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 چکیده
د. در این مقاله روشی بر شومی بیانهمبسته  وصفیو  متغیرهای کیفی گاهی کیفیت محصول بر حسب ترکیبی از مشخصه

های کیفی وصفی و اساس استفاده ترکیبی از دو شبکه عصبی برای پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس مشخصه
چنین همبردار میانگین، ماتریس کوواریانس و در  تغییرات مختلفگردد. روش ارائه شده قادر به تشخیص رائه میمتغیر همبسته ا

های همزمان و در کشف شیفت پیشنهادی. عملکرد روش باشدفرآیند میهمزمان در بردار میانگین و ماتریس کوواریانس  اتتغییر
جداگانه بر اساس معیار متوسط طول دنباله در قالب یک مثال عددی ارزیابی شده و نتایج آن با روش آماری حاصل از ترکیب دو 

-های کیفی وصفی و متغیر همبسته توسعه یافتهپایش بردار میانگین و ماتریس کوواریانس مشخصه به ترتیب براینمودار کنترل که 
های همزمان و جداگانه در عملکرد مناسبی در کشف شیفت پیشنهادیدهد که روش نشان می حاصلردد. نتایج گاند مقایسه می

 کند.ها بهتر عمل میبردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیند داشته و نسبت به روش آماری در بسیاری از شیفت
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ABSTRACT 

In this paper, we propose a method based on the combination of two multi-layer perceptron neural 

networks and apply it for simultaneous monitoring of mean and variance shifts in multivariate-attribute 

quality characteristics. The proposed method not only detects separate mean and variance shifts, but also 

can detect simultaneous mean and variance shifts in the process. The performance of the proposed 

method is evaluated thorough a numerical example in terms of average run length criterion and the results 

is compared with a method based on the combination of two control charts for monitoring mean vector 

and covariance matrix of multivariate-attribute quality characteristics. The results confirm that the 

proposed method outperforms the statistical method in detecting different shifts. 
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 مقدمه -1
مشخصه  ینچندبه وسیله در بسیاری از فرآیندها، کیفیت محصول 

گردد. به منظور پایش فرآیندهایی با بیش کیفی همبسته توصیف می
از یک مشخصه کیفی نمودارهای کنترل چند متغیره و چند مشخصه 

اند. برای جداگانه توسط محققین ارائه شدهبه طور متنوعی وصفی 
انواع نمودارهای کنترل که برای پایش  خصوصتر در اطالعات بیش

اند به ترتیب چند متغیره و چند مشخصه وصفی ارائه شده فرآیندهای
 مراجعه شود. ]2[ و ]1[ به مقاالت مروری

های عصبی در پایش فرآیندهای چند امروزه استفاده از شبکه
ه و چند مشخصه وصفی به عنوان ابزاری جایگزین برای متغیر

ای نمودارهای کنترل رو به گسترش بوده و اخیراً تحقیقات گسترده
یک شبکه  ]3[نیاکی و عباسی  در این حوزه صورت پذیرفته است.

شناسایی متغیرهای خارج از کنترل در بردار میانگین  ایعصبی بر
ر خارج از کنترل از نمودار فرآیندهای چند متغیره زمانی که هشدا

روشی  ]4[شود ارائه نمودند. آپاریسی و همکاران مربع تی دریافت می
مبتنی بر شبکه عصبی به منظور تشخیص متغیرهای عامل انحراف در 
فرآیند بعد از این که نمودار کنترل مربع تی حالت خارج کنترل را 

دهنده صاز یک تشخی ]0[داد پیشنهاد کردند. هوارنگ نشان می
مبتنی بر شبکه عصبی درکشف تغییرات مختلف در بردار میانگین 

روشی  ]2[چند متغیره استفاده نمود. نیاکی و عباسی  فرآیندهای
های مبتنی بر یک شبکه پرسپترون چند الیه برای کشف وضعیت

های کیفی چنین شناسایی مشخصهمختلف خارج از کنترل و هم
ن یک فرآیند چند مشخصه وصفی ارائه عامل انحراف در بردار میانگی

یک مدل  ]8[چنین یو و همکاران و هم ]7[یو و زی دادند. 
پایش و شناسایی هشدارهای خارج از کنترل در  اییادگیرنده بر

یک  ]9[هوارنگ و وانگ فرآیندهای چند متغیره ارائه دادند. 
دهنده مبتنی بر شبکه عصبی ارائه دادند و از آن در کشف تشخیص

امل وع چنین تشخیصر بردار میانگین و همهای مختلف دیفتش
 انحراف در فرآیندهای چند متغیره خود همبسته استفاده کردند.

