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 ای برای یک فرآیند پربازده معرفی یک روش بازرسی دو مرحله
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 چكیده

. در اینگونه فرآیندها، به دلیل ( استPPMفرآیندهای پربازده، فرآیندهایی هستند که نرخ عیوب آنها در حدود چند در میلیون )

داد عیوب موجود در قطعات مورد استفاده قرار گیرد. از این تواند برای توصیف مناسب تعتفارق، توزیع پواسون نمیوجود پدیده بیش

اند. در این تحقیق، نوع های شمارشی در فرآیندهای پربازده مورد استفاده قرار گرفتهبرای پایش داده های جایگزینرو، برخی توزیع

بر مبنای ساختار سپس، شود. نامیده می( KIPبریده ) kهای عمومی شده پواسون معرفی شده است که توزیع پواسون دیگری از توزیع

های ای مناسبی به منظور جلوگیری از بازرسی صد در صد قطعات و کاهش هزینه، روش بازرسی دو مرحلهKIPای توزیع دو مرحله

اده دبازرسی پیشنهاد شده است. در روش بازرسی پیشنهاد شده، تنها آن دسته از قطعات که در مرحله اول بازرسی مشکوک تشخیص 

ای هبه منظور نمایش کاربرد روش بازرسی پیشنهادی و ارزیابی عملکرد آن، داده .گیرنداند، در مرحله دوم مورد بازرسی قرار میشده

توان برای بازرسی فرآیندهای پربازده با هزینه اند. از روش بازرسی پیشنهادی میسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفتهمورد نیاز شبیه

 اند.هایی از این نوع فرآیندها، در این تحقیق معرفی شدهباال استفاده کرد. نمونهبازرسی 

 كلمات كلیدی

 بندیای، دستهمتورم، روش بازرسی دو مرحله kفرآیندهای پربازده، توزیع پواسون 

 

Introduction of a Two-Stage Inspection Method for a Process of 

High-Yield 

2, Yaser Samimi2, Hamid Shahriari1Mohammad Rasouli 

1Master of Science, K. N. Toosi University of Technology, mrasouli@kntu.ac.ir 

2Faculty Member of Industrial Engineering Department, K. N. Toosi University of Technology 

ABSTRACT 

High-yield processes are processes that their defects’ rate is in the range of parts per million (PPM). In 

such processes, due to the existing of the over-dispersion, the Poisson distribution cannot used for fitting 

the number of defects on units appropriately. So, some alternative distributions are used for monitoring the 

count data in the high-yield processes. In this research, another generalization of the Poisson distributions, 

which is called K-Inflated Poisson (KIP) distribution, is introduced. Then, based on the KIP’s two-stage 

structure, an appropriate two-stage inspection method is introduced for avoiding the 100% inspection and 

decreasing the inspection costs. In the proposed inspection method, only the units that is considered 

suspected in the first stage is inspected in the second stage. In order to illustrate the application of the 

proposed inspection method and to evaluate its performance, some data are simulated and analysed. The 

proposed inspection method can be used for inspection of the high-yield processes with high inspection 

cost. Some of these processes are introduced in this research.  
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 مقدمه -1

به آن دسته از فرآیندها  1[، فرآیندهای پربازده1بر طبق شی و گو ]

که در آنها نسبت اقالم معیوب فرآیند بسیار کوچک و در  شودگفته می

حد صفر است. به بیان دیگر، در اینگونه فرآیندها که به آنها فرآیندهای 

شود، هم گفته می 3یا فرآیندهای با کیفیت باال 2با نقصان نزدیک صفر

همانند برخی فرآیندهای تولید خودکار با تکنولوژی باال، حتی در اندازه 

های یک میلیونی نیز ممکن است محصول معیوبی مشاهده نشود. نمونه

در چنین فرآیندهایی، اقالم نامنطبق بسیار کمی وجود دارد و به طور 

معمول یک دنباله بسیار طوالنی از اقالم منطبق، قبل از حصول یک 

ای از [ به عنوان نمونه2شود. لمبرت ]قلم نامنطبق مشاهده می

کاری قطعات بر روی بردهای فرآیند لحیم فرآیندهای پربازده، از

[ ۴[ و بکت و همکاران ]3برد. لیآندرو و همکاران ]الکترونیکی نام می

های بیمارستانی و نرخ وقوع طوفان نیز به ترتیب نرخ عیوب خروجی

 دانند.هایی از فرآیندهای پربازده میدر سالهای مختلف را نمونه

[، ۸و۷، شی و همکاران ][۶[، گه ]۵محققانی همچون کالوین ]

[ 11[ و زارکا و وودال ]1۱[، یانگ و همکاران ]۹کورالمانی و همکاران ]

سعی در بررسی و پایش نسبت اقالم معیوب فرآیندهای پربازده با 

های منطبق بین دو نمونه نامنطبق استفاده از شمارش تعداد نمونه

اد عیوب موجود اند. حال آنکه، در برخی مواقع پایش تعدمتوالی داشته

تواند به عنوان یک مشخصه دیگر فرآیندهای پربازده مد در قطعات می

[ و هی و 12نظر قرار گیرد. پژوهشگرانی همچون شی و همکاران ]

[ پیشنهاداتی را به منظور پایش این مشخصه فرآیندهای 13همکاران ]

 اند. پربازده ارائه کرده

فرآیندهای با کیفیت  [، در12بر اساس تحقیقات شی و همکاران ]

باال به دلیل وجود تعداد زیاد قطعات بدون عیب، با استفاده از توزیع 

ها کمتر از میزان واقعی مشاهده شده داده ۴پواسون معموال پراکندگی

[ اظهار 13شود. این در حالی است که هی و همکاران ]برآورد می

از میانگین آن  دارند که در این فرآیندها، همواره واریانس فرآیندمی

شود. برای شناخته می ۵بیشتر است. این پدیده به نام بیش تفارق

مطالعه بیشتر درباره بیش تفارق در فرآیندهای با کیفیت باال به لمبرت 

 [ مراجعه شود.13[ و هی و همکاران ]1۴[، شی و گو ]2]

