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  چكيده
 علم پايش داده ها و استخراج اطالعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از يك پايگاه داده بسيار 1داده كاوي

از طرف ديگر هميشه از فرآيندهاي مختلف داده ها ي بسياري دردسترس است كه با . بزرگ و پيچيده مي باشد
 آماري مي توان كيفيت را بهبود و سود آوري را افزايش كاوش اين داده ها با استفاده از تكنيكهاي تجزيه و تحليل

اين مقاله به ارتباط تنگاتنگ كنترل كيفيت آماري و داده كاوي اشاره مي كند و با ذكر نمونه هايي نشان مي . داد
 .دهد كه چگونه مي توان با استفاده از اين دو علم در كنار يكديگر، بسياري از مشكالت كيفي را حل كرد

به عنوان يك ابزار آماري داده كاوي براي  1 در فاز  نمودارهاي كنترل ،اين مقاله با استداللي منطقي در همچنين
   .مي شود پايش داده ها معرفي

  
    2 و فاز 1 هتلينگ ، فاز T2داده كاوي و مديريت دانايي ، نمودارهاي كنترل : هاي كليدي واژه

                                                 
1. Data Mining 
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  :مقدمه  - 1
 اسـتفاده از داده  ].1[ مـي باشـد  بسيار بزرگ و پيچيده  و دانش و كشف الگوهاي پنهان از يك پايگاه داده استخراج اطالعات داده كاوي علم    

از فرآينـدهاي مختلـف     همچنين هميشه   . كاوي و ابزارهاي آن باعث بهبود نحوه تصميم گيري و در نتيجه بهبود عملكرد سازمان خواهد شد                
 داده ها با استفاده از تكنيكهاي تجزيه و تحليل آماري مي توان كيفيت را بهبود و سـود  داده ها ي بسياري دردسترس است كه با كاوش اين         

كه داده كاوي به عنوان يك علـم نوپـا مـي توانـد در               تفكر بسياري از مهندسين كيفيت بر اين اساس استوار بوده است            . آوري را افزايش داد   
مهندسين كيفيت بر ايـن باورنـد كـه داده كـاوي و     . ن را در جهت تعالي سوق دهدكنار ابزارهاي سنتي كنترل كيفيت آماري استفاده و سازما     

هر كدام از آنها داراي نقاط ضعفي مي باشند كه بوسـيله            . كنترل كيفيت آماري نه تنها مغاير يكديگر نيستند بلكه يكديگر را تكميل مي كنند             
رل كيفيت آماري براي تحليل حجم كـوچكي از داده هـا اسـتفاده مـي                ارهاي كنت به عنوان مثال ابز   . ديگري اين نقاط ضعف جبران مي شود      

بـر عكـس ايـن      . در صورت وجود حجم بزرگي از داده ها مي توان از تكنيك هاي داده كاوي براي حل مشكالت كيفي استفاده نمود                    . شوند
ها طراحـي شـده انـد و بـراي تحليـل حجـم       موضوع نيز صادق است يعني بسياري از ابزارهاي داده كاوي براي تحليل حجم بزرگي از داده              

به دليل اينكه ابزارهـاي     . كوچك از داده ها نمي توان از آنها استفاده كرد يا در صورت استفاده از آنها عملكرد ضعيفي از خود نشان مي دهند                      
  وجود مدل استفاده مي شود لذاداده كاوي به گونه طراحي شده اند كه از درصدي از داده ها براي ساخت مدل و از درصدي ديگر براي تست     

 اين مقاله به نمونه هايي اشاره شده اسـت كـه ارتبـاط              4 در بخش    . امري اجتناب ناپذير است    تعداد قابل توجهي داده براي عملكرد بهينه آن       
 معرفـي نمودارهـاي     نكته ديگر كه در اين مقاله روي آن تاكيـد شـده اسـت             . تنگاتنگ كنترل كيفيت آماري و داده كاوي را نمايان مي سازد          

  .  به عنوان يك ابزار داده كاوي مي باشد1كنترل در فاز 
 شامل پيدا كردن اطالعات در 1اهداف در فاز .  فرآيند دردسترس است سرو كار داريم  ازبا يك مجموعه از داده ها كه از گذشته 1در فاز 

