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LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách tham khảo này được biên soạn dựa trên chuẩn chương trình môn

Tin học lớp 11 Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành. Nội dung cuốn tài liệu được chia làm ba phần:

Phần một: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về phần mềm bảng tính điện
tử Microsoft Excel

Phần hai: Giới thiệu về những kiến thức cơ bản để sử dụng phần mềm trình
chiếu Microsoft PowerPoint.

Phần ba: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về multimedia
Cuốn sách được biên soạn sát với chuẩn kiến thức và kĩ năng môn Tin học

lớp 11 GDTX có thể dùng như sách giáo khoa môn Tin học lớp 11 GDTX cho các
học viên và giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn
hóa và cán bộ quản lý, chỉ đạo chương trình GDTX cấp THPT của các sở GD&ĐT.
Cuối mỗi bài hoặc mỗi chương đều đề xuất những dạng bài tập – thực hành cơ bản.

Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ
các nhà quản lý và các giáo viên trực tiếp dạy học tại các cơ sở GDTX. Các tác giả
xin chân thành cảm ơn và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để
hoàn thiện cuốn sách trong tương lai.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008
Nguyễn Vũ Quốc Hưng (Chủ biên)
Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Minh Tuấn
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PhÇn mét

PhÇn mÒm b¶ng tÝnh
MICROSOFT EXCEL



Trang 4

Bµi 1
Lµm quen víi ch¬ng tr×nh Microsoft Excel

1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ hÖ xö lý b¶ng tÝnh

1.1. B¶ng tÝnh

HÖ xö lý b¶ng tÝnh lµ hÖ thèng c¸c phÇn mÒm dïng ®Ó t¹o ra nh÷ng b¶ng tÝnh ®iÖn tö
(Worksheet, Spreadsheet) vµ thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n, xö lý c¸c d÷ liÖu chøa trong c¸c b¶ng
tÝnh ®ã. D÷ liÖu cã thÓ ë d¹ng sè (Number), d¹ng thêi gian (Time), d¹ng ký tù
(Character),…

Nguyªn t¾c tæ chøc b¶ng tÝnh nh sau: D÷ liÖu ®îc tæ chøc thµnh b¶ng biÓu, gåm c¸c
dßng (row) vµ cét (column), giao cña dßng vµ cét lµ nh÷ng « (cell), trong « lµ d÷ liÖu.

HiÖn nay, trªn thÕ giíi cã c¸c ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh th«ng dông nh Lotus-123 (cña
h·ng Lotus), Quattro Pro (cña h·ng Borland), Excel (cña h·ng Microsoft),… Trong ®ã,
Excel lµ mét c«ng cô tÝnh to¸n m¹nh, ®îc nhiÒu ngêi sö dông yªu thÝch vµ ®· nhiÒu n¨m
®îc b×nh chän hay nhÊt thÕ giíi.

1.2. Microsoft Excel

MS-Excel (hoÆc viÕt ®¬n gi¶n lµ Excel) lµ hÖ xö lý b¶ng tÝnh cña ch¹y trªn hÖ ®iÒu
hµnh Windows. Microsoft Excel thêng ®îc cung cÊp cïng víi c¸c øng dông kh¸c nh:
HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Word (MS-Word), HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft
Access, HÖ tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint t¹o thµnh mét bé gäi lµ Microsoft Office.
§· cã nhiÒu phiªn b¶n (version) cña Excel nh Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 97, Excel
2000… Th«ng dông hiÖn nay ë ViÖt Nam vÉn lµ Excel 97 vµ Excel 2000. Tuy nhiªn, c¸c
phiªn b¶n cña Excel kh«ng cã sù kh¸c biÖt nhiÒu. Trong cuèn s¸ch nµy sÏ tr×nh bµy dùa
trªn phiªn b¶n cña Excel 2000.

Trong Excel, mçi file d÷ liÖu t¬ng ®¬ng víi mét tËp c¸c b¶ng tÝnh (gäi lµ book hay
workbook), trong mçi book cã nhiÒu tê (sheet), trong mçi tê cã c¸c dßng (row) vµ cét
(column), giao c¸c dßng vµ cét lµ c¸c « (cell).

Trong b¶ng tÝnh, cã thÓ thùc hiÖn:

- Hµng lo¹t c¸c phÐp tÝnh tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p theo tèc ®é cña m¸y.

- T¹o vµ in Ên c¸c lo¹i biÓu mÉu.

- S¾p xÕp, khai th¸c s¬ së d÷ liÖu (CSDL).

- T¹o c¸c lo¹i biÓu ®å dùa trªn c¸c d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh.

2. Khëi ®éng vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh Microsoft Excel

2.1. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Microsoft Excel

Cã thÓ khëi ®éng ch¬ng tr×nh Excel b»ng mét trong nh÷ng c¸ch sau:

C¸ch 1: Nh¸y chuét vµo nót Start, chän Programs, råi chän Microsoft Excel nh minh
ho¹ trªn h×nh 1-1.
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H×nh 1-1: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Excel tõ nót Start

C¸ch 2: Cã thÓ t¹o ShortCut cho ch¬ng tr×nh trªn mµn h×nh lµm viÖc (Desktop) vµ khi
khëi ®éng th× nh¾p ®óp biÓu tîng ch¬ng tr×nh nµy (h×nh 1-2).

H×nh 1-2: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Excel

b»ng c¸ch nh¾p ®óp ShortCut ch¬ng tr×nh trªn Desktop

2.2. Tho¸t khái ch¬ng tr×nh Excel

Muèn tho¸t khái ch¬ng tr×nh Excel, ta cã thÓ thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:

C¸ch 1: Chän môc lÖnh File trªn Menu, sau ®ã chän Exit.

C¸ch 2: Nh¸y chuét vµo biÓu tîng Close ( ) ®Ó ®ãng cöa sæ ch¬ng tr×nh øng dông
(biÓu tîng ë gãc trªn, bªn ph¶i cña cöa sæ)

Chó ý: Khi d÷ liÖu trªn b¶ng tÝnh Excel cha ®îc lu vµo tËp tin, Excel sÏ hái: b¹n
cã ghi l¹i nh÷ng thay ®æi cña b¶ng tÝnh kh«ng? (nh h×nh 1-3).
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H×nh 1-3: Hép tho¹i hái b¹n cã ghi l¹i nh÷ng thay ®æi tríc khi tho¸t khái ch¬ng
tr×nh Excel

Khi ®ã, ta chän:

Yes: Khi cÇn lu d÷ liÖu vµo mét tËp tin.

No: Khi kh«ng cÇn lu gi÷.

Cancel: §ãng hép th«ng b¸o, huû bá lÖnh tho¸t vµ trë vÒ chÕ ®é Ready.

3. Mµn h×nh lµm viÖc cña Microsoft Excel

Sau khi gäi Excel, sÏ cã mét cöa sæ Excel më ra vµ mµn h×nh lµm viÖc cña Excel cã
d¹ng nh sau:

H×nh 1-4:Mµn h×nh lµm viÖc cña Excel

Mµn h×nh lµm viÖc cña Microsoft Excel gåm nh÷ng thµnh phÇn sau:

Thanh ®Þnh d¹ng

(Formatting
Bar)

Hép tªn
(Name Box)

Thanh c«ng thøc
(Fomula Bar)

¤ ho¹t ®éng
(Active Cell)

C¸c b¶ng tÝnh
(Sheet Tab)

Thanh tr¹ng th¸i
(Status Bar)

Thanh trît ngang
(Horizontal Scroll Bar)

Thanh trît däc
(Vertical Scroll Bar)

Thanh c«ng cô
chuÈn

Thanh Menu
(Menu Bar)

Con trá chuét
(Mouse Pointer)

Thanh tiªu
®Ò
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3.1. Thanh tiªu ®Ò (Title Bar)

Thanh tiªu ®Ò hiÖn tªn cña tµi liÖu b¶ng tÝnh vµ tªn cöa sæ phÇn mÒm øng dông
Microsoft Excel.

3.2. Thanh menu lÖnh (Menu Bar)

Bao gåm 9 nhãm lÖnh ®îc liÖt kª theo hµng ngang nh sau:

File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, Help.

Mçi tõ hµng ngang sÏ lµ mét nhãm lÖnh thÓ hiÖn b»ng mét menu kÐo xuèng (menu
popup) chøa c¸c lÖnh cña nhãm.

3.3. C¸c thanh c«ng cô (ToolBars)

- Thanh c«ng cô chuÈn (Standard ToolBar): Gåm nh÷ng nót lÖnh th«ng dông
trong Excel.

- Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting Bar): Bao gåm nh÷ng nót lÖnh dïng ®Ó thùc hiÖn
c¸c ®Þnh d¹ng cho b¶ng tÝnh nh: Font ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, canh biªn d÷ liÖu trong «,
®Þnh d¹ng d÷ liÖu trong «, t« mµu,…

Chó ý: Trong Excel cã rÊt nhiÒu thanh c«ng cô (ToolBar), nhng ngÇm ®Þnh hiÓn
thÞ s½n 2 thanh c«ng cô Standard vµ Formatting v× chóng thêng xuyªn ®îc sö dông.
Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ xö lý, nÕu muèn dïng thªm thanh nµo th× hiÓn thÞ chóng lªn,
nÕu kh«ng th× giÊu chóng ®i ®Ó gi¶i phãng kh«ng gian trªn mµn h×nh ®Ó cã thÓ thÊy nhiÒu
vïng d÷ liÖu h¬n.

3.4. Thanh c«ng thøc

Thanh c«ng thøc bao gåm hai phÇn: Hép tªn (Name Box) dïng ®Ó hiÓn thÞ ®Þa chØ «
hoÆc khèi « hiÖn hµnh (®ang ®îc kÝch ho¹t) vµ hép c«ng thøc (Formula Bar) dïng ®Ó hiÓn
thÞ c«ng thøc hoÆc th«ng tin trong « hiÖn hµnh. Khi ta gâ phÝm ®Ó nhËp d÷ liÖu, nh÷ng g× gâ
vµo sÏ ®îc hiÖn ®ång thêi ë Formula Bar vµ ë « ®ang ho¹t ®éng. MÆt kh¸c, « nµo ®ang
ho¹t ®éng trªn thanh c«ng thøc sÏ hiÓn thÞ c«ng thøc tÝnh to¸n cña « ®ã. Nh vËy, thanh
c«ng thøc lµ n¬i thÓ hiÖn c«ng thøc, cßn « lµ n¬i thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña c«ng thøc.

3.5. Vïng lµm viÖc (Work Area)

- Vïng lµm viÖc giíi h¹n bëi hai thanh tiªu ®Ò hµng vµ tiªu ®Ò cét, dïng ®Ó chøa d÷
liÖu. §©y lµ mét b¶ng cã 65536 dßng (row) vµ 256 cét (column). Dßng ®îc ®¸nh sè tõ 1
®Õn 65536 vµ cét ®îc ®¸nh b»ng ch÷ c¸i vµ nhãm ch÷ c¸i b¾t ®Çu tõ A, B, C, …, AA,
BB, …, ®Õn cét cuèi cïng lµ IV. Nh vËy, mét b¶ng tÝnh cã sè lîng « rÊt lín, lªn ®Õn hµng
chôc triÖu «.

- Giao ®iÓm cña dßng vµ cét lµ c¸c « (cell). T¹i mét thêi ®iÓm, cã mét « ®îc kÝch
ho¹t, gäi lµ active cell. ¤ ho¹t ®éng cã viÒn ®en ®Ëm. NÕu ta muèn mét « nµo ®ã ®îc kÝch
ho¹t th× chØ viÖc ®a con trá chuét tíi ®ã vµ nh¾p (click), hoÆc dïng bµn phÝm ®Ó di chuyÓn
tíi ®ã.

- Con trá chuét trong vïng lµm viÖc (Mouse Pointer): Trong vïng lµm viÖc con trá
chuét sÏ chuyÓn thµnh d¹ng h×nh ch÷ thËp ( ). Khi ra khái vïng lµm viÖc, nã l¹i trë l¹i
d¹ng mòi tªn b×nh thêng.

- Mçi « cã mét ®Þa chØ x¸c ®Þnh vµ thêng ®îc gäi theo tªn cét vµ sè thø tù dßng.
VÝ dô trªn h×nh 1-4, « ®ang ®îc kÝch ho¹t cã ®Þa chØ lµ C10 (cét C, dßng thø 10). §Þa chØ
nµy thÓ hiÖn trªn « Name Box cña thanh c«ng thøc.
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a)Cã 3 lo¹i ®Þa chØ « nh sau:

a1) §Þa chØ t¬ng ®èi (Relative Address) VÝ dô B5, C10, A3…
Lµ ®Þa chØ mµ to¹ ®é ghi trong c«ng thøc sÏ thay ®æi khi sao chÐp ®Õn vÞ trÝ
míi.

VÝ dô: C«ng thøc trong « D5 lµ: = B5 + C5

khi sao chÐp ®Õn « D6 lµ: = B6 + C6

a2) §Þa chØ hçn hîp (Mixed Address): VÝ dô: A$1 hoÆc $A1.

Lµ ®Þa chØ mµ sè thø tù dßng hoÆc tªn cét ghi trong c«ng thøc sÏ thay ®æi khi
sao chÐp ®Õn vÞ trÝ míi. Cã 2 lo¹i ®Þa chØ hçn hîp:

- T¬ng ®èi cét, tuyÖt ®èi dßng:

VÝ dô: C«ng thøc trong « D5 lµ: = B$5 + C$5

khi sao chÐp ®Õn « D6 lµ: = B$5 + C$5

- TuyÖt ®èi cét, t¬ng ®èi dßng:

VÝ dô: C«ng thøc trong « D5 lµ: = $B5 + $C5

khi sao chÐp ®Õn « D6 lµ: = $B6 + $C6

a3) §Þa chØ tuyÖt ®èi (Absolute Address): VÝ dô: $A$1.

Lµ ®Þa chØ mµ to¹ ®é ghi trong c«ng thøc sÏ cè ®Þnh kh«ng thay ®æi khi sao
chÐp ®Õn vÞ trÝ míi.

VÝ dô: C«ng thøc trong « C5 lµ: = $A$5 + $B$5

khi sao chÐp ®Õn « C6 lµ: = $A$5 + $B$5

khi sao chÐp ®Õn « F5 lµ: = $A$5 + $B$5

b) C¸ch t¹o ®Þa chØ tuyÖt ®èi, hçn hîp

Cã thÓ chän mét trong 2 c¸ch thùc hiÖn sau:

C¸ch 1: NhËp trùc tiÕp tõ bµn phÝm dÊu $ phÝa tríc tªn cét hay sè thø tù dßng cña
to¹ ®é « cÇn thùc hiÖn.

C¸ch 2: NhËp (hoÆc di chuyÓn ®iÓm nh¸y) vµo to¹ ®é « cÇn thùc hiÖn trªn thanh
c«ng thøc, sau ®ã nhÊn phÝm F4 ®Ó Excel tù ®éng thªm dÊu $ vµo to¹ ®é «.

3.6. C¸c thanh trît ngang, däc

C¸c thanh trît ngang vµ däc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc hiÓn thÞ c¸c phÇn khuÊt t¬ng
øng theo chiÒu ngang hoÆc däc cña b¶ng tÝnh khi b¶ng tÝnh ®ang lµm viÖc lín h¬n phÇn
hiÓn thÞ cña mµn h×nh.

3.7. C¸c b¶ng tÝnh (Sheet Tab)

Trong Excel, mçi file lµ mét quyÓn (book) gåm c¸c tê (sheet). Cã tèi ®a lµ 255 tê,
ngÇm ®Þnh lµ 16 tê. Cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh nµy khi t¹o Workbook míi b»ng c¸ch:
Chän Tools trªn Menu, chän Options, chän Tab General, vµ khai b¸o sè sheet trong Sheets
in new workbook.

C¸c tê nãi trªn cã thÓ lµ mét b¶ng tÝnh (worksheet), mét biÓu ®å (chart sheet),…
Sheet Tab thÓ hiÖn tªn c¸c sheet cã trong book, vÝ dô sheet1, sheet2,… (tªn ngÇm ®Þnh).

3.8. Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar)
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 Thanh tr¹ng th¸i dïng ®Ó chØ b¸o chÕ ®é ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña Excel. VÝ dô:

Ready: Tr¹ng th¸i s½n sµng, chê nhËn d÷ liÖu hoÆc thùc hiÖn lÖnh.

Edit: ®ang ë chÕ ®é chØnh söa d÷ liÖu.

Enter: §ang nhËp d÷ liÖu vµo «.

 Dïng ®Ó chØ b¸o c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña bµn phÝm. VÝ dô:

Caps: Ch÷ in hoa.

Num: Sö dông nhãm sè bªn ph¶i bµn phÝm.

4. Di chuyÓn « hiÖn hµnh trong b¶ng tÝnh

T¹i mét thêi ®iÓm, ta ®øng ë mét « ho¹t ®éng (active) hay cßn gäi lµ hiÖn hµnh.
Muèn thay ®æi « ho¹t ®éng (hay nãi c¸ch kh¸c lµ muèn ®i tõ « nµy sang « kh¸c) ta dïng
mét trong c¸c c¸ch thùc hiÖn sau:

4.1. Sö dông c¸c phÝm bÊm:

Chøc n¨ng cña mét sè phÝm hoÆc tæ hîp phÝm ®îc liÖt kª theo b¶ng sau:

PhÝm bÊm C«ng dông

, Tab Sang ph¶i 1 «

, Shift+Tab Sang tr¸i 1 «

 Lªn trªn 1 «

 Xuèng díi 1 «

Ctrl+Mòi tªn §i theo chiÒu mòi tªn ®Õn biªn cña khèi d÷ liÖu hiÖn thêi

Home §i ®Õn cét ®Çu tiªn (cét A) cña dßng hiÖn thêi

End BËt/T¾t chÕ ®é End (trªn thanh tr¹ng th¸i sÏ cã ch÷ END). Khi
®ang ë chÕ ®é End, ta bÊm c¸c phÝm mòi tªn th× gièng nh
Ctrl+Mòi tªn nh ®· nªu ë trªn.

Ctrl+Home VÒ « ®Çu tiªn (A1)

Ctrl+End §Õn « cuèi cïng trong b¶ng tÝnh (« cã to¹ ®é cét lµ to¹ ®é cét cña
« xa nhÊt ®· cã d÷ liÖu vÒ bªn ph¶i trªn b¶ng tÝnh vµ täa ®é dßng lµ
to¹ ®é dßng cña « díi thÊp nhÊt ®· cã d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh).
T¬ng tù víi End+Home.

PgUp VÒ tríc 1 trang mµn h×nh

PgDn VÒ sau 1 trang mµn h×nh

Alt+PgUp Sang tr¸i 1 trang mµn h×nh

Alt+PgDn Sang ph¶i 1 trang mµn h×nh

F5+§Þa chØ §i ®Õn « cã ®Þa chØ ®îc ghi

4.2. Sö dông thiÕt bÞ chuét (mouse):

Sö dông chuét (mouse) di chuyÓn ®Õn « cÇn ®Õn vµ nh¾p vµo « ®ã.
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Lu ý: Cã thÓ sö dông thanh trît däc hoÆc ngang ®Ó nh×n thÊy phÇn khuÊt cña b¶ng
tÝnh, sau ®ã nh¾p chuét vµo « nh ®· nãi ë trªn.

5. C¸c c¸ch lùa chän lÖnh trong Excel

Khi cÇn thùc hiÖn mét lÖnh trong Excel, cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau ®©y:

5.1. Sö dông thanh Menu (Menu bar)

Bíc 1: Chän mét trong c¸c c¸ch sau:

 Nh¾p chuét vµo nhãm lÖnh trªn thanh menu, sau ®ã nh¾p tiÕp lªn lÖnh cÇn
chän.

 BÊm phÝm Alt ®Ó kÝch ho¹t thanh menu lÖnh chÝnh, sau ®ã bÊm c¸c ký tù
®¹i diÖn cña lÖnh cÇn chän.

 BÊm phÝm Alt, sau ®ã dïng c¸c phÝm mòi tªn ®Ó di chuyÓn thanh s¸ng
®Õn lÖnh cÇn chän vµ bÊm phÝm Enter.

Bíc 2: Khai b¸o hoÆc lùa chän c¸c th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c trong lÖnh (nÕu cã).

Bíc 3: Chän nót OK.

Lu ý: Trong mét sè lÖnh cña Excel cã xuÊt hiÖn hép tho¹i khi cÇn ph¶i khai b¸o
thªm c¸c th«ng sè hoÆc c¸c lùa chän kh¸c trong lÖnh. Bªn ph¶i cña nh÷ng lÖnh nµy cã
thªm dÊu 3 chÊm (…) ®Ó ph©n biÖt.

5.2. Sö dông menu t¾t (ShortCut Menu)

Khung menu t¾t sÏ ®îc hiÓn thÞ bªn c¹nh ph¹m vi lùa chän khi ta bÊm phÝm chuét bªn
ph¶i. Khi ®ã trªn khung menu t¾t chØ liÖt kª mét sè lÖnh th«ng dông vµ ®îc thay ®æi tuú
theo ph¹m vi lùa chän vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña Excel.

C¸ch chän lÖnh trªn menu t¾t:

Bíc 1: Di chuyÓn vµo ph¹m vi thùc hiÖn.

Bíc 2: BÊm phÝm ph¶i chuét.

Bíc 3: Lùa chän lÖnh cÇn thùc hiÖn trªn menu.

Trªn h×nh 1-6 nªu mét vÝ dô vÒ c¸ch chän lÖnh b»ng menu t¾t.

H×nh 1-5: VÝ dô gäi ShortCut Menu
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5.3. Sö dông c¸c nót lÖnh trªn thanh c«ng cô (ToolBar)

Tríc hÕt, cÇn hiÓn thÞ Toolbar muèn sö dông khi cha cã trªn mµn h×nh. Cã thÓ
chän mét trong c¸c c¸ch sau:

C¸ch 1: Chän lÖnh View, chän Toolbars theo chiÒu mòi tªn sang ph¶i ®Ó xuÊt hiÖn
menu phô chøa c¸c Toolbar.

C¸ch 2: Nh¾p chuét ph¶i trªn vïng cã c¸c thanh c«ng cô ®ang hiÓn thÞ trªn mµn
h×nh (kÓ c¶ thanh menu lÖnh) ®Ó hiÓn thÞ ShortCut Menu. Khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn khung menu
phô chøa c¸c Toolbar. Sau ®ã chän c¸c Toolbar cÇn hiÓn thÞ trªn khung menu Toolbars
b»ng c¸ch nh¾p chuét vµo tªn c¸c Toolbar (BËt/T¾t).

C¸ch chän nót lÖnh cÇn thùc hiÖn trªn Toolbar: Di chuyÓn con trá chuét ®Õn nót
lÖnh cÇn thùc hiÖn vµ bÊm chuét.

Lu ý: Mçi nót lÖnh ®îc vÏ mét biÓu tîng trùc quan cho chøc n¨ng mµ nã ®¶m
nhiÖm ®Ó ngêi sö dông dÔ nhËn thÊy. Ngoµi ra, khi ®a con trá chuét ®Õn c¸c nót lÖnh th×
t¹i mçi nót lÖnh sÏ cã mét b¨ng ch÷ mµu ®en trªn nÒn vµng nh¹t m« t¶ chøc n¨ng ng¾n gän
cña nót ®ã (gäi lµ Tool Tip) ®Ó cho ta dÔ lùa chän.

7. C©u hái vµ bµi tËp thùc hµnh

1) Khëi ®éng vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh Microsoft Excel.

2) T×m hiÓu kü tªn gäi c¸c thµnh phÇn cña cöa sæ ch¬ng tr×nh Excel.

3) Thùc hiÖn viÖc vµo Menu, lùa chän c¸c lÖnh trªn Menu b»ng con trá chuét vµ bµn
phÝm. So s¸nh hai ph¬ng ph¸p vµ rót ra kÕt luËn g× ?

4) Xem xÐt vµ n¾m ch¾c cÊu tróc cña b¶ng tÝnh (Worksheet).

5) Thùc hµnh di chuyÓn « ho¹t ®éng (active cell) trong b¶ng tÝnh.
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Bµi 2

Khëi t¹omét b¶ng tÝnh Microsoft Excel

1. Lùa chän ph¹m vi cÇn thùc hiÖn trong b¶ng tÝnh

Th«ng thêng khi tiÕn hµnh nhËp, hiÖu chØnh d÷ liÖu hay tr×nh bµy, xö lý b¶ng tÝnh
cÇn ph¶i x¸c ®Þnh cho Excel biÕt c«ng viÖc sÏ thùc hiÖn trªn ph¹m vi nµo, b»ng c¸ch chän
(select) ph¹m vi ®ã trªn b¶ng tÝnh. Vïng ®îc chän (Selection) cã thÓ lµ:

 Mét «;

 C¸c « n»m kÒ nhau trong mét khung h×nh ch÷ nhËt (gäi lµ range);

 C¸c « c¸ch kh«ng kÒ nhau (c¸ch qu·ng);

 Mét phÇn cña «.

1.1. Chän mét «

C¸ch 1: Dïng chuét nh¾p lªn « cÇn chän. VÝ dô, chän « B2 (h×nh 2-1):

H×nh 2-1: Chän 1 «

C¸ch 2: Dïng c¸c phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm, ,,  di chuyÓn ®Õn « cÇn chän.

1.2. Chän mét khèi « kÒ nhau trong mét khung h×nh ch÷ nhËt

BÊm gi÷ chuét vµ kÐo tõ mét « ë mét gãc cña h×nh ch÷ nhËt ®Õn « ë gãc ®èi diÖn h×nh ch÷
nhËt ®ã. VÝ dô, ®Ó chän khèi A, ta bÊm chuét vµo « B4, gi÷ chuét vµ kÐo ®Õn « E8 råi th¶
chuét (h×nh 2-2). Khèi ®îc chän sÏ ®æi mµu. Ký hiÖu khèi A lµ B4:E8 (®Þa chØ « gãc trªn
bªn tr¸i vµ gãc díi bªn ph¶i cña h×nh ch÷ nhËt).
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H×nh 2-2: C¸ch chän khèi «
1.4. Chän c¶ mét dßng

Nh¾p vµo tiªu ®Ò dßng (c¹nh tr¸i cña cöa sæ) cña dßng ®Þnh chän, hoÆc chän « n»m
trªn dßng ®Þnh chän råi bÊm phÝm Shift+Spacebar (thanh dµi trªn bµn phÝm thêng dïng
®Ó ®¸nh dÊu c¸ch). VÝ dô chän c¶ dßng 2 trªn h×nh 2-3.

H×nh 2-3: Chän c¶ mét dßng
1.5. Chän c¶ mét cét

Nh¾p vµo tiªu ®Ò cét (c¹nh trªn cña cöa sæ) cña cét ®Þnh chän, hoÆc chän « n»m trªn cét
®Þnh chän råi bÊm phÝm Ctrl+Spacebar. VÝ dô, chän c¶ cét B nh trªn h×nh 2-4.

H×nh 2-4: Chän c¶ mét cét
1.6. Chän c¶ b¶ng tÝnh

khèi A
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Muèn chän toµn bé c¸c « trong b¶ng tÝnh, ta nh¾p con trá chuét vµo « gãc trªn bªn
tr¸i cña b¶ng tÝnh (giao gi÷a thanh tiªu ®Ò hµng vµ tiªu ®Ò cét), hoÆc bÊm phÝm Ctrl+A.
Khi ®ã toµn bé b¶ng tÝnh sÏ ®æi mµu (h×nh 2-5).

H×nh 2-5: Chän c¶ b¶ng tÝnh
2. C¸c kiÓu d÷ liÖu vµ c¸ch nhËp

2.1. Nguyªn t¾c chung khi nhËp d÷ liÖu

Khi nhËp d÷ liÖu vµo « trªn b¶ng tÝnh, thùc hiÖn c¸c bíc sau:

Bíc 1: Chän « cÇn nhËp d÷ liÖu.

Bíc 2: Gâ d÷ liÖu cÇn nhËp vµo « (d÷ liÖu nhËp sÏ hiÖn trong « vµ trªn thanh c«ng
thøc).

