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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chương 1 

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý 

1.Giáo trình:  
 Tin học đại cương, Khoa Hệ thống 

thông tin Quản lý – Học viện Ngân 

hàng, tái bản năm 2013 

2. Tài liệu tham khảo: 

 - Đề cương giảng dạy, tiến trình 

học môn TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG 

- Bài giảng trên lớp + Bài tập + Bài 

thực hành của giảng viên. 

3. Đĩa CD học IT:  
    - Kiến thức tin học cơ sở  

    - Tin học trong tầm tay 

    - IT chìa khoá diệu kỳ     

Giáo trình, tài liệu tham khảo 
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4. Một số địa chỉ trên INTERNET: 

     http://edu.net.vn : download Giáo trình Tin học căn bản 

(1) và Giáo trình Tin học căn bản (2).  

     http://violet.vn/main : thƣ viện trực tuyến các bài giảng 

điện tử, tƣ liệu giáo dục, giáo án điện tử, đề thi & kiểm tra rất 

bổ ích.       

     http://forum.cuasotinhoc.vn/topic/3767-download-

50000-ebook-it : cửa sổ tin học cho mọi ngƣời. 

 www.vn-zoom.com/ chia sẻ kiến thức và phần mềm tin 

học. 

Giáo trình, tài liệu tham khảo 
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NỘI DUNG 
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I- THÔNG TIN (Information): 

     1/ Khái niệm về thông tin 

     2/ Lượng tin - đơn vị đo lường thông tin 

     3/ Xử lý thông tin 

II- TIN HỌC (Informatics): 

     1/ Định nghĩa 

     2/ Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử 

     3/ Mô hình xử lý thông tin trong máy tính điện tử 

     4/ Hệ thống tin học 

     5/ Công nghệ thông tin  

 

Bài 1: THÔNG TIN – TIN HỌC  
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I- THÔNG TIN (Information) 

1/ Khái niệm về thông tin: 
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1/ Khái niệm về thông tin: 

    Thông tin là sự phản ánh các hiện tượng, sự vật của thế giới 

khách quan và các hoạt động của con người trong đời sống XH.  

    Theo nghĩa thông thường, thông tin là một thông báo hay 

một bản tin nhận được để làm tăng sự hiểu biết của đối tượng 

nhận tin về một vấn đề nào đó.  

  thông tin chính là cái để ta hiểu biết và nhận thức thế giới. 

 Dữ liệu (Data) là gì? 

    Là biểu diễn của thông tin, là dấu hiệu của thông tin. 

    Thông tin chứa đựng ý nghĩa, còn dữ liệu là vật mang tin. 

    Dữ liệu sau khi được tập hợp và xử lý sẽ cho ta thông tin.  

Dữ liệu trong thực tế có thể là: các số liệu, các ký hiệu qui 

ước, các tín hiệu v..v..           

I- THÔNG TIN (Information) 
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  2/ Lƣợng tin - đơn vị đo lƣờng thông tin 

     Lý thuyết thông tin do nhà bác học người Mỹ Shannon 

xây dựng đã đưa ra cách xác định lượng thông tin có trong 

một thông báo qua độ đo “khả năng xảy ra các sự kiện 

trong thông báo” như sau: giả sử thông báo T về một sự 

kiện có n trạng thái với các số đo khả năng xuất hiện 

là P1, P2, P3, .., Pi với các Pi: 0  Pi  1, thì công thức xác 

định lượng thông tin của thông báo T như sau:  

 

 Ví dụ: xác định lượng thông tin có trong 2 thông báo sau 

      “Ngày mai mặt trời mọc ở phương Đông” 

      “Ngày mai trời có mưa” 
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  - Đơn vị dùng để đo thông tin là Bit (viết tắl Binary Digit).  

    Lượng thông tin là 1 bit ứng với thông báo về 1 sự kiện có   

2 trạng thái với khả năng xảy ra 2 trạng thái là như nhau.  

       Dùng 2 con số: 0 và 1 trong hệ nhị phân với khả năng 

sử dụng 2 số đó là như nhau để qui ước: thông báo chỉ 

gồm một chữ số nhị phân (0 hoặc 1) được xem như là  

đơn vị thông tin nhỏ nhất. Các qui ước tiếp theo:  

         8 bit = 1 byte ;  210 byte = 1 KB (Kilobyte) 

                                   210 KB   = 1 MB (Megabyte) 

                                   210 MB  = 1 GB (Gigabyte)  

                                   210 GB   = 1 TB (Terabyte)      
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I- THÔNG TIN (Information) 

  

8 GB = 8  210  210  210 byte  

= 8 589 934 592 byte 

           8 589 935 trang A4 
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 3/ Xử lý thông tin       

       Xử lý thông tin là biến đổi thông tin ở dạng ban đầu 

thành thông tin theo yêu cầu. 

I- THÔNG TIN (Information) 
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 3/ Xử lý thông tin       

       Xử lý thông tin là biến đổi thông tin ở dạng ban đầu 

thành thông tin theo yêu cầu. 

  Qui trình xử lý thông tin:  

 

  Có 3 hình thức xử lý thông tin:     Thủ công 

                                                          Bán tự động 

                                                          Tự động hoá 

      Việc xử lý thông tin hoàn toàn tự động và dựa trên 

công cụ chính là máy tính điện tử cùng một số các phương 

tiện thông tin liên lạc khác đã hình thành nên một ngành 

khoa học mới: đó chính là TIN HỌC 

I- THÔNG TIN (Information) 

Thu thập  Lưu trữ Xử lý Truyền tin 
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    1/ Định nghĩa     

        Tin học là môn khoa học nghiên cứu và ứng dụng việc 

xử lý thông tin một cách tự động bằng máy tính điện tử.  

      Tin học là thuật ngữ do kỹ sư người Pháp P.Dreyfus đưa 

ra từ năm 1962, nó xuất phát từ: thông tin (Information) và 

tự động (automatics). 

II- TIN HỌC (Informatics) 

TIN HỌC 

Tin học  

lý thuyết 

Tin học  

ứng dụng 

TIN HỌC 

Phần cứng 

 tin học  

 

Phần mềm 

tin học 

ứng dụng 

View 1 View 2 
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    2/ Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử  

        Trong máy tính, thông tin tồn tại dưới 2 dạng: thông tin 

số và thông tin phi số được biểu diễn như sau: 

    2.1. Biểu diễn thông tin số: 

           a) Hệ đếm: 

       - Đ.n: một hệ đếm là tổng thể các ký hiệu và qui tắc 

sử dụng ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số. 

Mỗi ký hiệu là một kí số (digit), số lượng các kí số trong một 

hệ đếm gọi là cơ số (base) của hệ đếm đó.  

               - Một số hệ đếm thông dụng:  

 

 

II- TIN HỌC (Informatics) 
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    - Biểu diễn của số X ở hệ đếm cơ số p (ký hiệu Xp): 

      Xp = (anan-1an-2....a0a-1a-2...a-m)p 

           = an.p
n + an-1.p

n-1 + an-2.p
n-2 + .. + a0.p

0 + a-1.p
-1 + a-m.p-m 

trong đó: ai là các ký số (qui định: 0 ai  p-1);  m, n ϵ Z+ 

   Ví dụ:  ./ 145,310 = 1102 + 4  101 + 5  100 + 3  10-1     

       ./ 101112 = 1  24 + 0  23 + 1  22 +1  21 + 1  20 

     ./ BE2716 = B  163 + E  162 +2  161 +7  160 

     - Chuyển đổi giữa các hệ đếm:  

     Nguyên tắc: một số có thể biểu diễn ở nhiều hệ đếm khác 

nhau bằng các phương pháp chuyển đổi toán học mà vẫn giữ 

nguyên giá trị của số đó.  

    Ví dụ:  101102 = 2210 = 248 
 

II- TIN HỌC (Informatics) 
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         Như vậy:  43,687510 = 101011,10112 

  Đối với phần thập phân: nhân liên tiếp với 2 đến khi nào được một số 
nguyên thì dừng. Ở mỗi bước nhân, ghi lại phần nguyên của kết quả rồi viết lại lần 
lượt các phần nguyên đó từ trái sang phải (kể từ dấu phẩy) sẽ được số ở hệ nhị phân 
(đối với phần thập phân).  
 0,6875  2 = 1,375 phần nguyên là 1 
 0,375    2 = 0,75   phần nguyên là 0 
 0,75      2 = 1,5     phần nguyên là 1 
 0,5        2 = 1        phần nguyên là 1  (dừng!) 

MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 

           VỀ SỰ CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ ĐẾM  
1/ Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân: 

 VD: 43,687510 = ?2 

  Đối với phần nguyên: chia liên tiếp cho 2 đến khi nào thương bằng 0 thì 
dừng. Ở mỗi bước chia, ghi lại phần dư rồi viết lần lượt các số dư đó từ phải sang 
trái (kể từ dấu phẩy) sẽ được số ở hệ nhị phân (đối với phần nguyên). 
  43 : 2 = 21 dư 1 
  21 : 2 = 10 dư 1 
  10 : 2 =   5 dư 0 
                               5 : 2 =   2 dư 1 
                               2 : 2 =   1 dư 0 
                               1 : 2 =   0 dư 1  (dừng!) 

 4310 =  101011,2 

 0,687510 =  ,10112 
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- Hệ đếm dùng làm cơ sở để biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử?  

       Máy tính điện tử cấu thành từ các thiết bị điện tử và cơ khí. Mà 

hoạt động của các linh kiện điện tử nói chung là chuyển từ trạng thái 

nhiễm điện sang trạng thái không nhiễm điện. Hai trạng thái này được 

qui ước bởi 2 ký hiệu: 

                 1 : trạng thái nhiễm điện  

                 0 : trạng thái không nhiễm điện.  

       Do vậy, máy tính điện tử biểu diễn thông tin phải trên cơ sở ghép 

nối các linh kiện, các mạch điện tử để thực hiện 2 trạng thái đó.  

  thông tin khi đưa vào máy tính là biểu diễn bởi các tín hiệu được 

mã hoá bằng dãy các con số 0 và 1.  

Như vậy hệ đếm cơ số 2 được dùng làm cơ sở để biểu diễn thông tin 

trong máy tính. Tuy nhiên, hệ 8, hệ 16 lại dễ dàng chuyển đổi về hệ 2 

mà khả năng biểu diễn số lại rộng hơn, do đó người ta hay sử dụng 

các hệ 8, hệ 16 khi biểu diễn thông tin trong máy tính. 

  
26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 18 



26/09/2013 

4 

b) Biểu diễn số: 

     - Biểu diễn số nguyên không dấu:  

     Dùng n bít sẽ mã hóa được 2n số nguyên dương, 

     từ số 0 đến số (2n – 1). 

     Ví dụ: 3 bít sẽ mã hóa được 23 số: 0,1,2,3,4,5,6,7 

     - Biểu diễn số nguyên có dấu:  

   Thêm 1 bít dấu đầu tiên (số 1: mã hóa dấu -, số 0: 

   mã hóa dấu +) và một số bít để mã hóa giá trị 

   tuyệt đối của số đó. 

    Ví dụ: -200610 = -111110101102  sẽ mã hóa như sau: 
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b) Biểu diễn số: 

     - Biểu diễn số thực ở dạng dấu phẩy tĩnh:  

     Thêm 1 bít dấu đầu tiên (dùng số 1: mã hóa dấu -, 

     số 0: mã hóa dấu +), một số bít để mã hóa phần  

     nguyên và một số bít mã hóa phần thập phân của 

     số đó.  

     Ví dụ: số + 43,687510 = + 101011,10112  được mã hóa  

như sau: 
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b) Biểu diễn số: 

    - Biểu diễn số thực ở dạng dấu phẩy động:  

    Số thực X được biểu diễn ở dạng dấu phẩy động  

nếu X = m  an , trong đó:  
        ./ a cơ số của hệ đếm của X  
        ./ m là phần định trị 
        ./ n là phần bậc của X.  

    Nếu: a-1  m < 1 thì X gọi là được biểu diễn ở dạng 

chuẩn hóa. 

    Ví dụ: +12,310 = + 0,12310+2 = + 12310-1  

    Dạng biểu diễn của + 0,123 10+2  : 
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     c) Biểu diễn thông tin phi số: 

       - Biểu diễn ký tự: từ 1963, Mỹ đã đưa ra bảng mã ASCII 

(American Standard Code Information for Interchange) dùng 8 bít để 

mã hoá 28 = 256 ký tự với qui định: mỗi ký tự được mã hoá bởi 1 số 

hệ thập phân. 

      VD:    Ký tự       Mã ASCII (hệ thập phân)       Hệ nhị phân 

    A     65   01000001 

    a                97   01100001 

    >     62   00111110 

    !     33   00100001  

    Với nhu cầu truyền tải thông tin nhiều hơn thì 256 ký tự không đáp 

ứng được nhu cầu mã hoá. Do đó nhiều bộ mã quốc tế ra đời, ví dụ bộ 

mã Unicode. Tuy nhiên đối với ngôn ngữ của nhiều quốc gia thì có 

những ký tự cũng không nằm trong bảng mã trên nên đã có nhiều bảng 

mã bổ sung. Ở Việt nam cũng có cả trên 10 bảng mã tiếng Việt như: 

VNI, Vietware, VietStar, Vietkey, ABC, ...  

II- TIN HỌC (Informatics) 
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  Mã hóa của chuỗi ký tự “TIN”:  01010100 01001001 01001110 
 

Kí 

tự 

Mã ASCII  

(số thập phân) 

Mã ASCII  

(số nhị phân) 

A 65 01000001 

Kí 

tự 

Mã ASCII 

(số thập phân) 

Mã ASCII 

(số nhị phân) 

T 84 01010100 

I 73 01001001 

N 78 01001110 

Chuỗi kí tự “TIN”: 

Bảng mã ASCII  

  Ví dụ mã hoá ký tự trong bảng mã ASCII: 
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     c) Biểu diễn thông tin phi số: 

       - Biểu diễn hình ảnh: mỗi bức ảnh được chia thành nhiều điểm 

ảnh (gọi là Pixel) và mọi điểm ảnh có 2 tham số đặc trưng: tọa độ và 

mã màu để mã hoá. 

  

II- TIN HỌC (Informatics) 

Ví dụ 

về  

mã hoá 

hình 

ảnh 

trong 

máy 

tính  
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     c) Biểu diễn thông tin phi số: 
        - Biểu diễn âm thanh: mỗi bản nhạc được phân tích thành từng 

đơn âm và mỗi đơn âm lại có 2 tham số đặc trưng là: cao độ và trường 
độ để mã hoá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - Biểu diễn lệnh: do từng chương trình dịch qui định và tùy thuộc 

vào từng loại máy cụ thể. 

II- TIN HỌC (Informatics) 
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KẾT LUẬN 

Tất cả các dạng thông 

tin đều đƣợc chuyển 

đổi (mã hóa) thành 

dãy các chữ số 0, 1 để 

biểu diễn trong máy 

tính. 

 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1  

 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
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 4/ Hệ thống tin học: 

      Bao gồm phần cứng, phần 

mềm, con người và những kỹ 

năng sử dụng, vận dụng qui 

trình nghiệp vụ nhằm xử lý 

thông tin một cách tự động.  

 3/ Mô hình xử lý thông tin trong máy tính: 

II- TIN HỌC (Informatics) 
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 5/ Công nghệ thông tin (Information Technology – IT) 

 - Ở Việt Nam, CNTT được hiểu và 

định nghĩa trong nghị quyết 49/CP 

kí ngày 04/08/1993: CNTT là tập  

hợp các phương pháp khoa học,  

các phương tiện và công cụ hiện đại mà chủ yếu là kỹ 

thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức và khai thác 

có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong mỗi 

lĩnh vực của con người và xã hội. Như vậy công nghệ 

thông tin bao gồm: công nghệ máy tính và viễn thông. 

II- TIN HỌC (Informatics) 

    

- CNTT là ngành ứng dụng công 

nghệ quản lý và xử lý thông tin. 
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Lĩnh vực chính của Công nghệ thông tin 

            Công nghệ 

                 phần mềm:  

            Sản xuất các chƣơng 

              trình phần mềm mô 

               phỏng các hoạt động 

                 của con ngƣời 

                   thông qua các thiết 

                        bị máy móc. 

 

         Công nghệ 

               viễn thông:  

  Sản xuất thiết bị 

   truyền dẫn thông tin. 
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Thông tin trong hoạt động quản lý 

Laäp keá hoaïch 

Toå chöùc thöïc hieän 

Laõnh ñaïo 

(Ñieàu haønh, phoái hôïp) 

Kieåm tra, giaùm saùt 
Chu trình 

QUAÛN LYÙ 

TT 

TT TT 

TT 

 Thoâng tin trong quaûn lyù: vöøa laø nguyeân lieäu, vöøa laø keát quả. 

 Chaát löôïng cuûa quaûn lyù phuï thuoäc vaøo thoâng tin.  
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CIO – Chief Information Officer :  

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CEO - Chief Executive Officer:  

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

MỘT SỐ CỤM TỪ LIÊN QUAN 

ICT - Information and Communication Technologies:  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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         I- Định nghĩa 

       II- Nguyên lý làm việc của máy tính điện tử 

      III- Phân loại máy tính điện tử 

      IV- Đặc trƣng kỹ thuật cơ bản của máy vi tính 

       V- Các thành phần cơ bản của một máy tính điện tử 

  

Bài 2: PHẦN CỨNG TIN HỌC - MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ  

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 32 

- Phần cứng tin học (Hardware) là toàn bộ các thiết bị được 

chế tạo theo công nghệ sản xuất máy tính điện tử dùng trong 

lĩnh vực tin học 

- Máy tính điện tử (Computer) là một loại máy được cấu 

thành từ các thiết bị điện tử và cơ khí có chức năng xử lý 

thông tin một cách tự động bằng chương trình với tốc độ cực 

nhanh và độ chính xác rất cao. 

 

   

 

  
Các thiết bị 

bên, thiết bị 

nào là 

Computer? 

 

I- ĐỊNH NGHĨA 
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❶ Hoạt động theo chương trình 

❷ Truy nhập theo địa chỉ 

II- NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng: 5 loại  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 

 

 

The IBM 704 is the world's first  

super-computer (1956)  

   Siêu máy tính ROADRUNNER của IBM đạt  

1,026 triệu tỷ phép tính/s với sự giúp sức 

 của 12.960 vi xử lý mã hiệu Cell và Opteron 

(2008) 
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng:  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 

 

 

Siêu máy tính K Computer của 

Nhật ra đời 11/2011 có tốc độ xử 

lý:10,51 triệu tỷ phép tính/1s 

Siêu máy tính Sequoia của IBM sẽ ra 

đời trong năm 2012 có tốc độ xử lý 

nhanh nhất trong lịch sử: 20 triệu tỷ 

phép tính/giây, đứng đầu trong gần 

500 siêu máy tính hiện nay.  
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng:  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 Máy tính lớn (Mainframe Computer) 

 

 

Máy chủ 

Mainframe IBM 

system z10 BC đã 

có mặt tại ngân 

hàng VietinBank 

4/2012 
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng:  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 Máy tính lớn (Mainframe Computer) 

 Máy tính trung (Mini Computer) 

 

 

 

The first Mini Computer VAX 6000-510 Mini Computer 
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng:  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 Máy tính lớn (Mainframe Computer) 

 Máy tính trung (Mini Computer) 

 Máy tính cá nhân (Personal Computer): có 2 dòng máy là 

máy theo chuẩn của IBM hoặc tƣơng thích IBM (bao gồm 

máy để bàn-Desktop, máy tính xách tay –Laptop/Notebook, 

máy tính bảng-Table, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số- 

Digital Personal Assistant-DPA) , … và dòng máy MAC 

(Macintosh Apple Computer) của hãng Apple. 

 

 

 

 
Personal Computer Laptop DPA           Mac 
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III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

    

1/ Phân loại theo kích thƣớc và tính năng:  

 Siêu máy tính (Super Computer) 

 Máy tính lớn (Mainframe Computer) 

 Máy tính trung (Mini Computer) 

 Máy tính cá nhân (Personal Computer) 

 Máy tính chuyên dụng (Special purpose Computer) 

 

 

 

 

 

Máy tính điều khiển máy bay Máy siêu âm Máy định vị toàn cầu 

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 40 

  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển: 5 thế hệ 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

  

Abacus đầu tiên 

Máy tính Pascaline 6 số chế tạo xong năm 1645 

Một máy tính cơ khí vào năm 1914 
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  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

 Máy tính thế hệ 1 (1945-1955): máy tính bóng điện tử 

chân không. 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

  

Bóng đèn điện tử chân không 
 ENIAC (1946) nặng 30 tấn, chứa 17468 

ống chân không, 70000 điện trở, 1500 rơ 

le, dài 20m, cao 2,8m, chiếm dt 167 m2, 

công suất 140 kW/1h, thực hiện 5000  

phép cộng/1s.      

 

Jon Von Neumanm và máy tính IAS 

(1952) 

Bên trong máy tính UNIVAX 1 

(1953) 
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  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

 Máy tính thế hệ 1 (1945-1955): máy tính bóng điện tử 

chân không. 

 Máy tính thế hệ 2 (1955-1965): máy tính sử dụng bóng 

bán dẫn (tranzitor) với các bảng mạch ghép. 

Máy tính mini 

PDP-1 của 

công ty DEC 

(1957) dùng 

tranzitor 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 
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  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

 Máy tính thế hệ 1 (1945-1955): máy tính bóng điện tử 

chân không. 

 Máy tính thế hệ 2 (1955-1965): máy tính sử dụng bóng 

bán dẫn (tranzitor) với các bảng mạch ghép. 

 

Máy tính 

IBM 7094 

của công ty 

IBM dùng 

tranzitor 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 
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  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

 Máy tính thế hệ 1 (1945-1955): máy tính bóng điện tử 

chân không. 

 Máy tính thế hệ 2 (1955-1965): máy tính sử dụng bóng 

bán dẫn (tranzitor) với các bảng mạch ghép. 

 Máy tính thế hệ 3 (1965-1975):  máy  tính sử dụng 

mạch tích hợp IC. 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

  

Integrated Curcuit - IC IBM 360 (1964) DEC PDP- 8 (1965) 
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  2/ Phân loại theo thế hệ phát triển 

  Máy tính thế hệ 0: bàn tính Abacus có từ thời cổ xưa, 

máy tính đục lỗ do Pascal sáng chế, máy tính cơ khí, ... 

 Máy tính thế hệ 1 (1945-1955): máy tính bóng điện tử 

chân không. 

 Máy tính thế hệ 2 (1955-1965): máy tính sử dụng bóng 

bán dẫn (tranzitor) với các bảng mạch ghép. 

 Máy tính thế hệ 3 (1965-1975):  máy  tính sử  dụng 

mạch tổ hợp IC. 

 Máy tính thế hệ 4 (1975-đến nay): máy tính sử dụng 

mạch tích hợp IC cỡ lớn và rất lớn, còn gọi là máy vi 

tính. 

III- PHÂN LOẠI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 

Số bóng bán dẫn trong một chip IC của IBM PC 

Chip đầu tiên của Intel 4004 (1971): 2 300 transistor 

Chip loại 8086 (1978): 29 000 transistor. 

Chip loại i486 (1989): 1 200 000 transistor. 

Chip Pentium III (1999): 9 500 000 transistor. 

Chip Pentium IV (2000): 42 000 000 transistor. 

Chip Core 2 Duo (7/2006): 291 000 000 transistor 

Chip Penryn (12/11/2007): 820 000 000 transistor 

Chip Core i7 (2009): 2 270 000 000 transistor 
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André Trƣơng Trọng Thi (1936-2005) là 

một kỹ sƣ ngƣời Pháp gốc Việt. Ông 

đƣợc xem là cha đẻ của Micral R2E, 

máy tính cá nhân thƣơng mại đầu tiên 

(2/1973).  

Ted Hoff và chip 4004 

            (1971) 

Computer today IBM PC đầu tiên  

(1980) 26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 47 

     Vi xử lý (MP - Micro Processor) là những vi mạch xử lý dữ 
liệu theo chương trình, được cấu thành bởi mạch tích hợp cỡ 
lớn và rất lớn, có tốc độ xử lý cực cao, kích thước nhỏ, tiêu 
thụ ít năng lượng. 

     Có 2 loại vi xử lý: 

     ❶ Vi xử lý chính (Main processor): quyết định tính năng 
của máy và các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng 
chạy trên máy. 

IV- ĐẶC TRƢNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA MÁY VI TÍNH 

  

150 MHz  3.0 GHz  3.2 GHz  
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     Vi xử lý (MP - Micro Processor) là những vi mạch xử lý dữ 
liệu theo chương trình, được cấu thành bởi mạch tích hợp cỡ 
lớn và rất lớn, có tốc độ xử lý cực cao, kích thước nhỏ, tiêu 
thụ ít năng lượng. 

     Có 2 loại vi xử lý: 

     ❶ Vi xử lý chính (Main processor): quyết định tính năng 
của máy và các phần mềm hệ thống. 

      ❷ Vi xử lý điều khiển thiết bị ngoại vi (IO Controller/ 

Card): có chức năng điều khiển các thiết bị ngoại vi.     

IV- ĐẶC TRƢNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA MÁY VI TÍNH 

Print IO Controller USB IO Controller 

  

Card sound 

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 49 

V- CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY VI TÍNH 
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Các thiết bị  

Nhập (ID) 

 

Các thiết bị 

 Xuất (UD) 

 

 

CU 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

Nhớ  

 

ALU 

 

Mã hóa 

Bộ xử lý trung tâm 

(CPU) 

 

 Giải mã  

CÁC KHỐI CHỨC NĂNG 

  
26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 51 

CÁC KHỐI CHỨC NĂNG 
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    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 53 

Nhóm phím ký tự 

Nhóm phím chức năng Nhóm phím trạng thái 

Nhóm phím số 

http://www.mediafire.com/?tynmdybrvcn 26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 54 

http://www.mediafire.com/?tynmdybrvcn
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    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 
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Năm 1963, Douglas Engelbart thuộc viện nghiên cứu 

Stanford đã phát minh ra chuột máy tính. 

Chuột quang có dây Chuột cơ có dây Chuột không 

dây 
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    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 
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Máy quét (scanner) là thiết bị tƣơng tự nhƣ máy sao chụp 

(photocopy) có khả năng số hóa hình ảnh, tài liệu khi đƣa 

vào máy tính dƣới dạng tệp ảnh. 26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 58 

    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 
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Máy FAX là một thiết bị sử dụng đƣờng dây điện 

thoại để nhận các văn bản, hình ảnh, ... dạng sao 

chụp rồi gửi dữ liệu qua đƣờng truyền để tới máy 

nhận và in ra. Mỗi máy FAX có một số fax.  

Các loại FAX 

    * Máy fax đơn thuần 

    * Máy đa năng (gửi/nhận 

      fax, scan, in) 

    * Máy fax analog  

    * Máy fax digital 

    * Máy fax trắng đen 

    * Máy fax màu 
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    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 
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Webcam là loại thiết bị ghi hình kỹ thuật số đƣợc 

kết nối với máy vi tính để truyền trực tiếp hình ảnh 

nó ghi đƣợc lên một website hay một máy tính 

khác thông qua mạng Internet. 
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    Webcam 

     Là các thiết bị dùng để đưa thông tin vào máy tính.  

  Máy quét (Scanner) 

  

Bàn phím (Keyboard)

  

1. Thiết bị nhập (Input Device) 

Microphone 

  

    Chuột (Mouse) 

  

Fax 
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Microphone (Mike hay Micro) là một thiết bị biến 

năng lƣợng âm học sang cảm biến điện tử 

(chuyển đổi âm thanh sang tín hiệu điện tử).  

Microphone đƣợc dùng trong nhiều ứng dụng: 

điện thoại, máy thu âm, các sản phẩm điện ảnh, 

thu thanh, radio và TV, thu tiếng trong máy tính, 

gọi VoIP.... 

 
Có 2 loại Microphone:  

• Condenser (Micro tụ): 

  vận hành theo nguyên lý 

  chuyển động của màng rung. 

• Dynamic (Micro động):  

  hoạt động bằng nguyên lý 

  cảm ứng điện từ. 
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Máy chiếu (Projector) 

  

  Máy in (Printer)  

Loa và tai nghe  

(Speaker - Headphone)  

 Màn hình (Monitor) 

  

L 

C 

D 

C 

R 

T 

 Là các thiết bị để xuất thông tin sau khi đã xử lý. 

2. Thiết bị xuất (Output Device) 
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Màn hình (Monitor) là thiết bị dùng để hiển thị 

thông tin đang xử lý. 

LCD 

Màn 

hình 

cảm 

ứng 

Màn hình 

sử dụng 

công nghệ 

LED/OLED 

CRT 
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Máy chiếu (Projector) 

  

  Máy in (Printer)  

Loa và tai nghe  

(Speaker - Headphone)  

 Màn hình (Monitor) 

  

L 

C 

D 

C 

R 

T 

 Là các thiết bị để xuất thông tin sau khi đã xử lý. 

2. Thiết bị xuất (Output Device) 
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Máy in là một thiết bị dùng để xuất thông tin sau khi đã 

xử lý ra các chất liệu khác nhau. 

Máy in gõ 

Máy in không gõ 

Máy 

in 

nhiệt 

Máy 

in 

kim 

Máy in phun  

Máy in laser 
26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 68 

Hộp đựng CPU (Case): 

  Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị 

 chính để thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.  

Kiểu đứng Kiểu nằm ngang 

3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 
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3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

Bên trong CPU (Case): 

http://www.youtube.com/watch?v=HHKK05uTc1A&feature=related  

  Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị 

 chính để thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.  

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 70 

Cổng bàn phím PS/2  

Cổng chuột PS/2 

2 cổng USB 

2 cổng nối tiếp 

Cổng song song 

2 cổng USB 

Cổng mạng 

3 cổng Audio 

Cổng video 

Mặt 

 

sau 

 

của 

 

CASE 

53/80   
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3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

  Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị 

 chính để thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.  

26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 72 

http://www.youtube.com/watch?v=HHKK05uTc1A&feature=related
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Bộ vi xử lý: 

    - Bộ điều khiển 

      (CU-Control Unit) 

    - Bộ số học & logic 

      (ALU-Arithmetic  

       Logical Unit) 

    - Các thanh ghi 

      (Registers)  

 

3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

  

  Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị 

 chính để thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.  
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Một vài bộ vi xử lý 

Intel processor   AMD processor 

  

  NVIDIA processor 
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❷ Các hệ thống vào/ra: 

  có chức năng trao đổi  

  thông tin giữa máy tính 

  với môi trƣờng bên ngoài 

  Các thành phần chính: 

     - Thiết bị ngoại vi 

     - Module ghép nối vào 

  ra để ghép nối các thiết bị 

  ngoại vi vào hệ thống BUS 

  máy tính.  

 

3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

  

  Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị 

 chính để thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.  
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           Là nơi lưu trữ chương trình và dữ liệu đang xử lý.  

 ROM (Read Only Memory): chứa các thông tin về 

cấu hình BIOS của máy tức là các bảng tham số hệ 

thống, các chương trình mồi khởi động và không thay 

đổi được..  

a. Bộ nhớ trong (Main memory) 

4. Bộ nhớ (MEMORY) 
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 RAM (Random Access Memory): là nơi chứa các 

dữ liệu/chương trình đang xử lý, nó được cất tại các ô 

nhớ với địa chỉ xác định. RAM được đặc trưng bởi 2 

tham số: tốc độ đọc/ghi thông tin và dung lượng. 

Khi mất điện hoặc tắt máy thì mọi dữ liệu trong RAM 

bị xoá sạch.  

           Là nơi lưu trữ chương trình và dữ liệu đang xử lý.  

 ROM (Read Only Memory): chứa các thông tin về 

cấu hình BIOS của máy tức là các bảng tham số hệ 

thống, các chương trình mồi khởi động và không thay 

đổi được..  

a. Bộ nhớ trong (Main memory) 

4. Bộ nhớ (MEMORY) 
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CÁC LOẠI RAM 

DDRam 

RDRam 

SDRam EDORam 
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      b. Bộ nhớ ngoài (Storage): lưu các chương trình, dữ liệu 

     chưa xử lý. 

 Bộ nhớ ngoài bao gồm: băng từ, trống từ, đĩa, bộ nhớ Flash 

4. Bộ nhớ (MEMORY) 

  

Băng từ dùng 

trong thời kỳ 

’50 đến ‘70 

Trống từ đƣợc sử dụng 

trong máy tính IBM 650 

(1954) 

Hệ thống băng 

từ dùng trong 

ngân hàng vào 

những năm ‘90 
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      b. Bộ nhớ ngoài (Storage): lưu các chương trình, dữ liệu 

chưa xử lý. 

 Bộ nhớ ngoài bao gồm: băng từ, trống từ, đĩa, bộ nhớ Flash. 

4. Bộ nhớ (MEMORY) 

  

Đĩa từ Đĩa quang 
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      b. Bộ nhớ ngoài (Storage): lưu các chương trình, dữ liệu 

chưa xử lý. 

 Bộ nhớ ngoài bao gồm: băng từ, trống từ, đĩa, bộ nhớ Flash. 

