
  نگر ھای پس دو اشکال در رابطه با به کاربستن قانون

  اشکال يکم 

 .10Xو  4:1S ،6X،8Xھای  قانونبه عنوان قانون ھشدار و  1:2Sبه ترکيب قانون مربوط استنخستين اشکال

دن . بود)SQC(رايجترين معيار پايش کيفيتآماری  1:2Sقانون ی ھشتاد،  تا پيش از دھه رای پايي اگرچه استفاده از اين قانون ب
ه  آنااليزر آن دوره مناسب بود، اما با آمدن اتو ی بھبوديافتهنه چندان دستی و ھای  روش انون ب ن ق تفاده از اي ه اس ھای چندکانال
 .بود داد دروغين زيرا تعداد زيادی از اخطارھای خطايی که می ،ھا تبديل شد قبل به گرفتاری آزمايشگاه شکل

اری، پروفسور وستگارد و ھمکارانش  ن گرفت هدھای نخستين  سالدر برای حل اي دقانونی،یاد ميالدتی ھش ھ ار چن ييرا  معي
انون  ه در آن ق د ک نھاد کردن وان  1:2Sپيش ه عن ود " ھشدار"ب ده ب ه ش ه (در نظر گرفت دھا ب ه بع انی ک انون"ھم " وستگارد ق

د اذب). معروف ش ار مشکل خطای ک ن ک ا بررسی  1:2Sناشی از اگرچه اي اط ب ا مشکلی را در ارتب رد، ام را برطرف ک
ر 10Xو 4:1S ،6X ،8Xھای  قانون ال داشت؛ زي ان  ابه دنب تباه گم ه اش ی  برخی ب ا وقت ه ت د ک ده است  شکسته1:2Sکردن نش

ين  نتيجه ١٠حتا اگر مثال و  ،يستن 10Xو  4:1Sنگر ھای پس نيازی به بررسی قانون م  2Sو  1Sی پشت سر ھم ب باشدباز ھ
ا( نشده است  شکسته1:2Sمشکلی نيست چون  ه  مثل اين که ببنيم که دزد در حال بازکردن قفل خودروی ما است، ام دست ب

  .!)يم چون دزدگير به صدا درنيامده استکاری نزن

ده  ی اوليه و بعد از آن نيز الهو در خود آن مقاشتباه بود  برداشت البته اين ا توضيح داده ش انون وستگارد بارھ در توضيح ق
 ):نقل به مضمون(بود که 

فقط  ،ھا ديگر قانون  شدن شکستهبرای شروع فرآيند بررسی به عنوان ھشدار 1:2Sھدف از گذاشتن "
اره نجش در ب ام س س از انج د پ ه باي ت ک ز اس ای مي اربر پ رای ک ار ب ردن ک ان ک رای آس ی  ب

مسئول بخش بايد به طور مرتب، و صرفنظر از اين  گيری کند؛ و گرنه نادرستی کار تصميم/درستی
تا چنانچه اشکالی در کار است نگر را بررسی کند  ھای پس شده است يا نه، قانون  شکسته1:2Sکه 
  ."اسايی و برطرف شودشن

ه شکل دستی و بررسی آن ی اين توضيح ھمهو  1:2Sنقش ھشداری و البته  ا ب ه رسم نمودارھ ود ک انی ب رای زم ه  ھا ب ا ب ھ
ود می ب کل چش د، . ش پرده ش امپيوتر س ه ک ار ب ه ک دھا ک داربع انون ھش ی ق ور کل ه ط ذف 1:2Sب ابی ح وريتم ارزي از الگ

ا را بررسی می ی قانون ر، ھمهانجام ھر دو کامپيوتر به دنبال.شد ه  ھ ازی ب د و ني رای شروع بررسی  1:2S شدن شکستهکن ب
  .ندارد

رای بررسی شکسته زنگ1:2Sقانون کوتاه اين که ود R4Sو  1:3S ،2:2Sھای  شدن قانون ھشدار ب ھای  و بررسی قانون ،ب
4:1S ،6X ،8X  10وX امپيوتر بعد ھم کهشد؛  نداشت و بايد ھمواره بررسی مینياز به زنگ ھشدار ده با آمدن ک ن ی  پرون اي

