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 الملخص:

ا  , وأغلب في مراقبة العمليات وتحديد السلوك غير الطبيعي )الشاذ( له (Control Charts)تستعمل لوحات السيطرة 

تبع التوزيع تعلى إفتراض أن البيانات المشاهدة  (Control Limits)لوحات السيطرة تعتمد في بنائها لحدود السيطرة 

بيانات خص توزيع الالطبيعي .يعتبر إسلوب البوتستراب أحد التقنيات الالمعلمية الذي اليتطلب أية إفتراضات ت

سيطرة  , وتحديد حدود2Hotelling Tالمشاهدة .في هذه الدراسة تم إستخدام إسلوب البوتستراب في لوحة السيطرة 

حاكاة ستخدام المكفؤة في مراقبة العملية في حالة كون البيانات التتبع التوزيع طبيعي أو لها توزيع غير معروف .تم إ

طرة وفق إسلوب البوتستراب وإجراء مقارنة بين لوحة البوتسراب ولوحة السي 2Tفي تقييم أداء لوحة السيطرة 
2Hotelling T  2التقليدية , وقد أثبتت نتائج المحاكاة أن لوحة السيطرةT أفضل من  وفق إسلوب البوتستراب كانت

 التقليدية . 2Tلوحة السيطرة 

 

 ثوختة :

يَن، زؤربةى اندا بةكاردثرؤسةكان و دياريكردنى رِةفتارى الدةرانة و ناسروشتييتابلؤكانى كؤنرتؤأل كردن، لة ضاوديَريكردنى 
ى داتاكانى انةى ئةوةتابلؤكانى كؤنرتؤأل كردنيش لة دروستكردنياندا ثشت بة سنوورةكانى كؤنرتؤأل كردن دةبةسريَت، بة طرمي

ويستى بة هيض نةى كة ثيَةو تةكنيكة ناثاراميَرتييابينني شويَن دابةشكردنى سروشتييانة دةكةون، شيوازى ثؤتاسرتاث يةكيَكة ل
ؤألى ابلؤى كؤنرتتطرميانةية نيية سةبارةت بة دابةشبوونى داتاكانى بينني، لةم تويَذينةوةيةدا شيَوازى ثؤتاسرتاث لة 

(HOTELLING T2  بةكارهاتووة،هاوكات سنوريَكى كؤنرتؤأل كردنى ضاالك ديارى كراوة، لة ضاوديَريكردنى )ئةو  سةكةدا،رؤث
احملاكاة( )ةريبكاريي كاتةى داتاكان  شويَن دابةشكردنى سروشتى ناكةون، يان دابةشكردنيَكى سروشتيي دياريكراويان هةية، ت

 ةراوردكاريي لةنيَوان تابلؤىبةكارهاتووة، ئةويش بةثيَي شيََوازى ثؤتاسرتاث و ب T2بؤ هةلََسةنطاندنى ئةداى تابلؤى كؤنرتؤلَيي 
بة  T2ؤلَي ( ى كالسيكي، دةرةجنامةكةش دةرى خستووة كة تاببلؤى كؤنرتHOTELLING T2و تابلؤي كؤنرتؤلَي ) ثؤتاسرتاث

 شيَوازى ثؤتاسرتاث لة تابلؤىى كؤنرتؤلَةكة بة شيَوازة كالسيكيييةكة باشرتة.
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Abstract 

Control charts have been used to monitor processes and detect abnormal behaviors. 

However, most control charts establish their control limits when the distribution of the 

observed data is normal . The bootstrap method is a nonparametric technique that does not 

rely on the assumption of a distribution of the observed data. In this study we have been 

used a bootstrap in multivariate T2  control chart that can efficiently monitor a process 

when the distribution of the observed data is non-normal or unknown .  

