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 شات :يف آزمايتعر 

نر   ين گزير ا يک برر رر ير ف ر کليعبرار  عارار   يبا بررد  شاراش ر مرارو رر   

هرسرت  فن ين  از اين گزي ردد . ارليا  مين منو شماير مجموع  اياز ز يفهرست

 فير د پنجرره عار ير تواشيآ  م يک برر رر يباشد ک  با کل ياا  ميف آزمايعار

 د.يياا  را مااهده شمايآزما

ارا   يآزما يريشود.  شوع آمار گ يم مياا  عنظين پنجره شوع آمار آزمايا در

ب ر ير د کر  عرع يشرود .دترت داشرت  باشر     يم ميعقس عدد ر متنب  در دست  

بر    يزاير ن شيادارد بنرابر  يخرواش ا اه شرما هم ياا  با برشام  آزمايعاداد آزما

 ست .يمرعب کرد  مجدد ش

 يفلر  آ  مر   يک برررر ير ارد ک  برا کل ترار د يکادرپنجره  يدر تسمت باال

 .ديد بخ  مورد شظر خود را اشتخاب کنيعواش

شرود کر  شران آ  در کرادر      يده مر يد يبخا ياا  عست هايدر جدرل آزما

رجرود دارد کر      ييبرگر  هرا   ،ر کرادر بخر   ير بخ  اشتخاب شده باشد. در ز

 يررک برر ير باشد ر برا کل  يم يفرع يا اه شااش ر بخاهايهماشند برشام  آزما

جردرل   سرس  د.يدا کنير پ ين بخارها دسترسر  ير ا يد ب  عستهايعواش يآشها م

 باشد : ير ميز يد ک  شامل ستوشهايکن يرا مااهده م اا يزماآ
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شوع آمرار   -5راحد  -4عالمت اختصار -3  يشان آزما -2ف يرد -1

 ميخواهکرار  آمرار –شوع  يانيک  در راتع ما عنها با ستو  آخر 

 داشت .

 صور  عددي ر متني امکا  پذير مي باشد.ارائ  آمار ب  در 

 

 يرير سرتم آمرار گ  ي  رارد سي  آ  آزمرا يهرر آزمرا   يبا اشتخاب شوع آمار برا

 يعردد مر  ک  شروع آشهرا    ييعستها ي ر پنجره برايشود .در سمت د يبرشام  م

د ير کن يرا رارد م محدرده شرمالشود در آ   يجاد ميال يکادر مستط 2باشد 

 گردد ک  يظاهر م کادري در سمت راست شوداشتخاب .چناچ  شوع آمار متن 

 د .يکن يپ ميدر داخل آ  متن )جواب(مورد شظر را عا
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 ،ک تررار داده شرده اسرت   ارا   يف آزمايصفح  عار يباالز در يش  ييدکم  ها

 اا  کاربرد دارديزماآا حذف کرد  يجهت عقب ر جلو کرد  ر 

 

 تريف تيتعر 
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ادر ر ک 2شود ک  در آ   يباز م يتر پنجره ايعف يعار يمنو يک بر رريبا کل

 دکم  رجود دارد 2

 شود . يپ ميا اه عاين تسمت شان آزمايعنوا  : در ا

 شود . ين تسمت اضاف  ميآدرو : آدرو ب  همراه شماره علفن ر ... در ا

 يوه شوشرتار ين شروع تلرم ،اشردازه ر شر    يري عا يفوشت برا ي: دکم  ها Aفوشت

 کر  اشتخراب فوشرت    د يباش دتت داشت  –باشد  يا  مآدرو ر عنو  يکادرها

 کند . يم ايجاد يسوزش يرا در چاپ ر ها ير استاشدارد ماکالعيغ

 

 ير سال جارييتغ 



 8 

 

 ير سرال فارال مر   ييپنجره عغن عبار  ،يا  يک بر رريبا حرکت شااش ر  ر کل

باشد . تسرمت ارل مربرو    ير سال م يتسمت باشک اطالعاع 2شود ک  شامل 

 حالرت  ني) برشام  ( دارشد در ا يک باشک اطالعاعي  از يک  ب است ياکزمرب  

سرمت  د . امرا در ت يکن يست اشتخاب ميمورد شظر را از داخل ل يباشک اطالعاع

ال ن پنجره فاال شود ر عردد سر  يسال ا ين ررزهايد هر سال  در آخريسال با

 يعراع شرک اطال در آ  رارد شود عرا برشامر  با   – 1387ب  عنوا  مثال   -نده يآ

را برا   ن کرار برشامر   ير است عدن اشجان ا يهيد را بسازد . بديمربو  ب  سال جد

ز ز اير تبل ش يرجوع ب  اطالعا  سال ها ين برايکند .همچن يماکل رربرر م

ب کر  عردد سرال مرورد شظرر را در      ين عرعيشود بد ين پنجره استفاده ميهم

 د .يکن يم کيد کلييدکم  عا يد ر رريکن يرارد م "سال"تسمت 
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د ه عاردا دربار ي، اطالعاع يآمار يد با استفاده از ررشهايعواش ين بخ  ميدر ا

 ار رير ، اشحرراف ما  يار يطب-رير ر غ يايطب ي،آمار جوابها يدرخواست يعستها

 د .يافت کنين را درياش يم

 يآمار کل 

 يمر  يد ،آمرار کلر  يخور يم ک  ب  آ  بر ين  اين گزيآمار برشام  ارل يدر منو

ابتردا  د .ير را فارال کن  يپنجره آمار کلد يعواش يآ  م يک بر رريباشد ک  با کل

مارا  سس  با مارخ   ين حدرد بييبر عا يد مبنيکن يمااهده م يپنجره ا

ن پنجرره در  يدر ا د.يشو يم يآمار کل يمارا  رارد تسمت اصليکرد  حدرد ب

عالمت فلر   ک بر يود دارد ک  با کلتسمت باال ) سمت چپ ( کادر بخ  رج
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د ر بخ  مورد شظرعا  را يارريد فهرست بخ  ها را بيعواش يم نييب  سمت پا

 يب کادرهرا ير ک  در رسط صفح  رجود دارد بر  عرع  يد .در کادرياشتخاب کن

د ير مارا  ر در صرد کرل را خواه  يج ، عاداد کل بياا  ، عاداد ، عاداد شتايآزما

 داشت .

