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های های اجتماعي جامعه ايران مسأله مواد مخدر است که مصرف آن اثرات بسیار مخربي را از جنبهترين آسیبيكي از مهم :چکيده

متنوع اقتصادی، فرهنگي، رواني، اخالقي و حقوقي در پي دارد. بنابراين کنترل قاچاق مواد مخدر در کشور بسیار ضروری بوده و باعث 
تواند به وسیله دو مشخصه کیفي همبسته شامل وزن مواد مخدر کشف شده و تعداد  مواد مخدر ميکنترل شود.  بهبود سالمت جامعه مي

مشخصه کیفي اول از نوع متغیر و دارای توزيع نرمال و مشخصه کیفي شود که فرض ميشده در کشور توصیف شود. قاچاقچیان دستگیر
باشد. همچنین اين دو مشخصه دارای همبستگي مثبت مي باشند. در اين مقاله دو روش  دوم از نوع وصفي بوده و دارای توزيع پواسون 
ي تابع تحلیل تمايز با شبكه عصبي و روش ترکیبي تابع تحلیل تمايز با نمودار کنترل مبتني بر تابع تحلیل تمايز شامل روش ترکیب
های پیشنهادی در کشف شود. در نهايت عملكرد روشارائه مي همزمان دو مشخصه فوقمیانگین متحرک موزون نمايي برای کنترل 

-سازی و بر حسب معیار متوسط طول دنباله ارزيابي ميهای کیفي از طريق يک مثال عددی مبتني بر شبیهتغییرات مختلف در مشخصه
تشخیص برای پلیس مورد  د به عنوان روشنتوانو مي بخشي دارندهای ارائه شده عملكرد رضايتدهد که روششود. نتايج حاصل نشان مي

  .دناستفاده قرار گیر
 

حلیل تمايز، شبكه عصبي مصنوعي، نمودار کنترل های کیفي متغیر و وصفي همبسته، تابع ت، مشخصهمواد مخدر :کلمات کليدی
 .میانگین متحرک

 
 مقدمه -1

تا  1011گردش مالي آن در حالي که  های غیرقانوني در جهان مطرح استتجارت خطرترينمواد مخدر به عنوان يكي از پرتجارت امروزه، 
میلیون قاچاقچي در اين حوزه شده است. آمارهای موجود شود. همین امر سبب اشتغال بیش از ده میلیارد دالر تخمین زده مي 1011

دهند. افزايش میزان نفر در جهان جان خود را در اثر مصرف مواد مخدر از دست مي 201111حاکي است که سالیانه به طور متوسط 
ها و راد معتاد در جامعه، خسارتناپذيری در جامعه شده است. با افزايش افهای جبرانمصرف مواد مخدر در ايران نیز باعث بروز خسارت

شود به طور متوسط يک کیلوگرم مواد گردد. گفته ميهای فردی، خانوادگي، شغلي، اجتماعي و اقتصادی فراواني بر اجتماع وارد ميهزينه
مخدر در جامعه امری غیرقابل مخدر بیش از يک هزار نفر معتاد را در پي دارد. با توجه به موارد ذکر شده، مقابله همه جانبه با پديده مواد 

میزان عرضه پیوسته کنترل شیوع مواد مخدر از طريق ارزيابي و پايش  ،اجتناب است. يكي از راهكارهای نوين و اثربخش در اين خصوص
 آن در سطح جامعه است. 

ه و تعداد قاچاقچیان تواند بر حسب دو عامل عمده شامل وزن مواد مخدر کشف شد میزان توزيع مواد مخدر در سطح جامعه مي
های کیفي متغیر و وصفي هستند که با يكديگر دستگیرشده در کشور بیان شود. بديهي است که اين دو عامل به ترتیب مشخصه

دهنده افزايش ورود مواد همبستگي مثبت نیز دارند. از آنجا که افزايش کشف میزان مواد مخدر و تعداد قاچاقچیان دستگیرشده نشان
 مخدر به کشور است، کنترل اين دو عامل به منزله کنترل عرضه مواد مخدر در جامعه است. 



