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 چکيدٌ

زض زٍ زِّ اذيط هجحث خسيسي زض كٌتطل فطآيٌس آهبضي تحت ػٌَاى پبيص پطٍفبيلْب كِ كبضثطزّبي ثسيبضي زض ػول زاضز هَضز تَخِ هحققبى 
ايي ضاثغِ كِ زض ازثيبت . ضَز زض پبيص پطٍفبيلْب، ضاثغِ ثيي يک هتغيط پبسد ٍ يک يب چٌس هتغيط هستقل زض عَل ظهبى ثطضسي هي. قطاض گطفتِ است

-زض پطٍفبيل. اي، غيطذغي يب ذغي تؼويويبفتِ ثبضس ثب استفبزُ اظ ضاثغِ ضگطسيًَي هسل هيطَز هيتَاًس ثْػَضت ضگطسيًَْبي ذغي، چٌسخولِ
ػليطغن هغبلؼبت فطاٍاًي كِ . ّبي ذغي تؼويويبفتِ، هتغيط پبسد اظ ذبًَازُ تَظيؼْبي ًوبيي ضبهل ثطًَلي، زٍخولْبي، گبهب، ًوبيي ٍ پَاسَى است

ضٍي پبيص پطٍفبيلْبي ذغي سبزُ، چٌسگبًِ ٍ چٌسخولْبي اًدبم ضسُ است، پطٍفبيلْبي زٍخولْبي ثِ اًساظُ كبفي هَضز ثطضسي قطاض ًگطفتِ ٍ 
ايي هقبلِ اظ يک ضجکِ ػػجي پطسپتطٍى چٌساليِ ثطاي پبيص . تبكٌَى ضٍضي هجتٌي ثط ضجکِ ػػجي ثطاي پبيص ايي پطٍفبيلْب اضائِ ًطسُ است

ػولکطز ضجکِ ػػجي اضائِ ضسُ زض كطف اًحطافبت ٍ ّوچٌيي . ػبهل اًحطاف استفبزُ هيکٌس (ّبي)اي ٍ ضٌبسبيي هتغيط پطٍفبيلْبي زٍخولِ
ّوچٌيي ػولکطز ضجکِ پيطٌْبزي ثب . ػبهل اًحطاف ثب استفبزُ اظ يک هثبل ػسزي ٍ ضجيْسبظي هَضز ثطضسي قطاض هيگيطز (ّبي)تطريع هتغيط

ًتبيح ًطبًسٌّسُ ػولکطز هٌبست ضجکِ . ضَز زض كطف ضيفت زض پبضاهتطّبي پطٍفبيل زٍخولْبي هقبيسِ هي ًوَزاض كٌتطل هجتٌي ثط آهبضُ 
 .ػبهل اًحطاف است(ّبي)عطاحي ضسُ زض پبيص ٍ تطريع هتغيط
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An Artificial Neural Network for Phase II Monitoring and Diagnostic of  Binary 

Regression Profiles  
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ABSTRACT 

During last two decades, a new topic with many applications called as profile monitoring has been 

introduced by researchers in the area of statistical process control (SPC). The relationship between a 

response variable and one or more explanatory variables referred to as profile. This relationship can be 

modeled by simple linear, multiple linear, polynomial, non-linear or generalized linear regression models. In 

generalized linear profile,  the response variable is a family of exponentially distributions: including 

Bernoulli, Binomial, Gamma, Exponential and Poisson. Despite extensive researches on monitoring different 

types of profiles, little attention has been paid to Binary profiles which are main category of  the generalized 

linear regression models. In this paper, a multilayer perceptron artificial neural network is applied for 

monitoring Binary profiles and diagnosis of the regression parameters responsible for out-of-control signal. 

The performance of the proposed artificial neural network in detecting the out-of-control signal in 

camparison with  control chart is evaluated. In addition, the ability of the proposed neural network in 

diagnosis in investigated. The results confirm the ability of the proposed method in both detection and 

diagnostic in Phase II monitoring of Binary regression profiles.  
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 مقدمٍ- 1
زض ثسيبضي اظ كبضثطزّبي كٌتطل كيفيت، كيفيت فطآيٌس يب هحػَل 

تَسظ يک پطٍفبيل ثيي هتغيط پبسد ٍ يک يب چٌس هتغيط هستقل 
ايي پطٍفبيلْب هيتَاًٌس ثب استفبزُ اظ هسلْبي . تَغيف هيطَز

 .ذغي، غيط ذغي ٍ ذغي تؼويويبفتِ هسل ضًَس
ثط اسبس آهبضُ ًسجت زضستٌوبيي ثِ پبيص  [1]ظٍ ٍ ّوکبضاى 

ًيبكي ٍ . پطٍفبيلْبي ذغي سبزُ زض فبظّبي اٍل ٍ زٍم اقسام ًوَزًس
ثط پبيِ يک هسل آهبضي ذغي تؼويويبفتِ ٍ ًوَزاض  [2]ّوکبضاى 

يِ ٍ . كٌتطل زاهٌِ ثِ پبيص پطٍفبيلْبي ذغي سبزُ پطزاذتٌس
ثطاي پبيص پطٍفبيل زٍخولْبي چٌسيي ًوَزاض كٌتطل  [3]ّوکبضاى 

خْت  [4]ضطفي ٍ ّوکبضاى .  هَضز ثطضسي قطاض زازًسضا
 زٍخولْبيضٌبسبيي ظهبى ٍاقؼي تغييط پلْبي زض پبيص پطٍفبيلْبي 
كَضب ٍ . اظ ضٍش ثطآٍضزكٌٌسُ حساكثط زضستٌوبيي استفبزُ كطزًس

، اثط حضَض ذَزّوجستگي ثيي هطبّسات زض سغَح [5]اهيطي 
هرتلف هتغيط هستقل زض ضگطسيَى لدستيک ضا هَضز پبيص قطاض 

ثب استفبزُ اظ ضٍيکطز ثطاظش يب ّوَاضسبظي  [6]ٍاكط ٍ ضايت . زازًس
اسپياليي ضٍضي ضا ثطاي ًظبضت ٍ كٌتطل پطٍفبيلْبي غيطذغي اضائِ 

