ن
شرکت مهندسي رتوند دا ش

1

بهار1388

فهرست مطالب:

آماده سازي3.................................................................................................................................

آمار9.............................................................................................................................................

کنترل کيفي19............................................................................................................................

امنيت28......................................................................................................................................

ضمائم32....................................................................................................................................

2

آماده سازي

3



تعريف آزمايشات :

با بررد شاراش ر مرارو رري عبرار عاراريف ر کليرک برر رري ايرن گزينر
فهرستي از زير مجموع اين منو شمايا مي ردد  .ارلين گزين از اين فهرسرت
عاريف آزماياا مي باشد ک با کليک برر رري آ ميتواشيرد پنجرره عاريرف
آزماياا را مااهده شماييد.
در اين پنجره شوع آمار آزماياا عنظيم مي شود .شوع آمار گيري آزمايارا
ب در دست عدد ر متن عقسيم مي شرود .دترت داشرت باشريد کر عرعيرب ر
عاداد آزماياا با برشام آزمايا اه شرما همخرواشي دارد بنرابراين شيرازي بر
مرعب کرد مجدد شيست .
در تسمت باالي پنجره کادري ترار دارد ک برا کليرک برررري فلر
عواشيد بخ

آ مري

مورد شظر خود را اشتخاب کنيد.

در جدرل آزماياا عست هاي بخاي ديده مري شرود کر شران آ در کرادر
بخ

اشتخاب شده باشد .در زيرر کرادر بخر  ،برگر هرايي رجرود دارد کر

هماشند برشام آزمايا اه شااش ر بخاهاي فرعي مي باشد ر برا کليرک برررري
آشها مي عواشيد ب عستهاي ايرن بخارها دسترسري پيردا کنيد.سرس
آزماياا را مااهده مي کنيد ک شامل ستوشهاي زير مي باشد :
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جردرل

 -1رديف  -2شان آزماي

-3عالمت اختصار  -4راحد  -5شوع آمرار

ک در راتع ما عنها با ستو آخر ياني شوع –آمرار کرارخواهيم
داشت .
ارائ آمار ب در صور عددي ر متني امکا پذير مي باشد.

با اشتخاب شوع آمار براي هرر آزمراي

آ آزمراي

رارد سيسرتم آمرار گيرري

برشام مي شود .در سمت دي ر پنجره براي عستهايي ک شروع آشهرا عردد مري
باشد  2کادر مستطيل ايجاد مي شود در آ محدرده شرمال را رارد مي کنيرد
.چناچ شوع آمار متن اشتخاب شود در سمت راست کادري ظاهر مي گردد ک
در داخل آ متن (جواب)مورد شظر را عايپ مي کنيد .
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دکم هايي شيز در باالي صفح عاريف آزمايارا تررار داده شرده اسرت،ک
جهت عقب ر جلو کرد ر يا حذف کرد آزماياا کاربرد دارد



تعريف تيتر
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با کليک بر رري منوي عاريف عيتر پنجره اي باز مي شود ک در آ  2کادر ر
 2دکم رجود دارد
عنوا  :در اين تسمت شان آزمايا اه عايپ مي شود .
آدرو  :آدرو ب همراه شماره علفن ر  ...در اين تسمت اضاف مي شود .
فوشت : Aدکم هاي فوشت براي عايرين شروع تلرم ،اشردازه ر شريوه شوشرتاري
کادرهاي آدرو ر عنوا مي باشد – دتت داشت باشيد کر اشتخراب فوشرت
غير استاشدارد ماکالعي را در چاپ ر هاي سوزشي ايجاد مي کند .



تغيير سال جاري
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با حرکت شااش ر ر کليک بر رري اين عبار ،پنجره عغيير سرال فارال مري
شود ک شامل  2تسمت باشک اطالعاعي ر سال ميباشد  .تسرمت ارل مربرو
ب مراکزي است ک بي

از يک باشک اطالعاعي ( برشام ) دارشد در اين حالرت

باشک اطالعاعي مورد شظر را از داخل ليست اشتخاب مي کنيد  .امرا در تسرمت
سال بايد هر سال در آخرين ررزهاي سال اين پنجره فاال شود ر عردد سرال
آينده  -ب عنوا مثال  – 1387در آ رارد شود عرا برشامر باشرک اطالعراعي
مربو ب سال جديد را بسازد  .بديهي است عدن اشجان ايرن کرار برشامر را برا
ماکل رربرر مي کند .همچنين براي رجوع ب اطالعا سال هاي تبل شيرز از
همين پنجره استفاده مي شود بدين عرعيب کر عردد سرال مرورد شظرر را در
تسمت "سال" رارد مي کنيد ر رري دکم عاييد کليک مي کنيد .
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آمار
9

در اين بخ

مي عواشيد با استفاده از ررشهاي آماري  ،اطالعاعي درباره عارداد

عستهاي درخواستي ،آمار جوابهاي طبياي ر غيرر-طبياري  ،اشحرراف مايرار ر
مياش ين را دريافت کنيد .