به منظور رفع مشکل توزیع پواسون در توجیه پدیده بیش تفارق، 

ی هااند. یکی از این توزیعهای جایگزین پیشنهاد شدهعبرخی توزی

( است که به وسیله لمبرت ZIP) ۶جایگزین، توزیع پواسون صفر متورم

[ برای فرآیندهای با کیفیت باال پیشنهاد 12[ و شی و همکاران ]2]

توزیع پواسون است که دارای  شده نوع عمومی ZIPشده است. توزیع 

عات با حداقل یک نقص را به عنوان قطعات باشد و قطدو پارامتر می

[ نیز در سال 13کند. همچنین هی و همکاران ]معیوب قلمداد می

 ۷توزیع دیگری را تحت عنوان توزیع پواسون عمومی شده 2۱۱۶

(GPDمعرفی کردند که می ) تواند جایگزین توزیع پواسون به منظور

د. فیت باال باشمدلسازی تعداد عیوب روی قطعات در فرآیندهای با کی

GPD  نیز همچون توزیعZIP  نوعی توزیع دو پارامتری است که فقط

گیرد. با این قطعات بدون عیب را به منزله قطعات سالم در نظر می

 تفاوت که تنها شکل تابع توزیع آن متفاوت است.

مند به بررسی مواردی در تحقیقات مذکور، پژوهشگران عالقه

حتی یک عیب روی قطعات نیز به منزله  اند که در آنها وجودبوده

نامنطبق بودن آن قطعه تلقی شده است. همچنین، در اکثر مطالعات، 

های جایگزین ارائه شده مورد توجه قرار ای توزیعساختار دو مرحله

. اندها بر مبنای بازرسی صد در صد قطعات ایجاد شدهنگرفته و مدل

ی زیاد بازرسی قطعات، بهتر هاحال آنکه، گاهی اوقات به دلیل هزینه

از این رو، در تحقیق حاضر،  است که بازرسی صد در صد صورت نگیرد.

ش در آنها وجود بیاند که نوعی از فرآیندهای پربازده در نظر گرفته شده

گردد. عیب روی هر محصول موجب معیوب بودن آن محصول می kاز 

دلسازی تعداد م رایب های عمومی شده پواسوننوع دیگری از توزیع

 و شدهعیوب موجود در قطعات در اینگونه فرآیندهای پربازده معرفی 

ای مناسبی به منظور جلوگیری از بازرسی صد روش بازرسی دو مرحله

بر مبنای ساختار دو  های بازرسی،در صد قطعات و کاهش هزینه

 هایشود. در انتها نیز، بر اساس نمونه، ارائه میKIP ای توزیعمرحله

ای به واقعی مشاهده شده در حوزه تولید و بهداشت و درمان، رویه

گیری ها در روش نمونهبندی نمونهمنظور پایش پارامترها و دسته

 گیرد. معرفی شده، مورد بحث قرار می

 KIPای است که در بخش دوم، توزیع ساختار مقاله حاضر به گونه

ای دو مرحله. بخش سوم به ارائه روش بازرسی شودمیمعرفی 

بندی قطعات در مرحله اول پیشنهادی خواهد پرداخت. روش دسته

بازرسی در بخش چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت و بخش پنجم 

 یابد.گیری و ارائه پیشنهادات آتی اختصاص مینیز به نتیجه

 متورم kمعرفی توزیع پواسون  -2

ت تعداد اطالعا [،13[ و هی و همکاران ]12طبق شی و همکاران ]

عیوب روی محصوالت در فرآیندهای پربازده دارای پدیده بیش تفارق 

توان از توزیع پواسون به منظور پایش این است. بر این اساس، نمی

ها استفاده کرد و نیاز به استفاده از یک توزیع جایگزین به منظور داده

شود. توزیع جایگزینی که در این ها احساس میمدلسازی این داده

( KIP) ۸متورم kحقیق از آن بهره گرفته شده است، توزیع پواسون ت

است که  ZIPتری از توزیع حالت کلی KIPشود. توزیع نامیده می

یک  KIPمعرفی گردید.  2۱۱1[ در سال 12توسط شی و همکاران ]

ای و دو پارامتری است که با تمایز قائل شدن بین مدل دو مرحله

عیب،  kب و محصوالت دارای کمتر از عی kمحصوالت دارای بیش از 

کند. در این مدل، هر ها مدلسازی میتفارق را در دادهپدیده بیش

شود که دارای چند جزء مجزا محصول به صورت یک واحد تلقی می

بررسی احتمال معیوب یا سالم بودن هر ، KIPباشد. لذا در مدل می

رای واحدهای واحد در مرحله اول، و تعیین تعداد اجزاء معیوب ب

گیرد. تابع احتمال توزیع نامنطبق مرحله اول، در مرحله دوم صورت می

KIP ر گرفتن تعداد عیوب موجود در قطعات به عنوان متغیر با در نظ

x باشد:به صورت زیر می 
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    𝑥 & 𝑘 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟   (1) 

به ترتیب بیانگر  𝑝و  λعدد پذیرش و پارمترهای  k، باالدر رابطه 

احتمال معیوب بودن کل واحد در مرحله اول، و میانگین تعداد عیوب 

 روی محصوالت در مرحله دوم هستند.

توان از می،  𝑝و   𝜆به منظور برآورد کردن پارمترهای 

های روش نمایی و یا برآوردکنندههای حداکثر درستبرآوردکننده

[ ۴گشتاور استفاده کرد. لیکن، بر طبق بکت و همکاران ]

وش های رنمایی نسبت به برآوردکنندههای حداکثر درستبرآوردکننده

باشند. لذا، برای برآورد پارامترهای بهتر می ZIPگشتاور در توزیع 

نمایی استفاده شده است. تابع از روش حداکثر درست KIPتوزیع 

 عبارت است از: KIPنمایی مشاهدات در مدل درست
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گیری از این تابع نسبت مشتق( و 2نمایی )با استفاده از تابع درست
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به ترتیب از طریق روابط  KIPهمچنین میانگین و واریانس توزیع 

 شود.زیر حاصل می
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 متورم kای معرفی روش بازرسی دو مرحله -3