Bíc 3: KÕt thóc nhËp, b»ng c¸ch thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch gâ ENTER

2.2. C¸c kiÓu d÷ liÖu

D÷ liÖu (Data) lµ nh÷ng g× ta ®a vµo trong c¸c « cña b¶ng tÝnh, nã cã thÓ lµ: sè, ch÷,
ngµy th¸ng,…

D÷ liÖu nhËp vµo b¶ng tÝnh Excel b¾t buéc ph¶i lµ mét trong 2 d¹ng: h»ng sè (Constant)
vµ c«ng thøc (Formula).

a) Gi¸ trÞ h»ng sè (Constant Value)

- Lµ nh÷ng trÞ sè, trÞ chuçi, trÞ ngµy, giê.

- H»ng sè cã gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi, trõ khi ta thùc hiÖn viÖc chØnh söa hoÆc thay ®æi
®Þnh d¹ng cña d÷ liÖu.

b) C«ng thøc (Formula)

- Lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ sè, to¹ ®é «, tªn khèi, to¸n tö, hµm,… vµ thêng ®îc b¾t ®Çu bëi
dÊu b»ng (=).

- Gi¸ trÞ trong c«ng thøc sÏ phô thuéc vµo sù thay ®æi néi dung cña nh÷ng d÷ liÖu trong
c«ng thøc ®ã.

2.3. C¸ch nhËp tõng lo¹i d÷ liÖu

a) NhËp d÷ liÖu d¹ng sè (Number)

D÷ liÖu nhËp vµo cã d¹ng nh sau th× ®îc hiÓu lµ d÷ liÖu d¹ng sè:

- D÷ liÖu chØ cã c¸c ký tù sè: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nh¾p
con trá
chuét
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- Con sè cã dÊu chÊm thËp ph©n vµ dÊu ph©n c¸ch hµng ngh×n. DÊu thËp ph©n vµ
dÊu ph©n c¸ch hµng ngh×n theo quy ®Þnh trong Control Panel cña Windows.

- Sè ©m cã thÓ nhËp víi dÊu trõ ®øng tríc hay bao trong hai ngoÆc ®¬n.

- Sè cã ký hiÖu % ®i kÌm. VÝ dô: 10%.

- Con sè cã dÊu ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®i kÌm (dÊu $ ®øng tríc, hoÆc theo quy ®Þnh trong
Control Panel cña Windows).

Chó ý:

 Khi chiÒu dµi cña chuçi sè nhËp vµo nhá h¬n ®é réng cña mét « th× sè sÏ mÆc
nhiªn ®îc thÓ hiÖn ë d¹ng b×nh thêng (General) vµ ®îc tù ®éng canh vÒ bªn ph¶i
cña «.

 NÕu sè ch÷ sè lín h¬n ®é réng cét, cét sÏ tù gi·n réng ra (nÕu cha x¸c ®Þnh ®é
réng cét), sÏ hiÖn d¹ng Scientific (nÕu ®· x¸c ®Þnh ®é réng cét nhng cha ®Þnh d¹ng
sè), hoÆc hiÖn dÊu ##### ®Ó b¸o hiÖu trµn sè. Khi ®ã, ®Ó cã thÓ hiÓn thÞ ®Çy ®ñ, ta chØ
cÇn thay ®æi ®é réng cña cét.

b) NhËp d÷ liÖu d¹ng ngµy vµ giê:

D÷ liÖu nhËp vµo cã c¸c d¹ng nh sau th× ®îc hiÓu lµ d÷ liÖu kiÓu ngµy:

- NhËp theo kiÓu nhËp ngµy th¸ng b×nh thêng víi dÊu ph©n c¸ch ngµy th¸ng lµ -
hoÆc / ®Òu ®îc.

- PhÇn chØ th¸ng cã thÓ lµ sè hoÆc ch÷ tiÕng Anh, cã thÓ viÕt t¾t (tèi thiÓu 3 ký tù)
hoÆc viÕt ®Çy ®ñ tªn th¸ng (kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ thêng).

- Ngµy tríc th¸ng sau hay th¸ng tríc ngµy sau do Control Panel quy ®Þnh.

- NÕu kh«ng ghi n¨m th× mÆc nhiªn cho lµ n¨m hiÖn t¹i.

- NÕu kh«ng cã ghi ngµy, mÆc nhiªn cho lµ ngµy 1.

- D÷ liÖu nhËp vµo cã d¹ng nh sau th× ®îc hiÓu lµ d÷ liÖu kiÓu giê:

- NhËp theo d¹ng: hh:mm:ss (giê:phót:gi©y), hoÆc hh:mm (giê:phót), hoÆc hh: (giê:).

- Cã thÓ thªm AM hoÆc PM ®Ó chØ s¸ng hoÆc chiÒu.

- Cã thÓ kÕt hîp ngµy vµ giê chung víi nhau, c¸i nµo ®øng tríc còng ®îc.

- NÕu kh«ng diÔn gi¶i ra ngµy giê ®îc, Excel sÏ xem d÷ liÖu ®ã lµ d¹ng Text.

Mét sè vÝ dô nhËp ®óng d÷ liÖu kiÓu ngµy giê

30/4/75 30-Apr-75 30 April 1975 30 Apr

Apr 30 30-4-75 30/4 April 75

7:15 7:15 PM 7:15:25 AM 11:55 AM 30/4/75

Chó ý: Trong Excel, thùc chÊt ngµy vµ giê còng lµ sè, nhng ®îc thÓ hiÖn theo h×nh thøc
lµ ngµy-giê.

c) NhËp d÷ liÖu d¹ng chuçi:

D÷ liÖu d¹ng chuçi thêng bao gåm d·y c¸c ký tù (cßn gäi lµ text hay string) bao
gåm c¶ kho¶ng trèng (Space). VÝ dô: "Thñ ®« - Hµ Néi", … Khi nhËp, nÕu Excel kh«ng thÓ
diÔn gi¶i d÷ liÖu ®ã thµnh sè hay ngµy th¸ng th× nã sÏ coi lµ text. Chuçi ®îc tù ®éng canh
tr¸i trong «.
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Chó ý:

 NÕu muèn nhËp d÷ liÖu kiÓu text cã d¹ng sè hay ngµy th¸ng th× ph¶i b¾t ®Çu
b»ng dÊu nh¸y ®¬n (').

 Khi chuçi nhËp dµi h¬n ®é réng cét nã sÏ trµn qua « bªn ph¶i nÕu « s¸t bªn ph¶i
cßn trèng. Cßn nÕu « bªn ph¶i ®· cã d÷ liÖu th× nã sÏ chØ hiÓn thÞ ®îc mét phÇn b»ng
®é réng cña cét, phÇn cßn l¹i bÞ che khuÊt. §Ó thÊy ®îc toµn bé d÷ liÖu trong « cÇn
ph¶i chØnh ®é réng cét b»ng c¸ch gi÷ vµ kÐo chuét trªn biªn ph¶i cña tiªu ®Ò cét theo
híng sang ph¶i.

 Gâ Alt+Enter ®Ó xuèng dßng ngay trong « t¹i vÞ trÝ gâ.

d) NhËp d÷ liÖu d¹ng c«ng thøc:

C«ng thøc trong Microsoft Excel ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu b»ng = , tiÕp theo lµ c¸c
to¸n h¹ng vµ to¸n tö. To¸n h¹ng cã thÓ lµ c¸c gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi ®îc (h»ng), ®Þa chØ «
hay ph¹m vi khèi «, chuçi ký tù, tªn khèi hoÆc c¸c hµm… C«ng thøc cã thÓ cã liªn quan
®Õn c¸c « trªn cïng mét Worksheet, hoÆc c¸c « trªn c¸c sheet trong cïng mét workbook.

C¸c to¸n tö trong c«ng thøc bao gåm:

 To¸n tö sè häc:

To¸n
tö

Tªn VÝ dô nhËp vµo «
KÕt qu¶ hiÖn
trong «

+ Céng =10+5 15

- Trõ =10-5 5

* Nh©n =10*5 50

/ Chia =10/5 2

^ Luü thõa =5^2 25

% PhÇn tr¨m =15/30% 50

 To¸n tö so s¸nh: Dïng ®Ó so s¸nh hai gi¸ trÞ hoÆc biÓu thøc vµ khi ®ã kÕt
qu¶ sÏ chØ lµ §óng (TRUE) hoÆc Sai (FALSE).

To¸n
tö Tªn

VÝ dô nhËp
vµo «

KÕt qu¶ hiÖn
trong «

= B»ng =5=10 FALSE

> Lín h¬n =5>10 FALSE

< Nhá h¬n =5<10 TRUE

>= Lín h¬n hoÆc
b»ng

=5>=10 FALSE

<= Nhá h¬n hoÆc
b»ng

=5<=10 TRUE

<> Kh¸c =5<>10 TRUE
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 To¸n tö nèi chuçi: To¸n tö nèi chuçi & dïng khi cÇn nèi (ghÐp) hai hoÆc
nhiÒu chuçi.

To¸n tö Tªn VÝ dô nhËp vµo « KÕt qu¶ hiÖn trong «

& Nèi 2 chuçi ="Hµ" & "N«i" HµNéi

- Thø tù u tiªn cña c¸c to¸n tö trong c«ng thøc

Gi¸ trÞ kÕt qu¶ cña c«ng thøc phô thuéc vµo thø tù u tiªn gi÷a c¸c to¸n tö cã trong
c«ng thøc. V× vËy, trong c«ng thøc, ta cã thÓ dïng dÊu ngoÆc ®Ó gép c¸c biÓu thøc vµ cã thÓ
thùc hiÖn ®îc c¸c thø tù u tiªn cÇn thiÕt. Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp thø tù u tiªn cña c¸c
to¸n tö trong c«ng thøc:

To¸n tö ý nghÜa

:
To¸n tö tham chiÕu khèi «

(VÝ dô: B1:C3 lµ khèi c¸c « tõ B1 ®Õn C3).

- LÊy sè ©m

% PhÇn tr¨m

^ Luü thõa

* vµ / Nh©n vµ chia

+ vµ - Céng vµ trõ

& Nèi chuçi

= < > <= >= <> So s¸nh

3. ChØnh söa d÷ liÖu trong «

Sau khi nhËp, nÕu cÇn chØnh söa d÷ liÖu trong « th× ph¶i chuyÓn sang chÕ ®é Edit.
ChuyÓn sang chÕ ®é Edit b»ng cachsau:

C¸ch 1: Nh¾p ®óp trªn «. Khi ®ã ®iÓm chÌn sÏ n»m t¹i vÞ trÝ nh¾p ®óp.

C¸ch 2: Nh¾p chuét lªn thanh c«ng thøc t¹i vÞ trÝ cÇn ®iÒu chØnh.

Khi ®ang ë chÕ ®é Edit, mäi thao t¸c (di chuyÓn con trá, chän, chÌn xo¸,…) thùc hiÖn
gièng nh trong so¹n th¶o v¨n b¶n.

4. Xo¸ / Kh«i phôc d÷ liÖu
4.1. Xo¸ d÷ liÖu:

Cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch:

C¸ch 1: Dïng lÖnh Clear hoÆc bÊm phÝm Del.

Bíc 1: Lùa chän « hoÆc ph¹m vi « cÇn xo¸.

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän Clear, chän Contents, hoÆc bÊm chuét ph¶i ®Ó hiÖn
ShortCut Menu, chän Clear Contents, hoÆc nhanh nhÊt lµ bÊm phÝm Del trªn bµn phÝm.



Trang 18

H×nh 2-6: Dïng lÖnh xo¸ d÷ liÖu trªn menu Edit

C¸ch 2: Dïng chuét (Mouse)

Bíc 1: Lùa chän « hoÆc ph¹m vi « cÇn xo¸.

Bíc 2: Di chuyÓn con trá chuét vµo mèc vu«ng nhá ë c¹nh díi bªn ph¶i ph¹m vi
lùa chän. Khi ®ã con trá biÕn thµnh dÊu + .

Bíc 3: BÊm, gi÷ chuét vµ di chuyÓn ngîc vµo ph¹m vi lùa chän theo híng lªn
trªn hoÆc sang tr¸i (Khi ®ã vïng « tÝnh tõ mèc vu«ng ngîc trë lªn sÏ ®¶o mµu) cho ®Õn
khi hÕt ph¹m vi muèn xo¸ th× bu«ng chuét.

4.2. Kh«i phôc d÷ liÖu:

Ta cã thÓ kh«i phôc d÷ liÖu võa bÞ xo¸ b»ng c¸ch vµo menu Edit, chän Undo Clear,
hoÆc bÊm Ctrl+Z.

5. Lu d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh vµo mét tËp tin

 Lu workbook míi cha cã tªn:

D÷ liÖu b¶ng tÝnh sau khi nhËp cÇn ph¶i lu (cÊt gi÷) vµo c¸c thiÕt bÞ lu tr÷, th«ng
thêng lµ trong æ ®Üa cøng. Ta thùc hiÖn nh sau:

Bíc 1: Nh¾p vµo biÓu tîng (Save) trªn thanh c«ng cô chuÈn, hoÆc vµo menu
File, chän Save. Khi ®ã, xuÊt hiÖn hép tho¹i:
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H×nh 2-7: Hép tho¹i Save As

Bíc 2: Trong hép File Name, gâ tªn workbook. Excel tù ®éng g¸n phÇn më réng
lµ .XLS.

Bíc 3: Nh¾p nót Save.
6. §äc l¹i c¸c tËp tin vµo cöa sæ b¶ng tÝnh.

Muèn ®äc l¹i tËp tin b¶ng tÝnh ®· lu trong ®Üa vµo cöa sæ lµm viÖc cña Excel, ta thùc hiÖn
nh sau:

Bíc 1: BÊm vµo nót cã biÓu tîng (Open) trªn thanh c«ng cô chuÈn hoÆc vµo
menu File, chän Open. Hép tho¹i Open sÏ hiÖn ra.
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H×nh 2-8: Hép tho¹i Open.

Bíc 2: KÝch vµo hép Look in ®Ó t×m æ ®Üa hoÆc folder mµ ta muèn më tËp tin
workbook. (HoÆc cã thÓ nh¾p ®óp vµo c¸c folder cã trong cöa sæ hép tho¹i ®Ó t×m ®Õn
folder chøa workbook cÇn më).

Bíc 3: NÕu t×m thÊy, nh¾p vµo tªn file workbook. Khi ®ã tªn workbook sÏ hiÖn
trong hép File Name, bÊm nót Open. HoÆc cã thÓ më nhanh h¬n b»ng c¸ch nh¾p ®óp trªn
file workbook.

Khi ®ã tËp tin workbook sÏ ®îc ®äc vµo cöa sæ lµm viÖc cña Excel.

7. Bµi tËp thùc hµnh

1) T¹o biÓu sau ®©y:

C«ng
ty A

b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007

Quý I Quý II Quý III Quý IV C¶ n¨m Vèn L·i Tû lÖ

M¸y tÝnh 500 350 450 600 15000
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M¸y in 250 300 280 200 12000

M¸y Fax 120 150 200 170 10000

Céng

kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2008

Quý I Quý II Quý III Quý IV C¶ n¨m Vèn L·i Tû lÖ

M¸y tÝnh

M¸y in

M¸y Fax

Céng

a. §Æt c«ng thøc phï hîp vµo c¸c « nh sau cho phÇn KÕt qu¶ kinh doanh n¨m
2004:

- C¶ n¨m = Quý I + Quý II + Quý III + Quý IV.

- Céng =Tæng cña c¶ 3 mÆt hµng (M¸y tÝnh, M¸y in, M¸y Fax).

- L·i = Kinh doanh c¶ n¨m - Vèn (tÝnh cho c¶ KÕt qu¶ lÉn KÕ ho¹ch).

- Tû lÖ = L·i/Vèn100 (tÝnh cho c¶ KÕt qu¶ lÉn KÕ ho¹ch).

b. §Æt c«ng thøc phï hîp vµo c¸c « nh sau cho phÇn KÕ ho¹ch kinh doanh n¨m
2005:

- KÕ ho¹ch c¶ n¨m 2005 = KÕt qu¶ c¶ n¨m 2004  1.20.

- Vèn kÕ ho¹ch 2005 = Vèn kÕt qu¶ n¨m 2004  1.15.

- KÕ ho¹ch cho mÆt hµng M¸y tÝnh vµ M¸y Fax lÊy b»ng 20% cña KÕ ho¹ch c¶ n¨m
cho Quý I, II, III vµ 40% cña KÕ ho¹ch c¶ n¨m cho Quý IV.

- KÕ ho¹ch cho mÆt hµng M¸y in lÊy b»ng 30% cña KÕ ho¹ch c¶ n¨m cho Quý I, II,
III vµ 10% cña KÕ ho¹ch c¶ n¨m cho Quý IV.

c. Thay ®æi mét vµi gi¸ trÞ cña kÕt qu¶ thùc hiÖn Quý IV/2004, quan s¸t sù thay ®æi
cña c¸c « cßn l¹i.

d. ë cét Tû lÖ, nÕu muèn lµm trßn ®Õn 2 sè lÎ th× lµm thÕ nµo ?

2) H·y nhËp vµo mét b¶ng tÝnh sau:
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a. §æi tªn Sheet1 (ngÇm ®Þnh) thµnh KQ_THI (nh¾p ®óp vµo Sheet1, gâ tªn míi).

b. H·y thÓ hiÖn cét ngµy sinh theo d¹ng thêng dïng cña ViÖt Nam lµ:

dd/mm/yyyy (ngµy/th¸ng/n¨m).

b. TÝnh tæng ®iÓm theo c¸ch tÝnh nh sau:

Tæng ®iÓm = §iÓm To¸n (hÖ sè 2) + §iÓm V¨n + §iÓm Ngo¹i ng÷.

c. TÝnh ®iÓm trung b×nh (§TB):

§TB = Tæng ®iÓm /4

d. Lu lªn ®Üa cøng víi tªn Diem_thi_lop_11A.

e. §ãng ch¬ng tr×nh Excel.

f. Gäi l¹i ch¬ng tr×nh Excel. Quan s¸t trªn menu File xem cã thÊy tªn cña file võa
cÊt kh«ng.

g.Më l¹i file Diem_thi_lop_11A vµ söa l¹i mét sè liÖu nµo ®ã (kh«ng lu file).

h. §ãng ch¬ng tr×nh Excel.

Gi÷a ®éng t¸c ®ãng ë môc e. víi ®éng t¸c ®ãng ë môc h. cã g× kh¸c nhau ? Gi¶i
thÝch.
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Bµi 3

Xö lý d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh

1. Di chuyÓn d÷ liÖu

§Ó thùc hiÖn di chuyÓn d÷ liÖu trong mét b¶ng tÝnh, hoÆc gi÷a c¸c b¶ng tÝnh ®ang
më trªn mµn h×nh, cã thÓ chän mét trong nh÷ng c¸ch sau:

1.1. Dïng lÖnh c¾t (Cut) vµ d¸n (Paste) trªn c¸c menu lÖnh

Bíc 1: Lùa chän « hoÆc nhãm « cÇn thùc hiÖn.

Bíc 2: Vµo Menu Edit, chän Cut. Khi ®ã Excel xuÊt hiÖn ®êng viÒn chuyÓn ®éng
xoay quanh khèi « lùa chän vµ hiÓn thÞ th«ng b¸o: Select destination and press ENTER
or choose Paste trªn thanh tr¹ng th¸i.

Bíc 3: Di chuyÓn « lùa chän vµo vÞ trÝ cÇn di chuyÓn ®Õn.

Bíc 4: Vµo Menu Edit, chän Paste

1.2. Chän nót Cut vµ Paste trªn thanh c«ng cô Standard Toolbar (hoÆc bÊm tæ hîp phÝm
Ctrl+X vµ Ctrl+V)

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi « (hoÆc khèi «) chøa d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn.

Bíc 2: Chän nót Cut trªn Standard Toolbar (hoÆc bÊm phÝm Ctrl+X).

Bíc 3: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo ph¹m vi cÇn sao chÐp ®Õn.

Bíc 4: Chän nót Paste trªn Standard Toolbar (hoÆc bÊm phÝm Ctrl+V).

 Khi ta di chuyÓn khèi « lùa chän vµo khu vùc ®ang chøa d÷ liÖu th× Excel sÏ hiÖn
th«ng b¸o:

H×nh 3-1: Hép tho¹i x¸c nhËn ghi ®Ì néi dung « khi di chuyÓn d÷ liÖu

Khi ®ã ta cã thÓ thùc hiÖn:

- Chän OK ®Ó x¸c nhËn viÖc thay thÕ d÷ liÖu cò.

- Chän Cancel ®Ó huû bá viÖc di chuyÓn d÷ liÖu.

 Khi d÷ liÖu trong c¸c « nguån lµ c«ng thøc th× Excel vÉn gi÷ nguyªn c¸c to¹ ®é
trong c«ng thøc.

2. Sao chÐp d÷ liÖu
Khi cÇn sao chÐp d÷ liÖu ®Õn nh÷ng vÞ trÝ kh¸c trong cïng mét b¶ng tÝnh (hoÆc vµo

c¸c b¶ng tÝnh kh¸c), ta chän mét trong nh÷ng c¸ch thùc hiÖn sau:

2.1. Sao chÐp d¹ng b×nh thêng:

a) Sö dông lÖnh Copy vµ Paste trªn Menu

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi « (hoÆc khèi «) chøa d÷ liÖu cÇn sao chÐp.

Bíc 2: Vµo Menu Edit , chän Copy (hoÆc bÊm ShortCut, chän Copy).



Trang 24

Khi ®ã Excel xuÊt hiÖn ®êng
viÒn chuyÓn ®éng xoay quanh
khèi « lùa chän vµ hiÓn thÞ th«ng
b¸o: Select destination and
press ENTER or choose Paste
trªn thanh tr¹ng th¸i.
Bíc 3: Di chuyÓn « hiÖn hµnh

vµo ph¹m vi cÇn sao chÐp ®Õn.

Bíc 4: Vµo Menu Edit, chän
Paste (hoÆc bÊm ShortCut, chän Paste hoÆc bÊm phÝm Enter).

b) Chän nót Copy vµ Paste trªn Standard Toolbar (hoÆc bÊm tæ hîp phÝm Ctrl+C vµ
Ctrl+V)

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi « (hoÆc khèi «) chøa d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn.

Bíc 2: Chän nót Copy trªn Standard Toolbar (hoÆc bÊm phÝm Ctrl+C).

Bíc 3: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo ph¹m vi cÇn sao chÐp ®Õn.

Bíc 4: Chän nót Paste trªn Standard Toolbar (hoÆc bÊm phÝm Ctrl+V).

Lu ý:

 Cã thÓ thùc hiÖn lÖnh Paste nhiÒu lÇn ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau trong b¶ng tÝnh
hoÆc ë nh÷ng b¶ng tÝnh kh¸c nhau.

 §Ó Paste cïng lóc vµo nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau, ta cÇn thùc hiÖn lùa chän ph¹m vi
tríc khi thùc hiÖn lÖnh Paste.

 Khi sao chÐp vµo trong ph¹m vi « ®ang chøa d÷ liÖu th× Excel sÏ tù ®éng thay thÕ
d÷ liÖu míi.

 To¹ ®é ghi trong c«ng thøc cña ph¹m vi nguån sÏ ®îc tù ®éng thay ®æi t¬ng øng
víi to¹ ®é « sao chÐp ®Õn (ngo¹i trõ nh÷ng « ®· ®îc x¸c ®Þnh bëi ®Þa chØ tuyÖt ®èi).

2.2. Sao chÐp d÷ liÖu víi nh÷ng th«ng sè Ên ®Þnh

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi « (hoÆc khèi «) chøa d÷ liÖu cÇn sao chÐp.

Bíc 2: Vµo Menu Edit, chän Copy (hoÆc bÊm ShortCut, chän Copy).

Khi ®ã Excel xuÊt hiÖn ®êng viÒn chuyÓn ®éng xoay quanh khèi « lùa
chän vµ hiÓn thÞ th«ng b¸o: Select destination and press ENTER or
choose Paste trªn thanh tr¹ng th¸i.
Bíc 3: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo ph¹m vi cÇn sao chÐp ®Õn.

Bíc 4: Vµo Menu Edit, chän Paste-Special (hoÆc ShortCut, chän Paste-Special hoÆc
bÊm phÝm Enter).

Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Paste Special:
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H×nh 3-2: Hép tho¹i Paste Special

Bíc 5: Lùa chän nót lÖnh, th«ng sè c¸c to¸n tö cÇn thùc hiÖn trong hép tho¹i víi
c¸c ý nghÜa sau:

Paste:
All Sao chÐp toµn bé (víi tÊt c¶ thuéc tÝnh cã trong «).
Formulas ChØ sao chÐp c«ng thøc (nh phÇn hiÓn thÞ trªn thanh c«ng thøc).
Values ChØ sao chÐp gi¸ trÞ (®óng theo d¹ng hiÓn thÞ trªn «).
Formats ChØ sao chÐp ®Þnh d¹ng Ên ®Þnh trong «.
Comments ChØ sao chÐp c¸c ghi chó trong «.
Validation ChØ sao chÐp gi¸ trÞ hîp lÖ.
All except borders Sao chÐp toµn bé trõ ®êng viÒn cña « hoÆc ph¹m vi «.
Column widths ChØ sao chÐp ®é réng cét.

Operation:
None Sao chÐp vµ thay thÕ gi¸ trÞ trong « nguån.
Add Sao chÐp vµ lÊy gi¸ trÞ « ®Ých céng víi gi¸ trÞ trong « nguån.
Subtract Sao chÐp vµ lÊy gi¸ trÞ « ®Ých trõ gi¸ trÞ trong « nguån.
Multiply Sao chÐp vµ lÊy gi¸ trÞ « ®Ých nh©n víi gi¸ trÞ trong « nguån.
Divide Sao chÐp vµ lÊy gi¸ trÞ « ®Ých chia cho gi¸ trÞ trong « nguån.

Skip blanks Bá qua, kh«ng sao chÐp c¸c « trèng cã trong ph¹m vi nguån.
Transpose Sao chÐp vµ ®æi vÞ trÝ cét (hoÆc dßng) cña ph¹m vi nguån thµnh

dßng (hoÆc cét) trªn ph¹m vi sao chÐp ®Õn.
Paste Link Sao chÐp vµ liªn kÕt víi d÷ liÖu trong ph¹m vi nguån.

Bíc 6: Chän OK.

3. T×m kiÕm vµ thay thÕ d÷ liÖu

3.1. T×m kiÕm d÷ liÖu (Find)

TÝnh n¨ng t×m kiÕm d÷ liÖu cña Excel thêng dïng ®Ó t¨ng tèc ®é xö lý th«ng tin
trªn b¶ng tÝnh. C¸c bíc thùc hiÖn nh sau:

Bíc 1: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo b¶ng tÝnh cÇn thùc hiÖn hoÆc lùa chän ph¹m vi
chøa d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn (khi cÇn giíi h¹n viÖc t×m kiÕm trªn ph¹m vi chØ ®Þnh).

Bíc2: Vµo menu Edit, chän lÖnh Find… (hoÆc bÊm phÝm Shift+F5 hay Ctrl+F).
Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Find:
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H×nh 3-3: Hép tho¹i Find

Bíc 3: NhËp chuçi d÷ liÖu cÇn t×m trong khung Find What.

Bíc 4: Lùa chän vµ thay ®æi c¸c th«ng sè khi cÇn thiÕt:

- Chän trªn khung Search ®Ó thay ®æi híng t×m theo:

+ By Rows: dßng.

+ By Columns: cét.

- Chän trªn khung Look in ®Ó Ên ®Þnh néi dung chuçi d÷ liÖu cÇn t×m theo:

+ Formulas: néi dung hiÓn thÞ trªn thanh c«ng thøc.

+ Values: gi¸ trÞ hiÓn thÞ trong «.

+ Comments: ghi chó trong «.

- Chän th«ng sè Match case khi cÇn t×m chuçi ký tù cã ph©n biÖt ch÷ in hoa hay
ch÷ in thêng.

- Chän th«ng sè Find entire cells only khi cÇn t×m ®óng mét tõ.

Bíc 5: Chän nót:

- Find Next: khi cÇn t×m tõ « hiÖn hµnh ®Õn cuèi b¶ng tÝnh (hoÆc ®Õn cuèi ph¹m vi
Ên ®Þnh). BÊm phÝm Shift vµ chän nót Find Next: nÕu cÇn t×m tõ « hiÖn hµnh vÒ ®Çu b¶ng
tÝnh (hay vÒ ®Çu ph¹m vi Ên ®Þnh).

