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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα διατριβή αφορά στην ολοκλήρωση των μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 

με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, έγινε αρχικά μια λεπτομερής 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των 

σημαντικότερων ελλείψεων του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για την αντιμετώπιση των παραπάνω 

ελλείψεων. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε μια μεθοδολογία για αναγνώριση μέσων 

μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα πολυμεταβλητών διεργασιών, τα οποία 

συναντώνται πολύ συχνά σε πραγματικές διεργασίες. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

δοκιμάζεται και ελέγχεται ως προς την απόδοσή της και την ικανότητά της για εφαρμογή σε 

δεδομένα διαφορετικής φύσεως σε δυο μελέτες περίπτωσης. Τα αποτελέσματα από τις 

μελέτες αυτές είναι ενθαρρυντικά καθώς επιτεύχθηκαν αρκετά υψηλά ποσοστά επιτυχών 

αναγνωρίσεων μέσων μετατοπίσεων. Η διατριβή ολοκληρώνεται με παράθεση μιας σειράς 

συμπερασμάτων, ανάδειξη της συμβολής της προτεινόμενης μεθοδολογίας και υπόδειξη 

μελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων για την επέκτασή της. 





 vii

ABSTRACT 

 
This thesis concerns the integration of Statistical Quality Control methods with Machine 

Learning techniques for covering contemporary business needs. The proposed approach took 

into account a thorough review of the literature, which identified the major shortcomings of 

Statistical Quality Control. A consideration of Machine Learning techniques with respect to 

the above shortcomings was then performed. More specifically, a methodology was proposed 

for identifying mean shifts in auto-correlated multivariate data processes, which occurs very 

often in real processes. The proposed approach was tested through two different case studies 

for its performance and ability to implement data of different type. The results of these case 

studies were encouraging as quite high rates were achieved for the successful recognition of 

mean shifts. The thesis concludes by listing a series of findings, highlighting the contribution 

of the proposed approach and suggesting a series of future research directions. 
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Εισαγωγή 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας και αφορά στον εμπλουτισμό του από τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Αποτελεί μια 

καινοτόμο προσπάθεια συνδυασμού και διεύρυνσης των δυνατοτήτων που παρέχονται από 

υπάρχουσες προσεγγίσεις των δύο παραπάνω πεδίων. Μέσα από την προτεινόμενη ολοκλήρωση του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας από τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, επιδιώκεται η πληρέστερη κάλυψη 

των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων για αυτόματο έλεγχο ποιότητας. Το 

παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής. Πιο συγκεκριμένα ορίζονται οι 

στόχοι της και επισημαίνονται οι πρωτοτυπίες της. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται η διάρθρωση της διατριβής.  





Εισαγωγή 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη εποχή, η ανάγκη για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων κρίνεται κάτι 

περισσότερο από επιτακτική. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς οδήγησε σε αυξημένο 

ανταγωνισμό μεταξύ των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, οι οποίες για να επιβιώσουν δεν 

έχουν πλέον περιθώρια παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών χαμηλών προδιαγραφών. Οι 

επιχειρήσεις σήμερα πρέπει να εφαρμόζουν βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης και να 

υιοθετούν μεθόδους που να τους διασφαλίζουν ποιοτικό παραγόμενο προϊόν στα πλαίσια της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, Feigenbaum, 1991). Γι’ αυτό το 

λόγο, οι επιχειρήσεις στοχεύουν όχι μόνο να πιστοποιηθούν (μέσω του ISO, International 

Standards Organization), ώστε να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα με τους 

πελάτες τους, αλλά και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγική τους διαδικασία. Ο Στατιστικός 

Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control) είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία για 

την παρακολούθηση του παραγόμενου προϊόντος διασφαλίζοντας ότι οι διεργασίες 

παραγωγής βρίσκονται υπό έλεγχο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις τη 

μακροχρόνια επιβίωσή τους και ειδικότερα την κερδοφορία τους μέσα από την ικανοποίηση 

των πελατών τους (Montgomery, 2004).  

O Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί την παλαιότερη και γνωστότερη μέθοδο ελέγχου 

διεργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (ή υπηρεσιών), 

προκειμένου να εξασφαλισθούν τα προκαθορισμένα ποιοτικά πρότυπα (Tαγαράς, 2001). Ο 

όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των στατιστικών εργαλείων που 

χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες της ποιότητας (Grant and Leavenworth, 2000). Ένας 

από τους βασικούς στόχους του είναι η έγκαιρη ανακάλυψη μη συμμορφωμένων με τις 

προδιαγραφές παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία σηματοδοτεί την ανάγκη λήψης 

διορθωτικών μέτρων για την απομάκρυνση των αιτιών που είναι υπεύθυνες για τις 

αποκλίσεις, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ποιότητας. 

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, και κάτω από 

συνεχή πίεση να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους με το μικρότερο κόστος, έχουν να 

αντιμετωπίσουν το σημαντικό ζήτημα της αύξησης της πολυπλοκότητας των διεργασιών 

τους. Πολλά από τα προβλήματα που συναντώνται στον χώρο του ελέγχου ποιότητας 

χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα των διεργασιών που ελέγχονται και την έλλειψη 

κατανόησης των φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων των χαρακτηριστικών ποιότητας που 

υπεισέρχονται σε αυτές. Οι λύσεις που δίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται 
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στις κλασικές μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, με αποτέλεσμα την ελλιπή 

κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στα προβλήματα αυτά και την δυσκολία επιτυχούς 

διαχείρισης του μεγάλου όγκου των δεδομένων των διεργασιών που ελέγχονται. Σήμερα, με 

τη ραγδαία ανάπτυξη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Επιστήμης των 

Υπολογιστών, είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο μέρος τέτοιων 

προβλημάτων χρησιμοποιώντας νέες μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές και 

αναπτύσσοντας εργαλεία και μεθοδολογίες που διευκολύνουν τόσο τη μελέτη διεργασιών που 

είναι δύσκολο ή αδύνατο να μελετηθούν διαφορετικά όσο και την πρόβλεψη της εξελικτικής 

πορείας μιας διεργασίας.  

Ένας τρόπος για να βελτιωθούν οι μέθοδοι Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι μέσω της 

Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Russell and Norvig, 

2002) έγινε δημοφιλής λόγω της ικανότητας των συστημάτων της να μαθαίνουν από την 

εμπειρία που αποκτούν και να χειρίζονται την αβεβαιότητα, ώστε να μπορούν να επιλύουν 

θέματα όπως η μη εγκυρότητα και πολυπλοκότητα της πληροφορίας. Μεταξύ των 

διαθέσιμων εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα Έμπειρα Συστήματα και οι τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης είναι εκείνα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επίλυση 

θεμάτων διασφάλισης ποιότητας. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν 

ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τη χρήση των μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η απόδοση τους.  Η Μηχανική Μάθηση 

παρέχει στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο 

στην πρόληψη των ελαττωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και στην ανίχνευση των 

προβλημάτων στις διεργασίες, δίνοντας επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για τις διεργασίες 

που ελέγχονται, ενισχύοντας έτσι τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και αφορά στη λειτουργική ολοκλήρωσή του με τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης. Η προτεινόμενη προσέγγιση αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια 

συγκερασμού και διεύρυνσης των δυνατοτήτων που παρέχονται από υπάρχουσες τεχνικές, με 

στόχο τόσο την πληρέστερη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων 

για αυτόματο έλεγχο ποιότητας όσο και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της γνώσης που 

“κρύβεται” σε τεράστιους όγκους δεδομένων. Μέσα από την προτεινόμενη ολοκλήρωση του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας από τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, επιδιώκεται η 

ικανοποίηση της βασικής απαίτησης μιας σύγχρονης επιχείρησης, που είναι η απόκτηση και 
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διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την επίτευξη της επιθυμητής ποιότητας και 

κατά συνέπεια με την ικανοποίηση των πελατών της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η 

προτεινόμενη προσέγγιση συνεισφέρει στην καλύτερη διαχείριση δεδομένων που 

συναντώνται στις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και που μπορεί να παρουσιάζουν 

αυτοσυσχέτιση στο χρόνο, την οποία οι κλασικές προσεγγίσεις δεν μπορούν να διαχειριστούν 

επιτυχώς. Επίσης, η προτεινόμενη προσέγγιση βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση 

μεγάλων όγκων δεδομένων.   

Το παρόν κεφάλαιο έχει την εξής διάρθρωση: στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το 

αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής και οι στόχοι της προτεινόμενης προσέγγισης. Στην 

Ενότητα 1.3 παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε, ούτως ώστε 

να επιτευχθεί η πλήρης, σαφής και επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη του θέματος. Στην 

Ενότητα 1.4 αναφέρονται τα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία συνθέτουν την 

προτεινόμενη προσέγγιση και γίνεται η τεκμηρίωση της συμβολής της.Τέλος, γίνεται μια 

σύντομη και συνολική παρουσίαση του περιεχομένου της διατριβής.  

1.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αφορά στην 

ολοκλήρωση του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται αναζήτηση και έρευνα γύρω από τον Στατιστικό Έλεγχο 

Ποιότητας και τον εμπλουτισμό του με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, ώστε να προκύψουν οι 

σημαντικότερες ελλείψεις και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις στην εφαρμογή του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Στόχος είναι να 

γίνει μια καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, από την οποία θα 

προκύψουν οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στο θέμα αυτό, και θα σκιαγραφούν 

μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας.  

Στη συνέχεια, προτείνεται μια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων 

ελλείψεων που προέκυψαν από την έρευνα που αφορούσε τον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μεθοδολογία αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης μέσων 

μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα, όπου επιχειρείται η εφαρμογή τεχνικών 

Μηχανικής Μάθησης (και πιο συγκεκριμένα Νευρωνικών Δικτύων) για την αντιμετώπιση του 

παραπάνω ζητήματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης έχουν βρει 

εφαρμογή σε πολλές περιοχές έρευνας όσον αφορά στο θέμα της ασφαλούς λειτουργίας 
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διαφόρων συστημάτων. Όμως, ελάχιστες απόπειρες έχουν γίνει έως τώρα για μια 

ολοκληρωμένη θεώρηση του ζητήματος του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας (βασική 

συνιστώσα του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας) και της αναγνώρισης μέσων μετατοπίσεων 

σε διεργασίες με αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα, τα οποία συναντώνται πολύ συχνά σε 

πραγματικές διεργασίες. Γι αυτό το σκοπό, προτείνεται μια πρωτότυπη μεθοδολογία που 

εκμεταλλεύεται Νευρωνικά Δίκτυα στην αντίστοιχη ανάλυση δεδομένων, με στόχο την 

παρακολούθηση και διάγνωση μέσων μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα 

πολυμεταβλητών διεργασιών, ώστε να βελτιωθεί η ερμηνεία και η ακρίβεια των 

Διαγραμμάτων Ελέγχου.  

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι και ο έλεγχος εγκυρότητας της προτεινόμενης  

μεθοδολογίας σε δυο διαφορετικές μελέτες περίπτωσης. Η πρώτη περίπτωση αφορά στον 

έλεγχο ποιότητας μιας διεργασίας με αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το 

διμεταβλητό AR(1) μοντέλο (Fountoulaki et. al., 2011b). Η δεύτερη περίπτωση αφορά στον 

έλεγχο ποιότητας μιας φυσικής διεργασίας με πραγματικά αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα 

(Fountoulaki et al., 2011c). Στόχος είναι να μελετηθεί η δυνατότητα προσαρμογής της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σε προβλήματα διαφορετικής φύσεως. 

Τέλος, στα πλαίσια του εμπλουτισμού του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης, αντικείμενο της διατριβής είναι και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών 

που μπορούν να προκύψουν από την διαχείριση των δεδομένων με τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τους Μηχανικούς Ποιότητας στην αξιολόγηση μιας 

διεργασίας και για την λήψη διορθωτικών μέτρων για επαναφορά του επιθυμητού επιπέδου 

ποιότητας. Επιπλέον, στόχος είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας με 

την χρήση των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για πιο άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα 

αποτελέσματα. 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης διατριβής αναλύεται σε τρία βασικά στάδια. Το πρώτο 

στάδιο αφορά τη βιβλιογραφική έρευνα με στόχο τη συλλογή στοιχείων τόσο για τη 

θεωρητική προσέγγιση του θέματος όσο και για την ανάλυση και το σχεδιασμό της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό έγινε αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
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μελέτη των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων και κριτική θεώρηση των 

υπαρχουσών προσεγγίσεων. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές έγινε ανάλυση των 

απαιτήσεων που έχουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε θέματα ελέγχου ποιότητας και 

προέκυψε ο καθορισμός των προδιαγραφών της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου που θα επιλύει και θα 

αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, όπως αυτά που 

προέκυψαν από την παραπάνω έρευνα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των βασικών 

στοιχείων της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε η επιλογή και ο 

καθορισμός των παραμέτρων της τεχνικής της Μηχανικής Μάθησης που είναι 

καταλληλότερη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας και διαμορφώθηκαν οι βασικές απαιτήσεις της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία προέκυψε μετά την αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

από μια σειρά δοκιμών σε προσομοιωμένα δεδομένα.  

Το τρίτο στάδιο αφορούσε σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της 

υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της εφαρμογής της. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του σταδίου, έγινε η υλοποίηση της θεωρητικής μεθοδολογίας, με στόχο την επαλήθευση και 

την επικύρωσή της. Αρχικά, παράχθηκε ένας μεγάλος αριθμός προσομοιωμένων δεδομένων 

και έγιναν δοκιμές ελέγχου σχετικά με τις παραμέτρους εκπαίδευσης και αρχιτεκτονικής των 

Νευρωνικών Δικτύων που επιλέχθηκαν μετά την βιβλιογραφική έρευνα. Ακολούθησε η 

υλοποίηση της μεθοδολογίας σε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης για την περαιτέρω 

αξιολόγησή της. Τόσο στις δοκιμές με προσομοιωμένα δεδομένα όσο και στα πραγματικά 

δεδομένα έγιναν τελικές παρεμβάσεις και διορθωτικές αλλαγές για την αποδοτικότερη 

λειτουργία της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

1.4 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η συμβολή της παρούσας διατριβής έγκειται στο συνδυαστικό τρόπο προσέγγισης του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με αξιοποίηση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.  Στη σχετική 

βιβλιογραφία υπάρχει η καταγεγραμμένη ανάγκη, από την σκοπιά του Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας, για διεύρυνση και υιοθέτηση τεχνικών από το χώρο της Μηχανικής Μάθησης, 

που θα δώσουν νέες δυνατότητες στις κλασικές προσεγγίσεις και θα τις κάνουν πιο 

ελκυστικές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν βασικά εργαλεία για 
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την επιστημονική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το βραβείο Τuring για το 2010, 

γνωστό και ως το “Νόμπελ των Υπολογιστών”, δόθηκε σε έναν πρωτοπόρο της Μηχανικής 

Μάθησης, τον Leslie Valiant. Εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που 

παρέχονται σήμερα από τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Πληροφορικής 

και της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, η διατριβή 

επιχειρεί  να συμβάλει στην αυτοματοποίηση των διεργασιών ελέγχου ποιότητας, 

επιτυγχάνοντας ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων σφαλμάτων και διασφαλίζοντας, 

παράλληλα, ευελιξία και ταχύτητα στην επεξεργασία των σχετικών δεδομένων . 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταγραφή των προβλημάτων του Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας και στην τάση για βελτίωσή του με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (Fountoulaki et 

al., 2011a). Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις, στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής γίνεται εκτεταμένη έρευνα για τις σύγχρονες τάσεις, η οποία καλύπτει όλο το 

φάσμα του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Συμβάλει λοιπόν η διατριβή στην αποτύπωση 

της σημερινής κατάστασης, αποκαλύπτοντας το πλήθος των προβλημάτων και των ελλείψεων 

στον τομέα αυτό και αναδεικνύοντας ερευνητικές κατευθύνσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Εστιάζοντας στα σημαντικότερα προβλήματα του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, 

προτείνεται μια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναγνώρισης μέσων 

μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετισμένα δεδομένα, η οποία συμβάλλει έτσι στην αποτελεσματική 

διαχείριση μεγάλου όγκου αυτοσυσχετισμένων δεδομένων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

προσπαθεί να εξαλείψει τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στις μέχρι σήμερα κλασικές 

προσεγγίσεις, και οι οποίες αποτυγχάνουν να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά τις σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των αυτοσυσχετιζόμενων μεταβλητών μιας πολυμεταβλητής 

διεργασίας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας οι οποίες σχετίζονται με μονομεταβλητά ή πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά συνήθως προέρχονται από βιομηχανίες τροφίμων, χημικές 

βιομηχανίες ή περιβαλλοντικές διεργασίες. Μια επίσης σημαντική διαφορά της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις είναι ότι παράγει 

επιπλέον πληροφορίες με την βοήθεια των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης που είναι 

“κρυμμένες” στα δεδομένα και μπορούν να βοηθήσουν στη γρήγορη και αποτελεσματική 

εκτίμηση των προβλημάτων ποιότητας.  Αντίθετα με υπάρχουσες προσεγγίσεις που απλά 

παρακολουθούν την εξέλιξη μιας διεργασίας, η προτεινόμενη μεθοδολογία αναγνωρίζει το 

μέγεθος των μετατοπίσεων, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη υποστήριξη της λήψης των 

σχετικών αποφάσεων. 
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Η εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας γίνεται μέσω δυο 

διαφορετικών μελετών περίπτωσης: α) μια διμεταβλητή διεργασία με προσομοιωμένα 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το AR(1) μοντέλο (Fountoulaki et al., 2011b), 

και β) μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία που προκύπτει από τον έλεγχο 

μετρήσεων των καταγραφών διαλυμένου οξυγόνου ενός αυτόματου καταγραφικού 

συστήματος (Fountoulaki et al., 2011c). Στόχος είναι να ελεγχθεί η απόδοση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων αλλά και να δοκιμαστεί σε 

μια πραγματική μελέτη περίπτωσης που αφορά δεδομένα μιας φυσικής διεργασίας.  

Τα στατιστικά μοντέλα ελέγχου διεργασίας που βασίζονται στα Νευρωνικά Δίκτυα έχει 

αποδειχτεί ότι έχουν υψηλότερες επιδόσεις από τις κλασικές στατιστικές προσεγγίσεις 

διαγραμμάτων ελέγχου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ικανή για διάγνωση και 

αναγνώριση μέσων μετατοπίσεων καθώς και για εκτίμηση των μεγεθών τους. Οι δοκιμές 

ελέγχου της προτεινόμενης μεθοδολογίας έδωσαν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για την 

περίπτωση των διμεταβλητών αυτοσυσχετιζόμενων δεδομένων όσο και για τις πραγματικές 

καταγραφές, εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας έτσι τις κλασικές μεθόδους Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας.  

Βασική συνεισφορά της διατριβής αποτελεί η εφαρμογή της σε πραγματικά δεδομένα. Από 

την βιβλιογραφική επισκόπηση προέκυψε ότι ελάχιστες δοκιμές σε πραγματικές καταστάσεις 

έχουν καταγραφεί, και η πλειονότητα των προσεγγίσεων περιορίζεται σε θεωρητικά μοντέλα. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε σε μελέτη περίπτωσης που αφορά 

πραγματικά δεδομένα και πιο συγκεκριμένα, καταγραφές μετρήσεων από ένα αυτόματο 

καταγραφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία, μπορεί κανείς να 

προβεί σε εισηγήσεις για επισκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση του αυτόματου 

καταγραφικού συστήματος. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εντοπίσει σήματα εκτός 

ελέγχου της διεργασίας και ο χειριστής του αυτόματου καταγραφικού να εκτιμήσει ανάλογα 

με το μέγεθος της μετατόπισης τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει. 

1.5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτορικής διατριβής 

που αφορά στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας και τη χρήση στατιστικών μεθόδων για τη 

βελτίωση της ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Αρχικά, δίνονται οι έννοιες 

της ποιότητας και της βελτίωσης της ποιότητας. Στη συνέχεια, γίνεται ιστορική αναδρομή 
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που αφορά τις μεθοδολογίες βελτίωσης της ποιότητας και  αναλύονται συνοπτικά τα κύρια 

στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από το Στατιστικό Έλεγχο 

Ποιότητας. Τέλος, συνοψίζονται οι σημαντικότερες ελλείψεις και τα προβλήματα που 

υπάρχουν στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, τα οποία αναμένεται να μειωθούν ή να 

επιλυθούν με τη βοήθεια των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική αναφορά στη Μηχανική Μάθηση και τις 

κυριότερες τεχνικές της που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας.  Στόχος της Μηχανικής Μάθησης είναι ο προγραμματισμός 

υπολογιστών, ώστε να χρησιμοποιούν παραδείγματα δεδομένων ή προηγούμενη εμπειρία για 

την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια, η Μηχανική Μάθηση 

αποτελεί κυρίαρχη προσέγγιση για πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων είναι και ο 

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Παρουσιάζονται οι 

τεχνικές Μηχανικής Μάθησης που έχουν ήδη εμπλουτίσει τις κύριες μεθόδους Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας, σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και 

εντοπίζονται περιοχές που οριοθετούν μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας. Η επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει ότι οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν να 

εμπλουτίσουν σημαντικά όλες τις μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρεί τη σύνθεση 

αρχών και τεχνικών από διαφορετικά πεδία έρευνας του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας και 

της Μηχανικής Μάθησης. Στόχος είναι η διάγνωση και η αποτελεσματική αναγνώριση μέσων 

μετατοπίσεων και ο υπολογισμός του μεγέθους της μετατόπισης σε αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα (χαρακτηριστικά ποιότητας) πολυμεταβλητών διεργασιών. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία εκμεταλλεύεται Νευρωνικά Δίκτυα στην αντίστοιχη ανάλυση δεδομένων.  

Στο έκτο κεφάλαιο εφαρμόζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία και αξιολογούνται τα 

αποτελέσματά της για την περίπτωση του πολυμεταβλητού ελέγχου διεργασίας με 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται ως πρότυπο αναφοράς 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το διμεταβλητό AR(1) μοντέλο. Η 

μεθοδολογία που προτάθηκε στο προηγούμενο κεφαλαίο αναπροσαρμόζεται στα δεδομένα 

της συγκεκριμένης περίπτωσης. Αρχικά, ένα Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο για τη 

διάγνωση μέσων μετατοπίσεων σε μια διεργασία. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο Νευρωνικό 
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Δίκτυο είναι υπεύθυνο για να αναγνωρίσει ποια μεταβλητή ποιότητας προκάλεσε το εκτός 

ελέγχου σήμα. Τέλος, τέσσερα Νευρωνικά Δίκτυα εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να 

εκτιμούν το μέγεθος της μετατόπισης κάθε μεταβλητής. Για την αξιολόγηση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός προσομοιωμένων 

δεδομένων. 

Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη δοκιμή και τον έλεγχο της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σε μελέτη περίπτωσης πραγματικών δεδομένων. Για τις ανάγκες της μελέτης 

αυτής, η οποία αφορά στις καταγραφές από ένα αυτόματο καταγραφικό σύστημα, το οποίο 

έχει τοποθετηθεί σε ένα Ελληνικό οικοσύστημα, γίνεται προσαρμογή της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας. Εξαιτίας επικαθίσεων οργανικής ύλης στους αισθητήρες, το αυτόματο 

καταγραφικό σύστημα δίνει λανθασμένες καταγραφές. Από τις αναλύσεις που έγιναν 

προέκυψε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι 

καταγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα τους. Πιο συγκεκριμένα, Νευρωνικά Δίκτυα 

εκπαιδεύονται για να διαγνώσουν μέσες μετατοπίσεις που θα σημαίνουν είτε ότι οι μετρήσεις 

είναι εκτός ελέγχου και τα αυτόματα καταγραφικά χρειάζονται συντήρηση είτε ότι το 

οικοσύστημα βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση των 

φυσικών φαινομένων. Επιπλέον, υπολογίζουμε το μέγεθος της μετατόπισης ώστε ο χειριστής 

του αυτόματου καταγραφικού να μπορεί να αξιολογήσει το εκτός ελέγχου σήμα και να κάνει 

τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.  

Στο όγδοο κεφάλαιο συνοψίζεται το περιεχόμενο της διατριβής και παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν. Αυτό γίνεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς τελικών 

συμπερασμάτων, την ανάδειξη της συμβολής της προτεινόμενης προσέγγισης, και την 

υπόδειξη ερευνητικών κατευθύνσεων για την επέκτασή της.  
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2 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτορικής διατριβής που αφορά 

στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας και στη χρήση στατιστικών μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας 

βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Αρχικά, ορίζονται οι έννοιες της ποιότητας και της βελτίωσης 

της ποιότητας. Στη συνέχεια, γίνεται ιστορική αναδρομή που αφορά στις μεθοδολογίες βελτίωσης της 

ποιότητας και  αναλύονται συνοπτικά τα κύρια στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται μέχρι 

σήμερα από το Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας. Τέλος, συνοψίζονται οι σημαντικότερες ελλείψεις και τα 

προβλήματα που υπάρχουν στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, τα οποία αναμένεται να μειωθούν ή να 

επιλυθούν με τη βοήθεια των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.  





Η βελτίωση της ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις και ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως καταναλωτές αναμένουμε τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράζουμε να λειτουργούν 

όπως αυτά καθορίζονται από τις προδιαγραφές τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι δεν 

είναι πάντοτε δυνατόν να επιθεωρούνται όλα τα προϊόντα και κάθε πτυχή μιας παραγωγικής 

διαδικασίας ή υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, ώστε να επιτευχθεί η ιδανική ποιότητα. Γι’ αυτό 

και πολλές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να αγοράσουμε κάποιο ελαττωματικό προϊόν. 

Πρόκληση λοιπόν αποτελεί για τις βιομηχανίες και τους πάροχους υπηρεσιών ο σωστός 

σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ώστε να εξαλειφτούν τα ελαττωματικά προϊόντα 

και οι ελλιπείς υπηρεσίες, αντίστοιχα.  

Κάθε άνθρωπος που αποφασίζει να αγοράσει ένα προϊόν (ή μια υπηρεσία) αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα της επιλογής ανάμεσα σε ομοειδή προϊόντα που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη. Η 

επιλογή του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) από τον καταναλωτή καθορίζεται κυρίως από δύο 

παράγοντες, την ποιότητα και την τιμή του. Η ποιότητα, ειδικότερα,  καθορίζεται από μια 

σειρά παραμέτρους που ονομάζονται χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία μπορεί να είναι 

διαφορετικών τύπων όπως: υλικά (μήκος, βάρος, τάση, ιξώδες), αίσθησης (γεύση, εμφάνιση, 

χρώμα), χρονικού προσανατολισμού (αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, λειτουργικότητα). 

Η αναγνώριση των κύριων παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν τις αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση επιχειρηματικών τακτικών που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη βέλτιστη δυνατή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών με το ελάχιστο δυνατό κόστος, και τελικά σε μια σειρά παρεμβάσεων στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον οι οποίες διαμόρφωσαν νέα πλαίσια λειτουργίας και διοίκησης 

των επιχειρήσεων με τελικό στόχο και σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας.  

Η στρατηγική που επιζητεί τη συνεχή βελτίωση στην ποιότητα εκτέλεσης όλων των 

διεργασιών παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σε μια επιχείρηση ονομάζεται 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) (Martinez-Lorente et al., 1998). 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων πλαισίων λειτουργίας και διοίκησης των 

επιχειρήσεων διαδραματίζει και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO, International 

Standards Organization), ο οποίος με τα πρότυπα του καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να 

υιοθετηθούν από μια επιχείρηση, με τελικό σκοπό τη συνεχή προαγωγή και διασφάλιση της 

ποιότητας. Ενεργή και ιδιαίτερα σημαντική θέση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κατέχει ο 

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control) (Mittag and Rinne, 1993).  
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O Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί την παλαιότερη και γνωστότερη μέθοδο ελέγχου 

διεργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων (ή υπηρεσιών), 

προκειμένου να εξασφαλισθούν τα προκαθορισμένα ποιοτικά πρότυπα (Tαγαράς, 2001). Ο 

όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των στατιστικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες της ποιότητας (Grant and Leavenworth, 2000). 

Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η έγκαιρη ανακάλυψη μη συμμορφωμένων με τις 

προδιαγραφές παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία σηματοδοτεί την ανάγκη λήψης 

διορθωτικών μέτρων για την απομάκρυνση των αιτιών που είναι υπεύθυνες για τις 

αποκλίσεις, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ποιότητας. 

Στις επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου αρχικά ορίζονται οι έννοιες της ποιότητας και 

οι διαστάσεις της και γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε σχέση με την εξέλιξη της ποιότητας 

και πως αυτή αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Στη συνέχεια γίνεται 

μια συνοπτική παρουσίαση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, του Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας και των σημαντικότερων μεθόδων του. Το κεφάλαιο κλείνει με τα προβλήματα και 

τις ελλείψεις που έχουν προκύψει στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, σκιαγραφώντας έτσι το ερευνητικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που 

είναι ο εμπλουτισμός του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, 

ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  

Η ποιότητα είναι για τους πελάτες ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια προκειμένου να 

καταλήξουν στην επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μεταξύ άλλων. Είναι μια έννοια 

σύνθετη, για την οποία έχουν δοθεί πολλοί  διαφορετικοί ορισμοί. Οι ειδικοί διασφάλισης 

ποιότητας χρησιμοποιούν τον όρο αυτό για να περιγράψουν το βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ 

των προδιαγραφών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και των πραγματικών χαρακτηριστικών 

τους (Crosby, 1996).  Γενικά, η ποιότητα είναι ένα μέτρο της τελειότητας. Σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 8402, η ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που αφορούν τη δυνατότητά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας να ικανοποιήσει τις δηλωμένες ή υπονοούμενες ανάγκες.  

Ωστόσο, η έννοια της ποιότητας σε βιομηχανικούς οργανισμούς είναι διαφορετική από ότι 

στις υπηρεσίες. Οι βιομηχανίες παράγουν προϊόντα τα οποία τα βλέπουμε, τα αγγίζουμε και η 

ποιότητα τους είναι πιο εύκολο να μετρηθεί. Αντιθέτως, στις υπηρεσίες η ποιότητα 
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καθορίζεται από αφηρημένους αντιληπτικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα η συνέπεια, η 

ταχύτητα, η ευγένεια, η φιλικότητα, η ατμόσφαιρα κτλ.  

Ο Garvin (1987) αναλύει την έννοια της ποιότητας σε 8 διαφορετικές διαστάσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. απόδοση (performance): το προϊόν κάνει τη δουλειά για την οποία προορίζεται; Κάνει τη 

δουλειά καλύτερα από άλλα ομοειδή προϊόντα; 

2. ιδιαίτερα/δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (features): ποιες είναι οι επιπρόσθετες 

δυνατότητες του προϊόντος; 

3. συμμόρφωση στις προδιαγραφές (conformance to standards): το προϊόν κατασκευάστηκε 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έθεσε ο σχεδιαστής του; 

4. αξιοπιστία (reliability): το προϊόν χρειάζεται συχνή επισκευή; 

5. ανθεκτικότητα στο χρόνο και τη χρήση (durability): η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 

μεγάλη; 

6 δυνατότητα και χαρακτηριστικά υποστήριξης (serviceability): πόσο γρήγορη και 

οικονομική είναι η επισκευή του προϊόντος στην περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη; 

7. αισθητική (aesthetics): πόσο ικανοποιητικό είναι από άποψη εμφάνισης (χρώμα, σχήμα, 

περιτύλιγμα, κτλ.) το προϊόν; 

8. διαισθητική/υποκειμενική ποιότητα (perceived quality): ποια είναι η φήμη της εταιρείας, 

καλή ή κακή; 

Οι διαστάσεις αυτές, βάσει των οποίων ο καταναλωτής αξιολογεί τα προϊόντα, καθορίζουν 

την τελική ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και σχετίζονται με την ποιότητα 

σχεδιασμού μιας διαδικασίας παραγωγής προϊόντος. Ανάλογα με τις προτεραιότητες κάθε 

επιχείρησης, δίνεται έμφαση στον έλεγχο ποιότητας των αντίστοιχων διαστάσεων ποιότητας. 

2.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η έννοια της ποιότητας υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αν και το νόημά της έχει αλλάξει και 

έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η διαχείριση της 

ποιότητας σήμαινε τον έλεγχο των προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν τις 

προκαθορισμένες προδιαγραφές. Στη δεκαετία του 1940, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου, η ποιότητα άρχισε να μελετάται περισσότερο με τη βοήθεια της 
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στατιστικής. Στη δεκαετία του 1960, η ποιότητα πήρε σχετικά μια πιο ευρεία σημασία και 

άρχισε να καλύπτει ολόκληρη την επιχείρηση και όχι μόνο τη διαδικασία παραγωγής.  

Προς το τέλος του 1970, η έννοια της ποιότητας άλλαξε για τις επιχειρήσεις καθοριστικά. Για 

να επιβιώσουν οι εταιρείες έπρεπε να κάνουν σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα της 

ποιότητάς τους. Πολλές, προσέλαβαν συμβούλους ποιότητας και ανέπτυξαν προγράμματα 

κατάρτισης για τους εργαζομένους τους. Η ποιότητα άρχισε να έχει μια πιο στρατηγική 

σημασία. Οι επιτυχημένες εταιρίες άρχισαν να κατανοούν ότι η ποιότητα τους παρέχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ανάγκες του πελάτη έγιναν λοιπόν το πρωταρχικό μέλημα 

των εταιριών, με βάση τις οποίες έπρεπε πλέον να καθορίζεται η ποιότητα, ώστε να ταιριάζει 

ή να υπερβαίνει τις προσδοκίες του. Μετά το 1970, ο ανταγωνισμός στην ποιότητα αυξήθηκε 

σημαντικά. Οι εταιρείες εστιάζουν πλέον στη βελτίωση της ποιότητας, προκειμένου να είναι 

όλο και πιο ανταγωνιστικές. O Πίνακας 2.1 παρουσιάζει ένα χρονοδιάγραμμα μερικών από 

τα πιο σημαντικά ορόσημα στην πορεία εξέλιξης της ποιότητας.  

Ο όρος που χρησιμοποιείται σήμερα για την ποιότητα στις βιομηχανίες και τις υπηρεσίες 

ταυτίζεται με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Παλιότερα οι επιχειρήσεις έψαχναν τρόπους να 

διορθώσουν τα προβλήματα ποιότητας εκ των υστέρων. Σήμερα σχεδιάζουν προληπτικούς 

τρόπους, ώστε να επιτύχουν την επιθυμητή ποιότητα (κατά τη φάση του σχεδιασμού 

προϊόντων και υπηρεσιών). 
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Πίνακας 2.1 Η εξέλιξη της ποιότητας 

1901  Τα πρώτα εργαστήρια προτύπων (standards) ιδρύονται στη Μ. Βρετανία 

1907  Η AT&T Bell ξεκινά τη συστηματική επιθεώρηση και τον έλεγχο προϊόντων και υλικών 

1915-1919 Η Βρετανική κυβέρνηση ξεκινά ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των προμηθευτών 

1919  Ιδρύεται στην Αγγλία η Ένωση Τεχνικών Επιθεωρητών, η οποία αργότερα μετονομάζεται 
σε Ινστιτούτο Διασφάλισης της Ποιότητας 

1920  Στα εργαστήρια της AT&T Bell ιδρύεται τμήμα ποιότητας, δίνοντας έμφαση στην 
ποιότητα, την επιθεώρηση τον έλεγχο, και την αξιοπιστία της παραγωγής 

1924  Ο W. A. Shewhart εισάγει τα Διαγράμματα Ελέγχου σε ένα τεχνικό υπόμνημα στην ΑΤ&T 
Bell 

1928  Αναπτύσσεται η μεθοδολογία της Δειγματοληψίας Αποδοχής από τους Dodge και Romig 
στα εργαστήρια της Bell 

1931  O W.A. Shewhart εκδίδει το περιοδικό Economic Control of Quality of Manufactured 
Product, εστιάζοντας στις στατιστικές μεθόδους ελέγχου της παραγωγής και στα 
Διαγράμματα Ελέγχου 

1932  O W.A. Shewhart δίνει διαλέξεις πάνω σε στατιστικές μεθόδους ελέγχου της παραγωγής 
και στα Διαγράμματα Ελέγχου στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου 

1938  O W.E. Deming προσκαλεί τον Shewhart για σεμινάρια που αφορούν τα Διαγράμματα 
Ελέγχου στο U.S.Department of agriculture graduate school 

1940  To Υπουργείο Πολέμου των Η.Π.Α. εκδίδει ένα οδηγό για την ανάλυση δεδομένων με 
χρήση Διαγραμμάτων Ελέγχου 

1942-1946 Ξεκινάνε εκπαιδευτικά προγράμματα για το Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας στη βιομηχανία 
Σχηματίζονται περισσότεροι από 15 σύλλογοι ποιότητας στη Βόρεια Αμερική 

1946 Ιδρύεται η American Society for Quality Control (ASQC) 

1948  Ο Καθηγητής G. Taguchi αρχίζει τη μελέτη του Σχεδιασμού Πειραμάτων 

1950  O W.E. Deming αρχίζει την εκπαίδευση ανώτατων στελεχών της βιομηχανίας στην 
Ιαπωνία ενώ ο K. Ishikawa εισάγει το διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος (cause and effect 
diagram) 

1954  Ο J. Μ. Juran προσκαλείται στην Ιαπωνία για να δώσει διαλέξεις σε θέματα διοίκησης και 
βελτίωσης της ποιότητας. Ο E.S. Page εισάγει το διάγραμμα ελέγχου CUSUM  

1959  Ο S. Roberts εισάγει το διάγραμμα ελέγχου EWMA. Ξεκινά η έκδοση του επιστημονικού 
περιοδικού Technometrics 

1960  Εισάγεται η ιδέα των κύκλων ποιότητας από τον Κ. Ishikawa 

1969  Αρχίζουν να εκδίδονται τα περιοδικά Quality Progress και Journal of Quality Technology  

1975  Εμφανίζονται τα πρώτα βιβλία που αφορούν το Σχεδιασμό Πειραμάτων 

1975-1978 Ξεκινάει να αναπτύσσεται η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

1987 Εκδίδονται τα πρώτα ποιοτικά πρότυπα ISO 

1989  Αρχίζει να εκδίδεται το περιοδικό Quality Engineering. H Motorola εισάγει την έννοια six-
sigma. 

1990  Παρατηρείται σταδιακή αύξηση της ζήτησης στη βιομηχανία για πιστοποίηση κατά ISO 
9000 

1997  Η προσέγγιση six-sigma της Motorola υιοθετείται και από άλλες βιομηχανίες 

2000 Εκδίδονται τα πρότυπα ISO 9000:2000. Οι διεργασίες βελτίωσης της ποιότητας 
επεκτείνονται και σε άλλους τομείς εκτός της βιομηχανίας συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ 
άλλων τους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και οικονομικές υπηρεσίες 

Πηγή: Montgomery, 2004. 
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2.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (TQM) 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια φιλοσοφία, μια ολοκληρωμένη οργανωτική 

προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε επίπεδο. Στον Πίνακα 2.2 

συνοψίζονται οι φιλοσοφίες των “γκουρού” της ποιότητας, οι οποίοι διαμόρφωσαν και 

οδήγησαν στην εξέλιξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Πίνακας 2.2 Οι “γκουρού” της ποιότητας και η προσφορά τους 

Walter A. Shewhart - Συνέβαλε στην κατανόηση 
της μεταβλητότητας των διεργασιών 

- Ανάπτυξε τη θεωρία των 
στατιστικών Διαγραμμάτων Ελέγχου  

W. Edwards Deming - Τόνισε την ευθύνη της διοίκησης για την 
ποιότητα 

- Ανάπτυξε τα “14 σημεία” ώστε 
να κατευθύνει τις επιχειρήσεις στη βελτίωση 
της ποιότητας 

Joseph M. Juran - Όρισε την ποιότητα ως "καταλληλότητα για 
χρήση” (fitness for use) 

- Ανάπτυξε την έννοια του κόστους ποιότητας 

Armand V. Feigenbaum - Εισήγαγε την έννοια του 
συνολικού ποιοτικού ελέγχου 

Philip B. Crosby -  Επινόησε τη φράση "η ποιότητα 
είναι δωρεάν" 

- Εισήγαγε τη θεωρία των μηδενικών 
ελαττωμάτων 

Kaoru Ishikawa - Αναγνώρισε την έννοια του 
“εσωτερικού πελάτη” (internal customer) 

-  Ανάπτυξε τα διαγράμματα Αιτίου-
Αποτελέσματος (cause-and-effect). 

