون انتخاب م يه خروجيال ين در مجموع برايبنابرا

است.  ه پنهان انتخاب شدهيک الي يشنهاديپ يشبکه عصب يبرا
و خطا انتخاب  يق سعيه پنهان از طرين اليها در اتعداد نورون

 شوند.يم

 يمصنوع يعصب ها در شبکهآموزش داده -4-2
 يشنهاديپ

-الزم است از داده يمصنوع يعصب و آموزش شبکه يطراح يبرا
تحت  يهان از دادهيمناسب استفاده شود. بنابرا يآموزش يها

، يشنهاديم. در شبکه پيكنيكنترل و خارج از كنترل استفاده م
-يد ميند تحت كنترل توليک فرآياز  900به اندازه  ييهانمونه

-يهر نمونه برآورد م يب برايشود. سپس عرض از مبدأ و ش
آموزش  يبرا يورود يهان دو مقدار برآورد شده مولفهيگردد. ا

ها برابر با ن مولفهيک از ايهر  يها است. هدف متناظر براداده
ک ياز  900به اندازه  ييهانمونه يمقدار صفر است. از طرف

تواند يل ميشود. انحرافات با دليد ميند خارج از كنترل توليفرا
طور همزمان ا بهيب و يفت در عرض از مبدأ، شيمنجر به ش

ن يک از ايهر  يب شود. برايفت در عرض از مبدأ و شيش
شود. يبرابر در نظر گرفته م يهال تعداد نمونهيبا دل انحرافات

ر هدف يند خارج كنترل، مقاديآد شده از فريتول يهانمونه يبرا
ند در يكه فرآ يطيک است. در شرايها برابر با مقدار آموزش داده

ن نورون يحالت خارج از كنترل است، نه تنها مقدار هدف اول
 يهاه مقدار هدف نورونک است، بلکيبرابر با مقدار  يخروج
دا كرده يفت پيها شكه مقدار آن ييمتناظر با پارامترها يخروج
ر هدف يط مقادين شرايک است. در ايز برابر با مقدار ياست ن
افته است يفت نيها شر آنينظ يهاكه مشخصه ييهانورون
 يديتول يهابرابر با مقدار صفر خواهد بود. تعداد نمونه يهمگ

 يديتول يهاحالت تحت كنترل برابر با مجموع تعداد نمونه يبرا
شبکه  يهايخارج از كنترل است. ورود يهاهمه حالت يبرا

 (1كه در شکل ) يتميطبق الگور يشنهاديپ يمصنوع يعصب
 د.يآينشان داده شده است بدست م

 يمصنوع يعصب آموزش شبکه مرحله -4-3
 يشنهاديپ
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آموزش  يانتشار خطا براپس يتم آموزشين مقاله از الگوريدر ا
عملکرد  يابيارز يبرا شود.ياستفاده م يمصنوع يعصب شبکه

 ار مجموع مربعات خطا استفاده شده است.ي، از معيشبکه عصب
ادامه دارد كه مجموع مربعات  يآموزش تا زمان يتعداد تکرارها

كاهش  يبعد يكوچک شود و در تکرارها يخطا به اندازه كاف
 خطا رخ ندهد.

عصبي مصنوعي آموزش  سازي شبکهپياده -4-4
  ديده

د قادر باشد يبا ن شبکهي، ايمصنوع يعصب بعد از آموزش شبکه
و متوسط طول دنباله  ييتحت كنترل را شناسا يهاتيوضع

 يبراحد آستانه ک ين منظور ين كند. بدييرا تعتحت كنترل 
از يمورد ن ين خروجياول يت خارج از كنترل برايوضع ييشناسا
وارد  يمصنوع يعصب به شبکه يک بردار وروديكه يهنگام است.