آمار کلي

در منوي آمار برشام ارلين گزين اي ک ب آ بر مي خوريد ،آمرار کلري مري
باشد ک با کليک بر رري آ مي عواشيد پنجره آمار کلي را فارال کنيرد .ابتردا
پنجره اي مااهده مي کنيد مبني بر عايين حدرد بيمارا سس

با مارخ

کرد حدرد بيمارا رارد تسمت اصلي آمار کلي مي شويد .در اين پنجرره در
تسمت باال ( سمت چپ ) کادر بخ

رجود دارد ک با کليک بر عالمت فلر
10

ب سمت پايين مي عواشيد فهرست بخ

ها را بيارريد ر بخ

مورد شظرعا را

اشتخاب کنيد .در کادري ک در رسط صفح رجود دارد بر عرعيرب کادرهراي
آزماياا  ،عاداد  ،عاداد شتايج  ،عاداد کل بيمارا ر در صرد کرل را خواهيرد
داشت .
آزماي :هر بخاي را ک اشتخاب شده باشد ارلين آزمراي

آ بخر

در ايرن

کادر ظاهر مي شود  (.عرعيب آزماياا در اين برشام هماشند برشام پذيرش ر
جوابدهي شما مي باشد )
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تعداد  :اين خاش شاا دهنرده عارداد بيمراراشي اسرت عسرت اشتخراب شرده
براياا پذيرش شده است.
تعداد نتايج  :در اين کادر عاداد عست بيماراشي ک در صفح جوابردهي آشهرا
مقدار رارد شده باشد در اين کادر شماي

داده مي شود .

تعداد کل بيماران  :عاداد کل بيمارا را در محدرده اي کر اشتخراب کررده
ايد شاا مي دهد .
در صد کل  :درصد بيماراشي ک عست اشتخاب شده دارشرد را شسربت بر کرل
بيمارا شاا مي دهد .
حد اکثر ) :(maximumباالعرين جواب رارد شده براي بيمرار را شارا مري
دهد.
حد اقل ) : (minimumپايين عرين جواب رارد شده براي بيمار را شاا مري
دهد.
 :C.Vدرصد خطا را شاا ميدهد
 : SDاشحراف مايار را شاا مي دهد،ک در ضميم کل فرمول شرر داده
شده است.
ميانگين  :يک عدد مياش ين از شتايج بيمارا ب شما مي دهد .
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درصد کل :عاداد بيماراشي ک جواب آشها عاييد شرده اسرت را مارخ

مري

کند.
تعداد داخل محدوده:عاداد بيماراشي را ماخ

مي کند ک جواباا داخل

محدرده عاريف مي شود.
بيشتر از  : ...عاداد بيماراشي ک جواب آشها بياتر از حد عاريف شرده اسرت.
کمتر از  : ....عاداد بيماراشي ک جواب آشها کمتر از حد عاريف شده است .
الزن ب ياد آرري است ک اگر شوع آمار عستي ک اشتخاب مي کنيد متن باشرد
ب جاي تسمت آخر پنجره ک مربو ب محدرده جواب است کادري براز مري
شود ک جواب هاي متني در پررشده ها ر مقدار آشها را شاا مي دهد .

 آمار گروه هاي سني :
در اين بخ

مي عواشيد شمودار عست ها را با عوج ب گرره هاي مختلرف

سني ر جنسي داشت باشيد  .در تسرمت براال ( سرمت چرپ )  2دکمر
رجود دارد :
آزمايش  :براي اشتخاب عستي ک مري خواهيرد آمرار ر شمرودار آ را داشرت
باشيد .با اشتخاب اين دکم بخ

آزماي

مورد شظر را ماخ

مي شماييد.

حدود  :در اينجا شما مي عواشيد محدرده بيماراشي را ک ميخواهيد آمرار آشهرا
را در آ آزماي

مخصوص داشت باشيد را ماخ

کنيد  .اين محدرده مري

عواشد بر اساو شماره بيمار يا عاريخ پذيرش عايين گردد  .در دکم "امررز" ر
13

"ماه جاري " شيز براي سهولت در عايين محدرده عاريف شرده اسرت کر در
شهايت با کليک بر رري دکم عاييد  ،شمودار رسم مي شود .
در سمت چپ پنجره يک ستو رجود دارد ک شامل در برگ مي باشد :
 : Age groupدر اين برگ ک شامل  3ستو است  .آمار ر ميراش ين برر
اساو گرره هاي سني مرعب مي شود ر در کنار آ شما مي عواشيد شمرودارش
را مااهده مي کنيد  .ستو
ماخ

 Ageشاا دهنده سرن بيمرار  ،سرتو CT

کننده عاداد بيماراشي اسرت کر در ايرن گررره سرني تررار دارشرد ر

 Averageشيز مياش ين شتايج آشهاست.
در تسمت باالي شمودار 1دکم چاپ رجود دارد ک شمودار را چاپ مي کنرد .
در پنجره آمار گرره هراي سرني مري عروا شترايج را در شاخصرهاي مختلرف
عقسيمم بندي کرد  .کادرهايي ک در باالي شمودار ترار گرفتر بردين منظرور
مي باشد .اين موارد شامل:



گرره بندي سني  :اين کادر شامل  2گزين سالياش ر ده سرال مري
باشد ک با اشتخاب گزين درن شمودار شرما عبرديل بر يرک شمرودار
ستوشي شامل ر طبق بندي بيمارا ده سرال مري شرود همچنرين
رري محور افقي (محور  xها) دست بندي ب صور  10عرايي مري
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شود  .اما ب طور پي

فرض شمرودار در حالرت سرالياش تررار دارد .

همچنين خط ترمز افقي ک بر رري محور مي بيند ميراش ين مري
باشد .


