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 مقدمه

های غیرقانونی در جهان است؛  در   امروزه تجارت مواد مخدر یکی از پرخطرترین تجارت

شود. همین امر ستب    میلیارد دالر تخمین زده می 0011تا  0011حالی که گردش مالی آن 

اشتغال بیش از ده میلیون قاچاقچی در این حوزه شده اس؛. آمارهای موجود حاکی اس؛ که 

نفر در جهان جان خود را در اثتر مرترم متواد مختدر از      501111سالیانه به طور متوسط 

هتایی   دهند. افزایش میزان مررم مواد مخدر در ایران نیز باعت  بتروز خرتارت    دس؛ می

هتای   ها و هزینته  ناپذیر در جامعه شده اس؛. با افزایش افراد معتاد در جامعه، خرارت جبران

شود به  شود. گفته می انی بر اجتماع وارد میفردی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و اقترادی فراو

طور متوسط یک کیلوگرم مواد مخدر بیش از یک هزار نفر معتاد را در پی دارد. با توجه بته  

ناپتذیر است؛.    جانبه با پدیدة مواد مخدر در جامعه امری اجتناب موارد ذکر شده، مقابلة همه

شیوع مواد مخدر از طریق ارزیابی و پایش کارهای نو و اثربخش در این باره کنترل  یکی از راه

 پیوستة میزان عرضة آن در سطح جامعه اس؛. 

تواند بر حر  دو عامت  عمتده شتام  وزن     میزان توزیع مواد مخدر در سطح جامعه می

مواد مخدر کشف شده و تعداد قاچاقچیان دستگیر شده در کشور بیان شود. روشن اس؛ که 

ای کیفی متغیر و وصفی هرتند کته بتا یکتدیگر همبرتتگی     ه ترتی  مشخره این دو عام  به

مثب؛ نیز دارند. از آنجا که افزایش کشف میزان مواد مخدر و تعداد قاچاقچیان دستگیر شده 

دهندة افزایش ورود مواد مخدر به کشور اس؛، کنترل این دو عام  بته منزلتة کنتترل     نشان

 عرضة مواد مخدر در جامعه اس؛. 

های کیفی متغیر و وصفیْ استفاده از نمودارهای  ترل ترکیبی از مشخرهترین روش کن ساده

های کیفی اس؛. اما این رویکرد، در مواقعی که بتین   کنترل جداگانه برای هر یک از مشخره

کننده در پی دارد. بنابراین فقط  های کیفی همبرتگی وجود دارد، معموالً نتایجی گمراه مشخره

تتوان   هتای کیفتی متغیتر و وصتفی همبرتته متی       بی از مشخرهترکی زمان هماز طریق پایش 

وضعی؛ کلی فرایند، اعم از تح؛ کنترل بودن یا خارج از کنترل بودن آن، را مشخص نمتود.  

های کیفی متغیتر و وصتفی همبرتته صتورت      از جملة تحقیقاتی که در زمینة پایش مشخره

 توان به موارد زیر اشاره نمود: گرفته اس؛ می
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 ی کیفتی  هتا  مشخرته ( روشی برای تعیین حدود اطمینان برای 5100ن )کنگ و برنم

هتای کیفتی را    ها مشخرته  پیشنهاد کردند. اما آن زمان هممتغیر و وصفی به صورت 

مرتق  از یکدیگر در نظر گرفتند  در حالی که، در بریاری از متوارد، شترم مرتتق     

شتود. بترای مثتال، در     های کیفی متغیر و وصفی نقت  متی   بودن ترکیبی از مشخره

های کیفتی   فرایند تزریق پالستیک، تعداد عیوب ظاهری محرول و وزن آن مشخره

شود که با یکدیگر همبرتگی دارنتد. همچنتین، در فراینتد     حرول در نظر گرفته میم

ها، تعداد اجزای ناخالری، میانگین و دامنة ضخام؛ الیتة اکرتید بته     هادی تولید نیمه

ترتیت  دارای توزیتع    شتود، کته بته    گیری می های کیفی محرول اندازه مثابه مشخره

ر همبرتگی دارند. عالوه بر این، علوم پزشکی، پواسون، نرمال و گاما هرتند و با یکدیگ

های همبرتتة پیوستته و گررتته هرتتند      شناسی و بهداش؛ دارای داده دارویی، روان

(Ganjali, 2003.) 