4. Bộ nhớ (MEMORY) 

  

Bộ nhớ Flash 
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Ổ ĐĨA CỨNG  

Hình dạng đĩa nền 

ĐÜa cøng 
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  Phân biệt 
  TỐC ĐỘ XỬ LÝ THÔNG TIN và TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN 

                                       trong máy tính 

1/ Tốc độ xử lý thông tin: là tốc độ thực hiện 1 chu kỳ chỉ thị (hay còn 

gọi là 1 tác vụ) trong 1s. Đây chính là tần suất hoạt động của CPU, đơn vị là: 

Hz, MHz, GHz. 

 1 MHz = 1 000 000 Hz = 1 000 000 tác vụ /1s   

 1 GHz = 1 000 000 MHz = 1 000 000 000 tác vụ /1s 

  Ví dụ: . / Bộ vi xử lý của máy PC ra đời năm 1981 có tốc độ 4,7 MHz  

                (4 700 000 tác vụ/1s)  

             ./ Bộ VXL core i7 hiện nay có tốc độ 4,5 GHz (4500000000 tác vụ/1s) 

2/ Tốc độ tính toán: là tốc độ thực hiện 1 phép toán /1s (là tốc độ truyền 

tín hiệu tính toán đọc từ RAM vào CPU và gửi kết quả tính toán từ CPU ra 

RAM trong 1s). Công thức tính nhƣ sau: 

 = Tốc độ truyền tín hiệu /( khoảng cách từ RAM đến PCU  2) 

  Ví dụ: . / Khoảng cách từ RAM đến CPU là 20 cm = 0.2 m 

             ./ Tốc độ truyền tính hiệu là 30 000 km/s 

   Tốc độ tính toán = 30 000 000 / (0.2  2) = 75 000 000 (phép toán/1s) 
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Main Processor HDD 

RAM MotherBoard 

Các thành phần chính quyết định tính năng, 

 giá trị một máy vi tính? 

  
26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 84 



26/09/2013 

15 

 Mua máy tính nào? Ở đâu? 
http://www.vatgia.com 
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 Mua máy tính nào? Ở đâu? 

http://www.vatgia.com 
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Bài 3: PHẦN MỀM TIN HỌC (Software) 

 I- Định nghĩa 

II- Phân loại phần mềm 

III- Các bƣớc giải 1 bài toán trên máy tính điện tử 

IV- Thuật toán (Algorithm) 

  26/09/2013 Chƣơng 1 - Những vấn đề cơ bản của Tin học 87 

    Phần mềm tin học bao gồm các chương trình mà phần 

cứng có thể thực hiện được. 

 ❶ Chƣơng trình máy tính là gì?  

 Chƣơng trình nguồn 

 Chƣơng trình đích 

  Chƣơng trình dịch 

 

 I- Định nghĩa: 

Chương trình 

máy tính 

(Program) là 

tập hợp các 

lệnh viết trên 

một ngôn ngữ 

lập trình nhằm 

giải quyết một 

bài toán theo 

thuật giải đã 

định. 

 Chương trình nguồn 

(Source Program) là 

chương trình được 

viết trên ngôn ngữ lập 

trình cấp cao. 

 Chương trình đích 

(Target Program) là 

chương trình được viết 

trên ngôn ngữ máy. 

 Chương trình dịch 

(Compiler) đảm 

nhiệm chức năng 

chuyển đổi chương 

trình nguồn sang 

chương trình đích. 
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    Phần mềm tin học bao gồm các chương trình mà phần 

cứng có thể thực hiện được. 

❶ Chƣơng trình máy tính là gì? 

❷ Công nghệ phần mềm là gì? 

        Công nghệ phần mềm (software engineering) là sự áp dụng 

một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, định lượng cho việc 

phát triển, hoạt động và bảo trì phần mềm.  

         Ngành học công nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, các 

công cụ, và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần 

mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế phần mềm, xây dựng 

phần mềm, kiểm thử phần mềm và bảo trì phần mềm.  

  

 

 I- Định nghĩa: 
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    Phần mềm tin học bao gồm các chương trình mà phần 

cứng có thể thực hiện được. 

 ❶ Chƣơng trình máy tính là gì? 

❷ Công nghệ phần mềm là gì? 

   ❸ Phần mềm đóng gói là gì?  

        Là một loại phần mềm được các nhà sản xuất đầu tư nghiên 
cứu, tổng hợp từ những lần khảo sát nhu cầu thực tế các 
nghiệp vụ kết hợp với những chuẩn mực đề ra để xây dựng nên 
một mô hình tổng thể, thống nhất đáp ứng yêu cầu tin học hoá 
các nghiệp vụ đó.  

   Phần mềm đóng gói được phân thành 2 nhóm chính:  
    Nhóm phần mềm thích ứng, sử dụng ở tất cả các ngành nghề.  
    Nhóm phần mềm chuyên dụng cho những ngành nghề riêng.  

 

 

 I- Định nghĩa: 
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 II- Phân loại phần mềm 

Phần mềm hệ thống 
(System Software) 

Hệ điều hành  

(Operating System) 

Các chƣơng trình tiện ích 

 (Utility Program) 

Các ngôn ngữ lập trình 

(Programming Language) 

Các chƣơng trình dịch 

 (Compiler) 

Phần mềm ứng dụng 
(Aplications) 

Phần mềm văn phòng 

Phần mềm doanh nghiệp 

Phần mềm giáo dục 

. . . . 

Căn cứ vào nhiệm vụ và chức năng, có thể chia phần mềm 

làm 2 loại:  
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Ví dụ về một số phần mềm THÔNG DỤNG 

Phần mềm hệ thống 
1/ Hệ điều hành: 

• WINDOWS, WINDOWS 

MOBILE (của Microsoft) 

• Os/2 (của Microsoft+IBM)  

• LINUX (của Linus 

Torvalds)  

• SOLARIS (MicroSystem) 

• MAC OS (của Apple) 

2/ Các chƣơng trình tiện ích: 

NC, BKAV, VIETKEY, .. . 

3/ Các ngôn ngữ lập trình: 

C, C++, C#, PASCAL, 

FOXPRO, JAVA, VISUAL 

BASIC, … 

  

Phần mềm ứng dụng 
• PM soạn thảo văn bản: MS 

WORD 

• PM bảng tính điện tử: MS 

EXCEL 

• PM cơ sở dữ liệu: MS ACCESS 

• PM trình diễn: MS 

POWERPOINT 

• PM duyệt WEB: MOZILA 

FIREFOX, INTERNET 

EXPLORER.  

• PM kế toán doanh nghiệp: FAST, 

MISA, Esoft financials  

• PM đồ họa: PHOTOSHOP , 

Corel Draw … 
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III- Các bƣớc giải 1 bài toán trên máy tính điện tử 

     

Bài toán 

Phân tích bài toán để tìm giải pháp, thiết kế 

Mô hình hoá và xây dựng thuật toán  

 Mã hoá thành một chƣơng trình (viết chƣơng trình)  

Cài đặt, chạy thử và hiệu chỉnh chƣơng trình 

Kết quả bài toán 
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       1/ Định nghĩa: thuật toán là một dãy hữu hạn các bước xử lý để  
        giải quyết một bài toán cho đến kết quả cuối cùng hoặc các kết  
        quả trung gian phục vụ cho một tiến trình xử lý khác. 

          Dùng ngôn ngữ tự nhiên:  

                Diễn tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước của thuật toán.  

 2/ 3 phƣơng pháp biểu diễn thuật toán:   

IV- Thuật toán (Algorithm):  

 B1: Nhập TTKH (thông tin khách hàng), STRUNG (só trúng thưởng) 

 B2: Kiểm tra điều kiện: STRUNG = 2006 

         Nếu đúng thi thực hiện B3.       Nếu sai thì thực hiện B4 
 B3: In ra TTKH và TTHUONG := STG*10%. Xong, chuyển sang B6 

 B4: Kiểm tra điều kiện: STRUNG = 2005 

         Nếu đúng thì thực hiện B5        Nếu sai thì thực hiện B6 

 B5: In ra TTKH vµ TTHUONG := STG*5%. Xong, chuyển sang B6 
 B6: Kiểm tra điều kiện: tiếp tục với khách hàng khác? 

         Nếu đúng thì quay lại B1          Nếu sai thì kết thúc 

VD: In ra phiếu lĩnh thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải nhân 

dịp Tết Tân Mão. Số tiền thưởng là 10% của số tiền gửi nếu số trúng thưởng 

là 2006 với số tiền thưởng là 5% của số tiền gửi nếu số trúng thưởng là 2005. 

VD trên: 
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     Dùng lƣu đồ/sơ đồ khối: qui ước các khối sau đây  

     Thao tác chọn lựa   

Đ 

S 

  Thao tác nhập/xuất dữ liệu  

 Thao tác xử lý, gán giá trị và tính toán. 

     Hướng thao tác tiếp theo  

 Bắt đầu/kết thúc thuật toán  
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    In ra: TTKH,  

 STG*5% 

B1: Nhập TTKH, STRUNG  Bắt đầu 

              Nhập TTKH,STRUNG 

STRUNG=2006 
Đ      In ra: TTKH,  

      STG*10% 

S 

STRUNG=2005 
Đ 

S 

Sơ đồ thuật toán cho ví dụ trên 

B2: Kiểm tra đk: STRUNG = 2006 

 Nếu đúng thì tiếp B3 
 Nếu sai thì tiếp B4 

B3: In ra TTKH và TTHUONG 
       (TTHUONG := STG*10%). 
       Xong, chuyển sang B6 

B4: Kiểm tra đk: STRUNG = 2005 

 Nếu đúng thì tiếp B5 

 Nếu sai thì tiếp B6 

B5: In ra TTKH và TTHUONG 
       (TTHUONG := STG*5%).  
       Xong, chuyển sang B6 

 Kết thúc 

Tiếp tục? 

S 

Đ  

B6: Kiểm tra điều kiện: tiếp tục với khách hàng khác?  
 Nếu đúng thì quay lại B1 

 Nếu sai thì kết thúc 
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 Dùng mã giả: 

       Thể hiện bằng mã giả tøc lµ vay mượn các cú pháp của một ngôn 
ngữ lập trình nào đó để thể hiện thuật toán. Dùng mã giả vừa tận dụng 
được các khái niệm trong ngôn ngữ lập trình, vừa giúp người cài đặt dễ 
dàng nắm bắt nội dung thuật toán (tất nhiên là trong mã giả ta vẫn dùng 
một phần ngôn ngữ tự nhiên).  

      VD: một đoạn mã giả của thuật toán cho vÝ dô trªn 
  NhËp TTKH, STRUNG; 
  If  STRUNG = 2006 then  

         begin 
       TTHUONG:= STG * 10%; 
       In ra: TTKH, TTHUONG 

             end;  
            If  STRUNG = 2005 then  

                 begin 
             TTHUONG:= STG * 5%; 
       In ra: TTKH, TTHUONG 

             end;  
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CHƯƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải trả 
lời các 
câu hỏi 

sau 

  

Công nghệ thông tin và tin học giống và khác 

nhau như thế nào? 

Nguyên lý hoạt động của MTĐT là gì? 

Khả năng hoạt động của MTĐT do cái gì quyết 

định? 

Quá trình xử lý thông tin trên MTĐT gồm mấy 

khâu, mỗi khâu do khối chức năng nào đảm 

nhiệm? 

Có mấy loại phần mềm tin học? Có mấy loại 

NNLT? 

Để thực hiện tin học hóa 1 doanh nghiệp, cần 

phải làm gì? Yếu tố nào được coi trọng nhất?  

 

TỔNG KẾT CHƢƠNG I 
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Kết thúc chƣơng I 
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Giới thiệu chung về hệ điều hành 1 

Hệ điều hành Windows  2 
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Hệ điều hành Windows 7  3 

1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

1.1- ĐỊNH NGHĨA: 

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ 
chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương 
tác giữa người dùng với máy tính, cung cấp các 
phương tiện và dịch vụ để điều phối việc thực hiện các 
chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, 
tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu 
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1.2- CHỨC NĂNG: 

 Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống 

 Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ 
chức thực hiện các chương trình đó 

 Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung 
cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin 

 Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại 
vi để khai thác thuận tiện và hiệu quả 

 Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống và một số 
phần mềm ứng dụng thông thường như trình duyệt 
Web, soạn thảo văn bản… 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

1.3- CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH 

  Hệ thống quản lý tiến trình 

  Hệ thống quản lý bộ nhớ 

  Hệ thống quản lý nhập xuất 

  Hệ thống quản lý tập tin 

  Hệ thống bảo vệ 

  Hệ thống dịch lệnh 

  Quản lý mạng 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

1.4- PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH: 

 Phân loại theo loại máy tính: 

 Hệ điều hành dành cho máy MainFrame 

 Hệ điều hành dành cho máy Server 

 Hệ điều hành dành cho máy nhiều CPU 

 Hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân (PC) 

 Hệ điều hành dành cho máy PDA  

    (Embedded OS - hệ điều hành nhúng) 

 Hệ điều hành dành cho máy chuyên biệt 

 Hệ điều hành dành cho thẻ chip (SmartCard) 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 
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 Phân loại theo user và số chương trình sử dụng: 

 Hệ điều hành đơn nhiệm một ngƣời dùng: mỗi lần 

chỉ cho phép một người đăng nhập, các chương trình 

phải thực hiện lần lượt.  

       Ví dụ:  MS-DOS. 

 Hệ điều hành đa nhiệm một ngƣời dùng: mỗi lần 

chỉ cho phép một người đăng nhập song có thể kích 

hoạt nhiều chương trình, đòi hỏi bộ vi xử lí mạnh.  
  Ví dụ: Windows 95, Windows 98. 

 Hệ điều hành đa nhiệm nhiều ngƣời dùng: cho 

phép nhiều người đăng nhập vào hệ thống, thực hiện 

đồng thời nhiều chương trình. Đòi hỏi bộ vi xử lí 

mạnh, bộ nhớ trong lớn, thiết bị ngoại vi phong phú. 
  Ví dụ: Windows 2000, XP, Vista, 7, Ubuntu, Mac OS X… 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

  Phân loại theo hình thức xử lý 

 Hệ thống xử lý theo lô 

 Hệ thống xử lý theo lô đa chương 

 Hệ thống chia sẻ thời gian 

 Hệ thống song song 

 Hệ thống phân tán 

 Hệ thống xử lý thời gian thực 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

 MS-DOS (Microsoft Disk 

Operating System) – ra đời 

8/1981 với giao diện dòng lệnh 

 Windows – ra mắt 11/1985 với 

giao diện đồ hoạ (GUI – Graphical 

User Interfaces) 
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1.5- MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG 

1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

Mac OS (Macintosh Operating System) 

được phát triển bởi công ty Apple cho các 

máy tính Apple Macintosh, ra mắt năm 

1984 với giao diện đồ hoạ. 
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

Unix: do một số nhân viên của công ty AT&T Bell 

Labs bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie và 

      Douglas McIlroy đưa ra những năm 1960 và 1970.  

      Ngày nay hệ điều hành Unix được phân ra thành 

      nhiều nhánh khác nhau, nhánh của AT&T, nhánh của  

      một số nhà phân phối thương mại và nhánh của  

      những tổ chức phi lợi nhuận.  
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1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

 Linux là tên gọi của một hệ điều 

hành máy tính và cũng là tên hạt 

nhân của hệ điều hành.  

Phiên bản đầu tiên do Linus 

Torvalds viết vào năm 1991 

Phân phối dưới bản quyền GNU 

(General Public License) 

Có nhiều bản phân phối khác nhau 

• Ubuntu 

• Debian 

• Redhat 

• Google Chrome OS 

• Fedora… 
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3 

2. Hệ điều hành Windows  

2.1- Giới thiệu chung: HĐH Windows do hãng Microsoft đưa ra 

  Lần đầu tiên, vào 11/1985 vớí phiên bản 1.0 

  9/12/1987: ra đời phiên bản 2.0 

  22/5/1990 ra đời phiên bản 3.0 

  Đầu những năm 1990 Windows 3.x lần lượt ra đời 

  24/8/1995: Windows 95 xuất hiện, rồi sau đó là Win98. 

  17/2/2000: Windows 2000 dùng cho máy chủ ra đời 

  19/6/2000 thì có bản Windows Me dành cho máy trạm 

  25/10/2001: Windows XP (Windows Experience) xuất hiện.  

  30/1/2007: Windows Vista được phát hành trên toàn cầu 

  22/10/2009: Windows 7, bản nâng cấp của WIN Vista ra đời 

  26/10/2012: Windows 8 được công bố tại Califonia (Mỹ) 
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2.2- Đặc điểm HĐH Windows: 

 Giao diện đồ hoạ đẹp 

 Đa nhiệm, nhiều người dùng 

 Bảo mật, an toàn dữ liệu cao 

 Có hệ CSDL chuyên dụng (registry) lưu thông tin về 

phần cứng, phần mềm, thông tin người dùng. 

 Tích hợp nhiều trình ứng dụng như: soạn thảo văn bản, 

trình đồ họa và các ứng dụng hữu ích như đặt lịch, đồng 

hồ, máy tính, sổ tay ghi chép, các tiện ích, trình duyệt 

WEB (Internet Explorer), trò chơi … 

 Hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau: TCP/IP, DLC, 

NWLink, NetBEUI, Appletalk... 
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2. Hệ điều hành Windows  

3.1- Giới thiệu chung: Windows 7 (có tên mã là 

Blackcomb và Vienna), được phát hành ngày 

22/10/2009. 

       Các phiên bản: 

 Starter: Phiên bản rút gọn các tính năng cao cấp  

 Home Basic: Lược bỏ một số các chức năng giải trí 

nâng cao (như Media Center)  

 Home Premium: Các chức năng giải trí, giao tiếp, kết 

nối ở mức khá tốt  

 Professional: Các chức năng kết nối mạng văn phòng 

cũng như kết nối mạng đầy đủ  

 Ultimate và Enterprise: Tập hợp đầy đủ các chức 

năng của tất cả các phiên bản kia cộng lại  
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3. Hệ điều hành Windows 7 

3.2- Quy trình khởi động Windows 7 

 Nối máy tính với nguồn điện 

 Bật công tắc trên thân máy, màn hình 

 Đăng nhập (login) bằng tài khoản (Account) 

• Username 

• Password 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

  3.3- Thoát khỏi Windows: nhấn nút Start       ,  

          chọn 
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Tắt máy hoàn toàn 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

Đăng xuất phiên 

làm việc 

Đăng nhập tài 

khoản khác 

Khoá máy tính 

(Windows + L) 

Khởi động lại 

Ngủ 

(Giữ máy tính chạy 

với ít năng lượng) Ngủ đông 

(Lưu lại phiên làm việc 

và tắt máy) 

3.4- Màn hình nền 
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Khay hệ 

thống 

Thanh tác vụ: chứa 

các chương trình 

đang được mở 

Thùng rác: nơi lưu trữ những 

tập tin, thư mục bị xóa 

Nơi quản lý toàn bộ tài 

nguyên của máy tính như: ổ 

đĩa, thư mục, tập tin,… 

Nút Start: chứa các 

chương trình được 

cài đặt vào máy tính 

Các 

Gadget 

Shortcut của các 

ứng dụng 
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3. Hệ điều hành Windows 7 
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 Biểu tƣợng (Icon): có 2 dạng 

 Biểu tượng mặc định: có sẵn khi cài hệ điều hành,  

như My Computer, My Documents, 

Recycle Bin 

 Biểu tượng tắt (shortcut): do 

    người dùng tạo ra. 

 Chọn biểu tượng:  

• Chọn 1 biểu tượng: nháy chuột lên biểu tượng 

• Chọn nhiều biểu tượng 

– Chọn các đối tượng rời nhau: nhấn giữ phím Ctrl 

– Chọn các đối tượng liên tục: nhấn giữ phím Shift 

• Sử dụng hộp checkbox 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Nút Start   

 Có chứa các menu con, thực hiện được hầu hết các 

công việc cần thiết trong quá trình sử dụng máy tính 

 Có thể tự 

   gắn các  

   ứng dụng  

   lên nút Start 
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Mở các tài nguyên 

của máy tính 

Cấu hình máy tính 

Trợ giúp 

Tìm kiếm 

Tắt máy tính 

Các chương trình 

Các chương trình 

thường dùng 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Thanh tác vụ (Taskbar) chứa nút Start và biểu tượng 

của các chương trình 

 

 

 

 Jumplist 

 Windows tự động ghi nhớ những tập tin, thư mục, 

tài liệu, chương trình nào thường  

    xuyên mở hoặc vừa mở trước đó 

 Có thể tự gắn vào Jumplist 
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Chương trình đang mở Chương trình chưa mở 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Sử dụng chuột 

      Con trỏ chuột thường có hình mũi tên      thay đổi theo 

thao tác di chuyển con chuột của người sử dụng. Ngoài 

ra có thể có các hình dạng khác:  

    Các thao tác: 

 Click chuột: nhấn phím chuột trái một lần rồi thả ra 

 Right click: nhấn phím chuột phải một lần rồi thả ra 

 Double click: nhấn nhanh phím chuột trái 2 lần liên 

tiếp. 

 Drop – drag: nhấn phím chuột trái, giữ nguyên phím 

và di chuyển con trỏ chuột, thả phím chuột khi kết 

thúc hành động (thường dùng để di chuyển đối 

tượng). 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

3.5- Cửa sổ: 

 Thay đổi kích thước: nhấn rê chuột trên viền và mép góc 

của cửa sổ. 

 Di chuyển: nhấn rê thanh tiêu đề đến vị trí mới. 

 Chuyển đổi giữa các cửa sổ: nhấn Alt + Tab hoặc 

Windows + Tab 
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Nút Close 

Nút cực đại 
Nút cực tiểu 

Thanh cuộn dọc 

Thanh cuộn ngang 

Biểu tượng 

ứng dụng Thanh thực đơn 

Thanh tiêu đề 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

3.6- Quản lý các tài nguyên trong máy tính 

  Ổ đĩa (vật lý - logic): qui định đặt tên 

A:, B: ổ đĩa mềm; C: D: E: F: .. ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD, ổ USB   

 Tệp (tập tin): là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ 

nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều 

hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. Ví dụ: 

Baitap.doc 

   ./ Không dùng các kí tự: / \ : * ? “ < > | để đặt tên tệp 
      ./ Quy tắc đặt tên tệp của Windows: tên tệp gồm 

                        Phần tên.Phần mở rộng  

                   <= 255 kí tự   dùng để phân loại tệp 

./ Ví dụ: 

    Tên đúng: Tho.doc, Tin hoc.txt, Phan_dinh_phung.xls 

    Tên sai: bt1/5.pas, tin*hoc.ppt 
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       ./ Một số kiểu tệp tin thông dụng 

.doc, .txt, .rtf: Các tập tin văn bản 

.xls : Các tập tin bảng tính Excel 

.exe, .bat: Các tập tin chương trình 

.com : tập tin lệnh 

.gif, .jpeg, .bmp, .png: Các tập tin chứa hình ảnh 

.mp3, .dat, . wav: Các tập tin âm thanh, video 

.html, .htm: Các tập tin siêu văn bản 

.sql, .mdb: Các tập tin chứa cơ sở dữ liệu 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Thƣ mục – Folder (Directory) 

    Để quản lý các tệp, hệ điều hành tiến hành lưu trữ tệp 

trong các thư mục. Mỗi thư mục là một khoảng không 

gian trên đĩa và các thư mục được tổ chức theo kiểu 

hình cây: xuất phát từ thư mục gốc (ổ đĩa), trong mỗi thư 

mục có nhiều thư mục con. Các thư mục cùng cấp 

không được trùng tên 
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C:\ 

HOC TAP GAMES OFFICE 

PIKACHU VB PASCAL 

Autoexec.bat 
Config.sys 

Pikachu.exe Turbo.exe 

THƯ MỤC GỐC 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Đƣờng dẫn - Path 

    Là đường chỉ dẫn đến tệp/thư mục theo chiều đi từ thư 

mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. 

Trong đó, tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi 

kí tự “\” 

    [Tên ổ đĩa:][\][<tên thư mục>\...\<tên thư mục>\ <tên tệp>] 

     Ví dụ: 

 C:\HOC TAP\PASCAL\Turbo.exe  

Chỉ ra tập tin Turbo.exe đang được chứa trong thư 

mục PASCAL là thư mục con của thư mục HOC TAP 

thuộc thư mục gốc ổ đĩa C 
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 Chƣơng trình Windows Explorer 

Nháy đúp biểu tượng  Computer 
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Khung xem 

trước 

Thay đổi 

kiểu hiển thị 

Một số lệnh cơ bản 

Các nút 

Back, 

Forward 

Thanh địa chỉ Tìm kiếm 

Các ổ đĩa 

28/54 

3. Hệ điều hành Windows 7 

 Thanh địa chỉ 

(Address): có hộp 

chọn hỗ trợ khả 

năng hiển thị thư 

mục theo sơ đồ 

dạng cây 
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 Thanh công cụ cơ bản: 
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Tạo mới tập tin 

 Cách 1: Sử dụng chương trình ứng dụng 

 Mở chương trình ứng dụng 

 Soạn nội dung, lưu file 

 Cách 2: Sử dụng Windows Explorer 

 Đặt con trỏ tại vị trí muốn tạo tập tin, nháy phải chuột 

 Chọn New 

 Chọn loại tập tin 

 Gõ tên tập tin 

 Nhấn Enter 

 Chú ý: Tập tin được  

tạo chỉ là một tập tin rỗng 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Tạo mới thƣ mục 

  Đặt con trỏ tại vị trí muốn tạo thư mục 

 Cách 1: Nháy phải chuột, chọn New  Folder 

 

 

 

 

 Cách 2: Nhấn nút New folder  

  Đặt tên thư mục mới tạo  

 Mặc định là New Folder 

 Nhấn Enter để chấp nhận 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Chọn nhóm tập tin, thƣ mục 

  Chọn tập tin/thư mục 

 Các các tập tin/thư mục không liên tục 

• Nhấn giữ phím Ctrl  

• Bấm chuột vào tên thư mục cần chọn 

 Các tập tin/thư mục liên tục 

• Chọn tập tin/thư mục đầu 

• Nhấn giữ Shift + bấm chuột vào tập tin/thư mục cuối  

 Sử dụng hộp  

   checkbox: 

  Hủy chọn 

 Huỷ toàn bộ: bấm chuột vào vị trí trống bất kì 

 Huỷ một đối tƣợng: bấm chuột vào đối tượng đó một 

lần nữa 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Đổi tên tập tin, thƣ mục 

  Chọn tên tập tin/thư mục cần đổi tên 

 Cách 1: Chọn menu lệnh File  Rename 

 Cách 2: Nháy phải chuột chọn Rename 

 Cách 3: Nhấn phím F2 

  Nhập tên mới 

 

Chương 2. Hệ điều hành 18/09/2013 

Chọn lệnh Rename để đổi tên  Biểu tượng ở trạng thái cho 

phép nhập tên mới  
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 Sao chép, di chuyển tập tin, thƣ mục 

 Chọn các tập tin/thư mục cần sao chép (di chuyển) 

 Cách 1: Vào OrganizeCopy  (hoặc Cut nếu muốn 

di chuyển) 

 Cách 2: Nháy phải chuột, chọn Copy (hoặc Cut) 

 Cách 3: Nhấn Ctrl +C (hoặc Ctrl + X) 

Mở thư mục cần sao chép đến  

 Cách 1: Vào Organize  Paste  

 Cách 2: Nháy phải chuột, chọn Paste 

 Cách 3: Nhấn Ctrl + V 

  Chú ý: Có thể dùng Ctr + kéo rê chuột (hoặc Shift+kéo 

rê chuột nếu muốn di chuyển) 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Xoá tập tin, thƣ mục 

  Chọn các tập tin/thư mục cần xoá 

 Cách 1: Vào Organize - Delete  

 Cách 2: Ấn phím Delete  

 Cách 3: Nháy phải chuột chọn Delete 

  Nhấn Yes để chấp nhận xoá 

  Lưu ý:  

 Tập tin/thư mục xoá sẽ được bỏ vào thùng rác 

 

 

     Thùng rác rỗng  Thùng rác có tập tin/thư mục bị xoá 

 Nếu muốn xóa vĩnh viễn, ta nhấn giữ thêm phím Shift 

trong khi chọn Delete (hoặc: Shift+Delete). 
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Khôi phục tập tin, thƣ mục đã xoá 

  Mở Recycle Bin 

 Chọn tập tin/ thư mục cần khôi phục 

 Khôi phục: 

• Cách 1: Nháy phải chuột, chọn Restore 

 

 

 

 

• Cách 2: Nhấn nút  

  Chú ý: Để xoá toàn bộ thùng rác 

 Nháy phải, chọn Empty Recycle Bin 

 Nhấn nút 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

3.7- Thi hành một ứng dụng 
  Cách 1: Bằng biểu tượng 

• Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình Desktop 

  Cách 2: Bằng menu Start  

• Nháy chuột vào nút Start - All Programs, nháy chọn 

ứng dụng cần khởi động 

• Hoặc gõ tên chương trình trong ô tìm kiếm 

  Cách 3: Bằng Windows Explorer 

• Duyệt tìm tập tin thực thi của ứng dụng 

  Cách 4: Bằng lệnh Run 

 Nhấn Windows + R 

 Gõ tên chương trình cần chạy hoặc nhấn Browse 

để tìm 

 Nhấn OK  
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  3.8- Control Panel: là bảng thiết đặt các chế độ hoạt 

động, các cách làm việc với hệ thống máy tính mà HĐH 

Windows qui định. Nhấn vào Start – chọn Control Panel 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Quản lý tài khoản ngƣời dùng: 

  Vào Control Panel - User Account 

  Tạo mới tài khoản 

 Manage another account - Create a new account 

 Gõ tên tài khoản 

 Chọn loại tài khoản 

• Standard user: không thể thay đổi các thiết đặt với 

máy tính, cài đặt phần mềm… 

• Administrator: có toàn quyền 

 Nhấn Create Account 

  Xoá tài khoản 

 Manage another account, chọn tài khoản cần xoá 

 Nhấn Delete the account 

• Delete files: xoá các file của người dùng cần xoá 

• Keep Files: giữ lại các file của người dùng cần xoá 
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  Thay đổi các thiết đặt với người dùng 

 Đổi ảnh: chọn tài khoản, chọn Change your picture 

 Đổi loại tài khoản: Change your account type 

 Tạo mật khẩu: Create a password 

 Đổi mật khẩu: Change the password 

  Thiết đặt User Account Control 

 Thay đổi mức độ cảnh báo của Windows 

 Chọn Change User Account Control setting 

• Chọn một trong 4 mức cảnh báo (khi thay đổi 

thiết đặt Windows, cài đặt phần mềm mới…) 

• Khởi động lại máy để có hiệu lực 
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 Quản lý tài khoản ngƣời dùng (tiếp): 

3. Hệ điều hành Windows 7 

 Thay đổi chế độ hiển thị 

  Control Panel - Appearance and Personalization 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

  Thay đổi kiểu (theme) 

 Chọn Change the theme 

 Chọn một trong các kiểu 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

  Thay đổi nền 

 Chọn Desktop Background 

 Nhấn Browse để chọn thư mục chứa hình nền 

 Chọn một hoặc nhiều hình ảnh 

 Picture position: vị trí của hình 

 Change picture every: thời gian chuyển giữa 2 

hình 

 

  Thay đổi màu sắc 

 Chọn Windows color 

 Enable transparency: trong suốt 

 Advanced appearance settings: 

thay đổi các thiết đặt 

chuyên sâu: màu chữ, 

font chữ các biểu tượng 

kích thước… 

  Nhấn Save changes 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Cài đặt/gỡ bỏ chƣơng trình 

  Cài đặt chương trình 

 Sử dụng trình cài đặt của ứng dụng (ví dụ: 

setup.exe, install.exe, *.msi) 

 Điền các thông số theo yêu cầu: khoá sản phẩm, 

thông tin cá nhân… 

 Ví dụ: Cài đặt Office 2007 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

  Gỡ bỏ chương trình 

 Control Panel  Uninstall Program (hoặc 

Programs and Features) 

 Chọn ứng dụng cần gỡ bỏ 

 Nhấn Uninstall/Change, làm theo hướng dẫn 
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 Kết nối mạng: Control panel - Netword and Internet - 

Netword and Sharing Center 
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 Quản lý các kết nối 

 Chọn Change adapter settings 

 

 

 

 

 

 Kết nối mạng không dây 
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 Thiết đặt thời gian, ngôn ngữ: Control Panel - 

Clock, Language and Region 

 Thay đổi thời gian: chọn Date and Time 

Change date and time: 

  Thay đổi thời gian, ngày/tháng 

Change time zone: thay đổi 

địa phương. Ở Việt Nam thì 

chọn (UTC+07:00)-Bangkok, 

Hanoi,Jakarta. 

