
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN 

On-line Analytical Processing – OLAP 
(Hướng dẫn sử dụng từ cơ bản đến nâng cao) 

CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Từ trang giới thiệu hệ thống CSDL thống kê KH&CN, để xem các biểu đồ và các 

bảng dữ liệu phân tích, thực hiện thao tác như sau: 

Bước 1: Chọn tên cơ sở dữ liệu 

(Ví dụ: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ). 

Bước 2: Chọn chỉ tiêu phân tích 

(Ví dụ: 2. Nhân lực hoạt động KH&CN). 

Bước 3: Nhấp vào “LINK” để đến trang phân tích nâng cao (bằng công cụ OLAP). 

Bước 4: Nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ để thiết lập các 

biến cột (Columns) và dòng (Rows). 

Lưu ý: Có thể chọn nhiều biến cho dòng, cột nhưng không nên quá 3. 

Bước 5:  - Nhấp vào biểu tượng  để thiết lập kiểu biểu đồ 

Lưu ý: Thiết lập lại Chart Height và Chart Width để tăng kích thước hiển thị biểu đồ 

(Giá trị mặc định ban đầu: Chart Height: 300; Chart Width: 500) 

- Nhấp  để vẽ biểu đồ. 

Bước 6: Nhấp vào biểu tượng  để tải toàn bộ dữ liệu đang hiển thị 

về máy với định dạng Excel. 
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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

Các bước sau đây hướng dẫn cách thực hiện 1 bài phân tích đầy đủ bằng công cụ 

phân tích dữ liệu OLAP: 

 

Đề bài mẫu: Phân tích Tổng số nhân lực hoạt động KH&CN năm 2018 theo trình độ 

chuyên môn (Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học và Cao đẳng) trong các Tổ chức KH&CN bao 

gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cơ sở giáo dục đại học; 

Tổ chức dịch vụ KH&CN. Thực hiện thao tác theo các bước sau: 

 

Bước 1: Chọn Cơ sở dữ liệu CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ (Hình 1) 

Bước 2: Chọn chỉ tiêu phân tích 2. Nhân lực hoạt động KH&CN) (Hình 1). 

 

 

Hình 1: Trang bìa giới thiệu tính năng phân tích dữ liệu trực tuyến của  

Hệ thống thông tin thống kê KH&CN 
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Bước 3: Từ trang bài viết của mục 2. Nhân lực hoạt động KH&CN, nhấp vào 

“LINK” để đến trang phân tích dữ liệu cho nội dung tương ứng (Hình 2) 

 

Hình 2: Trang tổng hợp các nội dung phân tích 
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Bước 4: Nhấp vào công cụ  để xem các biến đang được sử dụng trong 

bảng dữ liệu bên dưới (Hình 3). 

 
Hình 3: Lựa chọn các biến để sử dụng cho phân tích 

 

Kết quả: Bảng tiêu chí phân tích hiển thị trong Hình 4 theo 3 phần: cột (Columns), 

dòng (Rows) và danh sách các biến chưa được sử dụng (Filter). 

Hình 4: Kết quả sau khi thực hiện bước 4 
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Bảng dữ liệu hiển thị mặc định có các biến trên Columns là “Năm” (hiển thị dữ liệu 3 

năm 2016, 2017 và 2018) và “Trình độ chuyên môn”, biến trên Rows là “Nhân lực 

hoạt động KH&CN”, mỗi biến đều có dữ liệu thành phần, nhấp chọn “Năm” để chọn 

dữ liệu năm cần sử dụng. 

Bước 5: Nhấp vào biến “Năm” để chọn năm cần lấy dữ liệu (Năm 2018)  (Hình 5). 

 

Hình 5: Lựa chọn biến cần thao tác 

Bước 6: Bỏ dấu tick ở năm 2016 và 2017 sau đó nhấp OK (Hình 6). 

 
Hình 6: Hoàn tất lựa chọn dữ liệu thành phần 
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Bước 7: Tiếp tục nhấp OK ở bảng điều hướng để hoàn tất việc lựa chọn dữ liệu hiển 

thị ở bảng bên dưới (Hình 7). 

 
Hình 7: Hoàn tất lựa chọn dữ liệu hiển thị trong bảng 

 

Kết quả hiển thị trong bảng là dữ liệu chỉ tính của năm 2018 theo trình độ 

chuyên môn và nhân lực hoạt động KH&CN (Hình 7). 

