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TUYÊN B� B�N QUY�N 

Tài li�u này thu�c lo�i sách giáo trình nên các ngu�n thông tin có th� ���c phép 

dùng nguyên b�n ho�c trích dùng cho các m�c �ích v� �ào t�o và tham kh�o. 

M�i m�c �ích khác mang tính l�ch l�c ho�c s� d�ng v�i m�c �ích kinh doanh 

thi�u lành m�nh s� b� nghiêm c�m. 

 
 

 
 

  



 

L�I GI�I THI�U 

Giáo trình H� qu�n tr� MS Access này ���c biên so�n c�n c� theo ch��ng trình 

�ào t�o chuyên ngành Tin h�c �ng d�ng b�c trung c�p. Giáo trình này trình bày nh�ng 

v�n �� c� b�n c�a H� qu�n tr� Microsoft Access. Tài li�u g�m có 7 ch��ng, m�i ch��ng  

���c trình bày ng�n g�n kèm các ví d� minh h�a giúp cho ng��i ��c d� hi�u. 

Trong quá trình gi�ng d�y và biên so�n giáo trình này, tôi �ã nh�n ���c s� ��ng 

viên, t�o �i�u ki�n c�a các th�y cô Ban Giám Hi�u nhà tr��ng, lãnh ��o khoa Công ngh� 

thông tin. Bên c�nh �ó, vi�c �óng góp ý ki�n c�a ��ng nghi�p �ã giúp tôi hoàn thành c� 

b�n ph�n n�i dung c�a giáo trình. Tôi xin chân thành c�m �n. Tôi hy v�ng r�ng giáo trình 

này ph�n nào giúp cho vi�c d�y và h�c môn H� qu�n tr� MS Access ���c t�t h�n. 

 TP.H� Chí Minh, ngày 15 tháng 08 n�m 2020 

 Tham gia biên so�n. 
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GIÁO TRÌNH MÔ �UN 
 

Tên mô �un: H� qu�n tr� MS Access 

Mã mô �un: M�2101080 

Th�i gian th�c hi�n mô �un: 75 gi�; 

- Lý thuy�t: 41 gi�;  

- Th�c hành, bài t�p: 30 gi�; 

- Ki�m tra: 4 gi�. 

I. V� trí, tính ch�t c�a mô �un: 

 - V� trí: mô �un chuyên môn cho ngành, b� trí sau môn C� s� d� li�u, h�c kì 3 

 - Tính ch�t: là mô �un tích h�p, b�t bu�c. 

II. M�c tiêu mô �un: 

- V� ki�n th�c: 

+ Trình bày ���c công d�ng và các thành ph�n c� b�n c�a Table; 

+ Trình bày ���c công d�ng c�a các lo�i Query; 

+ Khái quát ���c công d�ng và ch�c n�ng c�a Form; 

+ Trình bày ���c công d�ng và ch�c n�ng c�a Report; 

+ Trình bày ���c công d�ng và ch�c n�ng c�a Macro. 

- V� k� n�ng: 

+ T�o ���c các b�ng d� li�u và thi�t l�p ���c m�i quan h� gi�a các b�ng; 

+ Xây d�ng  ���c các lo�i query theo yêu c�u; 

+ Xây d�ng  ���c các lo�i form theo yêu c�u; 

+ Xây d�ng  ���c các lo�i report theo yêu c�u; 

+ Thi�t k� các macro c� b�n, liên k�t ���c vào form theo yêu c�u. 

- V� n�ng l�c t� ch� và trách nhi�m: 

+ Nh�n bi�t ���c vai trò c�a Access trong xây d�ng các �ng d�ng nh�; 

+ T� tin xây d�ng �ng d�ng nh� b�ng Microsoft Access; 

+ Tích c�c trong làm vi�c nhóm. 
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CH��NG 1: T�NG QUAN V� MICROSOFT ACCESS 2010 

Gi�i thi�u: Ch��ng này gi�i thi�u t�ng quan v� h� qu�n tr� c� s� d� li�u Microsoft 

Access 2010. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c các ��c �i�m c�a Microsoft Access; 

+ Trình bày ���c các ��i t��ng trong t�p tin c� s� d� li�u Access; 

+ Thao tác ���c v�i các ��i t��ng trong c� s� d� li�u. 

N�i dung chính: 

1.1 Gi�i thi�u 

Access là m�t h� qu�n tr� c� s� d� li�u quan h� (RDBMS- Relational Database 

Management System), r�t phù h�p cho các bài toán qu�n lý v�a và nh�. Hi�u n�ng cao 

và ��c bi�t d� s� d�ng do giao di�n gi�ng các ph�n m�m khác trong b� MS Office nh� 

MS Word, MS Excel.  

Access còn cung c�p h� th�ng công c� phát tri�n khá m�nh �i kèm (Development 

Tools) giúp các nhà phát tri�n ph�n m�m ��n gi�n trong vi�c xây d�ng tr�n gói các d� 

án ph�n m�m qu�n lý qui mô v�a và nh�. 

Microsoft Access 2010 cung c�p h� th�ng công c� r�t m�nh, giúp ng��i dùng 

nhanh chóng và d� dàng xây d�ng ch��ng trình �ng d�ng thông qua Query, Form, Report 

k�t h�p v�i m�t s� l�nh c�a ngôn ng� l�p trình Visual Basic. 

Trong Microsoft Access 2010, b�n có th� xây d�ng c� s� d� li�u web và ��a 

chúng lên các SharePoint Site. Ng��i duy�t SharePoint có th� s� d�ng �ng d�ng c� s� 

d� li�u c�a b�n trong m�t trình duy�t web, s� d�ng SharePoint �� xác ��nh ai có th� xem 

nh�ng gì. Nhi�u c�i ti�n m�i h� tr� kh� n�ng ��a d� li�u lên web, và c�ng cung c�p l�i 

ích trong vi�c xây d�ng c� s� d� li�u trên máy ��n truy�n th�ng. 