گام آخر معموالً بوسيله برآورد . ل كردن عملكرد فرآيند تحت كنترل استارزيابي پايداري فرآيند و مد, مورد پراكندگي فرآيند در طول زمان 
به  اگر انحرافات با دليل شناسايي و از وقوع آنها در آينده جلوگيري شود نمونه هاي مربوط. پارامترهاي يك مدل پارامتري انجام مي شود
كشف سريع  2هدف در فاز . مشاهدات آتي مي پردازيمبا استفاده از  به پايش فرآيند 2در فاز . انحرافات با دليل از داده ها حذف مي شوند

انواع مختلفي از روشهاي آماري براي هر كدام از دو فاز مناسب هستند و هر كدام نياز به معيارهاي . مي باشددر فرآيند  و روندها انحرافات
  .]2[آماري متفاوتي براي ارزيابي عملكردشان دارند

كنترل فرآيند  به خصوص به طور مختصر درباره داده كاوي و كنترل كيفيت آماري 2در بخش  صورت است كه ساختار اين مقاله بدين
 را يك ابزار داده كاوي معرفي مي كند ، مختصري 1 با استداللي منطقي نمودارهاي كنترل در فاز 3بخش . آماري توضيح داده مي شود

 با 4بخش .  از آن استفاده مي شود بحث مي كند1 كه در فاز  هتلينگ2Tدار كنترل نموبه خصوصدرباره نمودارهاي كنترل چند متغيره 
  . ، بخش نتيجه گيري مي باشد5، داده كاوي و كنترل كيفيت آماري را تكميل كننده يكديگر معرفي مي نمايد و بخش ذكر نمونه هايي 

   
داده كاوي و كنترل كيفيت آماريمروري بر  - 2  
 عبـارت اسـت از      شـده  تعريفهاي متفاوتي از داده كاوي وجود دارد ولي تعريفي كه در اكثر مراجـع بـه اشـتراك ذكـر                    : داده كاوي    2-1
داده كاوي يك متدولوژي بسيار قوي و بـا          . "بسيار بزرگ و پيچيده    استخراج اطالعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از يك پايگاه داده           "

داده كـاوي    .]3[ بر روي مهمترين اطالعات از مخزن داده هاي خـود تمركـز نماينـد              تاد كه به سازمانها كمك مي كند        پتانسيل باال مي باش   
روندها و رفتارهاي آينده را كـشف و پـيش بينـي كـرده و بهتـر      ,  الگوها خود، كمك مي كند تا سازمانها با كاوش  بر روي داده هاي سيستم            

مي دهد كـه پاسـخ       ده از تحليل وقايع گذشته يك تحليل پيش بينانه ارايه مي نمايد و به سواالتي جواب               داده كاوي با استفا   .  تصميم بگيرند 
ابزارهاي داده كاوي الگوهاي پنهاني را كشف و پيش بيني مي كننـد كـه               .ته است آنها در گذشته ممكن نبوده و يا به زمان زيادي نياز داش           به  

از .]3[آنها را مدنظر قرار ندهند و به آنها دست نيابنـد , عات و الگو ها خارج از انتظار آنها باشدمتخصصان ممكن است به دليل اينكه اين اطال   
براي انجام ايـن كارهـا      . داده ها استفاده نمود    و خوشه بندي    بندي، پيش بيني، تخمين    كالسداده كاوي مي توان براي انجام كارهايي مثل         

تعـدادي از  . يشرفت كامپيوترها و اين علم همه روزه برتعداد و كيفيت اين تكنيكها افزوده مي شودتكنيكهايي توسعه يافته اند كه با توجه به پ 
و درخـت تـصميم     الگوريتم ژنتيك، نزديكترين همسايگي ،الگوريتمهاي خوشه بندي، شبكه هاي عصبي: معروفترين اين تكنيكها عبارتند از   

  .گيري
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شركتهاي مخابراتي، بانكها، شركتهاي . جارت و كسب و كار از آن بسيار استفاده شودويژگيهاي داده كاوي سبب شده كه امروزه در ت
بازاريابي و تبليغاتي و كليه شركتهايي كه از بانكهاي اطالعاتي بزرگي برخوردار بوده و از اهميت اطالعات و آگاهي در بازار خبر دارند مي 

