


 

 



بسته نرم افزاری آماری جهت محاسبات آماری ونمودارهای مربوطه 

 

یکی از قویترین نرم افزارهای موجود در زمینه: 

کنترل کیفیت 

 آنالیز واریانس 

 طراحی آزمایش 

سری های زمانی 

آزمون های ناپارامتریک 

آزمون های پارامتری 

آنالیز چند متغیره 

 قابلیت اطمینان 

تحلیل بقا 

 



فراهم ساختن بسیاری از روش های آماری از قبیل: 
 رگرسیون،آنالیز واریانس،ابزار کیفیت و سری زمانی

 

استفاده از ساختار نمودارها در جهت درک داده ها و نتایج معتبر 
 
توانایی نمایش و ذخیره کردن خروجی ها و تشخیص اندازه گیری 

 
 ( در حد هزارم اعشار ) داشتن خروجی های بسیار دقیق و مناسب 



 :صفحه اصلی دارای چهار پنجره 

 

Data یاWork sheet 

Session 
Project Manager 

Graph 

 



 :sessionپنجره 
برای وارد کردن مستقیم دستورات 

  برای رسم گراف های کاراکتری 
نمایش تحلیل های نتایج آماری 
 خطاهااعالم برخی 
 کلید میانبرCtrl+M 

 :Worksheetپنجره 
 اطالعاتبرای ورود وتعریف 

 به شکل عدد،کاراکتر،متن،تاریخ
 نمایش داده از دست رفته با* 
  کلید میانبرCtrl+D 

 Project Managerپنجره 
سازماندهی خودکار عناصر پروژه 
 مدیریت و مرور و اعمال تغییرات تمام

 قسمت های پروژه
 انتخاب پوشه از سمت چپ و نمایش

 محتویات در سمت راست
 میانبر کلیدCtrl+I 

 :Graphپنجره 
جهت رسم نمودارها 

 
 



 .ذخیره و بازیابی کرد projectو  worksheet می توان اطالعات را در دو قالب
 :اما
work sheet:یک صفحه کاری دارد. 

 .ذخیره می شودdataفقط اطالعات موجود در صفحه 
 .بقیه اطالعات شامل نمودارها ومحاسبات با خروج از نرم افزار از بین می رود

  
project:چندین صفحه کاری دارد. 

 .می تواند شامل همه تحلیل ها ،محاسبات و گراف های ترسیم شده نیز باشد
تمامی محاسبات ،نمودارها و  Project Managerباذخیره سازی اطالعات در قالب 

 .تغییرات اعمال شده ،حفظ خواهند شد



oFile :ایجاد برگه کاری و پروژه جدید،ذخیره سازی 
oEdit :ویرایش داده ها 
o :Dataترکیب و تفکیک ستون ها،تعیین نوع داده ها 
oCalc :اعمال توابع مختلف آماری و ریاضی 
oStat :اجرای کلیه ی محاسبات آماری 
oGraph :رسم نمودار 
oWindow :فعال کردن نوار ابزار و آیکن ها 
oHelp:دسترسی به اطالعات کمکی نرم افزار 
oAssistant : کمک به انتخاب و استفاده از تحلیل های آماری و

 کیفیتی



 منویData 
 
 دستورUnstack    برای تبدیل داده های ستونی به سطری 
 دستورStack Row برای تبدیل داده های سطری به ستونی 
 دستورChange Data Type برای تغییر فرمت ستونها 

 
 منویCalc 
 
 دستورCalculator برای انجام محاسبات 
 دستورColumn Statistics برای محاسبه آماره های ستونی 
 دستورRow Statistics برای محاسبه آماره های سطری 
 دستورMake Patterned data   برای ایجاد داده هایی با الگوی تکراری 

   :Simple set of numbersایجاد داده های تکراری عددی ساده
 Arbitrary set of numbers:ایجاد داده های تکراری عددی با فاصله متغیر 