 

2 

های متغیر و وصفي، استفاده از نمودارهای کنترل جداگانه برای هر يک از مشخصههای کیفي مشخصهترکیبي از  روش کنترلترين ساده
ای را در پي دارد. کنندههای کیفي همبستگي وجود دارد معموالً نتايج گمراهکه بین مشخصه در مواقعي کیفي است. اما اين رويكرد

توان وضعیت کلي فرآيند اعم از تحت های کیفي متغیر و وصفي همبسته ميبنابراين تنها از طريق پايش همزمان ترکیبي از مشخصه
های کیفي متغیر و وصفي ه تحقیقاتي که در زمینه پايش مشخصهاز جملکنترل بودن يا خارج از کنترل بودن آن را مشخص نمود. 

 توان به موارد زير اشاره نمود:همبسته انجام شده است مي

روشي را جهت تعیین حدود اطمینان برای مشخصه های کیفي متغیر و وصفي به صورت همزمان پیشنهاد نمودند. اما  ]1[کنگ و برنمن 
های ز يكديگر در نظر گرفتند، در حالي که در بسیاری از موارد، شرط مستقل بودن ترکیبي از مشخصههای کیفي را مستقل اها مشخصهآن

-شود. به عنوان مثال در فرآيند تزريق پالستیک، تعداد عیوب ظاهری محصول و وزن آن به عنوان مشخصهکیفي متغیر و وصفي نقض مي

ها، تعداد اجزای چنین در فرآيند تولید نیمه هادیر همبستگي دارند. همشوند که با يكديگهای کیفي يک محصول در نظر گرفته مي
شوند که به ترتیب دارای توزيع گیری ميهای کیفي محصول اندازهناخالصي، میانگین و دامنه ضخامت اليه اکسید به عنوان مشخصه

های شناسي و بهداشت دارای دادهعلوم پزشكي، دارويي، روانباشند و با يكديگر همبستگي دارند. عالوه بر اين پواسون، نرمال و گاما مي
های کیفي متغیر و وصفي هايي کاربردی از مشخصهمثال ]3[ . نینگ و تسانگ(]2[باشند )گنجعلي همبسته پیوسته و گسسته مي

 های کیفي بیان نمودند. همبسته در شرايط حجم زياد مشخصه

های کیفي متغیر و وصفي همبسته بر اساس تكنیک تبديل تواني و با استفاده از آماره مشخصهروشي برای پايش  ]4[ دوروديان و امیری
های کیفي متغیر و يک شبكه عصبي مصنوعي برای پايش بردار میانگین ترکیبي از مشخصه ]0[ملكي و همكاران مربع تي ارائه نمودند. 

امل انحراف در بردار میانگین فرآيند را بعد از کشف حالت خارج از کنترل وصفي همبسته ارائه دادند. روش ارائه شده توانايي تشخیص عو
 -ها در پايش ماتريس واريانسدو نمودار کنترل چند متغیره با حافظه را توسعه داده و از آن ]0[باشد. ملكي و همكاران نیز دارا مي

با استفاده از چهار تكنیک تبديل مختلف به  ]7[ان و امیری دوروديهای کیفي متغیر و وصفي همبسته استفاده نمودند. کواريانس مشخصه
های کیفي متغیر و وصفي همبسته ها ابتدا توزيع مشخصههای کیفي متغیر و وصفي همبسته پرداختند. در رويكرد اول، آنپايش مشخصه

Tرا به توزيع نرمال چند متغیره تقريبي تبديل نمودند و سپس از نمودارهای کنترل چند متغیره 
برای پايش فرآيند  MEWMAو  2

ن برده و سپس های کیفي را از بیها، همبستگي بین مشخصهها ابتدا با استفاده از يک روش تبديل دادهاستفاده نمودند. در رويكرد دوم، آن
ها با استفاده از های تبديل شده پرداختند. در رويكردهای سوم و چهارم نیز آنبا استفاده از نمودارهای کنترل تک متغیره به پايش داده

ها به توزيع نرمال، به پايش های کیفي و تبديل توزيع آنها به ترتیب برای مستقل نمودن مشخصهترکیبي از دو روش تبديل داده
روشي مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي برای کشف شیفت در  ]8[امیری و همكاران  متغیر پرداختند. -رآيندهای چند مشخصه وصفيف

چنین تشخیص عوامل انحراف در تغییرپذيری فرآيند های کیفي متغیر و وصفي همبسته و هممشخصه نساکوواري -واريانسماتريس 
ز دو شبكه عصبي مصنوعي به طور ترکیبي استفاده نمودند و به پايش همزمان بردار میانگین و ا ]9[پیشنهاد نمودند. ملكي و همكاران 