  .رشد و پيشرفت در بازار استفاده كنندتوانند از داده كاوي بعنوان يك ابزار بسيار قوي براي 
  : كنترل كيفيت آماري -2- 2

تقسيم و نمونه گيري به منظور پذيرش ) DOE2(طراحي آزمايشها , ) 1SPC( كنترل فرآيند آماري بخش اصلي3به كنترل كيفيت آماري 
گرفتن تعادل بين ريسك توليد كننده و كه يك روش بازرسي مي باشد با در نظر  در نمونه گيري به منظور پذيرش  ).1شكل (مي شود

مصرف كننده و با توجه به هزينه هاي مرتبط از جمله هزينه هاي نمونه گيري ، طرحي متناسب انتخاب و بر اساس آن نسبت به رد يا 
ح فاكتورها ، اثر در روش طراحي آزمايشها كه يك روش فعال مي باشد با تغيير آگاهانه در سطو. پذيرش يك انباشته تصميم گيري مي شود

كنترل فرآيند آماري يك تكنيك آماري است كه براي . آنها بر روي متغير پاسخ بررسي و سطوح بهينه فاكتورهاي تاثير گذار تعيين مي شود
 نمودار ،ل  برگه كنتر،از ابزارهاي كنترل فرآيند آماري مي توان به هيستوگرام . كاهش پراكندگي و در نتيجه بهبود كيفيت استفاده مي شود

  .]4[نمودار تمركز نقصها و نمودار كنترل اشاره نمود,  نمودار پراكندگي ، نمودار علت و معلول ،پارتو
  
  
  
  
  

  )1شكل (
  
 نمودار كنترل جهت كنترل ميزان تغييرات . مي باشد  نمودار كنترل ،SPCيا به عبارت ديگر قلب  SPC ترين ابزار قدرتمندمهم ترين و   

مشخصه كيفي خود به دو نوع قابل اندازه گيري و وصفي  .مورد استفاده واقع مي شود يا چندين مشخصه كيفي كيفيدر يك مشخصه 
از نمودار هاي كنترل براي مشخصه هاي وصفي مي توان به نمودار . تقسيم مي شود كه بوسيله نمودار هاي كنترل مرتبط كنترل مي گردد

نمودار هاي . نمود )  C-chart(تعداد نقصها در واحد بازرسي ,  ) np-Chart(د اقالم معيوبتعدا,   )P-Chart(هاي نسبت اقالم معيوب
كنترل براي مشخصه هاي كيفي قابل اندازه گيري يا متغيرها نيز به نوبه خود به دو دسته نمودار هاي كنترل تك متغيره و نمودار هاي 

زماني كه خواسته شود يكي از مشخصه هاي , اين دو دسته از نمودارها پيداست همان گونه كه از نام . كنترل چند متغيره تقسيم مي شوند
مدت زمان حرارت , فشار, دما ( يا يكي از متغيرهاي تاثير گذار بر كيفيت محصول نهايي...) , سختي , جرم , طول ( كيفي محصول نهايي 

ستفاده مي شود كه اين نوع نمودارها داراي گونه هاي مختلفي مي باشند مورد كنترل قرار بگيرد از نمودارهاي كنترل تك متغيره ا...) , دادن 
از مهمترين و معمولترين نمودار هاي كنترل تك . و هر كدام از آنها بنا به نيازمنديهاي تعيين شده و شرايط مشخص به كار گرفته مي شوند

 تك 4 و نمودارهاي ميانگين متحرك موزون نمايي3مع تجمعيج كنترل نمودار هاي, متغيره مي توان به نمودار هاي تك متغيره شوهارت 
  .متغيره اشاره كرد

معمولترين . كنترل همزمان چند مشخصه كيفي تاثيرگذار بر كيفيت محصول نهايي مدنظر مي باشد, نمودار هاي كنترل چند متغيره در  
و ) جمع تجمعي چند متغيره (MCUSUMنمودار ,  هتلينگ 2Tنمودار , ) 2χ(نمودارهاي كنترل چند متغيره عبارتند از نمودار كاي دو 