Access 2010 giao di�n ng��i dùng c�ng �ã thay ��i. N�u b�n không quen v�i 

Office Access 2007, Ribbon và c�a s� danh m�c chính có th� là m�i cho b�n.  Thanh 

Ribbon này thay th� các Menu và thanh công c� t� phiên b�n tr��c. C�a s� danh m�c 

chính thay th� và m� r�ng các ch�c n�ng c�a c�a s� Database. 

Và m�t �i�m m�i trong Access 2010, Backstage View cho phép b�n truy c�p vào 

t�t c� các l�nh áp d�ng cho toàn b� c� s� d� li�u, nh� là thu g�n và s�a ch�a, ho�c các 

l�nh t� Tab File. 

Các l�nh ���c b� trí trên các Tab � phía bên trái c�a màn hình, và m�i Tab ch�a 

m�t nhóm các l�nh có liên quan ho�c các liên k�t. Ví d�, n�u b�n nh�n New, b�n s� th�y 

t�p h�p các nút cho phép b�n t�o ra m�t c� s� d� li�u m�i t� ��u, ho�c b�ng cách ch�n 

t� m�t th� vi�n c�a c� s� d� li�u các m�u thi�t k� chuyên nghi�p. 
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1.2 Kh�i ��ng Access 2010 

�� kh�i ��ng MS Access ta có th� dùng m�t trong các cách sau: 

Cách 1: Start � (All) Programs � Microsoft Office � Microsoft Office Access 2010. 

Cách 2: Double Click vào Shortcut MS Access trên Desktop, xu�t hi�n c�a s� kh�i ��ng 

Access nh� hình. 

 

Hình 1.1: Màn hình kh�i ��ng MS Access 2010 

Cách 3: Vào Start � Run gõ vào t�p tin kh�i ��ng msaccess.exe 

1.3 Các thành ph�n trong c�a s� kh�i ��ng 

1.3.1 Thanh Quick Access 

Thanh công c� Quick Access: Hi�n th� bên trái c�a thanh tiêu ��, m�c ��nh thanh 

Quick Access g�m các nút công c� Save, Undo, … 

Bên ph�i c�a Quick Access ch�a nút Customize, khi c� s� d� li�u �ang m�, n�u 

Click nút Customize s� xu�t hi�n m�t menu giúp b�n ch� ��nh các nút l�nh hi�n th� trên 

thanh Quick Access, n�u các l�nh không có trong menu, b�n có th� Click nút More 

Commands ho�c Click ph�i trên thanh Quick Access ch�n Customize Quick Access 

Toolbar. 

 

�� thêm nút l�nh vào Quick Access, b�n ch�n l�nh trong khung Choose 

commands from, Click nút Add �Click OK. 
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Hình 1.2: Tùy bi�n các nút l�nh c�a thanh công c� Quick Access 

1.3.2 Vùng làm vi�c 

Khi kh�i ��ng MS Access, trong c�a s� kh�i ��ng, m�c ��nh Tab File và 

l�nh New  trong Tab File ���c ch�n, c�a s� ���c chia thành 3 khung: 

+ Khung bên trái g�m các l�nh trong Tab File. 

+ Khung gi�a: ch�a các lo�i t�p tin c� s� d� li�u mà b�n có th� t�o m�i. 

+ Khung bên ph�i: �� nh�p tên và ch�n v� trí l�u t�p tin m�i t�o và th�c thi l�nh 

t�o m�i c� s� d� li�u. 

 

Trái Gi�a Ph�i 
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1.3.3 Thanh Ribbon 

Bên d��i thanh tiêu ��, Access 2010 hi�n th� các nút l�nh trên m�t thanh dài ���c 

g�i là Ribbon, thanh Ribbon có th� chi�m nhi�u không gian màn hình, ta có th� thu nh� 

kích th��c c�a Ribbon b�ng cách Click nút Minimize The Ribbon . 

 

Hình 1.3: Thanh Ribbon 

 
Thanh Ribbon ���c t�o b�i nhi�u Tab khác nhau, �� truy c�p vào m�t Tab b�n có 

th� Click trên nhãn c�a Tab ho�c dùng phím t�t. Nh�n phím Alt ho�c F10 �� hi�n th� tên 

c�a các phím t�t c�a các Tab. 

H�u h�t các Tab trên Ribbon ���c chia thành t�ng nhóm khác nhau, m�i nhóm 

hi�n th� tiêu �� con bên d��i c�a nhóm. M�t s� nhóm trong Ribbon có hi�n th� nút, khi 

Click nút này s� xu�t hi�n c�a s� cho phép thi�t l�p các thu�c tính c�a nhóm t��ng �ng.  

 

1.3.4 C�a s� Properties 

C�a s� Properties giúp b�n có th� hi�u 

ch�nh thu�c tính c�a ��i t��ng, tùy theo ��i 

t��ng �ang ���c ch�n mà c�a s� thu�c tính 

s� ch�a nh�ng thu�c tính t��ng �ng c�a ��i 

t��ng �ó. 

�� m� c�a s� Properties, b�n ch�n ��i 

t��ng mu�n thay ��i thu�c tính, ch�n Tab 

Design ho�c nh�n t� h�p phím Atl +Enter. 

C�a s� Properties ���c chia thành 5 

nhóm 

 

+ Format: G�m các thu�c tính ��nh 

d�ng ��i t��ng. 
Hình 1.4: C�a s� Properties 
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+ Data: G�m các thu�c tính truy su�t d� li�u c�a ��i t��ng. 

+ Event: G�m các s� ki�n (event) c�a ��i t��ng. 

+ Other: G�m các thu�c tính giúp b�n t�o h� th�ng menu, toolbars,… 

+ All: G�m t�t c� các thu�c tính trong b�n nhóm trên. 

 

1.3.5 Thanh Navigation Pane 

Navigation Pane là khung ch�a n�i dung chính c�a c� s� d� li�u. T� khung 

Navigation Pane, b�n có th� m� b�t k� Table, Query, Form, Report, Macro, ho�c Module 

trong c� s� d� li�u b�ng cách Double Click vào tên c�a ��i t��ng. 