ن ير   آ  بخر  در ا ين آزمرا يرا ک  اشتخاب شده باشد ارل ي:هر بخا يآزما

رش ر يذپن برشام  هماشند برشام  ياا  در ايب آزمايشود .) عرع يکادر ظاهر م

 باشد ( يشما م يجوابده
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عسرت اشتخراب شرده    اسرت   يمراراش يبعارداد   ن خاش  شاا  دهنرده  ي: ا تعداد

 رش شده است.ياا  پذيبرا

شهرا  آ يک  در صفح  جوابرده  بيماراشي عاداد عست اين کادر: در  جيتعداد نتا

 شود . ي  داده مين کادر شمايمقدار رارد شده باشد در ا

رده کر  اشتخراب کر    يدر محدرده ارا مارا  ي: عاداد کل ب مارانيتعداد کل ب

 دهد . يد شاا  ميا

شسربت بر  کرل    را ک  عست اشتخاب شده دارشرد   يماراشيدرصد ب:  در صد کل

 دهد . يم مارا  شاا يب

جواب رارد شده براي بيمرار را شارا  مري    ن يباالعر: (maximum) حد اکثر

 دهد.

ي پايين عرين جواب رارد شده براي بيمار را شاا  مر :  (minimum) حد اقل

 دهد.

C.V: دهديرا شاا  م درصد خطا 

SD    ده م  کل فرمول شرر  دا يدهد،ک  در ضم يرا شاا  م اري: اشحراف ما

 شده است.

 : يک عدد مياش ين از شتايج بيمارا  ب  شما مي دهد .   نگينميا
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ک  جواب آشها عاييد شرده اسرت را مارخ  مري      يماراشيعاداد ب: درصد کل

   کند.

 ک  جواباا  داخل را ماخ  مي کند ي:عاداد بيماراشتعداد داخل محدوده

 شود. يف ميمحدرده عار

 .اسرت  ف شرده يعار حدر از اتيک  جواب آشها ب يماراشيعاداد ب شتر از ... :يب

 ست .اف شده يعار حدک  جواب آشها کمتر از  يماراشي: عاداد ب کمتر از ....

اشرد  بد متن يکن يک  اشتخاب م يعست راست ک  اگر شوع آما ياد آرريب  الزن 

 يبراز مر   يتسمت آخر پنجره ک  مربو  ب  محدرده جواب است کادر يب  جا

 دهد . يها ر مقدار آشها را شاا  مدر پررشده  يمتن يشود ک  جواب ها

 يسن يآمار گروه ها : 

لرف  مخت يب  گرره هابا عوج  عست ها را د شمودار يعواش ين بخ  ميدر ا

دکمر    2د . در تسرمت براال ) سرمت چرپ (     يداشت  باش ير جنس يسن

 رجود دارد :

  د آمرار ر شمرودار آ  را داشرت   ير خواه يک  مر  ياشتخاب عست ي: برا شيآزما

 د.ييشما يمورد شظر را ماخ  مآزماي  با اشتخاب اين دکم  بخ  .د يباش

د آمرار آشهرا   يخواهيرا ک  م يماراشيد محدرده بيعواش ينجا شما مي: در ا حدود

 ين محدرده مر يد . ايد را ماخ  کنيداشت  باش مخصوص  يدر آ  آزمارا 

ر  "امررز"گردد . در دکم   عايينرش يخ پذيا عاريمار يعواشد بر اساو شماره ب
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ف شرده اسرت کر  در    يمحدرده عار عايينسهولت در  يز برايش " يماه جار"

 شود . يد ، شمودار رسم مييدکم  عا يک بر رريت با کليشها

 باشد : يک ستو  رجود دارد ک  شامل در برگ  ميدر سمت چپ پنجره 

Age group  : ن برر ياش ير . آمار ر م استستو   3ن برگ  ک  شامل يدر ا 

 شد شمرودار يعواش يکنار آ  شما م در شود ر يمرعب م يسن يرره هااساو گ

 CTمرار ، سرتو    يشاا  دهنده سرن ب    Ageد . ستو  يکن يرا مااهده م

تررار دارشرد ر    ين گررره سرن  ير کر  در ا  اسرت  يماراشيعاداد بماخ  کننده 

Average ستج آشهاين شتاياش يز ميش. 

.  کنرد  يودار را چاپ ممک  ش دکم  چاپ رجود دارد 1شمودار يدر تسمت باال

مختلرف   يج را در شاخصرها يعروا  شترا   يمر  يسرن  يدر پنجره آمار گرره هرا 

ظرور  ن منيشمودار ترار گرفتر  برد   يک  در باال ييکرد . کادرها يمم بنديعقس

 ن موارد شامل:ياباشد . يم

 

 ياش  ر ده سرال  مر  ين  ساليگز 2ن کادر شامل ي: ا يسن يگرره بند 

ک شمرودار  ير ل بر   يشمودار شرما عبرد   گزين  درنخاب باشد ک  با اشت

ن يشرود همچنر   ي  ده سرال مر  اماريب ير طبق  بند شامل يستوش

 يمر  ييعرا  10ب  صور   يها( دست  بند x)محور  يمحور افق يرر
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اش  تررار دارد .  ي  فرض شمرودار در حالرت سرال   يشود . اما ب  طور پ

 ين  مر ياش ير ند ميب يمحور م يک  بر رر ين خط ترمز افقيهمچن

 باشد .

