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Các định dạng dữ 
liệu thường gặp

Hiểu về dữ liệu do 
máy tính tạo ra

Định dạng dữ liệu
-

Máy tính có thể 
đọc được, do máy 
tính tạo ra, có cấu 

trúc
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• Với những định dạng này, phần mềm

máy tính nhận dạng được cấu trúc rõ

ràng của dữ liệu – phổ biến nhất là dạng

bảng – với cột và dòng được sắp xếp và 

mô tả các điểm dữ liệu riêng biệt. VD: 

Excel và CSV. 

• Tệp Excel (XLS, XLSX.): dữ liệu được 

lưu trữ ở dạng bảng có thể đọc được 

bằng phần mềm Microsoft Excel

• Comma separated values (CSV): Tệp

văn bản đơn giản, các dữ liệu nhập vào 

được phân tách bằng dấu phẩy

Định dạng dữ liệu
-

Máy tính có thể 
đọc được, do máy 
tính tạo ra, có cấu 

trúc

• Lưu ý: định dạng CSV và TSV (tab-

separated values) là định dạng để 

“mã hóa” dữ liệu dạng bảng. 

• Các tệp CSV và TSV là các file text 

mà ở đó:

- Mỗi dòng thể hiện một hàng và 

- Trong mỗi dòng, các cột được 

phân tách với nhau bằng dấu phẩy 

(đối với CSV) hoặc ký tự Tab (đối 

với TSV)

• Các tệp Excel cũng dùng cấu trúc 

tương tự, nhưng dựa trên phần 

mềm của Microsoft.

Định dạng dữ liệu
-

Máy tính có thể 
đọc được, do máy 
tính tạo ra, có cấu 

trúc
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Ví dụ về dữ liệu bảng
có cấu trúc, máy tính
có thể đọc được

File Excel: Hiện trạng rừng có đến 31/12 
phân theo địa phương

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Ví dụ về dữ liệu bảng
có cấu trúc, máy tính
có thể đọc được

File CSV: Chỉ số phát triển rừng 2005-2017.

Nguồn: ODV

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=390&idmid=3&ItemID=12878
https://data.vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/dataset/ch-s-phat-tri-n-r-ng-2005-2017/resource/24c80478-3a6a-42f5-8d42-7598f11b6743
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Các công cụ

Excel hoặc 
Google 
sheets

Access hoặc 
SQL (quản lý
dữ liệu)

SPSS hoặc 
STATA (phân
tích thống 
kê)

Python hoặc 
R (lập trình 
để phân tích 
và trực quan 
hóa dữ liệu)

PDFS
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Định dạng
PDF

-
Các câu

hỏi chính

Là ảnh scan?

Có cấu trúc?

Có thể tìm kiếm?

Định dạng
PDF

-
Các câu

hỏi chính

1. Là ảnh scan?

File này được máy tính xuất ra ở định dạng pdf 
hay là hình ảnh scan lại một văn bản đã được in 
ra?

2. Có cấu trúc?

Dữ liệu trong file PDF có được sắp xếp thành các
dòng và cột theo bảng không?

3. Có thể tìm kiếm trong văn bản không? 

Với các file pdf được tạo ra từ máy tính, bạn có 
thể đánh dấu (highlight), và máy tính có thể 
nhận diện được chữ cái và số dưới dạng “ký tự”.
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Ví dụ về một file 
PDF là ảnh scan

• Quyết định 135/1998/QĐ-
TTG phê duyệt Chương
trình Phát triển KT-XH các
xã đặc biệt khó khăn miền
núi và vùng sâu vùng xa

Nguồn: Cổng thông tin 
Điện tử Chính phủ.

Ví dụ về một file PDF có cấu trúc

Trích từ Báo cáo: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển Kinh tế – Xã hội của Dân tộc thiểu số tại Việt Nam -

Trang 37, Bảng 2. Nguồn: Worldbank

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=410&mode=detail&document_id=5698
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/168971565786956800/drivers-of-socio-economic-development-among-ethnic-minority-groups-in-vietnam


15-Jul-20

7

Ví dụ về file PDF 
có thể thực hiện 
chức năng tìm 
kiếm nhưng 
không có cấu 
trúc

Trích từ bài báo khoa học “Forest 

resources and forestry in 

Vietnam”, Journal of Vietnamese 

Environment, 

https://doi.org/10.13141/jve.vol6.no2

Từ định dạng
PDF thành

định dạng dữ
liệu máy tính

có thể đọc
được

https://doi.org/10.13141/jve.vol6.no2
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Dữ liệu ở định
dạng PDF

• Các file PDFs có thể chứa các bảng biểu có cấu trúc do máy tính tạo
ra nhưng PDF không phải định dạng dữ liệu (data format).