   ) .ميانگين متحرك موزون نمايي چند متغيره (MEWMAنمودار 
 
 
 

                                                 
1. Statistical Process Control  
2. Design Of Experiments  
3. Cumulative Sum Control Chart-CUSUM  
4. Exponentially Weighted Moving Average-EWMA  

كنترل كيفيت آماري

 كنترل فرآيند آماري نمونه گيري به منظور پذيرش طراحي آزمايشها
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   به عنوان يك ابزار داده كاوي1 نمودارهاي كنترل در فاز - 3

در اين فاز هيچ اطالعاتي از فرآيند در دسترس نمي . ده هاي قديمي سر و كار داريم ما با مجموعه اي از دا1همانگونه كه مطرح شد در فاز 
 يا تحت كنترل آماري درآورد و سپس بر اساس فرآيند با ثبات ، 1 لذا بايستي با استفاده از اين داده هاي قديمي  فرآيند را با ثباتباشد

كه مشاهدات بر روي نمودار كنترل رسم و اگر هشداري توسط نمودار كنترل نحوه كار بدين صورت است . پارامترهاي فرآيند را تخمين زد
داده شود انحراف با دليل مرتبط با آن نقطه پيدا و نقطه مربوطه از روي نمودار كنترل حذف مي شود و محاسبات بر اساس نقاط باقي مانده 

فرآيندي كه تحت كنترل آماري است  بر اساس .رل آماري درآيدآن قدر اين عمل انجام مي شود تا اينكه فرآيند تحت كنت. تكرار مي شود
اين مجموعه داده هاي قديمي مي . نمودار كنترلي براي كنترل مشاهدات آتي را طراحي كردمي توان پارامترهاي فرآيند را تخمين زد و 

نها براي طراحي يك نمودار كنترل و برآورد پارامترهاي  و سپس استفاده از آ2تواند شامل هزاران ركورد باشد لذا نمونه گيري از اين انبار داده
، نحوه قرار گيري طراحي شده بر اساس داده هاي يك انبار داده   نمودارهاي كنترل.مجهول فرآيند به نوعي در تعريف داده كاوي مي گنجد

 لذا با توجه به تعريف داده كاوي مي توان  فرآيند استفاده مي شوند و بهبود روي نمودار را نشان مي دهند و براي كنترلمشاهدات آتي
    . نمودارهاي كنترل را نيز به عنوان يك ابزار داده كاوي مدنظر قرار داد

  
  :نمودارهاي كنترل چند متغيره -1- 3

توان از به دو دليل نمي  .در بسياري از موقعيتها نياز است كه چندين مشخصه كيفي كه به هم وابسته اند به طور همزمان پايش گردند
يك دليل اين است . يش چندين مشخصه كيفي استفاده كردچندين نمودار كنترل تك متغيره به جاي يك نمودار كنترل چند متغيره براي پا

دليل دوم اين است كه استفاده از چندين نمودار . كه مشخصه هاي كيفي به هم وابسته اند و نمي توان آنها را تك تك مورد بررسي قرار داد
∏ را بر طبق فرمول1ل ، خطاي نوع كنتر −−=

=

p

i
ioverall

1
)1(1 ααافزايش نرخ هشدار اشتباهي نمودار كنترل ، باعث .  افزايش ميدهد

 زيادي توسط محققان توسعه داده شده است كه از مهم ترين آنها كنترل چند متغيرههاي نمودار.  نمودار كنترل خواهد شد ضعيفعملكرد
 ، 2χ ،MCUSUMنمودارهاي كنترل. هتلينگ اشاره كرد 2T و2χ ، MCUSUM ، MEWMAرلمي توان به نمودارهاي كنت

MEWMA طراحي شده اند يعني وقتي مي توان از آنها استفاده كرد كه پارامترهاي فرآيند بر اساس 2 براي كنترل مشاهدات آتي در فاز 
 كنترل فرآيند آماري استفاده مي 1 در فاز هتلينگ 2Tاز نمودار كنترل.  فرآيند تحت كنترل آماري برآورد شده و در دسترس باشنديك
 و Jackson[5]، Lowry and Montgomery[6]، Woodall and Montgomery[7]براي اطالعات بيشتر به.شود

Montgomery[4] مراجعه فرماييد.  
 
