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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) 

Giới thiệu: 

Chƣơng này trình bày các khái niệm về Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL, ngƣời 

dùng; giới thiệu các đặc tính, quá trình phát triển của Cơ sở dữ liệu; khái niệm mô 

hình, lƣợc đồ và thể hiện Cơ sở dữ liệu. Trình bày quá trình thiết kế CSDL; khái niệm 

mô hình thực thể kết hợp, thực thể, thuộc tính, loại thực thể, khóa, mối kết hợp, cách 

thiết kế mô hình thực thể kết hợp. Giới thiệu khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ, các 

đặc trƣng của quan hệ, cách chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ. 

Bài tập. 

Mục tiêu: 

Phát biểu đƣợc các khái niệm và trình bày đƣợc các đặc trính về CSDL. Phân 

biệt các thành phần trong CSDL, các mô hình, trình bày đƣợc hệ thống ký hiệu trong 

mô hình thực thể kết hợp . Chuyển đƣợc mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan 

hệ. Thiết kế đƣợc mô hình thực thể kết hợp từ tài liệu mô tả tình huống đơn giản. 

Nội dung chính: 

1. Khái niệm 

1.1 Dữ liệu 

Là các thông tin của đối tƣợng (ngƣời, vật, một khái niệm, sự việc…) đƣợc lƣu 

trữ trên máy tính. Dữ liệu đƣợc mô tả dƣới nhiều dạng khác nhau (các ký tự, ký số, 

hình ảnh, ký hiệu, âm thanh…). Mỗi cách mô tả gắn với một ngữ nghĩa nào đó. 

Dữ liệu về đối tƣợng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh.  

Ví dụ: dữ liệu về đối tƣợng sinh viên có thể khác nhau tùy vào mục đích quản 

lý: quản lý điểm: Tên, mã sinh viên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3. Trong khi 

đó quản lý nhân thân: Tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán, lớp. 

1.2 Cơ sở dữ liệu ( Database) 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là tập hợp dữ liệu đƣợc tổ chức có cấu trúc liên quan với 

nhau và đƣợc lƣu trữ trong máy tính. 

CSDL đƣợc thiết kế, xây dựng cho phép ngƣời dùng lƣu trữ dữ liệu, truy xuất thông 

tin hoặc cập nhật dữ liệu. 

CSDL đƣợc tổ chức có cấu trúc: Các dữ liệu đƣợc lƣu trữ có cấu trúc thành các 

bản ghi (record), các trƣờng dữ liệu (field). Các dữ liệu lƣu trữ có mối quan hệ 

(relation) với nhau 

CSDL đƣợc cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật. 
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1.2.1 Ƣu điểm của cơ sở dữ liệu 

Giảm sự trùng lắp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm đƣợc tính 

nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. 

Đảm bảo dữ liệu có thể truy xuất theo nhiều cách khác nhau. 

Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều ngƣời sử dụng. 

1.2.2 Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết 

-Tính chủ quyền của dữ liệu 

Tính chủ quyền của dữ liệu đƣợc thể hiện ở phƣơng diện an toàn dữ liệu, khả 

năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và tính chính xác của dữ liệu. 

Điều này có nghĩa là ngƣời khai thác CSDL phải có nhiệm vụ cập nhật các thông tin 

mới nhất của CSDL. 

-Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng 

Do có nhiều ngƣời đƣợc phép khai thác dữ liệu một cách đồng thời, nên cần 

thiết phải có một cơ chế bảo mật và phân quyền hạn khai thác CSDL. Các hệ điều 

hành nhiều ngƣời sử dụng hay hệ điều hành mạng cục bộ đều có cung cấp cơ chế này. 

-Tranh chấp dữ liệu 

Nhiều ngƣời đƣợc phép truy nhập cùng một lúc vào tài nguyên dữ liệu của 

CSDL với những mục đích khác nhau, do đó cần thiết phải có một cơ chế ƣu tiên khi 

truy nhập dữ liệu. Cơ chế ƣu tiên có thể đƣợc thực hiện bằng việc cấp quyền ƣu tiên 

cho từng ngƣời khai thác. 

-Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố 

Việc quản lý dữ liệu tập trung có thể làm tăng khả năng mất mát hoặc sai lệch 

thông tin khi có sự cố nhƣ mất điện đột xuất, hay một phần đĩa lƣu trữ CSDL bị hƣ,… 

một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ sao lƣu ảnh đĩa cứng, tự động kiểm tra 

và khắc phục lỗi khi có sự cố. Tuy nhiên, bên cạnh dịch vụ của hệ điều hành, để đảm 

bảo CSDL luôn ổn định, một CSDL nhất thiết phải có một cơ chế khôi phục dữ liệu 

khi có các sự cố bất ngờ xảy ra. 

1.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS) 

Để giải quyết tốt những vấn đề mà cách tổ chức CSDL đặt ra nhƣ đã nói ở trên, 

cần thiết phải có những phần mềm chuyên dùng để khai thác chúng. Những phần mềm 

này đƣợc gọi là các hệ quản trị CSDL. Các hệ quản trị CSDL có nhiệm vụ hỗ trợ cho 

các nhà phân tích thiết kế CSDL cũng nhƣ những ngƣời khai thác CSDL. Hiện nay 

trên thị trƣờng phần mềm đã có những hệ quản trị CSDL hỗ trợ đƣợc nhiều tiện ích 

nhƣ: MS Access, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://vi.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://vi.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL_Server&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/DB2
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Infomix&action=edit&redlink=1
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Ví dụ: SQL Server, Microsoft Access, Oracle là các hệ quản trị CSDL điển hình 

cho mô hình quan hệ. IMS của IBM là hệ quản trị CSDL cho mô hình phân cấp. IDMS 

là hệ quản trị CSDL cho mô hình mạng. 

1.3.1 Những lợi ích DBMS mang lại 

Quản trị các CSDL và cung cấp giao diện truy cập để che dấu các đặc tính phức 

tạp về mặt cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý Hỗ trợ các ngôn ngữ giao tiếp. Ví dụ: Ngôn 

ngữ mô tả, định nghĩa dữ liệu – DDL. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML. Ngôn ngữ 

truy vấn dữ liệu có cấu trúc – SQL Có cơ chế an toàn, bảo mật cao. 

1.3.2 Một DBMS phải có:  

Ngôn ngữ giao tiếp giữa ngƣời sử dụng (NSD) và CSDL  

Ngôn ngữ mô tả:(Data definition language-DDL) để cho phép khai báo cấu trúc 

của CSDL, khai báo các mối liên hệ của dữ liệu (Data RelationShip) và các quy tắc 

(Rules, Constraint) quản lý áp đặt lên các dữ liệu đó. 

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language - DML) cho phép 

ngƣời sử dụng có thể thêm (Insert), xóa (Delete), sửa (Update) dữ liệu trong CSDL. 

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, hay ngôn ngữ hỏi đáp có cấu trúc (Structured Query 

Language - SQL) cho phép những ngƣời khai thác CSDL (chuyên nghiệp hoặc không 

chuyên) sử dụng để truy vấn các thông tin cần thiết trong CSDL. 

Ngôn ngữ quản lý dữ liệu (Data Control Language - DCL) cho phép những 

ngƣời quản trị hệ thống thay đổi cấu trúc của các bảng dữ liệu, khai báo bảo mật thông 

tin và cấp quyền hạn khai thác CSDL cho ngƣời sử dụng. 

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)  

Có biện pháp bảo mật tốt khi có yêu cầu bảo mật. 

Cơ chế giải quyết vấn đề tranh chấp dữ liệu  

Hệ quản trị CSDL cũng phải có cơ chế sao lƣu (Backup) và  phục hồi (Restore) 

dữ liệu khi có sự cố xảy ra  

Hệ quản trị CSDL phải cung cấp một giao diện (Interface) tốt,  dễ sử dụng, dễ 

hiểu cho những ngƣời sử dụng không chuyên. 

Bảo đảm tính độc lập giữa dữ liệu và chƣơng trình  

1.4 Ngƣời dùng ( User) 

Ngƣời dùng khai thác CSDL thông qua HQTCSDL có thể phân thành ba loại: 

ngƣời quản trị CSDL, ngƣời phát hiện và ứng dụng lập trình, ngƣời dùng cuối. 
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1.4.1 Ngƣời quản trị CSDL 

Chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì CSDL, ngƣời này cần có kiến thức chuyên 

sâu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, biết ngôn ngữ cấu trúc truy vấn (T-SQL) ở mức rành 

rỏi. Công việc của đối tƣợng này là tổ chức hệ thống CSDL, bảo mật, phân quyền hay 

cấp quyền cho các đối tƣợng khác, backup phục hồi dữ liệu và bảo đảm an toàn dữ 

liệu. Nếu bạn muốn trở thành đối tƣợng này thì bạn phải nghiên cứu sâu các mô hình 

CSDL, các hệ quản trị CSDL và cần có kinh nghiệm thực tế rất cao. 

1.4.2 Ngƣời phát hiện và ứng dụng lập trình 

Là những ngƣời xây dựng các công cụ, ứng dụng nhằm giúp ngƣời dùng cuối 

sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu, đối tƣợng này ta gọi là Application User. Nếu bạn 

muốn sau này bạn sẽ là một coder chuyên xây dựng các ứng dụng website thì bạn 

chính là chuyên viên tin học. 

1.4.3 Ngƣời dùng cuối  

Thƣờng là ngƣời sử dụng hệ thống CSDL, đối tƣợng này không có kiến thức về 

quản trị hệ thống, nghĩa là không chuyên về lĩnh vực này nên họ cần một công cụ giúp 

quản trị, khai thác dữ liệu khi cần. Thông thƣờng khi làm dự án thì khách hàng chính 

là đối tƣợng ngƣời dùng cuối. 

1.5 Quá trình phát triển của Cơ sở sữ liệu 

Lịch sử của cơ sở dữ liệu đƣợc xem nhƣ bắt đầu vào những năm 60 của thế kỷ 

trƣớc, khi máy tính bắt đầu đƣợc sử dụng tƣơng đối rộng rãi. CSDL có quy mô lớn đầu 

tiên đƣợc công ty IBM thực hiện cho Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc 

gia (National Aeronautics and Space Administration hay NASA) của Mỹ để hỗ trợ cho 

việc quản lý dự án Apollo dùng để thám hiểm mặt trăng. Sau đó hệ cơ sở dữ liệu này 

đƣợc thƣơng mại hóa với tên IMS (Information Management System). Hệ này sử dụng 

mô hình dữ liệu phân cấp (hierarchical). 

Cũng trong thời gian đó, Charles Bachman cũng phát triển Integrated Data 

Store (IDS) sử dụng mô hình dạng mạng (Network). Mô hình này sau đó đƣợc tiêu 

chuẩn hóa bởi CODASYL (Conference of Data System Language). 

Năm 1970, Edgar Codd, một nhà khoa học làm việc cho IBM, đề xuất một số 

khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (relational) đánh dấu một bƣớc chuyển biến 

quan trọng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên dƣờng nhƣ IBM không mặn mà lắm với 

những ý tƣởng của Codd, mặc dù họ cũng tạo ra một dự án nhỏ, System R, để nghiên 

cứu các đề xuất của Codd. Tuy vậy họ cũng tạo ra đƣợc ngôn ngữ SEQUEL (viết tắt 

của Structured English Query Language), tiền thân của SQL mà hiện chúng ta thƣờng 

sử dụng. 
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Năm 1976, Peter Chen đã hoàn thiện thêm hệ CSDL này bằng mô hình thực thể 

- liên kết (Entity-Relationship hay E-R). 

Năm 1979, Relational Software Inc (RSI), sau đổi tên là Oracle, là công ty đầu 

tiên sử dụng mô hình quan hệ để thƣơng mại hóa và dần dần chiếm lĩnh thị trƣờng 

quản lý dữ liệu. Cũng trong thời gian này IBM cũng bắt đầu thƣơng mại hóa SQL. 

Chẳng bao lâu SQL trở thành tiêu chuẩn để sử dụng với CSDL quan hệ. 

Cùng với sự phát triển của máy tính, bên cạnh các tập tin văn bản, dữ liệu đƣợc 

thể hiện dƣới dạng những ký tự, ta còn có những loại tập tin khác, các tập tin hình ảnh, 

các bản vẽ đƣợc tạo ta từ những phần mềm CAD, dữ liệu đƣợc thể hiện bằng những 

phƣơng thức khác. Vì thế từ thập niên 1980, HQTCSDL hƣớng đối tƣợng (object-

oriented DBMS) bắt đầu đƣợc nghiên cứu và đến những năm 1990, chúng bắt đầu 

đƣợc đƣa ra thị trƣờng. 

Cũng bắt đầu từ thập niên 1990, cùng với sự bùng nổ của internet và các dịch 

vụ trực tuyến, các HQTCSDL phục vụ cho thị trƣờng này phát triển mạnh mẽ. Bên 

cạnh các sản phẩm của các đại gia nhƣ Oracle Database của Oracle, DB2 Universal 

Database của IBM, SQL Server của Microsoft, Sybase Adaptive Server của Sybase, 

cũng xuất hiện các phần mềm miễn phí, mã nguồn mở, nổi bật hơn cả là MySQL, 

PostgreSQL, SQLite. 

Bên cạnh đó, một xu hƣớng khác cũng xuất hiện từ đầu thế kỷ 21 là các 

HQTCSDL theo hƣớng NoSQL (đƣợc hiểu là “not only SQL”), nhƣ MongoDB, có 

khả năng làm việc với các dữ liệu có cấu trúc ít bị ràng buộc chặt chẽ hơn, có thể hoạt 

động trong điều kiện có cấu hình phần cứng hạn chế nhƣ trên điện thoại di động. 

 

2. Mô hình thực thể - kết hợp ERD 

Mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp (Entity - RelationShip Model) do P.P.Chen 

đề xuất vào năm 1976, đƣợc sử dụng để biểu diễn cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm. Mô 

hình thực thể kết hợp bao gồm có các thực thể, danh sách thuộc tính và những mối kết 

hợp. 

2.2.1 Thực thể (Entity) 

Là một đối tƣợng, một địa điểm, con ngƣời… trong thế giới thực đƣợc lƣu trữ 

thông tin trong CSDL. Mỗi thực thể bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính đặc trƣng cho 

thực thể đó. 

Ví dụ: sinh viên Nguyễn Văn A, lớp 19CDTH3, môn học Cơ Sở Dữ Liệu, xe 

máy có biển số đăng ký 52D-6263,... là các ví dụ về thực thể. 
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2.2.2 Thuộc tính (attribute) 

Là các đặc tính riêng biệt của cơ bản của thực thể. 

Ví dụ: các thuộc tính của sinh viên Nguyễn Văn A là: mã số sinh viên, giới tính, 

ngày sinh, hộ khẩu thƣờng trú, lớp đang theo học, ... 

 

2.2.3 Loại thực thể (Entity type) 

Là tập hợp các thực thể có cùng thuộc tính. Mỗi loại thực thể đều phải đƣợc đặt 

tên sao cho có ý nghĩa. Loại đƣợc biểu diễn thực thể bởi hình chữ nhật và có danh sách 

các thuộc tính.  

 

 

Ví dụ về loại thực thể sinh viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: các sinh viên có mã sinh viên là ““17234789”, “17234658”, 

“17235679”,... nhóm lại thành một loại thực thể, đƣợc đặt tên là Sinhvien. 

Tƣơng tự trong ứng dụng quản lý điểm của sinh viên ta có các loại thực thể nhƣ 

Monhoc, Lop, Khoa…. 

2.2.4 Khóa của loại thực thể (Entity Key) 

Đó là các thuộc tính nhận diện của loại thực thể. Căn cứ vào các giá trị của các 

thuộc tính nhận diện này ngƣời ta có thể xác định một thực thể duy nhất của một loại 

thực thể. 

Ví dụ: khoá của loại thực thể LỚP HỌC là Mã Lớp; khoá của loại thực thể 

SINH VIÊN là Mã SV. 