A simulation study was conduct to evaluate the performance of the proposed control chart 

control chart . The results showed that the  2 and compare it with a traditional Hotelling'sT

control chart 2 control chart using of the bootstrap performed better than the traditional T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقدمة وهدف البحث.1

( االكثر استخداما في مراقبة النوعية وذلك  Statistical Process Controlعملية السيطرة االحصائية )  تعتبر

باستعمال االساليب والتقنيات االحصائية لرصد ومراقبة خصائص النوعية للمواد المصنعة لضمان التزامها بمعايير 
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معينة والحفاظ على العملية االنتاجية في حالة مستقرة،وهي كذلك وسيلة للكشف عن التغيرات غير الطبيعية والشاذة 

( واحدة من ادوات Control Chartsملية والتي تؤدي الى التدخل المبكر لتصحيحها. تعتبر لوحات السيطرة )في الع

 .(5)( والتي  تعتمد على تقنية الرسم لمراقبة العملية احصائياSPCووسائل عملية السيطرة االحصائية )

ف ذا االنحراحاصلة في  العملية ومعالجة هالهدف الرئيسي للوحات السيطرة هو الكشف عن التغيرات )االنحرافات( ال 

ة المتغير واعادة انتظام العملية من جديد ولوحات السيطرة تقسم الى نوعين , االولى تسمى لوحات السيطرة احادي

هذا غير والتي تستند على رصد ومراقبة صفة واحدة من خصائص النوعية تحت افتراض استقاللية متغيرات العملية و

 كثير من الحاالت تكون معظم العمليات تتكون من عدة متغيرات مترابطة.صحيح النه في 

جة لذلك تطورت هذه اللوحات من رصد واحدة من خصائص النوعية الى رصد أثنتين فأكثر من تلك الخصائص ونتي

 دةذلك ظهر نوع ثاني من اللوحات يسمى لوحات السيطرة متعددة المتغيرات تستند معظم لوحات السيطرة متعد

تحقق في جميع ي,وهذا االفتراض بالواقع ال ( 7)المتغيرات على افتراض ان التوزيع االساس للعملية هو التوزيع الطبيعي

ات الحاالت ففي مثل هذه الظروف تكون لوحات السيطرة التيالتعتمد على توزيع معين هيالمرغوب فيها ,ولوح

ي  تخدم هذا الغرض ولوحات السيطرة الالمعلمية ف (Nonparametric Control Chartsالسيطرة الالمعلمية  )

 .(10)السنوات االخيرة تركزت على استخدام تقنيات و أساليب حديثة منها اسلوب البوتستراب 

لكونها االكثر استخداما من بين لوحات T2Hotellingفي هذه الدراسة تم التركيز بشكل رئيسي على لوحة السيطرة

التي تقوم على افتراض ان البيانات المشاهدة تتبع التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات السيطرة متعددة المتغيرات و

(Multivariate Normal Distribution والتي حدود السيطرة لهذه اللوحة هي نسبيا تشكل نسبة مئوية من توزيع )

F(9) . 

في حالة المشاهدات   T2وحة السيطرة هدف هذه الدراسة استخدام اسلوب البوتستراب كطريقة لتحديد حدود السيطرة لل

التتبع التوزيع الطبيعي , وكذلك استعمال مقياس متوسط طول المدى للمقارنة بين أداء لوحات السيطرة باستخدام 

 المحاكاة .

 

 التقليدية : 𝐓𝟐Hotellingلوحة السيطرة  .2

هي االكثر استخداما من بين لوحات السيطرة  (8)(,1947Hotellingو التي اقترحها ) T2Hotellingلوحة السيطرة 

( من المشاهدات ،و لكل مشاهدة nمتعددة المتغيرات للمشاهدات  المفردةتحت افتراض لدينا مجموعة بيانات بحجم )

j(j=1,……,n( تم اخذ  )p من المتغيرات التي يتعين رصدها , وبافتراض ان مجموعة البيانات تتبع التوزيع  )

ن μلمتغيرات بمتجه متوسطات الطبيعي متعدد ا المشترك غير المعلومتين احصاءات  ∑و مصفوفة التباي

T2Hotelling  (9)يمكن حسابها لكل  مشاهدة لمجموعة البيانات وفق المعادلة االتية. 