   هتلينگT2نمودار كنترل  - 1-1- 3

توجه بسياري را به خود جلب كرده و داراي كاربردهاي بسيار زيادي ) 1947(كار برجسته در زمينه كنترل كيفيت چند متغيره بوسيله هتلينگ 
  .]8[در مقام مقايسه اين نمودار در حالت چند متغيره شبيه نمودار كنترل تك متغيره شوهارت است. مي باشد

 باشد و انتظار مي رود كه همبستگي بين t مشاهدات از يك فرآيند تصادفي نرمال چند متغيره در زمان P*1 يك بردار Xtرض كنيد كه ف
شد بنابراين هنگامي كه فرآيند  با ∑ و ماتريس كواريانس  0µ داراي بردار ميانگين Xtمتغيرها وجود داشته باشد بنابراين فرض كنيد كه 

∑تحت كنترل است ،  ),(~ 0µpt NX مي باشد .  
  . براي يك بردار مشاهدات مربع فاصله آماري از ميانگين تحت كنترل آماري است2χآماره كنترل

)1(        )()( 0
1

0
2 µµχ −∑′−= −

tt XX 

                                                 
1. Stable  
2. Data Warehouse  

Admin
da33
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يك هشدار نشان دهنده .  موجود است رسم مي شود xtروي اين نمودار در زمانهاي مختلف كه بردار2χبا رسم آماره2χيك نمودار كنترل
باالتر از 2χاين است كه شيفت معني داري در بردار ميانگين از لحاظ آماري رخ داده است و اين هشدار زماني داده مي شود كه يك آماره

  . حد كنترل باالي تعيين شده براي اين آماره قرار گيرد
2

, pUCL αχ=          )2(  
2كه

, pαχ  نقطه درصد باالييα 2 از توزيعχ  باPدرجه آزادي است  .  
 ماتريس Sفرض كنيد كه .  استفاده مي شود2Tاز آماره كنترل  مجهول است و بايد برآورد شود،∑هنگامي كه ماتريس كواريانس

اين ماتريس .  است بردار مشاهدات كه تحت شرايط نرمال عملياتي گرفته شده اند محاسبه شدهmكواريانس نمونه را نشان مي دهد كه از 
هتلينگ  2Tروي نمودار كنترل 2T استفاده مي شود سپس آماره كنترل ∑به عنوان برآوردي از ماتريس كواريانس تحت كنترل فرآيند

   .رسم مي شود
)()( 0

1
0

2 µµ −′−= −
tt XSXT     )3(  

   و حد كنترل باال
pmpF

pmm
PmUCL −−

−= ,,

2

)(
)1(

α     )4(  
pmpFكه  −,,α نقطه درصد بااليي توزيع F با p و m-pدرجه آزادي صورت و مخرج مي باشد .  

2 بزرگ باشد مرسوم است كه حد كنترل باال بوسيله mهنگامي كه 
, pαχ تقريب زده شود.  

 Lowry and Montgomery [9] دار  مقمينيممm 2 هنگامي كه تقريب0,1 براي حفظ خطاي نسبي كمتر ازχ  به عنوان حد كنترل
  .باال استفاده مي شود را بدست آوردند

وب عمل  در كشف سريع شيفتهاي متوسط تا بزرگ در ميانگين خهتلينگ 2Tهمانند نمودارهاي كنترل شوهارت تك متغيره نمودارهاي
  . ]4[مي كنند ولي در كشف شيفتهاي متوسط تا كوچك خوب عمل نمي كنند

   
  داده كاوي و كنترل كيفيت آماري تكميل كننده يكديگر - 4
   ] 10 [استفاده از داده كاوي و مديريت دانايي براي تشخيص عيب در نمودارهاي كنترل -1- 4