 Internet Time: đồng bộ thời  

gian 
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 Thay đổi định dạng thời gian 

 Chọn Region and Language 

 Chọn định dạng ở mục  

Format 

• Vietnamese (Vietnam) 

• English (United State) 

 Chọn địa phương 

• Chọn Location 

• Chọn Vietnam 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Tuỳ chọn định dạng:  

    nhấn Additional settings 

 Chọn thẻ Number: định 

   dạng dữ liệu kiểu số  
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Dấu chấm thập phân 

Dấu ngăn cách hàng nghìn 

Hệ thống đo lường 

Kí hiệu số âm 

Thiết đặt mặc định 
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3. Hệ điều hành Windows 7 

 Tuỳ chọn định dạng:  

    nhấn Additional settings 

 Chọn thẻ Data: định 

   dạng dữ liệu thời gian  
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3. Hệ điều hành Windows 7 

Ngày tháng dạng ngắn 

Ngày tháng dạng dài 

Sử dụng 2 chữ số để 

viết năm 

Ngày đầu tuần 

Thiết đặt mặc định 

CHƢƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải 

trả lời 

các 

câu hỏi 

sau 

  

Hệ điều hành máy tính là gì?  

Các chức năng cơ bản của hệ điều hành 

WINDOWS7 là gì? 

Control Panel là gì? Liệt kê các chức năng 

chính của Control Panel. 

Hệ điều hành quản lý thông tin như thế nào? 

Giải pháp giúp WINDOWS chạy tốt là gì? 

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG II 
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ 

Chƣơng 3 - SPSS 
(Statistical Products for the Social Sevices) 

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý 

Nội dung 

Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SPSS 1 

Dữ liệu trong SPSS 2 

Các phép xử lý dữ liệu căn bản 3 

18/09/2013 Chương 3 - SPSS 

2 

1- Giới thiệu về phân tích dữ liệu với SPSS  

Chương 3 - SPSS 3 18/09/2013 

1/ Dữ liệu là gì?     

2/ Phân loại dữ liệu 

3/ Phân tích dữ liệu là gì? 

4/ Các bƣớc cơ bản trong nghiên cứu, phân 

tích dữ liệu 

5/ SPSS? 

6/ Khởi động SPSS 

7/ Màn hình giao diện SPSS 

1- Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SPSS  

Chương 3 - SPSS 4 18/09/2013 

1/ Dữ liệu là gì? 
    Dữ liệu là các số liệu hoặc tài liệu cho trước chưa qua xử lý. 

2/ Phân loại dữ liệu: 2 loại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ⟹ Phân loại dữ liệu định tính và định lượng nhằm xác định 

các phép toán thống kê hợp lý. 
 
 

Dữ liệu định tính Dữ liệu định lượng 

 Thể hiện dưới dạng từ ngữ. 

  Mang tính chủ quan như ý 

kiến, kinh nghiệm, cảm giác …  

  Ví dụ: các dịch vụ ngân hàng 

bạn thường dùng: Gửi tiền, vay 

tiền, chuyển khoản, thanh toán 

nội địa…  

 Thể hiện dưới dạng số học. 

 Mang tính khách quan. 

 Ví dụ: Lãi suất gửi tiền của 

các kỳ hạn 

1- Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SPSS  
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3/ Phân tích dữ liệu là gì? 

 Phân tích dữ liệu là quy trình sử dụng các công cụ tính 

toán điện tử và các phương pháp chuyên dụng để biến đổi 

các dòng dữ liệu ban đầu thành các dòng thông tin kết quả. 

    Việc chắt lọc được các 

thông tin hữu ích nhất từ 

một kho các thông tin chính 

là yêu cầu số một của quá 

trình phân tích dữ liệu thông 

tin kinh tế. 

Quá trình tư duy thống kê dựa trên dữ liệu  

Chương 3 - SPSS 
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Tại sao phải phân tích dữ liệu? 

     Dữ liệu chỉ là các số liệu thô và bản thân chúng không phải 

là tri thức. Phân tích dữ liệu có vai trò quan trọng trong các hệ 

thống quản lý kinh tế, nó giúp biến đổi dữ liệu trở thành những 

thông tin thống kê làm cơ sở cho việc gia tăng sự hiểu biết, tri 

thức từ đó đưa ra được các quyết định kịp thời, chính xác. Tất 

cả mọi quyết định quản lý chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao khi 

dựa trên cơ sở của một quy trình xử lý thông tin khoa học, bao 

quát được các nguồn thông tin chiến lược và đón đầu được các 

xu thế phát triển. 

Chương 3 - SPSS 
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1- Giới thiệu về phân tích dữ liệu và SPSS  

7 18/09/2013 

 4/ Các bƣớc cơ bản trong nghiên cứu, phân tích dữ liệu: 

   a) Xác định vấn đề nghiên cứu: cần xác định rõ ràng, chính 

xác vấn đề cần nghiên cứu giúp thu thập dữ liệu tiến hành 

nhanh gọn, chính xác. 

   b) Thu thập dữ liệu: 

• Thiết kế các cách thức thu thập dữ liệu là công việc quan 

trọng đối với phân tích thống kê. 

• Hai khía cạnh quan trọng của nghiên cứu thống kê là: tổng 

thể (tập hợp các phần tử) và mẫu (một tập hợp con của tổng 

thể). 

• Dữ liệu có thể được thu thập từ những nguồn có sẵn hay 

qua quan sát, nghiên cứu, thử nghiệm. 
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   c) Xử lý dữ liệu: qua 3 bước 

• Mã hoá: trừ một số dữ liệu định lượng thì không cần mã 

hoá, còn các dữ liệu định tính cần được mã hóa để chuyển 

về dạng số. 

• Nhập liệu: Dữ liệu được nhập và lưu trữ bởi ít nhất hai 

người nhập liệu độc lập khác nhau. Thông thường trong thực 

tế nhập dữ liệu từ bảng câu hỏi vào máy tính là nhập hai lần. 

• Hiệu chỉnh: Dữ liệu được kiểm tra bằng cách so sánh hai 

tập hợp dữ liệu được nhập độc lập với nhau và phát hiện sai 

lệch giữa hai lần nhập. Kiểm tra bằng cách nhập lần hai bảo 

đảm mức độ chính xác lên đến 99,8%. 
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   d) Phân tích dữ liệu: Các phương pháp phân tích dữ liệu 

được chia thành hai loại: 

• Các phương pháp thăm dò: dùng để khám phá ý nghĩa 

của dữ liệu bằng các phép tính số học đơn giản và các biểu 

đồ đơn giản tóm tắt dữ liệu. 

• Các phương pháp khẳng định: dùng các ý tưởng trong lý 

thuyết xác suất để trả lời các vấn đề nghiên cứu cụ thể 

  e) Báo cáo kết quả: thông qua suy diễn, từ dữ liệu mẫu thu 

thập được ước lượng, kiểm định và các mô hình phân tích 

khác sẽ giúp khẳng định các đặc tính của tổng thể. Các kết quả 

có thể được báo cáo dưới dạng bảng, đồ thị hay các số phần 

trăm. 
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5/ SPSS là gì? 

    ∎ SPSS (Statistical Products for the Social Sevices) là một 

phần mềm chuyên dụng cho thống kê kinh tế xã hội và kinh tế 

lượng được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong phân 

tích thống kê, từ việc liệt kê dữ liệu, lập bảng biểu và thống kê 

mô tả cho đến các phân tích thống kê phức tạp mà không cần 

phải lập trình như các phần mềm khác. 

    ∎ SPSS có thể tạo ra các bảng tính tần suất của tất cả các 

biến trong cơ sở dữ liệu, hoặc cho phép tạo ra các bảng tương 

quan giữa các biến. Ví dụ: cơ sở dữ liệu của một cơ quan có 

thể lập các bảng tổng hợp như: mức lương phân theo chức vụ, 

mức lương phân theo trình độ học vấn, hệ số phụ cấp phân 

theo số năm công tác… 

    ∎ SPSS ra đời từ 1960, đến nay đã xuất hiện phiên bản 19. 
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6/ Khởi động SPSS: http://www.mediafire.com/?o2kiux9iqrbhmt2 

    Chọn Start – All Programs – SPSS 16.0 - SPSS 16.0 

Chạy chương trình Tutorial 

Mở 1 tệp trống .sav cho phép 

người dùng nhập dữ liệu mới 

Chạy một câu truy vấn dữ liệu có 

sẵn với phần mở rộng là .spq 

Cho phép tạo mới câu truy vấn dữ 

liệu với phần mở rộng .spq 

Mở 1 tệp dữ liệu đã có sẵn với các định  

dạng của: SPSS, Excel, Lotus, DBASE… 

Mở 1 tệp dữ liệu với các định dạng khác 

Chương 3 - SPSS 
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7/ Giao diện của SPSS 

    Sau khi khởi động SPSS sẽ xuất hiện cửa sổ SPSS Data 

Editor với giao diện 

như một bảng tính 

cho phép người  

dùng định nghĩa,  

nhập, hiệu đính  

và thể hiện dữ liệu. 

Thanh tiêu đề (Title bar) 

Thanh thực đơn (Menu bar) Thanh công cụ (Tool bar) 

Thanh cuộn 

Thanh trạng thái (Status bar) 

Cột: Mỗi cột chứa một biến dữ liệu cụ thể 

Dòng: Mỗi dòng trong bảng chứa các dữ 
liệu của đối tượng được quan sát 

Màn hình để nhập và thể 

hiện dữ liệu đã nhập 

Màn hình để khai báo 

biến (tên, loại, độ rộng, 

loại thang đo…của biến) 

Chương 3 - SPSS 

http://www.mediafire.com/?o2kiux9iqrbhmt2
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Tìm hiểu thanh thực đơn Menu: 

File: Khởi tạo, đóng mở file, lưu file, in ấn, thoát… 

Edit: Undo, sao chép, cắt dán, tìm kiếm thay thế, chèn biến, chèn giá trị… 

View: Cho hiện dòng trạng thái, thanh công cụ, chọn font chữ, cho hiện 

giá trị nhập vào hay nhãn của các giá trị nhập… 

Data: Định nghĩa biến, thêm biến, ghép file, chia file, chọn quan sát… 

Transform: Tính toán, mã hoá lại các biến… 

Analyze: Thực hiện thống kê: tóm tắt dữ liệu, so sánh trung bình, phương 

sai, tương quan và hồi quy, phân tích đa biến… 

Utilities: Tìm hiểu thông tin về các biến, file… 

Graphs: Tạo các biểu đồ và đồ thị. 

Window: Sắp xếp và di chuyển các cửa sổ làm việc trong SPSS… 
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Sử dụng tiếng Việt trong SPSS: từ cửa sổ Data chọn View 

– chọn Font rồi chọn kiểu font. 
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1/ Thu thập dữ liệu 

2/ Nhập dữ liệu 

3/ Làm sạch dữ liệu 

Chương 3 - SPSS 16 18/09/2013 

1/ Thu thập dữ liệu 
     Việc thu thập dữ liệu là từ các phiếu trả lời của các bảng hỏi. 

     Ví dụ một bảng hỏi được xây dựng theo cách thức sau: 

                                  BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

      Số phiếu:…… 

Đề tài nghiên cứu: “Thăm dò về thói quen sử dụng các dịch vụ của ngân hàng” 

Mục đích: Tìm hiểu một phần về vai trò của ngân hàng trong đời sống của người 

dân cũng như giúp cho các ngân hàng hiểu rõ hơn các ý kiến và nhu cầu sử dụng 

các dịch vụ ngân hàng của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra được các dịch vụ và 

chính sách hiệu quả, hợp lý. 

Xin vui lòng khoanh tròn các phương án mà anh/chị/ông/bà thấy phù hợp với mình. 
A- CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

1.  Anh/chị/ông/bà có thường xuyên sử dụng các dịch vụ của ngân hàng không? 

(chọn 1 trả lời)  
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Hầu như không 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Rất thường xuyên 4 

2- Dữ liệu trong SPSS  
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2a. Anh/chị/ông/bà đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng nào? (có thể chọn 

nhiều trả lời) 

2b. Các thành viên gia đình anh/chị/ 

ông/bà đã sử dụng dịch vụ của ngân 

hàng nào? (có thể chọn nhiều trả lời) 

 

 

 

 

 

3. Trong gia đình anh/chị/ông/bà, số lượng người đã sử dụng các dịch vụ 

của ngân hàng là bao nhiêu? Ghi  

một con số cụ thể: ___ người. 

4. Anh/chị/ông/bà thường sử dụng 

các dịch vụ nào của ngân hàng?  

(có thể chọn nhiều trả lời) 
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2a 2b 

Agribank 1 1 

Techcombank 2 2 

Vietcombank 3 3 

ACB 4 4 

MB bank 5 5 

VP bank 6 6 

Khác 7 7 

Gửi tiền 1 

Vay tiền 2 

Chuyển khoản 3 

Thanh toán 4 

Trả lương 5 

Khác 6 

2- Dữ liệu trong SPSS  

18 18/09/2013 

5. Khi có một khoản tiền nhàn rỗi anh/chị/ 

ông/bà thường làm gì? (chọn tối đa 2 trả lời) 

6. Anh/chị/ông/bà thường  

sử dụng kỳ hạn lãi suất 

nào khi sử dụng dịch 

vụ vay, gửi tiền?  

(chọn tối đa 3 trả lời) 

 

 

 

7. Hãy xếp hạng các chủ đề sau đây tùy theo mức độ quan tâm của 

anh/chị/ông/bà đối với từng loại chủ đề: chủ đề nào quan tâm nhất thì ghi số 

1, quan tâm nhì thì ghi số 2, quan tâm ba thì ghi số 3. 

Lãi suất: _____ 

Thái độ phục vụ: _____ 

Uy tín: _____ 
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Gửi tiết kiệm 1 

Mua vàng 2 

Mua sắm 3 

Đầu tư 4 

Khác 5 

1 tháng 1 

3 tháng 2 

6 tháng 3 

9 tháng 4 

1 năm 5 

Khác 6 
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8. Anh/chị/ông/bà đánh giá các mặt sau đây của các ngân hàng như thế nào? 
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Rất 

không 

hài 

lòng 

Không 

hài 

lòng 

Bình 

thường 

Hài 

lòng 

Rất 

hài 

lòng 

Không 

ý kiến 

1. Tính đa dạng của dịch vụ 1 2 3 4 5 8 

2. Tính tin cậy của các dịch vụ 1 2 3 4 5 8 

3. Tính hiệu quả của các dịch vụ 1 2 3 4 5 8 

4. Tính tiện ích của các dịch vụ 1 2 3 4 5 8 

5. Tính mới, đột phá 1 2 3 4 5 8 
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B- THÔNG TIN CÁ NHÂN 

     Họ tên: __________________________ Điện thoại:  ____________ 

     Địa chỉ: _________________________________________________ 

     Tuổi: ____________     Số người trong hộ gia đình:    _____________ 

     Giới tính:  1. Nam  2. Nữ 

     Thu nhập cá nhân(TB tháng): 

              1. Không       2. Dưới 1 tr        3. 1-2 tr      4. 2-4 tr         5. Trên 4 tr 

     Thu nhập gia đình (TB tháng):   

              1. Dưới 2 tr   2. 2-4 tr          3. 4-6 tr          4. Trên 6 tr 

     Học vấn:    

              1. Phổ thông       2. CĐ             3. ĐH          4. Sau ĐH 

     Nghề nghiệp:   

              1. Công chức      2. Giáo viên         3. Nhân viên văn phòng 

              4. Nhân viên KD    5. Tự KD        6. SV – HS  

  7. LĐ đơn giản      8. Về hưu        9. Không làm việc 

            10. Nghề chuyên môn (Bác sĩ, kiến trúc sư, kế toán, nhạc sĩ…) 
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2/ Nhập dữ liệu:  

 Sau khi lấy ý kiến của người dân thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn 

trên, ta tiến hành nhập dữ liệu thu thập được từ các phương án trả 

lời của các bảng câu hỏi vào phần mềm SPSS, ta thực hiện theo 2 

bước sau: 

 Bƣớc 1: Mã hoá và tạo khuôn nhập dữ liệu theo 4 quy tắc sau: 

     Các thông tin thu thập không phải dưới dạng số phải mã hoá để 

chuyển thành dạng số.  

      VD: Giới tính được mã hóa: 1. Nam; 2. Nữ  

     Các thông tin thu thập đã ở dạng số không cần mã hoá. VD: Tuổi 

     Các câu hỏi chỉ có một trả lời thì chỉ cần tạo một biến để lưu trữ 

câu trả lời.  

       VD: Anh/chị/ông/bà có thường xuyên sử dụng các dịch vụ của 

ngân hàng không? (chọn 1 trả lời) ⟹ chỉ cần tạo 1 biến 
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   Các câu hỏi có thể chọn nhiều trả lời thì cần phải tạo nhiều biến để 

lưu trữ các phương án trả lời tương ứng. VD: Anh/chị/ông/bà thường 

sử dụng các dịch vụ nào của ngân hàng? (có thể chọn nhiều trả lời) 
 
                                                             
                                                               ⟹ cần tạo 6 biến  

  
 
 
 Bƣớc 2: Nhập dữ liệu: dữ liệu có thể được nhập theo 3 cách sau: 
        Cách 1: Nhập trực tiếp trong cửa sổ Data Editor. 
        Cách 2: Lấy từ các file dữ liệu có các định dạng khác nhau từ: 
          - Các bảng tính worksheet được lập trong Excel hoặc Lotus. 
          - Cơ sở dữ liệu được lập dưới định dạng DBASE và SQL. 
          - Các file dạng text  ASCII với kiểu Tab-deliminated… 
        Cách 3: Dùng phần mềm tạo form nhập liệu. 
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Tổ chức sắp xếp dữ liệu và nhập liệu trong SPSS như sau: 

 Mỗi đối tượng trả lời (quan sát) tương ứng với một dòng (1 

case). Thông tin của mỗi đối tượng được nhập vào một dòng 

của cửa sổ Data View 

 Mỗi loại thông tin thu thập được sắp xếp tương ứng với một 

cột (1 variable) 

 Nhập liệu từ trái qua phải trên cửa số Data View theo từng 

dòng). Xong một phiếu (một dòng) thì chuyển sang phiếu khác 

(sang dòng mới). 

Cách 1: Nhập trực tiếp dữ liệu trong cửa sổ Data Editor  
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Định nghĩa các biến cần dùng trong bảng Variable View 

    Biến là đại lượng đại diện cho các câu hỏi trong bảng hỏi 

hoặc các vấn đề cần quan sát.  

       VD: Dịch vụ ngân hàng, Giới tính, Tuổi… là các biến. 

    Bảng Variable View chứa đựng các thông tin về các thuộc 

tính của từng biến trong file dữ liệu. Trong một bảng Variable 

View ta có: các hàng là danh sách các biến; các cột là các 

thuộc tính của từng biến. Số lượng biến cần định nghĩa bằng 

tổng số phương án trả lời của từng câu hỏi trong bảng phỏng 

vấn. Các câu hỏi có tối đa bao nhiêu câu trả lời thì cần phải tạo 

bấy nhiêu biến để lưu trữ các phương án trả lời tương ứng.  

     Ví dụ trong bảng câu hỏi phỏng vấn trên: câu 1 cần tạo 1 

biến, câu 2a cần tạo 7 biến, câu 5 cần tạo 2 biến. 

Chương 3 - SPSS 
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Với mỗi một biến ta xác định các thuộc tính sau:  

 Tên biến {Name} 

 Kiểu dữ liệu {Type} 

 Số các chữ số của biến {Width} ⟹ Xđ độ rộng cột chứa biến  

 Số lượng chữ số thập phân {Decimals} 

 Mô tả nhãn hiển thị của biến {Label} 

 Xác định nhãn giá trị của biến {Values} 

 Mô tả giá trị khuyết thiếu {Missing} 

 Căn lề hiển thị giá trị của biến trong cửa sổ Data View {Align} 

 Xác định thang đo của biến {Measure} 
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a) Tên biến (Name): Tên biến là một chuỗi có độ dài  8 ký tự, 

không bắt đầu bằng một chữ số, không kết thúc bằng dấu chấm, 

không chứa khoảng trắng và các ký tự đặc biệt như: !, ?, „,* . 

Thông thường tên biến được đặt tương ứng với thứ tự của câu 

hỏi mà biến đó mô tả, ví dụ với câu hỏi 1 thì đặt tên biến là c1. 

 - Cách tạo tên biến: gõ trực tiếp giá trị của tên biến tại cột Name. 

Với những câu hỏi có nhiều phương án trả lời thì phải tạo nhiều 

biến lưu trữ. 
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Chú ý: ta có thể Copy các thuộc tính đã định nghĩa ở 1 

biến cho các biến khác. 

 Bước 1: Trong cửa sổ Variable View lựa chọn ô, các ô 

hay một dòng các thuộc tính đã được định nghĩa muốn áp 

dụng cho các biến khác. Từ thanh menu Edit chọn Copy 

hoặc kích chuột phải chọn Copy. 

 Bước 2: Chọn ô, các ô/dòng muốn áp dụng các thuộc 

tính. Từ thanh menu Edit chọn Paste hoặc kích chuột phải 

chọn Paste. 
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b) Kiểu dữ liệu (Type): Mặc định một biến mới tạo sẽ có kiểu 

dữ liệu số Numeric, 

ta có thể thay đổi  

sang các kiểu dữ 

liệu khác trong hộp 

thoại Variable Type. 

 Cách thiết lập  

Kiểu dữ liệu: chọn 

trực tiếp trong cửa 

sổ Variable Type. 

   Các kiểu dữ liệu trong SPSS bao gồm: 

 - Dạng số (Numeric) - Dấu phẩy (Comma) 

 - Dấu chấm (Dot) - Chuỗi ký tự (String)   

 - Ngày tháng (Date) - Tiền tệ (Custom currency)  

 - Đô la (Dollar)  - Ghi chú khoa học (Scientific notation) 
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c) Nhãn biến (Label): Nhãn của biến được đặt ngắn gọn và 

xúc tích nhằm mô tả rõ hơn cho tên biến.  

   VD: câu 2a “Anhchị/ông/bà đã sử dụng dịch vụ của ngân 

hàng nào?”  có thể đặt nhãn là “Ngân hàng sử dụng”. 

 Cách tạo nhãn biến: gõ trực tiếp giá trị của nhãn biến tại cột 

Label. Nhãn sẽ được hiển thị khi ta đưa chuột vào cột chứa 

tên biến trong cửa sổ Data View. 

d) Nhãn giá trị (Values): Được dùng để liệt kê và mã hóa 

dưới dạng số các phương án trả lời không phải là dạng số của 

1 biến.  

 Cách tạo nhãn giá trị: trong cửa sổ Value Labels gõ giá trị 

số mã hóa tại ô Value, gõ nhãn mô tả tại ô Label, sau đó chọn 

nút Add để thêm mới một nhãn giá trị.  
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VD: câu hỏi 2a ta có thể gán nhãn giá trị cho 7 phương án trả 

lời như sau: 

Thêm nhãn giá trị  

Sửa  nhãn giá trị  

Xóa nhãn giá trị  

Chương 3 - SPSS 
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e) Giá trị khuyết  thiếu (Missing) 

    Một số biến có thể không có giá trị trong một vài bản ghi, 

nguyên nhân có thể do đối tượng được điều tra từ chối trả lời câu 

hỏi hoặc do câu hỏi có nhiều phương án trả lời và đối tượng 

được điều tra chỉ chọn một số câu trả lời trong các phương án trả 

lời.  

   - Giá trị khuyết thiếu mặc định của SPSS là một dấu chấm (.), 

ngoài ra ta có thể tự định nghĩa giá trị khuyết thiếu cho các biến.  

   - Giá trị khuyết thiếu sẽ được bỏ qua trong một số tính toán, ví 

dụ tính phần trăm hợp lệ trong lệnh thống kê xác định tần số. 

 Cách tạo giá trị khuyết thiếu:  xét ví dụ: vì một lý do nào đó mà 

đối tượng được điều tra không trả lời câu hỏi về độ tuổi, khi đó ta 

đặt giá trị Missing cho biến tuổi là -10. Thực hiện gồm 2 bước: 

   - Trong hộp thoại Value Lables của biến Tuoi ta quy ước giá trị -

10 có nhãn là “Khong tra loi”. 

   - Trong hộp thoại Missing Values của biến Tuoi khai báo giá trị 

khuyết thiếu là -10.  

Chương 3 - SPSS 

- Các mục lựa chọn của hộp thoại Missing Values gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o No missing values: không có giá trị khuyết thiếu. 

o Discrete missing values: cho phép định nghĩa 3 giá trị khuyết  

thiếu riêng biệt.  

Chú ý: để định nghĩa giá trị rỗng là giá trị khuyết thiếu đối với 

biến dạng chuỗi, ta nhập một dấu cách vào một trong những ô 

của Discrete missing values. 

o Range plus one optional discrete missing value: định nghĩa giá trị 

khuyết thiếu nằm  trong một khoảng giá trị hoặc một khoảng giá trị 

cộng thêm một giá trị khuyết thiếu riêng biệt. 
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Chấp nhận 
các cài đặt 

Bỏ qua các 
cài đặt 

Chương 3 - SPSS 
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 g) Các loại thang đo: 

     Thang đo là công cụ dùng để biểu đạt thông tin, có 4 loại 

thang đo như sau và theo thứ tự từ trên xuống ta có khả năng 

biểu đạt thông tin tăng dần: 

Dữ liệu 

Dữ liệu định 

tính 
Dữ liệu định 

lượng 

Thang đo 

danh nghĩa 

Thang đo thứ 

bậc 

Thang đo 

khoảng cách 
Thang đo tỉ lệ 

Chương 2 - SPSS 
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 Thang đo danh nghĩa (Nominal scale): thang đo này sử 
dụng các con số để phân loại, chia nhóm các đối tượng dữ 
liệu định tính, nó không có ý nghĩa về thứ bậc hay mức độ 
hơn kém. 

Ví dụ: Khi có một khoản tiền nhàn rỗi anh/chị/ông/bà thường 

làm gì?     1. Gửi tiết kiệm 

  2. Mua vàng 

  3. Mua sắm 

  4. Đầu tư 

  5. Khác 

Những con số này mang tính danh nghĩa vì ta không thể 
cộng chúng lại hoặc tính toán các giá trị, ta cũng không thể 
sắp xếp 4 trường hợp này theo một thứ bậc sắp xếp tăng 
dần hoặc giảm dần... 
Những phép toán thống kê có thể sử dụng đối với thang đo 
danh nghĩa gồm: đếm, tính tần suất, xác định giá trị mode và 
một số phép toán kiểm định. 

Chương 2 - SPSS 
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Thang đo thứ bậc (Ordinal scale): là loại thang đo danh 

nghĩa, tức là sử dụng các con số để phân loại, chia nhóm 

các đối tượng dữ liệu định tính, nhưng các con số này có ý 

nghĩa về thứ bậc hay mức độ hơn kém. 

    Ví dụ: Hãy xếp hạng các chủ đề sau đây tùy theo mức độ 

quan tâm của anh/chị/ông/bà đối với từng loại chủ đề: chủ 

đề nào quan tâm nhất thì ghi số 1, quan tâm nhì thì ghi số 2, 

quan tâm ba thì ghi số 3. 

      Lãi suất: _____    Thái độ phục vụ: _____    Uy tín: _____ 

   Những phép toán thống kê có thể sử dụng đối với thang đo 

thứ bậc gồm: xác định khuynh hướng trung tâm thông qua 

giá trị trung vị và giá trị mode; xác định độ phân tán thông 

qua khoảng và khoảng tứ trung vị. 

Chương 2 - SPSS 
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 Thang đo khoảng (Interval scale): là loại thang đo thứ bậc, 
tức là các con số phân loại có ý nghĩa về thứ bậc, nhưng ngoài 
ra ta biết được khoảng cách giữa các thứ bậc. Thông thường 
thang đo khoảng có dạng là một dãy các chữ số liên tục và đều 
đặn, ví dụ: từ 1 đến 5 hay từ 1 đến 10. Dãy chữ số này có hai 
cực ở hai đầu thể hiện hai trạng thái đối nghịch nhau, ví dụ: 1 
là rất không hài lòng, 5 là rất hài lòng; 1 là rất ghét, 5 là rất 
thích…  
Ví dụ: Anh/chị/ông/bà đánh giá về tính đa dạng của các dịch vụ 
được cung cấp bởi các ngân hàng như thế nào?       
   Rất không hài lòng 

 Không hài lòng 
 Bình thường 
 Hài lòng 
 Rất hài lòng 

Nhận xét:  trong việc đo lường thái độ hay ý kiến thì thang đo 
khoảng cung cấp nhiều thông tin hơn so với thang đo thứ bậc. 
Các phép toán thống kê có thể sử dụng thêm cho loại thang đo 
này so với 2 loại thang đo trước là: tính khoảng biến thiên, số 
trung bình, độ lệch chuẩn 

Chương 2 - SPSS 
Chương 3 - SPSS 
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 Thang đo tỉ lệ (Ratio scale): là loại thang đo khoảng và cho 
phép thực hiện phép tính chia để tính tỉ lệ nhằm mục đích so 
sánh. 
  Ví dụ: Nếu gia đình bạn đăng kí sử dụng Internet thì số người 
sử dụng Internet trong gia đình trung bình là bao nhiêu người 
(kể cả bạn). Trong số đó, số người thường xuyên đọc báo điện 
tử là:…………, số người chơi games:…..…, số người xem 
phim:……. 
   Nói chung với các biến được thu thập bằng thang đo khoảng 
và thang đo tỉ lệ có thể đo lường xu hướng trung tâm bằng 
bảng tần số, biểu đồ tần số, trung bình số học. Còn xu hướng 
phân tán đo bằng độ lệch chuẩn, phương sai. Vì vậy SPSS 
gộp chung hai loại thang đo này thành một gọi là thang đo mức 
độ Scale Measures. 

Cách thiết lập loại thang đo: chọn trực tiếp trong 
cửa sổ Measure. 

Chương 2 - SPSS 
Chương 3 - SPSS 

38 18/09/2013 

  a) Nhập dữ liệu trực tiếp 

      - Ta có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào cửa sổ Data View theo 

bất kỳ trật tự nào, ví dụ nhập dữ liệu theo đối tượng hoặc theo 

biến, hoặc theo từng ô… 

      Cách nhập: kích chọn ô muốn nhập dữ liệu rồi tiến hành gõ 

dữ liệu, dữ liệu sẽ được chấp nhận khi ta nhấn Enter hoặc kích 

chọn sang ô khác. 

   

Chương 2 - SPSS 
Chương 3 - SPSS 

Ta có thể chọn kiểu dữ liệu cho từng biến 

 trong hộp thoại Variable Type 

b) Nhập dữ liệu qua nhãn giá trị Values 

  Để xuất hiện nhãn giá trị của các biến 

trong cửa sổ Data View, trong menu 

View kích chọn Value Labels 

Chương 3 - SPSS 

  Cách nhập: kích đúp chuột tại ô muốn  

nhập giá trị, chọn một nhãn giá trị thích  

hợp từ danh sách sổ xuống.  

18/09/2013 39 

Có thể đưa dữ liệu đã 

nhập ở Excel sang 

SPSS để xử lý như 

sau:  

- Từ menu chọn File - 

Open - Data  

- Lựa chọn các dạng 

dữ liệu nhập vào trong 

phần Files of type ở 

cửa sổ Open Data 

40 18/09/2013 

Cách 2: Lấy từ các file dữ liệu với các định dạng khác nhau 

từ các phần mềm tạo bảng dữ liệu 

Chương 2 - SPSS 
Chương 3 - SPSS 
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Cách 3: Nhập dữ liệu qua Form nhờ phần mềm Data Entry   

 Khởi động phần mềm SPSS Data Entry 4.0: 

 

 

 

 

 Cửa sổ làm việc của SPSS Data Entry bao gồm:  

     Form: sử dụng để thiết kế Form nhập liệu. 

     Builder: quản lý form, các biến số và xây dựng các 

quan hệ logic trong form nhập liệu. 

 

Chương 3 - SPSS 

Giao diện cửa sổ làm việc của Data Entry Form 

42 18/09/2013 

Chuyển sang nhập 

số liệu 
Chuyển sang bảng 

quản lý số liệu 

Chuyển sang thiết kế 

form 

Các công 

cụ thiết 

kế form 

nhập liệu 

Cửa sổ 

thiết kế 

form 

Bảng thuộc 

tính của Form 

và các công 

cụ nhập số 

liệu 

Chương 3 - SPSS 
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a. Tạo câu hỏi dạng Text trong form 

• Chọn Text box question         kéo và thả vào cửa sổ thiết 

kế 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Có thể thay đổi các thuộc tính của biến sẽ được nhập 

trong Form (tên, cách hiển thị, kiểu biến, …) 
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• Khi lựa chọn thuộc tính Variable trong cửa sổ Properties 

của Form, ta có cửa sổ thuộc tính của biến: Có thể thay 

đổi hoặc thêm các property của biến 
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b. Tạo câu hỏi Option – One choice 

• Chọn Option button question         kéo và thả vào cửa sổ 

thiết kế, muốn câu hỏi có bao nhiêu lựa chọn, select 

công cụ này với số ô tương ứng 
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c. Tạo câu hỏi Option – Multiple choice 

• Chọn Check box question         kéo và thả vào cửa sổ 

thiết kế, muốn câu hỏi có bao nhiêu lựa chọn, select 

công cụ này với số ô tương ứng 

 

 

 

 

• Một lựa chọn dạng này sẽ tạo ra 4 biến trên bộ số liệu, 

SPSS data entry ngầm định dạng giá trị của các biến 

này là : 

   0: unchecked             

   1: checked 
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d. Tạo câu hỏi dạng danh sách lựa chọn cố định 

• Chọn Drop – down list question         kéo và thả vào cửa 

sổ thiết kế, muốn câu hỏi có bao nhiêu lựa chọn, select 

công cụ này với số ô tương ứng 

 

 

 

 

 

 

 

• Các câu hỏi này hạn chế các khả năng trả lời chệch 

hướng của người được phỏng vấn 
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Kỹ thuật tạo Form nhập liệu 

• Sau khi thiết kế form nhập liệu, có thể thiết kế các luật 

logic để tránh các lỗi khi nhập số liệu, hoặc người được 

trả lời phỏng vấn trả lời sai thông tin: 

• Chẳng hạn: Câu hỏi trước trả lời Không sử dụng dịch vụ 

của ngân hàng, nhưng câu hỏi sau vẫn có gửi tiền tại 

ngân hàng (có thể do lỗi của người nhập số liệu hoặc 

người trả lời không hiểu rõ câu hỏi) 

• Để thực hiện các luật logic, chuyển sang cửa sổ Builder 

của Data Entry: 

     Chọn Rules – 

     Rule Wizard – 

     Set values of  

     variable, and 

     skip to questions 

     (Skip and Fill).  