  ( مثال5101نینگ و ترانگ ) های کیفتی متغیتر و وصتفی     هایی کاربردی از مشخره

 های کیفی بیان کردند.  همبرته در شرایط حجم زیاد مشخره

 هتای کیفتی متغیتر و وصتفی      ( روشی برای پایش مشخره5100رودیان و امیری )دو

 همبرته بر اساس روش تبدی  توانی و با استفاده از آمارة مربع تی عرضه کردند. 

 ( یک شبکة عربی مرنوعی بترای پتایش بتردار میتانگین     5105ملکی و همکارانش )

شده  کردند. روش عرضههای کیفی متغیر و وصفی همبرته عرضه  ترکیبی از مشخره

توانایی تشخیص عوام  انحرام در بردار میانگین فرایند را بعد از کشف حال؛ خارج 

 از کنترل نیز دارد.

  ( دو نمودار کنترل چندمتغیره با حافظه ایجاد کردنتد و از  5102ملکی و همکارانش )

 هتای کیفتی متغیتر و وصتفی     کواریانس مشخرته  -ها در پایش ماتریس واریانس آن

 همبرته استفاده نمودند. 

  ( بتا استتفاده از چهتار روش تبتدی  مختلتف بته پتایش        5102دورودیان و امیتری )

هتا، در رویکترد اول، ابتتدا     های کیفی متغیر و وصفی همبرته پرداختنتد. آن  مشخره

های کیفی متغیر و وصتفی همبرتته را بته توزیتع نرمتال چنتدمتغیرة        توزیع مشخره
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Tس از نمودارهای کنتترل چنتدمتغیرة   تقریبی تبدی  کردند  سپ
بترای   MEWMAو  2

پایش فرایند استفاده کردند. در رویکرد دوم، ابتدا بتا استتفاده از یتک روش تبتدی      

هتای کیفتی را از بتین بردنتد  ستپس بتا استتفاده از         ها همبرتگی بین مشخرته  داده

ر رویکردهای های تبدی  شده پرداختند. د متغیره به پایش داده نمودارهای کنترل تک

ترتیت  بترای    هتا، بته   سوم و چهارم نیز، با استفاده از ترکیبی از دو روش تبتدی  داده 

ها به توزیتع نرمتال، فراینتدهای     های کیفی و تبدی  توزیع آن مرتق  نمودن مشخره

 متغیر را پایش کردند.  -چندمشخرة وصفی

 ( از دو شبکة عربی مرتنوعی بته طتور ترکی   0235ملکی و همکارانش )   بتی استتفاده

کوواریتتانس  -بتتردار میتتانگین و متتاتریس واریتتانس زمتتان هتتمنمودنتتد و بتته پتتایش 

 های کیفی آمیختة متغیر و وصفی همبرته پرداختند. مشخره

شتود، در همتة متوارد ذکتر شتده همتواره کنتترل ترکیبتی از          همان طور که مالحظه می

مورد توجته قترار گرفتته و    های کیفی متغیر و وصفی همبرته در فرایندهای تولیدی  مشخره

های اجتماعی صورت نگرفته  یطمحهای کیفی در  هیچ تحقیقی دربارة کنترل این گونه مشخره

اس؛. در این مقاله، کنترل شیوع مواد مخدر در ایران با استفاده از دو روش مبتنی بتر روش  

کیبتی  ، شام  روش ترکیبی تحلی  تمایز با شتبکة عرتبی مرتنوعی و روش تر   0تحلی  تمایز

ساختار ایتن   ، مد نظر قرار دارد.5تحلی  تمایز با نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی

های پیشنهادی شام  روش ترکیبی تحلی   مقاله بدین صورت اس؛ که، در بخش دوم، روش

تمایز با شبکة عربی مرنوعی و همچنین روش ترکیبی تحلی  تمایز با نمودار کنترل میانگین 

هتای عرضته شتده در     شود. در بخش ستوم عملکترد روش   ون نمایی تشریح میمتحرک موز

کشف افزایش شیوع مواد مخدر در جامعه بر استاس معیتار متوستط طتول دنبالته ارزیتابی       

شود. در بخش چهارم عملکرد دو روش پیشنهادی در کشف حالت؛ ختارج از کنتترل در     می

گیتری و   در بخش پنجم نیتز نتیجته   شود. قال  مثال عددی به طور کاربردی توضیح داده می

 شود. های عرضه شده توسط پلیس مطرح می کارگیری روش پیشنهادهایی دربارة به

                                                           
1. Discriminant Analysis 

2. Exponentially Weighted Moving Average 
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 های پيشنهادی مبتنی بر تابع تحليل تمایز روش

دو عامت  وزن متواد مختدر     زمتان  همهمان طور که گفته شد، هدم از این مقاله کنترل 