TÊN LOẠI THỰC THỂ 

SINHVIEN 

MSSV 

HOTEN 

PHAI 

NGSINH 
LOẠI THỰC 

THỂ 

THUỘC TÍNH 
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2.2.5 Mối kết hợp (relationship) 

Mối kết hợp diễn tả sự liên hệ giữa các loại thực thể. Mỗi mối kết hợp có một 

tên gọi và thƣờng dùng động từ. Mối kết hợp đƣợc biểu diễn bằng một hình thoi và hai 

bên là hai nhánh gắn kết vớicác loại thực thể (hoặc mối kết hợp) liên quan, tên mối kết 

hợp thƣờng là: thuộc, gồm,  chứa,...  

 

 

 

 

Ví dụ mối kết hợp giữa hai loại thực thể Sinhviên và Lop, mối kết hợp giữa 

Sinhviên với Môn học,... 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Bản số của mối kết hợp 

Bản số của một nhánh R trong mối kết hợp thể hiện số lƣợng các thực thể thuộc 

thực thể ở nhánh "bên kia” có liên hệ với một thực thể của nhánh R. 

Mỗi bản số là một cặp số (min,max), chỉ số lƣợng tối thiểu và số lƣợng tối đa 

của thực thể khi tham gia vào mối kết hợp đó. 

Giữa 2 loại thực thể có thể tồn tại nhiều hơn một mối kết hợp.  Để mô hình hóa 

đầy đủ cho thế giới thực, cần phải phân loại các mối kết hợp theo số lƣợng các thực 

thể từ mỗi tập tham gia trong nó.  

Mối kết hợp một – một (1-1): quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó mỗi thực 

thể của tập cha chỉ có thể liên kết với nhiều nhất một thực thể của tập con, và ngƣợc 

lại.  

Ví dụ, mỗi giảng viên đƣợc cấp 1 và chỉ một máy tính. Một máy tính chỉ đƣợc 

cấp cho 1 và chỉ một giảng viên. 

 

SINHVIEN LOP Thuộc 

SINHVIEN MONHOC Học 

LOẠI THỰC 

THỂ 1 

LOẠI THỰC 

THỂ 2 

 

Tên mối 

kết hợp 
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Mối kết hợp một nhiều (1-n): quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó mỗi thực 

thể của tập này có thể liên kết với nhiều thực thể của tập còn lại. 

Ví dụ: Mỗi sinh viên thuộc một và chỉ một lớp. Một lớp có nhiều sinh viên. 

 

 

 

Mối kết hợp nhiều – nhiều (n-n): quan hệ giữa hai tập thực thể trong đó một 

thực thể của tập này có thể liên kết với 0, 1 hoặc nhiều thực thể của tập kia, và ngƣợc 

lại. Thƣờng quan hệ N-N có thêm phần dữ liệu giao nhau để thêm thông tin cụ thể cho 

mối quan hệ 

Ví dụ: Mỗi sinh viên học một hoặc nhiều môn học. Một môn học có một hoặc 

nhiều sinh viên học. 

 

 

 

Ví dụ: Biểu diễn mô hình ERD cho mô tả: Sinh viên học nhiều môn học và 

đƣợc sinh ra tại một thành phố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1, 1) GIANGVIEN MAYTINH Cấp ( 1, 1) 

( 1, 1) SINHVIEN LOP Thuộc 
( 1, n) 

( 1, n) SINHVIEN MONHOC Học 
( 1, n) 

Học 

SINHVIEN 

MSSV 

HOTEN 

PHAI 

NGSINH 

TENMH 
MONHOC 

MSMH 

SOTC 

TENTP 

THANHPHO 

MSTP 

Sinh tại 

( 1, 1) 

  (1, n) 

(1, n ) 

   (1, n) 
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3.Mô hình dữ liệu quan hệ của E.F.Codd 

Mô hình CSDL quan hệ lần đầu tiên đƣợc E.F.Codd và tiếp sau đó đƣợc công 

ty IBM giới thiệu vào năm 1970. Ngày nay, hầu hết các tổ chức đã áp dụng CSDL 

quan hệ để quản lý dữ liệu trong đơn vị mình. Trong mô hình quan hệ: 

Về mặt cấu trúc: 

- Dữ liệu đƣợc thể hiện tong các bảng. 

- Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một loại thực thể 

- Các cột biểu thị các thuộc tính của loại thực thể và tên cột thƣờng là tên của 

thuộc tính. 

- Mỗi hàng biểu thị cho một thực thể, gồm một bộ các giá trị tƣơng ứng với các 

cột 

Về mặt thao tác trên dữ liệu: 

- Có thể cập nhật dữ liệu nhƣ thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng. 

- Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có đƣợc nhờ thực hiện các 

thao tác trên dữ liệu. 

Về mặt các ràng buộc dữ liệu:  

- Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không 

đƣợc có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn. 

Sau đây là các khái niệm của mô hình dữ liệu quan hệ. 

3.1 Thuộc tính (Attribte) 

Thuộc tính là các đặc điểm riêng của một đối tƣợng (đối tượng đƣợc hiểu nhƣ 

là một loại thực thể ở mô hình thực thể kết hợp), mỗi thuộc tính có một tên gọi và phải 

thuộc về một kiểu dữ liệu nhất định. 

3.2 Kiểu dữ liệu (Data type) 

Các thuộc tính đƣợc phân biệt qua tên gọi và phải thuộc một kiểu dữ liệu nhất 

định (số, chuỗi, ngày tháng, logic, hình ảnh,...). Kiểu dữ liệu ở đây có thể là kiểu vô 

hƣớng hoặc là kiểu có cấu trúc. Nếu thuộc tính có kiểu dữ liệu là vô hƣớng thì nó đƣợc 

gọi là thuộc tính đơn hay thuộc tính nguyên tố, nếu thuộc tính có kiểu dữ liệu có cấu 

trúc thì ta nói rằng nó không phải là thuộc tính nguyên tố. 

Chẳng hạn với sinh viên Nguyễn Văn A thì các thuộc tính họ và tên, mã số sinh 

viên thuộc kiểu chuỗi, thuộc tính ngày sinh thuộc kiểu ngày tháng, hộ khẩu thƣờng trú 

kiểu chuỗi, thuộc tính hình ảnh kiểu hình ảnh. 
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3.3 Miền giá trị (Domain of values) 

Thông thƣờng mỗi thuộc tính chỉ chọn lấy giá trị trong một tập con của kiểu dữ 

liệu và tập hợp con đó gọi là miền giá trị của thuộc tính đó. Chẳng hạn thuộc tính NỮ 

có miền giá trị là {nam,nữ}, thuộc tính màu da có miền giá trị là {da trắng, da vàng, da 

đen, da đỏ}, thuộc tính điểm thi là các số thuộc tập {0; 1 ; 2;...,10]. 

Lƣu ý rằng nếu không lƣu ý đến ngữ nghĩa thì tên của các thuộc tính thƣờng 

đƣợc ký hiệu bằng các chữ cái in hoa đầu tiên trong bảng chữ cái la tinh: A,B,C,D,... 

Những chữ cái in hoa X,Y,Z,W,... thƣờng dùng thay cho một nhóm nhiều thuộc tính. 

Đôi khi còn dùng các ký hiệu chữ cái với các chỉ số Ai,A2,...,An để chỉ các thuộc tính 

trong trƣờng hợp tổng quát hay muốn đề cập đến số lƣợng các thuộc tính. Tên thuộc 

tính phải đƣợc đặt một cách gợi nhớ, không nên đặt tên thuộc tính quá dài (vì nhƣ thế 

sẽ làm cho việc viết các câu lệnh truy vấn trở nên vất vả hơn), nhƣng cũng không nên 

đặt tên thuộc tính quá ngắn (vì nó sẽ không cho thấy ngữ nghĩa của thuộc tính), đặc 

biệt không đặt trùng tên hai thuộc tính mang ngữ nghĩa khác nhau thuộc hai đối tƣợng 

khác nhau. 

Trong nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngƣời ta thƣờng đƣa thêm vào miền giá 

trị của các thuộc tính một giá trị đặc biệt gọi là giá trị rỗng (NULL). Tuỳ theo ngữ 

cảnh mà giá trị này có thể đặc trƣng cho một giá trị không thể xác định đƣợc hoặc một 

giá trị chƣa đƣợc xác định ở vào thời điểm nhập tin nhƣng có thể đƣợc xác định vào 

một thời điểm khác. 

3.4 Lƣợc đồ quan hệ (Relation schema) 

Tập tất cả các thuộc tính cần quản lý của một đối tƣợng cùng với các mối liên 

hệ giữa chúng đƣợc gọi là lƣợc đồ quan hệ. 

 Lƣợc đồ quan hệ Q với tập thuộc tính {A1,A2,...,An} đƣợc viết là 

Q(A1,A2,...,An), ký hiệu Q+ = {Ai,A2,...,An}. 

Chẳng hạn lƣợc đồ quan hệ Sinhviên với các thuộc tính nhƣ MASV, 

HOTENSV, NU, NGAYSINH, NOISINH,TINH, MALOP đƣợc viết nhƣ sau: 

SINHVIEN(MASV, HOTENSV, NU, NGAYSINH, NOISINH,TINH, 

MALOP) 

Thƣờng thì khi thành lập một lƣợc đồ quan hệ, ngƣời thiết kế gắn cho nó một ý 

nghĩa nhất định, gọi là tân từ của lược đồ quan hệ. chẳng hạn tân từ của lƣợc đồ quan 

hệ Sinhvien là: ”Mỗi sinh viên có mỗi MASV duy nhất. Mỗi MASV xác định các 

thuộc tính còn lại của sinh viên đó nhƣ HOTENSV,NU, NGAYSINH, 

NOISINH,TINH,MALOP” 

Khi phát biểu tân từ cho một lƣợc đồ quan hệ, ngƣời thiết kế cần phải mô tả đầy 
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đủ ý nghĩa để ngƣời khác tránh hiểu nhầm. Dựa vào tân từ này, ngƣời ta xác định đƣợc 

tập khoá, siêu khoá của lƣợc đồ quan hệ. 

Nhiều lƣợc đồ quan hệ cùng nằm trong một hệ thống thông tin đƣợc gọi là một 

lƣợc đồ cơ sở dữ liệu. 

Khái niệm lƣợc đồ quan hệ ứng với khái niệm loại thực thể ở mô hình thực thể 

kết hợp. 

3.5 Quan hệ (Relation) 

Sự thể hiện của lƣợc đồ quan hệ ở một thời điểm nào đó đƣợc gọi là quan hệ, rõ 

ràng là trên một lƣợc đồ quan hệ có thể xác định nhiều quan hệ. Thƣờng ta dùng các 

ký hiệu nhƣ R, S,Q để chỉ các lƣợc đồ quan hệ, còn quan hệ thƣờng đƣợc dùng bởi các 

ký hiệu là r, s,q,... 

Về trực quan thì quan hệ (hay bảng quan hệ) nhƣ là một bảng hai chiều gồm các 

dòng và các cột. 

Một quan hệ có n thuộc tính đƣợc gọi là quan hệ n ngôi. 

Để chỉ quan hệ r xác định trên lƣợc đồ quan hệ Q ta có thể viết r(Q). 

3.6 Bộ (Tuple) 

Mỗi bộ là những thông tin về một đối tƣợng thuộc một quan hệ, bộ cũng còn 

đƣợc gọi là mẫu tin. 

Thƣờng ngƣời ta dùng các chữ cái thƣờng (nhƣ t, p, ...) để biểu diễn bộ trong 

quan hệ, chẳng hạn để nói t là một bộ của quan hệ r thì ta viết t e r. 

3.7 Siêu Khoá - Khoá (Super key- key) 

S là siêu khoá (super key) của Q nếu với r là quan hệ bất kỳ trên Q, t1,t2 là hai 

bộ bất kỳ thuộc r thì t1.S * t2.S. 

Một lƣợc đồ quan hệ có thể có một hoặc nhiều siêu khoá. 

Chẳng hạn lƣợc đồ quan hệ Sinhvien ở trên có các siêu khoá là: 

{MASV,HOTENSV},{MASV,HOTENSV,NU},{MASV,HOTENSV,NU,TINH },... 

Siêu khoá không chứa một siêu khoá nào khác đƣợc gọi là khoá chỉ định, trong 

trƣờng hợp lƣợc đồ quan hệ có nhiều khoá chỉ định (hay khoá nội), thì khoá đƣợc chọn 

để cài đặt gọi là khoá chính (trong các phần sau khoá chính đƣợc gọi tắt là khoá). 

Chẳng hạn với lƣợc đồ quan hệ SINHVIEN trên có khoá là {MASV}. Thƣờng các 

thuộc tính khoá đƣợc gạch dƣới theo kiểu liền nét. 

Một thuộc tính đƣợc gọi là thuộc tính khoá ngoại nếu nó không là thuộc tính 

khoá của một lƣợc đồ quan hệ này nhƣng lại là thuộc tính khoá của một lƣợc đồ quan 
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hệ khác, chẳng hạn nhƣ MALOP là khoá ngoại của lƣợc đồ quan hệ SINHVIEN. 

Thƣờng các thuộc tính khoá ngoại đƣợc gạch dƣới theo kiểu không liền nét. 

SINHVIEN(MASV, HOTENSV, NU, NGAYSINH, TINH, MALOP) 

LOP(MALOP,TENLOP,MAKHOA) 

Ý nghĩa thực tế của khoá là dùng để nhận diện một bộ trong một quan hệ, nghĩa 

là, khi cần tìm một bộ t nào đó, ta chỉ cần biết giá trị của thành phần khoá của t là đủ 

để dò tìm và hoàn toàn xác định đƣợc nó trong quan hệ. 

Trong thực tế đối với các loại thực thể tồn tại khách quan (ví dụ: Sinh viên, 

Giảng viên, Nhân viên, Hàng hoá,...) ngƣời thiết kế cơ sở dữ liệu thƣờng gán thêm cho 

các lƣợc đồ quan hệ này một thuộc tính giả gọi là mã số để làm khoá (ví dụ: mã số 

sinh viên, mã số giảng viên, mã số nhân viên, mã số hàng hoá,...). Trong khi đó các 

lƣợc đồ quan hệ biểu diễn cho sự trừu tƣợng hoá thƣờng có khoá là một tổ hợp của hai 

hay nhiều thuộc tính của nó. 

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện nay có tự động kiểm tra tính duy nhất trên 

khoá chính. Tức là nếu thêm một bộ mới q2 có giá trị khoá chính trùng với giá trị khoá 

chính của một bộ q1 nào đó đã có trong quan hệ thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu 

nhập lại một giá trị khác. 

Ngƣời ta cũng quy ƣớc rằng: 

- Trong một bộ của quan hệ các thuộc tính khoá không chứa giá trị rỗng. 

- Không đƣợc phép sửa đổi giá trị thuộc tính khoá của một bộ q. Nếu muốn sửa 

đổi giá trị thuộc tính khoá của một bộ q, ngƣời sử dụng phải huỷ bỏ bộ q và sau đó 

thêm một bộ q‟ với giá trị khoá đã đƣợc sửa đổi. 

Tóm lại, lƣợc đồ CSDL quan hệ không phải là dùng các kí hiệu nhƣ lƣợc đồ ERD 

mà nó dùng bằng ngôn từ và văn bản bình thƣờng để diễn đạt.  

 Lƣợc đồ quan hệ nhằm mô tả cấu trúc của quan hệ, các mối liên hệ giữa các 

thuộc tính trong quan hệ đó 

 Một lƣợc đồ quan hệ gồm một tập thuộc tính của quan hệ kèm theo một mô tả 

để xác định ý nghĩa và mối liên hệ giữa các thuộc tính 

Ví dụ: 

SINHVIEN(MASV,HOSV,TENSV,NGAYSINH,MAKHOA,HOCBONG) 

Tân từ: Mỗi sinh viên đƣợc nhận diện qua MASV, phải có họ tên ngày sinh và học 

khoa nào, và có thể có học bổng hoặc không có học bổng 

Ví dụ: KETQUA(MASV,MAMH,LANTHI,DIEM) 
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Tân từ: Mỗi sinh viên có thể dự thi các môn đã đăng ký,mỗi môn đƣợc thi tối đa 2 lần. 