18/09/2013 48 Chương 3 - SPSS 
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3/ Làm sạch dữ liệu 

    a) Sự cần thiết 

    Dữ liệu sau khi nhập xong thường chưa thể đưa ngay vào 

xử lý phân tích vì có thể còn nhiều lỗi do: 

    - Chất lượng của phỏng vấn và đọc soát: phỏng vấn viên 

hiểu sai câu hỏi và thu thập dữ liệu sai; phỏng vấn viên chọn 

sai đối tượng phỏng vấn hoặc ghi chép nhầm; người được 

phỏng vấn trả lời sai ý; người đọc soát chưa phát hiện được 

những nghi vấn; … 

   - Nhập dữ liệu: đối tượng của những cuộc điều tra phỏng 

vấn thường có số lượng lớn, ví dụ 500-1000... đối tượng. Do 

đó dữ liệu thu được về cũng rất nhiều, và trong quá trình nhập 

liệu dễ dẫn đến các lỗi nhập sai, nhập sót, nhập thừa… 
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2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

   b) Các biện pháp phòng ngừa 

       Để tránh các lỗi không mong muốn trong quá trình thu thập 

và nhập dữ liệu ta nên thực hiện các biện pháp giúp ngăn ngừa 

lỗi như sau: 

       - Thiết kế bảng câu hỏi phải rõ ràng, dễ hỏi, dễ trả lời. 

       - Chọn lọc hoặc huấn luyện phỏng vấn viên kỹ lưỡng, điều 

tra phỏng vấn thử trước khi phỏng vấn để tạo sự dễ hiểu, thống 

nhất tránh sai sót. 

       - Các bản câu hỏi sau khi phỏng vấn xong phải được đọc 

soát để kiểm tra phát hiện lỗi và điều chỉnh lỗi trước khi nhập 

vào. 
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2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

   c) Các phương pháp làm sạch dữ liệu 

        Dùng bảng tần số 

       Bảng tần số cho biết với tập dữ liệu đang có thì số đối 

tượng có các giá trị nào đó ở một thuộc tính cụ thể sẽ là bao 

nhiêu, nhiều hay ít… Bảng tần số dùng được cho tất cả các 

biến định tính cũng như định lượng. 

Để phát hiện và chỉnh sửa các lỗi khi nhập liệu, ta thực hiện 

theo 2 bước sau: 

       - Lập bảng tần số cho tất cả các biến, đọc soát để tìm các 

giá trị lạ.  

       - Tại các biến có lỗi, dùng lệnh Find để tìm ra lỗi ở từng 

biến rồi chỉnh sửa. 

  Ví dụ: ta đã quy ước mã hóa 1 đại diện cho nam và 2 đại diện 

cho nữ trong tệp dữ liệu DataSPSS_Dichvunganhang.sav, giả 

sử ở dòng dữ liệu đầu tiên ta nhập giới tính là 11.  
51 18/09/2013 

2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

     Bước 1: Lập bảng tần số Giới tính 

        - Kích chọn mục menu Analyze-Descriptive Statistics- 

Frequencies… xuất hiện hộp hội thoại Frequencies: 

          ./ Chọn biến Gioitinh 

là biến muốn lập bảng tần 

số rồi kích chọn biểu tượng 

mũi tên       để đưa biến 

Gioitinh vào khung 

Variable(s) rồi bấm OK.  

Kết quả ta có 2 bảng sau: 

Bảng 1 
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2- Dữ liệu trong SPSS  

Dòng Valid: cho biết số quan sát hợp lệ (số người có trả lời) là 20 

Dòng Missing: cho biết số quan sát bị thiếu dữ liệu (không trả lời) 

là 0. 
Chương 3 - SPSS 

                                    Bảng 2: 

- Cột đầu tiên thể hiện các 

giá trị của biến giới tính, 

ở đây ta thấy biến Gioitinh  

có 4 giá trị là: Nam, Nu,11, 12 

⟹ nhập sai giá trị 11, 12. 

- Cột Frequency: là tần số của từng giá trị, được tính bằng cách đếm số 

lần xuất hiện.  

- Cột Percent: tần suất tính theo tỉ lệ %, được tính bằng cách lấy tần số 

của mỗi giá trị chia cho tổng số quan sát. 

- Cột Valid Percent: là % hợp lệ, tính trên số quan sát có thông tin trả lời. 

- Cột Cumulative Percent: là % tích lũy do cộng dồn các % từ trên xuống.  

Ví dụ trên ta có: giới tính Nam có 10 trường hợp (chiếm 50%), giới tính 

Nữ có 8 trường hợp (chiếm 40%), giới tính 11 có 1 trường hợp (chiếm 

5%), giới tính 12 có 1 trường hợp (chiếm 5%). 

 

53 18/09/2013 

2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

 Bước 2: Chỉnh sửa lỗi 

    Theo kết quả của bảng tần số, ta thấy có giá trị giới tính nhập 

sai là 11. Để sửa giá trị này ta thực hiện như sau: 

     - Tại cửa sổ Data View, kích chọn cột gioitinh, trong menu 

Edit, chọn mục Find, xuất hiện hộp hội thoại Find and Repalce, 

nhập giá trị 11 vào ô Find, nhấn Find Next để tìm vị trí ô có giá 

trị 11, sửa trực tiếp lên ô có giá trị sai. 

• Ưu điểm của phương pháp: đơn giản, dễ thực hiện. 

• Nhược điểm của phương pháp: thủ công, phát hiện ít lỗi, chỉ 

phù hợp với các bảng câu hỏi đơn giản. 

 

54 18/09/2013 

2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 
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     Dùng bảng phối hợp 2 hay 3 biến 

Dùng lệnh Select Cases để kết hợp một nhóm các biến với nhau, và 

dựa vào mối quan hệ logic giữa các biến để phát hiện ra lỗi. Ví dụ: 

lập bảng kết hợp biến tuổi và biến nghề nghiệp, với mối quan hệ 

logic nghề nghiệp là Giáo viên (mã nghề giáo viên =2) thì phải có 

tuổi >=21. Các bước thực hiện như sau: 

  - Kích chọn menu Data –  

Select Cases…xuất hiện  

hộp hội thoại Select Cases, 

kích chọn mục If condition  

is satisfied.  

  - Kích chọn nút If… nằm 

kế dưới, xuất hiện hộp thoại 

Select Case: If  cho phép  

xây dựng biểu thức logic  

giữa các biến. 
55 18/09/2013 

2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

   - Xây dựng biểu thức logic giữa 2 biến tuổi và nghề nghiệp: kích 

chọn biến Tuoi, Nghenghiep để đưa chúng sang khung nhập hàm 

bên phải và gõ công thức như hình sau. 

Bấm Continue để trở lại hộp thoại Select Case, và bấm OK, kết quả 

ta có như sau: 

Chú ý: khi lệnh này 

được thực hiện SPSS 

sẽ tự động tạo một biến 

mới đặt tên là filter_$,  

biến này nhận giá trị 0 

tại các trường hợp  

không thỏa mãn điều  

kiện và nhận giá trị 1  

Tại các trường hợp thỏa mãn điều kiện (trường hợp lỗi). Bên cạnh 

đó các ô ghi tên hàng sẽ được gạch chéo tại các hàng không thỏa 

mãn điều kiện. 

 56 18/09/2013 

2- Dữ liệu trong SPSS  

Chương 3 - SPSS 

18/09/2013 57 

Trong trường hợp số hàng của dữ liệu quá nhiều thì việc tìm 

các hàng có giá trị 1 ở biến filter_$ để chỉnh sửa dữ liệu cũng 

mất nhiều thời gian. Ta có thể dùng lệnh Sort Case trong menu 

Data để sắp xếp dữ liệu theo hướng tăng dần hoặc giảm dần 

của biến filter_$, khi đó các hàng có filter_$=1 sẽ nằm cùng một 

chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉnh sửa dữ liệu. 

Chú ý: Sau khi thực hiện thành công lệnh Select Case, ta cần 

trở về lại hộp thoại Select Case, kích chọn mục All cases để 

hủy bỏ việc lọc dữ liệu, nếu không các lệnh thống kê sau đó chỉ 

thực hiện với những trường hợp được lọc. 

 Ưu điểm của phương pháp: phát hiện được các lỗi logic và 

phù hợp với các bảng câu hỏi phức tạp. 

 Nhược điểm của phương pháp: phức tạp, việc xác định điều 

kiện logic giữa các biến phụ thuộc vào kinh nghiệm của người 

thực hiện. 

Chương 3 - SPSS 

1/ Một số xử lý trên biến 

2/ Lập bảng tổng hợp nhiều biến 

3/ Trình bày kết quả bằng đồ thị 

58 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

1/ Một số xử lý trên biến 

    a) Mã hóa lại biến  

        Mã hóa lại biến được dùng 

khi chúng ta muốn chuyển một 

biến định lượng thành một biến 

định tính, nhằm giúp cho việc 

trình bầy ngắn gọn và rõ ràng 

hơn.  

Ví dụ:  xét biến Tuoi của các đối 

tượng tham gia phỏng vấn ta có 

rất nhiều giá trị khác nhau nằm 

trong đoạn từ 19 đến 59. Do đó  

nếu lập bảng tần số của biến  

Tuoi thì kết quả sẽ dài tới 20 dòng như hình bên. 
 

 
59 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

Để việc trình bầy được ngắn gọn hơn ta có thể mã hóa lại biến 

Tuoi theo bốn nhóm gồm: (17-25); (26-35); (36-45); (46-60). 

Khi đó ta có biến định lượng Tuoi đã được mã hóa thành biến 

định tính mới với 4 thể hiện. Cách thực hiện như sau: 

- Vào menu  

Transform - Record  

Into Different  

Variables…, xuất hiện 

hộp thoại Record into 

Different Variables. 

- Chọn biến tuoi đưa 

sang ô Numeric  

Variable  Output  

Variable. 

- Trong khung Output Variable đặt tên cho biến mới là tuoiMH 

vào ô Name, đặt nhãn biến là Tuoi da duoc ma hoa vào ô 

Label. Rồi kích chọn nút Change, ta có: 
 

 

18/09/2013 60 Chương 3 - SPSS 
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- Kích chọn nút Old and New Values… mở hộp thoại Record 

into Different Variables: Old and New Values nhằm xác định 

các giá trị mới. Trong hộp thoại này ta xác định các giá trị cũ 

(Old Values) và thiết lập các giá trị mới tương ứng. Các giá trị 

cũ có thể được xác định theo các trường hợp sau: 

• Value: từng giá trị cũ rời rạc ứng với một giá trị mới. 

• System-missing: giá trị khuyết của hệ thống ứng với một giá 

trị mới. 

• System-or user-missing: giá trị khuyết của hệ thống hoặc 

giá trị khuyết do người sử dụng định nghĩa ứng với một giá trị 

mới. 

• Range: một khoảng giá trị cũ ứng với một giá trị mới. 

Ví dụ: mã hóa nhóm tuổi từ 17 đến 25: tại khung Old Value, 

kích chọn mục Range … through và nhập vào giá trị 17; 25. 

Tại khung New Value, nhập 1 tại ô Value rồi kích chọn nút Add. 

Thực hiện tương tự cho 3 nhóm còn lại ta có kết quả như sau: 

18/09/2013 61 Chương 3 - SPSS 18/09/2013 62 

- Nhấn Continue để  

trở lại hộp thoại chính 

và chọn OK. Kết quả 

trong cửa sổ Variable 

View xuất hiện một  

biến mới có tên là  

tuoiMH  như sau: 

Chương 3 - SPSS 

18/09/2013 63 

-Tiến hành sửa giá trị Decimals = 0 và khai báo thuộc tính 

Values cho biến tuoiMH 

như bên: 

- Mở cửa sổ Data View 

ta có giá trị của biến  

tuoiMH như sau: 

Chương 3 - SPSS 18/09/2013 64 

- Cuối cùng lập bảng tần số của biến tuoiMH ta có kết quả như 

sau: 

Chương 3 - SPSS 

b) Chuyển một biến dạng Category thành dạng Dichotomy 

    - Biến dạng Category là biến phân loại có thể có nhiều giá trị mã 

hóa tượng trưng cho nhiều trạng thái, biểu hiện khác nhau. Ví dụ các 

ngân hàng gồm có: Agribank, Techcombank, Vietcombank…  

    - Biến Dichotomy là biến phân loại chỉ có 2 giá trị mã hóa tượng 

trưng cho 2 trạng thái hay 2 biểu hiện khác nhau. Ví dụ: nam hay nữ, 

đồng ý hay không đồng ý có sử dụng dịch vụ của ngân hàng MB hay 

không sử dụng dịch vụ của ngân hàng MB...  

 ⟹ Đối với các câu hỏi khảo sát dùng thang đo định danh có nhiều 

hơn 1 câu trả lời, có thể mã hóa và nhập liệu theo cả 2 kiểu biến này. 

Tuy nhiên kiểu Category dễ mã hóa và nhập liệu hơn, nhưng khi 

phân tích sâu hơn thì hay dùng kiểu Dichotomy. Do đó ta thường tạo 

khuôn và nhập liệu theo kiểu Category, sau đó khi cần phân tích sâu 

hơn thì chuyển sang dạng biến Dichotomy. 

 

 65 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

Ví dụ: Câu hỏi 2a về việc đã sử dụng các dịch vụ của ngân 

hàng nào, thông tin lựa chọn các ngân hàng được thể hiện 

trong 7 biến từ c2a1-c2a7. Muốn biết ngân hàng MB được lựa 

chọn như thế nào, ta tạo một biến Dichotomy với giá trị 1 

tượng trưng cho việc có lựa chọn ngân hàng MB, giá trị 0 là 

không lựa chọn. Sau đó đếm tần số gặp số 1 ta sẽ biết được 

số người chọn ngân hàng MB.  

 Các bước thực hiện như sau: 

Vào menu Transform - Count Values within Cases…, xuất 

hiện hộp thoại sau: 

18/09/2013 66 Chương 3 - SPSS 
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- Khai báo tên biến Dichotomy muốn tạo tại ô Target Variable, 

ví dụ: sudungMB. 

- Khai báo nhãn biến Dichotomy tại ô Target Label, ví dụ: So 

nguoi su dung MB. 

- Đưa các biến: c2a1 đến c2a7 vào khung Numeric Variables. 

- Nhấn nút Define Values… mở hộp thoại Count Values within 

Cases: Values to Count.  

- Nhập số 5 (là con số được mã hóa cho ngân hàng MB trong 

các biến từ c2a1 đến c2a7) vào ô Value sau đó bấm nút Add 

để đưa nó sang ô Values to Count. Ở bước này ta đã yêu cầu 

SPSS đếm tất cả các trường hợp quan sát dọc theo các biến 

từ c2a1 đến c2a7 để xem có gặp giá trị 5 không? Nếu gặp thì 

SPSS gán giá trị 1 cho biến sudungMB, nếu không thì gán giá 

trị 0.  

- Nhấn Continue để trở lại hộp thoại chính và chọn OK. Kết 

quả trong cửa sổ Variable View xuất hiện một biến mới có tên 

là sudungMB như hình sau:  

 18/09/2013 67 Chương 3 - SPSS 18/09/2013 68 

- Ta sửa giá trị  

Decimals = 0 và 

khai báo thuộc tính 

Values cho biến  

sudungMB như sau: 

 

Chương 3 - SPSS 

- Mở cửa sổ Data View ta có giá 

trị của biến sudungMB như sau:  

2/ Lập bảng tổng hợp nhiều biến 

    a) Lập bảng tần số và tính toán các đại lượng thống kê mô tả 

cho biến định lượng 

Ví dụ: Lập bảng tần số và tính toán các đại lượng thống kê mô 

tả cho biến c3-Số người sử dụng dịch vụ ngân hàng trong gia 

đình. Các bước thực hiện như sau: 

 - Vào menu Analyze-Descriptive Statistics-Frequencies… 

xuất hiện hộp thoại Frequencies. Đưa biến c3 vào khung 

Variable(s) 

69 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

Để thiết lập các đại lượng thống kê mô tả, kích chọn nút 

Statistics, xuất hiện hộp thoại Frequencies: Statistics 

 Percentile Values: Tứ phân 

vị (Quartiles) chia các quan sát 

ra thành 4 nhóm có cùng số  

lượng quan sát. Nếu bạn muốn 

một số lượng các nhóm lớn  

hơn 4, hãy chọn Cut points for  

n equal groups. Bạn cũng có thể 

xác định các số phân vị riêng 

biệt tại Percentiles (ví dụ, phân  

vị thứ 95, là trị số mà nằm dưới nó là 95% số lượng quan sát 

rơi vào). 

 
18/09/2013 70 Chương 3 - SPSS 

 Central Tendency: Các thống kê mô tả trung tâm của một 

phân bố bao gồm trung bình, trung vị, mode và tổng cộng các 

giá trị trong tập dữ liệu quan sát. 

18/09/2013 71 Chương 3 - SPSS 

 Giá trị trung bình (Mean): 

Là giá trị trung bình số học của 

một biến 

 Trung vị (Median): Là số 

nằm giữa (nếu lượng quan sát là 

lẻ) hoặc là giá trị trung bình của 

2 quan sát nằm giữa (nếu số 

lượng quan sát là chẵn). 

 Mode: Là giá trị có tần suất 

xuất hiện lớn nhất của một tập 

hợp các số đo. 

 Sum: Tổng cộng các giá trị 

trong tập dữ liệu quan sát 

 Độ lệch chuẩn (Standard 

deviation): Dùng để đo lường độ 

phân tán của dữ liệu xung quanh giá 

trị trung bình của nó. 

 Phương sai (Variance): Dùng để 

đo lường mức độ phân tán của một 

tập các giá trị quan sát xung quanh  

giá trị trung bình của tập quan sát đó. 

 Khoảng biến thiên (Range): Là 

khoảng cách giữa giá trị quan sát nhỏ 

nhất đến giá trị quan sát lớn nhất. 

 Sai số trung bình mẫu (Standard 

Error of Mean): Được dùng để đo 

• Dispersion: Các thống kê đo đạc độ lớn của sự biến thiên  

hoặc sự trải rộng trong dữ liệu, gồm: độ lệch chuẩn, phương 

sai, khoảng biến thiên, giá trị nhỏ nhỏ, giá trị lớn nhất và sai số 

chuẩn. 

18/09/2013 72 Chương 3 - SPSS 

của mẫu nghiên cứu này so với mẫu nghiên cứu khác. 
lường sự khác biệt về giá trị trung bình 
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• Distribution: Skewness {Độ lệch} và Kurtosis {độ nhọn} 

là các thống kê mô tả hình dạng và độ cân xứng của một phân 

bố.Kích chọn các ô vuông để chọn các đại lượng thống kê cần 

tính (như hình trên) rồi nhấn nút Continue để trở lại hộp thoại 

Frequencies. 

18/09/2013 73 Chương 3 - SPSS 

 Skewness (Độ lệch): gọi là hệ 

số bất đối xứng, nó đánh giá sự 

phân phối các giá trị có cân đối 

đối với giá trị trung bình hay 

không, 

 Kurtosis (độ nhọn): đánh giá 

đường mật độ phân phối của dãy 

số liệu có nhọn hơn hay tù hơn 

đường mật độ chuẩn tắc (dương 

là nhọn hơn, âm là tù hơn). Nếu 

trong khoảng [-2,2] thì có thể coi số liệu xấp xỉ chuẩn 

- Kích chọn các ô vuông để chọn các đại lượng thống kê cần 

tính (như hình trên) rồi nhấn nút Continue để trở lại hộp thoại 

Frequencies. 

-Tại hộp thoại Frequencies, kích chọn nút OK, ta có kết quả 

như sau:  

Theo kết quả ta thấy: giá trị  

trung vị (Median) của c3 là 3,  

có nghĩa là khi số liệu về số  

người sử dụng dịch vụ trong  

Ngân hàng được sắp xếp theo 

thứ tự tăng dần thì có 50%  

trường hợp nằm dưới giá trị 3  

và 50% trường hợp nằm  

trên giá trị 3; và Mode = 3  

tức là sử dụng dịch vụ trong  

Ngân hàng thường gặp  

nhất là 3. 

18/09/2013  74 Chương 3 - SPSS 

2/ Lập bảng tổng hợp nhiều biến 

    b) Bảng kết hợp 2 biến định tính 

        - Được sử dụng khi ta cần xem xét tần suất của các giá trị 

của một biến định tính theo mối quan hệ với một biến khác.  

Ví dụ: xác định số người trong độ tuổi từ 17 đến 25 có bao 

nhiêu nam, bao nhiêu nữ và chiếm bao nhiêu %? 

        - Để lập bảng kết 

hợp 2 biến định tính 

ta có thể dùng lệnh  

Analyze-Descriptive 

Statistics-Crostabs…, 

xuất hiện hộp thoại 

Crostabs. 

75 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

- Đưa biến tuoiMH vào ô Rows để tạo nên các dòng của bảng. 

- Đưa biến gioitinh vào ô Columns để tạo nên các cột của bảng (cột 

thường là các biến có ít giá trị hơn). 

- Kích chọn nút Cells… xuất hiện hộp thoại Crosstabs: Cell Display 

để xác định các đại lượng thống kê 

- Chọn Column để tính phần trăm theo 

cột (giới tính) và kích chọn Continue để 

trở về hộp thoại Crosstabs. 

-Trong hộp thoại Crosstabs, kích chọn 

nút OK ta có kết quả như sau: 
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Chú ý: nếu trong hộp thoại 

Crosstabs: Cell Display  

không chọn mục nào  

trong khung Pecentages 

thì kết quả như sau: 
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c) Bảng kết hợp 3 biến định tính: 

    Giả sử xác định mối quan 

hệ giữa Thu nhập cá nhân,  

trình độ học vấn và giới tính. 

    - Vào Analyze-Descriptive 

Statistics-Crosstabs 

    - Đưa các biến tncn vào 

ô Rows, biến hocvan vào ô 

Columns, biến gioitinh vào ô  

Layer 1 of 1. 

Chương 3 - SPSS 

- Kích chọn nút Cells… trong hộp thoại Crosstabs: Cell Display 

chọn Column để tính tỷ lệ % theo trình độ học vấn. 

- Trong hộp thoại Crosstabs, kích chọn nút OK ta có kết quả 

như sau: 
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d) Bảng kết hợp 1 biến định tính và 1 biến định lượng: 

    Giả sử xác định mối quan hệ giữa số người sử dụng dịch vụ 

ngân hàng trong gia đình theo từng thành phố 

    - Vào Analyze-Descriptive Statistics- Explore… xuất hiện 

hộp thoại Explore. 

+ Đưa biến định 

lượng c3 vào ô  

Dependent List. 

+ Đưa biến diachi  

vào ô Factor List. 

Kích chọn nút  

OK ta có kết quả 

như sau:  
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Kết quả ta có 

số lượng người 

sử dụng dịch vụ 

ngân hàng 

trung bình trong 

gia đình ở Hà 

Nội là 3.5, còn 

ở Thành phố 

HCM là 2.62.  

 

Chương 3 - SPSS 

2/ Lập bảng tổng hợp nhiều biến 

    e) Bảng kết hợp 2 biến định tính và 1 biến định lượng 
        - Giả sử xác định mối quan hệ giữa số người sử dụng dịch 
vụ Ngân hàng tại từng thành phố, chi tiết theo từng nhóm thu 
nhập gia đình.  
        - Vào Analyze - Compear Mean - Means… xuất hiện hộp 

thoại Means. 
+ Đưa biến định 
lượng c3 vào ô 
Dependent List. 
+ Đưa biến diachi 
vào ô Layer 1 of 1. 

 Nhấn nút Next, 

đưa biến tngd  

vào ô Layer 2 of 2. Kích chọn nút OK ta có kết quả như sau: 

 81 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 18/09/2013 82 

Kết quả ta có, tại Hà 

Nội nhóm thu nhập 

gia đình dưới 2 triệu 

có 1 quan sát và số 

lượng người sử 

dụng dịch vụ trung 

bình trong các hộ 

này là 1 người… 

Chương 3 - SPSS 

3/ Trình bày kết quả bằng đồ thị 

    Kết quả được trình bầy dưới dạng đồ thị có ưu điểm là trực 

quan và dễ dàng so sánh. SPSS cung cấp các loại đồ thị cơ 

bản sau: 

 Biểu đồ thanh (Bar): thường được dùng để biểu diễn dữ liệu 

dưới dạng tần số hay tần suất %. 

 Biểu đồ hình tròn (Pie): thường được dùng biểu diễn dữ liệu 

định tính dạng tần số hay % có ít giá trị. 

 Đồ thị đường gấp khúc (Line) và diện tích (Area): thường 

được áp dụng cho dữ liệu định lượng. 

 Biểu đồ Histograms: biểu đồ phân phối tần số thường được 

áp dụng cho các biến có giá trị liên tục. 

83 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

3/ Trình bày kết quả bằng đồ thị: 

     Biểu đồ thanh (Bar): thường được dùng để biểu diễn dữ 

liệu dưới dạng tần số hay tần suất %.     

Chương 3 - SPSS 84 C18/09/2013 

Dùng để biểu diễn dữ liệu của 1 biến đơn (dạng 

đơn giản có các thanh riêng biệt). 

Dùng để biểu diễn dữ liệu của 1 biến theo mối quan 

hệ với biến khác (dạng từng nhóm thanh kề nhau). 

 
Dùng để biểu diễn dữ liệu như ở Clusterd nhưng các 

thanh trong nhóm nằm chồng lên nhau. 

 

Thể hiện một con số thống kê tổng hợp cho những 
nhóm trường hợp khác nhau. 

 
Thể hiện những con số thống kê tổng hợp cho những 

biến khác nhau trên cùng một đồ thị. 

 
Thể hiện giá trị thật của 1 biến trong từng tình huống cụ 

thể (không thể hiện những con số thống kê tổng hợp). 

 

 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 
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 Biểu đồ thanh biểu diễn một biến đơn 

   Ví dụ vẽ biểu đồ thanh biểu 

diễn dữ liệu của biến độ tuổi:  

 - Vào Graphs-Legacy Dialogs 

Bar… Trong hộp thoại Bar  

Charts chọn Simple và  

Summaries for groups of  

cases, kích chọn nút Define  

xuất hiện hộp thoại bên: 

- Khung Bars Represent cho  

phép chọn các thông tin hiển 

thị trên các thanh của biến  

muốn vẽ đồ thị, với Number  

of case: hiển thị tần số (số  

lượng), % of case: hiển thị tần 

suất (%). Ở đây ta chọn 

Number of case. 

- Đưa biến tuoiMH vào khung 

Category Axis. 
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- Nhấn nút Titles… 

để nhập tên cho đồ thị  

(nếu muốn). Cuối cùng  

nhấn nút OK, ta có kết  

quả đồ thị như sau: 
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 Ta có trục hoành của đồ thị cho ta thông tin về các nhóm độ 

tuổi, độ cao của trục tung cho ta thông tin về số lượng người 

trong từng nhóm độ tuổi. 

 Từ đồ thị ta thấy số lượng người trong nhóm tuổi từ 36 đến 

45, từ 46 đến 60 xấp xỉ nhau và chiếm phần lớn, số lượng 

người nhóm từ 26 đến 35 là ít nhất. 

Chương 3 - SPSS 

 Biểu đồ thanh kết hợp nhiều biến: Ví dụ vẽ biểu đồ Bar biểu  

diễn mối quan hệ giữa  

trình độ học vấn và 

thành phố. 

- Vào Graphs-Legacy- 

Dialogs-Bar… trong hộp 

thoại Bar Charts chọn  

Clustered và Summaries 

for groups of cases rồi 

kích chọn nút Define. 

- Trong hộp thoại Define 

Clustered Bars: Summaries 

for Groups of Cases: đưa 

biến hocvan vào khung 

Category Axis, đưa biến 

Diachi vào khung Define  

Clusters by. Kích chọn 

OK, ta có kết quả đồ thị 

như sau: 
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Từ đồ thị ta thấy số lượng người có trình độ học vấn ở bậc 

đại học và sau đại học của thành phố Hà Nội cao hơn của 

thành phố Hồ Chí Minh. 

 
Chương 3 - SPSS 

89 18/09/2013 

6.4. Các kỹ thuật phân tích và xử lý dữ liệu căn bản Hiệu chỉnh đồ thị: nhấn đúp vào đồ thị để mở cửa sổ SPSS 

Chart Editor để hiêụ chỉnh 

Chương 2 - SPSS 
Chương 3 - SPSS 

3/ Trình bày kết quả bằng đồ thị: 
     Biểu đồ bánh (Pie): 
    Biểu đồ bánh thể hiện thông tin về kết cấu rất tốt, nó giúp 
hình thành được cảm nhận về tổng thể và bộ phận của vấn để. 
Vì thế, có thể so sánh được các biểu hiện của các biến hay các 
biến với nhau hoặc các giá trị riêng biệt. 
    Các số thống kê được sử dụng trong đồ thị Pie là tần số, tần 
suất và tổng cộng. 
    SPSS cho phép chỉnh sửa màu sắc hoặc có thể tách riêng 
từng phần của đồ thị như sau: 
- Kích đúp chuột vào đồ thị để mở cửa sổ SPSS Chart Editor 
- Kích chuột vào miếng muốn tách khi đó đường viền của nó 
xuất hiện các chấm vuông 
- Vào Elements- Explode Slice kết quả miếng đã được chọn 
sẽ tự động tách riêng ra. 

90 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 
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Ví dụ: vẽ biểu đồ Pie minh họa trình độ học vấn. 

Chương 3 - SPSS 

3/ Trình bày kết quả bằng đồ thị: 

     Đồ thị dạng đƣờng (Line) và diện tích (Area) 

    Đồ thị loại này có quan hệ rất gần với đồ thị Bar. Cả 3 dạng 

đồ thị đều thể hiện tần số, giá trị của dữ liệu và các số thống kê 

cho mỗi biểu hiện riêng biệt của một biến 

92 18/09/2013 

3- Các phép xử lý dữ liệu căn bản 

Chương 3 - SPSS 

CHƢƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải 

trả lời 

các 

câu hỏi 

sau 

  

Ý nghĩa của phân tích dữ liệu? 

Phần mềm SPSS có ưu/nhược điểm gì? 

Phân biệt ý nghĩa của các cửa sổ: Data View, 

Data Editor và Variable View.  

Liệt kê các phép xử lý trên biến.  

Có mấy bảng tổng hợp nhiều biến? 

Nếu vận dụng Excel và SPSS để quản lý dữ 

liệu thì ta sẽ thực hiện được những yêu cầu 

nào? 

 

TỔNG KẾT CHƢƠNG III 
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Kết thúc Chương III 

18/09/2013 Chương 3 - SPSS 94 
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

MỘT SỐ GÓI PHẦN MỀM 

VĂN PHÕNG 

Bài giảng Khoa hệ thống thông tin quản lý 

Chƣơng IV 

NỘI DUNG 
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Gói phần mềm MS Office 
 

A 

Gói phần mềm OpenOffice  B 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

A- Gói phần mềm MS Office 

  I- Giới thiệu chung về MS Office 

 II- Phần mềm soạn thảo văn bản  

     MS Word 2007 

3 18/09/2013 Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

I- Giới thiệu chung về MS Office 

 Gói phần mềm MS Office là một sản phẩm của 

hãng Microsoft nhằm giúp các nhân viên văn 

phòng xử lý các công việc hàng ngày của mình 

như: soạn thảo văn bản, tính toán, lưu trữ và xử lý 

dữ liệu,.. 

 MS Office được hầu hết các công ty trên toàn thế 

giới sử dụng 

 Các thành phần ứng dụng hay được sử dụng nhiều 

nhất là: MS-Word, Exel và Powerpoint 

 Các phiên bản: MS Office 2000, 2003, 2007, 2010. 