 ج ياشتر "ر  "جيهم  شتا"ن  يگز 2 با زين کادر شيمحدرده جواب : در ا

  فررض  يدر برشام  بر  طرور پر   د.يکن يبرخورد م "داخل محدرده 

ج فاال است ک  بدر  در شظرر گررفتن شرمرال عمران     ين  هم  شتايگز

ن  يگز اما با اشتخاب گذارشد، ير ميعاثد  شمودار يجواب ها را در کا

ر يشرمرال در شمرودار عراث    يفقط جواب هرا  "ج داخل محدرده يشتا "

 گذرا خواهند بود.

حرراف  ن ر اشياش ير مارا  را بر حسب ميد بيعواش ين پنجره ميدر ا: يگرره بند

بردر      جرواب هرا را  ير د بود کلينک  تادر خواهيا ايد ييشما يار طبق  بنديما

 د.يين مااهده شماياش يار ر مياشحراف ما

د ير عواش يز  ، مرد ر کودک م يجنس ياشتخاب هر کدان از گرره ها جن  : با

نجرره  پ يد . در براال يني  ببيفقط شمودار مربو  ب  آ  گرره را در صفح  شما

 د براال حار ، ين مقدار ، اشحراف ماياترين ، بياش يدر مورد م ي)رسط( اطالعاع

 دهد .-ي  مين را شمايير حد پا
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Distribution Value : 

 

باشرد .   يمر  يپراکنردگ  ين تسمت رجود دارد منحنين شوع آمار ک  در ايدرم

ب شارا  دهنرده عارداد    ياست ک  ب  عرع Agر  CTستو   2ن برگ  شامل يا
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عردد    Agباشد ر در خاش   2عدد  CTباشد . مثال در خاش   يج ميعست ر شتا

ن ير . ا اسرت بوده  70جواب آشها ک  م يمار داريب 2ن محدرده يدر ا ياني  70

محرور  مارا  است کر   يک محدرده بيشاا  دهنده سطح جواب ها در  يمنحن

را حرد براال ر    هرا  -ر مثبرت  يرا شرمال در شظر گرفت  ر منفر  (0عدد ) يعمود

عمرامي مرواردي شظيرر گررره بنردي سرني،محدرده       م .يريگ ين در شظر مييپا

 جواب،جن  ر ...در اين بخ  شيز تابل اجرا مي باشد.

 

ذيرش يست بيمارا :اين تسمت کمک مي کند عا بتواشيد آمار بيمارا  پر آمار ل

 شده را در هر بخ  داشت  باشييد،محدرده بيمارا  ر محدرده جواب ماخ 

خ  باست ک  مي عواشيد هر محدرده اي ک  مورد شظرعا  مي باشد را در اين 

اخ  رارد شماييد.با اشتخاب دکم  جستجو مواردي راک  در اين محدرده ها م

 زماي  خاصري مرورد شظرعرا  باشرد    آ شموديد شمايا  مي گردد. در صورعي ک 

د.با مي عواشيد با اشتخاب دکم  آزماي ،بخ  ر آزماي  خرود را عايرين شمايير   

 د.زد  دکم  چاپ مي عواشيد ليست چاپي از امار ب  دست امده داشت  باشي
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ح  ک  اشي ک  در صفبا شوشتن هر عبارعي در کادر متن،مي عواشيد عمامي بيمار

  جواباا  هما  عبارعتايپ شده است ب  صور  ليست ظاهر مي شود،ب  عنوا

ي را عايپ کرده ر کليد جستجو را بزشيرد عمرام   Negativeمثال اگر عبار  

 گزارش شده باشد ليست مي شوشد negativeبيماراشي را ک  جواباا  

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييفکنترل ک
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در  ر گذار چررا کر   ياست کامال عاث يا اه امريآزما ت دريفيضررر  کنترل ک

 .م دارد يارائ  شرده اثرر مسرتق    يت جوابهايفيت در کيصحت ر دتت ر در شها

هرا ر  شرامل اشرواع شمودار   يفيدر بخ  کنترل ک يفيشرن افزار آمار ر کنترل ک

برا درصرد    ييباشد ک  با رسم شمرودار ر گزارشرها   يت ميفيکنترل ک يررشها

 سازد.يا اه ممکن ميآزما يت را برايفيب  صفر بحث کنترل کک يشزد يخطا

 اطالعات روزانه سرم کنترل :
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ت د عسر ير عواش يشود ک  شما مر  يباز م ين  پنجره اين گزيا يک بر رريبا کل

) توجهه  د . يير رارد کررد  سررن کنتررل اشتخراب شما     يمورد شظر خود را برا

شهود کهه در    يمه  ش دادهين پنجره نمايدر ا ييد تستهايداشته باش

 ن شده باشد (ييف نوع آمار آنها عدد تعيبخش تعار

 نييافل  رر ب  پر عالمت  يک بر رريرجود دارد ک  با کل ين پنجره شواريدر ا

ر  مااهده ر در صرو  ييا اه را ب  طور کاويآزما يبخاها يد اساميعواش يم

 . شماييداز بخ  مورد شظر خود را اشتخاب يش

  د اطالعرا ير شرود کر  با   يباز مر  يد  آ  ، پنجره ايين عست ر عاييپ  از عا

 يمر  ييکاو يخ ر از منويررزاش  سرن کنترل در آ  رارد شود . در تسمت عار

،  "بارد " يا با اسرتفاده از دکمر  هرا   يد ماه مورد شظرعا  را اشتخاب کرده يعواش

 د .ير دهييماه را عغ "تبل "،  " يجار"
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  Dayمراه )  يد ک  مخصوص ررزهاخاش  رجود دار 3پنجره  يدر تسمت اصل

  رر بر  دکمر  ) فلر    فارد  باباشد. يم E.Vر ،  شوشت  شده ي( ر شان آزما

رل اد چناشچر  خاشر    ير ف ب  جدرل اطالعا  اضاف  کنيرد 1د يعواش ين( مييپا

 يبارد  يبر  راردکررد  عردد ررزهرا     يازير د شيرارد کرده باشر  1ررز را  ياني

رز ف را مقابرل خاشر  ر  ير ج  سررن آ  رد يتد شيف بايجاد هر رديپ  از ا.شيست

 د .يرارد کن

 :expected valueمقدار مورد اشتظار:

 :  Batch No ييکاو يمنو

هد، د يک ررز را ب  شما ميدرن منو در اصل امکا  رارد کرد  چند کنترل يا

  جدرل ، اطالعرا  مربرو  ،ها  Batchاست ک  با اشتخاب هر کدان از  يايطب

 . داده مي شود  يرا شما Batchب  آ  

TYPEمارا  در س  ياا  بيب  دست آمده مربو  ب  آزما يکنترل ها : سرن

ن يرشد.اي ين شده ترار مييحد عا عر ازن يين،ر پاي،باالعر از حد مايرشج مامول

ن در برشام  گنجاشده شده اشرد عرا سرر    normal, high, lowن يس  مقدار با عنار

 .ف باشدياه تابل عاردست  ريژگي درن يا يدارا يکنترل ها

 سرن کنترل : يفيکنترل ک
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ر  Cusumشمرودار   2 ياطالعا  رارد شده  در بخر  تبلر   ين بخ  برايدر ا

qualitycontrol  ن شمودارهرا بر  شرکل    ير ا  اير )شرر  ر جزئ شود. يرسم مر

رجوع  د ب  آشهايعواش ياز ميجزره رجود دارد ک  در صور  ش يم  در اشتهايضم

 د(يکن

  مورد شظر عا  را اشتخراب  يک کرده ر آزمايکل "  يآزما "م  دک يابتدا رر

  در ستو  سرمت چرپ اطالعرا  مربرو  بر       يد باد از اشتخاب آزمايکن يم

شود ربر اساو آ  در سرمت   ي  داده ميمختلف شما يررزها درسرن کنترل 

شرود . در شمرودار    يرسم م  Cusumر quality control شمودار  2راست 

quality controlر سررن  ي،مقراد  ين ،محرور عمرود  ياش ياش  محور ،ميخط م

. در کنرار هرر کردان از     دهرد  -يماه را شارا  مر   يررزها يکنترل ر محور افق
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کنرد .    يکاغذ چاپ مر  يدارد ک  شمودار را رر د رجو "چاپ  "محورها دکم  

ار( رجود دارد ي)اشحراف ما S.Dن(ر ياش ي)م Meanکادر  2صفح   يدر باال

 کند.ير را خودکار حساب مين مقاديا ک  برشام 

 ريمقراد  اير تبرل ر   ين ماه هرا ياش يس  شمودار با مين شرن افزار امکا  مقايدر ا

ر يقراد د مير ن کرار با ير ا يار رجرود دارد . بررا  ين ر اشحراف ماياش يدلخواه از م

عبرار    يا ررير د ر ير رارد کن S.Dر  Mean  يدلخواه خود را در خاش  هرا 

Last Month  نر  رجرود  يگز 2پنجره داده ها  يد. در بااليک کنيکل کباري 

 دارد :

Raw Dataا ک  داده هرا ر  ين مانيدهد ، بد ي  ميخان را شما يها : داده

سرم  رآ  دهد. ر شمودار را  بر اساو  ي  ميآشها شما Batchهمراه با شماره 

 .کند  يم

 

 

 مارا  :يب يفيکنترل ک 3-3
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 مراه کر  از   يمرارا  در محردرده زمراش   يب ياز جواب ها ين بخ  شموداريدر ا

 د .يکن يشوشد را مااهده م يخ اشتخاب ميعار يمنو

ز  اد سرس   ير کن ين مر يري   مورد شظر را اشتخاب کرده ر مراه را عا يابتدا آزما

ن ياش ير برا شرند م  يمقردار م  يدارا يک  در برشام  جوابرده  يماراشيب يجوابها

 دهد . ي  ميشما  Averageگرفت  ر آ  را در خاش  

ن اسرت ،  ياش ير رجرود دارد کر  شارا  دهنرده م     يمحور خط ترمز رش ر  يرر

ن ييارا در براال ر پر   3SS+عرا   3SS-ب از ير ب  عرع ي، سبز ر آب يخطو  شارشج

را  ر جرواب يمقاد يماه ر عمود ي، ررزها يدهد. محور افق ي  مين شماياش يم

 دهد. يشاا  م

 

 :  Tstudentا ي( T) يآزمو  آمار
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ن صرور   يباشد . ررش کار برد  يم يهماعولوژ يو  مخصوص عستهان آزميا

ک درره ير د عرا  ير کن يک مر ير د کلير کلم  جد يرر "درره" ياست ک  از منو

  کرده ر جرواب را  يجاد شود ، سس  شموش  مورد شظر را آزمايتا  ايد برايجد

  ترار يوش  را مورد آزمام. ررز باد هما  شد يکن يم  رارد "ررز ارل"در خاش  

)اخرتالف در   يخاشر  بارد  د،يکن يرارد مر  "ررز درن"داده ر جواب را در خاش  

دهرد .   ي  مر يکرده ر شمرا  محاسب ارل ر درن را  يررز( مقدار اختالف ررزها

( ، Meanن )ياش ير رجرود دارد کر  م   ي رر يجدرل د ،در مقابل جدرل شموش 

(SD ر مقدار فرمول )Tstudent  (Tnرا شاا  م )ک جردرل  ير دهرد .   ي

ترار گرفت  کر  برر   درگوش  سمت راست پنجره  يربحراشياهنما با عنوا  مقادر

چناشچر  عردد   آشها شوشت  شرده اسرت .   ير بحراشيحسب عاداد شموش  ها ، مقاد

Tnب  دست امده در محدرده بحرا  باشد ترمز رشگ شماي  داده مي شود 
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ر يقراد ل مجردر  يد ا ز ررير ج در ررز آشهرا با يپ  از رارد کرد  شموش  ها ر شتا

مرورد   Sample Count        يخود را با عردد رربررر   Tnمقدار  يبحراش

 د .يس  کنيشظر خود مقا

در جرردرل  ديرر  ترررار داده ايشموشرر  را مررورد آزمررا 5برر  عنرروا  مثررال اگررر

 يمنفر  ديشبا Tnک   ييد . از آشجايرا مااهده کن 5عدد مقابل   يربحراشيمقاد

 ي  مر محاسب داده ر ا داخل تدر مطلق ترارشود شرن افزار مقدار بدست آمده ر

 کند .