 

4.Các bƣớc chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ 

Bƣớc 1: Xác định loại thực thể 

Bƣớc 2: Xác định thuộc tính và gắn thuộc tính cho tập thực thể và mối quan hệ 

Bƣớc 3: Xác định thuộc tính khóa 

Bƣớc 4: Xác định ràng buộc (tỉ số, min-max, ràng buộc tham gia) cho mối quan hệ và 

thể hiện chúng.  

Ví dụ: CSDL quản lý theo dõi nhân viên, dự án, phòng ban. 

Công ty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có một tên và mã đơn vị duy nhất, đia 

điểm. Mỗi dự án có một tên và mã dự án duy nhất, do một phòng ban quản lý. Mỗi dự 

án có nhiều nhân viên tham gia. Nhân viên có mã số NV, tên, địa chỉ, mỗi nhân viên 

làm việc ở một phòng ban, tham gia dự án với số giờ khác nhau. 

Lƣợc đồ ERD cho CSDL trên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển lƣợc đồ ERD thành mô hình quan hệ 

Bƣớc 1: Xác định loại thực thể 

NHANVIEN, PHONGBAN, DUAN 

( 1, n ) 

  ( 1, 1 ) 

TENPB 
PHONGBAN 

MSPB 

DIADIEM 

TENDA 

DUAN 

MSDA 

Làm việc 

( 1, n ) Giám sát 

( 1, 1) 

( 1, n) 

Tham gia 

( 1, n) 

Số giờ  

NHANVIEN 

MSNV 

TENNV 

DIACHI 
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Bƣớc 2: Xác định thuộc tính và gắn thuộc tính cho tập thực thể và mối quan hệ 

NHANVIEN ( MSNV, HOTEN, DIACHI) 

PHONGBAN ( MSPB, TENPB, DIADIEM) 

DUAN ( MSDA, TENDA) 

Bƣớc 3: Xác định thuộc tính khóa 

NHANVIEN ( MSNV, HOTEN, DIACHI) 

PHONGBAN ( MSPB, TENPB, DIADIEM) 

DUAN ( MSDA, TENDA) 

Bƣớc 4: Xác định ràng buộc  

NHANVIEN ( MSNV, HOTEN, DIACHI, MSPB) 

PHONGBAN ( MSPB, TENPB, DIADIEM) 

DUAN ( MSDA, TENDA, MSPB) 

NV_DA( MSNV, MSDA, SOGIO) 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 1 

Bài 1:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Một khách hàng có một mã số duy nhất, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và 

thuộc một loại khách hàng. Loại khách hàng gồm có “Cá nhân”, “Doanh nghiệp”. Một 

điện thoại có một số điện thoại để phân biệt với các điện thoại khác, thuộc về một 

khách hàng, loại điện thoại gồm có “Vô tuyến”, “Dây cáp”, đƣợc lắp đặt theo một hợp 

đồng.  Mỗi dịch vụ điện thoại có một mã dịch vụ và tên dịch vụ. Một số điện thoại có 

thể đăng ký nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể đƣợc nhiềusố điện thoại đăng ký. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 2:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Công ty bán nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có MSHH, tên HH và đơn vị tính. 

Công ty có nhiều khách hàng. Đây là các khách mua sỉ, mỗi KH có MSKH, họ tên và 

địa chỉ. Khách muốn mua hàng của công ty phải lập 1 đơn đặt hàng, mỗi đơn hàng có 

MS, ngày lập. Trên đơn ghi rõ mặt hàng muốn mua, số lƣợng và đơn giá hiện tại. Nếu 

đơn đặt hàng đƣợc chấp nhận thì công ty sẽ tiến hành giao hàng. Mỗi đơn đặt hàng có 

thể đƣợc giao nhiều lần, mỗi lần giao hàng, công ty sẽ lập 1 phiếu giao, trên đó ghi rõ 

MS phiếu giao, ngày giao, giao các mặt hàng và số lƣợng giao. Khách hàng của công 

ty sẽ đƣợc phân loại, mỗi loại KH có mã số, tên loại để tiện cho việc áp dụng chính 

sách khuyến mãi. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 3:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Một bệnh viện có một số lƣợng lớn bác sĩ đăng kí. Mỗi bác sĩ có một mã số duy 

nhất, họ tên, địa chỉ và số DT. Mỗi bác sĩ đều thuộc 1 khoa quản lý, mỗi khoa có 1 

trƣởng khoa phụ trách, Thông tin về khoa bao gồm mã khoa, tên khoa. Bệnh viện lƣu 

trữ tên, địa chỉ của bệnh nhân, và gán cho mỗi bệnh nhân một mã số. Bất cứ bệnh nhân 

nhập viện phải đƣợc theo dõi bởi nhiều bác sĩ. Khi bệnh nhân điều trị bởi bác sĩ, bệnh 

viện đều lƣu thông tin về ngày giờ và liệu pháp điều trị. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 
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Bài 4:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Hãy thiết kế CSDL để quản lý thƣ viện trong 1 trƣờng. Thƣ viện có rất nhiều 

sách, mỗi quyển sách trong thƣ viện sẽ đƣợc đánh 1 mã số để phân biệt. Ngoài ra, còn 

có các thuộc tính nhƣ tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản nào xuất bản quyển sách này, 

năm xuất bản. Để tiện việc thống kê, thƣ viện lập danh mục các nhà xuất bản ( mỗi nhà 

xuất bản sẽ đƣợc gán mã số và tên nhà xuất bản). Sách trong thƣ viện đƣợc phân thành 

nhiều loại, mỗi loại có mã số loại, tên loại. Sinh viên muốn mƣợn sách phải làm thẻ 

thƣ viện, mỗi thẻ có mã số thẻ, ngày làm thẻ, họ tên sinh viên.  Thẻ thƣ viện chia làm 2 

loại: thẻ đọc tại chỗ và thẻ mƣợn về nhà. Mỗi khi mƣợn sách, sinh viên phải làm phiếu 

mƣợn, mỗi phiếu chỉ dùng để mƣợn 1 quyển sách, mỗi phiếu có mã số phiếu, ngày 

mƣợn, mƣợn quyển sách nào.Sinh viên sẽ mang phiếu mƣợn kèm với thẻ thƣ viện nộp 

cho thủ thƣ. Khi sinh viên trả sách, thủ thƣ sẽ trả lại thẻ thƣ viện và ghi lên phiếu 

mƣợn ngày trả của quyển sách. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 5:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Công ty bán nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có MSHH, TênHH, đơn vị tính. 

Công ty có nhiều khách hàng. Đây đều là các khách mua sỉ. Khách muốn mua hàng 

của công ty phải lập 1 đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng có MS, ngày lập. Trên đơn ghi 

rõ mặt hàng muốn mua, số lƣợng và đơn giá hiện tại. Nếu đơn đặt hàng đƣợc chấp 

nhận thì công ty sẽ tiến hành giao hàng. Mỗi đơn đặt hàng có thể đƣợc giao nhiều lần, 

mỗi lần giao hàng công ty sẽ lập 1 phiếu giao. Trên đó ghi rõ MS phiếu giao, ngày 

giao, các mặt hàng và số lƣợng giao. Khách hàng của công ty sẽ đƣợc phân loại, mỗi 

loại KH có MS và tên loại để tiện cho việc áp dụng chính sách khuyến mãi của công 

ty. 

Sau khi giao hàng, nếu hàng hóa không đạt chất lƣợng, khách hàng có quyền trả 

hàng cho công ty. Khi khách trả hàng, công ty sẽ lập 1 phiếu trả. Trên phiếu trả ghi 

nhận mã số phiếu trả, ngày trả, trả theo phiếu giao hàng nào, trả những mặt hàng gì, số 

lƣợng trả là bao nhiêu. Công ty có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên có mã số, họ tên và 

ngày sinh. Tất cả chứng từ đều phải do 1 nhân viên lập ra. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 
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Bài 6:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Mỗi nhân viên khi làm việc sẽ có một mã số, họ tên, ngày sinh, phái, địa chỉ. 

Mỗi phòng ban có một mã phòng ban, tên phòng ban. Mỗi phòng ban có một hay 

nhiều nhân viên làm việc. Một nhân viên có thể tham dự một hay nhiều công trình. 

Mỗi công trình có mã số công trình, tên công trình, địa điểm, ngày công trình đƣợc cấp 

phép xây dựng, ngày khởi công, ngày hoàn thành. Khi tham dự vào công trình, nhân 

viên sẽ đƣợc ghi nhận số lƣợng ngày công. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 7:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Mỗi loại xe ô tô có một mã số để phân biệt với các loại xe ô tô khác, tên loại xe 

(ví dụ tên loại xe 7-chỗ, 15-chỗ,…), và thông tin về loại xe đó, SoLuongXe là tổng số 

xe ô tô có loại xe này.   

Mỗi xe ô tô đƣợc gán một mã số duy nhất để phân biệt với các xe ô tô khác, tên 

xe, biến số xe ô tô, hãng sản xuất, thông tin về chiếc xe. 

Mỗi tài xế đƣợc phân công lái xe theo một lộ trình , ngày đi, ngày về, nơi đi, 

nơi đến, chiều dài đƣờng đi ƣớc lƣợng (tính theo km), chở số ngƣời đi cho chuyến đi 

đó. 

Mỗi tài xế của công ty có một mã số để phân biệt với các tài xế khác, họ tên tài 

xế, ngày sinh, giới tính, địa chỉ. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 8:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Lãnh đạo phòng giáo dục thành lập nhiều hội đồng thi (mỗi hội đồng thi gồm 

một trƣờng hoặc một số trƣờng gần nhau). Mỗi hội đồng thi có một mã số duy nhất 

(MAHĐT), một mã số hội đồng thi xác định tên hội đồng thi(TENHĐT), họ tên chủ 

tịch hội đồng(TENCT), địa chỉ (ĐCHĐT),điện thoại(ĐTHĐT).  

Mỗi hội đồng thi đƣợc bố trí cho một số phòng thi, mỗi phòng thi có một số 

hiệu phòng(SOPT) duy nhất, một phòng thi xác định địa chỉ phòng thi (ĐCPT). Số 

hiệu phòng thi đƣợc đánh số khác nhau ở tất cả các hội đồng thi. 
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Giáo viên của các trƣờng trực thuộc phòng đƣợc điều động đến các hội đồng để 

coi thi, mỗi trƣờng có thể có hoặc không có thí sinh dự thi, mỗi trƣờng có một mã 

trƣờng duy nhất (MATR), mỗi mã trƣờng xác định một tên trƣờng(TENTR),địa chỉ 

(ĐCTR), loại hình đào tạo (LHĐT) (Công lập, chuyên, bán công, dân lập, nội trú,…).  

Giáo viên của một trƣờng chỉ làm việc tại một hội đồng thi. Một giáo viên có 

một mã giáo viên(MAGV), một mã giáo viên xác định tên giáo viên (TENGV), 

chuyên môn giảng dạy (CHUYENMON), chức danh trong hội đồng thi(CHUCDANH) 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 9:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Một nhà sách cần tổ chức một cơ sở dữ liệu để quản lý sách nhƣ sau: 

Nhà sách có nhiều sách, mỗi quyển sách có một mã sách, tựa sách, năm xuất 

bản. Mỗi quyển sách đƣợc viết bởi một tác giả, đƣợc xuất bản bởi 1 nhà xuất bản và 

chỉ thuộc về 1 thể loại sách nào đó. Thông tin về tác giả gồm mã tác giả, tên tác giả, 

email. Thông tin về nhà xuất bản gồm mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ, số 

điện thoại. Thông tin về thể loại sách gồm mã thể loại, tên thể loại và mô tả. 

b. Xây dựng lƣợc đồ cơ sở dữ liệu quan hệ cho ERD đã vẽ ở câu a. 

 

Bài 10:  

a.Vẽ mô hình thực thể kết hợp (ERD) cho tình huống sau: 

Một cửa hàng cho thuê xe gắn máy cần tổ chức một cơ sở dữ liệu để quản lý 

việc cho thuê xe nhƣ sau: 

Cửa hàng có nhiều xe gắn máy cho thuê thuộc nhiều loại xe khác nhau. Mỗi xe 

gắn máy có một mã số xe để phân biệt với các xe khác, có biển số xe, phân khối xe, 

hãng sản xuất và năm sản xuất. Mỗi xe chỉ thuộc một loại xe, thông tin loại xe gồm 

mã loại xe, tên loại xe và mô tả. 

Cửa hàng cũng cần lƣu thông tin của các khách hàng thuê xe nhƣ: mã khách 

thuê, họ tên, số cmnd, số địên thoại. Mỗi khách hàng có thể thuê nhiều xe khác nhau 

trong một lần thuê. Cần ghi nhận lại ngày thuê, ngày trả cho mỗi lần thuê xe của 

khách hàng. 
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CHƢƠNG 2: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN ( RBTV) MỘT CSDL 

Giới thiệu: 

Chƣơng này trình bày khái niệm, các đặc trƣng , phân loại ràng buộc toàn vẹn, 

bảng tầm ảnh hƣởng, ví dụ minh họa. Bài tập. 

Mục tiêu: 

Trình bày đƣợc các khái niệm, đặc trƣng và phân loại ràng buộc toàn vẹn. Phân 

biệt đƣợc các dạng RBTV. Thiết lập đƣợc các ràng buộc toàn vẹn cho tình huống cụ 

thể ở mức độ đơn giản. 

Nội dung chính: 

1.Giới thiệu 

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint / Rule viết tắt là: RBTV) là các 

nguyên tắc mà mọi tình trạng CSDL đều phải thỏa. 

Tầm quan trọng của RBTV: Giúp CSDL thể hiện trung thực thế giới thực mà 

CSDL đang mô tả. Ngăn chặn những thao tác gây sai trên CSDL.Giúp CSDL luôn 

đúng đắn. 

Ví dụ:  KETQUA (MASV, MAMH, DIEM) 

Điểm là số thực thuộc [0,10] và chính xác đến 0.5 

 

2. Các đặc trƣng của ràng buộc toàn vẹn 

Mỗi ràng buộc toàn vẹn có bốn yếu tố: nội dung, bối cảnh, bảng tầm ảnh hƣởng 

và hành động phải cần thực hiện khi phát hiện có ràng buộc toàn vẹn bị vi phạm. 

2.1 Nội dung 

Nội dung của ràng buộc toàn vẹn là sự mô tả, và biểu diễn hình thức nội dung 

của nó. 

Nội dung của một ràng buộc toàn vẹn R có thể đƣợc biểu diễn bằng ngôn ngữ 

tự nhiên, ngôn ngữ đại số quan hệ, ngôn ngữ mã giả, ngôn ngữ truy vấn SQL,... ngoài 

ra nội dung của ràng buộc toàn vẹn cũng có thể đƣợc biểu diễn bằng phụ thuộc hàm. 

Ví dụ: (R1) 

- Ngôn ngữ tự nhiên 

  Mức lƣơng của một ngƣời nhân viên không đƣợc vƣợt quá trƣởng phòng 

- Ngôn ngữ hình thức 

 u  PHONGBAN ( v  NHANVIEN ( 
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  u.TRPHG  v.MANV   

  u.MAPHG  t.PHG   

  t.LUONG  v.LUONG ))) 

 Ví dụ: (R2) 

- Ngôn ngữ tự nhiên 

  Ngƣời quản lý trực tiếp phải là một nhân viên trong công ty 

- Ngôn ngữ hình thức 

t  NHANVIEN ( t.MA_NQL  null  

   s  NHANVIEN (t.MA_NQL  s.MANV )) 

2.2 Bối cảnh 

Bối cảnh của ràng buộc toàn vẹn là những quan hệ mà ràng buộc đó có hiệu lực 

hay nói một cách khác, đó là những quan hệ cần phải đƣợc kiểm tra khi tiến hành cập 

nhật dữ liệu. Bối cảnh của một ràng buộc toàn vẹn có thể là một hoặc nhiều quan hệ. 