ای است که دومرحلهیک مدل  KIPهمانطور که گفته شد، توزیع 

طی مرحله اول، بررسی احتمال معیوب یا سالم بودن قطعات انجام 

گیرد و در مرحله دوم، تعداد عیوب روی قطعات نامنطبق شناسایی می

، ممکن است تعداد KIPشود. در مدل شده در مرحله اول، شمارش می

ای که در مرحله اول معیوب تشخیص داده شده است، پس عیوب قطعه

باشد؛ در نتیجه، قطعه علیرغم  kشمارش در مرحله دوم، کمتر از  از

باشد. اینکه در مرحله اول معیوب تشخیص داده شده است، سالم می

دو نوع محصول سالم وجود دارد.  ،KIPای بنابراین، در مدل دومرحله

نوع اول قطعاتی هستند که بدون شمارش تعداد عیوب آنها و در مرحله 

اند و نوع دوم قطعاتی هستند که در مرحله داده شده اول سالم تشخیص

اول معیوب تشخیص داده شده و در مرحله دوم دارای تعداد عیب کمتر 

هستند. هر چند که در عمل تفاوتی بین این دو نوع قطعه سالم  kاز 

شویم، ولی در محاسبات پارامترهای مدل این تفاوت حائز قائل نمی

 اهمیت است.

ای را بر توان یک روش بازرسی دو مرحلهمی KIPبر اساس مدل 

روی قطعات اعمال کرد. روش بازرسی مذکور به این طریق است که در 

مرحله اول بازرسی، یک بازرسی عمومی بر روی قطعه انجام شود. این 

های و یا سایر روش ۹تواند به صورت بازرسی چشمیبازرسی عمومی می

 تر کهابزار بازرسی ارزان قیمت غیردقیق بازرسی نظیر استفاده از

دهد، صورت پذیرد. در این مرحله، هر های بازرسی را کاهش میهزینه

شود. در مرحله دوم مشکوک تشخیص داده می 𝑝قطعه با احتمال 

بازرسی، در صورتی که قطعات مشکوک از مرحله اول وجود داشته 

ند و شوی میتر بازرسباشند، این قطعات برای بار دوم به صورت دقیق

شود. تعداد عیوب روی تعداد عیوب آنها به صورت دقیق شمرده می

است.  λدارای توزیع پواسون با پارمتر  ،قطعات در مرحله بازرسی دقیق

همچنین، اگر تعداد عیوب قطعات در مرحله دوم بیشتر از عدد پذیرش 

k شوند؛ در غیر اینصورت قطعات باشد، قطعات معیوب تلقی می

شوند. در تحقیق حاضر، روش بازرسی معرفی شده را روش ه میپذیرفت

نامیم. نمایش شماتیک این روش می 1۱متورم kای بازرسی دو مرحله

 نشان داده شده است.( 1)شكل بازرسی در 

 
 متورم kای روش بازرسی دو مرحله :(1)شكل 

 

 ایای از فرآیندهایی که با روش بازرسی دو مرحلهبه عنوان نمونه

k  تومورهای توان به فرآیند تشخیص منطبق هستند، میمتورم

سرطانی اشاره کرد. به منظور تشخیص تومورهای سرطانی، در مرحله 

 11اول، وجود یا عدم وجود تومورها به وسیله آزمایشات فراصوتی

دارای تومور  𝑝شوند. در این مرحله، هر شخص با احتمال مشخص می

است. در مرحله دوم و در صورتی که شخص دارای تومور باشد، تعداد 

تا، شود. طبیعطانی به وسیله سی تی اسکن تعیین میتومورهای سر

تعداد تومورهای سرطانی در مرحله دوم از توزیع پواسون پیروی 

آل، فقط افراد سالم دیده کند. در این فرآیند، در شرایط ایدهمی
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شوند. همچنین، این احتمال نیز وجود دارد که فردی که دارای می

سرطانی نباشد. بنابراین، احتمال تومور است، هیچیک از تومورهای او 

اینکه فرد مشکوک در مرحله اول بازرسی، در پایان مرحله دوم بازرسی 

سالم تشخیص داده شود نیز در فرآیند وجود دارد. از این رو، فرآیند 

ای از کاربرد روش بازرسی تواند نمونهتشخیص تومورهای سرطانی، می

های درمان باشد. از نمونهمتورم در حوزه بهداشت و  kای دو مرحله

توان به فرایند بازرسی دیگر کاربرد روش بازرسی مورد بحث نیز می

 های گاز اشاره کرد.های الکتریکی و یا بازرسی لولهکیت

توجه به این نکته ضروری است که، اطالعاتی که به منظور برآورد 

اریم، متورم در اختیار د kای کردن پارامترهای روش بازرسی دو مرحله

مورد  KIPبا اطالعاتی که به منظور برآورد کردن پارمترهای توزیع 

های مورد استفاده به گیرد، کمی متفاوت است. دادهاستفاده قرار می

شامل اطالعات سالم و یا  KIPمنظور برآورد کردن پارامترهای توزیع 

 تمامیقطعات، و همچنین تعداد عیوب روی  تمامیمعیوب بودن 

باشد؛ به طوریکه برخی از قطعات دارای تعداد عیب بیشتر میقطعات 

باشند. در حالی که، می kو برخی دیگر دارای تعداد عیب کمتر از  kاز 

های مورد استفاده به منظور برآورد کردن پارامترهای روش بازرسی داده

قطعات  تمامیمذکور، اگر چه شامل اطالعات سالم و معیوب بودن 

ت عدم انجام بازرسی صد در صد، فقط تعداد عیوب است، ولی به عل

ای از دهند. نمونهقطعات را در اختیار تحلیلگر قرار می بعضیروی 

متورم در جدول  kای اطالعات بدست آمده از روش بازرسی دو مرحله

 ( آمده است.1) جدول)

 متورم kای اطالعات حاصل از روش بازرسی دو مرحله نمونه(: 1) جدول

 شماره قطعه معیوب یا سالم بودن تعداد عیب احتمال وقوع

۱-𝑝 - 1 سالم 

۱-𝑝 - 2 سالم 

𝑝×Pλ(۵) ۵ 3 معیوب 

۱-𝑝 - ۴ سالم 

۱-𝑝 - ۵ سالم 

𝑝 ×Pλ(2) 2 ۶ سالم 

۱-𝑝 - ۷ سالم 

𝑝 ×Pλ(۴) ۴ ۸ معیوب 

۱-𝑝 - ۹ سالم 

۱-𝑝 - 1۱ سالم 

۱-𝑝 - 11 سالم 

𝑝 ×Pλ(۴) ۴ 12 معیوب 

۱-𝑝 - 13 سالم 

𝑝 ×Pλ(۶) ۶ 1۴ معیوب 

۱-𝑝 - 1۵ سالم 

𝑝 ×Pλ(2) 2 1۶ سالم 

۱-𝑝 - 1۷ سالم 

 

 kای با توجه به اطالعات بدست آمده از روش بازرسی دو مرحله

به عنوان تعداد قطعاتی که در مرحله اول سالم  �̃�متورم و با تعریف 

نمایی مشاهدات در این روش شوند، تابع درستتشخیص داده می

 بازرسی عبارت است از:

𝐿(𝑝, 𝜆|𝑋) = (1 − 𝑃)�̃�∏ (𝑃
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑥!
)
𝑛𝑥

∞
𝑥=0       (7) 

( نسبت ۷ارائه شده در رابطه ) نماییگیری از تابع درستبا مستق

به صورت  𝑝و   λهای پارامترهایبه هر کدام از پارامترها، برآوردکننده

 شوند:زیر حاصل می

�̂� =
∑ 𝑥 𝑛𝑥
∞
𝑥=۱

n−�̃�
     (۸) 

�̂� =
n−�̃�

𝑛
     (۹) 

در بخش بعد به تعمیم روش بازرسی برای کاربردی خاص پرداخته 

 شود.می

 ای تعمیم یافتهمعرفی روش بازرسی دو مرحله -4

منطبق  KIP، کامال بر توزیع 3روش بازرسی معرفی شده در بخش 

هایی کاربرد دارد که در هر مرحله، تنها یک بوده و فقط برای بازرسی

گیرد. لذا، ( مورد بررسی قرار میمشخصه کیفی وصفی )شمارشی

ی وسیعی از کاربرد این روش بازرسی بسیار محدود بوده و گستره

ای شود. در این بخش، با تعمیم مدل دو مرحلهفرآیندها را شامل نمی

از  شود. لیکن،ارائه شده، کاربرد آن در نوع دیگری از فرآیندها بیان می

های بازرسی مختلفی وشآنجایی که فرآیندهای مختلف نیازمند ر

های بازرسی باید با توجه به باشند و تدوین و به کارگیری روشمی

های قطعات انجام گیرد، روش بازرسی دو ساختار فرآیند و ویژگی

ای را با در نظرگیری نوعی خاص از فرآیندها تعمیم خواهیم داد. مرحله

ی رای تغییرات جزئالبته، انواع بسیاری از فرآیندها وجود دارند که با اج

توان نسبت به بازرسی آنها متورم، می kای در روش بازرسی دو مرحله

اقدام کرد؛ اما از آنجا که معرفی و انجام تمامی این تغییرات ممکن 

نیست، تنها یک نوع پرکاربرد از انواع فرآیندها را انتخاب کرده و روش 

 دهیم.بازرسی را برای این نوع خاص از فرآیندها تعمیم می

فرآیند مورد نظر به این صورت است که در مرحله اول، دو مشخصه 

. گیرندوصفی )شمارشی( همبسته از محصوالت مورد بازرسی قرار می

دهیم از توزیع پواسون نمایش می 𝑋2و  𝑋1این دو مشخصه که آنها را با 

. در این مرحله، کنندپیروی می 12λو  1λ ،2λدومتغیره با پارامترهای 

نسبت به منطبق یا نامنطبق بودن  𝑋2و  𝑋1بر اساس مقادیر متغیرهای 

 𝑝شود و در نهایت محصوالت با احتمال گیری میمحصوالت تصمیم

شوند. سپس، مشخصه شمارشی دیگری از نامنطبق تشخیص داده می

 اند، در مرحلهمحصوالتی که در مرحله اول نامنطبق تشخیص داده شده

گیرند. مشخصه مورد بررسی در مرحله دوم وم مورد شمارش قرار مید

است؛ لیکن،  λنامیم، دارای توزیع پواسون با پارامتر می Yکه آن را 

های گیری مشخصهبرتر از اندازهبسیار هزینه Yتعیین مقدار مشخصه 
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مورد بازرسی در مرحله اول است. در نهایت، در صورتی که مقدار 

باشد، محصول مورد  kو یا مساوی با عدد پذیرش  بیشتر Yمشخصه 

شود و در غیر اینصورت محصول بازرسی معیوب تشخیص داده می

گردد. در این تحقیق، روش بازرسی تشریح شده را روش پذیرفته می

 نامیم.یافته میای تعمیمبازرسی دو مرحله

ن متورم، تأثیر میزا kای از سوی دیگر، در روش بازرسی دو مرحله

های مرحله دوم در نظر گرفته خطای بازرسی مرحله اول بر توزیع داده

نشده است. در حالی که ورود محصوالت مشکوک به مرحله دوم 

گردد؛ زیرا احتمال  Yتواند موجب تغییر توزیع مشخصه بازرسی، می

بگیرد، در  kمقداری بیشتر یا مساوی با عدد پذیرش  Yاینکه متغیر 

اند، ه اول بازرسی نامنطبق تشخیص داده شدهقطعاتی که در مرحل

بیشتر خواهد بود. به منظور تأثیر دادن این نوع خطا در روش بازرسی 

یافته، پارمتر جدیدی به مدل اضافه خواهد شد تا ای تعمیمدو مرحله

بتواند تابع توزیع مرحله دوم بازرسی را تعدیل کند. پارامتر جدید که 

شود، نشان داده می α، با Iرتکاب خطای نوع به علت شباهت با احتمال ا

گردد و به صورت درصد خطای مرحله اول فرآیند بازرسی تعریف می

در تابع احتمال تعداد عیوب روی محصوالت سالم در مرحله دوم ضرب 

 یافته درای تعمیمخواهد شد. نمایش شماتیک روش بازرسی دو مرحله

 ( نشان داده شده است.2شكل )شکل )

 
 یافتهتعمیمای روش بازرسی دو مرحله (:2شكل )

 