B�ng cách Click ph�i vào tên c�a ��i t��ng trong Navigation Pane, b�n có th� 

th�c hi�n các thao tác v�i ��i t��ng nh�: ��i tên, sao chép, xoá, import, export m�t ��i 

t��ng… 

Nh�n phím F11 ho�c Click vào m�i tên kép � góc trên bên ph�i c�a khung 

Navigation Pane �� hi�n th� ho�c �n khung Navigation Pane. 

 

 

Hình 1.5: Navigation Pane 
1.4 Cách t�o t�p tin c� s� d� li�u  

1.4.1 T�o m�t c� s� d� li�u m�i r�ng 

- T�i c�a s� kh�i ��ng, Click nút Blank database. 

- File Name: nh�p tên t�p tin c� s� d� li�u, trong Access 2010, t�p tin c� s� d� 

li�u ���c l�u v�i tên có ph�n m� r�ng là .accdb. 

- N�u không ch� ��nh ���ng d�n thì m�c ��nh t�p tin m�i t�o s� ���c l�u trong 

th� m�c Document, ng��c l�i, Click nút Browse �� ch� ��nh v� trí l�u t�p tin. Click 

nút Create �� t�o t�p tin c� s� d� li�u. 
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Hình 1.6: T�o CSDL m�i d�ng Blank database 
1.4.2 T�o c� s� d� li�u theo m�u (Template) 

- T�i c�a s� kh�i ��ng. 

- Ch�n Sample templates � ch�n m�t m�u c� s� d� li�u có s�n. 

- Trong khung File Name, nh�p tên t�p tin c� s� d� li�u và Click nút Browse 

�� ch� ��nh v� trí l�u t�p tin, Click nút Create �� t�o c� s� d� li�u.  

1.5 Qu�n lý c� s� d� li�u 

Sau khi t�o c� s� d� li�u, ho�c m� m�t c� s� d� li�u thì Tab File s� hi�n th� các 

l�nh qu�n lý t�p tin c� s� d� li�u. 

 1.5.1 Recent 

M�c Recent hi�n th� danh sách các t�p tin c� s� d� li�u ���c m� g�n nh�t. S� t�p 

tin hi�n th� trong danh sách này m�c ��nh là 9, có th� thay ��i b�ng cách: 
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- T�i c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab File. 

- Ch�n Options � Client Settings. 

- Trong m�c Display, thay ��i giá tr� c�a thu�c tính "Show This Number Of Recent 

Documents". 

- Click OK. 

 

1.5.2 M� m�t c� s� d� li�u 

�� m� m�t c� s� d� li�u �ã có ta th�c hi�n m�t trong các cách sau: 

 Cách 1: 

+ T�i c�a s� kh�i ��ng, trong Tab File � Open… 
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+ Ch�n t�p tin c� s� d� li�u c�n m� � Open. 

 Cách 2: 

Double Click vào tên t�p tin c�n m�. 

1.5.3 Thoát kh�i Access 

Có th� thoát kh�i Access b�ng m�t trong các cách: 

+ Ch�n menu File � Exit. 

+ Nh�n t� h�p phím Alt + F4. 

+ Ho�c s� d�ng nút  Close trên c�a s� Access �ang m�. 

1.5.4 Thu g�n và ch�nh s�a c� s� d� li�u (Compact & Repair Database) 

Khi t�o thêm ��i t��ng trong c� s� d� li�u thì dung l��ng c�a t�p tin c� s� d� 

li�u s� t�ng lên, khi xóa m�t ��i t��ng thì vùng nh� c�a nó s� r�ng, nh�ng không s� d�ng 

���c. 

Ch�c n�ng Compact & Repair Database giúp thu h�i l�i ph�n b� nh� b� r�ng, làm 

cho t�p tin c� s� d� li�u g�n l�i. 

Cách th�c hi�n: 

- M� c� s� d� li�u c�n thu g�n và ch�nh s�a. 

- Click nút Compact & Repair Database. 

  

1.5.5 T�o Password 

M� c� s� d� li�u � ch� �� Exclusive b�ng 

cách: File � Open � Open Exclusive. 

+ Ch�n Tab File � Ch�n l�nh Info 

+ Click nút  Encrypt with Password.  

Xu�t hi�n h�p  tho�i set Database Password. 

+ Nh�p Password 2 l�n � OK. 
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1.5.6 G� b� Password 

- M� c� s� d� li�u � ch� �� Exclusive:  File � Open � Open Exclusive. 

- Trong Tab File, ch�n l�nh Info � Click nút Decrypt Database. 

1.6 Các ��i t��ng trong c� s� d� li�u trong Access 

C� s� d� li�u là m�t t�p h�p nh�ng s� li�u liên quan ��n m�t m�c �ích qu�n lý, 

khai thác d� li�u nào �ó, CSDL trong Access là c� s� d� li�u quan h� g�m các thành 

ph�n: Tables, Querys, Forms, Reports, Pages, Macros, Modules. 

 

Hình 1.7: Các ��i t��ng trong c� s� d� li�u trong Access 

1.6.1 B�ng (Tables) 

Table là thành ph�n quan tr�ng nh�t c�a t�p tin c� s� d� li�u Access, dùng �� l�u 

tr� d� li�u. Do �ó �ây là ��i t��ng ph�i ���c t�o ra tr��c. Bên trong m�t b�ng, d� li�u 

���c l�u thành nhi�u c�t và nhi�u dòng. 

1.6.2 Truy v�n (Queries) 

Query là công c� �� ng��i s� d�ng truy v�n thông tin và th�c hi�n các thao tác 

trên d� li�u. Ng��i s� d�ng có th� s� d�ng ngôn ng� SQL ho�c công c� QBE �� thao tác 

trên d� li�u. 

1.6.3 Bi�u m�u (Forms)  

Form là công c� �� thi�t k� giao di�n cho ch��ng trình, dùng �� c�p nh�t ho�c 

xem d� li�u. Bi�u m�u giúp thân thi�n hóa quá trình nh�p, thêm, s�a, xóa và hi�n th� d� 

li�u. 