ایران اس؛. روشن اس؛ کته ایتن دو عامت      کشف شده و تعداد قاچاقچیان دستگیر شده در

های کیفی متغیر و وصفی هرتند  بنابراین از توزیع نرمال دو متغیره  ترتی  از نوع مشخره به

کنند. از طرفی دیگر، یکی از مفروضات اولیة روش تحلی  تمایز نرمال بودن توزیع  پیروی نمی

هتا بته توزیتع     تمایز، ابتتدا بایتد داده  نتیجه، به منظور استفاده از روش تحلی  ر هاس؛. د داده

های کیفی مورد نظر با  نرمال دومتغیره تقری  زده شود. برای این منظور، ابتدا توزیع مشخره

شتود.   به توزیع نرمال استتاندارد دومتغیتره تقریت  زده متی     0استفاده از روش معکوس نورتا

رای تبتدی  توزیتع   هاست؛ و بت   گفتنی اس؛ که روش معکوس نورتا روش تغییتر شتک  داده  

رود )برای کر  اطالعات  نرمال به توزیع نرمال استاندارد چندمتغیره به کار میرهای غی داد

( مراجعه شود(. در این بختش، دو  5113بیشتر دربارة این روش به پژوهش نیاکی و عباسی )

ی روش پیشنهادی مبتنی بر روش تحلی  تمایز شام  روش ترکیبی تحلی  تمایز با شبکة عرب

 و روش ترکیبی تحلی  تمتایز بتا نمتودار کنتترل میتانگین متحترک متوزون نمتایی تشتریح          

 شود. می

 (ANN-DA)روش ترکیبی تابع تحلیل تمایز با شبکة عصبی مصنوعی 

هاس؛. هدم اصلی  بندی داده های تجزیه و تحلی  و طبقه روش تحلی  تمایز یکی از روش

هتای متورد نظتر ایجتاد      ن تمایز را بین گتروه این روش یافتن محوری جدید اس؛ که بیشتری

نماید. در روش ترکیبی تحلی  تمایز و شبکة عربی مرنوعی، ابتدا تابع تحلیت  تمتایزی کته    

بنتدی   های فرایند را با کمترین خطا به دو حال؛ تح؛ کنترل و ختارج از کنتترل طبقته    داده

ی فرایند اجتماعی متورد نظتر   ها شود. سپس مقادیر تابع تحلی  تمایز داده کند محاسبه می می

شود و به مثابه ورودی به شبکة عربی طراحی شتده   بعدی اس؛ محاسبه می که متغیری تک

 شود.  وارد می

                                                           
1. NORTA Inverse Technique 
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ها، ابتدا برای هر یک از حاالت ختارج از کنتترل    به منظور محاسبة تابع تحلی  تمایز داده

شود.  تایی تولید می nبردار میانگین فرایند اجتماعی مورد نظر به تعداد سیرد نمونة ترادفی 

تایی مربتوم بته تحت؛     nهای ترادفی  سپس، به اندازة همة مشاهدات خارج از کنترل، نمونه

هتای فراینتد بته     شود. در مرئلة متورد نظتر داده   ها تهیه می ن بردار میانگین دادهکنترل بود

)صورت بردار  ) 1 2X X ,X   11اس؛ کته 12 1( , ,..., )nx x x 1X  2و 21 22 2( , , ..., )nx x x X .

های نرمال دومتغیره  های تولید شده به وسیلة روش معکوس نورتا به داده در مرحلة بعد، داده

هتا بته توزیتع نرمتال دومتغیتره ختواهیم داشت؛         شتود. پتس از تبتدی  داده    تقری  زده می

( )   1 2X X ,Xای متغیرهای تبدی  شتده نرمتال است؛ و       که در این صورت توزیع حاشیه

11داریتتم  12 1( , ,..., )nx x x    1X  2و 21 22 2( , ,..., )nx x x    X   حتتال بتتردار میتتانگین تمتتامی .