،  𝑝و  λای، عالوه بر دو پارامتر با تعمیم روش بازرسی دو مرحله

نیز به مدل اضافه شده است. پارامترهای  αو  1λ ،2λ ،12λچهار پارامتر 

𝜆1توان به صورت جدید را می + 𝜆12 = �̅�1، 𝜆2 + 𝜆12 = �̅�2  و𝛼 =

�́�

𝑛−�̃�
نمایانگر تعداد قطعاتی است که در مرحله دوم  �́�برآورد کرد که  

شوند. همچنین، به منظور پایش این بازرسی سالم تشخیص داده می

ترل متداول استفاده کرد. به این توان از نمودارهای کنپارامترها نیز می

 αو  𝑝و پارامترهای  Cبا استفاده از نمودار کنترل  λصورت که پارامتر 

شوند. برای پایش پارامترهای پایش می 𝑝با استفاده از نمودار کنترل 

1λ ،2λ استفاده  12توان از نمودارهای کنترل پواسون چندمتغیرهنیز می

و  13تبدیالت، پس از حذف کشیدگیکرد و یا با استفاده از برخی 

توزیع پواسون، نمودارهای مبنی بر توزیع نرمال چندمتغیره  1۴چولگی

را به کار برد. از آنجا که پایش این پارامترها موضوع  𝑇2یا  𝜒2مانند 

ش های پایاصلی این تحقیق نیست، به همین میزان بحث در مورد روش

بیشتر در خصوص  بسنده خواهیم کرد. به منظور کسب اطالعات

[ 1۶[، نیاکی و عباسی ]1۵های ذکر شده، به گلنبی و هوشمند ]روش

 [ مراجعه کنید.1۷و چیو و کیو ]

ه یافتای تعمیمنمونه کاربردی استفاده از روش بازرسی دو مرحله

توان در فرآیندهای بازرسی جوش مشاهده کرد. در بازرسی را می

بیت جوش و مطابقت آن با جوش، به منظور حصول اطمینان از مرغو

نیازمندیهای طرح، از بازرسی چشمی به عنوان اولین تست تشخیص 

غیرقابل  1۵هایشود. سپس، برای کشف ناپیوستگیعیوب استفاده می

های موجود در زیر سطح خارجی، مشاهده توسط چشم و یا ناپیوستگی

وع شود. استفاده از هر ناستفاده می 1۶های غیرمخربنوعی از بازرسی

روش بازرسی غیرمخرب تنها پس از انجام کامل بازرسی چشمی انجام 

پذیرد. به بیان دیگر، بازرسی چشمی جوش فقط عیوب می

نماید و بر اساس این عیوب، آمادگی ماکروسکوپی سطحی را کشف می

دهد. های غیرمخرب بعدی نشان میسطحی قطعه را برای آزمایش

ی، تخلخل، ذوب ناقص، نفوذ های سطحعیوب جوش عبارتند از ترک

هم افتادگی، گرده اضافی و غیره. در ناقص، بریدگی کنار جوش، روی

حالی که استانداردها امکان وجود تعداد محدودی از بعضی از این عیوب 

نمایند، ولی عیوب ترک و ذوب ناقص هرگز پذیرفته را تأیید می

است خیلی شوند. به این مفهوم که وجود برخی از عیوب ممکن نمی

 تواند موجبمهم تلقی نشوند، ولی در هر حال مقادیر زیاد این عیوب می

افزایش تنش به خصوص در نقاط دارای تمرکز تنش گردد. لذا، به 

های بازرسی توان از روشمنظور بازرسی قطعات جوش داده شده می

یافته استفاده کرد. نحوه به کارگیری روش بازرسی ای تعمیمدو مرحله

های ای است که در مرحله اول برای هر قطعه، تعداد جوشگونهبه 

های دارای تخلخل و تعداد جوش 𝑋1دارای گرده اضافی به عنوان متغیر 

شوند. سپس، بر اساس مقادیر این دو شمرده می 𝑋2به عنوان متغیر 

شود. می گیریمتغیر، نسبت به منطبق یا نامنطبق بودن قطعه تصمیم

ازرسی، آن دسته از قطعاتی که در مرحله اول نامنطبق در مرحله دوم ب

های غیرمخرب بازرسی اند به وسیله آزمایشتشخیص داده شده

ها اغلب از نوع آزمون فراصوتی و یا شوند. این آزمایشمیمجدد می

به عنوان  Yباشد. در مرحله دوم بازرسی، متغیر آزمایشات پرتونگاری می

شود و ط دارای تمرکز تنش تعریف میهای معیوب در نقاتعداد جوش

گیرد. پس از انجام بازرسی مرحله دوم، که هزینه مورد شمارش قرار می

باالتری نیز نسبت به بازرسی چشمی دارد، قطعاتی که دارای تعداد 

باشند، به عنوان  kجوش معیوب بیشتر یا مساوی با عدد پذیرش 

 شوند.ب میقطعات معیوب تلقی شده و سایر قطعات سالم محسو

همانطور که قبال اشاره شد، عالوه بر فرآیند بازرسی جوش، برخی 

فرآیندهای دیگر نیز وجود دارند که با اعمال تغییرات جزئی در روش 

توان آنها را نیز مورد بازرسی قرار داد. چند نمونه از پیشنهاد شده، می

 اینگونه فرآیندها در حوزه بهداشت و درمان عبارتند از:

ی میزان رشد داخل رحمی نوزادان در بدو تولد. در این بررس .1

تحت عنوان قد و وزن نوزادان  𝑋۲و  𝑋1فرآیند متغیرهای 

نیز میزان  Yشوند. همچنین متغیر در هنگام تولد تعریف می

دهد. در این فرآیند تمامی تراکم استخوان نوزاد را نشان می

 متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
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نشانگر  𝑋۲و  𝑋1بررسی میزان غلطت خون. متغیرهای  .۲

میزان فشار سیستولی و دیاستولی بوده و دارای توزیع نرمال 

های قرمز در هر نیز تعداد گلبول Yهستند. همچنین متغیر 

 کند و توزیع پواسون دارد.واحد خون را بیان می

. تعداد ضربان قلب در دقیقه و تعداد 1۷هولترمانیتورینگ .3

ت نوتوانی که بیمار پس از عمل جراحی طی کرده جلسا

دهند. سپس در را تشکیل می 𝑋۲و  𝑋1است، متغیرهای 

صورت عدم تطابق این دو متغیر با شرایط استاندارد، تعداد 

دفعات بروز تپش قلب در یک واحد زمانی )مثال یک هفته( 

و  شودبرای بیمار توسط دستگاه هولتر مانیتور ثبت می

 شود.امیده مین Yمتغیر 

گیری مرحله اول بازرسی در مورد در بخش بعد رویه تصمیم

 منطبق یا نامنطبق بودن محصوالت مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