 .زازًس
پطٍفبيلْب زض كبضثطزّبي ػولي ًيع ثْکبض گطفتِ ضس؛ اهيطي ٍ 

ثب استفبزُ اظ يک پطٍفبيل چٌسخولْبي ضاثغِ ثيي  [7]ّوکبضاى 
كٌگ ٍ آلجبيي . گطتبٍض ٍ زٍض هَتَض ذَزضٍ ضا هَضز پبيص قطاض زازًس

ضاثغِ غيطذغي ثيي هقساض اسبًس حل ضسُ زض ّط ليتط آة يک  [8]
اظ [ 9 ]استٍَض ٍ ثطيل.  ضا هَضز ثطضسي قطاض زازًسزض زهبّبي هرتلف

زٍ ًوَزاض كٌتطل چٌسهتغيطُ ثطاي كٌتطل پبضاهتطّبي كبليجطاسيَى، 
زض كبليجطُ كطزى ذغي ضًگ ًگبضي يَى چٌسسغحي ثْوٌظَض 
 .تؼييي پبيساضي پبسد اثعاض ٍ تٌبٍة كبليجطاسيَى استفبزُ كطزًس
ثب تَخِ ثِ اّويت هجحث پبيص پطٍفبيلْب ٍ ًيع ضجکْْبي 

ػػجي هػٌَػي زض حَظُ كٌتطل كيفيت ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًسک 
غَضت گطفتِ زض ضاثغِ ثب پبيص پطٍفبيلْبي ذغي تؼويويبفتِ ثِ 

زض ايي هقبلِ يک ضجکِ ذػَظ ثب استفبزُ اظضجکِ ػػجي هػٌَػي، 
ػػجي ثطاي تطريع ٍ ضٌبسبيي ضيفتْب زض پطٍفبيل زٍخولْبي 

ايي ضجکِ پيطٌْبزي ثطاي پبيص پطٍفبيل . تَسؼِ زازُ ضسُ است
زض ثرص زٍم ايي هقبلِ . زٍخولْبي زض فبظ زٍم پيطٌْبز ضسُ است

 ٍ ًوَزاض كٌتطل چٌسهتغيطُ زٍخولْبيهطٍضي كَتبُ ثط ضگطسيَى 
ضجکِ ػػجي هػٌَػي ٍ كبضثطز آى زض كٌتطل .  ذَاّس ضس

زض ثرص . فطآيٌس آهبضي زض ثرص سَم هَضز ثحث ٍاقغ هيطَز
چْبضم، زضثبضُ كبضثطز ضجکِ ػػجي هػٌَػي زض پطٍفبيل زٍخولْبي 

يک هثبل ػسزي ثطاي ثطضسي ػولکطز ضجکِ . ثحث ذَاّس ضس
زض ثرص پٌدن ّوچٌيي . پيطٌْبزي زض ثرص پٌدن اضائِ هيطَز

.  هقبيسِ ذَاّس ضسػولکطز ضجکِ پيطٌْبزي ٍ ًوَزاض كٌتطل 
 .ًتيدْگيطي ٍ پيطٌْبزات آتي ًيع زض ثرص ضطن اضائِ هيطَز

 کليات- 2
زض ايي ثرص هسل ضگطسيَى زٍخولْبي ٍ ًوَزاض كٌتطل چٌسهتغيطُ 

 .تَضيح زازُ هيطَز 

  ديجملُايمدل رگرسيًن- 2-1
زض ضگطسيَى زٍخولْبي هتغيطّب پيَستِ ًجَزُ ٍ هقبزيط 

زض يک هسل ضگطسيَى . هتغيطّب ثِ غَضت غفط ٍ يک ثيبى هيطَز
زض .  آظهبيص هستقل غَضت هيگيطزلدستيک فطؼ هيطَز كِ 

 هتغيط هستقل ٍخَز زاضز كِ ثطزاض آى ثْػَضت ّط آظهبيص 
ثطزاض هتغيط .  زض ًظط گطفتِ هيطَز

ًطبى زازُ هيطَز كِ زض آى  ( )پبسد ثْػَضت 
تبثغ پيًَس ايي .  تجؼيت هيکٌس اظ تَظيغ ثطًَلي ثب پبضاهتط ّط 

 :هسل ثْػَضت ظيط ثيبى هيطَز
(1      ) 

 ثطزاض پبضاهتطّبي هسل زض ايي ضاثغِ 
هسل .  ػطؼ اظ هجسؤ هسل است ثَزُ ٍ هؼوَالً . است

 .ثيبى كطز (2)ضگطسيَى زٍتبيي ضا هيتَاى ثْػَضت ضاثغِ 
(2               )  ,                                                

ثْغَضيکِ ثطاي . فطؼ كٌيس زازّْب ثْػَضت گطٍّي ثبضٌس
.  هطبّسُ ٍخَز زاضتِ ثبضسام هتغيطّبي كٌتطلي، هدوَػِ 

ثسيْي است كِ .  ثيبًگط تؼساز كل هطبّسات است
اهيي زض  (غفط يب يک)اهيي هطبّسُ  هقساض 

 زاضاي تَظيغ زٍخولْبي ثب  .هدوَػِ هتغيطّبي كٌتطلي است
 ٍ هيبًگيي ايي تَظيغ ثطاثط . است ()پبضاهتطّبي 
 . هيجبضسٍاضيبًس آى 

، زض ايي هسل ثِ هٌظَض ثب فطؼ هستقل ثَزى زازّْبي گطٍّي
استفبزُ ثطآٍضزكٌٌسُ حساكثط زضستٌوبيي ثطآٍضز پبضاهتطّبي هسل اظ 

( 3) ثْػَضت ضاثغِ تبثغ زضستٌوبيي تَؤم . هيطَز
 .تؼطيف هيطَز

(3                       ) 

 :زاضين (3)ثب لگبضيتن گطفتي اظ ضاثغِ 
(4) 

                        
ثطقطاض  (5)  ضاثغِ،ًسجت ثِ  (4)ثب هطتق گطفتي اظ ضاثغِ 

 .ذَاّس ضس
(5              ) 
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 ثْػَضت است ضاثغِ  ()ثب فطؼ ايٌکِ 
 .ترويي ظزُ هيطَز (6)ضاثغِ 