روشی مبتنی بر شبکه عصبی برای کشف  ]11[چنگ و چنگ 
 در فرآیندهایهای کیفی تغییرات مختلف در واریانس مشخصه

برای شناسایی  از شبکه عصبی ]11[احمدزاده . متغیره ارائه نمودند
های کیفی چند ای در بردار میانگین مشخصهزمان وقوع تغییر پله

متغیره زمانی که از یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی 
صالحی و همکاران استفاده نمود.  شودچند متغیره هشدار دریافت می

امتر خارج از شناسایی پار با استفاده از یک مدل دو بخشی به ]12[
فرآیندهای  کنترل )میانگین یا واریانس( و تعیین اندازه شیفت در

ها ابتدا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند متغیره پرداختند. آن
و  در کدام یک از پارامترهای میانگین شیفتکنند که مشخص می

سپس با استفاده از  رخ داده است. متغیرهای خارج از کنترل واریانس
دو شبکه عصبی اندازه شیفت در میانگین و واریانس متغیرهای خارج 

 .کنندمیاز کنترل را تعیین 
های کیفی گاهی کیفیت محصول بر حسب ترکیبی از مشخصه

در فرآیند تولید بدنه  مثالًگردد. وصفی و متغیر همبسته توصیف می
-دی به ترتیب مشخصهخودرو، تعداد عیوب ظاهری و وزن بدنه تولی

-علیدیگر همبستگی دارند. های کیفی وصفی و متغیر بوده که با یک
های مبتنی بر شبکه عصبی چنین روشنمودارهای کنترل و هم رغم

متعددی که برای پایش فرآیندهای چند متغیره و چند مشخصه 
وصفی به طور جداگانه ارائه شده است، تحقیقات اندکی در زمینه 

های کیفی وصفی و متغیر همبسته صورت پذیرفته پایش مشخصه
مشخصه  چند فرآیندهایاز جمله تحقیقاتی که برای پایش  است.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:متغیر ارائه شده است می -وصفی
روشی برای محاسبه حدود اطمینان برای  ]13[کنگ و برنمن 
صورت متغیر مستقل به  های کیفی وصفی ونرخ خرابی مشخصه

های کیفی را مستقل فرض ها مشخصههمزمان پیشنهاد نمودند. آن
ترکیبی از مشخصه های کیفی  استقاللکه فرض کردند، در حالی

باشد. دورودیان و متغیر در بسیاری از فرآیندها برقرار نمی وصفی و
روشی برای پایش بردار میانگین فرآیندهای چند  ]14[امیری 

Tستفاده از آماره متغیر با ا -مشخصه وصفی
و بر اساس تکنیک  2

با استفاده از  ]10[تبدیل توانی ارائه نمودند. ملکی و همکاران 
تکنیک معکوس نورتا به توسعه دو نمودار کنترل با حافظه پرداختند 

های کیفی وصفی ها در پایش ماتریس کوواریانس مشخصهو از آن
های ارائه ل از روشها نتایج حاصومتغیر همبسته استفاده کردند. آن

-شده را با یک نمودار کنترل سنتی مقایسه نمودند و دریافتند روش
-های توسعه داده شده، عملکرد نمودارهای سنتی را در کشف شیفت

بخشد. ملکی و های مختلف در ماتریس تغییرپذیری فرآیند بهبود می
های خارج از تشخیص وضعیت اییک شبکه عصبی بر ]12[همکاران 

متغیر و  -در بردار میانگین فرآیندهای چند مشخصه وصفی کنترل
های کیفی عامل انحراف ارائه دادند. چنین تشخیص مشخصههم

روشی مبتنی بر شبکه عصبی به منظور  ]17[و همکاران  امیری
متغیر ارائه  -پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی

 دادند.
که تا کنون هیچ روشی  شودمیبا بررسی ادبیات موضوع نتیجه 

های فرآیندپایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس  ایبر
متغیر ارائه نشده است. در این مقاله از دو  -وصفیمشخصه  چند

عصبی پرسپترون چند الیه که به ترتیب برای پایش بردار  شبکه



 

www.iiec2014.com                                                                                                                    3 

 -میانگین و ماتریس تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی
ها اند به طور ترکیبی استفاده نموده و از آنهمبسته ارائه شدهمتغیر 