4 18/09/2013 

A- Gói phần mềm MS Office 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

II- Phần mềm soạn thảo văn bản MS Word 2007 

5 18/09/2013 

A- Gói phần mềm MS Office 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 6 

 Nhấn phím 10 ngón 

 Nhập lõi văn bản trước,   

    định dạng và chèn đối tượng sau 

 Hoàn thành nhanh 

 Trình bày đẹp 

 Bố cục rõ ràng để nổi bật nội dung chính 

 Biết cách định dạng để gây ấn tượng cho 

người đọc  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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   2.1- Khởi động WORD 

•C1: nhấn đúp vào biểu tượng         trên  

       màn hình nền Destop. 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 14 

   2.1- Khởi động WORD 

• C2: nhấn Start - All Programs - Microsoft 

         Office - Microsoft Office Word 2007 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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   2.1- Khởi động WORD 

• C3: tìm và thi hành file: WINWORD.EXE 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 16 

   2.2- Thoát khỏi WORD  

• C1: nhấn         , chọn Close 

• C2: nhấn biểu tượng  

• C3: nhấn Alt + F4 

  Chú ý: nếu chưa lưu giữ tệp lần nào  

   thì xuất hiện Message Box:  

 Yes: ghi tệp trước khi thoát, 

 No:  thoát không ghi tệp, 

 Cancel: hủy lệnh thoát. 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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    3- Giới thiệu màn hình MS WORD 2007 
Thanh công cụ 

Quick Access Thanh tiêu đề Các Tab trên Ribbon 

R
i
b
b
o
n 

Các nhóm Ribbon 

Khung tài liệu 

Thanh trạng thái 

Các nút  View 

Các nút và thanh trượt Zoom 

Office 
Button 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Office Button: chứa các lệnh file 

• Thanh công cụ Quick Access: chứa các lệnh 

thường được sử dụng nhiều nhất. Các thao tác 

thêm vào thanh Quick Access 

- Chọn Office Button/Word Options 

- Chọn Customize, chọn lệnh mong muốn, nhấn 

Add - Close 

• Ribbon:  

- Gồm 3 thành phần chính: Tab (thẻ), Group 

(nhóm), Command Button (các nút lệnh) 

- Các nút lệnh liên quan với nhau được gom 

vào một nhóm, nhiều nhóm có chung một tác 

vụ được gom vào một thẻ 

18/09/2013 18 Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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4- Các thao tác cơ bản 

18/09/2013 Tin học đại cương 20 

 

 

 

MỞ/LƯU GIỮ/ĐÓNG 

tệp văn bản 

Mở mới một tệp trống (New) 

18/09/2013 21 Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 22 

Xuất hiện tiếp: 

 
Mở 1 tệp trống 

giống mẫu tệp 

mở gần nhất 

  
Mở tệp theo 

mẫu bên 

 
Tệp mở theo 

mẫu tự chọn 

Mở tệp theo 

mẫu có sẵn 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Mở một tệp đã có (Open) 

Nhấn chọn tệp theo 
đường dẫn 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 24 

Lưu giữ tệp (Save/Save as) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Lưu giữ tệp (Save/Save as) 

Lưu tệp với đuôi là .docx 

Lưu thành tệp mẫu  

Lưu tệp với đuôi là .doc 
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Chú ý: đặt chế độ lưu giữ tự động 

■ Nhấn     , chọn  

∎ Trong hộp thoại Options: 

    chọn Save 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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  C3: nhấn chuột vào 

   biểu tượng đóng tệp 

  C1: nhấn CTRL + W 

  C2: nhấn     , chọn Close 

Đóng tệp (Close) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
18/09/2013 Tin học đại cương 28 

 

 

 

NHẬP/SỬA NỘI DUNG 

tệp văn bản 

18/09/2013 29 

Nguyên tắc nhập văn bản 

       Đặt chế độ tiếng Việt/tiếng Anh trước khi nhập văn bản (nhấn 

Alt+Z để chuyển đổi qua lại giữa 2 chế độ này). 

– Nguyên tắc bỏ dấu tiếng Việt: 

            as = á  aa = â  aw = ă 

         af = à  oo = ô  ow = ơ   

         ar = ả  ee = ê  uw = ư  

         ax = ã  dd = đ 

         aj = ạ 

– Không có dấu cách trước các dấu .  ,  ;  :  !  ?  %  )  ]  }  >  ”  

– Không có dấu cách sau các dấu (  [  {  <  “ 

– Dòng đầu của một đoạn văn bản phải thụt vào một TAB. Kết 

thúc đoạn văn bản bằng việc nhấn phím Enter. 

– Ngắt dòng nhưng chưa kết thúc đoạn văn bản bằng việc nhấn 

phím Shift+Enter. 

– Ngắt trang để sang một trang mới: Ctrl+Enter 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 18/09/2013 30 

 Bộ gõ tiếng Việt 

 Để gõ được tiếng Việt cần có chương 

trình gõ tiếng Việt và font chữ tiếng 

Việt. 

 Với mỗi chương trình gõ tiếng Việt thì 

phải biết có những bảng mã nào trong 

đó. Mỗi bảng mã thì sử dụng bộ font 

tiếng Việt tương ứng nào. 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Chương trình gõ Vietkey 

Menu xuất hiện khi nháy chuột phải vào biểu tượng 

Vietkey ở góc dưới phải nền màn hình: 

Chọn bảng mã Unicode với các font 
0 bắt đầu bằng Vn, VNI 

Chọn bảng mã TCVN3 với các font 
bắt đầu bằng Vn… 

Chọn chế độ gõ tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh (Alt+Z) 

Hiện cửa sổ Vietkey để thiết lập kiểu gõ 
(TELEX, VNI), các tuz chọn, thông tin… 

Chọn bảng mã VNI với các font bắt 
đầu bằng VNI 
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Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX  

 Có thể bỏ dấu ngay sau khi gõ nguyên âm hoặc 

sau khi đã gõ xong từ. 

    VD: để gõ dòng chữ “Học viện Ngân hàng”: 

          Hojc vieenj Ngaan hangf 

 Muốn gõ tiếng Anh mà không muốn chuyển chế 

độ gõ, có thể gõ thêm ký tự đặc biệt 1 lần nữa, 

ví dụ: gõ từ “New York” như sau: Neww Yorrk  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Các thao tác khi nhập văn bản 

 Hủy bỏ/lấy lại thao tác vừa xong:       /         

 Lặp lại thao tác ngay trước đó: nhấn phím F4/Ctrl+Y  

 Di chuyển từng kí tự sang phải/sang trái: / 

 Di chuyển qua từng từ bên phải/trái: Ctrl+/ Ctrl+ 

 Về đầu/cuối dòng hiện tại: Home/End 

 Lên/xuống từng dòng: / 

 Lật trang trước/trang sau: Page Up/Page Down  

 Về đều/cuối văn bản: Ctrl+Home/Ctrl+End 

 Di chuyển đến trang văn bản chỉ ra: 
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Tìm kiếm và thay thế cụm kí tự trong văn bản 

Trên thanh Ribon, tại menu Home, chọn Replace 
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18/09/2013 Tin học đại cương 35 

 

 

 

ĐỊNH DẠNG 

tệp văn bản 
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Định dạng văn bản là chỉnh trang văn bản theo 

một phong cách có định hình, bao gồm: 

 Đổi phông chữ/cỡ chữ/màu chữ/co giãn chữ. 

 Cân chỉnh lề trái/phải, đặt khoảng cách dòng. 

 Đặt màu nền/khung viền bao quanh văn bản. 

 Đặt cột mốc TAB, thả chữ đầu đoạn. 

 Chèn thêm các đối tượng vào văn bản. 

Định dạng văn bản là gì? 
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 Văn bản trình bày phải có cấu trúc 

    để nổi bật nội dung chính. 

 Có tính thẩm mỹ cao. 

Yêu cầu đặt ra khi định dạng văn bản là gì? 
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Nguyên tắc: chọn ký tự/nhóm ký tự rồi tiến hành định dạng 

     Thực hiện: sử dụng Ribbon - Home: 

Chọn font chữ Chọn kích thước chữ 

Chữ in đậm (Ctrl+B)  

Chữ in nghiêng (Ctrl+I) 

Chữ gạch chân (Ctrl+U) 

1/ Định dạng ký tự/nhóm ký tự: 

Đổi màu chữ 
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Chọn font chữ 
Chọn kích 
thước chữ 

Chọn màu chữ  

Chọn kiểu 
gạch chân  

Khung xem 
trước định 

dạng  

Chọn dáng chữ 
(bình thường, 
đậm, nghiêng,  
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Nguyên tắc: đưa con trỏ đến vị trí bất kỳ trong đoạn 
rồi chọn định dạng 

Căn lề trái 
(Ctrl+L) 

Căn giữa 
(Ctrl+E) 

Căn lề phải 
(Ctrl+R) 

Căn đều 2 lề 
(Ctrl+J) 

 Thực hiện: sử dụng Ribbon - Home: 

2/ Định dạng đoạn văn bản: 
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  Chọn cách 
căn bám lề 

Khoảng cách 
tính từ lề 

trái và phải Khoảng cách 
giữa các dòng 

Khoảng cách 
với đoạn 

trước và sau 

Khung xem 
trước định 

dạng 
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Tab được dùng khi trình bày văn bản có nhiều cột dữ liệu 

Xem ví dụ sau: 

3/ Đặt mốc Tab: 
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Trong ví dụ này đã sử dụng Tab để đặt mốc chia cột 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

Chọn kiểu Tab  

     Chọn khoảng cách 
ngầm định cho Tab 

Chọn kiểu dẫn cho Tab 
Nhấn nút Set để 

thiết lập Tab 

Vị trí từng Tab  

 Xóa Tab 
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 Thực hiện như sau: 
■ Nhập phần đầu văn bản (chưa dùng Tab) 

  Chọn kiểu Tab                            ở đầu thanh thước rồi nhấn 
chuột vào từng vị trí trên thước để đặt mốc Tab 

(nhấn đúp vào Tab vừa đặt để xem và chỉnh sửa, nếu cần) 
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■ Nhấn Tab để di chuyển đến từng cột mốc Tab rồi nhập văn bản 

1 Vũ Tuấn Anh 1985 Đề số 3 12 7.5 Khá 
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 Thường dùng để trình bày văn bản theo từng lớp đề mục.  

Xem 

 

ví 

 

dụ 

 

bên 

4/Đánh số đầu đoạn văn bản:  
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 Chọn các đoạn văn bản cần đánh số đầu đoạn, trên thanh 
Ribbon – chọn Home - Bullets/Numbering/Multilever 
List 

4/Đánh số đầu đoạn văn bản:  
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TAB 

TAB 

Chän  

chÕ ®é 

Multilever 

List 

Chú ý: đối với chế độ Multilever List thì mỗi mức phải 

thụt vào 1 Tab 
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4/  Đặt khung viền, nền cho văn bản:  

  Chọn văn bản 

 Trên thanh Ribbon, chọn Home - Outsize Borders 

rồi chọn kiểu viền   
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4/  Đặt khung viền, nền cho văn bản:  

 Trên thanh Ribbon, chọn Home- Shading rồi chọn 

màu nền   
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Chọn chữ đầu của đoạn văn bản, trên thanh Ribbon, 

chọn Insert - Drop Cap: chọn 1 trong 2 kiểu thả chữ. 

4/  Thả chữ văn bản:  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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CHÈN THÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG  

vào văn bản  
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• Nhiều ký tự muốn đưa vào văn bản nhưng không 
có trên bàn phím? Ví dụ:  

• Đặt con trỏ chuột tại nơi muốn chèn. 

• Trên thanh Ribbon, chọn Insert-Symbol… 

 1. Chọn font 
2. Chọn k{ tự 

đặc biệt 

3. Ấn nút 
Insert/Close 

 để chèn 

1/ Chèn kí tự đặc biệt:  
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2/ Chèn chú thích vào cuối trang/cuối tệp:  

• Đưa trỏ đến vị trí cần chèn 

• Trên thanh Ribbon, chọn Refrences -Footnote: 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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2/ Chèn chú thích vào cuối trang/cuối tệp:  

Chèn chú thích vào cuối trang  

Chèn chú thích vào cuối tệp  

Kí hiệu cho chú thích ngầm  

định sẽ là các số 1, 2, 3, .. 

Tùy chọn các kí hiệu khác  

Trên hộp thoại Footnode and Endnote: 
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3/ Chèn các đối tượng đồ họa:  

Tại vị trí cần chèn, trên thanh Ribbon, chọn Insert – 

Illustations: 

Chèn ảnh Chèn ảnh 

nghệ thuật 

Chèn hình 

đồ họa 

Chèn sơ đồ 

Chèn biểu đồ 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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3/ Chèn các đối tượng đồ họa:  

Chú ý: để định dạng cách thức hiển thị của đối tượng đồ 

họa trên văn bản thì ta chọn đối tượng, nhấn phải chuột,  

chọn Format …, sau đó chọn Layout. 
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Tại vị trí cần chèn, trên thanh Ribbon, chọn Insert – Textbox  

4/ Chèn TextBox:  

Ví dụ:  
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Tại vị trí cần chèn, trên thanh Ribbon, chọn Equations 

Nhấn vào đây để 

bắt đầu nhập 

công thức 

4/ Chèn công thức toán học:  
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Nhập công 

thức vào 

từng textbox 

Xuất hiện tiếp các công cụ để bạn chọn kiểu kí hiệu 

cho công thức 

4/ Chèn công thức toán học:  
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Tại vị trí cần chèn, trên thanh Ribbon, chọn Insert-

HyperLink: 

Nhập vào 

địa chỉ 

trang WEB 

5/ Chèn địa chỉ trang WEB:  
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CHIA VĂN BẢN 

THÀNH NHIỀU CỘT 
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  Chọn khối văn bản, trên thanh Ribbon chọn Page Layout - Column 
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        LÊN TRANG  

             và IN ẤN 
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1/ Thiết đặt trang in:  

Trên thanh Ribbon, chọn Page Layout  
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Chọn thẻ Margins: đặt lề giấy in 

Khoảng cách lề trên/lề dưới 

Khoảng cách lề trái/lề phải 

Khổ giấy in 

Các thiết đặt trên được  

coi là ngầm định cho mọi 

văn bản 

1/ Thiết đặt trang in:  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Chọn thẻ Paper: đặt khổ giấy in 

Khổ giấy in 

Các thiết đặt trên được  

coi là ngầm định cho mọi 

văn bản 

1/ Thiết đặt trang in:  
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Chọn thẻ Layout: trình bày trang in 

Khoảng cách cho tiêu đề 

 đầu/cuối trang in 

Các thiết đặt trên được  

coi là ngầm định cho mọi 

văn bản 

1/ Thiết đặt trang in:  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Trên thanh Ribbon, chọn Insert – Page Number, 

rồi xác nhận vị trí chèn số trang 

2/ Đánh số trang văn bản:  

Phía trên đầu trang 

Phía dưới cuối trang 

Bên cạnh trang 

Tại vị trí con trỏ 
Định dạng số biểu 

diễn số trang 
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Nhấn  

Office 

Button, 

chọn 

Print 

Xác nhận các yêu cầu in 
rồi in văn bản 

Không cần xác nhận các 
yêu cầu in mà in luôn 

Nhìn trước khi in 
 rồi in văn bản 

3/ In văn bản:  

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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1/ Sử dụng tính năng Auto Corect: 
 Chọn đối tượng văn bản cần dùng AutoCorrect 

Nhấn Office Button, chọn Word Options – Proofing. 

Chọn AutoCorrect Options … thì xuất hiện cửa sổ: 

  5- Một số thao tác nâng cao 

Nhập vào tên 
“biệt danh” 
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2/ Tạo bảng biểu: 
 Tại vị trí cần chèn, trên thanh Ribbon, chọn Insert - Table 

  Nhấn chọn bảng với số dòng, số cột bạn muốn.  

  5- Một số thao tác nâng cao 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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3/ Bảo vệ văn bản: 

 Cài đặt chế độ bảo vệ 

khi lưu văn bản: khi lưu 

văn bản bằng Save as,  

nhấn chọn Tools , chọn 

tiếp General Options. 

Trên hộp thoại General 

Options, yêu cầu bạn 

nhập vào mật khẩu. 

Nhập mật khẩu 
khi mở tệp 

Nhập mật khẩu 
khi sửa tệp 

  5- Một số thao tác nâng cao 
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3/ Bảo vệ văn bản: 

 Thực hiện bảo vệ văn bản ngay khi đang mở tệp:  

   Trên thanh Ribbon, chọn Review – Protect Document  

Bảo vệ văn bản khi định dạng và sửa đổi 

Bảo vệ văn bản khi truy cập 

Gỡ bỏ bảo vệ văn bản khi truy cập 

  5- Một số thao tác nâng cao 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

 B- Gói phần mềm OPENOFFICE 

1. Giới thiệu chung 

2. Các thành phần của OPENOFFICE  

3. Ƣu và nhƣợc điểm 

4. Cách thức cài đặt 

 

75 18/09/2013 Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

OpenOffice là một phần mềm mã nguồn mở được 
tài trợ xây dựng bởi Sun Microsystems trong dự 
án OpenOffice.org. Hơn 450.000 người đã trên 
khắp thế giới đã cùng nhau xây dựng với mục 
đích tạo ra một bộ phần mềm văn phòng mà tất cả 
mọi người có thể được sử dụng. 
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 1- Giới thiệu chung 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

    Vì đặc điểm của OpenOffice là một phần mềm 

mã nguồn mở nên người dùng có thể chỉnh sửa 

giao diên hoặc tính năng theo mục đích của 

mình, do đó từ phiên bản OpenOffice 3.1 trở đi 

đã xuất hiện giao diện tiếng Việt  
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 1- Giới thiệu chung 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

 Các thành phần của bộ sản phẩm OpenOffice cũng 

tương tự như các thành phần của bộ sản phẩm phần 

mềm văn phòng MS Office 

• Tài liệu văn bản: Writer (word processor) 

• Bảng tính: Calc (spreadsheet) 

• Trình chiếu: Impress (presentations) 

• Bản vẽ: Draw (vector graphics) 

• Cơ sở dữ liệu: Base (database) 

• Công thức: Math (formula editor) 
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 2- Các thành phần của bộ sản phẩm OpenOffice 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Writer (Word Processor) 

18/09/2013 79 Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Writer là một công cụ có tính năng phong phú 

giúp bạn làm việc với các văn bản với file định 

dạng „„.odt‟‟ 

• Bạn có thể chèn hình ảnh và các đối tượng từ 

các thành phần khác vào tài liệu Writer.  

• Writer có thể xuất các tập tin HTML, XHTML, 

XML, PDF, và một số phiên bản của tập tin 

Microsoft Word.  

• Writer cho bạn kết nối với Email của khách hàng. 
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Writer (Word Processor) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Calc (SpreadSheet)) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Calc có chức năng tương tự như công cụ MS- 

Excel.  

• Nó chứa hơn 300 chức năng cho các hoạt động 

tài chính, thống kê và toán học, và cả những 

kịch bản phân tích. 

• Các file bảng tính của Cals có định dạng .ods 

Bạn có thể mở và làm việc với các file Ms 

Excel và save chúng dưới định dạng Excel (.xls, 

.xlsx).  
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Calc (SpreadSheet)) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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Draw (vector graphics) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Draw là công cụ vẽ vector có thể tạo ra tất cả 
mọi thứ từ sơ đồ đơn giản cho đến các tác 
phẩm nghệ thuật bằng việc xác định các điểm 
kết nối. 

• Bạn sử dụng Draw tạo bản vẽ trong bất kỳ 
thành phần nào của OpenOffice, và tạo ra các 
clip nghệ thuật cho riêng mình. 

• Draw có thể mở tất cả các ảnh có định dạng 
phổ biến và lưu chúng trong hơn 20 định dạng 
(jpg, gip, png, html, pdf, flash,...) 
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Draw (vector graphics) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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• Base cung cấp công cụ để làm việc với các dữ 

liệu hàng ngày với giao diện đơn giản. Người 

dùng có thể tạo sơ đồ dữ liệu, lưu trữ, chỉnh 

sửa, truy vấn dữ liệu.  

• Base có vai trò và tính năng tương tự Microsoft 

Access, tuy nhiên người dùng có thể sử dụng nó 

để mở và thao tác dữ liệu được tạo bởi các hệ 

quản trị dữ liệu khác như DBase, MySQL, hay 

Oracle. 
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Base (Database) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Math được dùng để soạn thảo công thức toán 

học của OpenOffice cho các tài liệu như các 

tập tin được tạo bởi Writer và Cals.  

• Math cũng có thể làm việc như một công cụ 

độc lập. 

• Math có thể lưu các công thức trong tiêu 

chuẩn ngôn ngữ đánh dấu toán học (MathML) 

để đưa vào các trang web hoặc các tài liệu 

được tạo ra bởi OpenOffice. 
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Math (formula editor) 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Ƣu điểm: 

– Miễn phí 

– Mã nguồn mở 

– Đa nền 

– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ 

– Giao diện thân thiện 

– Khả năng tích hợp cao 

– Tương thích nhiều loại tệp 

– Có thể chỉnh sửa được 
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 3- Ưu và nhược điểm của OpenOffice 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Nhƣợc điểm: 

–  Tốc độ chậm hơn so với MS Office 

–  Giao diện trên thanh menu gần giống 

với MS Office nhưng các chức năng ở 

bên trong không giống hoàn toàn, khiến 

người dùng mất thời gian để làm quen 

với công cụ khi chuyển từ MS Office  
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 3- Ưu và nhược điểm của OpenOffice 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

• Đối với phiên bản OpenOffice.org 3 thì  yêu 

cầu về hệ điều hành như sau 

– Microsoft Windows 2000 (Service Pack 2 

or higher), XP hoặc mới hơn. 

– GNU/Linux Kernel phiên bản 2.4 và Glibc  

2.3.2 hoặc mới hơn. 

–  Mac OS X 10.4.x, X11; Mac OS X 10.5; 

    Solaris 10 OS hoặc cao hơn. 

• Bộ cài và hướng dẫn cài đặt được Download 

từ trang web http://vi.openoffice.org 
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 4- Cách thức cài đặt OpenOffice 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 

CHƯƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải trả 
lời các 
câu hỏi 

sau 

  

Gói phần mềm văn phòng là gì? Liệt kê 1 số 

gói phần mềm văn phòng tiêu biểu hiện nay? 

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, gói phần 

mềm văn phòng nào là thích hợp? 

Phong cách soạn thảo chuyên nghiệp là gì? 

Màn hình giao diện của MS WORD 2007 có 

gì mới? 

Có mấy hình thức nhập văn bản? Có mấy 

hình thức xuất văn bản?  

Định dạng văn bản là gì? 

Các thủ thuật trong MS WORD 2007 là gì? 

 

TỔNG KẾT CHƢƠNG IV 

http://vi.openoffice.org/
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Kết thúc chương IV 

Chương 4 – Một số gói phần mềm văn phòng 
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chương 5 

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý 

Nội dung 

Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 2 9/18/2013 

 Khởi động/thoát khỏi EXCEL 1 

 Các khái niệm cơ bản 2 

 6  Quản trị dữ liệu trong EXCEL 

6 

 Tính toán trên trang tính 4 

        Đồ thị  5     

   Các thao tác cơ bản   3 

C1: Desktop - Microsoft Office Excel 

 

C2: Start - All Programs -  

          Microsoft Office -  

          Microsoft Office Excel 2007 

 

C3: Tìm và thi hành file:  

           EXCEL.EXE 

 1.1- Khởi động Excel 
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 1.2- Thoát khỏi Excel 

C1: nhấn nút MS Office Button, 

          nhấn tiếp nút 

 

C2: kích chuột vào biểu tượng 

         đóng ứng dụng ở góc phải 

         trên màn hình  

 

C3: nhấn tổ hợp phím: Alt + F4 
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1.3- Giới thiệu màn hình EXCEL  
Sổ/bảng tính 

Các trang tính 

Bộ công cụ Ribbon gồm các nhóm 

chức năng chính của EXCEL  

Microsoft Office Button 

Customize Quick Access Toolbar 

là một thanh công cụ tùy chỉnh 
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Khu vực trang tính 

Trang tính hiện thời 

Các trang tính có cấu trúc giống nhau. 
Mỗi trang tính đều: 
- Có 16 384 cột: từ A đến XFD (Ctrl + ↑) 
- Có 1 048 576 dòng: từ 1 đến 1 048 576 (Ctrl + →) 

Khu vực Zoom 

trang tính 

1.3- Giới thiệu màn hình EXCEL  
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Thanh công thức: hiện 

nội dung ô hiện thời Hủy bỏ nội dung 

vừa nhập 

Lƣu nội dung 

vừa nhập 

Chèn hàm 

1.3- Giới thiệu màn hình EXCEL  

9/18/2013 7 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

2- Các khái niệm cơ bản 

2.1/ Sổ tính (Workbook/Book), trang tính (WorkSheet/Sheet): 

Sổ/bảng tính có tên ngầm 

định là Book1, Book2 … 

Trang tính có tên ngầm định 

là Sheet1, Sheet2 … 
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  2.2/ Địa chỉ ô tính: thay thế cho nội dung ô tính.  

         Địa chỉ tương đối: cộtdòng. VD: A2, F25  

          Loại địa chỉ này sẽ bị thay đổi khi tham chiếu tới vùng đích 

theo phương, chiều và khoảng cách tương ứng.  

       

2- Các khái niệm cơ bản 
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          Địa chỉ tuyệt đối: $cột$dòng. VD: $L$1 

         Loại địa chỉ này được giữ nguyên như vùng nguồn khi 

tham chiếu đến vùng đích theo phương, chiều và khoảng 

cách bất kỳ.  

       

2- Các khái niệm cơ bản 
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     Địa chỉ hỗn hợp: $cộtdòng/cột$dòng. VD: $A2, B$1  

           Loại địa chỉ này sẽ cố định cột hay dòng nếu trước đó có 

dấu $ khi ta tham chiếu đến vùng đích theo phương, chiều vµ 

khoảng cách tương ứng; ngược lại sẽ thay đổi cột hay dòng 

nếu trước đó không có dấu $.  

= SUM(B4:B7) = SUM(C4:C7) 
= C4/SUM($B4:$D4) 

= B4/SUM($B4:$D4) 

= B5/SUM($B5:$D5) 

2- Các khái niệm cơ bản 
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 2.3/ Địa chỉ miền ô: 
        Dạng 1:  địa chỉ ô đầu : địa chỉ ô cuối  

          nếu miền ô đó gồm các ô liền kề nhau.  

        Dạng 2:  địa chỉ ô đầu, .. , địa chỉ ô cuối  

          nếu miền ô đó gồm các ô rời nhau. VD:  A1, B3, C2  

 Chú ý: nếu miền ô là dãy các ô liền kề  

         thì còn gọi là mảng. VD: A2:C2  
  

 2.4/ Tên miền: là một tên chỉ định thay cho địa chỉ tuyệt đối của ô tính/miền ô.  

      Cách đặt tên miền: chọn miền ô tính cần đặt tên, nhấn chuột phải, chọn Name a 

Range, sẽ xuất hiện hộp thoại New Name: nhập vào tên biệt danh trong khung: 

Names, rồi nhấn OK. 

         VD: một người có số tiền gửi tiết kiệm  

         ban đầu là 5 triệu đồng theo kỳ hạn 

         qửi với lãi suất 1,4% tháng. Hỏi sau  

         1 qúi,1 năm, 2 năm, 5 năm thì tổng số 

         tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu ? 

VD: B2:D3  

2- Các khái niệm cơ bản 
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 2.3/ Địa chỉ miền ô: 
        Dạng 1:  địa chỉ ô đầu : địa chỉ ô cuối  

          nếu miền ô đó gồm các ô liền kề nhau.  

        Dạng 2:  địa chỉ ô đầu, .. , địa chỉ ô cuối  

          nếu miền ô đó gồm các ô rời nhau. VD:  A1, B3, C2  

 Chú ý: nếu miền ô là dãy các ô liền kề  

         thì còn gọi là mảng. VD: A2:C2  
  

 2.4/ Tên miền: là một tên chỉ định thay cho địa chỉ tuyệt đối của ô tính/miền ô.  

      Cách đặt tên miền: chọn miền ô tính cần đặt tên, nhấn chuột phải, chọn Name a 

Range, sẽ xuất hiện hộp thoại New Name: nhập vào tên biệt danh trong khung: 

Names, rồi nhấn OK. 

         VD: một người có số tiền gửi tiết kiệm  

         ban đầu là 5 triệu đồng theo kỳ hạn 

         qửi với lãi suất 1,4% tháng. Hỏi sau  

         1 qúi,1 năm, 2 năm, 5 năm thì tổng số 

         tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu ? 

VD: B2:D3  

2- Các khái niệm cơ bản 
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2- Các khái niệm cơ bản 

  2.5/Các kiểu dữ liệu: trong mỗi ô tính chỉ có thể chứa 1 kiểu dữ liệu. Có 5 loại 

kiểu dữ liệu dùng trong EXCEL:  

       Kiểu số: là dữ liệu nhập vào bởi ký tự đầu tiên là số hoặc dấu  và tiếp theo 

là số. Ngầm định thì dữ liệu kiểu số luôn căn bám lề phải của ô tính.  

       Kiểu ngày tháng: là một bộ phận của dữ liệu kiểu số, khác với dữ liệu kiểu 

số là trong dạng hiển thị có dấu phân cách ngày, tháng, năm (bằng dấu / hoặc 

– hoặc bằng chữ tiếng Anh). Ngầm định thì dữ liệu kiểu ngày tháng luôn căn 

bám lề phải của ô tính.    

       Kiểu chuỗi: là bắt đầu bằng chữ cái/chữ số và phải đặt trong cặp dấu nháy 

kép („‟chuỗi”). Ngầm định thì dữ liệu kiểu chuỗi luôn căn bám lề trái của ô 

tính.  

       Kiểu công thức: là dữ liệu được bắt đầu bằng dấu =, sau đó là 1 biểu thức 

hoặc hàm.  

       Kiểu mảng: là dãy ô tính thuộc cùng 1 dòng hoặc cùng 1 cột. Ví dụ: 

A4:A12. Các công thức hay hàm dùng dữ liệu kiểu mảng thì phải nhấn: 

Ctrl+Shift+Enter để khẳng định sau khi nhập xong. 

 3- Các thao tác cơ bản 
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Mở mới một sổ/bảng tính: nhấn Microsoft Office Button        , nhấn 

tiếp nút                , chọn tiếp             ; hoặc nhấn Ctrl+N. 
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Mở một sổ tính đã có: nhấn Microsoft Office Button        , nhấn tiếp  

    nút                , chọn tiếp đường dẫn tệp cần mở - Open; hoặc nhấn Ctrl+O 
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 Lưu giữ lần đầu:  
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Lưu giữ nội dung mới (có bổ sung hoặc thay đổi) vào tệp với tên 

hiện thời: 

    Nhấn nút 

    Office Options, 

    chọn Save. 

 

 

 

 

Lưu nội dung vào một tệp mới khác: nhấn nút Office Options, chọn 

Save  as. 
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Chọn dòng/cột: nhấn tại ô chứa số hiệu dòng/số hiệu cột thì toàn bộ dòng/cột đó sẽ 
được chọn. 

 

  

  

 

 

Chọn miền ô: nhấn rê trên miền ô tính từ ô đầu  

    nằm ở góc trái trên đến ô cuối nằm ở góc phải 

    dưới, nếu các ô đó là liền kề nhau; hoặc nhấn  

    giữ phím CTRL rồi nhấn trên từng ô chọn , 

    nếu các ô đó là không nằm liền kề nhau. 

Chọn toàn trang tính: nhấn vào ô nằm góc 

    trái trên trang tính tức ô là giao của cột và  

    dòng chứa số hiệu cột/dòng thì toàn bộ  

    trang tính sẽ được chọn. 

Nhấn 

vào 

đây 

Nhấn vào đây 

 

Nhấn 

vào đây 
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Các phím dịch chuyển con trỏ trong ô 

• , , ,         dịch chuyển 1 ô theo hướng mũi tên 

• Page Up        dịch con trỏ lên 1 trang màn hình. 

• Page Down      dịch chuyển xuống 1 trang màn hình. 

• Home        về cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại 

• Ctrl +         về cột cuối cùng (cột IV) của dòng hiện tại. 

• Ctrl +         về cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại. 

• Ctrl +         về dòng cuối cùng (dòng 65536) của cột hiện tại. 

• Ctrl +         về dòng đầu tiên (dòng 1) của cột hiện tại. 

• Ctrl +  +      về ô trái trên cùng (ô A1). 

• Ctrl +  +      về ô phải trên cùng (ô IV1). 

• Ctrl +  +      về ô trái dưới cùng (ô A65536). 

• Ctrl +  +      về ô phải dưới cùng (ô IV65536). 
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•  Nhập dữ liệu: nhấn chuột tại  

   ô tính cần nhập rồi nhập vào  

   nội dung dữ liệu. Nếu độ dài  

   dữ liệu vượt quá độ rộng ô thì  

   nó tự động “lấn” sang ô bên  

   cạnh, còn nếu bạn muốn dữ liệu 

   tự động “bẻ gẵy” xuống dòng để  

   phù hợp với độ rộng ô thì nhấn  

   phải chuột, chọn Format Cells- 

   Alignment rồi chọn  Wrap text. 