محدرده جواب  :در اين کادر شيز با  2گزين "هم شتايج" ر "شترايج
داخل محدرده " برخورد مي کنيد.در برشام بر طرور پري

فررض

گزين هم شتايج فاال است ک بدر در شظرر گررفتن شرمرال عمران
جواب ها را در کايد شمودار عاثير مي گذارشد ،اما با اشتخاب گزين
" شتايج داخل محدرده " فقط جواب هراي شرمرال در شمرودار عراثير
گذرا خواهند بود.
گرره بندي :در اين پنجره مي عواشيد بيمارا را بر حسب ميراش ين ر اشحرراف
مايار طبق بندي شماييد يا اينک تادر خواهيد بود کلير جرواب هرا را بردر
اشحراف مايار ر مياش ين مااهده شماييد.
جن

 :با اشتخاب هر کدان از گرره هاي جنسي ز  ،مرد ر کودک مي عواشيرد

فقط شمودار مربو ب آ گرره را در صفح شماي

ببينيد  .در براالي پنجرره

(رسط) اطالعاعي در مورد مياش ين  ،بياترين مقدار  ،اشحراف مايار  ،حد براال
ر حد پايين را شماي

مي-دهد .
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: Distribution Value

درمين شوع آمار ک در اين تسمت رجود دارد منحني پراکنردگي مري باشرد .
اين برگ شامل  2ستو  CTر  Agاست ک ب عرعيب شارا دهنرده عارداد
16

عست ر شتايج مي باشد  .مثال در خاش  CTعدد  2باشد ر در خاش

 Agعردد

 70ياني در اين محدرده  2بيمار داريم ک جواب آشها  70بوده اسرت  .ايرن
منحني شاا دهنده سطح جواب ها در يک محدرده بيمارا است کر محرور
عمودي عدد ( )0را شرمال در شظر گرفت ر منفري ر مثبرت -هرا را حرد براال ر
پايين در شظر مي گيريم .عمرامي مرواردي شظيرر گررره بنردي سرني،محدرده
جواب،جن

ر ...در اين بخ

شيز تابل اجرا مي باشد.

آمار ليست بيمارا :اين تسمت کمک مي کند عا بتواشيد آمار بيمارا پرذيرش
شده را در هر بخ

داشت باشييد،محدرده بيمارا ر محدرده جواب ماخ

است ک مي عواشيد هر محدرده اي ک مورد شظرعا مي باشد را در اين بخ
رارد شماييد.با اشتخاب دکم جستجو مواردي راک در اين محدرده ها ماخ
شموديد شمايا مي گردد .در صورعي ک آزماي
مي عواشيد با اشتخاب دکم آزماي ،بخ

ر آزماي

خاصري مرورد شظرعرا باشرد
خرود را عايرين شماييرد.با

زد دکم چاپ مي عواشيد ليست چاپي از امار ب دست امده داشت باشيد.
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با شوشتن هر عبارعي در کادر متن،مي عواشيد عمامي بيماراشي ک در صفح ک
جواباا هما عبارعتايپ شده است ب صور ليست ظاهر مي شود،ب عنوا
مثال اگر عبار  Negativeرا عايپ کرده ر کليد جستجو را بزشيرد عمرامي
بيماراشي را ک جواباا  negativeگزارش شده باشد ليست مي شوشد
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کنترل کيفي
19

ضررر کنترل کيفيت در آزمايا اه امري است کامال عاثير گذار چررا کر در
صحت ر دتت ر در شهايت در کيفيت جوابهاي ارائ شرده اثرر مسرتقيم دارد .
شرن افزار آمار ر کنترل کيفي در بخ

کنترل کيفي شرامل اشرواع شمودارهرا ر

ررشهاي کنترل کيفيت مي باشد ک با رسم شمرودار ر گزارشرهايي برا درصرد
خطاي شزديک ب صفر بحث کنترل کيفيت را براي آزمايا اه ممکن ميسازد.
اطالعات روزانه سرم کنترل :
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با کليک بر رري اين گزين پنجره اي باز مي شود ک شما مري عواشيرد عسرت
مورد شظر خود را براي رارد کررد سررن کنتررل اشتخراب شماييرد  ( .توجهه
داشته باشيد تستهايي در اين پنجره نمايش داده مهي شهود کهه در
بخش تعاريف نوع آمار آنها عدد تعيين شده باشد )
در اين پنجره شواري رجود دارد ک با کليک بر رري عالمت فل

رر ب پرايين

مي عواشيد اسامي بخاهاي آزمايا اه را ب طور کاويي مااهده ر در صرور
شياز بخ
پ

مورد شظر خود را اشتخاب شماييد .

از عايين عست ر عاييد آ  ،پنجره اي باز مري شرود کر بايرد اطالعرا

ررزاش سرن کنترل در آ رارد شود  .در تسمت عاريخ ر از منوي کاويي مري
عواشيد ماه مورد شظرعا را اشتخاب کرده يا با اسرتفاده از دکمر هراي "بارد" ،
"جاري " " ،تبل " ماه را عغيير دهيد .
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در تسمت اصلي پنجره  3خاش رجود دارد ک مخصوص ررزهاي مراه ( Day
) ر شان آزماي

شوشت شده ،ر  E.Vمي باشد.با فارد دکمر ( فلر

رر بر

پايين) مي عواشيد  1رديف ب جدرل اطالعا اضاف کنيرد چناشچر خاشر ارل
ياني ررز را  1رارد کرده باشريد شيرازي بر راردکررد عردد ررزهراي باردي
شيست.پ

از ايجاد هر رديف بايد شتيج سررن آ رديرف را مقابرل خاشر ررز

رارد کنيد .
مقدار مورد اشتظار:expected value:
منوي کاويي : Batch No
اين منو در اصل امکا رارد کرد چند کنترل دريک ررز را ب شما مي دهد،
طبياي است ک با اشتخاب هر کدان از  Batchها ،جدرل  ،اطالعرا مربرو
ب آ  Batchرا شماي

داده مي شود .