 ون دستگاهها :يبراسيکال

 

ا اه رجرود دارد.  يداخل آزما يبره کرد  دست اههاين تسمت امکا  کاليدر ا

 يشما دترت ر صرحت دسرت اهها   شود ک   يبره کرد  دست اهها باعث ميکال

د يکن يريد ر در صور  بررز خطا از آ  جلوگيا اه را بسنجيدر آزما يمصرف

ن ير باشرد کرارکرد ا   يمر  يررش دست اه ق عر ا زيدت يررش دست .از آشجا ک 

شرود . شران    ياشجران مر   ير دسرت اه  يس  در ررش دسرت يبخ  بر اساو مقا
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 يم مر يشرن افزار عنظر  يا اه شما در هن ان شصب برشام  برايآزما يدست اهها

ک  در شود  يباز م يو  دست اهها پنجره ايبراسيک در بخ  کاليگردد .با کل

ک ير د ير عبرار  جد  يک بر رريدرره رجود دارد با کل ييکاو يآ  منو يباال

بار بر    3عوا   يس  ميشود .    درجدرل مقا يجاد ميا يک جدرل خاليدرره 

رارد ر آشها را ي  ر مقاديک شموش  را آزمايل  دست اه يبار بوس 3ر  يررش دست

ن هر کدان از ررشها را محاسرب  کررده ر   ياش يت شرن افزار ميدر شها کرد جدرل

را  يردسرت اه  يدسرت  ين هرا ياش ين مياش يم ر دهد  ي  ميمقدار آ  را شما

 1ارتر از  يدهد . اگر عاداد درره هرا ب  ي  ميشما CFمحاسب  کرده در خاش  

مختلرف   يدرره هرا  CFن يش اين( جدرل مييباشد در گوش  سمت راست )پا

 دهد ي  ميرا شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيامن
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 تعريف امنيت بخش ها:
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در اين بخ  مي عوا  سطح دسترسري بر  بخر  هراي گوشراگو       

ق حر برا عاريرف کراربرا  ر اختصراص      اين امر برشام  را کنترل ر محدرد شمود

 . جهت استفاده ازآشها امکا  پذير استدسترسي ب  

 

 

 

هرايي از برشامر     اين بخ  در ابتدا بايد ماخ  شود ک  چ  بخ 

  حق کب  کلم  عبور )رمز( دارشد، سس  در بخ  عاريف کاربرا  افرادي  شياز

شروشد. ماراهده ر ريرراي  عمران      مري  دسترسي هاي ماخصي دارشد عاريف

مرز  ک  بر  ر  موارد اين بخ  )امنيت( فقط در اختيار مدير سيستم )يا کساشي

 .استمدير سيستم دسترسي دارشد( 
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 تعريف کاربران

هايي ک  احتياج بر  رمرز دارشرد رارد     د  بخ پ  از ماخ  شمو

اين بخ  شويد عا کاربرا  را عاريرف کررده ر سرطح دسترسري هرر کردان را       

در بخ  راسرت  را ماخ  شمائيد. در صفح  اي ک  ظاهر مياود شان کاربرا  

ر بر  عمران    ستمدير سيستم کاربري است ک  تابل حذف شيکنيد. مااهده مي

د ر عنها عغييري ک  مي عوشيد در مرورد مردير   هاي برشام  دسترسي دار بخ 

 گزينر  سيستم اعمال شمائيد، عغيير رمز آ  است. جهت عاريف کراربر جديرد   

پنجره اي با شان عغيير کاربر گاوده مياود. پ  د. شمائي اشتخابکاربر جديد را 

الزن بر    .از عايپ شان کاربر ر رمز آ ، الزن است عا حقوق کاربر، ماخ  شرود 

کراراکتر بيارتر باشرد. جهرت عغييرر       15است ک  شان کاربر شبايرد از   يادآرري

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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ر را در . جهت حذف شان يرک کراربر ابتردا شران کرارب     ددسترسي آشرا عغيير دهي

 ليست اشتخاب کرده ر سس  دکم  حذف را کليک شمائيد.

 

 ورود / خروج

پ  از ايجاد کاربرا  جهت دسترسري بر  بخر  هراي برشامر  الزن      

رد زينر  رر گاست عا کاربر شان ر رمز عبور خود را رارد شمايد. بنابراين با کمرک  

ا ن است عر الزعوا  شان ر کلم  عبور را رارد شمود. در ضمن پ  از اعمان کا مي

هراي   کاربر بررري گزين  خررج کليک شمايد. الزن ب  يادآرري است ک  گزينر  

 رررد /خررج بررري صفح  اصلي برشام  شيز تابل دسترسي است.
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 م يضم

 