(6                                           ) 
 [. 3] است ٍ كِ 

 :گبهْبي ترويي پبضاهتط ثْػَضت ظيط هيجبضس
ايي ترويي .  ثْسست هيأيسيک ترويي اٍليِ اظ - 1

 . قطاض زازُ هيطَز.  ًبهيسُ هيطَز
  ٍ ، ، ، هقبزيط ثط اسبس - 2

 .هحبسجِ هيطَز
 زض ايي گبم، - 3

 .هحبسجِ هيطَز
 ثب استفبزُ اظ ضاثغِ ترويي - 4

  ثْطٍظ ضسُ ٍ 
 .قطاض زازُ هيطَز

گبهْبي زٍم تب چْبضم تب ظهبًيکِ - 5
 هقساض .  ضَز، تکطاض هيگطزز

  ترويٌي هغلَة ثطاي آًگبُ .  ثبثت كَچک است
 [.3]است

 
 چىدمتغيرٌ  ومًدار کىترل- 2-2

 زض زٍخولْبيهٌظَض پبيص پطٍفبيلْبي  ثِ [3]يِ ٍ ّوکبضاى 
 ثطاي آهبضُ .  استفبزُ كطزًسفبظ اٍل اظ ًوَزاضّبي كٌتطل 

 :ام ثْػَضت ظيط تؼطيف هيطَزًوًَِ 
(7                              ) 

 هبتطيس  ام ٍ ثطزاض پبضاهتطّبي هسل ثطاي پطٍفبيل 
 ثْػَضت ضاثغِ هقساض . زض حبلت تحت كٌتطل است كٍَاضيبًس 

 .ثيبى هيطَز (8)
(8                                                   ) 

 ضٍضْبي هتفبٍتي ضا ثطاي ثطآٍضز  ّط كسام اظ ًوَزاضّبي 
 كِ هبتطيس آًْب ًطبى زازًس ًوَزاض كٌتطل .  اضائِ كطزًسٍ 

كٍَاضيبًس آى اظ عطيق هيبًگيي ثطآٍضز كٍَاضيبًسْبي ّط ًوًَِ 
حس . هفطٍؼ ثطآٍضز هيطَز زض تطريع تغييطات ثسيبض هَثط است

هبتطيس .  است ثطاثط ثب كٌتطل ثبال ثطاي ًوَزاض كٌتطل 
 .هحبسجِ هيطَز (9)كٍَاضيبًس زض فبظ زٍم ثب استفبزُ اظ ضاثغِ 

(9                                                      ) 
 ثطاي پبيص پطٍفبيل لدستيک ٍ زض ايي هقبلِ  اظ ًوَزاض كٌتطل 

 .هقبيسِ ثب ضجکِ ػػجي استفبزُ ضسُ است

بُکارگيري ضبکُُاي عصبي در کىترل فرآيىد - 3
 آماري

ثؼضي اٍقبت ًوَزاضّبي كٌتطل فطآيٌس آهبضي قبزض ثِ تطريع 
حبلت ذبضج اظ كٌتطل ٍ عجقْجٌسي زضست ػبهل اًحطاف زض فطآيٌس 

ايي هَضَع ثبػث ضسُ است تب ثسيبضي اظ هحققبى كٌتطل . ًيست
كيفيت ضٍضْبي خبيگعيٌي ّوبًٌس ضجکْْبي ػػجي هػٌَػي ثطاي 

 [. 10]پبيص فطآيٌس پيطٌْبز زٌّس
-ثطاي پبيص يک فطآيٌس چٌس هطحلِ [11]ًيبكي ٍ زاٍٍزي 

اي چٌسهتغيطُ ٍ تطريع هطحلِ ذبضج اظ كٌتطل اظ ، يک ضجکِ 
ثب  [12]ء ٍ ّوکبضاى  ًَضالسٌب.ػػجي هػٌَػي استفبزُ كطزًس

استفبزُ اظ ضجکِ ػػجي هػٌَػي، ثْغَض ّوعهبى ثِ تطريع يک 
ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل، ضٌبسبيي ًقغِ تغييط زض ثطزاض هيبًگيي، 

تؼييي هتغيطّبي كوکي ثطاي ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل ٍ ضٌبسبيي 
ضسَلي ٍ . هستقين تغييط زض هيبًگيي ّط هتغيط كوکي پطزاذتٌس

اظ يک ضجکِ ػػجي پطسپتطٍى چٌساليِ ثطاي پبيص  [13]ّوکبضاى 
 . پطٍفبيلْبي پَاسَى استفبزُ كطزًس

استفادٌ از ضبکُُاي عصبي پرسپترين براي پايص - 3-1
 پريفايل ديجملُاي

يک ضجکِ ػػجي هػٌَػي ثطاي پبيص پطٍفبيل زٍخولْبي 
ايي ضجکِ، يک ضجکِ ػػجي . زض ايي هقبلِ تَسؼِ زازُ ضسُ است

پطسپتطٍى چٌساليِ ثطاي تطريع تحت كٌتطل ثَزى يب ًجَزى 
فطآيٌس ٍ ضٌبسبيي پبضاهتط ػبهل ّطساض ثب استفبزُ اظ هقبزيط 

 .ثطآٍضز ضسُ ضطائت ضگطسيَى زٍخولْبي است

 ساختار ضبکٍ عصبي مصىًعي پيطىُادي- 3-2-1
خْت عطاحي يک ضجکِ ػػجي پطسپتطٍى چٌساليِ الظم است 

ثب تَخِ ثِ هسئلِ هَضز . تؼساز ًَضًٍْبي ّط اليِ هطرع گطزز
. ثطضسي تؼساز ًَضًٍْبي اليِ ٍضٍزي ٍ اليِ ذطٍخي تؼييي هيطَز

 تؼساز ًَضًٍْبي اليِ پٌْبى ًيع اظ عطيق سؼي ٍ ذغب تؼييي هيطَز

ٍضٍزيْب ثْتطتيت . ضجکِ پيطٌْبزي زاضاي زٍ هتغيط است. [14]
ثٌبثطايي زٍ ًَضٍى زض اليِ . ػطؼ اظ هجسؤ ٍ ضيت ثطآٍضز ضسُ ّستٌس