Genichi Taguchi - Εστίασε στην ποιότητα του σχεδιασμού των 
προϊόντων 

- Ανάπτυξε τη συνάρτηση απώλειας της 
ποιότητας   

Πηγή: Reid and Sanders, 2007 

To σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η 

εστίαση της εταιρείας στους πελάτες της. Στόχος της είναι πρώτα να προσδιοριστούν οι 

ανάγκες των πελατών και στη συνέχεια να καλυφτούν. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

αναγνωρίζει ότι ένα απόλυτα τέλειο προϊόν έχει μικρή αξία, αν δεν είναι αυτό που θέλει ο 

πελάτης. Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η ποιότητα οδηγείται από τον πελάτη. Δεν 

είναι όμως πάντοτε εύκολο να καθοριστεί τι ακριβώς θέλει ένας πελάτης, επειδή τα γούστα 

και οι προτιμήσεις μεταξύ των πελατών διαφέρουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η έμφαση στη συνεχή βελτίωση (kaizen 

όπως ονομάζεται από τους Ιάπωνες (Brunet and New, 2003)). Τα παραδοσιακά συστήματα 
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λειτουργούσαν με βάση την υπόθεση ότι μόλις μια εταιρία επιτύχει ένα συγκεκριμένο 

επίπεδο ποιότητας και είναι επιτυχής τότε δε χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας απαιτεί από την εταιρεία να προσπαθεί συνεχώς να είναι καλύτερη μέσω 

της μάθησης και της επίλυσης προβλημάτων.  

Για την επίλυση των θεμάτων που μελετά η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτούνται ειδικά 

εργαλεία που βοηθούν στη λήψη σωστών αποφάσεων. Μερικά από αυτά τα εργαλεία 

προέρχονται από την περιοχή της Στατιστικής και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 

ποιοτικών προβλημάτων στις διεργασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Ο 

όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των στατιστικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται από τους Μηχανικούς Ποιότητας ονομάζεται Στατιστικός Έλεγχος 

Ποιότητας. 

2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των διεργασιών παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 

είναι η ύπαρξη φυσικής μεταβλητότητας. Εκείνο που διαφοροποιεί τις διεργασίες ως προς 

την ποιότητα τους είναι η παρουσία της μεταβλητότητας και το μέγεθος της. Η φυσική 

μεταβλητότητα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες που είναι αδύνατο να απαλειφθούν (π.χ 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, μικρές διαφοροποιήσεις μιας φυσικής πρώτης ύλης), 

και οι οποίοι ονομάζονται τυχαίες αιτίες (random or common causes). Η μεταβλητότητα 

αυξάνεται εξαιτίας της εμφάνισης και επίδρασης πρόσθετων παραγόντων που ονομάζονται 

συστηματικές αιτίες (assignable or special causes). Οι συστηματικές αιτίες οφείλονται 

συνήθως σε μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες, ελαττωματικές πρώτες ύλες και ανθρώπινα 

σφάλματα κατά τη ρύθμιση των μηχανών ή την εκτέλεση των εργασιών. Σε αντίθεση με τις 

τυχαίες αιτίες, οι συστηματικές αιτίες είναι δυνατόν να απαλειφθούν μετά από κατάλληλη 

διορθωτική παρέμβαση π.χ ρύθμιση μιας μηχανής. Όταν μια διεργασία είναι απαλλαγμένη 

από την παρουσία και την επίδραση συστηματικών αιτιών, λέγεται ότι βρίσκεται σε 

κατάσταση ελέγχου (in control). Σε αντίθετη περίπτωση, η διεργασία βρίσκεται εκτός 

ελέγχου (out of control).  

Στόχος του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι αφενός μεν να αναγνωρίζει και να θέτει 

εκτός διεργασίας τις συστηματικές αιτίες μεταβλητότητας και αφετέρου να βελτιώνει τη 

διεργασία με μείωση της μεταβλητότητας των τυχαίων αιτίων, εξασφαλίζοντας έτσι την 

ποιότητα των διεργασιών. Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας χωρίζεται σε τρείς κύριες 
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μεθόδους: τη Δειγματοληψία Αποδοχής (Acceptance Sampling), το Στατιστικό Έλεγχο 

Διεργασιών (Statistical Process Control) και το Σχεδιασμό Πειραμάτων (Design of 

Experiments). Στο Σχήμα 2.1 φαίνονται οι διάφορες φάσεις μιας διαδικασίας παραγωγής και 

πού συμβάλει η κάθε μέθοδος Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 

 
Σχήμα 2.1 Οι φάσεις της Διαδικασίας Παραγωγής 

Παρακάτω θα αναλύσουμε περιληπτικά όλες τις μεθόδους στα κύρια εργαλεία τους και στη 

συνεισφορά τους στον έλεγχο ποιότητας των διαφόρων διεργασιών παραγωγής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών.  

2.5.1 Δειγματοληψία Αποδοχής 

Η Δειγματοληψία Αποδοχής αποτελεί μια από τις τρεις μεγάλες περιοχές του σύγχρονου 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Σκοπός της είναι η αποδοχή ή η απόρριψη ενός δείγματος 

προϊόντων, με βάση τη συμμόρφωση τους ως προς ένα συγκεκριμένο πρότυπο (Stephens, 

2001). Αναπτύχθηκε μετά τη διαπίστωση ότι η 100% επιθεώρηση δεν είναι η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος για το διαχωρισμό των συμμορφούμενων (conforming) και μη 

συμμορφούμενων (non-conforming) προϊόντων (από οικονομικής πλευράς), είτε γιατί είναι  

φυσικά αδύνατη είτε γιατί είναι υπερβολικά ακριβή. Για παράδειγμα, όταν ο έλεγχος 

ποιότητας είναι καταστροφικός, όπως στις δοκιμές αυγών για σαλμονέλα ή στον έλεγχο 

συντριβής οχημάτων, τότε η Δειγματοληψία Αποδοχής είναι απαραίτητη.  

Τα επιθεωρούμενα δείγματα μπορεί να είναι πρώτες ύλες, ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα. 

Ωστόσο, επειδή τα σύγχρονα συστήματα ποιότητας στοχεύουν στην πρόληψη και όχι στην εκ 

των υστέρων επιθεώρηση, η Δειγματοληψία Αποδοχής δε συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση 

της ποιότητας, καθώς περιορίζεται στο διαχωρισμό των ελεγχόμενων παρτίδων. Μπορεί 
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όμως, να χρησιμοποιηθεί για τη διασφάλιση της ποιότητας. Χρησιμοποιείται στην αρχή 

(όπου επιθεωρούνται πρώτες ύλες), στη μέση (για τον έλεγχο ημικατεργασμένων προϊόντων), 

ή στο τέλος μιας διαδικασίας παραγωγής (για τον έλεγχο των τελικών προϊόντων). Στην αρχή 

μιας διαδικασίας, η Δειγματοληψία Αποδοχής περιλαμβάνει την επιθεώρηση πρώτων υλών, 

όπως για παράδειγμα καφάσια με φρούτα που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα εστιατόριο, 

κιβώτια γυάλινων πιάτων που θα πουληθούν σε ένα πολυκατάστημα ή χύτευσης μετάλλων 

που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα μηχανουργείο. Στο τέλος μιας διαδικασίας, η Δειγματοληψία 

Αποδοχής περιλαμβάνει την επιθεώρηση έτοιμων προϊόντων που προορίζονται για έναν 

πελάτη ή για ένα κέντρο διανομής. Παραδείγματα αυτής της περίπτωσης αποτελούν η τυχαία 

δοκιμή ενός ορισμένου αριθμού υπολογιστών από μία παρτίδα, για να διασφαλιστεί ότι 

πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και η τυχαία επιθεώρηση λαμπτήρων, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι δεν είναι ελαττωματικοί. 

Η Δειγματοληψία Αποδοχής αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου 

υποθέσεων, όπου η μηδενική υπόθεση είναι ότι η ποιότητα της παρτίδας είναι αποδεκτή. 

Ακόμα και όταν οι παρτίδες είναι της ίδιας ποιότητας, ορισμένες θα γίνουν αποδεκτές και 

άλλες θα απορριφθούν από τον έλεγχο αποδοχής, εξαιτίας των στατιστικών σφαλμάτων που 

χαρακτηρίζουν όλους τους ελέγχους υποθέσεων. Στόχος της Δειγματοληψίας Αποδοχής είναι 

να καθορίσει τα κριτήρια για αποδοχή ή απόρριψη με βάση το μέγεθος της παρτίδας, το 

μέγεθος του δείγματος καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης που θέλουμε να επιτύχουμε. Η 

Δειγματοληψία Αποδοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χαρακτηριστικά μέτρησης 

(acceptance sampling by variables) αλλά και για ποιοτικά χαρακτηριστικά (acceptance 

sampling by attributes), αν και πιο συχνά χρησιμοποιείται για ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

2.5.1.1 Δειγματοληπτικά σχήματα  

Τα δειγματοληπτικά σχήματα είναι σχήματα της Δειγματοληψίας Αποδοχής που καθορίζουν 

με ακρίβεια τις παραμέτρους της διαδικασίας δειγματοληψίας και τα κριτήρια 

αποδοχής/απόρριψης. Οι μεταβλητές που πρέπει να καθοριστούν περιλαμβάνουν το μέγεθος 

της παρτίδας N, το μέγεθος του δείγματος n που ελέγχεται από την παρτίδα, τον αριθμό των 

ελαττωματικών γ πέραν του οποίου μια παρτίδα απορρίπτεται, καθώς και τον αριθμό των 

δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν.   

Τα πιο απλά δειγματοληπτικά σχήματα είναι τα “μονά”, όπου ένα τυχαίο δείγμα λαμβάνεται 

από κάθε παρτίδα. Κάθε μονάδα του δείγματος εξετάζεται και χαρακτηρίζεται σαν “καλή” ή 

“κακή”. Ανάλογα με τον αριθμό των ελαττωμάτων, το σύνολο της παρτίδας είναι είτε 
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αποδεκτό ή απορριπτέο. Ένας άλλος τύπος δειγματοληπτικών σχημάτων είναι τα “διπλά”. 

Αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να επιθεωρηθεί το δείγμα για δεύτερη φορά αν τα 

αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου είναι  ασαφή. Επέκταση των διπλών δειγματοληπτικών 

σχημάτων αποτελούν τα πολλαπλά δειγματοληπτικά σχήματα. Αυτά είναι παρόμοια με τα 

διπλά δειγματοληπτικά σχήματα, με τη διαφορά ότι τα κριτήρια αποδοχής/απόρριψης 

καθορίζονται για περισσότερους από δυο ελέγχους δείγματος. Η απόφαση για το ποιο 

δειγματοληπτικό σχήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έχει  μεγάλη σχέση με το κόστος της 

δειγματοληψίας, το χρόνο που απαιτείται και το κόστος από τη μη διάγνωση κάποιου 

ελαττωματικού προϊόντος. Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές της Δειγματοληψίας 

Αποδοχής, το μέγεθος δείγματος και τα κριτήρια αποδοχής των σχημάτων αυτών 

προσδιορίζονται συνήθως με τη βοήθεια διεθνών προτύπων.   

2.5.1.2 Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας (Operating Characteristic Curve - 

OC) 

Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας OC δείχνει την πιθανότητα αποδοχής μια 

συγκεκριμένης παρτίδας. Το Σχήμα 2.2 δείχνει μια τυπική καμπύλη OC. Ο άξονας χ δείχνει 

το ποσοστό των ελαττωματικών μονάδων σε μια παρτίδα. Ο άξονας ψ δείχνει την πιθανότητα 

αποδοχής. Η χαρακτηριστική καμπύλη είναι ενδεικτική της διαχωριστικής ικανότητας ενός 

δειγματοληπτικού σχήματος ελέγχου. Γι’ αυτό, αν χρησιμοποιηθεί η 100 τοις εκατό 

επιθεώρηση τότε θα γίνονται αποδεκτές μόνο παρτίδες με μηδενικά ελαττώματα.  

 

Σχήμα 2.2 Χαρακτηριστική Καμπύλη Λειτουργίας OC 

Όταν η 100% επιθεώρηση δεν είναι δυνατή, τότε υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό 

ελαττωματικών μονάδων που θεωρείται ικανοποιητικό ως μέση στάθμη της παραγωγικής 
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διαδικασίας και λέγεται Αποδεκτή Στάθμη Ποιότητας (Acceptable Quality Level, AQL). 

Επίσης υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό ελαττωματικών  μονάδων που θεωρείται μη 

ικανοποιητικό ως μέση στάθμη της παραγωγικής διαδικασίας και λέγεται Απορριπτέα 

Στάθμη της Παραγωγικής διαδικασίας (Lot Tolerance Percent Defective, LTPD).  Η 

πιθανότητα απόρριψης μιας παρτίδας με αποδεκτή στάθμη ποιότητας είναι ο κίνδυνος 

παραγωγού α, ενώ η πιθανότητα αποδοχής μιας παρτίδας με απορριπτέα στάθμη ποιότητας 

είναι ο κίνδυνος πελάτη β. Ο κίνδυνος παραγωγού αντιστοιχεί στο στατιστικό σφάλμα 

πρώτου είδους και ο κίνδυνος πελάτη στο στατιστικό σφάλμα δεύτερου είδους του 

στατιστικού ελέγχου υποθέσεων, όπου η μηδενική υπόθεση είναι ότι η παρτίδα έχει αποδεκτή 

στάθμη ποιότητας.  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα στατιστικά κριτήρια σχεδίασης των σχημάτων ελέγχου 

αποδοχής και τα αντίστοιχα πρότυπα δε λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία του κόστους 

ποιότητας που σχετίζονται με την επιλογή του σχήματος και επηρεάζονται από αυτήν. 

Αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου ποιότητας και όλων των τεχνικών οργάνωσης 

παραγωγής είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία ενός συστήματος και από οικονομική 

άποψη. Κατά συνέπεια, το θεωρητικό βέλτιστο σχήμα ελέγχου αποδοχής είναι εκείνο που 

ελαχιστοποιεί και το συνολικό κόστος ποιότητας παράλληλα με το επιθυμητό επίπεδο 

ποιότητας του ελεγχόμενου χαρακτηριστικού ποιότητας. 

2.5.2 Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών 

Ο Στατιστικός  Έλεγχος  Διεργασιών  περιλαμβάνει διάφορα χρήσιμα στατιστικά εργαλεία 

για τον έλεγχο ποιότητας μιας διεργασίας,   για   την   οποία   είναι   δυνατόν   να   υπάρξουν 

αριθμητικά  δεδομένα  είτε  αυτή  είναι  παραγωγική  διαδικασία είτε οικονομική  λειτουργία,  

όπως  προμήθειες,  πωλήσεις  ή διανομή. Χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους για τον 

εντοπισμό και τον έλεγχο των συστηματικών αιτίων μεταβολής μιας διεργασίας, ώστε να 

προβλέψει σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μη συμμορφούμενα 

προϊόντα. Θεωρείται ως η σημαντικότερη μέθοδος Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και έχει 

μελετηθεί εκτενώς. 

 Ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών βασίζεται  στον  έλεγχο  των  λειτουργιών  της  

παραγωγής και  όχι  στον  έλεγχο  του  τελικού  προϊόντος,  με  στόχο  τη διασφάλιση της 

ποιότητας του προϊόντος πριν από τον τελικό έλεγχό του και την αποφυγή αυστηρών τελικών 

επιθεωρήσεων που αυξάνουν το κόστος ελέγχου ποιότητας. Τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του Στατιστικού ελέγχου Διεργασιών είναι η σταθεροποίηση της  παραγωγής  
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μέσα  στα επιθυμητά  όρια,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  η απαιτούμενη  ομοιομορφία  στα  

παραγόμενα προϊόντα και η πρόληψη   των   λαθών   της   παραγωγικής διαδικασίας     ώστε     

να αποφεύγεται ή τουλάχιστον να περιορίζεται η παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων. 

Τα πιο σημαντικά εργαλεία του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας είναι τα Διαγράμματα 

Ελέγχου (Nelson, 1984). Ο κύριος σκοπός τους είναι να ανιχνεύσουν τις βασικές αλλαγές 

καθώς και άλλες μη τυχαίες συμπεριφορές των δεδομένων, που μπορεί να σημαίνουν ότι μια 

διεργασία είναι εκτός ελέγχου και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες. Εκτός από τα Διαγράμματα 

Ελέγχου, και άλλα σημαντικά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τους 

οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα και να βελτιώσουν τις διεργασίες τους, μερικά από 

τα οποία είναι τα εξής: το Φύλλο Ελέγχου (Check Sheet), το Διάγραμμα Αιτίας-

Αποτελέσματος (Cause-and-Effect Sheet), το Διάγραμμα Pareto, το Διάγραμμα Διασποράς 

(Scatter Diagram), το Ιστόγραμμα (Histogram) και το Διάγραμμα Συγκέντρωσης 

Ελαττωμάτων. Όλα αυτά μαζί αποτελούν τα 7 σημαντικότερα εργαλεία του Στατιστικού 

Ελέγχου Διεργασίας, γνωστά ως “the magnificent 7” (Snee, 1990). Εκτός των παραπάνω, 

έχουν αναπτυχθεί διαγράμματα τα οποία απευθύνονται σε πολυμεταβλητές διεργασίες, οι 

οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας των 

διεργασιών, με τα πολυμεταβλητά Shewhart, το Πολυμεταβλητό Συσσωρευτικού 

Αθροίσματος (Multivariate Cumulative Sum, MCUSUM) και το Πολυμεταβλητό Εκθετικά 

Σταθμισμένου Διακινουμένου Μέσου (Multivariate Exponentially Weighted Moving 

Average, MEWMA) διάγραμμα να είναι τα σημαντικότερα αυτών (Mason and Young, 2002).  

2.5.2.1 Διαγράμματα Ελέγχου  

Τα Διαγράμματα Ελέγχου δείχνουν τη μεταβολή μιας μέτρησης στο χρόνο. Τα σημεία 

μέτρησης απεικονίζονται σε ένα χ-y επίπεδο, με τον άξονα x να αντιπροσωπεύει συνήθως το 

χρόνο. Σκοπός των Διαγραμμάτων Ελέγχου είναι να δείξουν πότε μια διαδικασία είναι εντός 

ή εκτός ελέγχου. Το X Διάγραμμα Ελέγχου Shewhart είναι το πιο γνωστό Διάγραμμα 

Ελέγχου για την παρακολούθηση της μέσης τιμής της κατανομής (συνήθως κανονική 

κατανομή) ενός χαρακτηριστικού των προϊόντων που παράγονται από μια παραγωγική 

διεργασία. Ένα τυπικό Διάγραμμα Ελέγχου Shewhart χρησιμοποιεί “3-σίγμα” όρια ελέγχου 

(τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.27% λανθασμένων συναγερμών) και μας δίνει ένδειξη 

εκτός ελέγχου διεργασίας (μετατόπιση του μέσου διεργασίας) εάν ένα σημείο βρεθεί εκτός 

των ορίων ελέγχου.  
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Σχήμα 2.3 Παράδειγμα Διαγράμματος Ελέγχου 

Το Σχήμα 2.3 δείχνει ένα παράδειγμα ενός τυπικού Διαγράμματος Ελέγχου. Στο σχήμα, εκτός 

από τις παρατηρούμενες τιμές του χαρακτηριστικού ποιότητας που παρακολουθείται και οι 

οποίες έχουν παρασταθεί με σημεία τα οποία έχουν συνδεθεί με μια τεθλασμένη γραμμή, 

έχουν σχεδιαστεί και άλλες τρεις γραμμές. Η κεντρική γραμμή (center line, CL) ή μέσο 

επίπεδο της διεργασίας παριστάνει συνήθως τη μέση τιμή (mean value) των τιμών του 

χαρακτηριστικού ποιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη λειτουργία μιας εντός ελέγχου 

διεργασίας ή την τιμή στόχο του προϊόντος. Οι δύο ακραίες γραμμές ονομάζονται “άνω” και 

“κάτω” όρια ελέγχου (upper and lower control limits, UCL and LCL). Όσο οι τιμές του 

χαρακτηριστικού ποιότητας εμφανίζονται εντός των ορίων ελέγχου και η συμπεριφορά τους 

είναι “τυχαία”, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διεργασία παραμένει εντός ελέγχου και δε 

χρειάζεται να προβούμε σε κάποια διορθωτική ενέργεια. Αν όμως κάποιο σημείο βρεθεί 

εκτός των ορίων ελέγχου, λέμε ότι υπάρχει ένδειξη ότι η διεργασία είναι εκτός ελέγχου, 

οπότε αντιμετωπίζουμε κατάσταση συναγερμού (alarm) και πρέπει να προχωρήσουμε σε 

έρευνα για να ανακαλύψουμε τις συστηματικές αιτίες μεταβλητότητας που είναι υπεύθυνες 

για αυτή τη συμπεριφορά και, αν κριθεί απαραίτητο, να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη και στην περίπτωση που όλα τα σημεία βρίσκονται 

εντός των ορίων ελέγχου, αλλά συμπεριφέρονται με ένα συστηματικό ή μη τυχαίο τρόπο, 

τότε και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διεργασία είναι εκτός ελέγχου.  
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2.5.2.2 Φύλλο Ελέγχου (Check Sheet)  

Η συλλογή στοιχείων σε μια διεργασία μπορεί συχνά να είναι αδόμητη. Η χρησιμότητα του 

φύλλου ελέγχου έγκειται στη συνοπτική παρουσίαση στοιχείων με τρόπο που διευκολύνει 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η συλλογή στοιχείων είναι σημαντική, διότι αποτελεί το 

σημείο εκκίνησης για στατιστική ανάλυση. Το Φύλλο Ελέγχου είναι ένας πίνακας ή ένα 

έντυπο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της συχνότητας ή του αριθμού των 

εμφανίσεων ενός συγκεκριμένου γεγονότος (Πίνακας 2.3). Ενδεικτικά, ένα Φύλλο Ελέγχου 

μπορεί να περιλαμβάνει: το είδος, τη χρονική διάρκεια και τον αριθμό συγκεκριμένων 

συμβάντων, το κόστος και τα παρακολουθούμενα χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα της 

χρήσης ενός Φύλλου Ελέγχου είναι ο συμπερασματικός τρόπος εμφάνισης των στοιχείων και 

η ευκολία στη χρήση. Επίσης, διευκολύνει στην αναγνώριση της αιτίας ενός προβλήματος 

ποιότητας, ενώ χρησιμοποιείται συνήθως παράλληλα με την καταχώρηση στοιχείων σε βάση 

δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Πίνακας 2.3 Παράδειγμα Φύλλου Ελέγχου 

Προβλήματα στο υπηρεσιακό τηλεφωνικό δίκτυο ISPBX 

Περίοδος  Ιούνιος 2001 

Όνομα Πέτρος Οικονόμου 

Οι βλάβες οφείλονται σε: Σύνολο 

Α. Άγνοια χρήσης συσκευών από το χρήστη ΙΙΙΙΙΙ 6 

Β. Χαλασμένη συσκευή Ι 1 

Γ. Χαλασμένο καλώδιο συσκευής - ακουστικού ΙΙ 2 

Δ. Καλωδίωση μέχρι τον κατανεμητή  Ι 1 

Σύνολο 10 

2.5.2.3 Διάγραμμα Αιτίας-Αποτελέσματος (Cause-and-Effect Sheet) 

Αιτία είναι μια κατάσταση η οποία τελικά παράγει ένα αποτέλεσμα. Το Διάγραμμα Αιτίας-

Αποτελέσματος αναπαριστά τις σχέσεις μεταξύ ενός αποτελέσματος και του πιθανού αιτίου 

που το επηρεάζει. Σκοπός του είναι ο εντοπισμός των συνιστωσών των χαρακτηριστικών 

ποιότητας και των διαφόρων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Παράδειγμα Διαγράμματος 

Αιτίας-Αποτελέσματος είναι αυτό του Σχήματος 2.4. Τα διαγράμματα αυτά αναφέρονται και 

ως διαγράμματα Ishikawa (από τον Kaoru Ishikawa που τα εισήγαγε το 1943) ή και ως 

διαγράμματα Fishbone (ψαροκόκαλου). 
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Σχήμα 2.4 Παράδειγμα διαγράμματος Αιτίας-Αποτελέσματος 

2.5.2.4 Διάγραμμα Pareto 

Η χρήση του Διαγράμματος Pareto γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με το Διάγραμμα Αιτίας-

Αποτελέσματος και στηρίζεται στην αρχή του Pareto που λέει ότι: το 80% ενός προβλήματος 

οφείλεται μόνο στο 20% των πιθανών αιτίων, ενώ μόνο το 20% του συγκεκριμένου 

προβλήματος οφείλεται στο 80% των πιθανών αιτίων. Η φιλοσοφία δηλαδή αυτού του 

εργαλείου είναι ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της 

ποιότητας στα λίγα αλλά ζωτικά αίτια του εκάστοτε προβλήματος και να μη σπαταλούμε 

πολύτιμο χρόνο με τα πολλά και ασήμαντα. Έτσι η ανάλυση Pareto έχει ως σκοπό να 

διαχωρίσει τις σημαντικές πλευρές ενός προβλήματος από τις λιγότερο σημαντικές. Το 

Σχήμα 2.5 δείχνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Διαγράμματος Pareto. 

 

 
Σχήμα 2.5 Παράδειγμα Διαγράμματος Pareto 
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2.5.2.5 Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram) 

Το Διάγραμμα Διασποράς είναι ένα γράφημα για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. Η μια μεταβλητή απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και η άλλη σχεδιάζεται 

στον κάθετο άξονα. Αν οι μεταβλητές είναι συσχετισμένες, τότε τα σημεία στο γράφημα 

ακολουθούν την πορεία μιας γραμμής ή καμπύλης. Τα δεδομένα συλλέγονται σε ζεύγη (xi,yi) 

και απεικονίζονται σε ένα απλό διάγραμμα, όπως αυτό του Σχήματος 2.6. Χρησιμοποιείται 

για να εξετάσει τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος και για την αναζήτηση βαθύτερων αιτιών 

στα επισημασμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η μια μεταβλητή να 

αντιπροσωπεύει την θερμοκρασία τήγματος μιας διεργασίας συγκόλλησης και η άλλη 

μεταβλητή το ποσοστό ελαττωματικών που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα. Ανάλογα με 

την συσχέτιση που θα προκύψει (θετική, αρνητική, απροσδιόριστη) προκύπτει και κατά πόσο 

επηρεάζει η θερμοκρασία τήγματος τα προϊόντα συγκόλλησης.  

 

 

Σχήμα 2.6 Παράδειγμα Διαγράμματος Διασποράς 

2.5.2.6 Ιστόγραμμα (Histogram) 

Το Ιστόγραμμα είναι ένα εξειδικευμένο είδος ραβδογραμμάτων. Απεικονίζει γραφικά τη 

συχνότητα συγκεκριμένου μεγέθους, με σκοπό την αναγνώριση της κατανομής και 

διασποράς των τιμών του μεγέθους αυτού. Η μορφή του ιστογράμματος μιας σειράς 

δεδομένων μπορεί να μας δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα Ιστογράμματος είναι αυτό του Σχήματος 2.7. Για παράδειγμα, στις μετρήσεις 

ενός δείγματος όπου ελέγχεται η διάμετρος ως χαρακτηριστικό ποιότητας ενός προϊόντος ο 

οριζόντιος άξονας θα μπορούσε να αναπαριστά τη διάμετρο και ο κάθετος άξονας την 
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συχνότητα εμφάνισης. 

 

 

Σχήμα 2.7 Παράδειγμα Ιστογράμματος 

2.5.2.7 Διάγραμμα Συγκέντρωσης Ελαττωμάτων 

Το Διάγραμμα Συγκέντρωσης Ελαττωμάτων είναι ένα απλό οπτικό εργαλείο που βοηθά στη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Μπορεί να είναι ένα σχέδιο ή μια εικόνα που 

χρησιμοποιείται για να δείξει τα διάφορα ελαττώματα σε ένα προϊόν. Για παράδειγμα στο 

Σχήμα 2.8, στην κύρια όψη ενός προϊόντος σημειώνονται οι θέσεις (περιοχές) που 

εμφανίζονται τα ελαττώματα. Έτσι, το διάγραμμα αυτό βοηθάει στην ανίχνευση των 

συστηματικών αιτιών της παραγωγικής διαδικασίας που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία 

αυτών των ελαττωμάτων.  

 

 

Σχήμα 2.8 Παράδειγμα Διαγράμματος Συγκέντρωσης Ελαττωμάτων 
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2.5.2.8 Πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου 

O Πολυμεταβλητός Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

παρακολούθησης δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών ενός προϊόντος. Η ανάγκη 

χρησιμοποίησης του Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας προέκυψε από τη 

διαπίστωση ότι η ποιότητα ενός προϊόντος μπορεί να σχετίζεται με περισσότερα του ενός 

ποιοτικά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά.  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία στον έλεγχο ποιότητας είναι τα 

Διαγράμματα Ελέγχου. Αυτά παρακολουθούν την μεταβλητή ποιότητας μιας διεργασίας και 

πως αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο. Στην πράξη όμως, πολλές αν όχι οι περισσότερες 

διεργασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών είναι πολυμεταβλητές, εξαρτιούνται 

δηλαδή από περισσότερες από μια μεταβλητές.  Αν και μια πιθανή λύση για την 

παρακολούθηση της ποιότητας μιας τέτοιας διεργασίας είναι η εφαρμογή των Διαγραμμάτων 

Ελέγχου σε κάθε μεταβλητή χωριστά, αυτό κρίνεται ανεπαρκές και μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. Γι αυτό απαιτούνται πολυμεταβλητές μέθοδοι που εξετάζουν τις 

μεταβλητές από κοινού.  Ωστόσο, τα πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου είναι λιγότερο 

δημοφιλή από τα μονομεταβλητά. Εκτός της σχετικής δυσκολίας που έχουν στον υπολογισμό 

τους, υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες δυσκολίες που μειώνουν την εφαρμοσιμότητα τους. Για 

παράδειγμα, σε αντίθεση με τα μονομεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου, η κλίμακα των τιμών 

που εμφανίζονται στα πολυμεταβλητά διαγράμματα δεν συνδέεται με τις κλίμακες της κάθε 

μεταβλητής που παρακολουθείται. Έτσι, όταν δίνεται ένα σήμα εκτός ελέγχου από το 

πολυμεταβλητό διάγραμμα, είναι δύσκολο να καθοριστεί ποια μεταβλητή προκάλεσε αυτό το 

σήμα.  

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η παρακολούθηση ενός μόνο χαρακτηριστικού κρίνεται 

αναξιόπιστη, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Η 

παρακολούθηση κάθε ενός Διαγράμματος Ελέγχου ξεχωριστά δεν μπορεί να δώσει 

πληροφορίες για το αν οι μεταβλητές που διαχειριζόμαστε συσχετίζονται. Αντίστοιχα, 

μπορούμε να πούμε ότι ο καταναλωτής δεν εκλαμβάνει κάθε μία μεταβλητή ενός προϊόντος 

ξεχωριστά, αλλά τις θεωρεί όλες από κοινού (σαν μία) κατά την επιλογή ενός προϊόντος. Σε 

καμία περίπτωση οι μεταβλητές δεν είναι ασυσχέτιστες. Αυτό οδήγησε τους MacGregor και 

Kourti (1995) να μιλάνε με αμφιβολία για την ικανότητα των μονομεταβλητών 

Διαγραμμάτων Ελέγχου όσον αφορά τον προσδιορισμό της ποιότητας ενός παραγόμενου 

προϊόντος. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλές περιπτώσεις στις οποίες η ταυτόχρονη παρακολούθηση 

δύο ή περισσότερων συσχετισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών κρίνεται αναγκαία. Καθώς 
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όμως αυξάνεται ο αριθμός των ποιοτικών μετρήσιμων μεταβλητών, αυξάνεται και η δυσκολία 

να τις παρακολουθούμε. Γενικά, αν έχουμε p στατιστικά ανεξάρτητες ποιοτικές μεταβλητές 

για την παραγωγή ενός ξεχωριστού προϊόντος και το  Διάγραμμα Ελέγχου έχει P{σφάλμα 

τύπου Ι}=α, τότε η πραγματική πιθανότητα του σφάλματος Ι που ενσωματώνει όλη την 

παραγωγική διαδικασία είναι η α'=1-(1-α)p και η πιθανότητα ότι όλες οι p μεταβλητές θα 

σχεδιαστούν ταυτόχρονα μέσα στα όρια ελέγχου όταν η διαδικασία είναι εντός ελέγχου είναι 

P{όλοι οι p μέσοι είναι εντός ελέγχου}=(1 - α )p. Αν οι μεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες, 

τότε είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε την α' της παραγωγικής διαδικασίας.  

Η πρώτη έρευνα στον Πολυμεταβλητό Έλεγχο Ποιότητας έγινε από τον Hotelling (1947). 

Τρία από τα πιο σημαντικά Πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου είναι τα Πολυμεταβλητά 

Διαγράμματα Ελέγχου Shewhart (για παράδειγμα το Hotelling T2, το οποίο παρακολουθεί το 

μέσο διάνυσμα μιας διεργασίας), το Πολυμεταβλητό Συσσωρευτικού Αθροίσματος 

(Multivariate Cumulative Sum, MCUSUM) και το Πολυμεταβλητό Εκθετικά Σταθμισμένου 

Διακινουμένου Μέσου (Multivariate Exponentially Weighted Moving Average, MEWMA).  

Αρκετές εργασίες αναφέρονται στην βιβλιογραφία που αφορούν πολυμεταβλητές διεργασίες 

ελέγχου (ενδεικτικά αναφέρονται: (Hicks, 1955), (Alt, 1985), (Jackson, 1985), (Healy, 1987), 

(Crossier, 1988), (Lowry et al., 1992), (Tracy, Young and Mason, 1992), (Pignatiello and 

Runger, 1990), (Montgomery, 1996), (Sullivan and Woodall, 1996)).  

2.5.3 Σχεδιασμός Πειραμάτων 

O Σχεδιασμός Πειραμάτων επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας κατά τη φάση του 

σχεδιασμού προϊόντων, διεργασιών παραγωγής και υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών 

πειραμάτων (Logothetis and Wynn, 1995). Ο στόχος των σχετικών τεχνικών είναι η 

επιβεβαίωση υποθέσεων ή η διερεύνηση σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραμέτρων του 

εξεταζόμενου συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται ύστερα από πειράματα και με μια σειρά από 

δοκιμές που πραγματοποιούνται κάνοντας αλλαγές στα δεδομένα και παρατηρώντας τις 

αντίστοιχες αλλαγές στα εξαγόμενα.  

Τα πειράματα γίνονται για να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος. Κάθε 

πείραμα περιλαμβάνει τις διαδοχικές ενέργειες της υπόθεσης, του πειράματος, της ανάλυσης 

και των συμπερασμάτων. Αρχικά το πείραμα ξεκινάει με μια αρχική υπόθεση. Στη συνέχεια, 

το πείραμα περιλαμβάνει δοκιμές, ώστε να διερευνηθεί η αρχική υπόθεση. Έπειτα γίνεται η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από το πείραμα και τέλος, εξάγονται 
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συμπεράσματα, στα οποία γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική υπόθεση του 

πειράματος και λαμβάνεται απόφαση για το αν θα υπάρξει επαναλαμβανόμενη υπόθεση, νέο 

πείραμα και επανάληψη των παραπάνω ενεργειών.  

Στόχοι των πειραμάτων είναι να βρεθούν οι παράμετροι που έχουν σημαντική επιρροή στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς και οι κατάλληλες ρυθμίσεις αυτών των παραμέτρων, ώστε το 

αποτέλεσμα να έχει μικρή μεταβλητότητα και η ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας να μην 

είναι ευαίσθητη στη διακύμανση των παραμέτρων αυτών. Έτσι, η στατιστική ανάλυση των 

πειραματικών δεδομένων παρέχει δυνατότητες για βέλτιστο σχεδιασμό μιας διεργασίας, 

εντοπίζοντας τις παραμέτρους που έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών ή σε μια παραγωγική διαδικασία, επισημαίνοντας αλληλοεπιδράσεις, και, τέλος, 

μοντελοποιώντας τις επιδράσεις των κρίσιμων παραμέτρων πάνω στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά μιας διεργασίας.  

2.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο παραδοσιακός τρόπος διασφάλισης ποιότητας είναι μέσω των μεθόδων του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας. Μεταξύ άλλων, η ποιότητα παρακολουθείται σε όλα τα στάδια 

παραγωγής ενός προϊόντος αλλά και στο ίδιο το τελικό προϊόν με τις μεθόδους που έχουν 

περιγραφεί στις προηγούμενες ενότητες, και όταν εμφανιστεί απόκλιση από τις προδιαγραφές 

εγείρονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για τη διόρθωση και επαναφορά του 

επιπέδου ποιότητας στα αποδεκτά όρια. Όμως, όσο η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα στις 

διαδικασίες παραγωγής αυξάνεται, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις στον έλεγχο 

ποιότητας, γεγονός που οδηγεί στην αναζήτηση νέων εργαλείων που θα ανταποκρίνονται 

καλύτερα στα νέα δεδομένα. 

Μία από τις σημαντικότερες ελλείψεις του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι το γεγονός 

ότι δεν μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει από μόνο του ως εργαλείο αποφάσεων, διότι παρόλο 

που μπορεί να διαπιστώνονται αυξημένες αστοχίες, αυτές δεν οδηγούν πάντοτε στην ανάγκη 

λήψης διορθωτικών μέτρων, όταν η συνολική λειτουργία της επιχείρησης είναι κερδοφόρα. 

Είναι όμως τεκμηριωμένο ότι δεν είναι απαραίτητο να περιοριστούν όλες οι συστηματικές 

αιτίες προκειμένου να δοθεί η βέλτιστη λύση. Μια άλλη σημαντική έλλειψη προκύπτει όταν 

τα πραγματικά ποιοτικά προβλήματα των ελεγχόμενων διαδικασιών είναι πολύ δύσκολο να 

περιγραφούν από μία μαθηματική προσέγγιση (Kolesar, 1993), όπως αυτή που δίνουν οι 
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στατιστικές μέθοδοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Συνήθως όμως, μια διαδικασία 

μπορεί λόγω της επίδρασης συστηματικών αιτίων, όπως διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, να 

εμφανίζεται σε μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις. Μια διαδικασία μπορεί να γίνει 

ακόμα πιο περίπλοκη εάν υπάρχει ταυτόχρονα επίδραση αρκετών τέτοιων αιτίων. Αυτό που 

έχει σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να δοθεί μια λογική λύση παρά μια βέλτιστη 

μαθηματική διατύπωση που μπορεί να μην δίνει και την πιο οικονομικά και πρακτικά 

συμφέρουσα λύση.  

Επίσης, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για πλήρη αυτοματοποίηση όλων των 

διεργασιών, ακόμα και αυτών του ελέγχου ποιότητας, υπάρχει έλλειψη στη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση αφού οι κλασικές προσεγγίσεις δεν παρέχουν την επιθυμητή αυτοματοποίηση. 

Επιπλέον, οι κλασικές μέθοδοι Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας δεν μπορούν να 

απεικονίσουν  την ακριβή κατάσταση μιας διεργασίας ούτε να προσαρμοστούν σε νέες 

αλλαγές, χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν τονιστεί ως επιθυμητά για ένα σύστημα 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας πραγματικού χρόνου σε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο 

βιομηχανικό περιβάλλον (Jacob and Luke, 1993).  