1.6.4 Báo cáo (Reports) 

Report là công c� giúp ng��i dùng t�o các k�t xu�t d� li�u t� các b�ng, sau �ó 

��nh d�ng và s�p x�p theo m�t khuôn d�ng cho tr��c và có th� in ra màn hình ho�c máy 

in. 
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1.6.5 T�p l�nh (Macros) 

Macro là m�t t�p h�p các l�nh nh�m th�c hi�n m�t lo�t các thao tác ���c qui ��nh 

tr��c. T�p l�nh c�a Access có th� ���c xem là m�t công c� l�p trình ��n gi�n �áp �ng 

các tình hu�ng c� th�. 

1.6.6 B� mã l�nh (Modules) 

Là công c� l�p trình trong môi tr��ng Access mà ngôn ng� n�n t�ng c�a nó là 

ngôn ng� Visual Basic for Application. �ây là m�t d�ng t� ��ng hóa chuyên sâu h�n t�p 

l�nh, giúp t�o ra nh�ng hàm ng��i dùng t� ��nh ngh�a. B� mã l�nh th��ng dành cho các 

l�p trình viên chuyên nghi�p.  

Công c� �� t�o các ��i t��ng trong Access ���c t� ch�c thành t�ng nhóm trong 

Tab Create c�a thanh Ribbon 

 

1.7 Thao tác v�i các ��i t��ng trong c� s� d� li�u 

�� làm vi�c trên ��i t��ng, ta ch�n ��i t��ng trên thanh All Access Objects, các 

thành viên c�a ��i t��ng s� xu�t hi�n bên d��i tên c�a ��i t��ng. 

 

1.7.1 T�o m�i ��i t��ng 

- Click Tab Create trên thanh Ribbon. 

- Trong nhóm công c� c�a t�ng ��i t��ng, ch�n cách t�o t��ng �ng.  

1.7.2 Thi�t k� l�i m�t ��i t��ng 

- N�u ��i t��ng �ang �óng: 

+ Click ph�i trên ��i t��ng c�n thi�t k� l�i.  

+ Ch�n Design view. 

- N�u ��i t��ng �ang m�:  

+ Click nút Design View . 
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1.7.3 Xem n�i dung trình bày c�a m�t ��i t��ng 

- N�u ��i t��ng �ang m� � ch� �� Design View 

+ Click nút View. 

- N�u ��i t��ng �ang �óng: 

+ Click ph�i trên tên ��i t��ng c�n xem. 

+ Ch�n Open. 

1.7.4 Xóa m�t ��i t��ng 

- Click ph�i chu�t trên ��i t��ng c�n xóa. 

- Ch�n m�c Delete trên Menu Popup. 

- Ho�c ch�n r�i nh�n phím Delete. Ho�c nút  trên thanh công c�. 

1.7.5 ��i tên ��i t��ng 

 - Click ph�i chu�t trên ��i t��ng, ch�n Rename. 

- Ho�c nh�n F2. 

- Nh�p tên m�i. 

1.7.6 Sao chép m�t ��i t��ng 

- Click ph�i chu�t lên thành viên c�n chép. 

- Ch�n m�c Copy �� chép ��i t��ng vào Clipboard. 

- Click nút Paste trên thanh Menu �� chép vào c�a s� Database. 

- Nh�p tên cho ��i t��ng sao chép. 

- ��i v�i ki�u ��i t��ng Tab le, ta có th� l�a ch�n 1 trong 3 ki�u sao chép : 

+ Structure Only: Sao chép c�u trúc.  

+ Structure and Data: Sao chép c�u trúc và d� li�u. 

+ Append Data to Existing Table: Thêm d� li�u vào m�t b�ng �ang t�n 

t�i.  

 

1.7.7 Chép d� li�u t� Access sang �ng d�ng khác (Export) 

Có th� xu�t d� li�u sang c� s� d� li�u Access khác, ho�c Excel,Word, Pdf … 
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Cách th�c hi�n: 

- Ch�n ��i t��ng mu�n xu�t sang �ng d�ng khác.  

- Ch�n Tab External Data. 

- Trong nhóm công c� Export, ch�n lo�i �ng d�ng mà b�n mu�n xu�t d� 

li�u: Excel, Text File, XML File, Word, Access…  

 

- Click nút Browse… ch� ��nh v� trí xu�t d� li�u. 

- Click OK hoàn t�t vi�c Export d� li�u. 

1.7.8 Chép d� li�u t� �ng d�ng khác vào c� s� d� li�u Access hi�n hành 

(Import) 

Có th� chép d� li�u t� �ng d�ng khác nh� Excel, ODBC Database, XML file, 

Access, …vào c� s� d� li�u hi�n hành. 

Cách th�c hi�n: 

 

Ch�n Tab External Data. 

- Trong nhóm l�nh Import & Link, ch�n �ng d�ng mà b�n mu�n chép d� li�u.  

- L�n l��t làm theo các b��c h��ng d�n c�a Access. 

ü Chép d� li�u t� Excel vào Access 

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab External Data, Click nút Excel 

trong nhóm l�nh Import & Link. 

- Ch�n t�p tin Excel c�n chép (Click nút Browse… �� tìm t�p tin Excel) � Open. 

- OK, sau �ó th�c hi�n theo các b��c h��ng d�n c�a Access.  

+ Ch�n sheet ch�a d� li�u c�n chép, � Next. 

+ Ch�n dòng làm tiêu �� cho b�ng, � Next. 
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  + Ch� ��nh thu�c tính cho các field � Next. 

+ Ch�n cách t�o khóa cho b�ng. 

Let Access add primary key: Access t� t�o khóa. 

Choose my own primary key: B�n ch� ��nh khóa. 

No primary key: Không t�o khóa. 

+ Nh�p tên cho b�ng � Finish. 

+ Access hi�n th� thông báo cho bi�t hoàn t�t quá trình import m�t file 

Excel thành m�t b�ng trong Access. 

 

ü Chép d� li�u t� c� s� d� li�u Access khác vào c� s� d� li�u hi�n hành 

Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab External Data, Click 

nút Access trong nhóm l�nh Import & Link. 

