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دهند که تحلیل های آماری خود را همچون یک متخصص، به سادگی به انجام به کاربران اجازه می نرم افزارهای تحلیل آماری
بر بودن آن، احتمال وجود خطا در های باال و زمانبرسانند. در انجام محاسبات تحلیل آماری عالوه بر مشکالتی همچون هزینه

شکالت برای برای تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات خود محاسبات تحلیل آماری نیز مشکل دیگری است. با توجه به این م
 .استفاده کرد نرم افزار تحلیل آماریتوان از یک می

داده  ، انجام تحلیلابزار تحلیل آماریشود که با وجود استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در سطوح ساده تا پیشرفته انجام می
 .شودمیها در این سطوح برای کابر بسیار آسان 

های خاصی هستند. بطور مثال ، دارای ویژگینرم افزار تحلیل آماریاما در نظر داشته باشید که هر کدام از آنها به عنوان یک 
زار تحلیل نرم افست. برای اشخاصی که به دنبال استفاده از کار با برخی از آنها بسیار ساده و با بعضی دیگر بسیار پیچیده ا

 .ها باشدتواند مالکی برای انتخاب آنها میهستند قطعا برتری در این ویژگی آماری

های تواند در لحظه با گرفتن دادهمی 1پرو بزار تحلیل آماری آنالین بیگا در این بین یک نرم افزار تحلیل آماری آنالین مانند
 .شما به صورت آنالین، محاسبات تحلیل آماری را انجام دهد
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 1نرم افزار تحلیل آماری بیگ پرو1- 

 .سازدمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری را به صورت آنالین و بسادگی ممکن 1نرم افزار تحلیل آماری بیگ پرو

تحلیل آماری دلخواه   ها و انتخاب الگوریتم هایبا دسترسی به داشبورد تحلیل آماری و سپس وارد کردن داده 1بیگ پرودر 

 .انجام داد  توان تحلیل آماری راترین شکل ممکن میبه ساده

های مورد نیاز است. از آنجایی که تحلیل آماری آنالین، ، پایین بودن هزینه1ابزار تحلیل آماری بیگ پرو های بارزیکی از ویژگی

هم نیازمند داشتن دانش و تجربه آماری و دانش کار با خود نرم افزار است؛  spss مثل نرم افزار های تحلیل آماریحتی با 

د را تقویت کند یا با صرف هزینه، تحلیل پروژه خب در این صورت کابر یا باید زمان گذاشته و کار با نرم افزار و دانش آماری خو

 .و داده خود را به موسسات آماری بسپارد

در اختیار کاربران قرار  ابزار تحلیل آماری،، یک فضای کابری بسیار ساده و بدون نیاز به دانش تخصصِی کار با 1در بیگ پرو

ف نخواهید داشت. همینطور براحتی به سایر ابزارها در های گزاداده شده است. پس دیگر نیازی به صرف زمان زیاد و هزینه

.مصنوعی و مدلسازی نیز دسترسی خواهید داشتحوزه هوش

 



 SPSS افزار تحلیل آماری نرم2- 

یکی از ابزارهای محاسبات آماری   Sciences Statistical Package for the Social مخفف عبارت spss برنامه تحلیل آماری
 برای تحلیل داده معرفی شد و در حقیقت یک بسته آماری علمی برای محاسبات IBM افزار توسط شرکتاست. این نرم 

Social Sciences یا همان علوم اجتماعی است . 

نرم . ردافزار نیاز دانویسی ندارد، اما به زمان برای یادگیری و تسلط به خود نرمنیازی به یادگیری زبان برنامه spss نرم افزار آماری
ها و داده بر تحلیل های آماری، مدیریت دادهاست، که عالوه تجزیه و تحلیل آماریافزارها در زمینه یکی از نرم SPSS افزار

 .باشدافزار میهای این نرمکاوی نیز از ویژگی

های گردآوری شده را وارد برنامه ابتدا باید داده spss برای انجام محاسبات با
هایی که در هنگام ها، به سراغ پردازش و رفع خطاویژگی کرده و پس از تعریف

 .افزار پیش آمده، برویمها به نرمها و انتقال آنجمع آوری داده

بر هزینه معایبی نیز دارد؛ از جمله: spss در کنار این مزایا، نرم افزار تحلیل آماری
فراگرفتن   است، سینتکس آن محدود است، در بعضی موارد همچون

ای از کند و همینطور قادر به اداره مجموعههای جدید تقریبا کند عمل میریفناو
 .داده های بزرگ نیست

 