 های کیفي آمیخته متغیر و وصفي همبسته پرداختند.کوواريانس مشخصه -ماتريس واريانس

و وصفي همبسته در های کیفي متغیر شود در تمامي موارد ذکر شده، همواره کنترل ترکیبي از مشخصهطور که مالحظه ميهمان
های کیفي در محیط های اجتماعي فرآيندهای تولیدی مورد توجه قرار گرفته است و هیچ تحقیقي در خصوص کنترل اين گونه مشخصه

شامل روش  1تحلیل تمايزروش در اين مقاله کنترل شیوع مواد مخدر در ايران با استفاده از دو روش مبتني بر صورت نگرفته است. 
مد نظر قرار  2و روش ترکیبي تحلیل تمايز با نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نماييمصنوعي ترکیبي تحلیل تمايز با شبكه عصبي 

های پیشنهادی شامل روش ترکیبي تحلیل تمايز با شبكه عصبي روش ،ختار اين مقاله بدين صورت است که در بخش دومسا دارد.

                                                 
1 Discriminant Analysis 
2 Exponentially Weighted Moving Average 
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گردد. در بخش سوم عملكرد وش ترکیبي تحلیل تمايز با نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمايي تشريح ميچنین رمصنوعي و هم
در بخش گیرد. های ارائه شده در کشف افزايش شیوع مواد مخدر در جامعه بر اساس معیار متوسط طول دنباله مورد ارزيابي قرار ميروش

در بخش شود. مي توضیح دادهبه طور کاربردی در قالب مثال عددی خارج از کنترل  لتدر کشف حاپیشنهادی چهارم عملكرد دو روش 
 گردد.مطرح مي های ارائه شده توسط پلیسبه کارگیری روشگیری و پیشنهاداتي در خصوص م نیز نتیجهپنج

 های پيشنهادی مبتنی بر تابع تحليل تمایزروش -2

در ايران  وزن مواد مخدر کشف شده و تعداد قاچاقچیان دستگیرشدهطور که گفته شد، در اين مقاله هدف کنترل همزمان دو عامل همان
متغیر و وصفي هستند و بنابراين از توزيع نرمال دو متغیره پیروی های کیفي مشخصهاست. بديهي است که اين دو عامل به ترتیب از نوع 

تحلیل  روشدرنتیجه به منظور استفاده از  .هاستدادهتوزيع تحلیل تمايز، نرمال بودن  روشاز مفروضات اولیه  کنند. از طرفي يكينمي
های کیفي مورد نظر با استفاده از ها به توزيع نرمال دو متغیره تقريب زده شوند. برای اين منظور ابتدا توزيع مشخصهتمايز ابتدا بايد داده

الزم به ذکر است که تكنیک معكوس نورتا يک روش تغییر شوند. زيع نرمال استاندارد دو متغیره تقريب زده ميبه تو 3تكنیک معكوس نورتا
تر در رود. به منظور اطالعات بیشهای غیرنرمال به توزيع نرمال استاندارد چند متغیره به کار ميها است و برای تبديل توزيع دادفرم داد

روش تحلیل تمايز شامل  روشدر اين بخش دو روش پیشنهادی مبتني بر مراجعه شود.  ]11[ي خصوص اين روش به نیاکي و عباس
 گردد.يح ميرتش ترکیبي تحلیل تمايز با شبكه عصبي و روش ترکیبي تحلیل تمايز با نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمايي

 (ANN-DA) روش ترکيبی تابع تحليل تمایز با شبکه عصبی مصنوعی -2-1

-يافتن محور جديدی است که بیش ،ها است. هدف اصلي اين روشبندی دادههای تجزيه و تحلیل و طبقهروش تحلیل تمايز يكي از روش
که  یمصنوعي، ابتدا تابع تحلیل تمايز در روش ترکیبي تحلیل تمايز و شبكه عصبيهای مورد نظر ايجاد نمايد. ترين تمايز را بین گروه

تابع مقادير شود. سپس محاسبه ميد کنبندی ميو خارج از کنترل طبقهتحت کنترل  به دو حالتترين خطا با کمرا های فرآيند داده
به عنوان ورودی به شبكه عصبي طراحي محاسبه شده و يند اجتماعي مورد نظر که يک متغیر تک بعدی است های فرآتحلیل تمايز داده