Τέλος, στα κλασικά Διαγράμματα Ελέγχου γίνονται υποθέσεις ότι τα δεδομένα που 

συλλέγονται, όταν η διεργασία είναι υπό έλεγχο, ακολουθούν ανεξάρτητες κανονικές 

κατανομές. Ακόμη όμως και αν η υπόθεση της κανονικότητας παραβιάζεται σε μικρό ή 

μέτριο βαθμό, τα Διαγράμματα Ελέγχου εξακολουθούν να λειτουργούν αρκετά καλά. Πιο 

σημαντική για τα Διαγράμματα Ελέγχου είναι η υπόθεση της ανεξαρτησίας των δεδομένων. 

Τα συνηθισμένα Διαγράμματα Ελέγχου δε λειτουργούν καλά, αν τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας παρουσιάζουν συσχέτιση στο χρόνο. Σε ορισμένες διεργασίες η υπόθεση 

ασυσχέτιστων ή ανεξάρτητων δεδομένων δεν ισχύει ούτε κατά προσέγγιση, π.χ., σε χημικές 

διεργασίες όπου διαδοχικές μετρήσεις των χαρακτηριστικών διεργασίας έχουν υψηλή 

συσχέτιση, οπότε σε αυτή την περίπτωση το Διάγραμμα Ελέγχου μπορεί να δώσει 

λανθασμένα σήματα (Cook and Chiu, 1998). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σχετικές μεταβλητές 

πρέπει να θεωρηθούν από κοινού.  

Τη λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα καλούνται πλέον να δώσουν οι τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης, εμπλουτίζοντας το Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, ώστε να 

ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Εκτός από την αυτοματοποίηση των διεργασιών ελέγχου 

ποιότητας που μπορούν να προσφέρουν, αξιοποιούν το κέρδος της πληροφορίας που 

παρέχεται από τα παραδείγματα  (Kohani and John, 1997), παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες 

πληροφορίες, καθοριστικές για τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας.  Επίσης, μπορούν 
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επιτυχώς να διαχειριστούν τα πολυμεταβλητά και πολύπλοκα περιβάλλοντα που προκάλεσε η 

αυτοματοποίηση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια και τον τεράστιο όγκο δεδομένων που 

προκύπτει από αυτά, αλλά και να διαχειριστούν τυχόν συσχετίσεις δεδομένων που οι 

κλασικές προσεγγίσεις Στατιστικού Ελέγχου δεν μπορούν. 

2.7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο ρόλος του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι η πρόληψη και ο 

εντοπισμός προβλημάτων ποιότητας, η βελτίωση της ποιότητας, η μείωση του κόστους 

παραγωγής και η μείωση ελαττωματικών προιόντων. Πολλές εφαρμογές Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν 

διαφορετικούς τομείς. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι 

βιομηχανίες χάλυβα, ελαστικών, καουτσούκ, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων (Kourti 

et al., 1996). Ωστόσο, οι εξελίξεις της τεχνολογίας οδήγησαν στην πολυπλοκότητα των 

διεργασιών και παράλληλα σε υψηλότερες απαιτήσεις για το επίπεδο ποιότητας.  

Όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία (MacGregor and Kourti, 1995), οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι ανεπαρκείς για τις περισσότερες 

σύγχρονες βιομηχανικές διεργασίες. Με την αυτοματοποίηση της παραγωγής προϊόντων και 

της παροχής υπηρεσιών και με τη χρήση αυτόματων υπολογιστικών συστημάτων, 

συλλέγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που αφορούν εκατοντάδες μεταβλητών μιας 

διεργασίας (Drejer and Skaue, 2007). Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν επιτυχώς από ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας για την 

εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών, την παρακολούθηση και την διάγνωση της απόδοσης 

μιας διεργασίας.  

Σκοπός του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι η εγγύηση  για  καλή  ποιότητα των  

τελικών  προϊόντων  και υπηρεσιών και η ανάπτυξη ακριβέστερων μέσων ελέγχου, με 

ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ελέγχου ποιότητας. Πλεονεκτήματα του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας είναι η στατιστική διερεύνηση της πορείας της διαδικασίας παραγωγής, η 

αποφυγή απόρριψης και επιδιόρθωσης, και η εξασφάλιση ομοιογενούς ποιότητας. 

Καταλυτικό παράγοντα τα επόμενα χρόνια στην εξέλιξη του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 

αναμένεται να παίξουν οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες 

μεθόδους και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ακόμα ισχυρότερων εργαλείων για τον έλεγχο 

ποιότητας (βλ. για παράδειγμα, Tsironis et al., 2005). Όπως προκύπτει από την εκτενή 
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ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4, ο εμπλουτισμός του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης προσφέρει πολλές 

δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση. 





Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

Στόχος της Μηχανικής Μάθησης είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών ώστε να χρησιμοποιούν 

παραδείγματα δεδομένων ή προηγούμενη εμπειρία για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. 

Τα τελευταία χρόνια η Μηχανική Μάθηση αποτελεί κυρίαρχη προσέγγιση για πολλές εφαρμογές. 

Μεταξύ αυτών είναι και ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Το κεφάλαιο αυτό κάνει μια σύντομη 

αναφορά στο αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης και στις κυριότερες τεχνικές της, οι οποίες έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 





Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τελειώνοντας στο προηγούμενο κεφάλαιο τη συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού 

υπόβαθρου του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις, καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα ότι ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας χρειάζεται να βελτιωθεί και να 

εξελιχθεί, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Ένας τρόπος για να βελτιωθούν οι 

μέθοδοι Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, είναι μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή 

Νοημοσύνη έγινε δημοφιλής λόγω της ικανότητας των συστημάτων της να μαθαίνουν από 

την εμπειρία που αποκτούν και να χειρίζονται την αβεβαιότητα, ώστε να μπορούν να 

επιλύουν θέματα όπως η μη εγκυρότητα και πολυπλοκότητα της πληροφορίας. Μεταξύ των 

διαθέσιμων εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα Έμπειρα Συστήματα και οι τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης είναι εκείνα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επίλυση 

θεμάτων διασφάλισης ποιότητας.  

Η Μηχανική Μάθηση παρέχει τεχνικές στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας που βοηθούν όχι 

μόνο στην πρόληψη των ελαττωματικών, όπως για παράδειγμα κάνουν τα Διαγράμματα 

Ελέγχου τα οποία προειδοποιούν ότι μια διαδικασία μπορεί να είναι εκτός ελέγχου 

περιορίζοντας έτσι την παραγωγή άλλων ελαττωματικών, αλλά και στην ανίχνευσή τους. 

Αυτή η δυνατότητα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης μπορεί να δώσει επιπλέον 

πληροφορίες στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, όπως για παράδειγμα αναγνώριση της αιτίας 

της βλάβης, οδηγώντας έτσι σε άμεση διόρθωση ενός προβλήματος μιας παραγωγικής 

διαδικασίας. Η συμβολή της Μηχανικής Μάθησης καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος των 

μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και, επομένως, έχει χρησιμοποιηθεί στη 

Δειγματοληψία Αποδοχής, στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, αλλά και στο Σχεδιασμό 

Πειραμάτων.   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η επιστημονική περιοχή της Μηχανικής Μάθησης, η 

οποία αποτελεί πλέον την κυρίαρχη προσέγγιση στον αυτόματο έλεγχο ποιότητας. 

Παρακάτω, δίνεται ο ορισμός της Μηχανικής Μάθησης και παρουσιάζονται συνοπτικά 

μερικές από τις βασικότερες τεχνικές της οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση 

των στατιστικών μεθόδων του ελέγχου ποιότητας. 
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3.2 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Η έρευνα στη Μηχανική Μάθηση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940, όταν προτάθηκε το πρώτο 

μοντέλο μάθησης με νευρικό σύστημα, γνωστό ως perceptron (McCulloh and Pitss 1943). 

Σήμερα, η Μηχανική Μάθηση είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές της Τεχνητής 

Νοημοσύνης και αυτό φαίνεται από το πλήθος των συνεδρίων και δημοσιεύσεων τόσο στην 

περιοχή της Μηχανικής Μάθησης όσο και σε παραπλήσιες περιοχές (ενδεικτικά αναφέρονται 

τα συνέδρια “International Conference on Machine Learning” και  “European Conference on 

Machine Learning”). Η Μηχανική Μάθηση είναι η ικανότητα μάθησης ενός συστήματος να 

αποκτά νέα γνώση κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται και να βελτιώνει με την επανάληψη τον τρόπο με τον οποίο 

δραστηριοποιείται. 

Η έννοια της μάθησης σε ένα γνωστικό σύστημα μπορεί να συνδεθεί με δύο βασικές 

ιδιότητες: την ικανότητά του συστήματος στην απόκτηση επιπλέον γνώσης κατά την 

αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, και την ικανότητά του 

συστήματος να βελτιώνει με την επανάληψη τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί μία ενέργεια. 

Οπότε, συστήματα με ικανότητα Μηχανικής Μάθησης είναι σε θέση να μεταβάλλονται 

διαρκώς προς το καλύτερο, αναφορικά με τις λειτουργίες που είναι σε  θέση να εκτελέσουν, 

να μεταβάλουν τη βάση γνώσης τους είτε μετασχηματίζοντας την εσωτερική τους δομή (π.χ. 

νευρωνικά δίκτυα) ή αποκτώντας επιπλέον γνώση (π.χ. έμπειρα συστήματα) και να εκτελούν 

γενικεύσεις, δηλαδή να αγνοούν χαρακτηριστικά και ιδιότητες που δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά της έννοιας/ενέργειας που πρέπει να μάθουν. 

Ο γενικότερος στόχος της Μηχανικής Μάθησης είναι ο προγραμματισμός υπολογιστών ώστε 

να χρησιμοποιούν παραδείγματα δεδομένων ή προηγούμενη εμπειρία για την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος (Alpaydin, 2004). Σύμφωνα με τον Mitchel (1997), “ένα 

πρόγραμμα υπολογιστή μαθαίνει από μια εμπειρία Ε αναφορικά με μια τάξη καθηκόντων Τ 

και με μέτρο αξιολόγησης Ρ, εάν η απόδοση του σχετικά με την τάξη καθηκόντων Τ, όπως 

μετράται από το μέτρο αξιολόγησης Ρ, βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου”. Μια 

πληθώρα από τεχνικές Μηχανικής Μάθησης έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Οι τεχνικές αυτές 

κατατάσσονται σε δύο κύριες ομάδες: μάθηση με επίβλεψη (ή μάθηση από παραδείγματα) 

και μάθηση χωρίς επίβλεψη (ή μάθηση από παρατήρηση) (Hastie et al, 2001) (Πίνακας 3.1). 

Στις τεχνικές αυτές πρέπει να προσθέσουμε τους γενετικούς αλγόριθμους (genetic algorithms) 

και την ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), καθώς επίσης και μια πλειάδα από 
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υβριδικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση. 

Πίνακας 3.1 Βασικότερες Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

Μάθηση με επίβλεψη ή 

από παραδείγματα 

Μάθηση Εννοιών (Concept Learning) 

Δέντρα Απόφασης ή Ταξινόμησης (Decision Trees) 

Μάθηση Κανόνων (Rule Learning) 

Μάθηση Κατά Περίπτωση (Instance Based Learning) 

Μάθηση κατά Bayes 

Γραμμική Παρεμβολή/Παλινδρόμηση (Linear Regression) 

Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 

Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) 

Μάθηση χωρίς επίβλεψη ή 

από παρατήρηση 

Εξαγωγή Ομάδων/Συστάδων (Clustering) 

Εξαγωγή Συσχετίσεων (Association Rules) 

Νευρωνικά Δίκτυα χωρίς επίβλεψη 

Στη μάθηση με επίβλεψη, το σύστημα καλείται να "μάθει" μια έννοια ή συνάρτηση, η οποία 

αποτελεί περιγραφή ενός μοντέλου από ένα σύνολο δεδομένων. Ονομάζεται έτσι επειδή 

θεωρείται ότι υπάρχει κάποιος "επιβλέπων", ο οποίος παρέχει τη σωστή τιμή εξόδου της 

συνάρτησης για τα δεδομένα που εξετάζονται. Στη μάθηση με επίβλεψη διακρίνονται δύο 

είδη προβλημάτων (learning tasks), τα προβλήματα ταξινόμησης (classification) και τα 

προβλήματα παρεμβολής (regression). Η ταξινόμηση αφορά στη δημιουργία μοντέλων 

πρόβλεψης διακριτών τάξεων (κλάσεων/κατηγοριών, π.χ. ομάδα αίματος). Η παρεμβολή 

αφορά στη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης αριθμητικών τιμών (π.χ. πρόβλεψη ισοτιμίας 

νομισμάτων ή τιμής μετοχής). Από τις τεχνικές μάθησης με επίβλεψη αυτές που κυρίως έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι τα Δέντρα 

Απόφασης (Decision Trees) (Quinlan, 1986) και τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 

(Haykin, 1994), ενώ σε μικρότερο βαθμό έχουν χρησιμοποιηθεί και οι Μηχανές Διανυσμάτων 

Υποστήριξης (Support Vector Machines) (Burges, 1998). 

Αντίθετα, στη μάθηση χωρίς επίβλεψη το σύστημα πρέπει μόνο του να ανακαλύψει 

συσχετίσεις ή ομάδες σε ένα σύνολο δεδομένων, δημιουργώντας πρότυπα, χωρίς να είναι 

γνωστό αν υπάρχουν, πόσα και ποιά είναι. Ως αποτέλεσμα προκύπτουν πρότυπα 
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(περιγραφές), κάθε ένα από τα οποία περιγράφει ένα μέρος από τα δεδομένα. Παραδείγματα 

προτύπων είναι οι Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules) (Agrawal et al., 1995), οι Ομάδες 

(Clusters) (Jain and Dubes, 1988) οι οποίες προκύπτουν από τη διαδικασία της 

ομαδοποίησης, και τα Νευρωνικά Δίκτυα χωρίς επίβλεψη. Οι πιο συνηθισμένοι αλγόριθμοι 

Νευρωνικών Δικτύων χωρίς επίβλεψη είναι τα δίκτυα Kohonen (Bejdek et al., 1994), και η 

Προσαρμοστική Θεωρία Συντονισμού (Adaptive Resonance Theory, ART) (Carpenter, 1997). 

O τελευταίος αλγόριθμος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας. 

3.3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ME ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.3.1 Δέντρα Απόφασης 

Ένα Δέντρο Απόφασης είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτόματη εξαγωγή 

λογικών συμπερασμάτων και κανόνων μέσα από δεδομένα. Είναι από τις πιο διαδεδομένες 

και πρακτικές τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Το αποτέλεσμα τους είναι μια δενδροειδής 

δομή που με γραφικό τρόπο περιγράφει τα δεδομένα (Safavian and Landgrebe, 1991). 

Εναλλακτικά, ένα Δέντρο Απόφασης μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα σύνολο κανόνων if-

then, οι οποίοι είναι πιο ευανάγνωστοι σε μερικές περιπτώσεις. Το Σχήμα 3.1 δείχνει ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός Δέντρου Απόφασης. 

 

Σχήμα 3.1 Παράδειγμα Δέντρου Απόφασης 

Κάθε κόμβος στο δέντρο ορίζει μια συνθήκη ελέγχου της τιμής κάποιου χαρακτηριστικού 
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των περιπτώσεων (instances) και κάθε κλαδί που φεύγει από τον κόμβο αυτό αντιστοιχεί σε 

μια διαφορετική διακριτή τιμή του χαρακτηριστικού αυτού. Μια περίπτωση ταξινομείται 

αρχίζοντας από τη ρίζα και ακολουθώντας τα κλαδιά του δέντρου προς κάποιο φύλλο, το 

οποίο περιέχει και μια διακριτή τιμή της κατηγορίας. Σε κάθε κόμβο ελέγχεται η τιμή της 

περίπτωσης για το χαρακτηριστικό του κόμβου και ακολουθείται το αντίστοιχο κλαδί.  Η 

αναπαράσταση που χρησιμοποιείται από τα Δέντρα Απόφασης είναι μια διάζευξη που 

αποτελείται από συζεύξεις προορισμών στις τιμές των χαρακτηριστικών. Κάθε μονοπάτι από 

τη ρίζα προς ένα φύλλο αντιστοιχεί στις συζεύξεις περιορισμών στις τιμές των 

χαρακτηριστικών. Το δέντρο συνολικά εκφράζει τη διάζευξη αυτών των συζεύξεων, αφού 

αποτελείται από τα εναλλακτικά μονοπάτια (Βλαχαβάς κ.α., 2006).  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιες φορές προτιμώνται τα Δέντρα Απόφασης σε 

σχέση με τις άλλες τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα, είναι ότι 

αναπαριστούν κανόνες που μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητοί σε ανθρώπους ή και να 

εισαχθούν άμεσα σε πρόγραμμα υπολογιστή με τη μορφή της δομής "if-then-else". Οι 

κανόνες ταξινόμησης προκύπτουν από ένα δέντρο απόφασης, ξεκινώντας από τη ρίζα και 

διαπερνώντας τους κόμβους απόφασης, ώσπου να καταλήξουμε σε ένα φύλλο του δέντρου, 

το οποίο δίνει και την ταξινόμηση.  

Άλλα πλεονεκτήματα από τη χρήση των Δέντρων Απόφασης είναι η γραφική απεικόνιση, η 

οποία αναπαριστά τις εναλλακτικές και τα πιθανά αποτελέσματα, και η αποτελεσματικότητα 

με την οποία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ταξινόμησης, εύκολα (με μικρό υπολογιστικό 

κόστος) και με δυνατότητα αναπροσαρμογής σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα. Η 

γραφική αναπαράσταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατανόηση των διαδοχικών αποφάσεων 

και των αλληλεξαρτήσεων των εξαγόμενων. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα Δέντρα 

Απόφασης είναι επιρρεπή σε σφάλματα, κυρίως σε προβλήματα ταξινόμησης με πολλές 

ταξινομήσεις και σχετικά μικρό αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης.  

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί για μάθηση Δέντρων Απόφασης είναι 

παραλλαγή ενός βασικού αλγορίθμου. Οι αντιπροσωπευτικότεροι από αυτούς είναι ο ID3 

(Quinlan, 1986), ο C4.5 (Quinlan, 1993) και ο CART (Denison et al., 1998). Ενδεικτικά στην 

επόμενη ενότητα αναφέρεται συνοπτικά ο αλγόριθμος ID3, o οποίος είναι και ο πιο γνωστός. 

Ο C4.5 αποτελεί εξέλιξη του ID3 αλγορίθμου.  
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3.3.1.1 Ο αλγόριθμος ID3 

Ο αλγόριθμος ID3 κατασκευάζει Δέντρα Απόφασης από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από 

την ερώτηση “ποια μεταβλητή πρέπει να ελεγχθεί πρώτη στη ρίζα του δέντρου;”. Για να 

απαντηθεί αυτή η ερώτηση, κάθε μεταβλητή αξιολογείται χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό 

κριτήριο  το οποίο καθορίζει πόσο καλά ταξινομεί η μεταβλητή τα δεδομένα εκπαίδευσης. Το 

στατιστικό αυτό κριτήριο είναι η εντροπία και το κέρδος πληροφορίας που δίνει, και οδηγεί 

στο περισσότερο συμπαγές δέντρο. Μετράει πόσο καλά μια δεδομένη μεταβλητή μπορεί να 

διαχωρίσει τα δεδομένα εκπαίδευσης σύμφωνα με το στόχο ταξινόμησης. Η εντροπία της 

πληροφορίας μετρά ουσιαστικά την ανομοιογένεια που υπάρχει αναφορικά με την υπό 

εξέταση εξαρτημένη μεταβλητή και έχει τις ρίζες της στη θεωρία πληροφοριών. Ο 

αλγόριθμος ID3 στη γενική του μορφή περιγράφεται ως εξής (Βλαχαβάς κ.α., 2006): 

1. Βρες την ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία, αν χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο διαχωρισμού των 

δεδομένων εκπαίδευσης, θα οδηγήσει σε κόμβους κατά το δυνατό διαφορετικούς σε σχέση με 

την εξαρτημένη μεταβλητή. 

2. Κάνε το διαχωρισμό. 

3. Επανάλαβε τη διαδικασία για κάθε έναν από τους κόμβους που προέκυψαν μέχρι να μην 

είναι δυνατός περαιτέρω διαχωρισμός.  

Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ID3 βρίσκει τη μεταβλητή με το μεγαλύτερο κέρδος 

πληροφορίας, μετρώντας τη μείωση της εντροπίας ενός συνόλου παραδειγμάτων S συνολικά, 

πριν και μετά τη διαμέρισή τους ως προς μια μεταβλητή Α.  Το κέρδος για μια μεταβλητή A 

ενός συνόλου S δίνεται από τον τύπο (Mitchel, 1997): 

Gain ( S,A ) = Entropy (S) − υ
υ

υ Τιμές (Α)

S Entropy (S )S∈
∑      Σχέση 3.1  

Η μεταβλητή Αi η οποία δίνει το μεγαλύτερο κέρδος επιλέγεται από τον αλγόριθμο ID3 ως 

μεταβλητή απόφασης για την υπο-ρίζα του σχηματιζόμενου δέντρου. 

3.3.2 Νευρωνικά Δίκτυα  

Οι βασικές αρχές και λειτουργίες των Νευρωνικών Δικτύων βασίζονται και εμπνέονται από 

το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου εγκεφάλου, συνδυάζοντας τον τρόπο σκέψης του 

ανθρώπινου εγκεφάλου με τον αφηρημένο μαθηματικό τρόπο σκέψης (Hagan et al., 1996). 

Έχουν μελετηθεί εκτενώς, σημειώνοντας μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ένα 
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Νευρωνικό Δίκτυο αποτελείται από διασυνδεδεμένα στοιχεία που ονομάζονται κόμβοι ή 

νευρώνες, οι οποίοι συνεργάζονται για να παράγουν μια συνάρτηση εξόδου. Η έξοδος του 

Νευρωνικού Δικτύου βασίζεται στη συνεργασία των μεμονωμένων νευρώνων μέσα στο 

δίκτυο. Μια χαρακτηριστική ιδιότητα ενός Νευρωνικού Δικτύου είναι ότι μπορεί να 

εκτελέσει τη συνολική λειτουργία του ακόμη και αν ορισμένοι από τους νευρώνες δε 

λειτουργούν, δεδομένου ότι βασίζεται συνολικά στα μέλη των νευρώνων. 

Ο νευρώνας δέχεται κάποια σήματα εισόδου, τα οποία αντιστοιχούν σε συνεχείς μεταβλητές. 

Κάθε τέτοιο σήμα εισόδου μεταβάλλεται από μια τιμή βάρους w, ο ρόλος της οποίας είναι 

αντίστοιχος του ρόλου της σύναψης στο βιολογικό νευρώνα. Η τιμή του βάρους μπορεί να 

είναι θετική ή αρνητική, σε αντιστοιχία με την επιταχυντική ή επιβραδυντική λειτουργία της 

σύναψης. Το σώμα του νευρώνα χωρίζεται σε δύο μέρη, τον αθροιστή (sum) ο οποίος 

προσθέτει τα επηρεασμένα από τα βάρη σήματα εισόδου παράγοντας την ποσότητα S και τη 

συνάρτηση ενεργοποίησης (activation function), ένα είδος φίλτρου το οποίο διαμορφώνει την 

τελική τιμή του σήματος εξόδου y, σε συνάρτηση με την ποσότητα S και την τιμή κατωφλίου 

της συνάρτησης ενεργοποίησης. Τυπικές περιπτώσεις για τη συνάρτηση ενεργοποίησης είναι 

η βηματική συνάρτηση, η λογιστική συνάρτηση και η υπερβολική εφαπτομένη. Το Σχήμα 3.2 

δείχνει έναν απλό νευρώνα.  

 

 

Σχήμα 3.2 Παράδειγμα ενός απλού νευρώνα 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι συστήματα επεξεργασίας δεδομένων που αποτελούνται από ένα 

πλήθος νευρώνων οργανωμένων σε δομές παρόμοιες με αυτές του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
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Συνήθως οι νευρώνες είναι οργανωμένοι σε μια σειρά από επίπεδα (layers), ενώ στο τέλος 

υπάρχει το επίπεδο εξόδου (output layer). Όταν δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ νευρώνων 

ενός επιπέδου και νευρώνων προηγούμενου επιπέδου, τα Νευρωνικά Δίκτυα χαρακτηρίζονται 

ως δίκτυα με πρόσθια τροφοδότηση (feedforward). Στην αντίθετη περίπτωση, τα Νευρωνικά 

Δίκτυα χαρακτηρίζονται ως δίκτυα με ανατροφοδότηση (feedback). 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα πραγματοποιούν δυο βασικές λειτουργίες: τη μάθηση και την 

ανάκληση. Μάθηση είναι η διαδικασία τροποποίησης της τιμής των βαρών του δικτύου, ώστε 

δοθέντος ενός συγκεκριμένου διανύσματος εισόδου να παραχθεί συγκεκριμένο διάνυσμα 

εξόδου. Ανάκληση είναι η διαδικασία του υπολογισμού ενός διανύσματος εξόδου για 

συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου και τιμές βαρών. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι 

εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα ο κανόνας Δέλτα, ο αλγόριθμος ανταγωνιστικής μάθησης 

και ο αλγόριθμος μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση (back-propagation, BPN). Στον κανόνα 

Δέλτα, η διαφορά μεταξύ πραγματικής και επιθυμητής εξόδου ελαχιστοποιείται μέσω μιας 

διαδικασίας ελαχίστων τετραγώνων. Στον αλγόριθμο ανταγωνιστικής μάθησης, οι νευρώνες 

συναγωνίζονται μεταξύ τους, και μόνο αυτός με τη μεγαλύτερη απόκριση σε δοθείσα είσοδο 

τροποποιεί τα βάρη του. Στον αλγόριθμο μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση, η μεταβολή των 

βαρών βασίζεται στον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε βάρους στο συνολικό σφάλμα. Στο 

παράρτημα Α περιγράφεται λεπτομερώς ο αλγόριθμος μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση 

BPN ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί στην προτεινόμενη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5 και στις 

μελέτες περίπτωσης των Κεφαλαίων 6 και 7.  

Οι βασικότερες ιδιότητες των Νευρωνικών Δικτύων είναι η ικανότητα τους να μαθαίνουν από 

παραδείγματα, η μεγάλη τους ανοχή σε σφάλματα και η ικανότητα τους για αναγνώριση 

προτύπων. Η ικανότητά τους να μαθαίνουν από παραδείγματα τα καθιστά πολύ ευέλικτα και 

ισχυρά. Είναι κατάλληλα και για συστήματα πραγματικού χρόνου, λόγω της ταχείας 

απόκρισης τους που οφείλεται στην παράλληλη αρχιτεκτονική τους. Η ικανότητα τους για 

αναγνώριση προτύπων είναι και ο λόγος που επιλέχθηκαν μεταξύ άλλων τεχνικών για την 

προτεινόμενη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5, η οποία αφορά στην αναγνώριση μέσων 

μετατοπίσεων σε διεργασίες με αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα.  

3.3.3 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης είναι μια μέθοδος Μηχανικής Μάθησης για δυαδικά 

προβλήματα ταξινόμησης (Cristianini and Shawe-Taylor, 2000). Αφού προβάλλουν τα  

σημεία του συνόλου εκπαίδευσης σε έναν χώρο περισσοτέρων διαστάσεων, βρίσκουν το 
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υπερεπίπεδο το οποίο διαχωρίζει βέλτιστα τα σημεία των δύο τάξεων. Τα άγνωστα σημεία 

ταξινομούνται σύμφωνα με την πλευρά του υπερεπίπεδου στην οποία βρίσκονται. Τα 

διανύσματα τα οποία ορίζουν το υπερεπίπεδο το οποίο χωρίζει τις δύο τάξεις ονομάζονται 

διανύσματα υποστήριξης (support vectors). Με κατάλληλες διαφοροποιήσεις και επεκτάσεις 

της βασικής μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης σε δύο τάξεις, μπορούν να επιλυθούν 

προβλήματα περισσότερων τάξεων, παρεμβολής (regression) και αναγνώρισης προτύπων, 

ενώ το υπολογιστικό τους κόστος είναι πολύ χαμηλό, ακόμη και στην περίπτωση μη 

γραμμικότητας. 

Η μεθοδολογία των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης προέκυψε από τη βαθύτερη 

ανάλυση της στατιστικής θεωρίας μάθησης (statistical learning theory) και χαρακτηρίζεται 

από τα στάδια της εκπαίδευσης, της δοκιμής και της εκτίμησης της επίδοσης. Κατά την 

εκπαίδευση γίνονται οι υπολογισμοί των παραμέτρων του μοντέλου μάθησης με χρήση 

κατάλληλου συνόλου δεδομένων μάθησης. Στη δοκιμή, το μοντέλο παραμέτρων (support 

vectors) που υπολογίστηκε δοκιμάζεται για τη δυνατότητα επιτυχημένης εκτίμησης 

αποτελέσματος σε ένα νέο σύνολο δεδομένων. Τέλος, κατά την εκτίμηση επίδοσης 

υπολογίζονται κατάλληλοι δείκτες επίδοσης του μοντέλου, κυρίως του ποσοστού σφάλματος, 

με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας γενίκευσης του μοντέλου.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης είναι η ικανότητα 

τους να χειρίζονται πολύ μεγάλους χώρους χαρακτηριστικών, καθιστώντας το στάδιο της 

επιλογής χαρακτηριστικών, που συνήθως προηγείται της εκπαίδευσης, περιττό. Επίσης είναι 

αξιοσημείωτη και η ανεκτικότητα που παρουσιάζουν όσον αφορά στο πλήθος των 

στιγμιότυπων της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν αυτό διαφέρει μεταξύ των δυο κλάσεων, 

καθώς οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης δεν επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τα 

σφάλμα των δεδομένων εκπαίδευσης, αλλά να τα διαχωρίσουν αποτελεσματικά σε ένα χώρο 

μεγάλης διάστασης. Ωστόσο, όσον αφορά στους χρόνους εκπαίδευσης και ελέγχου του 

αλγορίθμου, αυτοί αποδεικνύονται κάπως αυξημένοι σε σχέση με τους άλλους αλγόριθμους 

Μηχανικής Μάθησης, ιδιαίτερα όταν η διάσπαση του χώρου είναι μεγάλη ή όταν η 

συνάρτηση διάκρισης δεν είναι γραμμική. 
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3.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.4.1 ART δίκτυα - Προσαρμοστική Θεωρία Συντονισμού 

Ο Grossberg (1980) καθιέρωσε μια νέα αρχή αυτό-οργάνωσης Νευρωνικών Δικτύων, γνωστή 

ως Προσαρμοστική Θεωρία Συντονισμού (Adaptive Resonance Theory, ART). Αν το 

πρότυπο εισόδου και το πρότυπο εκπαίδευσης από ανάδραση ταιριάζουν, τότε λαμβάνει 

χώρα μια δυναμική κατάσταση που ονομάζεται προσαρμοστικός συντονισμός (adaptive 

resonance). Τα ART μοντέλα αυτό-οργάνωσης μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικό 

χρόνο και να ανατροφοδοτούνται με νέα δεδομένα εισόδου, ενώ περιλαμβάνουν μια 

οικογένεια από διαφορετικές νευρωνικές αρχιτεκτονικές, όπως είναι η ART1, η ART2 και τα 

ασαφή (fuzzy) ART δίκτυα. Η πρώτη και πιο βασική αρχιτεκτονική ART Νευρωνικών 

Δικτύων είναι η ART1 (Carpenter and Grossberg, 1987). Τα ART1 δίκτυα μπορούν να 

μάθουν να αναγνωρίζουν δυαδικά  πρότυπα, για αυτό και έχουν επιλεχθεί για την 

αναγνώριση προτύπων στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας (Hwarng and Chong, 1995; Al-

Ghanim, 1997). Επίσης, τα ασαφή ART δίκτυα τα οποία εκπαιδεύονται για να αναγνωρίζουν 

αναλογικά πρότυπα έχουν χρησιμοποιηθεί στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας για την 

αναγνώριση ανώμαλων αλλαγών σε μια διεργασία (Pacella et al., 2004a; 2004b). 

3.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρήθηκε μια σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της 

Μηχανικής Μάθησης. Στόχος της διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα 

επιλύει σημαντικά προβλήματα που έχουν προκύψει στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας 

εξαιτίας των αλλαγών που έχει φέρει η τεχνολογία στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στα επόμενα κεφάλαια 

προτείνεται η χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης. Γενικά, η Μηχανική Μάθηση αφορά σε 

μεθόδους αναπαράστασης και σε αλγόριθμους για την εξαγωγή γνώσης από δεδομένα. Οι 

εφαρμογές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, κυρίως στην ανάλυση δεδομένων και 

στα πλαίσια συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Η εκμετάλλευση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών της Μηχανικής Μάθησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το Στατιστικό 

Έλεγχο Ποιότητας. 

Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό συζητήθηκαν συνοπτικά μερικές από τις τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για τον εμπλουτισμό του 
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Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά σε ποια 

μέθοδο Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας έχουν συμβάλει οι αντίστοιχες τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή 

την συνεργασία, σκιαγραφώντας έτσι τις ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά 

με την εξέλιξη του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και τον εμπλουτισμό του από τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης.  





Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 

4 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Οι επιχειρήσεις σήμερα ψάχνουν συνεχώς να βρουν νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ώστε να αυξήσουν έτσι το κύρος αλλά και τα έσοδά τους. Ένας 

τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εφαρμογή μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 

Είναι σημαντικό αυτές οι μέθοδοι να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να βελτιώσουν πραγματικά την 

ποιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει φέρει η τεχνολογία τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Στις αλλαγές αυτές πρέπει κανείς να συμπεριλάβει την παραγωγή και την συσσώρευση μεγάλου όγκου 

δεδομένων, η οποία δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθοδολογιών και 

ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων για την επίβλεψη της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Εξαιτίας αυτού, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη βελτίωση και στον εμπλουτισμό των 

μεθόδων  Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Στο κεφάλαιο αυτό 

προσπαθούμε να εμβαθύνουμε σε θέματα που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Παρουσιάζονται οι τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης που έχουν ήδη εμπλουτίσει τις κύριες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, 

σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, και εντοπίζονται περιοχές που θα 

μπορούσαν να οριοθετήσουν μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας. Η σχετική μελέτη βιβλιογραφίας 

αποδεικνύει ότι οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά όλες τις 

μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ποιότητα είναι σίγουρα ιδιαίτερα σημαντική έννοια κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή 

σύγχρονων προϊόντων ή υπηρεσιών (Yasin et al., 2009). Κακή ποιότητα μπορεί να οδηγήσει 

σε κακή φήμη και οικονομική ζημία μιας επιχείρησης (Mukhopadhyay and Huafan, 2009). Οι 

μέθοδοι Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας έχουν σαφώς δείξει την αξία τους ως προς την  

διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών (Montgomery, 2004). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής 

και των υπηρεσιών. Τέτοιου είδους αυτόματα περιβάλλοντα παραγωγής και υπηρεσιών 

συνήθως συνδέονται με τεράστιο όγκο δεδομένων, ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να αναλυθεί 

και να ελεγχθεί με τις κλασικές προσεγγίσεις. Όσο, μάλιστα, αυξάνεται η αυτοματοποίηση 

της παραγωγής και των υπηρεσιών, τόσο ισχυρότερη είναι η απαίτηση για ανάπτυξη νέων, 

εμπλουτισμένων μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, καθώς επίσης και πρωτότυπων 

ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων ελέγχου ποιότητας.  

Τη λύση καλούνται να δώσουν οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, οι οποίες μπορούν να 

ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και τα συναφή 

συστήματα ελέγχου ποιότητας με την αξιοποίηση των διαθέσιμων καταγεγραμμένων 

δεδομένων ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος. Έχουν χρησιμοποιηθεί  με επιτυχία σε 

πολλές διαφορετικές εφαρμογές, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η ιατρική διάγνωση 

(Fountoulaki et al., 2010), η βιοπληροφορική, η αναγνώριση ομιλίας και γραφής,  και ο 

έλεγχος ποιότητας (Mitchell, 1997). Η ενσωμάτωση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης στο 

Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας υπόσχεται νέα ισχυρά εργαλεία, τα οποία θα επιτρέπουν την 

αυτόματη εξαγωγή πληροφοριών που κρύβονται στα αποθηκευμένα δεδομένα. 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με τον 

εμπλουτισμό του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. 

Παρουσιάζονται οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης που έχουν ήδη εμπλουτίσει τις 

σημαντικότερες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά τους, και εντοπίζονται περιοχές που θα μπορούσαν να οριοθετήσουν 

μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας. Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει γίνει κάποια άλλη σχετική 

έρευνα που να αναφέρεται σε όλο το εύρος του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στη σχετική 

βιβλιογραφία. Η μόνη εξαίρεση είναι μια κριτική εργασία για τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων 

στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας (Zorriassatine and Tannock., 1998), η οποία σίγουρα είναι 

πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την κριτική που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο. 
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Όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε, έγινε μια συστηματική μελέτη 

της σχετικής βιβλιογραφίας, αξιολογώντας εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε σχέση με το 

υπό εξέταση θέμα. Η έρευνα μας περιέλαβε τη μεθοδική αναζήτηση σχετικών πηγών 

πληροφόρησης, τη μεθοδική συλλογή πληροφοριών προκειμένου να εντοπιστούν τα 

βασικότερα προβλήματα, και τέλος την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτές τις πληροφορίες. 

Τα άρθρα που αξιολογήθηκαν έχουν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών 

σε αξιόπιστα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ταξινομήθηκαν 

ανάλογα με τις τρεις σημαντικότερες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Αυτά τα 

δεδομένα στη συνέχεια αναλύθηκαν σε σχέση με τους προαναφερθέντες στόχους αυτού του 

Κεφαλαίου.  

4.2 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Από μια εκτεταμένη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

έχουν χρησιμοποιηθεί και στις τρεις κύριες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και 

κατά συνέπεια, σε όλες τις φάσεις μιας διεργασίας (ο όρος διεργασία αναφέρεται τόσο στην 

παραγωγή προϊόντων όσο και στην προσφορά υπηρεσιών). Ωστόσο, ο Στατιστικός Έλεγχος 

Διεργασίας είναι η κατηγορία Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας που έχει κερδίσει μεγαλύτερη 

προσοχή σε σχέση με τη Δειγματοληψία Αποδοχής και το Σχεδιασμό Πειραμάτων. Στη 

συνέχεια αυτής της ενότητας θα συζητήσουμε τις τεχνικές Μηχανικής Μάθησης που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία, κατατάσσοντάς τες ανάλογα με τη μέθοδο Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί κάθε φορά. 

4.2.1 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ποιότητας 

Ένα πρωταρχικό θέμα προβληματισμού στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας είναι η Εξαγωγή 

Χαρακτηριστικών Ποιότητας. Η Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια προ-διαδικασία για τις κύριες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Συνήθως, ο 

αριθμός των χαρακτηριστικών ποιότητας που πρέπει να ελεγχθούν είναι πολύ μεγάλος. Η 

Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ποιότητας μειώνει τον αριθμό των χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται για να περιγραφεί με ακρίβεια ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Η διαδικασία 

αυτή καθίσταται αναγκαία, καθώς τα προβλήματα ποιοτικού ελέγχου είναι πλέον 

πολυμεταβλητά. 
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Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος έχει προταθεί η χρήση επαγωγικών τεχνικών 

Μηχανικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα οι Kang και Park (2000) προτείνουν μια μέθοδο που 

χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Νευρωνικών Δικτύων μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN, 

κατατάσσοντας όλα τα χαρακτηριστικά κατά φθίνουσα σειρά ως προς τις επιπτώσεις τους και 

επιλέγοντας στη συνέχεια ένα υποσύνολο αυτών, ενώ η εργασία (Dounias et al., 2001) 

προτείνει την εφαρμογή του αλγορίθμου Δέντρων Απόφασης C4.5 για την Εξαγωγή 

Χαρακτηριστικών Ποιότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η παραγωγική διαδικασία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, 

η Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ποιότητας για τον Πολυμεταβλητό Έλεγχο Ποιότητας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και 

η αυτοματοποίηση του ελέγχου ποιότητας, συνεπάγεται ότι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

είναι όλο και λιγότερο επιθυμητή. Αυτό αφορά και τη φάση της Εξαγωγής Χαρακτηριστικών 

Ποιότητας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση του Πολυμεταβλητού Ελέγχου 

Ποιότητας. 