د به يشوند در ابتدا فقط بايها محاسبه ميشود و خروجيم
اول در  يتوجه داشت. اگر خروج يعصب اول شبکه يخروج

حالت خارج  يبراحد آستانه شده از مقدار  يطراح يشبکه عصب
-يص داده ميند خارج از كنترل تشخيشتر باشد فرآياز كنترل ب
ت يعامل هشدار مربوط به وضع ين پارامترهاييتع يشود و برا

توجه  يه خروجيها در الگر نورونير ديخارج از كنترل به مقاد
ه يدر نورون اول الحد آستانه قدار م مينکه بتوانيا يبرا شود.يم

ن ييتع 𝐴𝑅𝐿0نوع اول و  يرا بر اساس احتمال خطا يخروج
-ها را بهن دادهيد كرده و ايداده تحت كنترل تول 10000م، يكن

ده در نظر يآموزش د يمصنوع يعصب شبکه يهايعنوان ورود
در  يه خروجيم. سپس مقدار مشاهده شده نورون اول اليريگيم

حد گردد. مقدار يمرتب م يصورت صعودبه 𝑆1به نام  يبردار
1)100است كه  ينورون اول عددآستانه  − 𝛼)% ها از يخروج

 يهايگر خروجيدحد آستانه ر ين مقادييتع يبرا آن كمتر باشد.
ت خارج يهر وضع ي، برايه خروجير از نورون اول اليشبکه به غ

بردار  10000است، افته يفت يک پارامتر شياز كنترل كه تنها 
كه در  ينورون خروج يشود. مقدار برش برايد ميتول يتصادف

 يافته است برابر با عدديفت يپارامتر متناظرش ش يبردار ورود
شتر باشد. يآن از مقدار برش ب يهايخروج %5/99است كه 

را نشان  يشنهاديپ يعصب طور خالصه مراحل شبکهبه 3شکل 
 دهد.يم

 سهيو مقا يابيارز -5

 يمصنوع يعملکرد شبکه عصب يابيارز ين بخش برايدر ا
با  ن شبکهيج حاصل از ايارئه شده است. نتا يمثال يشنهاديپ

برآورد مقدار  ين مقاله، برايسه شده است. در ايمقا𝑇𝐼2 روش
-هيتکرار شب 10000 از ،𝑇𝐼2نمودار كنترل  متوسط طول دنباله

شود تعداد يفرض من مثال يدر ا شده است. استفاده يساز
ون پواسون برابر با دو است. يل رگرسيگو در پروفاشيپ يرهايمتغ

𝑔(𝜆𝑖)صورت ن تابع رابط بهيبنابرا = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖  است، كه𝛽1 
ون پواسون است يب تابع رگرسيب عرض از مبدأ و شيترتبه 𝛽2و 

𝛃صورت بردار و به = (𝛽1 , 𝛽2)𝑇 ن يشود. همچنيش داده ميمان
 در نظر گرفته شده است: بدين صورت 𝐗س يماتر

𝐗 = ( 1log(0.1) 1log (0.2) ⋯   ⋯     1log(0.8) 1log (0.9))𝑇
 

برآورد شده از ه ياول 𝛃شود كه مقدار ين مثال فرض ميا يبرا
,4)، گذشته در فاز اول يهاداده −1)𝑇 س ياست. بردار ماتر
در فاز دوم طبق  (∑)ون پواسون يرگرس يانس پارامترهايكوار

∑ :است بدين صورت( 9رابطه ) = (0.0029 0.00160.0016 0.0011) 

به  𝛃0كه از  𝛃ن مقاله فرآيند خارج از كنترل براي بردار يدر ا �̃� = 𝛃𝟎 + طوري كند، درنظر گرفته شده است. بهتغيير مي ∆
=∆كه  (𝛿1𝜎1 , 𝛿2𝜎2)𝑇  و𝛿1  و𝛿2 در  .هستندثابت  يريقادم

بر اساس پارامتر غيرمركزي  𝛃 بردار فت دريزان شياينجا، م
(ncp ) تعريف شده است، در نظر   (10رابطه )صورت بهكه

 گرفته شده است.