 34 

 1م  يضم

 :quality controlنمودار 

 يت شمودارها بررسر يد. مزنباش يشمودارها م يفيسنج  کنترل ک ياز ابزارها

 qualityن شمرودار هرا شمرودار    ير از ا يکر يباشرد.   يج مر يع ر آسا  شترا يسر

control قير ن حرال دت يار سراده ر در عر  ين شمودار بسي. ررش کار با ااست 

ار ، )اشحرراف  ير ن ، اشحرراف ما ياش ير ن شمرودار م يا ياز براير مورد شي.مقاداست

 باشد. ي( مx2 ،x3ار يما

ل ر را حسراب کررده ر آ  را بر  شرک    يمقاد ين عماميش ايشرن افزار م .1

 يها ررزهاxکند محور  يها رسم مxبا محور  يمواز يک خط افقي

 دهد. ين را شاا  مياش ي+ ر مSD3عا  -SD3ها از yماه ر محور 

شرود،   يا  مر يمحور شما يک شقط  رريمتناسب با هر مقدار در ررز  .2

ار شوشد ر شمود يتصل م ر ميکديب   ييل  پاره خطهاين شقا  بوسيا

 سازشد. يرشد را م

برر  سرنج  ،  ،ن شمودار رجود دارد ک  در اصرل  يدر مورد ا ينيتواش .3

 شود. يآ  اشجان ماساو 

فوق،مقرادير هاردار دهنرده    ن يترواش  ي+ بررا  -SD2 ير براال يمقاد.1-3

 .است

ج يترا شر تابل تبرول بروده ر   ي+ غ -SD3خارج از محدرده  مقادير .   2-3     

 شود. يرد م

در صور  مااهده پياپي در مقدار کنترل خارج از محدرده شتايج .   3-3

 .رد مي شود
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ک کنتررل  ي+ ر SD2ک کنترل خارج از ي.در صور  مااهده  4-3

 شود يج رد ميباشد شتا -SD2خارج از 

ا کمترر از  ير + SD1  از يچهار کنتررل بر  .در صور  مااهده 5-3

SD1- شود. يج رد ميباشد شتا 

ا ير ن )براالعر  ياش ير ک طرف ميدر  ياپيکنترل پ مااهده .در صور  3-6

 شود. يج رد مين عر( باشد شتاييپا

 

Cumulative Sum (Cusum): 

عاثيررتابتهاي عن اعنگ صناتي ،ضرررر  عوجر     دشياي صناتي امررز رعحت در

موسسرا  عوليردي ريرا خردماعي از      ب  کيفيت ر بهبود مستمرآ  براي مديرا 

کنترل کيفيرت آمراري    دار است.دراين راستا شمودارهايريژه اي برخور اهميت

آيند.بردين   يکي ازابزارهاي برجست  درراه رسيد  ب  اهداف فوق ب  حساب مي

منظورشمودارهاي کنترل کيفيت جمع عجماي شيز شسبت بر  سراير شمودارهراي    

فرآيند از حساسيت ردتت عمل بياتري برخوردار ميباشند.با عوج  بر    کنترل

آماري اکثر محصوال  رفرآيندهاي عوليدي،ب  بي  از يک  رل کيفيتاينک  کنت

رهم  آشها عوما کيفيت محصول يا فرآيند را  ماخص  ياابااد کيفي بست ي دارشد

شمودارهايي ک  بتواشند بطرور جرامع برا     عايين خواهند شمود،پ  درشظر گرفتن

مد شظر ترار کيفي را با  شموش  هاي عصادفي ،پارامترهاي هم  ماخص  هاي اخذ

باشرد.از سروي    داد  رابست ي ميا  آشها عحت کنترل ترار دهند ،ضررري مري 

با  موارد وج  ب  اينک  بين داده هاي ررردي شمودارهاي کنترل درباضيعدي ربا

از آشجا ک  شر  اصلي استفاده  گذشت زما  خود همبست ي ب  رجود مي آيد ر

ي مي باشند،لذا شترايج حاصرل   شمودارهاي کنترل ،داده هاي مستقل رعصادف از

شمودارهاي کنترل بدر  درشظر گرفتن خود همبست ي بين داده  ازب  کار گيري
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من جمل  ايرن شمودارهرا مري    اعتماد مي ردشد . دچار خطا شده رغير تابل ها

ن خطرا  يري عا يبرا يقين شمودار ابزار دتيااشاره کرد. cusum عوا  ب  

 باشد. يم

 ررش کار:

ار ر ي  ر اشحراف مايررز آزما 20مد   يبراکنترل را حداتل  .1

 .رردآ يبدست مرا ن آ  ياش يم

هرا  y( شاا  دهنرده زمرا  )ررزهرا( ر محرور     يها )افقxمحور  .2

 باشد ي( شاا  دهنده مقدار مي)عمود

 يمحرور عمرود   ي+ را محاسب  کرده ر ررSD 10شرن افزار عا  .3

در رسط محور رسرم شرده کر      ين خطيدهد. همچن يترار م

 باشد. يم  cusum = 0دهنده شاا  

ر کنرد ر د  يز کم مر رن هر ري اشين کل را از مياش يشرن افزار م .4

ل  يدهد. شقا  بر  رسر   يمحور شاا  م يرا رر يت شقط  ايشها

 شوشد. يخط ب  هم رصل م

ن ررشرده  ييا پرا يب باال ررشده ي، شمي کند ب خط را کنترليش .5

 باشد. يشااش  رجود خطا م

ن ييا پايباال ر  يا ب  مقدار کمي Cusumخط  يج ررياگر شتا .6

 باشد. يج عحت کنترل ر تابل تبول ميمحور باشد شتا

 ر شمودار:يررش عفس

بر  شران     ي رر يد يباشد اما ررشر  يم Cusumب خط ير شين راه عفسيبهتر

ن ررش ير ب خرط اسرت. در ا  يق عرر از شر  ير رجود دارد ک  دت يمحدرده عدد

Cusum ر محدرده نک  از ديگردد م ر ا يمحاسب  شمki،ku .فراعر ررد 
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K محاسب  آستاش  ر  يبرااست  يفاکتورh محاسب   يبرا يفاکتورcontrol 

limit است. 

 يادداشرت مر  يشرود ر مقردار در آ     يرسرم مر   يجدرل hر kباد از محاسب  

 گردد.