 :TYPEسرن کنترل هاي ب دست آمده مربو ب آزماياا بيمارا در س
رشج مامولي،باالعر از حد ماين،ر پايين عر از حد عايين شده ترار مي يرشد.اين
س مقدار با عنارين

high, low

 normal,در برشام گنجاشده شده اشرد عرا سررن

کنترل هاي داراي اين ريژگي در دست اه تابل عاريف باشد.
کنترل کيفي سرن کنترل :
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در اين بخ

براي اطالعا رارد شده در بخر

تبلري  2شمرودار  Cusumر

 qualitycontrolرسم مري شود(.شرر ر جزئيرا ايرن شمودارهرا بر شرکل
ضميم در اشتهاي جزره رجود دارد ک در صور شياز مي عواشيد ب آشها رجوع
کنيد)
ابتدا رري دکم " آزماي

" کليک کرده ر آزماي

مي کنيد باد از اشتخاب آزماي

مورد شظر عا را اشتخراب

در ستو سرمت چرپ اطالعرا مربرو بر

سرن کنترل در ررزهاي مختلف شماي

داده مي شود ربر اساو آ در سرمت

راست  2شمودار  quality controlر  Cusumرسم مي شرود  .در شمرودار
quality controlخط مياش محور ،مياش ين ،محرور عمرودي ،مقرادير سررن
کنترل ر محور افقي ررزهاي ماه را شارا مري -دهرد  .در کنرار هرر کردان از
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محورها دکم " چاپ " رجود دارد ک شمودار را رري کاغذ چاپ مري کنرد .
در باالي صفح  2کادر ( Meanمياش ين)ر ( S.Dاشحراف مايار) رجود دارد
ک برشام اين مقادير را خودکار حساب ميکند.
در اين شرن افزار امکا مقايس شمودار با مياش ين ماه هراي تبرل ر يرا مقرادير
دلخواه از مياش ين ر اشحراف مايار رجرود دارد  .برراي ايرن کرار بايرد مقرادير
دلخواه خود را در خاش هراي  Meanر  S.Dرارد کنيرد ر يرا رري عبرار
 Last Monthيکبار کليک کنيد .در باالي پنجره داده ها  2گزينر رجرود
دارد :
 :Raw Dataداده هاي خان را شماي
همراه با شماره  Batchآشها شماي

مي دهد  ،بدين ماني ک داده هرا را

مي دهد .ر شمودار را بر اساو آ رسرم

مي کند .

 3-3کنترل کيفي بيمارا :
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در اين بخ

شموداري از جواب هاي بيمرارا در محردرده زمراشي مراه کر از

منوي عاريخ اشتخاب مي شوشد را مااهده مي کنيد .
ابتدا آزماي

مورد شظر را اشتخاب کرده ر مراه را عايرين مري کنيرد سرس

از

جوابهاي بيماراشي ک در برشام جوابردهي داراي مقردار ميبرا شرند ميراش ين
گرفت ر آ را در خاش  Averageشماي

مي دهد .

رري محور خط ترمز رش ري رجرود دارد کر شارا دهنرده ميراش ين اسرت ،
خطو شارشجي  ،سبز ر آبي ب عرعيرب از  -3SSعرا  +3SSرا در براال ر پرايين
مياش ين شماي

مي دهد .محور افقي  ،ررزهاي ماه ر عمودي مقادير جرواب را

شاا مي دهد.

آزمو آماري ( )Tيا : Tstudent
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اين آزمو مخصوص عستهاي هماعولوژي مي باشد  .ررش کار بردين صرور
است ک از منوي "درره" رري کلم جديرد کليرک مري کنيرد عرا يرک درره
جديد برايتا ايجاد شود  ،سس

شموش مورد شظر را آزماي

کرده ر جرواب را

در خاش "ررز ارل" رارد مي کنيد  .ررز باد هما شموش را مورد آزماي

ترار

داده ر جواب را در خاش "ررز درن" رارد مري کنيد،خاشر باردي (اخرتالف در
ررز) مقدار اختالف ررزهاي ارل ر درن را محاسب کرده ر شمراي

مري دهرد .

در مقابل جدرل شموش  ،جدرل دي رري رجرود دارد کر ميراش ين (، )Mean
( )SDر مقدار فرمول  )Tn( Tstudentرا شاا مي دهرد  .يرک جردرل
راهنما با عنوا مقاديربحراشي درگوش سمت راست پنجره ترار گرفت کر برر
حسب عاداد شموش ها  ،مقادير بحراشي آشها شوشت شرده اسرت .چناشچر عردد
Tnب دست امده در محدرده بحرا باشد ترمز رشگ شماي
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داده مي شود

پ

از رارد کرد شموش ها ر شتايج در ررز آشهرا بايرد ا ز رري جردرل مقرادير

بحراشي مقدار  Tnخود را با عردد رربررري

 Sample Countمرورد

شظر خود مقايس کنيد .
ب ر عنرروا مثررال اگررر 5شموش ر را مررورد آزمرراي

ترررار داده اي رد در جرردرل

مقاديربحراشي عدد مقابل  5را مااهده کنيد  .از آشجايي ک  Tnشبايد منفري
شود شرن افزار مقدار بدست آمده را داخل تدر مطلق ترار داده ر محاسب مري
کند .
کاليبراسيون دستگاهها :