(10)                                                 𝑛𝑐𝑝 = ∆𝑇∑0−1∆ 

در حد سه انحراف  ييهافتي، شييص و شناسايتشخ يبرا
كه  ييهايبنداستاندارد مد نظر قرار گرفته است. انواع طبقه

كند  ييها را شناساآن يمصنوع يرود شبکه عصبيانتظار م
ند يفرآ يند تحت كنترل است و پارامترهايفرآ -1عبارتند از: 

پارامتر عرض از مبدأ به اندازه سه  -2اند. نکرده يرييچ تغيه
ب به يپارامتر ش -3افته است. يفت يخود ش انحراف استاندارد

 -4افته است. يفت ياندازه سه انحراف استاندارد خود ش
ب هر دو به اندازه سه انحراف يعرض از مبدأ و ش يپارامترها
 اند.افتهيفت يش خود استاندارد
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 بلي

 خير

 برآورد پارامترهاي فرآيند 

ارامترهاي 

هاي گذشتهاستفاده از داده  

ه اليه ايجاد يک شبکه پرسپترون س
با دو نورون در اليه ورودي و سه 

 نورون در اليه خروجي

هاي آموزشي بر اساس توليد داده
 پارامترهاي برآورده شده

 شود تعدادپيشنهاد مي
ا هاي تحت كنترل بداده

هاي خارج از تعداد داده
 كنترل برابر باشد 

 

هاي هدف جهت آموزش در داده
خروجي اول براي وضعيت تحت 

كنترل مقدار صفر و براي 
وضعيت خارج از كنترل مقدار 

ها در يک، و براي ساير خروجي
وضعيت خارج از كنترل مقدار 

 يک

يهاي آموزشانتشار از طريق دادهآموزش شبکه عصبي با الگوريتم پس  

بردار داده از فرآيند تحت كنترل 10000توليد   

 𝑆𝑖 (1i=)و قرار دادن آن در بردار  𝑉𝑖، مرتب كردن صعودي بردار 𝑉𝑖در بردار  داده توليد شده 10000قرار دادن خروجي 

محاسبه حد آستانه خروجي اول و بدست 
10000]انتخاب  آوردن مقدار متوسط طول دنباله مورد نظر ×(1 − 𝛼)] امين مقدار

به عنوان حد  𝑆𝑖بردار 
 (=1iآستانه خروجي اول )

-يمحاسبه حد آستانه براي ساير خروج
 هاي شبکه عصبي مصنوعي 

هر كدام از  داده توليد شده 10000دادن خروجي قرار 
، مرتب كردن صعودي 𝑉𝑖پارامترهاي شيفت يافته در بردار 

 (=2iو  3) 𝑆𝑖و قرار دادن آن در بردار   𝑉𝑖بردار 

 بردار داده از فرآيند خارج از كنترل 10000توليد 
 براي هر كدام از پارامترهاي شيفت يافته  

امين  %95انتخاب 
به  𝑆𝑖مقدار بردار 

عنوان حد آستانه 
براي هر يک از 

هاي ديگر خروجي
 (=2iو  3)

 تست شبکه آموزش ديده

انجام تست بر اساس 
هاي توليد شده داده

ه از تصادفي و يا استفاد
هاي گذشتهداده  

هاي كنترل داده
استفاده شده در 
آموزش، فرآيند 
آموزش  و خطا 

به شدهمحاس  

؟آيا شبکه قابل قبول است  

 استفاده از شبکه عصبي
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 : فلوچارت گام به گام روش استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در پايش پروفايل پواسون3شکل 

 

 

در نظر گرفته شده است. با توجه  005/0نوع اول برابر با  يخطا
( مقدار حد كنترل باال بر اساس روش 2-2حات بخش )يبه توض 𝑇𝐼2  بدست آمده، با  ياست. طبق حد كنترل باال 59/10برابر با

تکرار متوسط طول دنباله تحت كنترل بر اساس روش  10000 𝑇𝐼2  94/193) 94/193برابر با𝐴𝑅𝐿0  است. (=