Ch�n t�p tin Access ch�a d� li�u c�n chép (Click nút Browse…  �� tìm t�p tin 

Access) � Open. 
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Ch�n tùy ch�n "Import tables, queries, forms, reports, macros, and modules 

into the current database." �� ch� ��nh v� trí l�u tr� d� li�u trong c� s� d� li�u hi�n 

hành � OK. 

 

Trong c�a s� Import Objects, ch�n ��i t��ng c�n chép. Có th� ch�n nhi�u ��i 

t��ng ��ng th�i ho�c ch�n t�t c� b�ng cách Click nút Select All � OK. 

1.7.9 Ch�c n�ng Link 

Ch�c n�ng Link trong Access �� duy trì m�i liên k�t v�i d� li�u ngu�n. N�u d� 

li�u ngu�n thay ��i thì d� li�u trong b�ng liên k�t s� thay ��i theo và ng��c l�i. 
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 Cách th�c hi�n t��ng t� nh� ch�c n�ng Import, nh�ng trong c�a s� Get External 

Data, ta ch�n tùy ch�n "Link to the data source by creating a linked table." � Ch�n 

b�ng mu�n Link � OK. 

1.8 Ch�n giao di�n ng��i dùng trong Access 2010 

 Các phiên b�n tr��c �ây c�a Access cung c�p ch� m�t lo�i giao di�n ng��i dùng 

duy nh�t là các c�a s� có th� ch�ng lên nhau. B�t ��u v�i Access 2007, và bây gi� trong 

Access 2010, b�n có s� l�a ch�n c�a vi�c s� d�ng các giao di�n truy�n th�ng ho�c lo�i 

giao di�n m�i có d�ng các Tab. 

1.8.1 Tabbed Documents 

Tabbed Documents là giao di�n lý t��ng cho ng��i dùng làm vi�c v�i nhi�u h�n 

m�t ��i t��ng t�i m�t th�i �i�m. Trong giao di�n này Form và Report không th� n�m 

trên ��u trang c�a m�t khác và ng��i dùng có th� xem t�t c� các �i�u khi�n trên m�t ��i 

t��ng giao di�n ng��i dùng mà không c�n ph�i di chuy�n m�t ��i t��ng trong ���ng �i. 

 

1.8.2 Overlapping Windows 

Overlapping Windows có l�i th� h�n. Do s� �a d�ng c�a vi�c thi�t l�p thu�c tính 

BorderStyle và kh� n�ng lo�i b� các nút Min, Max, và Close.  

V�i giao di�n Overlapping Windows, b�n có th� d� dàng bu�c ng��i dùng t��ng 

tác v�i m�t form t�i m�t th�i �i�m. 
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 1.8.3 Chuy�n t� giao di�n Tabbed Documents sang Overlapping Windows 

 ��i v�i Access 2007 và Access 2010 thì khi kh�i ��ng m�c ��nh là giao di�n 

Tabbed Documents �� chuy�n sang d�ng Overlapping Windows ta th�c hi�n nh� sau:  

+ Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab File � ch�n l�nh Options. 

+ Trong c�a s� Access options, ch�n Current Database. 

+ Trong m�c Document Window Options, Ch�n Overlapping Windows � 

OK. 

+ Thoát kh�i Access và kh�i ��ng l�i. 

 

Bài tâp: 
 
- Thay ��i giá tr� c�a thu�c tính "Show This Number Of Recent Documents" là 10. 

- Chuy�n t� giao di�n Tabbed Documents sang Overlapping Windows. 
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CH��NG 2: XÂY D�NG C� S� D� LI�U 

Gi�i thi�u: Trình bày các khái ni�m v� c� s� d� li�u và cách th�c t�o m�t c� s� d� li�u 

trong Microsoft Access 2010. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày các khái ni�m c� b�n v� c� s� d� li�u; 

+ Trình bày ���c các thành ph�n và thu�c tính c�a b�ng; 

+ �ng d�ng t�o ���c các b�ng và thi�t l�p m�i liên h� gi�a các b�ng. 

N�i dung chính: 

2.1 Khái ni�m v� c� s� d� li�u Access 

Xây d�ng c� s� d� li�u là công vi�c quan tr�ng ��u tiên trong toàn b� qui trình 

phát tri�n m�t �ng d�ng trên Access. M�t c� s� d� li�u ���c thi�t k� và xây d�ng t�t s� 

là nh�ng thu�n l�i trong quá trình phát tri�n �ng d�ng. 

M�t c� s� d� li�u Access bao g�m t�p h�p các b�ng d� li�u có quan h� ch�t ch�, 

phù h�p �� ph�c v� l�u tr� d� li�u cho m�t �ng d�ng qu�n lý. Ví d�: 

M�t c� s� d� li�u Qu�n lý sinh viên bao g�m t�p h�p các b�ng d� li�u: SINHVIEN, 

KHOA, MONHOC, KETQUA ���c k�t n�i nhau m�t cách phù h�p ph�c v� vi�c l�u tr� d� 

li�u cho �ng d�ng qu�n lý sinh viên. C�u trúc c� s� d� li�u qu�n lý sinh viên trong Access 

���c mô t� nh� sau: 

 

Hình 2.1: C� s� d� li�u Qu�n lý sinh viên 

2.2 B�ng d� li�u (Table) 

2.2.1 Khái ni�m 

B�ng (Table):  Là thành ph�n c� b�n trong c� s� d� li�u c�a MS Access. �ây là 

��i t��ng quan tr�ng nh�t, dùng �� l�u tr� d� li�u, m�i b�ng l�u tr�  thông tin v� m�t ��i 

t��ng �ang qu�n lý. M�t b�ng g�m có nhi�u c�t (field) và nhi�u hàng (record). 

C�t (Field): M�i field (field ho�c c�t) trong m�t b�ng ch� ch�a m�t lo�i d� li�u 

duy nh�t, nó l�u tr� m�t thu�c tính c�a ��i t��ng. Trong m�t b�ng ph�i có ít nh�t m�t 

field. Ví d�: 

B�ng SINHVIEN, l�u tr� thông tin c�a ��i t��ng sinh viên, g�m các field MASV, 

HOSV, TENSV, PHAI, NGAYSINH, NOISINH, MAKH, HOCBONG. 
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 Dòng (Record): Là m�t th� hi�n d� li�u c�a các field trong b�ng. Trong m�t b�ng 

có th� có không có record nào ho�c có nhi�u records. Trong m�t b�ng thì d� li�u trong 

các record không ���c trùng l�p. 