Chó ý: Khi thùc hiÖn lÖnh Find, sÏ cã hai t×nh huèng x¶y ra:

+ Khi kh«ng ph¸t hiÖn chuçi ký tù cÇn t×m: Excel xuÊt hiÖn hép th«ng b¸o (chän
OK ®Ó ®ãng hép th«ng b¸o vµ chÊm døt lÖnh t×m):

H×nh 3-4: Th«ng b¸o kh«ng t×m thÊy d÷ liÖu cña Excel
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+ Khi ph¸t hiÖn chuçi ký tù cÇn t×m: Excel sÏ di chuyÓn nhanh « hiÖn hµnh vµo «
ph¸t hiÖn ®îc (chän Find Next ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn lÖnh hoÆc nót Close ®Ó chÊm døt lÖnh).

- Chän lÖnh Replace… trªn hép tho¹i ®Ó chuyÓn sang tÝnh n¨ng t×m kiÕm vµ thay
thÕ d÷ liÖu (xuÊt hiÖn hép tho¹i Replace).

3.2. T×m kiÕm vµ thay thÕ d÷ liÖu (Find and Replace)

Bíc 1: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo b¶ng tÝnh cÇn thùc hiÖn hoÆc lùa chän ph¹m vi
chøa d÷ liÖu cÇn thùc hiÖn (khi cÇn giíi h¹n viÖc t×m kiÕm trªn ph¹m vi chØ ®Þnh).

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän lÖnh Replace… (hoÆc bÊm phÝm Ctrl+H). Khi ®ã
xuÊt hiÖn hép tho¹i Replace:

H×nh 3-5: Hép tho¹i Replace

Bíc 3: NhËp chuçi ký tù cÇn t×m trªn khung Find What.

Bíc 4: NhËp chuçi ký tù cÇn thay thÕ trªn khung Replace with.

Bíc 5: Lùa chän vµ thay ®æi c¸c th«ng sè khi cÇn thiÕt:

- Chän trªn khung Search ®Ó thay ®æi híng t×m theo:

+ By Rows: dßng.

+ By Columns: cét.

- Chän th«ng sè Match case khi cÇn t×m chuçi ký tù cã ph©n biÖt ch÷ in hoa
hay ch÷ in thêng.

- Chän th«ng sè Find entire cells only khi cÇn t×m ®óng mét tõ.

Bíc 6: Chän nót

- Find Next: khi cÇn t×m tõ « hiÖn hµnh ®Õn cuèi b¶ng tÝnh (hoÆc ®Õn cuèi ph¹m vi
Ên ®Þnh). BÊm phÝm Shift vµ chän nót Find Next: khi cÇn t×m tõ « hiÖn hµnh vÒ ®Çu b¶ng
tÝnh.

- Replace: thùc hiÖn viÖc thay thÕ d÷ liÖu vµo « t×m ®îc vµ tiÕp tôc viÖc t×m kiÕm
®Õn cuèi ph¹m vi lùa chän (bÊm phÝm Shift vµ chän nót Replace nÕu cÇn thùc hiÖn tõ «
hiÖn hµnh vÒ ®Çu b¶ng tÝnh).

- Replace All: thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm vµ thay thÕ cho tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu t×m thÊy
®îc trong b¶ng tÝnh (hay trong ph¹m vi lùa chän).
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Chó ý: Khi kh«ng nhËp d÷ liÖu thay thÕ (trong bíc 4) th× Excel sÏ t×m vµ thay thÕ bëi
chuçi rçng.

5. Xö lý «, cét, dßng trong b¶ng tÝnh

5.1. ChÌn thªm c¸c «, cét, dßng trèng

Khi cÇn chÌn c¸c «, cét, dßng trèng trªn b¶ng tÝnh, thùc hiÖn nh sau:

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi («, cét, dßng) cÇn thùc hiÖn ë phÝa díi hoÆc bªn ph¶i
cña vÞ trÝ cÇn chÌn.

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän Insert hoÆc gäi ShortCut, sau ®ã chän Insert hay c¸c nót
lÖnh Insert.

Chó ý:

- Khi ph¹m vi thùc hiÖn lµ c¸c « th× Excel sÏ xuÊt hiÖn thªm hép ®èi tho¹i Insert:

H×nh 3-6: Hép tho¹i Insert

Khi ®ã, chän:

Shift Cells Right: ®Ó ®Èy khèi « hiÖn hµnh sang ph¶i khi chÌn.

Shift Cells Down: ®Ó ®Èy khèi « hiÖn hµnh xuèng díi khi chÌn.

Entire Row: ®Ó chÌn c¸c dßng trèng phÝa trªn ph¹m vi lùa chän.

Entire Column: ®Ó chÌn c¸c cét trèng bªn tr¸i ph¹m vi lùa chän.

- Khi ph¹m vi lùa chän lµ c¸c cét, dßng th× Excel sÏ tù ®éng chÌn thªm c¸c dßng trèng
phÝa trªn hoÆc c¸c cét trèng bªn tr¸i.

5.2. Xo¸ c¸c «, cét, dßng

Bíc 1: Lùa chän ph¹m vi («, cét, dßng) cÇn xo¸.

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän Delete hoÆc gäi ShortCut, sau ®ã chän lÖnh Delete
hay c¸c nót lÖnh Delete.

Chó ý: Khi ph¹m vi thùc hiÖn lµ c¸c « th× Excel sÏ xuÊt hiÖn thªm hép ®èi tho¹i Delete:
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H×nh 3-7: Hép tho¹i Delete

Khi ®ã, chän:

Shift Cells Left: ®Ó xo¸ khèi « lùa chän vµ ®«n c¸c « bªn ph¶i sang.

Shift Cells Up: ®Ó xo¸ khèi « lùa chän vµ ®«n c¸c « phÝa díi lªn.

Entire Row: ®Ó xo¸ c¸c dßng trong ph¹m vi lùa chän.

Entire Column: ®Ó xo¸ c¸c cét trong ph¹m vi lùa chän.

- Khi ph¹m vi lùa chän lµ c¸c cét, dßng th× Excel sÏ xo¸ c¸c cét, dßng ë vÞ trÝ thùc
hiÖn vµ tù ®éng ®«n c¸c cét bªn tr¸i sang vµ c¸c dßng ë phÝa díi lªn.

5.5. Thay ®æi ®é réng cét

Khi cÇn thay ®æi ®é réng cña cét hiÖn hµnh hoÆc cña c¸c cét cÇn thùc hiÖn trªn
b¶ng tÝnh, cã thÓ chän mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y:

a) Thay ®æi trÞ sè trong môc lÖnh Menu Format

Bíc 1: Di chuyÓn « lùa chän vµo cét cÇn thùc hiÖn hoÆc lùa chän ph¹m vi chøa
c¸c cét cÇn thùc hiÖn.

Bíc 2: Vµo menu Format, chän Column > Width… Khi ®ã, xuÊt hiÖn hép tho¹i
Column Width:

H×nh 3-8: Hép tho¹i Column Width

Bíc 3: NhËp trÞ sè tuú ý trong kho¶ng 0-255 trªn khung Column width (gi¸ trÞ cã
s½n trong khung lµ mÆc ®Þnh).

Bíc 4: Chän nót OK hoÆc bÊm phÝm Enter.

b) KÐo chuét (drag mouse) trªn ®êng ph©n c¸ch cña tiªu ®Ò cét

Bíc 1: Di chuyÓn con trá chuét vµo ®êng ph©n c¸ch bªn ph¶i cña tªn cét cÇn
thay ®æi ®é réng (trªn thanh tiªu ®Ò cét). Khi ®ã con trá chuét sÏ chuyÓn thµnh .

Bíc 2: Chän

- Drag vÒ híng tr¸i ®Ó thu hÑp ®é réng cét.

- Drag vÒ híng ph¶i ®Ó gia t¨ng ®é réng cét.

- Double Click: ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh ®é réng cét (dùa vµo chuçi
d÷ liÖu dµi nhÊt cã trªn cét).

5.6. Thay ®æi chiÒu cao dßng

Khi cÇn thay ®æi chiÒu cao cña dßng hiÖn hµnh hoÆc cña c¸c dßng cÇn thùc hiÖn
trªn b¶ng tÝnh, cã thÓ chän mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y:
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a) Thay ®æi trÞ sè trong môc lÖnh Menu Format

Bíc 1: Di chuyÓn « lùa chän vµo dßng cÇn thùc hiÖn hoÆc lùa chän ph¹m vi chøa
c¸c dßng cÇn thùc hiÖn.

Bíc 2: Vµo menu Format, chän Row > Height… Khi ®ã, xuÊt hiÖn hép tho¹i Row
Height:

H×nh 3-9: Hép tho¹i Row Height

Bíc 3: NhËp trÞ sè tuú ý trong kho¶ng 0 - 409 trªn khung Row Height (gi¸ trÞ cã
s½n trong khung lµ mÆc ®Þnh).

Bíc 4: Chän nót OK hoÆc bÊm phÝm Enter.

b) KÐo chuét (drag mouse) trªn ®êng ph©n c¸ch cña tiªu ®Ò dßng

Bíc 1: Di chuyÓn con trá chuét vµo ®êng ph©n c¸ch phÝa díi cña tªn dßng (thø
tù dßng) cÇn thay ®æi chiÒu cao (trªn thanh tiªu ®Ò dßng). Khi ®ã con trá chuét sÏ chuyÓn
thµnh .

Bíc 2: Chän:

- Drag vÒ phÝa trªn ®Ó thu hÑp chiÒu cao dßng.

- Drag vÒ phÝa díi ®Ó gia t¨ng chiÒu cao dßng.

- Double Click: ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh chiÒu cao dßng (dùa vµo
chuçi d÷ liÖu cao nhÊt cã trªn dßng).

6. Bµi tËp thùc hµnh

 NhËp d÷ liÖu vµo b¶ng tÝnh. Lu vµo file workbook vµ thö thùc hµnh c¸c thao
t¸c söa d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh sau ®ã ®ãng file workbook l¹i vµ thö tr¶ lêi hai
trêng hîp cã (hoÆc kh«ng) lu c¸c thay ®æi khi ®îc Excel yªu cÇu x¸c nhËn.

 Dïng lÖnh ®iÒn d÷ liÖu tù ®éng c¸c d¹ng kh¸c nhau: cã cïng néi dung, cã néi
dung t¨ng hoÆc gi¶m vµ AutoFill víi trËt tù x¸c ®Þnh.

 Chän vïng, di chuyÓn, sao chÐp vµ d¸n d÷ liÖu.

 Thùc hµnh c¸c thao t¸c chÌn thªm «, dßng vµ cét trªn b¶ng tÝnh.

 Thùc hµnh xo¸ 1 «, nhiÒu « hay cét dßng trong b¶ng tÝnh. Quan s¸t ®Ó hiÓu kh¸i
niÖm "®«n" nªu trong phÇn lý thuyÕt.

 Thay ®æi ®é réng cét vµ chiÒu cao dßng tuú ý.
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Bµi 4
Sö dông hµm

1. Giíi thiÖu vÒ hµm (function)

Hµm (function) ®ù¬c xem nh lµ nh÷ng c«ng thøc ®Þnh s½n nh»m thùc hiÖn c¸c yªu
cÇu tÝnh to¸n nµo ®ã. Trong « chøa hµm, nã sÏ cho kÕt qu¶ lµ mét gi¸ trÞ hay mét chuçi
hoÆc mét th«ng b¸o lçi. PhÇn mÒm Excel cã trªn 300 hµm ®Þnh s½n vµ ®îc ph©n lo¹i thµnh
tõng nhãm.

2. D¹ng thøc tæng qu¸t cña hµm

Hµm ë trong phÇn mÒm Excel cã d¹ng thøc nh sau:

= <Tªn hµm> (®èi sè 1, ®èi sè 2, ..., ®èi sè n)

Trong ®ã:

 <Tªn hµm>: lµ tªn ®îc ®Æt theo quy íc cña Excel.

 ®èi sè : PhÇn lín c¸c hµm trong Excel ®Òu cã ®èi sè. §èi sè cã thÓ lµ c¸c trÞ sè,
chuçi, to¹ ®é «, tªn vïng, c«ng thøc, nh÷ng hµm kh¸c.

Chó ý:

 Hµm ph¶i ®îc b¾t ®Çu b»ng dÊu = (hoÆc dÊu @).

 Tªn hµm nhËp b»ng ch÷ thêng hay ch÷ in hoa ®Òu cã gi¸ trÞ nh nhau.

 §èi sè cña hµm cã thÓ cã hoÆc kh«ng tuú theo hµm, nhng ph¶i ®îc ®Æt trong cÆp
dÊu “(“, “)”. C¸c ®èi sè ®îc ph©n c¸ch bëi dÊu phÈy.

 Trong mét hµm cã thÓ chøa tèi ®a 30 ®èi sè nhng kh«ng ®îc vît qu¸ 255 ký tù.

 Trong hµm kh«ng ®îc chøa ký tù trèng.

 Cã thÓ sö dông hµm ®Ó lµm ®èi sè cho mét hµm kh¸c nhng kh«ng cÇn ph¶i nhËp
dÊu = (hoÆc dÊu @) phÝa tríc tªn hµm ®ã.

3. C¸ch nhËp hµm vµo b¶ng tÝnh

Ta cã thÓ nhËp vµo b¶ng tÝnh tõng hµm riªng biÖt (hoÆc sö dông hµm trong nh÷ng c«ng
thøc hay víi c¸c hµm kh¸c) víi c¸c c¸ch thùc hiÖn nh sau:

- NhËp hµm tõ bµn phÝm.

- Lùa chän hµm trong b¶ng liÖt kª tªn hµm.

3.1. NhËp hµm tõ bµn phÝm

NhËp hµm tõ bµn phÝm gåm c¸c bíc sau:

Bíc 1: Di chuyÓn con trá ®Õn « cÇn nhËp hµm.

Bíc 2: Gâ dÊu = (hoÆc dÊu @).

Bíc 3: NhËp hµm tõ bµn phÝm víi tªn hµm vµ ®èi sè theo ®óng d¹ng thøc quy ®Þnh.

3.2. Lùa chän trong b¶ng liÖt kª tªn hµm

C¸c bíc thùc hiÖn nh sau:

Bíc 1: Di chuyÓn con trá ®Õn « cÇn nhËp hµm.

Bíc 2: Vµo menu Insert, chän Function (hay nhÊn tæ hîp phÝm Shift+F3 hoÆc
chän nót hµm trªn thanh c«ng cô chuÈn).

XuÊt hiÖn hép tho¹i Paste Function:
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H×nh 5-1: Hép tho¹i Paste Function

Bíc 3: Chän nhãm hµm cÇn thùc hiÖn trong khung Function category.

 Khi di chuyÓn thanh s¸ng ®Õn nhãm hµm nµo trong khung Function category,
Excel sÏ liÖt kª danh s¸ch c¸c hµm cã trong nhãm hµm ®ã theo thø tù ch÷ c¸i trong
khung Function name.

Bíc 4: Chän tªn hµm cÇn thùc hiÖn trong khung Function name.

Bíc 5: Chän nót OK.

 Excel sÏ t¾t hép tho¹i vµ chuyÓn tªn hµm lùa chän vµo thanh c«ng thøc.

Bíc 6: NhËp (hoÆc lùa chän) ph¹m vi cho c¸c ®èi sè theo yªu cÇu cña tõng hµm.

Chó ý:

 Trong bíc 4 ta cã thÓ di chuyÓn nhanh thanh s¸ng ®Õn tªn hµm lùa chän trong
khung Function name b»ng c¸ch nhÊn ký tù ®Çu cña tªn hµm cÇn chän.

 Khi cÇn xem thµnh phÇn ®èi sè cña mét hµm trªn thanh c«ng thøc ta cã thÓ nhÊn
phÝm Ctrl-A.

4. B¶ng liÖt kª mét sè hµm th«ng dông

Tªn hµm vµ d¹ng thøc C«ng dông

SUM(number1, number2,...) Tæng nh÷ng gi¸ trÞ sè trong liÖt kª c¸c number

AVERAGE(number1,
number2, ..., number<N>)

TÝnh trung b×nh céng trong liÖt kª

ROUND(Number, Number-digits) Lµm trßn gi¸ trÞ sè ®Õn sè chØ ®Þnh

MAX(Block) TrÞ sè lín nhÊt trong ph¹m vi
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MIN (Block) TrÞ sè nhá nhÊt trong liÖt kª

RANK(number, list, order) T×m thø bËc cña trÞ sè trong mét ph¹m vi

IF(Cound, TrueEx, FalseEx) Ghi biÓu thøc ®óng nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vµ
ngîc l¹i

SUMIF(range,criteria,sum_range) TÝnh tæng theo ®iÒu kiÖn

VLOOKUP(X, Block, Column) T×m mét trÞ trªn cét chØ môc trong khèi khai th¸c vµ
cho trÞ d÷ liÖu ë cét sè chØ ®Þnh

HLOOKUP(X, Block, Row) T×m 1 trÞ trªn dßng chØ môc trong khèi khai b¸o vµ
cho trÞ d÷ liÖu ë dßng sè chØ ®Þnh

Ghi chó:

(1) List: Ph¹m vi liÖt kª

(2) Text: Chuçi ký tù

(3) Number: Gi¸ trÞ sè

(4) Block: Ph¹m vi vïng

(5) X: TrÞ cÇn t×m.

5. Giíi thiÖu mét sè hµm th«ng dông

5.1. Hµm SUM

- C«ng dông: TÝnh tæng c¸c gi¸ trÞ sè trong ph¹m vi.

- D¹ng thøc: = SUM (number1, number2,…number<N>)

Trong ®ã:

● Number: TrÞ sè; to¹ ®é « chøa trÞ sè; ph¹m vi «.

VÝ dô: = SUM(A1:A5)

(TÝnh tæng sè trong ph¹m vi tõ A1 ®Õn A5).

=SUM(A1:A5,C6:C18)

(TÝnh tæng sè trong ph¹m vi tõ A1 ®Õn A5 vµ tõ C6 ®Õn C18).

Ta cã thÓ sö dông nót tÝnh tæng trªn thanh c«ng cô chuÈn ®Ó tÝnh tæng. VÝ dô:
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H×nh 5-2: Sö dông nót tÝnh tæng AutoSum

Lu ý:

 Khi ë trong ph¹m vi chØ ®Þnh cã « chøa gi¸ trÞ #VALUE! th× hµm Sum sÏ cho trÞ
#VALUE!.

 ¤ chøa d÷ liÖu chuçi trong ph¹m vi kh«ng ®îc tÝnh.

 Sè lîng ph¹m vi trong hµm tõ 1 ®Õn 30.

5.2. Hµm AVERAGE

- C«ng dông: TÝnh trung b×nh céng trong ph¹m vi.

- D¹ng thøc: = AVERAGE (number1, number2,…number<N>).

Trong ®ã:

● Number: TrÞ sè; to¹ ®é « chøa trÞ sè; ph¹m vi «.

VÝ dô:

= AVERAGE(B1:B10)

(TÝnh trung b×nh céng trong ph¹m vi tõ B1 ®Õn B10).

= AVERAGE(A1:A10,B6:B16)

(TÝnh trung b×nh céng trong ph¹m vi tõ A1 ®Õn A10 vµ tõ B6 ®Õn B16).

Lu ý:

 Khi ë trong ph¹m vi chØ ®Þnh cã « chøa gi¸ trÞ #VALUE! th× hµm Average sÏ cho trÞ
#VALUE!.

 ¤ chøa d÷ liÖu chuçi hoÆc « trèng trong ph¹m vi kh«ng ®îc tÝnh.

 Sè lîng ph¹m vi trong hµm tõ 1 ®Õn 30.

5.3. Hµm ROUND
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- C«ng dông: TÝnh trßn gi¸ trÞ sè ®Õn <N> sè chØ ®Þnh.

- D¹ng thøc: = ROUND(number, number digits).

Trong ®ã:

● Number: TrÞ sè; to¹ ®é « chøa trÞ sè.
● Number digits (num): sè chØ ®Þnh.
- Sè Num>=0: khi cÇn lµm trßn trÞ Number theo c¸c sè lÎ (bªn ph¶i cña trÞ sè).

- SèNum<0: khi cÇn lµm trßn trÞNumber ®Õn c¸c sè nguyªn (bªn tr¸i cña trÞ sè).

VÝ dô:

= ROUND (1234.54321,2) = 1234.54

= ROUND (1234.54321,0) = 1234

= ROUND (1234.54321,-2) = 1200

Lu ý:

 Gi¸ trÞ sè ngay t¹i vÞ trÝ cña Num (nÕu Num>=0) sÏ ®îc céng thªm 1 khi sè kÕ
cËn bªn ph¶i >=5

 Gi¸ trÞ sè bªn tr¸i vÞ trÝ cña Num (nÕu Num<0) sÏ ®îc céng thªm 1 khi gi¸ trÞ
sè ë ngay vÞ trÝ Num>=5.

5.4. HµmMAX, hµmMIN.

C«ng dông:

= MAX: cho gi¸ trÞ sè cao nhÊt trong ph¹m vi khèi «.

= MIN: cho gi¸ trÞ sè thÊp nhÊt trong ph¹m vi khèi «.

D¹ng thøc:

= MAX(Block)

= MIN(Block)

Trong ®ã:

Block: tªn hoÆc to¹ ®é cña ph¹m vi khèi «.

VÝ dô:

A B C D

1 Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3

2 TuÊn 138 833 599

3 Nga 1212 305 522

4 Minh 1702 59 73

5 S¬n 95 379 379

6 Th¶o 158 1576 1573

=MAX(B3:B5) = 1702

=MAX(A1:D6) = 1702
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=MIN(B3:B6) = 95

=MIN(B4:D4) = 59

=MIN(B1:B6) = 95

Lu ý:

 Nh÷ng d÷ liÖu chuçi vµ ký tù trèng (blank) cã trong ph¹m vi sÏ
kh«ng ®ù¬c tÝnh.

 §èi víi nh÷ng d÷ liÖu d¹ng ngµy ph¹m vi còng ®îc tÝnh dùa vµo trÞ sè tuÇn tù
cña c¸c ngµy ®ã.

 Cã thÓ liªn kÕt nhiÒu thµnh phÇn vµo trong mét hµm, nhng ph¶i ®îc ph©n
c¸ch víi nhau bëi dÊu phÈy.

5.5. Hµm IF

- C«ng dông: Thùc hiÖn biÓu thøc ®óng khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Ên ®Þnh, nÕu kh«ng sÏ
thùc hiÖn biÓu thøc sai.

- D¹ng thøc: =IF(Cond, TrueExpr, FalseExpr)

Trong ®ã:

Cond: biÓu thøc luËn lý (logic) cã gi¸ trÞ ®óng hoÆc sai ®îc dïng lµm ®iÒu kiÖn kiÓm
tra.

TrueExpr: biÓu thøc ®îc sö dông khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn .

FalseExpr: biÓu thøc ®îc sö dông khi kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn.

VÝ dô:

= IF(8=7,4,5) = 5

= IF(B4<100,”YES”,”NO”) = YES (nÕu gi¸ trÞ sè trong B4<100)

= NO (nÕu gi¸ trÞ sè trong B4>100)

= IF(C10=BLOCK,45,50) = 45 (nÕu d÷ liÖu trong « C10 b»ng víi d÷ liÖu trong «
®· ®îc ®Æt tªn tríc lµ Block).

=50 (nÕu kh«ng tho¶ m·n).

Lu ý:

●Mét biÓu thøc cã thÓ bao gåm:
- C¸c trÞ sè, chuçi,

- C¸c to¹ ®é « hoÆc khèi « cÇn tham kh¶o ®Õn.

- C¸c c«ng thøc hµm.

● C¸c chuçi d÷ liÖu ghi trùc tiÕp trªn ®iÒu kiÖn hoÆc ë c¸c biÓu thøc ph¶i ®îc ®Æt
trong cÆp dÊu nh¸y kÐp.

● Cã thÓ kÕt hîp c¸c hµm =IF víi nhau ®Ó kiÓm tra cho nhiÒu trêng hîp nhng kh«ng
vît qu¸ 255 ký tù.

5.6. Hµm VLOOKUP

- C«ng dông: Thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm trÞ X trªn cét chØ môc (cét ®Çu tiªn) cña
khèi khai th¸c vµ cho kÕt qu¶ t¬ng øng trong cét khai th¸c chØ ®Þnh.
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- D¹ng thøc: = VLOOKUP(X, BLOCK, COLUMN)

Trong ®ã:

● X: cã thÓ lµ mét:
- Chuçi,

- Sè,

- Täa ®é « chøa d÷ liÖu sè hay chuçi,

- BiÓu thøc cã kÕt qu¶ lµ mét gi¸ trÞ hay chuçi.

● BLOCK: Ph¹m vi vïng d÷ liÖu cÇn khai th¸c, gåm 2 phÇn:

- Cét chØ môc: B¾t buéc ph¶i lµ cét ®Çu tiªn trong khèi khai th¸c vµ ®îc xÕp theo
thø tù t¨ng dÇn (tõ trªn xuèng díi). Nh÷ng d÷ liÖu trong cét chØ môc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi
trÞ X.

- Nh÷ng cét khai th¸c lµ nh÷ng cét chøa d÷ liÖu cÇn khai th¸c ë bªn ph¶i kÕ cËn
cét chØ môc.

● COLUMN: Sè thø tù cña cét chøa d÷ liÖu trong khèi khai th¸c. §îc tÝnh theo thø
tù tõ tr¸i sang ph¶i vµ b¾t ®Çu tõ sè 1.

VÝ dô: Trong b¶ng phô cÊp ®· quy ®Þnh møc phô cÊp cho tõng chøc vô, ta ph¶i ®èi
chiÕu ®iÒn vµo b¶ng l¬ng chÝnh mét c¸ch tù ®éng (h×nh 5-4).

CÇn dïng c«ng thøc = VLOOKUP(D4, $C$17:$D$20, 2).

Gi¸ trÞ ®Ó tra t×m lµ chøc vô, sÏ chøa trong c¸c « cña cét chøc vô - cét D. Vïng b¶ng ®èi
chiÕu lµ $C$17:$D$20, víi ®Þa chØ tuyÖt ®èi. Cét t×m kÕt qu¶ trong b¶ng ®èi chiÕu lµ cét
PcÊp. Nã lµ cét thø hai trong b¶ng ®èi chiÕu ( B¶ng ®èi chiÕu cã thÓ nhiÒu h¬n 2 cét).

Ta ®iÒn c«ng thøc trªn vµo « ®Çu tiªn E4, sau ®ã tiÕn hµnh sao chÐp xuèng c¸c « díi.
Trong c«ng thøc, ph¶i sö dông ®Þa chØ tuyÖt ®èi ®Ó vïng b¶ng ®èi chiÕu kh«ng thay ®æi.
Excel sÏ thùc hiÖn tra t×m trªn cét chØ môc (quy ®Þnh lµ cét ®Çu tiªn) cña b¶ng ®èi chiÕu vµ
tr¶ vÒ kÕt qu¶ t×m thÊy t¬ng øng trong cét kÕt qu¶.

H×nh 5-4: VÝ dô vÒ sö dông hµm VLOOKUP

= VLOOKUP
(D4,$C$17:$D$20,2)
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Lu ý:

 NÕu X lµ trÞ chuçi: th× ph¶i vµo chuçi chÝnh x¸c víi d÷ liÖu cã trong
cét chØ môc.

 NÕu X lµ trÞ sè: th× ph¶i vµo sè lín h¬n hoÆc b»ng víi trÞ sè nhá nhÊt trong cét
chØ môc. Khi kh«ng t×m thÊy sè chÝnh x¸c, Excel sÏ t×m sè lín vµ gÇn b»ng víi
trÞ X..

 Sè cét khai th¸c: ph¶i lµ trÞ sè lín h¬n hay b»ng 1 vµ kh«ng ®îc lín h¬n sè cét
cã trong khèi khai th¸c.

5.7. Hµm HLOOKUP

- C«ng dông: Thùc hiÖn viÖc t×m kiÕm trÞ X trªn dßng chØ môc (dßng ®Çu tiªn) cña
khèi khai th¸c vµ cho kÕt qu¶ t¬ng øng trong dßng khai th¸c chØ ®Þnh.