، يشنهاديپ ياز شبکه عصبيمورد ن يآموزش يهاه دادهيته يبرا
د شده و يند تحت كنترل تولياز  فرآ ينمونه بردار تصادف 900

شود. يها بردار صفر درنظر گرفته ممتناظر آن يبردار خروج
نمونه بردار  300ز يخارج كنترل ن يک از الگوهايهر  يبرا

انحراف استاندارد  3كه هر كدام از پارامترها به اندازه  يتصادف
شود. اگر فقط پارامتر عرض از يد ميدا كرده است توليفت پيش

صورت دا كرده باشد، بردار هدف شبکه بهيفت پيمبدأ ش (1,1,0)𝑇  است. اگر فقط پارامتر شيب، شيفت يافته باشد بردار
پارامتر عرض از است. در شرايطي كه هر دو  𝑇(1,0,1)هدف، 
-ابند، بردار هدف شبکه بهيفت يب به طور همزمان شيو شمبدأ 

فت يش يچ پارامتريكه ه يحالت يباشد. برايم 𝑇(1,1,1)صورت 
-يدر نظر گرفته م 𝑇(0,0,0)افته است، بردار هدف متناظر را ين

آموزش شبکه  يبردار برا 1800ب در مجموع ين ترتيشود. بد
د يتول يهامرحله بعد، هر مجموعه از نمونهد شده است. در يتول

 يبه شبکه عصب يک وروديصورت منفرد به عنوان شده به
آن با بردار هدف متناظر  يگردد و خروجياعمال م يمصنوع

نورون  13گردد. ين مربع خطا محاسبه ميانگيسه شده و ميمقا
شود. يدر نظر گرفته م يشنهاديپ يه پنهان شبکه عصبيدر ال
دوره در مرحله آموزش، مقدار مجموع مربعات خطا  806 بعد از

ب مرحله ين ترتياست. به ا 0040589/0 يشنهاديپ شبکه يبرا
 رسد.يان ميبه پا يآموزش شبکه عصب

تحت كنترل و محاسبه  ينمونه تصادف 10000د يبعد از تول
مرتب شده در  يهاي، خروجيمتناظر از شبکه عصب يخروج
روش شبکه  𝐴𝑅𝐿0 نييتع يشوند. برايره ميذخ 𝑆1بردار 

 يدر خروج يشنهاديپ يشبکه عصبحد آستانه ، مقدار يعصب
با استفاده از  يسازهيدر مطالعه شب است. 6199/0اول برابر با 

تکرار، متوسط طول دنباله  10000 ي، برا𝑀𝐴𝑇𝐿𝐴𝐵 7افزار نرم
بدست  5427/189، مقدار يشنهاديشبکه پ يتحت كنترل برا

د توجه داشت كه متوسط طول دنباله تحت يبا يد. از طرفيآيم

باً با متوسط طول يكه تقر است 94/193برابر با  𝑇𝐼2 يكنترل برا
کسان بوده و يه شد يطراح يدنباله تحت كنترل شبکه عصب

مدل  يفت در پارامترهايتوان عملکرد دو روش را در كشف شيم
سه سطح مختلف  سه كرد.يگر مقايکديون پواسون با يرگرس

 در نظر گرفته شده است.  يسازهيفت در مطالعات شبيش

د يت خارج از كنترل بايعامل وضع ين پارامترهاييتع يبرا
دوم و سوم محاسبه شود.  يهايدر خروجحد آستانه ر يمقاد

ه كه پارامتر اول به اندازه سيبردار در حالت 10000ن منظور يبد
ن بردارها يشود. ايد ميفت نموده است توليانحراف استاندارد ش

 يدوم شبکه عصب يشود. خروجيم يشنهاديپ يوارد شبکه عصب
رد. مقدار يگيقرار م يصورت صعودبه S2در بردار  يشنهاديپ