 گیری در مرحله اول بازرسیمعرفی رویه تصمیم -5

یافته، دو متغیر همبسته ای تعمیمدر مرحله اول بازرسی دو مرحله

که دارای توزیع پواسون دو  گیری باید بررسی شوندجهت تصمیم

متغیره هستند. از آنجا که این دو متغیر به هم وابسته هستند و تحلیلگر 

تواند بر اساس مقدار منفرد هر یک از متغیرها به تنهایی نمی

ظور گیری دو متغیره به منگیری کند، لذا باید یک رویه تصمیمتصمیم

ته ه اول به کار گرفتعیین منطبق یا نامنطبق بودن محصوالت در مرحل

ارائه  1۹بندیو دسته 1۸شود. به این منظور، استفاده از روش تشخیص

بندی گردد. روش دسته[ پیشنهاد می1۸شده در جانسون و همکاران ]

استفاده شده در مرحله اول بازرسی، به این صورت است که قطعات بر 

 𝜋2و  𝜋1به یکی از دو جامعه  𝑋2و  𝑋1اساس مقادیر متغیرهای 

نیز جامعه  𝜋2جامعه قطعات منطبق و  𝜋1یابند. در اینجا تخصیص می

توانند به ترتیب قطعات نامنطبق در مرحله اول است. این دو جامعه می

𝑓1با تابع چگالی احتمال  (𝑋1, 𝑋2)  و𝑓2 (𝑋1, 𝑋2)  .توصیف شوند

1همچنین هر قطعه با احتمال پیشین  − 𝑝 متعلق به جامعه𝜋1  و با

است. رویه تشخیص نیز به این  𝜋2متعلق به جامعه  𝑝شین احتمال پی

باشد که به منظور تفکیک قطعات ورودی فرآیند، دو ناحیه صورت می

1R  2وR گردد. حال اگر قطعه ورودی در محدودیت مربوط تعریف می

باشد می 𝜋1صدق کند، آنگاه این قطعه متعلق به جامعه  1Rبه ناحیه 

صدق کند، آنگاه قطعه به  2Rو اگر در محدودیت مربوط به ناحیه 

 2Rو  1Rهای مربوط به نواحی یابد. محدودیتتخصیص می 𝜋2جامعه 

 شوند.( تعریف می1۱به صورت رابطه )

{
 
 

 
 𝑅1 :    

𝑓1(𝑋1,𝑋2)

𝑓2(𝑋1,𝑋2)
≥

𝑝

1−𝑝

 

𝑅2 :    
𝑓1(𝑋1,𝑋2)

𝑓2(𝑋1,𝑋2)
<

𝑝

1−𝑝

          (1۱) 

باشند. لذا، دارای توزیع پواسون دو متغیره می 𝑋2و  𝑋1متغیرهای 

𝑓1تابع توزیع  (𝑋1, 𝑋2)  به صورت توزیع پواسون دو متغیره با

𝑓2و تابع توزیع  λ1 ،λ2 ،𝜆12پارمترهای  (𝑋1, 𝑋2)  به صورت توزیع

شود. با در نظر گرفته می λ̃1 ،λ̃2 ،�̃�12پواسون دو متغیره با پارمترهای 

و گرفتن لگاریتم از ( 1۱در رابطه ) 𝑓2و  𝑓1جایگذاری توابع توزیع 

گیری مرحله اول بازرسی های تصمیمطرفین رابطه حاصل محدودیت

 آید.به صورت زیر بدست می

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1:    𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 
 

−𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 
 

≤ (�̃�1 + �̃�2 + �̃�12) − (𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆12) − 𝑙𝑛 (
1−𝑝

𝑝
)

 

𝑅2:    𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 
 

−𝑙𝑛

(

 
 
∑

𝜆1

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆2

𝑥
1

۱
−𝑖

𝜆12
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 
 

> (�̃�1 + �̃�2 + �̃�12) − (𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆12) − 𝑙𝑛 (
1−𝑝

𝑝
)

(11) 

ثابت فرض  �̃�12و  λ1 ،λ2 ،𝜆12 ،λ̃1 ،λ̃2در صورتی که پارامترهای 

بندی به منظور دسته( 11توان به صورت مستقیم از رابطه )شوند، می

زمانی که مقادیر های جدید استفاده کرد. لیکن، ها و تمایز دادهداده

دقیق پارامترها معلوم نباشد، باید از مقادیر برآوردشده آنها در رابطه 

استفاده شود. از آنجا که پارامترهای مذکور، پارمترهای توزیع ( 11)

ی اتوان با در اختیار داشتن مجموعهباشند، میپواسون دو متغیره می

و ( 12وعه روابط )های پیشین، مقادیر پارامترها را طبق مجماز داده

 برآورد نمود:( 13)

{
 
 
 

 
 
 �̂�1 + �̂�12 = �̂� (𝑋11) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋11) = �̅�11.

 

�̂�2 + �̂�12 = �̂� (𝑋21) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋21) = �̅�21.
 

𝜆12 = 𝑐𝑜�̂� (𝑋11, 𝑋21) =
∑ (𝑋11𝑘 − �̅�11.)

𝑛
1

𝑘=1
(𝑋 12 𝑘 

− �̅�21.)

𝑛1−1

(12) 
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{
 
 
 

 
 
 �̂̃�1 + �̂̃�12 = �̂� (𝑋12) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋12) = �̅�12.

 

�̂̃�2 + �̂̃�12 = �̂� (𝑋22) = 𝑣𝑎�̂� (𝑋22) = �̅�22.
 

�̃�12 = 𝑐𝑜�̂� (𝑋12, 𝑋22) =
∑ (𝑋12𝑘 − �̅�12.)

𝑛
2

𝑘=1
(𝑋22𝑘 − �̅�22.)