- D¹ng thøc: = HLOOKUP(X, BLOCK, ROW)

Trong ®ã:

● X: cã thÓ lµ mét:
- Chuçi,

- Sè,

- To¹ ®é « chøa d÷ liÖu sè hay chuçi,

- BiÓu thøc cã kÕt qu¶ lµ mét gi¸ trÞ hay chuçi.

● BLOCK: ph¹m vi chuçi d÷ liÖu cÇn khai th¸c, gåm 2 phÇn:

- Dßng chØ môc: B¾t buéc ph¶i lµ dßng ®Çu tiªn trong khèi khai th¸c vµ ®îc xÕp
theo thø tù t¨ng dÇn (tõ tr¸i sang ph¶i). Nh÷ng d÷ liÖu trong dßng chØ môc dïng ®Ó ®èi
chiÕu víi trÞ X.

- Nh÷ng dßng khai th¸c lµ nh÷ng dßng nh d÷ liÖu cÇn khai th¸c ë phÝa díi kÕ cËn
dßng chØ môc.

● ROW: sè thø tù cña dßng chøa d÷ liÖu trong khèi khai th¸c. §îc tÝnh theo thø tù
tõ trªn xuèng díi vµ b¾t ®Çu tõ sè 1.

C¸ch sö dông hoµn toµn t¬ng tù nh hµm VLOOKUP.

5.8. C¸c hµm IF lång nhau

C¸c hµm IF cã thÓ xÕp lång nhau, hµm nµy trong hµm kia. ViÖc xÕp lång cã thÓ lªn
®Õn 8 (nghÜa lµ kho¶ng 7 hµm IF cã thÓ xuÊt hiÖn díi d¹ng c¸c ®èi sè trong hµm IF cßn
l¹i).

VÝ dô: Gi¶ sö « A3 chøa ®iÓm thi, ®Ó x¸c ®Þnh xem ®iÓm thi nµy ®¹t Giái, Kh¸,
Trung b×nh hay KÐm (gi¶ thiÕt tõ 8,5 ®iÓm trë lªn lµ Giái, tõ 7 ®Õn cËn 8,5 lµ Kh¸, tõ 5 ®Õn
cËn 7 lµ Trung b×nh, cßn díi 5 lµ KÐm), chóng ta sö dông c¸c hµm IF lång nhau nh sau:

=IF(A3 >= 8.5, “Giái” , IF(A3 > 7, “Kh¸”, IF(A3 > 5, “Trung b×nh”, “KÐm”)))

6. Bµi tËp thùc hµnh

1. Hµm (Function) ë trong Excel lµ g×?

2. H·y cho biÕt d¹ng thøc tæng qu¸t cña hµm.

3. H·y nªu c¸c bíc nhËp hµm tõ bµn phÝm.

4. H·y nhËp mét b¶ng tÝnh nh sau:
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5.

Sö dông c¸c hµm tÝnh trung b×nh céng AVERAGE ®Ó tÝnh ®iÓm trung b×nh cña tõng häc
sinh. Sö dông hµm IF ®Ó x¸c ®Þnh KÕt qu¶ häc tËp:

- Giái nÕu ®iÓm trung b×nh trªn 8

- Kh¸ nÕu ®iÓm trung b×nh tõ 7 ®Õn cËn 8.

- Trung b×nh Kh¸ nÕu ®iÓm trung b×nh tõ 6 ®Õn cËn 7.

- Trung b×nh nÕu ®iÓm trung b×nh tõ 5 ®Õn cËn 6.

- YÕu nÕu ®iÓm trung b×nh tõ 4 ®Õn cËn 5.

- KÐm nÕu ®iÓm trung b×nh díi 4.

6. H·y nhËp vµo mét b¶ng tÝnh sau:

H·y sö dông hµm VLOOKUP ®Ó tÝnh tiÒn thëng cho tõng ngêi.
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Bµi 5

BiÓu ®å

Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ biÓu ®å

BiÓu ®å lµ sù biÓu diÔn d÷ liÖu b»ng h×nh ¶nh, nã gióp ngêi ®äc theo dâi, ph©n tÝch
nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ d÷ liÖu mét c¸ch trùc quan.

Víi Microsoft Excel, chóng ta cã thÓ t¹o ®îc mét biÓu ®å tinh x¶o tõ d÷ liÖu cña
b¶ng tÝnh. Còng cã thÓ dÔ dµng t¹o ra nh÷ng biÓu ®å kh¸c nhau trong b¶ng tÝnh hiÖn hµnh
hoÆc trªn nh÷ng b¶ng tÝnh riªng biÖt. Ngoµi ra víi nh÷ng kh¶ n¨ng phong phó vÒ ®å ho¹
cña Excel, ta cßn cã thÓ t¹o c¸c biÓu ®å víi c¸c d¹ng, c¸c ¶nh ®å ho¹ phong phó vµ ®a d¹ng
kh¸c nhau.

C¸c nhãm, kiÓu biÓu ®å
Excel cung cÊp cho chóng ta rÊt nhiÒu kiÓu biÓu ®å, ®îc ph©n chia thµnh c¸c nhãm

(Chart Type), trong mçi nhãm l¹i cã c¸c kiÓu biÓu ®å thuéc nhãm ®ã (Chart sub-type). Khi
t¹o mét biÓu ®å, tuú theo néi dung cÇn thÓ hiÖn, ta cã thÓ chän kiÓu biÓu ®å cho phï hîp.

§Ó giíi thiÖu vµ lµm quen víi tõng d¹ng biÓu ®å tríc hÕt ta lÊy mét vÝ dô cÇn biÓu
diÔn b¶ng sè sau b»ng biÓu ®å:
VÝ dô: B¶ng theo dâi doanh sè theo c¸c th¸ng cña c¸c c«ng ty 1, c«ng ty 2 vµ c«ng ty 3

C¸c nhãm biÓu ®å (Chart Type) bao gåm:

- Nhãm biÓu ®å d¹ng cét (Column): D¹ng biÓu ®å nµy thêng dïng ®Ó so s¸nh

H×nh 5-1: BiÓu ®å d¹ng cét
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- Nhãm biÓu ®å d¹ng thanh ngang (Bar): D¹ng biÓu ®å nµy gièng biÓu ®å d¹ng cét
nhng quay theo chiÒu ngang .

H×nh 5-2: BiÓu ®å d¹ng thanh ngang.

- Nhãm biÓu ®å d¹ng ®êng (Line): D¹ng biÓu ®å nµy thêng dïng ®Ó theo dâi sù biÕn
thiªn.

H×nh 5-3: BiÓu ®å d¹ng ®êng.

- Nhãm biÓu ®å d¹ng h×nh l¸t b¸nh trßn (Pie): D¹ng biÓu ®å nµy thêng dïng biÓu
diÔn phÇn tr¨m cña mçi thµnh phÇn.
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H×nh 5-4: BiÓu ®å d¹ng l¸t b¸nh trßn.

o Thµnh phÇn cña mét biÓu ®å

Thµnh phÇn chÝnh cña mét biÓu ®å theo d¹ng thøc th«ng thêng gåm cã:

 C¸c ®êng biÓu diÔn d÷ liÖu (Data Series): dïng ®Ó minh ho¹ cho c¸c d÷ liÖu d¹ng
sè liÖu trªn b¶ng tÝnh.

 C¸c trôc (Axes):

+ X (Trôc hoµnh): Thêng dïng ®Ó minh ho¹ cho c¸c d÷ liÖu nh·n trªn b¶ng tÝnh
(Nh c¸c lo¹i mÆt hµng, ®¬n vÞ, mèc thêi gian...).

+ Y (Trôc tung): Trôc th¼ng ®øng vµ vu«ng gãc víi trôc X, ®îc Excel t¹o ra c¨n cø
vµo c¸c sè liÖu cao vµ thÊp nhÊt trong ph¹m vi d÷ liÖu khai b¸o.

 V (Trôc xiªn): T¹o chiÒu s©u (chØ cã trong nh÷ng biÓu ®å 3 chiÒu).

 Tiªu ®Ò cña ®å thÞ (Chart Title): Giíi thiÖu vÒ néi dung chÝnh cña ®å thÞ.

 C¸c tiªu ®Ò cña trôc X,Y (Axis Labels): Giíi thiÖu vÒ néi dung cña trôc X,Y.

 Hép chó thÝch (Legend): C¸c chó thÝch vÒ nh÷ng ®êng biÓu diÔn trªn biÓu ®å.

 C¸c ®êng kÎ líi (Gridlines): Gåm c¸c ®êng kÎ ngang, däc trªn vïng biÓu ®å ®Ó
dÔ dµng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ trªn nh÷ng ®êng biÓu diÔn.

 Ngoµi ra cßn cã c¸c nh·n d÷ liÖu (Data Labels) vµ b¶ng d÷ biÖu (Data Table) mµ
biÓu ®å biÓu diÔn nã.

VÝ dô: BiÓu ®å cét biÓu diÔn doanh sè cña c¸c c«ng ty 1, 2, 3 (h×nh 5-5).
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H×nh 5-5: VÝ dô vÒ c¸c thµnh phÇn cña mét biÓu ®å.

C¸c bíc t¹o biÓu ®å

Tríc khi muèn t¹o mét biÓu ®å míi, cÇn x¸c ®Þnh d÷ liÖu ®Ó biÓu diÔn biÓu ®å b»ng
c¸ch ®äc l¹i (hoÆc t¹o míi nÕu cha cã) b¶ng tÝnh chøa d÷ liÖu ®ã. H·y gi¶ sö vïng d÷ liÖu
ta chän lµ nh sau ®Ó minh häa cho c¸c bíc t¹o biÓu ®å (H×nh 5-6).

H×nh 5-6: Vïng d÷ liÖu minh ho¹ t¹o biÓu ®å

§Ó b¾t ®Çu t¹o mét biÓu ®å ta lµm theo mét trong 2 c¸ch sau:

C¸ch 1: Chän lÖnh Chart… tõ menu Insert.

C¸ch 2: Chän nót Chart Wizard trªn thanh c«ng cô (h×nh 5-7).

Hinh 5-7: Nót Chart Wizard trªn thanh c«ng cô

Tiªu ®Ò biÓu ®å
(Chart Type)

Chó thÝch

Líi (Gridline)
Gi¸ trÞ (Data Label)

Tiªu ®Ò trôc
tung

Nót Chart
Wizard
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C¶ 2 c¸ch trªn, Excel sÏ ®¸p l¹i b»ng c¸ch hiÓn thÞ hép tho¹i Chart Wizard ®Çu tiªn.
Sö dông 4 bíc trong hép tho¹i, Chart Wizard sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó t¹o
mét biÓu ®å.

Bíc1: Chän kiÓu biÓu ®å.

Hép tho¹i Chart Wizard bíc 1 (Chart Wizard – step 1 of 4 – Chart Type) ®îc chØ
ra ë h×nh 5-8 hái ta chän kiÓu ®å thÞ. Ta cã thÓ xem tríc kiÓu ®å thÞ ®îc ¸p dông cho d÷
liÖu b»ng c¸ch nh¾p vµ gi÷ vµo nót gÇn gãc díi bªn ph¶i cña hép tho¹i.

H×nh 5-8: Hép tho¹i bíc 1.
T¹i hép tho¹i bíc 1 cã hai «, mét « cho c¸c kiÓu biÓu ®å ®îc Excel x©y dùng s½n

(Standard Types), mét « cho kiÓu biÓu ®å do ngêi sö dông tù t¹o (Custom Types).

Bíc2: X¸c ®Þnh d÷ liÖu ®Ó vÏ biÓu ®å.

Trong hép tho¹i ë bíc 2 (H×nh 5-9), cÇn b¸o cho Excel c¸c d÷ liÖu ®Ó t¹o biÓu ®å.

Lùa chän kiÓu biÓu ®å trong danh s¸ch
Lùa chän kiÓu biÓu ®å phô
tõ th viÖn

BÊm vµ gi÷ ®Ó xem
kiÓu biÓu ®å ®· lùa
chän

ChuyÓn sanh bíc
tiÕp theo
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H×nh 5-9: Hép tho¹i bíc 2.

Trong h×nh 5-9 Excel ®a ra ®å thÞ gièng nh viÖc t¹o víi 3 chuçi d÷ liÖu (c¸c
series), mçi chuçi cã 5 d÷ liÖu ®îc s¾p xÕp theo hµng. Ba chuçi nµy øng víi: C«ng ty 1,
C«ng ty 2, C«ng ty 3. Cßn mçi chuçi gåm cã 5 d÷ liÖu øng víi: th¸ng 1, th¸ng 2, th¸ng 3,
th¸ng 4, th¸ng 5.

NÕu muèn trë l¹i bíc 1 ®Ó chØnh söa, cã thÓ nh¾p vµo Back ®Ó quay l¹i. Nh¾p Next
®Ó rêi khái bíc 2 khi hoµn thµnh viÖc liªn kÕt d÷ liÖu cho biÓu ®å.

Bíc3: Chän c¸c tuú chän Chart.

Hép tho¹i bíc 3 (Chart Wizard Step 3) bao gåm 6 «. Hép nµy lµ n¬i chän vµ nhËp
c¸c chi tiÕt cÇn hiÓn thÞ trªn biÓu ®å.

C¸c tiªu ®Ò cña biÓu ®å

¤ Tiles cña hép tho¹i bíc 3 nh trong h×nh 5-10 cho phÐp ta Ên ®Þnh mét tiªu ®Ò
biÓu ®å vµ tiªu ®Ò cho c¸c trôc.

Excel hiÓn thÞ v¨n b¶n ®îc sö dông ph«ng ch÷, canh lÒ vµ ®iÓm ®Æt theo mÆc ®Þnh.
C¸c tiªu ®Ò th«ng thêng lµ ®èi tîng hép v¨n b¶n. BÊt cø lóc nµo ta còng cã thÓ ®Æt l¹i
®iÓm ®Æt, canh lÒ, ®Þnh d¹ng vµ hiÖu chØnh l¹i sau khi biÓu ®å ®· ®îc t¹o.
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H×nh 5-10: Hép tho¹i khi nh¾p « Tiles.

HiÓn thÞ hoÆc Èn c¸c trôc to¹ ®é

Cã thÓ hiÓn thÞ hoÆc Èn bÊt kú trôc to¹ ®é nµo ®ã cña biÓu ®å b»ng c¸ch Ên vµo «
Axes. §Ó Èn mét trôc nµo ®ã, cÇn xo¸ hép kiÓm tra t¬ng øng, Chart Wizard sÏ vÏ l¹i mÉu
®Ó chØ ra biÓu ®å cña ta gièng nh kh«ng cã trôc to¹ ®é ®ã (h×nh 5-11).

H×nh 5-11: Hép tho¹i khi nh¾p « Axes.

HiÓn thÞ hoÆc Èn c¸c ®êng kÎ líi

NhËp tiªu ®Ò
biÓu ®å

NhËp tiªu ®Ò
trôc hoµnh

NhËp tiªu ®Ò
ttrôc tung

HiÖn Èn trôc
hoµnh

HiÖn Èn trôc
tung
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C¸c ®êng kÎ líi lµ c¸c ®êng ngang hoÆc däc sÏ gióp x¸c ®Þnh, ø¬c lîng c¸c gi¸
trÞ theo 2 trôc to¹ ®é dÔ dµng. §Ó Èn/ hiÖn c¸c ®êng kÎ líi, vµo « Gridline nh h×nh 5-12,
chän hoÆc xo¸ trong hép kiÓm tra cho c¸c ®êng däc, ngang ta sÏ cho hiÖn hoÆc Èn c¸c
®êng kÎ líi.

H×nh 5-12: Hép tho¹i khi nh¾p « Gridline.

HiÓn thÞ hoÆc Èn c¸c nh·n d÷ liÖu

Chart Wizard cã thÓ g¾n nhiÒu lo¹i nh·n kh¸c nhau cho d÷ liÖu trªn biÓu ®å.

VÝ dô: D¹ng trßn vµ d¹ng vµnh kh¨n cã thÓ hiÓn thÞ ra tû lÖ phÇn tr¨m hay gi¸ trÞ
tuyÖt ®èi hay c¶ hai. Cét trong biÓu ®å ®êng th¼ng cã thÓ cã c¸c nh·n chØ ra gi¸ trÞ t¹i mçi
®iÓm hoÆc nh·n trôc ph©n lo¹i kÕt hîp víi mçi ®iÓm…

§Ó thªm nh·n d÷ liÖu, vµo « Data Labels sau ®ã chän c¸c tuú chän (h×nh 5-13).

HiÖn/Èn c¸c
®êng dãng
xuèng trôc
hoµnh

HiÖn/Èn c¸c
®êng dãng
xuèng trôc
tung
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H×nh 5-13: Hép tho¹i khi nh¾p « Data Labels.

Sau khi x¸c ®Þnh xong c¸c tuú chän cho biÓu ®å, Ên Next ®Ó chuyÓn sang bíc 4.

Bíc 4: QuyÕt ®Þnh n¬i ®Æt biÓu ®å.

Excel cã thÓ ®Æt biÓu ®å: hoÆc nh mét ®èi tîng trªn b¶ng tÝnh, hoÆc trªn mét
trang biÓu ®å ®éc lËp. Hép tho¹i bíc 4 nh trªn h×nh 5-14.

H×nh 5-14: Hép tho¹i bíc 4.
NÕu chän ®Æt biÓu ®å nh mét ®èi tîng trong b¶ng tÝnh ta ®îc biÓu ®å nh h×nh 5-15.

Chän ®Ó ®Æt biÓu ®å trªn mét
trang biÓu ®å ®éc lËp

Chän ®Ó ®Æt biÓu ®å nh mét
®èi tîng ®Æt trong b¶ng tÝnh

§Æt tªn cho trang biÓu ®å ë ®©y

Chän b¶ng tÝnh ®Ó ®Æt biÓu ®å

Chän
c¸c
nh·n
d÷
liÖu
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H×nh 5-15: §Æt biÓu ®å nh mét ®èi tîng trong b¶ng tÝnh.
C¸ch t¹o nhanh mét biÓu ®å:

Ngoµi c¸ch t¹o biÓu ®å theo 4 bíc nh trªn, ta cã thÓ t¹o nhanh mét biÓu ®å vµ ®Æt
ë mét b¶ng tÝnh riªng b»ng c¸ch sau: Chän vïng d÷ liÖu cÇn t¹o biÓu ®å, sau ®ã Ên F11.
Excel sÏ t¹o ra mét biÓu ®å trªn b¶ng tÝnh riªng.

HiÖu chØnh vµ tr×nh bµy biÓu ®å.

Khi cã s½n mét biÓu ®å, chóng ta cã thÓ chØnh söa c¸c h×nh thøc cña nã phï hîp víi
thÞ hiÕu vµ nhu cÇu tr×nh bµy cña ta. ViÖc chØnh söa vµ thay ®æi biÓu ®å ®îc thùc hiÖn qua
menu Chart, hoÆc thanh c«ng cô Chart, hoÆc menu ®éng b»ng viÖc bÊm phÝm ph¶i chuét
trªn biÓu ®å.

o Lµm viÖc víi menu Chart, thanh c«ng cô Chart.

Khi nh¾p chuét vµo mét trang biÓu ®å hoÆc mét ®èi tîng biÓu ®å, Excel sÏ thay
thÕ menu Data b»ng menu Chart, nh h×nh 5-16.
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H×nh 5-16: Excel hiÓn thÞ menu Chart.

Khi muèn hiÓn thÞ thanh c«ng cô Chart, ta vµo menu View, chän Toolbar vµ kÝch
ho¹t thanh c«ng cô Chart, hép tho¹i hiÓn thÞ nh h×nh 5-17.

Víi c¸c c¸ch chän c«ng cô ®Ó söa biÓu ®å nh trªn, ta cã thÓ vµo c¸c môc sau ®Ó
söa:

 Chart Type: HiÖn lªn hép tho¹i nh bíc 1 t¹o míi biÓu ®å.

 Source Data: HiÖn lªn hép tho¹i nh bíc 2 t¹o míi biÓu ®å.

 Chart Option: HiÖn lªn hép tho¹i nh bíc 3 t¹o míi biÓu ®å.

 Location: HiÖn lªn hép tho¹i nh bíc 4 t¹o míi biÓu ®å.

C¸c bíc trªn cho ta söa l¹i tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña biÓu ®å nh khi t¹o nã.
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H×nh 5-17: HiÓn thÞ thanh c«ng cô Chart..

4.2 Thay ®æi kÝch thíc vµ vÞ trÝ biÓu ®å.

NÕu ®Æt biÓu ®å nh mét ®èi tîng trªn b¶ng tÝnh, Excel sÏ t¹o mét biÓu ®å víi kÝch
thíc vµ vÞ trÝ mÆc ®Þnh nh h×nh vÏ 5-18.
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H×nh 5-18: BiÓu ®å trªn b¶ng tÝnh ®îc chän

 Chóng ta cã thÓ kÐo chuét ®Ó ®iÒu chØnh vÞ trÝ vµ kÝch thíc cña biÓu ®å.

 Gi÷ phÝm Ctrl hoÆc phÝm Shift ®Ó duy tr× ®iÒm trung t©m cña biÓu ®å hoÆc hÖ sè co
gi·n cña nã (tû lÖ cña chiÒu dµi vµ chiÒu cao) trong khi kÐo.

 Khi ta ®Þnh l¹i kÝch thíc cña biÓu ®å, Excel sÏ ®iÒu chØnh l¹i kÝch thíc tÊt c¶ c¸c
v¨n b¶n cña biÓu ®å.

 NÕu ta ®Æt biÓu ®å ë mét trang biÓu ®å ®éc lËp, Excel sÏ më nã víi kÝch thíc
chuÈn vµ duy tr× kÝch thíc ®ã kÓ c¶ khi ta phãng to hoÆc thu nhá cöa sæ. Ta cã thÓ
thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ mµn h×nh theo chän lùa, theo ®ã kÝch cì cña biÓu ®å sÏ tù
®éng thay ®æi theo kÝch thíc cña cöa sæ mµn h×nh b»ng c¸ch nh sau: Vµo Option
tõ menu Tool, nh¾p vµo « Chart vµ chän hép Chart size with Window Frame.

o Xo¸ bít c¸c ®êng biÓu diÔn trªn biÓu ®å

Bíc1: Nh¾p chuét chän biÓu ®å cÇn chØnh söa.

Bíc 2: Nh¾p chän ®êng biÓu diÔn cÇn xo¸.

Bíc 3: Ên phÝm Delete.
4. Bµi tËp thùc hµnh

Nh¾p vµ kÐo
®Ó thay ®æi
c¶ ®é réng
vµ ®é dµi
cña biÓu ®å

Nh¾p vµ kÐo
®Ó thay ®æi
®é réng cña
biÓu ®å

Nh¾p vµ kÐo
®Ó thay ®æi
®é dµi cña
biÓu ®å

Di chuyÓn
biÓu ®å b»ng
c¸ch nh¾p vµo
ph¹m vi biÓu
®å vÌ kÐo
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1) LÊy sè liÖu ë b¶ng sau ®Ó t¹o nªn mét b¶ng tÝnh vµ 2 biÓu ®å kh¸c nhau, ®Æt t¹i 2 n¬i
trong b¶ng tÝnh. H·y thö thay ®æi c¸c kiÓu biÓu ®å kh¸c nhau vµ xem kÕt qu¶. H·y thay ®æi
mét sè sè liÖu trong b¶ng vµ quan s¸t sù thay ®æi trong biÓu ®å:

Th¸ng GiÊy Bót¸ m¸y Bót bi

Th¸ng 01 600 250 550

Th¸ng 02 755 290 678

Th¸ng 03 850 420 740

Th¸ng 04 620 350 800

Th¸ng 05 850 380 680

Th¸ng 06 650 440 770

Th¸ng 07 680 290 750

Th¸ng 08 750 320 770

Th¸ng 09 580 330 900

Th¸ng 10 670 350 680

Th¸ng 11 680 370 750

Th¸ng 12 550 345 680

2) Ta cã b¶ng sè liÖu sau ®©y (b¶ng §Çu t cña Mü trùc tiÕp vµo Ch©u ¸). H·y nghÜ c¸ch
t¹o ra mét ®å thÞ ®Ó thÓ hiÖn sè liÖu mét c¸ch trùc quan nhÊt.

§Çu t cña Mü trùc tiÕp vµo Ch©u ¸

Møc ®Çu t míi / n¨m

§VT: TriÖu USD

Níc 1991 1992 1993

NhËt 2306 2159 2428

óc 2954 2951 2704

Hång k«ng 654 717 975

Singapore 730 927 1066

Indonesia 1166 1801 2326

New Zealand 177 194 198

§µi Loan 338 299 289

CH TriÒu Tiªn 238 198 365

Th¸i Lan 413 621 809

Malaysia 919 932 1017

Philippines 187 266 346

Ên §é 23 31 34
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Trung Quèc 154 181 353

C¸c níc kh¸c 308 315 225

(Nguån: Phßng Th¬ng m¹i Hoa Kú)
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Bµi 6

C¬ së d÷ liÖu

1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ C¬ së d÷ liÖu b¶ng tÝnh

1.1. C¬ së d÷ liÖu (Database)

C¬ së d÷ liÖu (CSDL) lµ mét tËp hîp c¸c b¶n ghi CSDL ®îc tæ chøc theo
cÊu tróc cét vµ dßng ®Ó cã thÓ liÖt kª, s¾p xÕp hoÆc truy t×m nhanh chãng c¸c th«ng
tin cã liªn hÖ víi nhau.

Trªn b¶ng tÝnh cña Excel, CSDL lµ mét khèi « gåm:

 Dßng ®Çu dïng ®Ó chøa tªn c¸c trêng d÷ liÖu - Field (hay cßn gäi lµ vïng
tin). §Ó ®¬n gi¶n, díi ®©y sÏ chØ dïng thuËt ng÷ trêng thay cho trêng d÷
liÖu.

 Nh÷ng dßng tiÕp theo dïng ®Ó chøa c¸c b¶n ghi CSDL - Record (hay cßn gäi
lµ c¸c mÉu tin). Díi ®©y còng sÏ gäi ®¬n gi¶n lµ b¶n ghi.

 Trong mét b¶ng tÝnh cã thÓ cã nhiÒu vïng CSDL kh¸c nhau.
 §èi víi Excel 2000 ph¹m vi tèi ®a cña mét CSDL lµ 255 trêng vµ 65535

b¶n ghi.

1.2. B¶n ghi (Record)

B¶n ghi lµ mét tËp hîp cña nh÷ng trêng d÷ liÖu cã liªn quan víi nhau vµ
®îc ghi trªn cïng mét dßng. VÝ dô: M· NV, Hä Tªn, Ngµy sinh, N¬i sinh, … cña
mét nh©n viªn.

1.3. Trêng (Field)

Trêng lµ mét ®¬n vÞ c¬ së trong CSDL dïng ®Ó chøa nh÷ng th«ng tin theo
mét kiÓu nhÊt ®Þnh ë c¸c cét riªng biÖt trong b¶ng tÝnh, trªn ®Çu cña mçi trêng b¾t
buéc ph¶i lµ tªn trêng. VÝ dô d÷ liÖu cña c¸c trêng: NV01, Lª Nam, 12/3/1979,
Hµ Néi,…

D÷ liÖu ghi trong trêng cã thÓ lµ: chuçi ký tù (text), sè (number), ngµy
th¸ng (date), c«ng thøc hay hµm, nhng ph¶i ®ång nhÊt.
1.4. Tªn trêng (Field Name)

Lµ tªn m« t¶ vÒ ®Æc trng cña CSDL trong trêng. Tªn trêng ®îc ®Æt ë
dßng ®Çu cña trêng nh lµ nh÷ng tiªu ®Ò cña cét. VÝ dô: MANV, HOTEN,
NGAYSINH,…

 Tªn cña trêng ph¶i lµ d÷ liÖu d¹ng chuçi ký tù (text), kh«ng ®îc dïng sè
(number), c«ng thøc hay to¹ ®é «…

 Nªn ®Æt tªn ng¾n gän (tèi ®a lµ 255 ký tù), c¸c tªn trêng kh«ng ®îc trïng
lÆp.