ر يمقاد 995/0كه  يدوم برابر است با عدد يخروجحد آستانه 
حد آستانه ن مثال مقدار ياز آن بزرگتر است. در ا S2بردار 
است. مقدار  57566/0برابر با  يشنهاديدوم شبکه پ يخروج

 يخروجحد آستانه ز مشابه مقدار يسوم ن يخروجحد آستانه 
كه پارامتر دوم به يبردار در حالت 10000د. يآيدوم بدست م

شود. يد ميفت نموده است تولياندازه سه انحراف استاندارد ش
سوم  يشود. خروجيم يشنهاديپ يشبکه عصبن بردارها وارد يا

-يقرار م يصورت صعودبه S3در بردار  يشنهاديپ يشبکه عصب
كه  يسوم برابر است با عدد يخروجحد آستانه رد. مقدار يگ

ن مثال مقدار ياز آن بزرگتر است. در ا S3ر بردار يمقاد 995/0
 54876/0برابر با  يشنهاديسوم شبکه پ يخروجحد آستانه 

 ي، شبکه عصبحد آستانهر ياست. اكنون با مشخص شدن مقاد
رد. اگر يگيند مورد استفاده قرار ميكنترل فرآ يبرا يشنهاديپ
 ير برآورد شده از پارامترها به شبکه عصبيک بردار طبق مقادي

-يجه ميرا نت يسه خروج يشنهاديپ يوارد شود، شبکه عصب
-يقرار م ياول شبکه مورد بررس يخروجدهد. در ابتدا مقدار 

بزرگتر باشد،  6199/0اول از مقدار  يرد. اگر مقدار خروجيگ
كمتر از  يج از كنترل است. اگر مقدار خروجارند خيفرآ

 يند تحت كنترل است. هرگاه شبکه عصبيباشد، فرآ 6199/0
ر يص دهد، آنگاه مقاديند را خارج از كنترل تشخيفرآ يشنهاديپ

ن حالت يرد. در ايگيدوم و سوم مورد توجه قرار م يهايخروج
 يو مقدار خروج 57566/0دوم بزرگتر از  ياگر مقدار خروج
باشد پارامتر اول )عرض از مبدأ( به  54876/0سوم كوچکتر از 

دوم  يشود. اما اگر مقدار خروجيعنوان عامل هشدار شناخته م
 54876/0سوم بزرگتر از  يو مقدار خروج 57566/0كمتر از 

 يب( به عنوان عامل هشدار معرفيباشد، آنگاه پارامتر دوم )ش
بزرگتر و  57566/0دوم از  يخواهد شد. هرگاه مقدار خروج

باشد آنگاه هر دو پارامتر اول و  54876/0سوم از  يمقدار خروج
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كه  يدوم به عنوان عامل هشدار شناخته خواهند شد. هنگام
حد آستانه ر يب از مقاديترتدوم و سوم به  يهاير خروجيمقاد

جاد ياقاعده ک يدوم و سوم متناظر خودشان كوچکتر نباشند، 
م. به يكنيم

متناظر  يمقدار خروج يداراكه  ين صورت كه پارامتريا
 است به عنوان عامل هشدار شناخته شود. يبزرگتر

 يشنهاديپ عملکرد متوسط طول دنباله شبکه 1ج جدول ينتا
فت در عرض از مبدأ )بر حسب انحراف استاندارد( و يش يبرا

-يرا نشان م 𝑇𝐼2متوسط طول دنباله متناظر با نمودار كنترل 
در نظر گرفته  يهافتيتمام ش يدهد كه برايج نشان ميدهد. نتا

ص يدر تشخ يعملکرد بهتر يشنهاديپ يشده، روش شبکه عصب
 دارد. 𝑇𝐼2عرض از مبدأ نسبت به نمودار كنترل يهافتيش

متوسط طول دنباله خارج از كنترل محاسبه شده  2نتايج جدول 
را در  𝑇𝐼2براي هر دو شبکه عصبي پيشنهادي و نمودار كنترل 