 د. نگردشده وارد مي
ها، ابتدا برای هر يک از حاالت خارج از کنترل بردار میانگین فرآيند اجتماعي مورد نظر به تعداد تمايز دادهتحلیل تابع به منظور محاسبه 

تايي مربوط به تحت  nهای تصادفي خارج از کنترل، نمونه مشاهداتشوند. سپس به اندازه تمامي تايي تولید مي nنمونه تصادفي  311
) بردار به صورتهای فرآيند شوند. در مسأله مورد نظر دادهها تهیه ميداده کنترل بودن بردار میانگین ) 1 2X X ,X کهستند ه 

11 12 1( , ,..., )nx x x 1X 2 و 21 22 2( , ,..., )nx x x X. های های تولید شده به وسیله تكنیک معكوس نورتا به دادهدر مرحله بعد داده
)ها به توزيع نرمال دو متغیره خواهیم داشت شوند. پس از تبديل دادهزده مي نرمال دو متغیره تقريب )  

1 2
X X ,X  که در اين صورت

بوده و داريم  لای متغیرهای تبديل شده نرماتوزيع حاشیه
11 12 1( , ,..., )nx x x    1X  و

2 21 22 2( , , ..., )nx x x    Xیانگین . حال بردار م
 تولید شده به صورت هایتمامي نمونه

1 2( , )X X  X شود که:محاسبه مي 
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(1                                                                                                                            )    

( 1در رابطه )
iX   عبارتست از میانگین مشخصه تبديل يافتهi  .های تولید سپس تابع تحلیل تمايز مربوط به دادهام در نمونه مورد نظر

 شود:کند از طريق رابطه زير حاصل ميهای تحت کنترل و خارج از کنترل ايجاد ميشده که بهترين تمايز را بین نمونه
* *

1 2cos sinDA X X    (2         )                                                                                                                 

 :حداکثر نمايدای است که رابطه زير را زاويه *(، زاويه بهینه 2در رابطه )
B

W

SS

SS
  (3            )                                                                                                                                       

                                                 
3 NORTA Inverse Technique 
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(، 3در رابطه )
B

SS  های خارج از کنترل( و های تحت کنترل و نمونهها )نمونهگروهمجموع مجذور انحرافات از میانگین بین برابر
W

SS 
 ست.هادرون گروهمجموع مجذور انحرافات از میانگین برابر 

شود. برای اين منظور به عنوان ورودی به شبكه عصبي وارد مي DAمتغیر جديد  ،(* بهینه )زاويهبهینه  پس از يافتن تابع تحلیل تمايز
 گردد.شبكه عصبي پرسپترون چند اليه با ساختار زير پیشنهاد مياز يک 

های پنهان اليه دادعشود. تخروجي شبكه عصبي پیشنهادی برابر يک نرون در نظر گرفته مياليه های موجود در اليه ورودی و تعداد نرون
 چنین از تابع سیگمويد که خروجي شبكه را در بازههمگردد. های موجود در هر اليه پنهان از طريق سعي و خطا تعیین ميو تعداد نرون

به منظور آموزش شبكه عصبي مورد نظر، ابتدا برای هر يک از حاالت  گردد.به عنوان تابع محرک استفاده مي ددهيبین صفر و يک قرار م
شود. سپس به اندازه مجموع ي تولید ميتاي nنمونه تصادفي  1111ماعي مورد نظر به تعداد تخارج از کنترل بردار میانگین فرآيند اج

د. در نگردها تولید ميتايي مربوط به تحت کنترل بودن بردار میانگین داده nهای تصادفي نمونه ،های خارج از کنترل تهیه شدهنمونه
شوند. به منظور محاسبه مقدار های نرمال دو متغیره تقريب زده ميهای تولید شده به وسیله تكنیک معكوس نورتا به دادهمرحله بعد داده

در نمونه مورد نظر تبديل شده های کیفي ، ابتدا میانگین هر يک از مشخصه)ورودی شبكه عصبي( هاتابع تحلیل تمايز هر يک از نمونه
های همقدار هدف نرون خروجي شبكه برای تمامي دادشود. ( محاسبه مي2ورودی شبكه عصبي از طريق رابطه )سپس شود. محاسبه مي

شود. در نهايت شبكه عصبي مورد نظر خارج از کنترل برابر يک و برای حالت تحت کنترل بردار میانگین فرآيند برابر صفر در نظر گرفته مي
الزم به  شود.های ورودی تهیه شده به همراه مقادير هدف متناظر به وسیله الگوريتم پس انتشار خطا آموزش داده ميبه وسیله تمامي داده