چنین در پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس 
 2شود. این مقاله برای پایش فرآیند در فاز استفاده می فرآیندهایی

های کیفی اعم از شود و در نتیجه پارامترهای توزیع مشخصهارائه می
اتریس کوواریانس بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و بردار میانگین و م

شوند. ساختار مقاله بدین صورت است معلوم فرض می 1تحلیل فاز 
در بخش دوم ابتدا شبکه عصبی پیشنهادی برای پایش بردار که 

شود. متغیر تشریح می -میانگین فرآیندهای چند مشخصه وصفی
یانس سپس یک شبکه عصبی به منظور پایش ماتریس کووار

در بخش سوم  شود.متغیر ارائه می -فرآیندهای چند مشخصه وصفی
بردار  روش مبتنی بر دو شبکه عصبی مذکور به منظور پایش همزمان

 -فرآیندهای چند مشخصه وصفی ماتریس کوواریانس و میانگین
شود. در بخش چهارم عملکرد روش ارائه شده در متغیر بیان می

انه در بردار میانگین و ماتریس های همزمان و جداگکشف شیفت
نتایج حاصل با  شود وکوواریانس در قالب یک مثال عددی ارزیابی می

گردد. در نهایت در بخش پنجم یک نمودار کنترل ترکیبی مقایسه می
 شود.گیری و پیشنهادات برای مطالعات آتی پرداخته میبه نتیجه

متغیر با  -پایش فرآیندهای چند مشخصه وصفی -2
 ده از شبکه عصبی مصنوعیاستفا

عصبی ارائه شده برای پایش  هایساختار و نحوه آموزش شبکه
و  1-2های بردار میانگین و ماتریس کوواریانس به ترتیب در بخش

 اند.به تفصیل تشریح شده 2-2

 -پایش بردار میانگین فرآیندهای چند مشخصه وصفی -2-1
 متغیر با استفاده از شبکه عصبی

 -ار میانگین فرآیندهای چند مشخصه وصفیبه منظور پایش برد
-متغیر یک شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با الگوریتم آموزش پس

 گردد:انتشار خطا با ساختار زیر پیشنهاد می
های الیه ورودی در شبکه عصبی ارائه شده برای تعداد نرون

های کیفی فرآیند. پایش بردار میانگین برابر است با مجموع مشخصه
مشخصه  pدر فرآیندی که کیفیت محصول بر حسب ترکیبی از  مثالً

شود، الیه ورودی مشخصه کیفی وصفی بیان می qکیفی متغیر و 
نرون خواهد بود. بنابراین بردار ورودی شبکه عصبی برای  p+qدارای 

میانگین فرآیند عبارتست از بردار ستونی بردار پایش 
1 2 ,[ , ,..., ]Tj j p q jx x x jX  کهijx  عبارتست از میانگین

چنین ام. شبکه عصبی ارائه شده هم j ام در زیرگروه iمشخصه کیفی 
کننده وضعیت که مقدار آن تعیین باشددارای یک نرون خروجی می

 باشد.تحت کنترل یا خارج از کنترل بودن فرآیند می

های موجود در هر چنین تعداد نرونهای پنهان و همتعداد الیه
درشبکه عصبی  شود.سعی و خطا تعیین میطریق الیه پنهان از 

است پیشنهادی، از تابع سیگموید به عنوان تابع محرک استفاده شده 
که یکی از پرکاربردترین توابع محرک بوده و خروجی آن در بازه 

گیرد. به منظور ارزیابی عملکرد شبکه عصبی طراحی قرار می ]1،1[
 استفاده شده است. (MSE) یز از معیار میانگین مربعات خطاشده ن

برای آموزش شبکه عصبی طراحی شده به منظور پایش بردار 
های کیفی وصفی و متغیر همبسته، باید بردارهای میانگین مشخصه

های تحت کنترل و ها در حالتورودی و مقادیر هدف متناسب آن
ظور ابتدا برای هر یک از خارج از کنترل تولید شوند. برای این من

تایی از یک  nنمونه تصادفی  211های خارج از کنترل به تعداد حالت
گردند. متغیر به طور تصادفی تولید می -فرآیند چند مشخصه وصفی

ها به عنوان های کیفی در نمونهسپس میانگین هر یک از مشخصه
گردند. سپس بردارهای ورودی مقادیر ورودی شبکه محاسبه می