  .اشکال بسته شد

  ماشکال دو 

  .نگر وارد است ھای پس اين اشکالی است که به نظر من بر روش استفاده از قانون

ود،  برخالف اشکال پيشين که ناشی از کج وجھی طراحان قانوناشکال دوم فھمی برخی کاربران ب ی ت ھای  ناشی است از ب
حذف شده يکم که با آمدن کامپيوتر  لو باز برخالف اشکا ؛نگر ھای پس تفسير قانون روشن برایی راھکار  در ارائهنگر  پس

  .ھمچنان پابرجاست دوم است اشکال

 :به پرسش زير مربوط استاين اشکال  



ا دورھای  نگر شکسته می پس  وقتی يک قانون ذيريم و ي ار را نپ م شود، آيا بايد فقط دور آخر ک پيشين ھ
  آيد؟ به شمار می ناپذيرفته

استن وستگارد در از چند روز پيش مطلبی که توضيحبا اين ؛راھکاری است برای برطرف ساختن اين اشکالشرح آيد  آنچه در پی می
Two quesسايت وستگارد گذاشته شد با عنوان  ons, Three graphs, and the 4:1s rule  قانون ی  پرسشی در بارهکه در آن به

4:1S رده و . شده بود گفتهپاسخ تفاده ک ز از فرصت اس ه اينجانب ني تفاده ازاشکالی را ک ر روش اس وارد نگر مطرح  ھای پس قانون ب
ی تادم دانم م ايت فرس رای آن س ته. ب ته  نوش ايت دانس ايش در س ب مناسب نم اريخ ی اينجان ايت و در بخش  ٢٧و در ت رداد روی س خ

ته شدھا در زير ھمان مق کامنت ه گذاش ی می. ال ه آنچه در پ د ترجم ه. ی آن مطلب است آي ی استن وستگارد و کامنت اينجانب در  مقال
  :زير قابل دسترسی است نشانی

rule.html‐41s‐6/qah p://james.westgard.com/the_westgard_rules/2013/0  

  

  

  

  تصميم صبرکن
دوری، به اين معنا است که يک خطای   بين4:1Sنگر، مانند قانون  شدن يک قانون پس ھای ما از دو وستگارد، شکسته ی آموخته بر پايه

ين خطايی سبب می. دور پيش رخ داده است و تا کنون ادامه داشته است ۴سامانمند از  ه دور آخر را  اگر چن رل شود ک رون از کنت بي
  !کرديم می گزارشدور قبلی را  ٣آن  نبايد؛ و بيرون از کنترل بدانيمدور پيشين نيز  ٣بدانيم، پس بايد

ر است قانون ه بھت اورم ک ن ب ر اي ن، ب ر اي ا ب ان بن ای مي ای  دوری را قانون-ھ ا آن "صبرکن"ھ اميم و ب يم بن ار کن ين رفت ا چن ی، . ھ يعن
تفاده میرنگ ھنگامی که از يک قانون پس ين نقطه کنيم اس ا اول ه   ا و ب رو می ی ک ته است روب را  آن دوربايد گزارش شويم از مرز گذش

انون پس تعليق کنيم و صبر کنيم تا نتيجه ا آن ق ه آي ريم ک وانيم تصميم بگي ا بت ته شوند و م نگر  ھای پايش کيفيت از دورھای بعدی انباش
  .شکسته شده است يا نه

  :مثال
م بشود  C2ی  اگر نتيجه. وجود دارد 4:1Sآن قانون  ايم که در  چندقانونی را به کار گرفتهSQCفرض کنيد يک  ، 1.3Sدر دور دوازدھ

ان QCھای بعدی  لق کنيم و منتظر نتيجهيعبايد گزارش دور دوازدھم را ت ين باشد يبم ا چن د تصميم م ی باي پس از . !"صبر کن"م؛ يعن
  :اگر .را بپذيريم يا نه دور دوازدھم ميم بگيريم که آياانجام دورھای بعدی خواھيم توانست تص