ساختار شبكه گردد. استفاده مي (MSE)ذکر است که به منظور ارزيابي عملكرد شبكه اموزش داده شده از معیار میانگین مربعات خطا 
 مورد نظر در شكل زير نمايش داده شده است:پرسپترون چند اليه عصبي 

 
 

در نظر گرفته  1و  1های تحت کنترل و خارج از کنترل در فرايند آموزش شبكه به ترتیب برابر طور که گفته شد، مقدار هدف دادههمان
گیری در و يک نخواهد بود. بنابراين به منظور تصمیمشوند. اما به دلیل خطا خروجي واقعي شبكه عصبي طراحي شده دقیقاً برابر صفر مي

مورد وضعیت تحت کنترل يا خارج از کنترل بودن بردار میانگین مشاهدات بايد يک مقدار حد آستانه برای نرون خروجي شبكه تعیین 
يا مساوی حد آستانه تعیین تر گردد و سپس خروجي شبكه با مقدار حد آستانه تعیین  شده مقايسه شود. اگر مقدار خروجي شبكه کم

يند به منزله اين است که فرآتحت کنترل بودن  گردد.يند تحت کنترل و در غیر اين صورت خارج از کنترل تعیین ميآشده باشد فر
کنندگان آن صورت نگرفته است. در های میزان ورود مواد مخدر به کشور و تعداد توزيعهیچ يک از مشخصهمیانگین افزايش معناداری در 

  الذکر است.حداقل يكي از دو عامل فوقمیانگین دهنده افزايش نشانکنترل بودن فرآيند  خارج ازصورتي که 

شوند و به وسیله نمونه تصادفي تحت کنترل محاسبه مي 11111به منظور محاسبه حد آستانه نرون خروجي شبكه عصبي نیز، ابتدا 
های شبكه با شوند. سپس مقدار تابع تحلیل تمايز هر کدام به عنوان ورودیرتا به توزيع نرمال دو متغیره تقريب زده ميتكنیک معكوس نو

شود. سپس شود. در مرحله بعد مقادير تابع تحلیل تمايز محاسبه شده به شبكه عصبي وارد ميمحاسبه مي *زاويه بهینه استفاده از 
رد نظر به عنوان حد آستانه نرون خروجي در نظر وخروجي حاصل در برداری به صورت صعودی مرتب شده و عنصری از بردار م 11111

 حاصل از شبكه برابر مقداری از پیش تعیین شده گردد. متوسط طول دنباله در حالت تحت کنترل ه مقدارکشود گرفته مي

 

(: ساختار شبکه عصبی 1)شکل 
پيشنهادی

1 2cos sinDA X X    (1يا  1خروجي شبكه )   



 

0 

 (EWMDA) نمودار کنترل ميانگين متحرک موزون نماییروش ترکيبی تابع تحليل تمایز با  -2-2

به عنوان جانشیني برای نمودارهای کنترل سنتي شوهارت  ]11[نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمايي اولین بار توسط رابرتز 
های قبلي فرآيند نیز استفاده نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمايي عالوه بر نمونه جاری، از اطالعات مربوط به نمونه .پیشنهاد شد

در روش ترکیبي سنتي شوهارت دارد. کنترل های کوچک نسبت به نمودارهای کشف شیفت درتری کند و در نتیجه حساسیت بیشمي
آماره نمودار کنترل میانگین  ،*نگین متحرک موزون نمايي پیشنهادی، پس از محاسبه زاويه بهینه تحلیل تمايز با نمودار کنترل میا

 شود:متحرک مورزون نمايي به شكل زير محاسبه مي
1

(1 )
t t t

Z DA Z    
t

DA (4             )                                                                                                               

در رابطه باال 
t

DA مقدار تابع تحلیل تمايز نمونه گرفته شده در زمان ،t 0 ، و 1    وضريب هموارسازی
0 0

Z DA مقدار است .DA0 
 شود.سازی تخمین زده مياز طريق شبیه *بهینه  زاويههای تحت کنترل و يا تابع تحلیل تمايز در حالت تحت کنترل با استفاده از نمونه

 د:نشومحاسبه مي (0( و )0روابط )از طريق به ترتیب نمودار کنترل ترکیبي پیشنهادی نیز کنترل باال و پايین حدود 
0EWMDA