Ví dụ (R1) Mức lƣơng của một ngƣời nhân viên không đƣợc vƣợt quá trƣởng 

phòng 

Các phép cập nhật  

- Cập nhật lƣơng cho nhân viên 

- Thêm mới một nhân viên vào một phòng ban 

- Bổ nhiệm trƣởng phòng cho một phòng ban 

Bối cảnh: NHANVIEN, PHONGBAN 

2.3 Bảng tầm ảnh hƣởng 

Trong quá trình phân tích thiết kế một CSDL, ngƣời phân tích cần lập bảng tầm 

ảnh hƣởng cho một ràng buộc toàn vẹn nhằm xác định thời điểm cần phải tiến hành 

kiểm tra khi tiến hành cập nhật dữ liệu 

  Bảng tầm ảnh hƣởng cho một RBTV 

Tên RBTV Thêm (T) Sửa (S) Xoá (X) 

Quan hệ 1 + + ( thuộc tính) - 

Quan hệ 2 - - + 

…..    

Quan hệ n - - + 

() Vi phạm RBTV 
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() Không vi phạm RBTV 

   

3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 

Trong quá trình phân tích thiết kế CSDL, ngƣời phân tích phải phát hiện tất cả 

các ràng buộc toàn vẹn tiềm ẩn trong CSDL đó. Việc phân loại các ràng buộc toàn vẹn 

là rất có ích, nó nhằm giúp cho ngƣời phân tích có đƣợc một định hƣớng để phát hiện 

các ràng buộc toàn vẹn, tránh bỏ sót. Các ràng buộc toàn vẹn có thể đƣợc chia làm hai 

loại chính nhƣ sau: 

3.1 Ràng buộc toàn vẹn có phạm vi là một quan hệ  

3.1.1 Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ  

NHANVIEN (MANV, HONV, TENLOT, TENNV, NGSINH, PHAI, DCHI, 

MA_NQL, PHONG, MLUONG) 

R1: Phái của nhân viên chỉ có thể là „Nam‟ hoặc „Nữ‟ 

Nội dung : n  NHANVIEN ( n.PHAI IN {„Nam‟,‟Nữ‟} ) 

Bối cảnh: quan hệ NHANVIEN 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

NHANVIEN + - + ( PHAI) 

 

3.1.2 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính: ràng buộc giữa ác thuộc tính trong cùng 

một quan hệ. 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ: 

DEAN (MADA, TENDA, DDIEM_DA, PHONG, NGBD_DK, NGKT_DK) 

R2: Với mọi đề án, ngày bắt đầu dự kiến (NGBD_DK) hải nhỏ hơn ngày kết thúc dự 

kiến (NGKT_DK) 

Nội dung : d  DEAN ( d.NGBD_DK <= d.NGKT_DK ) 

Bối cảnh: quan hệ DEAN 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

DEAN + - + (NGBD_DK, 

NGKT_DK) 
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3.1.3 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ: ràng buộc giữa các bộ giá trị trong cùng một quan 

hệ. 

Ví dụ : Cho lƣợc đồ quan hệ: 

NHANVIEN(MaNV, HoTen, HESO, MucLuong) 

R 3: Các nhân viên có cùng hệ số lƣơng thì có cùng mức lƣơng. 

Nội dung : n1, n2  NHANVIEN ( n1.HESO = n2.HESO => 

n1.MCULUONG = n2.MUCLUONG ) 

Bối cảnh: quan hệ NHANVIEN 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

NHANVIEN + - + ( HESO, 

MUCLUONG) 
3.2 Ràng buộc toàn vẹn có phạm vi là nhiều quan hệ  

3.2.1 Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 

RBTV tham chiếu còn gọi là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay àng buộc khóa ngoại. 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ: 

PHONGBAN (MAPH, TENPH, TRPH, NGNC) 

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NTNS, PHAI, MA_NQL, MAPH, LUONG) 

R1: Mỗi trƣởng phòng phải là một nhân viên trong công ty. 

Nội dung : p  PHONGBAN, n  NHANVIEN ( p.TRPH = n.MANV ) 

Hay:  PHONGBAN[TRPH]  NHANVIEN[MANV]) 

Bối cảnh: NHANVIEN, PHONGBAN 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

PHONGBAN + - + ( TRPH) 

3.2.2 Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ: 

DATHANG(MADH, MAKH, NGAYDH) 

GIAOHANG(MAGH, MADH, NGAYGH) 

R2: Ngày giao hàng không đƣợc trƣớc ngày đặt hàng 

Nội dung : g  GIAOHANG, !d  DATHANG ( d.MADH = g.MADH ^ 

d.NGAYDH <= g.NGAYGH ) 
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Bối cảnh: DATHANG, GIAOHANG 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

DATHANG - - + ( NGAYDH) 

GIAOHANG + - - (NGAYGH) 

3.2.3 Ràng buộc toàn vẹn liên bộ liên quan hệ 

RBTV liên bộ, liên quan hệ là điều kiện giữa các bộ trên nhiều quan hệ khác nhau. 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ: 

PHONGBAN (MAPH, TENPH, TRPH, NGNC) 

DIADIEM_PHG (MAPH, DIADIEM) 

R3: Mỗi phòng ban phải có ít nhất một địa điểm phòng 

Nội dung : p  PHONGBAN, d  DIADIEM_PHG ( p.MAPH = d.MAPH) 

Bối cảnh: PHONGBAN, DIADIEM_PHG 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

PHONGBAN + - - 

DIADIEM_PHG - + + (MAPH) 

3.2.4 Ràng buộc toàn vẹn do thuộc tính tổng hợp 

Ví dụ : Xét lƣợc đồ quan hệ: 

PHONGBAN(TENPHG, MAPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC, SO_NV) 

R4: Số nhân viên của một phòng ban phải bằng tổng số lƣợng nhân viên thuộc phòng 

đó 

Nội dung : t  PHONGBAN (  t.SO_NV  card { s  NHANVIEN | s.PHG 

 t.MAPHG} ) 

Bối cảnh: NHANVIEN, PHONGBAN 
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Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

NHANVIEN + + + (PHG) 

PHONGBAN - - + (SO_NV, MAPHG) 

3.2.5 Ràng buộc toàn vẹn do có chu trình 

Lƣợc đồ CSDL có thể đƣợc biểu diễn bằng đồ thị 

- Đỉnh 

 Quan hệ 

 Thuộc tính 

- Cạnh 

 Đƣờng nối một đỉnh quan hệ với một đỉnh thuộc tính trong lƣợc 

đồ CSDL 

 Chu trình 

- Đồ thị xuất hiện đƣờng đi khép kín ~ Lƣợc đồ CSDL có chu trình 

 

Ví dụ : Nhân viên chỉ đƣợc phân công vào các đề án do phòng ban của mình 

phụ trách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung : NVDA  NHANVIEN       PHG=PHONG DEAN  

t  PHANCONG ( s  NVDA (  

 t.MA_NVIEN  s.MANV  t.MADA  s.SODA )) 
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Bối cảnh: NHANVIEN, DEAN, PHANCONG 

  Bảng tầm ảnh hƣởng  

 Thêm Xóa Sửa 

NHANVIEN - - + (MANV, PHG) 

DEAN - - + (MADA, PHONG) 

PHANCONG + - + (MA_NVIEN, 

SODA) 
 

4. Bảng tầm ảnh hƣởng tổng hợp 

 
Ràng buộc 1 Ràng buộc 2  Ràng buộc n 

T X S T X S … … … T X S 

Quan hệ 1 + - + + - +    + - + 

Quan hệ 2 - + -       - + - 

…..             

Quan hệ n    - + -    - - + 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 2 

Bài 1: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý thực đơn nhƣ sau: 

LOP (MALOP, TENLOP, NIENKHOA, KHOI) 

MONAN (MAMA, TENMA, LOAI, DAM, BEO, DUONG, NANGLUONG) 

NGAY_KQ (MATRE, NGAY, CO_MAT, DANHGIA) 

THANG_KQ (THANG, NAM, MATRE, CHIEUCAO, CANNANG, BONGSEN) 

Xác định RBTV cho các yêu cầu sau: 

a. Qui định thuộc tính KHOI có 3 giá trị: MAM, CHOI, LA : MAM, CHOI, LA  

b. Qui định thuộc tính LOAI có 2 giá trị: chính, phụ 

c. Qui định thuộc tính CO_MAT có 2 giá trị: 1 – có mặt, 0 - vắng  

d. Qui định thuộc tính DANHGIA có 3 giá trị: A, B, C  

e. Qui định thuộc tính BONGSEN có 2 giá trị: 1 - có bông sen, 0 – không có bông 

sen  

Bài 2: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý chuyên đề nhƣ sau: 

SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) 

Tân từ: Mỗi sinh viên có một mã số duy nhất (MASV), một họ tên (HOTEN), 

thuộc một phái (PHAI) PHAI = 0: Nam, PHAI = 1: Nữ, có một ngày sinh 

(NGAYSINH), có một địa chỉ (DCHI), và học một ngành (MANGANH) 

NGANH(MANGANH, TENNGANH, SOCD, TSSV) 

Tân từ: Mỗi ngành có một mã duy nhất (MANGANH), có một tên duy nhất 

(TENNGANH). SOCD là số lƣợng chuyên đề mà một sinh viên theo học ngành có mã 

ngành có MANGANH phải học. TSSV cho biết tổng số sinh viên đã từng theo học 

ngành này. 

CHUYENDE(MACD, TENCD, SOSVTD) 

Tân t ừ: Mỗi chuyên đề có một mã duy nhất (MACD), có một tên duy nhất 

(TENCD). SOSVTD cho biết số sinh viên tối đa có thể chấp nhận đƣợc mỗi khi có 

một lớp đƣợc mở cho chuyên đề có mã là MACD. 

CD_NGANH(MACD, MANGANH) 

Tân từ: Mỗi chuyên đề có thể đƣợc học bởi nhiều ngành (MANGANH), mỗi 

ngành có thể học nhiều chuyên đề (MACD). Mỗi ngành học tối đa là 8 chuyên đề. 

CD_MO(MACD, NAM, HOCKY) 
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Tân từ: Mỗi bộ của quan hệ CD_MO thể hiện một chuyên đề (MACD) đƣợc 

mở ra trong một học kỳ (HOCKY) của một năm học (NAM). Thông thƣờng, số sinh 

viên của ngành là không nhiều nên đối với ngành “ Mạng máy tính” không đƣợc mở 

cùng một chuyên đề trong 2 học kỳ liên tiếp của cùng một năm h ọc. 

DANGKY(MASV, MACD, NAM, HOCKY)  

Tân t ừ: Mỗi bộ  ủa quan hệ DANGKY thể hiện việc một sinh viên (MASV) 

đăng ký học một chuyên đề (MACD) nào đó trong một học kỳ (HOCKY) của một năm 

học (NAM). 

Hãy phát biểu một cách hình thức (không mô tả ở dạng văn bản), tất cả ràng 

buộc toàn vẹn cùng tầm ảnh hƣởng có trên lƣợc đồ cơ sở dữ liệu. 

 

Bài 3: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý trƣờng mẫu giáo sau: 

CẤPHỌC(MÃCH, TÊNCH)  

Diễn giải: Mỗi cấp học có một mã số duy nhất để phân biệt với những cấp học 

khác (MÃCH) và một tên gọi (TÊNCH) duy nhất (ví dụ nhƣ mầm, chồi, lá). 

LỚPHỌC(MÃCH, STTLOP, MÃGV, MÃBM)  

Diễn giải: Mỗi một lớp học thuộc một cấp học (MÃCH) và có một số thứ tự 

phân biệt (STTLOP) trong cấp học đó (ví dụ nhƣ mầm 1, chồi 2), sẽ do một cô giáo 

phụ trách giảng dạy (MÃGV) và một cô giáo bảo mẫu (MÃBM) lo về việc ăn uống 

cho các cháu.  

CÔGIÁO(MÃCG, TÊNCG, PHỤTRÁCH)  

Diễn giải: Mỗi cô giáo trong trƣờng có một mã số duy nhất để phân biệt với 

những cô giáo khác (MÃCG), họ tên cô giáo (TÊNCG) và chỉ phụ trách 

(PHỤTRÁCH) một công việc giảng dạy, ký hiệu là “GD”, hay bảo mẫu, ký hiệu là 

“BM”, ở tại một lớp.  

MÔNHỌC(MÃMH, TÊNMH) 

 Diễn giải: Mỗi môn học có một mã số duy nhất để phân biệt với những môn 

học khác (MÃMH) và một tên gọi (TÊNMH) duy nhất.  

BÀIHỌC(MÃCH, MÃMH, STTBH, CHỦĐỀ, TUẦN, NGÀYĐT, NGÀYCT)  

Diễn giải: Mỗi một bài học thuộc một môn học (MÃMH) đƣợc giảng dạy tại 

một cấp học (MÃCH) và có một số thứ tự (STTBH) phân biệt trong cùng môn học 

đƣợc giảng dạy trong một cấp học (ví dụ nhƣ mầm 1, chồi 2), có một chủ đề về bài học 
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(CHỦĐỀ) và đƣợc sắp xếp giảng dạy trong một tuần (TUẦN) của niên học từ ngày 

đầu tuần (NGÀYĐT) đến ngày cuối tuần (NGÀYCT).  

Hãy phát biểu một cách hình thức (không mô tả ở dạng văn bản), tất cả ràng 

buộc toàn vẹn cùng tầm ảnh hƣởng có trên lƣợc đồ cơ sở dữ liệu. 

Bài 4: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý đồ gỗ nội thất sau: 

LOẠI_GỖ(MÃ_L, TÊN_L) : Mỗi loại gỗ có một mã số duy nhất để phân biệt 

với những loại gỗ khác (MÃ_L) và một tên gọi (TÊN_L) duy nhất.  

MÀU_GỖ(MÃ_M, TÊN_M) : Mỗi màu có một mã số duy nhất để phân biệt 

với những màu khác (MÃ_M) và một tên gọi (TÊN_M) duy nhất.  

TƢƠNGTHÍCHGỖMÀU(MÃ_L, MÃ_M) : Mỗi bộ của quan hệ liên quan đến 

một loại gỗ (MÃL) và một màu tƣơng thích với loại gỗ đó (MÃ_M).  

ĐỒGỖ(MÃĐG, TÊNĐG, MÃL, GIÁBỘ) : Mỗi bộ đồ gỗ có một mã số duy 

nhất để phân biệt với những bộ đồ gỗ khác (MÃĐG), một tên gọi (TÊNĐG) duy nhất, 

thuộc một loại gỗ duy nhất và có một giá bán trọn bộ chuẩn duy nhất (GIÁBỘ). Giá 

trọn bộ đƣợc xác định thấp hơn 10% tổng đơn giá của từng thành phần cấu thành nên 

bộ đó  

THÀNHPHẦN(MÃTP, TÊNTP, KÍCHTHƢỚC) : Mỗi thành phần có một mã 

thành phần duy nhất (MÃTP) để phân biệt với những thành phần khác, có một tên gọi 

duy nhất (TÊNTP), một kích thƣớc duy nhất.  

TPLG(MÃTP, MÃL, ĐƠNGIÁ) : Mỗi thành phần (MÃ_TP) trong một loại gỗ 

(MÃ_L) có một đơn giá bán duy nhất. 

CẤU_THÀNH_ĐG(MÃ_TP, MÃ_ĐG, SỐ_LƢỢNG_CHUẨN) : Mỗi thành 

phần (MÃ_TP) liên quan đến một bộ đồ gỗ (MÃ_ĐG) có một số lƣợng chuẩn cấu tạo 

nên bộ đồ gỗ đó. 

Hãy phát biểu một cách hình thức (không mô tả ở dạng văn bản), tất cả ràng 

buộc toàn vẹn cùng tầm ảnh hƣởng có trên lƣợc đồ cơ sở dữ liệu. 