در اين تسمت امکا کاليبره کرد دست اههاي داخل آزمايا اه رجرود دارد.
کاليبره کرد دست اهها باعث مي شود ک شما دترت ر صرحت دسرت اههاي
مصرفي در آزمايا اه را بسنجيد ر در صور بررز خطا از آ جلوگيري کنيد
.از آشجا ک ررش دستي دتيق عر ا ز ررش دست اهي مري باشرد کرارکرد ايرن
بخ

بر اساو مقايس در ررش دسرتي ر دسرت اهي اشجران مري شرود  .شران
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دست اههاي آزمايا اه شما در هن ان شصب برشام براي شرن افزار عنظريم مري
گردد .با کليک در بخ

کاليبراسيو دست اهها پنجره اي باز مي شود ک در

باالي آ منوي کاويي درره رجود دارد با کليک بر رري عبرار جديرد يرک
درره يک جدرل خالي ايجاد مي شود .

درجدرل مقايس مي عوا  3بار بر

ررش دستي ر  3بار بوسيل دست اه يک شموش را آزماي

ر مقادير آشها را رارد

جدرل کرد در شهايت شرن افزار مياش ين هر کدان از ررشها را محاسرب کررده ر
مقدار آ را شماي

مي دهد ر مياش ين مياش ين هراي دسرتي ردسرت اهي را

محاسب کرده در خاش  CFشماي

مي دهد  .اگر عاداد درره هرا بيارتر از 1

باشد در گوش سمت راست (پايين) جدرل مياش ين  CFدرره هراي مختلرف
را شماي

مي دهد
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تعريف امنيت بخش ها:
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در اين بخ

مي عوا سطح دسترسري بر بخر

هراي گوشراگو

برشام را کنترل ر محدرد شمود اين امر برا عاريرف کراربرا ر اختصراص حرق
دسترسي ب آشها امکا پذير است .جهت استفاده از

اين بخ

در ابتدا بايد ماخ

شياز ب کلم عبور (رمز) دارشد ،سس

شود ک چ بخ

در بخ

هرايي از برشامر

عاريف کاربرا افرادي ک حق

دسترسي هاي ماخصي دارشد عاريف مري شروشد .ماراهده ر ريرراي
موارد اين بخ

عمران

(امنيت) فقط در اختيار مدير سيستم (يا کساشي ک بر رمرز

مدير سيستم دسترسي دارشد) است.
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تعريف کاربران
پ
اين بخ
ماخ

از ماخ

هايي ک احتياج بر رمرز دارشرد رارد

شمود بخ

شويد عا کاربرا را عاريرف کررده ر سرطح دسترسري هرر کردان را
شمائيد .در صفح اي ک ظاهر مياود شان کاربرا را در بخ

راسرت

مااهده ميکنيد .مدير سيستم کاربري است ک تابل حذف شيست ر بر عمران
بخ

هاي برشام دسترسي دارد ر عنها عغييري ک مي عوشيد در مرورد مردير

سيستم اعمال شمائيد ،عغيير رمز آ است .جهت عاريف کراربر جديرد گزينر
کاربر جديد را اشتخاب شمائيد .پنجره اي با شان عغيير کاربر گاوده مياود .پ
از عايپ شان کاربر ر رمز آ  ،الزن است عا حقوق کاربر ،ماخ

شرود .الزن بر

يادآرري است ک شان کاربر شبايرد از  15کراراکتر بيارتر باشرد .جهرت عغييرر
ماخصا يک کاربر ابتدا شان کاربر را در ليست اشتخاب کرده ر سرس

دکمر

عغيير را کليک شمائيد .در صفح جديد مي عواشيد شان کاربر ،رمز ررردي ر حق
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دسترسي آشرا عغيير دهيد .جهت حذف شان يرک کراربر ابتردا شران کراربر را در
ليست اشتخاب کرده ر سس

دکم حذف را کليک شمائيد.

ورود  /خروج
پ

از ايجاد کاربرا جهت دسترسري بر بخر

هراي برشامر الزن

است عا کاربر شان ر رمز عبور خود را رارد شمايد .بنابراين با کمرک گزينر رررد
مي عوا شان ر کلم عبور را رارد شمود .در ضمن پ

از اعمان کار الزن است عا

کاربر بررري گزين خررج کليک شمايد .الزن ب يادآرري است ک گزينر هراي
رررد /خررج بررري صفح اصلي برشام شيز تابل دسترسي است.
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ضميم

