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 مقدمه

توسعه  0811در سال  StatSoft افزار توسط شرکتاین نرم

ی های محاسباتافزاری مجزا یا بستههای نرمیافت و براساس بسته

نسخه کامل و به روز  0816مختلف به بازار عرضه شد. در سال 

ه نیز آماد سیستم عامل شرکت اپلشده آن برای کامپیوترهای 

 و نسخه سیستم عامل داس آن نیز که با نام امروزی هشد

Statistica  تولید و به بازار آمد 0880در سال  ،رفتمی به فروش .

ارائه گزارشات آماری در قالب جدول و نمودارهای آماری از 

تا به امروز بوده  0881های افزار در سالخصوصیات بارز این نرم

بیتی  60و  61های است. همچنین نسخه قابل اجرا در سیستم

 در دسترس کاربران قرار گرفت. این نسخه از 1118 سال نیز در

Statistica  این  06۳1نسخه . شهرت داشت 01به نام نسخه

افزار به ارائه شده و از آن به بعد این نرم 1100افزار در سال نرم

درآمده و آن را به صورت مجتمع با  TIBCO تملک شرکت

ولی به  ؛در آورده است  Spotfire Data Science TIBCOافزارنرم

  .صورت مجزا نیز قابل خریداری است

 
 Statisticaافزار شماتیک نرم ـ0شکل 

توان به موارد زیر اشاره افزار میهای مهم این نرماز ویژگی

 :کرد

 هاتحلیل داده 

 هامدیریت داده 

  های پارامتری و ناپارامتری چند و آزمونمحاسبات آماری

 متغیره

 محاسبات مربوط به کنترل کیفیت آماری 

 کاویداده 

 یادگیری ماشین 

 تحلیل متن 

 ثرؤتصویر سازی داده و رسم نمودارهای واضح و م 

افزار از طریق انتخاب یکی ها در این نرمدستورات یا تحلیل

است. با ظاهر شدن پذیر ها از فهرست دستورات امکاناز گزینه

پنجره مربوط به تحلیل مورد نظر، متغیرهای الزم برای تحلیل 

معرفی شده و نتیجه محاسبات طی جداول و نمودارهای مختلف 

ه سازی یا انتقال بشود. این نتایج نیز قابل ذخیرهآماری ظاهر می

ادامه به . در هستند Excel یا Word دیگر مانند یافزارهانرم

 .افزار اشاره خواهد شدهای این نرمواناییفهرستی از ت

 
 Statisticaافزار نمایش پنجره نرم ـ2شکل 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 هاکاملی از تحلیلطیف 

گیری از صدها تابع و با بهره Statistica افزارنرم

های مختلف قادر است گزارشات آماری و محاسباتی را الگوریتم

 :به راحتی انجام دهد که شامل موارد زیر هستند

 های سری زمانیتحلیل 

 رگرسیون 

 بندیخوشه 

 درخت تصمیم 

 متغیرهتحلیل آمار چند 

 کنترل فرآیند آماری 

 هاطرح آزمایش 

 تحلیل گراف/شبکه 

 تحلیل متن 

 Machine learning for)داده  کالن روی ماشین یادگیری

big data) 

دارد،  قرار Statistica در که خودکاری هایمدل براساس

 ینماش یادگیری به مربوط هایالگوریتم که خواهد بود کاربر قادر

 رییادگی کارگیری به در را خود کارآیی و هاقابلیت و کرده اجرا را

 هب تواندمی ترتیب این به. دهد افزایش داده کالن روی ماشین

 رنامهب نوشتن به نیاز بدون جدید گیریتصمیم الگوهای تشکیل

 با مرتبط دستورات زیر تصویر. بپردازد پایتون یا R هایزبان به

 .دهدنشان می را افزارنرم این در کاویداده و ماشین یادگیری

 
 Statisticaافزار منوی باالی صفحه مربوط به دستورات نرم ـ3شکل 

 هماهنگی تیمی

منابع داده با  Statistica افزارکار گروهی به کمک نرمانجام 

گیرد. به این ترتیب چرخه تولید، تحلیل تر صورت میپویا، راحت

تر شده و گزارشات ها سادههای حاصل از دادهو به کارگیری الگو

 .شوندتری آماده میو نتایج حاصل معتبرتر و در زمان کوتاه

 پذیریقابلیت گسترش و انعطاف

به هماهنگی  های آماری با توجهو تحلیل چرخه تولید داده

و  C#، پایتون، Jupyter Notebooks با Statistica و امکان ارتباط

بسیار ساده است و تعامل با این موارد قدرت گسترش  R همچنین

 .کندافزار را کامل میاین نرم

  Statistica افزارقابلیت های کلیدی نرم

افزاری تحت عنوان بندی مباحث علمی و نرمتقسیم

 بوطهای مرماژول

 فتنای شدن، خودکار عمل کردن و توسعهقابلیت سفارشی 

 های توصیفی، ضریب همبستگی، قابلیت انجام آماره

 ... محاسبه احتماالت و

  قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با

ها )یعنی اتصالی که با اتصال پویا بین نمودارها و داده

 (.کندمیها نمودارها تغییر تغییر داده

 های عددیها به دادهقابلیت برازش انواع توزیع 

 ندطرفه و چقابلیت انجام آنالیز واریانس و کوواریانس یک 

 طرفه

 انواع رگرسیون خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر 

 های ناپارامتریقابلیت انجام آنالیز داده 

 ا و هقابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آن

 ویرایش این نمودارها نیز

 های زمانی و طراحی و تحلیل قابلیت تجزیه و تحلیل سری

 آزمایشات

 های عصبیقابلیت حل مسائل از طریق شبکه 

  قابلیت یک سیستم خبره پیشنهاد کننده آسان و در

 دسترس
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مورد توجه هایی که دارد، افزار به دلیل قابلیتاین نرم 

قرار گرفت که  بسیاری از شرکت های بزرگ صنعتی در دنیا

 مثالً  .بهره هستندبیهایی از چنین توانایی افزارهای دیگرنرم

افزار نام برد یا امکان آنالیز توان از نسخه تحت شبکه این نرممی

چند کالینت بر روی یک سری داده و امکان انجام همزمان 

با استفاده از اینترنت و یکپارچه سازی  ،محاسبات تحت وب

در نقاط مختلف دنیا روی سرورهای  های داده متفاوتپایگاه

 کند.را فراهم می متفاوت یک شرکت

 
 Statisticaافزار ها در نرمنمودار گرافیکی تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده ـ0شکل 

 گیری کلینتیجه

 Statisticaافزار توان نتیجه گرفت که نرمبه طور کل می

از آن برای آنالیز داده در  توانافزار آماری است که مییک نرم

االیی های بافزار به دلیل قابلیتها استفاده کرد. این نرمهمه رشته

دارد، مورد توجه پژوهشگران علوم دامی نیز که در آنالیز داده 

قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی بوده است. 

ر لی که با تغییها )یعنی اتصابا اتصال پویا بین نمودارها و داده

پذیری آن، سبب شده ( و انعطافکندها نمودارها تغییر میداده

تمایل به انجام آنالیزهای در رشته علوم دامی است تا کاربران 

افزار داشته ها را در این نرمرگرسیونی مربوط به برازش داده

تواند به کاربر در انجام افزار میباشند. شناخت بیشتر این نرم

 طرفه و چند آنالیز واریانس و کوواریانس یکایی مانند آنالیزه

ر د انواع رگرسیون خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر، طرفه

رشته علوم دامی کمک کند تا پژوهشگر بتواند به نتایج معتبرتری 

 دست پیدا کند. 
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