4.2.2 Δειγματοληψία Αποδοχής 

Όσον αφορά τη Δειγματοληψία Αποδοχής, οι  Cheng και Chen (2007) προτείνουν μια 

προσέγγιση που βασίζεται σε ένα γενετικό αλγόριθμο προκειμένου να βρουν μια λύση 

κλειστού τύπου για τη σχεδίαση ενός διπλού δειγματοληπτικού σχεδίου. Ο γενετικός 

αλγόριθμος είναι υπεύθυνος για την επιλογή της βέλτιστης λύσης ψάχνοντας τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων, σε αντίθεση με τη μέθοδο δοκιμών (trial-and-error) που 

χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα. Το μειονέκτημά της προσέγγισης αυτής είναι ο 

σχετικά μεγάλος αριθμός των προτεινόμενων λύσεων, από τις οποίες ο Μηχανικός Ποιότητας 

πρέπει να επιλέξει τη βέλτιστη, αλλάζοντας τα κριτήρια που ήταν προκαθορισμένα κατά την 

έναρξη της διαδικασίας. 

Μια δεύτερη προσέγγιση επιχειρεί να βρει μια λύση κλειστού τύπου για τον σχεδιασμό ενός 

σχεδίου δειγματοληψίας που αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά (Vasudevan et al., 2004). Το 

μέγεθος του δείγματος και ο αριθμός αποδοχής καθορίζονται, αφού πρώτα εκπαιδευτούν τα 

κατάλληλα Νευρωνικά Δίκτυα με δεδομένα από πίνακες δειγματοληπτικών σχημάτων για 

κανονική, αυστηρή και ελαστική επιθεώρηση. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην επιλογή 

κατάλληλων δειγματοληπτικών σχεδίων για κάθε απαιτούμενη τιμή επιπέδου ποιότητας 

αποδοχής και για κάθε απαιτούμενο μέγεθος παρτίδας. 
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Η επιτυχής χρήση της Δειγματοληψίας Αποδοχής στα πρώτα στάδια μιας βιομηχανικής 

διαδικασίας, όταν αυτή ενισχύεται με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, μπορεί να μειώσει 

σημαντικά (και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να εξαλείψει) την ανάγκη για 

εκτεταμένη δειγματοληπτική επιθεώρηση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι προσεγγίσεις που 

αφορούν στη Δειγματοληψία Αποδοχής και χρησιμοποιούν τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

είναι περιορισμένες και επικεντρώνονται κυρίως στο σχεδιασμό δειγματοληπτικών σχεδίων. 

4.2.3 Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας 

Οι περισσότερες εφαρμογές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία σχετίζονται με αυτή τη 

μέθοδο Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης που εφαρμόζονται 

στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας  περιλαμβάνουν τεχνικές χωρίς επίβλεψη (δίκτυα ART), 

τεχνικές με επίβλεψη (Δέντρα Απόφασης και Νευρωνικά Δίκτυα), καθώς και υβριδικές 

μεθοδολογίες που αποτελούνται από περισσότερες από μια τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. 

4.2.3.1 Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης χωρίς επίβλεψη  

Από τις τεχνικές Μηχανικής Μάθησης χωρίς επίβλεψη αυτή που έχει προτιμηθεί από τους 

ερευνητές για τον εμπλουτισμό του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι η Προσαρμοστική 

Θεωρία Συντονισμού (ART).  Πιο συγκεκριμένα, οι Hwarng και Chong (1995) παρουσίασαν 

έναν ανιχνευτή προτύπων χωρίς επίβλεψη που χρησιμοποιεί δίκτυα βασισμένα στη 

Προσαρμοστική Θεωρία Συντονισμού (ART) για την αναγνώριση Προτύπων στα 

Διαγράμματα Ελέγχου (Control Chart Pattern, CCP). Ο Al-Ghanim (1997) πρότεινε επίσης τη 

χρήση των ART δικτύων και ανέπτυξε ένα σύστημα σηματοδότησης (signaling) 

οποιασδήποτε αλλαγής στη δομή μιας διεργασίας, ώστε να εντοπίζεται κάθε ανώμαλο 

πρότυπο. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά ενός συστήματος με επίβλεψη. Μια άλλη 

τεχνική χωρίς επίβλεψη έχει προταθεί στις εργασίες (Pacella et al., 2004a; 2004b), οι οποίες 

παρουσιάζουν ένα ασαφές ART-νευρωνικό σύστημα για την αναγνώριση ανώμαλης 

συμπεριφοράς, με την ανίχνευση αλλαγών στην κατάσταση μιας διεργασίας. 

Ένα πλεονέκτημα που κάνει τα ART δίκτυα κατάλληλα για τον έλεγχο ποιότητας είναι ο 

σχετικά μικρός χρόνος εκπαίδευσης τους. Επίσης, δεδομένου ότι δεν απαιτούν καμία 

προηγούμενη πληροφορία σχετικά με την εμφάνιση προτύπων, η εφαρμογή τους θα 

μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη σε πραγματικές βιομηχανικές περιπτώσεις, όπου τα 
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ανώμαλα πρότυπα  μιας διεργασίας είναι άγνωστα, ή όπου πολλές άγνωστες συστηματικές 

αλλαγές μπορεί να συμβούν. Γενικότερα, διαφορετικοί τύποι ART δικτύων έχουν επιλεχθεί  

σε όλες τις περιπτώσεις μάθησης χωρίς επίβλεψη. 

4.2.3.2 Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Δέντρα Απόφασης   

Σε σύγκριση με τα Νευρωνικά Δίκτυα, τα Δέντρα Αποφάσης δεν προτιμούνται ιδιαίτερα στο 

Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να 

συμπεριφέρονται καλύτερα. Τα πλεονεκτήματα τους αναφέρονται σε μια σειρά από εργασίες 

που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ο Swift (1987) πρότεινε μια διχοτομική προσέγγιση Δέντρων Απόφασης και χρησιμοποίησε 

μια σειρά δοκιμών στατιστικών υποθέσεων για τον εντοπισμό έξι ανώμαλων προτύπων που 

εμφανίζονται σε ένα Διάγραμμα Ελέγχου. Οι Guh και Shiue (2005) ανέπτυξαν ένα αυτόματο 

σύστημα αναγνώρισης προτύπων σε Διαγράμματα Ελέγχου χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις 

αυτο-οργανωμένης απεικόνισης (self-organising map). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν  

τον αλγόριθμο Νευρωνικών Δικτύων μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN καθώς και 

Δέντρα Απόφασης για την εκπαίδευση του συστήματος. Τα προσομοιωμένα πειράματα 

έδειξαν ότι τόσο τα δίκτυα μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN και χρονο-καθυστέρηση 

εισόδου όσο και τα Δέντρα Απόφασης έχουν καλύτερες αποδόσεις από τα συμβατικά δίκτυα 

με οπισθόδρομη διάδοση BPN, όσον αφορά στην ταχύτητα και στην ακρίβεια αναγνώρισης. 

Οι Guh και Shiue (2008) ασχολήθηκαν με πολυμεταβλητές διεργασίες ελέγχου και πρότειναν 

ένα μοντέλο Δέντρου Απόφασης που μπορεί να ανιχνεύσει αποτελεσματικά μέσες 

μετατοπίσεις και επιπλέον να προσδιορίσει ποιες μεταβλητές έχουν αποκλίνει από την αρχική 

τους μέση τιμή. Δέντρα Απόφασης έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί στην εργασία (Wang et al., 

2008) για την αναγνώριση έξι ανώμαλων ειδών προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου. Πιο 

συγκεκριμένα ο αλγόριθμος C4.5 χρησιμοποιείται για να παράγει τους κανόνες ταξινόμησης  

στο θέμα της αναγνώρισης προτύπων. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω εργασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δέντρα Απόφασης 

μαθαίνουν γρηγορότερα από τα Νευρωνικά Δίκτυα. Επιπλέον, μπορούν να είναι πιο 

προσαρμόσιμα σε μια δυναμική παρακολούθηση μιας διεργασίας. Ο συνδυασμός των 

Δέντρων Απόφασης με άλλες τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για την ανάπτυξη αυτόματων 

συστημάτων ελέγχου ποιότητας έχει επίσης πολύ θετικά αποτελέσματα (όπως φαίνεται και 

στην ενότητα 4.3.3.4). 
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4.2.3.3 Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Νευρωνικά Δίκτυα   

Ο εμπλουτισμός του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Νευρωνικά Δίκτυα περιλαμβάνει 

την αναγνώριση Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου (CCP), τη διάγνωση Αλλαγών στις 

Διεργασίες (Process Changes, PCs), τον Πολυμεταβλητό Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας 

(Multivariate Statistical Process Control, MSPC), καθώς και τον έλεγχο όλων των παραπάνω 

μέσα από ολοκληρωμένα συστήματα. Από την έρευνά μας προέκυψε ότι τα Νευρωνικά 

Δίκτυα είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον εμπλουτισμό του Στατιστικού 

Ελέγχου Διεργασίας. Ο Πίνακας 4.1 συνοψίζει τις εργασίες που αφορούν τις διάφορες 

εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας.  

Πίνακας 4.1 Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων σε θέματα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας 

Θέματα Στατιστικού 
Ελέγχου Διεργασίας  

 
Περιγραφή 

 
Σχετικές ερευνητικές εργασίες Νευρωνικών 
Δικτύων 

Αναγνώριση Προτύπων 
στα Διαγράμματα 
Ελέγχου (CCP) 
 

Αφορά την αναγνώριση 
συγκεκριμένων ανώμαλων 
προτύπων παρακολουθώντας τη 
συμπεριφορά μιας διεργασίας  

(Hwarng and Hubele, 1993a; 1993b), (Pham 
and Oztemel, 1994), (Cheng, 1997), (Anagun, 
1998), (Guh and Shiue, 1999), (Guh and 
Tannock, 1999a; 1999b), (Perry et al., 2001), 
(Yang and Yang, 2002), (Jang et al., 2003) 

Διάγνωση Αλλαγών 
στις διεργασίες (PCs) 

Αφορά την διάγνωση κάθε 
αλλαγής που μπορεί να συμβεί 
σε μια διεργασία   

(Pugh, 1991), (Guo and Dooley, 1992), (Smith, 
1994), (Cheng, 1995), (Chang and Aw, 1996) , 
(Chiu, 1998), (Chang and Ho, 1999),  (Ho and 
Chang, 1999), (Shao and Chiu, 1999), (Ridley 
and Llaugel, 2000), (Cheng and Cheng, 2001), 
(Chiu et al., 2003), (Noorossana et al., 2003), 
(Zobel et al., 2004), (Cook et al., 2006), 
(Pacella and Semeraro, 2007) 

Πολυμεταβλητός 
Στατιστικός Έλεγχος 
Διεργασίας (MSPC) 

Παρακολουθεί προβλήματα 
διεργασιών στα οποία 
περισσότερες από μια 
μεταβλητές είναι υπεύθυνες για 
την ποιότητα μιας διεργασίας  

(Wang and Chen, 2002), (Low et al., 2003), 
(Zorriasatine et al., 2003), (Cheng and Wang, 
2004), (Niaki and Abbasi, 2005), (Arkat et al., 
2007), (Guh, 2007), (Cheng and Cheng, 
2008), (Niaki and Davoodi, 2009), (Yu and Xi, 
2009), (Yu et al., 2009)  

Ολοκληρωμένα 
Συστήματα Στατιστικού 
Ελέγχου Διεργασίας  

Αφορά την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων συστημάτων για 
την παρακολούθηση του 
Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας 
σε πραγματικό χρόνο 

(Leger et al., 1998), (Guh et al., 1999), (Guh, 
2002; 2003; 2008) 

 

Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο μάθησης 

με οπισθόδρομη διάδοση BPN για την εκπαίδευση των Νευρωνικών Δικτύων. Σχεδόν όλες 

χρησιμοποιούν δεδομένα προσομοίωσης. Τα προτιμώμενα κριτήρια απόδοσης είναι το Μέσο 

Μήκος Ροής (Average Run Length, ΑRL) και η ακρίβεια ταξινόμησης. 

Αναγνώριση Προτύπων σε Διαγράμματα Ελέγχου 

Όσον αφορά στην Αναγνώριση Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου (Gauri και 
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Chakraborty, 2007), οι Hwarng και Hubele (1993a,b) εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο μάθησης 

με οπισθόδρομη διάδοση  BPN για τον εντοπισμό προβλέψιμων ανώμαλων προτύπων, όπως 

είναι τα πρότυπα κύκλων (cycles), τα μικτά πρότυπα (mixtures), τα πρότυπα αλμάτων (shifts 

in the process level), τα πρότυπα τάσεων (trends), και τα πρότυπα έλλειψης μεταβλητότητας 

(stratification). Ο Cheng (1997) ανέπτυξε δυο διαφορετικούς ανιχνευτές προτύπων: ο ένας 

βασίζεται σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εμπρόσθιας τροφοδότησης (multilayer perceptron) 

εκπαιδευμένο από τον αλγόριθμο μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN και ο άλλος σε ένα 

τμηματικό (modular) Νευρωνικό Δίκτυο. Ο Anagun (1998) έχει οργανώσει τα δεδομένα 

εισόδου με δύο διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους ονομάζει άμεση παρουσίαση και 

παρουσίαση σε  ιστόγραμμα, πριν από την εισαγωγή τους στα σχεδιασμένα Νευρωνικά 

Δίκτυα. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων για την 

Αναγνώριση Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου. 

Μια διαφορετική προσέγγιση έχει προταθεί από τους Pham και Oztemel (1994), οι οποίοι 

διερεύνησαν διαφορετικούς ανιχνευτές πρότυπων βασισμένων στη μάθηση με διανυσματική 

κβαντοποίηση (vector quantisation). Οι Yang και Yang (2002) πρότειναν μια άλλη μέθοδο 

μάθησης με διανυσματική κβαντοποίηση για ανίχνευση προτύπων στα Διαγράμματα 

Ελέγχου, που βασίζεται σε μια ασαφή μαλακή (fuzzy soft) μάθηση δικτύου. Όπως έδειξαν τα 

πειραματικά αποτελέσματα, η προτεινόμενη ασαφής μαλακή μάθηση με διανυσματική 

κβαντοποίηση αυξάνει την ακρίβεια αναγνώρισης. Στην εργασία (Jang et al., 2003) 

προτείνεται μια μεθοδολογία για Αναγνώριση Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου, επίσης 

βασισμένη στον αλγόριθμο μάθησης με διανυσματική κβαντοποίηση, για τον εντοπισμό μη 

τυχαίων προτύπων διακύμανσης και για τη βελτίωση της ποιότητας των διαστάσεων μιας 

συγκεκριμένης διεργασίας συναρμολόγησης.  

Οι Guh και Hsieh (1999) και Guh και Tannock (1999a), εκτός από το ζήτημα της 

αναγνώρισης προτύπων, προσπαθούν να διαγνώσουν και τις παραμέτρους αυτών. Προτείνουν 

ένα μοντέλο με διαδοχικά Νευρωνικά Δίκτυα για την αναγνώριση διαφορετικών τύπων 

ανώμαλων προτύπων και τον προσδιορισμό των βασικών  παραμέτρων των συγκεκριμένων 

προτύπων. Ωστόσο, τα προτεινόμενα μοντέλα έχουν δοκιμαστεί μόνο με ανεξάρτητα 

δείγματα, τα οποία περιέχουν ήδη τα πλήρη ανώμαλα πρότυπα. Οι Guh και Tannock (1999b) 

περιέγραψαν ένα ανιχνευτή προτύπων με οπισθόδρομη διάδοση BPN, ο οποίος έχει 

εκπαιδευτεί και ελεγχθεί για την αναγνώριση ταυτόχρονων (concurrent) προτύπων στα 

Διαγράμματα Ελέγχου. Έμφαση δίνεται στους δείκτες απόδοσης, που ελέγχονται με τη 
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βοήθεια δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Στην εργασία (Perry et al., 2001) 

χρησιμοποιούνται δύο Νευρωνικά Δίκτυα μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN για τη 

μοντελοποίηση των κλασικών Shewhart διαγραμμάτων Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας και 

τον προσδιορισμό καταστάσεων εκτός ελέγχου. Το πρώτο Νευρωνικό Δίκτυο παρέχει μια 

αρχική  ένδειξη αλλαγής στο σύστημα, ενώ το δεύτερο παρακολουθεί το πρότυπο κατά την 

ανάπτυξη του. 

Με τη χρήση των Νευρωνικών Δικτύων στην αναγνώριση προτύπων, οι ερευνητές 

προσπαθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα να ανιχνεύσουν την παρουσία τυχόν περίεργων 

προτύπων σε μια διεργασία. Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, τα Νευρωνικά 

Δίκτυα είναι κατάλληλα για την αναγνώριση ανώμαλων προτύπων στα Διαγράμματα 

Ελέγχου που οφείλονται σε κοινές αιτίες μεταβλητότητας.  

Διάγνωση Αλλαγών στις Διεργασίες 

Η διάγνωση αλλαγών στις διεργασίες είναι ένα άλλο θέμα του Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας που έχει μελετηθεί εκτενώς από πολλούς ερευνητές. O Pugh (1991) ήταν ένας 

από τους πρωτοπόρους ο οποίος πρότεινε ένα δίκτυο μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN 

για την ανίχνευση μέσων μετατοπίσεων σε μονομεταβλητές διεργασίες. Οι Guo και Dooley 

(1992) εφάρμοσαν ένα μοντέλο δικτύου μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN για να 

ανιχνεύσουν μέσες θετικές μετατοπίσεις σε μια  διεργασία και τη διακύμανση της. Ο Smith 

(1994) χρησιμοποιεί Νευρωνικά Δίκτυα για να μοντελοποιήσει ταυτόχρονα τα  X και R 

διαγράμματα και να καθορίσει αν η διεργασία είναι εντός ή εκτός έλεγχου. Ο Cheng (1995) 

ασχολήθηκε με το σχεδιασμό ενός Νευρωνικού Δικτύου που ανιχνεύει μέσες μετατοπίσεις 

στη διεργασία. Αρκετές δοκιμές της προτεινόμενης μεθοδολογίας έδειξαν ότι τα Νευρωνικά 

Δίκτυα είναι ικανά να ανιχνεύσουν μέσες μικρές μετατοπίσεις στην υπό μελέτη διεργασία.  

Οι Chang και Aw (1996) πρότειναν ένα νευρωνικό ταξινομητή ασαφούς ελέγχου για τον 

εντοπισμό μέσων μετατοπίσεων, καθώς και για την ταξινόμηση των μεγεθών τους. Οι Chang 

και Ho (1999) προτείνουν επίσης ένα πλαίσιο που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση Νευρωνικών 

Δικτύων για την ανίχνευση των αλλαγών της διακύμανσης μιας διεργασίας και της 

ταξινόμησης τους. Τα προτεινόμενα Νευρωνικά Δίκτυα μπορούν να λαμβάνουν τόσο 

ομαδικά δεδομένα όσο και ανεξάρτητες παρατηρήσεις και αποδίδουν αρκετά καλά και με μη 

κανονικές κατανομές δεδομένων. Οι Ho και Chang (1999) προτείνουν ένα συνδυασμένο 

σύστημα Νευρωνικών Δικτύων, βασισμένο στις δύο προηγούμενες εργασίες, το οποίο 

παρακολουθεί τις αλλαγές της μέση τιμής και της διακύμανσης ταυτόχρονα. Η σύγκριση της 

μελέτης τους με άλλα διαγράμματα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας έδειξε ότι η 
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προτεινόμενη μέθοδολογία έχει καλύτερα αποτελέσματα, κυρίως για μεμονωμένες μετρήσεις 

και για μικρό μέγεθος δείγματος. 

Οι Shao και Chiu (1999) υποστήριξαν ότι οι συστηματικές αιτίες διαταραχής μιας διεργασίας 

μπορούν πράγματι να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν από εμπλουτισμένες μεθόδους 

Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Νευρωνικά Δίκτυα. Ο Stich και οι συνεργάτες του 

(2000) ανέπτυξαν δύο δίκτυα μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPNs, ένα πρόβλεψης και 

ένα ανατροφοδότησης, σε ένα σύστημα κλειστού βρόγχου για αυτόματο έλεγχο μιας 

διεργασίας και κατάφεραν να επιτύχουν μια σημαντική βελτίωση στον έλεγχο ποιότητας της 

συγκεκριμένης διεργασίας. Ωστόσο, η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι σωστή όταν ο 

αυστηρός έλεγχος της διεργασίας είναι αναγκαίος. Ένα τεχνητό με προς τα μπρος προώθηση 

(feed-forward) Νευρωνικό Δίκτυο χρησιμοποιείται από τους Ridley και Llaugel (2000) για να 

εντοπίσουν πότε η παρατηρούμενη διεργασία είναι εκτός ελέγχου. Ο Noorossana και οι 

συνεργάτες του (2003) επέκτειναν τη μελέτη των Cook και Chiu (1998), με την εφαρμογή 

δύο δικτύων συναρτήσεων ακτινικής βάσης (Radial Basis Function Networks- RBFNs). Το 

πρώτο δίκτυο είναι το δίκτυο που αναπτύχθηκε από τους Cook και Chiu (1998) το οποίο 

καθορίζει αν μια διαταραχή έχει συμβεί στη διεργασία. Το δεύτερο δίκτυο καθορίζει τον τύπο 

της διαταραχής.  

Στην εργασία (Chiu et al., 2003), γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι μεταβολές μιας 

υποκείμενης διαταραχής σε μια διεργασία με τη βοήθεια των Νευρωνικών Δικτύων. Η 

μεθοδολογία Νευρωνικών Δικτύων που προτείνεται στην εργασία (Zobel et al., 2004) έχει 

χρησιμοποιηθεί και στην  (Cook et al., 2006) για τον ακριβή προσδιορισμό μέσων 

μετατοπίσεων συσχετισμένων δεδομένων, σε μια προσπάθεια να αποδειχθούν οι δυνατότητες 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας τους στην πράξη. Οι Cheng και Cheng (2001) πρότειναν 

ένα Νευρωνικό Δίκτυο μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN, το οποίο έχει εκπαιδευτεί 

ώστε να είναι συγκρίσιμο με το σωρευτικό αθροιστικό Διάγραμμα Ελέγχου CUSUM, το 

οποίο παρακολουθεί μετατοπίσεις στον εκθετικό μέσο. Οι Pacella και Semeraro (2007) 

πρότειναν το απλό Elman Νευρωνικό Δίκτυο για την ανίχνευση μεταβολών σε 

αυτοσυσχετιζόμενες διεργασίες και την παρακολούθηση της ποιότητας τους. Αν και τα 

Elman Νευρωνικά Δίκτυα δεν έχουν πάντα τις καλύτερες  επιδόσεις σε σχέση με τα 

Διαγράμματα Ελέγχου για τη σηματοδότηση μέσων μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα 

μοντέλα, η απλότητα της μάθησης και της εφαρμογής της εν λόγω προσέγγισης, όπως επίσης 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί πρώτα ένα μοντέλο χρονοσειρών, 

καθιστά την προσέγγιση αυτή πρακτική σε πραγματικές εφαρμογές. 
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Η σημασία της συμβολής των Νευρωνικών Δικτύων στις περιπτώσεις Διάγνωσης Αλλαγών 

στις Διεργασίες έγκειται στον εντοπισμό κάθε αλλαγής που μπορεί να συμβεί σε μια 

διεργασία, πριν αυτή βρεθεί σε κατάσταση εκτός ελέγχου. Διάφορες εφαρμογές έχουν 

προταθεί γι αυτό το σκοπό. Οι περισσότερες από αυτές προσπαθούν να παρακολουθούν τις 

μέσες μετατοπίσεις και τη διακύμανση. Στις εργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 

τεχνικές των Νευρωνικών Δικτύων βρέθηκαν να είναι χρήσιμες στη Διάγνωση Αλλαγών στις 

Διεργασίες. 

Πολυμεταβλητός Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας  

Σε πολλά προβλήματα ελέγχου ποιότητας, οι διάφορες διεργασίες μπορεί να έχουν δύο ή 

περισσότερα συσχετιζόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η περίπτωση του 

Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας (Lowry and Montgomery, 1995). 

Δεδομένου ότι οι διάφορες διεργασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών γίνονται όλο και πιο 

πολύπλοκες, οι πολυμεταβλητές διεργασίες έχουν σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης προσπαθούν να ενισχύσουν τον Πολυμεταβλητό Στατιστικό Έλεγχο 

Διεργασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

Οι Wang και Chen (2002) πρότειναν ένα μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου ασαφούς μάθησης με 

οπισθόδρομη διάδοση BPN για την ανίχνευση μέσων μετατοπίσεων και την ταξινόμηση του 

μεγέθους τους σε μια πολυμεταβλητή διεργασία. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το 

μοντέλο αυτό έχει μικρότερο Μέσο Μήκος Ροής (ARL) εκτός ελέγχου (στατιστικό σφάλμα 

πρώτου είδους) από το πολυμεταβλητό Τ2 Διάγραμμα Ελέγχου. Στη εργασία (Low et al., 

2003), ένα μοντέλο μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN προτείνεται για την ανίχνευση 

της διακύμανσης πολυμεταβλητών διεργασιών. Το μέσο μήκος ροής (ARL) και ο μέσος 

αριθμός ανώμαλων καταστάσεων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

προτεινόμενου μοντέλου, ενώ τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν την 

αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μοντέλου. Ο στόχος της εργασίας (Zorriassatine et 

al., 2003) είναι η ανίχνευση μη τυχαίων προτύπων σε μια πολυμεταβλητή διεργασία. Είναι οι 

πρώτοι που χρησιμοποιούν μια τέτοια ασυνήθιστη μέθοδο Νευρωνικών Δικτύων, όπως είναι 

τα Gaussian Μixture μοντέλα, για την ανίχνευση μη-τυχαίων προτύπων σε διμεταβλητά 

μοντέλα χρονοσειρών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι μια τέτοια μέθοδος αναγνώρισης 

προτύπων μπορεί να εφαρμοστεί και να αποτελέσει ένα ακόμα αποτελεσματικό και χρήσιμο 

εργαλείο στο διμεταβλητό Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, με δυνατότητες εφαρμογής στον  

Πολυμεταβλητό Έλεγχο Διεργασιών γενικά. Οι Chen και Wang (2004) ανέπτυξαν ένα 

μοντέλο που βασίζεται στα Νευρωνικά Δίκτυα για τη ενίσχυση του πολυμεταβλητού Χ2 
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διαγράμματος. Το μοντέλο μπορεί να προσδιορίσει το χαρακτηριστικό ποιότητας ή την 

ομάδα των χαρακτηριστικών ποιότητας που προκαλούν εκτός ελέγχου σήματα, καθώς επίσης 

και να ταξινομήσει το μέγεθος της μετατόπισης, όταν το Χ2 διάγραμμα σηματοδοτεί την 

εμφάνιση μέσων μετατοπίσεων. Οι Niaki και Abbasi (2005) πρότειναν ένα μοντέλο που 

βασίζεται στα Νευρωνικά Δίκτυα για τη διάγνωση βλαβών και τον εντοπισμό των 

μεταβλητών που προκάλεσαν τις συνθήκες εκτός ελέγχου της διεργασίας. Οι ίδιοι συνέκριναν 

τις επιδόσεις του μοντέλου τους με το Πολυμεταβλητό Shewhart Διάγραμμα Ελέγχου. 

Ένα μοντέλο βασισμένο σε Νευρωνικό Δίκτυο έχει σχεδιαστεί και στην εργασία (Arkat et al., 

2007) για την πρόβλεψη και την παραγωγή υπολοίπων (residuals) στο  σωρευτικό αθροιστικό 

διάγραμμα CUSUM για πολυμεταβλητές διεργασίες που ακολουθούν τα αυτοπαλίνδρομα 

μοντέλα πρώτης τάξεως (Auto-regressive of order one). O Guh (2007) με τη σειρά του 

πρότεινε ένα μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου πραγματικού χρόνου για τον προσδιορισμό και 

τον υπολογισμό μέσων μετατοπίσεων σε διμεταβλητές διεργασίες. Το προτεινόμενο μοντέλο 

υπολογίζει με ακρίβεια το μέγεθος μετατόπισης κάθε μεταβλητής σε πραγματικό χρόνο 

λειτουργίας. Οι Cheng και Cheng (2008) προσπαθούν να εντοπίσουν τις πηγές 

μεταβλητότητας πολυμεταβλητών διεργασιών, με τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων και 

Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης. Εκτεταμένες συγκρίσεις έδειξαν ότι οι μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης αποδίδουν παρόμοια με τα Νευρωνικά Δίκτυα, αλλά οι μηχανές 

διανυσμάτων υποστήριξης είναι ευκολότερες στην πράξη.  

Άλλοι ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα ειδικό μοντέλο δύο επιπέδων για το διμεταβλητό 

έλεγχο διεργασιών (Yu and Xi, 2009; Yu et al, 2009). Το προτεινόμενο μοντέλο είναι ένα 

σύνολο particle swarm διακριτών Νευρωνικών Δικτύων βελτιστοποίησης, όπου διάφορα 

Νευρωνικά Δίκτυα χρησιμοποιούνται από κοινού για την ταξινόμηση των αιτίων του εκτός 

ελέγχου σήματος. Λόγω της καλής απόδοσης του προτεινόμενου μοντέλου, θα μπορούσε 

αυτό να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας. Οι Niaki 

και Davoodi (2009) χρησιμοποιούν ένα, με προς τα μπρος προώθηση (feed-forward), 

Νευρωνικό Δίκτυο τεσσάρων επιπέδων για τον έλεγχο και την ταξινόμηση των μεγεθών των 

μέσων μετατοπίσεων σε μια αυτoσυσχετιζόμενη πολυμεταβλητή διεργασία. 

Όπως αποκαλύπτεται από τη βιβλιογραφία που αναφέρθηκε παραπάνω, ο εμπλουτισμός του 

Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Νευρωνικά Δίκτυα είναι μια από τις 

πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες κατευθύνσεις έρευνας. Τα Νευρωνικά Δίκτυα 

χρησιμοποιούνται για την διάγνωση μετατοπίσεων στα χαρακτηριστικά ποιότητας των 

διεργασιών  που παρακολουθούνται από διάφορα πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου για 
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την αποφυγή  των σημάτων εκτός ελέγχου. 

Ολοκληρωμένα συστήματα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας  

Μερικοί ερευνητές προσπάθησαν να συνδυάσουν πολλές από τις θεωρίες που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας 

πραγματικού χρόνου. Ένα σύστημα ανίχνευσης και διάγνωσης βλαβών έχει αναπτυχθεί στην 

εργασία (Leger et al., 1998) χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα CUSUM και Nευρωνικά 

Δίκτυα. Αυτή η εργασία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα μεταξύ πολυεπίπεδων δικτύων 

εμπρόσθιας τροφοδότησης (multi-layer perceptrons) και δικτύων συναρτήσεων ακτινικής 

βάσης RBFN. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση του CUSUM διαγράμματος, σε συνδυασμό με τα 

δίκτυα συναρτήσεων ακτινικής βάσης RBFN για διάγνωση βλαβών μπορεί να εξαλείψει τα 

λανθασμένα σήματα εκτός ελέγχου, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Το 

IntelliSPC σύστημα, ένα υβριδικό εργαλείο για τον οικονομικό Στατιστικό Έλεγχο 

Διεργασίας σε πραγματικό χρόνο, περιγράφεται στην εργασία (Guh et al., 1999). Το σύστημα 

αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήματα. Το πρώτο είναι ένας ανιχνευτής μάθησης με 

οπισθόδρομη διάδοση BPN αναγνώρισης προτύπων σε Διαγράμματα Ελέγχου, που 

αναγνωρίζει ανώμαλα πρότυπα, παρέχει το είδος τους, τις βασικές παραμέτρους τους και το 

σημείο εκκίνησης του  εμπλεκόμενου προτύπου. Το δεύτερο είναι ένα έμπειρο σύστημα που 

βασίζεται στην ερμηνεία σήματος εκτός ελέγχου στα  Διαγράμματα Ελέγχου, και το τρίτο 

είναι ένας ποιοτικός προσομοιωτής κόστους. Αργότερα, ο Guh (2002) χρησιμοποίησε  την 

παραπάνω προσέγγιση μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση BPN για να διερευνηθούν οι 

επιπτώσεις της μη κανονικότητας των δεδομένων στην απόδοση του συστήματος 

αναγνώρισης. Επίσης, το AutoSPC (Guh, 2003) είναι μια βελτιωμένη έκδοση του 

συστήματος IntelliSPC. Ο Guh (2008) ανέπτυξε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου 

αναγνώρισης προτύπων σε Διαγράμματα Ελέγχου με βάση τα δίκτυα μάθησης με 

διανυσματική κβαντοποίηση (learning vector quantization), σε μια προσπάθεια να 

αναγνωρίζει αποτελεσματικά ανώμαλα πρότυπα σε πραγματικό χρόνο, για διαδικασίες με 

διαφορετικά επίπεδα αυτοσυσχέτισης. 

Τα εμπλουτισμένα συστήματα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με Νευρωνικά Δίκτυα 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο καταστάσεων σε πραγματικό χρόνο. Με στόχο ένα 

ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον ελέγχου ποιότητας, έχουν προταθεί αυτόματες 

υπολογιστικές μέθοδοι για την υλοποίηση διαφόρων εργασιών Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης συστημάτων Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας σε πραγματικό χρόνο. 
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4.2.3.4 Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας με υβριδικές τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης   

Στην εργασία (Kang et al., 1999) προτείνεται μια υβριδική μεθοδολογία, η οποία συνδυάζει 

επαγωγικούς κανόνες (inductive rules) με Νευρωνικά Δίκτυα για την παραγωγή κανόνων 

στοχεύοντας στον έλεγχο και την καλύτερη λειτουργία μιας διεργασίας. Οι Jemwa και 

Aldrich (2005) ανέπτυξαν ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, με τoν συνδυασμό soft 

margin Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης και Δέντρων Απόφασης, το οποίο βελτίωσε την 

ποιότητα μιας συγκεκριμένης διεργασίας. Ο Guh (2004) συνδύασε ένα γενετικό αλγόριθμο 

με Νευρωνικά Δίκτυα για να βελτιώσει τη δομή και τις παραμέτρους εκπαίδευσης των 

Νευρωνικών Δικτύων και να λύσει σε πραγματικό χρόνο το πρόβλημα Αναγνώρισης 

Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου.  Τα αριθμητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

προτεινόμενος γενετικός αλγόριθμος μπορεί να βελτιώσει την αρχιτεκτονική ενός 

Νευρωνικού Δικτύου, καθορίζοντας τις παραμέτρους εκπαίδευσης, για μεγιστοποίηση των 

αποδόσεων του ανιχνευτή Αναγνώρισης Προτύπων στα Διαγράμματα Ελέγχου (CCP 

recognizer) σε πραγματικό χρόνο. Ο Guh (2005) ανέπτυξε ένα υβριδικό σύστημα το οποίο 

χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα χρησιμοποιεί Nευρωνικά Δίκτυα μάθησης με 

οπισθόδρομη διάδοση BPN για να αναγνωρίσει 8 διαφορετικά είδη προτύπων στα 

Διαγράμματα Ελέγχου και Δέντρα Απόφασης για την περαιτέρω ταξινόμηση αυτών. Πιο 

συγκεκριμένα, τα Δέντρα Απόφασης χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση προτύπων που 

μοιράζονται ίδια χαρακτηριστικά. Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 7 χωριστά Νευρωνικά 

Δίκτυα μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση τριών επιπέδων για την αναγνώριση των 

παραμέτρων των προτύπων. Η αναγνώριση ταυτόχρονων προτύπων διατυπώνεται στην 

εργασία (Chen et al., 2007). Η συγκεκριμένη εργασία προτείνει μια υβριδική προσέγγιση με 

την ενσωμάτωση της wavelet transform μεθόδου με Νευρωνικά Δίκτυα, για την αναγνώριση 

ταυτόχρονων προτύπων σε πραγματικό χρόνο. 

Γενικά, ένα βασικό πλεονέκτημα των υβριδικών μεθοδολογιών που παρουσιάζονται 

παραπάνω είναι ότι προσεγγίζουν τα προβλήματα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας πιο 

ολιστικά. Ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων τεχνικών Μηχανικής Μάθησης έχει καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά στη βελτίωση των μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, 

ελαχιστοποιώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη χωριστή χρήση κάθε μιας 

τεχνικής Μηχανικής Μάθησης. 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 
 

 72

4.2.4 Σχεδιασμός Πειραμάτων  

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όλες οι σχετικές 

παράμετροι της διεργασίας πρέπει να καθοριστούν με στόχο τη βελτιστοποίησή της. Ωστόσο, 

η βελτιστοποίηση μιας τέτοιας διεργασίας είναι τόσο περίπλοκη που είναι τεχνικά πολύ 

δύσκολο να βρεθεί ένα ικανοποιητικό αναλυτικό ή μαθηματικό μοντέλο που να την 

περιγράφει. Οπότε, η εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε αυτή την κατηγορία 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένους στόχους και όχι σε 

γενικές θεωρίες. 

Ειδικότερα, στην εργασία (Shi et al., 2004) έχει διερευνηθεί η εφαρμογή Νευρωνικών 

Δικτύων για μοντελοποίηση των σύνθετων λειτουργικών σχέσεων που αφορούν δύο 

συγκεκριμένες βιομηχανικές διεργασίες. Χρησιμοποιώντας υπάρχοντα στοιχεία, τα 

αναπτυχθέντα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της ποιότητας των διεργασιών, 

προσδιορίζοντας τους σημαντικότερους παράγοντες αλληλεπίδρασης των δεδομένων. Η 

ενσωμάτωση Νευρωνικών Δικτύων σε εικονικά σχεδιασμένα πειράματα οδήγησε στην 

καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των διεργασιών και στη συνέχεια στη βελτίωση της 

ποιότητας τους. 

Μια εναλλακτική χρήση Νευρωνικών Δικτύων έχει προταθεί από τους Tay και Butler (1997), 

η οποία είναι ικανή να διαχειριστεί  συνεχείς τιμές παραμέτρων. Η τεχνική μοντελοποίησης 

που περιγράφεται στην εργασία αυτή χρησιμοποιεί εμπειρικά adaptive Gaussian δίκτυα 

συναρτήσεων ακτινικής βάσης RBFN. Η μελέτη της προτεινόμενης μεθοδολογίας έδειξε ότι 

μια συγκεκριμένη διεργασία συγκόλλησης μετάλλου με αδρανές αέριο μπορεί να 

κατασκευαστεί με εμπειρικά δεδομένα καλύτερα από ότι με αναλυτικά δεδομένα. 

Από τις παραπάνω εργασίες προκύπτει ότι οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης έχουν βοηθήσει 

στην απλούστευση των μεθόδων Σχεδιασμού Πειραμάτων. Με παρόμοιο τρόπο, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλες διεργασίες σχεδιασμού πειραμάτων, ανάλογα με τα διαθέσιμα 

στοιχεία και τις παραμέτρους της εκάστοτε διεργασίας. Επομένως, στην περίπτωση του 

σχεδιασμού πειραμάτων, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης ρυθμίζονται ανάλογα με την υπό 

εξέταση περίπτωση. 

4.3 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εμπλουτίζοντας το Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας με 
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τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα από την 

απλή εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Ωστόσο, 

πολλές προκλήσεις φαίνεται να είναι ακόμα αναπάντητες και δείχνουν την ανάγκη για 

περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό. Τα αποτελέσματα από την κριτική θεώρηση της 

βιβλιογραφίας που εξετάστηκε στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται στο ερευνητικό πλαίσιο του 

σχήματος 4.1. Σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι κύριες ερευνητικές 

περιοχές του υπό εξέταση θέματος, ενώ επισημαίνονται, για κάθε μια από αυτές, το state-of-

the-art και οι συναφείς ερευνητικές προκλήσεις. 