2.2.2 Khóa chính (Primary key) 

 Khóa chính c�a m�t b�ng là m�t ho�c nhi�u field k�t h�p mà theo �ó Access s� 

xác ��nh m�t record duy nh�t trong b�ng. D� li�u trong field khóa chính không ���c 

trùng và không r�ng. Thông th��ng, trong m�i b�ng nên có khóa chính �� t�o quan h� 

gi�a các b�ng trong c� s� d� li�u và �� MS Access t� ��ng ki�m tra ràng bu�c d� li�u 

khi ng��i dùng nh�p li�u. 

Ví d�: Trong b�ng sinh viên Mã sinh viên xác ��nh m�t sinh viên duy nh�t. 

 

 

Khi m�t field ho�c nhi�u field k�t h�p ���c ch� ��nh là khóa chính thì Access s� t� 

��ng t�o ch� m�c cho chúng. 

Khi nh�p d� li�u, Access s� t� ��ng ki�m tra khóa chính và không cho phép trùng 

l�p, và không r�ng. 

2.2.3 Khóa ngo�i (Foreign key) 

Khóa ngo�i là m�t field hay m�t nhóm các field trong m�t record c�a m�t b�ng, tr� 

��n khóa chính c�a m�t record khác c�a m�t b�ng khác. Thông th��ng, khóa ngo�i trong 

m�t b�ng tr� ��n khóa chính c�a m�t b�ng khác. 

D� li�u trong field khóa ngo�i ph�i t�n t�i trong field khóa chính mà nó tr� t�i. Khóa 

ngo�i dùng �� t�o quan h� gi�a các b�ng  trong c� s� d� li�u. 

Khóa chính 

R
ec

or
d

 

Các Field bi�u di�n thông tin c�a sinh viên 
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2.3 Cách t�o b�ng 

 2.3.1 T�o b�ng b�ng ch�c n�ng Table Design 

B��c 1: Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên 

thanh Ribbon, Click Tab Create, trong nhóm l�nh Table, 

Click nút l�nh Table Design, xu�t hi�n c�a s� thi�t k� 

b�ng g�m các thành ph�n: 

  

- Field Name: ��nh ngh�a các fields trong b�ng. 

- Data Type: Ch�n ki�u d� li�u �� l�u tr� d� li�u c�a field t��ng �ng.  

- Description: Dùng �� chú thích ý ngh�a c�a field. 

- Field Properties: Thi�t l�p các thu�c tính c�a Field, g�m có hai nhóm:  

 + General: Là ph�n ��nh d�ng d� li�u cho field trong c�t Field Name. 

 + Lookup: Là ph�n quy ��nh d�ng hi�n th�/nh�p d� li�u cho Field. 

 

B��c 2: Trong c�a s� thi�t k�, th�c hi�n các công vi�c sau: 

- Nh�p tên field trong c�t Field Name, ch�p nh�n kho�ng tr�ng, không phân bi�t 

ch� hoa, ch� th��ng. Nên nh�p tên field theo tiêu chí: Ng�n g�n, d� nh�, g�i ngh�a, và 

không có kho�ng tr�ng. 

- Ch�n ki�u d� li�u cho field trong c�t Data Type. 

Khóa chính Khóa ngo�i 
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- Chú thích cho field trong c�t Description. 

- Ch� ��nh thu�c tính cho field trong khung Field Properties.  

B��c 3: Xác ��nh khóa chính cho b�ng: 

- ��t tr� t�i field ���c ch�n làm khóa chính (ho�c ch�n các field ��ng th�i làm 

khóa).  

- Click nút Primary Key trên thanh công c� Table (Tab le Tools), ho�c Click ph�i 

trên tên field, ch�n l�nh Primary Key. 

 

B��c 4: L�u b�ng v�a t�o b�ng cách: 

- Click vào nút  trên thanh Quick 

Access. 

- Nh�p tên cho b�ng trong h�p tho�i 

Save As nh� hình (trong tr��ng h�p Table m�i 

t�o, ch�a ��t tên). 

 

L�u ý: N�u b�ng ch�a ���c ��t khóa chính thì Access s� hi�n th� m�t h�p tho�i thông 

báo: 

 

+ Nh�n nút Cancel �� tr� l�i c�a s� thi�t k�, ��t khoá chính cho b�ng. 

+ Nh�n nút No �� l�u mà không c�n ��t khóa chính, có th� ��t sau. 

+ Nh�n nút Yes �� Access t� t�o khoá chính có tên là ID, ki�u Autonumber. 

2.3.2 T�o b�ng trong ch� �� Datasheet View 

Có th� t�o b�ng b�ng cách ��nh ngh�a tr�c ti�p các c�t trong ch� �� DataSheet 

View nh� sau:  

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab Create trên thanh Ribbon, trong 

nhóm l�nh Table, Click nút Table, xu�t hi�n b�ng m�i � ch� �� Datasheet View. 
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- Thanh Ribbon chuy�n sang Tab Field v�i nhóm l�nh Add & Delete giúp b�n 

ch�n ki�u d� li�u cho Field m�i khi thêm Field vào b�ng. 

 

 

- ��t tr� trong ô bên d��i Field m�i (Click 

to Add), sau �ó ch�n m�t trong các ki�u d� li�u 

trong nhóm Add & Delete trên thanh Ribbon. 

Ho�c Click chu�t trên Click to Add , ch�n ki�u d� 

li�u trong menu. Có th� Click nút More Fields �� 

ch�n các ki�u d� li�u khác. 

- Nh�p tên cho Field m�i.  

- T�o Field tính toán:  

- Khi thi�t k�t b�ng � ch� �� Datasheet 

View, b�n có th� t�o m�t Field m�i mà nó là k�t 

qu� c�a m�t bi�u th�c tính toán t� các Field tr��c, 

b�ng cách: 

 + Click tiêu �� Click to Add c�a Field m�i 

nh� hình trên. 