UCL DA L  (0     )                                                                                                                            

0EWMDA
LCL DA L  (0         )                                                                                                                        

0رل و برابر ضريب حدود کنت Lدر روابط باال، 
(2 )n

 





است که  
0

  برابر انحراف معیار تابع تحلیل تمايز استخراج شده در

قرار  LCLEWMAو  UCLEWMAزماني که آماره نمودار کنترل ارائه شده بین حدود کنترل سازی است. تحت کنترل از طريق شبیه تحال
 نیز بیانگر اين است که حداقل شود. هر هشدار خارج از کنترلگیرد، فرآيند تحت کنترل و در غیر اينصورت خارج از کنترل اعالم مي

 اند.کنندگان مواد مخدر در سطح کشور افزايش يافتهيكي از عوامل میزان ورود مواد مخدر به کشور يا تعداد توزيع میانگین
زاويه کلیه مراحل روش ترکیبي تابع تحلیل تمايز و نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمايي به منظور يافتن الزم به ذکر است که 

 کندهای تحت کنترل و خارج از کنترل ايجاد ميکه بهترين تمايز را بین داده *است. بنابراين زاويه بهینه  1-2مشابه قسمت  *بهینه 
 يكسان خواهد بود.  در هر دو روش ارائه شده

 
 ارزیابی عملکرد -3

در  کیلوگرم مواد مخدر 1309های اخیر روزانه به طور متوسط در سال از سوی پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدرطبق آمارهای موجود 
در سطح کشور نیز قاچاقچي و معتاد  721نزديک به به طور متوسط  روزانه شده حاکي از اين است کهارائه ايران کشف شده است. آمار 

مواد  شیوع مواد مخدر از طريق پايش همزمان وزن هدف کنترل میزاندر اين مقاله گفته شد  طور کهشوند. همانشناسايي و دستگیر مي
يک مشخصه کیفي نرمال با  ،(x1) کشف شده در روز قاچاقچیان است. برای اين منظور توزيع وزن مواد مخدر شده و تعداد توزيع مخدر

-در نظر گرفته مينفر در روز  721پواسون با پارامتر ، (x2) دستگیر شده و توزيع تعداد قاچاقچیان 111و انحراف معیار  1309میانگین 
تايي برای پايش  7های از اندازه نمونهشود و در نطر گرفته مي 307/1های کیفي برابر چنین ضريب همبستگي بین مشخصهشوند. هم

  باشد(.زله يک نمونه ميشود )هر يک از روزهای هفته به منمیزان عرضه مواد مخدر در جامعه استفاده مي

جا که از آن شود.نمونه تصادفي تولید مي 311های خارج از کنترل برای هر يک از حالتابتدا تابع تحلیل تمايز مناسب، به منظور محاسبه 
دارد، بنابراين وجود مخدر در جامعه  های مربوط به میزان شیوع مواددادهدر اين مثال سه حالت خارج از کنترل برای بردار میانگین 

 هايي که در آنهای خارج از کنترل از شیفتشوند. الزم به ذکر است به منظور تهیه دادهنمونه خارج از کنترل تهیه مي 911مجموعاً 
ها ل بردار میانگین دادههای خارج از کنترشود. حالتافزايش يافته است استفاده مي 2ر به اندازه میانگین مشخصه کیفي مورد نظ

 عبارتند از:

ثابت  x2يابد ولي میانگین افزايش مي 1009به  1309از  x1 متغیر : در اين حالت میانگین(x1)تغییر در میانگین متغیر نرمال  .1
 مواد مخدر در سطح جامعه افزايش يافته است.  میانگین توزيعاين حالت خارج از کنترل بیانگر اين است که  ماند.مي



 

0 

يابد ولي میانگین افزايش مي 07/773به  721از  x2 مشخصه : در اين حالت میانگین(x2)تغییر در میانگین مشخصه پواسون  .2
x1 کنندگان مواد مخدر در سطح کشور است.توزيعمیانگین تعداد دهنده افزايش . اين حالت خارج از کنترل نشانماندثابت مي 

اين  .يابدافزايش مي 07/773به  721از  x2و میانگین  1009به  1309از  x1حالت میانگین : در اين x2و  x1تغییر در میانگین  .3
به طور کنندگان آن در جامعه توزيع تعداد چنینعرضه مواد مخدر و هممیانگین توزيع دهد که حالت خارج از کنترل نشان مي