 

Bài 5: Cho lƣợc đồ CSDL Thi Olympic tin học sau: 

NỘI_DUNG_THI(NDT, MÔ_TẢ_NDT, LOẠI)  

Diễn giải: Mỗi nội dung thi có một mã số (NDT) để phân biệt với những nội 

dung thi khác, có một mô tả (MÔ_TẢ_NDT), thuộc một loại (LOẠI) "cá nhân" | "tập 

thể"  
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THÍ_SINH_CÁ_NHÂN(TSCN, TÊN_TSCN, NDT,TSĐ, G) Diễn giải: Mỗi 

một thí sinh cá nhân có một mã số (TSCN) để phân biệt với những thí sinh khác, tên 

(TÊN_TSCN), đăng ký thi một nội dung thi nếu không phải là thành viên của một đội 

(NDT) và đƣợc xếp vào một giải nếu có thắng (G). Nếu thí sinh cá nhân là thành viên 

của một đội thì có một mã thí sinh đội (TSĐ).  

THÍ_SINH_ĐỘI(TSĐ, TÊN_Đ, TS_TV) Diễn giải: Mỗi thí sinh đội có một mã 

số duy nhất (TSĐ) để phân biệt với những đội khác, một tên gọi (TÊN_Đ), có một 

tổng số thành viên (TS_TV).  

ĐK_THI_Đ(TSĐ, NDT, G) Diễn giải: Một đăng ký thi liên quan đến một đội 

và một nội dung thi duy nhất (TSĐ, NDT), đƣợc xếp vào một giải nếu có thắng (G).  

GIẢI(G, TÊN_G, TRỊ_GIÁ, NDT, LOẠI_G) Diễn giải: Mỗi giải có một mã số 

duy nhất (G) để phân biệt với những giải khác, một tên gọi (TÊN_G), có một trị giá 

(TRỊ_GIÁ), là giải của một nội dung thi (#NDT) và thuộc một loại giải (“1”, “2”, “3”, 

“khuyến khích”). 

Hãy phát biểu một cách hình thức (không mô tả ở dạng văn bản), tất cả ràng 

buộc toàn vẹn cùng tầm ảnh hƣởng có trên lƣợc đồ cơ sở dữ liệu. 
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CHƢƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐẠI SỐ QUAN HỆ 

Giới thiệu: 

Chƣơng này trình khái niệm ngôn ngữ đại số quan hệ, các phép toán tập hợp, 

phép toán quan hệ, các thao tác cơ sở trên quan hệ. Bài tập.  

Mục tiêu: 

Trình bày và phân biệt đƣợc các phép toán. Vận dụng phép toán vào giải quyết 

vấn đề trong CSDL. 

Nội dung chính: 

1.Các phép toán tập hợp và các phép toán quan hệ 

Ngoài việc định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu và các ràng buộc, một mô hình dữ 

liệu phải chứa một tập hợp phép toán để thao tác dữ liệu. Tập hợp cơ sở các phép toán 

mô hình quan hệ tạo nên đại số quan hệ. Các phép toán này giúp cho ngƣời sử dụng 

xác định rõ các yêu cầu lấy tin cơ bản. Kết quả của một phép lấy tin là một quan hệ 

mới, có thể đƣợc tạo ra từ một hoặc nhiều quan hệ. Các quan hệ đó có thể đƣợc thao 

tác tiếp theo bằng cách sử dụng các phép toán của cùng đại số. Một dãy các phép toán 

quan hệ tạo nên một biểu thức đại số quan hệ mà kết quả của nó cũng là một quan hệ. 

Các phép toán đại số quan hệ đƣợc chia thành hai nhóm. Một nhóm bao gồm 

các phép toán tập hợp lấy từ lý thuyết tập hợp toán học. Các phép toán đó là phép hợp, 

phép giao, phép trừ tập hợp và phép tích Đề các. Nhóm kia bao gồm các phép toán 

đƣợc xây dựng đặc biệt cho các cơ sở dữ liệu quan hệ. Các phép toán đó là phép chọn, 

phép chiếu, phép nối và một số các phép toán khác. 

 

2. Các phép toán tập hợp trên các quan hệ 

2.1 Phép chiếu (Project) 

Nếu ta coi một quan hệ nhƣ một bảng thì phép chọn chọn một số hàng của bảng 

thoả mãn điều kiện chọn và bỏ qua các hàng không thoả mãn điều kiện chọn. Phép 

chiếu là phép toán chọn một số cột của bảng. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến một số 

thuộc tính của quan hệ, chúng ta dùng phép chiếu để chiếu lên các thuộc tính đó. Phép 

chiếu đƣợc ký hiệu là: 

π<danh sách các thuộc tính>( R) 

Trong đó π là ký hiệu dùng để biểu diễn phép chiếu và <danh sách các thuộc 

tính> là một danh sách con các thuộc tính của quan hệ R. Nói chung R là một biểu 

thức đại số quan hệ. Trƣờng hợp đơn giản nhất nó là tên của một quan hệ của cơ sở dữ 

liệu. Kết quả của phép chiếu là một quan hệ chỉ có các thuộc tính nằm trong <danh 



Chƣơng 3: Ngôn ngữ đại số quan hệ 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trang 31 
 

sách các thuộc tính> và có cùng thứ tự nhƣ thứ tự của chúng có trong danh sách. Nhƣ 

vậy, cấp của quan hệ kết quả là số các thuộc tính có trong <danh sách các thuộc tính>. 

Nếu <danh sách các thuộc tính> chỉ bao gồm các thuộc tính không phải thuộc 

tính khoá của R thì quan hệ kết quả có thể có những bộ trùng nhau. Phép chiếu loại bỏ 

mọi bộ trùng lặp, và nhƣ vậy, kết quả của phép chiếu là một tập hợp các bộ và là một 

quan hệ đúng đắn. 

Ví dụ: π < MãsốNV, Họđệm,Tên, địa chỉ,Lƣơng>(NHÂNVIÊN) 

cho kết quả là một quan hệ có các thuộc tính MãsốNV, Họđệm, Tên, địa chỉ, Lƣơng. 

 Sau đây là kết quả phép chiếu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số các bộ trong quan hệ kết quả từ một phép chiếu luôn luôn nhỏ hơn hoặc 

bằng số các bộ trong R. Nếu danh sách chiếu là một siêu khoá của R (nghĩa là nó chứa 

một khoá nào đó của R) thì quan hệ kết quả có cùng một số bộ nhƣ R. Ngoài ra, nếu 

<danh sách 2> chứa tất cả các thuộc tính có trong <danh sách 1> thì 

π< danh sách1>(π< danh sách2> ( R)) = π< danh sách 1> ( R) 

Phép chiếu không có tính giao hoán. 

2.2 Phép chọn (Select) 

Phép chọn đƣợc sử dụng để chọn một tập hợp các bộ thoả mãn điều kiện chọn 

từ một quan hệ. Ta có thể xem phép chọn nhƣ một bộ lọc, nó chỉ giữ lại các bộ thoả 

mãn điều kiện đặt ra. 

Phép chọn đƣợc ký hiệu là σ< điều kiện chọn>( R) 
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Trong đó ký hiệu σ đƣợc dùng để ký hiêu phép chọn, còn điều kiện chọn là một 

biểu thức lôgic đƣợc chỉ ra trên các thuộc tính của R. Chú ý rằng R nói chung là một 

biểu thức đại số quan hệ. Kết quả của một biểu thức đại số quan hệ là một quan hệ. 

Biểu thức đơn giản nhất chính là tên của một quan hệ của một cơ sở dữ liệu. Quan hệ 

kết quả của phép chọn có cùng thuộc tính nhƣ R.  

Ví dụ, để chọn các bộ NHÂNVIÊN thuộc về đơn vị có mã số là 4 hoặc các bộ 

NHÂNVIÊN có lƣơng lớn hơn 3000 ta có thể viết một cách riêng rẽ nhƣ sau: 

σ< Mãsố = 4>( NHÂNVIÊN) 

σ< Lƣơng > 3000>( NHÂNVIÊN) 

Biểu thức logic chỉ ra trong <điều kiện chọn> đƣợc tạo nên từ một số hạng mục 

có dạng : 

<tên thuộc tính> <phép so sánh> <giá trị hằng> 

hoặc <tên thuộc tính> <phép so sánh> <tên thuộc tính> 

Trong đó <tên thuộc tính> là tên của một thuộc tính trong R, <phép so sánh> là 

một trong các phép toán so sánh {<, <=, =, >=, >, ≠} còn <giá trị hằng> là một giá trị 

hằng từ miền giá trị của thuộc tính. Các hạng mục có thể đƣợc nối với nhau bằng các 

phép toán lô gic AND, OR, NOT để tạo ra một điều kiện chọn chung.  

Ví dụ : để chọn ra các nhân viên làm việc ở đơn vị có mã số là 4 và có lƣơng 

lớn hơn 3000 hoặc các nhân viên làm việc ở đơn vị có mã số là 5 và có lƣơng lớn hơn 

4000 ta có thể viết phép chọn nhƣ sau: 

σ< MãsốĐV = 4>AND <lƣơng>3000>OR< MãsốĐV = 5>AND <lƣơng>3500>( NHÂNVIÊN) 

Kết quả chỉ ra ở hình dƣới 

Kết quả phép chọn 

Chú ý rằng các phép toán so sánh trong tập hợp {<, <=, =, >=, >, ≠} áp dụng 

cho các thuộc tính có miền giá trị là các giá trị có thứ tự nhƣ là miền giá trị số. Miền 

giá trị các dãy ký tự đƣợc xem nhƣ có thứ tự dựa trên việc so sánh các dãy ký tự. Nếu 
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miền giá trị của một thuộc tính là một tập hợp các giá trị không có thứ tự thì chỉ có các 

phép so sánh trong tập hợp { =, ≠ } là có thể áp dụng đƣợc. Ngoài ra, có thể còn các 

phép so sánh bổ sung, chẳng hạn nhƣ “ là một dãy con của…” hoặc “trong khoảng 

từ… đến…”. 

Kết quả một phép chọn đƣợc xác định nhƣ sau: <Điều kiện chọn> đƣợc áp dụng 

cho mỗi bộ t trong R một cách độc lập. Điều đó đƣợc thực hiện bằng cách thay thế mỗi 

thuộc tính Ai trong điều kiện chon bằng giá trị t[Ai] của nó trong bộ. Nếu điều kiện 

chọn cho giá trị đúng thì bộ t sẽ đƣợc chọn. Tất cả các bộ đƣợc chọn xuất hiện trong 

kết quả của phép chọn. Các phép toán logic AND, OR, NOT đƣợc thực hiện theo quy 

tắc bình thƣờng của chúng. 

Phép chọn là phép toán một ngôi, nghĩa là nó đƣợc áp dụng cho một quan hệ. 

Hơn nữa, phép chọn đƣợc áp dụng cho từng bộ một cách độc lập, vì vậy, các điều kiện 

chọn không thể liên quan đến nhiều bộ. Quan hệ kết quả của phép chọn có cấp giống 

nhƣ cấp của R. Số các bộ trong quan hệ kết quả luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng số các 

bộ trong R. 

Phép chọn là một phép toán có tính chất giao hoán, nghĩa là 

σ < Điều kiện 1> (σ< Điều kiện 2>( R)) = σ< Điều kiện 2> (σ< Điều kiện 1>( R)) 

Hơn nữa ta có thể kết hợp một loạt các phép chọn thành một phép chọn đơn 

giản bằng cách sử dụng phép toán AND.  

Ví dụ: 

σ< Điều kiện 1> (σ< Điều kiện 2>( R)) = σ< Điều kiện 2>AND< Điều kiện 1>( R) 

2.3 Phép tích Đề các (Descartes)  

Còn gọi là tích hỗn hợp (cross product) hoặc là nối hỗn hợp (cross join), đƣợc 

ký hiệu là ×. Đó cùng là một phép toán hai ngôi nhƣng những quan hệ mà nó áp dụng 

trên đó không phải là tƣơng thích đồng nhất. Phép toán này đƣợc sử dụng để nối các 

bộ của hai quan hệ vào một kiểu kết hợp. Kết quả của R(A1, A2, .. , An)× S(B1, B2, 

…,Bm) là một quan hệ Q với n+m thuộc tính Q(A1, A2,…, An, B1, B2,…,Bm). Quan hệ 

kết quả Q có các bộ đƣợc tạo thành do sự kết hợp một bộ của R và một bộ của S.  

Ví dụ: xét hai quan hệ R và S nhƣ sau: 
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Kết quả tích Đề các của hai quan hệ R và S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhƣ vậy, nếu R có nR bộ và S có nS bộ thì R× S có nR*nS bộ. Phép toán này nếu 

áp dụng một mình thì không có ý nghĩa mấy. Nó chỉ có lợi khi tiếp theo bằng một 

phép chọn các giá trị tƣơng thích của các thuộc tính xuất phát từ các quan hệ thành 

phần.  

2.4 Phép trừ ( Set Difference) 

Phép trừ quan hệ R và S , đƣợc ký hiệu là R - S, cho kết quả là một quan hệ 

chứa tất cả các bộ có trong R nhƣng không có trong S. 

Ví dụ: Xét hai quan hệ R và S nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả phép trừ hai quan hệ R và S 
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2.5 Phép hợp ( Union) 

Hợp của hai quan hệ R và S, đƣợc ký hiệu là R  S, cho kết quả là một quan hệ 

chứa tất cả các bộ có trong R hoặc ở trong S hoặc ở trong cả hai. Các bộ trùng lặp bị 

loại bỏ. 

Ví dụ: Xét hai quan hệ R và S ở ví dụ 2.4. Ta có kết quả Kết quả phép hội hai 

quan hệ R và S 

 

2.6 Phép giao ( Set Intersection) 

 Giao của hai quan hệ R và S , đƣợc ký hiệu là R  S , cho kết quả là một quan 

hệ chứa tất các các bộ có trong cả hai quan hệ R và S. 

Ví dụ: Xét hai quan hệ R và S ở ví dụ 2.4. Ta có kết quả Kết quả phép hội hai 

quan hệ R và S 
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2.7 Phép chia ( Division) 

Phép chia có lợi cho một loại truy vấn đặc biệt đôi khi có các ứng dụng trong cơ 

sở dữ liệu. Phép chia đƣợc áp dụng cho hai quan hệ R(Z) và S(X) và đƣợc ký hiệu là 

R(Z)  S(X), trong đó X ⊂ Z . Giả sử Y = Z - X (nhƣ vậy Z = X  Y). Kết quả của 

phép chia là quan hệ T(Y) chứa một bộ t nếu các bộ tR xuất hiện trong R với tR[Y] = t 

và với tR[X] = tS với mọi bộ tS trong S. Điều đó có nghĩa là để một bộ t xuất hiện trong 

kết quả T của phép chia, các giá trị trong t phải xuất hiện trong R trong sự kết nối với 

mọi bộ của S. 

Ví dụ: Xét phép chia quan hệ R(A,B) cho quan hệ S(A) nhƣ hình vẽ dƣới đây. 

Ta thấy chỉ có các thuộc tính B1 và B4 là kết nối với tất cả các bộ của S ở trong R. Vì 

vậy kết quả nhận đƣợc là một quan hệ T(B) với hai giá trị của B là B1 và B4. 

Phép chia có thế đƣợc biểu diễn thông qua các phép toán π, ×, － nhƣ sau: 

T1πY( R ) ; T2  πY((S × T1) － R ) ; T  T1 － T2 

Kết quả phép chia T(B) = R(A,B)  S(B). 
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2.8 Phép kết (Join) 

Phép kết đƣợc ký hiệu là và đƣợc dùng để kết hợp các bộ có liên hệ với nhau từ 

hai quan hệ thành một bộ. Phép toán này rất quan trọng đối với cơ sở dữ liệu quan hệ 

có nhiều bảng bởi vì nó cho phép ta xử lý các mối liên kết giữa các quan hệ. Dạng 

tổng quát của phép kết trên hai quan hệ R(A1, A2,…,An) và S(B1,B2,…, Bm) là 

   R   S  

       < Điều kiện kết> 

Kết quả của phép kết là một quan hệ Q(A1,A2,…,An, B1,B2,…,Bm) có n+m 

thuộc tính. Mỗi bộ của Q là một sự kết kết giữa một bộ của R và một bộ của S khi 

chúng thoả mãn điều kiện kết. Sự khác nhau giữa tích Đề các và phép kết là ở chỗ 

trong phép kết, chỉ có các bộ thoả mãn điều kiện kết mới xuất hiện trong kết quả, trong 

khi đó trong tích Đề các mọi tổ hợp của các bộ đều có trong kết quả. Điều kiện kết 

đƣợc chỉ ra trên các thuộc tính của hai quan hệ R và S và đƣợc tính toán cho mỗi tổ 

hợp các bộ. Mọi tổ hợp bộ mà điều kiện kết là đúng đƣợc chứa trong quan hệ kết quả 

Q nhƣ là một bộ đơn. Một điều kiện kết tổng quát có dạng: <điều kiện> AND <điều 

kiện> AND … AND <điều kiện> trong đó mỗi điều kiện có dạng Ai θ Bj, Ai là một 

thuộc tính của R, Bj là một thuộc tính của S, Ai và Bj có cùng miền và θ là một trong 

các dấu phép toán so sánh {<, <=, =, >=, >, ≠}.  

