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Minitab 

Phần mềm thống kê Minitab có thể trực 

quan hóa, phân tích, và khai thác sức 

mạnh dữ liệu của bạn để giải quyết 

những thách thức khó khan nhất trên mọi 

nơi đám mây 
 

Minitab có các công cụ thống kê đáng tin trên máy tính hay là trên đám mây để tận dụng tối đa dữ liệu 

của bạn, khám phá xu hướng, tìm và dự đoán các mẫu, khám phá mối quan hệ ẩn giữa các biến và 

tạo hình ảnh trực quan đẹp để giải quyết ngay cả những thách thức và cô hội khó khăn nhất.  

Năng lực thống kê, phân tích dữ liệu hang đầu trong ngành, và hình ảnh độnG, khả năng là vô tận 

Khai thác sức mạnh của thống kê 

Minitab trao quyền cho tất cả các bộ phận trong tổ chức bất kể nền tảng phân tích hay vị trí địa 

lý thông qua công cụ thống kê toàn diện, minh họa thông tin chi tiết vá dự đoán các xu hướng 

trong tương lai với tốc độ cực nhanh. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu 

tốt hơn mọi lúc mọi nơi. Công cụ 

phân tích dữ liệu mạnh mẽ và đáng 

tin cậy của chúng tôi có giao diện 

dễ sử dụng và trực quan cho cả 

người dung mới và người dung đã 

quen.   

Những cơ hội lớn hơn và 

khả năng ra quyết định 

Dự án có kết quả tốt hơn, thiết 

kế sản phẩm tốt hơn, cải tiến 

quy trình, và cảm giác được trao 

quyền bởi dữ liệu, bất kể nền 

tảng thống kê của bạn. 

Thúc đẩy kinh doanh vượt 
trội 

Chỉ có Minitab đề xuất tiếp cận 

tích hợp bằng việc cung cấp 

phần mềm và dịch vụ mà thúc 

đẩy kinh doanh tối ưu trên đám 

mây. 

 

See our full list of features 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
http://minitab.com/products/minitab/features-list
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Dự đoán 

Kinh doanh luôn phát triển. Nhìn xa 

hơn về tương lai của bạn và dự báo 

xu hướng để đưa ra quyết định tốt 

hơn, loại bỏ chi phí không cần thiết 

và ngăn chặn sai sót trước khi 

chúng xảy ra. 

Dự đoán việc kinh doanh 

Dự đoán chuyên nghiệp bằng các phương 

pháp cổ điển hoặc sử dụng thuật toán máy 

học mang tính cách mạng, phân loại và cây 

hồi quy ( CART)  

Tap Into the Analytics Community 

Our open-source integration allows Minitab to 

call R and Python scripts, providing maximum 

flexibility for data scientists. 

Learn more about Minitab’s Predictive Analytics Module 

Truy cập vào công cụ tăng sức mạnh phân tích dự đoán nâng cao mà bạn cần để dễ dàng bổ 
sung cho đăng ký Phần mềm thống kê Minitab của bạn. 

 

Random Forests® 
Dựa trên bộ sưu tập CART Trees, Random 
Forests thúc đẩy sự lặp lại, ngẫu nhiên hóa, mẫu, 
và tập hợp học tập ở một nơi thuận tiện để tập hợp 
các cây độc lập lại với nhau và xác định dự đoán 
tổng thể của khu rừng. 

 

TreeNet® (Gradient Boosting) 

Công cụ linh hoạt, mạnh mẽ và từng đoạt 

giải thưởng và linh hoạt TreeNet Gradient 

Boosting, được biết đến trong việc dự đoán 

chính xác và nhất quán, do cấu trúc lặp lại 

để sửa lỗi kết hợp của quần thể như nó lập 

nên. 

Giải quyết các vấn đề khó khăn hơn, khai thác thông tin chi tiết sâu hơn và hình dung 

các tương tác phức tạo với Minitab’s  Predictive Analytics Module. Bao gồm chủ sở hữu, 

tốt nhất, thuật toán máy học, TreeNet and Random Forests. 

Tăng cường phân tích dự đoán xa hơn 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
https://info.minitab.com/resources/product/activate-predictive-analytics-module
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Thực hiện 

Nhìn thấy là tin tưởng. Đưa dữ liệu 

của bạn để hoạt động với hình ảnh 

trực quan giúp truyền đạt một cách 

chính xác và hỗ trợ nhận thức của 

bạn. 

