
Các tính năng chính và nhược điểm của việc 

Tổng hợp Dữ liệu (Data Aggregation) 

Mục đích của Tổng hợp dữ liệu là chuẩn bị các bộ dữ liệu kết hợp 

để tiếp tục xử lý dữ liệu. Điều này được thực hiện bằng cách biên 

dịch thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau.  Mức độ chi tiết và 

thời gian bỏ phiếu (polling period) là những cân nhắc quan 

trọng. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. Nếu bạn quan tâm đến 

việc tổng hợp dữ liệu, bạn có thể đang làm việc với cơ sở dữ liệu 

hoặc dữ liệu lớn. Tuy nhiên, việc tổng hợp dữ liệu có thể phức tạp 

hơn vẻ ngoài của nó. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về một số 

tính năng chính và nhược điểm của Tổng hợp dữ liệu. 

Thời gian bỏ phiếu (Polling period) 

Bỏ phiếu (Polling) là quá trình mà máy tính hoặc thiết bị điều khiển 

chờ đợi một thiết bị bên ngoài để kiểm tra sự sẵn sàng hoặc trạng 

thái của nó, thường là với phần cứng cấp thấp. Ví dụ: khi máy in 

được kết nối thông qua cổng song song, máy tính sẽ đợi cho đến 

khi máy in nhận được ký tự tiếp theo. Những quá trình này có thể 

là phút như chỉ đọc một chút. Điều này đôi khi được sử dụng đồng 

nghĩa với bỏ phiếu 'bận rộn chờ đợi'.  

Khoảng thời gian thăm dò xác định tần suất mà các điểm dữ liệu 

được thu thập. Khoảng thời gian bỏ phiếu năm phút tạo ra hai mẫu 

dữ liệu cho mỗi điểm dữ liệu. Khoảng thời gian bỏ phiếu mười phút 

tạo ra ba mẫu dữ liệu cho mỗi điểm dữ liệu.  Các điểm dữ liệu trong 

một tổng hợp được tính trung bình và được trình bày dưới dạng 

tóm tắt. Quá trình này được gọi là tập hợp theo không gian.  Nó 

hữu ích trong việc phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau và 

đánh giá tác động của các chính sách khác nhau. 

Không giống như các phương pháp thống kê khác, các nhà tổng 

hợp cuộc thăm dò không miễn nhiễm với các lỗi hệ thống.  Những 

người thăm dò ý kiến có thể bầy đàn để tránh trở thành kẻ ngoại 

lai, ảnh hưởng đến kết quả. Các nhà tổng hợp chỉ tốt như các cuộc 

thăm dò mà họ sử dụng. Do đó, họ không thể giải thích cho các lỗi 



của người thăm dò ý kiến. Kết quả bỏ phiếu của các bang riêng lẻ 

có giá trị hơn trong việc dự đoán kết quả của các cuộc bầu cử 

quốc gia. Các cơ quan tổng hợp có thể hữu ích trong một số hệ 

thống nghị viện với các cơ quan lập pháp được phân bổ sai.  

Bỏ phiếu thích ứng cho thấy hiệu suất vượt trội khi so sánh với bỏ 

phiếu ngẫu nhiên. Các biểu đồ trên so sánh hiệu suất của cả hai 

phương pháp. Bỏ phiếu thích ứng làm giảm entropy nhanh hơn bỏ 

phiếu ngẫu nhiên. Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê.  Điều quan 

trọng là phải hiểu sự khác biệt chính xác giữa các phương pháp 

này, vì chúng không tương đương.  Khoảng thời gian thăm dò để 

tổng hợp dữ liệu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến độ chính xác 

của mô hình thống kê. 

Độ chi tiết (Granularity) 

Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, mức độ chi tiết của dữ liệu mà bạn 

tổng hợp là một yếu tố quan trọng cần xem xét.  Mức độ chi tiết của 

tập dữ liệu xác định mức độ bạn có thể phân tích nó và kết quả 

bạn thu được có phù hợp hay không.  Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến 

việc khám phá xem liệu doanh số bán đồ nội thất nhất định ở Đông 

Nam Á có mang lại lợi nhuận hay không, bạn có thể thay đổi mức 

độ chi tiết của dữ liệu để xem liệu xu hướng đó có còn hay không.  