از حدرد  Cusumر رسم شده ب  مجرد رد شد  عدد ين جدرل ب  شکل زيا

   Cusumعردد  کر    يشود ر در حالت يم يقکنترل متد خارج از کنترل عل

 شود . يم ير عالمت شدهد متد عحت کنترل علقييعغ

 

شررررررررررع 
Cusum   Cusum di x-ẋ 

  0 -5 100-105 100 2 
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 يکار يزما  : شمارش ررزها

Control Ralue مقدار خواشده شده کنترل: 

x-ẋ  :کنترل يطبق  آمار 

di نياش ي: اختالف کنترل ر م 

Cusum  يراررز ارل ،اختالف ررز ارل ر درن بر  ي: مقدار  ررز ارل برا 

 ب عا ررز آخريعرعن يررز درن رب  هم

از خط رد شود رمجددا باز گرردد آ  را شرررع     Cusumهر گاه مقدار 

 کنند.يم يمجدد علق

 SD= 5ر  ẋ= 105کر    يعسرت تنرد در حرالت    ير جدرل باال برايمقاد

 باشد شوشت  شده است .

  3 3 108-105 108 3 

  3 0 105-105 105 4 

  3 0 105-105 105 5 

 

خاعمرررررررر  
Cusum -1 -4 101-105 101 6 

 

شررررررررررع 
Cusum 5 6 111-105 111 7 

  8 3 108-105 108 8 

 
Out of 
control 16 8 113-105 113 9 
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 2م  يضم

 : Tstudentا ي( T) يآزمون آمار

 يمر  T يآزمرو  آمرار   يبخ  همراعولوژ  يو  برايبراسيکال ياز ررشها يکي

 ين مر ن آزمو  در شرن افزار ب  صور  خودکار اشجرا يمحاسبا  ا يباشد . عمام

ررز  2شموشر  را در   10عرا   5ن صرور  اسرت کر  عارداد     يشود . ررش کار بد

 يادداشررت مرر ي Tآزمررو   يج آ  را برررايبرر  دسررت اه داده ر شتررا  يمترروال

ن ،اشحرراف  ياش ير ن ميد،اختالف ررز ارل ر درن را محاسرب  کررده همچنر   ير کن

 د.يآرر يبدست م Tnار ر يما

 گردد( ير ذکر شده در شرن افزار، خودکار محاسب  ميمقاد ي)عمام

Tn= đ / Sd x n 

ر از ارت يد بير شبا Tn ف شده ک  عدديعار ير بحراشيهر عاداد شموش  مقاد يبرا

  0.05ب ر با احتسايک  در شرن افزار رجود دارد مقاد ين مقدار باشد . جدرليا

 ين است ک  هفتر  ا يکند .آشچ  ب  طور شرمال رجود دارد ا يدرصد حساب م

 شرد   بيارتر عا شموش  اشجان شود کر  در صرور     5 ين آزمو  برايمرعب  ا 1

 د دارد .ير بازد ياز ب  بررسيدست اه ش ياز مقدار بحراش  Tnمقدار 
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شود  يريه گاشداز يررز متوال 2د در ين است ک  شموش  ها حتما بايشکت  مهم ا

 يقر يعردد حق   Tnن صرور  عردد  ير ايشود ک  در غ يخچال ش هداريک  در 

 شخواهد بود .

 :tنمودار توزيع 

هراي برداشرت  شرده از يرک متغيرر      در هن ان عايين عقريبي ميراش ين شموشر   

شود. ايرن عوزيرع   ( مطر  ميStudent's t-distribution)توزيع عصادفي، 

غيرر  است ک  مقدار اطمينا  از عفار  در مت« عست عي»اساو آزموشي ب  شان 

 کند.هاياا  اعالن ميعصادفي را از رري شموش 
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 دليل نام گذاري اين نمودار:

 William Sealyکررد )  وع کرار مري  ضفردي ک  براي ارلين بار بر رري مو

Gossetعواشست ب  شان اصلي  مقاالع  را امضا کند ر بر  شاچرار   (، گويا شمي

 کرد.مستاار استيودشت )شاگرد( استفاده مياز شان 

 

 نحوه محاسبه:

 رارياش ر  μمتغيرهاي عصادفي مستقل شرمال با مياش ين X1 .... .nXفرض کنيد ک  

σ2 .هستند 

 ش  فوق مقدار:شمو nاگر مياش ين 

 

 : ر رارياش  آ 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 :Zعوا  ب  راحتي اثبا  کرد ک  متغير باشند. مي

 

 است. 1يک متغير عصادفي شرمال با مياش ين صفر ر رارياش  

 کنيم.را ب  صور  زير عاريف مي T فوق، متغير Zحال ب  جاي متغير 

 

)مقردار راتاري راريراش ( از مقردار     ، در اين است ک  ب  جراي  Zفرق اين متغير با 

عرابع عوزيرع    Tعوا  شارا  داد کر  متغيرر    . استفاده شده است. ميعخميني آ  

 احتمالي ب  فرن زير دارد.

 

 

 است. عابع گاما Γر  n − 1عابع است( برابر است با  درج  آزادي)ک   νک  

 

 عوا  ش اشت:عابع فوق را ب  صور  زير شيز مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
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 است. عابع بتا، Bک  در آ  

 مستقل است. σيا  μعابع عوزيع شسبت ب  شود، طور ک  ديده ميهما 

 هاي اين عابع عوزيع ب  صور  زيرمما 

 

ها ب  صور  زير زرج باشد، با عوج  ب  خواص عابع گاما، مما  kر   k < ν > 0 اگر 

 شوشد:ساده مي

 

 مثالي در اين مورد:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
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صرادفي  عهاي برداشت  شده از يک متغير براي بررسي اين شکت  ک  آيا مياش ين شموش 

-داشرد( شزديرک اسرت از عسرت عري     )ک  آزمايا ر شمي« راتاي»زا  عا چ  حد ب  مي

 شود.استيودشت استفاده مي

  بيمرار سررطاشي کر  دارري الرف را مصررف       15مثال: مياش ين طول عمر

ر بيمرار دي ر   15. مياش ين طول عمر 15ررز است با رارياش   110کردشد 

  با رارياشاست ررز گات  100ک  دارري مورد آزماي  را مصرف شکردشد، 

ديرد  . سوال: آيا بهبود در مياش ين طول عمر بيماراشي کر  از دارري ج 12

گيري شاشري  استفاده کردشد شاشي از عملکرد دارر است يا خطاي مياش ين

 ها؟از عاداد محدرد شموش 

 جواب: 