Tạo hình ảnh trực quan phù hợp 
Truyền đạt thông tin chi tiết và những thành quả một cách chính xác với Graph Builder , công cụ 

tương tác mới của chúng tôi với phương pháp để truy quét giúp tạo ra nhiều tùy chọn biểu đồ 

bằng cách sử dụng một dữ liệu mà không cần chạy lại phân tích. Chuyển đồi liền mạch từ biểu 

đồ thanh sang biểu đồ tương quan sang biểu đồ bong bóng và hơn thế nữa, vì vậy bạn có thể 

tập trung vào việc chọn hình ảnh tốt nhất cho nhu cầu của mình. 

Tiết kiệm thời gian xuất và nhập 
Một cú nhấp chuột từ Microsoft Excel and Access hay gửi từ Minitab Connect nghĩa là bạn 
không mất thời gian để thu thập dữ liệu trước khi bắt đầu phân tích. Sau đó xuất bằng một cú 
nhấp chuột từ ứng dụng màn hình sang Microsoft PowerPoint và Word, Minitab Engage và 
Minitab Workspace. 

 

Hay ở nửa vòng Trái Đất ở nhà Ở văn 
phòng 

Đăng nhập từ bất kì thiết bị gần để hoàn thành phân tích, tìm thông tin chi tiết và đưa ra 
quyết định tốt hơn cho dù bạn: 

Công việc kinh doanh không dừng lại, vậy tại sao bạn  nên phân tích dữ liệu? Tăng 
năng suất  và sự cộng tác của bạn với Minitab có thể truy cập được trên máy tính bàn 
và đám mây. 

Truy cập Minitab mọi nơi 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
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Kết hợp với Minitab trong quá trình phân tích 

 
Tận dụng bộ thống kê toàn diện của chúng tôi để phân tích dữ liệu trong tổ chức hoặc vai trò. 

 

      Sự hiển thị và các phương pháp thống kê phù hợp cho phép các quyết định dựa trên dữ liệu dẫn đến 
các quyết định tốt hơn và kết quả kinh doanh tốt hơn 

 

 
 

 
Chất lượng 

 
 

Phát triển sản phẩm 

 
Thiết kế trải nghiệm (DOE) 

• Thiết kế sang lọc 

• Giai thừa đầy đủ 

• Giai thừa phân số  

• Bề mặt đáp ứng 

• Hỗn hợp 
 

 
Phân tích kinh doanh 

 
 
 

• Taguchi 

Công suất và kích thước mẫu 

Khoảng dung sai 

 

 

• Phân phối bình thường 

và bất thường 

Phân tích hệ thống đo lường 

• Nghiên cứu Gage 

• Phân tích thuộc tính thỏa thuận 

 
Khả năng phân tích 

• Dung lượng bình thường và bất thường 

• Dung lượng Sixpack 
 
 
 
 
 
 

For Reliability Engineering 

Biểu đồ kiểm soát 

• Biến, thuộc tính 

• Đa biến 

• Trọng số thời gian 

• Biểu đồ sự kiện 

 
Lấy mẫu chấp nhận 

Khoảng dung sai 

 

 
Mô hình thống kê 

• Hồi quy 

• Hồi quy phi tuyến tính 

• Mô hình đa biến 

• Phân tích cluster 

• Phân loại và cây hồi quy (CART®) 

• Random Forests® 
 

• TreeNet® 
 

Multivariate Methods 

 

 
Chi-Square Test for Association 

Tương quan 

Hình dung 

• Điểm phân tán 
 

• Bản đồ nhiệt 
 

• Boxplots 
 

Phân tích chuổi thời gian  

• Mô hình ARIMA 

• Chuỗi thời gian/ dự báo 

 
 

Phân tích phân phối 

• Kiểm duyệt tùy ý (trái, phải 

hoặc theo khoảng thời gian)  