ثطاي ضجکِ پيطٌْبزي يک اليِ پٌْبى . ٍضٍزي زض ًظط گطفتِ هيطَز
تؼساز ًَضًٍْب زض ايي اليِ پٌْبى اظ عطيق سؼي ٍ . اًتربة ضسُ است

خْت عجقْجٌسي ٍضؼيتْبي تحت كٌتطل ٍ . ذغب اًتربة هيطَز
ذبضج اظ كٌتطل يک ًَضٍى زض اليِ ذطٍخي ٍ ّوچٌيي خْت 

ػبهل ّطساض زض ظهبًيکِ ٍضؼيت ذبضج اظ  (ّبي)ضٌبسبيي پبضاهتط
كٌتطل ضخ هيسّس زٍ ًَضٍى زيگط زض اليِ ذطٍخي زض ًظط گطفتِ 

ثِ ايي تطتيت ثطاي اليِ ذطٍخي سِ ًَضٍى اًتربة ضسُ . هيطَز
 . است

آمًزش دادَُا در ضبکٍ عصبي مصىًعي - 3-2-2
 پيطىُادي

خْت آهَظش ضجکِ ػػجي ًيبظ است تب زازّْبي آهَظضي 
ثسيي خْت زازّْبي تحت كٌتطل . هٌبسجي هَضز استفبزُ قطاض گيطز
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زض ضجکِ پيطٌْبزي، ًوًَْْبيي . ٍ ذبضج اظ كٌتطل استفبزُ هيطَز
سپس .  اظ يک فطآيٌس تحت كٌتطل تَليس هيطَز900ثِ اًساظُ 

ايي زٍ هقساض . ػطؼ اظ هجسؤ ٍ ضيت ثطاي ّط ًوًَِ ثطآٍضز هيگطزز
ّوچٌيي . ثطآٍضز ضسُ هَلفْْبي ٍضٍزي ثطاي آهَظش زازّْب است

- اظ يک فطآيٌس ذبضج اظ كٌتطل تَليس هي900ًوًَْْبيي ثِ اًساظُ 
ّسف هتٌبظط ثطاي ّط يک اظ هَلفْْبي ٍضٍزي ثطاثط ثب هقساض . ضَز

 . غفط است
زض ضطايغيکِ فطآيٌس زض حبلت ذبضج اظ كٌتطل است، ًِ تٌْب 

هقساض ّسف اٍليي ًَضٍى ذطٍخي ثطاثط ثب هقساض يک است، ثلکِ هقساض 
ّسف ًَضًٍْبي ذطٍخي هتٌبظط ثب پبضاهتطّبيي كِ هقساض آًْب 

زض ايي ضطايظ . ضيفت پيسا كطزُ است ًيع ثطاثط ثب هقساض يک است
هقبزيط ّسف ًَضًٍْبيي كِ هطرػْْبي ًظيط آًْب ضيفت ًيبفتِ 

 .است ّوگي ثطاثط ثب هقساض غفط ذَاّس ثَز

 آمًزش ي پيادَسازي ضبکٍ عصبي پيطىُادي- 3-2-3
زض ايي هقبلِ اظ الگَضيتن آهَظضي پسبًتطبض ذغب ثطاي آهَظش 

ثطاي اضظيبثي ػولکطز ضجکِ . ضجکِ ػػجي هػٌَػي استفبزُ هيطَز
تؼساز . ػػجي، اظ هؼيبض هدوَع هطثؼبت ذغب استفبزُ ضسُ است

تکطاضّبي آهَظش تب ظهبًيکِ هدوَع هطثؼبت ذغب ثِ حس كبفي 
كَچک ضَز ٍ زض تکطاضّبي ثؼسي كبّص ذغب ضخ ًسّس ازاهِ 

پس اظ پبيبى آهَظش ضجکِ ػػجي، ايي ضجکِ ثبيس . ذَاّس زاضت
قبزض ثِ ضٌبسبيي ٍضؼيتْبي تحت كٌتطل ٍ هتَسظ عَل زًجبلِ 

ثسيي هٌظَض يک حس آستبًِ ثطاي ضٌبسبيي . تحت كٌتطل ثبضس
 .ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل ثطاي اٍليي ذطٍخي هَضز ًيبظ است

ٌّگبهيکِ يک ثطزاض ٍضٍزي ثِ ضجکِ ػػجي ٍاضز هيطَز ٍ 
ذطٍخيْب هحبسجِ هيطًَس زض اثتسا فقظ ثبيس ثِ ذطٍخي اٍل ضجکِ 

ّطگبُ ذطٍخي اٍل زض ضجکِ ػػجي عطاحي . ػػجي تَخِ زاضت
ضسُ اظ هقساض حس آستبًِ ثطاي حبلت ذبضج اظ كٌتطل ثيطتط ثبضس 

فطآيٌس ذبضج اظ كٌتطل تطريع زازُ هيطَز ٍ ثطاي تؼييي 
پبضاهتطّبي ػبهل ّطساض هطثَط ثِ ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل ثِ هقبزيط 

ثطاي تؼييي هقساض حس . زيگط ًَضًٍْب زض اليِ ذطٍخي تَخِ هيطَز
آستبًِ زض ًَضٍى اٍل اليِ ذطٍخي ثط اسبس احتوبل ذغبي ًَع اٍل 

 زازُ تحت كٌتطل تَليس 10000ٍ هتَسظ عَل زًجبلِ تحت كٌتطل، 
ضسُ ٍ ايي زازّْب ثْؼٌَاى ٍضٍزيْبي ضجکِ ػػجي آهَظش زيسُ زض 

هقساض هطبّسُ ضسُ ًَضٍى اٍل اليِ ذطٍخي زض . ًظط گطفتِ هيطَز
هقساض حس آستبًِ .  ثْػَضت غؼَزي هطتت هيطَزثطزاضي ثِ ًبم 

 ذطٍخيْب اظ آى كوتط ًَضٍى اٍل ػسزي است كِ 
ثطاي تؼييي هقبزيط حس آستبًِ زيگط ذطٍخيْبي ضجکِ ثِ غيط  .ثبضس