آيند خارج از كنترل روبرو مي شويم سوالي منطقي كه بايد به آن جواب داد اين است در هنگام استفاده از نمودارهاي كنترل وقتي با يك فر
بيشتر كتابهاي كنترل فرآيند آماري بالفاصله ما را مجبور ميكنند كه جستجو براي پيداكردن انحرافات با دليل پراكندگي را شروع كه چرا؟ 

اما منطقي . رت يك نقطه خارج از كنترل روي نمودار كنترل نشان مي دهددر واقع انحراف با دليل چيزي است كه خودش را به صو. كنيم
تا شايد است كه شما قبل از اينكه به سرعت وارد محل كار شويد، زماني را صرف كنيد و داده هايي را كه در دسترس داريد بررسي نماييد 

شركتي قطعات . حث توجه به مثال زير خالي از لطف نمي باشدبراي روشن شدن ب. بتوانيد داليل اين نقاط خارج از كنترل را پيدا نماييد
  يكي از ويژگي هاي كيفي مهم اين محصول ميزان باري است كه.  براي يك شركت تامين كننده خودروسازان مي سازدABSپالستيكي 

SXروي نمودار كنترل داده هاي تست . بار در واحد پوند اندازه گيري مي شود. تحت شرايط كشش تحمل مي كند تا پاره شود رسم  /
ط  همانطور كه مالحظه مي شود اين فرآيند از نقطه نظر ميانگين و انحراف معيار خارج از كنترل است و تعداد زيادي از نقا.)2شكل (شده اند

 تمامي اين نقاط يك عمل غير ممكن و اشتباه خارج از حدود كنترل قرار دارند بنابراين جستجو براي انحرافات با دليل در كف كارگاه براي
  سوالي كه در اينجا به ذهن مي رسد اين است كه چه بايد كرد؟ . مي باشد
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   )2شكل (

  
در . در پاسخ به اين سوال بايد گفت در اين زمان ارزشمند است كه ايده خود را تغيير دهيم و به سمت داده كاوي و مديريت دانايي رويم

كه به داده ها با روشهاي مختلف نگاه كنيم تا ببينيم آيا الگويي ايده اين است .  ما به داده اجازه مي دهيم تا با ما صحبت كندمديريت دانايي
تحليل گران كيفيت اغلب . با انبارهاي داده مدرن اين كار آسان تر از قبل انجام مي شود. وجود دارد كه بتواند ما را بيشتر با فرآيند آشنا كند

  .  به جستجو در انبار داده براي پيدا كردن ايده ها و پاسخ ها هستندقادر
تحليل گر در ابتدا قدرت كششي محصوالت را بر . ره فرآيندها و حالتهاي خرابي استبراي مورد ذكر شده، انبار داده شامل اطالعاتي دربا

يك نمودار جعبه اي حاوي اطالعات زيادي مي . ) 3شكل (مي دهده از نمودار جعبه اي نشان حسب فرآيندها و حالتهاي خرابي آنها با استفاد
يك نمودار جعبه اي به طور همزمان تمايل مركزي ، پراكندگي ، شكل توزيع و نقاط ماكزيمم و مي نيمم را نشان مي دهد همچنين . باشد

ي يك نمودار به آساني مي توان همه اين با نمايش چند نمودار جعبه اي رو. اين نمودار يك تست بصري براي كشف داده هاي پرت است
 نشان ميدهد كه اكثر فرآيندها داراي ميانگين يكسان هستند اما پراكندگي بعضي از 3شكل . دليل با هم مقايسه كرد ويژگي ها را براي چند

 در درجه اولويت پايين تري Snap-in assembliesاين شكل مي توان تصميم گرفت كه  با استفاه از. فرآيندها بيش از اندازه زياد است
  . براي بررسي جهت بهبود فرآيند قرار دارد زيرا اين فرآيند داراي پايداري نسبي و يك ميانگين نسبتاٌ قابل قبول است
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   )3شكل (

  :بهترين كانديدها براي بررسي و بهبود فرآيند به نظر مي رسد كه موارد زير باشند
1) Sonic welding and screwing, Failure mode c6 
2) Sonic welding and gluing with failure mode c1 or c6 or screwing and gluing with failure mode c1 

