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TS. Cao Hào Thi 1

CHƯƠNG  1CHƯƠNG  1

DỮ LIỆU DỮ LIỆU 

1

vàvà

THỐNG KÊTHỐNG KÊ

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Thống kê và các ứng dụng trong kinh doanh và 

kinh tế

Dữ liệ

2

 Dữ liệu

 Nguồn dữ liệu

 Thống kê mô tả

 Thống kê suy diễn

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG 
KINH DOANH VÀ KINH TẾKINH DOANH VÀ KINH TẾ

Thống kê là một Nghệ thuật và Khoa học về:

 Thu thập

3

 Phân tích

 Trình bày

 Và giải thích DỮ LIỆU
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THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG 
KINH DOANH VÀ KINH TẾKINH DOANH VÀ KINH TẾ

Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế:

 Các ứng dụng của thống kê rất hiển nhiên trong nhiều 

4

lãnh vực

 Thống kê được sử dụng để:

• Thông báo cho công chúng

• Dự báo cho việc lập kế hoạch và ra quyết định

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG 
KINH DOANH VÀ KINH TẾKINH DOANH VÀ KINH TẾ

Ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế:

 Các lãnh vực kinh doanh và kinh tế dựa trên các 

kỹ thuật và thông tin thóng kê:

5

kỹ thuật và thông tin thóng kê:

• Kế toán

• Tài chánh

• Tiếp thị

• Sản xuất

• Kinh tế

THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG 
KINH DOANH VÀ KINH TẾKINH DOANH VÀ KINH TẾ

Các phần mềm thống kê so với Excel

 Các phần mềm thống kê thường là “Hộp đen”

•• MINITABMINITAB: là một phần mềm thống kê có nguồn gốc 

6

được thiết kế tại Đại học Penn State đặc biệt dành 

cho sinh viên.

•• SAS: SAS: Statistical Analysis System – Hệ thống phân 

tích thống kê

•• SPSS: SPSS: Statistical Package for the Social Science –

Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội
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THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG 
KINH DOANH VÀ KINH TẾKINH DOANH VÀ KINH TẾ
Các phần mềm thống kê so với Excel

Sử dụng Excel để phân tích thống kê bởi vì:

 Excel sẵn có ở các văn phòng

 Excel đủ mạnh để giải quyết các vấn đề thống kê thường

7

 Excel đủ mạnh để giải quyết các vấn đề thống kê thường 

gặp

 Người sử dụng có thể hiểu được ý nghĩa của các vấn đề 

thống kê

Các nhà quản lý và ra quyết định thành công là những 

người có thể hiểu và sử dụng các thông tin một cách 

hiệu quả nhất

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Dữ liệu 

 Dữ liệu là các sự kiện và con số được thu thập, phân 

tích và tổng kết để trình bày và giải thích 

8

 Tập dữ liệu là tất cả các dữ liệu được thu thập cho 

một nghiên cứu cụ thể

 Thang đo

 Dữ liệu định tính so với định lượng

 Dữ liệu chéo so với chuỗi thời gian

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Các phần tử, các biến và các quan sát

 Phần tử là tòan bộ thực thể dựa vào đó dữ liệu được thu 

thập 

9

 Biến là các đặc tính được quan tâm đối với các phần tử 

 Quan sát là tập các đại lượng đo lường được thu thập 

đối với một phần tử cụ thể
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DỮ LIỆUDỮ LIỆU

VariablesVariables
StockStock Annual     Earn/Annual     Earn/

CompanyCompany Exchange    Sales($M)   Sh.($)Exchange    Sales($M)   Sh.($)

DataramDataram AMEXAMEX 73.1073.10 0.860.86

10

ElementsElements Data SetData Set DatumDatum

EnergySouthEnergySouth OTCOTC 74.0074.00 1.671.67
KeystoneKeystone NYSENYSE 365.70365.70 0.86  0.86  
LandCareLandCare NYSENYSE 111.40111.40 0.330.33
PsychemedicsPsychemedics AMEXAMEX 17.6017.60 0.130.13

Câu hỏi?Câu hỏi?

Tham khảo Bảng 1.1:

BỘ DỮ LIỆU CỦA 5 LỌAI CHỨNG KHÓAN:

11

 Có bao nhiêu phần tử trong bộ dữ liệu này ?

 Có bao nhiêu biến trong bộ dữ liệu này?

 Có bao nhiêu quan sát trong bộ dữ liệu này?

 Có bao nhiêu số lượng dữ liệu trong bộ dữ liệu 
này?

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Thang đo                           
Xác định lượng thông tin có trong dữ liệu và chỉ ra sự 
tổng kết dữ liệu và phân tích thống kê nào là thích hợp 
nhất

12

 Thang đo chỉ danh

 Thang đo thứ tự

 Thang đo khoảng

 Thang đo tỉ lệ
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DỮ LIỆUDỮ LIỆU
 Thang đo chỉ danh

Sử dụng nhãn hiệu hoặc tên để nhận dạng một thuộc 
tính của phần tử  bằng số hoặc không bằng số

 Thang đo thứ tự
Có đặc tính của thang đo chỉ danh và có thể dùng để 
sắp hạng hoặc thứ tự dữ liệu  bằng số hoặc không 
bằng số
Th đ kh ả

13

 Thang đo khoảng
Có đặc tính của thang đo thứ tự và khoảng cách giữa 
các quan sát được diễn tả dưới dạng các đơn vị đo 
lường cố định  luôn luôn bằng số

 Thang đo tỉ lệ
Có đặc tính của thang đo  khoảng và tỉ lệ của 2 giá trị là 
có ý nghĩa  luôn luôn bằng số
(Chứa giá trị Zero  Có nghĩa là không có gì)

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Dữ liệu định tính so với định lượng

 Dữ liệu định tính

• Dữ liệu định tính là các nhãn hiệu hay tên được dùng để

14

• Dữ liệu định tính là các nhãn hiệu hay tên được dùng để 

nhận dạng và đặc trưng cho mỗi phần tử 

• BIến định tính là biến với dữ liệu định tính 

• Dữ liệu định tính sử dụng thang đo chỉ danh hoặc thang 

đo thứ tự; có thể đo bằng số hoặc không bằng số

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Dữ liệu định tính so với định lượng

 Dữ liệu định lượng

15

• Dữ liệu định lượng là dữ liệu cho biết số lượng bao nhiêu 

của một đại lượng nào đó

• Biến định lượng là biến với dữ liệu định lượng

• Dữ liệu định tính sử dụng thang đo khoảng hoặc thang đo 

tỷ lệ; luôn đo bằng số



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 6

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Dữ liệu định tính so với định lượng

 Sự khác nhau giữa dữ liệu định lượng và định 

16

tính

• Các phép tính số học thông thường chỉ có ý nghĩa đối với 

dữ liệu định lượng

• Tuy nhiên, khi dữ liệu định tính được ghi nhận như các giá 

trị bằng số thì các phép tính số học sẽ cho ra các kết quả 

không có ý nghĩa

Câu hỏi ?Câu hỏi ?

Hãy phát biểu xem các biến sau đây biến nào là 
biến định tính, biến nào là biến định luợng và 
hãy chỉ ra thang đo thích hợp cho mỗi biến. 

T ổi

17

 Tuổi

 Giới tính

 Thứ hạng trong lớp

 Nhiệt độ

 Thu nhập

DỮ LIỆUDỮ LIỆU

Dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời gian

 Dữ liệu chéo là các dữ liệu được thu thập trong cùng 

18

ệ ệ ợ ập g g

hay gần cùng một thời điểm

 Dữ liệu chuỗi thời gian là các dữ liệu được thu thập 

trong các thời điểm liên tiếp nhau
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NGUỒN DỮ LIỆU NGUỒN DỮ LIỆU 

Nguồn dữ liệu có thể thu thập từ:

 Các nguồn hiện có:

ồ

19

Internet đã trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng

 Các nghiên cứu thống kê:

• Nghiên cứu thí nghiệm

• Nghiên cứu quan sát

NGUỒN DỮ LIỆUNGUỒN DỮ LIỆU

Các sai số của thu thập dữ liệu

 Một sai số trong thu thập dữ liệu xảy ra khi giá trị của dữ 

liệu thu thập được  không bằng với giá đúng/thực có 

20

được từ một qui trình thu thập đúng

 Sử dụng dữ liệu sai có thể xấu hơn không sử dụng bất 

kỳ dữ liệu nào 

 GIGO “Garbage In Garbage Out – Rác vào Rác Ra”

THỐNG KÊ MÔ TẢTHỐNG KÊ MÔ TẢ

 Thống kê mô tả: Thu thập, Tổng kết và Mô tả dữ liệu

 Các phương pháp được sử dụng để tổng kết dữ liệu:

Lập Bảng

21

• Lập Bảng

• Đồ Thị

• Bằng số
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THỐNG KÊ MÔ TẢTHỐNG KÊ MÔ TẢ

 Thống kê mô tả:

• Các tham số thống kê

22

g

• Tần số

• Phân phối xác suất

THỐNG KÊ SUY DIỄNTHỐNG KÊ SUY DIỄN

 Tổng thể là tập tất cả các phần tử cần quan
tâm trong một nghiên cứu cụ thể

 Mẫu là một tập con của tổng thể

23

ộ ập g

 Thống kê suy diễn: là quá trình sử dụng dữ
liệu thu thập được từ mẫu để ước lượng hoặc
kiểm định các giả thuyết thống kê về các đặc
trưng của tổng thể

THỐNG KÊ SUY DIỄNTHỐNG KÊ SUY DIỄN

ổ ểổ ể

Lấy MẫuLấy Mẫu

24

Tổng thểTổng thể
NN

MẫuMẫu
nn

Ước LượngƯớc Lượng
Kiểm định giả thuyếtKiểm định giả thuyết
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CHƯƠNG 2CHƯƠNG 2

TRÌNH BÀY TRÌNH BÀY 

25

BẰNG BẢNG và BIỂU ĐỒBẰNG BẢNG và BIỂU ĐỒ

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Tổng kết dữ liệu định tính

 Tổng kết dữ liệu định lượng

26

 Phân tích dữ liệu khám phá: Trình bày dạng 

cành và lá

 Đồ thị phân tán điểm và bảng chéo

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH 

Phân phối tần số

Phân phối tần số là một bảng tổng kết một tập dữ 

liệu trong đó trình bày tần số (hay số) của các giá trị 

27

ệ g y ( y ) g ị

quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng 

lên nhau
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH
DỮ LIỆU TỪ MỘT MẪU GỒM 50 LON NƯỚC GIẢI KHÁT

Coke Classic Sprite Pepsi-Cola

Diet Coke Coke Classic Coke Classic

Pepsi-Cola Diet Coke Coke Classic

Diet Coke Coke Classic Coke Classic

Coke Classic Diet Coke Pepsi-Cola

Coke Classic Coke Classic Dr Pepper

28

Coke Classic Coke Classic Dr.Pepper

Dr.Pepper Sprite Coke Classic

Diet Coke Pepsi-Cola Diet Coke

Pepsi-Cola Coke Classic Pepsi-Cola

Pepsi-Cola Coke Classic Pepsi-Cola

Coke Classic Coke Classic Pepsi-Cola

Dr.Pepper Pepsi-Cola Pepsi-Cola

Sprite Coke Classic Coke Classic

Coke Classic Sprite Dr.Pepper

Diet Coke Dr.Pepper Pepsi-Cola

Coke Classic Pepsi-Cola Sprite

Coke Classic Diet Coke

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

PHÂN PHỐI TẦN SỐ

CỦA LON NƯỚC GIẢI KHÁT

Nước giải khát Tần số

29

Nước giải khát Tần số

Coke Classic 19

Diet Coke 8

Dr.Pepper 5

Pepsi-Cola 13

Sprite 5

Tổng 50

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Phân phối tần số tương đối 

và tần số phần trăm
 Phân phối tần số tương đối: Một bảng tổng kết tập 

ột dữ liệ t đó t ì h bà tầ ố t đối hĩ

30

một dữ liệu trong đó trình bày tần số tương đối –nghĩa 
là, tỉ số – của tổng số các giá trị quan sát có trong mỗi 
lớp của các lớp không trùng lên nhau