اظ ًَضٍى اٍل اليِ ذطٍخي، ثطاي ّط ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل كِ تٌْب 
.  ثطزاض تػبزفي تَليس هيطَز10000يک پبضاهتط ضيفت يبفتِ است، 

هقساض ثطش ثطاي ًَضٍى ذطٍخي كِ زض ثطزاض ٍضٍزي پبضاهتط 
% 5/99هتٌبظطش ضيفت يبفتِ است ثطاثط ثب ػسزي است كِ 

هطاحل ضجکِ . [13] ذطٍخيْبي آى اظ هقساض ثطش ثيطتط ثبضس
 :ػػجي هػٌَػي پيطٌْبزي زض گبهْبي ظيط ثيبى ضسُ است

 پبضاهتطّبي فطآيٌس ثطآٍضز ضَز- 1
ايي . يک ضجکِ ػػجي پطسپتطٍى چٌساليِ عطاحي ضَز- 2

ضجکِ زاضاي زٍ ًَضٍى زض اليِ ٍضٍزي، يک ًَضٍى زض اليِ پٌْبى ٍ 
 .سِ ًَضٍى زض اليِ ذطٍخي است

 .زازّْبي آهَظضي هٌبست عطاحي ضَز- 3
ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي ثب الگَضيتن پسبًتطبض ذغب آهَظش - 4

 .زازُ ضَز
 ثطزاض زازُ اظ فطآيٌس تحت كٌتطل ثطاسبس 10000- 5

 .پبضاهتطّبي ثطآٍضز ضسُ تَليس ضَز
 ثْػَضت غؼَزي  زض ثطزاضي ثٌْبم 5ذطٍخيْبي ثٌس - 6

 .(=1i)هطتت ضَز 
حس آستبًِ ذطٍخي اٍل ٍ هتَسظ عَل زًجبلِ هَضز ًظط ثط - 7

 . هحبسجِ ضَز6اسبس ثٌس 
 ثطزاض زازُ اظ فطآيٌس ذبضج كٌتطل ثطاي ّط يک اظ 10000- 8

 .پبضاهتطّبي ضيفت يبفتِ تَليس ضَز
 ثطاي ّط يک اظ پبضاهتطّبي ضيفت يبفتِ 8ذطٍخيْبي ثٌس - 9

 .(=2i ٍ 3 ) ثْػَضت غؼَزي هطتت ضَززض ثطزاضي ثٌْبم 
 هحبسجِ 9حس آستبًِ ذطٍخيْبي زيگط ثط اسبس ثٌس - 10

 .ضَز
 .ضجکِ آهَظش زيسُ ضسُ ثطضسي ٍ تست ضَز- 11
زض غَضت ػسم قجَل ضجکِ آهَظش زيسُ ضسُ ثِ يکي اظ - 12

 ثطگطزيس ٍ ايي ثٌسّب ضا هَضز ثطضسي قطاض 8 ٍ 5، 4، 3ثٌسّبي 
 .زّيس

 ارزيابي ي مقايسٍ- 4
زض ايي ثرص ثطاي اضظيبثي ػولکطز ضجکِ پيطٌْبزي هثبلي اضئِ 

هقبيسِ ضسُ   ًتبيح حبغل اظ ايي ضجکِ ثب ضٍش. ضسُ است
زض ايي هقبلِ، ثطاي ثطآٍضز هقساض هتَسظ عَل زًجبلِ ًوَزاض . است

زض ايي .  تکطاض ضجيْسبظي استفبزُ ضسُ است10000، اظ كٌتطل 
هثبل فطؼ هيطَز تؼساز هتغيطّبي پيطگَ زض پطٍفبيل ضگطسيَى 

ثٌبثطايي تبثغ ضاثظ ثْػَضت .  است2زٍخولْبي ثطاثط ثب 
 ثْتطتيت ػطؼ اظ هجسؤ ٍ  ٍ  است، كِ 

ضيت تبثغ ضگطسيَى لدستيک است ٍ ثْػَضت ثطزاض 
- ثِّوچٌيي هبتطيس . ًوبيص زازُ هيطَز 

 :غَضت ظيط زض ًظط گطفتِ ضسُ است

 

ثطآٍضز ضسُ اظ  اٍليِ ثطاي ايي هثبل فطؼ هيطَز كِ هقساض 
ثطزاض هبتطيس .  است، زازّْبي گصضتِ زض فبظ اٍل

 زض فبظ زٍم عجق ضاثغِ ()كَاضيبًس پبضاهتطّبي ضگطسيَى پَاسَى 
 :ثْػَضت ظيط است (9)
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 ثِ  كِ اظ زض ايي هقبلِ فطآيٌس ذبضج اظ كٌتطل ثطاي ثطزاض 
ثْغَضيکِ .  تغييط هيکٌس، زض ًظط گطفتِ ضسُ است

زض ايٌدب، .  هقبزيطي ثبثت ّستٌس ٍ  ٍ 
-كِ ثِ (ncp) ثط اسبس پبضاهتط غيطهطكعي هيعاى ضيفت زض ثطزاض 

 .غَضت ظيط  تؼطيف ضسُ است، زض ًظط گطفتِ ضسُ است

(10                                                     ) 
ثطاي تطريع ٍ ضٌبسبيي، ضيفتْبيي زض حس سِ اًحطاف 

احتوبل ذغبي ًَع اٍل ثطاثط ثب . استبًساضز هس ًظط قطاض گطفتِ است
 2-2ثب تَخِ ثِ تَضيحبت ثرص .  زض ًظط گطفتِ ضسُ است005/0

ثط .  است59/10 ثطاثط ثب هقساض حس كٌتطل ثبال ثط اسبس ضٍش 

 تکطاض هتَسظ 10000اسبس حس كٌتطل ثبالي ثسست آهسُ، ثب 
 . است99/172 ثطاثط ثب عَل زًجبلِ تحت كٌتطل ضٍش 

 900ثطاي تْيِ زازّْبي آهَظضي هَضز ًيبظ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي، 
ًوًَِ ثطزاض تػبزفي اظ  فطآيٌس تحت كٌتطل تَليس ضسُ ٍ ثطزاض 