 

Σχήμα 4.1 Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης: Ένα ερευνητικό 
πλαίσιο 

4.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο εμπλουτισμός του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

άρχισε περίπου πριν από 20 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δουλειάς έχει 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, κυρίως λόγω της αυξημένης 

πολυπλοκότητας των συναφών διεργασιών. Η αυτοματοποίηση ήταν το κύριο κίνητρο και οι 

τεχνικές  Μηχανικής Μάθησης ήταν τα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όσον 

αφορά τις σημαντικότερες μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, καταλήγουμε στο 
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συμπέρασμα ότι: 

• Η Δειγματοληψία Αποδοχής έχει μελετηθεί στα πλαίσια του σχεδιασμού κατάλληλων 

σχημάτων Δειγματοληψίας Αποδοχής για ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης αναζητούν τη βέλτιστη λύση (Fountoulaki et al., 2008). Η 

επιλογή ενός κατάλληλου σχήματος Δειγματοληψίας Αποδοχής ανάλογα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία και η διάγνωση των αιτιών μη συμμόρφωσης των δειγμάτων είναι 

αναπάντητα θέματα για μελλοντική διερεύνηση. Επίσης, η επέκταση των 

προτεινόμενων προσεγγίσεων για σχήματα Δειγματοληψίας Αποδοχής με μεταβλητές 

είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα μελλοντική κατεύθυνση εργασίας. 

• Ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας θεωρείται η σημαντικότερη μέθοδος Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας και έχει μελετηθεί εκτενώς. Ωστόσο, η έρευνα για το θέμα αυτό 

δεν ενσωματώνει επαρκώς τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Μηχανικής 

Μάθησης. Η βιβλιογραφία προτείνει πολλές βελτιώσεις στην αναγνώριση προτύπων 

στα Διαγράμματα Ελέγχου, στη διάγνωση αλλαγών στις διεργασίες, και στον 

Πολυμεταβλητό Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Η ανάπτυξη, επίσης, 

ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων πραγματικού χρόνου, που δε θα 

περιορίζονται μόνο στη διάγνωση αλλαγών και στην αναγνώριση προτύπων στα  

Διαγράμματα Ελέγχου, αλλά και στην αναζήτηση των αιτίων που προκαλούν οι 

συστηματικές αιτίες μεταβλητότητας των διεργασιών, θα βελτιώσει το Στατιστικό 

Έλεγχο Ποιότητας σημαντικά. 

• Ο Σχεδιασμός Πειραμάτων είναι μια μέθοδος που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όταν 

εφαρμόζεται. Οι περισσότερες από τις παραμέτρους του Σχεδιασμού Πειραμάτων 

εξαρτώνται από την εκάστοτε εφαρμογή, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί σε ένα γενικό 

πλαίσιο. Ωστόσο, η βιβλιογραφία έδειξε ότι η εκμετάλλευση των τεχνικών 

Μηχανικής Μάθησης στην εν λόγω μέθοδο είναι χρήσιμη, ακόμη και αν κάθε 

σχεδιασμός πειράματος πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά. 

Σε γενικές γραμμές, το πιο σημαντικό ζήτημα που προέκυψε για τον εμπλουτισμό του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης είναι ότι οι μελέτες 

πραγματικών περιπτώσεων είναι λιγοστές. Η πλειοψηφία των εργασιών που αναφέρθηκαν 

χρησιμοποιούν δεδομένα προσομοίωσης. Ωστόσο, δύο μελέτες περίπτωσης (Niaki and 

Abbasi, 2006, Cook et al, 2006) έχουν χρησιμοποιήσει πραγματικά δεδομένα (η πρώτη 

αφορά μια detergent-making εταιρία και η δεύτερη περιβαλλοντικά θέματα).  Και στις δύο 
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περιπτώσεις, οι προτεινόμενες προσεγγίσεις έδειξαν θετικά αποτελέσματα. Επίσης, δύο άλλα 

βασικά ζητήματα που πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει, όταν παρακολουθεί μια διεργασία, 

είναι η πιθανότητα μη κανονικής κατανομής των δεδομένων καθώς και η αυτοσυσχέτιση 

τους. Η αυτοσυσχέτιση μάλιστα των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την 

απόδοση του ανιχνευτή προτύπων ή της διάγνωσης αλλαγών, όταν αυτά βασίζονται σε 

τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και έχουν εκπαιδευτεί για ανεξάρτητα δεδομένα.  

Επιπλέον, σε πραγματικές καταστάσεις, άγνωστες αιτίες οδηγούν τις διεργασίες εκτός 

ελέγχου και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι προκάλεσε τη μη συμμόρφωση των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις των πελατών. Οι χωρίς επίβλεψη τεχνικές, ή οι υβριδικές 

μεθοδολογίες, θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλες για τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, με 

δεδομένο ότι η αύξηση της αυτοματοποίησης στην παραγωγή προϊόντων και στις υπηρεσίες 

συνεπάγεται αύξηση της πολυπλοκότητας των εκάστοτε διεργασιών, η χρήση του 

Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου, 

οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν σημαντικά να ενισχύσουν τον Πολυμεταβλητό 

Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας, αλλά και εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης των 

προτεινόμενων προσεγγίσεων.  

Ανακεφαλαιώνοντας, η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε λόγω της ανάγκης για 

αυτοματοποίηση της επιθεώρησης του ελέγχου ποιότητας της παραγωγής προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Μια διεργασία μπορεί, λόγω της επίδρασης συστηματικών αιτίων όπως διάφοροι 

εξωτερικοί παράγοντες, να εμφανίζεται σε μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις. Η 

διεργασία μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη εάν υπάρχει ταυτόχρονα επίδραση αρκετών 

τέτοιων αιτίων.  Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης οι οποίες, 

εφόσον εκπαιδευτούν σωστά μπορούν να διαγνώσουν τις διάφορες αστοχίες, καθώς και να 

δώσουν επιπλέον πληροφορίες και τις πιο συμφέρουσες λύσεις σε κάθε περίπτωση. Στα 

πλεονεκτήματα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης πρέπει κανείς να συμπεριλάβει και την 

ικανότητα τους να διαχειρίζονται δεδομένα με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, οι 

αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης έχουν μεγάλη  ευελιξία σε αλλαγές. Έτσι σε περίπτωση 

αλλαγών στη γραμμή παραγωγής ή στις διεργασίες μιας υπηρεσίας, είναι εύκολο να 

υιοθετήσουν πολύ γρήγορα τις αλλαγές, επανεκπαιδεύοντας τους αλγορίθμους και 

αναπροσαρμόζοντας τα δεδομένα τους. Τέλος, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν να 

διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας σαν 

διαγνωστικά εργαλεία, σε αντίθεση με τις μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας που 
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χρησιμοποιούνται απλά σαν εργαλεία παρακολούθησης διαφόρων διεργασιών. 

Στα μειονεκτήματα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης πρέπει να αναφέρουμε ότι για τις 

περισσότερες τεχνικές χρειάζεται μεγάλος αριθμός δεδομένων προκειμένου να εκπαιδευτούν 

σωστά οι αλγόριθμοι και να μας δώσουν αποτέλεσμα υψηλής ακρίβειας. Επίσης, για την 

εφαρμογή τους χρειάζεται η γνώση ειδικών και η ανάπτυξη κατάλληλων υπολογιστικών 

συστημάτων, αφού οι Μηχανικοί Ποιότητας δεν είναι συνήθως εξοικειωμένοι με τις τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης. 

Ύστερα από την κριτική θεώρηση όλων των παραπάνω, και σε συνδυασμό με τις ελλείψεις 

και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, όπως αυτά καταγράφονται στο Κεφάλαιο 2, είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλο 

ενδιαφέρον και ανάγκη για ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα στηρίζονται σε τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης για τη διαχείριση προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει μεγάλο κενό στη διαχείριση προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου που αφορούν 

πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Προσπαθώντας να καλύψουμε αυτό το κενό, 

και με στόχο τον εμπλουτισμό του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης, προτείνεται η μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου αυτοσυσχετιζόμενων δεδομένων, 

στην παραγωγή επιπλέον πληροφοριών που μπορεί να είναι “κρυμμένες” στα δεδομένα και 

θα βοηθήσουν στη γρήγορη και αποτελεσματική εκτίμηση των προβλημάτων ποιότητας, 

παρέχοντας παράλληλα και την απαραίτητη και επιθυμητή αυτοματοποίηση που απαιτεί ο 

σύγχρονος έλεγχος ποιότητας.   

 



Προτεινόμενη μεθοδολογία αναγνώρισης μέσων μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 

5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης έχουν βρει εφαρμογή σε πολλές περιοχές 

έρευνας όσον αφορά το θέμα της ασφαλούς λειτουργίας διαφόρων συστημάτων. Όμως, ελάχιστες 

απόπειρες έχουν γίνει έως τώρα για μια ολοκληρωμένη θεώρηση του ζητήματος του Στατιστικού 

Ελέγχου Διεργασίας και της αναγνώρισης μέσων μετατοπίσεων σε διεργασίες με αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, επιχειρείται η εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής 

Μάθησης (και πιο συγκεκριμένα Νευρωνικά Δίκτυα) για την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μονομεταβλητές, όσο και σε 

πολυμεταβλητές διεργασίες. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η δομή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 

επιχειρείται μια αλγοριθμική ανάλυση αυτής και συζητούνται οι επιμέρους λειτουργίες των ενοτήτων 

της. Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρεί τη σύνθεση αρχών και τεχνικών από διαφορετικά πεδία 

έρευνας του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας και της Μηχανικής Μάθησης. Στόχος είναι η 

αποτελεσματική αναγνώριση μέσων μετατοπίσεων και ο υπολογισμός του μεγέθους της μετατόπισης 

σε αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα (χαρακτηριστικά ποιότητας) πολυμεταβλητών διεργασιών.  
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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις, πολλές διεργασίες είναι πολυμεταβλητές (Bersimis et al.. 2007). 

Για αυτό το λόγο, ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στη 

μελέτη και στην έρευνα του Πολυμεταβλητού Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, όπου 

διαφορετικά πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου έχουν προταθεί για την ανίχνευση 

αλλαγών στα χαρακτηριστικά ποιότητας μιας διεργασίας προκειμένου να αποφευχθούν εκτός 

ελέγχου σήματα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημαντικά προβλήματα στον Πολυμεταβλητό 

Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του. Πιο 

συγκεκριμένα, στα κλασικά Διαγράμματα Ελέγχου γίνονται υποθέσεις ότι τα δεδομένα που 

συλλέγονται όταν μια διεργασία είναι υπό έλεγχο (i) ακολουθούν κανονικές κατανομές, (ii) 

είναι ανεξάρτητα και (iii) δεν παρουσιάζουν συσχέτιση στο χρόνο. Όμως, τα κλασικά 

Διαγράμματα Ελέγχου δε λειτουργούν καλά, αν δεν ισχύουν οι παραπάνω υποθέσεις. Σε 

ορισμένες διεργασίες μάλιστα η υπόθεση ασυσχέτιστων ή ανεξάρτητων δεδομένων δεν ισχύει 

ούτε κατά προσέγγιση, π.χ. σε χημικές διεργασίες όπου διαδοχικές μετρήσεις των 

χαρακτηριστικών διεργασίας έχουν υψηλή συσχέτιση, οπότε σε αυτή την περίπτωση το 

Διάγραμμα Ελέγχου θα δώσει εσφαλμένα σήματα. Τα αποτελέσματα αυτά εντείνονται όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των χαρακτηριστικών ποιότητας που πρέπει να ελεγχθούν. Οπότε, για 

τον έλεγχο ποιότητας πολυμεταβλητών διεργασιών αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι σχετικές 

μεταβλητές (χαρακτηριστικά ποιότητας) να θεωρηθούν από κοινού.  

Εστιάζοντας την έρευνά μας στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, υποστηρίζουμε ότι οι 

υπάρχουσες λύσεις αποτυγχάνουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τις σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών μιας διεργασίας στο χρόνο. Η αναδίφηση της βιβλιογραφίας μάλιστα έδειξε ότι 

υπάρχει περιορισμένη βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι κατά κύριο λόγο 

περιλαμβάνονται μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, ενώ βρέθηκαν ελάχιστες πρακτικές 

εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έχουν 

ήδη προταθεί εναλλακτικές προσεγγίσεις. Μια από αυτές αφορά στην αναζήτηση ενός 

κατάλληλου μοντέλου χρονοσειρών για τη συσχετισμένη δομή, αφαιρώντας έτσι την 

αυτοσυσχέτιση από τα δεδομένα, ώστε να μπορούν εφαρμοστούν τα Διαγράμματα Ελέγχου 

στα υπόλοιπα (residuals), τα οποία αναμένεται να είναι ανεξάρτητα (Alwan and Roberts, 

1988; English et al., 2000; Jarett, 2007; Kalonga and Kulkarni, 2004). Μια άλλη προσέγγιση 

στοχεύει στην παρακολούθηση της αυτοσυσχέτισης των παρατηρήσεων με τροποποίηση των 
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αρχικών ορίων ελέγχου ώστε να ληφθεί υπόψη η αυτοσυσχέτιση (Vasilopoulos and 

Stamboulis, 1978; Zhang, 1998).  

Οι παραπάνω προσεγγίσεις έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ερμηνεία των Διαγραμμάτων 

Ελέγχου αυτοσυσχετιζόμενων δεδομένων. Ωστόσο, τα μοντέλα χρονοσειρών είναι συχνά 

δύσκολο να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες. Ένα μοντέλο χρονοσειράς πρέπει αρχικά 

να προσδιοριστεί ώστε να μπορούν να υπολογιστούν τα υπόλοιπα, και επίσης απαιτούνται 

πολλοί έλεγχοι της εγκυρότητάς του, αφού η βασική δομή της διεργασίας μπορεί να αλλάξει. 

Κατά συνέπεια, η ευρωστία των προσεγγιστικών μοντέλων χρονοσειρών εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την καταλληλότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και την επάρκεια του 

μοντέλου. Από την άλλη πλευρά, η τροποποίηση των αρχικών ορίων ελέγχου μπορεί να είναι 

πολύπλοκη και κατάλληλη μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, γίνεται πιο 

περίπλοκη, όταν αναφέρεται σε αυτοπαλίνδρομα μοντέλα (AutoRegressive Models, ARs) 

μεγάλης τάξης. 

Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, το κεφάλαιο αυτό προτείνει μια πρωτότυπη 

μεθοδολογία που εκμεταλλεύεται Νευρωνικά Δίκτυα στην αντίστοιχη ανάλυση δεδομένων, 

με στόχο την παρακολούθηση και την διάγνωση μέσων μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα πολυμεταβλητών διεργασιών. Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει τη χρησιμότητα 

των Νευρωνικών Δικτύων στον έλεγχο ποιότητας (βλ. για παράδειγμα, (Zorriassatine and 

Tannock, 1998; Hwarng and Wang, 2008; Harng, 2008)). Σε κάθε περίπτωση όμως, η 

πλειοψηφία των υφιστάμενων εφαρμογών αφορά τη χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε 

μονομεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου. Επιπλέον, τα συνηθισμένα διαγράμματα μπορούν μεν 

να ανιχνεύσουν μια ασυνήθιστη μετατόπιση, αλλά δεν παρέχουν άμεσα επιπλέον χρήσιμες 

πληροφορίες για το μέγεθος μετατόπισης ή τη μεταβλητή  (ή την ομάδα μεταβλητών) που 

έχει προκαλέσει το εκτός ελέγχου σήμα. Ο σκοπός της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι να 

βελτιώσει την ερμηνεία και την ακρίβεια των Διαγραμμάτων Ελέγχου για την περίπτωση 

αυτοσυσχετιζόμενων πολυμεταβλητών διεργασιών. 

5.2 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία ασχολείται με τρία βασικά ζητήματα: τη διάγνωση μέσης 

μετατόπισης, την αναγνώριση μέσης μετατόπισης και τον υπολογισμό του μεγέθους της 

μέσης μετατόπισης κατά τον έλεγχο μιας πολυμεταβλητής διεργασίας με αυτοσυσχετιζόμενες 

μεταβλητές ποιότητας. Ως μέση μετατόπιση ορίζεται η ξαφνική μετατόπιση του μέσου 
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διανύσματος μιας πολυμεταβλητής διεργασίας. Αυτά τα τρία ζητήματα αντιμετωπίζονται σε 

δυο ξεχωριστές φάσεις προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, οι οποίες 

ονομάζονται φάση Ι και φάση ΙΙ (Σχήμα 5.1).  

 

Σχήμα 5.1 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τη διάγνωση μέσης μετατόπισης, την αναγνώριση μέσης μετατόπισης 
και τον υπολογισμό του μεγέθους μέσης μετατόπισης μιας πολυμεταβλητής διεργασίας  

Αρχικά καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των χαρακτηριστικών ποιότητας 

της διεργασίας. Στη συνέχεια λαμβάνεται δείγμα συγκεκριμένου μεγέθους παραθύρου 

αναγνώρισης, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος και 

το οποίο αποτελεί την είσοδο του πρώτου δικτύου της Φάσης Ι. Αυτό που έχει περισσότερη 

σημασία σε μια διαδικασία ελέγχου είναι να διαγνωστεί κάθε ανώμαλη μετατόπιση όσο πιο 

γρήγορα γίνεται. Έτσι η φάση Ι περιέχει ένα Νευρωνικό Δίκτυο (δίκτυο Α), το οποίο 

σχεδιάζεται και εκπαιδεύεται να διαγνώσει κάθε ανώμαλη μετατόπιση που μπορεί να συμβεί, 

και η οποία θα δώσει σήμα εκτός ελέγχου της διεργασίας. Αν το δίκτυο Α καταλήξει ότι η 

διεργασία είναι εντός ελέγχου τότε λαμβάνεται το επόμενο δείγμα στην είσοδο του και 

γίνεται νέος έλεγχος στην κατάσταση της διεργασίας.  

Αν το δίκτυο Α καταλήξει ότι η διεργασία είναι εκτός ελέγχου τότε το δείγμα του παραθύρου 

αναγνώρισης εισέρχεται στο δεύτερο Νευρωνικό Δίκτυο (δίκτυο Β) το οποίο σχεδιάζεται και 

εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει ποια ή ποιες μεταβλητές ποιότητας έχουν προκαλέσει το εκτός 

ελέγχου σήμα στο δίκτυο Α. Μετά από πειραματικές δοκιμές στις μελέτες περιπτώσεων που 
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περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα, αν οι διαδικασίες της διάγνωσης και της αναγνώρισης προτύπων 

αντιμετωπιστούν μέσω δυο διαφορετικών Νευρωνικών Δικτύων.  

Αφού ολοκληρωθεί η φάση Ι, προχωράμε στη φάση ΙΙ, η οποία περιέχει 2*i σε αριθμό 

Νευρωνικά Δίκτυα (όπου i ο αριθμός των μεταβλητών μιας διεργασίας), δηλαδή δύο 

Νευρωνικά Δίκτυα για κάθε μεταβλητή ποιότητας, τα οποία σχεδιάζονται και εκπαιδεύονται 

για να υπολογίζουν το μέγεθος της μετατόπισης κάθε μεταβλητής ποιότητας. Εφόσον η 

διεργασία είναι εκτός ελέγχου, τα δεδομένα του παραθύρου αναγνώρισης της Φάσης Ι 

στέλνονται στα νευρωνικά δίκτυα των μεταβλητών της Φάσης ΙΙ που έχει δώσει ως 

μετατοπισμένες το δίκτυο Β. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι μεγάλες μετατοπίσεις είναι πιο 

εύκολο να αναγνωριστούν (σε σχέση με τις μεσαίες και τις μικρές μετατοπίσεις). Για την 

αποφυγή λάθους αναγνώρισης και λάθους ταξινόμησης μιας μεταβλητής ως προς το μέγεθος 

της μετατόπισης της, για κάθε μεταβλητή ποιότητας, ένα Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο 

να διακρίνει τις μεγάλες μετατοπίσεις από τις υπόλοιπες, και στη συνέχεια ένα άλλο 

Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο για να διακρίνει τις μεσαίες από τις μικρές μετατοπίσεις. 

Το μέγεθος μετατόπισης κρίνεται μεγάλο, μεσαίο ή μικρό σε σχέση πάντα με την τυπική 

απόκλιση του μέσου κάθε μεταβλητής ποιότητας, ανάλογα με την κάθε υπό μελέτη 

περίπτωση.  

Ολοκληρώνοντας την προτεινόμενη μεθοδολογία οι πληροφορίες που προκύπτουν 

ενημερώνουν πότε μια πολυμεταβλητή διεργασία γίνεται εκτός ελέγχου, ποιες μεταβλητές 

είναι υπεύθυνες για αυτό, και ποιο είναι το μέγεθος της μετατόπισης κάθε μεταβλητής.  

5.2.1 Παράμετροι σχεδίασης των Νευρωνικών Δικτύων  

Τα Νευρωνικά Δίκτυα χαρακτηρίζονται από την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον αριθμό των 

νευρώνων του δικτύου, τον αριθμό των κρυμμένων επιπέδων μάθησης, τη διάταξη και την 

αλληλοσύνδεσή τους. Επίσης χαρακτηρίζονται από τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, 

επαναφέρουν, συνδέουν, συγκρίνουν και ταξινομούν κάθε νέα πληροφορία που δέχονται με 

την υπάρχουσα αποθηκευμένη γνώση τους (neurodynamics). Στη δική μας περίπτωση, ο 

αλγόριθμος οπισθόδρομης διάδοσης BPN έχει χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδεύσει τα δίκτυα, 

αφού είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους αλγορίθμους για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών 

στο Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας (Zorriassatine and Tannock, 1998) και όχι μόνο. Ο 

αλγόριθμος οπισθόδρομης διάδοσης ΒΡΝ χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός δικτύου 

που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Οι νευρώνες μέσα στο ίδιο επίπεδο δε συνδέονται 
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μεταξύ τους. Η κεντρική ιδέα της δομής και λειτουργίας τέτοιων δικτύων είναι απλή: ένα 

δίκτυο ξεκινά τη διαδικασία μάθησης από τυχαίες τιμές των βαρών του w, μεταξύ των 

επιπέδων. Εάν δώσει λάθος απάντηση, τότε τα βάρη διορθώνονται έτσι ώστε το λάθος να 

γίνει μικρότερο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές έτσι ώστε σταδιακά το λάθος 

να ελαττώνεται μέχρις ότου γίνει πολύ μικρό και ανεκτό.   

Πρώτα υπάρχει ένα επίπεδο εισόδου το οποίο αποτελείται από μια ομάδα νευρώνων που 

δέχονται το σήμα εισόδου. Στη συνέχεια υπάρχει ένας αριθμός κρυμμένων εσωτερικών 

επιπέδων, καθένα από τα οποία έχει ένα αριθμό νευρώνων, και τα οποία δέχονται σήμα από 

το επίπεδο εισόδου, το επεξεργάζονται και κατόπιν το προωθούν προς την έξοδο. Τέλος 

υπάρχει ένα επίπεδο εξόδου που έχει επίσης ένα αριθμό νευρώνων, οι οποίοι δέχονται σήμα 

από τα εσωτερικά επίπεδα και το προωθούν προς την έξοδο του δικτύου.  Το πρώτο 

πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο αριθμός των κρυμμένων επιπέδων και ο 

αριθμός νευρώνων αυτών των επιπέδων. Αν ο αριθμός των κρυμμένων επιπέδων είναι πολύ 

μικρός τότε ο αλγόριθμος διόρθωσης σφάλματος δε θα καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το 

σφάλμα. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή περισσότερων νευρώνων απ' όσους χρειάζονται θα 

δημιουργήσει ένα δίκτυο χαμηλής απόδοσης. Σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, το σφάλμα ελαχιστοποιείται. Όταν όμως παρουσιάζονται νέα δεδομένα, το 

δίκτυο, που έχει "απομνημονεύσει" τα συγκεκριμένα παραδείγματα με τα οποία 

εκπαιδεύτηκε, δεν μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά εμφανίζοντας μεγάλο σφάλμα, που 

συνήθως οφείλεται σε υπερβολική προσαρμογή (overfitting). Γενικά δεν υπάρχει κανόνας ως 

προς τον αριθμό των νευρώνων που περιλαμβάνει κάθε επίπεδο. Για τον αριθμό νευρώνων 

στην είσοδο και την έξοδο, ο αριθμός αυτός παρέχεται άμεσα από τα δεδομένα του 

προβλήματος. Αλλά για τον αριθμό μονάδων στο κρυμμένο επίπεδο δεν υπάρχει τέτοιου 

είδους υπόδειξη. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε στη μέθοδο των δοκιμών 

(trial and error), αλλά όμως είναι επίπονη και χρονοβόρα.  Κατά την εκπαίδευση το δίκτυο 

περνά από πολλές αναπροσαρμογές ή κύκλους μέχρις ότου το σφάλμα γίνει πολύ χαμηλό, 

όσο είναι ανεκτό στο κάθε πρόβλημα. Μετά την εκπαίδευση οι τελικές τιμές των βαρών 

παραμένουν σταθερές και το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει νέα 

πρότυπα, και στη δική μας περίπτωση νέες μετατοπίσεις.   

Η επιλογή της συνάρτησης μεταφοράς είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κατά τη φάση 

της ανάπτυξης ενός Νευρωνικού Δικτύου. Ως συνάρτηση μεταφοράς στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία επιλέχθηκε η υπερβολική εφαπτομένη (hyperbolic tangent), η οποία είναι πολύ 

δημοφιλής στα δίκτυα οπισθόδρομης διάδοσης BPN (Niaki and Davoodi 2009). Στους 
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νευρώνες με συνάρτηση ενεργοποίησης την υπερβολική εφαπτομένη, η έξοδος μπορεί να 

είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός από το -1 έως το 1. Σημαντικός επίσης παράγοντας 

είναι ο ρυθμός εκπαίδευσης (learning rate). Αν επιλεγεί μεγάλος ρυθμός εκπαίδευσης, 

υπάρχει κίνδυνος συνεχούς ταλάντωσης γύρω από τις βέλτιστες τιμών βαρών. Αν επιλεγεί 

μικρός ρυθμός εκπαίδευσης, η σύγκλιση είναι πολύ αργή ενώ μπορεί να οδηγήσει σε 

παγίδευση σε τοπικά ελάχιστα. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο όγκος των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου (σύνολο εκπαίδευσης) και για 

τον έλεγχο της απόδοσής του (σύνολο δοκιμών). Τέλος, ο αριθμός των εποχών (epoch), 

δηλαδή των κυκλικών επαναλήψεων των προτύπων δεδομένων εισόδου κατά την εκπαίδευση 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί  τεχνητά μια ακολουθία με “άπειρο” μήκος, καθώς και το μέγιστο 

επιτρεπτό λάθος, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση μιας μεθοδολογίας που 

βασίζεται σε Νευρωνικά Δίκτυα, όχι μόνο ως προς την ευκολία χρήσης της, αλλά και ως προς 

την απόδοση της. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολογείται στην συνέχεια με δοκιμές σε δύο διαφορετικές 

μελέτες περίπτωσης (Κεφάλαιο 6 και Κεφάλαιο 7), στις οποίες έγινε προσαρμογή όλων των 

παραπάνω παραμέτρων με βάση την κάθε μελέτη περίπτωσης, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

5.3.1 Διάγνωση μέσης μετατόπισης  

Το πρώτο ζήτημα της Φάσης Ι είναι η διάγνωση μέσης μετατόπισης στα χαρακτηριστικά 

ποιότητας μιας πολυμεταβλητής διεργασίας. Το δίκτυο Α αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα, 

καλείται να ξεχωρίσει τα κανονικά δεδομένα (που θα σημαίνουν ότι η διεργασία είναι εντός 

ελέγχου) από τα μετατοπισμένα (όπου X1, X2 … ή Χi χαρακτηριστικά ποιότητας είναι 

μετατοπισμένα). Εάν το δίκτυο Α καταλήξει ότι τα δεδομένα είναι μετατοπισμένα, τότε τα 

εισαγόμενα στο δίκτυο Α στέλνονται κατευθείαν στο δίκτυο Β για να αναγνωρίσει ποια ή 

ποιες μεταβλητές είναι υπεύθυνες για το εκτός ελέγχου σήμα της διεργασίας. Τα εξαγόμενα 

από το δίκτυο Α αναπαριστώνται από δυαδικό κώδικα ο οποίος αναπαριστά ποιος τύπος 

μετατόπισης συμβαίνει κάθε φορά, πιο συγκεκριμένα (1,0) ή (0,1) (η διεργασία είναι εντός 

ελέγχου ή η διεργασία είναι εκτός ελέγχου, αντίστοιχα). Για την αξιολόγηση του δικτύου Α, 
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το μέσο μήκος ροής (ARL) σημάτων εντός και εκτός ελέγχου της διεργασίας είναι το πιο 

σημαντικό κριτήριο απόδοσης.  

5.3.2 Αναγνώριση μέσης μετατόπισης 

Το δεύτερο ζήτημα της προτεινόμενης μεθοδολογίας στη Φάση Ι είναι η αναγνώριση της 

μέσης μετατόπισης. Το δίκτυο Β, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα, καλείται να αναγνωρίσει ποια 

μεταβλητή ποιότητας έχει προκαλέσει το σήμα εκτός ελέγχου στο δίκτυο Α. Και εδώ τα 

εξαγόμενα αναπαριστώνται με δυαδικό κώδικα, ο οποίος αναπαριστά ποια μεταβλητή 

ποιότητας έχει προκαλέσει το εκτός ελέγχου σήμα, πιο συγκεκριμένα (1,0,…0), (0,1,…0) … 

ή (1,1,…1) (μετατόπιση της μεταβλητής X1, μετατόπιση της μεταβλητής X2 ή μετατόπιση 

όλων των μεταβλητών Χi, αντίστοιχα). Τα κανονικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπαίδευση του δικτύου Α έχουν αφαιρεθεί στη φάση της εκπαίδευσης του δικτύου Β, αφού 

το δίκτυο Β ασχολείται με τα ήδη μετατοπισμένα δεδομένα. Για την αξιολόγηση του δικτύου 

Β, η ακρίβεια ταξινόμησης είναι το πιο σημαντικό κριτήριο απόδοσης.  

5.3.3 Υπολογισμός του μεγέθους μέσης μετατόπισης 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της φάσης Ι, η προτεινόμενη μεθοδολογία υποδεικνύει 

αν υπάρχει σήμα εκτός ελέγχου της διεργασίας, και αν ναι, ποια μεταβλητή ποιότητας είναι 

υπεύθυνη για το εκτός ελέγχου σήμα. Διαφορετικά η διεργασία είναι εντός ελέγχου, και άρα 

δε χρειάζονται περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διάγνωση και 

αναγνώριση μετατόπισης, τότε τα δεδομένα από τη φάση Ι στέλνονται στα σχεδιασμένα και 

εκπαιδευμένα  Νευρωνικά Δίκτυα της φάσης ΙΙ για τον υπολογισμό του μεγέθους της 

μετατόπισης κάθε μεταβλητής, το οποίο είναι και το τρίτο ζήτημα με το οποίο ασχολείται η 

προτεινόμενη μεθοδολογία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ποια μεταβλητή προκάλεσε τη 

μετατόπιση, πότε την προκάλεσε και ποιο είναι το μέγεθος της μετατόπισης. Αυτές οι 

πληροφορίες θα βοηθήσουν τους μηχανικούς ποιότητας να αναγνωρίσουν τι προκάλεσε 

πρόβλημα στη διεργασία, ώστε να το διορθώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιο 

συγκεκριμένα, στη φάση ΙΙ ένα Νευρωνικό Δίκτυο για κάθε μεταβλητή ποιότητας είναι 

υπεύθυνο για τη διάγνωση των μεγάλων μετατοπίσεων από τις μεσαίες και τις μικρές και ένα 

Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο να διαχωρίσει τις μεσαίες από τις μικρές. Εδώ τα 

εξαγόμενα κυμαίνονται στο εύρος  [-1, +1]. Οι σχέσεις μεταξύ των τιμών εξόδου, των τιμών 

στόχου και το αντίστοιχο μέγεθος μετατόπισης αναπροσαρμόζονται στην κάθε μελέτη 

περίπτωσης των επόμενων Κεφαλαίων. Για την αξιολόγηση των δικτύων της Φάσης ΙΙ, η 
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ακρίβεια αναγνώρισης του μεγέθους κάθε μετατόπισης είναι το σημαντικότερο κριτήριο 

απόδοσης. 

5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ 

Προκειμένου να εμπλουτίσουμε τις μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και να 

αντιμετωπίσουμε κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν προκύψει σε αυτόν, 

προτείνουμε μια μεθοδολογία βασισμένη σε Νευρωνικά Δίκτυα που προσπαθεί να εξαλείψει 

τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στις μέχρι σήμερα κλασικές μεθοδολογίες, και οι οποίες 

αποτυγχάνουν να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

αυτοσυσχετιζόμενων μεταβλητών μιας πολυμεταβλητής διεργασίας. Επιπλέον, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο για τη διάγνωση και αναγνώριση 

μέσων μετατοπίσεων στις μεταβλητές μιας διεργασίας αλλά και για τον υπολογισμό του 

μεγέθους της μετατόπισης κάθε μεταβλητής που θα δώσει επιπλέον πληροφορίες στο 

Μηχανικό Ποιότητας για να αντιμετωπίσει επαρκώς τις όποιες αιτίες προκάλεσαν το σήμα 

εκτός ελέγχου.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε εφαρμογές Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας οι οποίες σχετίζονται με μονομεταβλητά ή πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα όπως αυτά που προέρχονται από βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες ή 

περιβαλλοντικές διεργασίες. Μελλοντική επέκταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα 

αποτελούσε η αναγνώριση προτύπων και η αναγνώριση των συστηματικών αιτίων που είναι 

υπεύθυνες για το κάθε πρότυπο.  

Η εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας γίνεται στα επόμενα δυο 

Κεφάλαια, μέσω δυο διαφορετικών μελετών περίπτωσης οι οποίες αφορούν μια διμεταβλητή 

διεργασία με προσομοιωμένα αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το AR(1) 

μοντέλο και μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία που προκύπτει από τον έλεγχο 

μετρήσεων των καταγραφών διαλυμένου οξυγόνου ενός αυτόματου καταγραφικού 

συστήματος. Στόχος είναι να ελεγχθεί η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε 

διαφορετικά σύνολα δεδομένων αλλά και να δοκιμαστεί σε μια πραγματική μελέτη 

περίπτωσης που αφορά χημικά δεδομένα. 
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6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1: ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Διάφορα πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου έχουν προταθεί κατά καιρούς για την ανίχνευση 

μέσων μετατοπίσεων σε διεργασίες προκειμένου να αποφευχθούν εκτός ελέγχου σήματα. Τα εν λόγω 

διαγράμματα μπορούν να ανιχνεύσουν μια ασυνήθιστη μετατόπιση, αλλά δεν παρέχουν άμεσα 

χρήσιμες πληροφορίες για το μέγεθος της μετατόπισης ή τη μεταβλητή (ή την ομάδα των μεταβλητών) 

που έχει προκαλέσει το εκτός ελέγχου σήμα. Επίσης, σε περίπτωση αυτοσυσχέτισης των δεδομένων, τα 

Διαγράμματα Ελέγχου μπορεί να δώσουν εσφαλμένα σήματα. Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι 

δοκιμαστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία του προηγούμενου κεφαλαίου και να βελτιωθεί η ερμηνεία 

των Διαγραμμάτων Ελέγχου για την περίπτωση του πολυμεταβλητού ελέγχου διεργασίας με 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Ειδικότερα, αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το 

διμεταβλητό AR(1) μοντέλο έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο αναφοράς. Η μεθοδολογία που 

προτάθηκε στο προηγούμενο κεφαλαίο αναπροσαρμόζεται στα δεδομένα της συγκεκριμένης 

περίπτωσης. Αρχικά, ένα Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο για τη διάγνωση μέσων μετατοπίσεων σε 

μια διεργασία. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο Νευρωνικό Δίκτυο είναι υπεύθυνο για να αναγνωρίσει ποια 

μεταβλητή ποιότητας προκάλεσε το εκτός ελέγχου σήμα. Τέλος, τέσσερα Νευρωνικά Δίκτυα 

εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να εκτιμούν το μέγεθος της μετατόπισης κάθε μεταβλητής. Για την 

αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχει χρησιμοποιηθεί, ένας μεγάλος αριθμός 

προσομοιωμένων δεδομένων.  
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε 

κάθε πολυμεταβλητή διεργασία, με κατάλληλη μελέτη και προσαρμογή των παραμέτρων 

εκπαίδευσης των Νευρωνικών Δικτύων. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μελέτη μιας 

διμεταβλητής διεργασίας με αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το διμεταβλητό αυτοπαλίνδρομο AR(1) 

μοντέλο χρησιμοποιούνται σαν μοντέλο αναφοράς.  

Με αναπροσαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας του Κεφαλαίου 5 στα δεδομένα της 

μελέτης περίπτωσης 1, αρχικά ένα Νευρωνικό Δίκτυο χρησιμοποιείται για να διαγνώσει όσο 

πιο γρήγορα γίνεται αν υπάρχει κάποια ανώμαλη μετατόπιση στο διάνυσμα της διεργασίας. 

Στη συνέχεια, ένα Νευρωνικό Δίκτυο χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει ποια μεταβλητή 

προκάλεσε το εκτός ελέγχου σήμα. Ακολουθούν δυο διαφορετικά Νευρωνικά Δίκτυα για 

κάθε μεταβλητή ποιότητας που εκπαιδεύονται να υπολογίζουν τα μεγέθη των μετατοπίσεων.  

Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι δοκιμαστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία του 

προηγούμενου κεφαλαίου και να βελτιωθεί η ερμηνεία των Διαγραμμάτων Ελέγχου για την 

περίπτωση του πολυμεταβλητού ελέγχου διεργασίας με αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Για 

την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχει χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός 

προσομοιωμένων δεδομένων.  Για την επικύρωση της αποτελεσματικότητας και της 

εφαρμοσιμότητας της προτεινόμενης μεθοδολογίας γίνονται συγκρίσεις μεταξύ της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας και άλλων πολυμεταβλητών διαγραμμάτων ελέγχου.   

6.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ 

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ (VECTOR AUTOREGRESSIVE, VAR) 

Σε πολλές διεργασίες, αρκετές μεταβλητές ποιότητας είναι αυτοσυσχετιζόμενες, οπότε πρέπει 

να θεωρηθούν από κοινού. Κάποια μοντέλα χρονοσειρών, όπως είναι τα αυτοπαλίνδρομα AR 

μοντέλα, αναπαριστούν τη μορφή της αυτοσυσχέτισης. Σε αυτή την ενότητα, τα 

διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα VAR μοντέλα περιγράφονται συνοπτικά. Τα VAR μοντέλα, 

τα οποία είναι μια επέκταση των μονομεταβλητών AR μοντέλων, είναι μια γενική κατηγορία 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει ένα μεγάλο πλήθος πολυμεταβλητών και 

αυτοσυσχετιζόμενων διεργασιών. Τα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα είναι μοντέλα γραμμικής 
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παλινδρόμησης, όπου θεωρούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την τυχαία μεταβλητή της 

χρονοσειράς Zt σε μια χρονική στιγμή t, και ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρούμε την τυχαία 

μεταβλητή της χρονοσειράς σε προηγούμενους χρόνους, δηλαδή τις Ζt-1, …Zt-p. O αριθμός 

των υστερήσεων λέγεται τάξη (order) του αυτοπαλίνδρομου μοντέλου. 

Το γενικό μοντέλο για μια K-διαστάσεων VAR(p) διεργασία Zt περιγράφεται παρακάτω. 

Θεωρούμε Zt
T = (Z1t, Z2t, …ZKt) σαν μια K-διαστάσεων VAR(p) διεργασία αν αυτή παράγεται 

ως εξης: 

1
1

p

i t tt
i

Z aZ μ −
=

− = Φ +∑
              Σχέση 6.1 

Όπου ο i-οστός πίνακας αυτοσυσχέτισης είναι: 
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i=1, 2,…,p είναι το μήκος υστέρησης,  

μΤ=(μ1, μ2, …, μK) είναι το Κ-διαστάσεων διάνυσμα των μέσων,  

και at
T =(a1t,a2t,…,aKt) είναι το διάνυσμα των τυχαίων θορύβων το οποίο είναι ανεξάρτητο 

και κανονικά κατανεμημένο με μέσο 0 και πίνακα συνδιακύμανσης Σa για όλα τα t: 
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Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το διμεταβλητό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο AR(1) για να 

παράγουμε τα κατάλληλα δεδομένα που θα εκπαιδεύσουν και θα ελέγξουν την προτεινόμενη 

μεθοδολογία ως προς την εφαρμοσιμότητα της και την απόδοση της.  