 .همزمان افزايش يافته اند

 *شوند. در نهايت زاويه بهینه نمونه تصادفي تحت کنترل نیز تهیه مي 911خارج از کنترل، نمونه تصادفي  911پس از تهیه مجموعاً 
-درجه محاسبه مي 44برابر کند های تحت کنترل و خارج از کنترل ايجاد ميکه بهترين تمايز را بین نمونهتابع تحلیل تمايز مربوط به 

استفاده شده است.  MATLABدر نرم افزار  4های کیفي همبسته  از تابع گاوسین کاپوالمنظور تولید مشخصهبه در اين مقاله  گردد.
فرآيند های کیفي پیشنهادی همان مقدار تابع تحلیل تمايز مشخصهعصبي طور که گفته شد ورودی شبكه همان

1 2( cos(44 ) sin(44 ))DA X X   بايد  ،بیان شد 1-2با ساختاری که در بخش به منظور آموزش شبكه عصبي مورد نظر . است
نرون وجود  24اد دهای مناسب برای آموزش شبكه تهیه گردند. الزم به ذکر است که در شبكه عصبي مورد نظر يک اليه پنهان با تعداده

يند آز کنترل برای بردار میانگین فراند. با توجه به اين که سه حالت خارج اشده ندارد که اين مقادير با استفاده از رويكرد سعي و خطا تعیی
بیان شد  1-2نمونه تصادفي تحت کنترل به شكلي که در بخش  3111نمونه تصادفي خارج از کنترل کنترل و  3111وجود دارد، بنابراين 

دهیم. پس از ش ميا آموزاستفاده از الگوريتم پس انتشار خطهای ورودی و مقادير هدف متناظر با تهیه شده و شبكه را به وسیله داده
 گردد.  تعیین مي 1304/1حاصل برابر  MSEآموزش شبكه طراحي شده مقدار 

و شبكه عصبي با روش ترکیبي تحلیل تمايز و نمودار کنترل میانگین متحرک موزون به منظور مقايسه عملكرد روش ترکیبي تحلیل تمايز 
حاصل از دو  (ARL0)های کیفي، بايد مقدار متوسط طول دنباله تحت کنترل نمايي در کشف تغییرات مختلف در بردار میانگین مشخصه

حاصل از دو روش منطقي خواهد  (ARL1)روش يكسان باشند. بدين ترتیب مقايسه مقادير متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل 
  بود.

ستانه شبكه طراحي آمقادير حد د. برای اين منظور شوگرفته ميدر نظر  211اً برابر هر دو روش ارائه شده تقريب ARL0در اين مثال مقدار 
 اًتقريبروش هر دو  ARL0 مقدار گردند کهی تعیین ميضريب حدود کنترل نمودار میانگین متحرک موزون نمايي به نحوچنین شده و هم

از طريق  2/1تايي و ضريب هموارسازی برابر  7های بر اساس اندازه نمونه EWMDAنمودار کنترل ترکیبي  Lپارامتر  گردد. 211برابر 
به ترتیب برابر  EWMDAکه در اينصورت مقدار حد باال و پايین نمودار کنترل ترکیبي  گرددتعیین مي 90/0سازی برابر بار شبیه 1111
مقدار  شود.تعیین مي 0833/212حاصل از نمودار کنترل ترکیبي مورد نظر برابر  ARL0. بدين تريب مقدار شوندحاصل مي -37/1و  3990/1
گردد. در اين تعیین مي 930/1برابر نیز توضیح داده شد  1-2ستانه نرون خروجي شبكه عصبي طراحي شده به ترتیبي که در بخش آحد 

  شوند.تعیین مي 3/190 حاصل برابر ARL0صورت مقدار 

الزم به  اند.خالصه شده 1ها در جدول در بردار میانگین دادههای مختلف با اندازهای های پلهعملكرد دو روش ارائه شده در کشف شیفت
 سازی به ازای شیفت مورد نظر است. بار تكرار شبیه 1111، حاصل میانگین 1ذکر است هر يک از مقادير جدول 

 

 

 

                                                 
4 Gaussian Copula 
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 های خارج از کنترلهای ارائه شده در کشف حالتعملکرد روش :1جدول 

 شیفت
1

( ,0)  
2

(0, )  
1 2

( , )   
1

(1.5 ,0)  
2

(0,1.5 )  
1 2

(1.5 ,1.5 )   