 دستورText Values برای ایجاد اسامی تکراری 
 



 منویWindow 
 

 دستورCascade  برای مرتب کردن پنجره ها به صورت آبشاری 
 دستورTile برای مرتب کردن پنجره ها به صورت کاشی 
 دستورMinimize All  برای مرتب کردن تمامی پنجره ها به صورت کوچک در

 پایین صفحه
 دستورRestore Icon برای بازگرداندن پنجره های کوچک به شکل قبلی 
 
  منویAssistant ( 16جدید در ویرایش) 

 

هدایت کاربر به سمت تحلیل آسان نتایج 
کمک به انتخاب ابزار درست از طریق درخت تصمیم محاوره ای 
حاوی دستور العمل هایی برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن تجزیه و تحلیل 

 



 نحوه ذخیره سازی فایل ها درMinitab 
 

 File          save projectذخیره تمام اطالعات موجود در صفحات اصلی                      

 File            save current worksheetفقط ذخیره همین صفحه                           

 
 

 بازکردن اطالعات دیگر نرم افزارهاQuery Database 
 

استفاده  .…,Excel , Accessاز این دستور برای باز کردن اطالعات دیگر نرم افزارها نظیر 
 .می شود

 ولی به دلیل مشکالت متعدد بهتر است: 
 .کنید Pasteسلولی انتخاب و   Minitabکرده در  Copyاطالعات را از نرم افزار مبدا 

  



 

 Random Data       Calc         انتخاب تابع توزیع       

 



ایجاد نمونه تصادفی با استفاده از تئوری احتماالت: 
 

Random Data                  Discrete                                        1-Calc 

 Number of rows of data to  generate-2تعداد نمونه تصادفی                

 Store in columns-3نام ستون ذخیره نتیجه                                         

 4-Values in                                              (X)نام ستون ذخیره طبقات 

 P(X)                                 5-probabilities inنام ستون ذخیره احتماالت  



توزیع گسسته: 
                   Binomial Distributionتوزیع دو جمله ای

                            Poisson Distributionتوزیع پواسن

   
توزیع پیوسته:    

  Normal Distributionتوزیع نرمال                              
 t                                T-Student Distributionتوزیع   
 
با استفاده از دستور: 

 Calc                   Probability Distributionنام توزیع                              

 
دستیابی به: 

 Calcمیانگین و واریانس از منوی 
  Graphاز منوی.... نمودار هیستوگرام و 

  



 انجام کارهای آماری بر روی داده ها

 

Stat        basic statistics         Display Descriptive Statistics 

 

کلیک کرده در پنجره باز شده گزینه های مورد نظر خود را  Statisticsروی 

 .عالمت می زنیم

 Graphبرای مشاهده نمودار نتایج بدست آمده در پنجره باز شده طی دستور فوق 

 .را عالمت می زنیم Graphical summaryو راانتخاب 

   

 



Stat          Basic Statistics         Normality Test 
 

  در پنجره باز شده ، باید یکی از تست های ذیل را انتخاب کنید تا نرم افزار بوسیله آن
 .،نرمال بودن داده ها را بررسی کند

 Ryan-Joiner 

 Anderson-Darling                                   آزمون پیش فرض نرم افزار 

 Kolmogorov-Smirnov 

 مقدارp-value  نشان داده شده در کنار نتیجه، نرمال بودن یا نبودن داده ها را تعیین می
 .کند

If p-value > 1-داده ها نرمال                 سطح اطمینان 

 .در غیر این صورت غیر نرمال می باشند 



درصورت مشخص بودن انحراف معیار جامعه: 

Stat             Basic Statistic           1-Sample Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فرض های مورد نظر را عالمت بزنیدOption در قسمت 

 



درصورت مشخص نبودن انحراف معیارجامعه: 
 Stat          Basic  Statistic            1-Sample t 

 



همبستگی 
Stat          Basic Statistic         correlation 

 

 
 



کوواریانس 
Stat         Basic Statistics        Covariance 

 
 

 