𝑛2−1

  (13) 

برای محصوالت متعلق به  𝑥𝑖میانگین مقادیر متغیر  .�̅�𝑖𝑗در حالی که 

  𝑋𝑖𝑗𝑘و  ،𝜋𝑗جامعه برای محصوالت متعلق به  𝑥𝑖متغیر  𝜋𝑗 ،𝑋𝑖𝑗جامعه 

دهد. را نشان می 𝜋𝑗جامعه م متعلق به kمحصول  𝑥𝑖مقدار متغیر 

نیز به ترتیب بیانگر تعداد محصوالت متعلق به  𝑛2و  𝑛1همچنین 

 هستند. 𝜋2و  𝜋1جامعه 

بندی معرفی شده، معیاری به منظور ارزیابی عملکرد روش دسته

شود که مستقل از توزیع متغیرهای مورد بررسی و قابل استفاده می

 نرخبندی است. معیار مذکور که های دستهمحاسبه برای تمامی روش

شود، به صورت نسبت مشاهداتی ( نامیده میARER) 2۱خطای ظاهری

شود. اند، تعریف میبندی شدهه اشتباه دستههای آزمایشی بکه در داده

 21، از ماتریسی موسوم به ماتریس اغتشاشAPERبرای محاسبه 

شود که تعداد اعضای واقعی هر جامعه را در برابر تعداد استفاده می

و  𝜋1مشاهده از جامعه  𝑛1دهد. برای بینی شده آنها نمایش میپیش

𝑛2  مشاهده از جامعه𝜋2جدول اغتشاش همانند جدول ، فرم ماتریس

 [.1۸است ] (2)

 ای از ماتریس اغتشاشنمونه :(2)جدول 

بینی شدهتعداد اعضای پیش     

ی
قع

 وا
ی

ضا
 اع

داد
 تع

 𝜋1 𝜋2  

𝜋1 𝑛1𝑐 
𝑛1𝑚

= 𝑛1 − 𝑛1𝑐 

𝑛1

= 𝑛1𝑐 + 𝑛1𝑚 

𝜋2 
𝑛2𝑚

= 𝑛2 − 𝑛2𝑐 
𝑛2𝑐 

𝑛2

= 𝑛2𝑐 + 𝑛2𝑚 

 
𝑛𝑅1

= 𝑛1𝑐 + 𝑛2𝑚 

𝑛𝑅2

= 𝑛1𝑚 + 𝑛2𝑐 
 

 

اند و بندی شدهکه به درستی دسته 𝜋𝑗تعداد اعضای جامعه  𝑛j𝑐که 

𝑛j𝑚  تعداد اعضای جامعه𝜋𝑗 اند را نشان بندی شدهکه به اشتباه دسته

𝑛𝑅1دهد. همچنین می
𝑛𝑅2و  

به ترتیب بیانگر تعداد اعضای متعلق به  

بندی است. سپس نرخ خطای ظاهری از از دستهپس  2Rو  1Rنواحی 

 شود. ( حاصل می1۴رابطه )

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛1𝑚+𝑛2𝑚

𝑛1+𝑛2
        (1۴) 

 یافته با یکای تعمیمدر بخش بعد، کاربرد روش بازرسی دومرحله

 شود.سازی ارائه میمثال شبیه

 سازیمثال شبیه -6

گیری در مرحله اول روش به منظور بررسی عملکرد رویه تصمیم

ته سازی انجام گرفیافته، یک مطالعه شبیهای تعمیمبازرسی دو مرحله

بردار از  1۱۱۱ه هر یک شامل است. در این مثال، دو مجموعه داده ک

های اولیه هر یک باشند، به عنوان دادهمی 𝑋2و  𝑋1متغیرهای مقادیر 

ها و اند. میانگین و کوواریانس مجموعهاز جوامع در نظر گرفته شده

آورده شده ( 3) جدولتخمین پارامترهای توزیع هر مجموعه در جدول

 است.

 سازیهای پیشین مثال شبیهپارامترهای مجموعه داده :(3) جدول

𝑋
= [𝑋1 , 𝑋2] 

𝑋 ∈ 𝜋1 𝑋 ∈ 𝜋2 

𝐸(𝑋) [۱.1۹۱ , ۱.3۴۶] [3.۵۹۴ , ۴.۴۸1] 

𝐶𝑜𝑣(𝑋) (
۱.1۷۶1       ۱.12۴۴

۱.12۴۴        ۱.322۶
) (

3.۷۷۴۹       3.2۵۴۵

3.2۵۴۵       ۴.۴۷۶1
) 

λ̂1 ۱۵۱۶۵۶ ۱۵33۹۵ 

λ̂2 ۱۵221۶ 1۵22۶۵ 

λ̂12 ۱۵12۴۴ 3۵2۵۴۵ 

 

𝑝با فرض  = و جایگذاری مقادیر برآورد شده پارامترها در  ۱.1

های بندی دادهگیری برای دستههای تصمیم، محدودیت(11رابطه )

 شود.حاصل می( 1۵مثال حاضر به صورت رابطه )

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑅1:    𝑙𝑛

(

 ∑
۱.33۹۵

𝑥
1

۱
−𝑖

1.22۶۵
𝑥

1

۱
−𝑖

3.2۵۴۵
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 

−𝑙𝑛

(

 ∑
۱.۱۶۵۶

𝑥
1

۱
−𝑖

۱.221۶
𝑥

1

۱
−𝑖

۱.12۴۴
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 

≤ 2.211۷
 

𝑅2:    𝑙𝑛

(

 ∑
۱.33۹۵

𝑥
1

۱
−𝑖

1.22۶۵
𝑥

1

۱
−𝑖

3.2۵۴۵
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 

−𝑙𝑛

(

 ∑
۱.۱۶۵۶

𝑥
1

۱
−𝑖

۱.221۶
𝑥

1

۱
−𝑖

۱.12۴۴
𝑖

(𝑥
1

۱
−𝑖)!   (𝑥

2

۱
−𝑖)!   𝑖!