مربوط به تحت کنترل بودن فرآیند به اندازه مجموع بردارهای تولید 
شوند. های خارج از کنترل نیز به طور تصادفی تولید میشده در حالت

در نهایت شبکه عصبی مورد نظر با استفاده از تمامی بردارهای 
انتشار خطا تولیدی و مقادیر هدف متناظر با استفاده از الگوریتم پس

شود. شایان ذکر است که مقدار هدف نرون خروجی می آموزش داده
های خارج از در حالت تحت کنترل برابر صفر و در تمامی حالت

شود. ساختار شبکه عصبی کنترل برابر یک در نظر گرفته می
پیشنهادی به منظور پایش بردار میانگین فرآیندهای چند مشخصه 

 نشان داده شده است: (1)متغیر در شکل  -وصفی

 
 

مشخصه پایش ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند  -2-2
 متغیر با استفاده از شبکه عصبی -وصفی

های های مختلف در واریانس مشخصهبه منظورکشف شیفت
نیز از یک شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با الگوریتم  فرآیندکیفی 

گردد. ساختار شبکه عصبی انتشار خطا استفاده میآموزش پس
چند  طراحی شده به منظور پایش ماتریس کوواریانس فرآیندهای

ورودی، تعداد  های الیهمتغیر از قبیل تعداد نرون -مشخصه وصفی
های موجود های پنهان، تعداد نرونهای الیه خروجی، تعداد الیهنرون

معیار ارزیابی عملکرد مشابه شبکه در هر الیه پنهان، تابع محرک و 

 

 

 

نرون خروجی برای 
های کشف شیفت

 (1یا  1) میانگین

 (: ساختار شبکه پیشنهادی برای پایش میانگین1شکل )
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بردار عصبی پیشنهادی به منظور پایش بردار میانگین فرآیند است. 
ورودی شبکه عصبی پیشنهادی برای پایش ماتریس تغییرپذیری 

مشخصه  p فرآیندی که در آن کیفیت محصول بر حسب ترکیبی از
شود مشخصه کیفی وصفی همبسته بیان می q متغیر و کیفی

1عبارتست از بردار ستونی  2 ,[ , ,..., ]
T

j j p q js s s jS  کهijs 
 ام. j ام در زیرگروهi عیار مشخصه کیفی عبارتست از انحراف م

آموزش شبکه عصبی پیشنهادی برای پایش ماتریس  به منظور
های خارج از کنترل ابتدا برای هر یک از حالت ،کوواریانس فرآیند

تایی از یک  nنمونه تصادفی  211ماتریس کوواریانس به تعداد 
انحراف د. سپس گردتولید میمتغیر  -فرآیند چند مشخصه وصفی

ها محاسبه و به عنوان های کیفی در نمونهمعیار هر یک از مشخصه
-گردند. در تمامی حالتورودی به شبکه عصبی طراحی شده وارد می

های خارج از کنترل، مقدار هدف نرون خروجی برابر یک در نظر 
شود. در مرحله بعد به اندازه مجموع بردارهای تولید شده گرفته می
ارج از کنترل، بردارهای ورودی تصادفی از فرآیند های خدر حالت

متغیری که ماتریس کوواریانس آن تحت  -چند مشخصه وصفی
شوند. الزم به ذکر است که مقدار هدف نرون کنترل است تولید می

شود. در خروجی در حالت تحت کنترل برابر صفر در نظر گرفته می
ی تولیدی و مقادیر نهایت شبکه عصبی با استفاده از تمامی بردارها

-انتشار خطا آموزش داده میهدف متناظر با استفاده از الگوریتم پس
یس شود. ساختار شبکه عصبی پیشنهادی به منظور پایش ماتر

 (2متغیر در شکل ) -کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی
 نشان داده شده است:

 
 

پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس  -3
متغیر با استفاده  -وصفیفرآیندهای چند مشخصه 

 از شبکه عصبی
که هر دو شبکه عصبی به منظور پایش بردار میانگین و پس از آن

متغیر طراحی  -ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی
ها به پایش همزمان توان بر اساس استفاده ترکیبی از آنشدند، می

برای این منظور  گونه فرآیندها پرداخت.میانگین و تغییرپذیری این
های خروجی هر دو شبکه عصبی تعیین باید مقادیر حد آستانه نرون

شبکه دو های شوند تا بر اساس مقایسه همزمان این مقادیر با خروجی
گیری نمود. مقادیر حد عصبی در مورد وضعیت کلی فرآیند تصمیم