رگرسیون 
 :برای محاسبه رگرسیون چند متغیره نرم افزار روشهای زیر را ارائه می دهد

Stat             Regression           Regression 



 روشstepwise 

را برای تمام متغیرها محاسبه وبزرگترین را برای شکل گیری مدل به   Fآماره 
 .کار می گیرد

                 If  F <  F to removeمتغیر مربوط حذف می شود  

                 If  F  > F to enter.متغیر مربوط انتخاب می شود  

 



 روشBEST SUBSET 
 

 .استفاده می کند R-Squaredبرای بدست آوردن جواب از معیار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعمال محدویت برای متغیرهای قابل حذف 
 

  free prediction in each model                        option            
 
 



رگرسیون خطی ،درجه دو و درجه سه 
 

Stat           Regression             Fitted Line Plot 

 
 



Stat           Regression           Graph         Residual plots 

 



آنالیز واریانس یک طرفه 

Stat          ANOVA           one-way 
 

                                                  

  



نالیز واریانس دو طرفهآ 

Stat          ANOVA           Two-way 



یا بیشتر٢و1آنالیزواریانس برای حالتهای بافاکتورهای 
 

ANOVA Stat           ANOVA           Balanced 

 



       سایر دستورهای کاربردی 
 

 مشاهده تاثیرهرفاکتور به تنهائی برروی خروجی
 

Stat              ANOVA             Main Effects Plot 

 

 مشاهده اثر متقابل فاکتورها

 

Stat              ANOVA             Interactions Plot 

 

 مشاهده نمودارباقیمانده براساس مقادیرپیش بیني شده

 

Stat              ANOVA             Residual Plot 



 کشف و شناسایی مدل و پیش بینی مقادیر آینده سری:هدف از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی 
 
اجزای تشکیل دهنده سری زمانی: 

 (T)روند بلند مدت 
 (C)تغییرات دوره ای 

 (S)نوسانات فصلی 
 (R)تغییرات نا منظم

 
مدل سازی سری زمانی: 
 تشخیص مدل اولیه1.
 برآورد پارامترهای مدل شناسایی شده2.
 بررسی مناسبت مدل3.



نمودار سری زمانی 
Simple 

With Groups 

Multiple 

Multiple With Group 
 

به کارگیری اطالعات با فواصل زمانی مساوی :پیش فرض نرم افزار 

Graph           Time Series Plot 

Stat          Time Series          Time Series Plot 
در کادر باز شده نوع سری زمانی را مشخص کنید. 
 در پنجره باز شده ،در قسمتSeries متغیر  مورد نظر را وارد می کنید. 
 روی گزینهTime/Scale کلیک کنید. 

Index :اعداد صحیح 
Calendar :واحدهای تقویمی 

Clock :(ثانیه،دقیقه،)واحدهای زمانی... 

Stamp :زمان مشاهدات/تغییر مقیاس تاریخ 

On Set Of All Variables :شروع یکسان برای هر متغیر 

On Set For Each Variable:شروع متفاوت برای هر متغیر 

 

در صورتی که اطالعات  زمانی به طور منظم نباشند  : 

Graph             scatterplot 



 منحنی روند جهت برازش داده 
 
Linear : برازش مدل روند خطی 

Quadratic  :برازش مدل درجه دوم 

Exponential Growth  :برازش منحنی نمایی 
S-Curve : برازش منحنیS شکل 
 

تحلیل داده های دارای روند: 
 

Stat         Time Series         Trend Analysis 

 در گزینهVariableستون در بر گیرنده سری زمانی را وارد کنید،. 
 درModel Type نوع برازش مدل روند را تعیین کنید. 
 با عالمت زدنGenerate Forecasts می توان پیش بینی برای آینده انجام داد. 