2.8.1 Phép kết nội (Theta Join) 

Là phép nối có điều kiện. Các bộ có các thuộc tính nối là null không xuất hiện 

trong kết quả. Theo nghĩa đó, phép toán không nhất thiết phải xử lý mọi thông tin 

trong các quan hệ tham gia.  

Ví dụ : Giả sử ta có hai quan hệ R và S nhƣ sau: 
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Khi đó kết quả của phép kết Theta R và S với điều kiện A3 = B1 sẽ cho kết quả là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Phép kết bằng (Equi Join) 

Phần lớn các phép kết chỉ cho phép các điều kiện kết với các so sánh bằng. 

Những phép kết chỉ sử dụng phép so sánh bằng đƣợc gọi là kết bằng (equi join).  

Ví dụ trong trên là một phép kết bằng.  

Chú ý rằng trong kết quả của phép kết bằng chúng ta thấy luôn luôn có một 

hoặc nhiều cặp thuộc tính có các giá trị nhƣ nhau trong mỗi bộ.  

2.8.2 Phép kết tự nhiên (Natural Join) 

Việc có các cặp thuộc tính có giá trị nhƣ nhau là thừa, vì vậy ngƣời ta đề nghị 

một phép kết mới gọi là kết tự nhiên, ký hiệu là *.  

Phép kết tự nhiên nhằm loại bỏ thuộc tính thứ hai (thuộc tính thừa) trong điều 

kiện kết bằng. Định nghĩa chuẩn của kết tự nhiên đòi hỏi hai thuộc tính kết (hoặc mỗi 

cặp thuộc tính kết) phải có tên nhƣ nhau trong cả hai quan hệ. Nếu các thuộc tính đó 

không cùng tên thì trƣớc khi kết phải áp dụng phép toán đặt lại tên.  

Ví dụ, ta cần kết tự nhiên hai quan hệ R(A1,A2,A3) và S(B1,B2,B3) nhƣ trong 

ví dụ trên. Để có thể thực hiện đƣợc phép kết tự nhiên với điều kiện so sánh bằng, ta 

phải đổi tên thuộc tính B1 thành A3, nghĩa là ta phải viết: 

R * ρ(A3, B2,B3)(S) 

Phép kết sẽ có kết quả nhƣ sau: 
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Nếu các thuộc tính mà trên đó kết tự nhiên đƣợc chỉ ra có tên nhƣ nhau thì việc 

đặt lại tên là không cần thiết. 

Chú ý rằng nếu không có một tổ hợp các bộ nào thoả mãn điều kiện kết thì kết 

quả của một phép kết là một quan hệ rỗng không chứa bộ nào. Nói chung, nếu R có 

nR bộ và S có nS bộ thì kết quả của phép kết R với S sẽ có số các bộ lớn hơn 0 và nhỏ 

hơn nR.nS. Cỡ của một kết quả kết chia cho cỡ cực đại nR.nS tạo nên một tỷ lệ gọi 

là chọn lựa kết, đó là một tính chất của mỗi điều kiện kết. Nếu không có điều kiện kết, 

mọi tổ hợp các bộ sẽ đƣợc chọn và phép kết trở thành một tích Đề các. 

Phép kết đƣợc sử dụng để kết hợp các dữ liệu từ nhiều quan hệ sao cho các 

thông tin có liên hệ với nhau có thể đƣợc biểu diễn trong một bảng. Đôi khi phép kết 

đƣợc áp dụng kết một bảng với chính nó. Chúng ta có thể áp dụng phép kết tự nhiên và 

kết bằng để kết nhiều bảng với nhau. Nếu ta kết n bảng với nhau thì phải chỉ ra n-1 

điều kiện kết. 

 

3. Các thao tác cơ sở trên các quan hệ 

Biểu thức đại số quan hệ: 

- Là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH.  

- Biểu thức ĐSQH đƣợc xem nhƣ một quan hệ (không có tên) 

- Kết quả thực hiện các phép toán trên cũng là các quan hệ, do đó có thể kết hợp 

giữa các phép toán này để tạo nên các quan hệ mới. 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 3 

Bài 1: Cho lƣợc đồ cơ sở dữ liệu 

TAPCHI (MATC, TUA, GIA, LOAI, TANSUAT) 

NHAPHANPHOI (MAPP, TENPP, DIACHI) 

PHANPHOI (MAPP, MATC, NGAYGIAO, SOLUONGGIAO) 

Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: 

a. Giá bán các tạp chí? 

b. Danh sách các tạp chí phát hành hàng tuần  

c. Mã các tạp chí đƣợc phân phối cho nhà phân phối Bến Thành 

d. Danh sách các nhà phân phối nhận đƣợc nhiều loại tạp chí 

e. Số lƣợng tạp chí A đã giao trong ngày 12/2 

 

Bài 2: Cho lƣợc đồ cơ sở dữ liệu 

XUONG (MAX, TENX, TP) 

Tân từ : Một xƣởng sản xuất đƣợc mô tả bởi mã xƣởng MAX, tên xƣởng TENX và 

thành  

phố mà xƣởng toạ lạ 

SANPHAM (MASP, TENSP, MAUSAC, TRONGLUONG) 

Tân từ :Một sản phẩm đƣợc mô tả bởi mã sản phẩm MASP, tên sản phẩm TENSP, 

màu sắc và trọng lƣợng của sản phẩm.  

NHACUNGCAP (MACC, TENCC, LOAI, TP) 

Tân từ : Một nhà cung cấp đƣợc mô tả bởi mã cung cấp MACC, tên nhà cung cấp 

TENCC, LOAI nhà cung cấp (VD: thầu phụ, thầu chính...), và thành phố mà nhà cung 

cấp đặt trụ sở.   

PHANPHOI (MASP, MAX, MACC, SOLUONG) 

Tân từ :Một số lƣợng SOLUONG sản phẩm MASP đƣợc phân phối đến một xƣởng 

sản xuất MAX bởi một nhà cung cấp MACC.  

Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: 

a.Cho biết mã số, tên của tất cả các xƣởng sản xuất tại TPHCM. 

b.Danh sách các nhà cung cấp phân phối sản phẩm 1 cho xƣởng sản xuất 1 
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c.Danh sách tên và màu sắc các sản phẩm đƣợc phân phối bởi nhà cung cấp 1. 

d.Danh sách các nhà cung cấp phân phối cho xƣởng sản xuất 1 các sản phẩm có màu 

đỏ 

e.Danh sách các nhà cung cấp phân phối cho các xƣởng sản xuất ở Hà nội hay Huế các 

sản phẩm có màu đỏ 

 

Bài 3: Cho lƣợc đồ cơ sở dữ liệu 

GIAOVIEN(MAGV,HOTEN,NGAYSINH,ĐIACHI,MABM) 

BOMON(MABM,TENBM,TRUONGBM,MAKHOA)  

KHOA(MAKHOA,TENKHOA)  

ĐETAI(MAĐT,TENĐT,GVCNĐT)  

THAMGIAĐT(MAGV,MAĐT,KETQUA) 

Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: 

a. Cho biết tất cả đề tài hiện có 

b. Cho biết địa chỉ và ngày sinh của giảng viên có tên là Trần Trung Hiếu  

c. Tìm mã giảng viên, họ tên, ngày sinh, của các giảng viên thuộc bộ môn „Hệ Thống 

Thông Tin‟  

d. Đối với từng bộ môn thuộc khoa Công nghệ Thông tin, cho biết mã bộ môn, tên bộ 

môn, tên của giảng viên làm trƣởng bộ môn.  

e. Danh sách các giảng viên không tham gia đề tài nào 

 

Bài 4: Cho lƣợc đồ cơ sở dữ liệu 

THISINH(SOBD,HOTEN,NGAYSINH,NOISINH,NAMDUTHI,MATRUONG)  

TRUONG(MATRUONG,TENTRUONG)  

MONTHI(MAMT,TENMT)  

KETQUA(SOBD,MAMT,DIEMTHI,GHICHU) 

 Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: 

a. Cho biết tất cả các thí sinh có điểm ngoại ngữ lớn hơn hoặc bằng 5 ở kỳ thi năm 

2010.  

b. Cho biết các thí sinh có điểm ngoại ngữ < 5 hoặc có một mộn thi chuyên môn nào 

đó bị điểm 0 ở kỳ thi năm 2010.  
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c. Cho biết các thí sinh có ít nhất một môn thi nào đó bị điểm 0 (vắng thi hoặc bài thi 

bị điểm 0) ở kỳ thi năm 2010. 

d. Cho biết các thí sinh có điểm tất cả các môn thi đều lớn hơn hoặc bằng 8 ở kỳ thi 

năm 2010.  

e. Danh sách các thí sinh dự thi năm 2010 có vắng thi ít nhất là một môn thi nào đó.  

 

Bài 5 :Cho lƣợc đồ cơ sở dữ liệu 

SINHVIEN (MASV, HOTENSV, NU, NGAYSINH, NOISINH,TINH,MALOP)  

LOP (MALOP,TENLOP, MAKHOA) 

KHOA (MAKHOA,TENKHOA) 

MONHOC (MAMH,TENMH,DONVIHT) 

GIANGVIEN (MAGV,HOTENGV,HOCVI,CHUYENNGANH,MAKHOA) 

KETQUA (MASV, MAMH, LANTHI, DIEMTHI) 

PHANCONG (MALOP,MAMH,MAGV) 

Thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ: 

a. Lập danh sách những sinh viên có hộ khẩu thƣờng trú ở tỉnh “THAI BINH”, danh 

sách cần các thông tin: MASV, HOTENSV, NGAYSINH, TENLOP 

b. Lập danh sách các sinh viên của lớp có MALOP là CDTH2A, danh sách cần các 

thông tin: MASV, HOTENSV, NGAYSINH, TINH. 

c. Lập danh sách các giảng viên có cấp học vị là THAC SY của khoa có MAKHOA là 

“CNTT”, danh sách cần: MAGV, HOTENGV, CHUYENNGANH. 

d. Lập bảng điểm thi lần 1 môn học “356” cho tất cả sinh viên thuộc hai lớp có 

MALOP là “19CDTH” và “21TTH3”, danh sách cần: MASV,HOTENSV,DIEMTHI. 

e. Lập danh sách các giảng viên đã dạy lớp 20TTH1, danh sách cần các thông tin: 

MAGV, HOTENGV, TENKHOA, HOCVI, TENMH. 
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CHƢƠNG 4: NGÔN NGỮ TRUY VẤN CSDL SQL 

Giới thiệu: 

Chƣơng này trình bày khái niệm ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, các kiểu dữ liệu. 

Trình bày cú pháp ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ 

truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ví dụ minh họa. Bài tập. 

Mục tiêu: 

Phân biệt và áp dụng đƣợc các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác, 

ngôn ngữ truy vấn. Phân biệt đƣợc các kiểu dữ liệu, từ khóa. Viết đƣợc các câu truy 

vấn SQL theo yêu cầu. 

Nội dung chính: 

1.Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

1.1 Giới thiệu ngôn ngữ SQL 

SQL viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu 

trúc), là công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lƣu trữ trong 

các cơ sở dữ liệu. SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng 

để tƣơng tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. 

Tên gọi ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc phần nào làm chúng ta liên tƣởng 

đến một công cụ (ngôn ngữ) dùng để truy xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. Thực 

sự mà nói, khả năng của SQL vƣợt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù 

đây là mục đích ban đầu khi SQL đƣợc xây dựng nên và  truy xuất dữ liệu vẫn còn là 

một trong những chức năng quan trọng của nó. SQL đƣợc sử dụng để điều khiển tất 

cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho ngƣời dùng bao gồm: 

- Định nghĩa dữ liệu: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ sở dữ liệu, 

các cấu trúc lƣu trữ và tổ chức dữ liệu cũng nhƣ mối quan hệ giữa các thành phần dữ 

liệu. 

- Truy xuất và thao tác dữ liệu: Với SQL, ngƣời dùng có thể dễ dàng thực 

hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở dữ 

liệu. 

- Điều khiển truy cập: SQL có thể đƣợc sử dụng để cấp phát và kiểm soát các 

thao tác của ngƣời sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ liệu 

- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn trong 

cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trƣớc các thao tác 

cập nhật cũng nhƣ các lỗi của hệ thống. 

Nhƣ vậy,  có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện đƣợc sử dụng trong 

các hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản 
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trị cơ sở dữ liệu. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình nhƣ C, C++, 

Java,... song các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể đƣợc nhúng vào trong các ngôn 

ngữ lập trình nhằm xây dựng các ứng dụng tƣơng tác với cơ sở dữ liệu. 

Khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc nhƣ C, C++, Java,... SQL là ngôn 

ngữ có tính khai báo. Với SQL, ngƣời dùng chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực 

hiện trên cơ sở dữ liệu mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu nhƣ 

thế nào. Chính vì vậy, SQL là ngôn ngữ dễ tiếp cận và dễ sử dụng. 

Trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL có những vai trò 

nhƣ sau: 

o SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tƣơng tác: Ngƣời sử dụng có thể dễ dàng 

thông qua các trình tiện ích để gởi các yêu cầu dƣới dạng các câu lệnh SQL đến cơ sở 

dữ liệu và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu 

- SQL là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể nhúng 

các câu lệnh SQL vào trong các ngôn ngữ   lập trình để xây dựng nên các chƣơng 

trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu 

o SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, ngƣời quản trị 

cơ sở dữ liệu có thể quản lý đƣợc cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lƣu trữ dữ 

liệu, điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu,... 

o SQL là ngôn ngữ cho các hệ thống khách/chủ (client/server): Trong các hệ 

thống cơ sở dữ liệu khách/chủ, SQL đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ để giao tiếp giữa 

các trình ứng dụng phía máy khách với máy chủ cơ sở dữ liệu. 

o SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: Cho đến nay, hầu hết các 

máy chủ Web cũng nhƣ các máy chủ trên Internet sử dụng SQL với vai trò là ngôn 

ngữ để tƣơng tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. 

o SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu phân tán, mỗi một hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống khác trên 

mạng, gởi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau. 

o SQL là ngôn ngữ sử dụng cho các cổng giao tiếp cơ sở dữ liệu: Trong 

một hệ thống mạng máy tính với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, SQL 

thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ là một chuẩn ngôn ngữ để giao tiếp giữa các hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu. 

1.2 Ngôn ngữ dịnh nghĩa dữ liệu (Data Definition Language  DDL) 

Cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc. 
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1.2.1 Lệnh tạo bảng 

Cú pháp 

 CREATE TABLE <tên_bảng> 

 ( 

 <tên_cột1>    <kiểu_dữ_liệu> [not null], 

 <tên_cột2>    <kiểu_dữ_liệu> [not null], 

 … 

 <tên_cột1>    <kiểu_dữ_liệu> [not null], 

 khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc 

 ) 

Một số kiểu dữ liệu 

Tên kiểu Mô  tả 

CHAR (n) Kiểu chuỗi với độ dài cố định 

NCHAR (n) Kiếu chuỗi với độ dài cố định hỗ trợ UNICODE 

VARCHAR (n) 

NVARCHAR 

(n) 

Kiểu chuỗi với độ dài chính xác hỗ trợ UNICODE 

INTEGER 

INT Nhƣ kiểu Integer 

TINYTINT Số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.  