2. Sö dông hép ®èi tho¹i Form

2.1. Giíi thiÖu chung vÒ hép ®èi tho¹i Form
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Sau khi t¹o vïng CSDL trªn b¶ng tÝnh, ta nh¾p vµo bÊt kú mét « nµo trong ph¹m
vi trªn, sau ®ã vµo menu Data, chän chøc n¨ng Form. Khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi
tho¹i Form (h×nh 6-1), trong ®ã:

H×nh 6-1
 Dßng ®Çu tiªn lµ tiªu ®Ò Form.
 Bªn tr¸i liÖt kª tÊt c¸ c¸c trêng cã trong vïng CSDL víi nh÷ng khung d÷

liÖu kÕ tiÕp bªn ph¶i (trõ c¸c vïng tªn cã d¹ng c«ng thøc).
 Bªn ph¶i dïng ®Ó giíi thiÖu mét sè b¶n ghi hiÖn hµnh vµ tæng sè b¶n ghi

trong CSDL (hoÆc lµ chÕ ®é Criteria khi chän nót Criteria), phÝa díi lµ
nh÷ng nót lÖnh.

 Gi÷a hép ®èi tho¹i lµ mét thanh cuèn däc dïng ®Ó di chuyÓn ®Õn nh÷ng b¶n
ghi kÕ tiÕp.

2.2. C«ng dông cña nh÷nh nót lÖnh trong hép ®èi tho¹i Form

Tªn nót C«ng dông

New T¹o b¶n ghi míi

Delete Xo¸ b¶n ghi ®îc chän

Restore Kh«i phôc d÷ liÖu võa nhËp hoÆc xo¸ trªn khung d÷ liÖu

Find Prev T×m vÒ phÝa trªn b¶n ghi hiÖn hµnh

Find Next T×m vÒ phÝa díi b¶n ghi hiÖn hµnh

Criteria NhËp ®iÒu kiÖn truy t×m

- Clear: xo¸ ®iÒu kiÖn ghi trong khung d÷ liÖu hiÖn hµnh
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- Form: Trë vÒ hép ®èi tho¹i (d¹ng Form).

Close §ãng hép ®èi tho¹i

Help Xem trî gióp vÒ hép ®èi tho¹i

3. Lµm viÖc víi C¬ së d÷ liÖu

3.1. T¹o C¬ së d÷ liÖu

§Ó t¹o CSDL trong Excel ta tiÕn hµnh nh sau:

Bíc 1: Di chuyÓn ®Õn khu vùc trèng cña b¶ng tÝnh.

Bíc 2: T¹o mét CSDL theo cÊu tróc sau:

o Dßng ®Çu: chøa tªn c¸c trêng, mçi trêng sÏ ®îc ghi trªn tõng cét
riªng biÖt vµ cã ®é réng t¬ng øng.

o Tõ dßng thø hai trë ®i: chøa c¸c b¶n ghi CSDL cÇn thÓ hiÖn trªn
b¶ng tÝnh.

3.2. ChØnh söa C¬ së d÷ liÖu

C¸c thao t¸c chØnh söa CSDL bao gåm: bæ sung, xo¸, di chuyÓn, chØnh söa d÷
liÖu trong b¶n ghi hay trêng CSDL vµ ®îc tiÕn hµnh nh sau:

a) Bæ sung b¶n ghi C¬ së d÷ liÖu
Cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau:

C¸ch 1: Sö dông chøc n¨ng Insert

Bíc 1: Lùa chän mét hay nhiÒu dßng (b¶n ghi) cÇn thùc hiÖn trong ph¹m vi
CSDL ®· t¹o (nh¾p vµo sè thø tù cña dßng trªn ®êng viÒn däc).

Bíc 2: Vµo menu Insert, chän Rows. Excel sÏ tù ®éng chuyÓn c¸c dßng tin
hiÖn hµnh xuèng phÝa díi vµ chÌn c¸c dßng tin míi bæ sung vµo vÞ trÝ ®ã.

C¸ch 2: Sö dông chøc n¨ng Form

Bíc 1: Vµo menu Data, chän chøc n¨ng Form, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi
tho¹i Form (xem h×nh 6-1).

Bíc 2: Chän nót New.

Excel sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi tho¹i chøa c¸c khung rçng ®Ó ngêi sö
dông bæ sung c¸c dßng tin míi (h×nh 6 -2).

H×nh 6-2
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Bíc 3: NhËp d÷ liÖu trªn c¸c trêng. §Ó kÕt thóc viÖc nhËp d÷ liÖu vµo trêng
vµ chuyÓn ®Õn trêng kh¸c ta bÊm phÝm Tab.

Bíc 4: Thùc hiÖn tiÕp c¸c bíc 2 vµ 3 cho c¸c b¶n ghi cÇn bæ sung kh¸c.

Bíc 5: Chän nót Close khi kÕt thóc viÖc bæ sung vµ ®ãng hép tho¹i l¹i, Excel
sÏ bæ sung c¸c dßng tin míi vµo trong b¶ng tÝnh ®îc chän.

b) Bæ sung trêng C¬ së d÷ liÖu
§Ó bæ sung trêng d÷ liÖu ta lµm nh sau:

Bíc 1: Lùa chän mét hoÆc nhiÒu cét cÇn thùc hiÖn trong ph¹m vi CSDL ®· t¹o
b»ng c¸ch nh¾p vµo c¸c ký hiÖu cña cét trªn ®êng viÒn ngang (dßng tiªu ®Ò cét).

Bíc 2: Vµo menu Insert, chän Columns.

Excel sÏ tù ®éng chuyÓn c¸c trêng hiÖn hµnh sang bªn ph¶i vµ chÌn c¸c
trêng trèng vµo vÞ trÝ cña nã.

Bíc 3: NhËp bæ sung tªn trêng vµ d÷ liÖu trong trêng vµo c¸c cét trèng võa
®îc t¹o.

c) Xo¸ b¶n ghi C¬ së d÷ liÖu
§Ó xo¸ b¶n ghi trong CSDL ta cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau:

C¸ch 1: Sö dông chøc n¨ng Delete

Bíc 1: Lùa chän mét hay nhiÒu b¶n ghi cÇn xo¸.

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän chøc n¨ng Delete.

Excel sÏ tù ®éng xo¸ c¸c b¶n ghi ®îc chän vµ chuyÓn c¸c b¶n ghi
phÝa díi lªn

C¸ch 2: Sö dông hép ®èi tho¹i Form

Bíc 1: Vµo menu Data, chän chøc n¨ng Form, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi
tho¹i Form

Bíc 2: Lùa chän b¶n ghi cÇn xo¸.

Bíc 3: Chän nót Delete, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép th«ng b¸o sau (h×nh 6-3).

H×nh 6-3
Bíc 4: Chän nót OK (®Ó x¸c nhËn viÖc xo¸ b¶n ghi), chän Cancel ®Ó huû

bá.

Bíc 5: Thùc hiÖn tiÕp c¸c bíc 3 vµ 4 cho c¸c b¶n ghi cÇn xo¸ kh¸c.

Bíc 6: Chän nót Close ®Ó kÕt thóc lÖnh vµ ®ãng hép ®èi tho¹i.
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3.2.4. Xo¸ trêng C¬ së d÷ liÖu
Bíc 1: Lùa chän mét hay nhiÒu trêng cÇn thùc hiÖn trong ph¹m vi CSDL

®· t¹o.

Bíc 2: Vµo menu Edit, chän Delete.

Excel sÏ tù ®éng xo¸ c¸c trêng trong ph¹m vi lùa chän vµ chuyÓn c¸c trêng
bªn ph¶i vµo vÞ trÝ c¸c trêng võa bÞ xo¸.

3.2.5. ChØnh söa b¶n ghi C¬ së d÷ liÖu
§Ó chØnh söa néi dung c¸c b¶n ghi ta cã thÓ chØnh söa trùc tiÕp trªn b¶ng tÝnh

hoÆc trªn c¸c khung d÷ liÖu cña hép ®èi tho¹i Form (ngo¹i trõ c¸c « c«ng thøc).

3.2.6. Di chuyÓn b¶n ghi hoÆc trêng trong C¬ së d÷ liÖu
Thùc hiÖn t¬ng tù nh lÖnh di chuyÓn vµ chÌn d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh.

3.2.7. T×m kiÔm b¶n ghi tho¶ ®iÒu kiÖn
§Ó t×m kiÕm b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ®ã, ta cã thÓ tiÕn hµnh b»ng c¸ch

sö dông hép ®èi tho¹i Form nh sau:

Bíc 1: Vµo menu Data, chän Form, khi ®ã sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi tho¹i
Form.

Bíc 2: Chän nót Criteria.

Excel sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi tho¹i chøa c¸c khung rçng bªn ph¶i tªn trêng vµ
nót Criteria thay thÕ cho nót Form (h×nh 6-4).

Bíc 3: NhËp nh÷ng ®iÒu kiÖn theo ®óng yªu cÇu trong c¸c khung bªn ph¶i
cña trêng dïng lµm ®iÒu kiÖn.

Bíc 4: BÊm phÝm Enter

Excel sÏ hiÓn thÞ b¶n ghi tho¶ ®iÒu kiÖn (gÇn nhÊt kÓ tõ b¶n ghi hiÖn hµnh ®Õn
cuèi ph¹m vi CSDL trong hép ®èi tho¹i).

H×nh 6-4
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Bíc 5: Chän nót

o Find Prev: ®Ó t×m c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn tríc ®ã (nÕu
cã).

o Find Next: ®Ó t×m c¸c b¶n ghi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn kÕ tiÕp (nÕu
cã).

Bíc 6: Chän nót Close ®Ó hoµn tÊt viÖc t×m kiÕm.

Chó ý:

 §iÒu kiÖn nhËp trong bíc 3 cã thÓ lµ chuçi d÷ liÖu hoÆc sè.
 Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ sö dông c¸c ký tù ®¹i diÖn (* vµ ?), c¸c to¸n tö so

s¸nh (<, <= , >, >= , =, <>).

4. S¾p xÕp c¬ së d÷ liÖu

§Ó s¾p xÕp c¬ së d÷ liÖu trong Excel ta lµm nh sau:

Bíc 1: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo trong ph¹m vi cïng CSDL cÇn s¾p xÕp.

Bíc 2: Vµo menu Data, chän Sort.

Excel sÏ tù ®éng lùa chän ph¹m vi thùc hiÖn (bao gåm toµn bé nh÷ng b¶n ghi
CSDL, kh«ng cã dßng chøa tªn trêng vµ nh÷ng dßng trèng) vµ hiÓn thÞ hép ®èi
tho¹i Sort (h×nh 6-5).

H×nh 6-5: Cöa sæ hép ®èi tho¹i Sort

B¬c 3: Chän trêng dïng lµm c¬ së (vïng kho¸) cho viÖc s¾p xÕp.

o Nh¾p vµo mòi tªn trong khung Sort by ®Ó hiÓn thÞ danh s¸ch tªn trêng.
o Lùa chän tªn trêng trªn danh s¸ch (hoÆc nhËp to¹ ®é cña « chøa tªn

trêng trªn khung Sort by) dïng lµm c¬ së cho viÖc s¾p xÕp, sau ®ã
chän:

+ Ascending: nÕu muèn s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn.

+ Descending: nÕu muèn s¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn.
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Bíc 4: Thùc hiÖn tiÕp viÖc lùa chän trêng lµm c¬ së s¾p xÕp (nh ë bíc 3) trªn
nh÷ng khung Then by (khi muèn s¾p xÕp nh÷ng b¶n ghi bÞ trïng lÆp ë c¸c vïng
kho¸ ®Çu).

Bíc 5: Thay ®æi hoÆc lùa chän th«ng sè khi cÇn thiÕt.

o KhungMy list has:
+ Header row: khi trªn ph¹m vi CSDL cã dßng tiªu ®Ò.

+ No Header row: khi trªn ph¹m vi vïng CSDL kh«ng cã dßng
tiªu ®Ò.

o Nót Options: khi nh¾p vµo nót nµy sÏ xuÊt hiÖn hép ®èi tho¹i Sort
Options (h×nh 6-6).

H×nh 6-6: Cöa sæ hép ®èi tho¹i Sort Options

+ Case sensitive: khi cÇn ph©n biÖt ch÷ thêng hay ch÷ in hoa.

+ Orientation: chän kiÓu s¾p xÕp:

Sort top to bottom: s¾p xÕp tõ trªn xuèng díi (c¸c
dßng).

Sort left to right: s¾p xÕp tõ tr¸i qua ph¶i (c¸c cét)

Bíc 6: BÊm nót OK

Excel sÏ thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp c¸c b¶n ghi CSDL trong ph¹m vi lùa chän
theo nh÷ng vïng kho¸ chØ ®Þnh.

Chó ý:

 Khi thùc hiÖn viÖc khai b¸o vïng CSDL cÇn s¾p xÕp th× trong ph¹m vi
lùa chän ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c trêng liªn hÖ nhng kh«ng ®îc chøa tªn
nh÷ng trêng hay nh÷ng dßng trèng.

 §Ó thùc hiÖn nhanh viÖc s¾p xÕp, ta chØ cÇn di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo
cét dïng lµm vïng kho¸ s¾p xÕp trong ph¹m vi vïng CSDL vµ chän c¸c
nót s¾p xÕp (t¨ng hay gi¶m) trªn thanh c«ng cô Standard.

 Vµo menu Edit, chän Undo Sort ®Ó huû bá viÖc s¾p xÕp CSDL võa míi
thùc hiÖn.

5. TÝnh n¨ng läc d÷ liÖu (Data Filter)
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TÝnh n¨ng läc d÷ liÖu cho phÐp ngêi sö dông t×m kiÕm vµ hiÓn thÞ c¸c th«ng tin
d÷ liÖu theo yªu cÇu nµo ®ã mét c¸ch nhanh chãng.

5.1. Sö dông chøc n¨ng AutoFilter

§Ó läc d÷ liÖu theo c¸ch nµy ta lµm nh sau:

Bíc 1: Di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo trong ph¹m vi cña vïng CSDL.

Bíc 2: Vµo menu Data, chän Filter, chän chøc n¨ng AutoFilter (h×nh 6-7)

Excel sÏ tù ®éng chÌn nh÷ng menu drop-down (xæ xuèng, cã h×nh ) vµo
bªn ph¶i cña tÊt c¶ c¸c tªn trêng trong CSDL (vÝ dô nh trªn h×nh 6-8)

H×nh 6-7: LÖnh AutoFilter

H×nh 6-8

Bíc 3: Nh¾p vµo menu xæ xuèng cña trêng cÇn thùc hiÖn.

Excel sÏ liÖt kª tÊt c¶ c¸c môc tin kh¸c nhau cã trong trêng ®ã.

Bíc 4: Lùa chän môc tin cÇn hiÓn thÞ.
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Excel sÏ läc vµ hiÓn thÞ nh÷ng b¶n ghi CSDL tho¶ m·n yªu cÇu.

Bíc 5: LÆp l¹i c¸c bíc 3 vµ 4 trªn nh÷ng trêng kh¸c ®Ó tiÕp tôc chän läc
d÷ liÖu.

Chó ý:

 Trªn menu xæ xuèng cña c¸c trêng cã c¸c lùa chän sau:
o All: khi cÇn hiÓn thÞ l¹i toµn bé CSDL.
o Top 10: nÕu chØ muèn hiÓn thÞ 10 b¶n ghi ®Çu tiªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn

läc.
o Custom: khi muèn läc vµ hiÓn thÞ c¸c b¶n ghi theo c¸c lùa chän kh¸c.

 Khi cÇn hiÓn thÞ l¹i toµn bé b¶n ghi CSDL th× vµo menu Data, chän Filter,
chän chøc n¨ng Show all.

 Khi cÇn hiÓn thÞ l¹i toµn bé b¶n ghi CSDL vµ huû bá nh÷ng menu drop-down
ta vµo menu Data, chän Filter, råi chän AutoFilter.

5.3. Quy íc vÒ c¸ch ghi ®iÒu kiÖn

5.3.1. S¬ ®å vÒ nh÷ng trêng hîp ghi ®iÒu kiÖn

§iÒu kiÖn

§¬n Hçn hîp

D÷ liÖu lo¹i
chuçi ký tù

(text)

D÷ liÖu lo¹i sè
(number)

D÷
liÖu
lo¹i
c«ng
thøc

Cïng trêng Kh¸c trêng

ChÝnh
x¸c

Kh«ng
chÝnh
x¸c

ChÝnh
x¸c

Kh«ng
chÝnh
x¸c

D÷ liÖu sè
D÷ liÖu
chuçi

§iÒu
kiÖn
Vµ

§iÒu
kiÖn
HoÆc

§iÒu
kiÖn
Vµ

§iÒu
kiÖn
HoÆc

§iÒu
kiÖn
HoÆc

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

5.3.2. B¶ng tãm t¾t c¸ch ghi ®iÒu kiÖn theo tõng môc ®iÒu kiÖn

Môc ®iÒu kiÖn C¸ch ghi ®iÒu kiÖn

(a) 1. NhËp ký tù canh biªn, dÊu b»ng (=).

2. NhËp chuçi d÷ liÖu chÝnh x¸c.

(b) NhËp nh÷ng ký tù ®Çu kÕt hîp víi ký tù ®¹i diÖn (dÊu * hay
dÊu ?).

(c) NhËp sè chÝnh x¸c.

(d) Sö dông víi c¸c to¸n tö so s¸nh <,<=,>,>=,=,<>

(e) 1. Trªn vïng ®iÒu kiÖn ph¶i t¹o thªm 1 trêng (cã tªn kh¸c
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víi tÊt c¶ c¸c tªn trêng cña vïng khai th¸c).

2. DÊu = to¹ ®é cña c¸c trêng trong b¶n ghi ®Çu ë vïng khai
th¸c, to¸n tö so s¸nh.

(f) T¹o thªm 1 trêng thø hai vµ ghi ®iÒu kiÖn trªn cïng mét
dßng

(g) Ghi ®iÒu kiÖn trªn hai dßng riªng biÖt

(h) Ghi ®iÒu kiÖn trªn hai dßng riªng biÖt

(i) Ghi ®iÒu kiÖn trªn cïng mét dßng

(j) Ghi ®iÒu kiÖn trªn hai dßng riªng biÖt

6. Bµi tËp thùc hµnh

1) H·y t¹o CSDL b¶ng tÝnh theo mÉu sau:

B¶ng chi tiÕt doanh thu

ST
T L¸i xe

M· x
e Tªn xe Sè Km

§¬n
gi¸ Thµnh tiÒn Gi¶m gi¸ Ph¶i tr¶

1 TrÇn Nam VT Vina Taxi 20 6500 ? ? ?

2
NguyÔn
An ET Airport Taxi 100 6000 ? ? ?

3 Hå Thanh VT Vina Taxi 60 6500 ? ? ?

4
Ph¹m
Hïng MT

Mai Linh
Taxi 120 5500 ? ? ?

5 Lª Khanh ET Airport Taxi 34 6000 ? ? ?

6 §ç HËu MT
Mai Linh
Taxi 180 5500 ? ? ?

7 Vò Dòng VT Vina Taxi 250 6500 ? ? ?

Sau ®ã h·y ®iÒn gi¸ trÞ vµo c¸c « cã dÊu ?, trong ®ã cét Thµnh tiÒn ®îc tÝnh
nh sau:

Thµnh tiÒn=Sè Km*§¬n gi¸.

Cét Gi¶m gi¸ ®îc tÝnh nh sau:

- NÕu xe ®i tõ 100 ®Õn díi 200 Km th× ®¬n gi¸ gi¶m 5%.

- NÕu xe ®i tõ 200 Km trë lªn th× ®¬n gi¸ gi¶m 10%, cßn l¹i kh«ng
gi¶m.

Cét Ph¶i tr¶ ®îc tÝnh nh sau: Ph¶i tr¶=Thµnh tiÒn-Gi¶m gi¸.

2) T¹o CSDL theo mÉu sau:
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STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Tuæi GT To¸n Tin Trung
b×nh

XÕp
lo¹i

Häc
bæng

XÕp
thø

1 Lª V¨n Hïng 1/30/1978 27 Nam 4 7 5.8 TB 0 8

2 Bïi Thanh B×nh 8/16/1977 28 Nam 9 10 9.6 XuÊt s¾c 200 1

3 Hoµng V¨n Doanh 12/5/1976 29 Nam 5 8 6.8 Kh¸ 50 6

4 NguyÔn Hång Anh 4/23/1968 37 Nam 9 8 8.4 Giái 100 3

5 Lª Thuý V©n 11/21/1970 35 N÷ 7.5 9 8.4 Giái 100 3

6 Ph¹m ThÞ B×nh 8/21/1980 25 N÷ 4 9 7 Kh¸ 50 5

7 Hoµng ThÞ Kim Ng©n 5/12/1975 30 N÷ 10 8 8.8 Giái 100 2

8 NguyÔn Quang Kh¸nh 2/26/1971 34 Nam 6 7 6.6 Kh¸ 50 7

9 NguyÔn ThÞ Loan 9/18/1977 28 N÷ 5 4 4.4 KÐm -100 9

10 Bïi ThÞ Thu 5/1/1973 32 N÷ 3 5 4.2 KÐm -100 10

Sau ®ã h·y s¾p xÕp l¹i danh s¸ch theo c¸c yªu cÇu sau:

- S¾p xÕp danh s¸ch theo thø tù t¨ng dÇn cña tuæi, nÕu cã cïng tuæi th× Nam
®øng tríc, N÷ ®øng sau.

- S¾p xÕp l¹i danh s¸ch theo thø h¹ng (cét xÕp thø), ai cã thø h¹ng cao ®øng
tríc, nÕu cã cïng thø h¹ng th× ai cã ®iÓm m«n Tin cao h¬n ®øng tríc.

3) T¹o CSDL theo mÉu sau:

STT M· SV Hä vµ tªn GT To¸n Tin §TB XÕp lo¹i Häc
bæng

1 A01 Lª Quang Hïng Nam 4 7 6.0 TB

2 B01 TrÇn Thanh B×nh N÷ 6 8 7.3 Kh¸ 100.0

3 B02
NguyÔn Ngäc
V©n N÷ 8 9 8.7 Giái 100.0

4 C01 Ph¹m V¨n B×nh Nam 9 10 9.7 XuÊt s¾c 100.0

5 A02 Lª Quèc Doanh Nam 5 8 7.0 Kh¸ 100.0

6 C03 T¹ BÝch Loan N÷ 5 4 4.3 KÐm

7 A03 D¬ng Tó Anh Nam 9 6 7.0 Kh¸ 100.0

8 B04 §Æng Hoµi Thu N÷ 4 10 8.0 Giái

9 B03 NguyÔn Kh¸nh Nam 6 7 6.7 Kh¸

10 A04 §ç Thanh Ng©n N÷ 10 8 8.7 Giái 100.0

Sau ®ã thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

- Läc ra danh s¸ch sinh viªn n÷ xÕp lo¹i Giái.

- Läc ra danh s¸ch sinh viªn cã M· SV b¾t ®Çu lµ A vµ giíi tÝnh (GT) lµ Nam.

- Läc ra danh s¸ch sinh viªn n÷ cã M· SV kÕt thóc lµ 01 ®¹t häc bæng 100.
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Bµi 7

In B¶ng TÝnh

1. In b¶ng tÝnh hiÖn hµnh

Sau khi xö lý tÝnh to¸n vµ tr×nh bµy, trang trÝ xong c¸c d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh, ®Ó
in nhanh toµn bé d÷ liÖu cã trªn b¶ng tÝnh hiÖn hµnh, chän mét trong nh÷ng c¸ch
thùc hiÖn nh sau:

C¸ch 1: Sö dông nót Print, Print Preview trªn Standard Toolbar

Bíc 1: T¹o míi hoÆc më tËp tin chøa d÷ liÖu cÇn in vµo mµn h×nh b¶ng tÝnh
hiÖn hµnh.

Bíc 2: Chän mét trong 2 nót sau:

Nót Print Preview: ®Ó xem trang in trªn mµn h×nh tríc khi in.

Nót Print: ®Ó in nhanh b¶ng tÝnh hiÖn hµnh.

C¸ch 2: Sö dông lÖnh Print trªn Menu
Bíc 1: T¹o míi hoÆc më tÖp tin chøa d÷ liÖu cÇn in vµo mµn h×nh b¶ng tÝnh

hiÖn hµnh.

Bíc 2: Vµo menu File, chän Print… (hoÆc bÊm tæ hîp phÝm Ctrl+P). Khi
®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Print (h×nh 7-1):

H×nh 7-1: Hép tho¹i Print.
Bíc 3: Lùa chän thay ®æi c¸c th«ng sè khi cÇn thiÕt (xem híng dÉn chi tiÕt

ë c¸c phÇn sau).

Bíc 4: Chän nót OK ®Ó in b¶ng tÝnh.
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Khi ®ã Excel xuÊt hiÖn hép th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng in hiÖn hµnh vµ tù ®éng
chuyÓn toµn bé d÷ liÖu cã trong b¶ng tÝnh hiÖn hµnh ra m¸y in

§Ó huû bá viÖc in ®ang thùc hiÖn, cã thÓ bÊm nót Cancel.

Khi sö dông nót Print, ta kh«ng thÓ lùa chän ®îc c¸c th«ng sè cÇn thiÕt.

2. HiÓn thÞ trang in trªn mµn h×nh

Tríc khi thùc hiÖn viÖc in d÷ liÖu trong b¶ng tÝnh hiÖn hµnh ra giÊy, chóng
ta nªn kiÓm tra l¹i néi dung vµ h×nh thøc cña d÷ liÖu trªn mµn h×nh trang in. Trong
mµn h×nh trang in, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh: Phãng to, thu nhá tû lÖ
hiÓn thÞ trang in, ®iÒu chØnh kÝch thíc c¸c lÒ tr¸i, ph¶i, trªn, díi cña trang in vµ
cña vïng HEADER vµ FOOTER…
2.1. Lµm viÖc víi mµn h×nh trang in

Bíc 1: T¹o míi hoÆc ®äc l¹i tËp tin workbook chøa d÷ liÖu cÇn in vµo mµn
h×nh b¶ng tÝnh hiÖn hµnh.

Bíc 2: Chän mét trong c¸c c¸ch thùc hiÖn sau:

- Chän nót Print Preview trªn Standard Toolbar.

- Vµo menu File, chän lÖnh Print Preview.

Bíc 3: Sau khi thùc hiÖn, xuÊt hiÖn mµn h×nh hiÓn thÞ toµn bé trang in hiÖn
hµnh (h×nh 7-2).

H×nh 7-2:Mµn h×nh hiÓn thÞ toµn bé trang in hiÖn hµnh
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2.2. Phãng to, thu nhá tû lÖ hiÓn thÞ trang in

Khi cÇn phãng to thu nhá mµn h×nh trang in, cã thÓ chän nót Zoom hoÆc di
chuyÓn con trá chuét (cã h×nh chiÕc kÝnh lóp) vµo vÞ trÝ cÇn hiÓn thÞ vµ nh¾p chuét.

C¸c nót lÖnh trong mµn h×nh trang in:

 Next: HiÓn thÞ nh÷ng trang in kÕ tiÕp (nÕu cã).

 Previous: HiÓn thÞ nh÷ng trang in tríc ®ã (nÕu cã).

 Zoom: Phãng to/thu nhá tû lÖ cña mµn h×nh trang in.

 Print…: Thùc hiÖn lÖnh in, chuyÓn vµo hép tho¹i Print.

 Setup…: ChuyÓn vµo hép tho¹i Page Setup.

 Margins: §iÒu chØnh c¸c lÒ vµ ®é réng cét.

 Page Break Preview: Xem ng¾t trang in.

 Close: §ãng mµn h×nh trang in vµ trë vÒ mµn h×nh b¶ng tÝnh.

 Help: Xem gióp ®ì vÒ c¸c nót lÖnh trong mµn h×nh trang in.

Mét sè lu ý:

 Khi kh«ng cã nh÷ng trang in kÕ tiÕp (hoÆc tríc ®ã) th× nh÷ng nót lÖnh
Next, Previous sÏ bÞ mê.

 BÊm phÝm Enter (hoÆc phÝm mòi tªn xuèng) cã thÓ thay cho phÝm Next.

 BÊm phÝm mòi tªn lªn thay cho phÝm Previous.

 BÊm phÝm Home ®Ó hiÓn thÞ trang in ®Çu vµ End ®Ó hiÓn thÞ trang in
cuèi.

2.3. §iÒu chØnh kÝch thíc c¸c lÒ cña trang in, vïng Header/Footer vµ ®é réng
cét trªn mµn h×nh trang in

Bíc 1: Chän nót Margins trªn mµn h×nh in. Sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn c¸c mèc
vu«ng ë c¸c lÒ tr¸i, lÒ ph¶i, trªn, díi cña trang in, vïng Header/Footer vµ ë hai bªn
cét d÷ liÖu.