گردند که اوالً عصبی پیشنهادی به نحوی تعیین می آستانه دو شبکه
زمانی که دو شبکه عصبی به طور جداگانه برای پایش بردار میانگین 

شوند، مقدار متوسط و ماتریس کوواریانس فرآیند به کار گرفته می
طول دنباله تحت کنترل تقریباً یکسانی داشته باشند، ثانیاً مقدار 
متوسط طول دنباله تحت کنترل حاصل از استفاده همزمان از دو 

ی با مقدار متوسط طول دنباله تحت کنترل شبکه عصبی پیشنهاد
حاصل از ترکیب دو نمودار کنترل که یکی برای پایش بردار میانگین 

های کیفی وصفی و و دیگری برای پایش ماتریس کوواریانس مشخصه
 اند برابر باشد.متغیر ارائه شده

هر دو شبکه  نحوه تعیین مقدار حد آستانه تنها نرون خروجی
ور پایش بردار میانگین و ماتریس کوواریانس عصبی که به منظ

اند یکسان است. متغیر ارائه شده -فرآیندهای چند مشخصه وصفی
عصبی پیشنهادی  برای تعیین مقدار حد آستانه نرون خروجی شبکه

به منظور پایش بردار میانگین )ماتریس کوواریانس( فرآیند به ترتیب 
 نماییم:زیر عمل می

تایی مربوط به فرآیندی که  n ار تصادفیبرد 11111تعداد  -1
-بردار میانگین )ماتریس کوواریانس( آن تحت کنترل است تولید می

 کنیم.
های کیفی در هر نمونه را به میانگین )انحراف معیار( مشخصه -2

تایی به  p+qطور جداگانه محاسبه و به صورت یک بردار ستونی 
 کنیم.شبکه عصبی طراحی شده وارد می

ادیر مشاهده شده نرون خروجی شبکه عصبی را به صورت مق -3
 .کنیممرتب می c1 (d1)صعودی در برداری مانند 

را به عنوان حد آستانه تنها نرون  c1 (d1)ای از بردار درایه -4
گیریم که بر اساس آن مقدار متوسط طول خروجی شبکه در نظر می

طراحی شده دنباله در حالت تحت کنترل حاصل از شبکه عصبی 
 برابر مقدار مورد نظر و از پیش تعیین شده گردد.

 ایالزم به ذکر است که در ادبیات موضوع تا کنون روشی بر
فرآیندهای چند مشخصه  تغییرپذیریپایش همزمان میانگین و 

بنابراین، به منظور مقایسه عملکرد  ارائه نشده است.متغیر  -وصفی
یش همزمان بردار میانگین و روش مبتنی بر شبکه ارائه شده در پا

متغیر،  -ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی
T  نمودارهای کنترل

روش معکوس  که بر اساس MEWMSASو 2
 .کنیممیاستفاده  اند را به طور ترکیبیتوسعه یافتهنورتا 

 مثال عددی -4
فرض کنید که در یک فرآیند تولیدی، کیفیت محصول بر حسب 

( x2( و یک متغیر نرمال )x1مشخصه وصفی پواسون ) ترکیبی از یک

 

 

نرون خروجی برای 
های کشف شیفت

 (1یا  1واریانس )

 (: ساختار شبکه پیشنهادی برای پایش تغییرپذیری2شکل )
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های کیفی بر اساس اطالعات شود. پارامترهای مشخصهبیان می
 معلوم هستند. بر این اساس پارامتر 1حاصل از تجزیه و تحلیل فاز 

به ترتیب  x2چنین میانگین و واریانس متغیر و هم 4برابر  x1 مشخصه
های کیفی مبستگی بین مشخصهشوند. ضریب هفرض می 4و  3برابر 

تایی  11هایشود و از اندازه نمونهدر نظر گرفته می 307/1نیز برابر با 
 شود. برای پایش فرآیند استفاده می

به منظور پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس 
، دو شبکه عصبی مورد نظرمتغیر  -فرآیند چند مشخصه وصفی

و  1-2های ساختاری که به ترتیب در بخشپرسپترون چند الیه با 
گردد. بدین ترتیب که هر دو شبکه تشریح شد، طراحی می 2-2

های کیفی فرآیند( نرون در الیه عصبی دارای دو )تعداد مشخصه
های عصبی باشند. شبکهورودی، یک نرون در الیه خروجی می