SMALLINT Số nguyên có giá trị từ 215   đến 215– 1 

BIGINT Số nguyên có giá trị từ 263   đến 2631 

NUMERIC (p,s) Kiểu số với độ chính xác cố định. DECIMAL (p,s) 

FLOAT Số thực có giá trị từ 1.79E+308 đến 1.79E+308 

REAL Số thực có giá trị từ 3.40E + 38 đến 3.40E + 38 

MONEY Kiểu tiền tệ 

BIT Kiểu bit (có giá trị 0 hoặc 1) 

DATETIME Kiểu ngày giờ (chính xác đến phần trăm của giây) 

SMALLDATETIME 

TIMESTAMP  
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BINARY Dữ liệu nhị phân với độ dài cố định (tối đa 8000 bytes) 

VARBINARY 

TEXT Dữ liệu kiếu chuỗi với độ dài lớn (tối đa 2,147,483,647 

ký tự) 

NTEXT Dữ liệu kiếu chuỗi với độ dài lớn và hỗ trợ UNICODE 

(tối đa 1,073,741,823 ký tự) 

Giá trị NULL 

Một cơ sở dữ liệu là sự phản ánh của một hệ thống trong thế giới thực, 

do đó các giá trị dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu có thể không xác định đƣợc. 

Một giá trị không xác định đƣợc xuất hiện trong cơ sở dữ liệu có thể do một số 

nguyên nhân sau: 

o Giá trị đó có tồn tại nhƣng không biết. 

o Không xác định đƣợc giá trị đó có tồn tại hay không. 

o Tại một thời điểm nào đó giá trị chƣa có nhƣng rồi có thể sẽ có. 

o Giá trị bị lỗi do tính toán (tràn số, chia cho không,...) 

Những giá trị không xác định đƣợc biểu diễn trong cơ sở dữ liệu quan hệ 

bởi các giá trị NULL. Đây là giá trị đặc biệt và không nên nhầm lẫn với chuỗi 

rỗng (đối với dữ liệu kiểu chuỗi) hay giá trị không (đối với giá trị kiểu số). Giá trị 

NULL đóng một vai trò quan trọng trong các cơ sở dữ liệu và hầu hết các hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu quan hệ hiện nay đều hỗ trợ việc sử dụng giá trị này. 

Ví dụ: Lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau: 

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,  DOANHSO, NGDK, 

CMND) 

NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT) 

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) 

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) 

CTHD (SOHD,MASP,SL) 

Create table KHACHHANG 

( 

 MAKH   char(4) primary key, 

 HOTEN  varchar(40), 

 DCHI   varchar(50), 
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 SODT    varchar(20), 

 NGSINH  datetime, 

 DOANHSO  money, 

 NGDK   datetime, 

     CMND   varchar(10) 

) 

Create table NHANVIEN 

( 

 MANV   char(4) primary key, 

 HOTEN  varchar(40), 

 NGVL   datetime, 

 SODT    varchar(20) 

) 

Create table SANPHAM 

( 

 MASP    char(4) primary key, 

 TENSP  varchar(40), 

 DVT   varchar(50), 

 NUOCSX   varchar(20), 

 NGSINH  datetime, 

 GIA   money 

) 

Create table HOADON 

( 

 SOHD    char(4) primary key, 

 NGHD  datetime, 

 MAKH  char(4) foreign key 

    references KHACHHANG(MAKH) , 

 MANV   char(4) foreign key 
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    references NHANVIEN(MANV), 

 TRIGIA  money 

) 

 

Create table CTHD 

( 

 SOHD   char(4) foreign key references HOADON(SOHD), 

 MASP   char(4) foreign key  references SANPHAM(MASP), 

 SL   int, 

 constraint PK_CTHD  primary key (SOHD,MASP) 

) 

1.2.2 Lệnh sửa đổi định nghĩa bảng và các ràng buộc 

1.2.2.1 Thêm cột 

Cú pháp 

Alter table <tên bảng> Add <tên cột> <kiểu dữ liệu> [not null] 

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học sau: 

HOCSINH ( MAHS,HO,TEN, NGAYSINH,NOISINH,MALH) 

LOPHOC ( MALH,TENLH,CAHOC,SISO) 

MONHOC ( MAMH,TENMH,SOTIET) 

BANGDIEM ( MAHS,MAMH,DIEM) 

Thêm cột GIOITINH vào bảng HOCSINH 

Alter table HOCSINH Add GIOITINH bit not null 

1.2.2.2 Xóa cột 

Cú pháp 

Alter table <tên bảng> Drop column <tên cột> 

Ví dụ: Xóa cột GIOITINH trong lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học ở trên 

Alter table HOCSINH Drop column GIOITINH 
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1.2.2.3 Sửa kiểu dữ liệu của một cột 

Cú pháp 

Alter table <tên bảng> Alter column <tên cột> <kiểu dữ liệu> 

Ví dụ: Sửa kiểu dữ liệu GIOITINH trong lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học ở trên 

Alter table HOCSINH Alter column GIOITINH nvarchar(4) 

1.2.2.4 Thêm ràng buộc khóa chính/ khóa ngoại 

Cú pháp tạo ràng buộc khóa chính 

Alter table <tên bảng> Add constraint <tên ràng buộc> 

  Primary key (<ds tên cột>) 

Ví dụ: Tạo ràng buộc khóa chính cho bảng HOCSINH trong lƣợc đồ CSDL 

quản lý lớp học ở trên. 

Alter table HOCSINH Add constraint KC_MAHS_HOCSINH 

Primary key (MAHS) 

Cú pháp tạo ràng buộc khóa ngoại 

Alter table <tên bảng> Add constraint <tên ràng buộc>  

Foreign key (<ds tên cột>) References <tên bảng>(<ds tên cột>) 

Ví dụ: Tạo ràng buộc khóa ngoại cho bảng HOCSINH trong lƣợc đồ CSDL 

quản lý lớp học ở trên. 

   Alter table  HOCSINH  

Add constraint KN_MALH_HOCSINH_MALH_LOPHOC 

            Foreign key (MALH) References LOPHOC(MALH) 

1.2.2.5 Tạo ràng buộc miền giá trị  

  Alter table <tên bảng> Add constraint <tên ràng buộc> 

Check (Điều kiện) 

Ví dụ: Tạo ràng buộc miền giá trị cho thuộc tính DIEM trong lƣợc đồ CSDL 

quản lý lớp học ở trên phải từ 0 đến 10 

Alter table BANGDIEM   Add constraint KT_DIEM_BANGDIEM 

Check (DIEM between 0 and 10) 
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1.2.2.6 Tạo ràng buộc duy nhất  

  Alter table <tên bảng> Add constraint <tên ràng buộc> 

Unique (<ds tên cột>) 

Ví dụ: Tạo ràng buộc môn học duy nhất cho thuộc tính TENMH trong bảng 

MONHOC trong lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học ở trên. 

Alter table MONHOC Add constraint DN_TENMH_MONHOC 

Unique (TENMH) 

1.2.3 Xóa ràng buộc khóa chính / khóa ngoại 

Cú pháp 

Alter table <tên bảng> Drop constraint <tên ràng buộc> 

Ví dụ: Xóa ràng buộc khóa chính cho bảng HOCSINH trong lƣợc đồ CSDL 

quản lý lớp học ở trên. 

Alter table HOCSINH Drop constraint KC_MAHS_HOCSINH 

Xóa ràng buộc khóa ngoại cho bảng HOCSINH trong lƣợc đồ CSDL quản lý 

lớp học ở trên. 

Alter table HOCSINH  

Drop constraint KN_MALH_HOCSINH_MALH_LOPHOC 

1.2.4 Xóa bảng 

Cú pháp 

Drop  table  tên_bảng  

Ví dụ: Xóa bảng HOCSINH trong lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học ở trên. 

  Drop table HOCSINH 

 

2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulation Language  DML) 

Cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu. 

2.1 Thêm dữ liệu (Insert) 

Cú pháp 

  INSERT INTO tên_bảng (cột1,…,cột n) VALUES (giá_trị_1,., 

giá_trị_n) 

  INSERT INTO tên_bảng VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,…, giá_trị_n) 
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Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng 

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,  DOANHSO, NGDK, 

CMND) 

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGVL, SODT) 

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) 

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) 

CTHD (SOHD,MASP, SL) 

 Thêm sản phẩm có các thông tin sau vào bảng SANPHAM (mã sản phẩm: 

BC01, tên sản phẩm: Bút chì, đơn vị tính: cây, nƣớc sản xuấ: Singapore, giá 3000. 

 Insert into SANPHAM values('BC01',N'Bút chì', N'cây', 'Singapore', 3000) 

 Insert into SANPHAM(masp,tensp,dvt,nuocsx,gia) values ('BC01', N'Bút 

chì', N'cây','Singapore',3000) 

2.2 Sửa dữ liệu (Update) 

Cú pháp 

UPDATE  tên_bảng  

SET   cột_1 = giá_trị_1, cột_2 = giá_trị_2  ….  

[WHERE  điều_kiện] 

Lƣu ý: cẩn thận với các lệnh xóa và sửa, nếu không có điều kiện ở WHERE nghĩa là 

xóa hoặc sửa tất cả. 

 Ví dụ: Trong lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng ở trên, tăng giá 10% đối với 

những sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất 

UPDATE   SANPHAM  

SET     Gia = Gia*0.1   

WHERE   Nuocsx=„Trung Quoc‟ 

2.3 Xóa dữ liệu (Delete) 

Cú pháp 

    DELETE FROM tên_bảng [WHERE điều_kiện] 

 Ví dụ: Xóa toàn bộ nhân viên trong lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng ở trên 

  DELETE  FROM  NHANVIEN  

 Xóa những sản phẩm do Trung Quốc sản xuất có giá thấp hơn 10000 trong lƣợc 

đồ CSDL quản lý bán hàng ở trên 
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  DELETE  * 

FROM  SANPHAM   

 WHERE  (Gia <10000) and (Nuocsx=„Trung Quoc‟) 

 

3. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc (Structured Query Language – SQL) 

Cho phép truy vấn dữ liệu. 

Mệnh đề SELECT tƣơng ứng với phép chiếu trong đại số quan hệ, nó đƣợc sử 

dụng để liệt kê các thuộc tính mong muốn trong kết quả của một câu vấn tin 

Mệnh đề FROM tƣơng ứng với phép tích Đề các , dùng để liệt kê các quan hệ 

đƣợc quét qua trong sự định trị biểu thức 

Mệnh đề WHERE tƣơng ứng với vị từ chọn lọc, nó gồm một vị từ chứa các 

thuộc tính của các quan hệ xuất hiện sau FROM 

Một câu vấn tin kiểu mẫu có dạng: 

 SELECT A1, A2, ..., Ak 

                      FROM R1, R2, ..., Rm 

                      WHERE P       

           trong đó Ai là các thuộc tính, Rj là các quan hệ và P là một vị từ. Nếu thiếu 

WHERE vị từ P là TRUE.  

            Kết quả của một câu vấn tin SQL là một quan hệ.  

 3.1 Câu truy vấn tổng quát 

Cú pháp 

SELECT  <DANH SÁCH CÁC CỘT> 

FROM  <TÊN BẢNG> 

[ WHERE  <CÁC ĐIỀU KIỆN>  ] 

[ GROUP BY  <TÊN CỘT>  ] 

[ HAVING  <ĐIỀU KIỆN DỰA TRÊN GROUP BY> ] 

[ ORDER BY  <DANH SÁCH CỘT> ] 
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3.1.1 Truy vấn chiếu 

Cú pháp 

SELECT  DANH SÁCH CÁC CỘT 

FROM  TÊN BẢNG        

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học sau: 

HOCSINH ( MAHS, HOTEN, NGAYSINH, NOISINH, MALH) 

LOPHOC ( MALH, TENLH, CAHOC,SISO) 

MONHOC ( MAMH, TENMH, SOTIET) 

BANGDIEM ( MAHS, MAMH, DIEM) 

Lấy ra Mamh, Tenmh từ bảng Monhoc 

Select  Mamh, Tenmh 

From  Monhoc 

3.1.2 Truy vấn chọn 

Cú pháp 

SELECT Liệt kê các thuộc tính cần hiển thị trong kết quả 

WHERE Tƣơng ứng với điều kiện chọn liên quan tới thuộc tính, sử dụng 

các toán tử truy vấn 

FROM Liệt kê các quan hệ cần thiết, các phép kết 

Các toán tử truy vấn 

 Toán tử so sánh: =, >,<,>=,<=,<> 

 Toán tử logic: AND,  OR,  NOT 

 Phép toán: +,  ,* , / 

 BETWEEN …. AND 

 IS NULL, IS NOT NULL 

 LIKE (_ %) 

 IN, NOT IN   

 EXISTS , NOT EXISTS 

 Toán tử LIKE : so sánh chuỗi tƣơng đối 

 Cú pháp: s LIKE p, p có thể chứa % hoặc _ 
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% : thay thế một chuỗi ký tự bất kỳ 

_ : thay thế một ký tự bất kỳ 

 Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng 

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,  DOANHSO, 

NGDK, CMND) 

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGVL, SODT) 

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) 

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) 

CTHD (SOHD,MASP, SL) 

a. Tìm MASP, TENSP do “Trung Quoc” sản xuất có giá từ 20000 đến 30000 

  Select  MASP,TENSP 

  From  SANPHAM 

  Where  NUOCSX=„Trung Quoc‟  

  And  GIA Between 20000 And 30000 

b. Tìm những sản phẩm có mã bắt đầu là chữ “B”  

  Select MASP, TENSP 

From SANPHAM     

Where MASP like 'B%„ 

3.1.2 Truy vấn kết ( Inner Join) : Đây là mệnh đề truy vấn với kết quả trả về là tập 

hợp các dữ liệu thỏa mãn điều kiện chung từ hai bảng. Truy vấn này so sánh mỗi hàng 

trong bảng 1 với mỗi hàng trong bảng để tìm ra các cặp hàng thỏa mãn điều kiện. 

Cú pháp  

Select Liệt kê các thuộc tính cần hiển thị trong kết quả 

From  Bảng 1  INNER JOIN   Bảng 2 

 On  Bảng 1.Cột chung = Bảng 2.Cột chung 

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng 

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,  DOANHSO, 

NGDK, CMND) 

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGVL, SODT) 

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) 
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HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) 

CTHD (SOHD,MASP, SL) 

In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2020. 

Select  KHACHHANG.MAKH,HOTEN  

From  KHACHHANG inner join HOADON 

On  KHACHHANG.MAKH=HOADON.MAKH  

Where  NGHD='1/1/2020' 

3.1.3 Đặt bí danh, *, distinct, order by 

Đặt bí danh – Alias: cho thuộc tính và quan hệ:   tên_cũ AS tên_mới 

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng nhƣ trên 

a. Liệt kê mã nhân viên, họ và tên nhân viên 

Select MANV, HOTEN as [ho va ten] From NHANVIEN 

b. Liệt kê tất cả các thuộc tính của quan hệ:  

Select  *    from Nhanvien 

Select  NHANVIEN.*  from NHANVIEN 

Distinct: trùng chỉ lấy một lần 

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng nhƣ trên. Liệt kê các nƣớc sản xuất. 

Select distinct Nuocsx  

From SANPHAM 

Sắp xếp kết quả hiển thị ( Order by): 

- ASC kết quả đƣợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

- DESC kết quả đƣợc sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

Ví dụ: Cho lƣợc đồ CSDL quản lý bán hàng nhƣ trên. Liệt kê các sản phẩm, sắp xếp 

giảm dần theo nƣớc sản xuất và giá. 