 4اگر زمان و منابع اجازه استفاده از .  فرآيند بنا كند و بر آنها از نزديك نظارت داشته باشد4تحليل گر بايد نمودارهاي كنترل را روي اين 
نمودار كنترل براي .  شروع كندsonic welding and screwing , Failure mode c6  را نمي دهند تحليل گر بايد با نمودار كنترل

 . رسم شده است4داده هايي كه در ايجاد نمودار جعبه ا ي استفاده شدند در شكل 
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   )4شكل (

  
 حد كنترل پايين قرار گرفته اند شروع شود و اين مي  تر از پايين16 تا 14در اينجا الزم است كه بررسي براي شناسايي داليل اينكه قطعات 
  .تواند زمينه اي را براي استفاده از طراحي آماري آزمايشها ايجاد كند

  
  استفاده از داده كاوي براي سرعت بخشيدن به فرآيند طراحي آزمايشها   -2- 4

با استفاده از داده كاوي ، زمان و هزينه فرآيند طراحي . يشها استفاده شودداده كاوي مي تواند براي سرعت بخشيدن به فرآيند طراحي آزما
همانگونه كه مي دانيد طراحي آزمايشها شامل فرآيندي مي باشد كه در آن پس از . آزمايشها به طور قابل مالحظه اي كاهش مي يابد

در مرحله بعد . گرددهاي تاثير گذار و سطوح آنها تعيين تعريف مساله بايد پاسخ تعيين شود و سپس با استفاده از طوفان مغزي فاكتور
. انجام و تحليل توسط تحليل گر انجام مي شود و سطوح بهينه براي رسيدن به پاسخ دلخواه تعيين مي شودآزمايش روي سطوح فاكتورها 

اني كه صاحبان فرآيند هستند و فرآيند را كه مستلزم آن است كساما نكته حائز اهميت و مشكل پيدا كردن فاكتورها و سطوح آنها مي باشد 
هر چه افراد بهتر فرآيند را بشناسند روي فاكتورها و سطوح آنها بهتر نظر مي دهند . ي فاكتورها و سطوح آنها نظر دهندخوب مي شناسند رو

. يشها بسيار زمان بر و هزينه بر استبنابراين اين قسمت از فرآيند طراحي آزما. و باعث مي شوند هزينه انجام طراحي آزمايشها كاهش يابد
مطمئناً هر شركت داراي داده . لذا به عنوان تكنيكي براي سرعت بخشيدن به فرآيند طراحي آزمايشها مي توان از داده كاوي استفاده كرد

. حوي از آن استفاده كرد  فقط بايد به ن،در پايگاه هاي داده آن شركت ذخيره استهاي زيادي از فرآيند خود مي باشد كه اين داده ها 
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مي توان فاكتورهاي تاثير گذار روي پاسخ را شناسايي كرد و . مطمئناً اطالعات مفيدي با كاوش در داده ها مي توان از آنها استخراج كرد 
  .زمان و هزينه فرآيند طراحي آزمايشها را كاهش داد، بدست آورد و با اين كار اطالعات مفيدي درباره سطوح آنها 

    
 ] 11 [شش سيگما و داده كاوي تكميل كننده يكديگر  -3- 4

و داده كاوي يك موضوع داغ ميان متخصصان سيستمهاي اطالعاتي شش سيگما يك موضوع جالب و داغ بين متخصصان كيفيت است 
 انبار داده استفاده مي كند داده كاوي از. شش سيگما يك فرآيند سيستماتيك است كه با كاهش پراكندگي سعي در بهبود كيفيت دارد. است

. اين دو رويكرد همديگر را تكميل مي كنند اما تفاوتهايي با هم دارند. ،اطالعاتي را استخراج مي كند تا عملكرد تجاري سازمان را بهبود دهد
كيفيت با استفاده از  استفاده مي كند در صورتي كه مهندس  و كشف دانشداده كاوي از حجم وسيعي از داده ها براي استخراج اطالعات

داده كاوي از ابزارهاي اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك براي استخراج اطالعات استفاده . داده هاي كمي ، تجزيه و تحليل خود را انجام مي دهد
  . مي كند كه اين در تضاد با كاربردهاي سنتي كيفيت است كه كار استخراج اطالعات به صورت دستي انجام مي شود