 Tần số tương đối của 1 lớp = Tần số của 1 lớp / n

 Tần số phần trăm = Tần số tương đối* 100 
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Phân phối tần số tương đối 

và tần số phần trăm

31

 Phân phối tần số tương đối: Một bảng tổng kết tập 

một dữ liệu trong đó trình bày phần trăm của tổng số 

các giá trị quan sát có trong mỗi lớp của các lớp 

không trùng lên nhau

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

PHÂN PHỐI TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI và PHẦN TRĂM
CỦA LON NƯỚC GIẢI KHÁT

Nước giải khát Tần số tương đối Tần số phần trăm

32

Nước giải khát    Tần số tương đối    Tần số phần trăm
Coke Classic .38 38
Diet Coke .16 16
Dr.Pepper .10 10
Peppsi-Cola .26 26
Sprite .10 10

Tổng 1.00 100

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Biểu đồ hình thanh và biểu đồ hình tròn

BIỂU ĐỒ HÌNH THANH CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT

18
20

33

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Coke
Classic

Diet Coke Dr. Pepper Pepsi- Cola Sprite

Nước giải khát

T
ầ
n

 s
ố
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNHTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Biểu đồ hình thanh và biểu đồ hình tròn

BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT

34

Coke 
Classic

38%

Diet Coke
16%

Dr. Pepper
10%

Pepsi- Cola
26%

Sprite
10%

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Phân phối tần số

Phân phối tần số là một bảng tổng kết một tập dữ 

liệu trong đó trình bày tần số (hay số) của các giá trị 

35

ệ g y ( y ) g ị

quan sát có trong mỗi lớp của các lớp không trùng 

lên nhau

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Phân phối tần số
 Xây dựng một phân phối tần số

• Thu thập dữ liệu mẫu

36

• Xác định số lớp không trùng lắp

• Xác định chiều rộng của mỗi lớp

• Xác định các giới hạn của mỗi lớp

• Đếm số các giá trị dữ liệu có trong mỗi lớp 

• Tổng kết các tần số của lớp vào trong một bảng 

phân phối tần số
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Phân phối tần số
 Số lớp (K): 5  K  20
 Chiều rộng lớp

Chiều rông lớp = (Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất) / K

37

 Các giới hạn của lớp

Các giới hạn của lớp là số lớn nhất và nhỏ nhất thuộc 
về lớp 

• Giới hạn dưới của lớp = Số nhỏ nhất

• Giới hạn trên của lớp  = Số lớn nhất

Sự khác biệt giữa giới hạn dưới của các lớp liền nhau 
sẽ cho ta chiều rộng của lớp

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Phân phối tần số

 Các biên giới của lớp

Các biên của lớp là các đường phân chia giữa các

38

Các biên của lớp là các đường phân chia giữa các 

lớp

 Điểm giữa của lớp

Điểm giữa của lớp là giá trị nằm ở giữa các giới 

hạn dưới và giới hạn trên của lớp

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

CÁC THỜI GIAN KIỂM TOÁN CUỐI NĂM

(Tính theo số ngày)

39

12 14 19 18

15 15 18 17

20 27 22 23

22 21 33 28

14 18 16 13
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

PHÂN PHỐI TẦN SỐ 
ĐỐI VỚI DỮ LIỆU THỜI GIAN KIỂM TÓAN

Thời gian kiểm tóan Tần số

40

g
(ngày)
10-14 4
15-19 8
20-24 5
25-29 2
30-34 1
Tổng 20

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Phân phối tần số tương đối 

và tần số phần trăm

ầ ố ố ầ ố

41

 Tần số tương đối của 1 lớp = Tần số của 1 lớp / n

 Tần số phần trăm = Tần số tương đối* 100 

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

PHÂN PHỐI TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ 
TẦN SỐ PHẦN TRĂM

ĐỐI VỚI DỮ LIỆU THỜI GIAN KIỂM TÓAN

Thời i Tầ ố t đối Tầ ố hầ t ă

42

Thời gian           Tần số tương đối       Tần số phần trăm
(ngày)
10-14 .20 20
15-19 .40 40
20-24 .25 25
25-29 .10 10
30-34 .05 5
Tổng 1.00 100
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Biểu đồ điểm

 Trục hoành trình bày miền các giá trị của dữ liệu.

43

 Mỗi giá trị được biểu thị bằng một điểm nằm trên trục

0
1
2
3
4

10 15 20 25 30 35

Thời gian kiểm tóan tính theo ngày

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Biểu đồ tần số

 Một biểu đồ tần số được xây dựng bằng  đặt các 

44

biến quan tâm trên trục hoành và tần số, tần số 

tương đối, tần số phần trăm trên trục tung 

 Biểu đồ tần số mô tả dạng của tập dữ liệu

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

6

7

8

9

45

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35

0

1

2

3

4

5

5 10 15 20 25 30 35
Thời gian kiểm tóan tính theo ngày
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TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Các phân phối tích lũy

Phân phối tần số tích lũy trình bày số các quan 

46

sát có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn trên 

của lớp của mỗi lớp

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

CÁC PHÂN PHỐI TẦN SỐ TÍCH LŨY, 
TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI  TÍCH LŨY VÀ TẦN SỐ PHẦN TRĂM TÍCH LŨY

ĐỐI VỚI DỮ LIỆU THỜI GIAN KIỂM TÓAN

Thời gian (ngày) Tần số                Tần số tương đối Tần số %

Tích lũy Tích lũy Tích lũy

47

Tích lũy                      Tích lũy Tích lũy

Nhỏ hơn hoặc bằng  14 4 .20 20
Nhỏ hơn hoặc bằng  19 12 .60 60
Nhỏ hơn hoặc bằng  24 17 .85 85
Nhỏ hơn hoặc bằng  29 19 .95 95
Nhỏ hơn hoặc bằng  34 20 1.00 100

TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNGTỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Ogive

Ogive là đồ thị của phân phối tích lũy

25

48

0
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20

5 10 15 20 25 30 35

Thời gian kiểm tóan tính theo ngày
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: 
TRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁTRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁ

Trình bày dạng cành và lá: Một kỹ thuật phân 

tích khám phá theo đó sắp hạng các thứ tự của

49

tích khám phá theo đó sắp hạng các thứ tự của 

dữ liệu định lượng và cho thấy sâu sắc về dạng 

của phân phối cùng một lúc 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: 
TRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁTRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁ

SỐ CÂU HỎI ĐƯỢC TRẢ LỜI ĐÚNG 
Ở KỲ THI NĂNG KHIẾU

112 72 69 97 107
73 92 76 86 73

50

126 128 118 127 124
82 104 132 134 83
92 108 96 100 92
115 76 91 102 81
95 141 81 80 106
84 119 113 98 75
38 98 115 106 95
100 85 94 106 119

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ: 
TRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁTRÌNH BÀY DẠNG CÀNH VÀ LÁ

6 8 9

7 2 3 3 5 6 6

8 0 1 1 2 3 4 5 6

9 1 2 2 2 4 5 5 6 7 8 8

51

9 1 2 2 2 4 5 5 6 7             8          8

10 0 0 2 4 6 6 6 7 8

11 2 3 5 5 8 9 9

12 4 6 7 8

13 2 4

14 1
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ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

Bảng chéo

 Bảng chéo  là một tổng kết dưới dạng bảng của dữ 

liệu gồm 2 biến. Các giá trị của một biến được trình

52

liệu gồm 2 biến. Các giá trị của một biến được trình 

bày theo các hàng. Các giá trị của một biến khác 

được trình bày theo các cột

 Bảng chéo được sử dụng rộng rãi trong việc xem xét 

mối quan hệ giữa hai biến

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

BẢNG CHÉO VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ 

CỦA CÁC BỮA ĂN TẠI  300 NHÀ HÀNG Ở LOS-ANGELES 

Giá bữa ăn

53

Giá bữa ăn

Chất lượng $10-19   $20-29  $30-39 $40-49 Tổng

Tốt 42 40 2 0 84

Rất tốt 34 64 46 6 150

Xuất sắc 2 14 28 22 66

Tổng 78     118 76 28 300

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

PHẦN TRĂM TÍNH THEO HÀNG 

ĐỐI VỚI MỖI LOẠI CHẤT LUỢNG

Giá bữa ăn

Chất lượng $10 19 $20 29 $30 39 $40 49 Tổng

54

Chất lượng      $10-19 $20-29 $30-39 $40-49 Tổng

Tốt 50.0 47.6 2.4 0.0 100

Rất tốt 22.7 42.7 30.6 4.0 100

Xuất sắc 3.0 21.2 42.4 33.4 100
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ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

Đồ thị phân tán điểm và đường xu hướng

 Một đồ thị phân tán điểm là một trình bày dưới dạng 
đồ thị ề ối hệ ủ h i biế Một biế đ

55

đồ thị về mối quan hệ của hai biến. Một biến được 
trình bày trên trục hoành và biến khác được trình bày 
trên trục tung

 Một đường xu hướng là một đường cho thấy một 
cách gần đúng mối quan hệ giữa hai biến

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

DỮ LIỆU MẪU ĐỐI VỚI 
CỬA HÀNG THIẾT BỊ STEREO VÀ ÂM THANH

Tuần Số thương vụ        Doanhsố ($100s)
x y

1 2 50

56

1 2 50
2 5 57
3 1 41
4 3 54
5 4 54
6 1 38
7 5 63
8 3 48
9 4 59
10 2 46

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

Đồ thị phân tán điểm 
Đồ thị phân tán điểm đối với cửa hàn thiết bị Stereo và âm thanh

60

65

57

35

40

45

50

55

60

0 1 2 3 4 5 6

Sales 
($100s)

Number of commercials
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ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM 
và BẢNG CHÉOvà BẢNG CHÉO

Đồ thị phân tán điểm 
Các loại quan hệ được miêu tả bằng đồ thị phân tán điểm

58

Quan hệ đồng biến Dường như không quan hệ Quan hệ nghịch biến

CÁC QUI TRÌNH BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ CÁC QUI TRÌNH BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ 
ĐỐI VỚI TỔNG KẾT DỮ LIỆU ĐỐI VỚI TỔNG KẾT DỮ LIỆU 

DỮ LIỆU

Dữ liệu      
định tính

Dữ liệu      
định lượng

59

Phương pháp 
Bảng

Phương pháp 
Đồ thị

Phương pháp 
Bảng

Phương pháp 
Đồ thị

Phân phối tần số

Phân phối tần số tương 
đối

Phân phối tần số phần 
trăm

Bảng chéo

Biểu đồ hình thanh

Biểu đồ hình tròn

Phân phối tần số

Phân phối tần số tương đối

Phân phối tần số tích lũy

Phân phối tần số tương đối 
tích lũy

Cành và lá  - Bảng chéo

Biểu đồ điểm

Biểu đồ tần số

Biểu đồ tần số tích 
lũy (Ogive)

Đồ thị phân tán   
điểm

CHƯƠNG  3CHƯƠNG  3

CÁC ĐẠI LƯỢNGCÁC ĐẠI LƯỢNG

60

CÁC ĐẠI LƯỢNGCÁC ĐẠI LƯỢNG

BẰNG SỐBẰNG SỐ
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CÁC NỘI DUNG CHÍNHCÁC NỘI DUNG CHÍNH

 Giới thiệu

 Đại lượng về vị trí

 Đại lượng về sự biến thiên

61

 Đại lượng về dạng phân phối, vị trí tương đối và 
nhận dạng các điểm cá biệt

 Phân tích dữ liệu khám phá

 Đại lượng về sự liên hệ giữa 2 biến

 Trung bình có trọng số và xử lý dữ liệu nhóm

GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU

 Một đại lượng mô tả là một con số đơn giản 

được tính toán từ dữ liệu mẫu để cung cấp thông 

62

tin về dữ liệu tổng thể 

 Có hai loại đại lượng mô tả:

• Đại lượng về vị trí

• Đại lượng về sự biến thiên

GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU

 Tham số của tổng thể (population parameter) 

là một giá trị bằng số được dùng như một đại 

lượng tổng kết đối với một dữ liệu của tổng thể

63

lượng tổng kết đối với một dữ liệu của tổng thể

 Các trị thống kê của mẫu (sample statistics) 

được dùng như một đại lượng tổng kết đối với 

một mẫu
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ 
(measure of location)(measure of location)

Một số các đại lượng về vị trí là:

 Số trung bình (Mean)

 Số trung vị (Median)

64

 Số trung vị (Median)

 Số yếu vị (Mode)

 Số phân vị (Percentiles)

 Số tứ phân (Quartiles)

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số trung bình

 Số trung bình được sử dụng phổ biến nhất để đo 

lường vị trí

65

 Trung bình của tổng thể: 

 Trung bình của mẫu: 

N

x

n

x
x 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số yếu vị (Md)

Số trung vị là giá trị ở giữa tập dữ liệu đã được sắp xếp 

66

theo thứ tự 

 n là số lẻ, Md là giá trị ở giữa tập dữ liệu

 n là số chẵn, Md là trung bình của hai giá trị ở giữa 

tập dữ liệu
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số yếu vị (Mo)

Số yếu vị là giá trị dữ liệu xuất hiện với tần số 

67

lớn nhất 

 Bimodal  có hai số yếu vị

 Multimodal > two hai số yếu vị

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số phân vị

 Số phân vị pth là giá trị có ít nhất p % số hạng của 

68

tập dữ liệu có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này, 

và có ít nhất (100-p) % số hạng của tập dữ liệu có 

giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị này 

 Phân vị 50th là số trung vị

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số phân vị

Xác định phân vị pth

 Bước 1: Sắp xếp tập dữ liệu theo thư tự tăng dần

69

Bước 1: Sắp xếp tập dữ liệu theo thư tự tăng dần 

 Bước 2: tính chỉ số i: 

 Bước 3:

• Nếu i không là số nguyên làm tròn lên trên. Số 

nguyên kế tiếp > i sẽ chỉ vị trí của phân vị pth.