6.3 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία, όπως αυτή έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 5, ασχολείται με 

τρία βασικά ζητήματα: τη διάγνωση μέσης μετατόπισης, την αναγνώριση μέσης μετατόπισης 
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και τον υπολογισμό του μεγέθους της μέσης μετατόπισης κατά τον έλεγχο μιας 

πολυμεταβλητής διεργασίας με αυτοσυσχετιζόμενες μεταβλητές ποιότητας. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης έχουμε να κάνουμε με μια διμεταβλητή διεργασία, οπότε 

το Σχήμα 5.1 του Κεφαλαίου 5 αναπροσαρμόζεται ως εξής: αποτελείται από δυο Φάσεις, Ι 

και ΙΙ (Σχήμα 6.1). Η φάση Ι περιέχει ένα Νευρωνικό Δίκτυο Α το οποίο καλείται να 

διαγνώσει αν κάποια ανώμαλη μετατόπιση έχει συμβεί στη διεργασία και ένα Νευρωνικό 

Δίκτυο Β το οποίο καλείται να διαγνώσει ποια μεταβλητή προκάλεσε το εκτός ελέγχου σήμα 

στο δίκτυο Α. Η φάση ΙΙ περιλαμβάνει 4 Νευρωνικά Δίκτυα (το δίκτυο  C1, το δίκτυο C2, το 

δίκτυο D1 και το δίκτυο D2 – δύο για κάθε μεταβλητή ποιότητας, αφού μελετάμε τη 

διμεταβλητή περίπτωση) τα οποία εκπαιδεύονται για να υπολογίζουν το μέγεθος μετατόπισης 

κάθε μεταβλητής ποιότητας. 

 
Σχήμα 6.1 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για διάγνωση μέσης μετατόπισης, για αναγνώριση μέσης μετατόπισης και 

για υπολογισμό του μεγέθους μέσης μετατόπισης σε μια διμεταβλητή διεργασία 

6.3.1 Παραγωγή των συνόλων εκπαίδευσης και δοκιμών για μια 

διμεταβλητή διεργασία AR(1) 

Ας υποθέσουμε ότι η VAR υπο μελέτη διεργασία έχει ένα πρόσθετο βήμα μετατόπισης 

μεγέθους δ σε κάποιο σημείο του χρόνου ψ. Τότε η διεργασία μπορεί να αναπαρασταθεί από 

τη Σχέση 6.2:  

Xt=Zt+δht           Σχέση 6.2 
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όπου Xt=(X1t, X2t, …, Xnt) είναι τυχαίες χρονοσειρές των μετρήσεων των χαρακτηριστικών 

ποιότητας και  

0
1t

if t
h

if t
ψ
ψ

<⎧
= ⎨ ≥⎩           Σχέση 6.3 

 
Η Σχέση 6.3 προσθέτει στην αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία Zt το βήμα μετατόπισης δ, τη 

στιγμή ψ όπου αυτό συμβαίνει.  
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Σχήμα 6.2 Παράδειγμα του VAR μοντέλου υπό μελέτη χωρίς την προσθήκη μέσων μετατοπίσεων 

Για να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε τη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5, η διεργασία 

μοντελοποιείται για p=1 και K=2. Σαν αριθμητικό παράδειγμα θεωρούμε το δισδιάστατο 

σύστημα που χρησιμοποιείται από τους (Arkat et al., 2007) (βλέπε Σχήμα 6.2). Τα δεδομένα 

παράγονται από τις Σχέσεις 6.1-6.3 με:  

260
470

μ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 1

0.0146 0.0177
Φ =

0.6493 0.0958
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, και 
99.91 63.99
63.99 69.52a
⎛ ⎞

Σ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Αρχικά παράγουμε το απαραίτητο at
T= (a1t, a2t) διάνυσμα τυχαίων θορύβων, το οποίο είναι 

ανεξάρτητο και κανονικά κατανεμημένο με μέσο Ο και πίνακα συνδιακύμανσης  Σa για όλα 

τα t, χρησιμοποιώντας το MVN - Generate random multivariate normal numbers - πρόγραμμα 

(Uebersax 2006). Μετά, χρησιμοποιώντας τη Σχέση 6.2, παράγουμε τα απαραίτητα δεδομένα 

τα οποία ακολουθούν το διμεταβλητό AR(1) μοντέλο με μέγεθος μετατόπισης δ (Σχέση 6.3), 

το οποίο προστίθεται στα αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Θεωρούμε τέσσερα διαφορετικά 

επίπεδα μεγέθους μετατόπισης δ (σε βαθμούς τυπικής απόκλισης σΧ) για να καλύψουμε ένα 

μεγάλο εύρος θετικών μετατοπίσεων στη διεργασία.  
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Έτσι έχουμε:  

• δ=0.00σΧ (κανονικά δεδομένα),  

• δ=1.00σΧ (μικρές μετατοπίσεις),  

• δ=2.00σΧ (μεσαίες μετατοπίσεις), και 

• δ=3.00σΧ (μεγάλες μετατοπίσεις). 

Για την αποτελεσματική εκπαίδευση των δικτύων απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός 

παραδειγμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση 28500 παραδείγματα παράχθηκαν ως δεδομένα 

εκπαίδευσης όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1 (3000 για κανονικά δεδομένα, 2000 για κάθε 

μέγεθος δ μετατόπισης της μεταβλητής Χ1, 2000 για κάθε μετατόπιση της μεταβλητής Χ2 , και 

1500 παραδείγματα για κάθε συνδυασμό μεγέθους δ μετατόπισης και των δύο μεταβλητών Χ1 

και Χ2). 

Πίνακας 6.1 Λεπτομέρειες των παραγόμενων συνόλων δοκιμών της διμεταβλητής διεργασίας υπό μελέτη 

Τύπος 
μετατόπισης 

Μέγεθος μετατόπισης δ Σύνολο 
εκπαίδευσης  

Κανονικά 
δεδομένα 

(0,0)  3000 

Μετατόπιση 
της X1 

(9.995,0), (19.99,0), (29.985,0) 6000 

Μετατόπιση 
της X2 

(0,8.338), (0,16.676), (0,25.014) 6000 

Μετατόπιση 
των X1 και X2 

(9.995,8.338), (9.995,16.676), (9.995,25.014), 
(19.99,8.338), (19.99,16.676), (19.99,25.014), 
(29.985,8.338), (29.985,16.676), (29.985,25.014) 

13500 

 
Τα δεδομένα, πριν εισαχθούν στα Νευρωνικά Δίκτυα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 

αναπαριστώνται σε παράθυρα n παρατηρήσεων, όπου το n καθορίζει το μέγεθος του 

παραθύρου. Το μέγεθος του παραθύρου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας. Όσο μεγαλύτερο το παράθυρο, τόσο μικρότερη η πιθανότητα 

να διαγνωστεί λάθος μια μη τυχαία μετατόπιση. Οι Box et al. (1994) παρατήρησαν ότι για να 

αναπαραστήσεις επαρκώς τη δομή μιας αυτοσυσχέτισης και να τη μετρήσεις χρειάζεται ένα 

αρκετά μεγάλο παράθυρο (n=50). Καταλήγουμε λοιπόν ότι στην προτεινόμενη μεθοδολογία, 

η οποία αφορά πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα, χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουμε n=50 σημεία.  

Το βήμα μετατόπισης μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του παραθύρου. Ο χρόνος 
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όπου ένα βήμα μετατόπισης συμβαίνει ονομάζεται αρχικό σημείο της μετατόπισης , ψ, όπως 

αυτό καθορίζεται στη Σχέση 6.3. Η μετατόπιση είναι πιο αναγνωρίσιμη όταν αναπαριστάται 

σε ένα πλήρες παράθυρο. Για να επιτρέψουμε σε μια μεγάλη μετατόπιση να ανιχνευτεί 

νωρίτερα, η μετατόπιση δημιουργείται όταν ο χρόνος είναι ψ=50. Για μεσαίες μετατοπίσεις 

(δ=2.0σX), το σημείο εκκίνησης της μετατόπισης τέθηκε στο ψ=40.  Για μικρές μετατοπίσεις 

(δ=1.0σX), το σημείο εκκίνησης τέθηκε στο ψ=30. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, κάθε 

μετατόπιση αρχίζει από τη στιγμή του καθορισμένου αρχικού σημείου μέχρι ένα ολόκληρο 

παράθυρο να αναπαριστά μετατοπισμένα δεδομένα.  

6.3.2 Εκπαίδευση Δικτύων για τη φάση Ι 

Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση μιας μεθοδολογίας Νευρωνικών 

Δικτύων για μοντελοποίηση χρονοσειρών. Στη δική μας περίπτωση, ο αλγόριθμος 

οπισθόδρομης διάδοσης BPN χρησιμοποιήθηκε για να εκπαιδεύσει τα Νευρωνικά Δίκτυα, και 

η υπερβολική εφαπτομένη χρησιμοποιήθηκε σαν συνάρτηση μεταφοράς για τους λόγους που 

αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

Το δίκτυο Α καλείται να διακρίνει τα κανονικά δεδομένα (τα οποία θα σημαίνουν ότι η 

διεργασία είναι εντός ελέγχου) από τα μετατοπισμένα (όπου οι μεταβλητές ποιότητας X1 ή X2, 

ή και οι δυο είναι εκτός ελέγχου). Τα δεδομένα εκπαίδευσης παράγονται με τη διαδικασία 

που περιγράφτηκε στην ενότητα 6.3.1 και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 

του δικτύου A. Η ακρίβεια ταξινόμησης και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα του εκπαιδευμένου 

δικτύου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2, για δοκιμές διαφορετικών αρχιτεκτονικών του 

δικτύου. Εάν το δίκτυο A καταλήξει ότι τα δεδομένα είναι μετατοπισμένα, τότε τα δεδομένα 

του δικτύου Α στέλνονται κατευθείαν στο δίκτυο Β για να αναγνωρίσει ποια μεταβλητή 

ποιότητας είναι μετατοπισμένη.  

Πίνακας 6.2 Απόδοση διαφορετικών αρχιτεκτονικών του δικτύου Α 

Αρχιτεκτονική 
δικτύων 

Μέσο τυπικό 
σφάλμα 

Διεργασία εντός ελέγχου 
%ακρίβεια ταξινόμησης 

Διεργασία εκτός ελέγχου  
%ακρίβεια ταξινόμησης 

100-40-2 0.018 98.63 99.65 
100-60-2 0.017 99.10 99.73 

100-30-10-2 0.011 99.00 99.78 
100-50-20-2 0.011 99.13 99.79 
100-60-40-2 0.010 99.20 99.84 
100-70-40-2 0.010 99.56 99.85 

 

Με δεδομένο μέγεθος παραθύρου n=50, το δίκτυο A έχει 100 νευρώνες (50 για κάθε 
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μεταβλητή ποιότητας) στο επίπεδο εισόδου και δυο εξωτερικούς νευρώνες. Οι εξωτερικοί 

νευρώνες αναπαριστώνται με ένα δυαδικό κώδικα ο οποίος αναπαριστά το είδος της 

μετατόπισης που συμβαίνει, οπότε έχουμε  (1,0) ή (0,1) (η διεργασία είναι εντός ελέγχου ή η 

διεργασία είναι εκτός ελέγχου, αντίστοιχα). Για τον αριθμό τον κρυμμένων επιπέδων και των 

κρυμμένων νευρώνων, πειραματιστήκαμε με έναν αριθμό διαφορετικών αρχιτεκτονικών για 

να καταλήξουμε σε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στη δική μας περίπτωση. Η αρχιτεκτονική 

100-60-40-2 αποδείχτηκε να είναι η καταλληλότερη από αυτές που δοκιμάστηκαν (Πίνακας 

6.2). Αυξάνοντας περισσότερο τον αριθμό των κρυμμένων επιπέδων και των κρυμμένων 

νευρώνων δε βελτιώθηκε σημαντικά η απόδοση του δικτύου. Αντιθέτως αυξήθηκε ο 

συνολικός χρόνος εκπαίδευσης. Ωστόσο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτή η 

αρχιτεκτονική είναι η ιδανική αφού η ερευνά μας δεν ήταν πλήρης και διεξοδική.  

Το δίκτυο B στη συνέχεια καλείται να αναγνωρίσει ποια μεταβλητή ποιότητας προκάλεσε το 

εκτός ελέγχου σήμα της διεργασίας στο δίκτυο A. Μελετάμε τη διμεταβλητή περίπτωση, 

οπότε κάθε σύνολο εκπαίδευσης των δεδομένων ανήκει σε μια από τους τρεις τύπους 

μετατόπισης (μετατόπιση της μεταβλητής X1, μετατόπιση της μεταβλητής X2, ή μετατόπιση 

και των δυο μεταβλητών X1, X2). Με δεδομένο μέγεθος παραθύρου  n=50, το δίκτυο B έχει 

100 νευρώνες εισόδου (50 για κάθε μεταβλητή ποιότητας) στο επίπεδο εισόδου και τρείς 

εξαγόμενους νευρώνες. Οι εξωτερικοί νευρώνες του δικτύου Β αναπαριστώνται από ένα 

δυαδικό κώδικα που αναπαριστά ποια μεταβλητή ποιότητας είναι μετατοπισμένη, έτσι στη 

μελέτη περίπτωσης αυτού του κεφαλαίου είναι  (1,0,0), (0,1,0) ή (0,0,1) (μετατόπιση της 

μεταβλητής X1, μετατόπιση της μεταβλητής X2 ή μετατόπιση και των δυο μεταβλητών X1, X2, 

αντίστοιχα). Εδώ για τον αριθμό των κρυμμένων επιπέδων και των κρυμμένων νευρώνων, 

ύστερα από δοκιμές, έχουμε χρησιμοποιήσει την αρχιτεκτονική 100-60-40-3.  

Τα δεδομένα που παράχθηκαν στην ενότητα 6.3.1 χρησιμοποιούνται και για την εκπαίδευση 

του δικτύου B. Ωστόσο, τα κανονικά δεδομένα έχουν εξαιρεθεί αφού το δίκτυο B ταξινομεί 

μόνο τα μετατοπισμένα δεδομένα που έχουν διαγνωστεί από το δίκτυο A. Η ακρίβεια 

ταξινόμησης είναι το πιο σημαντικό κριτήριο απόδοσης για αυτό το δίκτυο. Ο πίνακας 

σύγχυσης της διαδικασίας ταξινόμησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3. 

Πίνακας 6.3 Πίνακας σύγχυσης του δικτύου B 

Ταξινομημενα ως  
(% ακρίβεια) : 

Μετατόπιση της 
Χ1 μεταβλητής 

Μετατόπιση της 
X2 μεταβλητής 

Μετατόπιση των X1 και X2 
μεταβλητών 

Μετατόπιση της Χ1 99.23 0 0.76 
Μετατόπιση της Χ2 0 99.96 0.03 

Μετατόπιση των Χ1 και X2 0.11 0.02 99.86 
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6.3.3 Εκπαίδευση Δικτύων για τη φάση ΙΙ 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της φάσης I, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

υποδεικνύει ποια μεταβλητή ποιότητας είναι υπεύθυνη για το εκτός ελέγχου σήμα της 

διεργασίας υπό μελέτη. Εάν δεν υπάρχει διάγνωση κάποιας μετατόπισης, αυτό σημαίνει ότι η 

διεργασία είναι εντός ελέγχου και δε χρειάζονται περαιτέρω διορθωτικές  κινήσεις στη 

διεργασία. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη μετατόπισης, τότε τα δεδομένα της φάσης I, 

στέλνονται στα κατάλληλα εκπαιδευμένα δίκτυα της φάσης II για να υπολογίσουν το μέγεθος 

μετατόπισης κάθε μεταβλητής. Το τελικό αποτέλεσμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα 

είναι η αναγνώριση της στιγμής που συμβαίνει κάποια μετατόπιση, ποια μεταβλητή 

ποιότητας ευθύνεται για αυτό το αποτέλεσμα, και ποιο είναι το μέγεθος της μετατόπισης. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στο Μηχανικό Ποιότητας να διαγνώσει τις αιτίες 

του εκτός ελέγχου σήματος, ώστε να πάρει αποφάσεις για τις κατάλληλες διορθωτικές 

κινήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

Σύμφωνα με την προεργασία που έγινε στο Κεφάλαιο 5, ο αλγόριθμος οπισθόδρομης 

διάδοσης BPN χρησιμοποιήθηκε και στη φάση ΙΙ της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την 

εκπαίδευση των τεσσάρων δικτύων που είναι υπεύθυνα να διαγνώσουν το μέγεθος 

μετατόπισης κάθε μεταβλητής ποιότητας. Η αρχιτεκτονική 100-60-40-2, ύστερα από έναν 

αριθμό δοκιμών, χρησιμοποιήθηκε για όλα τα δίκτυα της φάσης II. Τα δίκτυα C είναι 

υπεύθυνα για τη μεταβλητή X1 και τα δίκτυα D είναι υπεύθυνα για τη μεταβλητή X2. Το 

δίκτυο C1 ξεχωρίζει τις μεγάλες μετατοπίσεις της μεταβλητής  X1 από τις υπόλοιπες. Στη 

συνέχεια το δίκτυο C2 ξεχωρίζει τις μεσαίες από τις μικρές. Παρόμοια, το δίκτυο D1 

ξεχωρίζει τις μεγάλες μετατοπίσεις της μεταβλητής X2 από τις υπόλοιπες και το δίκτυο D2 

ξεχωρίζει τις μεσαίες από τις μικρές. Τα εκπαιδευμένα δίκτυα είναι τεσσάρων επιπέδων 

δίκτυα BPN οπισθόδρομης διάδοσης. Με δεδομένο το μέγεθος παραθύρου n=50, κάθε BPN 

δίκτυο περιέχει 100 νευρώνες στο εισερχόμενο επίπεδο και έναν εξωτερικό νευρώνα στο 

επίπεδο εξόδου. Ο εξωτερικός νευρώνας κυμαίνεται στο εύρος [-1, +1]. Οι σχέσεις μεταξύ 

τιμής εξόδου, τιμή στόχου, και αντίστοιχο μέγεθος μετατόπισης συνοψίζονται στον Πίνακα 

6.4. Κάθε Νευρωνικό Δίκτυο εκπαιδεύεται με 12 διαφορετικούς συνδυασμούς μετατόπισης. 

Το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης παράγεται όπως στην ενότητα 6.3.1. (για τα δίκτυα 

C, οι συνδυασμοί μετατόπισης (0, 0) και  (0, δ2) έχουν εξαιρεθεί, ενώ για τα δίκτυα D οι 

συνδυασμοί μετατόπισης  (0,0) και  (δ1, 0) έχουν εξαιρεθεί).  
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Πίνακας 6.4 Σχέσεις μεταξύ τιμής εξόδου, τιμή στόχου, και αντίστοιχο μέγεθος μετατόπισης 

 Τιμή εξόδου (Oout) Τιμή στόχου Μέγεθος μετατόπισης 
Oout < 0 -1 1σ, 2σ Δίκτυα C1, D1 
O ≤ Oout 1 3σ 
Oout < 0 -1 1σ Δίκτυα C2, D2 
O ≤ Oout 1 2σ 

 
Εάν και οι δυο μεταβλητές X1 και X2 είναι συγχρόνως μετατοπισμένες, τότε το δ1 εκτιμάται 

από τα δίκτυα C, και το δ2 από τα δίκτυα D.  

6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας αξιολογήθηκε σύμφωνα με το μέσο μήκος ροής 

ARL0 εντός ελέγχου της διεργασίας και το μέσο μήκος ροής ARL1 εκτός ελέγχου της 

διεργασίας του δικτύου Α, την ακρίβεια ταξινόμησης του δικτύου B και την ακρίβεια 

αναγνώρισης του μεγέθους μετατόπισης της φάσης ΙΙ (δίκτυα C-D).  

6.4.1 Μέσο Μήκος Ροής δικτύου Α 

Εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής ARL0 ορίζεται ως ο αναμενόμενος αριθμός των 

παρατηρήσεων που απαιτείται έως ότου μια μετατόπιση ανιχνευτεί, όταν η διεργασία στην 

πραγματικότητα είναι εντός ελέγχου και σχετίζεται με το στατιστικό τυπικό σφάλμα πρώτου 

είδους. Θεωρούμε ότι η διαδικασία ξεκινά να είναι εντός έλεγχου. Το εκτός ελέγχου μέσο 

μήκος ροής ARL1 αναφέρεται στον αριθμό των παρατηρήσεων που απαιτούνται για τον 

εντοπισμό μιας συγκεκριμένης μετατόπισης και μπορεί να υπολογιστεί από την πιθανότητα 

τυπικού σφάλματος δευτέρου είδους. Η ARL1 υπολογίστηκε μόνο για τον ορθό προσδιορισμό 

πραγματικής μετατόπισης. Η ARL0 θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη για να 

αποφευχθεί "ψεύτικος συναγερμός", ενώ η ARL1 θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη, προκειμένου να εντοπίζονται αλλαγές στη διεργασία το συντομότερο δυνατόν.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ελεγχθεί με τη χρήση δοκιμαστικών συνόλων 

που δημιουργήθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως και εκείνα της εκπαίδευσης αλλά με 

διαφορετικούς τυχαίους σπόρους (random seeds). Κάθε ARL είναι το μέσο μήκος ροής που 

 υπολογίζεται από 200 ανεξάρτητες επαναλήψεις προσομοίωσης. Για ένα δεδομένο μέγεθος 

μέσης μετατόπισης της διεργασίας, ο έλεγχος προσομοίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα 

βήματα, που βασίζονται στην προσέγγιση που προτείνεται από τον Cheng (1995): 
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Βήμα 0. Θέσε το χρόνο (χρόνος παρατηρήσεων) στο 50. Καθόρισε μια τιμή ενεργοποίησης 

διακοπής (cut off), θ, που θα κυμαίνεται από 0 μέχρι 1. 

Βήμα 1. Πάρε τις 50 πιο πρόσφατες τιμές για τις μεταβλητές X1 και X2 

Βήμα 2. Στείλε το διάνυσμα εισόδου VInput στο εκπαιδευμένο δίκτυο Α και υπολόγισε το 

διάνυσμα εξόδου VOutput (VO=Ο1, Ο2). Εάν |Οj |<θ, ο αλγόριθμος καταλήγει ότι η διεργασία 

είναι εντός ελέγχου, οπότε αύξησε το χρόνο t κατά ένα και πήγαινε στο βήμα 1. Διαφορετικά 

συνέχισε στο βήμα 3. 

Βήμα 3. Ο αλγόριθμος υποδυκνύει μια θετική ή αρνητική μετατόπιση στο μέσο της διεργασίας. 

Κατάγραψε το μέσο μήκος ροής. (ARL=σημείο συναγερμού-50). 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να διαγνωστεί μια μέση μετατόπιση. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5. Η τιμή ενεργοποίησης διακοπής θ για τη 

μελέτη περίπτωσης 1 τέθηκε στο 0.65. 

Πίνακας 6.5 ARL σε σχέση με τα μεγέθη μετατόπισης 

Μεγέθη μετατόπισης (δ1, δ2) ARL Μεγέθη μετατόπισης (δ1, δ2) ARL 

(0σ1, 0σ2)    207.20 (1σ1, 2σ2) 7.68 

(1σ1, 0σ2) 5.91 (1σ1, 3σ2) 3.30 

(2σ1, 0σ2) 2.46 (2σ1, 1σ2) 3.16 

(3σ1, 0σ2) 1.64 (2σ1, 2σ2) 3.96 

(0σ1, 1σ2) 7.69 (2σ1, 3σ2) 4.16 

(0σ1, 2σ2) 3.43 (3σ1, 1σ2) 1.87 

(0σ1, 3σ2) 2.02 (3σ1, 2σ2) 2.15 

(1σ1, 1σ2) 9.97 (3σ1, 3σ2) 2.35 

 
Ο Πίνακας 6.6 συγκρίνει την προτεινόμενη μεθοδολογία με άλλες πολυμεταβλητές 

προσεγγίσεις (Guh 2007). Η σύγκριση γίνεται για ίδια τιμή λ (το οποίο αναφέρεται στην 

παράμετρο μη κεντρικότητας, non-centrality parameter) (Saxena and Alam, 1982), και η 

οποία υπολογίζεται ως εξής:  

λ2=(Χi-μ)΄Σ-1(Xi-μ)               Σχέση 6.4 

Όπως αποδείχτηκε, η προτεινόμενη μεθοδολογία συμπεριφέρεται καλύτερα από την Shewhart 

T2 στατιστική, όταν το εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι ελάχιστα μεγαλύτερο. 
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Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι ακόμα και αν η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν ξεπερνά σε 

απόδοση άλλες πολυμεταβλητές προσεγγίσεις (όπου στις περισσότερες περιπτώσεις 

παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις), ένα μεγάλο πλεονέκτημα της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας είναι ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διάγνωσης μέσων μετατοπίσεων πιο 

ολοκληρωμένα, παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες για το μέγεθος της μετατόπισης για κάθε 

μεταβλητή ποιότητας, όταν τα πολυμεταβλητά Διαγράμματα Ελέγχου δεν παρέχουν καμία 

τέτοια πληροφορία. Επιπλέον, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι συμβατικές πολυμεταβλητές 

προσεγγίσεις εξαρτώνται μόνο από την παράμετρο μη κεντρικότητας (non-centrality 

parameter), δεν παίρνουν καθόλου υπόψη την αυτοσυσχέτιση των δεδομένων, όπως κάνουν 

οι μεθοδολογίες Νευρωνικών Δικτύων. 

Πίνακας 6.6 Σύγκριση μέσου μήκους ροής ARL μεταξύ της προτεινόμενης μεθοδολογίας βασισμένη σε Νευρωνικά 
Δίκτυα και άλλων συμβατικών πολυμεταβλητών προσεγγίσεων 

λ Προτεινόμενη 

μεθοδολογία 

T2 a 

(UCL=10.6) 

MCUSUM b 

(h=5.5, k=0.50) 

MEWMA c 

(h=8.79, r=0.10) 

0 207.20 200 200 200 

1 9.97 42 9.35 7.76 

1.5 9.75 15.80 5.94 4.07 

2 4.93 6.90 4.20 2.59 

3 3 2.20 2.78 1.50 

a. Πηγή: (Guh 2007) 
b. Πηγή: (Crosier 1988)  
c. Πηγή: (Lowry 1992) 

6.4.2 Ακρίβεια ταξινόμησης δικτύου Β 

Για να ελέγξουμε την ακρίβεια ταξινόμησης του δικτύου B, 500 σύνολα δοκιμών παράχθηκαν 

σύμφωνα με την ενότητα 6.3.1. για κάθε συνδυασμό μεγέθους μετατόπισης της διμεταβλητής 

υπό μελέτη διεργασίας, εξαιρώντας τα κανονικά δεδομένα που δεν αφορούν αυτό το δίκτυο. 

Ο Πίνακας 6.7 δείχνει την απόδοση του δικτύου Β για τα σύνολα δοκιμών. Όπως φαίνεται 

από τα αποτελέσματα αυτά, η ακρίβεια ταξινόμησης είναι πολύ ικανοποιητική. Οι 

μετατοπίσεις για τη μεταβλητή  X1 και τη μεταβλητή X2 ταξινομούνται με ακρίβεια πάνω από 

90%, ενώ οι μετατοπίσεις όταν και οι δυο μεταβλητές είναι μετατοπισμένες (X1, X2) είναι 

λιγότερο σωστά ταξινομημένες με ακρίβεια 77%.  
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Πίνακας 6.7 Αξιολόγηση στο σύνολο δοκιμών – Πίνακας σύγχυσης του δικτύου  B 

Ταξινομημενα ως  
 (%ακρίβεια) 

Μετατόπιση της 
X1 

Μετατόπιση της 
X2 

Μετατόπιση των 
X1 και X2 

Μετατόπιση της X1 90.86 0.06 9.06 
Μετατόπιση της X2 0.00 96.06 3.93 

Μετατόπιση των X1 και X2 15.02 7.37 77.60 

6.4.3 Ακρίβεια αναγνώρισης φάσης ΙΙ 

Για τον έλεγχο της ακρίβειας αναγνώρισης των δικτύων C-D, 500 παραδείγματα παράγονται 

σύμφωνα με την ενότητα 6.3.1 για κάθε μέγεθος μετατόπισης. Η μεταβλητή X1 έχει καλύτερη 

ακρίβεια αναγνώρισης της μετατόπισης από τη μεταβλητή X2, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

6.8. Μπορεί ωστόσο να υποστηριχτεί γενικά ότι η ακρίβεια αναγνώρισης είναι αρκετά καλή. 

Πίνακας 6.8  

 Τιμή 
στόχου 

Μέσος όρος τιμής εξαγόμενου 
νευρώνα 

Σωστά ταξινομημένα 

Δίκτυο C1  
(για 1σ,2σ) -1 -0.7 84% 

(για 3σ) 1 0.8 94% 
Δίκτυο D1  
(για 1σ,2σ) -1 -0.6 82% 

(για 3σ) 1 0.2 63% 
Δίκτυο C2  

(για 1σ) -1 -1 98% 
(για 2σ) 1 0.6 82% 
Δίκτυο D2  

(για 1σ) -1 -0.7 86% 
(για 2σ) 1 0.5 77% 

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Για να ενισχύσουμε το Στατιστικό Έλεγχο Διεργασίας, δοκιμάζουμε και ελέγχουμε την 

απόδοση της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 για διάγνωση, 

αναγνώριση και υπολογισμό μέσων μετατοπίσεων στα πλαίσια του πολυμεταβλητού ελέγχου 

διεργασίας.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε μια διμεταβλητή διεργασία με 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το AR(1) μοντέλο. Τα αποτελέσματα των 

ελέγχων ήταν πολύ ενθαρρυντικά. 

Η αποτελεσματικότητα και η προσαρμοστικότητα της προσέγγισής μας αρχικά αξιολογούνται 

σε σχέση με  το μέσο μήκος ροής (ταχύτητα αναγνώρισης) της διάγνωσης μιας μετατόπισης. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης προσομοίωσης έδειξαν ότι το δίκτυο Α είναι ικανό να 
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ανιχνεύει κατάλληλα τόσο σήματα εντός έλεγχου όσο και σήματα εκτός ελέγχου της 

διεργασίας. Η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκτιμήθηκε επίσης από την άποψη 

της ακρίβειας ταξινόμησης και αναγνώρισης των μετατοπίσεων και του μεγέθους τους.  Πολύ  

θετικά αποτελέσματα προέκυψαν και από αυτή τη φάση της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, 

η ακρίβεια αναγνώρισης κάθε μετατόπισης ήταν πάνω από 90% για όλες τις κατηγορίες 

μετατόπισης. Όσον αφορά στο μέγεθος μετατόπισης, ο προσδιορισμός των μικρών και 

μεσαίων μετατοπίσεων φαίνεται να είναι δυσκολότερος από αυτών των μεγάλων 

μετατοπίσεων. Ωστόσο, επιτεύχθηκε μια μέση ακρίβεια αναγνώρισης πάνω από 80%. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η μεθοδολογία μπορεί να 

εφαρμοστή στην πράξη. 

Ένα μειονέκτημα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία ισχύει και για την πλειονότητα 

των βασισμένων σε Νευρωνικών Δικτύων προσεγγίσεις, είναι ότι αποδίδει καλά μόνο εάν τα 

δεδομένα που παρακολουθούνται είναι παρόμοια με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκπαίδευση του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την 

αρχιτεκτονική του δικτύου, το χρόνο εμφάνισης των μετατοπίσεων, το μέγεθος του 

παραθύρου κτλ, πριν χρησιμοποιηθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία σε άλλες βάσεις 

δεδομένων. Ωστόσο, τα BPN Νευρωνικά Δίκτυα είναι απλά, αποτελεσματικά και μπορούν 

εύκολα και ανέξοδα να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τα αντίστοιχα 

θέματα ταξινόμησης.   

Ανακεφαλαιώνοντας, τα στατιστικά μοντέλα ελέγχου διεργασίας  που βασίζονται στα 

Νευρωνικά Δίκτυα έχει αποδειχτεί ότι έχουν υψηλότερες  επιδόσεις από  τις κλασικές 

στατιστικές προσεγγίσεις διαγραμμάτων ελέγχου, παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες 

πληροφορίες. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ικανή για διάγνωση και αναγνώριση μέσων 

μετατοπίσεων  καθώς και εκτίμησης των μεγεθών τους. Οι δοκιμές προσομοίωσης έδωσαν 

πολύ θετικά αποτελέσματα για την περίπτωση των διμεταβλητών αυτοσυσχετιζόμενων 

δεδομένων, εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας τις κλασικές μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας που ήταν και ο στόχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Μελλοντικές 

κατευθύνσεις έρευνας περιλαμβάνουν την επέκταση των υπό εξέταση διμεταβλητών 

περιπτώσεων σε περισσότερες μεταβλητές ποιότητας, καθώς και την επέκταση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας στο θέμα της αναγνώρισης προτύπων στα Διαγράμματα 

Ελέγχου.  
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7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Οι κλασικές μέθοδοι Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας δεν μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν τον 

τεράστιο όγκο δεδομένων από περιβαλλοντικές διεργασίες, όπως αυτά που προκύπτουν από μετρήσεις 

αυτόματων καταγραφικών συστημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα είναι πολύ πιθανό οι 

καταγραφές να παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση και τότε τα Διαγράμματα Ελέγχου που παρακολουθούν 

τη διεργασία θα δώσουν εσφαλμένα σήματα. Προσαρμόζουμε τη μεθοδολογία που προτάθηκε  στο 

Κεφάλαιο 5 για τις ανάγκες της μελέτης περίπτωσης 2, η οποία αφορά καταγραφές από ένα αυτόματο 

καταγραφικό σύστημα το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ένα Ελληνικό οικοσύστημα, δοκιμάζοντας και 

ελέγχοντας την απόδοσή της σε πραγματικές καταστάσεις. Εξαιτίας επικαθίσεων οργανικής ύλης στους 

αισθητήρες, το αυτόματο καταγραφικό σύστημα δίνει λανθασμένες καταγραφές. Από τις αναλύσεις που 

έγιναν προέκυψε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι 

καταγραφές, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα τους. Νευρωνικά Δίκτυα εκπαιδεύονται για να 

διαγνώσουν μέσες μετατοπίσεις που θα σημαίνουν είτε ότι οι μετρήσεις είναι εκτός ελέγχου και τα 

αυτόματα καταγραφικά χρειάζονται συντήρηση, είτε ότι το οικοσύστημα βρίσκεται σε ασταθή 

κατάσταση και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων. Επιπλέον, 

υπολογίζουμε το μέγεθος της μετατόπισης ώστε ο χειριστής του αυτόματου καταγραφικού να μπορεί να 

αξιολογήσει το εκτός ελέγχου σήμα και να κάνει τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. Στόχος είναι η 

αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας του Κεφαλαίου 5 σε πραγματικά δεδομένα. 
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7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο έλεγχος ποιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας 

διαφόρων τύπων οργάνων, αφού μπορεί να μειώσει το λάθος στις μετρήσεις των οργάνων. Τα 

αυτόματα καταγραφικά συστήματα είναι ένας ειδικός τύπος οργάνων, τα οποία  μπορούν να 

παρακολουθούν και να καταγράφουν τον τεράστιο αριθμό δεδομένων που περιγράφουν μια 

φυσική διεργασία ή να ποσοτικοποιούν διάφορα φαινόμενα. Σημαντικοί δείκτες της 

ποιότητας των καταγραφών αυτών των συστημάτων είναι η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 

μετρήσεων (Kimberlin and Winterstein, 2008). Σε κάθε περίπτωση, πολλά θέματα μπορεί να 

επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων που συλλέγονται. Για παράδειγμα, επικαθίσεις 

οργανικής ύλης ή σκόνης στους αισθητήρες του αυτόματου καταγραφικού συστήματος.  

Για τον έλεγχο της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων διάφορες μέθοδοι 

Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας έχουν ήδη προταθεί (Montgomery, 2004; Chakrabarty et al., 

2009.). Ωστόσο, οι κλασικές προσεγγίσεις Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας δεν μπορούν να 

επεξεργαστούν εύκολα τον τεράστιο αριθμό μετρήσεων των περιβαλλοντικών διεργασιών, 

καθώς οι περισσότερες από τις συναφείς μεταβλητές είναι έντονα αυτοσυσχετιζόμενες 

(Bisgaard και Kulahci, 2005). Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος εναλλακτικές 

προσεγγίσεις έχουν προταθεί. Όπως, όμως είδαμε στο Κεφάλαιο 5, αυτές αποτυγχάνουν να 

παρακολουθήσουν τις σχέσεις των μεταβλητών επαρκώς. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των μετρήσεων ενός συγκεκριμένου αυτόματου 

καταγραφικού συστήματος προσαρμόζουμε τη μέθοδο του Κεφαλαίου 5. Νευρωνικά Δίκτυα 

εκπαιδεύονται να διαγνώσουν μέσες μετατοπίσεις που θα σημαίνουν είτε ότι οι μετρήσεις 

είναι εκτός ελέγχου και τα αυτόματα καταγραφικά χρειάζονται συντήρηση, είτε ότι το 

οικοσύστημα βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος των 

φυσικών φαινομένων. Επιπλέον, υπολογίζουμε το μέγεθος της μετατόπισης ώστε ο χειριστής 

του αυτόματου καταγραφικού να μπορεί να αξιολογήσει το εκτός ελέγχου σήμα και να κάνει 

τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.  

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προέκυψε από την έρευνα για τον εμπλουτισμό του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης στο Κεφάλαιο 4 ήταν ότι 

οι μελέτες πραγματικών περιπτώσεων ήταν λιγοστές. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο, εκτός από την 

θεωρητική μελέτη περίπτωσης 1 του Κεφαλαίου 5, να δοκιμαστεί και να ελεγχθεί η 

προτεινόμενη μεθοδολογία σε μια μελέτη περίπτωσης πραγματικών αυτοσυσχετισμένων 
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δεδομένων, όπως αυτά που μελετώνται σε αυτό το κεφάλαιο. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορά τις καταγραφές από ένα 

αυτόματο καταγραφικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε μία ιδιαίτερα ευτροφική 

λιμνοθάλασσα στην Ελλάδα. Ένα οικοσύστημα όπως αυτό συνδέεται με ένα τεράστιο αριθμό 

αυτοσυσχετιζόμενων δεδομένων. Εξαιτίας επικαθίσεων οργανικών ουσιών στους αισθητήρες, 

το αυτόματο καταγραφικό σύστημα μετά από κάποιες μέρες λειτουργίας δίνει εσφαλμένες 

μετρήσεις. Νευρωνικά Δίκτυα εκπαιδεύονται να μπορούν να διαγνώσουν σημαντικές 

μετατοπίσεις στις μετρήσεις, και επιπλέον να  εκτιμούν το μέγεθος των μετατοπίσεων. 

7.2 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η μελέτη περίπτωσης αυτού του κεφαλαίου αφορά μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη 

διεργασία. Έτσι, αναπροσαρμόζοντας την προτεινόμενη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5, 

εφόσον έχουμε να κάνουμε με μια μονομεταβλητή διεργασία παραλείπουμε το ζήτημα της 

αναγνώρισης μέσων μετατοπίσεων. Η φάση Ι αποτελείται από ένα Νευρωνικό Δίκτυο το 

οποίο καλείται να διαγνώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται κάθε αφύσικη συμπεριφορά στις 

μετρήσεις του οργάνου. Η φάση ΙΙ απλοποιείται επίσης σε ένα μόνο Νευρωνικό Δίκτυο που 

υπολογίζει κατευθείαν το μέγεθος της μετατόπισης. Ύστερα από δοκιμές στα πραγματικά 

δεδομένα του υπό μελέτη προβλήματος, προέκυψε ότι ένα Νευρωνικό Δίκτυο είναι αρκετό 

για να διαχωρίσει επαρκώς τα μεγέθη των μετατοπίσεων. Οπότε τελικά η προτεινόμενη 

μεθοδολογία αναπροσαρμόζεται στη διάταξη που απεικονίζεται στο Σχήμα 7.1.  