های تولید شده به صورت  نمونه
1 2( , )X X  X شود که: محاسبه می 
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( 0در رابطة )
iX   یافتة  عبارت اس؛ از میانگین مشخرة تبدیi   .ام در نمونة مورد نظتر

هتای   های تولید شده که بهترین تمتایز را بتین نمونته    سپس تابع تحلی  تمایز مربوم به داده

 شود: کند از طریق رابطة زیر حاص  می تح؛ کنترل و خارج از کنترل ایجاد می

 (5)   * *

1 2cos sinDA X X    

 ای اس؛ که رابطة زیر را حداکثر نماید: زاویه *(، زاویة بهینة 5در رابطة )

 (2)   B

W

SS

SS
  

(، 2در رابطة )
B

SS  هتای   هتا )نمونته   گروهمجموع مجذور انحرافات از میانگین بین برابر

های خارج از کنترل( و  تح؛ کنترل و نمونه
W

SS  مجموع مجذور انحرافات از میتانگین  برابر

 س؛.ها درون گروه

به مثابته ورودی   DA(، متغیر جدید *پس از یافتن تابع تحلی  تمایز بهینه )زاویة بهینة 

شود. برای این منظور، شبکة عربی پرستپترون چنتد الیته پیشتنهاد      به شبکة عربی وارد می
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های موجود در الیة ورودی و الیة خروجی شبکة عربی پیشنهادی برابتر   شود. تعداد نرون می

یتة  های موجود در هر ال های پنهان و تعداد نرون شود. تعداد الیه یک نرون در نظر گرفته می

شود. همچنین از تابع سیگموید، که خروجی شبکه را در  پنهان از طریق سعی و خطا تعیین می

شود. بته منظتور آمتوزش     دهد، به مثابه تابع محرک استفاده می بازة بین صفر و یک قرار می

شبکة عربی مورد نظر، ابتدا برای هر یک از حاالت خارج از کنترل بتردار میتانگین فراینتد    

شتود. ستپس، بته انتدازة      تایی تولیتد متی   nورد نظر به تعداد هزار نمونة ترادفی اجتماعی م

تایی مربوم به تح؛ کنترل  nهای ترادفی  شده، نمونه های خارج از کنترل تهیه مجموع نمونه

های تولید شده به وستیلة روش   شود. در مرحلة بعد داده ها تولید می بودن بردار میانگین داده

شود. به منظور محاسبة مقدار تتابع   های نرمال دومتغیره تقری  زده می ادهمعکوس نورتا به د

هتای   ها )ورودی شبکة عربی(، ابتدا میانگین هر یک از مشخره تحلی  تمایز هر یک از نمونه

شود. سپس ورودی شبکة عرتبی از طریتق    کیفی تبدی  شده در نمونة مورد نظر محاسبه می

هتای ختارج از    هدم نرون خروجی شبکه بترای همتة داده   شود. مقدار ( محاسبه می5رابطة )

شود.  کنترل برابر یک و برای حال؛ تح؛ کنترل بردار میانگین فرایند صفر در نظر گرفته می

های ورودی تهیه شده به همتراه مقتادیر    سرانجام، شبکة عربی مورد نظر به وسیلة همة داده

شود. گفتنی است؛ کته بته     وزش داده میهدم متناظر به وسیلة الگوریتم پس انتشار خطا آم

استتفاده   0داده شده از معیتار میتانگین مربعتات خطتا     آموزشمنظور ارزیابی عملکرد شبکة 

( نشتان داده  0شود. ساختار شبکة عربی پرسپترون چند الیة مورد نظر در شک  شتمارة )  می

 شده اس؛.

از کنتترل در فراینتد   های تح؛ کنترل و خارج  همان طور که گفته شد، مقدار هدم داده

شود. اما خروجتی واقعتی شتبکة     آموزش شبکه به ترتی  برابر صفر و یک در نظر گرفته می

شده، به دلی  وجود خطا، دقیقاً برابر صفر و یک نخواهد بود. بنابراین به منظور  عربی طراحی

دات گیری دربارة وضعی؛ تح؛ کنترل یا خارج از کنترل بودن بردار میتانگین مشتاه   ترمیم

باید مقدار حد آستانه برای نرون خروجی شبکه تعیین شود و سپس خروجی شبکه بتا مقتدار   

شده مقایره شود. اگر مقدار خروجی شبکه کمتتر یتا مرتاوی حتد آستتانة       نحد آستانة تعیی

                                                           
1. MSE 
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تعیین شده باشد، فرایند تح؛ کنترل اس؛ و در غیر ایتن صتورت ختارج از کنتترل تعیتین      

شود. تح؛ کنترل بودن فرایند به منزلة این اس؛ که افزایشی معنتادار در میتانگین هتیچ     می

کننتدگان آن صتورت    های میزان ورود مواد مخدر به کشور و تعتداد توزیتع   یک از مشخره

دهندة افزایش میانگین حداق   ارج از کنترل بودن فرایند نشاننگرفته اس؛. در صورتی که خ

 یکی از دو عام ِ ذکرشده اس؛. 