• Nếu i là số nguyên, phân vị pth là trung bình của 2 giá trị dữ 

liệu ở vị trí i và i + 1

  n*i 100
p
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ VỊ TRÍ

Số tứ phân

Số tứ phân chỉ đơn thuần là các số phân vị cụ thể, sẽ 

70

chia tập dữ liệu ra làm 4 phần, được gọi tên là:

 Q1 = số tứ phân thứ nhất = P25%

 Q2 = số tứ phân thứ hai = P50% = Median

 Q3 = số tứ phân thứ ba = P75%

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊNCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN

 Đại lượng về sự biến thiên được sử dụng để
mô tả xu hướng của các giá trị dữ liệu phân tán
xung quanh giá trị trung bình.

Một ố đ i l ề biế thiê

71

 Một số đại lượng về sự biến thiên:
• Khoảng biến thiên (Range)

• Khoảng biến thiên nội tứ phân (Interquartile Range)

• Phương sai (Variance)

• Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)

• Hệ số biến thiên (Coefficient of variation)

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊNCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN

 Khoảng biến thiên
• Range = Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất

hay
• Range = Max – Min

72

Range  Max Min

 Khoảng biến thiên nội tứ phân (IQR)
• IQR = Q3 – Q1



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 25

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊNCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN

 Phương sai

• Phương sai của tổng thể: 
 

N

x
2

i2  


73

• Phương sai của mẫu:

N

 
1n

xx
s

2

i2




 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊNCÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ BIẾN THIÊN

 Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Độ lệch 
chuẩn và phương sai được sử dụng phổ biến để đo 
lường sự biến thiên

74

lường sự biến thiên

 Hệ số biến thiên

22 ss 

100*
X

S
100*

Mean

Deviation Standard
CV 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Dạng phân phối

• Độ lệch (Skewness) là đại lượng về dạng của phân 
phối của tập dữ liệu

75

phối của tập dữ liệu
• Đối với dữ liệu lệch về bên trái, độ lệch sẽ âm
• Đối với dữ liệu lệch về bên phải, độ lệch sẽ dương
• Nếu dữ liệu đối xứng, độ lệch sẽ bằng 0

• Đối với phân phối đối xứng, số trung bình và số trung vị 
sẽ bằng nhau
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Trị thống kê Z  (Z-Scores)

Trị thống kê Z thường được gọi là giá trị chuẩn hóa

xxiZ


76

Zi: là số độ lệch chuẩn mà Xi cách xa giá trị trung
bình

s
i

iZ 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Định lý Chebyshev

Định lý Chebyshev được sử dụng để phát biểu về phần 

77

trăm của các số hạng sẽ nằm trong một con số cụ thể 

của độ lệch chuẩn tính từ giá trung bình 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Định lý Chebyshev

• Tối thiểu (1-1/Z2) của các số hạng có trong mọi tập 

78

( ) g g

dữ liệu sẽ phải nằm trong Z độ lệch chuẩn tính từ 

số trung bình, khi Z > 1.

hay

• Prob  
2z

1
1zsxxzsx 
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Định lý Chebyshev

Đối với mọi tập dữ liệu
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ọ ập ệ

• Prob

• Prob

• Prob 

  %75 s2xx2s-x 

  %89 s3xx3s-x 

  %94 s4xx4s-x 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Qui tắc kinh nghiệm

Đối với mọi tập dữ liệu có phân phối dạng hình chuông:

80

• Prob

• Prob

• Prob

  %68 s1xx1s-x 

  %95 s2xx2s-x 

  %7.99 s3xx3s-x 

CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

MỘT PHÂN PHỐI DẠNG HÌNH CHUÔNG ĐỐI XỨNG

81
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CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ CÁC ĐẠI LƯỢNG VỀ DẠNG PHÂN PHỐI, VỊ TRÍ 
TƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆTTƯƠNG ĐỐI VÀ NHẬN DẠNG CÁC ĐIỂM CÁ BIỆT

 Nhận dạng các điểm cá biệt (outliers)

• Các điểm cá biệt là các giá trị thái cực (lớn khác 

ỏ

82

thường hoặc nhỏ khác thường)

• Sử dụng Z để nhận dạng điểm cá biệt: mọi giá trị 

dữ liệu với Z nhỏ hơn  –3 hoặc lớn hơn +3 là điểm 

cá biệt

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁPHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ

 Mô hình 5-điểm

• Giá trị nhỏ nhất = Min

• Số tứ phân thứ nhất = Q1

83

1

• Số tứ phân thứ hai = Q2 = Median

• Số tứ phân thứ ba = Q3

• Giá trị lớn nhất = Max

Một cách gần đúng, 25% của các giá trị dữ liệu ở giữa 

các số kế nhau trong mô hình 5-điểm

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁPHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ

 Biểu đồ hộp (Box plot): 

Biểu đồ hộp là tổng kết dữ liệu bằng đồ thị

84

Biểu đồ hộp là tổng kết dữ liệu bằng đồ thị

• Outliers

• Whiskers
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁPHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ

Upper Limit Lower 
Limit Median 

Q1
Q3
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0
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Outlier 

IQR1.5(IQR) 1.5(IQR)

ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

 Đồng phương sai (Covariance)

• Đồng phưong sai đo lường sự liên hệ tuyến tính giữa 2

biến.

86

• Đồng phương sai của tổng thể:

• Đồng phương sai của mẫu:

  
N

yx yixi
xy

 


  
1n

yyxx
s ii

xy 


 

ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

 Đồng phương sai

• sxy > 0 Quan hệ đồng biến

87

• sxy < 0 Quan hệ nghịch biến

• Giá trị của đồng phương sai phụ thuộc đơn vị đo 

lường của  x và y
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

60

65

III . .0s
) = 3x

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM ĐƯỢC PHÂN CHIA 

ĐỐI VỚI CỬ HÀNG THIẾT BỊ STEREO VÀ ÂM THANH 
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

. .y

GIẢI THÍCH VỀ  ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU
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..
..

..
.
.

.

.

Sxy dương:
(x và y có quan hệ tuyến 

tính đồng biến ) x

ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

.Sxy gần bằng 0:

(x và y không có quan hệ

y

GIẢI THÍCH VỀ  ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU

90

. .
. .. . .

. ..

.
.

. . . .

(x và y không có quan hệ 
tuyến tính )

x
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

y

GIẢI THÍCH VỀ  ĐỒNG PHƯƠNG SAI CỦA MẪU

....
Sxy âm:

(x và y có quan hệ tuyến
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x

..
..

. ..

.

(x và y có quan hệ tuyến 
tính nghịch biến )

ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

 Hệ số tương quan (Correlation Coefficient)
• Một đại lượng bằng số đo lường mối quan hệ 

tuyến tính giữa 2 biến 

• Hệ số tương quan Pearson

92

• Hệ số tương quan Pearson

• Tổng thể: 

• Mẫu: 
yx

xy
xy 
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xy ss
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

 Hệ số tương quan
Các tính chất quan trọng của r:

• -1  r  1

93

• r càng lớn thì mối quan hệ tuyến tính càng mạnh.

• r = 0 ->  không có quan hệ tuyến tính giữa  X vàY

• r = 1 hoặc r = -1  X và Y tương quan tuyến tính 

hoàn toàn

• Dấu của r cho thấy mối quan hệ giữa X và Y là đồng 

biến hay nghịch biến
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN
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ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN
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.
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. .

y y y

Đồ thị phân tán điểm đối với các giá trị r khác nhau

95

.

.

.
.
. . . .

..
. .. .

.
.

.
. . . .

. .x x x
r = 0 r = 1 r = -1

ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    ĐẠI LƯỢNG VỀ SỰ LIÊN HỆ    
GIỮA 2 BIẾNGIỮA 2 BIẾN

yy y

Đồ thị phân tán điểm đối với các giá trị r khác nhau
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TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ 
XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓMXỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM

 Trung bình có trọng số (The weighted Mean)

Trung bình của tập dữ liệu có được bằng cách

97

gán mỗi giá trị dữ liệu một trọng số phản ảnh

tầm quan trọng của nó trong tập dữ liệu




i

ii

w

x*w
x

TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ 
XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓMXỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM

 Dữ liệu nhóm (Grouped data)

Dữ liệu có sẵn trong các lớp được tổng kết bằng

98

Dữ liệu có sẵn trong các lớp được tổng kết bằng 

phân phối tần số. Các giá trị riêng của tập dữ liệu gốc 

sẽ không được ghi nhận  

TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ 
XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓMXỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM

 Dữ liệu nhóm

Trung bình của dữ liệu nhóm
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• Tổng thể

• Mẫu

N

M*f ii

n

M*f
x ii
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TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ TRUNG BÌNH CÓ TRỌNG SỐ VÀ 
XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓMXỬ LÝ DỮ LIỆU NHÓM

 Dữ liệu nhóm

Phương sai của dữ liệu nhóm
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�Tổng thể

�Mẫu

 
N

M*f 2
ii2  



 
1n

xM*f
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CHƯƠNG 4CHƯƠNG 4

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU 
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vềvề

XÁC SUẤTXÁC SUẤT

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Thí nghiệm, qui tắc đếm và xác định xác suất

 Biến cố và xác suất của biến cố

 Một số mối quan hệ căn bản của xác suất 

102

 Xác suất có điều kiện

 Định lý Bayes
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THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  
XÁC ĐỊNH XÁC SUẤTXÁC ĐỊNH XÁC SUẤT

 Thí nghiệm (Experiment)

• Thí nghiệm là mọi quá trình tạo ra kết quả đã được 

định nghĩa rõ ràng

103

 Không gian mẫu (Sample space)

 Điểm của mẫu là một kết quả cụ thể của một thí 

nghiệm 

 Không gian mẫu là tập hợp của tất cả các điểm có 

thể có của mẫu (các kết quả của thí nghiệm)

THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  
XÁC ĐỊNH XÁC SUẤTXÁC ĐỊNH XÁC SUẤT

 Qui tắc đếm
• Sơ đồ cây là một phương tiện đồ thị rất hữu ích trong 

việc xác định các điểm của mẫu của một thí nghiệm có 
liên quan đến nhiều bước.