Mức độ chi tiết của dữ liệu thường được xác định theo khoảng thời 

gian dựa trên báo cáo. Khoảng thời gian báo cáo hàng tháng có tối 

đa là 30 phút. Dữ liệu thô cho mỗi khoảng thời gian được ghi vào 

cơ sở dữ liệu mỗi giờ một lần.  Mức độ chi tiết thường lớn hơn  

trong khoảng thời gian lớn hơn.  Tuy nhiên, các khoảng thời gian 

nhỏ hơn vẫn có thể hữu ích để xác định xu hướng, vì dữ liệu vẫn 

hữu ích. Bài báo này mô tả một chiến lược để thực hiện chiến lược 

này trong một nghiên cứu điển hình về nông nghiệp.  

Mức độ chi tiết về thời gian xác định mức độ dữ liệu có thể được 

tổng hợp. Mức độ chi tiết của chỉ mục tối thiểu là mili giây.  Tuy 

nhiên, nó không được khuyến nghị cho truy vấn thời gian vì nó 

buộc hệ thống tạo ra các giá trị 0 cho mili giây không tồn tại.  Kết 



quả là, các thùng rỗng sẽ bị loại bỏ.  Tuy nhiên, việc thay đổi mức 

độ chi tiết của tổng hợp dữ liệu sẽ mang lại kết quả tương tự như 

quá trình nhập. 

Sử dụng truy vấn Looker để kết hợp nhiều tập dữ liệu sẽ cho phép 

bạn chọn bộ lọc khung thời gian.  Bảng tổng hợp có thể được sử 

dụng với truy vấn Looker và Explore, miễn là khung thời gian về 

mức độ chi tiết của dữ liệu được sử dụng trong báo cáo kết quả 

nhỏ hơn khung thời gian trong truy vấn ban đầu.  Nếu bạn sử dụng 

bảng tổng hợp để khai thác dữ liệu, hãy xem xét khung thời gian 

của dữ liệu trong cả hai truy vấn để tối ưu hóa hiệu suất của chúng.  

Chi phí 

Tổng hợp có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của các chiến dịch 

quảng cáo trả tiền. Mặc dù nó làm tăng độ phức tạp của dữ liệu và 

khả năng đáp ứng truy vấn, nhưng nó cũng có thể ngăn chặn sự 

tắc nghẽn của dữ liệu. Hơn nữa, việc thu thập và chuẩn hóa dữ 

liệu thủ công là rất khó khăn. Các giải pháp tổng hợp chi phí có thể 

tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các nhà tiếp thị.  Dưới đây là một 

số lợi thế. Một ví dụ phổ biến là khả năng theo dõi chi tiêu quảng 

cáo có trả tiền và ROI. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn về chất 

lượng dữ liệu, bạn có thể giao nhiệm vụ cho các chuyên gia.  

Chi phí tổng hợp dữ liệu có thể quá cao, đặc biệt là đối với các ACO 

nhỏ hơn. Tuy nhiên, khoản đầu tư ban đầu thường được dàn trải 

trên nhiều phương pháp. Chi phí này có thể được khắc phục bằng 

cách sử dụng chiến lược tăng trưởng và giáo dục các bác sĩ về 

những lợi thế của việc sử dụng một công nghệ thông thường.  ACO 

không thể thiếu dữ liệu. Nền tảng Roji Health Intelligence cung cấp 

hướng dẫn về chi phí và lợi ích của việc tổng hợp dữ liệu.  