𝑇(𝑗)
2 = (𝑥𝑗 − 𝑥)

̷ 𝑆−1(𝑥𝑗−𝑥)
                                                 ……………        (1) 

 اذ ان:

تمثل للعينةالمتوسطاتموجة ∶ 𝑥 

 S:تمثل مصفوفة التباين و التباين المشترك للعينة  

 -و اللذان يتم حسابهما حسب الصيغ أالتية:

�̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖

𝑛
                      ,     𝑗 = 1,……𝑝                                         ……… …… (2) 
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𝑆 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑗 − �̅�)(𝑥𝑗 − 𝑥)

̷
𝑛

𝑖=1

                                                       …………… . . (3) 

 

تحت  p  ,np( بدرجتي حرية   F-distribution) Fأمكانية تحويلها الى توزيع T2و حيث ان من مميزات أحصائات 

 افتراض التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات وباستخدام التحويل االتي :

(n − p)

p(n − 1)
T2 ~ F(p, n − p) 

( يمكن Individual Observationالتقليدية تحت حالة المشاهدات المفردة )  T2ن حدود السيطرة للوحة وعليه فا

 :(11)تحديدها وفق الصيغة االتية

𝐶𝐿T2 =
P(n + 1)(n − 1)

n2 − np
F(α  ,   p  ,   n−p)                                          …………(4) 

,∝)Fحيث أن  p, n − p)     1)تمثل النسبة المئوية − α)th100  من توزيعF  بمستوى معنويةα  , اذ انα  تمثل

 False)(10)( وتسمى في مجال السيطرة النوعية بمعدل االنذار الكاذب Type I errorمعدل الخطأ من النوع االول )

alarm Rate والتي  تحدد قيمتها من قبل الباحث,ومعدل الخطأ من النوع االول يتم تقديره بنسبة عدد المشاهدات )

السيطرة التي عرفت بصورة غير صحيحة انها خارج السيطرة الى العدد الكلي للمشاهدات ضمن السيطرة ضمن 

( يستعمل لمراقبة العملية , فيقال أن 4( التي يتم تحديدها وفق الصيغة )Control Limitsوحدود السيطرة )

مناظرة للمشاهدة تتجاوز حدود ( ال1المحسوبة وفق الصيغة ) T2المشاهدات خارج حدود السيطرة في حالة قيم 

 السيطرة .

 

 اسلوب البوتستراب النسبي :. 3

هو من واسلوب البوتستراب يعتبر من الطرائق الالمعلمية الذي اليفترض توفر شروط مسبقة حول توزيع البيانات 

يع المجتمع حالة توز( في تحديد التقرير االحصائي في resamplingاكثر الطرائق استعماال السلوب اعادة المعاينة )

 غير المعلوم.

 يطبق اسلوب البوتستراب في حساب حدود السيطرة ويمكن ايجازه في النقاط االتية:

( وللبيانات الواقعة ضمن السيطرة بأستخدام الصيغة nلجميع مشاهدات العينة التي حجمها ) T2(حساب احصاءات 1

(1.) 

(مشاهدات هذه العينات قيم B>1000،اذ ) B(سحب عينات عشوائية مع االرجاع )عينات البوتستراب( عددها 2

 ( وبالشكل :1المحسوبة حسب الصيغة ) T2احصاءات 

    , (i=1,2,…….,B)(T1
2(i), T2

2(i) … . Tn
2(i)

 ) 

 

1)يتم تحديد قيمة بنسبة مئوية  B( لكل عينة من عينات البوتسراب التي عددها 3 − α)th100   وحسب قيمة محددة ل

α  .تقع ضمن المجال ما بين الصفر والواحد 

1)( تحديد حد السيطرة على أساس المتوسط العام لجميع القيم المحسوبة بنسبة مئوية4 − α)th100  لعينات

 البوتسراب و حسب الصيغة أالتية:
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CLB = T̅100(1−∝) =
1

β
∑T100(1−∝)

2(i)

β

i=1

                                  …………… (5)             

 

لتلك المشاهدات تتجاوز  T2ةفي عملية مراقبة المشاهدات فعندما تكون قيمة احصاء CLB( باستخدام حد السيطرة 5

 (OUT OF CONTROL) هذا يدل ان المشاهدة خارج السيطرة T̅100(1−∝)حد السيطرة

 والشكل االتي يبين المخطط السلوب البوتستراب في حساب حدود السيطرة :

T1
2 ,  T2

2 , ……  , Tn
2 →

[
 
 
 
 
 
 
 T1

2(1)
 ,  T2

2(1)
 , ……   , Tn

2(1)

T1
2(2)

 ,  T2
2(2)

 , ……  , Tn
2(2)

.

.

.

.

T1
2(B)

 ,  T2
2(B)

 , ……   , Tn
2(B)

]
 
 
 
 
 
 
 

→

[
 
 
 
 
 
 
 
 T100(1−∝)

2(1)

T100(1−∝)
................