ắ ế ố ề

104

• Qui tắc đếm đối với thí nghiệm nhiều bước

Số kết quả của thí nghiệm = (n1)x(n2)x.. x(nk)

• Qui tắc đếm đối với tổ hợp

Số tổ hợp của N phần tử được chọn n trong một lần là:

 !nN!n

!N

n

N












THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  
XÁC ĐỊNH XÁC SUẤTXÁC ĐỊNH XÁC SUẤT

 Yêu cầu căn bản của xác suất
Gọi Ei là kết quả của thí nghiệm

• 0  P(Ei)  1

105

•  P(Ei) = 1

 Các phương pháp xác định xác suất
• Phương pháp cổ điển

• Phương pháp tần số tương đối

• Phương pháp chủ quan
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THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  
XÁC ĐỊNH XÁC SUẤTXÁC ĐỊNH XÁC SUẤT

 Phương pháp cổ điển

Một phương pháp xác định xác suất thích hợp khi tất cả các 

kết quả của thí nghiệm có cùng khả năng xảy ra 

106

 Phương pháp tần số tương đối

Một phương pháp xác định xác suất thích hợp khi có sẵn 

dữ liệu (dũ liệu lịch sử) để ước lượng tỉ lệ của số lần kết 

quả thí nghiệm sẽ xảy ra nếu thí nghiệm được lặp lại với 

một số lần đủ lớn

THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  THÍ NGHIỆM, QUI TẮC ĐẾM và  
XÁC ĐỊNH XÁC SUẤTXÁC ĐỊNH XÁC SUẤT

 Phương pháp chủ quan

• Một phương pháp xác định xác suất dựa trên cơ sở 

há đ á

107

phán đoán 

• Một xác suất chủ quan là một mức độ tin tưởng của cá 

nhân đối với việc xảy ra một kết quả của thí nghiệm

BIẾN CỐ và BIẾN CỐ và 
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐXÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

 Biến cố

Một biến cố là một tập hợp của các kết quả của 

thí nghiệm

108

g ệ

 Xác suất của biến cố

Xác suất của một biến cố bất kỳ sẽ bằng với tổng

các xác suất của các kết quả của thí nghiệm
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MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN 
CỦA XÁC SUẤTCỦA XÁC SUẤT

 Phần bù/phụ của biến cố

• Phần phụ của biến cố A là biến cố chứa tất cả kết

quả của mẫu mà không thuộc về A

109

quả của mẫu mà không thuộc về A

• P(A) = 1 – P(Ac)

Biến cố Biến cố AA AAcc

Không gian mẫu SKhông gian mẫu S

MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN 
CỦA XÁC SUẤTCỦA XÁC SUẤT

 BIến cố HỘI của 2 biến cố: A  B
A  B là biến cố chứa tất cả các kết quả của 
thí nghiệm thuộc A hoặc B, hoặc cả hai

110

Biến cố Biến cố AA Biến cốBiến cốBB

Không gian mẫu SKhông gian mẫu S

MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN 
CỦA XÁC SUẤTCỦA XÁC SUẤT

 Biến cố GIAO của 2 biến cố: A  B 
A  B là biến cố chứa tất cả các kết quả của 
thí nghiệm thuộc A và B

Không gian mẫu SKhông gian mẫu S

111

Phần giaoPhần giao

Biến cố Biến cố AA Biến cố Biến cố BB

Không gian mẫu SKhông gian mẫu S
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MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN MỘT SỐ MỐI QUAN HỆ CĂN BẢN 
CỦA XÁC SUẤTCỦA XÁC SUẤT

 Phép cộng xác suất
• P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B)

• BIến cố cách biệt

112

• Hai biến cố dược gọi là cách biệt nếu hai biến cố 

không có các điểm ở phần giao.

• A và B  là hai biến cố cách biệt: P(A  B) = 0

• Phép cộng xác suất đối với hai biến cố cách biệt

• P(A  B) = P(A) + P(B)

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆNXÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

 Xác suất có điều kiện

hay

 
)B(P

BAP
)B\A(P




 BAP

113

 Các biến cố độc lập

Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì:

P(A\B) = P(A) hay P(B\A) = P(B)

 
)A(P

BAP
)A\B(P




XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆNXÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

 Phép nhân xác suất

• P(A  B) = P(B). P(A\B) = P(A). P(B\A)

ấ ố ế ố

114

• Phép nhân xác suất đối với hai biến cố độc lập

P(A  B)  = P(A). P(B)
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ĐỊNH LÝ BAYESĐỊNH LÝ BAYES

 Các xác suất tiên nghiệm: Các ước lượng ban 

đầu về xác suất của các biến cố 

 Xác suất hậu nghiệm: Các xác suất được sửa lại 

115

ậ g ệ ợ ạ

của các biến cố dựa trên các thông tin bổ sung 

 Định lý Bayes

)B(P

)BA(P

)A\B(P)A(P)A\B(P)A(P

)A\B(P)A(P
)B\A(P 1

2211

11
1







CHƯƠNG 5CHƯƠNG 5

PHÂN PHỐI XÁC SUẤTPHÂN PHỐI XÁC SUẤT

116

PHÂN PHỐI XÁC SUẤTPHÂN PHỐI XÁC SUẤT

RỜI RẠCRỜI RẠC

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Các biến ngẫu nhiên

 Các phân phối xác suất rời rạc

ế

117

 Giá trị kỳ vọng và phương sai của biến rời rạc

 Phân phối xác suất nhị thức

 Phân phối xác suất Poisson
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BIẾN NGẪU NHIÊNBIẾN NGẪU NHIÊN

 Biến ngẫu nhiên

Một biến ngẫu nhiên là một mô tả bằng số của 
kết quả của thí nghiệm

118

q g ệ

 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Một biến ngẫu nhiên rời rạc có thể nhận một số 
đếm được của các giá trị trong một khoảng 

BIẾN NGẪU NHIÊNBIẾN NGẪU NHIÊN

 Biến ngẫu nhiên liên tục

Một biến ngẫu nhiên liên tục được giả định có 

thể nhận mọi giá trị trong một khoảng

119

thể nhận mọi giá trị trong một khoảng

Mọi giá trị có thể có trong khoảng này

2     3     4     5      6     7     8  X

X: height, in feet

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC

 Phân phối xác suất đối với một biến ngẫu 
nhiên sẽ mô tả làm thế nào các xác suất được 
phân phối theo các giá trị của biến ngẫu nhiên

120

 Một phân phối xác suất đối với một biến 
ngẫu nhiên rời rạc X là một danh sách các giá 
trị có thể có của biến X và các xác suất tương 
ứng 
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC

Một phân phối xác suất có thể được trình bày 
dưới dạng:
• Bảng

Đồ thị (Đồ thị tầ ố)

121

• Đồ thị (Đồ thị tần số)

• Công thức (Hàm số) 

x 1 2 3 4 5 6
P (x) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

1    2    3   4    5   6

1/6
X

ác
 s

uấ
t

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC

 Hàm xác suất rời rạc f(x) là một hàm xác định xác suất 

đối với mỗi giá trị của biến X

f(x) = Prob (X=x)

122

 Các điều kiện yêu cầu đối với hàm xác suất rời rạc 

• 0  f(x)  1

•  f(x) = 1

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT RỜI RẠC

Hàm phân phối xác suất rời rạc đều

f(x) = 1/n

123

n = số các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên rời rạc
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GIÁ TRỊ KỲ VỌNG và PHƯƠNG SAI GIÁ TRỊ KỲ VỌNG và PHƯƠNG SAI 
của BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠCcủa BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

 Giá trị kỳ vọng

E (x) =  =  x * f(x)

 Phương sai

124

Var (x) = 2 =  (x - )2 * f(x)

or

2 =  x2 * f(x) - 2

 Độ lệch chuẩn

2

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨC

 Một thí nghiệm nhị thức

Một thí nghiệm nhị thức có 4 tính chất:

• Thí nghiệm gồm có một chuỗi n lần thử tương tự

125

• Hai kết quả có thể có cho mỗi lần thử: thành công và 
thất bại

• Xác suất của thành công, p, không thay đổi ở lần thử 
này sang lần thử khác. Vì vậy, xác suất của thất bại, 
1-p, không thay đổi ở lần thử này sang lần thử khác

• Các lần thử độc lập với nhau

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨCPHÂN PHỐI XÁC SUẤT NHỊ THỨC

 Hàm xác suất nhị thức

  xnx p1p
x

n
)x(f 
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 Giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối 

xác suất nhị thức

• Giá trị kỳ vọng: E(x) =  = np

• Phương sai: 2 = np (1-p)
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSONPHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSON

 Các tính chất của Thí nghiệm Poisson 

• Xác suất của một sự kiện sẽ giống nhau cho bất kỳ

2 kh ả ó ù độ dài

127

2 khoảng có cùng độ dài

• Việc xảy ra hay không xảy ra trong 1 khoảng bất kỳ

sẽ độc lập với việc xảy ra hay không xảy ra trong 1

khoảng bất kỳ khác

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSONPHÂN PHỐI XÁC SUẤT POISSON

 Hàm xác suất Poisson

 = Giá trị kỳ vọng hay số trung bình của sự kiện trong 

!x

e
)x(f

x 


128

 ỳ g y g g
một khoảng.

 Giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác 
suất Poisson 
 Giá trị kỳ vọng: E(x) = 

 Phương sai: Var(x) = 

CHƯƠNG  6CHƯƠNG  6

PHÂN PHỐI XÁC SUẤTPHÂN PHỐI XÁC SUẤT

129

PHÂN PHỐI XÁC SUẤTPHÂN PHỐI XÁC SUẤT

LIÊN TỤCLIÊN TỤC
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NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Giới thiệu

 Phân phối xác suất đều

130

 Phân phối xác suất chuẩn

 Tính gần đúng phân phối chuẩn cho phân phối 

nhị thức

GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU

 Một biến ngẫu nhiên liên tục là một giá trị ngẫu 
nhiên có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một 
khoảng hay tập hợp các khoảng

131

 Một Phân phối xác suất đối với một biến ngẫu 
nhiên liên tục được đặc trưng bởi một  Hàm mật 
độ xác suất (Probability Density Function –
PDF)

GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU

 Các diện tích dưới đường cong mật độ xác suất 
lá các xác suất f(x)

ty

132

a b

x

SD
en

si


b

a

dx)x(fS)bXa(P
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GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU

 Một số các phân phối xác suất phổ biến đối với 

biến liên tục:

Phân phối đều (Uniform Distribution)

133

• Phân phối đều (Uniform Distribution)

• Phân phối chuẩn (Normal Distribution)

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀUPHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU

 Hàm mật độ xác suất của phân phối đều





 


elsewhere0

bxa for
ab

1
)x(f

f(x)
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 elsewhere0( )

x

D
en

si
ty

h

a b

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀUPHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU

 Giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối đều

bab 
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12

ab
dx)x(fx)x(Var

2

ba
dx)x(f.x)x(E

2b

a

22

a
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 Hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn
 

2

2

2

x

e
2

1
)x(f 
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Với
 = Trung bình

 = Độ lệch chuẩn

 = 3.14159

e = 2.71828

X  N (, 2)

2 

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 Đường cong chuẩn

• Dạng của f(x) đối xứng, giống dạng hình chuông

ẩ ố

137

• Đường cong chuẩn có 2 tham số,  và . Chúng 

xác định vị trí và dạng của phân phối

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

1  2  3

138

1 2 3
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

1

139

X

2

1 < 2

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN
f(x)

S

140

a b
x

S

P( a < X < b) = S

P ( -  < X <  + )     = 68.26%

P ( - 2 < X <  + 2) = 95.44%

P ( - 3 < X <  + 3) = 99.72%

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa

• Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa là một phân phối chuẩn 

có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1

141

• Một biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hóa Z là một biến tuân

theo phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa

Z  N (0,12)
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 Một biến chuẩn chuẩn hóa 

Nếu X  N (, 2) thì biến chuẩn chuẩn hóa Z có trung 
bình bằng 0, phương sai bằng 1 và Z  N (0, 12)

142





X

Z

a b
x

f(x)

S

 - 3  - 2 -  + +2 +3

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

f(x)

143

Z

S

-3         -2        -1     Za 0          1   Zb 2           3

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 X  N(, 2) Z  N (0, 12)



X

Z

144

 P (a < X < b) = P (Za < Z < Zb) = S





a

Za 



b

Zb
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PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨNPHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN

 Sử dụng bảng diện tích của đường cong chuẩn 
để tìm giá trị của S f(x)

145

Z S        or S Z

z

S

-3      -2          -1           0         1         2          3

Using table Using table

TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN 
CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨCCHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

 Khi chúng ta gặp một vấn đề của phân phối nhị 
thức với số lần thử lớn, chúng ta có thể muốn 
tính gần đúng xác suất  của phân phối nhị thức 

146

• n > 20

• np  5

• n(1-p)  5

 Với n cho trước, tính gần đúng phân phối chuẩn 
cho phân phối nhị thức sẽ tốt nhất khi p= 0.5

TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN 
CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨCCHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

 Khi sử dụng phân phối chuẩn tính gần đúng cho 
phân phối nhị thức, chúng ta đặt

 = np

147

Vào trong định nghĩa của đường cong chuẩn

)p1(np 
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TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN 
CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨCCHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC

 Nhân tố điều chỉnh liên tục là giá trị 0.5, nghĩa là 

cộng hoặc trừ vào giá trị của X khi sử dụng 

148

phân phối xác suất chuẩn liên tục để tính gần 

đúng cho phân phối xác suất nhị thức rời rạc

CHƯƠNG 7CHƯƠNG 7

LẤY MẪULẤY MẪU

149

LẤY MẪULẤY MẪU

vàvà

PHÂN PHỐI MẪUPHÂN PHỐI MẪU

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Giới thiệu vấn đề lấy mẫu

 Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản

 Ước lượng điểm

150

 Giới thiệu phân phối mẫu

 Phân phối mẫu của trung bình mẫu 

 Phân phối mẫu của tỉ lệ mẫu

 Các tính chất của ước lượng điểm

 Các phương pháp lấy mẫu khác
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GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪUGIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪU

 Một Tổng thể là tập hợp tất cả các phần tử cần 

quan tâm trong một nghiên cứu. 