 
 عصبی پیشنهادی ةساختار شبک (:1) شمارة شکل

به منظور محاسبة حد آستانة نرون خروجی شبکة عربی نیز ابتدا ده هزار نمونة ترادفی 

شود و به وسیلة روش معکتوس نورتتا بته توزیتع نرمتال دومتغیتره        تح؛ کنترل محاسبه می

هتای شتبکه، بتا     شود. سپس مقدار تابع تحلی  تمایز هر کدام، به مثابه ورودی تقری  زده می

شود. در مرحلة بعد، مقادیر تابع تحلی  تمایز محاستبه   محاسبه می *ة استفاده از زاویة بهین

شود. سپس ده هزار خروجتی حاصت  در بترداری بته صتورت       شده به شبکة عربی وارد می

شود و عنرری از بردار مورد نظر به عنوان حد آستانة نرون خروجتی در   صعودی مرت  می

مقدار متوسط طول دنباله در حال؛ تح؛ کنترل حاص  از شبکه برابر  شود که نظر گرفته می

 شده شود. مقداری از پیش تعیین

 
 خروجی شبکه

 (1یا  0)
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 روش ترکیبی تابع تحلیل تمایز باا مماور ر کنلاری میااممیح ملحارو ماواوی مماایی       

(EWMDA) 

( نمتودار کنتترل میتانگین متحترک متوزون نمتایی را بته مثابته         0303اولین بار رابرتز )

جانشینی برای نمودارهای کنترل ستنتی شتوهارت پیشتنهاد کترد. نمتودار کنتترل میتانگین        

های قبلی فرایند نیز  متحرک موزون نمایی، عالوه بر نمونة جاری، از اطالعات مربوم به نمونه

های کوچک نرب؛ به نمودارهای  تیجه، حراسیتی بیشتر در کشف شیف؛کند  در ن استفاده می

کنترل سنتی شوهارت دارد. در روش ترکیبی تحلی  تمایز با نمودار کنترل میانگین متحترک  

ة نمتودار کنتترل میتانگین    شتمار ، *موزون نمایی پیشنهادی، پس از محاسبة زاویتة بهینتة   

 شود: ایی به شک  زیر محاسبه میمتحرک مورزون نم

(4) 
t

DA
1

(1 )
t t t

Z DA Z 


   

در رابطة باال 
t

DA  شتده در زمتان    ، مقدار تابع تحلی  تمایز نمونتة گرفتتهt ، 0و 1  

ضری  هموارسازی و
0 0

Z DA  اس؛. مقدارDA0  یا تابع تحلی  تمایز در حال؛ تح؛ کنترل

ستازی تخمتین زده    از طریتق شتبیه   *های تح؛ کنترل و زاویتة بهینتة    با استفاده از نمونه

شود. حدود کنترل باال و پایین نمودار کنترل ترکیبی پیشنهادی نیز بته ترتیت  از طریتق     می

 شود: ( محاسبه می0( و )0روابط )

 (0)  
0EWMDA

UCL DA L  

 (0)  
0EWMDA

LCL DA L  

0برابر ضری  حدود کنتترل و   Lدر روابط باال، 
(2 )n


 





است؛، کته    

0
   برابتر

ستازی   انحرام معیار تابع تحلی  تمایز استخراج شده در حال؛ تح؛ کنترل از طریتق شتبیه  

قرار  LCLEWMAو  UCLEWMAشده بین حدود کنترل  اس؛. زمانی که آمارة نمودار کنترل عرضه

شتود. هتر هشتدار     صورت خارج از کنترل اعالم متی ن گیرد، فرایند تح؛ کنترل و در غیر ای

دهندة این اس؛ که حداق  میانگین یکی از عوام  میزان ورود متواد   خارج از کنترل نیز نشان

 کنندگان مواد مخدر در سطح کشور افزایش یافته اس؛. مخدر به کشور یا تعداد توزیع
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گفتنی اس؛ که همة مراح  روش ترکیبی تابع تحلیت  تمتایز و نمتودار کنتترل میتانگین      

روش »مشتابه توضتیحات قرتم؛     *متحرک موزون نمایی به منظور یتافتن زاویتة بهینتة    

که بهترین  *اس؛. بنابراین زاویة بهینة  «ترکیبی تابع تحلی  تمایز با شبکة عربی مرنوعی

شده  کند در هر دو روش عرضه های تح؛ کنترل و خارج از کنترل ایجاد می تمایز را بین داده

 یکران خواهد بود. 