Bíc 2: Rª chuét trªn nh÷ng mèc vu«ng hoÆc ®êng kÎ cña lÒ hoÆc cét cÇn ®iÒu
chØnh kÝch thíc, trªn dßng cuèi cña mµn h×nh trang in sÏ xuÊt hiÖn trÞ sè cña c¸c
kÝch thíc, ta quan s¸t c¸c thay ®æi vµ th¶ nót chuét nÕu thÊy ®· ®îc kÝch thíc
mong muèn. Excel sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh trang in theo c¸c kÝch thíc míi (H×nh 7-
3).
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H×nh 7-3: §iÒu chØnh kÝch thíc c¸c lÒ trang, vïng Header/Footer vµ ®é réng cét
trªn mµn h×nh trang in.

3. Lùa chän, thay ®æi c¸c d¹ng thøc cña trang in.

3.1. Thay ®æi c¸c d¹ng thøc cña trang in

Bíc 1: Vµo Menu File chän Page Setup (hoÆc chän nót Setup… trong
hép tho¹i Print preview). Khi ®ã, xuÊt hiÖn hép tho¹i Page Setup (H×nh 7-4).

H×nh 7- 4: Hép tho¹i Page Setup (Page Tab).

C¨n chØnh lÒ
tr¸i

C¨n chØnh
Header

C¨n chØnh lÒ
trªn

C¨n chØnh lÒ
ph¶i

C¨n chØnh lÒ
díi

C¨n chØnh
Footer
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Bíc 2: Lùa chän vµ Ên ®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thùc hiÖn trªn c¸c Tab:

 Page Tab:
- Orientation: ®Ó thay ®æi chiÒu in (chän Portrait: in theo chiÒu
däc cña trang giÊy, chän Landscape: in theo chiÒu ngang cña trang
giÊy).

- Scaling: thay ®æi kÝch cì d÷ liÖu trong trang in. Tû lÖ mÆc
®Þnh lµ 100% (cã gi¸ trÞ thay ®æi tõ 10 ®ªn 400%).
- Paper size: ®Ó thay ®æi kÝch cì giÊy in.

- Print Quality: ®Ó thay ®æi chÊt lîng in (sè chÊm ®iÓm trªn
mét inch).
- First Page Number: Ên ®Þnh sè trang in b¾t ®Çu.

 Margins Tab: ®Ó thay ®æi kho¶ng c¸ch c¸c trang lÒ cña trang in vµ
kho¶ng c¸ch ®Çu trang ch©n trang (h×nh 7-4).
Trong ®ã:

- Top : Trªn.
- Bottom : Díi.
- Left : Tr¸i.
- Right : Ph¶i.
- Header : §Çu trang.
- Footer : Ch©n trang.
- Center on page: canh d÷ liÖu theo: Horizontally: chiÒu ngang
trang in; Vertically: chiÒu däc trang in.

- Options: c¸c lùa chän kh¸c.
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H×nh 7- 5:Margins Tab cña hép tho¹i Page Setup

 Header/Footer Tab: tiªu ®Ò ®Çu vµ cuèi trang in (xem chi tiÕt
trong môc Header/Footer sÏ tr×nh bµy riªng díi ®©y).

 Sheet Tab: (H×nh 7-6).

H×nh 7-6: Hép tho¹i Page Setup (Sheet Tab).

Trong ®ã:

- Print Area: lùa chän khèi in trªn b¶ng tÝnh hiÖn hµnh (nhËp to¹ ®é
trªn khung hoÆc rª chuét trªn ph¹m vi lùa chän trong b¶ng tÝnh hiÖn hµnh).

- Print Titles: chØ ®Þnh cét hoÆc dßng d÷ liÖu dïng lµm tiªu ®Ò cho c¸c
cét hoÆc dßng trªn b¶ng tÝnh.

- Print:

Gridlines: bËt/t¾t c¸c ®êng kÎ líi ph©n c¸ch ë trong trang in.

Black and White: bËt/t¾t chÕ ®é in ®en tr¾ng (kh«ng in c¸c mµu nÒn).

Draft Quality: bËt/t¾t viÖc in nhanh (chÊt lîng in b×nh thêng).

Row and Column headings: bËt/t¾t viÖc in ký hiÖu cét vµ sè thø tù
dßng trªn trang in.

- Page Order: thùc hiÖn in b¶ng tÝnh:

Down, then over: tõ trªn xuèng díi vµ qua ph¶i.

Over, then Down: tr¸i sang ph¶i vµ xuèng díi.

Bíc 3: Chän nót

o OK: KÕt thóc viÖc khai b¸o, lùa chän nh÷ng th«ng sè cÇn thùc hiÖn
vµ ®ãng hép tho¹i Page Setup.

o Cancel: huû bá lÖnh vµ ®ãng hép tho¹i Page Setup.

o Print Preview: xem trang in trªn mµn h×nh.
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3.2. In tiªu ®Ò ®Çu trang (Header), cuèi trang (Footer) cña trang in

§Ó thªm th«ng tin cho nh÷ng trang in, ta dïng chøc n¨ng in tiªu ®Ò ®Çu trang
vµ cuèi trang ®Ó in nh÷ng dßng d÷ liÖu t¹i c¸c vÞ trÝ t¬ng øng cña trang in.

a) T¹o tiªu ®Ò ®Çu, cuèi trªn trang in

Bíc 1: Vµo Menu File chän Page setup, chän Tab Header/Footer. Sau
khi chän sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i (h×nh 7-7).

H×nh 7-6: Hép tho¹i Page Setup (Header/Footer Tab).

Bíc 2: Chän

o Nh¾p vµo menu xæ xuèng (bªn c¹nh hép) ®Ó hiÖn ra nh÷ng tiªu ®Ò cã
s½n trªn khung Header/Footer, sau ®ã nh¾p chuét trªn tiªu ®Ò lùa
chän.

o Cã thÓ chän nót Custom Header hay nót Custom Footer ®Ó t¹o c¸c
tiªu ®Ò theo ý riªng. Sau khi chän sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i (h×nh 7-7).

H×nh 7-8: ChØnh söa néi dung cña Header/Footer.

Bíc 3: Di chuyÓn vµo c¸c khung d÷ liÖu cÇn nhËp (tr¸i, gi÷a, ph¶i) t¬ng
øng víi nh÷ng vÞ trÝ trªn trang in. Chän:

o NhËp/chØnh söa néi dung d÷ liÖu.

Chän tiªu ®Ò
trong combo
box.
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o NhËp/xo¸ c¸c m· cÇn thùc hiÖn hoÆc nhËp trùc tiÕp c¸c m· tõ bµn
phÝm).

Chän nót OK (®ãng hép tho¹i Header/Footer).

Chän nót OK (®ãng hép tho¹i Page setup).

ý nghÜa c¸c nót h×nh tîng/m· lÖnh trong hép tho¹i Header/Footer

3.4. Ên ®Þnh/huû bá viÖc ph©n trang trªn b¶ng tÝnh

Trong Excel, viÖc ph©n trang ®îc thùc hiÖn tù ®éng dùa vµo kÝch thíc cña
trang in. Tuy nhiªn, ta cã thÓ Ên ®Þnh viÖc ph©n trang ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt trªn
b¶ng tÝnh theo chiÒu ngang, chiÒu däc hoÆc c¶ hai.

a) Thùc hiÖn viÖc ph©n trang ë vÞ trÝ chØ ®Þnh trong b¶ng tÝnh

Bíc 1: Chän vÞ trÝ cÇn thùc hiÖn nh sau:

o Dßng phÝa díi cña vÞ trÝ cÇn ph©n trang theo chiÒu ngang.
o Cét bªn ph¶i cña vÞ trÝ cÇn ph©n trang theo chiÒu däc.
o Dßng phÝa díi vµ cét bªn ph¶i cña vÞ trÝ cÇn ph©n trang theo chiÒu

ngang vµ chiÒu däc.
Bíc 2: Vµo Menu Insert chän lÖnh Page Break.

T¹i vÞ trÝ vµo lÖnh xuÊt hiÖn c¸c ®êng ph©n trang (h×nh 7-8).

H×nh 7-9

Nót Tªn nót M· C«ng dông

Font Thay ®æi Font cña
tiªu ®Ó

Page Number &[Page] Ghi sè trang hiÖn
hµnh

Total Pages &[Pages] Ghi tæng sè trang
in

Date &[Date] Ghi ngµy hÖ thèng

Time &[Time] Ghi giê hÖ thèng

Filename &[File] Ghi tªn tËp tin
workbook hiÖn

Tab &[Tab] Ghi tªn b¶ng tÝnh
hiÖn hµnh

§êng
ph©n trang
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b) Huû bá viÖc ph©n trang trªn b¶ng tÝnh

Bíc 1: Lùa chän toµn bé b¶ng tÝnh hoÆc di chuyÓn « hiÖn hµnh vµo phÝa
díi hay bªn ph¶i cña ng¾t trang cÇn huû bá.

Bíc 3: VµoMenu Insert chän Remove Page Break.

4. Lùa chän/thay ®æi c¸c th«ng sè cña m¸y in

4.1. Lùa chän m¸y in

Bíc 1: Vµo menu File chän Print… (hoÆc vµo menu File, chän Page
Setup…, chän Print…). Sau khi thùc hiÖn sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i Print gièng nh
c¸c môc trªn. Th«ng tin c¸c m¸y in ®îc cµi ®Æt sÏ hiÖn trong khung Printer (h×nh
7-10).

H×nh 7-10: Khung Printer trªn hép tho¹i Print

Bíc 2: Lùa chän m¸y in sö dông

Bíc 3: Chän nót OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i.

4.2. §iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¸y in tríc khi in

Bíc 1: Chän nót Properties trong khung Printer cña hép tho¹i Print. Sau
khi lùa chän sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i cho phÐp ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¸y in
(h×nh 7-11).

Lùa chän
m¸y in

§iÒu chØnh th«ng
sè m¸y in
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H×nh 7-11: Lùa chän c¸c th«ng sè cña m¸y in

Bíc 2: Lùa chän c¸c Tab Paper, Graphics, Fonts, vµ Device Options Ên
®Þnh c¸c th«ng sè cÇn thay ®æi.

Bíc 3: Chän nót OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i.

5. Bµi tËp thùc hµnh

1) Lµm hoµn chØnh c¸c néi dung cña c¸c bµi tËp tríc hoÆc ®äc vµo mµn h×nh
Excel nh÷ng tËp tin workbook ®· ®îc xö lý vÒ néi dung.

2) Tr×nh bµy vµ trang trÝ d÷ liÖu trªn c¸c b¶ng tÝnh cho dÔ ®äc, dÔ in ra ®Çy ®ñ
vµ hîp lý; ®Æt lÒ vµ ®iÒu chØnh trang in sao cho c©n ®èi vµ ®Ñp m¾t.

3) Thùc hµnh in c¸c b¶ng tÝnh.
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PhÇn hai

PhÇn mÒm tr×nh chiÕu
MICROSOFT POWERPOINT
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Më ®Çu
 B¹n lµ sinh viªn muèn tr×nh bµy néi dung bµi tËp lín, ®å ¸n tèt nghiÖp tríc

héi ®ång b¶o vÖ?

 B¹n lµ gi¸o viªn muèn c¶i tiÕn bµi gi¶ng, t¹o høng thó, hÊp dÉn cho häc sinh

khi tiÕp thu kiÕn thøc trùc quan, sinh ®éng h¬n?

 B¹n lµ c¸n bé muèn tr×nh bµy b¸o c¸o c«ng tr×nh cña m×nh tríc ®ång nghiÖp?

 B¹n lµ nhµ khoa häc muèn chia sÎ nh÷ng ý tëng, nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn

cøu cña m×nh trong nh÷ng diÔn ®µn, héi th¶o?

 Vµ dï b¹n lµ ai, khi b¹n muèn tr×nh bµy mét vÊn ®Ò nµo ®ã tríc ®¸m

®«ng,…

Microsoft PowerPoint sÏ gióp b¹n thùc hiÖn viÖc ®ã mét c¸ch dÔ dµng mµ hiÖu qu¶.

Microsoft PowerPoint ®îc sö dông rÊt réng r·i trong ho¹t ®éng tr×nh diÔn,
thuyÕt tr×nh, b¸o c¸o. Ngoµi ra, PowerPoint cßn ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong viÖc
hç trî qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, häc tËp trong nhµ trêng. §©y lµ c«ng cô h÷u hiÖu gióp
gi¸o viªn truyÒn t¶i kiÕn thøc cho häc sinh mét c¸ch nhanh nhÊt, trùc quan vµ dÔ
tiÕp thu nhÊt.

Cã thÓ nãi, PowerPoint lµ c«ng cô ®ãng vai trß quan träng trong viÖc øng dông
kÜ thuËt c«ng nghÖ vµo qu¸ tr×nh ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc trong nhµ trêng.

Microsoft PowerPoint lµ mét phÇn mÒm trong bé phÇn mÒm Office cña h·ng
Microsoft, c¸c phiªn b¶n hiÖn cã cña Microsoft PowerPoint lµ PowerPoint 97,
2000, 2002, XP vµ 2003. Sau ®©y, chóng ta sÏ t×m hiÓu Microsoft PowerPoint víi
phiªn b¶n 2000.
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Bµi 1

GIíI THIÖU, T¹O TR×NH DIÔN Vµ QU¶N LÝ slide

I. Khëi ®éng vµ tho¸t khái PowerPoint

1. C¸ch khëi ®éng PowerPoint

Cã nhiÒu c¸ch ®Ó khëi ®éng phÇn mÒm PowerPoint. Tuú vµo môc ®Ých c«ng viÖc, së
thÝch hoÆc sù tiÖn dông mµ b¹n cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó khëi
®éng:

C¸ch 1. Chän lÖnh trong menu Start cña Windows nh sau:

Start ProgramsMicrosoft PowerPoint

C¸ch 2. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu tîng cña phÇn mÒm
PowerPoint trªn thanh c«ng cô hoÆc trªn mµn h×nh nÒn cña Windows.

Hép tho¹i ®Çu tiªn cña PowerPoint xuÊt hiÖn (h. 2.1), cho phÐp chän híng lµm viÖc:

H×nh 2.1

 Open an existing presentation: ®Ó më mét tÖp tr×nh diÔn ®· cã (chØ dïng
c¸ch nµy khi b¹n ®· cã nh÷ng tÖp tr×nh diÔn trªn m¸y);

 AutoContent Wizard: gióp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn theo nh÷ng mÉu cã s½n víi
néi dung vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã;

 Design Template: ®Ó t¹o mét tÖp tr×nh diÔn míi sö dông mét mÉu ®Þnh d¹ng
cã s½n trong th viÖn cña PowerPoint;

 Blank presentation: cho phÐp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn míi.
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2. Tho¸t khái m«i trêng lµm viÖc

B¹n cã thÓ thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó tho¸t khái m«i trêng lµm viÖc
PowerPoint:

 Chän lÖnh File  Exit;

hoÆc

 Nh¸y nót Close trªn thanh tiªu ®Ò cña cöa sæ PowerPoint;

hoÆc

 NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Alt + F4.

II. T¹o tr×nh biÓu diÔn míi

B»ng c¸ch chän môc ë hép tho¹i ®Çu tiªn, hép tho¹i New
Slide xuÊt hiÖn, cho phÐp chän mÉu tr×nh bµy cho mét trang tr×nh diÔn (Slide):

H×nh 2.2. Hép tho¹i New Slide

Danh s¸ch Choose an AutoLayout: chøa c¸c mÉu tr×nh bµy mét Slide mµ b¹n cã thÓ
chän. Nh¸y chuét ®Ó chän mét mÉu nµo ®ã råi nh¸y nót OK ®Ó tiÕp tôc. Mµn h×nh
lµm viÖc chÝnh (h. 2.3) cña PowerPoint xuÊt hiÖn nh sau:
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H×nh 2.3

Mµn h×nh lµm viÖc chÝnh cña PowerPoint th«ng thêng bao gåm n¨m thµnh phÇn:

 Trang tr×nh diÔn (Slide): Lµ n¬i thiÕt kÕ, tr×nh bµy néi dung c¸c trang tr×nh
diÔn. Mçi tÖp tr×nh diÔn (Presentation) cã thÓ bao gåm nhiÒu trang tr×nh
diÔn (Slide). T¹i mçi thêi ®iÓm, mµn h×nh chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®îc mét trang
tr×nh diÔn ®Ó thiÕt kÕ. B¹n cã thÓ sö dông c¸c c«ng cô so¹n th¶o (t¬ng tù
Word) ®Ó tr×nh bµy c¸c th«ng tin ë Slide;

 B¶ng chän (menu): Chøa c¸c lÖnh ®Ó gäi tíi c¸c chøc n¨ng cña PowerPoint
trong khi lµm viÖc. B¹n ph¶i dïng chuét ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh nµy hoÆc sö
dông tæ hîp phÝm t¾t ®Ó thùc hiÖn nhanh c¸c lÖnh;

 HÖ thèng thanh c«ng cô: Bao gåm mét sè thanh c«ng cô, mçi thanh c«ng cô
chøa c¸c nót lÖnh thêng dïng ®Ó phôc vô mét lo¹i c«ng viÖc nµo ®ã;

 Ghi chó (note): Gióp b¹n ghi l¹i nh÷ng chó thÝch cho tõng Slide. §iÒu nµy
lµ cÇn thiÕt khi b¹n khã cã thÓ nhí ®îc tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin xung quanh
cho tõng Slide;

 Danh s¸ch c¸c Slide ®· t¹o: Cho phÐp chuyÓn nhanh ®Õn mét Slide b»ng
c¸ch nh¸y chuét.

Ngoµi ra, trong khi ®ang lµm viÖc víi PowerPoint, b¹n còng cã thÓ sö dông mét
trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó t¹o mét tÖp tr×nh diÔn míi:

 Thùc hiÖn lÖnh FileNew…

hoÆc

 Nh¸y nót New trªn thanh c«ng cô chuÈn;

hoÆc

B¶ng chän Thanh
c«ng cô

Danh s¸ch c¸c
Slide ®· t¹o

Ghi chó cho
Slide hiÖn thêi

Slide, n¬i chøa c¸c th«ng tin
cÇn tr×nh diÔn.
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 NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl+N.

TiÕp theo, thùc hiÖn tr×nh bµy néi dung cho Slide míi nµy:

H×nh 2.4

NhËp th«ng tin cho hai tiªu ®Ò cña Slide nµy. MÉu tr×nh bµy Slide nµy chØ cã hai tiªu
®Ò lµ do viÖc b¹n chän mÉu ®ã ë hép tho¹i New Slide. Tuy nhiªn b¹n còng cã thÓ
chän c¸c mÉu kh¸c cho phï hîp víi tõng trang tr×nh diÔn. Sau khi nhËp th«ng tin
xong, néi dung Slide ®Çu tiªn cã thÓ nh sau:

H×nh 2.5

III. Më vµ lu tÖp tr×nh diÔn

1. Më tÖp tr×nh diÔn ®· cã

§Ó më mét tÖp tr×nh diÔn ®· cã, b¹n cã thÓ thùc hiÖn mét trong c¸c c¸ch sau:

 Thùc hiÖn lÖnh FileOpen...

hoÆc

 NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl+O.

Hép tho¹i Open xuÊt hiÖn nh sau:
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H×nh 2.6. Hép tho¹i Open

H·y t×m th môc chøa tÖp tr×nh diÔn cÇn më, chän tÖp, cuèi cïng nh¸y nót
®Ó më tÖp.

2. Lu tÖp tr×nh diÔn

§Ó lu tÖp tr×nh diÔn ®ang lµm viÖc, cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau:

 Thùc hiÖn lÖnh FileSave...

hoÆc

 Nh¸y nót Save trªn thanh c«ng cô Standard;
hoÆc

 NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl+S.

H×nh 2.7

SÏ cã hai kh¶ n¨ng x¶y ra:

- NÕu lµ tÖp tr×nh diÔn míi (cha lu), hép tho¹i Save As (h. 2.7) xuÊt hiÖn, cho phÐp
lu tµi liÖu nµy víi tªn míi b»ng c¸ch gâ tªn tÖp vµo môc File name, råi nh¸y nót
Save ®Ó lu tÖp tr×nh diÔn.

- NÕu tÖp tr×nh diÔn cña b¹n ®· ®îc lu, khi thùc hiÖn lÖnh Save nh÷ng thay ®æi trªn
tÖp sÏ ®îc lu l¹i lªn ®Üa.

Chän tÖp
tr×nh diÔn
cÇn më!

Gâ tªn tÖp
vµo ®©y!
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Chó ý: §Ó tr¸nh mÊt d÷ liÖu khi gÆp c¸c sù cè mÊt ®iÖn hay nh÷ng trôc trÆc cña m¸y tÝnh, b¹n
nªn thùc hiÖn thao t¸c lu tµi liÖu thêng xuyªn trong khi lµm viÖc.

IV. C¸c chÕ ®é hiÓn thÞ tr×nh diÔn

B¹n cã thÓ sö dông chøc n¨ng tr×nh diÔn Slide ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó
thùc hiÖn chøc n¨ng nµy:

 Nh¸y chuét lªn nót Slide Show ë gãc díi bªn ph¶i mµn h×nh:

H×nh 2.8

hoÆc

 Thùc hiÖn lÖnh Slide Show ;

hoÆc

 NhÊn phÝm F5 trªn bµn phÝm.

Trang tr×nh diÔn ®îc hiÓn thÞ trªn toµn bé mµn h×nh cã thÓ nh sau:

H×nh 2.9

NÕu b¶n tr×nh diÔn cã nhiÒu Slide, chuyÓn ®Õn Slide tiÕp theo trong khi tr×nh diÔn
b»ng c¸ch nh¸y chuét hoÆc nhÊn phÝm Enter.

Muèn tho¸t khái chÕ ®é tr×nh diÔn ®Ó trë vÒ chÕ ®é thiÕt kÕ, nhÊn phÝm ESC hoÆc
nh¸y nót ph¶i chuét vµ chän End Show.

Bµi tËp vµ thùc hµnh

1. Thùc hµnh c¸c thao t¸c:

- Khëi ®éng, tho¸t khái phÇn mÒm Microsoft PowerPoint;

- T¹o tÖp tr×nh diÔn ®¬n gi¶n vµ lu tÖp lªn ®Üa;

- ChuyÓn sang chÕ ®é tr×nh diÔn, tho¸t khái chÕ ®é tr×nh diÔn;

- §ãng, më tÖp tr×nh diÔn.

2. H·y m« t¶ c¸c thµnh phÇn chÝnh trªn mµn h×nh lµm viÖc cña PowerPoint.

3. H·y nªu c¸ch t¹o b¶n tr×nh diÔn b»ng c¸ch dïng AutoContent Wizard.

4. Thùc hµnh trªn líp: H·y t¹o hai Slide theo c¸c néi dung sau:

- Slide 1: Chia 12 häc sinh thµnh hai nhãm lµm viÖc, mçi nhãm theo mét chñ ®Ò nµo ®ã. Tr×nh bµy
Slide díi d¹ng:

Nh¸y chuét lªn ®©y ®Ó
tr×nh diÔn!
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Chia nhãm

Danh s¸ch
nhãm 2

…..

Danh s¸ch
nhãm 1

…..

- Slide 2: Ph©n c«ng c«ng viÖc cho mçi nhãm vµ tr×nh bµy theo mÉu díi ®©y:

Ph©n c«ng c«ng viÖc

Nhãm 2
…..

Nhãm 1
…..
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Bµi 2

T¹O C¸C HIÖU øNG CHUYÓN §éNG, CHUYÓN TIÕP
I. Xö lÝ c¸c Slide

1. Thªm mét Slide

§Ó thªm mét Slide vµo tÖp tr×nh diÔn ®ang më, b¹n lµm nh sau:

Bíc 1. Thùc hiÖn lÖnh Insert hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+M.

Hép tho¹i New Slide xuÊt hiÖn cho phÐp b¹n chän mÉu tr×nh bµy Slide míi:

H×nh 2.10

Bíc 2. Chän mét mÉu råi nh¸y nót OK, mét Slide míi ®· ®îc chÌn vµo tÖp
tr×nh diÔn.

ý nghÜa mét sè biÓu tîng trªn hép tho¹i New Slide nh sau:

ChÌn mét dßng v¨n b¶n ®· ®îc ®Þnh d¹ng s½n;
ChÌn dßng v¨n b¶n d¹ng liÖt kª b»ng kÝ hiÖu (bullet);
ChÌn danh s¸ch d¹ng bullet;

ChÌn h×nh ¶nh;

ChÌn s¬ ®å tæ chøc;

ChÌn biÓu ®å (chart);

ChÌn b¶ng d÷ liÖu (table).

2. Di chuyÓn gi÷a c¸c Slide

§Ó chuyÓn ®Õn mét Slide, b¹n cã thÓ thùc hiÖn mét trong hai c¸ch sau:

C¸ch 1. Nh¸y chuét lªn Slide cÇn chuyÓn ®Õn trong danh s¸ch c¸c Slide ë ng¨n bªn
tr¸i mµn h×nh;

C¸ch 2. Dïng chuét di chuyÓn thanh cuén däc ë bªn ph¶i mµn h×nh.
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H×nh 2.11

3. Xo¸ mét Slide

§Ó xo¸ mét Slide khái tÖp tr×nh diÔn, b¹n lµm nh sau:

Bíc 1. Nh¸y nót ph¶i chuét
lªn Slide cÇn xo¸ trong danh
s¸ch c¸c Slide, ë ng¨n bªn
tr¸i mµn h×nh;

Bíc 2. Chän Cut hoÆc nhÊn
phÝm Delete.

H×nh 2.12

II. T¹o hiÖu øng chuyÓn ®éng cho c¸c ®èi tîng trªn Slide

Mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña PowerPoint lµ kh¶ n¨ng thiÕt lËp c¸c hiÖu øng
®éng (Animation effect). Víi c¸c hiÖu øng nµy, th«ng tin trªn Slide cña b¹n sÏ sinh
®éng h¬n, hÊp dÉn vµ thu hót ngêi theo dâi h¬n. Tuy nhiªn, b¹n còng kh«ng nªn
qu¸ l¹m dông c¸c hiÖu øng ho¹t ho¹ nµy, tr¸nh cho ngêi theo dâi c¶m thÊy nhµm
ch¸n.

§Ó t¹o hiÖu øng ho¹t ho¹, b¹n thùc hiÖn lÖnh Slide shows , hép tho¹i
Custom Animation cã thÓ xuÊt hiÖn nh sau:

C¸ch 1. Nh¸y
chuét lªn Slide

C¸ch 2.
Di chuyÓn thanh

cuén däc!

1. Nh¸y nót ph¶i chuét

2. Chän Cut (hoÆc nhÊn
phÝm Delete)
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H×nh 2.13

Danh s¸ch Check to animate slide objects lµ danh s¸ch c¸c ®èi tîng trªn Slide.
Muèn thiÕt lËp hiÖu øng cho ®èi tîng nµo, b¹n ph¶i chän nã trong danh s¸ch nµy.

Chó ý: H·y quan s¸t mµn h×nh bªn c¹nh ®Ó biÕt ®èi tîng ®ang ®îc chän.

ThÎ Effect gióp thiÕt lËp hiÖu øng ho¹t ho¹ cho ®èi tîng ®ang ®îc chän ë danh
s¸ch Check to animate slide objects. C¸ch thiÕt lËp nh sau:

 Hép cho phÐp chän kiÓu hiÖu øng. VÝ dô, Fly t¹o hiÖu øng bay,
Split t¹o hiÖu øng ph©n nhá,…

 Hép dïng ®Ó chän híng chuyÓn ®éng ®èi tîng.

 Hép ®Ó chän nh¹c nÒn khi ®èi tîng xuÊt hiÖn.

Chó ý: Nh¸y nót Preview ®Ó xem tríc kÕt qu¶ mçi khi thiÕt lËp hiÖu øng.

