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Những lưu ý trước khi học
Phần 1: Kiến thức chung
• Giới thiệu về Internet và công cụ tìm kiếm
• Các bộ phần mềm office (tự học):

– Microsoft Powerpoint (tự học
– Microsoft Excel (Giảng +tự học)
– Microsoft Word (tự học)
– Microsoft Visio (tự học)

• Chemoffice ( Vẽ công thức hóa học) (tự học)

Phần 2: Kiến thức chuyên về xử lý số liệu
Phần mềm xử lý số liệu R

Các phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm và bố trí
thí nghiệm

Khuyến cáo: Sử dụng các phần mềm mã nguồn mở và có
bản quyền
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Nội dung

- Phần mềm mã nguồn mở R
- Các đại lượng thống kê

- Mẫu, tập hợp, biến, đại lượng đo
lường….

- Giả thiết nghiên cứu và thiết kế thí nghiệm
- Một số kiểm định thống kê đơn giản
- Phân tích kết quả bằng đồ thị
- Phân tích phương sai
- Tương quan và Hồi quy tuyến tính

DATA ANALYSIS

Kiến thức chuyên về xử lý số liệu
ü Phần mềm xử lý số liệu R
ü Các phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm
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Yêu cầu 
đối với 
sinh viên

• Thời lượng: 30 tiết
• LT: 03 tiết/tuần
• TH: 5 tiết/tuần
• Hình thức đánh giá

• Kiểm tra giữa kì
30%

• Kiểm tra cuối kì
50%

• Bài tập thường kì (cá nhân, nhóm)       
20%

• Thời gian lên lớp tối thiểu 80%
• Thời gian sinh viên tự học: 150 tiết
• Sinh viên trao đổi và gửi bài tập theo email
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Tài liệu tham khảo
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Tài liệu tham khảo
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Chuẩn đầu ra
• Cài đặt và thao tác được trong phần mềm R
• Trình bày được các khái niệm về thang đo, cỡ mẫu, biến liên 

tục, rời rạc 
• Lựa chọn được loại đồ thị phù hợp để biểu diễn số liệu
• Thực hiện được các phân tích thống kê mô tả và thống kê suy

diễn
• Thực hiện được các tính toán mối quan hệ giữa các đại lượng 

thống kê

• Thiết kế các thí nghiệm hai/nhiều yếu tố một cách hiệu quả
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Nội dung chính
• Bài 1 – Giới thiệu về thống kê và xử lý số liệu

- Giới thiệu về R; Cài đặt R
• Bài 2- Thống kê mô tả và thống kê suy diễn
• Bài 3- Kiểm định thống kê đơn giản
• Bài 4- Phân tích phương sai
• Bài 5- Hồi quy tuyến tính
• Bài 6- Thiết kế thí nghiệm

Bài tập thao tác trên R sẽ được tích hợp vào các nội 
dung giảng dạy mỗi tuần. 
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Xu hướng sử dụng phần mềm

Mã nguồn mở
OPEN SOURCE 

SOFTWARE

www.openoffice.org www.r-project.orgwww.latex-project.org
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INTERNET

Gõ nội 
dung tìm 

kiếm
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Google với chức năng tìm kiếm nâng cao

http://www.google.com/advanced_search

Google Scholar
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Tổ chức
• www.iufost.org
• www.ift.org
• www.fao.org
Tạp chí
• www.sciencedirect.com
• www.wiley.com
• www.springer.com
Thư viện
• www.vnulib.edu.vn
• www.lib.hcmut.edu.vn
• www.lib.hut.edu.vn
• www.lib.agu.edu.vn

• www.lib.iuh.edu.vn
• www.ebook.edu.vn
• www.ebook3000.com
• www.foodnk.com

INTERNET-Công nghệ thực phẩm
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Giới thiệu về thống 
kê và xử lý số liệu
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Thống kê và thiết kế thí nghiệm

• Thống kê là gì? 
• Nghề kỹ sư là làm gì? 
• Vì sao kỹ sư cần học thống kê?
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…and more
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COVID-19 (cập nhật 31/8/2020)
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Giá trị của thống kê và xử lý số liệu
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Example
Làm như thế nào để xác định khối lượng

trung bình của tất cả cá trong hồ?
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An engineer is someone who solves problems of interest 
to society with the efficient application of scientific 
principles by:

• Refining existing products (tinh chỉnh các sản phẩm
hiện hành
• Designing new products or processes (thiết kế sản
phẩm hoạc quy trình mới)

What Engineers Do?

22Sec 1-1 The Engineering Method & Statistical 
Thinking
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The Creative Process

Figure 1-1 The engineering method

23Sec 1-1 The Engineering Method & Statistical 
Thinking
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The field of statistics deals with the collection (thu
thập), presentation (biểu diễn), analysis (phân tích), 
and use (sử dụng) of data (số lieu) to:

• Make decisions

• Solve problems

• Design products and processes

It is the science of data.

Statistics Supports The Creative Process

24Sec 1-1 The Engineering Method & Statistical 
Thinking
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