 

 

Σχήμα 7.1 Η προτεινόμενη μεθοδολογία για διάγνωση μέσης μετατόπισης και υπολογισμό του μεγέθους της 
μετατόπισης για μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία 
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Αρχικά θεωρούμε ότι η διεργασία είναι εντός ελέγχου. Για την εκπαίδευση των δικτύων 

χρησιμοποιούμε προσομοιωμένα δεδομένα, ενώ για τον έλεγχο τους χρησιμοποιούμε 

πραγματικές καταγραφές του αυτόματου καταγραφικού συστήματος. Τα δεδομένα 

εκπαίδευσης (σε παράθυρα n παρατηρήσεων) εισέρχονται και ελέγχονται στο δίκτυο Α. Αν 

δεν υπάρχει καμία μετατόπιση στις καταγραφές, τότε θεωρούμε ότι οι μετρήσεις του 

καταγραφικού συστήματος είναι σωστές, οπότε το επόμενο παράθυρο εισέρχεται στην είσοδο 

του δικτύου Α για έλεγχο. Αν υπάρχει κάποια μετατόπιση, τότε τα δεδομένα από το δίκτυο Α 

στέλνονται στο δίκτυο Β, το οποίο θα υπολογίσει το μέγεθος της μετατόπισης. Τα τελικά 

εξαγόμενα από την προτεινόμενη μεθοδολογία θα είναι ο χρόνος στον οποίο έγινε η όποια 

μετατόπιση καθώς και το μέγεθος της.  

7.2.1 Καταγραφές αυτόματου καταγραφικού συστήματος  

Τα δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης αφορούν τη λιμνοθάλασσα της Ανατολικής 

Κλείσοβας (Μεσολόγγι, Ελλάδα), η οποία καλύπτει περίπου 5000 στρέμματα και αποτελείται 

από ένα βόρειο τμήμα (μέγιστου βάθους 0.8μ) και ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον Πατραϊκό 

κόλπο (μήκους 3.000μ και πλάτους 150μ). Η λιμνοθάλασσα, σαν ένα ρηχό και κλειστό 

οικοσύστημα, είναι ιδιαίτερα ευτροφική και συχνά εμφανίζει κρίσεις δυστροφισμού. Αυτό 

προκαλεί μαζικούς θανάτους ψαριών, που αποδίδονται κυρίως στον έντονο ρυθμό 

βιοαποικοδόμισης της οργανικής ύλης, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες υδρολογικές και 

κλιματολογικές συγκυρίες (νηνεμία, υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη ανανέωσης νερού) (Thiel 

et al., 1995).  

Σε μια προσπάθεια κατανόησης του παραπάνω οικοσύστηματος, ένα αυτόματο καταγραφικό 

σύστημα που καταγράφει τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου (DO) εγκαταστάθηκε 

τον Ιούνιο του 2007. Το διαλυμένο οξυγόνο σε επιφανειακά νερά επηρεάζεται έντονα από τον 

αέρα και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτοπλαγκτόν.  Το διαλυμένο οξυγόνο (DO) 

είναι σημαντικός παράγοντας στις χημικές διεργασίες του νερού, αλλά επίσης και στην 

επιβίωση των οργανισμών που ζουν στο νερό.  Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) 

μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και αυξάνει με την αύξηση της βαρομετρικής 

πίεσης.  

Οι καταγραφές της υπό μελέτη περίπτωσης αφορούν την περίοδο από 21 Ιουλίου – 22 

Σεπτεμβρίου 2008. Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι η λιμνοθάλασσα έχει 

αυξημένη περιεκτικότητα σε φυτοπλαγκτόν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών του νερού 

και της εκτεταμένης ηλιοφάνειας. Περιστασιακά συμβαίνει πτώση της συγκέντρωσης 
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διαλυμένου οξυγόνου (DO) και αυτό προκαλεί μαζικούς θανάτους ψαριών. Επομένως, οι 

φυσικό-βιολογικές διεργασίες αυτή την περίοδο του χρόνου είναι στο μεγαλύτερο εύρος τους. 

Τη συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη λιμνοθάλασσα (για 

καθαρισμό, επισκευή και καλιμπράρισμα του αυτόματου καταγραφικού συστήματος) τις εξής 

ημερομηνίες: 21 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, 20 Αυγούστου και 11 Σεπτέμβρη, του 2008. 

Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO) σε ρηχά οικοσυστήματα επηρεάζεται έντονα από 

τη διεργασία της φωτοσύνθεσης (Δημητρίου και συν., 2010). Έτσι, οι μέγιστες τιμές 

παρατηρούνται το απόγευμα, και οι μικρότερες τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτή η 

συμπεριφορά παρουσιάζει 24ωρο κύκλο. Μια μαθηματική διατύπωση της παραπάνω 

διεργασίας είναι:  

Zt =α+c·cos 2π[(t-φ)/Τ],  Σχέση 7.1 

 

όπου: 

Zt είναι οι τυχαίες χρονοσειρές συγκέντρωσης διαλυμένου Οξυγόνου DO,  

α είναι η μέση τιμή (ppm) συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου DO,  

c είναι το πλάτος (ppm) της συγκέντρωσης διαλυμένου Οξυγόνου DO,  

T είναι η περίοδος (ίση με μια μέρα (T=1)),  

t είναι ο χρόνος μετά από κάθε καθαρισμό του οργάνου (σε υποδιαίρεση της ημέρας)  

και φ είναι η καθυστέρηση (σε υποδιαίρεση της ημέρας). 

Στην περίπτωση των καταγραφών των μετρήσεων διαλυμένου οξυγόνου, παρατηρούμε ότι 

αυτές τείνουν σε μικρότερες τιμές, μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό οφείλεται στις 

επικαθίσεις οργανικής ύλης στους αισθητήρες. Έτσι, μετά από κάποιο χρόνο, οι καταγραφές 

είναι μετατοπισμένες από τις πραγματικές τιμές τους δίνοντας λάθος μετρήσεις. Το Σχήμα 7.2 

δείχνει ότι τα δεδομένα που παράγονται από το θεωρητικό μοντέλο (Σχέση 7.1) σε σχέση με 

τις πραγματικές καταγραφές, για δέκα συνεχόμενες μέρες (21 Ιουλίου- 30 Ιουλίου, 2008). Ο 

καθαρισμός του αυτόματου καταγραφικού πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα (21 Ιουλίου, 

2008), οπότε με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται μείωση των τιμών.  
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Χρόνος

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 D
O

προσομοιωμένα δεδομένα πραγματικές καταγραφές

 
Σχήμα 7.2 Προσομοιωμένα δεδομένα σε σχέση με τις πραγματικές καταγραφές 

7.2.2 Προσομοιωμένες παρατηρήσεις για την εκπαίδευση των 

Νευρωνικών Δικτύων 

Για να εκπαιδεύσουμε το Νευρωνικό Δίκτυο A της φάσης I παράγουμε τα κατάλληλα σύνολα 

παρατηρήσεων έχοντας χρησιμοποιήσει τη μεταβλητή Xt. Η Xt έχει ένα πρόσθετο βήμα 

αρνητικής μετατόπισης μεγέθους δ, κάποια στιγμή του χρόνου ψ προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές που τείνουν να μειώνονται με το χρόνο. Έτσι, η 

διεργασία μπορεί να αναπαρασταθεί τελικά από τη Σχέση 7.2:  

Xt= (α+δht)+(c+δht)cos 2π[(t-φ)/Τ],                Σχέση 7.2 

όπου:  

0
1t

if t
h

if t
ψ
ψ

<⎧
= ⎨ ≥⎩ ,             Σχέση 7.3 

και ψ είναι ο χρόνος όπου ξεκινάει η μετατόπιση. 

Χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις 7.2 και 7.3, παράγουμε τα απαραίτητα δεδομένα προσθέτοντας 

μια μετατόπιση μεγέθους δ. Θεωρούμε τέσσερα επίπεδα μεγέθους μετατόπισης (σε βαθμούς 

τυπικών αποκλίσεων των αρχικών αναμενόμενων τιμών Zt) για να καλύψουμε ένα μεγάλο 

εύρος αρνητικών μετατοπίσεων:  
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• δ=0σZt (κανονικά δεδομένα), 

• δ=-0.35σZt (μικρές μετατοπίσεις), 

• δ=-0.65σZt (μεσαίες μετατοπίσεις), 

• δ=-1σZt (μεγάλες μετατοπίσεις). 

Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, η αποτελεσματική εκπαίδευση των 

Νευρωνικών Δικτύων εξαρτάται από την παροχή αρκετών παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Ένα 

σύνολο από 25056 παραδείγματα (6264 παραδείγματα για κάθε μέγεθος δ) παράχθηκαν για 

το σύνολο των δεδομένων εκπαίδευσης και των δοκιμών των Νευρωνικών Δικτύων. Τα 

δεδομένα αναπαριστώνται σε παράθυρα n παρατηρήσεων, όπου n είναι το μέγεθος του 

παραθύρου. Το μέγεθος του παραθύρου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του μοντέλου 

όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία που 

αφορά περιβαλλοντικά δεδομένα με έντονη αυτοσυσχέτιση, υποστηρίζουμε ότι είναι χρήσιμο 

να χρησιμοποιήσουμε n=50. Επίσης, εφόσον το αυτόματο καταγραφικό παίρνει μια 

παρατήρηση κάθε 29 λεπτά περίπου, για να ελέγξουμε μια ολόκληρη μέρα (24 ώρες), 

χρειαζόμαστε περίπου 50 παρατηρήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ σημαντικός 

ο έλεγχος των παρατηρήσεων για 24 ώρες, αφού το διαλυμένο οξυγόνο DO επηρεάζεται 

κυρίως από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης που παρουσιάζει 24ωρο κύκλο.  

7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση μιας μεθοδολογίας βασισμένη σε 

Νευρωνικά Δίκτυα. Στην υπό μελέτη περίπτωση, όπως έχουμε πει και στο Κεφάλαιο 5, ο 

BPN αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των Νευρωνικών Δικτύων και η 

υπερβολική εφαπτομένη σαν συνάρτηση μεταφοράς.  

7.3.1 Φαση I 

 
Το δίκτυο A πρέπει να διαχωρίσει τα κανονικά δεδομένα, (που σημαίνουν ότι η διεργασία 

είναι εντός ελέγχου) από τα μετατοπισμένα. Τα δεδομένα που παράχθηκαν στην ενότητα 

7.2.2 χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του δικτύου Α. Η μετατόπιση 

μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του παραθύρου. Ο χρόνος ψ στον οποίο συμβαίνει 
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μια μετατόπιση λέγεται σημείο έναρξης της μετατόπισης και καθορίζεται τη Σχέση 7.3. Η 

μετατόπιση είναι πιο αναγνωρίσιμη όταν αναπαριστάται σε ολόκληρο το παράθυρο. Στη 

φάση της εκπαίδευση θεωρούμε ότι κάθε μετατόπιση ξεκινάει όταν ένα ολόκληρο παράθυρο 

περιέχει μετατοπισμένα δεδομένα.  

Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του δικτύου, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση του δικτύου, 

αρχικά με ένα σύνολο προσομοιωμένων συνόλων δοκιμών. Η ακρίβεια ταξινόμησης του 

δικτύου A παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1. Με δεδομένο το μέγεθος παραθύρου n=50, το 

δίκτυο Α έχει 50 νευρώνες στο επίπεδο εισόδου και δυο εξωτερικούς νευρώνες. Οι 

εξωτερικοί νευρώνες αναπαριστώνται από δυαδικές τιμές, υποδεικνύοντας ποιος τύπος 

συμβαίνει, δηλαδή (1,0) ή (0,1) (η διεργασία είναι εντός ελέγχου ή η διεργασία είναι εκτός 

ελέγχου, αντίστοιχα). Μετά από ένα αριθμό δοκιμών, για τον αριθμό τον κρυμμένων 

επιπέδων και των κρυμμένων νευρώνων, έχουμε χρησιμοποιήσει την αρχιτεκτονική 50-31-2. 

Αυξάνοντας περισσότερο τον αριθμό τους δεν είχαμε σημαντική βελτίωση του επιπέδου 

μάθησης. Αντιθέτως, είχαμε αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι αυτή η αρχιτεκτονική είναι η βέλτιστη, αφού η έρευνα μας δεν ήταν 

εξαντλητική.  

Πίνακας 7.1 Πίνακας σύγχυσης του δικτύου A 

Ταξινομημένα ως  
(% ακρίβεια) : 

Κανονικά 
δεδομένα 

Μετατοπισμένα

Κανονικά δεδομένα 99.59 0.41 
Μετατοπισμένα 0 100 

 

Από τον Πίνακα 7.1 προκύπτει ότι το δίκτυο Α έχει άριστη συμπεριφορά και δυνατότητα 

διαχωρισμού των κανονικών δεδομένων από τα μετατοπισμένα, όσον αφορά πάντα τα 

προσομοιωμένα δεδομένα. Στη συνέχεια γίνονται δοκιμές στις πραγματικές καταγραφές του 

αυτόματου καταγραφικού συστήματος για την επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

σε πραγματικές συνθήκες. 

7.3.2 Φάση II 

Το BPN δίκτυο Β της φάσης ΙΙ περιέχει 50 νευρώνες στο επίπεδο εισόδου, ένα νευρώνα στην 

έξοδο και καλείται να αναγνωρίσει το μέγεθος κάθε μετατόπισης. Τα δεδομένα που 

παράχθηκαν στην ενότητα 7.2.2 χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του 

δικτύου Β, ωστόσο τα κανονικά δεδομένα έχουν εξαιρεθεί, αφού δεν αφορούν το 
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συγκεκριμένο δίκτυο. Ο εξωτερικός νευρώνας κυμαίνεται στις τιμές [-1, +1]. Οι σχέσεις 

μεταξύ τιμής εξόδου, τιμής στόχου, και αντίστοιχου μεγέθους μετατόπισης συνοψίζονται 

στον Πίνακα 7.2. Ανάλογα με την τιμή εξόδου του εξωτερικού νευρώνα και την αντίστοιχη 

τιμή στόχου η προτεινόμενη μεθοδολογία καταλήγει στον υπολογισμό του αντίστοιχου 

μέγεθους μετατόπισης. Ύστερα από δοκιμές, η αρχιτεκτονική 50-23-1 χρησιμοποιήθηκε για 

το δίκτυο B. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του δικτύου, η ακρίβεια ταξινόμησης με τη 

χρήση ενός συνόλου προσομοιωμένων δοκιμών παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.3. Τα 

αποτελέσματα για τα προσομοιωμένα δεδομένα ήταν και εδώ άριστα, ιδιαίτερα για τις 

μεγάλες μετατοπίσεις όπου δεν υπήρχε λάθος ταξινόμηση, και στη συνέχεια στις μεσαίες και 

μικρές μετατοπίσεις, που ήταν της τάξεως του 99%. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα αφορούν 

τα προσομοιωμένα δεδομένα. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση στις πραγματικές καταγραφές 

του αυτόματου καταγραφικού συστήματος.  

Πίνακας 7.2 Σχέσεις μεταξύ τιμής εξόδου, τιμής στόχου, και αντίστοιχο μέγεθος μετατόπισης 

 Τιμή εξόδου (Oout) Τιμή στόχου  Μέγεθος μετατόπισης  
Oout < -0.65 -1 0.35σ (μικρή) 

-0.65≤Oout ≤ 0.65 0 0.65σ (μεσαία) 
Δίκτυο B 

O.65 ≤ Oout 1 1σ (μεγάλη) 

Πίνακας 7.3 Πίνακας σύγχυσης του δικτύου B 

Ταξινομημένα ως  
(% ακρίβεια) : 

-1 0 1 

-1 99.66 0.34 0 
0 0.05 99.55 0 
-1 0 0 100 

7.4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας έχουν χρησιμοποιηθεί 

πραγματικές καταγραφές από το εγκατεστημένο αυτόματο καταγραφικό σύστημα στη 

λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας. Προσπαθούμε να προβλέψουμε τη μέση μετατόπιση 

χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία. Για αυτό το σκοπό 2838 καταγραφές 

συλλέχτηκαν από το αυτόματο καταγραφικό την περίοδο 21 Ιουλίου -  22 Σεπτεμβρίου, 2008. 
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Σχήμα 7.3 Αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αναγνώριση κανονικών δεδομένων στις 
καταγραφές του αυτόματου καταγραφικού, και για την περίοδο μελέτης 21 Ιουλίου – 22 Σεπτεμβρίου, 2008 

Δοκιμάζοντας τα εκπαιδευμένα Νευρωνικά Δίκτυα της προτεινόμενης μεθοδολογίας με 

πραγματικές καταγραφές προέκυψαν τα παρακάτω. Τα αποτελέσματα από τη φάση Ι ήταν 

πολύ ικανοποιητικά. Μετά από δοκιμές των πραγματικών καταγραφών, 16.23% 

ταξινομήθηκε σαν κανονικές, ενώ 83.17% ταξινομήθηκε σαν μετατοπισμένες. Το Σχήμα 7.3 

δείχνει ότι  κανονικές καταγραφές συμβαίνουν στις ημερομηνίες όπου τα αυτόματα 

καταγραφικά καθαρίζονται και διορθώνονται, και για μια μικρή περίοδο μετά. Στον οριζόντιο 

άξονα φαίνονται οι ημερομηνίες που παρατηρούνται οι κανονικές καταγραφές, ενώ στον 

κάθετο άξονα η τιμή μηδέν αντιστοιχεί σε μετατοπισμένες καταγραφές και η τιμή ένα στις 

κανονικές κατανομές. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα αφού μετά τους 

καθαρισμούς του οργάνου δεν υπάρχουν επικαθίσεις οργανικής ύλης στους αισθητήρες του 

αυτόματου καταγραφικού συστήματος.   

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και αν υπάρχουν σήματα μετατοπίσεων στις 

καταγραφές, αυτό δε σημαίνει παράλληλα ότι το αυτόματο καταγραφικό είναι εκτός ελέγχου. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το μέγεθος της μετατόπισης. Η φάση ΙΙ καλείται να 

υπολογίσει το μέγεθος της μετατόπισης. Οι πραγματικές καταγραφές στέλνονται στο 

εκπαιδευμένο δίκτυο Β της φάσης Ι της προτεινόμενης μεθοδολογίας για να αναγνωρίσει το 

μέγεθος της μετατόπισης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.4 (η οποία αφορά τις καταγραφές μετά 

από ένα συγκεκριμένο καθαρισμό του αυτόματου καταγραφικού και για διάστημα 14 

ημερών), η προτεινόμενη μεθοδολογία καταλήγει ότι από 5/08/08 μέχρι 8/8/08, υπάρχουν 

κυρίως μικρές και μερικές μεσαίες μετατοπίσεις. Από 9/08/08 μέχρι 11/08/08, υπάρχουν 
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κυρίως μεσαίες και μερικές μεγάλες μετατοπίσεις. Από 12/08/08 μέχρι 18/8/08 σχεδόν όλες οι 

μετατοπίσεις είναι μεγάλες. Έχοντας τις παραπάνω πληροφορίες ο χειριστής του αυτόματου 

καταγραφικού πρέπει να αποφασίσει και να κρίνει πότε οι καταγραφές του είναι εκτός 

ελέγχου. Εξαρτάται πόσο αυστηρό έλεγχο θέλει να εφαρμόσει. Αν για παράδειγμα ένας 

αυστηρός έλεγχος πρέπει να εφαρμοστεί, τότε οι μεσαίες μετατοπίσεις θα σήμαιναν εκτός 

ελέγχου σήμα της διεργασίας. Αν ο έλεγχος δεν είναι τόσο αυστηρός, τότε μόνο οι μεγάλες 

μετατοπίσεις θα έδιναν εκτός ελέγχου σήματα. Επίσης η κατάταξη του μεγέθους της 

μετατόπισης σε μικρή, μεσαία ή μεγάλη μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

ελέγχου ποιότητας κάθε φορά, αλλάζοντας το βαθμό των τυπικών αποκλίσεων στο βήμα 

μετατόπισης δ.  
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Σχήμα 7.4 Παράδειγμα αναγνώρισης του μεγέθους των μετατοπίσεων από την προτεινόμενη μεθοδολογία, για την 
περίοδο από 5 Αυγούστου 2008, και για τις επόμενες 14 μέρες 

7.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται η προσαρμογή της μεθοδολογίας του Κεφαλαίου 5 για την 

αναγνώριση μέσων μετατοπίσεων στις μετρήσεις ενός αυτόματου καταγραφικού συστήματος, 

και επιπλέον για τον υπολογισμό του μεγέθους των μετατοπίσεων. Τα BPN Νευρωνικά 

Δίκτυα που χρησιμοποιούνται είναι απλά, αποτελεσματικά και μπορούν εύκολα να 

εκπαιδευτούν και ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Προσομοιωμένα δεδομένα αλλά και πραγματικές μετρήσεις χρησιμοποιούνται για να 

ελεγχθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα των οποίων είναι πολύ 

ενθαρρυντικά. Απέδειξαν ότι η προσέγγιση μας είναι ικανή να διαγνώσει τις καταγραφές 

εκτός ελέγχου. Η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας επίσης αξιολογήθηκε σχετικά με 

την ακρίβεια αναγνώρισης του μεγέθους των μετατοπίσεων. Για τη μελέτη περίπτωσης αυτού 
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του κεφαλαίου, η οποία αφορά μια μονομεταβλητή αυτοσυσχτιζόμενη διεργασία, τα 

αποτελέσματα από τη φάση αξιολόγησης ήταν πολύ θετικά.  

Ένα μειονέκτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία εκπαίδευσης είναι ότι θεωρούμε ότι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες δε μεταβάλλονται σημαντικά. Οπότε, εάν για παράδειγμα θέλουμε 

να ελέγξουμε τις καταγραφές για την περίοδο του χειμώνα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

περισσότερα δεδομένα, τα οποία θα ανταποκρίνονται σε αυτή την περίοδο. Επίσης, αφού 

έχουμε να αντιμετωπίσουμε φυσικές διεργασίες, οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κάποιες 

φορές απρόβλεπτες (Ferentinos et al., 2010). Τα Νευρωνικά Δίκτυα δε θα μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, αν δεν έχουν εκπαιδευτεί γι αυτό.  

Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία μπορούν να παραχθούν εισηγήσεις για 

επισκευή και επιδιόρθωση. Η προσέγγιση μας μπορεί να παρέχει σήματα εκτός ελέγχου της 

διεργασίας και ο χειριστής του αυτόματου καταγραφικού να εκτιμήσει ανάλογα με το μέγεθος 

της μετατόπισης τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνει. Επίσης, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που οι καταγραφές μπορεί 

να διασφαλιστούν ότι είναι εντός ελέγχου (για παράδειγμα σε ένα λιγότερο ευτροφικό 

περιβάλλον και με τακτικούς καθαρισμούς των αισθητήρων), για την παρακολούθηση  της 

σταθερότητας του οικοσυστήματος (έτσι ώστε να προειδοποιεί για αφύσικες περιβαλλοντικές 

καταστάσεις). 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο εμπλουτισμός του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης είναι ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό 

προσπαθεί να συμβάλει και η προτεινόμενη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5, η οποία 

δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε σε αυτό το κεφάλαιο σε μια μελέτη περίπτωσης που αφορά σε 

πραγματικά δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα σε καταγραφές μετρήσεων από ένα αυτόματο 

καταγραφικό σύστημα. Στην βιβλιογραφία η πλειοψηφία των εργασιών που αναφέρονται 

χρησιμοποιούν προσομοιωμένα δεδομένα, ενώ οι μελέτες πραγματικών περιπτώσεων είναι 

λιγοστές. Είναι σημαντικό όμως να δοκιμάζονται τα θεωρητικά μοντέλα και οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις στην πράξη για καλύτερη επαλήθευση και έλεγχο των αποτελεσμάτων τους. Στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 2, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, επικυρώνοντας 

την εφαρμοσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

 





Σύνοψη 

 

  

8 ΣΥΝΟΨΗ  

Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει τη διατριβή. Αυτό γίνεται με την ανασκόπηση όσων συζητήθηκαν μέχρι 

τώρα στα προηγούμενα κεφάλαια και μέσω της παράθεσης μιας σειράς τελικών συμπερασμάτων. 

Επίσης, αναδεικνύεται η συμβολή της προτεινόμενης προσέγγισης και υποδεικνύονται ερευνητικές 

κατευθύνσεις για την επέκτασή της.  





Σύνοψη 

 

8.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα διατριβή αφορά στην ολοκλήρωση των μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας 

με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε μετά την διαπίστωση ότι οι κλασικές προσεγγίσεις 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι, για διάφορους λόγους, παρωχημένες. Οι ανάγκες όμως 

για βελτίωση ή διατήρηση ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί 

αλλά, αντιθέτως, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μέσα στα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τη διατυπωμένη ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, η διατριβή επιχειρεί τη σύνθεση αρχών και τεχνικών από τα 

διαφορετικά πεδία έρευνας του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και της Μηχανικής Μάθησης 

και υποστηρίζει ότι η Μηχανική Μάθηση μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τον Στατιστικό 

Έλεγχο Ποιότητας.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, αρχικά έγινε μια εξονυχιστική αναδίφηση της βιβλιογραφίας για 

την αναγνώριση των σημαντικότερων ελλείψεων του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 

Διαπιστώθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα και οι σύγχρονες τάσεις για βελτίωση των 

μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, οι οποίες 

καλύπτουν όλο το εύρος του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Σε επόμενη φάση, η έρευνα 

οδηγήθηκε στη χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την αντιμετώπιση των 

σημαντικότερων ζητημάτων και ελλείψεων του σύγχρονου Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε μια μεθοδολογία για αναγνώριση μέσων μετατοπίσεων σε 

αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα πολυμεταβλητών διεργασιών, τα οποία συναντώνται πολύ 

συχνά σε πραγματικές διεργασίες.  

Αναπροσαρμόζοντας το γενικότερο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε δυο 

διαφορετικές μελέτες περίπτωσης, αυτή δοκιμάζεται και ελέγχεται ως προς την απόδοσή της 

και την ικανότητά της για εφαρμογή σε δεδομένα διαφορετικής φύσεως. Τα αποτελέσματα 

από τις μελέτες περίπτωσης είναι ενθαρρυντικά καθώς επιτυγχάνονται αρκετά υψηλά 

ποσοστά επιτυχών αναγνωρίσεων μέσων μετατοπίσεων.  

Τέλος, η διατριβή ολοκληρώνεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς τελικών συμπερασμάτων, 

με την ανάδειξη της συμβολής της προτεινόμενης προσέγγισης και την υπόδειξη μιας σειράς 

ερευνητικών κατευθύνσεων για την επέκταση της. 
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8.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αυξάνουν συνεχώς σε μέγεθος, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνουν 

ολοένα και περισσότερο τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων απαιτεί όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο 

ποιότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που διατηρούν 

ένα επιθυμητό επίπεδο ποιότητας μπορούν να επιτύχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Ο παραδοσιακός τρόπος διασφάλισης ποιότητας είναι 

μέσω των μεθόδων του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Μεταξύ άλλων, η ποιότητα 

παρακολουθείται σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος ή ανάπτυξης μιας διαδικασίας 

παροχής υπηρεσιών αλλά και στο ίδιο το τελικό προϊόν και την υπηρεσία. Όταν εμφανιστεί 

απόκλιση της ποιότητας από τις προδιαγραφές, τότε εγείρονται κατάλληλες διορθωτικές 

ενέργειες για διόρθωση και επαναφορά του επιπέδου ποιότητας στα αποδεκτά επίπεδα. Όμως, 

όσο η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα στις διεργασίες αυξάνει, τόσο αυξάνονται και οι 

απαιτήσεις στον έλεγχο ποιότητας, αναζητώντας νέα εργαλεία που θα ανταποκρίνονται 

καλύτερα στα νέα δεδομένα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα παραπάνω συνηγορούν στην 

ανάγκη ανάπτυξης νέων καινοτόμων μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας για την 

βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας στις επιχειρήσεις. 

Όπως υποστηρίζεται στη σχετική βιβλιογραφία (MacGregor and Kourti, 1995), οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι ανεπαρκείς για τις 

περισσότερες σύγχρονες βιομηχανικές διεργασίες. Μία από τις σημαντικότερες ελλείψεις του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει 

από μόνο του ως εργαλείο αποφάσεων, διότι δεν παίρνει υπόψη του οικονομικά θέματα και 

δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για το μέγεθος ή τις αιτίες των αποκλίσεων. Είναι όμως 

τεκμηριωμένο ότι δεν είναι απαραίτητο να περιοριστούν όλες οι συστηματικές αιτίες 

προκειμένου να δοθεί η βέλτιστη λύση. Μια άλλη σημαντική έλλειψη προκύπτει όταν τα 

πραγματικά ποιοτικά προβλήματα των ελεγχόμενων διαδικασιών είναι πολύ δύσκολο να 

περιγραφούν από μία μαθηματική προσέγγιση (Kolesar, 1993), όπως αυτή που δίνουν οι 

στατιστικές μέθοδοι του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Επίσης, επειδή τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει μια τάση για πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διεργασιών, ακόμα και αυτών 

του ελέγχου ποιότητας, υπάρχει έλλειψη στη συγκεκριμένη κατεύθυνση αφού οι κλασικές 

προσεγγίσεις δεν παρέχουν την επιθυμητή αυτοματοποίηση. Επιπλέον, οι κλασικές μέθοδοι 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας δεν μπορούν να απεικονίσουν  την ακριβή κατάσταση μιας 

διεργασίας ούτε να προσαρμοστούν σε νέες αλλαγές, χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν 
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τονιστεί ως επιθυμητά για ένα σύστημα Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας πραγματικού 

χρόνου σε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο βιομηχανικό περιβάλλον (Jacob and Luke, 1993).  

Τέλος, στα κλασικά Διαγράμματα Ελέγχου γίνονται υποθέσεις ότι τα δεδομένα που 

συλλέγονται όταν η διεργασία είναι υπό έλεγχο ακολουθούν ανεξάρτητες κανονικές 

κατανομές. Ακόμη όμως και αν η υπόθεση της κανονικότητας παραβιάζεται σε μικρό ή 

μέτριο βαθμό, τα Διαγράμματα Ελέγχου εξακολουθούν να λειτουργούν σχετικά καλά. Πιο 

σημαντική για τα Διαγράμματα Ελέγχου είναι η υπόθεση της ανεξαρτησίας των δεδομένων. 

Τα συνηθισμένα Διαγράμματα Ελέγχου δε λειτουργούν καλά αν τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας παρουσιάζουν συσχέτιση στο χρόνο. Σε ορισμένες διεργασίες, η υπόθεση 

ασυσχέτιστων ή ανεξάρτητων δεδομένων δεν ισχύει ούτε κατά προσέγγιση, π.χ. χημικές 

διεργασίες, όπου διαδοχικές μετρήσεις των χαρακτηριστικών ποιότητας έχουν υψηλή 

συσχέτιση. Σε αυτή την περίπτωση το Διάγραμμα Ελέγχου μπορεί να δώσει λανθασμένα 

σήματα (Cook and Chiu, 1998), οπότε οι σχετικές μεταβλητές πρέπει να θεωρηθούν από 

κοινού. Επιπλέον, σε πραγματικές καταστάσεις, άγνωστες αιτίες οδηγούν τις διεργασίες 

εκτός ελέγχου. Είναι συχνά δύσκολο να γνωρίζουμε τι προκάλεσε τη μη συμμόρφωση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις των πελατών. Επίσης, με δεδομένο ότι η 

αύξηση της αυτοματοποίησης στην παραγωγή προϊόντων και στις υπηρεσίες συνεπάγεται 

αύξηση της πολυπλοκότητας των εκάστοτε διεργασιών, η χρήση του Πολυμεταβλητού 

Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, συνηγορώντας, σε 

συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, στην ανάγκη ανάπτυξης πιο ευέλικτων εργαλείων για τον 

έλεγχο ποιότητας.  

Τη λύση στα παραπάνω ζητήματα καλούνται πλέον να δώσουν οι τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης, εμπλουτίζοντας το Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι 

απαιτήσεις. Εκτός από την αυτοματοποίηση των διεργασιών ελέγχου ποιότητας που μπορούν 

να προσφέρουν, αξιοποιούν το κέρδος της πληροφορίας που παρέχεται από τα παραδείγματα  

(Kohani and John, 1997), παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι 

καθοριστικές για τη λήψη αποφάσεων και τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας.  Επίσης, 

μπορούν επιτυχώς να διαχειριστούν τα πολυμεταβλητά και πολύπλοκα δεδομένα που 

προκάλεσε η αυτοματοποίηση της παραγωγής τα τελευταία χρόνια και τον τεράστιο όγκο 

δεδομένων που προκύπτει από αυτά, αλλά και να διαχειριστούν τυχόν συσχετίσεις δεδομένων 

που οι κλασικές προσεγγίσεις Στατιστικού Ελέγχου δεν μπορούν. Γενικά, η Μηχανική 

Μάθηση αφορά μεθόδους αναπαράστασης και αλγόριθμους για την εξαγωγή γνώσης από 

δεδομένα. Οι εφαρμογές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, κυρίως στην ανάλυση 
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δεδομένων και στα πλαίσια συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Η εκμετάλλευση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών της Μηχανικής Μάθησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το 

Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας.  

Στα πλεονεκτήματα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης πρέπει κανείς να συμπεριλάβει την 

ικανότητα τους να διαχειρίζονται δεδομένα με πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον, οι 

αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης έχουν μεγάλη  ευελιξία σε αλλαγές. Έτσι, σε περίπτωση 

αλλαγών στη γραμμή παραγωγής ή στις διεργασίες μιας υπηρεσίας, είναι εύκολο να 

“υιοθετήσουν” πολύ γρήγορα τις αλλαγές, επανεκπαιδεύοντας τους αλγορίθμους και 

αναπροσαρμόζοντας τα δεδομένα τους. Τέλος, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης μπορούν να 

διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας ως 

διαγνωστικά εργαλεία, σε αντίθεση με τις μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται απλά σαν εργαλεία παρακολούθησης διαφόρων διεργασιών. Στα 

μειονεκτήματα των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης πρέπει να αναφέρουμε ότι για τις 

περισσότερες τεχνικές χρειάζεται μεγάλος αριθμός δεδομένων, προκειμένου να εκπαιδευτούν 

σωστά οι αλγόριθμοι και να μας δώσουν αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Επίσης, για την 

εφαρμογή τους χρειάζεται η γνώση ειδικών και η ανάπτυξη κατάλληλων υπολογιστικών 

συστημάτων, αφού οι Μηχανικοί Ποιότητας δεν είναι συνήθως εξοικειωμένοι με τις τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεράσματα, έγινε προφανές ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 

και ανάγκη για ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα στηρίζονται σε τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης για τη διαχείριση προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου. Μελετώντας τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του εμπλουτισμού του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης και ψάχνοντας τα σημαντικότερα ζητήματα που υπάρχουν προς αυτή 

την κατεύθυνση προέκυψαν τα παρακάτω: (i) Σε γενικές γραμμές, το πιο σημαντικό ζήτημα 

που προέκυψε είναι ότι οι μελέτες πραγματικών περιπτώσεων είναι λιγοστές. Η πλειοψηφία 

των εργασιών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούν δεδομένα προσομοίωσης. 

(ii) Υπάρχει μεγάλο κενό στη διαχείριση προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου που αφορούν 

πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα. Προσπαθώντας να καλυφτούν αυτά τα κενά 

προτάθηκε η μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5. Η προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει στην 

αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου αυτοσυσχετιζόμενων δεδομένων και στην 

παραγωγή επιπλέον πληροφοριών που μπορεί να είναι “κρυμμένες” στα δεδομένα και θα 

βοηθήσουν στη γρήγορη και αποτελεσματική εκτίμηση των προβλημάτων ποιότητας, 

παρέχοντας παράλληλα και την απαραίτητη και επιθυμητή αυτοματοποίηση που απαιτεί ο 
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σύγχρονος έλεγχος ποιότητας.   

Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε εφαρμογές Στατιστικού Ελέγχου 

Διεργασίας οι οποίες σχετίζονται με μονομεταβλητά ή πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα 

δεδομένα όπως αυτά που προέρχονται από βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες ή 

περιβαλλοντικές διεργασίες. Η εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

έγινε μέσω δυο διαφορετικών μελετών περίπτωσης, οι οποίες αφορούν μια διμεταβλητή 

διεργασία με προσομοιωμένα αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το AR(1) 

μοντέλο και μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία που προκύπτει από τον έλεγχο 

μετρήσεων των καταγραφών ενός αυτόματου καταγραφικού συστήματος. Οι δοκιμές ελέγχου 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας έδωσαν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τα 

προσομοιωμένα δεδομένα όσο και για τις πραγματικές καταγραφές.  

8.3 ΣΥΜΒΟΛΗ 

Η διδακτορική αυτή διατριβή συμβάλλει στην επιστήμη του Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας ως εξής: 

• Με τη χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, συμβάλει στην αυτοματοποίηση των 

διεργασιών ελέγχου ποιότητας.   

• Καταγράφει τις σύγχρονες τάσεις και αποτυπώνει την σημερινή κατάσταση, 

αποκαλύπτοντας το πλήθος των προβλημάτων και των ελλείψεων στον τομέα του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας.  

• Προτείνει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 

αναγνώρισης μέσων μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετισμένα δεδομένα, συμβάλλοντας 

έτσι στην αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 

• Αντίθετα με υπάρχουσες προσεγγίσεις που απλά παρακολουθούν την εξέλιξη μιας 

διεργασίας, η προτεινόμενη μεθοδολογία αναγνωρίζει το μέγεθος των μετατοπίσεων, 

ενισχύοντας την υποστήριξη της λήψης των σχετικών αποφάσεων. 

• Βασική συνεισφορά της διατριβής αποτελεί η εφαρμογή της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σε πραγματικά δεδομένα. 

Πιο αναλυτικά, η συνεισφορά της παρούσας διατριβής έγκειται στο συνδυαστικό τρόπο 

προσέγγισης του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Όπως 
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διαπιστώθηκε, υπάρχει έντονη η ανάγκη για διεύρυνση των μεθόδων Στατιστικού Ελέγχου 

Ποιότητας και υιοθέτηση τεχνικών από το χώρο της Μηχανικής Μάθησης, που θα δώσουν 

νέες δυνατότητες στις κλασσικές προσεγγίσεις και θα τις κάνουν πιο ελκυστικές για τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν βασικά εργαλεία για την 

επιστημονική κοινότητα. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εκμεταλλευόμενη τα 

πλεονεκτήματα της Μηχανικής Μάθησης, συμβάλει στην αυτοματοποίηση των διεργασιών 

ελέγχου ποιότητας, επιτυγχάνοντας ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων σφαλμάτων και 

διασφαλίζοντας, παράλληλα, ευελιξία και ταχύτητα στην επεξεργασία των σχετικών 

δεδομένων.   

Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή των προβλημάτων του Στατιστικού 

Ελέγχου Ποιότητας και στην τάση για βελτίωσή του με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης. Στα 

πλαίσια της διδακτορικής έρευνας έγινε εκτεταμένη έρευνα καλύπτοντας όλο το φάσμα του 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας συμβάλλοντας στην αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, 

αποκαλύπτοντας το πλήθος των προβλημάτων και των ελλείψεων στον τομέα αυτό και 

αναδεικνύοντας ερευνητικές κατευθύνσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Εστιάζοντας στα σημαντικότερα προβλήματα του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, 

προτάθηκε  μια μεθοδολογία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναγνώρισης μέσων 

μετατοπίσεων σε αυτοσυσχετισμένα δεδομένα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική 

διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί 

σε εφαρμογές Στατιστικού Ελέγχου Διεργασίας οι οποίες σχετίζονται με μονομεταβλητά ή 

πολυμεταβλητά αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα όπως αυτά που προέρχονται από βιομηχανίες 

τροφίμων, χημικές βιομηχανίες ή περιβαλλοντικές διεργασίες.  