•  Sửa dữ liệu: nhấn chọn ô chứa 

                                                                  

                                                            

                                                           dữ liệu cần sửa rồi nhấn F2, khi đó bạn 

                                                           sửa trực tiếp dữ liệu trên ô tính. 
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9/18/2013 

MỘT SỐ THÔNG BÁO LỖI THƢỜNG GẶP TRONG EXCEL  
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EXCEL2007 

Ký hiệu Ý nghĩa Những trƣờng hợp gây lỗi 

##### Lỗi độ rộng - Khi cột thiếu độ rộng.  
- Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm. 

#VALUE! Lỗi giá trị - Nhập vào 1 chuỗi trong khi hàm yêu cầu nhập 1 số/ 1 giá trị logic. 
- Đang nhập 1 số hoặc các đối số mà nhấn Enter. 
- Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi 
chúng chỉ dùng một tham số.  

#DIV/0! Lỗi chia cho 0 - Nhập vào công thức số chia là 0.  
- Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống. 

#NAME! Sai tên - Nhập sai tên một hàm số.  
- Dùng những ký tự không được phép trong công thức. 
- Nhập một chuỗi trong công thức mà không đặt trong dấu “ ”. 
- Trong công thức không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô. 

#N/A Lỗi dữ liệu - Không đồng nhất dữ liệu 
- Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm   

#REF! Sai vùng tham 

chiếu 

- Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. 
- Dán những giá trị tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu đó. 
- Tham chiếu đến 1 ứng dụng không thể chạy được. 

#NUM! Lỗi dữ liệu 

kiểu số 

- Dùng một đối số không phù hợp trong công thức. 
- Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về. 
- Dùng hàm trả về 1số quá lớn/nhỏ so với khả năng tính toán của 
Excel 

#NULL! Lỗi dữ liệu rỗng   Dùng một dãy toán tử không phù hợp  

 NHẬP NHANH DỮ LIỆU TRONG 1 SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT  

1/ Nhập đồng thời các ô cùng 1 nội dung dữ liệu: nhấn chọn 

các ô tính cần nhập, nhập vào nội dung dữ liệu rồi nhấn đồng 

thời Ctrl + Enter.        

2/ Nhập nhanh một dãy số theo qui luật: 

   - Nhập 2 số liên tiếp của dãy vào 2 ô tính cạnh nhau 

   - Chọn 2 ô tính vừa nhập 

   - Đưa trỏ chuột đến góc phải dưới ô để xuất hiện dấu  

(FillHand ) rồi nhấn rê chuột đến ô cuối cùng của dãy số. 

3/ Nhập nhanh một dãy ngày tháng tăng dần: 

   - Nhập biểu thức ngày vào ô bất kỳ trong dãy. 

   - Chọn ô vừa nhập và nhấn rê chuột tại dấuFillHand đến ô 

cuối cùng của dãy. 
9/18/2013 24 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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 NHẬP NHANH DỮ LIỆU TRONG 1 SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT  

4/ Tạo 1 dãy dữ liệu có qui luật và tự động điền khi cần: 
   - Nhập các giá trị của dãy dữ liệu vào các ô liền kề, rồi nhấn 
chọn  dãy các ô đó. Xong, nhấn Ctrl +C. 
   - Nhấn      , chọn             , chọn Edit Custom Lists  

9/18/2013 25 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 NHẬP NHANH DỮ LIỆU TRONG 1 SỐ TRƢỜNG HỢP ĐẶC BIỆT  

4/ Tạo 1 dãy dữ liệu có qui luật và tự động điền khi cần: 

   - Nhấn            sẽ hiện dãy 
   trong khung List entries, xong 
   nhấn,           , OK. 
   - Khi muốn điền dãy đã tạo 
   vào vị trí nào thì chỉ việc 
   nhập giá trị đầu tiên của dãy, 
   rồi nhấn rê tại Fillhand đến ô 
   cuối cùng của dãy.   

9/18/2013 26 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

+ 

 1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  
      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 
         - Chọn thẻ Number để định dạng cho từng kiểu dữ liệu tương ứng.  

     Dạng ban đầu 

9/18/2013 27 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  
      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 
         - Chọn thẻ Number để định dạng cho từng kiểu dữ liệu tương ứng.  

     Dạng ban đầu 

  Định dạng dữ liệu kiểu số 
Định dạng dữ liệu kiểu tiền tệ 

Định dạng dữ liệu kiểu ngày/tháng/năm 
Định dạng dữ liệu kiểu giờ/phút/giây 

Định dạng dữ liệu kiểu % 

Định dạng dữ liệu kiểu chuỗi 

9/18/2013 28 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

  1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  
      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 
         - Chọn thẻ Aligment để căn bám lề cho dữ liệu đã chọn.  

9/18/2013 29 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

  1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  
      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 
         - Chọn thẻ Font để đổi phông chữ/cỡ chữ/kiểu chữ cho dữ liệu đã 
chọn 

Chọn 

màu chữ 

Chọn  

phông chữ 

Chọn hiệu 

ứng chữ 

Chọn cỡ 

chữ 

9/18/2013 30 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Không kẻ 

khung 

Khung bao 

ngoài 

Khung bên 

trong  

Chọn từng 

kiểu 

đường kẻ   

Chọn kiểu 

đường kẻ 

Chọn màu 

đường kẻ 

- Chọn thẻ Border để tạo khung viền xung quanh cho ô tính/miền ô 
tính 

 1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 

      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  

      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 

9/18/2013 31 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  
      Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Format Cells: 
         - Chọn thẻ Fill để tô màu nền cho ô tính/miền ô tính đã chọn. 
 

Loại bỏ màu 

nền (trở lại nền 

màu trắng) 

Chọn màu nền 

Chọn 

kiểu 

nền 

9/18/2013 32 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  

    Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Row Height để cân chỉnh độ 

    cao dòng.  

Chú ý: có thể đưa chuột đến vạch ranh giới giữa 2 dòng để xuất hiện  

rồi nhấn rê chuột để nới lỏng/thu hẹp kích thước. 

 

9/18/2013 33 Chƣơng 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

1/ Định dạng ô tính/miền ô tính: 
      Bước 1: nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng  

    Bước 2: nhấn chọn Home – Format – Column Width để cân chỉnh 

 độ rộng cột.  

Chú ý: có thể đưa chuột đến vạch ranh giới giữa 2 cột để xuất hiện   

rồi nhấn rê chuột để nới rộng/thu hẹp kích thước. 

 

9/18/2013 34 Chƣơng 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

  
 Xóa ô tính: bôi đen dữ liệu, nhấn vào Home – Delete, chọn tiếp 
                       Delete Cells  

    

Các ô bên phải sẽ dồn sang 

trái, chiếm vị trí ô bị xóa.  

Các ô phía dưới sẽ đẩy lên 

trên, chiếm vị trí ô bị xóa.  

Xóa dòng chứa ô đang chọn 

Xóa cột chứa ô đang chọn 

9/18/2013 35 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 

  Xóa trang tính: đưa chuột đến tên trang tính cần xóa, nhấn chuột phải, 

chọn Delete 

9/18/2013 36 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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  Sao chép/di chuyển dữ liệu:  

     Chọn ô tính hoặc miền ô chứa dữ liệu cần sao chép/di chuyển 

       Nhấn chuột phải, chọn Copy/Cut 

       Nhấn vào ô tính sẽ sao chép/di chuyển sang 

       Nhấn chuột phải, chọn Paste. 

  Sao chép/di chuyển trang tính: nhấn giữ phím Ctrl/Shift rồi nhấn 

    rê chuột tới tên trang tính hiện thời sang vị trí mới, xong thả chuột.  

      

      Trang tính 

        ban đầu 

Trang tính 

 sao chép  

Nhấn giữCtrl 

Nhấn giữ Shift 

9/18/2013 37 Chƣơng 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

1/ Chọn vùng in: 

Nhấn chọn miền ô tính chứa dữ liệu cần in rồi vào Page Layout- Print 

Area- Set Print Area. 

9/18/2013 38 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Thiết đặt trang in: nhấn chọn Page Layout – Page Setup       , chọn Page  

 

   In dọc 

 khổ giấy 

 In ngang 

 khổ giấy 

Chọn khổ  

  giấy in 

9/18/2013 39 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Thiết đặt trang in: nhấn Page Layout - Page Setup       , chọn Margin  

 
 Khoảng  

 cách từ mép 

giấy đến dòng  

 đầu tiên 

  Khoảng  

  cách từ mép 

 giấy đến dòng  

 cuối cùng 

Khoảng cách  

    lề phải 

  Khoảng 

cách lề trái 

9/18/2013 40 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 Thiết đặt trang in: nhấn Page Layout - Page Setup - Header/Fooer 

 

  Nhấn vào đây để 

tạo tiêu đề đầu trang 
Điền nội dung cho tiêu đề đầu trang 

9/18/2013 41 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Thiết đặt trang in: nhấn Page Layout - Page Setup - Sheet  

Miền ô cần in 

Chọn/không chọn 

 in dòng kẻ lưới 

Chọn/không chọn 

in số hiệu dòng/cột 

trên mỗi trang tính 

9/18/2013 42 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 



8 

 In trang tính: nhấn Office Buton – Print - Print 

Nhìn trước khi in 

In tất cả sổ tính 

In 1 sè trang 

Đến trang … 

Từ trang … 

9/18/2013 43 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

4- TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  

   I- Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu 

        1/ Đối với dữ liệu kiểu số:  
  Phép toán số học:  +  -  *  /  ^ 
  Phép toán logic:  AND   OR   NOT 
  Phép toán so sánh:  =   <>   <    <=    >    >=  

        Mức ưu tiên 3 phép toán trên theo thứ tự sau:  
    Dấu ngoặc đơn ( )    1 (cao nhất) 
    Lũy thừa (^)                2 
    Nhân (*) và chia (/ )   3 
    Cộng (+) và trừ (-)      4 
    Quan hệ                           5 
    Logic                           6  
         Nếu các phép toán  
         trong một biểu thức  
         có cùng mức ưu tiên  
         thì sẽ thực hiện từ trái 
         sang phải. 
 9/18/2013 44 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

  I- Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu 

      2/ Đối với dữ liệu kiểu chuỗi: có 2 phép toán là  

  Phép toán ghép chuỗi :  & 

 

     VD: 

 

  

        Chú ý: 

           

           Phép toán so sánh:  = , <>, > , <   

         

9/18/2013 45 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

4- TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  

   I- Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu 

        3/ Đối với dữ liệu kiểu ngày: có các phép toán +, - và quan hệ. 

             Phép toán cộng 1 btD với 1 btN sẽ cho kết quả là 1 btD 

     VD: 
 

  
                 

                   Phép toán – giữa 2 btD 
               VD:  

 

 
                    Phép toán quan hệ dựa trên nguyên tắc: ngày hôm sau lớn hơn ngày 

hôm qua 
   VD:  

   

9/18/2013 46 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

4- TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  

   II- Công thức trong Excel: 

        1/ Công thức chỉ gồm các con số và các toán hạng:  

            Ví dụ:     = (45 + 127)^2 / 76 - 0.3 

        2/ Công thức gồm địa chỉ miền ô/tên miền:  

            Ví dụ:     = A5 * C5 - B6    

 hoặc       = Ten1 + Ten2   

        3/ Công thức vừa có địa chỉ ô, vừa có con số: 

            Ví dụ:     = (H7 * I8 + H7 * K8)^3 / 5 

        4/ Công thức chỉ có các hàm:   

             Ví dụ:  = SUM(C3: C9)          ( = C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) 

        5/ Công thúc tổng quát: gồm cả các con số, địa chỉ ô/miền ô/tên miền, 

các hàm và các phép toán. 

 Ví dụ:  = IF(LEFT(A2,1)=”N”, $H$3*5, $H$3*3) + $H$5 
       

9/18/2013 47 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

4- TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  

III- Các hàm thông dụng trong Excel:  
        1/ Dạng tổng quát của hàm:   =Tên hàm(danh sách các đối số) 
trong đó: Tên hàm viết chữ hoa/chữ thường đều đươc, 
                danh sách đối số cách nhau bởi dấu : hoặc dấu , hoặc dấu ;  
               (phải phù hợp với qui định trong Control Panel). 
      VD: =MAX(A3:I4);  =IF(C2=”a”, F2*90%, F2);  =SUMIF(D3:D12; ”>3”) 
        2/ Cách điền hàm:  
               Nhấn tại ô tính cần điền hàm 
               Nhấn chọn Formula –Insert Function rồi chọn hàm và đối số. 
        3/ Một số nhóm hàm thông dụng: 
               Nhóm hàm ngày 
               Nhóm hàm toán học 
               Nhóm hàm logic 
               Nhóm hàm xử lý chuỗi 
               Nhóm hàm thống kê 
               Nhóm hàm dò tìm và tham chiếu 
               Nhóm hàm tài chính 
 9/18/2013 48 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

4- TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH  



9 

Nhóm hàm ngày 

• NOW(): Cho ngày và giờ hiện tại. 

• TODAY(): Cho ngày hiện tại. 

• DAY(“mm/dd/yy”)/DAY(địa chỉ ô): Cho giá trị ngày. 

• MONTH(“mm/dd/yy”)/MONTH(địa chỉ ô): Cho giá trị tháng. 

• YEAR(“mm/dd/yy”)/YEAR(địa chỉ ô): Cho giá trị năm. 

vÝ dô: 

9/18/2013 49 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Nhóm hàm toán học 

9/18/2013 50 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 51 

Ví dụ hàm: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, RANK 

 

9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 52 

Ví dụ hàm SUMPRODUCT: 

Nhóm hàm xử lý chuỗi 

9/18/2013 53 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Nhóm hàm logic 

9/18/2013 54 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Nhóm hàm thống kê 

9/18/2013 55 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 56 

Ví dụ hàm: COUNTIF Ví dụ hàm: SUMIF 

 

Nhóm hàm dò tìm và tham chiếu 

Chú ý: giá trị dò tìm x phải là duy nhất trong dãy hoặc miền ô dò tìm 

9/18/2013 57 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

VD hàm VLOOKUP: dựa vào Bảng phụ cấp để điền cột Phụ cấp 

9/18/2013 58 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

VD hàm HLOOKUP: dựa vào Qui định tiền thƣởng để điền cột Thƣởng 

9/18/2013 59 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 60 

Nhóm hàm tài chính 
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9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 61 

Nhóm hàm tài chính (tiếp) 
 5- Đồ thị (graph): 

1. Năm nào có sự chênh lệch lớn nhất giữa lượng tiền dành cho 

Cấp phát & cho vay đầu tƣ XDCB với Tín dụng vốn lƣu động?  

2. Nhận xét về lượng tiền dành cho Cấp phát & cho vay đầu tƣ 

XDCB trong 5 năm (1994 – 1998). 

9/18/2013 62 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 5- Đồ thị (graph): 

1. Năm nào có sự chênh lệch lớn nhất giữa lượng tiền dành cho 

Cấp phát & cho vay đầu tƣ XDCB với Tín dụng vốn lƣu động?  

2. Nhận xét về lượng tiền dành cho Cấp phát & cho vay đầu tƣ 

XDCB trong 5 năm (1994 – 1998). 

9/18/2013 63 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

  5- Đồ thị (graph): 

Trong Excel, đồ thị (graph) đƣợc sử dụng để diễn tả sự 

phân bố của các đại lƣợng dƣới dạng HÌNH ẢNH. 

9/18/2013 64 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

• B1: chọn vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị 

      VD: vẽ đồ thị so sánh Cấp phát & cho vay đầu tƣ XDCB 

với Tín dụng vốn lƣu động 1994-1998, chọn A5:F6 

9/18/2013 65 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

5.1. Tạo mới đồ thị trong Excel: 5.1. Tạo mới đồ thị trong Excel: 

• B1: chọn vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị 

    
VD: vẽ đồ thị cho Tín dụng vốn lƣu động ta chọn A6:F6 

9/18/2013 66 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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• B2: vào Insert – nhấn Chat  

    

9/18/2013 67 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 Xuất hiện hộp thoại Insert Chart để chọn kiểu đồ thị   

       Column: dạng cột dọc 

   Bar: dạng thanh ngang. 

   Line: dạng đường 

   Pie: bánh tròn. 

   XY: Đường, trục X là số 

   Area: dạng vùng. 

   Doughtnut: băng tròn. 

   Radar: dạng ra đa. 

   Surface: dạng bề mặt. 

   Bubble: dạng bong bóng. 

   Stock: 3 dãy (cao, thấp, khớp). 

   … 9/18/2013 68 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

ĐỒ THỊ SAU KHI HOÀN TẤT 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

Tín dụng vốn lƣu động 

Tín dụng vốn lƣu động 

9/18/2013 69 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

5.2- Hiệu chỉnh đồ thị:  

1/ Thay đổi dữ liệu cần minh họa trên đồ thị:  

     Nhấn chọn đồ thị cần hiệu chỉnh 

     Nhấn vào Design - chọn Data.  

Xác nhận lại 

miền dữ liệu 

Hoặc nhấn chọn từng 

nút Add/Edit/Remove để 

thêm/sửa/bỏ đi từng dl 

Đổi dữ liệu 

dòng ↔ cột 

9/18/2013 70 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

5.2- Hiệu chỉnh đồ thị:  

2/ Thay đổi kiểu dạng: 

     Nhấn chọn đồ thị cần hiệu chỉnh 

     Nhấn vào Design - chọn Changes Chart type.  

9/18/2013 71 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

3/ Thay đổi mẫu dạng trong kiểu đã chọn: 

     Nhấn chọn đồ thị cần hiệu chỉnh 

     Nhấn vào Design - chọn Chart Styles.  

9/18/2013 72 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

5.2- Hiệu chỉnh đồ thị:  
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 Cách thực hiện: chọn miền CSDL (A2:I10), vào Data - Sort 

2/ Sắp xếp CSDL: 

9/18/2013 79 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Cột ưu tiên thứ 

nhất trong điều 

kiện sắp xếp 

Cột ưu tiên thứ 2 

Sao chép mức ưu 

tiên đang chọn 

Xóa mức ưu 

tiên đang chọn 

 Thiết lập 1 

số tùy chọn 

• Ví dụ: sắp xếp danh sách cán bộ tăng dần theo giới tính, những 

người cùng giới tính thì tăng dần theo trình độ. 

9/18/2013 80 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Xếp từ trên xuống dưới 

Xếp từ trái sang phải 

Phân biệt chữ hoa với chữ thường 

Miền dữ liệu 

có chứa dòng 

đầu tiên 

Nếu nhấn chọn Options thì hiện tiếp hộp thoại Sort Options: 

9/18/2013 81 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

      Hàm CSDL dùng để xử lý thông tin trong CSDL.  

      Đặc trưng chung của các hàm trong CSDL là gồm 3 đối số: 

       vùng CSDL, tên trường/cột n, vùng tiêu chuẩn.  

  

  

  

 3/ Hàm CSDL: 

 Ví dụ: 

Là toàn bộ hoặc một phần CSDL ban đầu (nhưng luôn phải 

có dòng đầu chứa tên các thuộc tính). 

Là đối tượng hàm tác động lên. 

Là miền điều kiện, bao gồm: Tên trường và biểu thức chứa 

điều kiện của các bản ghi chịu tác động của hàm. 

6.1 - Khái niệm về CSDL trong Excel 

9/18/2013 82 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Các cách mô tả vùng tiêu chuẩn: 

- NÕu lµ ®iÒu kiÖn ®¬n:    

- Nếu là điều kiện thoả đồng thời: 

9/18/2013 83 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Một số hàm CSDL 
DAVERAGE(vùng CSDL, tên trường/ cột n, vùng tiêu chuẩn): tính trung 

bình các giá trị thuộc tên trường/cột n trong vùng CSDL theo điều kiện được 

diễn tả ở vùng tiêu chuẩn.   

 DGET(vùng CSDL, tên trường/ cột n, vùng tiêu chuẩn): lấy ra giá trị 

thuộc tên trường/ cột n trong vùng CSDL theo điều kiện được diễn tả ở vùng 

tiêu chuẩn.   

 DMAX/DMIN(vùng CSDL, tên trường/ cột n, vùng tiêu chuẩn): lấy ra giá 

trị lớn nhất/nhỏ nhất thuộc tên trường/ cột n trong vùng CSDL theo điều kiện 

được diễn tả ở vùng tiêu chuẩn.  

 DCOUNT(vùng CSDL, tên trường/ cột n, vùng tiêu chuẩn): đếm số lượng 

các giá trị thuộc tên trường/ cột n trong vùng CSDL theo điều kiện được diễn 

tả ở vùng tiêu chuẩn.  

DSUM(vùng CSDL, tên trường/ cột n, vùng tiêu chuẩn): tính tổng cộng 

các giá trị thuộc tên trường/ cột n trong vùng CSDL theo điều kiện được diễn 

tả ở vùng tiêu chuẩn.  9/18/2013 84 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 



15 

Ví dụ: 

9/18/2013 85 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 86 

1/ Lọc tự động (AutoFilter): Excel hỗ trợ điều kiện lọc 

– Bước 1: chọn miền dữ liệu cần lọc (kể cả dòng tiêu đề) 

– Bước 2: vào menu Data - Filter  

Đặt lọc dữ liệu/rút trích dữ liệu là nhằm lấy ra những bản ghi thoả 

mãn điều kiện nhất định. Có 2 hình thức lọc: 

 6.2.1- Đặt lọc/rút trích dữ liệu (AutoFilter/Advanced Filter) 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 87 

Ví dụ:  lọc những mặt hàng là Đĩa cứng có số lượng bán ra 

            trong khoảng [50,100) 

Nhấn 

chọn 

mục 

Đĩa 

cứng 

Các dạng điều 

kiện cho việc 

chọn dữ liệu 

kiểu chuỗi 

9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 88 

Ví dụ:  lọc những mặt hàng là Đĩa cứng có số lượng bán ra 

            trong khoảng [50,100) 

Chọn và nhập 

cho biểu thức 

điều kiện  

9/18/2013 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 89 

Ví dụ:  lọc những mặt hàng là Đĩa cứng có số lượng bán ra 

            trong khoảng [50,100) 

Kết quả nhƣ sau: 

  - Bước 1: biểu diễn vùng tiêu chuẩn mô tả điều kiện lọc (cách 

thức giống như biểu diễn vùng tiêu chuẩn của hàm CSDL). 

 Dòng đầu ghi tên trường liên quan đến điều kiện (chú ý phải 

giống hệt tên trường của CSDL - tốt nhất là copy từ tên 

trường CSDL). 

 Các dòng tiếp dưới ghi điều kiện: các điều kiện cùng dòng 

là phép AND, các điều kiện khác dòng là phép OR. 

 2/ Lọc dữ liệu dùng Advanced Filter: được dùng khi điều  kiện 

lọc là phức tạp. Khi đó người sử dụng phải tự biểu diễn vùng 

tiêu chuẩn mô tả điều kiện lọc. 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 90 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Miền đ/k để lọc các bản 

ghi có số SP bán ra trong 

tháng 1 là 400 

Miền đ/k để lọc các bản 

ghi có số SP bán ra trong 

tháng 1 là lớn hơn 150 

Miền đ/k để lọc các bản 

ghi có số SP bán ra trong 

tháng 1 là: 150<SốSP500 

Miền đ/k để lọc các bản ghi 

có số SP bán ra trong tháng 

1 là lớn hơn 150 hoặc trong 

tháng 2 là lớn hơn, bằng 200 

9/18/2013 91 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

- Bước 2: thực 

  hiện lọc: Data- 

Advanced 

Hiện KQ lọc ngay 

tại miền dữ liệu 

Hiện KQ lọc 

 ra nơi khác 

Miền CSDL 

đã chọn 

Vùng điều kiện Chọn miền hiện KQ 

Chỉ hiện 1 bản ghi 

đại diện trong số 

những bản ghi 

trùng lặp 

9/18/2013 92 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 6.2.2 - Phân nhóm dữ liệu (SUBTOTAL) 

     1/Thực hiện Subtotal trên một trường của CSDL:  

        Bước 1: tiến hành sắp xếp dữ liệu (tăng dần hoặc giảm dần) trên 

trường cần phân nhóm dữ liệu. 

        Bước 2: lựa chọn vùng CSDL. 

        Bước 3: vào menu Data - Subtotals               

Đây là chức năng tính toán, thống kê theo từng nhóm dữ liệu. 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 93 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 At Each Change in: chọn tên trường cần phân nhóm dữ liệu  
 Use Function: chọn hàm dùng để tính toán, thống kê theo từng nhóm 
dữ liệu. 
 Add Subtotal to: chọn tên trường cần tính toán/thống kê trên mọi 
nhóm dữ liệu. 
- Ba tùy chọn ở dưới có nghĩa sau: 
   Replace Current Subtotal: thay thế phân nhóm trước đó. 
   Page Break Between Groups: mỗi nhóm hiện trên 1 trang. 
   Summary Below Data: xuất hiện dòng tính toán, thống kê  dưới 
từng nhóm dữ liệu. 

9/18/2013 94 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Ví dụ: 

9/18/2013 95 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

2/ Thùc hiÖn SUBTOTAL ®ång thêi trªn nhiÒu trêng cña CSDL:  

 Ví dụ: từ CSDL DANH SÁCH CÁN BỘ cần đưa ra thống kê tổng thu nhập 

theo từng nhóm cán bộ nam/nữ và ngày sinh của cán bộ trẻ nhất theo từng 

nhóm trình độ và từng nhóm nam/nữ trên. 

9/18/2013 96 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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2/ Thực hiện SUBTOTAL đồng thời trên nhiều trường của CSDL: 

     Cách thực hiện: 
    Bước 1: tiến hành sắp xếp dữ liệu (tăng dần hoặc giảm dần) trên các 
trường cần phân nhóm dữ liệu theo nguyên tắc sau: trong hộp thoại Sort 
       - Mục Sort by: chọn tên trường sẽ đượcc phân chia thành các nhóm 
dữ liệu chính. 
       - Các mục Then by: chọn tên các trường mà dữ liệu sẽ được phân 
nhóm tiếp (gọi là các nhóm phụ nằm trong mỗi nhóm ban đầu). 
    Bước 2: lựa chọn vùng CSDL. 
    Bước 3: nhấn chọn Data - Subtotals, xuất hiện hộp thoại Subtotal: 
thực hiện giống như trên tức là dữ liệu sẽ được phân thành các nhóm 
chính.  
    Bước 4: nhấn chọn lại Data-Subtotals, xuất hiện hộp thọai Subtotal:  
       - At Each Change in: chọn tên trường cần phân nhóm dữ liệu phụ.  
       - Use Function: chọn hàm để tính toán/thống kê theo từng nhóm 
         dữ liệu phụ.  
       - Add Subtotal to: chọn tên trường cần tính toán/thống kê trên mọi 
nhóm dữ liệu phụ. 
       - Tắt tùy chọn:  Replace Current Subtotal. 
          Xong, nhấn OK. 

9/18/2013 97 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 VD trên: 

 ./ Bước 1: sắp xếp tăng dần theo Giới tính (ưu tiên 1),  

    ./ Bước 2 và Bước 3:  

Trình độ (ưu tiên 2) 

9/18/2013 98 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

./ Bước 4: vào Data - Subtotals, xuất hiện hộp thoại Subtotal:  

  Nhấn OK ta có kết quả cuối cùng như sau:  

9/18/2013 99 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Để dễ nhìn hơn, bạn có thể chỉnh sửa, xoá đi, định dạng lại 

các dòng chú thích dưới mọi nhóm hoặc các dữ liệu: 

9/18/2013 100 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

6.2.3- Liên kết dữ liệu (Group and Outline) 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 101 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Có 2 tình huống sau:  

I- Người dùng chủ động thực hiện liên kết các dòng hoặc các 

cột vào thành từng nhóm dữ liệu theo từng cấp:  

     Bước 1: (chỉ thực hiện khi muốn liên kết các dòng dữ liệu 

vào từng nhóm): sắp xếp dữ liệu trên trường sẽ phân nhóm dữ 

liệu.  

     Bước 2: chọn các dòng hoặc các cột dữ liệu cần liên kết 

trong một nhóm. 

     Bước 3: chọn Data – Group – Group 

9/18/2013 102 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Ví dụ: 

9/18/2013 103 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

II- Excel sẽ tự động thực hiện liên kết khi phát hiện thấy có 

những cột hoặc những dòng mà dữ liệu có liên quan lẫn 

nhau qua công thức/hàm: 

       Bước 1: đưa trỏ chuột đến ô bất kỳ trong vùng dữ liệu. 

       Bước 2: chọn Data – Group - Auto OutLine => sẽ tự 

động xuất hiện các liên kết dòng/cột theo các cấp có thể được.  

9/18/2013 104 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

III- Cách gỡ bỏ các liên kết đã tạo: 

       1/ Gỡ bỏ từng liên kết:  

           - Bạn bôi đen những dòng/cột đã liên kết 

           - Nhấn chọn Data - Ungroup 

      2/ Gỡ bỏ cùng lúc tất cả các liên kết: 

           - Đưa trỏ đến 1 vị trí ô bất kỳ thuộc vùng dữ liệu đang có  

             những liên kết cần gỡ bỏ. 

           - Nhấn chọn Data – Ungroup - Clear OutLine 

9/18/2013 105 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 6.2.4- Phân tích dữ liệu (PivotTable & PivotChart) 

     PivotTable và PivotChart là những công cụ phân tích dữ liệu rất 

mạnh trong Excel. Chúng có thể biến những con số dường như vô 

nghĩa trong một khối dữ liệu khổng lồ thành những con số có nghĩa, 

bởi lẽ đây là một công cụ đầy tiềm năng giúp ta phân tích dữ liệu 

theo những mô hình, từ đó có thể hệ thống, khai thác các mối 

quan hệ trong CSDL theo các hướng khác nhau tức là tạo ra 

BẢNG THAM CHIẾU CHÉO GiỮA CÁC MỤC DỮ LiỆU.  

  So với PivotTable ở các phiên bản trước (Excel 2003, Excel XP, 

..) thì với Excel 2007 ta sẽ thấy có nhiều thay đổi. Các bảng và các 

biểu đồ thì không thay đổi bao nhiêu, nhưng phương pháp để tạo 

ra và làm việc với một PivotTable thì nhanh gọn và đơn giản hơn 

nhiều.  

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 106 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Ví dụ: cho bảng dữ liệu trong trang tính dưới đây.  

Yêu cầu phân tích dữ liệu 

 Với mỗi Tên đơn vị vay, 

cho biết Ngày vay và 

Thời hạn vay tương ứng 

cùng với Tổng số tiền 

phải trả của đơn vị vay đó 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 107 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Ví dụ: cho bảng dữ liệu trong trang tính dưới đây.  

Yêu cầu phân tích dữ liệu 

Với mỗi Năm phải trả, cho 

biết danh sách Tên đơn vị 

vay và Vốn gốc tương ứng 

cùng với Tổng số tiền phải 

trả trong năm đó. 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 108 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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I- Cấu trúc bảng PivotTable: 

6.2 - Một số thao tác trên CSDL 

9/18/2013 109 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Mức tổng hợp dữ 

liệu cao nhất  

Thống 

kê/tính 

toán 

trên 

dữ liệu  

Phân tích 

dữ liệu   
Report Filter 

Row 

Labels 

Column Label 

∑   Value 

Mức 

tổng hợp 

dữ liệu 

cao thứ 

nhì  

Trở lại ví dụ trên 

ROW 

LABELS 

COLUMN LABELS 

∑ VALUE 

9/18/2013 110 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

REPORT  FILTER 

II- Tạo bảng Pivot Table: 

       Bước 1: lựa chọn CSDL 

       Bước 2: vào menu Insert- Pivot Table  

Sẽ tạo ra 

bảng 

PivotTable 

Sẽ tạo ra 

đồ thị 

PivotChart 

9/18/2013 111 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Nếu chọn PivotTable thì xuất hiện hộp thoại Create PivotTable: 

Bảng PivotTable 

sẽ để ở 1 trang tính mới 

Đồ thị PivotChart sẽ đặt ngay 

tại trang tính hiện thời 

9/18/2013 112 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 Hiện cấu trúc rỗng của bảng PivotTable để ta nhấn rê tên 

từng trường rồi thả vào từng mục đã qui định 

9/18/2013 113 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Kết quả của việc nhấn rê được thể hiện ngay trong mô tả cấu 

trúc bảng: 

9/18/2013 114 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Nếu chọn PivotChart thì kết quả như sau: 

9/18/2013 115 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 III- Chỉnh sửa PivotTable & PivotChart: 

        1/ Sửa cấu trúc: tức là thay đổi nội dung các mục Report 
Filter, Row Label, Column Label, Values.  

          nhấn rê chuột trên nội dung từng mục đến những vị trí mới 
để thay đổi theo ý muốn 

9/18/2013 116 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

 2/ Sửa định dạng: sử dụng PivotTable Tools/PivotChart Tools 

9/18/2013 117 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

BÀI TẬP: với nội dung trang tính dưới đây 

                     Dùng tính năng PivotTable & PivotChart để đưa ra: 

 Danh sách các khách hàng nợ tiền theo từng loại ngoại tệ, ngày thanh toán của mỗi khách 

hàng và tổng số tiền nợ theo mỗi loại ngoại tệ đó 

 Danh sách các mã sổ theo từng ngày thanh toán với tổng số tiền lãi trả chậm theo từng mã 

sổ đó. 
9/18/2013 118 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Kết quả nhƣ sau: 

Danh sách các khách hàng nợ tiền theo từng loại ngoại tệ, ngày thanh 

toán của mỗi khách hàng và tổng số tiền nợ theo mỗi loại ngoại tệ đó 
9/18/2013 119 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

Kết quả nhƣ sau: 

 Danh sách các khách hàng nợ tiền theo từng loại ngoại tệ, ngày thanh 

toán của mỗi khách hàng và tổng số tiền nợ theo mỗi loại ngoại tệ đó 

9/18/2013 120 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 
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Kết quả nhƣ sau: 

 Danh sách các mã sổ theo từng ngày thanh toán với tổng số tiền lãi 

trả chậm theo từng mã sổ đó. 