T100(1−∝)
2(β)

2(2)

]
 
 
 
 
 
 
 
 

→
1

β
∑T100(1−∝)

2(i)

β

i=1

 

ر ان عدد وبالرغم من أن اسلوب البوتستراب اليحتاج الى اي عمليات احصائية لتحديد المعلمات ولكنه من جانب اخ

ة دود السيطرالعينات البوتسترابية المستخدمة ربما يؤثر في تحديد حدود السيطرة حيث وجد ان التغيرات تزداد في ح

عداد العينات ا( و لكنها تستقر في حالة 1000البوتسترابية عندما تكون اعداد العينات العشوائية المسحوبة اقل من )

 (.1000يتجاوز )

 

 : قياس أداء لوحات السيطرة. 4

ه ( و يعرف بانARLللمقارنة بين أداء لوحات السيطرة يستعمل مقياس يسمى متوسط طول المدى و يرمز له  )

 :(11)متوسط عدد المشاهدات التي يجب تحديدها قبل اشارة الخروج عن السيطرة ويسحب بالصيغة أالتية

ARL =
1

𝛼
……………(6) 

للمقارنة بين أداء لوحات السيطرة  (°ARL)في هذه الدراسة تم أستعمال مقياس متوسط طول المدى ضمن السيطرة 

الحقيقة التي يتم الحصول عليها من لوحة السيطرة مشابه أو قريبة من القيمة  (°ARL)حيث كلما كانت قيمة 

 (10(،)4)دل ذلك على افضلية لوحة السيطرة. (°ARL)أالفتراضية 

 

 

 : المحاكاة. 5

( مشاهدة 1000تم توظيف اسلوب المحاكاة في هذا البحث لتوليد تجربة بياناتها تتبع ثالث توزيعات , حيث تم توليد )

, (SN)الملتوي( متعدد التغيرات  –, التوزيع )الطبيعي (N)لتوزيعات ثالثة : التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات 

( مرة وتم سحب عينة 5000وقد كررت التجربة ) (log N)تعدد المتغيرات الطبيعي( م –والتوزيع )اللوغارتمي 

عشوائية مع االرجاع )عينات البوتستراب( , ولكل مجموعة بيانات تم استخدام ثالث متغيرات تمثل خصائص النوعية 

μ́للعملية , وتماستخدام = تغيرات , لتوليد التوزيع الطبيعي متعدد الم (Mean Vector)كموجه متوسط    (0 0 0)

الطبيعي( فقد استخدم موجه  –الملتوي ( متعدد المتغيرات , اما لتوليد التوزيع )اللوغارتمي  –والتوزيع )الطبيعي 
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μ́المتوسط  =  (Var –Cov matrix) اضافة الى ذلك تم استخدام مصفوفة التباين والتباين المشترك  (1 1 1)

 للتوزيعات الثالث وهي :

∑ = (
1.000.600.50
0.601.000.15
0.500.151.00

) 

الملتوي ( متعدد المتغيرات تم افتراض قيم مختلفة لدرجات التلوث في البيانات وهي –وبالنسبة للتوزيع )الطبيعي 

(λ = الجاهز في توليد  Rلمالحظة تأثيرات هذه القيم على اداء لوحات السيطرة , وقد تم استعمال برنامج  (0,1,2,3

 البيانات للتوزيعات الثالثة .

 : (°𝐀𝐑𝐋)مقارنة اداء اللوحات وفق  -6

االفتراضية والحقيقية لحدود السيطرة باستخدام توزيع  (°ARL)( تظهر قيم متوسط طول المدى 5( الى )1الجداول )

F .واسلوب البوتستراب النسبي 

قريبة جداً من القيم االفتراضية لـــ  (°ARL)( ان القيم الحقيقية لمتوسط طول المدى 1ويالحظ من خالل الجدول رقم )

(ARL°)  عندما تكون درجة التلوث صفر(λ=0) لحدود السيطرة باستخدام توزيعF  واسلوب البوستراب في حالة

 التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات.