ثطاي ّط يک . ذطٍخي هتٌبظط آًْب ثطزاض غفط زض ًظط گطفتِ هيطَز
 ًوًَِ ثطزاض تػبزفي كِ ّط كسام اظ 300اظ الگَّبي ذبضج كٌتطل ًيع 

 اًحطاف استبًساضز ضيفت پيسا كطزُ است تَليس 3پبضاهتطّب ثِ اًساظُ 
 ثطزاض ثطاي آهَظش ضجکِ 1800ثسيي تطتيت زض هدوَع . هيطَز

زض هطحلِ ثؼس، ّط هدوَػِ اظ ًوًَْْبي تَليس ضسُ . تَليس ضسُ است
ثْػَضت هٌفطز ثِ ػٌَاى يک ٍضٍزي ثِ ضجکِ ػػجي هػٌَػي اػوبل 

هيگطزز ٍ ذطٍخي آى ثب ثطزاض ّسف هتٌبظط هقبيسِ ضسُ ٍ هيبًگيي 
 ًَضٍى زض اليِ پٌْبى ضجکِ ػػجي 9. هطثغ ذغب هحبسجِ هيگطزز

 زٍضُ زض هطحلِ 392ثؼس اظ . پيطٌْبزي زض ًظط گطفتِ هيطَز
آهَظش، هقساض هدوَع هطثؼبت ذغب ثطاي ضجکِ پيطٌْبزي 

ثِ ايي تطتيت هطحلِ آهَظش ضجکِ ػػجي ثِ پبيبى .  است022263/0
 .هيطسس

 ًوًَِ تػبزفي تحت كٌتطل ٍ هحبسجِ 10000ثؼس اظ تَليس 
  ذطٍخي هتٌبظط اظ ضجکِ ػػجي، ذطٍخيْبي هطتت ضسُ زض ثطزاض

 ضٍش ضجکِ ػػجي، هقساض حس ثطاي تؼييي . شذيطُ هيطًَس
 9313/0آستبًِ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي زض ذطٍخي اٍل ثطاثط ثب 

، زض هغبلؼِ ضجيْسبظي ثب استفبزُ اظ ًطهبفعاض . است
 تکطاض، هتَسظ عَل زًجبلِ تحت كٌتطل ثطاي ضجکِ 10000ثطاي 

 . ثسست هيأيس2579/145پيطٌْبزي، هقساض 
ثطاي تؼييي پبضاهتطّبي ػبهل ٍضؼيت ذبضج اظ كٌتطل ثبيس 

ثسيي . هقبزيط حس آستبًِ زض ذطٍخيْبي زٍم ٍ سَم هحبسجِ ضَز
 ثطزاض زض حبلتيکِ پبضاهتط اٍل ثِ اًساظُ سِ اًحطاف 10000هٌظَض 

ايي ثطزاضّب ٍاضز ضجکِ . استبًساضز ضيفت ًوَزُ است تَليس هيطَز
ذطٍخي زٍم ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي زض . ػػجي پيطٌْبزي هيطَز

هقساض حس آستبًِ ذطٍخي .  ثْػَضت غؼَزي قطاض هيگيطزثطزاض 
 اظ آى ثعضگتط  هقبزيط ثطزاض 995/0زٍم ثطاثط است ثب ػسزي كِ 

زض ايي هثبل هقساض حس آستبًِ ذطٍخي زٍم ضجکِ پيطٌْبزي . است
هقساض حس آستبًِ ذطٍخي سَم ًيع هطبثِ .  است28036/0ثطاثط ثب 

 ثطزاض زض 10000. هقساض حس آستبًِ ذطٍخي زٍم ثسست هيأيس
حبلتيکِ پبضاهتط زٍم ثِ اًساظُ سِ اًحطاف استبًساضز ضيفت ًوَزُ 

. ايي ثطزاضّب ٍاضز ضجکِ پيطٌْبزي هيطَز. است تَليس هيطَز
 ثْػَضت غؼَزي قطاض  ذطٍخي سَم ضجکِ پيطٌْبزي زض ثطزاض

هقساض حس آستبًِ ذطٍخي سَم ثطاثط است ثب ػسزي كِ . هيگيطز
زض ايي هثبل هقساض حس .  اظ آى ثعضگتط است هقبزيط ثطزاض 995/0

 .  است3804/0آستبًِ ذطٍخي سَم ضجکِ پيطٌْبزي ثطاثط ثب 

اكٌَى ثب هطرع ضسى هقبزيط حس آستبًِ، ضجکِ پيطٌْبزي 
اگط يک ثطزاض عجق . ثطاي كٌتطل فطآيٌس هَضز استفبزُ قطاض هيگيطز

هقبزيط ثطآٍضز ضسُ اظ پبضاهتطّب ثِ ضجکِ ػػجي ٍاضز ضَز، ضجکِ 
 زض اثتسا هقساض ذطٍخي اٍل . پيطٌْبزي سِ ذطٍخي ضا ًتيدِ هيسّس

 

 متًسط طًل دوبالٍ خارج از کىترل بٍ ازاي : 1جديل 
 ضيفت در پارامتر عرض از مبدأ

1, 2 ncp 
 

ANN 

( 1/0 ,0) 028164/0  86/145  4383/130  

( 2/0 ,0) 11266/0  5/115  6311/94  

( 5/0 ,0) 7041/0  123/45  3866/42  

(1,0) 8164/2  9097/9  5526/9  

(2,0) 266/11  6378/1  6505/1  

(3,0) 348/25  0389/1  0446/1  

 متًسط طًل دوبالٍ خارج از کىترل بٍ ازاي : 2جديل 
 ضيفت در پارامتر ضيب

1, 2 ncp 
 

ANN 

(0, 1/0 ) 028164/0  43/159  2404/120  

(0, 2/0 ) 11266/0  97/133  5045/97  

(0, 5/0 ) 7041/0  385/54  1514/43  

(0,1) 8164/2  814/10  2853/10  

(0,2) 266/11  668/1  6243/1  

(0,3) 348/25  0357/1  0373/1  

 متًسط طًل دوبالٍ خارج از کىترل در: 3جديل 

 عرض از مبدأي ضيب بُطًر َمسمانضيفتُاي 
1, 2 ncp 

 