Một trình tổng hợp dữ liệu thu thập dữ liệu nguyên tử từ nhiều 

nguồn và tóm tắt chúng. Sau đó, nó áp dụng học máy, trí tuệ nhân 

tạo hoặc phân tích dự đoán vào dữ l iệu. Sau khi được biên dịch, 

dữ liệu được trình bày dưới dạng sắp xếp hợp lý.  Sử dụng tổng 

hợp dữ liệu cũng có thể giảm thời gian truy vấn các tập dữ liệu 



lớn. Cuối cùng, người tổng hợp có thể theo dõi nguồn gốc của dữ 

liệu và cung cấp thông tin chi tiết mới. 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các cuộc phỏng vấn theo cấu trúc với 

những người trả tiền tham gia ở tất cả bảy khu vực, các hoạt động 

được lựa chọn và các bên liên quan trong cộng đồng.  Những người 

phỏng vấn đã trình bày toàn bộ việc thực hiện mô hình CPC. Chúng 

được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu cấp cao và một nhà phân 

tích dữ liệu. Ngoài ra, email được sử dụng để lấp đầy khoảng trống 

và giải quyết sự khác biệt giữa các khu vực.  Dữ liệu bao gồm 

khoảng thời gian từ khi các khu vực thảo luận về tổng hợp  lần đầu 

tiên cho đến khi dữ liệu tổng hợp được chia sẻ với các thông lệ.  

Tầm quan trọng 

Tổng hợp dữ liệu là một phần quan trọng của phân tích kinh 

doanh. Tầm quan trọng của tổng hợp dữ liệu không chỉ đối với báo 

cáo và phân tích thống kê, mà còn đối với ngành tài chính.  Ngành 

tài chính đòi hỏi phải theo dõi liên tục các xu hướng khác nhau 

trong thế giới kinh doanh. Với việc sử dụng trình tổng hợp dữ liệu, 

họ có thể tiết kiệm thời gian và tập trung vào việc đưa ra các quyết 

định sáng suốt. Tổng hợp dữ liệu cũng rất hữu ích trong ngành 

chăm sóc sức khỏe, ngành cần theo sát những phát triển gần đây 

trong lĩnh vực này. Nó có thể giúp đảm bảo rằng ngành công nghiệp 

chăm sóc sức khỏe vẫn minh bạch và có mức độ tin cậy lành mạnh.  

Tầm quan trọng của việc tổng hợp dữ liệu có thể được nhìn thấy từ 

cách kết hợp dữ liệu từ các kênh tiếp thị khác nhau.  Với dữ liệu 

này, các nhà tiếp thị có thể phân tích hiệu quả của chiến dịch và 

kết quả của chiến dịch đó theo thời gian và trên các nhóm thuần 

tập khác nhau. Thông tin này cũng có thể được sử dụng trong 

ngành bán lẻ và thương mại điện tử.  Ví dụ, giám sát giá cả là một 

khía cạnh quan trọng của môi trường cạnh tranh, đòi hỏi phải tổng 

hợp dữ liệu. Để một công ty thành công trên thị trường, bắt buộc 

phải tiến hành nghiên cứu cạnh tranh.  



Ví dụ, trong ngành dược phẩm, việc tổng hợp dữ liệu là điều cần 

thiết để phát triển các loại thuốc mới.  Các nhà nghiên cứu dành 

nhiều thời gian để nghiên cứu các loại thuốc mới và dữ liệu tổng 

hợp cho phép họ hiểu rõ hơn về tác động của từng loại thuốc đối 

với các phân khúc dân số khác nhau.  Họ cũng có thể hưởng lợi từ 

việc phân tích dữ liệu từ từng bệnh nhân để hiểu rõ hơn về tác 

dụng của chúng. Nhưng tổng hợp dữ liệu không chỉ áp dụng cho 

lĩnh vực tài chính - nó có thể được sử dụng để cải thiện cuộc sống 

của hàng triệu người. 

Tổng hợp dữ liệu là một quá trình kết hợp nhiều nguồn dữ liệu vào 

một báo cáo toàn diện, duy nhất.  Nó yêu cầu một bộ dữ liệu chất 

lượng cao với số lượng đủ lớn.  Nó có thể hỗ trợ việc ra quyết định 

trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như lập kế hoạch tài chính, chiến 

lược công ty, định giá sản phẩm và kế hoạch tiếp thị.  Tổng hợp dữ 

liệu thường được tìm thấy trong các giải pháp kinh doanh thông 

minh, trong đó nhân viên tổng hợp dữ liệu xác định dữ liệu truy vấn 

tìm kiếm có liên quan và trình bày dữ liệu đó ở định dạng tóm tắt 

dễ đọc. 

 