ANN-DA 17/0  87/0  30/1  40/2  20/2  11/1  

EWMDA 31/4  24/4  11/2  09/2  01/2  37/1  

 شیفت
1

(2 ,0)  
2

(0,2 )  
1 2

(2 ,2 )   
1

(2.5 ,0)  
2

(0,2.5 )  
1 2

(2.5 ,2.5 )   

ANN-DA 30/1  34/1  1 19/1  19/1  1 

EWMDA 13/2  11/2  12/1  08/1  00/1  1 

های مختلف در بردار میانگین مشاهدات را به سرعت شناسايي نمايند. های ارائه شده قادرند شیفتکه روشدهد نتايج جدول باال نشان مي
، روش ترکیبي تحلیل تمايز و شبكه عصبي به جز دو شیفت موارد تماميتیجه گرفت که در نتوان چنین ميهم 1با توجه به نتايج جدول 

 میانگین متحرک موزون نمايي در کشف شیفت در فرآيند دارد.عملكرد بهتری از روش ترکیبي تحلیل تمايز و 

 مثال عددی -4

شود. برای اين مي تشريح شماتیکبه طور در بردار میانگین مشاهدات در اين بخش عملكرد دو روش ارائه شده در کشف يک شیفت خاص 
 معینای پلهشود و به ازای شیفت استفاده مي 3های بخش منظور از داده

2
(0, ) آماره نمودار کنترل ترکیبي ،EWMDA  و خروجي

 شوند.تا زماني که يک حالت خارج از کنترل اتفاق بیفتد ترسیم مي ANN-DAروش 

ارائه شده به ازای شیفت  EWMDA( بیانگر حدود کنترل و آماره نمودار کنترل ترکیبي 2شكل )
2

(0, )  است مشاهداتدر بردار .
به اندازه يک انحراف معیار  (x2)کننده مواد مخدر حالي که میانگین مشخصه وصفي تعداد افراد توزيع( بیانگر اين است که در 2شكل )

 .نمايدافزايش يافته است، نمودار کنترل ارائه شده در ششمین نمونه اين حالت خارج از کنترل را کشف مي

 

 EWMDA(: حدود کنترل باال و پایين نمودار کنترل 2)شکل 

 ایبه ازای شیفت پله( خروجي شبكه عصبي ارائه شده را 3شكل )
2

(0, ) هفتمین( بیانگر اين است که در 3شكل ) دهد.نشان مي 
ديگر در شش نمونه قبلي با وجود اينكه فرآيند در به عبارت  شود.نمونه از شبكه عصبي طراحي شده هشدار خارج از کنترل دريافت مي

 نمايد. حالت خارج است، اما شبكه عصبي اين حالت را در هفتمین نمونه کشف مي

UCL=0.3996 

LCL=-0.37 

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

1 2 3 4 5 6 7

EWMADA Statistic
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 (: مقدار حد آستانه نرون خروجی شبکه طراحی شده3)شکل 

 کاربردیو پيشنهادات  گيرینتيجه -5

اد مخدر در ايران از طريق پايش همزمان وزن مواد مخدر وبررسي و کنترل شیوع مدر اين مقاله دو روش مبتني بر تابع تحلیل تمايز برای 
در آن های کیفي ارائه شده اين است که با تغییر پارامترهای مشخصه هایاز مزايای روشکنندگان مواد مخدر ارائه گرديد. و تعداد توزيع

د. يكي ديگر از مزايای نمواد مخدر توسط نیروی انتظامي به کار رو توزيعد در هر بازه زماني و مكاني در سطح کشور برای کنترل نتوانمي
در کشف سريع افزايش میزان شیوع مواد مخدر در سطح کشور است. به طوری که امكان اقدام ها آنعملكرد مناسب  ،های ارائه شدهروش

به پديده مواد مخدر فراهم  هدن تعداد زيادی از افراد جامعسريع و به موقع نیروی انتظامي جهت مقابله با قاچاقچیان را قبل از گرفتار ش
ها در تشخیص شود که اين روشهای ارائه شده، پیشنهاد ميچنین مزايای گسترده روشبخش و همبا توجه به عملكرد رضايت آورد.مي

 .شوند به کار بردهمناسب عرضه مواد مخدر در سطح کشور به موازات اقدامات پلیسي  میانگین افزايش
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