 SAS نرم افزار تحلیل آماری3- 

تجزیه و تحلیل آماری داده بوده و   افزار برای انجامنرمیک  Statistical Analysis System یا SAS سامانه تحلیل آماری
 .گیردبیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می

SAS بینی شده استدارای یک مجموعه برای تجزیه و تحلیل پیشرفته، هوش تجاری، مدیریت داده و تجزیه و تحلیل پیش .
 .های کشاورزی استفاده شداولین بار برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده ابزار تحلیل آماریاین 

SAS کندنویسی است که مقدار زیادی از کد تولیدی با کیفیت باال را برای اهداف مختلف پردازش میدر واقع، یک زبان برنامه. 

ای در را ندارند اما دانستن برخی از ساختارهای برنامه ، نیازی به داشتن دانش کامل از این ابزارSAS اکثر تحلیل های آماری در
 .های کارا، الزم خواهد بودآن و نحوه عملکرش برای نوشتن برنامه

 .بر استهزینه SAS نرم افزار باید بدانید که* 

 .هایی که در رابط کاربری دخیل نیستند، خود شما باید کد بنویسیدهمینطور برای گزینه *



 Eviews نرم افزار تحلیل آماری 4- 

سنجی سری زمانی یک بسته آماری برای ویندوز است که عمدتًا برای تجزیه و تحلیل اقتصاد Eviews نرم افزار تحلیل آماری

 .عرضه شده است IHC توسط شرکتشود و استفاده می

EViews  سازی قدرتمند را از طریق یک بینی و مدلهای زمانی، پیش، دسترسی به ابزارهای آماری، سری1بیگ پروهمچون

 .دهدگرا، با کاربری آسان و خالقانه ارائه میرابط شی

نیز   Eviews دهد. نرم افزارسازی را با یک رابط بصری و یک مجموعه از ابزارها انجام میه بر تحلیل آماری، مدلافزار عالواین نرم

از  Eviews .  افزار کیفت باالیی دارنداست که یادگیری آن خیلی سخت نیست. نمودارها در این نرم نرم افزار تحلیل آمارییک 

های ویرایش هوشمند نیز و پنجره (OLE) کند و در آن پیوند دادن، جاسازی شیبیتی ویندوزپشتیبانی می 46حافظه بزرگ 

 .وجود دارند
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  R افزار تحلیل آمارینرم 5- 

، رایگان بوده و برای اهداف R در حوزه تحلیل آماری عرضه شد. نرم افزار S PLUS پس از زبان آماری  R نرم افزار تحلیل آماری
 ، مورد توجهابزار تحلیل آماریها برای تحلیل باعث شده که این های مختلفی دارد. این تنوع در وجود بستهمختلف بسته

ها و امکانات خاصی که دارد، بسیار از نرم افزار های تحلیل آماری دیگر افزار به دلیل وجود تواناییقرار بگیرد. این نرممحققین 
 .تر استقوی SPSS مثل

 S PLUS نوشته شده است، اما نسخه S PLUS در این است که گرچه این زبان بر پایه  S PLUS اختالف اصلی این زبان با
 .با هزینه استفاده کمتر و به منظور اهداف آموزشی نوشته شده است R بوده است و به همین دلیل پس از آنهزینه بسیار پر

 
 

 :نتیجه گیری

برای انجام تحلیل آماری، نرم افزارهای بسیاری وجود دارد که ما تنها توانستیم تعدادی از برترین نرم افزارهای تحلیل آماری را 
تمامی این نرم افزار ها دارای مزایا و معایبی هستند ؛ از جمله معایب مشترک در بسیاری از این نرم  .در این مقاله معرفی کنیم

باشد. در نهایت می زار تحلیل آمارینرم افافزار ها هزینه باال و زمانبر بودن تحلیل با آنها، به دلیل نیاز به یادگیری استفاده از 
 .ما به شما بهترین نرم افزار را پیشنهاد میکنیم

شود؛ عالوه بر سهولت که هم به صورت آنالین و هم تحت نسخه دسکتاپ عرضه می 1نرم افزار و ابزار تحلیل آماری بیگ پرو
م استفاده شده در سایر ابزارها، سادگی در استفاده از نردسترسی به ابزار آنالین تحلیل آماری، پشتیبانی از تمامی الگوریتم های 

 .افزار و عدم نیاز به دانش آماری حرفه ای؛ بسیار کم هزینه نیز است

 .وارد شوید 1داشبورد بیگ پروبه  نرم افزار تحلیل آماریبرای استفاده از این 
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