151

 Một Mẫu là một tập hợp con của tổng thể.

 Mục đích của thống kê suy diễn là thu thập 

thông tin về tổng thể từ các thông tin có trong 

mẫu.

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪUGIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪU

Lấy mẫu 
ngẫu nhiên

Tổng thể
N (Cỡ) Mẫu

152

Ước lượng
Kiểm định 
Giả thuyết

N (Cỡ)
 (Trung bình)
 (Độ lệch    
chuẩn)
p (Tỉ lệ)

Mẫu
n 

s 
x

p

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪUGIỚI THIỆU VẤN ĐỀ LẤY MẪU

 Các trị thống kê mẫu: Một đặc trưng của mẫu, 

như là trung bình mẫu    , độ lệch chuẩn mẫu s, x

153

tỉ lệ mẫu    .Giá trị của trị thống kê mẫu được 

dùng để ước lượng giá trị tham số của tổng thể

p
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LẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢNLẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢN

 Định nghĩa của mẫu ngẫu nhiên đơn giản và quá 

trình lựa chọn một the mẫu ngẫu nhiên đơn giản 

tùy thược vào tổng thể là hữu hạn hay vô hạn. 
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 Tổng thể hữu hạn thường được định nghĩa 

bằng một danh sách.

 Tổng thể vô hạn thường được định nghĩa là 

một quá trình đang diễn ra. Các phần tử của 

tổng thể vô hạn có thể không liệt kê được

LẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢNLẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢN

 Lấy mẫu từ tổng thể hữu hạn
• Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản cỡ mẫu n từ tổng thể 

hữu hạn cỡ N là một mẫu được chọn sao cho mỗi 
mẫu có thể với cỡ mẫu n đều có cùng xác suất được
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mẫu có thể với cỡ mẫu n đều có cùng xác suất được 
chọn

• Số mẫu ngẫu nhiên đơn giản cỡ mẫu n khác nhau từ 
tổng thể hữu hạn cỡ N là:

)!nN(!n

!N



LẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢNLẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢN

 Lấy mẫu từ tổng thể hữu hạn
• Lấy mẫu không thay thế: Khi một phần tử được 

chọn vào mẫu thì nó được lấy ra khỏi tổng thể và 
không thể được chọn lần thứ hai

156

không thể được chọn lần thứ hai

• Lấy mẫu có thay thế : Khi một phần tử được chọn 
vào mẫu thì nó được bỏ trở lại tổng thể. Một phần tử 
được lựa chọn lần trước thì nó có thể được lựa chọn 
lần nữa và vì vậy phần tử đó có thể xuất hiện trong 
mẫu hơn một lần
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LẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢNLẤY MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢN

 Lấy mẫu từ tổng thể vô hạn

Một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một tổng thể 

vô hạn là một một được chọn phải thỏa mãn

157

vô hạn là một một được chọn phải thỏa mãn 

các điều kiện sau: 

• Mỗi phần tử được chọn phải đến từ cùng một tổng 

thể

• Mỗi phần tử được chọn một cách độc lập

ƯỚC LƯỢNG ĐIỂMƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

 Trong Ước lượng điểm chúng ta sử dụng dữ liệu từ 
mẫu để tính một giá trị của trị thống kê mẫu và dựa 
vào đó cung cấp một ước lượng về một tham số 
của tổng thể
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của tổng thể

 Ước lượng điểm là một trị thống kê mẫu, như là     , 
s hay     cung cấp ước lượng điểm về tham số của 
tổng thể, ,  và p.

x
p

GIỚI THIỆU PHÂN PHỐI MẪUGIỚI THIỆU PHÂN PHỐI MẪU

 Phân phối xác suất của bất kỳ trị thống kê mẫu cụ 
thể được gọi là phân phối mẫu của trị thống kê.

 Phân phối xác suất của      được gọi là phân phối 
mẫu của .Kiến thức về phân phối mẫu này và

x
x
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mẫu của     .Kiến thức về phân phối mẫu này và 
các tính chất của nó sẽ cho phép chúng ta phát 
biểu về xác suất để cho trung bình của mẫu     gần 
bằng với trung bình của tổng thể .

 Trong thực tế, chúng ta chỉ chọn một mẫu ngẫu 
nhiên đơn giản từ tổng thể

x

x
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PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA

 Phân phối mẫu của 

Phân phối mẫu của      là phân phối xác suất của 
ấ ể ẫ

x

x

x
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tất cả các giá trị có thể của trung bình mẫu

 Giá trị kỳ vọng của 

E(    ) = 

x

x

x

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA x

Tổng thể 
với trung 

Một mẫu ngẫu nhiên đơn 
giản với n phần tử được 

h từ tổ thể

161

g
bình μ = ? chọn từ tổng thể

Tổng kết của dữ liệu mẫu 
cung cấp một giá trị trung 
bình mẫu   X

Giá trị     được dùng 
để suy diễn về giá trị  

µ

X

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA

 Độ lệch chuẩn của 
 Tổng thể vô hạn hay không biết N

x

x

nX
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 Tổng thể hữu hạn hay biết N

 Với   là nhân tố điều chỉnh tổng thể hữu hạn

1N

nN

n
x 




1N

nN
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 Độ lệch chuẩn của 
• Bỏ qua nhân tố điều chỉnh tổng thể hữu hạn khi 

n/N  0.05

Sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của một ước lượng

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA x

x
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• Sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của một ước lượng 
điểm

• xbar được xem như sai số chuẩn của trung bình

 Phân phối của 
• Câu hỏi: Phân phối xác suất của      là gì?

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA x

x
x
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 Định lý giới hạn trung tâm
• Phân phối của tổng thể được biết là phân phối 

chuẩn

X  N (, 2)  N (, 2/n) x

 Định lý giới hạn trung tâm
• Trong việc chọn các mẫu ngẫu nhiên đơn giản cỡ 

mẫu n từ một tổng thể, phân phối mẫu của trung 
bình mẫu có thể gần đúng tuân theo phân phối

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA x

x

165

bình mẫu  có thể gần đúng tuân theo phân phối 
chuẩn khi cỡ mẫu đủ lớn.

• X ~ Bất kỳ phân phối nào

• Không biết phân phối 

xác suất tổng thể

• Cỡ mẫu lớn

(N>30)

x

 N (, 2/n)X



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 56

  N (, 2/n) Z  N (0,12)
với

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA x

X

x 
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n/
x 


PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA

 Phân phối mẫu của

Phân phối mẫu của       là phân phối xác suất 
ấ ể ẫ

p

p

p
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của tất cả các giá trị có thể của tỉ lệ mẫu

 Giá trị kỳ vọng của 

E(    ) = p

p

p

p

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA p

Tổng thể 
với tỉ lệ p 

= ?

Một mẫu ngẫu nhiên đơn 
giản với n phần tử được 

chọn từ tổng thể

168

Tổng kết của dữ liệu mẫu 
cung cấp một giá trị trung 
bình mẫu p

Giá trị     được dùng 
để suy diễn về giá trị

p

p



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 57

 Độ lệch chuẩn của 
• Tổng thể vô hạn: 

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA p

p

n

)p1(p
p
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• Tổng thể hữu hạn:

 Bỏ qua nhân tố điều chỉnh tổng thể hữu hạn

khi n/N < 0.05

1N

nN

n

)p1(p
p 




1N

nN




 Dạng phân phối mẫu của 

Phân phối mẫu của      có thể gần đúng tuân 
ố ấ ẩ ẫ

PHÂN PHỐI MẪU CỦAPHÂN PHỐI MẪU CỦA p

p

p
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theo phân phối xác suất chuẩn khi cỡ mẫu lớn

• np  5

• n(1 – p)  5

TÍNH CHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG ĐIỂMTÍNH CHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

Gọi

 = tham số tổng thể được quan tâm 

= trị thống kê mẫu hay ước lượng điểm của 
Khô thiê lệ h

̂
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 Không thiên lệch

Trị thống kê mẫu     là một ước lượng không thiên lệch 
của tham số tổng thể  nếu

E(    ) = 
 Độ thiên lệch (Bias)

Bias (   ) = E(    ) - 

̂

̂

̂ ̂
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TÍNH CHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG ĐIỂMTÍNH CHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

 Độ hữu hiệu

Cho hai ước lượng điểm không thiên lệch của tham số 
tổng thể, ước lượng điểm với độ lệch chuẩn nhỏ hơn     
được xem là hiệu quả hơn      nếu:

1̂
2̂

172

ợ ệ q

Var (     ) < Var (     )

 Độ nhất quán

Một tính chất của ước lượng điểm được trình bày khi các 
cỡ mẫu lớn hơn sẽ cung cấp các ước lượng điểm gần 
với tham số của tổng thể

2

2̂1̂

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KHÁCCÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KHÁC

 Lấy mẫu hệ thống

Một phương pháp lấy mẫu xác suất theo đó chúng ta sẽ 
chọn một cách ngẫu nhiên một trong k phần tử đầu tiên 
và sau đó chọn mỗi phần tử thứ k kế tiếp
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và sau đó chọn mỗi phần tử thứ k kế tiếp

 Lấy mẫu thuận tiện

Một phương pháp lấy mẫu phi xác suất theo đó các 
phần tử được chọn vào mẫu dựa trên cơ sở thuận tiện

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KHÁCCÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KHÁC

 Lấy mẫu phán đoán

Một phương pháp lấy mẫu phi xác suất theo đó các 
phần tử được chọn vào mẫu dựa trên sự phán đoán của 
người thực hiện nghiên cứu
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người thực hiện nghiên cứu
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CHƯƠNG 8CHƯƠNG 8

ỚC Ợ G OẢ GỚC Ợ G OẢ G
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ƯỚC LƯỢNG KHOẢNGƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Ước lượng khoảng của trung bình tổng thể: biết 
 Ước lượng khoảng của trung bình tổng thể: không 

ế
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biết 
 Xác định cỡ mẫu

 Ước lượng khoảng của tỉ lệ tổng thể

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 

 Ước lượng khoảng là một ước lượng của một 

tham số của tổng thể theo đó cung cấp một 

177

khoảng được tin là sẽ chứa giá trị của tham số 

 Trường hợp cỡ mẫu lớn: n  30

 Trường hợp cỡ mẫu nhỏ: n < 30



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 60

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 

 Dạng tổng quát của ức lượng khoảng là:

Ước lượng điểm  Biên của sai số
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 Biên của sai số là giá trị cộng và trừ vào ước 
lượng điểm để tạo ra một khoảng tin cậy

 Để tạo ra một khoảng tin cậy của , thì cả  và s 
phải được sử dụng để tính biên của sai số 

f(x)

S /21-

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 
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P( Z > Z/2) = /2
P( Z < -Z/2) = /2
P( -Z/2 < Z < Z/2) = 1-