يحصل هناك فرق بين القيم  ( λ=1,2,3 )( انه عند زيادة درجة التلوث 4( , )3( , )2بينما يالحظ من خالل الجداول )

الملتوي( متعدد  –في حالة التوزيع )الطبيعي  Fلتوزيع  (°ARL)االفتراضية والحقيقية لمتوسط طول المدى 

تكون متشابه او  (°ARL)المتغيرات , على العكس من ذلك نجد ان القيم الحقيقية واالفتراضية لمتوسط طول المدى 

 خدام اسلوب البوتستراب النسبي .قريبة عن بعضها لحدود السيطرة باست

( ان القيم الحقيقية لمتوسط طول 5الطبيعي( متعدد المتغيرات يالحظ في الجدول رقم ) -اما حالة التوزيع )اللوغارتمي

 .(°ARL)لحدود السيطرة بأستخدام اسلوب البوتستراب قريبة جداً من القيم االفتراضية لـــ (°ARL)المدى 

انطباع  سط الخطأ المعياري الموضوعة بين قوسين في الجداول المذكورة صغيرة وهذا يعطيكذلك يالحظ ان قيم متو

 صحة النتائج التي تم التوصل اليها

 

 

 

 

 

 

 (1جدول رقم )

 Fلحدود السيطرة بأستخدام توزيع  (°𝐀𝐑𝐋)متوسط طول المدى 

 واسلوب البوتستراب النسبي للتوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات

α            Desired (ARL°)         F-dist            Bootstrap CASE 
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98.25100.05                   100.00             0.01 

(1.0143) (0.9954( 

49.57                42.1                      50.00             0.02 

        (0.6987)                                                 (0.6541) 

31.72                34.55                      33.33             0.03 

                                                      ( 0.4012)        (0.5143)      

24.36              25.07                       25.00              0.04 

(0.4015(        )0.3323 ) 

18.99                20.18                      20.00              0.05 

(0.3532(          )0.2221) 

16.11                17.01                      16.67              0.06 

(0.2443      )     (0.1816) 

14.33                14.51                       14.29              0.07 

(0.1665(          )0.1351) 

12.74                  13.2                        12.5               0.08 

(0.1118(         )0.1079) 

10.95               11.57                     11.11               0.09 

(0.9559(        )0.8223 ) 

10.18               10.34                     10.00               0.10 

(0.8572(          )0.7978) 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2جدول رقم )

 Fلحدود السيطرة بأستخدام توزيع  (°𝐀𝐑𝐋))متوسط طول المدى 

𝛌الملتوي( متعدد المتغيرات عندما  –واسلوب البوتستراب النسبي للتوزيع )الطبيعي  = 𝟏 

 

α            Desired (ARL°)           F-dist            Bootstarp CASE 
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99.5490.32                     100.00    0.01 

( 0.9594)         (1.2422)      47.12           42.87                       50.00             

0.02 

( 0.8147)         (0.9523)    

34.35            32.02                      33.33             0.03 

( 0.6220)        (0.8736) 

24.09          22.89                     25.00              0.04 

(0.6692()0.4438 ) 

20.95             21.15                   20.00              0.05 

(0.3960)          (0.4545) 

16.22            16.56                   16.67              0.06 

(0.1944)         (0.3011) 

14.31            14.12                   14.29              0.07 

(0.1496)         (0.2123) 

11.93              12.77                    12.5               0.08 

(0.1220)         (0.1553) 

11.03            11.51                    11.11               0.09 

(0.0954)         (0.1088) 

9.96             9.85                    10.00               0.10 

(0.0883)         (0.0997) 

SN(λ = 1) 

 

 

 

 

 

 

 (3جدول رقم )

 Fلحدود السيطرة بأستخدام توزيع  (°𝐀𝐑𝐋)متوسط طول المدى 

𝛌الملتوي( متعدد المتغيرات عندما  –واسلوب البوستراب النسبي للتوزيع )الطبيعي  = 𝟐 

 

α             Desired (ARL°)            F-dist            Bootstarp CASE 
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97.5584.35                   100.00             0.01 

(0.8287)         (0.9940) 

49.36            40.90                     50.00             0.02 

(0.7073)         (0.9011) 

33.25            30.51                     33.33            0.03 

(0.6661)         (0.7543) 

25.22          24.03                     25.00              0.04 

(0.5158)         (0.6790) 

19.9             20.97                    20.00              0.05 

(0.4337)         (0.5550) 

16.07            15.84                     16.67              0.06 

(0.3332)         (0.4664) 