 !داريد  نگهھم را " دور سيزدھم"ھنوزصبر کنيد، ھمچنين : تصميم  ؛ C2 = 1.5S  : دور سيزدھم -
ا را  4:1S: تصميم  ؛ C2 =‐1.6S  : دور چھاردھم - م و سيزدھم نشکسته است؛ آن دورھ در مورد دورھای دوازدھ

 !گزارش کنيد، اما دور چھاردھم را تا انجام دورھای بعدی نگه داريد
 ...!و  -

  اگر عجله داشتيم چه کنيم؟
  :در اين صورت دو راه داريم

ه  )١ امی ک رز پس QCھنگ رون از م ا بي د دور م ت، باي ر اس ای(نگ دی را بی) ھ ام د بع گ انج يم، درن تھ ط  دس ه فق ن ک کم اي
 .بی گمان، چنين راھکاری پرزحمت و پرھزينه است. را بگذاريم) ھا(کنترل



وعی از  )٢ ه ن ر آن است ک د  SQC"راه ديگ ر "طرحیچن ه ب ديم ک ار بن ه ک ه  وضعيت ایرا ب اگونی ک ا  در آنSQCھای گون ھ
 :اند شده طراحیشود  میاستفاده 

 ؛ ونگر وجود دارد ھای پس قانونکه در آن يک طرح برای کاربرد روزمرھ -

 .اورژانس  نگر برای وضعيت ھای پس طرح ديگر بدون قانون -

  :مثال

- “13s/22s/R4s/41s; N=2; R=2” برای کاربرد روزمره، و 

- “13s/22s/R4s/41s; N=4; R=1” برای کاربرد اورژانس. 

 SQC"چند طرحی دانست و آن را  SQC، بتوان رويکرد يادشده را نوع سوم "ای چند مرحله SQC"و" چند سطحی SQC"شايد پس از 
  .ناميد "چند وضعيتی

  

  

  

  

  :توضيح

 .شود از پروفسور وستگارد و پسر ايشان استن وستگارد استفاده می نام بردنطالحی است که برای صا "دو وستگارد" 

 "SQC ت، " چند طرحی يميعنی اين که برای پايش کيفيت سنجش يک آنالي تفاده کن ار اس يش از يک معي ه . از ب از ب علت ني
 :تواند يکی از داليل زير باشد چنين کاری می

و ناميزانی يک روش سنجش  CVمثال . ھای گوناگون يکسان نيست ھای اجرايی روش سنجش در سطح گاھی ويژگی -
وکز در سطح  ر دسی ميلی ٩۵گل رم ب ب  گ ه ترتي ه در سطح % ١و % ٢ليتر ب الی ک ر  ميلی ٢٠٠است در ح رم ب گ

د در سطح . است% ٢و % ٣ليتر به ترتيب  دسی اده از قانون طبيعیدر اين صورت برای پايش کيفيت باي تر  ھای س
 .شود ناميده می"چند سطحی SQC"چنين طرحی . تر استفاده کرد ھای سخت سطح باال از قانون درو 

ی را  ندارد و ما مجبور ھستيم برنامه کنيم کيفت خوبی حالت ديگر زمانی است که روشی که استفاده می - ی پايش کيفيت
ه . دھد و نيز اخطارھای خطای کاذب زيادی می به کار ببنديم که پرزحمت و پرھزينه است ن ک در اين حالت برای اي

ه SQC"ی  توانيم از برنامه بکاھيم میو خطای کاذب از زحمت و ھزينه  يم" ای چند مرحل تفاده کن ن طرح، . اس در اي
اال نامهيک بر ابی ب وان خطاي اال را ی سختگيرانه با ت اذب ب ه خطای ک وان  و البت ا عن ه"ب دازی ی راه برنام رای  "ان ب
دای روز، زمان ردن آن در ابت تگاه پس از روشن ک تفاده از دس از اس د آغ ايی مانن رويس ھ ا پس از س ای  ھای دوره ي
ار  در ادامهرا "ی مراقبت برنامه"تری با عنوان  کنيم؛ و طرح آسانگيرانه میاستفاده  دستگاه ی استفاده از دستگاه به ک
 .بنديم می

  ") چند وضعيتی SQC"تواند پيشنھادی باشد که در باال آمد يعنی  البته شکل سوم ھم می(

  با احترام

  حسن بيات