9/18/2013 121 Chương 5 - PM bảng tính điện tử MS EXCEL2007 

CHƢƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải trả 

lời các 

câu hỏi 

sau 

 Phần mềm bảng tính điện tử MS EXCEL 2007 có 

những chức năng gì?  

Màn hình giao diện của MS EXCEL 2007 có gì 

mới? 

Định dạng dữ liệu trong Excel phải phù hợp với 

những qui định nào? Các lỗi thường gặp khi xử 

lý dữ liệu là gì, cách khắc phục? 

Trong MS Excel 2007, thực hiện các thao tác: 

sắp xếp, lọc, liên kết dòng/cột, tính toán theo 

nhóm, phân tích và tổng hợp dữ liệu trên 1 cơ sở 

dữ liệu đã cho như thế nào? 

Các thủ thuật trong MS EXCEL 2007 là gì? 

TỔNG KẾT CHƢƠNG V 

Kết thúc chương V 
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CHƢƠNG VI - MẠNG MÁY TÍNH và 

SỬ DỤNG INTERNET 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý 

NỘI DUNG 

Tại sao phải 

nối mạng 

máy tính? 

Đặt vấn đề 

 Kết nối mạng 

Chia sẻ tài nguyên 

(thiết bị, thông tin, dữ liệu và 

phần mềm ...) 

Sao chép, truyền dữ liệu 

Tạo thành hệ thống tính toán lớn 

I- Định nghĩa mạng máy tính: 

      Mạng máy tính (Network) là một tập 

hợp  các máy tính được nối với nhau 

bởi đường truyền theo một kiến trúc 

nào đó để  trao đổi thông tin cho 

nhau 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

1/ Đường truyền là hệ thống các thiết  bị truyền dẫn 

hữu tuyến- cable (cáp mạng gồm: cáp đồng trục- 

coaxial, cáp xoắn đôi- twisted pair, cáp quang- 

fiber optic, dây điện thoại) hay vô tuyến- wireless 

(kết nối không dây gồm: sóng radio, sóng cực 

ngắn, tia hồng ngoại) dùng để chuyển các tín hiệu 

điện tử (biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các 

xung nhị phân - một dạng sóng điện từ) từ máy tính 

này đến máy tính khác.  

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  
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Hình ảnh máy tính được kết nối bằng cáp mạng 

HUB 

 

Cáp mạng 

Lõi dây dẫn 

Lớp cách điện 

Lưới kim loại 

Vỏ  cách điện 

Truyền dẫn hữu tuyến 

Truyền dẫn hữu tuyến Truyền dẫn hữu tuyến 

Kết nối  không dây có thể là sóng radio, tia hồng 

ngoại hay sóng truyền qua vệ tinh.  

Truyền dẫn vô tuyến 

     Đặc trƣng cơ bản của đƣờng truyền vật lý là 

băng thông (Bandwidth). Băng thông của 1 đường 

truyền chính là độ rộng đường truyền kết nối, tức là 

khả năng truyền tải hoặc giới hạn truyền tải trên  

đường truyền đó. Đơn vị của băng thông là Hz.  

   Tốc độ truyền dữ liệu trên đƣờng truyền còn 

đƣợc gọi là thông lượng của đƣờng truyền - 

thường được tính bằng số lượng bit được truyền đi 

trong một giây (Bps). Thông lượng còn được đo bằng 

đơn vị khác là Baud.  

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

I:/../../MrsThuy/Local Settings/Temp/GIAO AN (BAI 20)/Gioi thieu mang MT.MPG
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http://www.speedtest.net 

 

Các gói cƣớc của mạng Internet FPT 

1/ Mega you:: Tốc độ đường truyền Down/Up: 4.096Kbps/512Kbps. Phí thuê bao 

trọn gói 250.000/tháng 

Lắp đặt: Đóng 400.000, tặng modem 4 Cổng, tặng 264.000 vào TK 

Trả trước 12 tháng: miễn phí lắp đặt, tặng modem 4 cổng, tặng 528.000 vào Tài 

khoản, tặng cước sử dụng tháng thứ 13.  

2/ MeGa Me: Tốc độ đường truyền Down/Up: 5120Kbps /640Kbps. Phí thuê bao 

trọn gói 350.000/tháng 

Lắp đặt: Đóng 300.000, tặng modem 4 Cổng, tặng 660.000 vào TK 

Trả trước 12 tháng: miễn phí lắp đặt, tặng modem 4 cổng, tặng 858.000 vào Tài 

khoản, tặng cước sử dụng tháng thứ 13. 

3/ Triple:  Tốc độ đường truyền Down/Up: 6.144Kbps/640Kbps. Phí thuê bao trọn 

gói 380.000/tháng (Gói cước dịch vụ 3 trong 1 bao gồm Internet+ Truyền hình ITV 

xem qua máy tính+ Điện thoại Ivoice) 

Lắp đặt: Đóng 500.000, tặng modem 6 Cổng, tặng 660.000 vào TK, tặng 01 SĐT 

đầu số 0473xxxxxx miễn phí gọi nội hạt trong 3 tháng. 

4/ Full TriPle: Tốc độ đường truyền Down/Up: 8.192Kbps/640Kbps. Phí thuê bao 

trọn gói 460.000/tháng (Gói cước dịch vụ 3 trong 1 bao gồm Internet+ Truyền hình 

ITV “ Có kèm theo Settop Box xem qua Tivi”). 

Lắp đặt: Đóng 1.000.000, tặng modem 6 Cổng, tặng 660.000 vào TK, tặng 01 SĐT 

đầu số 0473xxxxxx, miễn phí gọi nội hạt trong 3 tháng.  

Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) là một 

phương thức kết 

nối thuận tiện 

(thông qua sóng vô 

tuyến), ở mọi thời 

điểm, mọi nơi thông 

qua các thiết bị truy 

cập không dây như 

điện thoại di động, 

máy tính xách tay.. 

 WIFI là gì? WIMAX là gì? 

 WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access): là thế hệ tiếp theo của công nghệ không dây, 

cho phép truy cập Internet khắp mọi nơi với tốc độ cao 

(có thể đạt đến tốc độ 1 Gbit/s) từ máy tính, các thiết bị 

di động, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử 

thông dụng như thiết bị chơi game, máy quay, máy 

ảnh, máy nghe nhạc ... WIMAX cung cấp các kết nối 

băng thông cao, dải băng rộng trên một khoảng cách 

lớn (vùng bao phủ lên đến 50 Km). 

 Công nghệ WIMAX là giải pháp cung cấp các dịch 

vụ “3 cung”: dữ liệu, thoại và video. 

3G là gì? 

 3G -Third Generation Technology: là tiêu 

chuẩn truyền thông di động băng thông rộng 

thế hệ thứ 3 tuân thủ theo các chỉ định trong 

IMT-2000 của Tổ chức Viễn thông thế giới. 

 3G cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ 

liệu ngoài thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin 

nhắn nhanh, hình ảnh...).  

 3G cung cấp cả hai hệ thống là chuyển 

mạch gói và chuyển mạch kênh.  

2/ Kiến trúc mạng thể hiện cách nối các máy 

tính với nhau và tập hợp các quy tắc, quy 

ước mà tất cả các thực thể tham gia truyền 

thông trên mạng phải tuân theo để bảo đảm 

cho mạng hoạt động tốt.  

  - Cách nối các máy tính được gọi là hình 

trạng của mạng (Topology) 

  - Tập hợp các quy tắc, quy ước được gọi là 

giao thức của mạng (Protocol).  

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

http://www.speedtest.net/
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  Chu trình (Loop)                        Hình sao (Star)                       Hình cây (Tree)   

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

  

             Vßng (Ring)                                            Đêng trôc (Bus) 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Là các qui định về việc truyền thông trong mạng máy tính như: cách đánh 

địa chỉ, cách đóng gói thông tin (từ khuôn dạng ngữ pháp/ ngữ nghĩa đến 

các thủ tục nhận/gửi dữ liệu), cách mã hoá và quản lý các gói tin, kiểm soát 

chất lượng truyền tin, ..) 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Hello 

Hello 

Xin chào 

Xin chào 

Thời gian 

Giao thức người-người Giao thức máy-máy 

 

trả lời 

 yêu cầu 
Hello 

Hello 

Xin chào 

 Cách thức truyền tin của giao thức TCP/IP Gói tin bao gồm các thành phần sau : 

•  Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi 

•  Dữ liệu, độ dài 

• Thông tin kiểm soát lỗi và 

các thông tin phục vụ 

khác 
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    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Domain Name (Domain Name System- DNS) là một tên dễ 

nhớ để gán cho một địa chỉ trên Internet, vdụ: EBAY.COM, 

YAHOO.COM, SAIGONWEB.NET, VNN.VN.. do tổ chức 

InterNIC đưa ra năm 1984. Cấu trúc Domain Name gồm: 

 

 
   tên máy của đơn vị.loại đơn vị.tên nƣớc 

 tự đặt và được chấp nhận edu (educatipnal): giáo dục 

com (commercial:thương mại 

gov (government): nhà nước 

org (organization): tổ chức 

khác  

net (networking): mạng  

mil (military): quân sự  

vn, uk, 

ca, au, 

in, cn, 

de.. 

Từ địa chỉ IP đến Domain Name 

com edu gov org vn jp tw 

google microsoft 

edu 

hvnh 

vnn com 

  Domain Name  System 

Ví dụ: hvnh.edu.vn (địa chỉ mạng của Học viện Ngân hàng) 

         ĐỊA CHỈ IP   DOMAIN NAME 

220.231.106.29      hvnh.edu.vn 

TƢƠNG ỨNG 1-1 

http://www.hvnh.edu.vn/tailieu/index.html 

Giao thức 

Tên web server 

Tên thƣ mục 

Tên tài liệu 

Uniform Resource Locator (URL) 

   trungyen09@yahoo.com.vn 

User ID Domain name 

của mail server 

at 

Internet Mail Address 



9/18/2013 

6 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính      Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

 Tương ứng các tầng trong kiến trúc SNA và OSI 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

1. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Power: đèn nguồn 

cấp cho Modem 

KHÁI QUÁT CÁC TÍN HIỆU ĐÈN TRÊN MODEM 

Tắt: Chƣa có điện vào Modem 

Sáng xanh: Modem hoạt động tốt 
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ADSL: đèn kết 

nối Internet 

Tắt: Mất tín hiệu đƣờng truyền ADSL/ Modem hỏng 

Sáng nhấp nháy: Đang kết nối với ISP 

Sáng xanh: Đã đồng bộ tín hiệu ADSL 

KHÁI QUÁT CÁC TÍN HIỆU ĐÈN TRÊN MODEM 

LAN: đèn báo kết nối 

mạng LAN/Internet 

Tắt: Không có mạng LAN (tức là không có mạng INTERNET) 

Sáng nhấp nháy: Tín hiệu đang gửi/ nhận giữa các máy tính 

Sáng xanh: Kết nối tốt 

KHÁI QUÁT CÁC TÍN HIỆU ĐÈN TRÊN MODEM 

2. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Cạc mạng 

(không dây) 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

4. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

5. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  
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         BỘ CHUYỂN ĐỔI (Switch)  
   Switch đôi khi được mô tả như là một Bridge có nhiều cổng. Trong khi một Bridge chỉ có 2 cổng để liên kết được 2 

mạng với nhau thì Switch lại có khả năng kết nối được nhiều mạng lại với nhau tuz thuộc vào số cổng  trên Switch. Ngày 
nay, trong các giao tiếp dữ liệu Switch thường có 2 chức năng chính là chuyển các khung dữ liệu từ nguồn đến đích, và 
xây dựng các bảng Switch.  

            Switch hoạt động ở tốc độ cao hơn nhiều so với Repeater và có thể cung cấp nhiều chức năng hơn như khả năng tạo 
mạng LAN ảo (VLAN).  

 
 
            Một Switch thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ giống như của một Hub. Ngày nay, số lượng xung đột trên đường truyền 

ngày càng tăng, hiệu quả của mạng ngày càng giảm.  Đó là l{ do vì sao bây giờ gần như Switch đã thay thế toàn bộ Hub. 
Điểm khác nhau chỉ là ở chỗ, khi một PC trên mạng cần liên lạc với máy tính khác, Switch sẽ dùng một tập hợp các kênh 
logic nội bộ để thiết lập đường dẫn logic riêng biệt giữa hai máy tính, có nghĩa là hai máy tính hoàn toàn tự do để liên 
lạc với nhau mà không cần phải lo lắng về xung đột. 

6. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

7. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

8. 

    Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính      Bài 1- Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính  

Bài 2 - Phân loại mạng Bài 2 - Phân loại mạng 
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Bài 2 - Phân loại mạng 

b) Kiến trúc sao (Star) 

  Theo kiến trúc này, mọi Node 

  hoặc nối vào một Hub/Swich 

  (trung tâm của mạng). Trong  

  trường hợp một Node bị hỏng 

  nó sẽ không gây ảnh hưởng  

  trực tiếp đến các điểm còn lại.  

  Tất cả thông tin đều phải đi qua 

  một điểm trung tâm, vì vậy Hub 

  trở thành điểm đảm bảo thông  

  tin trong mạng. Một số Hub còn 

  có các phần mềm quản lý làm  

  đơn giản hóa công việc xử lý lỗi. 

        Kiến trúc hình sao đơn giản, thích hợp với địa hình phức tạp, dễ 

        bảo hành khi có sự cố, nhưng phải thêm nhiều thiết bị mạng khác. 

Bài 2 - Phân loại mạng 

Bài 2 - Phân loại mạng 

     3. Phân loại theo qui mô địa lý của mạng: 

           a) Mạng cục bộ (Local Area Networks - LAN): là mạng máy tính có 

phạm vi cục bộ, thường dùng trong một văn phòng hay một cơ quan, các thiết bị kết 

nối số dông thường là đồng nhất. Khoảng cách từ Server đến các Workstation 

thường không vượt quá 1000 m. 

 

Bài 2 - Phân loại mạng 

     b) Mạng đô thị băng rộng (Metropolital Area Network- MAN): 

phương tiện kết nối đa dạng, qui mô thông thường là bao phủ một 

thành phố, thị trấn,... 

 

Bài 2 - Phân loại mạng 

      c) Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN): phát triển trên diện 

rộng, thậm chí có thể vượt ra khỏi biên giới, phương tiện phong phú, tổ chức phức 

tạp. Thông thường, WAN là kết quả tích hợp lại của một số mạng LAN với nhau 

thông qua các thiết bị viễn thông như Brigde, Getway, Modem... 

 

Bài 2 - Phân loại mạng 
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    d) Mạng toàn cầu (Globe Area Network - GAN): 

Bản đồ Internet 

Hệ thống 

cáp 

quang 

của Việt 

Nam đi 

quốc tế 

Bài 2 - Phân loại mạng 

     4. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch: 

         Chuyển mạch (Switching) là một kỹ thuật rất quan trọng, nó quyết định sự 
kết nối được thực hiện như thế nào và dữ liệu lưu chuyển được xử lý ra sao 
trong một mạng. Có 3 kỹ thuật chuyển mạch cơ bản là: 

     a) Chuyển mạch kênh (Circuit switching): thực hiện sự kết nối giữa bên 
gửi và bên nhận bằng một đường truyền vật lý trong suốt quá trình giao tiếp. 
PSTN ( mạng điện thoại công cộng) là một ví dụ về chuyển mạch kênh. 

     b) Chuyển mạch thông báo (Message switching): mỗi thông báo được 
xem như một khối độc lập sẽ được truyền qua các thiết bị trong mạng cho 
đến khi nó đến được địa chỉ đích, mỗi thiết bị trung gian sẽ nhận và lưu trữ 
thông báo cho đến khi thiết bị trung gian kế tiếp sẵn sàng nhận, chính vì vậy 
mà mạng chuyển mạch thông báo còn được gọi là mạng lưu và chuyển tiếp 
(store-and-forward network). 

      c) Chuyển mạch gói (Packet switching): các thông báo được chia thành 
các gói tin, mỗi gói tin bao gồm dữ liệu, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và các 
thông tin về địa chỉ các nút trung gian. Các gói tin riêng biệt không phải luôn 
luôn đi theo một con đường duy nhất, điều này được gọi là chọn đường độc 
lập.  

 
  

Bài 2 - Phân loại mạng 

    5. Phân loại theo đường truyền: 
            a) Mạng có dây 

            b) Mạng không dây (Wireless Network): sử dụng sóng radio làm sóng truyền dẫn nên  

           truyền tải dữ liệu có tốc độ cao. Thiết bị sử dụng trong mạng không dây cơ bản gồm:  

           card mạng không dây (Wireless Card), các điểm truy cập không dây (Access Point) và  

           WBridge (Wireless Bridge).  

 

Bài 2 - Phân loại mạng 

     I. Hệ điều hành mạng là gì? 
        Là phần mềm điểu khiển việc kết nối mạng, định nghĩa và quản l{ việc truy cập các tài 

nguyên trong mạng, xử l{ truy nhập một cách thống nhất trên mạng. Mỗi tài nguyên của 
mạng như tệp, đĩa, thiết bị ngoại vi được quản l{ bởi một tiến trình nhất định và hệ điều 
hành mạng điều khiển sự tương tác giữa các tiến trình và truy cập tới các tiến trình đó.  

   II. Phân loại hệ điều hành mạng: 
        1/ Hệ điều hành mạng ngang hàng (Peer-to-peer): là hệ điều hành điều khiển mỗi máy tính 

trên mạng có thể vừa đóng vai trò chủ lẫn khách tức là chúng vừa có thể sử dụng tài nguyên 
của mạng lẫn chia sẻ tài nguyên của nó cho mạng,  

        Ví dụ:   - LANtastic của Artisoft 

                     - NetWare lite của Novell, 

                     - Windows (for Workgroup, 95, NT Client) của Microsoft. 
  2/ Hệ điều hành mạng phân biệt (client/server): là hệ điều hành điều khiển các máy tính 
có sự phân biệt chủ và khách, trong đó máy chủ mạng (Server) giữ vai trò chủ và các máy 
cho người sử dụng giữ vai trò khách (Station). Khi có nhu cầu truy nhập tài nguyên trên 
mạng các trạm tạo ra các yêu cầu và gửi chúng tới máy chủ sau đó máy chủ thực hiện và gửi 
trả lời.  

        Ví dụ:  - Novell Netware, LAN Manager, Windows NT Server của Microsoft 
               - LAN Server của IBM 

                    -  Vines của Banyan System với server dùng hệ điều hành Unix. 

Bài 3 - Hệ điều hành mạng  
(Network Operating System-NOS)  

Bài 3 - Hệ điều hành mạng  
(Network Operating System-NOS)  

Mô hình mạng sử dụng Firewall  
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     Trang Web tĩnh là trang Web đã đƣợc tạo sẵn trên máy 

phục vụ trƣớc khi ngƣời sử dụng yêu cầu, do vậy mà 

không có sự tƣơng tác tức thời giữa cộng đồng ngƣời 

dùng với nhau. 

Máy phục vụ Web Người sử dụng 

http://www.hssv.vnn.vn/dethidapan 

Trang WEB tĩnh là gì ? 

http://www.hssv.vnn.vn/dethidapan 

Minh hoạ trang WEB tĩnh 

 Trang Web động là trang Web không có 

sẵn, chỉ đƣợc tạo ra theo yêu cầu của 

ngƣời sử dụng 

M¸y chøa 

®iÓm thi 
Ví dụ về trang WEB động :  

trang Web tra điểm của thí sinh thi đại học, ... 

Trang WEB động là gì ? 

Người sử dụng Máy phục vụ Web 

 

                                    SỐ BÁO DANH 

 

                                    CHỌN TÊN TRƯỜNG THI 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC2002 

 

XIN MỜI NHẬP THÔNG TIN THÍ SINH 

 

http://home.vnn.vn/diemthi2002 

XEM DIEM NHAP LAI  

DHLA00012 

DAI HOC THANG LONG 

Minh hoạ trang WEB động 

 

            XIN CHÀO THÍ SINH NGUYỄN HỒNG AN 

            SỐ BÁO DANH  DHLA0012 

                                                         TRƯỜNG THI LÀ  ®ai hoc thang long 

  

 

 

 

 

http://home.vnn.vn/diemthi2002 

DIEM TOAN DIEM LY DIEM HOA TONG DIEM 

9.0 7.5 7.0 23.5 

Minh hoạ trang WEB động Website và Portal khác nhau nhƣ thế nào? 

 Portal là thế hệ kế tiếp của công nghệ Web  

 Portal là một điểm truy cập với giao diện Web, cho phép 

người dùng khai thác hiệu quả một khối lượng lớn tài nguyên 

thông tin và dịch vụ. Đó không đơn giản chỉ là một trang 

HTML chứa liên kết đến các tài nguyên, mà là một nền tảng 

công nghệ cho phép tích hợp toàn bộ thông tin và các ứng 

dụng chạy trên Web, đồng thời cung cấp khả năng tương tác 

của người dùng với dữ liệu từ bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ thời 

điểm nào. 

⟹ Sự khác biệt chính: Website được xây dựng như một 

đơn vị thông tin độc lập, còn Portal được thiết kế để trở thành 

trung tâm tích hợp thông tin, ứng dụng và dịch vụ mạng. 
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Mozilla 

Firefox 

Safari 

Internet Explorer 

Opera 

Nescape Navigator 

Google Chrome 

Các trình duyệt WEB thông dụng  Sử dụng trình duyệt WEB Microsoft Internet Explorer 

Tiêu đề trang web 

Thực đơn (menu) 

Thanh địa chỉ 

Thanh công cụ 

Vùng hiển thị trang web 
Thanh trạng thái 

Sử dụng trình duyệt WEB Microsoft Internet Explorer 

Giới thiệu màn hình giao diện của Internet Explorer 

Stop: dừng tải trang hiện tại 

Forward: tới trang đã duyệt ngay sau trang hiện tại 

Back: quay lại trang đã duyệt ngay trước trang hiện tại 

Refresh: tải lại trang hiện tại 

Home: trở về trang chủ của IE 

Search: tìm kiếm thông tin với công 

cụ Live Search của Microsoft 

Favorite : Danh sách các trang web ưu thích 

History: danh sách các 

trang đã truy cập 

Sử dụng trình duyệt WEB Microsoft Internet Explorer 

Email: gửi thư điện tử với chương trình Outlook Express 

Print: in trang hiện tại 

Edit: biên tập lại nội dung trang web 

Mesenger: sử dụng chương trình Microsoft Mesenger 

Sử dụng trình duyệt WEB Microsoft Internet Explorer Tìm kiếm thông tin với Google 

Khung nhập câu lệnh 

tìm kiếm 

Địa chỉ trang web 

www.google.com.vn 

• Google là công cụ tìm kiếm thông tin mạnh mẽ, được ưa 

chuộng nhất hiện nay, có hỗ trợ tìm kiếm với từ khóa tiếng Việt. 

• Cú pháp tìm kiếm từ cơ bản đến phức tạp. 

thông tin tài chính ngân hàng 
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Tìm kiếm thông tin với Google 
Trang hiển thị kết quả tìm kiếm 

Tìm kiếm thông tin với Google 

Các cú pháp tìm kiếm thông dụng: 

• *từ khóa+: tìm các trang web chứa từ “từ” hoặc “khóa” hoặc “từ 
khóa” 

• *“từ khóa”+: tìm các trang web chứa từ “từ khóa” 
• *“từ khóa 1” + “từ khóa 2”+: tìm các trang chứa đồng thời “từ 

khóa 1” và “từ khóa 2” 
• *“từ khóa 1” - “từ khóa 2”+: tìm các trang chứa “từ khóa 1” và 

không chứa “từ khóa 2” 
 *“từ khóa” site : abc+: tìm kiếm tất cả các trang web trong 

website abc chứa “từ khóa” 
 *“từ khóa” inurl:abc+: tìm tất cả các trang web chứa “từ khóa” 

mà địa chỉ URL của nó chứa chuỗi abc 
 *intitle:”từ khóa”+: tìm tất cả các trang web có tiêu đề chứa “từ 

khóa” 
 

Tìm kiếm thông tin với Google 

Sinh ra ở Nga, 5 tuổi sang Mỹ định cư cùng Bố 

 mẹ và 25 năm sau Sergey Brin đã trở thành  

một biểu tượng lớn của thung lũng Silicon đầy 

những kỳ nhân với bộ máy tìm kiếm khổng lồ:  

GOOGLE. Sau khi ra đời năm 1998, với những  

tính năng ưu việt của mình, Google đã lớn  

nhanh như thổi, trở thành một địa chỉ Internet được ưa chuộng 

hàng đầu thế giới. Năm 2000, Google tiến một bước mới khi ký 

hợp đồng với Yahoo, cho phép 2 website khổng lồ này vào được 

bộ truy vấn tìm kiếm của nhau. Bộ máy tìm kiếm của Google 

ngày nay bao gồm hơn 10.000 máy tính cực mạnh. Tính đến đầu 

năm nay, Google đạt con số 4,28 tỉ địa chỉ trang Web với hơn 

18000 siêu liên kết.  

Câu chuyện về 'cha đẻ' của Google 

Wikipedia chính thức ra mắt vào ngày 15.1.2001. Đó là "tác 

phẩm" của hai nhà sáng lập Jimmy Wales và Larry Sanger 

cùng vài cộng tác viên nhiệt thành khác. Khi đó, Wikipedia chỉ 

có phiên bản tiếng Anh, nhưng chỉ hơn 3 năm sau đó (tức 

vào khoảng tháng 3.2004) đã có hơn 6.000 người đóng góp 

tích cực cho 600.000 bài viết bằng 50 thứ tiếng. Cho đến nay 

đã có hơn 900.000 bài viết ở phiên bản tiếng Anh. Và mỗi 

ngày có hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi truy cập vào 

Wikipedia để xem cũng như chỉnh sửa và đóng góp bài vở.  

TÌM HIỂU THÊM VỀ Wikipedia  
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    II. Dịch vụ thư tín điện tử (Email): 
               Email (Electronic Mail) là một dịch vụ của Internet giúp cho việc 

trao đổi thông điệp giữa những người dùng hay nhóm người dùng trên 

mạng đảm bảo các qui tắc giao dịch thư tín thông thường hiện có. 

        

 

Bài 5 - Các dịch vụ chủ yếu trên mạng 

 

         Các mô hình hoạt động của Email: 

 

Bài 5 - Các dịch vụ chủ yếu trên mạng 

   Các thông điệp được gửi trực tiếp, ngay lập tức tới 

các máy đang hoạt động trên một mạng nội bộ. 

 

 

 

 

from: A 

to: D 

D 

C 

B 

 Mô  hình  thông  điệp  trực  tiếp 

  

  

 

 

Các thông điệp được gửi gián tiếp tới một máy phục vụ 

đang hoạt động trên một mạng nội bộ.  

from: A 

to: D 

máy phục vụ thư 

Mail SERVER 

B C 

D 

máy người dùng 

Mail CLIENT 

 Mô  hình  hộp  thƣ  lƣu 

  

 
 

  

 

VDC, 

VIETNAM 

TOYOTA,JAPAN 

ITI-VNU  

from: ha@vnu.edu.vn 
to: asimo@toyo.com.jp 

user name  : asimo 
password   : it2kjp  

SMTP 

SMTP 

POP3 

from: hoang@hn.vnn.vn 
to: asimo@toyo.com.jp 

 

tự động 

chuyển thư 

 Mô  hình  Internet 

    Hòm thư điện tử (Email box) là một không gian chứa 

Email tại máy chủ của nhà cung cấp Email.  

    Mỗi hòm thư có một địa chỉ (email address). 

    VD: trungyen09@yahoo.com.vn có nghĩa là địa chỉ thư 

điện tử của trungyen09 tại yahoo.com.vn  

   trong đó: 

 trungyen09: chủ nhân của hòm thư (Email ID). 

 yahoo.com.vn: tên miền (Domain name). 

 @: t¹i (đọc là “at”)  

Email box  & Email address 
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Gửi/nhận Email bằng Yahoo Gửi/nhận Email bằng Gmail 

Trình duyệt Web 

Mail Server & 
Web Server 

Hộp thư cho các 
tài khoản đa 
đăng ký 

trang Web yêu cầu 

trang Web trả lời 

Công nghệ Web và Email 

 III. Dịch vụ FTP (File Transfer Protocol): 

          Đây là dịch vụ dùng để truyền các tệp, nó cho phép người sử dụng 

đăng ký truy nhập vào các máy trạm từ xa nhưng chỉ giới hạn ở mức 

chuyển giao các tệp. Những máy FTP Server được thiếp lập cho các 

dịh vụ FTP công cộng thường được gọi là FTP nặc danh, bởi vì mỗi 

người đều có thể đăng ký truy nhập vào mà không cần chỉ rõ định 

danh hoặc mật khẩu. Nhưng FTP Client thì có ở tất cả các máy tính từ 

máy tính cá nhân tới máy MainFrame. Dịch vụ FTP là dịch vụ được 

sử dụng nhiều nhất sau thư điện tử. 

          FTP cung cấp  tất cả các dạng tệp (trên thực tế nó không quan tâm 

tới dạng tệp cho dù nó là tệp ASCII, tệp nhị phân...). Chỉ cần một ít 

cấu hình và một máy FTP server, bạn có thể phân lớp người sử dụng 

nào có quyền được truy nhập từng phần trong kho tài nguyên của bạn, 

giới hạn số người sử dụng dịch vụ cùng một thời điểm..vv. 

          Tuy nhiên FTP cũng có nhược điểm: chậm chạp.  

Bài 5 - Các dịch vụ chủ yếu trên mạng 

 Phƣơng tiện cung cấp thông tin nhanh chóng, rẻ 

tiền 

• Ngồi một nơi mà vẫn khai thác được kho dữ liệu từ xa 

• Nhiều người có thể trao đổi các chủ đề cùng quan tâm 

• Nơi cung cấp các dịch vụ miễn phí, có giá trị 

  Môi trƣờng mới cho hoạt động kinh doanh 

 Quảng cáo qua mạng 

• Mua và bán hàng qua mạng 

• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng từ xa 

 Internet với công việc của mọi ngƣời 

 Môi trƣờng để phát triển một hệ thống quản lý 

nhà nƣớc hiện đại: 

     Thông báo các văn bản pháp luật đến từng đơn vị 

hành chính, đến từng người dân 

 Nhận và trả lời thắc mắc về pháp luật theo cách tiện 

lợi nhất   

 Triển khai hệ thống thông tin quốc gia và dân số, đất 

đai, văn bằng đại học, tài chính doanh nghiệp, tội phạm 

hình sự, ... nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và an 

ninh quốc gia. 

 Internet với công việc của mọi ngƣời 

CACH SU DUNG THU DIEN TU(EMAIL).ppt
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 Tạo ra các diễn đàn điện tử 

 Internet với công việc của mọi ngƣời ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 

Điện toán đám mây  hiểu một cách 

đơn giản như là sự sử dụng tài nguyên 

tính toán có khả năng thay đổi theo nhu 

cầu, được cung cấp như là một dịch vụ 

từ bên ngoài với chi phí trả cho mỗi lần 

sử dụng.   

Công nghệ đám mây là một lĩnh vực khoa học máy tính mới  

ra đời năm 2007 và ý tưởng này do Amazon đưa ra đầu tiên. Sở dĩ 

nó có cái tên ngộ nghĩnh như vậy là bởi các ứng dụng và dữ liệu 

đều tồn tại trong một “đám mây” gồm nhiều máy chủ web.  

Công nghệ đám mây có liên quan mật thiết tới công nghệ lƣới 

và công nghệ tiện ích. Trong một hệ thống lưới, một máy tính có 

thể truy cập và sử dụng tài nguyên trên tất cả các máy tính khác 

trong hệ thống. Công nghệ tiện ích là một mô hình kinh doanh 

trong đó một công ty trả tiền cho một công ty khác để được phép 

truy cập ứng dụng máy tính hoặc kho lưu trữ dữ liệu.  

CHƯƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải trả 
lời các 
câu hỏi 

sau 

  

Mạng máy tính là gì?  

Ưu/nhược điểm của 2 loại đường truyền là gì?  

Ưu/nhược điểm giữa các hình trạng mạng? 

Cách thiết lập địa chỉ IP của máy tính?  

Trình bày các cách tìm kiếm thông tin trên 

INTERNET nhanh nhất. 

Có bao nhiêu loại dịch vụ trên mạng? 

Để thực hiện yêu cầu nối mạng cho 1 trường 

học, cần tiến hành như thế nào? Giải pháp là 

gì? 

 

TỔNG KẾT CHƢƠNG VI 

Kết thúc chương VI 
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

Chương 7 

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý 

NỘI DUNG 

18/09/2013 Chương 7 - An toàn thông tin 2/32 

Khái niệm an toàn thông tin A 

Virus máy tính B 

A. Khái niệm an toàn thông tin 

1- Khái niệm:  

 

 

 

 

 

 

 

 An toàn thông tin bao gồm các khâu: tổ chức việc xử lý, 

ghi nhớ và trao đổi thông tin sao cho tính cẩn mật, toàn 

vẹn, sẵn sàng và đáng tin cậy được bảo đảm ở mức độ đầy 

đủ. 
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 Mục tiêu của an toàn thông tin 

Bảo đảm bí mật: thông tin không bị lộ đối 

với người không được phép. 