 ارزیابی عملکرد

های اخیر روزانه به طور  در سال پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدرطبق آمارهای موجود، 

کشف کرده اس؛. این آمار حاکی از این است؛   در ایران کیلوگرم مواد مخدر 0203متوسط 

شناستایی و  نیز در سطح کشتور  قاچاقچی و معتاد  251نزدیک به به طور متوسط  روزانه که

. همان طور که گفته شد، هدفمان در این مقاله کنتترل میتزان شتیوع متواد     شوند دستگیر می

توزیع شده و تعداد قاچاقچیان اس؛. برای این  مواد مخدروزن  زمان هممخدر از طریق پایش 

، مشخرتة کیفتی نرمتال بتا میتانگین      (x1)منظور توزیع وزن مواد مخدر کشف شتده در روز  

و پواسون بتا پتارامتر    (x2)و انحرام معیار صد و توزیع تعداد قاچاقچیان دستگیر شده  0203

هتای کیفتی    بین مشخره شود. همچنین ضری  همبرتگی نفر در روز در نظر گرفته می 251

تایی برای پایش میزان عرضة متواد   های هف؛ شود و از اندازة نمونه گرفته می نظردر  202/1

 شود )هر یک از روزهای هفته به منزلة یک نمونه اس؛(.  مخدر در جامعه استفاده می

هتای ختارج از    به منظور محاسبة تابع تحلی  تمایز مناس ، ابتدا برای هر یتک از حالت؛  

شود. از آنجا که در این مثال سه حال؛ خارج از کنترل  کنترل سیرد نمونة ترادفی تولید می

های مربوم به میتزان شتیوع متواد مختدر در جامعته وجتود دارد،        برای بردار میانگین داده

های خارج  شود. گفتنی اس؛ به منظور تهیة داده مجموعاً نهرد نمونة خارج از کنترل تهیه می

افتزایش   2میانگین مشخرة کیفی مورد نظر به انتدازة  ن هایی که در آشیف؛ از کنترل از

 ها عبارت اس؛ از: های خارج از کنترل بردار میانگین داده شود. حال؛ یافته اس؛ استفاده می

  تغییر در میانگین متغیر نرمال(x1)     در ایتن حالت؛ میتانگین متغیتر :x1  بته   0203از

مانتد. ایتن حالت؛ ختارج از کنتترل       ثاب؛ می x2یابد  ولی میانگین  افزایش می 0003
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دهندة این اس؛ که میانگین توزیع مواد مخدر در سطح جامعته افتزایش یافتته     نشان

 اس؛. 

  تغییر در میانگین مشخرة پواسون(x2) در این حال؛ میانگین مشخرة :x2  به  251از

ماند. این حالت؛ ختارج از کنتترل     ثاب؛ می x1ابد  ولی میانگین ی افزایش می 02/222

 کننتدگان متواد مختدر در ستطح کشتور       دهندة افزایش میانگین تعتداد توزیتع   نشان

 اس؛.

  تغییر در میانگینx1  وx2 در این حال؛ میانگین :x1  و میتانگین   0003به  0203ازx2 
دهتد کته    یابد. این حال؛ خارج از کنترل نشتان متی   افزایش می 02/222به  251از 

کنندگان آن در جامعته بته    میانگین توزیع عرضة مواد مخدر و همچنین تعداد توزیع
 افزایش یافته اس؛. زمان همطور 

پس از تهیة مجموعاً نهرد نمونة ترادفی خارج از کنترل، نهرتد نمونتة ترتادفی تحت؛     

کته بهتترین    مربوم به تابع تحلی  تمایز تت *شود. سرانجام، زاویة بهینة  یز تهیه میکنترل ن
درجته محاستبه    44کندتتت   های تح؛ کنترل و خارج از کنترل ایجاد متی  تمایز را بین نمونه

در  0اپوالهای کیفی همبرته از تابع گاوسین کت  شود. در این مقاله به منظور تولید مشخره می
استفاده شده اس؛. همان طور که گفته شد، ورودی شبکة عربی پیشتنهادی   5افزار متل  نرم

های کیفی فرایند همان مقدار تابع تحلی  تمایز مشخره
1 2( cos(44 ) sin(44 ))DA X X   

روش ترکیبتی  » اس؛. به منظور آموزش شبکة عربی مورد نظر با ساختاری کته در قرتم؛  
هتای مناست  بترای آمتوزش      بیان شد، باید داده« تابع تحلی  تمایز با شبکه عربی مرنوعی

