
MÔN HỌC:  PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU 
1. Tổng số tín chỉ: 02                

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Tô Văn Ban PGS TS BM Toán Khoa CNTT 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước:   Không cần 

- Môn học song hành:     Không cần 

4. Mục tiêu môn học:  

 Cung cấp các khái niệm cơ bản của phân tích hồi quy như hồi quy tuyến tính đơn, bội, 
lựa chọn mô hình hồi quy. Người học cũng được tiếp cận những kỹ thuật phân tích dự báo đơn 

giản mà hiệu quả khi sử dụng phương pháp là trơn mũ, cũng như phương pháp phân tích dự 

báo hiện đại là phương pháp ARIMA. Học viên được làm quen với phân mềm thông kê SPSS 

để có thể sử lý được những số liệu mẫu cũng như số liệu thu thập được của chính mình.  

5. Bộ môn phụ trách:   Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin 

6. Phương tiện đảm bảo:  Phòng học với máy tính đã cài đặt phần mềm SPSS, projector 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 30 tiết 

Chương Nội dung Số tiết  

1 Hồi quy tuyến tính đơn 
1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn 

1.2. Ước lượng hệ số 

1.3. Dự đoán bằng mô hình hồi quy 

1.4. Kiểm tra sự phù hợp 

1.5. Ước lượng và dự đoán 

     1.6. Thực hành trên phần mềm SPSS 

2  

2 Hồi quy tuyến tính bội 
2.1. Phương trình hồi quy 

2.2. Kiểm định giả thuyết 
2.3. Tuyến tính hóa một số mô hình 

2.4. Thực hành 

6  

3 Lựa chọn mô hình hồi quy 
3.1. Đa cộng tuyến 

3.2. Phương sai của sai số thay đổi 
3.3. Tự tương quan 

3.4. Lựa chọn mô hình 

3.5. Thực hành 

2  

4 Phương pháp là trơn mũ 
4.1. Là trơn mũ kép cho quá trình xu thế tuyến tính 

4.2. Là trơn mũ bậc cao 

4.3. Lựa chọn mô hình là trơn 

4  

5 Dự báo theo mô hình ARMA 
5.1. Một số mô hình chuỗi thời gian 

8  



5.2. Ước lượng tham số  
5.3. Kiểm tra sự phù hợp 

5.4. Dự báo 

5.5. Thực hành  

5.6. Quá trình thời vụ 
 Kiểm tra  2  

 Tổng cộng 24  

7.2. Trong đó, phần thực hành, thí nghiệm tại ptn: 6 tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1 Làm quen với phần mềm SPSS 2 2  

2 Phân tích hồi quy 2 2  

3 Dự báo 2 2  

7.3. Câu hỏi chuẩn bị làm tiểu luận  

1. Ước lượng các hệ số chặn, hệ số góc và sai số trong mô hình HQTT đơn 

2. Các kiểm định giả thuyết liên quan đến hệ số chặn, hệ số góc; hệ số xác định trong MH 

HQTT đơn 

3. Mô hình HQTT bội: Dạng quan sát, dạng ma trận của mô hình, ƯL tham số. 

4. Mô hình HQ TT bội: Tính chất của Ư L của tham số, các kiểm định liên quan 

5. ƯL và dự đoán cho MH HQTT bội 

6. Các tiêu chuẩn để lựa chọn MH phù hợp 

7. Tuyến tính hóa một số MH 

8. Đa cộng tuyến, hậu quả của nó, cách phát hiện, cách khắc phục 

9. Các thuộc tính của MH tốt, các loại sai lầm khi lựa chọn MH 

10. Là trơn mũ kép cho QT xu thế tuyến tính 

11. Là trơn mũ bậc cao và lựa chọn MH 

12. ĐN quá trình dừng, nhiễu trắng, lọc tuyến tính 

13. Quá trình tự hồi quy AR(p), điều kiện dừng, điều kiện khả nghịch 

14. Quá trình trung bình động MA(q), điều kiện dừng, điều kiện khả nghịch. 

15. QT tự hồi quy – trung bình trượt ARMA(p,q) 

16. Tóm tắt nhận dạng mô hình ARIMA 

17. Ư L tham số và kiểm tra sự phù hợp của MH 

8. Tài liệu tham khảo: 

           

TT 
Tên tài liệu 

Tình trạng tài liệu 

Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 
TV photo hoặc 

có File Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 

mới 

Đề 
nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 Tô Văn Ban. Mô hình hồi quy. HVKTQS, Hà nội 
2004 

x    

2 Hồ đăng Phúc. Tính toán thống kê bằng phần x x   



mềm SPSS, Viện Toán học, 2006 

3 Tô Văn Ban. Chuỗi thời gian và dự báo, (sẽ xuất 
bản) 

 x  x  

4 D.C. Montgomery, G.C. Runger - Applied 

statistics and probability for engineers – 3th- John 

Wiley & Sons - 2003.  

 x   

5 Ronald I. Wolpule, Probability & Statistics for 

Engineers and Scientists (7
th

 edition), Pearson 

Education International, Prentice Hall, 2002 

 x   

6 D. C. Montgomery, L.A. Johnson, J S. Gardiner. 

Forecasting and Times Series Analysis, Mc 

Graw-Hill, 1990 

 x   

 

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Tiểu luận, bài tập lớn 01 50% 

2 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 01 50% 

 
       CHỦ NHIỆM BỘ MÔN     GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
    (Ký ghi rõ họ tên)                             (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

     PGS.TS  Tô Văn Ban                                       PGS-TS  Tô Văn Ban 