Bảo đảm toàn vẹn: ngăn chặn hay hạn chế 

việc bổ sung, loại bỏ và sửa dữ liệu không 

được phép. 

Bảo đảm xác thực: xác thực đúng thực thể 

cần kết nối, giao dịch và xác thực đúng thực 

thể có trách nhiệm về nội dung thông tin (xác 

thực nguồn gốc thông tin.) 

Bảo đảm sẵn sàng: thông tin sẵn sàng cho 

người dùng hợp pháp. 
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2- Các biện pháp cho an toàn thông tin: có thể chia 
thành 11 nhóm 
 Chính sách an toàn thông tin (Information security policy) 
 Tổ chức an toàn thông tin (Organization of information security): 
tổ chức biện pháp an toàn và qui trình quản lý. 
 Quản lý tài sản (Asset management): trách nhiệm và phân loại giá 
trị thông tin 
 An toàn tài nguyên con người (Human resource security) : bảo đảm 
an toàn 
 An toàn vật lý và môi trường (Physical and environmental security) 
 Quản lý vận hành và trao đổi thông tin (Communications and 
operations management) 
 Kiểm soát truy cập (Access control) 
 Thu nhận, phát triển và bảo quản các hệ thống thông tin 
(Information systems acquisition, development and maintenance) 
 Quản lý sự cố mất an toàn thông tin (Information security incident 
management) 
 Quản lý duy trì khả năng tồn tại của doanh nghiệp (Business 
continuity management) 
 Tuân thủ các quy định pháp luật (Compliance) 

⟹ Những dữ liệu gì cần phải đảm bảo an toàn? 
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• Đối với chính phủ: 

– Dữ liệu quân sự 

– Dữ liệu ngoại giao 

– Dữ liệu kinh tế 

– Dữ liệu khoa học 

• Đối với tổ chức 

– Dữ liệu nhạy cảm 

– Dữ liệu mật của tổ chức 

• Đối với cá nhân 

– Dữ liệu cá nhân  
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3- Các nguy cơ thông tin bị mất 

• Ngẫu nhiên: thiên tai, hỏng vật lý, mất điện, … 

 

 

 

 

 

 

• Có chủ định: tin tặc, cá nhân bên ngoài, phá hỏng vật lý, 

can thiệp có chủ ý, …. 
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• Ví dụ: 

 - Thông tin cá nhân, tổ chức có nguy cơ lộ thông tin từ các 

giao dịch do bên thứ 3 biết được 
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  - Bị kẻ xấu làm sai lệch thông tin: 

 Bắt thông tin giữa đường từ nguồn, thay đổi và gửi 

tiếp đến đích 

 Tạo nguồn thông tin giả mạo đưa đến đích “thật” 

 Tạo đích giả để lừa các nguồn thật 
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- Bị tắc nghẽn , ngừng trệ thông tin: do mạng quá tải, 

Server chết, …  
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4- Các kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin 

• Kỹ thuật diệt trừ: Virus máy tính, chương trình trái 

phép (“Trojan horse”, …) 

• Kỹ thuật tường lửa: Ngăn chặn truy cập trái phép , lọc 

thông tin không hợp pháp 

• Kỹ thuật mạng riêng ảo: Tạo ra hành lang riêng đi lại 

cho “thông tin” 

• Kỹ thuật mật mã: Mã hóa, ký số, các giao thức mật 

mã, chống chối cãi, … 

• Kỹ thuật giấu tin: Che giấu thông tin trong môi trường 

khác 

• Kỹ thuật thủy ký: Bảo vệ bản quyền tài liệu số hóa 

• Kỹ thuật truy tìm “Dấu vết” kẻ trộm tin 
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Đặt vấn đề 

Ngày nay, vấn đề an toàn máy tính 

luôn được ưu tiên hàng đầu trong việc 

sử dụng và bảo vệ dữ liệu. Theo chuyên 

gia an toàn máy tính Eugene Spafford,  

đồng thời là giáo sư ngành khoa học máy tính thuộc Trung 

tâm giáo dục và nghiên cứu về bảo đảm và an toàn thông 

tin Trường ĐH Purude ước tính: mức độ thiệt hại do virus 

khoảng hàng chục đến hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. 

B- Khái niệm virus máy tính 
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Năm 2010: hơn 50 nghìn tỷ 
virus luôn sẵn sàng "ăn" máy 

tính của bạn! 

Chủ nhật 1/2/2004, sâu 

máy tính MyDoom đã 

đánh sập toàn bộ trang 

chủ của hãng SCO Group, 

gây thiệt hại 38,5 tỷ 

USD. 

Số lượng các loại virus, sâu 

máy tính trên thế giới đã biết 

cho đến nay là rất lớn, và mỗi 

ngày, mỗi tuần lại có thêm hàng 

chục loại virus mới xuất hiện. 

Thứ năm, 28/8/2008, NASA vừa xác 

nhận một chiếc máy tính xách tay sử 

dụng trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) 

đã bị dính virus W32.Gammima.AG. 

Đây là sự kiện rất hiếm gặp từ trƣớc 

tới nay bởi hệ thống máy tính của 

NASA luôn đƣợc bảo vệ ở mức độ tuyệt 

đối. 

Virus máy tính trong 6/2011 (tại Việt Nam) Số lượng 

Số máy tính bị nhiễm virus 6 955 000 lượt máy tính 

Số dòng virus mới xuất hiện trong tháng 3 690  

Số virus xuất hiện trung bình trong 1 ngày 35 virus mới / ngày 

Virus lây lan nhiều nhất trong năm: W32.Sality.PE 841 000  

Trung tuần tháng 07/2007, chỉ 
trong 6 ngày, đã có tới 50500 
máy tính tại Việt Nam bị nhiễm 
virus W32 Ukuran Worm, phá 
hủy toàn bộ các file dữ liệu 
.DBF, .LDF, .MDF, .BAK của 
FoxPro và SQL trên máy tính 
của nạn nhân. Những đơn vị bị 
ảnh hưởng nhiều nhất là thuộc 
ngành Tài chính - Tiền tệ.  

- Trung tâm Bkis công bố 
báo cáo rằng mỗi tháng 
người dùng và doanh nghiệp 
Việt Nam mất tới 327 tỉ đồng 
vì virus máy tính. 
- Xuất hiện 12/2008 và phát 
triển mạnh vào tháng 4/2009, 
virus Conficker gây thiệt hại 
khoảng 20 triệu USD. 

 Nhƣ vậy,    

CHÚNG TA 

phải làm gì? 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Virus máy tính là gì? 

    Virus máy tính là một chương trình máy tính có 

khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây 

nhiễm này sang đối tượng khác (đối tượng có 

thể là các file chương trình, văn bản, đĩa mềm..) 

và chương trình đó mang tính phá hoại. 

     Virut máy tính thường có những đặc điểm 

dưới đây:   

    1. Tính phá hoại  

   2. Tính truyền nhiễm  

Ngày 03-11-1988, hệ 
thống mạng Internet 

trong mạng lưới máy tính 
lớn nhất nước Mỹ đã bị 
các virus tấn công khiến 
cho 6200 máy loại nhỏ, 
trạm làm việc đều nhiễm 
virus, tổn thất về kinh tế 

lên tới 92 triệu USD.  

 ./ Ngày 26-4-2000 virus 
LOVE LETTER có xuất xứ 
từ Philippines do một sinh 
viên nước này tạo ra, chỉ 
trong vòng có 6 tiếng 
đồng hồ đã kịp đi vòng 
qua 20 nước trong đó có 
Việt Nam, lây nhiễm 55 
triệu máy tính, gây thiệt 
hại 8,7 tỷ USD.  
 ./ Năm 2003, virus 
SLAMMER một loại worm 
lan truyền với vận tốc kỉ 
lục:75000  máy trong 10 
phút.  
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 Virus máy tính là gì? 

    Virus máy tính là một chương trình máy tính có 

khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây 

nhiễm này sang đối tượng khác (đối tượng có 

thể là các file chương trình, văn bản, đĩa mềm..) 

và chương trình đó mang tính phá hoại. 

     Virut máy tính thường có những đặc điểm 

dưới đây:   

    1. Tính phá hoại  

   2. Tính truyền nhiễm  

   3. Tính ẩn náu  

./ Virus MICHELANGELO 
hoạt động vào 6/3 hàng 
năm  

./ Virus SUNDAY chỉ hoạt 
động vào ngày chủ nhật. 

./ Virus TEATIME chỉ hoạt 
động từ 15h10 đến 15h13 
trong ngày 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Lịch sử phát triển của virus máy tính 

• Năm 1949, lý thuyết đầu tiên về các chương trình tự sao chép ra đời. 
• Năm 1981, Apple II là những virus đầu tiên được phát tán thông qua hệ 

điều hành của hãng Apple, lây lan khắp hệ thống của công ty Texas A&M. 
• Năm 1982 cậu học trò RICH SKRENTA (lớp 9)  người  

đầu tiên  trên thế giới lập trình và phát tán con virus 
Elk Cloner vào thế giới của những chiếc máy vi tính.  

• Năm 1983 Ken Thompson người đã viết phiên bản đầu  
tiên cho hệ điều hành UNIX đã đưa ra một ý tưởng về  
virus máy tính dựa trên trò chơi "Core War“. Sau đó,  
cũng năm 1983, tiến sỹ Frederik Cohen đã chứng minh được sự tồn tại của 
virus máy tính. 

• Năm1986 Brain virus do Basit và Amjad tạo ra ở Pakistan và đổ bộ vào Mỹ 
với mục tiêu đầu tiên là Trường Đại học Delaware.  

  
 
 
 
 
 

Rich Skrenta 

Kể từ đó, một thế giới các loại mã và chương trình tấn 
công đã hình thành và phát triển với tốc độ chóng mặt. Đi 
kèm với nó là cả một ngành công nghiệp sản xuất công cụ 
phòng ngừa và tiêu diệt. Hậu quả là ngày nay, chúng ta có 
tới vài trăm nghìn họ virus khác nhau đang hiện diện trên 

hệ thống máy tính toàn cầu. 

Một số virus nguy hiểm qua các thời đại 

• CIH (1998, gây thiệt hại 20-80 triệu USD) 
• Melissa (1999, gây thiệt hại 300-600 triệu USD) 
• I Love You (2000, gây thiệt hại 10-15 triệu USD) 
• Code Red (2001, 2.6 triệu USD) 
• SQL Slammer (2003, hạ 500000 máy chủ trên 

toàn thế giới) 
• Blaster (2003, gây thiệt hại 2-10 tỷ USD) 
• Sobig.F (2003, gây thiệt hại 5-10 tỷ USD) 
• Bagle (2004, gây thiệt hại hàng chục triệu USD) 
• MyDoom (2004, mạng toàn cầu chậm 10%, thời 

gian load tăng 50%) 
• Sober  (2005, gây thiệt hại hàng tỷ USD) 
• Netsky-P (2006, gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD) 
• Conficker (2008, gây thiệt hại  20 triệu USD) 
• Alureon (2010, gây thiệt hại  9,5 tỷ USD ) 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính 

  Virus Boot 

  Virus File 

  Virus Macro 

   Malware 

   Trojan House 

   Worm (sâu Internet) 

   Rootkit 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 
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          Virus Boot (B_Virus) 
• Khi bật máy tính, chương trình mồi khởi động để 

trong ổ đĩa khởi động (tại "Boot sector“) sẽ được 
thực thi. Đoạn chương trình này có nhiệm vụ nạp 
hệ điều hành đã cài đặt (Windows, Linux hay 
Unix...) để bạn bắt đầu sử dụng máy  những 
virus tấn công và lây nhiễm vào Boot sector thì 
được gọi là Virus Boot. 

• Đối tượng chính của Virus Boot là đĩa và các thành 
phần của đĩa khởi động  khi được kích hoạt, 
chúng sẽ khống chế hệ thống. Do vậy, mọi hoạt 
động của máy tính thường xuyên xảy ra trục trặc 
và nặng nhất là “sập hệ điều hành” tức máy tính 
ngừng hoạt động. 

• Virus Boot thường lây lan qua đĩa CD, USB là chủ 
yếu. 

     

    Phân loại virus máy tính 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

     Virus File (F_Virus) 

• Là những virus lây vào những file thi hành như file 

.com, .exe, .bat, .pif, .sys... Khi cài đặt, thực thi các 

file này, đoạn mã nguy hiểm sẽ được kích hoạt. 

Virus sau khi được kích hoạt sẽ tiếp tục tìm các file 

chương trình khác để lây vào 

• Khi máy bị lây nhiễm, virus file sẽ khống chế các 

tác vụ truy xuất file... Ðôi khi đối tượng phá hoại 

của chúng là các phần mềm chống virus đang thi 

hành.  

• F_virus hoạt động thường trú trong bộ nhớ 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

     Virus Macro 
• Macro là tên gọi chung của những đoạn mã được 

thiết kế để bổ sung tính năng cho các file của Office, 
có thể cài đặt sẵn một số thao tác vào trong macro 

• Mỗi lần gọi macro là các phần cài sẵn lần lượt được 
thực hiện, giúp người sử dụng giảm bớt được công 
lặp đi lặp lại những thao tác giống nhau  

• Năm 1995, virus văn bản đầu tiên xuất hiện với các 
mã macro trong các tệp của Word và lan truyền qua 
rất nhiều máy.  

• Khi các tệp tin chứa virus Macro được mở ra và thao 
tác, macro virus sẽ được kích hoạt và tạm trú vào 
NORMAL.DOT, rồi lây vào tập .DOC, .XLS khác. Các 
dấu  hiệu như: hiển thị các dòng văn bản lạ, thay đổi 
Tool bar/hộp thoại của WinWord, không cho lưu tập 
tin... xuất hiện. Không dừng lại ở mức "đùa cho vui", 
một số virus Macro còn thực hiện các lệnh xoá file 
sau một số lần kích hoạt, thậm chí xoá hẳn đĩa 
cứng...   

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 

      Một số tác nhân gây hại khác: 

      Malware: là một thuật ngữ chung, chỉ đến bất cứ 

phần mềm nào được xây dựng nhằm mục đích phá 

hủy dữ liệu hoặc gây sụp đổ hệ thống máy tính.    

Chúng sẽ làm gì trong máy tính của chúng ta? 

 

 

 

 

 Chiếm bộ nhớ trong  làm cho máy tính bị chạy chậm hoặc 

treo máy. 

 Chiếm băng thông của đường truyền Internet  toàn bộ 

hệ thống của ta không thể dùng được mạng Internet hoặc 

tốc độ đường truyền chậm đi . 

 Lấy trộm những thông tin của chúng ta như: Password , 

File dữ liệu ... và  gửi tới một ai đó để làm việc mờ ám . 

 Xoá những dữ liệu của chúng ta trên ổ cứng .  Tạo những cửa sau ( Back-door ) để cho kẻ nào đó lén truy 

cập vào máy tính của chúng ta và chúng làm gì thì chỉ có trời 

mới biết . 

 Hoặc ngay lập tức khi chúng nằm vào máy tính của chúng 

ta thì đến một ngày giờ nào đó mới thức tỉnh và phá phách 

trong máy tính . 

 Làm hỏng máy tính : như đối với loại CIH chúng ghi đè lên 

BIOS , ghi đè lên ổ cứng những dữ liệu linh tinh . 
 Giả mạo hòm thư để gửi tới những địa chỉ được lưu trong 

Address Book . 

 Chúng biến máy tính của chúng ta thành 1 căn cứ để một 

lúc nào đó sẽ đồng loạt tấn công một hệ thống máy tính 

khác. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 

     Trojan Horse (con ngựa thành 
Tơ-roa): lấy nguồn gốc từ con ngựa 
thành Tơ-roa của thần thoại Hy 
Lạp, đó là cuộc chiến giữa người 
Hy Lạp và người thành Tơ-roa.  

• Đặc điểm cơ bản của Trojan Horse khác với virus là 

Trojan Horse không tìm cách tự nhân bản, lây lan 

chính nó bằng lập trình phần mềm, mà nó tìm cách lây 

lan bằng cách chào mời người sử dụng bằng những 

chiêu thức hấp dẫn để chính người dùng tự cài đặt vào 

máy của mình, nhằm vào những lúc bất ngờ nhất để 

phá hoại (đến thời điểm thuận lợi, Trojan sẽ ăn cắp 

thông tin quan trọng trên máy tính: số thẻ tín dụng, mật 

khẩu… và gửi về chủ nhân, hoặc ra tay xoá dữ liệu). 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 
• Một số khái niệm mới cho các Trojan riêng biệt 
 Backdoor: sau khi cài đặt vào máy nạn nhân sẽ tự 

mở ra một cổng dịch vụ cho phép kẻ tấn công (hacker) 

có thể kết nối từ xa tới máy nạn nhân, từ đó nó sẽ 

nhận và thực hiện lệnh mà kẻ tấn công đưa ra 

 Spyware (phần mềm gián điệp): chuyên dùng để do 

thám, đánh cắp thông tin. Spyware thường không phá 

hoại trực tiếp, mà nó ngấm ngầm tìm cách ăn cắp 

thông tin của người sử dụng, như Username hay 

Password, thói quen truy cập, danh sách các địa chỉ 

web ưa thích, danh sách địa chỉ của bạn bè, người 

thân, đối tác,... tự cài đặt thêm phần mềm, chuyển liên 

kết trang web, hiện cửa sổ quảng cáo, thay đổi các 

thiết lập máy tính 

 Adware (phần mềm quảng cáo): hiển thị đầy thông 

tin quảng cáo trên màn hình, thay đổi home page… 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 
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      Worm (sâu Internet): 
        Sâu Internet - Worm quả là một bước tiến đáng kể và 

đáng sợ nữa của virus. Worm kết hợp cả sức phá hoại 
của virus, sự bí mật của Trojan và hơn hết là sự lây lan 
đáng sợ mà những kẻ viết virus trang bị cho nó. 

    -  Với sự lây lan đáng sợ chúng đã làm tê liệt hàng loạt 
các hệ thống máy chủ, làm ách tắc đường truyền. 
Worm thường phát tán bằng cách tìm các địa chỉ trong 
sổ địa chỉ (Address book) của máy mà nó đang lây 
nhiễm. 

    - Cái tên của nó Worm hay "Sâu Internet" cho ta hình 
dung ra việc những con virus máy tính "bò" từ máy tính 
này qua máy tính khác trên các "cành cây" Internet.  

    - Worm thường được cài thêm nhiều tính năng đặc biệt, 
chẳng hạn như chúng có thể định cùng một ngày giờ 
đồng loạt từ các máy tấn công vào hệ thống máy chủ. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 

     Rootkit:  là tập hợp các chương trình 

    mà Harker sử dụng để tránh bị phát hiện 

    khi truy cập trái phép vào máy tính. Khi được cài đặt 

vào hệ thống, Rootkit không chỉ vô hình với người sử 

dụng mà còn được thiết kế để thoát khỏi các phần 

mềm bảo mật tốt nhất. 

Dựa vào mức hoạt động của Rookit, chia làm 2 loại: 

 - Rootkit hoạt động ở mức ứng dụng: sử dụng kỹ thuật 

như hook, code inject, tạo file giả... để can thiệp vào 

các ứng dụng khác. 

 - Rootkit hoạt động trong nhân của hệ điều hành: hoạt 

động cùng mức với các trình điều khiển thiết bị 

(driver) như driver điều khiển card đồ hoạ, card âm 

thanh. Đây là mức thấp của hệ thống, vì vậy, Rootkit 

có quyền rất lớn với hệ thống. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

    Phân loại virus máy tính (tiếp) 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Con đường lây lan của virus 
• Lây nhiễm theo cách cổ điển: thông qua các thiết 

bị lưu trữ: ổ cứng, đĩa mềm, đĩa CD, ổ USB, đĩa 
cứng di động, thẻ nhớ… 

• Qua thư điện tử: khi đã lây nhiễm, virus tự tìm ra 
các địa chỉ thư điện tử sẵn có và tự động gửi đi 
hàng loạt email, và cứ như vậy…Phương thức lây 
nhiễm gồm: 
Lây nhiễm vào các file đính kèm theo thư điện 

tử. Khi người dùng kích hoạt file đính kèm thì sẽ 
bị nhiễm virus. 
Lây nhiễm do mở một liên kết trong thư điện tử: 

liên kết có thể mở một trang web có virus hoặc 
thực thi một đoạn mã. 
Lây nhiễm ngay khi mở để xem thư điện tử: chưa 

cần kích hoạt  file hoặc mở các liên kết, máy đã 
có thể nhiễm virus, cách này thường khai thác 
các lỗi của hệ điều hành 

 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Con đường lây lan của virus (tiếp) 
• Lây nhiễm qua mạng Internet: là hình thức lây 

nhiễm chính của các virus hiện nay 

Lây nhiễm thông qua các file tài liệu, phần  mềm:  
thay thế các hình thức truyền file theo cách cổ 
điển (đĩa mềm, đĩa USB...) bằng cách tải từ 
Internet, trao đổi, thông qua các phần mềm… 

Lây nhiễm khi đang truy cập các trang web được 
cài đặt virus (theo cách vô tình hoặc cố ý): Các 
trang web có thể có chứa các mã hiểm độc gây 
lây nhiễm virus và phần mềm độc hại vào máy 
tính của người sử dụng khi truy cập vào 

Lây nhiễm virus hoặc chiếm quyền điều khiển 
máy tính thông qua các lỗi bảo mật hệ điều 
hành, ứng dụng sẵn có trên hệ điều hành hoặc 
phần mềm của hãng thứ ba, ví  dụ: Window 
Media Player, Acrobat Reader. 

 

 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

Các loại tệp có khả năng lây nhiễm virus 

.bat: Microsoft Batch File  

.chm: Compressed HTML Help File 

.cmd: Command file for Windows NT  

.com: Command file (program)  

.cpl: Control Panel extension 

.doc: Microsoft Word 

.exe: Executable File  

.hlp: Help file 

.hta: HTML Application  

.js: JavaScript File  

.jse: JavaScript Encoded Script File  

.lnk: Shortcut File  

.msi: Microsoft Installer File 

 

.pif: Program Information File  

.reg: Registry File 

.scr: Screen Saver (Portable 

          Executable File) 

.sct: Windows Script Component 

.shb: Document Shortcut File 

.shs: Shell Scrap Object 

.vb: Visual Basic File 

.vbe: Visual Basic Encoded Script File 

.vbs: Visual Basic File 

.wsc: Windows Script Component 

.wsf: Windows Script File 

.wsh: Windows Script Host File 
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18/09/2013 Chương 7 - An toàn thông tin 37/57 

Danh sách 10 virus lây nhiều nhất trong tháng 6/2011 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Các dấu hiệu nhận biết virus 

       Máy tính bỗng nhiên xuất hiện một số trục trặc 

Windows hay bị “rối loạn”, làm cho máy  
tính bị treo thường xuyên khi đang sử dụng  

Khi mở bất kỳ thư mục nào đều thấy sự hiện  
diện của các file Folder.htt và Desktop.ini.  

Các chương trình đang sử dụng bỗng nhiên  
bị thoát ra thật khó hiểu, không hề báo trước  

Một số chương trình không chạy được dù bạn  
kích hoạt trực tiếp file thực thi chương trình đó. 

Ví  
dụ 

Ổ cứng đầy lên một cách nhanh chóng bất 
thường, mặc dù không hề sao chép dữ liệu 

mới nào hoặc cài đặt chương trình mới nào.  

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

• Hệ thống thường xuyên phản hồi quá chậm so 

với bình thường, hoạt động ngày một ì ạch, kể 

cả lúc truy nhập Internet - tốc độ duyệt web của 

trình duyệt chậm đi rõ rệt.  

• Các chương trình firewall, anti-virus hoặc anti-

spyware bị vô hiệu hóa. 

• Liên tục nhận thông báo một cách bất thường. 

 

Ví  
dụ 

Windows cứ luôn đưa ra thông báo các tập tin  
hệ thống nào đấy bị lỗi, hoặc không tìm thấy 
mặc dù bạn chẳng hề “đụng chạm” đến chúng.  

Đang truy cập Internet, bỗng hiện thông báo máy  
sẽ bị Shut Down sau 60 giây  virus W32.Blaster  
hỏi thăm và đã cư trú vào máy tính của bạn rồi đấy. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Các dấu hiệu nhận biết virus (tiếp) 

• Một số cửa sổ pop-up tự động xuất hiện với 

những trang Web quảng cáo không lành mạnh. 

• Bị ngưng các quá trình kết nối mạng hoặc tự 

động bị tắt trình duyệt web. 

   Ví dụ:  

 

 

 

• Trang chủ của trình duyệt web bị thay đổi một 

cách bất thường. Trang web bạn thường xuyên 

vào nay lại được chuyển sang một trang web lạ 

hoắc.  

Không thể nào đăng nhập được vào chương 
trình e-mail thường dùng vì password gõ vào 
không được chương trình chấp nhận (vô hiệu), 
dù bạn đã gõ đi gõ lại nhiều lần thật chính xác 
và cũng chưa hề tự thay password mới.  

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Các dấu hiệu nhận biết virus (tiếp) Giao diện báo điện tử VietNamNet bị tấn công 

ngày 22/11/2010:  



8 

• Trình duyệt Internet của bạn cũng tự nhiên có 

thêm những nút bấm, công cụ lạ trên thanh 

Toolbars.  

 

 

 

 

Ví dụ: Các liên kết lạ được tự ý thêm vào danh 

sách Favorites hoặc Startup. 

• Sự gia tăng của hóa đơn tính cước (cước điện 

thoại hoặc cước ADSL). 

• Một số thư mục bỗng dưng “biến mất” (thực 

chất là bị ẩn đi và có thể khôi phục lại được). 

Rắc rối này gây ra bởi các virus họ SkyNet. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Các dấu hiệu nhận biết virus (tiếp) 

        Virus máy tính là gì? 

  Lịch sử phát triển virus máy tính 

  Phân loại virus máy tính 

  Con đường lây lan của virus 

  Các dấu hiệu nhận biết virus  

  Phòng chống/diệt virus  

Néi dung chÝnh 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

 Phòng chống/diệt virus  

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

   Virus tin học là sản phẩm do con 

người tạo ra, vì vậy khó có thể liệt kê 

hết những hành vi và hình thức phá 

hoại của chúng cũng như không thể dự 

đoán về kết cục của "cuộc chiến" này. 

Không ai quí dữ liệu của bạn hơn chính 

bạn. Hãy học cách bảo vệ máy tính của 

mình trước những vị khách không mời 

mà đến:    virus máy tính 

 Phòng chống/diệt virus  

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

  Giải pháp cho cơ quan/doanh nghiệp 

 bảo vệ hệ thống mạng bên trong 

 

Ngăn chặn các virus lây 
qua mạng LAN, qua lỗ 
hổng phần mềm, qua 
USB… 

Quản lý tập trung thống 
nhất, thống kê tình hình 
virus trong mạng, điều 
khiển từ xa. 

Thực hiện định kỳ quét 
virus trong cơ quan 
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Bộ chương trình diệt virus của Symantec 

Symantec Endpoint  

Protection 11.0 
Symantec Network  

Access Control 11.0 

  Giải pháp  

cho người dùng cá nhân? 

Phòng chống virus  
• Sử dụng tưởng lửa (firewall) 

- Khi sử dụng firewall, các 
thông tin vào/ra được kiểm 
soát, nếu có phần mềm độc 
hại thì tường lửa sẽ cảnh báo 

- Tường lửa bằng phần cứng 
- Tường lửa phần mềm như:  
Firewall của Windows, ZoneAlarm của ZoneLab… 

• Cập nhật các bản vá lỗi của hệ  
   điều hành 

Ví dụ: HĐH Windows luôn bị phát hiện 
các lỗi bảo mật  ⟹ Cập nhật Windows 
qua Microsoft Update hoặc tính năng 
Windows Update 

 

 

 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

• Vận dụng kinh nghiệm sử dụng máy tính 

-  Phát hiện sự hoạt động khác thường của máy tính 

như: máy hoạt động chậm chạp, kết nối ra ngoài khác 

thường thông qua tường lửa. 

-  Kiểm soát các ứng dụng đang hoạt động: thông qua 

Task Manager (chiếm bộ nhớ, CPU bao nhiêu?...). 

-  Loại bỏ một số tính năng của hệ điều hành có thể tạo 

điều kiện cho sự lây nhiễm virus như tính năng 

autorun. 

-  Sử dụng thêm các trang web cho phép phát hiện virus 

trực tuyến. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

Phòng chống virus (tiếp)  

• Sử dụng Internet an toàn 
- Thiết lập trình duyệt WEB và các phần mềm ở chế độ 

bảo mật cao. 
- Không sử dụng cùng mật khẩu cho mọi thứ trên 
Internet.  

- Lướt web thông minh: hạn chế đăng nhập, đưa thông 
tin cá nhân, mật khẩu lên mạng. 

- Hạn chế đọc các Email lạ, không rõ nguồn gốc. 
- Không nhấn vào đường liên kết, tập tin đính kèm trong 
email. 

- Quét virus trước khi thực thi các chương trình nghi 
ngờ được đính kèm theo Email (để ý các file đính kèm 
có dạng .exe, .com, .bat, .vbs, .pif, .scr …). 

    - Không cài các chương trình, ActiveX lên máy tính từ 
yêu cầu của các trang WEB lạ. 

 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

Phòng chống virus (tiếp)  

• Bảo vệ dữ liệu máy tính 

-  Sao lưu dữ liệu theo chu kỳ là biện pháp đúng đắn 

nhất hiện nay để bảo vệ dữ liệu. Sao lưu dữ liệu theo 

chu kỳ (hàng tuần, tháng… theo mức độ cập nhật dữ 

liệu) đến nơi an toàn (ổ USB, ổ cứng di động, ghi ra 

đĩa quang...) 

-  Tạo các dữ liệu phục hồi cho toàn hệ thống:  System 

Restore của Windows Me, XP…; ghost và các phần 

mềm tạo ảnh ổ đĩa 

 

 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

Phòng chống virus (tiếp)  
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 Diệt virus   
 Cập nhật phiên bản mới nhất và chạy chương trình diệt virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nên diệt virus ngay khi nghi ngờ PC bị nhiễm virus. 

 Tắt chế độ System Restore để tránh việc hệ thống tự 

động phục hồi lại các file đã bị nhiễm virus. 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

Các loại phần mềm diệt virus 

• Xoá virus 

• Antivirus & Antispyware 

– Bảo vệ máy tính trong thời gian thực 

– Kĩ thuật phát hiện virus tân tiến 

– Phát hiện các Rootkit 

• Anti-Phising 

– Chống các trang lừa đảo bằng bộ lọc 

– Giảm nguy cơ ăn cắp thông tin cá nhân 

• Firewall: Quản lý các ứng dụng truy cập Internet, 

chống các truy cập bất hợp pháp 

• Antispam: Chống lại các loại spam và email lừa đảo 

• Parental Control: Chặn truy cập tới trang không phù 

hợp trong thời gian xác định 

Phần mềm diệt Virus miễn phí 

 

Các phần mềm diệt virus Internet Security 

trả phí tốt nhất 2011  

1. Symantec Norton Internet Security 2011 

2. Kaspersky Lab Internet Security 2011 

3. BitDefender Internet Security 2011 

4. PC Tools Internet Security 2011 

5. G-Data Internet Security 2011 

6. F-Secure Internet Security 2011 

7. Trend Micro Titanium Internet Security 

8. Panda Internet Security 2011 

9. Eset Smart Security 4.2 

10.Avira Premium Internet Security Suite 10 

                                             (Theo www.pcworld.com) 

 

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TIN CẬY 

Website http://quetvirus.vtv.vn của Đài Truyền 
hình Việt Nam: thực hiện dịch vụ quét và diệt 
virus trực tuyến bởi phần mềm BitDefender. 

Website http://benhvientinhoc.com 

Website http://benhvienlaptop.com 

Website http://www.911.com.vn 

 

Hot Line: 04 39 911 911 Tư vấn: 1900 555 572 

VIRUS 

 

 

 

MÁY 

 

 

 

TÍNH 

CHƯƠNG I – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 

Phải trả 
lời các 
câu hỏi 

sau 

  

Ý nghĩa của an toàn thông tin trong lĩnh vực 

tài chính – ngân hàng? 

Có bao nhiêu loại tác nhân gây hại cho máy 

tính? Cách phòng ngừa và diệt trừ chúng 

như thế nào? 

Dấu hiệu nào cho biết MTĐT đang bị nhiễm 

virus? Cách khắc phục? 

So sánh ưu/nhược điểm của các phần mềm 

diệt virus nổi tiếng hiện nay. 

Khi máy tính có trục trặc, cần đánh giá tình 

trạng theo hướng nào? Giải pháp tương ứng 

là gì? 
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http://quetvirus.vtv.vn/
http://benhvientinhoc.com/
http://benhvientinhoc.com/
http://benhvienlaptop.com/
http://benhvienlaptop.com/
http:///
http:///
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