𝑚𝑖𝑛(𝑥
1

۱
,𝑥

2

۱
)

𝑖=۱

)

 

> 2.211۷

  (1۵) 

تائی دیگر که با استفاده از روش  1۱۱۱حال، دو مجموعه داده 

های اولیه، به ترتیب و رعایت معیارهای مجموعه داده 22معکوس نورتا

بندی دسته( 1۵اند، توسط رابطه )تولید شده 𝜋1و  𝜋1برای جوامع 

های تولید اعداد تصادفی شوند. روش معکوس نورتا از روشمی

چندمتغیره است که با استفاده از تولید اعداد تصادفی نرمال چندمتغیره 
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تواند ، می(1۶لخواه، با استفاده از رابطه )و تبدیل آنها به توزیع د

 رمجموعه بردارهای تصادفی را تولید نماید. برای کسب اطالعات بیشت

 مراجعه شود.[ 1۹و کلتون ] درباره روش معکوس نورتا به ال

 

(

𝑋1

⋮
𝑋𝑘

) = 

(

 
 
𝐹

1

−1
(𝑈1)

⋮

𝐹𝑘
−1
(𝑈𝑘))

 
 
=  

(

 
 
𝐹

1

−1
[𝜑 (𝑍1)]

⋮

𝐹𝑘
−1
[𝜑(𝑍𝑘)] )

 
 

  (1۶) 

یس اغتشاش به های ثانویه، ماتربندی مجموعه دادهدستهپس از 

 .قرار زیر خواهد بود

 سازیماتریس اغتشاش مثال شبیه (:4) جدول

بینی شدهتعداد اعضای پیش     

ی
قع

 وا
ی

ضا
 اع

داد
  𝜋1 𝜋2  تع

𝜋1 𝑛1𝑐 = ۸2۶ 𝑛1𝑚 = 1۷۴ 1۱۱۱ 

𝜋2 𝑛2𝑚 = 2۱ 𝑛2𝑐 = ۹۸۱ 1۱۱۱ 

 𝑛𝑅1
= ۸۴۶ 𝑛𝑅2

= 11۵۴  

 در نهایت نرخ خطای ظاهری برابر خواهد بود با:

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
1۷۴+2۱

1۱۱۱+1۱۱۱
= ۱.۱۹۷        

موجود در روش  αتوان به منظور برآورد کردن پارامتر همچنین می

 بازرسی نیز از رابطه زیر استفاده کرد.

�̂� =
1۷۴

11۵۴
= ۱.1۵1        

بردار به جامعه  11۵۴بندی شده، بردار تولید و دسته 2۱۱۱لذا از 

𝜋2 شوند که از این تعداد، یابند و وارد مرحله دوم بازرسی میتعلق می

بردار نیز در بازرسی مرحله دوم پذیرفته شده و به عنوان بردار  1۷۴

ر پس از انجام ه ،شوند. بنابراینمتغیرهای محصوالت سالم شناخته می

بردار به عنوان بردار متغیرهای محصوالت  1۱2۱دو مرحله بازرسی، 

بردار نیز به عنوان بردار متغیرهای محصوالت معیوب  ۹۸۱سالم و 

روش بازرسی  23توان نرخ خطای کلگردند. به بیان بهتر، میمعرفی می

طه از راب یافته را در مثال حاضر برابر با مقدار حاصلای تعمیمدو مرحله

 زیر دانست.

𝑇𝐸𝑅 =
2۱

1۱۱۱ + 1۱۱۱
= ۱.۱1 
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ای به منظور مدلسازی یک توزیع دومرحله KIPاز آنجا که توزیع 

توان از این توزیع به منظور معرفی یک فرآیندهای پربازده است، می

ای بهره برد. هدف از ارائه روش بازرسی، روش بازرسی دو مرحله

های بازرسی ر صد محصوالت و کاهش هزینهجلوگیری از بازرسی صد د

به  KIPباشد. از اینرو، در این تحقیق، توزیع در فرآیندهای پربازده می

ای مورد بررسی قرار گرفت و برآورد عنوان یک روش بازرسی دو مرحله

پارامترهای این توزیع نیز معرفی شد. سپس، با اعمال تغییرات و 

ه یافتای تعمیمازرسی دو مرحلهتصحیحات در مدل معرفی شده، مدل ب

بندی قطعات در مرحله اول معرفی گردید. همچنین، به منظور دسته

بندی دومتغیره ارائه شد. اگر چه مدل بدست بازرسی، نوعی روش دسته

آمده تنها برای نوعی خاص از فرایندهای چندوصفی کاربرد دارد، لیکن، 

واع دیگر فرآیندهای دو توان انبا ایجاد تغییرات مناسب در مدل، می

ای را نیز مورد بازرسی قرار داد. عالوه بر این، معیارهای مختلفی مرحله

بندی و تشخیص پیشنهادی ارائه به منظور ارزیابی عملکرد روش دسته

اند که در این فصل یکی از آنها به منظور تعیین نرخ خطای فرآیند شده

بندی و معیارهای ههای دستمعرفی گردید. استفاده از سایر روش

تواند زمینه مناسبی به منظور انجام مطالعات آتی ارزیابی عملکرد می

باشد. همچنین، در مدل ارائه شده خطای فرآیند بازرسی منظور نشده 

و تأثیر آن بر نتایج بازرسی نیز لحاظ نشده است. لذا، بررسی تأثیر 

د تواند موریخطای بازرسی در پایش و کنترل پارامترهای مدل مذکور م

 د.مندان واقع شوتوجه عالقه

 تقدیر و تشكر -8

نویسندگان این مقاله پیشاپیش از اساتید و مؤلفان محترم  که در 

نایع المللی مهندسی صراستای ارتقای کیفی  یازدهمین کنفرانس بین

نماید.کنند، سپاسگذاری مییاری می
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1 high-yield processes 
2 Near-Zero Defect (NZD) processes 
3 high-quality processes 
۴ dispersion 
۵ over-dispersion 
۶ Zero-Inflated Poisson (ZIP) distribution 
۷ Generalized Poisson Distribution (GPD) 
۸ K-Inflated Poisson (KIP) distribution 
۹ visual inspection 
1۱ two-stage k-inflated inspection method 
11 ultrasound 
12 Multivariate Poisson (MP) control charts 
13 kurtosis 
1۴ skewness 
1۵ discontinuities 
1۶ Non-Destructive (ND) inspection 
1۷ holter monitoring 
1۸ discrimination 
1۹ classification 
2۱ Apparent Error Rate (APER) 
21 confusion matrix 
22 Normal To Anything (NORTA) inverse 
23 Total Error Rate (TER) 

                                                           