ANN 

( 1/0 ,  1/0 ) 011092/0  25/157  7499/112  

( 1/0 ,  2/0 ) 050348/0  34/141  2481/96  

( 5/0 ,  2/0 ) 3644/0  019/69  7503/59  

( 1/0 , 5/0 ) 50609/0  074/67  9542/46  

(1,1) 1092/1  327/28  0976/15  

( 2/0 , 1/0 ) 0244/2  745/16  22/14  

( 1/0 ,1) 3922/2  46/13  0015/12  
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(1,2) 0348/5  5954/4  1425/4  

( 5/0 ,2) 4462/7  7047/2  6141/2  

(2,3) 7417/9  97/1  9237/1  

(3,3) 9829/9  877/1  4775/1  

( 5/0 ,3) 266/19  1301/1  1269/1  

 

اگط هقساض ذطٍخي اٍل اظ هقساض . ضجکِ هَضز ثطضسي قطاض هيگيطز
اگط هقساض .  ثعضگتط ثبضس، فطآيٌس ذبضج اظ كٌتطل است9313/0

ّطگبُ .  ثبضس، فطآيٌس تحت كٌتطل است9313/0ذطٍخي كوتط اظ 
ضجکِ پيطٌْبزي فطآيٌس ضا ذبضج اظ كٌتطل تطريع زّس، آًگبُ 

زض ايي . هقبزيط ذطٍخيْبي زٍم ٍ سَم هَضز تَخِ قطاض هيگيطز
 ٍ هقساض ذطٍخي 28036/0حبلت اگط هقساض ذطٍخي زٍم ثعضگتط اظ 

ثِ ػٌَاى  (ػطؼ اظ هجسؤ) ثبضس پبضاهتط اٍل 3804/0سَم كَچکتط اظ 
اهب اگط هقساض ذطٍخي زٍم كوتط اظ . ػبهل ّطساض ضٌبذتِ هيطَز

 ثبضس، آًگبُ 3804/0 ٍ هقساض ذطٍخي سَم ثعضگتط اظ 28036/0

 ضىاسايي عًامل َطدار با استفادٌ از ضبکٍ عصبي پيطىُادي با ضيفت در عرض از مبدأ: 4جديل 
 ncp ثط اسبس ضبذع هيعاى ضيفت

028164/0  11266/0  7041/0  8164/2  266/11  348/25  
 پبضاهتط ػبهل ّطساض

 9921 9757 8379 3779 1591 1045 ػطؼ اظ هجسؤ
 0 0 0 73 567 1049 ضيت

 79 243 1621 6148 7842 7906 ػطؼ اظ هجسؤ ٍ ضيت ثِ عَض ّوعهبى
 100 100 100 27/99 33/94 51/89 زضغس تطريػْبيي كِ ضبهل ػبهل ّطساض است

 ضىاسايي عًامل َطدار با استفادٌ از ضبکٍ عصبي پيطىُادي با ضيفت در ضيب: 5جديل 
  ncpهيعاى ضيفت ثط اسبس ضبذع 

028164/0  11266/0  7041/0  8164/2  266/11  348/25  
 پبضاهتط ػبهل ّطساض

 0 0 0 18 149 341 ػطؼ اظ هجسؤ
 9893 9621 8545 5971 3362 2674 ضيت

 379 379 1455 4011 6489 6985 ػطؼ اظ هجسؤ ٍ ضيت ثِ عَض ّوعهبى
 100 100 82/99 97/99 51/98 59/96 زضغس تطريػْبيي كِ ضبهل ػبهل ّطساض است

 

ّطگبُ . ثِ ػٌَاى ػبهل ّطساض هؼطفي ذَاّس ضس (ضيت)پبضاهتط زٍم 
 ثعضگتط ٍ هقساض ذطٍخي سَم اظ 28036/0هقساض ذطٍخي زٍم اظ 

 ثبضس آًگبُ ّط زٍ پبضاهتط اٍل ٍ زٍم ثِ ػٌَاى ػبهل ّطساض 3804/0
ٌّگبهي كِ هقبزيط ذطٍخيْبي زٍم ٍ سَم ثِ . ضٌبذتِ ذَاٌّس ضس

تطتيت اظ هقبزيط حس آستبًِ زٍم ٍ سَم هتٌبظط ذَزضبى كَچکتط 
ثِ ايي غَضت كِ پبضاهتطي كِ . ًجبضٌس، يک قبػسُ ايدبز هيکٌين

زاضاي هقساض ذطٍخي هتٌبظط ثعضگتطي است ثِ ػٌَاى ػبهل ّطساض 
 .ضٌبذتِ ضَز

 ػولکطز هتَسظ عَل زًجبلِ ضجکِ پيطٌْبزي 1ًتبيح خسٍل 
ٍ هتَسظ  (ثط حست اًحطاف استبًساضز)ثطاي ضيفت زض ػطؼ اظ هجسؤ 

ًتبيح .  ضا ًطبى هيسّسعَل زًجبلِ هتٌبظط ثب ًوَزاض كٌتطل 
ًطبى هيسّس كِ ثطاي ضيفتْبي كَچک ٍ هتَسظ زض ًظط گطفتِ 
ضسُ، ضٍش ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي ػولکطز ثْتط ٍ زض ضيفتْبي 

 . زاضزثعضگ ػولکطز تقطيجبً يکسبى ًسجت ثِ ًوَزاض كٌتطل

 هتَسظ عَل زًجبلِ ذبضج اظ كٌتطل هحبسجِ 2ًتبيح خسٍل 
 ضا زض ظهبًي ضسُ ثطاي ّط زٍ ضجکِ پيطٌْبزي ٍ ًوَزاض كٌتطل 

ٍخَز  (ثط حست اًحطاف استبًساضز)كِ يک ضيفت زض پبضاهتط ضيت 
ًتبيح ًطبى هيسّس ضجکْي پيطٌْبزي زض . زاضز ًطبى هيسّس