 + Ch�n l�nh Calculated Field, xu�t hi�n c�a 

s� Expression Builder. 

 + Nh�p bi�u th�c tính toán. 
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2.4 Các ki�u d� li�u 

Trong Access m�i Field có th� nh�n m�t trong các ki�u d� li�u sau: 

TT Ki�u d� li�u Mô t� �� l�n 

1 Text Xâu ký t� Dài t�i �a 255 ký t� 

2 Memo  Xâu ký t� Dài t�i �a 65.535 ký t� 

3 Number  S� nguyên, th�c Dài: 1, 2, 4 ho�c 8 Byte 

4 Date/Time  Ngày tháng/gi�  8 Byte 

5 Currency  Ti�n t�  8 Byte 

6 AutoNumber  S� nguyên t� ��ng ���c �ánh s�. 4 Byte 

7 Yes/No  Ki�u Logic D� li�u ch� nh�n m�t 
trong 2 giá tr� True/False  

8 OLE Object  ��i t��ng Hình �nh, âm thanh, �� 
h�a. 

9 Hyperlink D� li�u c�a field là các link  

10 Lookup 
Wizard  

Cho phép ch�n giá tr� t� m�t 
danh sách các giá tr� c�a m�t 
tr��ng � b�ng khác 

 

11 Attachment �ính kèm d� li�u t� các ch��ng 
trình khác, nh�ng không th� nh�p 
v�n b�n ho�c d� li�u s�. 

 

�� thay ��i nh�ng ��nh d�ng m�c ��nh c�a các ki�u d� li�u trong môi tr��ng 

Window, ch�n Start � Control Panel � Regional and Language � Customize  

(Additional Settings ��i v�i Windows 7, 8). 

- Tab Numbers �� thay ��i ��nh d�ng s� nh� 

d�u th�p phân, phân cách hàng ngàn… 

- Tab Date/Time �� thay ��i ��nh d�ng 

ngày/gi�. 

- Tab Currency �� thay ��i ��n v� ti�n t�. 
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2.5 Các thu�c tính c�a Field 

 2.5.1 Field Size 

Quy ��nh kích th��c c�a field, tu� thu�c vào ki�u d� li�u. Ch� có hi�u l�c v�i các 

Field có ki�u là Text ho�c Number. 

- D� li�u ki�u Text: Gi�i h�n kích th��c t� 0 - 255 ký t�, m�c ��nh là 50 ký t�. 

- D� li�u ki�u Memo: Gi�i h�n kích th��c t� 0 - 65.535 ký t�. 

- ��i v�i ki�u d� li�u Number: Ki�u Number bao g�m m�t s� ki�u con, gi�i h�n 

kích th��c ki�u Number chính là xác ��nh ki�u con.  

Field size Mi�n giá tr� S� l� t�i �a 

Byte 0-255 0 

Integer -32768-32768 0 

Long Integer -214783648-214783648 0 

Single -3.4x1038-3.4x1038 7 

Double -1.79x10308-1.79x10308 15 

Decimal -1028-1-1028-1 20 

2.5.2 Decimal Places 

Quy ��nh s� ch� s� th�p phân (ch� s� d�ng trong tr��ng h�p s� có d�ng Single, 

Double). ��i v�i ki�u Currency, Fixed, Percent luôn luôn decimal places là 2. 

2.5.3 Format 

Quy ��nh d�ng hi�n th� c�a d� li�u trên màn hình ho�c ra máy in, ph� thu�c vào 

ki�u d� li�u. Có th� ch�n các ��nh d�ng do Access cung c�p s�n ho�c t�o m�t chu�i ký 

t� ��nh d�ng riêng. 

ü ��nh d�ng d� li�u ki�u Text 

Ký t� ��nh d�ng Tác d�ng 

@ Chu�i ký t� 

> ��i toàn b� ký t� ra ch� hoa 

< ��i toàn b� ký t� ra ch� th��ng 

“Chu�i ký t�” Chu�i ký t� gi�a 2 d�u nháy 

\<ký t�> Ký t� n�m sau d�u \ 

[Black] [White] [Red] [Green] 

[Blue] [Yellow] [Magenta] [Cyan] 

Màu (ký hi�u màu theo sau m�t trong 

các ký t� ��nh d�ng chu�i phía trên) 



Ch��ng 2: Xây d�ng c� s� d� li�u 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 24 

 

Ví d�: 

��nh d�ng D� li�u nh�p Hi�n th� 

@@@-@@-@@@ 12345678 123-45-678 

> Nguy�n Thái S�n NGUY�N THÁI S�N 

< Nguy�n Thái S�n nguy�n thái s�n 
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ü ��nh d�ng d� li�u ki�u Number 

Ký t� Tác d�ng 

General Number Hi�n th� �úng nh� s� nh�p vào. 

Currency Có d�u phân cách, d�u th�p phân và ký hi�u ti�n t� 

Fixed Hi�n th� gi�ng nh� cách ��nh d�ng trong Regional 

Setting c�a Control Panel, ph�n s� l� th�p phân ph� 

thu�c vào Decimal 

Standard Gi�ng nh� d�ng Fixed, nh�ng có d�u phân cách hàng 

ngàn. 

Percent Hi�n th� s� d�ng ph�n tr�m (%) 

Scientific Hi�n th� s� khoa h�c. 