33

ضميم 1
نمودار :quality control
از ابزارهاي سنج

کنترل کيفي شمودارها مي باشند .مزيت شمودارها بررسري

سريع ر آسا شترايج مري باشرد .يکري از ايرن شمرودار هرا شمرودار quality
 controlاست .ررش کار با اين شمودار بسيار سراده ر در عرين حرال دتيرق
است.مقادير مورد شياز براي اين شمرودار ميراش ين  ،اشحرراف مايرار ( ،اشحرراف
مايار  )3x ،2xمي باشد.
 .1شرن افزار مياش ين عمامي مقادير را حسراب کررده ر آ را بر شرکل
يک خط افقي موازي با محور xها رسم مي کند محور xها ررزهاي
ماه ر محور yها از  -3SDعا  +3SDر مياش ين را شاا مي دهد.
 .2متناسب با هر مقدار در ررز يک شقط رري محور شمايا مري شرود،
اين شقا بوسيل پاره خطهايي ب يکدي ر متصل مي شوشد ر شمودار
رشد را مي سازشد.
 .3تواشيني در مورد اين شمودار رجود دارد ک در اصرل ،سرنج  ،برر
اساو آ اشجان مي شود.
.1-3مقادير براالي  + -2SDبرراي ترواشين فوق،مقرادير هاردار دهنرده
است.
 .2-3مقادير خارج از محدرده  + -3SDغير تابل تبرول بروده ر شترايج
رد مي شود.
 .3-3در صور مااهده پياپي در مقدار کنترل خارج از محدرده شتايج
رد مي شود.
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. 4-3در صور مااهده يک کنترل خارج از  +2SDر يک کنتررل
خارج از  -2SDباشد شتايج رد مي شود
.5-3در صور مااهده چهار کنتررل بري از  +1SDيرا کمترر از
 -1SDباشد شتايج رد مي شود.
. 6-3در صور مااهده کنترل پياپي در يک طرف ميراش ين (براالعر يرا
پايين عر) باشد شتايج رد مي شود.

):Cumulative Sum (Cusum
در دشياي صناتي امررز رعحت عاثيررتابتهاي عن اعنگ صناتي ،ضرررر عوجر
ب کيفيت ر بهبود مستمرآ براي مديرا موسسرا عوليردي ريرا خردماعي از
اهميت ريژه اي برخوردار است.دراين راستا شمودارهاي کنترل کيفيرت آمراري
يکي ازابزارهاي برجست درراه رسيد ب اهداف فوق ب حساب مي آيند.بردين
منظورشمودارهاي کنترل کيفيت جمع عجماي شيز شسبت بر سراير شمودارهراي
کنترل فرآيند از حساسيت ردتت عمل بياتري برخوردار ميباشند.با عوج بر
اينک کنترل کيفيت آماري اکثر محصوال رفرآيندهاي عوليدي،ب بي

از يک

ماخص ياابااد کيفي بست ي دارشد رهم آشها عوما کيفيت محصول يا فرآيند را
عايين خواهند شمود،پ

درشظر گرفتن شمودارهايي ک بتواشند بطرور جرامع برا

اخذ شموش هاي عصادفي ،پارامترهاي هم ماخص هاي کيفي را با مد شظر ترار
داد رابست ي ميا آشها عحت کنترل ترار دهند ،ضررري مري باشرد.از سروي
دي رباعوج ب اينک بين داده هاي ررردي شمودارهاي کنترل درباضي موارد با
گذشت زما خود همبست ي ب رجود مي آيد ر از آشجا ک شر اصلي استفاده
از شمودارهاي کنترل ،داده هاي مستقل رعصادفي مي باشند،لذا شترايج حاصرل
ازب کار گيري شمودارهاي کنترل بدر درشظر گرفتن خود همبست ي بين داده
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ها دچار خطا شده رغير تابل اعتماد مي ردشد .من جمل ايرن شمودارهرا مري
عوا ب  cusumاشاره کرد.اين شمودار ابزار دتيقي براي عايرين خطرا
مي باشد.
ررش کار:
ر اشحراف مايار ر

 .1کنترل را حداتل براي مد  20ررز آزماي
مياش ين آ را بدست مي آررد.
 .2محور xها (افقي) شاا دهنرده زمرا (ررزهرا) ر محرور yهرا
(عمودي) شاا دهنده مقدار مي باشد
 .3شرن افزار عا  +10 SDرا محاسب کرده ر رري محرور عمرودي
ترار مي دهد .همچنين خطي در رسط محور رسرم شرده کر
شاا دهنده  cusum = 0مي باشد.
 .4شرن افزار مياش ين کل را از مياش ين هر ررز کم مري کنرد ر در
شهايت شقط اي را رري محور شاا مي دهد .شقا بر رسريل
خط ب هم رصل مي شوشد.
 .5شيب خط را کنترل مي کند ،شيب باال ررشده يا پرايين ررشرده
شااش رجود خطا مي باشد.
 .6اگر شتايج رري خط  Cusumيا ب مقدار کمي باال ر يا پايين
محور باشد شتايج عحت کنترل ر تابل تبول مي باشد.
ررش عفسير شمودار:
بهترين راه عفسير شيب خط  Cusumمي باشد اما ررشري دي رري بر شران
محدرده عددي رجود دارد ک دتيرق عرر از شريب خرط اسرت .در ايرن ررش
 Cusumمحاسب شمي گردد م ر اينک از در محدرده  ku،kiفراعر ررد.
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 Kفاکتوري است براي محاسب آستاش ر  hفاکتوري براي محاسب control
شررررررررررع
Cusum
0

-5

Cusum
100-105

di
100

x-ẋ
2

 limitاست.
باد از محاسب  kر hجدرلي رسرم مري شرود ر مقردار در آ يادداشرت مري
گردد.
اين جدرل ب شکل زير رسم شده ب مجرد رد شد عدد  Cusumاز حدرد
کنترل متد خارج از کنترل علقي مي شود ر در حالتي کر عردد Cusum
عغيير عالمت شدهد متد عحت کنترل علقي مي شود .
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خاعمرررررر ر
Cusum
شررررررررررع
Cusum
Out
of
control