آیند طراحی شده برای پایش بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فر
باشند که نرون می 21و  12هر دو دارای یک الیه پنهان به ترتیب با 

 اند.این مقادیر با استفاده از سعی و خطا تعیین شده
به منظور آموزش شبکه عصبی برای پایش میانگین فرآیند، ابتدا 
برای هر یک از حاالتی که میانگین فرآیند خارج از کنترل است به 

کنیم و میانگین تایی تولید می 11ی نمونه تصادف 211تعداد 
های کیفی در هر نمونه را محاسبه و به عنوان ورودی به مشخصه

-های گرفتهکنیم. سپس به تعداد مجموع نمونهشبکه عصبی وارد می
تایی از فرآیندی که  11های از کنترل، نمونه های خارجشده در حالت

م به ذکر است که کنیم. الزمیانگین آن تحت کنترل است تولید می
1ورودی شبکه عصبی در این مثال به صورت بردار ستونی 2[ , ]Tx x 

های به ترتیب میانگین مشخصه 2xو 1xشود که به آن وارد می
تولید  به منظور های تهیه شده هستند.در نمونه x2و  x1کیفی 

هایی به های خارج از کنترل نیز از شیفتدادهای آموزش در حالت
2iصورت  i i     شود که استفاده می

i
  و

i
   به ترتیب

ام قبل و بعد از وقوع شیفت و  iمیانگین مشخصه کیفی 
i

  انحراف
های ام در حالت تحت کنترل است. حالت iمعیار مشخصه کیفی 

 خارج از کنترل برای بردار میانگین در این مثال عبارتند از:
: در این حالت x1در میانگین مشخصه کیفی  2شیفت  -1

 کند.تغییر نمیx2 یابد، اما میانگین تغییر می 8به  4از  x1میانگین 
 x2: در این حالت میانگین x2در میانگین متغیر  2شیفت  -2

 کند.تغییر نمیx1 یابد اما میانگین تغییر می 7به  3از 
در میانگین هر دو مشخصه کیفی: در این حالت  2شیفت  -3

 د.نیابتغییر می 7به  3از x2 و میانگین  8به  4از x1 میانگین 
خارج از کنترل برای بردار  سه حالت مجموعاًکه با توجه به این 

های بردار تصادفی در حالت 211میانگین فرآیند وجود دارد، بنابراین 
بردار تصادفی نیز در حالت تحت کنترل تولید  211خارج از کنترل و 

با استفاده از  شود و شبکه عصبی مذکور با استفاده از این بردارها ومی

شود. پس از آموزش شبکه انتشار خطا آموزش داده میالگوریتم پس
 گردد.می 111/1حاصل تقریباً برابر  MSEعصبی مقدار 

به منظور پایش ماتریس  نحوه آموزش شبکه عصبی پیشنهادی
تغییرپذیری فرآیند نیز مانند شبکه عصبی ارائه شده برای پایش 

ین تفاوت که ورودی شبکه عصبی به منظور میانگین فرآیند است، با ا
1پایش ماتریس تغییرپذیری به صورت بردار ستونی  2[ , ]Ts s  به آن

شود که وارد می
1

s و
2

sهای کیفی به ترتیب انحراف معیار مشخصه
x1 و x2 های آموزش در هتولید داد به منظور ها هستند.در نمونه

2iهایی به صورت های خارج از کنترل نیز از شیفتحالت i   
و  iکه  گرددمیاستفاده 

i
   به ترتیب انحراف معیار مشخصه

های ام در حالت تحت کنترل و خارج از کنترل است. حالت iکیفی 
 خارج از کنترل برای ماتریس کوواریانس در این مثال عبارتند از:

 x1 : در این حالت انحراف معیارx1انحراف معیار  دو برابر شدن -1
 .ماندثابت میx2 یابد، اما انحراف معیار تغییر می 4به  2از 

 x2 : در این حالت انحراف معیارx2 انحراف معیار دو برابر شدن -2
 .ماندثابت میx1 یابد، اما انحراف معیار تغییر می 4به  2از 

: در این کیفی صههر دو مشخ انحراف معیار دو برابر شدن -3
 د.نیابتغییر می 4به مقدار  x2و  x1حالت انحراف معیار 
خارج از کنترل نیز برای  که در این مثال سه حالتبا توجه به این

بردار تصادفی در  211ماتریس کوواریانس فرآیند وجود دارد، بنابراین 
بردار تصادفی نیز در حالت تحت  211های خارج از کنترل و حالت