Select *  

From SANPHAM  

Order by NUOCSX, GIA DESC 

3.1.4 Mệnh đề In và Not In 

Mệnh đề In đƣợc dùng trong SQL Server để giảm thiểu việc phải sử dụng quá 

nhiều điều kiện OR trong các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. 

https://quantrimang.com/sql-server
https://quantrimang.com/dieu-kien-or-trong-sql-server-147473
https://quantrimang.com/lenh-select-trong-sql-server-147319
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Ví dụ  dùng mệnh đề In 

Cho lƣợc đồ CSDL quản lý lớp học sau: 

HOCSINH ( MAHS,HO,TEN, NGAYSINH,NOISINH,MALH) 

LOPHOC ( MALH,TENLH,CAHOC,SISO) 

MONHOC ( MAMH,TENMH,SOTIET) 

BANGDIEM ( MAHS,MAMH,DIEM) 

Select  *  

From  HOCSINH 

 Where HO  In (N„Nguyễn‟,N „Lê‟, N„Trần‟); 

Kết quả trả về sẽ là các hàng từ bảng HOCSINH nếu họ của học sinh là 

Nguyễn, Lê hoặc Trần. Do dùng * trong lệnh SELECT nên tất cả các trƣờng thông tin 

trong bảng HOCSINH sẽ nằm trong bộ kết quả. 

Ví dụ trên đây cũng tƣơng tự nhƣ lệnh SELECT dƣới đây. 

Select   *  

From   HOCSINH 

Where  HO = „Nguyễn‟ 

Or   HO = „Lê‟ 

Or   HO = „Trần‟; 

Việc dùng điều kiện IN giúp lệnh trông ngắn gọn, dễ hiểu hơn. 

Ví dụ  dùng mệnh đề NOT 

Select   *  

From   HOCSINH 

Where   TEN  Not In (N„Mai‟,N „Lan‟, N„Cúc‟); 

Ở ví dụ trên, bộ kết quả gồm các hàng từ bảng HOCSINHcó tên học sinh không 

phải là Mai, Lan, Cúc. Đôi khi tìm ra giá trị không phải giá trị bạn muốn sẽ dễ dàng 

hơn. Ví dụ nói trên cũng tƣơng đƣơng lệnh dƣới đây. 

Select   *  

From   HOCSINH 

Where   TEN <> „Mai‟ 

And   TEN <> „Lan‟ 
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And   TEN <> „Cúc‟; 

3.1.5 Truy vấn nhóm dữ liệu 

Các hàm tính toán cơ bản 

- COUNT: Đếm số bộ dữ liệu của thuộc tính 

- MIN: Tính giá trị nhỏ nhất 

- MAX: Tính giá trị lớn nhất 

- AVG: Tính giá trị trung bình 

- SUM: Tính tổng giá trị các bộ dữ liệu 

Gom nhóm: mệnh đề GROUP BY 

- Sử dụng hàm gom nhóm trên các bộ trong quan hệ. 

- Mỗi nhóm bộ bao gồm tập hợp các bộ có cùng giá trị trên các thuộc tính gom 

nhóm 

- Hàm gom nhóm áp dụng trên mỗi bộ độc lập nhau. 

- SQL có mệnh đề GROUP BY để chỉ ra các thuộc tính gom nhóm, các thuộc 

tính này phải xuất hiện trong mệnh đề SELECT 

Điều kiện sau gom nhóm: mệnh đề HAVING 

- Lọc kết quả theo điều kiện, sau khi đã gom nhóm 

- Điều kiện ở HAVING đƣợc thực hiện sau khi gom nhóm, các điều kiện có liên 

quan đến thuộc tính Group By 

Ví dụ : Cho lƣợc đồ CSDL “quản lý đề án công ty” nhƣ sau 

NHANVIEN (MaNV, HoTen, Phai, Luong,NTNS, Ma_NQL, MaPH) 

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TRPH) 

DEAN (MaDA, TenDA, Phong, NamThucHien) 

PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian) 

a.Tính số nhân viên của công ty 

Select COUNT(MaNV) as SoNV from NhanVien 

b.Tính số lƣợng nhân viên quản lý trực tiếp  nhân viên khác. 

Select COUNT (DISTINCT Ma_NQL) from NhanVien 

c.Tìm mức lƣơng lớn nhất, mức lƣơng trung bình, tổng lƣơng của công ty. 

Select MAX(Luong), AVG(Luong), SUM(Luong) from NhanVien 
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d.Cho biết nhân viên có mức lƣơng lớn nhất 

Select HoTen from NhanVien  

Where Luong = (Select MAX(Luong) from NhanVien ) 

e.Cho biết số lƣợng nhân viên theo từng phái?  

Select Phai, count(Manv) as SoNV from NhanVien  

Group by Phai 

f.Cho biết số lƣợng nhân viên theo từng phòng?  

Select MaPH, count(Manv) from NhanVien Group by MaPH 

g.Cho biết tên phòng và số lƣợng nhân viên theo từng phòng? 

Select TenPH, count(Manv)  as SoLuongNV  

From NhanVien n, PhongBan p Where n.MaPh=p.MaPH 

Group by TenPH 

h.Với mỗi phòng, cho biết số lƣợng nhân viên theo từng phái?  

Select MaPH, Phai, count(Manv) from NhanVien  

Group by Phong, Phai 

i.Đếm số đề án của từng nhân viên tham gia?  

Select MaNV, count(MaDA)  as SoDATG From  PhanCong 

Group by MaNV 

j.Cho biết mã, tên nhân viên và số đề án mà n/v đã tham gia? 

Select n.MaNV, HoTen, count(MaDA)  as SoDATG  

From  PhanCong pc, NhanVien n where pc.manv=n.manv Group by MaNV, HoTen 
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BÀI TẬP CHƢƠNG 4 

Bài 1: 

Hocsinh(Mahs,Ho,Ten,Gioitinh,Ngaysinh,Noisinh,Malh) 

Lophoc(Malh,Tenlh,Cahoc,Siso) 

Monhoc(Mamh,Tenmh,Sotiet) 

Bangdiem(Mahs,Mamh,Diem) 

Lophoc 

Malh Tenlh Cahoc Siso 

01TH1 Tin học 1 Sáng 80 

01KT1 Kế toán 1 Chiều 75 

 

Hocsinh 

Mahs Ho Ten GioiTinh NgaySinh NoiSinh Malh 

TH01 Nguyễn Thị Hải Nữ 23/02/1985 TP.HCM 01TH1 

TH02 Trần Văn Chính Nam 24/12/1986 TP.HCM 01TH1 

TH03 Lê Bạch Yến Nữ 21/02/1990 Hà Nội 01TH1 

KT01 Nguyễn Văn Chinh Nam 31/12/1988 Long An 01KT1 

KT02 Trần Thanh Mai Nữ 12/08/1987 Bến Tre 01KT1 

KT03 Trần Thu  Thủy Nữ 01/01/1989 An Giang 01KT1 

 

Monhoc 

Mamh Tenmh Sotiet 

01 Cơ sở dữ liệu 45 

02 Lập trình căn bản 45 

03 Kiểm toán 45 

04 Kinh tế vi mô 60 
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Bangdiem 

Mahs Mamh Diem 

TH01 01 2.0 

TH01 02 7.5 

TH02 01 5.0 

TH02 02 9.5 

TH03 01 5.0 

TH03 02 3.0 

KT01 03 4.0 

KT01 04 8.0 

KT02 03 7.5 

KT02 04 3.0 

KT03 03 6.0 

KT03 04 9.5 

Câu hỏi: 

1. Tạo CSDL có tên QLHS. 

2. Tạo các bảng và khóa chính, khóa ngoại cho các bảng.  

3. Tạo ràng buộc miền giá trị, ràng buộc duy nhất cho các bảng.  

4. Nhập liệu cho các bảng Lophoc, Hocsinh, Monhoc, Bangdiem 

5. Liệt kê danh sách tất cả các học sinh.   

6. Liệt kê danh sách học sinh nữ lớp kế toán 1.  

7. Liệt kê danh sách học sinh học ca sáng. 

8. Liệt kê danh sách học sinh sinh vào tháng 1 và tháng 12.  

9. Liệt kê danh sách tất cả các học sinh có nơi sinh ở tỉnh.   

10. Liệt kê danh sách học sinh có độ tuổi dƣới 22 tuổi.(Mã học sinh,họ và tên,tuổi) 

11. Thống kê số lƣợng học sinh của từng lớp.(Mã lớp,tên lớp,số lƣợng sinh viên)  

12. Thống kê số lƣợng học sinh nam,nữ của từng lớp.(Mã lớp,tên lớp,số lƣợng sinh 

viên)  

13. Liệt kê danh sách học sinh có họ lót là “văn”.(Mã học sinh,họ và tên)  
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14. Liệt kê danh sách học sinh học môn cơ sở dữ liệu.( Mã học sinh,họ tên) 

15. Liệt kê danh sách học sinh không học môn cơ sở dữ liệu.( Mã học sinh,họ tên) 

16. Liệt kê danh sách học sinh có cùng ngày sinh nhật.( Mã học sinh,họ tên) 

17. Liệt kê danh sách học sinh có điểm trung bình(<5).(Mã học sinh,họ tên,điểm trung 

bình)  

18. Liệt kê danh sách 3 học sinh có điểm trung bình cao nhất.(Mã học sinh,họ tên,điểm 

trung bình)  

19. Cho biết tổng số tiết của lớp tin học 1.(Mã lớp, tên lớp, tổng số tiết)  

20. Cho biết điểm thi cao nhất của môn học Cơ sở dữ liệu 

21. Tạo bảng dữ liệu học sinh nam từ bảng học sinh. 

22.  Cộng thêm 1.0 điểm thi môn học Cơ sở dữ liệu cho những học sinh có điểm thi < 5 

23. Thêm 1 môn học mới vào bảng dữ liệu “Môn học”. 

Mamh Tenmh Sotiet 

05 Lập Trình Web 90 

24. Xóa  môn học  Lập Trình Web trong bảng dữ liệu “Môn học”. 

 

Bài 2:  

Cho các lƣợc đồ quan hệ Quản lý giáo vụ của một trƣờng nhƣ sau: 

Giaovien(MaGV, HoGV, TenGV, Dchi, Hocvi)  

Sinhvien(MaSV, HoSV, TenSV, Ngaysinh, Dchi, Lop) 

Monhoc(MaMH, TenMH, DVHT) 

Hoc(MaSV, MaMH, MaGV, HK, NK, Lanthi, KQ) 
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Monhoc 

MaMH TenMH DVHT 

TH301 Kỹ thuật lập trình C 4 

TH302 Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật 5 

TH303 Toán rời rạc 4 

TH304 Cơ sở dữ liệu 5 

TH305 Lập trình hƣớng đối tƣợng 4 

TH306 Mạng máy tính 3 

TH307 Phân tích và Thiết kế hệ thống 4 

TH308 Lập trình Internet 4 

TH309 Kiến trúc máy tính 2 

TH310 Cơ sở dữ liệu nâng cao 4 

Giaovien 

MaGV HoGV TenGV DChi Hocvi 

GV001 Vũ Đức Phúc Cần Thơ Cử nhân 

GV002 Trần Thái An Bạc Liêu Tiến Sĩ 

GV003 Lý Quốc Bình Đồng Tháp Thạc sĩ 

GV004 Vũ Thị Ngọc Trân Đồng Tháp Cử nhân 

GV005 Lê Phú Quí Tiền Giang Thạc sĩ 

GV006 Nguyễn Quốc Cƣờng Cần Thơ Tiến sĩ 

GV007 Hà Phƣơng Đông Vĩnh Long Thạc sĩ 
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Hoc 

MaSV MaMH MaGV HK NK Lanthi KQ 

SV001 TH301 GV001 1 20102011 1 6 

SV001 TH302 GV001 1 20102011 1 4 

SV001 TH302 GV001 1 20102011 2 7 

SV001 TH303 GV002 2 20112012 1 8 

SV001 TH304 GV002 2 20112012 1 9.5 

SV002 TH304 GV002 2 20112012 1 10 

SV002 TH305 GV003 2 20112012 1 6.5 

SV002 TH309 GV007 2 20112012 1 8.5 

Sinhvien 

MaSV HoSV TenSV NgSinh DChi Lop 

SV001 Hồ Văn Quang 15/05/1984 Đồng Tháp TH3A 

SV002 Nguyễn Văn Thành 18/02/1983 Vĩnh Long 28K10 

SV003 Lê Phong Ba 25/08/1982 Tiền Giang 27K10 

SV004 Hà Thị Tí 29/03/1984 Cà Mau TH3A 

SV005 Trần Ngọc Phụng 10/08/1983 Cần Thơ 28K10 

SV006 Lê Phong Bích Nguyệt 07/12/1983 Đồng Tháp TH3A 

SV007 Lý Thị Ngọc Điệp 19/06/1984 Trà Vinh TIN06 

SV008 Nguyễn Đức Tài 17/01/1984 Vĩnh Long TIN06 

SV009 Thái Bình An 25/09/1983 Đồng Tháp 28K10 

SV010 Lê Đức Anh Khoa 18/04/1985 Cà Mau TH4A 

SV011 Trần Thi Cử 17/02/1986 Đồng Tháp TH5A 

SV012 Hồ Thị Út Em 19/05/1985 Tiền Giang TH5A 

SV013 Thái Thị Bách Hoa 04/12/1984 Bạc Liêu TIN06 
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SV003 TH304 GV002 2 20112012 1 5 

SV003 TH305 GV003 1 20102011 1 6 

SV004 TH304 GV002 2 20102011 1 7 

SV004 TH305 GV003 1 20102011 1 8.5 

SV005 TH305 GV003 1 20102011 1 7.5 

SV005 TH308 GV005 2 20112012 1 6.5 

SV006 TH307 GV004 2 20112012 1 8 

SV006 TH308 GV005 1 20112012 1 9 

SV007 TH307 GV001 2 20112012 1 10 

SV007 TH308 GV006 1 20112012 1 9.5 

SV008 TH307 GV004 2 20112012 1 10 

SV008 TH309 GV007 2 20102011 1 7 

SV008 TH309 GV007 2 20102011 2 8 

SV009 TH307 GV002 2 20102011 1 7 

SV009 TH309 GV001 2 20102011 1 3.5 

SV0013 TH302 GV002 2 20102011 1 4.5 

SV007 TH302 GV004 2 20112012 1 3 

SV009 TH309 GV001 2 20102011 2 5 

SV0013 TH302 GV002 2 20102011 2 5 

Câu hỏi: 

1. Tạo CSDL trên. 

2. In ra mã số, họ tên của các sinh viên có địa chỉ ở Đồng Tháp 

3. In ra thông tin gồm mã số và tên các môn học có số đơn vị học trình từ 3 trở lên 

4. In ra thông tin các sinh viên học các môn do các giáo viên ở Cần Thơ giảng dạy 

5. In ra danh sách các sinh viên thi lần 2 ở năm học 20112012 

6. Cộng thêm 1 điểm cho các sinh viên thi lần 1 ở học kỳ 1, năm học 20112012 

7. Tăng số đơn vị học trình của môn TH308 lên 1 

8. Thêm môn học mới “TH311”, “Trí tuệ nhân tạo”, 3 đvht vào bảng môn học 
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9. In ra thông tin các môn học không đƣợc giảng dạy vào học kỳ 2 năm học 20112012 

10. In ra các môn học vừa đƣợc học bởi các sinh viên lớp TH3A và lớp TH4A 

11. In ra thông tin các môn học theo từng học kỳ niên khoá (những môn trùng nhau chỉ 

giữ lại 1). 

12. In ra các sinh viên không phải thi lần 2 ở năm học 20112012. 

13. In ra thông tin các môn học có tổng số lần học của các sinh viên là nhiều nhất và in 

ra tổng số lần học tƣơng ứng. 

14. In ra các sinh viên có điểm thi lớn nhất theo từng lớp, theo từng môn. 

15. In ra trung số lƣợng môn học của mỗi sinh viên theo từng học kỳ, niên khoá 

16. Cho biết sinh viên nào học nhiều môn nhất ở năm học 20112012, in ra số lƣợng 

học môn cụ thể 

17. In thông tin của các sinh viên chƣa từng học các môn mà giáo viên Vũ Đức Phúc 

đã giảng dạy. 

18. In ra thông tin của giáo viên dạy nhiều sinh viên nhất 

19. In ra thông tin của môn học có nhiều sinh viên không phải thi lại nhiều nhất. 

20. In ra điểm trung bình theo từng học kỳ niên khoá của mỗi sinh viên và cho biết 

sinh viên có điểm trung bình lớn nhất theo từng học kỳ niên khoá. 
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