3

3

108-105

108

3

3

0

105-105

105

4

3

0

105-105

105

5

-1

-4

101-105

101

6

5

6

111-105

111

7

8

3

108-105

108

8

16

8

113-105

113

9

زما  :شمارش ررزهاي کاري
: Control Ralueمقدار خواشده شده کنترل
 : x-ẋطبق آماري کنترل
 : diاختالف کنترل ر مياش ين
 : Cusumمقدار ررز ارل براي ررز ارل ،اختالف ررز ارل ر درن برراي
ررز درن رب همين عرعيب عا ررز آخر
هر گاه مقدار  Cusumاز خط رد شود رمجددا باز گرردد آ را شرررع
مجدد علقي ميکنند.
مقادير جدرل باال براي عسرت تنرد در حرالتي کر
باشد شوشت شده است .
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 ẋ=105ر SD= 5

ضميم 2
آزمون آماري ( )Tيا : Tstudent
يکي از ررشهاي کاليبراسيو براي بخ

همراعولوژي آزمرو آمراري  Tمري

باشد  .عمامي محاسبا اين آزمو در شرن افزار ب صور خودکار اشجران مري
شود  .ررش کار بدين صرور اسرت کر عارداد  5عرا  10شموشر را در  2ررز
مترروالي برر دسررت اه داده ر شتررايج آ را بررراي آزمررو  Tيادداشررت مرري
کنيرد،اختالف ررز ارل ر درن را محاسرب کررده همچنرين ميراش ين ،اشحرراف
مايار ر  Tnبدست مي آرريد.
(عمامي مقادير ذکر شده در شرن افزار ،خودکار محاسب مي گردد)
Tn= đ / Sd x n
براي هر عاداد شموش مقادير بحراشي عاريف شده ک عدد Tnشبايرد بيارتر از
اين مقدار باشد  .جدرلي ک در شرن افزار رجود دارد مقادير با احتساب 0.05
درصد حساب مي کند .آشچ ب طور شرمال رجود دارد اين است ک هفتر اي
 1مرعب اين آزمو براي  5عا شموش اشجان شود کر در صرور بيارتر شرد
مقدار  Tnاز مقدار بحراشي دست اه شياز ب بررسي ر بازديد دارد .
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شکت مهم اين است ک شموش ها حتما بايد در  2ررز متوالي اشدازه گيري شود
ک در يخچال ش هداري شود ک در غير اين صرور عردد  Tnعردد حقيقري
شخواهد بود .
نمودار توزيع t:

در هن ان عايين عقريبي ميراش ين شموشر هراي برداشرت شرده از يرک متغيرر
عصادفي ،توزيع ( )Student's t-distributionمطر ميشود .ايرن عوزيرع
اساو آزموشي ب شان «عست عي» است ک مقدار اطمينا از عفار در متغيرر
عصادفي را از رري شموش هاياا اعالن ميکند.
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دليل نام گذاري اين نمودار:
فردي ک براي ارلين بار بر رري موضوع کرار مريکررد ( William Sealy
 ،)Gossetگويا شميعواشست ب شان اصلي مقاالع
از شان مستاار استيودشت (شاگرد) استفاده ميکرد.

را امضا کند ر بر شاچرار

نحوه محاسبه:
فرض کنيد ک  Xn .... .1Xمتغيرهاي عصادفي مستقل شرمال با مياش ين μر رارياش
 2σهستند.
اگر مياش ين  nشموش فوق مقدار:

ر رارياش

آ :
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باشند .ميعوا ب راحتي اثبا کرد ک متغير :Z

يک متغير عصادفي شرمال با مياش ين صفر ر رارياش

 1است.

حال ب جاي متغير  Zفوق ،متغير  Tرا ب صور زير عاريف ميکنيم.

فرق اين متغير با  ،Zدر اين است ک ب جراي (مقردار راتاري راريراش ) از مقردار
عخميني آ

 .استفاده شده است .ميعوا شارا داد کر متغيرر  Tعرابع عوزيرع

احتمالي ب فرن زير دارد.

ک ( νک درج آزادي عابع است) برابر است با  1 − nر  Γعابع گاما است.

عابع فوق را ب صور زير شيز ميعوا ش اشت:
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ک در آ  ،Bعابع بتا است.
هما طور ک ديده ميشود ،عابع عوزيع شسبت ب  μيا  σمستقل است.
مما هاي اين عابع عوزيع ب صور زير

اگر  ν < k < 0ر  kزرج باشد ،با عوج ب خواص عابع گاما ،مما ها ب صور زير
ساده ميشوشد:

مثالي در اين مورد:
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براي بررسي اين شکت ک آيا مياش ين شموش هاي برداشت شده از يک متغير عصرادفي
عا چ حد ب ميزا «راتاي» (ک آزمايا ر شميداشرد) شزديرک اسرت از عسرت عري-
استيودشت استفاده ميشود.