Z/2: là giá trị của biến phân phối chuẩn chuẩn hóa tương ứng với 
một diện tích /2 ở dưới đuôi phía trên của phân phối 

-z/2 z/2
x

S /2

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA      
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 








 



  1Z

n/

x
ZP

22
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 1
n

Zx
n

ZxP

n/

22
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 Tính ước lượng khoảng: biết 

Với

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 

Zx
2
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Với: 
• (1-) là độ tin cậy
• x là ước lượng điểm của 

• là biên của sai số

• Cỡ mẫu lớn (n  30)  dùng công thức này

n2

n
Z

2


 

 CÁC GIÁ TRỊ CỦA Z/2 ĐỐI VỚI CÁC MỨC 
TIN CẬY ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN NHẤT 

 
Mứ ti ậ

  
/2

 
Z

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 
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Mức tin cậy  /2 Z/2 

90% 
95% 
99% 

.10 

.05 

.01 

.050 
.0.25 
.005 

1.645 
1.960 
2.576 

 

 Tính ước lượng khoảng: biết 
 Biên của sai số là giá trị cộng và trừ vào ước lượng 
điểm để tạo ra một khoảng tin cậy

ố

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA  
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: BIẾT 
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• Khoảng tin cậy: Một khoảng tin cậy 100(1 - )% đối với 
trung bình của phân phối chuẩn  là
















 








 
 

n
Zx,

n
Zx

22
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ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 

 Nếu không biết , độ lệch chuẩn của mẫu s 
được dùng để ước lượng độ lệch chuẩn của 
tổng thể  và khoảng tin cậy thích hợp sẽ dựa 
trên một phân phối xác suất được gọi là phân

184

trên một phân phối xác suất được gọi là phân 
phối t

 Trị thống kê t:

n/s

x
t




 Trị thống kê t sẽ tuân theo một Phân phối 
Student’s t, với độ tự do df

df = n - 1

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 
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 Phân phối t thường được được dùng với phân 
phối cỡ mẫu nhỏ của

 If n  N then t # Z

x

Phân phối chuẩn chuẩn 
hóa Z

Đường cong t với bậc 
tự do là 20

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 
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t

tự do l 20
Đường cong t với 
bậc tự do là 10

Phân phối t
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 Ước lượng khoảng của một trung bình tổng thể: 
không biết 

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TRUNG BÌNH TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 

s
tx 

187

 Cỡ mẫu nhỏ (n < 30) và tổng thể tuân theo một phân phối 
chuẩn hoặc gần chuẩn  cũng dùng công thức này

n
tx

2


TỔNG KẾT CÁC THỦ TỤC ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG ĐỐI VỚI TỔNG KẾT CÁC THỦ TỤC ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG ĐỐI VỚI 
TRUNG BÌNH TỔNG THỂTRUNG BÌNH TỔNG THỂ

Có thể giả sử độ lệch 
chuẩn của tổng thể 

đã biết?

Có Không

Dùng độ lệch chuẩn 
của mẫu s để ước 

188

lượng 

n

s
tx 2/

Dùng 

Trường hợp không biết 

x z
n

 


/2

Dùng

Trường hợp biết 

XÁC ĐỊNH CỠ MẪUXÁC ĐỊNH CỠ MẪU

 Gọi E = biên của sai số kỳ vọng

n
ZE

2
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 Cỡ mẫu đối với ước lượng khoảng của một 
trung bình của tổng thể

 Cỡ mẫu đối với không biết 

 
2

22

E

Z
n 2






 
2

22

E

sZ
n 2
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ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TỈ LỆ TỔNG THỂTỈ LỆ TỔNG THỂ

n/)p1(p

p)p(E

p 
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 Ước lượng khoảng của tỉ lệ tổng thể

hay
p2

Zp  

n/)p1(pZp
2

 

 Xác định cỡ mẫu
Gọi E = biên của sai số kỳ vọng

ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CỦA 
TỈ LỆ TỔNG THỂTỈ LỆ TỔNG THỂ

n/)p1(pZE
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2

2

E

)p1(pZ
n

n/)p1(pZE

2

2










CHƯƠNG 9CHƯƠNG 9

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

192

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
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NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH

 Phát triển giả thuyết không và giả thuyết khác

 Các sai lầm loại I và loại II

193

 Kiểm định một-phía về trung bình của tổng thể: biết 
 Kiểm định hai-phía về trung bình của tổng thể: biết 
 Kiểm định về trung bình của tổng thể: không biết 
 Kiểm định về tỉ lệ của tổng thể

PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 
KHÔNG và GIẢ THUYẾT KHÁCKHÔNG và GIẢ THUYẾT KHÁC

Giả thuyết

• Giả thuyết là một giả sử hay phát biểu về các tham số 
của tổng thể; Nó có thể đúng hoặc sai

194

Giả thuyết Không (H0)

• H0  là một phát biểu (đẳng thức hoặc bất đẳng thức) liên 
quan đến tham số của tổng thể

• H0  là một giả định đúng trong thủ tục kiểm định giả 
thuyết 

• Một tuyên bố của nhà sản xuất thường bị nghi ngờ và 
được phát biểu trong H0

PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT KHÔNG PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT KHÔNG 
và GIẢ THUYẾT KHÁCvà GIẢ THUYẾT KHÁC

Giả thuyết khác (Ha)

•Ha là phát biểu ngược với H0

•Ha được kết luận là đúng nếu H0 bị bác bỏ

195

a ợ ậ g 0 ị

•Nhà nghiên cứu mong muốn ủng hộ Ha và nghi ngờ H0

Tổng kết các dạng của giả thuyết Không và giả thuyết khác

• H0 :  = 0 or H0 :   0 or H0 :   0

• Ha :   0 Ha :   0 Ha :   0

Nhiệm vụ của tất cả kiểm định giả thuyết hoặc là bác bỏ H0 hay không bác bỏ
H0 (  Accept H0 )
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CÁC SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI IICÁC SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI II

Sai lầm loại I là sai lầm của việc bác bỏ H0 khi nó đúng

Sai lầm loại II là sai lầm của việc không bác bỏ H0 khi nó sai

196

� CÁC KẾT LUẬN ĐÚNG VÀ SAI TRONG KIỂM ĐỊNH GIẢ 

THUYẾT

� Điều kiện của tổng thể

� H0 đúng      H0 sai

CÁC SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI IICÁC SAI LẦM LOẠI I VÀ LOẠI II

 là xác suất của sai lầm loại I
• = P( Bác bỏ H0 / H0 đúng ) = P(Sai lầm loại I )

• được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định, 0.01 <  < 0.1

197

•Thường chọn  = 0.05

 là xác suất của sai lầm loại II
• = P( Không bác bỏ H0 / H0 sai ) = Sai lầm loại II )

•(1-) = P(Bác bỏ H0 / H0 sai) = Năng lực của kiểm định

• càng nhỏ thì  càng lớn

MIỀN BÁC BỎMIỀN BÁC BỎ

Một miền bác bỏ R định rõ các giá trị của trị thống kê
sẽ chỉ dẫn cho chúng ta bác bỏ H0

198

Kiểm dịnh 2-phía

H0 :  = 0

Ha :   0

�Không bác bỏ

�H0�Bác bỏ H0 �Bác bỏ H0

�-Z/2

�Z

�Z/2

�/2 �/2

�f(x)
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MIỀN BÁC BỎMIỀN BÁC BỎ

Kiểm định 1-phía

H0 :   0 H0 :   0

Ha :   0 Ha :   0

199

�

�Bác bỏ H0
�Không bác bỏ H0

�-Z

�Z

�Bác bỏ H0

�Z

�

�Z

�Không bác bỏ H0

KIỂM ĐỊNH 1KIỂM ĐỊNH 1--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Giả thuyết

Trường hợp 1 Trường hợp2

H :    H :   

200

H0 :   0 H0 :   0

Ha :   0 Ha :   0

Trị thống kê

nσ/

X
Z 0

μ


KIỂM ĐỊNH 1KIỂM ĐỊNH 1--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Phương pháp p-value

p-value

201

p-value là xác suất, được tính từ trị thống kê, đo lường mức 
độ ủng hộ (hay không ủng hộ) cung cấp bởi mẫu đối với giả 
thuyết H0

Tiêu chí p-value đối với kiểm định giả thuyết

Bác bỏ H0 nếu p-value < 
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KIỂM ĐỊNH 1KIỂM ĐỊNH 1--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Phương pháp giá trị tới hạn
(Qui tắc bác bỏ)

Bác bỏ H0 nếu Z < -Z Bác bỏ H0 nếu Z >Z

202

Bác bỏ H0 nếu Z < Z Bác bỏ H0 nếu Z >Z

�Bác bỏ H0 �Không bác bỏ H0

�-Z

�

�Z

�Bác bỏ H0

�Z

�Z

�

�Không bác bỏ H0

KIỂM ĐỊNH 2KIỂM ĐỊNH 2--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Giả thuyết:

H0 :  = 0

Ha :   0

203

a  0 

Trị thống kê:

n/σ

X
Z 0μ

KIỂM ĐỊNH 2KIỂM ĐỊNH 2--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

p-value đối với kiểm định 2-phía

Trong kiểm định 2-phía, p-value được tính bằng cách nhân 
đôi diện tích ở phần đuôi của phân phối

204

đôi diện tích ở phần đuôi của phân phối

Vì diện tích được nhân đôi nên p-value có thể so sánh trực 
tiếp với  và qui tắc bác bỏ vẫn giống như trước 

Bác bỏ H0 nếu p-value < 
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KIỂM ĐỊNH 2KIỂM ĐỊNH 2--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Phương pháp giá trị tới hạn
(Qui tắc bác bỏ)

205

Bác bỏ Ho nếu Z < -Z/2                              Bác bỏ Ho nếu Z > Z/2

�/2 �/2

�f(x)

�- Z/2 �Z/2

�Không bác bỏ H0

�Bác bỏ H0�Bác bỏ H0

�Z

KIỂM ĐỊNH 2KIỂM ĐỊNH 2--PHÍA VỀ TRUNG BÌNH PHÍA VỀ TRUNG BÌNH 
CỦA TỔNG THỂ: BIẾT CỦA TỔNG THỂ: BIẾT 

Mối liên hệ giữa ước lượng khoảng và kiểm định giả thuyết

Một phương pháp khoảng tin cậy để kiểm định giả thuyết dưới dạng:

H0 :  = 0

206

0  0

Ha :   0

Chọn một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ tổng thể và dùng giá trị của 
trung bình của mẫu để phát triển khoảng tin cậy đối với .