زماني كه يک شيفت در پارامتر شيب )بر حسب انحراف 
ي دهد شبکهدهد. نتايج نشان مياستاندارد( وجود دارد نشان مي

ي كوچک عملکرد هاعصبي پيشنهادي در تشخيص شيفت
-دارد. در تشخيص شيفت 𝑇𝐼2مناسبي نسبت به نمودار كنترل 

نسبت به شبکه عصبي  𝑇𝐼2هاي متوسط عملکرد نمودار كنترل 
هاي بزرگ و بسيار بزرگ پيشنهادي بهتر است. در شيفت

 تقريباً يکسان است. 𝑇𝐼2عملکرد هر دو روش شبکه عصبي پيشنهادي و نمودار كنترل 

 توسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي : م1جدول 
 𝛽1 𝜹1, 𝜹2 ncp 𝑻𝑰𝟐 ANNدر پارامتر شيفت 

( 1/0 ,0) 045211/0  45/192  47/181  

( 2/0 ,0) 18084/0  73/164  11/148  

( 5/0 ,0) 1303/0  39/45  56/43  

(1,0) 5211/4  31/6  74/5  

(2,0) 084/18  13/1  11/1  

(3,0) 69/40  00/1  00/1  

 : متوسط طول دنباله خارج از كنترل به ازاي 2جدول 
 𝛽2 𝜹1, 𝜹2 ncp 𝑻𝑰𝟐 ANNدر پارامتر شيفت 

(0, 1/0 ) 045211/0  99/155  47/138  

(0, 2/0 ) 18084/0  76/106  19/98  

(0, 5/0 ) 1303/1  58/30  70/33  

(0,1) 5211/4  24/5  10/7  

(0,2) 084/18  16/1  32/1  

(0,3) 69/40  00/1  00/1  

 

 : متوسط طول دنباله خارج از كنترل در3جدول 

 طور همزمانبه 𝛽2و  𝛽1هاي شيفت

هاي عرض از مبدأ و شيفت كههنگامي دهدنشان مي 3جدول 
دهد، عملکرد شبکه عصبي طور همزمان رخ ميشيب به

هاي كوچک و متوسط نسبت به پيشنهادي در تشخيص شيفت
اراي عملکرد بهتري است. عملکرد هر د 𝑇𝐼2نمودار كنترل 

 باشد.ها بزرگ است تقريباً يکسان ميكه شيفتدوروش در زماني

مختلف با  يهافتينحراف در شص عوامل ايج حاصل از تشخينتا
نشان داده  5 و 4در جداول  يشنهاديپ ياستفاده از شبکه عصب

 يشنهاديپ يشبکه عصبدهد كه يج نشان مينتاشده است. 
از  ياريص عوامل هشدار دارد و در بسيدر تشخ يعملکرد مناسب

 يعوامل هشدار را به درست يشنهاديپ يعصب يشبکه موارد
 ص داده است.يتشخ

 يشنهادات آتيو پ يريگجهينت -6

و  پواسون يهاليش پروفايپا يبرا يک شبکه عصبين مقاله يدر ا
 يعصب عامل هشدار توسعه داده شد. عملکرد شبکه ييشناسا

فت در يدر كشف ش 𝑇𝐼2با عملکرد نمودار كنترل  يشنهاديپ

𝜹1, 𝜹2 ncp 𝑻𝑰𝟐 ANN 

( 1/0 ,  1/0 ) 010624/0  85/193  45/148  

( 2/0 ,  2/0 ) 042497/0  61/181  22/119  

( 1/0 ,  2/0 ) 066459/0  3/148  89/110  

( 5/0 ,  2/0 ) 51314/0  60/95  26/79  

( 1/0 ,  5/0 ) 7765/0  96/44  91/38  

( 5/0 ,1) 6615/1  53/20  80/13  

( 2/0 ,  1 ) 106/3  94/8  52/9  

( 1/0 ,  1 ) 7683/3  74/6  39/8  

(2,  2/0 ) 073/15  28/1  23/1  

(2,  1/0 ) 534/16  21/1  16/1  

(3,  5/0 ) 85/29  00/1  00/1  

(3,  2/0 ) 083/36  00/1  00/1  

( 1/0 ,  3 ) 341/38  00/1  00/1  
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ار متوسط طول ياز مع ل پواسون با استفادهيپروفا يپارامترها
 يكه شبکه عصبداد ج نشان ينتا د.يسه گرديدنباله مقا