III. T¹o hiÖu øng chuyÓn ®éng tù ®éng ®èi tîng trªn Slide

Trong cöa sæ Custom Animation b¹n chän thÎ Order & Timing:

H×nh 2.14

ThÎ Order & Timing cho phÐp thiÕt lËp thø tù tr×nh diÔn c¸c ®èi tîng trªn Slide:
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 C¸c ®èi tîng ®îc ®¸nh sè 1, 2,... trong danh s¸ch Animation order. §èi
tîng nµo ®øng tríc (cã sè hiÖu nhá h¬n) sÏ xuÊt hiÖn tríc. Tuy nhiªn,
b¹n cã thÓ thay ®æi thø tù nµy b»ng c¸ch sö dông c¸c nót Move;

 Môc Start animation gióp thiÕt lËp sù kiÖn ®Ó tr×nh diÔn c¸c ®èi tîng trªn
Slide:

- Chän On mouse click ®Ó hiÓn thÞ vµ tr×nh diÔn ®èi tîng nµy trªn Slide, b¹n
ph¶i nh¸y chuét;

- NÕu nhËp thêi gian vµo « Automatically th× sau kho¶ng thêi gian ®ã, ®èi
tîng sÏ tù ®éng tr×nh diÔn (kh«ng ph¶i nh¸y chuét).

Cuèi cïng nh¸y nót Preview ®Ó xem tríc hiÖu øng ®· thiÕt lËp vµ nh¸y nót OK ®Ó
hoµn tÊt c«ng viÖc.

IV. T¹o hiÖu øng chuyÓn tiÕp vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c Slide

Khi tr×nh diÔn, viÖc chuyÓn gi÷a c¸c Slide còng gióp ngêi theo dâi biÕt ®îc ®iÓm
b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña mét Slide. §Ó t¹o hiÖu øng nµy, ta thùc hiÖn lÖnh Slide Show
Slide Transition... ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i:

H×nh 2.15

 Môc Apply to selected slides cho phÐp b¹n chän kiÓu hiÖu øng, hiÖu øng
®îc chän sÏ tù ®éng g¾n cho Slide hiÖn t¹i.

 Môc Modify transition gióp chän tèc ®é (Speed) thùc hiÖn vµ ©m thanh
(Sound) cho hiÖu øng.

 Môc Advance Slide chän c¸ch chuyÓn gi÷a c¸c Slide:

- Chän On mouse click: nh¸y chuét ®Ó chuyÓn tíi Slide tiÕp theo;

- NhËp sè gi©y vµo « Automatically after ®Ó sau tõng ®ã gi©y phÇn mÒm sÏ
tù ®éng chuyÓn tíi Slide tiÕp theo.

 Nh¸y nót Apply to All Slides nÕu b¹n muèn ¸p dông c¸ch chuyÓn nµy cho tÊt c¶
c¸c Slide trong tÖp tr×nh diÔn.

Bµi tËp vµ thùc hµnh

1. Cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó xo¸ mét Slide khái tÖp tr×nh diÔn? H·y nªu tõng bíc trong mçi c¸ch
®ã.

2. Nªu c¸c bíc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ho¸n ®æi vÞ trÝ hai Slide víi nhau.
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3. ThiÕt lËp kho¶ng thêi gian tù ®éng chuyÓn gi÷a c¸c Slide (vÝ dô sau 10 gi©y).

4. Thùc hµnh trªn líp: T¹o tÖp tr×nh diÔn gåm n¨m Slide, chñ ®Ò tù chän, thùc hiÖn tr×nh diÔn tù
®éng, kho¶ng thêi gian gi÷a hai Slide lµ 8 gi©y.

C¸c bíc thùc hiÖn:

a) Dïng mÉu thiÕt kÕ cã s½n ®Ó t¹o tÖp tr×nh diÔn:

- Nh¸y chän Task Pane trªn b¶ng chän View ®Ó hiÓn thÞ ng¨n c«ng viÖc New
Presentation;

- Nh¸y chän From Design Template ®Ó hiÓn thÞ ng¨n Slide Design víi nhiÒu mÉu thiÕt kÕ
cã s½n;

- Nh¸y chän mét mÉu tr×nh bµy phï hîp víi néi dung cÇn tr×nh diÔn.

b) NhËp néi dung cho Slide:

- Trong ng¨n Slide, nh¸y chuét vµo « Click to add title ®Ó nhËp tiªu ®Ò cho b¶n tr×nh
diÔn;

- Nh¸y chuét vµo « chøa Click to add text ®Ó nhËp néi dung tr×nh diÔn.

c) Thªm Slide míi:

- Nh¸y nót New Slide trªn thanh c«ng cô, xuÊt hiÖn nhiÒu mÉu Slide trèng.

- Chän mét mÉu tr×nh bµy Slide tiÕp theo phï hîp víi néi dung cÇn tr×nh diÔn;

- NhËp néi dung cho Slide míi.

Thùc hiÖn thªm Slide míi nh trªn cho ®Õn khi cã ®ñ n¨m Slide.

d) HiÓn thÞ c¸c Slide trong chÕ ®é Slide Sorter:

- Trong n¨m Slide võa t¹o, b¹n cã thÓ thay ®æi thø tù c¸c Slide b»ng c¸ch nh¸y nót Slide
Sorter View ®Ó hiÓn thÞ b¶n tr×nh diÔn díi d¹ng Slide Sorter.

- KÐo th¶ Slide ®Õn vÞ trÝ míi theo nhu cÇu s¾p xÕp.

H×nh 2.16

e) T¹o tr×nh diÔn tù ®éng víi kho¶ng thêi gian gi÷a hai Slide lµ 8 gi©y:

- Thùc hiÖn lÖnh Slide ShowCustom Animation...

Nót Slide
Sorter View Nót Slide

Show
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- Chän thÎ Order & Timing, chän hiÖu øng xuÊt hiÖn cho c¸c ®èi tîng cña tõng Slide
(nÕu muèn).

- Thùc hiÖn lÖnh Slide Show Slide Transition...

- Trong môc Advance Slide, nhËp 08 vµo « Automatically after ®Ó khi tr×nh diÔn c¸c
Slide sÏ tù ®éng chuyÓn sau 8 gi©y.

- Cuèi cïng, nh¸y nót Slide Show hoÆc nhÊn phÝm F5 ®Ó tr×nh diÔn n¨m Slide.
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Bµi 3

C¸C SLIDE MASTER, TEMPLATES
Trong bµi tríc, b¹n ®· biÕt c¸c kÜ thuËt ®Ó tr×nh bµy néi dung trªn Slide. §ã

lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n gióp b¹n cã thÓ t¹o ®îc nh÷ng b¶n tr×nh diÔn theo ý
m×nh. Trong bµi nµy b¹n sÏ t×m hiÓu c¸ch sö dông nh÷ng mÉu tr×nh bµy Slide cã s½n
(Template Slide) cña phÇn mÒm PowerPoint, c¸ch thiÕt lËp Slide chñ (Master Slide)
vµ c¸ch thay ®æi bé mµu hiÓn thÞ th«ng tin trªn c¸c Slide cña tÖp tr×nh diÔn (Color
scheme).

I. Slide master

Slide Master cã thÓ ®îc hiÓu lµ Slide chñ cña mét tÖp tr×nh diÔn. Th«ng
thêng, sau khi t¹o mét tÖp tr×nh diÔn, muèn thay ®æi tr×nh bµy cho tÊt c¶ c¸c Slide
theo mét mÉu nµo ®ã, b¹n ph¶i thay ®æi trªn tõng Slide. Cã c¸ch nµo ®Ó chØ t¹o mÉu
tr×nh bµy Slide chuÈn, råi ¸p dông cho toµn bé Slide cña tÖp tr×nh diÔn? §ã lµ Slide
Master.

Nh vËy, mçi mÉu tr×nh bµy Slide cã s½n (template slide) cã thÓ ®îc hiÓu lµ
mét Slide Master. Víi mçi mÉu nµy cã s½n c¸c ®Þnh d¹ng vµ cã thÓ ¸p dông kiÓu
tr×nh bµy ®ã cho toµn bé Slide cña mét tÖp tr×nh diÔn.

Víi Slide Master, b¹n cã thÓ thay ®æi ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, biÓu ®å, b¶ng biÓu,
h×nh vÏ theo c¸c kiÓu tr×nh bµy Slide chuÈn (AutoLayout) cña PowerPoint. H¬n n÷a,
b¹n cã thÓ thiÕt lËp tiªu ®Ò ®Çu, tiªu ®Ò cuèi, chÌn sè trang, chÌn h×nh ¶nh vµo Slide.
Khi ®ã, c¸c Slide cña tÖp tr×nh diÔn sÏ ®îc thay ®æi theo Slide Master.

C¸ch thiÕt lËp Slide Master nh sau:

Bíc 1. Më tÖp tr×nh diÔn cÇn thiÕt lËp l¹i Slide Master. Thùc hiÖn lÖnh
ViewMasterSlide Master ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é lµm viÖc víi Slide Master:

Thanh c«ng
cô Master

Mµn h×nh xem
tríc mÉu
tr×nh bµy

C¸c thµnh
phÇn cña slide

master

ChÌn ngµy th¸ng ChÌn tiªu ®Ò cuèi ChÌn sè thø tù slide

1

2

3

5

4

6 7
8
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H×nh 2.17

Bíc 2. ThiÕt lËp mÉu tr×nh bµy Master Slide bao gåm:

(1) Toµn bé Slide Master, n¬i b¹n sÏ thiÕt lËp c¸c ®Þnh d¹ng Slide chuÈn;

(2) Cöa sæ cho phÐp xem tríc kÕt qu¶;

(3) Thanh c«ng cô Master. Khi thiÕt lËp xong néi dung còng nh ®Þnh d¹ng cho
Slide Master, h·y nh¸y nót Close trªn thanh c«ng cô nµy ®Ó quay vÒ chÕ ®é thiÕt
kÕ Slide;

(4) Tiªu ®Ò cña Slide, b¹n cã thÓ thiÕt lËp ®Þnh d¹ng nh ph«ng ch÷, mµu s¾c,
cì ch÷, vÞ trÝ,... cho tiªu ®Ò;

(5) C¸c cÊp bullet cña Slide, n¬i chøa phÇn lín néi dung v¨n b¶n sÏ hiÓn thÞ
trªn mçi Slide. B¹n cã thÓ thiÕt lËp ®Þnh d¹ng cho tõng cÊp bullet;

(6) ChÌn th«ng tin ngµy giê;

(7) ChÌn th«ng tin tiªu ®Ò cuèi;

(8) ChÌn sè thø tù cña Slide.

Chó ý: C¸c môc (6), (7), (8) sÏ ®îc hiÓn thÞ trªn nÒn (background) cña mçi Slide. Ngoµi ra, b¹n
cã thÓ chÌn h×nh ¶nh (nh logo) hoÆc b¶ng, h×nh vÏ,... vµo Slide. Khi ®ã, c¸c th«ng tin
nµy sÏ ®îc lµm nÒn cho mçi Slide (b¹n kh«ng thÓ chØnh söa ®îc khi thiÕt kÕ c¸c Slide
cô thÓ, chØ söa ®îc trong chÕ ®é Slide Master).

Sau khi hoµn thµnh Slide Master, nh¸y nót Close trªn thanh c«ng cô Master ®Ó kÕt
thóc ®Þnh d¹ng Slide Master, chuyÓn vÒ chÕ ®é thiÕt kÕ Slide vµ ¸p dông ®Þnh d¹ng
chñ cho c¸c Slide cña tÖp tr×nh diÔn hiÖn thêi.

H×nh 2.18
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II. Template

PowerPoint cung cÊp kh¸ nhiÒu mÉu tr×nh bµy Slide víi nhiÒu néi dung kh¸c nhau
nh: b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o doanh thu cña c«ng ti, giíi thiÖu s¶n phÈm míi, b¸o
c¸o khoa häc; néi dung bµi häc,… B¹n nªn sö dông tèi ®a c¸c mÉu cã s½n nµy v× c¸c
mÉu m· nµy ®· ®îc thiÕt kÕ rÊt c«ng phu, hîp lÝ.

C¸ch sö dông mÉu Slide cã s½n nh sau:

T¹o tÖp tr×nh diÔn míi sö dông mét mÉu ®· cã s½n:

Bíc 1. Thùc hiÖn lÖnh FileNew, hép tho¹i New Presentation më ra, chän thÎ
Design Templates.

H×nh 2.19

Bíc 2. Dïng chuét ®Ó chän mét mÉu Slide. Chó ý, khi chän mét mÉu, ng¨n Preview

sÏ hiÓn thÞ mÉu ®ã, b¹n cã thÓ tham kh¶o nhanh (h×nh trªn, chän mÉu Dads Tie).
Nh¸y nót OK ®Ó tiÕp tôc.

Bíc 3. Thùc hiÖn chän mÉu cho tõng Slide cña tÖp tr×nh diÔn vµ so¹n th¶o néi dung
cho c¸c Slide ®ã.

¸p dông mét mÉu cã s½n cho tÖp tr×nh diÔn:

Bíc 1. Më tÖp tr×nh diÔn cÇn ¸p dông mÉu míi, thùc hiÖn lÖnh FormatApply Design

Template, hép tho¹i Apply Design Template xuÊt hiÖn:

Xem tríc mÉu
®ang chän ë ®©y!

http://www.uwec.edu/help/PPointXP/cmaster.htm
http://www.uwec.edu/help/PPointXP/cmaster.htm
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H×nh 2.20

Bíc 2. Chän mét mÉu theo ý muèn. B¹n cã thÓ tham kh¶o nhanh ë « bªn ph¶i.
Nh¸y nót Apply ®Ó ¸p dông mÉu míi cho tÖp tr×nh diÔn. Khi ®ã, toµn bé Slide cña tÖp
tr×nh diÔn ®ang më sÏ ®îc tù ®éng chuyÓn theo mÉu ®Þnh d¹ng Slide võa chän.

Xem tríc bè
côc vµ ®Þnh

d¹ng cña mÉu
®ang chän ë

®©y!
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PhÇn ®äc thªm: I. T¹o mµu nÒn hoÆc ¶nh nÒn cho Slide

Khi thiÕt kÕ b¶n tr×nh diÔn, ngoµi viÖc sö dông c¸c mÉu ®· cã s½n, th× viÖc t¹o ra
mµu nÒn hoÆc g¾n ¶nh nÒn cho Slide gióp ngêi thiÕt kÕ thÓ hiÖn tÝnh s¸ng t¹o vµ cã
thÓ t¹o sù hÊp dÉn, g©y chó ý cao nhÊt cho b¶n tr×nh diÔn.

1. T¹o mµu nÒn cho Slide

Bíc 1. Chän Slide muèn thay ®æi mµu nÒn.

Bíc 2. Thùc hiÖn lÖnh FormatBackground…, xuÊt hiÖn hép tho¹i Background:

H×nh 2.21

Chän mµu trong « cã mòi tªn ( ). NÕu mµu ®Þnh chän cha cã trong danh s¸ch,
nh¸y chuét chän More Colors… ®Ó chän mµu kh¸c. NÕu muèn mµu nÒn cña Slide lµ
mµu chuyÓn th× nh¸y chuét chän Fill Effects… Khi ®ã hép tho¹i Fill Effects xuÊt hiÖn,
chän tiÕp thÎ Gradient:

H×nh 2.22

Bíc 3. Trong « Colors, chän Two colors, trong hép Color 1: chän mµu thø nhÊt, trong
hép Color 2: chän mµu thø hai (mµu tuú b¹n chän cho phï hîp víi b¶n tr×nh diÔn).

Chän kiÓu chuyÓn mµu trong phÇn Shading styles. Nh¸y nót OK. Khi ®ã hép tho¹i
Background xuÊt hiÖn.

Bíc 4. Trong hép tho¹i Background, nh¸y nót Apply nÕu muèn bé mµu nµy chØ ¸p
dông cho Slide hiÖn t¹i, nh¸y nót Apply to All nÕu muèn tÊt c¶ c¸c Slide cña tÖp tr×nh
diÔn ¸p dông mµu nÒn.
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2. T¹o ¶nh nÒn cho Slide

Bíc 1, 2. Thùc hiÖn t¬ng tù nh t¹o mµu nÒn, nh¸y chuét chän thÎ Picture trong
hép tho¹i Fill Effects, xuÊt hiÖn hép tho¹i nh h×nh 2.23a.

H×nh 2.23
Bíc 3. Nh¸y nót Select Picture… xuÊt hiÖn hép tho¹i cho phÐp b¹n chän tÖp ¶nh lµm
nÒn cho Slide. Sau ®ã nh¸y nót Insert, hép tho¹i Fill Effects cã thÓ nh h×nh 2.23b.

Chän ®Ó kÝch thíc h×nh ¶nh phãng to hÕt Slide nhng gi÷
nguyªn tØ lÖ gi÷a chiÒu réng vµ chiÒu cao cña ¶nh.

Nh¸y nót OK, råi chän nót Apply hoÆc Apply to All tuú vµo b¹n muèn ¸p dông cho Slide
hiÖn t¹i hay cho toµn bé Slide cña tÖp.

II. Bé mµu (Color scheme)

TÝnh n¨ng nµy gióp thay ®æi bé mµu hiÓn thÞ th«ng tin trªn c¸c Slide cña tÖp tr×nh
diÔn. Cã rÊt nhiÒu bé mµu ®Ó lùa chän. MÆt kh¸c, còng cã thÓ thay ®æi mµu cho tõng
lo¹i th«ng tin trªn Slide cho toµn bé tÖp hoÆc chØ víi Slide ®ang chän.

§Ó lµm viÖc nµy, h·y tiÕn hµnh c¸c bíc sau ®©y:

Bíc 1. Më Slide cÇn thiÕt lËp, thùc hiÖn lÖnh FormatSlide Color Schemes..., hép tho¹i
Color Scheme xuÊt hiÖn:

a) b)
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H×nh 2.24

Bíc 2. Chän thÎ Standard, nh¸y chuét lªn bé mµu muèn chän cho c¸c Slide.

MÆt kh¸c, thÎ Custom cho phÐp thiÕt lËp l¹i mµu cho tõng ®èi tîng cña bé mµu.
C¸ch sö dông thÎ nµy nh sau:

H×nh 2.25

 Nh¸y chuét lªn môc cÇn thay ®æi mµu trong danh s¸ch Scheme colors (h×nh
trªn ®ang chän Shadows - mµu cña bãng ®æ);

 Nh¸y nót Change Color… hép tho¹i chän mµu xuÊt hiÖn:

Quan s¸t hép nµy
®Ó biÕt kÕt qu¶
®· thiÕt lËp!
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H×nh 2.26

Chó ý: B¹n cã thÓ chän mµu a thÝch cho môc ®ang thiÕt lËp (mµu cña bãng ®æ) trªn b¶ng mµu
b»ng c¸ch nh¸y chuét lªn mµu cÇn chän. TiÕp theo nh¸y nót OK ®Ó chÊp nhËn mµu võa
chän.

 Mçi lÇn chän xong mµu, cã thÓ xem tríc kÕt qu¶ trong « New-Current ë gãc
díi bªn ph¶i hép tho¹i.

Bíc 3. Trong hép tho¹i Color Scheme, nh¸y nót Apply ®Ó ¸p dông bé mµu võa chän
cho Slide hiÖn t¹i. Nh¸y nót Apply to All ®Ó ¸p dông bé mµu nµy cho tÊt c¶ c¸c Slide
cña tÖp tr×nh diÔn. Nh¸y nót Preview ®Ó xem tríc kÕt qu¶ ¸p dông cho c¸c Slide.
Nh¸y nót Cancel ®Ó ®ãng hép tho¹i vµ huû bá viÖc chän bé mµu.

Bµi tËp vµ thùc hµnh

1. Nªu nh÷ng lîi Ých cña viÖc sö dông template.

2. ThÕ nµo lµ Slide Master?

3. Ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a Template víi Slide Master.

4. Cã thÓ chÌn mét h×nh ¶nh lµm nÒn cho tÊt c¶ c¸c Slide trªn tÖp tr×nh diÔn ®ang më ®îc
kh«ng? NÕu ®îc, nªu c¸c bíc ®Ó lµm.

5. Cã thÓ võa sö dông mÉu (Template), võa sö dông Slide Master cho mét tÖp tr×nh diÔn ®îc
kh«ng? V× sao?

6. H·y nªu tªn mét sè Template mµ b¹n a thÝch. H·y sö dông mét trong sè chóng ®Ó t¹o tÖp
tr×nh diÔn híng dÉn sö dông Slide Master.

7. Bµi thùc hµnh trªn líp:

Sö dông mét vµi mÉu phï hîp ®Ó x©y dùng mét tÖp tr×nh diÔn:

- Sè lîng kho¶ng n¨m slides.

- Néi dung vÒ së thÝch cña b¹n (®¸ bãng, xem phim, ch¬i game, ca h¸t, ®i du lÞch,…).

- Trong mçi Slide, kÕt hîp v¨n b¶n víi h×nh ¶nh minh ho¹ cho c¸c ho¹t ®éng.

- T¹o mµu nÒn hîp lÝ cho tõng ho¹t ®éng;

- Tr×nh diÔn kÕt qu¶ trªn líp.

- Lu tr÷ víi tªn tÖp: Bai 3 – 5 slides vµo ®Üa.
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Bµi 4

CHÌN c¸c §èI T¦îNG §ÆC BIÖT
I. ChÌn ®èi tîng kh¸c vµo Slide

B¹n cã thÓ chÌn thªm th«ng tin sè vµ ®å ho¹ vµo b¶n tr×nh diÔn trong PowerPoint
b»ng nhiÒu c¸ch. C¸ch thêng dïng lµ sao (copy) vµ d¸n (paste). Mét c¸ch kh¸c lµ
sö dông c¸c lÖnh trªn b¶ng chän Insert vµ thanh c«ng cô Drawing (vÏ). Nh÷ng lÖnh
nµy cho phÐp b¹n chÌn v¨n b¶n, Clip Art, b¶ng, ®å thÞ, s¬ ®å, ©m thanh hoÆc c¸c ®èi
tîng kh¸c.

1. ChÌn v¨n b¶n, h×nh vÏ

Trong PowerPoint, b¹n cã thÓ nhËp v¨n b¶n (nhê c¸c Textbox) hay vÏ h×nh (sö dông
thanh c«ng cô Drawing) vµo Slide.

H×nh 2.27

C¸ch sö dông thanh c«ng cô Drawing t¬ng tù nh trong Word.

2. ChÌn h×nh ¶nh, ©m thanh

B¹n còng cã thÓ chÌn ¶nh tõ tÖp nhê lÖnh InsertPicture  hoÆc tõ th

viÖn ¶nh Clip Gallery cña Windows b»ng lÖnh InsertPicture t¬ng tù
nh trong Word.

3. ChÌn b¶ng

Trong PowerPoint, ®Ó chÌn b¶ng (table) vµo Slide b¹n dïng lÖnh Insert .
ViÖc t¹o cÊu tróc b¶ng, nhËp néi dung vµ ®Þnh d¹ng b¶ng ®îc thùc hiÖn t¬ng tù
Word.

4. T¹o tiªu ®Ò ®Çu, tiªu ®Ò cuèi

§Ó t¹o tiªu ®Ò ®Çu vµ tiªu ®Ò cuèi cho Slide, b¹n thùc hiÖn lÖnh ViewHeader and
Footer, hép tho¹i sau ®©y xuÊt hiÖn:
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H×nh 2.28

ThÎ Slide cho phÐp thiÕt lËp mét sè th«ng tin trªn tiªu ®Ò cuèi cña Slide nh:

 Th«ng tin ngµy, giê (Date and Time): NÕu chän môc , th«ng
tin vÒ ngµy giê ®îc ®a vµo tiªu ®Ò cuèi. NÕu chän Update automatically,
th«ng tin ngµy, giê sÏ ®îc tù ®éng cËp nhËt theo ngµy, giê hÖ thèng cña
m¸y tÝnh. NÕu chän Fixed, b¹n nhËp vµo ngµy giê cè ®Þnh, gi¸ trÞ nµy sÏ
kh«ng thay ®æi.

 Chän môc ®Ó ®a sè thø tù Slide vµo tiªu ®Ò cuèi;

 Chän môc ®Ó thªm dßng v¨n b¶n ë gi÷a tiªu ®Ò cuèi;

 Nh¸y nót Apply ®Ó ¸p dông cho Slide hiÖn t¹i;

 Nh¸y nót Apply to All ®Ó ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c slides cña tÖp tr×nh diÔn.

VÞ trÝ cña ba gi¸ trÞ Date/Time, Slide number vµ Footer trªn tiªu ®Ò cuèi sÏ ®îc tr×nh bµy
nh sau (ë « Preview):

H×nh 2.29

ThÎ Notes and Handouts cho phÐp thiÕt lËp mét sè th«ng tin vµo tiªu ®Ò ®Çu vµ tiªu ®Ò
cuèi trang in (chØ hiÓn thÞ khi in ra giÊy):

Date and Time Slide number

Footer
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H×nh 2.30

 Th«ng tin ngµy, giê (Date and Time) t¬ng tù nh ë thÎ Slide;

 Header: nhËp dßng v¨n b¶n cho tiªu ®Ò ®Çu trang;

 Chän ®Ó chÌn sè trang vµo tiªu ®Ò cuèi cña trang in;

 Footer: nhËp vµo néi dung tiªu ®Ò cuèi trang in;

 Nh¸y nót Apply, c¸c thiÕt lËp nµy sÏ chØ ¸p dông cho trang in hiÖn t¹i (chøa
Slide hiÖn t¹i);

 Nh¸y nót Apply to All ®Ó ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c trang in cña tÖp tr×nh diÔn.

II. ChÌn b¶ng, biÓu ®å, s¬ ®å

1. ChÌn b¶ng

Bíc 1. Chän Slide mµ b¹n muèn chÌn b¶ng.

Bíc 2. Thùc hiÖn lÖnh Format  Slide Layout..., trªn hép tho¹i cã c¸c biÓu

tîng , khi ®ã trªn mµn h×nh Slide xuÊt hiÖn nh sau:

H×nh 2.31

Bíc 3. Nh¸y chuét vµo biÓu tîng b¶ng . Trong hép tho¹i Insert Table, nhËp
sè cét vµ sè dßng mµ b¹n muèn chÌn (Numbers of columns: sè cét vµ Number of rows: sè
dßng). Nh¸y nót OK ®Ó kÕt thóc.
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Thao t¸c víi b¶ng t¬ng tù nh trong Word.

2. ChÌn biÓu ®å

Bíc 1, 2. Thùc hiÖn t¬ng tù nh thao t¸c chÌn b¶ng.

Bíc 3. Nh¸y chuét chän , sÏ nhËn ®îc biÓu ®å víi b¶ng d÷ liÖu t¬ng tù
nh sau:

B¶ng d÷ liÖu BiÓu ®å

H×nh 2.32

- B¹n cã thÓ thay ®æi néi dung b¶ng d÷ liÖu hay xo¸/thªm cét, xo¸/thªm dßng.

- B¹n cã thÓ thay ®æi mµu cña c¸c cét biÓu ®å b»ng c¸ch nh¸y ®óp chuét vµo tõng
cét muèn thay ®æi mµu.

3. ChÌn s¬ ®å

Bíc 1, 2. T¬ng tù nh thao t¸c chÌn b¶ng.

Bíc 3. Nh¸y chuét chän , chän tiÕp kiÓu s¬ ®å muèn chÌn trong hép tho¹i:

H×nh 2.33

VÝ dô, chän kiÓu s¬ ®å d¹ng c©y (ph©n líp) råi nh¸y nót OK, trªn Slide xuÊt hiÖn:
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H×nh 2.34

- B¹n nh¸y chuét vµo tõng « ®Ó nhËp v¨n b¶n cho « ®ã.

- Nh¸y ®óp vµo « ®Ó thay ®æi mµu nÒn vµ khung cña «.

- Muèn thªm «:

H×nh 2.35

+ Chän « muèn thªm « liªn quan:

+ Nh¸y nót Insert Shape trong hép tho¹i Organization Chart ®Ó chän mét trong c¸c
tuú chän sau:

- Subordinate: Thªm « con cña « ®ang chän.
- Coworker: Thªm « cïng cÊp víi « ®ang chän.
- Assistant: Thªm « rÏ nh¸nh.

H×nh 2.36

Bµi tËp vµ thùc hµnh

1. Bµi thùc hµnh trªn líp

T¹o n¨m Slide víi néi dung sau:

- Slide ®Çu tiªn lµ tiªu ®Ò b¶n tr×nh diÔn vµ th«ng tin vÒ b¹n.