واقع ما يك در .  نام بردoff-lineه ها براي رسيدن به كيفيت بيشتر نزديك به چيزي است كه تاگوچي از آن به عنوان كيفيت كاوش داد
انبار داده داريم در داخل اين انبار جستجو مي كنيم تا الگويي را استخراج كنيم و بر اساس آن راهي را پيدا كنيم تا بتوانيم كارها را بهتر 

 و داده كاوي همديگر را On-Lineپردازش . كنيك هاي داده كاوي پيچيده تر از ابزار ساده كنترل فرآيند آماري هستندت. انجام دهيم
. تكنيك هاي پيشرفته كيفيت مانند طراح آزمايشها و آناليز قابليت اطمينان در زير شاخه داده كاوي قرار مي گيرند. تكميل مي كنند

  .سيستمهاي اطالعاتي همكاري كنند و اطالعتشان را در اختيار هم بگذارندمتخصصان كيفيت بايد با متخصصان 
بنابراين . با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي فقط مي توان الگوها را كشف كرد ولي شايد علت اينكه اين الگو ايجاد شده است را پيدا نكنيم

مثالي از يك بانك . ابزارها براي كشف علتها مي باشند استفاده كردبايستي از متخصصان كيفيت و قابليت اطمينان كه داراي انباري از 
 در مقاله اي مطرح شد كه مدير بانك در صدد است با استفاده از داده هاي بسياري كه در دست دارد بفهمد كه چه Pyzdecتوسط آقاي 

با . ن پس از مدتي حساب خود را ببندندمدت طول مي كشد تا يك مشتري حساب خود را ببندد و چه عاملي سبب مي شود كه مشتريا
استفاده از تكنيك داده كاوي نشان داده شد كه مشترياني كه از طريق وب حساب باز كرده اند و از آن استفاده مي كنند بيشتر حساب خود را 

و نه راحتي استفاده از وب گي آنها باشد  اما شايد اين امر به خاطر خبر.در بانك مي گذارند تا مشترياني كه مستقيماً به بانك مراجعه مي كنند
 . لذا بايستي از يك متخصص كيفيت براي پيدا كردن علت اين امر استفاده كرد.يا خوب بودن و راحتي آن

  
   استفاده از ابزارهاي داده كاوي براي حل مسائل كيفيت  -4-4 

رهاي سنتي كيفيت مشكالت يك سازمان را حل و آن سازمان را به در بسياري از شرايط اين امكان وجود دارد كه نتوان با استفاده از ابزا
اگرچه اين ابزارها . سمت تعالي سوق داد لذا مي توان از ابزارهاي پيشرفته تر از جمله ابزارهاي داده كاوي براي حل مشكالت استفاده نمود 

از جمله اين ابزارها مي . هر حجمي از داده ها استفاده نمودبراي تحليل داده در حجم بزرگ توسعه داده شده اند ولي ميتوان از آنها براي 
توان به شبكه هاي عصبي ، درخت تصميم گيري و خوشه بندي اشاره نمود كه از آنها براي پيش بيني و استخراج الگوها و قوانين استفاده 

         .مي شود
  
  : نتيجه گيري - 5

ي و داده كاوي به عنوان يك علم نو پا اشاره شد و با ذكر نمونه هايي نشان داد شد كه در اين مقاله به ارتباط تگاتنك كنترل كيفيت آمار
استفاده از اين دو علم در كنار يكديگر باعث مي شود كه بهتر بتوان مشكالت هر سازمان به خصوص مشكالت كيفي را حل كرد و سازمان 

 به عنوان يك ابزار آماري داده كاوي ياد شد و به دليل 1 كنترل در فاز همچنين در اين مقاله از نمودارهاي. را در جهت تعالي سوق داد
 هتلينگ كه در 2Tبه خصوص نمودار كنترل روي نمودارهاي كنترل چند متغيره  ،پتانسيل وجود بيش از يك مشخصه كيفي در هر زمان

 .شدتاكيد   نمودارهاي كنترل كاربرد دارد،1فاز 
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