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 Để sử dụng CSDL cần phải nắm vững 3 quy trình chung: cập nhật dữ liệu, xử lý dữ 

liệu, tổng hợp dữ liệu. 

 

1) Cập nhật: Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tập tin Excel nên phần cập nhật tương 

đối đơn giản, NSD chỉ cần nhập thông tin theo từng dòng (tương ứng thông tin từng hộ, 

từng khẩu) tuy nhiên cần phải nắm vững cấu trúc của từng bảng và các mã hóa thông tin 

để cập nhật được chính xác. Trong Excel cũng cho phép tạo các khung nhập liệu bằng 

lệnh sau: Data\Form 

 

 
 

New: Nhập mẫu tin mới. 

Delete: Xóa mẫu tin hiện tại. 

Restore: Khôi phục dữ liệu vừ xóa. 

Find Prev: Tìm kiếm mẫu tin trước mẫu tin hiện tại 

Find Next: Tìm kiếm mẫu tin sau mẫu tin hiện tại 

Creteria: Nhập điều kiện tìm kiếm vào trường tương ứng sau cho đó Find 

 

2) Xử lý, tổng hợp: Sử dụng một số chức năng và hàm của Excel: 

 

* Tìm kiếm và thay thế: (Find, Replace): Nhấn Ctrl + F 
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 Nhập từ cần tìm vào ô Find what, và từ cần thay thể vào ô Replace with 

* Sắp xếp dữ liệu: Chọn lệnh Data\Sort ở thanh menu 

 

 
 

 Chọn cột cần sắp xếp ở các ô Sort by, Then by; Ascending sắp xếp từ nhỏ đến lớn; 

Descending từ lớn đến nhỏ. 

 

* Lọc dữ liệu: Chọn lệnh Data\Filter\Autofilter ở thanh menu 

 

 
 Sau khi chọn lệnh này, dòng trên cùng của các cột của CSDL sẽ được hiển thị có 

các mũi tên; kích chuột vào đó để lựa chọn điều kiện cần lọc. 

 

* Các hàm trong Excel: 

 

 = COUNT(Vùng dữ liệu) đếm các phần tử kiểu số trong vùng dữ liệu. 

 = COUNTA(Vùng dữ liệu) đếm các phần tử khác trống trong vùng dữ liệu 

 = COUNTIF(Vùng dữ liệu, Điều kiện) đếm các phần tử trong vùng dữ liệu theo 

điều kiện. Ví dụ: 
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 = SUM(Vùng dữ liệu): Tính tổng các phần tử trong vùng dữ liệu 

 = SUMIF(Vùng dữ liệu 1, “điều kiện”, vùng dữ liệu 2): Tính tổng giá trị các ô 

trong vùng 2 tương ứng với các ô vùng 1 thỏa mãn điều kiện. 

 = IF(Điều kiện,Giá trị đúng, giá trị sai) 
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=VLOOKUP(x,Vùng tham chiếu,n,0) 

 

 Chức năng: Tìm giá trị x ở cột thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương 

ứng ở cột thứ n. 

 

=HLOOKUP(x,Vùng tham chiếu,n,0) 

 

 Chức năng: Tìm giá trị x ở dòng thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị 

tương ứng ở dòng thứ n. 

 

 Ví dụ muốn tính cột W, X để biết cột mã dân tộc O tên là dân tộc gì? Ta có các 

bảng và dùng công thức như sau: 
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SỬ DỤNG SUBTOTAL (TẠO DANH SÁCH DỮ LIỆU CÓ TÍNH THEO 

NHÓM) 
 

 Dùng lệnh: Data\Subtotals 

 
Trong hộp thoại At each change in: Chọn tên trường cần phân nhóm 

Hộp User function: chọn lệnh: sum, count, Everage… 

Hộp At subtotal to: chọn trường cần tính toán, sau đó Chọn OK 

Màn hình sẽ hiện như sau: 
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* SỬ DỤNG PIVOT TABLE (TẠO BẢNG XOAY) 
 

 Là bảng tính tác động qua lại được tạo từ nguồn cơ sở dữ liệu có sẵn. Sau khi tạo 

bảng xoay có thể tổng hợp, phân tích dữ liệu theo từng mục dễ dàng và nhanh chóng. 

 

 Cách tạo bảng xoay: 

 

 Vào menu chọn lệnh: Data\Pivot Table and PivotChart Report 
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 Tiếp tục chọn Next 

 

 
 

Tiếp tục chọn Next 

 

 
 

Chọn Finish, màn hình bảng Pivot như sau: 
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 Dùng chuột để kéo các trường ở bên phải để thả vào các vùng dòng, cột, vùng data 

tương ứng. Ví dụ muốn có bảng nhân khẩu chia theo quan hệ và địa bàn ta kéo trường 

diaban vào vùng dòng, trường quanhe vào vùng cột, trường hoso vào vùng data có kết quả 

sau: 

 
 

 

Các 

trường 

được liệt 

kê 

Vùng 

data 

Vùng 

dòng Vùng 

cột 

Vùng 

Page 
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 Muốn hiệu chỉ cách tính toán nhấn đúp vào vùng Page để hiệu chỉnh như hình sau: 

 
 

 Lựa chọn cách tính toán ở ô Summarize: sum tính tổng, count đến, Averrage trung 

bình cộng, Max lớn nhất, Min nhỏ nhất… 

 

 Bấm phím phải chuột trong vùng Pivot Table để vào mục Table Option để tùy 

chọn một vài chức năng khác như tính tổng các cột, các dòng hay không bằng cách đánh 

dấu hay không đánh dấu vào các hộp kiểm: Grand totals for columns hoặc Grand totals 

for rows như hình dưới đây 

 

 
 

Đánh 

dấu tại 

đây 