- Slide 2
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- Slide 3

- Slide 4

- Slide 5

Chó ý: Lu tÖp tr×nh diÔn lªn ®Üa víi tªn tÖp Bai 4 – 5 slides.

2. Thùc hiÖn thay ®æi mµu, c¸c hiÖu øng chuyÓn mµu cña cét biÓu ®å, khèi th«ng tin,… ë c¸c
Slide võa t¹o.



Trang 105

3. H·y nªu c¸c thao t¸c ®Ó chÌn mét ®èi tîng WordArt vµo Slide.

4. §Ó chÌn biÓu ®å vµo Slide, b¹n cÇn thùc hiÖn c¸c thao t¸c g×?

5. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o bãng cho dßng cuèi cïng cña mét b¶ng?
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Bµi 5

CHó gi¶i Vµ IN ÊN
I. T¹o ra chó thÝch (chó gi¶i)

Khi t¹o c¸c Slide, néi dung trªn Slide rÊt Ýt, chØ lµ nh÷ng th«ng tin chÝnh.
§iÒu quan träng lµ ngêi tr×nh diÔn sÏ dùa vµo nh÷ng th«ng tin ®ã ®Ó diÔn gi¶i cho
ngêi nghe hiÓu ®îc vÊn ®Ò cÇn tr×nh bµy.

Tuy nhiªn, v× nhiÒu viÖc hay nhiÒu néi dung cÇn tr×nh bµy khiÕn ngêi tr×nh
bµy cã thÓ quªn hay nhÇm lÉn. Do ®ã, PowerPoint cung cÊp « Notes ®Ó lu nh÷ng
ghi chó cho tõng Slide.

§Ó ®a chó thÝch vµo Slide, b¹n nh¸y chuét vµo « ë phÝa cuèi Slide. Sau ®ã
nhËp néi dung b¹n cÇn chó thÝch, vÝ dô nh:

.
H×nh 2.37

Lu ý: Chó thÝch ®îc lu cïng Slide nhng chØ cã t¸c dông nh¾c nhë ngêi tr×nh bµy (t¸c gi¶)
chø kh«ng hiÓn thÞ cïng néi dung Slide khi tr×nh diÔn.

II. in Ên

ViÖc in Ên trong PowerPoint t¬ng tù Word, cÇn ®Þnh d¹ng trang in tríc khi in.

1. §Þnh d¹ng trang in

§Ó ®Þnh d¹ng trang in, thùc hiÖn lÖnh File  Page Setup..., hép tho¹i Page Setup
xuÊt hiÖn nh sau:

H×nh 2.38

 Hép Slides sized for: chän khæ giÊy;

 C¸c « Width vµ Height ®Ó nhËp vµo chiÒu réng vµ chiÒu cao khæ giÊy (sö dông
khi khæ giÊy kh«ng cã trong danh s¸ch Slides sized for). Khæ giÊy thêng lµ
A4.

 Môc Orientation ®Ó thiÕt lËp híng in: Portrait ®Ó in theo chiÒu däc hoÆc
Landscape ®Ó in theo chiÒu ngang cña khæ trang giÊy, trong ®ã:

o Slides: thiÕt lËp híng in néi dung cña c¸c Slide;

o Notes, handouts & outline: thiÕt lËp híng in cho chó thÝch ®i kÌm Slide.



Trang 107

 Nh¸y nót OK ®Ó chÊp nhËn c¸c thiÕt lËp.

2. In Ên

§Ó in néi dung c¸c Slide, b¹n cã thÓ thùc hiÖn theo hai c¸ch:

C¸ch 1. Thùc hiÖn lÖnh FilePrint...

C¸ch 2. NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+P.

Hép tho¹i Print xuÊt hiÖn nh sau:

H×nh 2.39

 Môc Printer ®Ó chän m¸y in;

 Môc Print range: chän sè trang cÇn in:

- All: in toµn bé c¸c Slide;

- Current Slide: chØ in Slide hiÖn t¹i;

- Slides: ®Ó in mét sè Slide, vÝ dô 1,3,5-12 ®Ó in ra Slide 1, Slide 3 vµ c¸c
Slide tõ 5 ®Õn 12.

 Môc Print what: chän néi dung cÇn in:

- Slides: chØ in néi dung Slide, mçi Slide ®îc in trªn mét trang;

- Handouts: in nhiÒu Slide trªn cïng mét trang. Sè Slide ®îc in trªn mét
trang giÊy cã thÓ lµ 2, 3, 4, 6, 9 vµ b¹n cã thÓ chän ë môc Slides per page;

- Notes Pages: chØ in chó thÝch;

- Outline View: chØ in ra dµn ý cña b¶n tr×nh diÔn.

 ¤ Copies- ®Ó chän sè b¶n in;

 Ngoµi ra cßn cã mét sè c¸c tuú chän kh¸c nh:
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- : in theo c¸c møc x¸m;

- : tù ®éng c¨n chØnh võa khÝt víi trang in;

- : in khung bao quanh mçi Slide;

- : in ®en tr¾ng.

 Nh¸y nót Print ®Ó in.

Bµi tËp vµ thùc hµnh

1. Muèn in s¸u Slide trªn trang giÊy A4 n»m ngang, ph¶i thiÕt lËp c¸c tham sè trong hép tho¹i
Page Setup vµ Print Setup nh thÕ nµo?

2. T¹o chó thÝch cho c¸c Slide.

3. Muèn in tê r¬i tuyªn truyÒn vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã gåm bèn Slide trªn trang A4 cho c¸c b¹n
kh¸c, b¹n lµm nh thÕ nµo?

4. Lµm thÕ nµo ®Ó xem dµn ý b¶n tr×nh diÔn tríc khi in?

5. Bµi thùc hµnh trªn líp

Bµi tËp 1: Më tÖp tr×nh diÔn cã 5 Slide ®· t¹o ®îc ë bµi 4, phÇn thùc hµnh trªn líp (tªn tÖp Bai 4 –
5 slides) vµ in ®Ó ph¸t cho nhãm thùc hµnh trªn líp, sö dông chÕ ®é in Grayscale, 6 Slide trªn mét
trang A4, theo chiÒu ®øng.

Bµi tËp 2

 Më tÖp tr×nh diÔn gåm 5 Slide ®· t¹o ®îc ë bµi 3, phÇn thùc hµnh trªn líp (tªn tÖp
Bai 3 – 5 slides);

 Thªm tiªu ®Ò cuèi cho tÊt c¶ c¸c Slide gåm ngµy giê, sè hiÖu Slide vµ dßng ch÷
"Trêng THPT kÜ thuËt §«ng Anh";

 §èi víi c¸c chó thÝch vµ trang tin th«ng b¸o, thªm tiªu ®Ò ®Çu chøa ngµy th¸ng (cËp
nhËt tù ®éng) vµ dßng ch÷ "Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam".

 In c¸c Slide lªn giÊy A4 ë chÕ ®é: handouts, 2 slides per page vµ Outline.
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Phần ba
CÁC KHÁI NIỆM
MULTIMEDIA
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CÁC KHÁI NIỆM VỀ MULTIMEDIA

1. KHÁI NIỆM MULTIMEDIA.

Multimedia là khái niệm chỉ sự xử lý và trình diễn thông tin trong một cấu
trúc sử dụng nhiều phương tiện như text (văn bản), graphics (đồ họa), animation
(hình hoạt động), sound (âm thanh) và video (phim). Sản phẩm multimedia có thể
sử dụng để trình diễn khoa học, game, cung cấp thông tin, thiết kế thời trang, ... Hệ
thống mutilmedia hoạt động trên nền tảng máy tính điện tử và các phần mềm công
cụ sẽ hỗ trợ để tương tác với text, graphics, animatiton, audio và video. Mặt khác
các máy tính có khả năng điều khiển text, graphics, animation, audio và video được
gọi là máy tính multimedia. Nếu người sử dụng có thể điều khiển được một dãy các
thành phần này theo một cách thức điều phối thời gian nào đó thì ta có sự tương tác
multimedia (interactive multimedia)

Tóm tắt các khái niệm

 Multimedia là sản phẩm tích hợp các phương tiện văn bản, đồ họa, hoạt
hình, âm thanh và video.

 Hypertext là phương pháp biểu diễn nội dung bằng văn bản không tuần tự,
có các đặc tính chủ yếu sau:

o có các nút hoặc khối thông tin
o có kết nối giữa các nút
o cấu trúc được tổ chức như mạng lưới của các khái niệm
o điều khiển động
o truy cập đa người dùng

 Hypermedia is là sự kết hợp giữa multimedia và hypertext.

2. CÁC THÀNH PHẦN MEDIA

(i) Text

Thông tin văn bản trong multimedia là nền tảng cơ sở cho sự biểu diễn thông
tin trong phần mềm mutilmedia. Text có thể là một kí tự, một từ, một dòng hoặc
một đoạn văn. Text được trình bày với kiếu, kích cỡ, màu sắc khác nhau. Dữ liệu
kiểu text chủ yếu được sản sinh từ các hệ soạn thảo văn bản, tuy nhiên các phần
mềm đồ họa cũng thường hỗ trợ cho việc trình bày text. Thậm chí các phần mềm xử
lý văn bản hiện nay cũng cho phép tạo ra các dữ liệu text nằm trong thành phần của
multimedia.

(ii) Graphics

Một thành phần rất thú vị trong multimedia là đồ họa. Đồ họa có thể chuyển
tải nội dung thông tin tốt hơn, nhanh hơn rất nhiều so với text. Đồ họa được trình
bày trên màn hình sáng sủa, rõ ràng, sinh động hơn rất nhiều so với văn bản khô
cứng.
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Không giống như text chỉ sử dụng khuôn dạng ASCII, graphic không có một
khuôn dạng duy nhất, nó có những khuôn dạng khác nhau tùy theo mục đích khác
nhau. Một khuôn dạng chung để giao tiếp là BMP hay còn gọi là ảnh bitmap. Ảnh
máy tính được tạo thành từ các pixel hoặc dot trên màn hình. Số lượng màu và mật
độ của dot hoặc pixel trên một ảnh được gọi là độ phân giải của nó. Kích thước ảnh
phụ thuộc độ phân giải mà ta trình bày nó. Màn hình VGA (Virtual Graphics Arrays)
có mật độ pixel là 640 x 480 = 307200 pixel. Màn hình Super VGA có tới 1024 x
768 = 786432 pixel trên màn hình. Kích thước của ảnh quá lớn sẽ dẫn đến mất
nhiều thời gian để nạp, đòi hỏi bộ nhớ và không gian lưu trữ lớn. Hiện nay có
những khuôn dạng ảnh có khả năng lưu trữ với độ phân giải cao nhưng tốn ít không
gian lưu trữ và nạp vào bộ nhớ nhanh hơn. Các ảnh số được lưu trữ với các chuẩn
như sau:

- PICT – Khuôn dạng thường sử dụng cho các máy tính Macintosh
- JPEG (Joint Photographic Experts Group) – Khuôn dạng cho tệp nén, chất

lượng ảnh của tệp nén thường giảm sút so với nguyên bản. Chuẩn này
thường được dùng để chuyển tải ảnh trên internet.

- TIFF (Tagged Image File Format) – Khuôn dạng ảnh được dùng rộng rãi
tương thích với cả hai hệ thống Macintosh và Windows

- Windows BMP – Khuôn dạng dùng chung cho các máy tính dùng hệ điều
hành DOS và MS-Windows

- GIF (Graphics Interchange Format) – Khuôn dạng ảnh thường được dùng
trên Internet, GIF chỉ hỗ trợ 256 màu hoặc đen trắng. Chuẩn này được dùng
để lưu trữ các ảnh có chuyển động.

(iii) Animation

Các hình ảnh chuyển động có tác động rất lớn đến khả năng cảm nhận thế
giới xung quanh của con người. Một vài phương pháp phổ biến.

* Thể hiện sự chuyển tiếp trạng thái liên tục của đối tượng chuyển động:

Animation là tập hợp các ảnh tĩnh có quan hệ với nhau trong trạng thái
chuyển tiếp. Khi một đối tượng nào đó có hai hoặc nhiều trạng thái hình ảnh thì sự
chuyển tiếp liên tục giữa các trạng thái làm cho người xem thấy được hình ảnh
chuyển động tức thời của đối tượng.

* Biểu thị sự thay đổi kích thước liên tục của ảnh.

Sử dụng một ảnh của đối tượng nhưng với kích thước khác nhau (zooming),
chuyển đổi liên tục. Cách thức này hay được sử dụng để che dấu hoặc phục hồi
trạng thái của đối tượng (chẳng hạn trạng thái maximized và minimized của một
ứng dụng trong hệ điều hành Windows)

*Minh họa sự thay đổi theo thời gian.
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Hoạt động biến đổi hình ảnh theo biến thời gian. Hiển thị hình ảnh của đối
tượng biến đổi theo thời gian, chẳng hạn hình ảnh thể hiện sự thu hẹp của rừng nhiệt
đới do nạn phá rừng được xây dựng từ các bức ảnh chụp từ vệ tinh theo các thời
điểm khác nhau.

* Thể hiện nhiều thông tin trên cùng một không gian.

Hoạt hình có thể là thể hiện nhiều đối tượng hình trên cùng một không gian.
Một ví dụ là một pop-up được hiện ra khi di chuyển trỏ đến một liên kết trong
hypertext.

*Mô phỏng cấu trúc 3 chiều

Như chúng ta đã biết màn hình máy tính là không gian hai chiều, người sử
dụng không bao giờ có thể nhận biết được cấu trúc ba chiều bởi một minh họa đơn
chiếc dù có thiết kế thế nào đi nữa. Animation có thể dễ dàng biểu thị hình dạng ba
chiều của một đối tượng tự nhiên nhờ biểu diễn cấu trúc từng phần của nó, có thể
biểu diễn xoay vòng xung quanh cấu trúc của đối tượng

(iv) Video

Video là một trong những thành phần multimedia. Công nghệ hiện nay có
khả năng tích hợp video clip vào một sản phẩm multimedia bất kỳ.

Các video clip có thể chứa một vài hội thoại, hiệu ứng âm thanh và các hình
chuyển động. Tức là video clip có thể là tổ hợp của audio, text và graphics là các
thành phần media. Sự hợp nhất của video trong một gói multimedia làm cho nó
phức tạp hơn các thành phần multimedia khác.

Hầu như tất cả các video đều được lưu trữ dưới khuôn dạng tương tự (analog
format), để có thể sử dụng được trên máy tính cần phải chuyển nó về dạng máy tính
có thể điều khiển được, tức là khuôn dạng số (digital format). Sự chuyển đổi được
thực hiện bởi một tổ hợp phần cứng đi kèm phần mềm. Sau khi chuyển đổi video
clip chiếm nhiều không gian trên bộ lưu trữ, độ lớn phụ thuộc vào số lượng frame
để số hóa. Máy tính đọc một từng phần của video clip bằng dãy các ảnh tĩnh được
gọi là các frame. Video clip được tạo ra bởi các frame riêng rẽ, mỗi frame sẽ khác
biệt chút ít so với frame ngay trước nó. Máy tính sẽ đọc mỗi frame như một ảnh
bitmap. Tốc độ thể hiện 15 đến 25 frame trong một giây sẽ tạo ra chuyển động liên
tục, nếu tốc độ nhỏ hơn thì chuyển động sẽ không liên tục. Để giảm không gian lưu
trữ có thể sử dụng các công nghệ nén ảnh, công nghệ tiên tiến hiện nay cho phép
giảm độ lớn của ảnh số bằng cách mã hóa nhưng không làm giảm chất lượng video.

- AVI (Audio Video Interleave). AVI được phát triển bởi Microsoft và là
một trường hợp riêng của RIFF (Resource Interchange File Format). AVI
là khuôn dạng chủ yếu của dữ liệu audio/video trên máy PC.

- WMV (Windows Media Video) là khuôn dạng nén file video độc quyền
của hãng Microsoft, các file WMV thường được dùng trên các ứng dụng
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Internet. WMV còn được chấp nhận đối với các chuẩn cho DVD, chẳng
hạn HD DVD và Blu-ray Disc.

- MPEG (Moving Picture Experts Group) chuẩn hóa các khuôn dạng nén
và có các phiên bản phổ biến như sau:

 MPEG-1: Thoạt đầu là chuẩn nén video và audio. Về sau được sử
dụng làm chuẩn cho Video CD và bao gồm cả chuẩn nén audio nổi
tiếng Layer 3 (MP3).

 MPEG-2: Đây là chuẩn video và audio để chuyển tải trên truyền hình
số, SVCD, DVD.

 MPEG-3: Được thiết kế cho HDTV, nhưng đã bị bỏ khi người ta cải
tiến MPEG-2 (không nhầm với MP3)

 MPEG-4: Đây là chuẩn phát triển trên MPEG-1 để hỗ trợ video/audio
"objects", 3D, Digital Rights Management. MPEG-4 có phiên bản:
MPEG-4 Part 2 và MPEG-4 Part 10

(v) Audio

Audio có vai trò to lớn trong sự phát triển multimedia, nó đem đến sự sinh
động cho trạng thái tĩnh của multimedia, sự tích hợp audio là một trong những đặc
trưng quan trọng nhất của multimedia. Một vài kiểu âm thanh hay được sử dụng
nhất là tiếng người, lời chỉ dẫn, âm thanh tự nhiên và nhiều loại âm thanh nữa. Tất
cả các âm thanh đó được sử dụng miễn là biểu đạt được ý nghĩa của nó trong
multimedia.

Âm thanh được truyền bởi các tín hiệu tương tự, để máy tính có khả năng xử
lý âm thanh thì cần chuyển nó sang tín hiệu được số hóa. Âm thanh được truyền bởi
sóng âm trong không khí được một microphone chuyển thành sóng điện tương ứng.
Khi âm thanh được số hóa (chẳng hạn ghi âm vào máy tính) có thể làm giảm chất
lượng nghiêm trọng. Các công nghệ hiện đại cho phép số hóa âm thanh và lưu trữ
trong khuôn dạng có kích thước nhỏ mà không làm giảm chất lượng nhiều. Ngược
lại âm thanh số hóa có thể được chuyển đổi ngược lại thành các tín hiệu tương tự để
có thể phát trên loa.

Một số khuôn dạng lưu trữ âm thanh trên máy tính được quy định thành các
chuẩn chung cho các loại thiết bị multimedia:

- MIDI (Musical Instrument Digitisation Interface) là một giao thức quy
định một tập các câu lệnh tương ứng với từng nốt nhạc được sinh ra từ
các nhạc cụ. Dữ liệu MIDI không phải là âm thanh được số hóa. Một file
MIDI là một danh sách các câu lệnh máy tính sinh ra âm thanh. File
MIDI chiếm không gian nhỏ nhất trong các khuôn dạng âm thanh số.
Chất lượng âm thanh thấp.

- WAV (Windows Audio Video) đây thực sự là một định dạng file nhạc.
Nó ghi lại tần số âm thanh được phát ra, nhưng tất nhiên không thể ghi
hết tần số tại mọi thời điểm, nó ghi theo chu kỳ, cứ vài phần nghìn giây

http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_compression_%28data%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_CD
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://en.wikipedia.org/wiki/SVCD
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-3
http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2
http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
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thì lấy giá trị tần số một lần. Cái đó gọi là tần số lấy mẫu (Sample bit rate,
khoảng 44800 Hz hoặc 48100 Hz). Do đó file WAV phải lưu rất nhiều
giá trị, và dĩ nhiên dung lượng nó rất cao. Bù lại chất lượng âm thanh hay
nhất.

- MP3 (MPEG 1 audio layer 3) không phải là chuẩn nén video MPEG mà
là chuẩn nén âm thanh trong chuẩn MPEG 1. Chuẩn MP3 được phát minh
tại một viện tin học của Đức, nằm trong Đại học Tổng hợp Erlangen.
MP3 sử dụng các phương pháp lấy mẫu âm thanh khác WAV để làm
giảm dung lượng file sao cho tai người vẫn còn cảm thấy âm thanh "chân
thực". Nhờ đó MP3 có thể nén file xuống còn 1/10 hay thậm chí 1/12 file
WAV. Đó quả là một món béo bở cho việc truyền tải file nhạc trên
internet. Người ta thậm chí không còn cần mua đĩa cd nhạc nữa, chỉ việc
hỏi một chút và bạn đã có thứ bạn muốn. Từ đó ngành công nghiệp đĩa
nhạc bị giáng một đòn nặng nề. Và cũng từ đó xuất hiện thứ gọi là bảo vệ
bản quyền âm nhạc.

- AAC (Advance Audio Coding) một chuẩn khác của Apple. Định dạng
nhạc này được Apple sáng chế và dành riêng cho máy nghe nhạc iPod.
Rất ít máy nghe nhạc số khác ngoài iPod có khả năng chơi file AAC.
Đuôi file AAC thường là M4A, nếu file được bảo vệ bản quyền (mua từ
iTunes Music store) thì đuôi là M4P. Định dạng này đi theo cái gọi là
chuẩn nén nhạc và phim MPEG4.

- WMA (Windows Media Audio) là một chuẩn của Microsoft. File WMA
có thể bị bảo vệ bản quyền (xem trong thuộc tính protected của file là yes
hay no). Đồng thời nó chứa được một lượng kha khá những thông tin
thêm (lyric, album art...) mà hầu hết định dạng hiện đại nào cũng chứa
được. Nhờ tên tuổi của Windows, WMA đã bành trướng vào hầu hết các
máy nghe nhạc số của hầu hết các hãng (trừ iPod của Apple và một vài
model của Sony) và nhan nhản trên các cửa hàng nhạc số trực tuyến
(napster, music match, msn music,...). WMA có bảo vệ bản quyền được
nhúng vào một cái gọi là DRM (cũng của Microsoft) nhằm đảm bảo bạn
sẽ không thể sao chép nhạc lung tung và chỉ có thể nghe được trên những
máy nghe nhạc của các hãng tên tuổi (và là đối tác của Microsoft ).

- OGG và FLAC. OGG và FLAC được cộng đồng nguồn mở sáng chế ra,
thay thế cho MP3, WMA và các định dạng nhạc yêu cầu chi tiền cho việc
sử dụng. OGG có khả năng nén file nhỏ hơn MP3 một chút và được hỗ
trợ mặc định trên tất cả các hệ Linux (tất nhiên phải sau khi nó được phát
triển). Một số máy nghe nhạc cũng đã bắt đầu hỗ trợ OGG. FLAC (free
loseless audio coding) là chuẩn nén âm thanh "không thất thoát" tức vẫn
nén file nhạc nhưng vẫn hay như WAV. File FLAC thường có dung
lượng nhỏ hơn WAV nhưng lớn hơn nhiều so với MP3, WMA hay OGG.

Lợi ích chính của audio là cung cấp một kênh thông tin từ máy tính tách biệt
với màn hình. Cũng chính audio đã đem khả năng giải trí bằng âm nhạc đến cho
máy tính.

Câu hỏi kiểm tra:
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Cho biết các mệnh đề dưới đây là Đúng hay Sai.

(a) Một máy tính có khả năng điều khiển text, graphics, audio,
animation và video được gọi là máy tính multimedia.

(b) Dữ liệu MIDI là dữ liệu số hóa âm thanh.

(c) Animation có thể sử dụng làm nổi bật hình dạng trong không gian
3 chiều của đối tượng.

(d) Phần lớn khuôn dạng sử dụng để lưu trữ graphic là BMP hoặc các
ảnh bitmap.

(e) Nếu trình tự và thời gian hoạt động của các thành phần multimedia
có thể điều khiển được bởi người sử dụng thì được gọi là multimedia
không tương tác.

3. PHẦN CỨNG MULTIMEDIA

Để có sản phẩm multimedia chúng ta cần có các phương tiện về phần cứng,
phần mềm và sự sáng tạo. Trong phần này ta tìm hiểu về phần cứng multimedia
trong máy tính cá nhân.

(a) Central Processing Unit

Các kỹ thuật multimedia đều liên quan đến việc xử lý một số lượng lớn
thông tin được số hóa, vì vậy các CPU của máy tính cá nhân đòi hỏi phải có năng
lực cao tối thiểu phải tương đương với Intel 80486 với bộ đồng xử lý dấu phảy động
(Co-Processor). Bộ vi xử lý đầu tiên có tập lệnh multimedia là Pentium MMX, hiện
nay các bộ vi xử lý Pentium 4 và tương đương đều có năng lực để hỗ trợ cho các kĩ
thuật multimedia tiên tiến.

(b) Monitor

Monitor (màn hình) là thiết bị hiển thị đầu ra của máy tính. Màn hình thường
có hai chế độ hiển thị, chế độ văn bản (text) thường có 25 dòng và 80 cột, chế độ đồ
họa (graphics) thông tin được tạo ra từ các ảnh. Trong cả hai chế độ cả kí tự và ảnh
đều được tạo ra bởi các các chấm sáng gọi là pixel (picture element). Độ phân giải
(resolution) là số lượng hàng và cột các pixel trên màn mình, độ phân giải càng lớn
thì cho hình ảnh càng đẹp hơn.

Monitor cần có nguồn tín hiệu vào, tín hiệu được xử lý từ máy tính chuyển
đến qua graphics card (video card). Có nhiều kiểu graphics card nhưng hiện nay
phần lớn là SVGA (Super Virtual Graphics Arrays) và đây là kiểu tối thiểu mà một
máy tính multimedia đòi hỏi. Các thông số của SVGA là có độ phân giải 1024x768
pixel và điều khiển đến 16 triệu màu, bộ nhớ tối thiểu (Video RAM) là 2 MB.

(c) Video Grabbing Card
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Bảng mạch chuyển đổi tín hiệu video từ tín hiệu analog (tương tự) sang tín
hiệu digital (số). Thông thường các máy tính không lắp bảng mạch này, đây là bảng
mạch mở rộng, bảng mạch này có các cổng nhận tín hiệu từ các thiết bi TV, VCR,
camera. Khi lắp bảng mạch này thường có phần mềm đi kèm, phần mềm có chức
năng chuyển đổi các tín hiệu analog video từ cổng vào sang tín hiệu digital video.

(d) Sound Card

Bảng mạch chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ tương tự sang số và ngược lại.
Đây la một bảng mạch mở rộng được lắp vào một cổng ghép nối trên bảng mạch
chính, tuy nhiên hiện nay nó thường được tích hợp luôn vào bảng mạch chính. Trên
sound card có các cổng giao tiếp với thiết bị thu âm thanh (chẳng hạn cổng micro)
nhận tín hiệu tương tự rồi chuyển thành tín hiệu số và ngược lại nhận tín hiệu số từ
máy tính rồi chuyển thành tín hiệu tương tự để chuyển qua các cổng giao tiếp với
thiết bị phát âm thanh (chẳng hạn loa).

(e) Ổ đĩa CD-ROM, DVD-ROM

Đĩa CD-ROM có thể chứa đến 680 Megabytes dữ liệu, rất thuận lợi để chứa
dữ liệu multimedia (file ảnh, nhạc, video, . . ) và hiện nay ổ đĩa CD-ROM, DVD-
ROM là thành phần không thể thiếu của một máy tính multimedia.

(f) Scanner

Scaner (máy quét ảnh) là thiết bị để số hóa ảnh gắn với máy tính. Multimedia
đòi hỏi chất lượng cao của ảnh và scaner chính là một phương tiện đáp ứng để lấy
được các ảnh số từ các tấm ảnh chụp tự nhiên, sách in, tranh, ...

Câu hỏi kiểm tra:

Các mệnh đề dưới đây là Đúng hay Sai.

(a) GIF là một khuôn dạng thường được dùng cho các máy tính sử
dụng MS-DOS and MS-Windows.

(b) Để truy cập CD-ROM cần một phần mềm ta gọi là CD-ROM drive.

(c) Soundcard có giao tiếp với CD-ROM.

(d) Màn hình thường hiện văn bản với chế độ 80 dòng và 25 cột.

(e) The efficiency of a computer is judged by the speed of the CPU in
processing of data.

4. CÂU HỎI THẢO LUẬN CUỐI CHƯƠNG.

1. Giải thích công dụng của phần cứng multimedia.
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(i) Scanner
(ii) Central Processing Unit
(iii) Soundcard

2. Giải thích khái niệm multimedia?

3. Cơ chế số hóa âm thanh là như thế nào? Làm thế nào máy tính có thể tái xây
dựng được âm thanh từ dữ liệu số?

4. Cho biết lợi thế của MIDI với số hóa âm thanh?

5. Giải thích khái niệm video trong multimedia.
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