Μια σημαντική διαφορά της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με τις υπάρχουσες 

προσεγγίσεις είναι ότι παράγει επιπλέον πληροφορίες με την βοήθεια των τεχνικών 

Μηχανικής Μάθησης που είναι “κρυμμένες” στα δεδομένα και μπορούν να βοηθήσουν στη 

γρήγορη και αποτελεσματική εκτίμηση των προβλημάτων ποιότητας. Αντίθετα με 

υπάρχουσες προσεγγίσεις που απλά παρακολουθούν την εξέλιξη μιας διεργασίας, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία αναγνωρίζει το μέγεθος των μετατοπίσεων συμβάλλοντας στην 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. 

Όσον αφορά στην εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας, αυτή έγινε 

μέσω δυο διαφορετικών μελετών περίπτωσης, οι οποίες αφορούσαν μια διμεταβλητή 

διεργασία με προσομοιωμένα αυτοσυσχετιζόμενα δεδομένα που ακολουθούν το AR(1) 
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μοντέλο και μια μονομεταβλητή αυτοσυσχετιζόμενη διεργασία που προέκυψε από τον έλεγχο 

μετρήσεων των καταγραφών ενός αυτόματου καταγραφικού συστήματος. Στόχος ήταν να 

ελεγχθεί η απόδοση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων 

αλλά και να δοκιμαστεί και σε μια πραγματική μελέτη περίπτωσης που αφορά δεδομένα μιας 

φυσικής διεργασίας. Οι δοκιμές προσομοίωσης έδωσαν πολύ θετικά αποτελέσματα 

εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας τις κλασικές μεθόδους Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, 

συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων  της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας.  

Βασική καινοτομία της διατριβής αποτελεί η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε 

πραγματικά δεδομένα. Από την βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι ελάχιστες δοκιμές σε 

πραγματικές διεργασίες έχουν καταγραφεί και η πλειονότητα των προσεγγίσεων περιορίζεται 

σε θεωρητικά μοντέλα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία δοκιμάστηκε και ελέγχθηκε σε μια 

μελέτη περίπτωσης που αφορά πραγματικά δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα καταγραφές 

μετρήσεων από ένα αυτόματο καταγραφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη 

μεθοδολογία μπορούν να παραχθούν εισηγήσεις για επισκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση 

του αυτόματου καταγραφικού συστήματος. 

8.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Σε ότι αφορά τις κατευθύνσεις για επέκταση της έρευνας που έγινε στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, ένα πρωταρχικό θέμα προβληματισμού είναι η Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 

Ποιότητας. Δεδομένου ότι η παραγωγική διαδικασία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, η 

Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Ποιότητας για τον Πολυμεταβλητό Έλεγχο Ποιότητας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί μια προκαταρτική διαδικασία για τις κύριες μεθόδους 

Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Με τη λογική αυτή, θα μπορούσε να μελετηθεί και 

θεωρηθεί ως προσθήκη της προτεινόμενης μεθοδολογίας για να μειώσει τον αριθμό των 

χαρακτηριστικών ποιότητας που απαιτούνται για να περιγραφεί με ακρίβεια ένα μεγάλο 

σύνολο δεδομένων.  

Ακόμη, θέμα μελλοντικής έρευνας αποτελεί η δοκιμή και η σύγκριση διαφορετικών τεχνικών 

Μηχανικής Μάθησης για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων ζητημάτων που 

αναλύθηκαν στην διατριβή αυτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση έχουν οι 

τεχνικές χωρίς επίβλεψη, δεδομένου ότι δεν απαιτούν καμία προηγούμενη πληροφορία 

σχετικά με την εμφάνιση προτύπων. Η εφαρμογή τους θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη σε 
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πραγματικές βιομηχανικές περιπτώσεις, όπου τα ανώμαλα πρότυπα  μιας διεργασίας είναι 

άγνωστα ή όπου πολλές άγνωστες συστηματικές αλλαγές μπορεί να συμβούν. Μεγάλο 

ενδιαφέρον θα είχε να μελετηθούν τα συμπεράσματα που παράγονται με τις διαφορετικές 

τεχνικές και να συγκριθούν οι μεθοδολογίες. 

Μελλοντική επέκταση της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα αποτελούσε επίσης η αναγνώριση 

προτύπων και η αναγνώριση των συστηματικών αιτίων που είναι υπεύθυνες για το κάθε 

πρότυπο, με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων. Επίσης, η επέκταση 

των υπό εξέταση διμεταβλητών περιπτώσεων σε περισσότερες μεταβλητές ποιότητας, για την 

καλύτερη αξιολόγηση και γενίκευση της προτεινόμενης προσέγγισης.  

Ειδικότερα για την δεύτερη μελέτη περίπτωσης, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των καταγραφών του 

αυτόματου καταγραφικού συστήματος. Ακόμα και στην περίπτωση που οι καταγραφές 

μπορεί να διασφαλιστούν ότι είναι εντός ελέγχου (για παράδειγμα σε ένα λιγότερο ευτροφικό 

περιβάλλον και με τακτικούς καθαρισμούς των αισθητήρων), η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού 

συστήματος, βασισμένου στην προτεινόμενη μεθοδολογία, θα χρησίμευε στην 

παρακολούθηση  της σταθερότητας του οικοσυστήματος (έτσι ώστε να προειδοποιεί για 

αφύσικες περιβαλλοντικές καταστάσεις). 

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού 

συστήματος βασισμένου στην προτεινόμενη μεθοδολογία και στις προτεινόμενες επεκτάσεις 

της για την παρακολούθηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών. 



Βιβλιογραφία 

 127

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Κόκκορας, Φ., και Σακελλαρίου, Η. (2006) Τεχνητή 

Νοημοσύνη - Γ' Έκδοση, Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική. 

Δημητρίου, Ν., Παπαδογεώργος, Σ., Κατσέλης, Γ., Γιαννούλη, Μ., Γιαννούλης, Π. Και 

Κουτσικόπουλος, Κ. (2010) ‘Ανάλυση της συμπεριφοράς των αυτόματων καταγραφικών συστημάτων 

φυσικοχημικών παραμέτρων των λιμνοθαλασσών μετά από διαδικασίες περιοδικής συντήρησης’, 9ο 

Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Τόμος Β, σελ.1241-1246. 

Ταγαράς, Γ. (2001) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.  

Agrawal, R., Mannila, H., Srikant, R., Toivonen, H. and Verkamo, A. I. (1995) ‘Fast Discovery of 

Association Rules’, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Chapter 12, AAAI/MIT 

Press. 

Alpaydin, E. (2004) Introduction to machine learning, The MIT Press.  

Alt, F. B. (1985) Multivariate Quality Control. The Encyclopedia of Statistical Sciences, Kotz S., 

Johnson, N.L. and Read, C.R. (eds), New York: John Wiley & Sons, pp.110-122. 

Alwan, L. C. and Roberts, H. V. (1988) ‘Time-Series Modeling for Statistical Process Control’ 

Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 6 (1), pp.87-95. 

Al-Ghanim, A. (1997) ‘An unsupervised learning neural algorithm for identifying process behavior on 

control charts and a comparison with supervised learning approaches’, Computers and Industrial 

Engineering, Vol. 32 (3), pp.627-639. 

Anagun, A. S. (1998) ‘A neural network applied to pattern recognition in statistical process control’, 

Computers and Industrial Engineering, Vol. 35 (1-4), pp.185-188. 

Arkat, J., Niaki, S. T. A. and Abbasi, B. (2007) ‘Artificial neural networks in applying MCUSUM 

residuals charts for AR(1) processes’, Applied Mathematics and Computation, Vol. 189 (2),  pp.1889-

1901. 

Bersimis, S., Psarakis, S. and Panaretos, J. (2007) ‘Multivariate statistical process control charts: An 

overview’, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 23 (5), pp.517-543. 

Bezdek J., Tsao E. and Pal N. (1994) ‘Fuzzy Kohonen Clustering Networks’, Pattern Recocnition, Vol 

27(5), pp.757-764. 

Bisgaard, S., and Kulahci, M. (2005) ‘Quality quandaries: The effect of autocorrelation on statistical 

process control procedures’ Quality Engineering, Vol. 17 (3), pp.481-489. 

Box, G., Jenkins, G. M. and Reinsel, G. C. (1994) Time Series Analysis: Forecasting and Control. 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 128

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 

Brunet, A. P., and New, S. (2003) ‘Kaizen in japan: An empirical study’, International Journal of 

Operations and Production Management, Vol. 23 (11-12), pp.1426-1446. 

Burges, C. J. C. (1998) ‘A tutorial on support vector machines for pattern recognition’, Knowledge 

Discovery and Data Mining, vol. 2 (2), pp. 121–167. 

Carpenter, G. A. and Grossberg, S. (1987) ‘A massively parallel architecture for a self-organizing 

neural pattern recognition machine’, Computer Vision, Graphics, and Image Processing, Vol. 37, 

pp.54-115. 

Carpenter, G. A. (1997) ‘Distributed learning, recognition, and prediction by art and artmap neural 

networks’, Neural Networks, Vol. 10 (8), pp.1473-1494. 

Chakrabarty, A., Mohapatra, S., Tripathi, R. M., Puranik, V. D. and Kushwaha, H. S. (2010) ‘Quality 

control of uranium concentration measurements’, Accreditation and Quality Assurance, Vol. 15 (2), 

pp.119-123. 

Chang, S. I. and Aw, C. A. (1996) ‘A neural fuzzy control chart for detecting and classifying process 

mean shifts’, International Journal of Production Research, Vol. 34 (8), pp.2265-2278. 

Chang, S. I. and Ho, E. S. (1999) ‘Two-stage neural network approach for process variance change 

detection and classification’, International Journal of Production Research, Vol. 37 (7), pp.1581-1599.  

Chen, L. H. and Wang, T. Y. (2004) ‘Artificial neural networks to classify mean shifts from 

multivariate χ2 chart signals’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 47 (2-3), pp.195-205.  

Chen, Z., Lu, S. and Lam, S. (2007) ‘A hybrid system for SPC concurrent pattern recognition’, 

Advanced Engineering Informatics, Vol. 21 (3), pp.303-310. 

Cheng, C. S. (1995) ‘A multi-layer neural network model for detecting changes in the process mean’, 

Computers and Industrial Engineering, Vol. 28 (1), pp.51-61.  

Cheng, C. S. (1997) ‘A neural network approach for the analysis of control chart patterns’, 

International Journal of Production Research, Vol. 35 (3), pp.667-697.  

Cheng, T. and Chen, Y. (2007) ‘A GA mechanism for optimizing the design of attribute double 

sampling plan’, Automation in Construction, Vol. 16 (3), pp.345-353.  

Cheng, C. S. and Cheng, S. S. (2001) ‘A neural network-based procedure for the monitoring of 

exponential mean’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 40, pp.309–321. 

Cheng, C. S. and Cheng, H. P. (2008) ‘Identifying the source of variance shifts in the multivariate 

process using neural networks and support vector machines’, Expert Systems with Applications, Vol. 

35 (1-2), pp.198-206. 



Βιβλιογραφία 

 129

Chiu, C. C., Shao, Y. E., Lee, T. S. and Lee, K. M. (2003) ‘Identification of process disturbance using 

SPC/EPC and neural networks’, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 14 ( 3-4), pp.379-388. 

Cook, D. F. and Chiu, C. C. (1998) ‘Using radial basis function networks to recognize shifts in 

correlated process parameters’, IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers), Vol. 30 (3), 

pp.227-234. 

Cook, D. F., Zobel, C. W. and Wolfe, M. L. (2006) ‘Environmental statistical process control using an 

augmented neural network classification approach’, European Journal of Operational Research, Vol. 

174 (3), pp.1631-1642.  

Cristianini, N and Shawe-Taylor, J. (2000) An Introduction to Support Vector Machines. Cambridge, 

UK: Cambridge Univ. Press. 

Crosby, P. B. (1996) Quality Is Still Free. McGraw-Hill, New York, NY. 

Crosier, R. B. (1988) ‘Multivariate Generalizations of Cumulative Sum Quality-Control Schemes’, 

Technometrics, Vol. 30, pp.291–303. 

Denison, D. G. T., Mallick, B. K. and Smith, A. F. M. (1998) ‘A Bayesian CART algorithm’, 

Biometrika, Vol. 85, pp.363-377. 

Dounias, G., Tselentis, G. and Moustakis, V. S. (2001) ‘Machine learning based feature extraction for 

quality control in a production line’, Integrated Computer-Aided Engineering, Vol. 8 (4), pp.325-336.  

Drejer A. and Skaue, K. (2007) ‘Keys to the future – new business models in mobile organisation’ , 

International Journal of Mobile and Organisation, Vol. 1 (4), pp. 375-389.  

English, J. R., Lee, S.C., Martin, T. W. and Tilmon, C. (2000) ‘Detecting changes in autoregressive 

processes with X ¯ and EWMA charts’, IIE Transactions, Vol. 32 (12), pp.1103-1113. 

Feigenbaum, A. V. (1991) Total Quality Control. New York, Mc-Graw-Hill. 

Ferentinos, G., Papatheodorou, G., Geraga, M., Iatrou, M., Fakiris, E., Christodoulou, D., Dimitriou, 

E. and Koutsikopoulos, C. (2010) ‘Fjord water circulation patterns and dysoxic/anoxic conditions in a 

mediterranean semi-enclosed embayment in the amvrakikos gulf, Greece’, Estuarine, Coastal and 

Shelf Science, Vol. 88 (4), pp.473-481. 

Fountoulaki, A., Karacapilidis N. and Manatakis M. (2011a) ‘Augmenting Statistical Quality Control 

with Machine Learning techniques: An overview’, submitted to the International Journal of Business 

and Systems Research , accepted, (to appear).  

Fountoulaki, A., Karacapilidis N. and Manatakis M. (2011b) ‘Using Neural Networks for mean shift 

identification and magnitude of bivariate autocorrelated processes’, International Journal of Quality 

Engineering and Technology, Vol. 2 (2), pp. 114-128. 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 130

Fountoulaki, A., Karacapilidis, N., Dimitriou, N. and Manatakis M. (2011c) ‘A novel methodology to 

identify mean shifts of instrument measurements’, Submitted to the “International Journal of 

Advanced Operations Management” (21/1/2011). 

Fountoulaki, A., Karacapilidis N. and Manatakis M. (2010) ‘Using decision trees for the semi-

automatic development of medical data patterns: A computer supported framework’, in: A. Lazakidou 

(ed.), Web-based Applications in Healthcare and Biomedicine, Annals of Information Systems Series, 

Vol. 7, Springer, New York, pp. 229-242. 

Fountoulaki, A., Karacapilidis N. and Manatakis Μ. (2008) ‘Exploiting machine learning techniques 

for the enhancement of acceptance sampling’, in Proceedings of World Academy of Science, 

Engineering and Technology, Vol. 31 (papers from WCSET 2008 - World Congress on Science, 

Engineering and Technology, Prague, Czech Republic, July 25-27, 2008), pp. 186-190. 

Garvin, D. A. (1987) ‘Competing on the eight dimensions of quality’, Harvard Business Review, Vol. 

65 (6), pp.101-109. 

Gauri, S. K. and Chakraborty, S. (2007) ‘A study on the various features for effective control chart 

pattern recognition’, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 34 (3-4), 

pp.385-398. 

Grant, E. and Leavenworth, R. (2000) Statistical Quality Control, Tata Mcgraw Hill Publishers. 

Grossberg, S. (1980) ‘How does the brain built a cognitive code?’, Phychological Review, Vol. 87, 

pp.1–51. 

Guh, R. S. (2002) ‘Robustness of the neural network based control chart pattern recognition system to 

non-normality’, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19 (1), pp.97-112.  

Guh, R. S. (2003) ‘Integrating artificial intelligence into on-line statistical process control’, Quality 

and Reliability Engineering International, Vol. 19 (1), pp.1-20.  

Guh, R. S. (2004) ‘Optimizing feedforward neural networks for control chart pattern recognition 

through genetic algorithms’, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 

Vol. 18 (2), pp.75-99.  

Guh, R. S. (2005) ‘A hybrid learning-based model for on-line detection and analysis of control chart 

patterns’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 49 (1), pp.35-62.  

Guh, R. S. (2007) ‘On-line identification and quantification of mean shifts in bivariate processes using 

a neural network-based approach’, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 23 (3), 

pp.367-385.  

Guh, R. S. (2008) ‘Real-time recognition of control chart patterns in autocorrelated processes using a 



Βιβλιογραφία 

 131

learning vector quantization network-based approach’, International Journal of Production Research, 

Vol. 46 (14), pp.3959-3991. 

Guh, R. S. and Hsieh, Y. C. (1999) ‘Neural network based model for abnormal pattern recognition of 

control charts’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 36 (1), pp.97-108.  

Guh, R. S. and Shiue, Y. R. (2005) ‘On-line identification of control chart patterns using self-

organizing approaches’, International Journal of Production Research, Vol. 43 (6), pp.1225-1254.  

Guh, R. S. and Shiue, Y. R. (2008) ‘An effective application of decision tree learning for on-line 

detection of mean shifts in multivariate control charts’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 55 

(2), pp.475-493.  

Guh, R. S. and Tannock, J. D. T. (1999a) ‘Neural network approach to characterize pattern parameters 

in process control charts’, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 10 (5), pp.449-462.  

Guh, R. S. and Tannock, J. D. T. (1999b) ‘Recognition of control chart concurrent patterns using a 

neural network approach’, International Journal of Production Research, Vol. 37 (8), pp.1743-1765.  

Guh, R. S., Tannock, J. D. T. and O'Brien, C. (1999) ‘IntelliSPC: A hybrid intelligent tool for on-line 

economical statistical process control’, Expert Systems with Applications, Vol. 17 (3), pp.195-212.  

Guo, Y. and Dooley, K. (1992) ‘Identification of change structure in statistical process control’, 

International Journal of Production Research, Vol. 30 (7), pp.1655-1669. 

Hagan, M.T., Demuth, H.B. and Beale, M. (1996) Neural Network Design, PWS Publishing 

Company, Boston, USA. 

Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman J. (2001) The elements of Statistical Learning: Data mining, 

Inference, and Prediction, Springer-Verlag.  

Haykin, S. (1994) Neural Networks: A Comprehensive Foundation. New York: MacMillan. 

Healy, J.D. (1987) ‘A Note on Multivariate CUSUM Procedures’, Technometrics, Vol. 29 (4), pp.409 

412. 

Hicks, C. R. (1955) ‘Some Applicationsof Hotelling’s T2’, Industrial Quality Control, Vol 11 (9), 

pp.23-29. 

Ho, E. S. and Chang, S. I. (1999) ‘Integrated neural network approach for simultaneous monitoring of 

process mean and variance shifts - a comparative study’, International Journal of Production Research, 

Vol. 37 (8), pp.1881-1901.  

Hotelling, H. (1947) Multivariate Quality Control - Illustrated by the Air Testing of Sample 

Bombsights. In Techniques of Statistical Analysis, C. Eisenhart, M.W. Hastay and W.A. Wallis, 

McGraw-Hill: New York. 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 132

Hwarng, H. B. (2008) ‘Toward identifying the source of mean shifts in multivariate SPC: A neural 

network approach’, International Journal of Production Research, Vol. 46 (20), pp.5531-5559. 

Hwarng, H. B. and Chong, C. W. (1995) ‘Detecting process non-randomness through a fast and 

cumulative learning ART-based pattern recognizer’ International Journal of Production Research, Vol. 

33 (7), pp.1817-1833.  

Hwarng, H. B. and Hubele, N. F. (1993a) ‘Back-propagation pattern recognizers for   control charts: 

Methodology and performance’ Computers and Industrial Engineering, Vol. 24 (2), pp.219-235.  

Hwarng, H. B. and Hubele, N. F. (1993b) ‘Control chart pattern identification through efficient off-

line neural network training’, IIE Transactions (Institute of Industrial Engineers), Vol. 25 (3), pp.27-

40.  

Hwarng, H. B., and Wang, Y. (2008) ‘Shift detection and source identification in multivariate 

autocorrelated processes’, International Journal of Production Research, Vol. 48 (3), pp.835-859. 

Jacob, D. A. and Luke, S.R. (1993) ‘Training artificial neural networks for statistical process control’ 

in The Tenth Biennial University Government Industry Microelectronics Symposium IEEE, 

Piscataway, NJ, USA, pp.235-239. 

Jackson, E. J. (1985) ‘Multivariate Quality Control’, Communication Statistics –Theory and Methods, 

Vol.14 (11), pp.2657 – 2688 

Jain, A. K. and Dubes, R. C. (1988) Algorithms for clustering data. Prentice Hall, New Jersey 1988. 

Jang, K., Yang, K. and Kang, C. (2003) ‘Application of artificial neural network to identify non-

random variation patterns on the run chart in automotive assembly process’, International Journal of 

Production Research, Vol. 41 (6), pp.1239-1254.  

Jarrett, J.E. and  Pan, X. (2007) ‘The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated 

processes’, Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51 (8), pp.3862-3870. 

Jemwa, G. T. and Aldrich, C. (2005) ‘Improving process operations using support vector machines 

and decision trees’, AICHE Journal, Vol. 51 (2), pp.526-543.  

Kalgonda, A. A. and Kulkarni, S. R. (2004) ‘Multivariate quality control chart for autocorrelated 

processes’, Journal of Applied Statistics, Vol. 31 (3), pp.317-327. 

Kang, B. S., Choe, D. H. and Park, S. C. (1999) ‘Intelligent process control in manufacturing industry 

with sequential processes’, International Journal of Production Economics, Vol. 60, pp.583-590.  

Kang, B. S. and Park, S. C. (2000) ‘Integrated machine learning approaches for complementing 

statistical process control procedures’, Decision Support Systems, Vol. 29 (1), pp.59-72.  

Kimberlin, C. L. and Winterstein, A. G. (2008) ‘Validity and reliability of measurement instruments 



Βιβλιογραφία 

 133

used in research’, American Journal of Health-System Pharmacy, Vol. 65 (23), pp.2276-2284. 

Kohani R. and John H. G. (1997) Wrappers for feature subset selection. AIJ special issue on 

relevance. 

Kohonen, T. (1989) Self organization and Associative Memory (3rd Edition), New York, Springer 

Verlag. 

Kourti, T., Lee, J. and Macgregor, J. F. (1996) ‘Experiences with industrial applications of projection 

methods for multivariate statistical process control’ Computers and Chemical Engineering, Vol. 20 

(SUPPL.1), pp.S745-S750.   

Kolesar, P.J. (1993) ‘The relevance of research on statistical process control to the total quality 

movement’, Journal of engineering and technology Management, Vol. 10, pp.317-338. 

Leger, R. P., Garland, W. J. and Poehlman, W. F. S. (1998) ‘Fault detection and diagnosis using 

statistical control charts and artificial neural networks’, Artificial Intelligence in Engineering, Vol. 12 

(1-2), pp.35-47.  

Logothetis, N. and Wynn, H. P. (1995) Quality Through Design: Experimental Design, Off-line 

Quality Control, and Taguchi’s Contributions, Oxford University Press, USA.  

Low, C., Hsu, C. and Yu, F. (2003) ‘Analysis of variations in a multivariate process using neural 

networks’, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22 (11-12), pp.911-

921.  

Lowry, C. A. and Montgomery, D. C. (1995) ‘Review of multivariate control charts’ IIE Transactions 

(Institute of Industrial Engineers), Vol. 27 (6), pp.800-810. 

Lowry, C. A., Woodall, W. H., Champ, C.W. and Rigdon, S.E. (1992) ‘A multivariate exponentially 

weighted moving average control chart’ Technometrics, Vol. 34 (1), pp.46 – 53.    

MacGregor, J.F. and Kourti, T. (1995) ‘Statistical process control of multivariate processes’ Control 

Engineering Practice, Vol. 3 (3), pp.403-414. 

Martinez-Lorente, A. R., Dewhurst, F. and Dale, B. G. (1998) Total quality management: Origins and 

evolution of the term. The TQM Magazine , Vol. 10 (5) , pp. 378-386. 

Mason,  R.  L.  and  Young,  J.  C.  (2002)  Multivariate  Statistical  Process  Control  with  Industrial 

Applications, ASA-SIAM.  

McCulloch, W. S. and Pitts, W. H. (1943) ‘A logical calculus of the ideas immanent in nervous 

activity’, Bulletin of Mathematical Biophysics, Vol. 5, pp.115-133.  

Mitchell, T. (1997) Machine Learning, McGraw Hill. 

Mittag, H. J. and Rinne, H. (1993) Statistical methods of quality assurance. Chapman & Hall, London, 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 134

pp 119–150. 

Montgomery, D. C. (2004) Introduction to Statistical Quality Control: 5th ed, Hoboken, NJ, USA: 

John Wiley & Sons. 

Mukhopadhyay, S. and Huafan, M. (2009) ‘The role of quality uncertainty in remanufacturing 

decisions’, International Journal of Business and Systems Research, Vol. 3 (4), pp.387-412.  

Nelson, L. S. (1984) ‘The Shewhart Control Chart -Tests for Special Causes’, Journal of Quality 

Technology, Vol. 16 (4), pp.237 -239.  

Niaki, S. T. A. and Abbasi, B. (2005) ‘Fault diagnosis in multivariate control charts using artificial 

neural networks’, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 21 (8), pp.825-840.  

Niaki, S. T. A. and Davoodi, M. (2009) ‘Designing a multivariate-multistage quality control system 

using artificial neural networks’, International Journal of Production Research, Vol. 47 (1), pp.251-

271. 

Noorossana, R., Farrokhi, M. and Saghaei, A. (2003) ‘Using neural networks to detect and classify 

out-of-control signals in autocorrelated processes’, Quality and Reliability Engineering International, 

Vol. 19 (6), pp.493-504.  

Pacella, M., Semeraro, Q. and Anglani, A. (2004a) ‘Adaptive resonance theory-based neural 

algorithms for manufacturing process quality control’, International Journal of Production Research, 

Vol. 42 (21), pp.4581-4607.  

Pacella, M., Semeraro, Q. and Anglani, A. (2004b) ‘Manufacturing quality control by means of a 

fuzzy ART network trained on natural process data’, Engineering Applications of Artificial 

Intelligence, Vol. 17 (1), pp.83-96.  

Pacella, M. and Semeraro, Q. (2007) ‘Using recurrent neural networks to detect changes in 

autocorrelated processes for quality monitoring’, Computers and Industrial Engineering, Vol. 52 (4), 

pp.502-520. 

Perry, M. B., Spoerre, J. K. and Velasco, T. (2001) ‘Control chart pattern recognition using back 

propagation artificial neural networks’, International Journal of Production Research, Vol. 39 (15), 

pp.3399-3418.  

Pham, D. T. and Oztemel, E. (1994) ‘Control chart pattern recognition using learning vector 

quantization networks’, International Journal of Production Research, Vol. 32 (3), pp.721-729.  

Pignatiello, J. J., and Runger, G. C. (1990),  'Comparisons of Multivariate CUSUM  Charts," Jouirnal 

of Quality Technology, 22,  173-186. 

Pugh, G. A. (1991) ‘A comparison of neural networks to SPC charts’, Computers and Industrial 

Engineering, Vol. 21 (1-4), pp.253-255. 



Βιβλιογραφία 

 135

Quinlan, J. R. (1986) ‘Induction of Decision Trees’, Machine Learning, Vol. 1 (1), 81-106. 

Quinlan, J. R. (1993) C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann Publishers. 

Reid, R. D. and  Nada S. (2007) Operations Management, 3rd ed., John Wiley & Sons, Inc. 

Ridley, D. and Llaugel, F. (2000) ‘Moving-window spectral neural-network feedforward process 

control’, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 47 (3), pp.393-402.  

Russell, S. and Norvig, P. (2002) Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd ed. Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, NJ. 

Safavian, S. R., and Landgrebe, D. (1991) ‘A survey of decision tree classifier methodology’, IEEE 

Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 21 (3), pp.660-674. 

Saxena, K. M. L. and Alam, K. (1982) ‘Estimation of the non-centrality parameter of a Chi-squared 

distribution’, The Annals of Statistics, Vol. 10 (3), pp. 1012-1016. 

Shao, Y. E. and Chiu, C. (1999) ‘Developing identification techniques with the integrated use of 

SPC/EPC and neural networks’, Quality and Reliability Engineering International, Vol. 15 (4), 

pp.287-294.  

Shi, X., Schillings, P. and Boyd, D. (2004) ‘Applying artificial neural networks and virtual 

experimental design to quality improvement of two industrial processes’, International Journal of 

Production Research, Vol. 42 (1), pp.101-118.  

Smith, A. E. (1994) ‘X-bar and R control chart interpretation using neural computing’, International 

Journal of Production Research, Vol. 32 (2), pp.309-320. 

Stephens, K. S. (2001) The Handbook of Applied Acceptance Sampling: Plans, Procedures, and 

Principles, Milwaukee: ASQC Quality Press. 

Snee, R. D. (1990) ‘Statistical Thinking and Its Contribution to Total Quality’, The American 

Statistician, Vol. 44, pp.116-121. 

Stich, T. J., Spoerre, J. K. and Velasco, T. (2000) ‘The application of artificial neural networks to 

monitoring and control of an induction hardening process’, Journal of Industrial Technology, Vol. 16 

(1). 

Sullivan, J. H. and Woodall, W. H. (1996) ‘A Comparison of Multivariate Control Charts for 

Individual Observations’, Journal of Quality Technology,  Vol. 28, pp. 398-408. 

Swift, J. A. (1987) Development of a knowledge-based expert system for control chart pattern 

recognition and analysis, PhD thesis. Graduate College, Oklahoma State University. 

Tay, K. M. and Butler, C. (1997) ‘Modelling and optimizing of a mig welding process - A case study 

using experimental designs and neural networks’, Quality and Reliability Engineering International, 



Εμπλουτισμός Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης 

 

 136

Vol. 13 (2), pp.61-70.  

Thiel, R. and Potter, I. C. (2001) ‘The ichthyofaunal composition of the elbe estuary: An analysis in 

space and time’, Marine Biology, Vol. 138 (3), pp.603-616. 

Tsironis L., Bilalis N., Moustakis V., (2005) ‘Using machine learning to support quality management: 

Framework and experimental investigation’, The TQM Magazine, Vol 17 (3), pp.237 – 248. 

Uebersax, J.S. (2006) http://www.john-uebersax.com/stat/mvn.htm. [Accessed 19 April 2010]. 

Vasudevan, D., Selladurai, V. and Nagaraj, P. (2004) ‘Determination of closed form solution for 

acceptance sampling using ANN’, Quality Assurance (San Diego, Calif.), Vol. 11 (1), pp.43-61.  

Wang, C. H., Guo, R. S., Chiang, M. H. and Wong, J. Y. (2008) ‘Decision tree based control chart 

pattern recognition’, International Journal of Production Research, Vol. 46 (17), pp.4889-4901.  

Wang, T. Y. and Chen, L. H. (2002) ‘Mean shifts detection and classification in multivariate process: 

A neural-fuzzy approach’, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 13 (3), pp.211-221.  

Yang, M. S. and Yang, J. H. (2002) ‘A fuzzy-soft learning vector quantization for control chart pattern 

recognition’, International Journal of Production Research, Vol. 40 (12), pp.2721-2731.  

Yasin, M., Augusto, M., Jafar, A. and Lisboa, J. (2009) ‘A structural equation modelling approach to 

assessing the effectiveness of quality improvement initiatives in service organisations: a systematic 

perspective’, International Journal of Business and Systems Research Vol. 3 (3), pp.372-386. 

Yu, J. B. and Xi, L. F. (2009) ‘A neural network ensemble-based model for on-line monitoring and 

diagnosis of out-of-control signals in multivariate manufacturing processes’ Expert Systems with 

Applications, Vol. 36 (1), pp.909-921. 

Yu, J. B., Xi, L. F. and Zhou, X. (2009) ‘Identifying source(s) of out-of-control signals in multivariate 

manufacturing processes using selective neural network ensemble’, Engineering Applications of 

Artificial Intelligence, Vol. 22 (1), pp.141-152. 

Vasilopoulos, A. V. and Stamboulis, A. P. (1978) ‘Modification of control chart limits in the presence 

of data correlation’, Journal of Quality Technology, Vol. 10, pp.20–30. 

Zhang, N.F. (1998) ‘A statistical control chart for stationary process data’ Technometrics, Vol. 40 (1), 

pp.24-38. 

Zobel, C. W., Cook, D. F. and Nottingham, Q. J. (2004) ‘An augmented neural network classification 

approach to detecting mean shifts in correlated manufacturing process parameters’, International 

Journal of Production Research, Vol. 42 (4), pp.741-758. 

Zorriassatine, F. and Tannock, J. D. T. (1998) ‘A review of neural networks for statistical process 

control’, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 9 (3), pp. 209-224.  



Βιβλιογραφία 

 137

Zorriassatine, F., Tannock, J. D. T. and O'Brien, C. (2003) ‘Using novelty detection to identify 

abnormalities caused by mean shifts in bivariate processes’, Computers and Industrial Engineering, 

Vol. 44 (3), pp.385-408. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 





Παράρτημα 

 

Παράρτημα Α: Ο αλγόριθμος μάθησης με οπισθόδρομη 
διάδοση (back propagation) 
 
 
Ο αλγόριθμος μάθησης με οπισθόδρομη διάδοση αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο για 

την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου. Αναπτύχθηκε και έγινε ευρύτερα γνωστός την 

δεκαετία του 1980, και σύντομα έγινε ο υπ’αριθμόν ένα αλγόριθμος μάθησης στα Νευρωνικά 

Δίκτυα. Χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός δικτύου που αποτελείται από πολλά 

επίπεδα και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές.  

Το Νευρωνικό Δίκτυο στο οποίο εφαρμόζεται είναι ένα δίκτυο πολλαπλών επιπέδων και κάθε 

επίπεδο έχει (ή μπορεί να έχει) πολλούς νευρώνες. Οι νευρώνες μέσα στο ίδιο επίπεδο δεν 

συνδέονται μεταξύ τους, ενώ οι νευρώνες που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα συνδέονται. 

Υπάρχουν λοιπόν πολλές σειρές με τα βάρη w μεταξύ των επιπέδων αυτών και όχι μια μόνο 

σειρά. Η κεντρική ιδέα της δομής και λειτουργίας τέτοιων δικτύων είναι σχετικά απλή: ένα 

δίκτυο ξεκινά την διαδικασία μάθησης από τυχαίες τιμές των βαρών του. Εάν δώσει λάθος 

απάντηση, τότε τα βάρη διορθώνονται έτσι ώστε το λάθος να γίνει μικρότερο. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές έτσι ώστε σταδιακά το λάθος ελαττώνεται μέχρις ότου γίνει 

πολύ μικρό και ανεκτό.   

Πρώτα υπάρχει ένα επίπεδο εισόδου το οποίο αποτελείται από μια ομάδα νευρώνων οι οποίοι 

δέχονται το σήμα εισόδου. Κατόπιν υπάρχει ένας αριθμός εσωτερικών επιπέδων, καθένα από 

τα οποία δέχονται το σήμα από το επίπεδο εισόδου, το οποίο επεξεργάζονται και κατόπιν το 

προωθούν προς την έξοδο. Τέλος, υπάρχει ένα επίπεδο εξόδου που έχει επίσης έναν αριθμό 

νευρώνων, οι οποίοι δέχονται το σήμα από τα εσωτερικά επίπεδα και το προωθούν προς την 

έξοδο του δικτύου. 

H διαδικασία εκπαίδευσης ενός Νευρωνικού Δικτύου περιλαμβάνει μια διαδικασία 

επαναπροσδιορισμού των βαρών του κάθε νευρώνα με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του 

τετραγωνικού σφάλματος. Το τετραγωνικό σφάλμα, υπολογιζόμενο για το σύνολο των 

νευρώνων εξόδου δίνεται από την σχέση Α.1 και αποτελεί μια συνάρτηση του διανύσματος 

των βαρών του δικτύου. 

21( ) ( )
2 kd kdd ύ ά

E w t o
νολο αραδειγμ των∈Σ Π

= Σ Σ −   Σχέση Α.1 
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Ο αλγόριθμος οπισθόδρομης διάδοσης (back propagation) περιγράφεται από τον Mitchell 

(1997) ως εξής: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BACKPROPAGATION (Παραδείγματα_εκπαίδευσης, n, nεισόδου, nεξόδου, nκρυφό) 

Κάθε παράδειγμα εκπαίδευσης είναι ένα ζεύγος της μορφής ,x t , όπου το x  είναι το 

διάνυσμα των τιμών εισόδου, και το t  είναι το διάνυσμα των επιθυμητών τιμών εξόδου. n 

είναι ο ρυθμός μάθησης (π.χ. ίσος με 0.05). nεισόδου ο αριθμός των νευρώνων εισόδου, nεξόδου ο 

αριθμός των νευρώνων εξόδου και nκρυφό ο αριθμός των νευρώνων στο κρυφό (εσωτερικό) 

επίπεδο νευρώνων. Η είσοδος από το νευρώνα i στον νευρώνα j συμβολίζεται με xji ενώ το 

βάρος στάθμισης από τον νευρώνα i στον νευρώνα j συμβολίζεται με wji. 

• Δημιούργησε ένα νευρωνικό δίκτυο προς τα μπρος προώθησης (feed-forward) με 

nεισόδου νευρώνες εισόδου, nκρυφό κρυφούς νευρώνες και nεξόδου νευρώνες εξόδου. 

• Αρχικοποίησε όλα τα βάρη του δικτύου σε μικρούς τυχαίους αριθμούς (π.χ. ανάμεσα 

σε -0.05 και +0.05). 

• Μέχρι την πλήρωση της συνθήκης τερματισμού, Επανέλαβε: 

o Για κάθε ,x t  στα παραδείγματα εκπαίδευσης, Επανέλαβε: 

  Προώθησε την είσοδο προς τα εμπρός διαμέσου του δικτύου: 

1. Εισήγαγε το διάνυσμα x  στο δίκτυο και υπολόγισε την έξοδο οu για κάθε 

μονάδα νευρώνα u στο δίκτυο.  

Προώθησε τα σφάλματα προς τα πίσω διαμέσου του δικτύου: 

2. Για κάθε νευρώνα εξόδου k, υπολόγισε τον όρο σφάλματος δk  

( ) ( )1k k k k ko o t oδ ← − −  

3. Για κάθε κρυμμένη μονάδα νευρώνα h, υπολόγισε τον όρο του σφάλματος 

δk  

( )1 kh kk ύ όh h ho o w d
νολο ξ δων

δ
∈Σ Ε

← − Σ  

4. Ενημέρωσε κάθε βάρος νευρώνα wij 
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ji ji jiw w w← +Δ   

όπου: 

ji j jiw n xδΔ =  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η συνολική διαδικασία εκπαίδευσης με τον αλγόριθμο οπισθόδρομης διάδοσης συνοψίζεται 

στα εξής 6 βήματα: 

• Παίρνουμε ένα πρότυπο του προβλήματος υπό μελέτη και το εισάγουμε στο επίπεδο 

εισόδου. 

• Υπολογίζουμε την έξοδο χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη συνάρτηση μεταφοράς. 

• Προωθούμε την έξοδο του πρώτου επιπέδου στο επόμενο επίπεδο (το κρυμμένο) και 

ακολούθως με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό επίπεδο εξόδου. 

• Στην έξοδο υπολογίζουμε το σφάλμα. 

• Ανάλογα με το σφάλμα που προκύπτει μεταβάλλουμε τα βάρη, ένα-ένα, και επίπεδο-

προς-επίπεδο, επιστρέφοντας από την έξοδο μέχρι την είσοδο. 

• Προχωράμε στο επόμενο πρότυπο και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα 

πρότυπα.  

Αυτά τα 6 βήματα αποτελούν ένα κύκλο, δηλαδή ένα πέρασμα από την είσοδο μέχρι την 

έξοδο, μέσω των κρυμμένων επιπέδων, και από την έξοδο πίσω στην είσοδο. Μετά το 

τέλος ενός κύκλου διόρθωσης των w επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για πολλούς 

κύκλους, όσους χρειάζεται, έως ότου διαδοχικά το σφάλμα φθάσει να είναι αρκετά μικρό. 

Η ανοχή για το σφάλμα δίδεται εκ των προτέρων. 
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