 
Hình 8: Kết quả sau khi lựa chọn dữ liệu thành phần 
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Ta cần đưa biến Loại hình tổ chức vào bảng dữ liệu, do đó nhấp vào

 và thao tác như sau: 

Bước 8: Nhấp vào biểu tượng Columns ( )/Rows ( ) trong bảng Filter để thêm 

biến vào bảng dữ liệu. Ở đây, để thêm biến “Loại hình tổ chức” vào dữ liệu Rows, 

nhấp vào biểu tượng  để chuyển biến này từ Filter vào Rows (Hình 9). 

 
Hình 9: Thêm biến mới vào bảng dữ liệu 

Bước 9: Nhấp OK để hoàn tất việc lựa chọn dữ liệu (Hình 10). 

 
Hình 10: Hoàn tất thêm biến mới 
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Bước 10 (quan trọng – xem LƯU Ý để biết thêm chi tiết): Để mở dữ liệu thành 

phần của “Loại hình tổ chức”. Trước tiên, cần chọn công cụ  (Hình 11) 

để hệ thống cập nhật hết các dữ liệu. 

 
Hình 11: Chọn công cụ hiển thị chi tiết tất cả dữ liệu thành phần 

Bước 11: Nhấp chọn dấu  trước Tổng số để xem tất cả dữ liệu thành phần của 

mục 1. Tổng số nhân lực hoạt động KH&CN và 2. Số nhân lực hoạt động KH&CN là 

Nữ (Hình 12). 

 

Hình 12: Nhấp chọn mở tất cả dữ liệu thành phần của “Loại hình tổ chức” 
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Hình 13 là kết quả sau khi mở tất cả dữ liệu thành phần của biến Loại hình tổ chức: 

 
Hình 13: Dữ liệu thành phần của “Loại hình tổ chức” 

Khi đã có dữ liệu thành phần của các yếu tố phân tích cần thiết, tiến hành thao 

tác trên bảng điều hướng để loại bớt các biến thành phần không sử dụng. 

Bước 12: Mở bảng , nhấp vào các biến cần lựa chọn dữ liệu thành phần, 

sau đó tiến hành bỏ dấu tick ở các dữ liệu không sử dụng và nhấp OK để hoàn tất 

thao tác chọn dữ liệu (3 thao tác chọn dữ liệu không cần theo thứ tự) (Hình 14). 

 
Hình 14: Lựa chọn dữ liệu thành phần cần sử dụng cho phân tích 
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Bước 13: Nhấp OK trong bảng điều hướng chính để hoàn tất quá trình chọn lọc dữ 

liệu (Hình 15). 

 
Hình 15: Hoàn tất quá trình lựa chọn dữ liệu thành phần cho phân tích 

 

Kết quả trong bảng dữ liệu được hiển thị theo đúng yêu cầu phân tích (Hình 16). 

 
Hình 16: Kết quả lựa chọn dữ liệu theo yêu cầu phân tích 
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Bước 14: Nhấp vào công cụ , biểu đồ được tạo ra tương ứng với các số 

liệu trong bảng dữ liệu đang hiển thị bên dưới (Hình 17).  

 
Hình 17: Vẽ biểu đồ trực tuyến bằng công cụ “Hiển thị biểu đồ” 

 

Kết quả: biểu đồ được hiển thị như Hình 18  

 

Hình 18: Kết quả thực hiện Bước 14 
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Tuy nhiên, biểu đồ chưa hiển thị rõ các cột dữ liệu, ta chọn  để 

thiết lập lại kích thước của biểu đồ (Hình 19). 

 
Hình 19: Cài đặt lại thông số cài đặt biểu đồ 

Từ giá trị mặc định (Cao: 300 pixel; Rộng: 500 pixel), ta thiết lập lại chiều cao 

và chiều rộng của biểu đồ (Cao: 600 pixel; Rộng: 1500 pixel) (Hình 20). 

 
Hình 20: Cài đặt lại thông số chiều dài và rộng của biểu đồ 
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Kết quả sau khi điều chỉnh kích thước hiển thị (Hình 21). 

 
Hình 21: Kết quả sau khi cài đặt lại kích thước biểu đồ 

Để xem các số liệu trên biểu đồ, di chuyển con trỏ chuột vào cột dữ liệu, các số 

liệu tương ứng cột đó sẽ hiện lên (Hình 22). 