13.93            13.42                      14.29              0.07 

(0.2007)         (0.3818) 

12.63              12.08                       12.5               0.08 

(0.1513)         (0.2642) 

11.09            11.77                    11.11               0.09 

(0.1074)         (0.1439) 

9.61             9.75                      10.00               0.10 

(0.0905)         (0.1027) 

SN(λ = 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 (4جدول رقم )

 Fلحدود السيطرة بأستخدام توزيع  (°𝐀𝐑𝐋)متوسط طول المدى 

𝛌الملتوي( متعدد المتغيرات عندما  –واسلوب البوتستراب النسبي للتوزيع )الطبيعي  = 𝟑 

α            Desired (ARL°)            F-dist            Bootstrap CASE 
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100.3277.31            100.00             0.01 

(0.7522)         (0.956) 

51.61           37.44               50.00             0.02 

(0.6068)         (0.7412) 

33.72            28.08             33.33             0.03 

(0.5594)         (0.6326) 

24.39          21.43              25.00              0.04 

(0.4022)         (0.5239) 

20.1             19.18            20.00              0.05 

(0.3871)         (0.4725) 

16.57            16.03             16.67              0.06 

(0.2458)         (0.3057) 

14.16            14.47             14.29              0.07 

(0.1162)         (0.2440) 

12.06              12.42              12.5               0.08 

(0.09344)         (0.1747) 

11.48            11.21             11.11               0.09 

(0.0826)         (0.0993) 

9.93             10.10             10.00               0.10 

(0.0757)         (0.0880) 

SN(λ = 3) 

 

 

 

 

 (5جدول رقم )

 Fلحدود السيطرة بأستخدام توزيع (°𝐀𝐑𝐋)متوسط طول المدى 

 لطبيعي( متعدد المتغيراتا-واسلوب البوتستراب النسبي للتوزيع )اللوغارتمي 

 

α            Desired ARLo            F-dist            Bootstrap CASE 
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103.3650.88                 100.00             0.01 

(0.5541)         (0.7204) 

50.42           26.17                   50.00             0.02 

(0.4110)         (0.6452) 

32.96            18.79                  33.33             0.03 

(0.3330)         (0.5012) 

24.11         16.07                   25.00              0.04 

(0.2658)         (0.4430) 

21.04             15.93                  20.00              0.05 

(0.1789)         (0.3665) 

16.22            14.02                  16.67              0.06 

(0.0947)         (0.2420) 

14.55            13.19                   14.29              0.07 

(0.0858)         (0.1571) 

11.98              12.41                     12.5               0.08 

(0.0744)         (0.0939) 

11.05            11.76                   11.11               0.09 

(0.0660)         (0.0829) 

9.97             10.83                    10.00               0.10 

(0.0539)         (0.0689) 

Log N 

 

 

 

  :االستنتاجات و التوصيات -7

تحت حالة ان البيانات ال تتبع التوزيع  T2من خالل استخدام أسلوب البوتستراب في تحديد حدود السيطرة للوحة 

الطبيعي يالحظ ان اسلوب البوتستراب يعتبر طريقة حرة و مبسطة وال تحتاج الى قواعد أساسية قوية في موضوع 

االستدالل االحصائي ومن خالل تطبيق المحاكاة أثبتت ان لوحة السيطرة باستخدام أسلوب البوتستراب ذات أداء يفوق 

التقليدية في حالة التوزيع )الطبيعي _الملتوي ( متعدد المتغيرات وفق مقياس متوسط طول المدى , T2لوحة السيطرة 

وفي حالة البيانات تتبع التوزيع الطبيعي يالحظ أن أداء لوحة السيطرة باستخدام أسلوب البوتستراب يكاد يكون نفس 
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ت السيطرة باسلوب البوتستراب تكون كفوءة في التقليدية وهذا يعطي  مؤشر على أن لوحا  T2أداء لوحة السيطرة 

 حالة التوزيع الطبيعي وغير الطبيعي .

تبار ات منها اخنوصي بامكانية التوسع في استخدام التقنيات واالساليب الالمعلمية في لوحات السيطرة متعددة المتغير

 األخرى.الشارة وغيرها من االساليب الالمعلمية ا -االشارة و اختبار الرتبة 

 

 : المصادر -8
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