شود و شبکه عصبی مذکور با استفاده از این بردارها کنترل تولید می
 MSEشود. پس از آموزش شبکه عصبی مقدار آموزش داده می

در این مقاله تولید بردارهای ورودی  گردد.می 1210/1حاصل برابر 
سازی و با استفاده از هر دو شبکه عصبی طراحی شده بر اساس شبیه

 انجام شده است.MATLAB2010 افزار تابع گاوسیان کاپوال در نرم
شبکه عصبی ارائه شده با مبتنی بر به منظور مقایسه روش 

Tترکیبی  نمودار کنترل
2-MEWMSAS مقدار متوسط طول دنباله ،

های عصبی باید ( حاصل از هر کدام از شبکهARL0تحت کنترل )
کارگیری کلی حاصل از به ARL0گردند تا مقدار  411تقریباً برابر 

شود. بدین منظور برای  211همزمان هر دو شبکه عصبی تقریباً برابر 
های عصبی مقدار حد آستانه نرون خروجی به هر کدام از شبکه

 911/1و  421/1شرح داده شد به ترتیب برابر  3ترتیبی که در بخش 
تانه نرون خروجی مقادیر حد آس محاسبهشوند. پس از می محاسبه

ها در توان بر اساس استفاده همزمان از آن، میهر دو شبکه عصبی
دین ترتیب که هر گاه گیری نمود. بمورد وضعیت کلی فرآیند تصمیم

تر یا مشاهده شده تنها نرون خروجی هر دو شبکه عصبی کم مقادیر
 و مساوی مقادیر حد آستانه متناظرشان شوند، فرآیند تحت کنترل

های هر یک از خروجیصورت هرگاه حداقل یکی از غیر ایندر 
تر از مقدار حد آستانه متناظرش شود، فرآیند های عصبی بزرگشبکه
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گردد. با استفاده از مقادیر حد آستانه از کنترل اعالم می خارج
های عصبی طراحی شده برای شبکه ARL0محاسبه شده، مقدار 

پایش بردار میانگین و ماتریس کوواریانس این مثال به ترتیب برابر 
شوند. پس از استفاده همزمان از دو شبکه می 48/411و  48/390

 شود. محاسبه می 21/194برابر  کلی حاصل نیز ARL0عصبی مقدار 
های نتایج حاصل از به کارگیری همزمان شبکه (1)در جدول 

های همزمان در بردار میانگین و در کشف شیفت عصبی ارائه شده
متغیر این مثال بر  -ماتریس کوواریانس فرآیند چند مشخصه وصفی

های مختلف و بر حسب معیار متوسط طول دنباله به ازای شیفت
T تکرار با روش ترکیبی  11111اساس 

2-MEWMSAS مقایسه شده
دهد که روش مبتنی بر شبکه عصبی نشان می (1)نتایج جدول  است.

های همزمان در بردار میانگین و ماتریس ارائه شده در تمامی شیفت
کند و کوواریانس، وضعیت خارج از کنترل را به سرعت شناسایی می

نمودار کنترل  عملکرد بهتری نسبت به های همزمانیفتدر اکثر ش
T ترکیبی

2
-MEWMSAS .دارد 

نیز نتایج حاصل از به کارگیری روش مبتنی  (3)و  (2)در جدول 
های جداگانه به ترتیب در بردار بر شبکه عصبی در کشف شیفت

متغیر  -یمیانگین و ماتریس کوواریانس فرآیند چند مشخصه وصف
بخش روش عملکرد رضایت حاصلنتایج اند. این مثال خالصه شده

های به ترتیب در کشف شیفتمبتنی بر شبکه عصبی ارائه شده را 
جداگانه در بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیند چند مشخصه 

دهد.می های مختلف نشانمتغیر این مثال به ازای شیفت -وصفی

 های همزماندر شیفت T2- MEWMSASروش پیشنهادی مبتنی بر شبکه عصبی با روش ترکیبی  ARLمقایسه مقادیر  :(1)جدول 

شبکه  شیفت
 عصبی

T2-MEWMSAS شبکه عصبی شیفت T2-MEWMSAS 

1 1 1 2 2( , 1.1 )         02/1  02/1  
1 1 2 2 2( 1.3 , 0.25 )         19/1  21/1  

1 1 1 2 2( , 1.2 )         00/1  07/1  
1 1 2 2 2( 1.35 , 0.25 )         10/1  10/1  