 
Hình 22: Xem dữ liệu hiển thị trên biểu đồ 
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Bước 15: Nhấp vào công cụ “Xuất Excel” để tải toàn bộ dữ liệu đang thao tác về máy 

(Hình 23). 

 
Hình 23: Export dữ liệu ra file excel 

Khi mở file excel, thông báo hiện lên, chọn “Yes”. 

 

Dữ liệu xuất ra File Excel tương ứng với dữ liệu đang hiển thị (Hình 24).  

 
Hình 24: Dữ liệu hiển thị khi xuất ra file excel 
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Biểu đồ hiển thị trong file Excel được lấy link từ hệ thống. Sau 1-2 ngày, khi mở 

file, phần biểu đồ sẽ không hiển thị được. 

 

 

Do đó, để lưu biểu đồ này, chọn Save và nhấp chọn “Yes” 

 

 

Khi đó, 1 folder sẽ được tạo ra và hình của biểu đồ được lưu tại đây. 
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PHỤ LỤC 1 – LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỂ DỮ LIỆU HIỂN THỊ ĐẦY ĐỦ 

Bước 10 phải được thực hiện trước khi mở bất kỳ dữ liệu thành phần của các 

biến muốn thêm vào bảng 

Khi hệ thống chưa đọc tất cả dữ liệu thành phần của biến chọn phân tích trước đó, 

nếu sử dụng các thao tác sau sẽ xảy ra lỗi: 

1. Từ Bước 9, nếu xem và chọn lọc dữ liệu thành phần của biến “Loại hình tổ chức” 

(Hình 25), sau đó nhấp vào dấu + ở Tổng số để liệt kê danh sách thì hệ thống sẽ báo 

lỗi (Hình 26). 

 
Hình 25: Lựa chọn dữ liệu thành phần đưa vào bảng dữ liệu bên dưới 
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Hình 26: Hệ thống báo lỗi không hiển thị được dữ liệu thành phần 

2. Từ Bước 10, dùng công cụ  bằng cách nhấp vào ký hiệu  trước 

Tổng số thì dữ liệu thành phần sẽ không hiển thị (Hình 22). 

 

Hình 27: Dữ liệu thành phần của “Loại hình tổ chức” không hiển thị 
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PHỤ LỤC 2 – CÁC TÍNH NĂNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH OLAP 

Các công cụ trong phân tích dữ liệu OLAP (Hình 28): 

 

Hình 28: Chế độ xem dữ liệu mặc định ban đầu 

 

Chú thích các công cụ sử dụng để thao tác: 

STT Hình ảnh Tên gọi Tác dụng 

1 
 

Chọn tiêu chí phân 

tích 

Định nghĩa dòng (row)/ cột (column) và các 

tiêu chí phân tích 

2 
 

Hiển thị SQL Hiển thị câu lệnh SQL sử dụng để lấy dữ liệu 

3 
 

Xoay bảng 
Chuyển cột sang dòng, dòng sang cột (Pivot 

table) 

4 
 

Chọn hiển thị chi tiết  Hiển thị dữ liệu chi tiết tất cả các mục 

5 
 

Chọn hiển thị chi tiết 

mục chọn 
Hiển thị dữ liệu chi tiết chỉ mục được chọn 

6 
 

Hiển thị biểu đồ Ẩn / hiện biểu đồ (chart) 

7 
 

Cài đặt biểu đồ 
Thiết lập các thuộc tính của biểu đồ như dạng 

cột, bánh …, tên hàng, cột … 

8 
 

Xuất Excel Xuất ra file Excel 
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Hình 29: Bảng chọn tiêu chí phân tích 

 

Chú thích các tính năng thao tác: 

TT Hình ảnh Tên gọi Chức năng 

1  Columns Chứa các dữ liệu hiển thị theo cột 

2  Rows Chứa các dữ liệu hiển thị theo dòng 

3  Filter Chứa các dữ liệu chưa sử dụng 

4 
 

 
 

Thay đổi thứ tự hiển thị của dữ liệu trong 

Columns/Rows, chỉ xuất hiện khi 

Columns/Rows có từ 2 biến trở lên 
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PHỤ LỤC 3 – CÁC TÍNH NĂNG CÔNG CỤ CÀI ĐẶT BIỂU ĐỒ 

Các công cụ cài đặt thuộc tính cho biểu đồ (Hình 29): 

 

Hình 29: Thiết lập các thông số cài đặt cho biểu đồ 

 