Nếu khoảng tin cậy chứa giá trị được giả thuyết 0, thì không bác bỏ   
H0. Nếu không chứa thì bác bỏ H0

n
ZX /2




CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 

•Bước 1: Phát triển H0 và Ha

•Bước 2: Định mức ý nghĩa 

•Bước 3: Thu thập dữ liệu mẫu và tính trị thống kê kiểm định

207

Phương pháp p-value

•Bước 4: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định để tính p-value
•Bước 5: Bác bỏ H0 nếu p-value < 

Phương pháp giá trị tới hạn

•Bước 4: Dùng để xác định giá trị tới hạn và qui tắc bác bỏ
•Bước 5: Dùng giá trị của trị thống kê kiểm định và qui tắc bác bỏ để 

xác định xem có bác bỏ H0 hay không 
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KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA 
TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 

 s được dùng để ước lượng 

 Phân phối t có thể được dùng để suy diễn về 

 Trị thống kê kiểm định là

208

 Trị thống kê kiểm định là

 df = n-1

 Cỡ mẫu nhỏ (n < 30) và tổng thể tuân theo một phân phối    
chuẩn hoặc gần chuẩn  cũng dùng công thức này

ns/

 - X
t 0μ


KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA 
TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 

Kiểm định 1-phía

H0 :   0 H0 :   0

H :  <  H :  > 

209

Ha :  < 0 Ha :  > 0

Bác bỏ H0 nếu t < -t, n-1 Bác bỏ H0 nếu t > t, n-1

Kiểm định 2-phía

H0 :  = 0

Ha :   0

Bác bỏ H0 nếu t < -t/2, n-1 hay nếu t > t/2, n-1

KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA KIỂM ĐỊNH VỀ TRUNG BÌNH CỦA 
TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT TỔNG THỂ: KHÔNG BIẾT 

p-value và phân phối t  
 
 X μ Dùng bảng t 

l

210

 
 
 

Bác bỏ H0 nếu p-value <  

ns/

X
t 0μ

g g
p-value 

df = n-1 
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KIỂM ĐỊNH VỀ TỈ LỆ CỦA TỔNG THỂKIỂM ĐỊNH VỀ TỈ LỆ CỦA TỔNG THỂ

Gọi  p : tỉ lệ của tổng thể

p0 : giá trị cụ thể của giả thuyết đối với tỉ lệ của tổng thể

211

Giả thuyết

Ho : p  p0 H : p  p0 H0 : p = p

Ha : p < p0 H : p > p0 Ha : p  p0

Trị thống kê kiểm định

p

0

σ

pp
Z




n

)p(1p
σ 00

p




KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH 
VỀ TỈ LỆ CỦA VỀ TỈ LỆ CỦA 
TỔNG THỂTỔNG THỂ

�Qui tắc bác bỏ

212

HỒI QUI 

TUYẾN TÍNH ĐƠN

�CHƯƠNG 10
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HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠNHỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

• Mô hồi qui tuyến tính đơn

• Phương pháp bình phương tối thiểu

Hệ số ác định

214

• Hệ số xác định

• Các giả định của mô hình

• Kiểm định mức ý nghĩa

• Sử dụng mô hình hồi qui ước lượng để ước 

lượng và dự đoán

MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNHMÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH

 Mô hình hồi qui tuyến tính đơn là:

 Phương trình mô tả y liên hệ với x như thế nào và một 

số hạng sai số được gọi là mô hình hồi qui.
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yy = = 00 + + 11xx ++

Với:

� 0 và 1 được gọi là các tham số của mô hình,

�  là biến ngẫu nhiên được gọi là số hạng sai số.

PHƯƠNG TRÌNH 

�HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

 Phương trình hồi qui tuyến tính đơnPhương trình hồi qui tuyến tính đơn là: là: 

��EE((yy) = ) = 00 + + 11xx

216

•• EE((yy) ) là giá trị kỳ vọng của là giá trị kỳ vọng của yy đối với giá trị đối với giá trị xx cho trước.cho trước.

•• 11 là độ dốc của đường hồi quilà độ dốc của đường hồi qui

•• 00 là tung độ gốc của đường hồi quilà tung độ gốc của đường hồi qui

•• Đồ thị của phương trình hồi qui là đường thẳng.Đồ thị của phương trình hồi qui là đường thẳng.
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PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH 
HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠNHỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

 Quan hệ tuyến tính đồng biếnQuan hệ tuyến tính đồng biến

��EE((yy))��EE((yy))

217
��xx��xx

��Độ dốcĐộ dốc 11

��dươngdương

��Đường hồi quiĐường hồi qui

��Tung độ gốcTung độ gốc

�� 00

��PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH 

��HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠNHỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

 Quan hệ tuyến tính nghịch biếnQuan hệ tuyến tính nghịch biến

��EE((yy))��EE((yy))

Đ ờ hồi iĐ ờ hồi iốố

218

��xx��xx

��Độ dốcĐộ dốc 11

��âmâm

Đường hồi quiĐường hồi quiTung độ gốcTung độ gốc

��00

PHƯƠNG TRÌNH 

�HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

 Không quan hệKhông quan hệ

��EE((yy))��EE((yy))

219

��xx��xx

��Độ dốcĐộ dốc 11

��Bằng 0Bằng 0

��Đường hồi quiĐường hồi qui
��Tung độ gốcTung độ gốc

�� 00
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�PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI 

�TUYẾN TÍNH ĐƠN ƯỚC LƯỢNG

 Phương trình hồi qui tuyến tính đơn ước lượng Phương trình hồi qui tuyến tính đơn ước lượng 

^ b b

220

y^ = b0 + b1x

•• y^  y^  là giá trị ước lượng của y đối với giá trị x cho trước.là giá trị ước lượng của y đối với giá trị x cho trước.

•• bb11 là độ dốc của đườnglà độ dốc của đường

•• bb00 là tung độ gốc của đường.là tung độ gốc của đường.

•• Đồ thị được gọi là đường hồi qui ước lượng.Đồ thị được gọi là đường hồi qui ước lượng.

QUÁ TRÌNH ƯỚC LƯỢNGQUÁ TRÌNH ƯỚC LƯỢNG

��Mô hình hồi quiMô hình hồi qui

��yy = = 00 + + 11xx ++
��Phương trình hồi quiPhương trình hồi qui

��EE((yy) = ) = 00 + + 11xx
Tham số chưa biếtTham số chưa biết

��Dữ liệu mẫuDữ liệu mẫu

��x        yx        y

��xx11 yy11

��.       ..       .
.       ..       .

221

��00, , 11

.       ..       .
��xxnn yynn

��bb00 vàvà bb11

��Ước lượng củaƯớc lượng của

��00 vàvà 11

��Phương trình Phương trình 

��hồi qui ước lượnghồi qui ước lượng

��

��Trị thống kê mẫuTrị thống kê mẫu

��bb00, , bb11

0 1ŷ b b x 

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP 
BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂUBÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

 Tiêu chí bình phương tối thiểu

min (y yi i  )2

222

Với:Với:

yyii = giá trị = giá trị quan sátquan sát của biến phụ thuộc của biến phụ thuộc 

đối với quan sát thứ iđối với quan sát thứ iyyii ^̂ = = giá trị giá trị ước lươngước lương của biến phụ thuộc của biến phụ thuộc 

đối với quan sát thứ I đối với quan sát thứ I 
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 Độ dốc của phương trình hồi qui ước lượng

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP 
BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂUBÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

223

1 2

( )( )

( )
i i

i

x x y y
b

x x

 






�� Tung độ gốc của phương trình hồi qui ước lượngTung độ gốc của phương trình hồi qui ước lượng

��PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP 

��BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂUBÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

0 1b y b x 
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Với:Với:
xxii = giá trị của biến độc lập đối với quan sát thứ i= giá trị của biến độc lập đối với quan sát thứ i

��nn = tổng số quan sát = tổng số quan sát 

��__
��yy = giá trị trung bình của biến phụ thược = giá trị trung bình của biến phụ thược 

��__
��xx = giá trị trung bình của biến độc lập = giá trị trung bình của biến độc lập 

yyii = giá trị của biến phụ thuộc đối với quan sát thứ i= giá trị của biến phụ thuộc đối với quan sát thứ i

��HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠNHỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐƠN

�� Ví dụ:  Doanh số xe hơiVí dụ:  Doanh số xe hơi

225

��Quảng cáo Quảng cáo 

��TVTV

��Doanh số Doanh số 

��xe hơixe hơi
��11

��33

��22

��11

��1414

��2424

��1818

��1717
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PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH 
HỒI QUI ƯỚC LƯỢNGHỒI QUI ƯỚC LƯỢNG

1 2

( ) ( ) 2 0
5

( ) 4
i i

i

x x y y
b

x x
 

  





 Độ dốc của phương trình hồi qui ước lượng
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ˆ 10 5y x 

0 1 2 0 5 ( 2 ) 1 0b y b x    

 Tung độ gốc của phương trình hồi qui ước lượng

 Phương trình hồi qui ước lượng

ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ PHÂN TÁN ĐIỂM VÀ 
ĐƯỜNG XU HƯỚNGĐƯỜNG XU HƯỚNG

    
    
    
    

20

25

30

h
ơ

i
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y = 5x + 10

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4
Quảng cáo TV

D
o

a
n

h
 s
ố

 x
e

 

HỆ SỐ XÁC ĐỊNHHỆ SỐ XÁC ĐỊNH

 Mối liên hệ giữa SST, SSR, SSE

228

Với:Với:

SST = Tổng bình phương toàn phầnSST = Tổng bình phương toàn phần
SSR = SSR = Tổng bình phương hồi quiTổng bình phương hồi qui
SSE = SSE = Tổng bình phương sai sốTổng bình phương sai số

SST    =    SSR    +    SSESST    =    SSR    +    SSE

2( )iy y 2ˆ( )iy y  2ˆ( )i iy y 
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 Hệ số xác địnhHệ số xác định là:là:

�HỆ SỐ XÁC ĐỊNH
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Với:Với:

SSR = Tổng bình phương hồi quiSSR = Tổng bình phương hồi qui

SST = Tổng bình phương toàn phầnSST = Tổng bình phương toàn phần

��rr22 = SSR/SST= SSR/SST

��HỆ SỐ XÁC ĐỊNHHỆ SỐ XÁC ĐỊNH

��rr22 = SSR/SST = 100/114 =  .8772= SSR/SST = 100/114 =  .8772

Mối hệ hồi i ấ h 88%Mối hệ hồi i ấ h 88%

230

Mối quan hệ hồi qui rất mạnh;  88% Mối quan hệ hồi qui rất mạnh;  88% 

��sự biến thiên của doanh số xe hơi có thể được sự biến thiên của doanh số xe hơi có thể được 

��giải thích bởi mối quan hệ tuyến tính giữa giải thích bởi mối quan hệ tuyến tính giữa 

��số quảng cáo trên TV và doanh số xe hơi.số quảng cáo trên TV và doanh số xe hơi.

HỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪUHỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪU

ionDeterminat oft Coefficien ) of(sign 1brxy 

231

2
1  ) of(sign rbrxy 

VớiVới

bb11 = độ dốc của phương trình hồi qui ước lượng= độ dốc của phương trình hồi qui ước lượngxbby 10ˆ 
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2
1  ) of(sign rbrxy 

ấấ ˆ 10 5y x

HỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪUHỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪU

232

Dấu của Dấu của bb11 trong phương trìnhtrong phương trình

là “+”.là “+”.

10 5y x 

= + .8772xyr

��rrxyxy =    +.9366=    +.9366

CÁC GIẢ ĐỊNH VỀ SỐ HẠNG SAI SỐ CÁC GIẢ ĐỊNH VỀ SỐ HẠNG SAI SỐ 

��1.1. Sai số  là biến ngẫu nhiên với trung bình bằng 0

�� 2.2. Phương sai của  , ký hiệu  2, sẽ giống nhau

233

� đối với tất cả các giá trị của biến độc lập.

��3.3. Các giá trị của  là độc lập.

4. Sai số  là biến ngẫu nhiên tuân theo 

� phân phối chuẩn      

KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨAKIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA

�Để kiểm định ý nghĩa của mối quan hệ hồi qui, chúng

�Ta phải tiến hành kiểm định giả thuyết xác định xem

giá trị của 1 có bằng 0 hay không.

234

giá trị của 1 có bằng 0 hay không.
��Hai kiểm định được dùng phổ biến là:

�t Test �và �F Test

��Cả kiểm định t và F đều yêu cầu một ước lượng của

� 2, phương sai của  trong mô hình hồi qui
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 Ước lượng của 

KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨAKIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA

��Trung bình của sai số bình phương (MSE) sẽ cung cấp Trung bình của sai số bình phương (MSE) sẽ cung cấp 

235

  2
10

2 )()ˆ(SSE iiii xbbyyy

��VớiVới

��ss 22 = MSE = SSE/(= MSE = SSE/(n n  2)2)

��Ước lượng củaƯớc lượng của  22, và , và ss22 cũng được sử dụng.cũng được sử dụng.

KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨAKIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA

 Ước lượng của 

•• Để ước lượngĐể ước lượng  chúng ta lấy căn bậc hai củachúng ta lấy căn bậc hai của 22..

236

2

SSE
MSE



n

s

•• Kết quả Kết quả ss được gọi là được gọi là sai số chuẩn của ước lượngsai số chuẩn của ước lượng

 Giả thuyết

KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA:  KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA:  KIỂM ĐỊNH tt

0 1: 0H  

: 0H  
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 Trị thống kê

1: 0aH  

1

1

b

b
t

s
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 Qui tắc bác bỏQui tắc bác bỏ

��KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH tt

ếế

238

VớiVới

tt được dựa trên phân phối tđược dựa trên phân phối t

với bậc tự do là n với bậc tự do là n --2 2 

��Bác bỏBác bỏ HH00 nếu nếu pp--valuevalue << 

��hayhay tt << --tthayhay tt >> tt

��1.  Xác định giả thuyết.1.  Xác định giả thuyết.

��KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH tt

0 1: 0H  

1: 0aH  
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��2.  Xác định mức ý nghĩa2.  Xác định mức ý nghĩa..

��3.  Lựa chọn trị thống kê kiểm định.3.  Lựa chọn trị thống kê kiểm định.

�� = .05= .05

��4.  Qui tắc bác bỏ.4.  Qui tắc bác bỏ. ��Bác bỏ Bác bỏ HH00 nếu nếu pp--valuevalue << .05.05

��hayhay||t|t| > 3.182 (> 3.182 (với độ tự do là 3với độ tự do là 3))

1

1

b

b
t

s


�KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH t

��5.  Tính giá trị của trị thống kê kiểm định.5.  Tính giá trị của trị thống kê kiểm định.

1 5
4.63

1 08b

b
t

s
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��6.  Xác định có bác bỏ 6.  Xác định có bác bỏ HH00 hay khônghay không

��tt = 4.541 cho một diện tích .01 ở phần đuôi= 4.541 cho một diện tích .01 ở phần đuôi

��phía trên. Vì vậy, phía trên. Vì vậy, pp--value nhỏ hơn .02. (Cũng vậy,value nhỏ hơn .02. (Cũng vậy,

��tt = 4.63 > 3.182.)  chúng ta có thể bác bỏ = 4.63 > 3.182.)  chúng ta có thể bác bỏ HH00..

1
1.08bs
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KHOẢNG TIN CẬY CỦA  KHOẢNG TIN CẬY CỦA  11

 Chúng ta có thể dùng một khoảng tin cậy 95%  của Chúng ta có thể dùng một khoảng tin cậy 95%  của 11

để kiểm định các giả th ết ừa mới dùng trongđể kiểm định các giả th ết ừa mới dùng trong

241

 HH00 bị bác bỏ nếu giá trị được giả thuyết củabị bác bỏ nếu giá trị được giả thuyết của 11

không nằmkhông nằm trong khoảng tin cậy củatrong khoảng tin cậy của 11..

để kiểm định các giả thuyết vừa mới dùng trong    để kiểm định các giả thuyết vừa mới dùng trong    

�� kiểm định t.kiểm định t.

 Công thức của khoảng tin cậy đối với 1 là:

KHOẢNG TIN CẬY CỦA  KHOẢNG TIN CẬY CỦA  11

1/2 bt s

242

11 /2 bb t s

VớiVới là giá trị là giá trị tt cho một diện tích làcho một diện tích là

/2 /2 trong phần đuôi phía trên của phân phối trong phần đuôi phía trên của phân phối tt

Với độ tự do là n Với độ tự do là n -- 22

2/t

��bb11 là là 

ước ước 

lượng lượng 

điểmđiểm

��là biên là biên 

của sai của sai 

sốsố

KHOẢNG TIN CẬY CỦA  KHOẢNG TIN CẬY CỦA  11

Bác bỏ Bác bỏ HH00 nếu 0 không nằm trong nếu 0 không nằm trong 

khoảng tin cậy củakhoảng tin cậy của 11..

 Qui tắc bác bỏ

ả ủ

243

��0 0 không nằm trong khoảng tin cậy không nằm trong khoảng tin cậy .  .  

Bác bỏ Bác bỏ HH00

��= 5 +/= 5 +/-- 3.182(1.08) = 5 +/3.182(1.08) = 5 +/-- 3.443.4412/1 bstb 

��or    1.56 to 8.44or    1.56 to 8.44

 Khoảng tin cậy 95% của 1

 Kết luận
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 Giả thuyết

�KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH F

0 1: 0H  

1: 0aH  

244

 Trị thống kê
��FF = MSR/MSE= MSR/MSE

1a

 Qui tắc bác bỏ

�KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH F

Bá bỏBá bỏ HH ếế

245

VớiVới::

FF dựa trên phân phối F với độ tự do là 1dựa trên phân phối F với độ tự do là 1

ở tử số và ở tử số và độ tự do là  n độ tự do là  n -- 2 ở mẫu số2 ở mẫu số

Bác bỏBác bỏ HH00 nếunếu

��pp--valuevalue << 

��hay hay FF >> FF

��1.  Xác định giả thuyết.1.  Xác định giả thuyết.

�KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH F

0 1: 0H  
1: 0aH  

246

��2.  Xác định mức ý nghĩa.2.  Xác định mức ý nghĩa.

��3.  Lựa chọn trị thống kê kiểm định.3.  Lựa chọn trị thống kê kiểm định.

�� = .05= .05

��4.  Qui tắc bác bỏ.4.  Qui tắc bác bỏ. ��Bác bỏ Bác bỏ HH00 nếu nếu pp--valuevalue << .05.05

��hay hay FF >> 10.13 (với 10.13 (với d.fd.f ở tử số ở tử số 

là là 1 và d.f ở mẫu số là 3)1 và d.f ở mẫu số là 3)

��FF = MSR/MSE= MSR/MSE
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�KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA: KIỂM ĐỊNH F

��5.  Tính giá trị của trị thống kê kiểm định.5.  Tính giá trị của trị thống kê kiểm định.

6 Xá đị h ó bá bỏ6 Xá đị h ó bá bỏ HH h khôh khô

��FF = MSR/MSE = 100/4.667 = 21.43= MSR/MSE = 100/4.667 = 21.43

247

6.  Xác định có bác bỏ 6.  Xác định có bác bỏ HH00 hay khônghay không

�� FF = 17.44 cho một diện tích là .025 ở phần đuôi = 17.44 cho một diện tích là .025 ở phần đuôi 

phía trên. Vì vậy, phía trên. Vì vậy, pp--value tương ứng với value tương ứng với FF = 21.43 = 21.43 

sẽ nhỏ hơn 2(.025) = .05.  Vì vậy, chúng ta bác bỏ sẽ nhỏ hơn 2(.025) = .05.  Vì vậy, chúng ta bác bỏ 

HH00..
Chứng cứ thống kê  đủ để kết luận có mối quan hệ Chứng cứ thống kê  đủ để kết luận có mối quan hệ 

có ý nghĩa giữa số lượng quảng cáo TV và doanh số có ý nghĩa giữa số lượng quảng cáo TV và doanh số 
xe hơixe hơi

MỘT VÀI LƯU Ý VỀ MỘT VÀI LƯU Ý VỀ 
GIẢI THÍCH CÁC KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨAGIẢI THÍCH CÁC KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA

 Bác bỏ Bác bỏ HH00: : 11 = 0 và kết luận rằng mối quan hệ = 0 và kết luận rằng mối quan hệ 

giữagiữa xx vàvà yy có ý nghĩa chúng ta không thể kếtcó ý nghĩa chúng ta không thể kết
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 Bởi vì chúng ta có thể bác bỏ Bởi vì chúng ta có thể bác bỏ HH00: : 11 = 0 và= 0 và

�� chứng tỏ có ý nghĩa về thống kê chứng tỏ có ý nghĩa về thống kê , chúng ta không thể kết, chúng ta không thể kết

�� luận có luận có mối quan hệ tuyến tínhmối quan hệ tuyến tính giữa giữa xx và và yy

giữa giữa xx và và yy có ý nghĩa, chúng ta không thể kết có ý nghĩa, chúng ta không thể kết 

luận có luận có mối quan hệ nhân quảmối quan hệ nhân quả giữa giữa xx và và yy

��SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI ƯỚC LƯỢNGSỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUI ƯỚC LƯỢNG

ĐỂ ƯỚC LƯỢNG VÀ DỰ ĐOÁNĐỂ ƯỚC LƯỢNG VÀ DỰ ĐOÁN

 / y t sp yp
  2

 Khoảng tin cậy của E(yp)

249

Với:Với:

hệ số tin cậy là 1hệ số tin cậy là 1 --  vàvà
tt/2 /2 dựa trên phân phối tdựa trên phân phối t
với độ tự do là n với độ tự do là n -- 22

/2 indpy t s

 Dự đoán khoảng tin cậy của yp



Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương 1

TS. Cao Hào Thi 84

Nếu 3 quảng cáo TV được tiến hành trước khi 
bán, chúng ta kỳ vọng trung bình doanh số xe 
hơi là:

ƯỚC LƯỢNG ĐIỂMƯỚC LƯỢNG ĐIỂM
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��̂̂yy = 10 + 5(3) = 25 xe h= 10 + 5(3) = 25 xe hơơii

 Kết quả khoảng tin cậy từ Excel
 D E F G
1 CONFIDENCE INTERVAL
2 x p 3

3 xbar 2.0

4 x -xbar 1 0

��KHOẢNG TIN CẬY CỦA KHOẢNG TIN CẬY CỦA EE((yypp))
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4 x p -xbar 1.0

5 (x p -xbar)2 1.0

6  (x p -xbar)2 4.0

7 Variance of yhat 2.1000
8 Std. Dev of yhat 1.4491
9 t  Value 3.1824

10 Margin of Error 4.6118
11 Point Estimate 25.0
12 Lower Limit 20.39
13 Upper Limit 29.61

Ước lượng khoảng tin cậy 95% của trung bình doanh số Ước lượng khoảng tin cậy 95% của trung bình doanh số 
xe hơi khi 3 quảng cáo TV được thực hiện là:xe hơi khi 3 quảng cáo TV được thực hiện là:

�KHOẢNG TIN CẬY CỦA E(yp)
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��25 25 ++ 4.61  =  20.39 to 29.61 xe hơi4.61  =  20.39 to 29.61 xe hơi
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 Kết quả khoảng dự đoán từ Excel

 H I
1 PREDICTION INTERVAL

�KHOẢNG DỰ ĐOÁN CỦA yp
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2 Variance of y ind 6.76667

3 Std. Dev. of y ind 2.60128

4 Margin of Error 8.27845

5 Lower Limit 16.72

6 Upper Limit 33.28

7

Ước lượng khoảng dự đoán 95% của doanh số xe hơi Ước lượng khoảng dự đoán 95% của doanh số xe hơi 

trong 1 tuần cụ thể khi 3 quảng cáo TV được thực hiện là:trong 1 tuần cụ thể khi 3 quảng cáo TV được thực hiện là:

�KHOẢNG DỰ ĐOÁN CỦA yp
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g q gg q g

��25 25 ++ 8.28  =  16.72 to 33.28 xe h8.28  =  16.72 to 33.28 xe hơơii

�PHÂN TÍCH PHẦN DƯ

 Nếu các giả định về số hạng sai số  không đảm bảo

thì các kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của mối quan hệ 

hồi qui và các kết quả ước lượng khoảng không còn 

255

ˆ
i iy y

 Rất nhiều phân tích phần dư dựa trên Rất nhiều phân tích phần dư dựa trên 

việc khảo sát đồ thị phần dưviệc khảo sát đồ thị phần dư

 Phần dư của quan sát thứ Phần dư của quan sát thứ ii

 Các phần dư sẽ cho thông tin tốt nhất vềCác phần dư sẽ cho thông tin tốt nhất về  ..
hiệu lực
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�ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X

 Nếu giả định phương sai của  giống nhau đối với tất 

cả các giá trị của x được thỏa, và mô hình hồi qui giả 

định là một biểu diễn đầy đủ của mối quan hệ giữ các

256

định là một biểu diễn đầy đủ của mối quan hệ giữ các 

biến, thì 

��Đồ thị phần dư sẽ cho một ấn tượng 
�tổng thể về giải băng các điểm nằm ngang
��

ˆy y

��Dạng tốtDạng tốt

ưư

�ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X
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��xx

��00

��P
hầ

n 
dư

P
hầ

n 
dư

��ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO XĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X

ˆy y

��Phương sai thay đổiPhương sai thay đổi
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��xx

��00

��P
hầ

n 
dư

P
hầ

n 
dư
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�ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X

ˆy y

��Dạng mô hình không thích hợpDạng mô hình không thích hợp
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��xx

��00

��P
hầ

n 
dư

P
hầ

n 
dư

 Phần dư

Observation Predicted Cars Sold Residuals

1 15 -1

�ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X

260

1 15 1

2 25 -1

3 20 -2

4 15 2

5 25 2

��ĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO XĐỒ THỊ PHẦN DƯ THEO X

Đồ thị phần dư

2

3
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-3

-2

-1

0

1

0 1 2 3 4
Quảng cáo TV 
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