به   𝑇𝐼2نسبت به نمودار كنترل  يبهترعملکرد  يشنهاديپ

ن عملکرد يهمچنفت در عرض از مبدأ دارد. يش درخصوص 
 يک مثال عدديز با يص پارامتر عامل هشدار نيشبکه در تشخ

 استفاده از شبکه عصبي پيشنهادي با شيفت در عرض از مبدأ: شناسايي عوامل هشدار با 4جدول 
 ←ncpبر اساس شاخص  ميزان شيفت

045143/0 18057/0 1286/1 5143/4 057/18 629/40 
 ↓پارامتر عامل هشدار

 10000 10000 9979 9218 5376 3322 عرض از مبدأ
 0 0 0 33 467 972 شيب

 0 0 21 749 4157 5706 عرض از مبدأ و شيب به طور همزمان
 100 100 100 67/99 33/95 28/90 هايي كه شامل عامل هشدار استدرصد تشخيص

 : شناسايي عوامل هشدار با استفاده از شبکه عصبي پيشنهادي با شيفت در شيب5جدول 
 ← ncpميزان شيفت بر اساس شاخص 

045143/0 18057/0 1286/1 5143/4 057/18 629/40 
 ↓هشدار پارامتر عامل

 0 0 1 3 241 699 عرض از مبدأ
 9965 9414 6715 4189 2629 2089 شيب

 35 586 3284 5808 7130 7212 عرض از مبدأ و شيب به طور همزمان
 100 100 99/99 97/99 59/97 01/93 هايي كه شامل عامل هشدار استدرصد تشخيص

 يج نشان داد كه شبکه عصبيقرار گرفت. نتا يمورد بررس
پارامتر عامل هشدار بعد از كشف حالت  ييدر شناسا يشنهاديپ

دهد. به ياز خود نشان م يز عملکرد مناسبيخارج از كنترل ن
-يم يمصنوع يشبکه عصبن حوزه، يدر ا يآتقات يتحقعنوان 

 يفت و بزرگيص جهت شير، تشخيينقطه تغ ييشناسا يتواند برا
كار گرفته شود. ل پواسون بهيپروفاش يپافت در يزان شيم

 يخط يهالير پروفايشنهادات را در ساين پيتوان اين ميهمچن
  قرار داد. يافته مورد بررسيميتعم
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Abstract Sometimes relationship between a response variable and one or more dependent variables, determine 
the quality of a product or performance of a process. The relationship is referred to as profile in the literature of 

statistical process control. Different types of profiles have been considered by researchers. One of these types of 

profiles is generalized linear models based regression profiles. In these profiles, response variable follows 

distributions of exponential family such as Binomial, Poisson, Exponential and Gamma. In this paper, a 

multilayer perceptron artificial neural network is designed to monitor Poisson regression profiles and diagnose 

the regression parameter(s) responsible for out-of-control signal. The performance of the proposed neural 

network is investigated through simulation. The results show appropriate performance of the designed neural 

network in monitoring the Poisson regression profiles and diagnosing the parameter(s) responsible for out-of-

control signal. In addition, the performance of the proposed neural network is compared with 𝑇2 based control 

chart in monitoring the Poisson regression profiles. The results show the superiority of the proposed neural 

network rather that the 𝑇2 control chart in terms of average run lengh criterion. 

Keywords Statistical process control, Poisson profile, Artificial neural network, Multilayer perceptron, 
Generalized linear model 
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