• Phân tích Weibull  

• Dữ liệu đã được duyệt 
Phân tích bảo hành 

Phân tích hệ thống sửa 

chữa 

Kế hoạch thử nghiệm 

• Luận chứng 

• Đánh giá 

• Tăng tốc kiểm nghiệm 
thực tế 

 
Hồi quy dữ liệu 

Phân tích Probit  

Xác thực quy trình 

 
Giai đoạn 1: Thiết kế quy trình 

• Phân tích hệ thống đo lường 

• Kiểm tra giả thuyết 

• Hồi quy / ANOVA 

• Khả năng xử lý 

 
Giai đoạn 2: Quy trình chuyên 
môn 

• Biểu đồ kiểm soát 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
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• Phân tích năng lực 

• Khoảng dung sai 
 

Giai đoạn 3: Tiếp tục xác thực 
quy trình 

• Phân tích hệ thống đo lường  

• Mẫu xác thực 

• Bảng kiểm soát 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
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Hướng dẫn thành thạo các bước 

 

 

Từ người mới sử dụng đến người sử dụng nâng cao, Minitab luôn bên cạnh bạn, khi bạn 

khá phá, dự đoán, đạt được và chuyển đổi thông qua phân tích dữ liệu. 
 

 

Dễ sử dụng  

Điều tôi đánh giá cao sự hữu dụng Minitab là 

bạn không cần trở thành một chuyên gia về số 

liệu thống kê để có thể sử dụng và nhận giá trị 

từ đó.  
 

Quản trị chất lượng, tổ chức sản xuất 

Minitab làm cho thông tin rõ rang không chỉ thông 

qua thống kẻ đầu ra, mà còn thông qua đầu ra đồ 

họa mà bạn có thể hoặc không thể thực hiện trên  

một số chương trình phần mềm khác. 
 

Six Sigma Master Black Belt, Công ty ô tô hàng đầu 

  

Tôi sở hữu nhiều thẻ tín dụng cho vị trí tôi 

ngày hôm nay từ đào tạo Minitab. Từ những 

khả năng mà nó đã mang lại cho tôi – nó đã 

khơi dậy đam mê trong tôi là áp dụng số liệu 

thống kê vào sản xuất. 
 

Quản trị chất lượng, Tổ chức thiết bị y tế 

Thật sự có những người ở đầu bên kia cuộc 

gọi có thể hỗ trợ bạn đến đó. Điều đó thật 

tuyệt. 

 

Khởi động nguồn miễn phí 

Minitab Quick Start để giới thiệu đến bạn 

những chức năng cơ bản của Minitab, 

giống như việc nhập dữ liệu, và điều hướng 

chung để bắt đầu. 

 

 
 

Tận dụng hỗ trợ kĩ thuật hàng đầu trong 

ngành để giúp bạn bất kì lúc nào. Nâng 

cao kĩ năng của bạn thông qua các 

khóa đào tạo ảo và trực tiếp do các 

chuyên gia Minitab giảng dạy hoặc nói 

chuyện với các chuyên gia tư vấn 

thống kê của chúng tôi để vượt qua 

thách thức kinh doanh cụ thể. 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
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Sử dụng khóa học điện tử Quality Trainer 
với các bài học hoạt hình, câu đố và các 
bài tập thực hành để giúp bạn học dễ 
dàng , hiểu, và thực hành thống kê. 

Quality Trainer 
*Quality Trainer is available separately in the Education Hub. 

http://www.minitab.com/products/minitab/free-trial/
http://minitab.com/products/minitab
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Data Analysis 

 

Minitab
®

 

Data Transformation 

 

Minitab Connect
TM

 

Predictive Modeling 

 

SPM 

 

Powerful statistical software 

everyone can use 

Data access, automation, and 

governance for comprehensive insights 

Machine learning and predictive 

analytics software 

 
 

Online Stat Training 

 

Quality Trainer 

Visual Business Tools 

 

Minitab Workspace
®

 

Project Ideation & Execution 
 

Minitab Engage
TM

 

 

Master statistics and Minitab 

anywhere with online training 

Visual tools to ensure process and 

product excellence 

Start, track, manage, and execute 

innovation and improvement initiatives 

 
 
 

https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
https://www.minitab.com/products/minitab
https://www.minitab.com/products/minitab
https://www.minitab.com/products/connect
https://www.minitab.com/products/connect
https://www.minitab.com/products/spm/
https://www.minitab.com/products/quality-trainer/
https://www.minitab.com/products/workspace/
https://www.minitab.com/products/workspace/
https://www.minitab.com/products/engage/
https://www.minitab.com/products/engage/
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