نرون وجود دارد کته   54شبکه تهیه شود. در شبکة عربی مورد نظر یک الیة پنهان با تعداد 
این مقادیر با استفاده از رویکرد سعی و خطا تعیین شده اس؛. با توجه بته اینکته سته حالت؛     

 کنترلج از کنترل برای بردار میانگین فرایند وجود دارد، سه هزار نمونة ترادفی خارج از خار
روش ترکیبی تابع تحلیت   »به شکلی که در قرم؛  و سه هزار نمونة ترادفی تح؛ کنترل تت

هتای  بیان شدتت تهیه شده است؛. شتبکه را بته وستیلة داده     «تمایز با شبکة عربی مرنوعی

                                                           
1. Gaussian Copula 

2. MATLAB 
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دهیم. پتس   متناظر با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا آموزش می ورودی و مقادیر هدم
 شود.  تعیین می 1204/1مقدار میانگین مربعات خطا  ْاز آموزش شبکة طراحی شده

به منظور مقایرة عملکرد روش ترکیبی تحلی  تمتایز و شتبکة عرتبی بتا روش ترکیبتی      
ایی در کشتف تغییترات مختلتف در    تحلی  تمایز و نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نم

حاص   (ARL0)های کیفی، باید مقدار متوسط طول دنبالة تح؛ کنترل  بردار میانگین مشخره
از دو روش یکران باشد. بدین ترتی  مقایرة مقادیر متوسط طول دنباله در حال؛ ختارج از  

 حاص  از دو روش منطقی خواهد بود.  (ARL1)کنترل 

شده تقریباً برابتر دویرت؛ در نظتر گرفتته      هر دو روش عرضه ARL0در این مثال، مقدار 

شود. برای این منظور، مقادیر حد آستانة شبکة طراحی شتده و همچنتین ضتری  حتدود      می

هر دو  ARL0شود که مقدار  ای تعیین می کنترل نمودار میانگین متحرک موزون نمایی به گونه

بتر استاس انتدازة     EWMDAکنترل ترکیبی  نمودار Lروش تقریباً برابر دویر؛ گردد. متغیر 

تعیتین   30/0ستازی   از طریق هزار بار شتبیه  5/1تایی و ضری  هموارسازی  های هف؛ نمونه

بته ترتیت     EWMDAصورت، مقدار حد باال و پایین نمودار کنتترل ترکیبتی   ن شود  در ای می

نمودار کنتترل  حاص  از  ARL0ی ، مقدار ترتشود. بدین  حاص  می -22/1و  2330/1برابر 

شود. مقدار حد آستانة نترون خروجتی شتبکة     تعیین می 0322/515ترکیبی مورد نظر برابر 

روش ترکیبی تتابع تحلیت  تمتایز بتا شتبکة      »به ترتیبی که در قرم؛  عربی طراحی شده تت

حاصت    ARL0شود. در این صورت، مقدار  تعیین می 320/1بیان شدتت نیز  «عربی مرنوعی

 شود.  یین میتع 2/030برابر 

های مختلتف در بتردار    ای با اندازه های پله شده در کشف شیف؛ عملکرد دو روش عرضه

( خالصه شده اس؛. گفتنی اس؛ هر یک از مقادیر جدول 0ها در جدول شمارة ) میانگین داده

 سازی به ازای شیف؛ مورد نظر اس؛.  ( حاص  میانگین هزار بار تکرار شبیه0شمارة )

 های خارج از کنترل شده در کشف حالت های عرضه (: عملکرد روش1شمارة)جدول 

 شیفت
1

( ,0) 
2

(0, ) 1 2
( , )  

1
(1.5 ,0) 

ANN-DA 11/6 71/5 66/1 55/2 

EWMDA 60/5 25/5 01/2 66/2 

 شیفت
2

(0,1.5 ) 1 2
(1.5 ,1.5 )  

1
(2 ,0) 2

(0,2 ) 
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ANN-DA 25/2 01/1 66/1 65/1 

EWMDA 61/2 61/1 06/2 01/2 

 شیفت
1 2

(2 ,2 )  
1

(2.5 ,0) 
2

(0,2.5 ) 
1 2

(2.5 ,2.5 )  

ANN-DA 1 06/1 06/1 1 

EWMDA 02/1 67/1 65/1 1 

هتای   توانتد شتیف؛   شتده متی   های عرضته  دهد که روش ( نشان می0نتایج جدول شمارة )

سرع؛ شناسایی کند. با توجه به نتایج جدول شمارة  مختلف در بردار میانگین مشاهدات را به

که در همة موارد، به جز دو شیف؛، روش ترکیبی تحلیت    توان نتیجه گرف؛ ( همچنین می0)

تمایز و شبکة عربی عملکردی بهتر از روش ترکیبی تحلی  تمایز و میانگین متحرک متوزون  

 نمایی در کشف شیف؛ در فرایند دارد.