است. يرا بر  عبرار     دهيم ک  دارر اثري شداشت اين مسئل  را اين ترار مي فرض صفر

هاي برداشت  شده از هر در گرره، در راتع شود اين طور فرض کرد ک  شموش دي ر مي

گيري از يک متغير عصادفي است. در اين مسئل ، ما فرض صفر خود را هن امي شموش 

درصد مطمئن شويم کر  غلرط اسرت. )ايرن عردد       95حتمال کنيم، ک  ب  اشقض مي

 اختياري است(

 ،tاست. پر  از جردرل مقرادير عوزيرع     درج  آزادي ر درطرف  14اين يک مسئل  با 

 درصد )مقادير جدرل از احتمال يک طرفر  حاصرل   0٫975مقداري را ک  از عقاطع 

ر در ن مقردار را اگر  . اير 2٫145شود را ميابيم: درج  آزادي حاصل مي 14اشد( ر شده

  را ها ضرب کنيم )در محاسب  اين رارياش  فرض مستقل بودرراياش  اختالف شموش 

 گردد.حاصل مي 10٫58عقسيم کنيم عدد  15( ر بر ريا  دخالت کرده ايمشيز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%B5%D9%81%D8%B1
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در  درصد، اگر دارر اثري شداشرت  باشرد، بايرد اخرتالف ميراش ين      95پ  ب  احتمال 

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

 عوا  از اثر مثبت دارر صحبت کرد.شمي

 

 توزيع نرمال:

 

 شمودار عوزيع شرمال مي باشد-خط سبز

ي هراي احتمراالعي  عوزيع شرمال يا عوزيع گوسي )يرا گارسري( يکري از عوزيرع    

آ   کواريراش  ر مراعري    ميراش ين ي مهم است. اين عوزيع برا برردار   پيوست 

برا ميراش ين صرفر ر مراعري      شود. عوزيع شرمال استاشدارد عوزياي عوصيف مي

بادي(. کوارياش  راحد است )خط سبز کايده شده در شمودار براي حالت عک

 شود.اي شيز گفت  مياشحناي زش ول  با زش ول ب  علت شباهت اين شکل ب  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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شود. اين تضي  شاشي مي تضي  حد مرکزيدليل اهميت عوزيع شرمال از رجود 

خرواه )ر  ع دلهن امي ک  عاداد بسيار زيادي متغير عصادفي برا عوزير    گويدمي

البت  با رارياش  محدرد( را با هم جمع کنيم ر مياش ين ب يريم، عوزيع شهرايي  

ي کند. ب  همين خاطر هن امي ک  شاهد عأثير جمايب  عوزيع شرمال ميل مي

يرع شرمرال تابرل    ي شهايي برا عوز هاي عصادفي هستيم، شتيج بسياري از پديده

 عوصيف است.

 :تاريخچه

د. ايرن  در مقال  اي عوسط آبراهان دموار مارفي شر  1733عوزيع شرمال ابتدا در سال 

عخمرين تطاري   "در تسرمت   "تاشو  اساسي شاش  هرا "مقال  در درمين ريراي  از 

مجرددا بر  چراپ     1738در سرال   "هراي برزر    nعوزيع هراي درجملر  اي برراي    

و عوسط الپرال  1812در سال  "عئوري عحليلي احتماال "کتاب رسيد.اين شتايج در 

 د.الپرالو خواشرده ميارو   -عوسا  يافت. از اين رر امرررزه بر  عنروا  عئروري دمروار     

راتارا   الپالو از عوزيع شرمال براي محاسب  خطاي آزماياها اسرتفاده ميکرد.کراربرد  

ا بر   ر آلماشي اشرر اشکار شد رتتي ک  رياضيدا  ماهو 1809مفيد اين عوزيع در سال 

عنوا  بخ  سازشده ر مکمل ررش خود براسي پيا ويي مکرا  موجرودا  شجرومي    

 بکررراربرد .از ا  عررراريخ بررر  بارررد ايرررن عوزيرررع را عوزيرررع گوسررري مررري شامنرررد.

ا داراي اغلب آمارداشا  بر اين بارر شدشد کر  بسرياري از دادهر    19در شيم  درن تر  

د شکل گوسي دارشرد.در راترع ايرن اعتقرا    هيستوگران هايي هستند ک  ساختار زش ي 

کلي پديد آمد ک  هر مجموع  داده اي ک  طبياي يا شرمال باشد عوزيع ا  چنرين شر  

اکثررا   دارد .ب  عنوا  يک شتيج  ُ بر  پيررري از کرارل ژيرسرو  ُآمارداشرا  اش ليسري      

 منحني گوسي را ب  طور ساده منحني شرمال شاميدشد.

 منحني توزيع:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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ي آ  در مدي است ر مکا  تلر  تمال اين عوزيع عصادفي عکي احعابع چ الي

سرا   چنين مياش  ر مياش ين اين عوزيع يرک ي مياش ين آ  ترار دارد. همشقط 

آ   ي احتمال اين عوزيع ب  سرعت شمايي با دررشد  از مياش يناست. چ الي

 شود.عضايف مي

 

 کاربردهاي اين نمودار:

رز مري  ع عوزيع در داش  اتتصاد ر مديريت امرر عرين کاربردهاي اين عاباز مهم

ريت ( در سرماي  گذاري ر مردي Portfoliosعوا  ب  مدل کرد  پورعفوليوها )

د منابع شان برد. هن امي ک  مقردار منفري برراي متغييرر مانري شداشرت  باشر       

اي کر  دار  -منحني را منقل مي کنند ر مقدار ميراش ين   xدر محور  "ماموال

 را ب  سمت مقادير بزگتر شيفت ميدهند. -توع هست بياترين احتمال ر

 

 