• Bảng biểu (trong file PDF) cần phải được chuyển đổi sang định dạng
có thể mở được bằng phần mềm bảng tính, ví dụ: MS Excel. 

• Hay nói cách khác, các bảng dữ liệu này cần được trích xuất thành
định dạng dữ liệu thông qua một số phần mềm.

Các công cụ
để chuyển

đổi file PDF

• Tabula

• Smallpdf

• CometDoc*

• Zamzar*

*have to pay for unlimited conversion 
per day

https://tabula.technology/
https://smallpdf.com/pdf-to-excel
https://www.zamzar.com/
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Dữ liệu ở định
dạng ảnh scan

• Đây là các file hình ảnh chủ yếu được 

máy tính đọc dưới dạng một khối hình 

ảnh thay vì các kí tự riêng biệt. 

• Ví dụ: Một số tệp PDF và tất cả các ảnh

(GIF, JPEG, PNG, BMP) 

• Cần có “Phần mềm nhận dạng ký tự 

quang học” (Optical Character 

Recognition Software, OCR) để nhận 

dạng kí tự trong file.

• Dữ liệu được
máy tính nhận
dạng theo kí
tự

Văn bản
được soạn

thảo

Văn bản 
được in ra

• Dữ liệu sẽ
được máy
tính nhận
dạng theo
khối hình
ảnh

Bản in được 
scan và lưu 
dạng PDF

Ví dụ về một file 
PDF là ảnh scan

• Quyết định 135/1998/QĐ-
TTG phê duyệt Chương
trình Phát triển KT-XH các
xã đặc biệt khó khăn miền
núi và vùng sâu vùng xa

Nguồn: Cổng thông tin 
Điện tử Chính phủ.

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=410&mode=detail&document_id=5698
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Các công cụ

• Google Docs OCR

• i2OCR

• Document Cloud

Dữ liệu ở các
định dạng có
cấu trúc khác

• HTML: Đây là dữ liệu được hiển
thị trên các trang web

• JSON: Được các nhà lập trình sử
dụng rất rộng rãi. Định dạng này có
thể xử lý các cấu trúc dữ liệu rất
phức tạp

• SQL Database: Thường được các
nhà phân tích dữ liệu và nhà lập
trình sử dụng. Không thân thiện
với người mới làm quen với dữ liệu
nhưng đây là định dạng lưu trữ
những bộ dữ liệu cỡ lớn

• Geospatial Data: GeoJSON, 
Shapefile, KML, TIFF

https://support.google.com/drive/answer/176692?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://www.i2ocr.com/pdf-ocr-vietnamese
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Ví dụ về một bảng HTML

Trích từ Trang chuyên đề: 

“Rừng và ngành lâm 

nghiệp”, 
Nguồn: ODV

Ví dụ về cách cấu trúc của tệp JSON
[

{

"School ID":"001",

"School Name": "Dagon 1",

"Number of Students": 1200,

"Number of Teachers": 300

},

{

"School ID":"002",

"School Name": "Latha 1",

"Number of Students": 1150,

"Number of Teachers": 200

}

]

School ID School 

Name

Number 

of 

Students

Number 

of 

Teachers

001 Dagon 1 1200 300

002 Latha 1 1150 200

Bạn có thể thử bằng cách cắt và dán vào đây https://jsoneditoronline.org/

https://vietnam.opendevelopmentmekong.net/vi/topics/forest-and-forestry/
https://jsoneditoronline.org/
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Dữ liệu ở
dạng không
có cấu trúc

• Một số dữ liệu do máy tính tạo ra 
nhưng không có cấu trúc để máy có
thể nhận dạng được. Ví dụ như các
dữ liệu được nhập vào văn bản dưới
dạng đoạn văn, hoặc dữ liệu trên
website.

• Trong trường hợp này, nhà lập trình
cần dạy cho máy tính cách nhận biết
pattern (cấu trúc) trong văn bản để
có thể trích xuất văn bản thành định
dạng dữ liệu.

• Các công cụ: Python hoặc R để
chuyển đổi dữ liệu.

Ví dụ về dữ liệu không có cấu trúc

File văn bản word

File ảnh(.png, .jpg)

Videos

Audio

Tin trên Social media

Emails

Bản đồ thể hiện trận lụt lịch sử tại TP.HCM trong trường hợp xấu nhất là 

mực nước biển dâng 180cm - Ảnh: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Can%20coastal%20cities%20turn%20the%20tide%20on%20rising%20flood%20risk/MGI-Can-coastal-cities-turn-the-tide-on-rising-flood-risk.pdf
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Thank you