 



پیش بینی 
 

             Stat          Time Seriesانتخاب روش پیش بینی

 

Moving Average:روش میانگین متحرک 

 

Single Exp Smoothing :روش هموارسازی نمایی 

 

Double Exp Smoothing:روش هموار سازی نمایی دوگانه 

 

Winters Method:وینترز-روش پیش بینی هلت 

 

جنکینز-روش شناسی باکس 

 



کالم آخر: 

   

 

 می توان به   Stat   در نرم افزار مینی تب با ورود به منوی

 .دستورات مفید و کاربردی در مسائل اقتصاد سنجی دسترسی پیدا کرد

 آماره های تشخیصی ، ANOVAاز جمله مقادیر مهم جدول 

 ...و(VIF)واتسون، آماره عامل تورم واریانس –مانند دوربین 

 ...رسم انواع نمودارها،بررسی سری های زمانی و



نمودارهای کنترل پیوسته چند نمونه ای 
 

Stat           Control Charts          Variable charts for Subgroups 

 
 نمودارXbar-R (نمونه های دو تایی و بیشتر اما در کل کوچک) 

 نمودارXbar-S    (نمونه بزرگ) 

 نمودارXbar      (فقط برای کنترل میانگین فرایند) 

 نمودار  R          (با کنترل دامنه مشاهدات ،به کنترل تغییرپذیری فرایند می پردازد). 

نمودار S             (با کنترل انحراف معیار مشاهدات، به کنترل تغییرپذیری فرایند می پردازد). 

 نمودارZone      (در کنترل فرایند،اندازه گیری کیفیت و تحلیل عملکرد فرایند کاربرد دارد). 

 



نمودارهای کنترلی تک نمونه ای 
 :قابل استفاده در مواقعی که

 هزینه بازرسی باال
 بازرسی خودکار

 انحراف معیار بسیار کوچک فرایند
 عدم امکان اخذ بیش از یک نمونه

 

Stat          Control Charts           Variable Charts For Individual 

 
 نمودارI-MR   (بررسی همزمان تغییرات میانگین و انحراف معیار) 

 نمودارZ-MR   (نمودار استاندارد) 

 نمودارIndividuals (نمودار شناسایی علل اکتسابی در کنترل مشاهدات انفرادی) 

 نمودارMoving Rang (اندازه نمونه یک و مشاهدات انفرادی) 



نمودارهای کنترل کیفی وصفی 
 

 .مشخصه های کیفی که قابل  اندازه گیری و گزارش به شکل عدد نیستند
 

Stat           Control Charts            Attributes Chart  

 
 نمودار کنترلP          ( کنترل نسبت اقالم معیوب) 

 

  نمودار کنترلNP      (کنترل تعداد اقالم معیوب) 

 

 نمودار کنترلC          (کنترل تعداد نقص ها) 

 

 نمودار کنترلU         (کنترل نسبت نقص ها) 

    
 

 

 



نمودار کنترل زمانی موزون 
 

 .در صورتی که مقادیر حاصل از اندازه گیری به اندازه های قبلی وابسته باشند
 .واکنش سریعی نسبت به وجود تغییرات کوچک در میانگین نشان می دهند

 

Stat            Control Charts             Time – Weighted Charts 

 
 نمودار کنترلMoving Average (بر اساس میانگین متحرک مشاهدات متوالی بدست می آید). 

 

 نمودار کنترلCUSUM (نمودار جمع تجمعی بدست می آید). 

 

نمودار کنترلEWMA    (در طول دنباله مقادیر جدیدتر ، وزن واهمیت بیشتری دارند). 



آنالیز قابلیت فرایند 

 
 محک زدن فرایند با خواسته های فنی تعیین شده توسط مشتری

 با شرط تحت کنترل بودن فرایند و نرمال بودن توزیع
 

Stat        Quality Tools         Capability Sixpack Analysis        Normal 

 
 در نهایت: 

 : بیش از هر حوزه دیگری در کنترل کیفیت آماری رایج است Minitabکاربرد نرم افزار 
 البته آسان برایداشتن منوهای کامال کاربردی وSPC   
  قابلیت ارائه تمام نمودارهای مهم کنترل کیفیت آماری 
 قابلیت تحلیل آسان نتایج و نمودارهای کنترلی 