مثال :مياش ين طول عمر  15بيمرار سررطاشي کر دارري الرف را مصررف
کردشد  110ررز است با رارياش  .15مياش ين طول عمر  15بيمرار دي رر
ک دارري مورد آزماي را مصرف شکردشد 100 ،ررز گات است با رارياش
 . 12سوال :آيا بهبود در مياش ين طول عمر بيماراشي کر از دارري جديرد
استفاده کردشد شاشي از عملکرد دارر است يا خطاي مياش ينگيري شاشري
از عاداد محدرد شموش ها؟



جواب:

فرض صفر اين مسئل را اين ترار ميدهيم ک دارر اثري شداشت است .يرا بر عبرار
دي ر ميشود اين طور فرض کرد ک شموش هاي برداشت شده از هر در گرره ،در راتع
شموش گيري از يک متغير عصادفي است .در اين مسئل  ،ما فرض صفر خود را هن امي
شقض ميکنيم ،ک ب احتمال  95درصد مطمئن شويم کر غلرط اسرت( .ايرن عردد
اختياري است)
اين يک مسئل با  14درج آزادي ر درطرف است .پر

از جردرل مقرادير عوزيرع ،t

مقداري را ک از عقاطع  0٫975درصد (مقادير جدرل از احتمال يک طرفر حاصرل
شدهاشد) ر  14درج آزادي حاصل ميشود را ميابيم .2٫145 :ايرن مقردار را اگرر در
رراياش

اختالف شموش ها ضرب کنيم (در محاسب اين رارياش

فرض مستقل بود را

شيز دخالت کرده ايم) ر بر ريا  15عقسيم کنيم عدد  10٫58حاصل ميگردد.
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پ

ب احتمال  95درصد ،اگر دارر اثري شداشرت باشرد ،بايرد اخرتالف ميراش ين در

شموش بين مثبت ر منفي  10٫58باشد .ک در ايرن مثرال هسرت .پر

برا تطايرت

شميعوا از اثر مثبت دارر صحبت کرد.

توزيع نرمال:

خط سبز-شمودار عوزيع شرمال مي باشد

عوزيع شرمال يا عوزيع گوسي (يرا گارسري) يکري از عوزيرعهراي احتمراالعيي
پيوست ي مهم است .اين عوزيع برا برردار ميراش ين ر مراعري کواريراش آ
عوصيف ميشود .عوزيع شرمال استاشدارد عوزياي برا ميراش ين صرفر ر مراعري
کوارياش راحد است (خط سبز کايده شده در شمودار براي حالت عکبادي).
ب علت شباهت اين شکل ب زش ول با اشحناي زش ول اي شيز گفت ميشود.
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دليل اهميت عوزيع شرمال از رجود تضي حد مرکزي شاشي ميشود .اين تضي
ميگويد هن امي ک عاداد بسيار زيادي متغير عصادفي برا عوزيرع دلخرواه (ر
البت با رارياش محدرد) را با هم جمع کنيم ر مياش ين ب يريم ،عوزيع شهرايي
ب عوزيع شرمال ميل ميکند .ب همين خاطر هن امي ک شاهد عأثير جمايي
بسياري از پديدههاي عصادفي هستيم ،شتيج ي شهايي برا عوزيرع شرمرال تابرل
عوصيف است.
تاريخچه:
عوزيع شرمال ابتدا در سال  1733در مقال اي عوسط آبراهان دموار مارفي شرد .ايرن
مقال در درمين ريراي

از "تاشو اساسي شاش

هرا" در تسرمت "عخمرين تطاري

عوزيع هراي درجملر اي برراي  nهراي برزر " در سرال  1738مجرددا بر چراپ
رسيد.اين شتايج در کتاب "عئوري عحليلي احتماال " در سال  1812عوسط الپرالو
عوسا يافت .از اين رر امرررزه بر عنروا عئروري دمروار-الپرالو خواشرده ميارود.
الپالو از عوزيع شرمال براي محاسب خطاي آزماياها اسرتفاده ميکرد.کراربرد راتارا
مفيد اين عوزيع در سال  1809اشکار شد رتتي ک رياضيدا ماهور آلماشي اشررا بر
عنوا بخ

سازشده ر مکمل ررش خود براسي پيا ويي مکرا موجرودا شجرومي

بکررراربرد .از ا عررراريخ برر بارررد ايرررن عوزيرررع را عوزيرررع گوسررري مررري شامنرررد.
در شيم درن تر  19اغلب آمارداشا بر اين بارر شدشد کر بسرياري از دادهرا داراي
هيستوگران هايي هستند ک ساختار زش ي شکل گوسي دارشرد.در راترع ايرن اعتقراد
پديد آمد ک هر مجموع داده اي ک طبياي يا شرمال باشد عوزيع ا چنرين شرکلي
دارد .ب عنوا يک شتيج ُ بر پيررري از کرارل ژيرسرو ُآمارداشرا اش ليسري اکثررا
منحني گوسي را ب طور ساده منحني شرمال شاميدشد.

منحني توزيع:
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عابع چ اليي احتمال اين عوزيع عصادفي عکمدي است ر مکا تلر ي آ در
شقط ي مياش ين آ ترار دارد .هم چنين مياش ر مياش ين اين عوزيع يرکسرا
است .چ الي ي احتمال اين عوزيع ب سرعت شمايي با دررشد از مياش ين آ
عضايف ميشود.

کاربردهاي اين نمودار:
از مهمعرين کاربردهاي اين عابع عوزيع در داش

اتتصاد ر مديريت امرررز مري

عوا ب مدل کرد پورعفوليوها ( )Portfoliosدر سرماي گذاري ر مرديريت
منابع شان برد .هن امي ک مقردار منفري برراي متغييرر مانري شداشرت باشرد
ماموال" در محور  xمنحني را منقل مي کنند ر مقدار ميراش ين  -کر داراي
بياترين احتمال رتوع هست  -را ب سمت مقادير بزگتر شيفت ميدهند.
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