 مثال عددی

شده در کشف شتیفتی ختاد در بتردار میتانگین      در این بخش عملکرد دو روش عرضه

هتای بختش ستوم استتفاده     شود. برای این منظور، از داده نمونه تشریح میمشاهدات به طور 

ای معتین   شود  به ازای شیف؛ پلته  می
2

(0, )     آمتارة نمتودار کنتترل ترکیبتی ،EWMDA  و

 شود. تا زمانی که حالتی خارج از کنترل اتفاق بیفتد ترسیم می ANN-DAخروجی روش 

 EWMDAدة حتدود کنتترل و آمتارة نمتودار کنتترل ترکیبتی       دهن ( نشان5شک  شمارة )

شده به ازای شیف؛  عرضه
2

(0, ) ( نشتان 5در بردار مشاهدات اس؛. شک  شمارة )   دهنتدة

به  (x2)کنندة مواد مخدر  این اس؛ که، در حالی که میانگین مشخرة وصفی تعداد افراد توزیع

شده در ششمین نمونه ایتن   اندازة یک انحرام معیار افزایش یافته اس؛، نمودار کنترل عرضه

 نماید. حال؛ خارج از کنترل را کشف می
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 EWMDA(: حدود کنترل باال و پایین نمودار کنترل 2شمارة )شکل 

ای  شده را به ازای شیف؛ پله ( خروجی شبکة عربی عرضه2شک  شمارة )
2

(0, )  نشان

شتده   دهندة این اس؛ که در هفتمین نمونه از شبکة عرتبی طراحتی   ( نشان2دهد. شک  ) می

به عبارت دیگر، در شش نمونة قبلی، با وجود اینکته   شود. هشدار خارج از کنترل دریاف؛ می

 کند.  فرایند در حال؛ خارج اس؛، شبکة عربی این حال؛ را در هفتمین نمونه کشف می

 

 شده (: مقدار حد آستانة نرون خروجی شبکة طراحی3شمارة )شکل 

UCL=0.3996 

LCL=-0.37 

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

1 2 3 4 5 6 7

EWMADA Statistic

0.936 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1 2 3 4 5 6 7
threshold outputs
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 گيری و پيشنهادهای کاربردی نتيجه

جوانان مشکالتی زیتاد، بته خرتود در    ویژه در میان  مررم مواد مخدر در جامعه و به

جامعته بته طترق مختلتف از جملته      میان خانواده، به همراه دارد. بنابراین کنترل اعتیتاد در  

های کنترلتی   های علمی بریار ضروری اس؛. در این مقاله استفاده از روش گیری از روش بهره

ر میزان عرضة مواد مختد برای کنترل میزان عرضة مواد مخدر در جامعه مد نظر قرار دارد. 

شتده و   تواند به وسیلة دو مشخرة کیفی همبرته، شام  وزن مواد مخدر کشتف  در کشور می

 تعداد قاچاقچیان دستگیرشده در کشور، توصیف شود.

برای این منظور، در این مقاله دو روش مبتنی بر تابع تحلی  تمایز برای بررسی و کنتترل  

کننتدگان   وزن مواد مخدر و تعداد توزیتع  زمان همپایش  شیوع مواد مخدر در ایران از طریق

شده این اس؛ که نیروی انتظامی، با تغییر  های عرضه مواد مخدر عرضه شد. از مزایای روش

تواند آن را در هتر بتازة زمتانی و مکتانی در ستطح       های کیفی در آن، می متغیرهای مشخره

شتده   های عرضته  دیگر از مزایای روش کشور برای کنترل توزیع مواد مخدر به کار برد. یکی

ها در کشف سریع افزایش میزان شیوع مواد مخدر در سطح کشور اس؛.  عملکرد مناس  آن

موقع نیروی انتظامی برای مقابله با قاچاقچیان را، قبت  از   به طوری که امکان اقدام سریع و به

آورد. با توجه به عملکترد   یگرفتار شدن بریاری از افراد جامعه به بالی مواد مخدر، فراهم م

شتود کته ایتن     شده، پیشتنهاد متی   های عرضه بخش و همچنین مزایای گرتردة روش رضای؛

میانگین عرضة مواد مخدر در سطح کشور به موازات اقتدامات   ها در تشخیص افزایش روش

 پلیری مناس  به کار برده شود.
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