 تطريع توبم ضيفتْب ػولکطز هٌبسجي ًسجت ثِ ًوَزاض كٌتطل 
 .زاضز

 هتَسظ عَل زًجبلِ ذبضج اظ كٌتطل هحبسجِ 3ًتبيح خسٍل 
 ضا زض ضسُ ثطاي ّط زٍ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي ٍ ًوَزاض كٌتطل 

ًتبيح . ظهبًيکِ ضيفت ثْغَض ّوعهبى ضخ هيسّس ًطبى هيسّس
ًطبى هيسّس ضجکْي ػػجي پيطٌْبزي زض تطريع توبم ضيفتْب 

 .  زاضزػولکطز هٌبسجي ًسجت ثِ ًوَزاض كٌتطل 

ًتبيح حبغل اظ تطريع ػَاهل اًحطاف زض ضيفتْبي هرتلف 
 ًطبى زازُ 5ٍ  4ثب استفبزُ اظ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي زض خساٍل 

ًتبيح ًطبى هيسّس كِ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي ػولکطز . ضسُ است
هٌبسجي زض تطريع ػَاهل ّطساض زاضز ٍ زض ثسيبضي اظ هَاضز 

ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي ػَاهل ّطساض ضا ثِ زضستي تطريع زازُ 
 .است

 وتيجُگيري ي پيطىُادات آتي- 5
زض ايي هقبلِ يک ضجکِ ػػجي ثطاي پبيص پطٍفبيلْبي 

ػولکطز ضجکِ . لدستيک ٍ ضٌبسبيي ػبهل ّطساض تَسؼِ زازُ ضس
 زض كطف ضيفت زض ػػجي پيطٌْبزي ثب ػولکطز ًوَزاض كٌتطل 

پبضاهتطّبي پطٍفبيل لدستيک ثب استفبزُ اظ هؼيبض هتَسظ عَل 
ًتبيح ًطبى زاز كِ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي . زًجبلِ هقبيسِ گطزيس

ّوچٌيي ػولکطز .   زاضزػولکطز ثْتطي ًسجت ثِ ًوَزاض كٌتطل 
ضجکِ زض تطريع پبضاهتط ػبهل ّطساض ًيع ثب يک هثبل ػسزي هَضز 

 ًتبيح ًطبى زاز كِ ضجکِ ػػجي پيطٌْبزي زض . ثطضسي قطاض گطفت
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ضٌبسبيي پبضاهتط ػبهل ّطساض ثؼس اظ كطف حبلت ذبضج اظ كٌتطل ًيع 
ثِ ػٌَاى تحقيقبت آتي زض . ػولکطز هٌبسجي اظ ذَز ًطبى هيسّس

ايي حَظُ، ضجکِ ػػجي هػٌَػي هيتَاًس ثطاي ضٌبسبيي ًقغِ 
تغييط، تطريع خْت ضيفت ٍ ثعضگي هيعاى ضيفت زض پبيص 

ّوچٌيي هيتَاى ايي . پطٍفبيل لدستيک ثْکبض گطفتِ ضَز
پيطٌْبزات ضا زض سبيط پطٍفبيلْبي ذغي تؼويويبفتِ هَضز ثطضسي 

 . قطاض زاز
 

[ ] Zou, C., Tsung, F., & Wang, Z., Monitoring general 

linear profiles using multivariate exponentially 

weighted moving average schemes. Technometrics, Vol. 

, pp. , .

[2] Niaki, S.T.A., Abbasi, B., & Arkat, J., A generalized 

linear statistical model approach to monitor profiles. 

International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, 

Islamic Republic of Iran, Vol. 20, pp. 233-242, 2007. 

[3] Yeh, B., Huwang, L., &Li, Y.M., Profile monitoring 

for a binary response. IIE Transactions Vol. 41, pp.931-

994, 2009. 

[4] Sharafi,A., Aminnayeri, M., & Amiri, A., Identifying 

the time of step change in binary profiles, Published 

online in The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology. DOI: 10.1007/s00170-012-3899-

4, 2012. 

[5] Koosha, M., Amiri, A., “Generalized linear mixed model 
for monitoring autocorrelated logistic regression profiles”, 

Published online in The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, DOI:10.1007 /s00170-012-

4018-2, 2012. 

[6] Walker, E. and Wright, S., “Comparing curves using 
additive models, Journal of Quality Technology, Vol. 34, pp. 

118-129 , 2002. 

[ ] Amiri, A., Jensen,W.A., &Kazemzadeh, R.B., A case 

study on monitoring polynomial profiles in the automotive 

industry. Quality and Reliability Engineering International. 

Vol. , pp. . .

[8] Kang, L., Albin, S. L., “On-Line Monitoring When the 

Process Yields a Linear Profile”, Journal of Quality 

Technology, Vol. 32, pp. 418-426 , 2000. 

[ ] Stover, F.S., Brill, R.V., Statistical quality control applied 

to ion chromatography calibrations. Journal of 

Chromatography A, Vol. , pp. - . 

[10] Psarakis, S., The use of neural networks in statistical 

process control charts. Quality and Reliability Engineering 

International, Vol.27, pp.609-731, 2011. 

[11] Niaki, S.T.A., Davoodi, M., “Designing a 

multivariate-multistage quality control system using 

artificial neural networks”, International Journal of 

Production Research, Vol. 47, pp. 251-271 , 2009. 

[12] Noorossana, R., Atashgar, K. and Saghaei, A., “An 

integrated supervised learning solution for monitoring 

process mean vector”, The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, Vol. 56, pp. pp.755-

765, 2011. 
استفادٌ از ضبکٍ عصبي "ضطفي، ع  ا، اهيطي، ؽ، اضزلي، ضئيسي م، ضسَلي،[ 13]

مصىًعي براي پايص پريفايلُاي پًاسًن ي ضىاسايي پارامتر عامل 

اضسبل ضسُ ثِ اٍليي كٌفطاًس ثيٌبلوللي هٌْسسي كيفيت، تْطاى، ايطاى، ، "َطدار
1391. 

[14] Chester, D., Why two hidden layers are better than one. 

In: Proceedings of international Joint Conference on Neural 

Networks. Washington, D.C, USA, 265-268, 1990. 

 

http://www.springerlink.com/content/0268-3768/
http://www.springerlink.com/content/0268-3768/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1638
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qre.v27.5/issuetoc