1 1 1 2 2( 1.25 , 1.1 )         18/1  23/1  
1 1 2 2 2( 1.4 , 0.25 )         11/1  11/1  

1 1 1 2 2( 1.25 , 1.2 )         21/1  21/1  
1 1 2 2 2( 1.3 , 0.5 )         21/1  17/1  

1 1 1 2 2( 1.5 , 1.1 )         10/1  17/1  
1 1 2 2 2( 1.35 , 0.5 )         10/1  10/1  

1 1 1 2 2( 1.5 , 1.2 )         10/1  12/1  
1 1 2 2 2( 1.4 , 0.5 )         12/1  11/1  

 در بردار میانگین در کشف شیفت T2- MEWMSASروش مبتنی بر شبکه عصبی با روش ترکیبی  : مقایسه عملکرد2جدول 

 T2-MEWMSAS شبکه عصبی شیفت T2-MEWMSAS شبکه عصبی شیفت

1 1 1( 0.75 )      72/2  47/3  
1 1 1( 1.25 )      21/1  27/1  

2 2 2( 0.75 )      28/9  32/3  
2 2 2( 1.25 )      01/1  12/1  

1 1 2 2( 0.75 , 0.75 )      44/0  91/1  
1 1 2 2( 1.25 , 1.25 )      19/1  13/1  

1 1 1( )      08/1  78/1  
1 1 1( 1.5 )      10/1  19/1  

2 2 2( )      91/2  21/1  
2 2 2( 1.5 )      11/1  13/1  

1 1 2 2( , )      30/2  19/1  
1 1 2 2( 1.5 , 1.5 )      19/1  11/1  

 در ماتریس کوواریانس در کشف شیفتT2-MEWMSASروش مبتنی بر شبکه عصبی با روش ترکیبی  (: مقایسه عملکرد3)جدول 

 T2-MEWMSAS شبکه عصبی شیفت T2-MEWMSAS شبکه عصبی شیفت

1 1( 1.15 )    12/4  18/0  
1 1( 1.3 )    33/1  42/1  

2 2( 1.5 )    72/0  19/4  
2 2( 2 )    22/1  02/1  

1 1 2 2( 1.15 , 1.5 )       71/2  14/2  
1 1 2 2( 1.5 , 2 )       11/1  12/1  

1 1( 1.2 )    90/1  30/2  
1 1( 1.35 )    12/1  10/1  

2 2( 1.75 )    08/2  12/2  
2 2( 2.25 )    38/1  22/1  

1 1 2 2( 1.2 , 1.75 )       42/1  24/1  
1 1 2 2( 1.35 , 2.25 )       11/1  11/1  
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 مطالعات آتیو  گیرینتیجه -5
در این مقاله پایش همزمان میانگین و تغییرپذیری فرآیندهایی 

های کیفی وصفی و متغیر همبسته مورد بررسی قرار با مشخصه
گرفت. برای این منظور ابتدا دو شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب برای 
پایش بردار میانگین و ماتریس کوواریانس چنین فرآیندهایی ارائه شد 
و سپس به منظور تشخیص وضعیت کلی فرآیند از دو شبکه عصبی 

ردید. به دلیل عدم وجود روشی ارائه شده به طور همزمان استفاده گ
که بتوان نتایج حاصل از روش مبتنی بر شبکه عصبی ارائه شده را با 
آن مقایسه نمود نیز از دو نمودار کنترل که به ترتیب برای پایش 

 -بردار میانگین و ماتریس کوواریانس فرآیندهای چند مشخصه وصفی

شد. نتایج حاصل متغیر توسعه داده شده اند به طور ترکیبی استفاده 
سازی نشان داد که روش مبتنی بر شبکه عصبی پیشنهادی از شبیه

Tعملکرد بهتری از نمودار کنترل ترکیبی 
2- MEWMSAS  در اکثر

های همزمان در بردار میانگین و ماتریس کواریانس فرآیندهای شیفت
چنین عملکرد روش مبتنی بر متغیر دارد. هم -چند مشخصه وصفی

های جداگانه در رائه شده در این مقاله در کشف شیفتشبکه عصبی ا
بخش است. به عناصر بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نیز رضایت

های همزمان در بندی اندازه شیفتعنوان مطالعات آتی طبقه
متغیر با استفاده از شبکه عصبی  -فرآیندهای چند مشخصه وصفی

  شود.مصنوعی پیشنهاد می
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