Ví d�: 

D�ng D� li�u nh�p vào Hi�n th� 

General Number 1234.5 1234.5 

Currency 1234.5 $1,234.50 

Fixed 1234.5 1234.5 

Standard 1234.5 1,234.5 

Percent 0.123 12.30% 

Scientific 1234.5 1.23E+03 

ü Các ký t� ��nh d�ng ��i v�i d� li�u ki�u s� 

Ký t� Tác d�ng 

.(period) D�u ch�m th�p phân 

,(comma) D�u phân cách ngàn 

0 S� (0-9) 

# S� ho�c kho�ng tr�ng (blank) 

$ D�u $ 

% Ph�n tr�m 

E+E-e+e- S� d�ng khoa h�c 

Kho�ng tr�ng(blank) Kho�ng tr�ng 
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ü ��nh d�ng d� li�u ki�u Date/Time 

+ Các ��nh d�ng Access cung c�p s�n 

D�ng Hi�n th� Ví d� 

General Ngày, Gi� 12/11/2019, 15:40:50 PM 

Long Date Th�, Ngày tháng, N�m  Tuesday, 12 November, 2019 

Medium Date Ngày-Tháng-N�m  12-11-19 

Short Date Ngày/Tháng/N�m 12/11/19 

Long Time Gi�: Phút: Giây 

AM/PM 

15:40:50 AM 

Medium Time Gi�: Phút AM/PM 15:40 AM 

Short Time Gi�: Phút 15:40 

  + Các ký t� ��nh d�ng 

Ký t� ��nh d�ng 

: (colon) D�u phân cách gi� 

/ d�u phân cách ngày D�u phân cách ngày 

d Ngày trong tháng (1-31) 

dd Ngày trong tháng (01-31) 

ddd Ngày trong tu�n (Sun-Sat) 

dddd Th� trong tu�n (Sunday-Saturday) 

w Ngày trong tu�n (1-7) 

ww Tu�n trong n�m (1-54) 

m Tháng (1-12) 

mm Tháng (01-12) 

mmm Tháng (Jan-Dec)  

mmmm Tháng (January-December)  

q Quý trong n�m (1-4) 

y Ngày trong n�m (1-336) 

yy N�m (1-99) 

yyyy N�m (0001-9999) 

h Gi� (0-23) 



Ch��ng 2: Xây d�ng c� s� d� li�u 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 27 

n Phút (0-59) 

nn Phút (00-59) 

s Giây (0-59) 

ss Giây (00-59) 

AM/PM, am/pm, 

A/P, AMPM 

Tr��c 12 gi� ho�c sau 12 gi� 

ü ��nh d�ng ki�u d� li�u Yes/No 

��nh d�ng Ý ngh�a 

Yes/No �úng/Sai 

True/False �úng/Sai 

On/Off �úng/Sai 

Chu�i ký t� ��nh d�ng ki�u Yes/No g�m 3 ph�n: First; Second; Third. 

- First: b� tr�ng, ��nh d�ng trong m�c này không �nh h��ng ��n d� li�u ki�u 

Yes/No. 

- Second: field h�p n�i dung field mang giá tr� �úng. 

- Third: field h�p n�i dung field mang giá tr� sai.  

Ví d�: 

Chu�i ��nh d�ng 
Hi�n th� 

Field (True) Field (False) 

; “Nam”; “N�” Nam N� 

; “Biên ch�”; “ ” Biên ch�  

2.5.4 Input Mask (M�t n� nh�p d� li�u) 

Quy ��nh khuôn ��nh d�ng d� li�u. Ng��i s� d�ng khi nh�p d� li�u vào b�ng 

b�t bu�c ph�i tuân theo �úng ��nh d�ng �ó. 

Chú ý: khi quy ��nh Input Mask cho b�ng, các qui ��nh này s� ���c áp d�ng cho 

c� bi�u m�u (Form), truy v�n (Query), báo cáo (Report). N�u ch� mu�n áp d�ng cho riêng 

bi�u m�u ho�c báo cáo thì qui ��nh Input Mask cho riêng bi�u m�u hay báo cáo �ó.  

Nh�ng field cùng lúc qui ��nh thu�c tính Format và Input Mask, Access s� hi�n 

th� theo d�ng qui ��nh trong Format khi hi�n th� d� li�u. Tuy nhiên n�u �i�u ch�nh d�  li�u 

thông qua bi�u m�u, Access dùng d�ng th�c qui ��nh trong Input Mask. 
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 Các ký t� dùng ��nh d�ng trong Input Mask 

Ký hi�u Mô t� 

0 Ký t� s� (0-9) và b�t bu�c. Không ���c dùng d�u c�ng tr� (+,-) 

9 Ký t� s� hay kho�ng tr�ng (không b�t bu�c), không cho phép d�u 

c�ng tr�. 

# Ký t� s� hay kho�ng tr�ng, cho dùng d�u +,- (m�c không b�t bu�c) 

L Ký t� ch� (A-Z) và b�t bu�c. 

? Ký t� ch� (A-Z) và không b�t bu�c. 

A M�u t� hay ký s� (m�c b�t bu�c). 

a M�u t� hay ký s� (m�c tùy ý) 

& Ký t� b�t k� hay kho�ng tr�ng (m�c b�t bu�c). 

C Ký t� b�t k� hay kho�ng tr�ng (m�c tùy ý). 

. , : ; - / D�u phân cách th�p phân, hàng ngàn, ngày gi� (theo Control Panel) 

< Chuy�n t�t c� thành ch� th��ng. 

> Chuy�n t�t c� thành ch� hoa. 

! Canh trái. Có th� kèm ký t� này v�i b�t k� Input Mask nào. 

\ Ký t� theo sau hi�n th� nh� m�t ký t� bình th��ng. (Ví d�: \A s� 

���c hi�n th� �úng là A). 

 Vài ki�u Input Mask th��ng dùng 

Input Mask Ví d� 

(000) 000-0000 (206) 555-0248 

(999) 999-9999 (206) 555-0248 hay (   ) 555-0248 

(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE 

#999 -20 

>L????L?000L0 GREENGR339M3 hay MAY R 452B7 

>L0L 0L0 T2F 8M4 

00000-9999 98115-      hay    98115-3007 

>L<?????????????? Maria        hay    Bendan 

SSN 000-00-0000 SSN 555-55-5555 

>LL00000-0000 DB51392-0493 
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2.5.5 T�o Field Lookup Wizard 

M�t Lookup field cho phép b�n nh�p d� li�u cho field t� m�t danh sách giá tr�. 

Có hai cách �� Lookup field có th� nh�n giá tr� t� m�t danh sách các giá tr�. 

- Lookup t� m�t danh sách nh�p b�ng tay. 

- Lookup t� m�t Table ho�c m�t Query trong c� s� d� li�u. 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� thi�t k� b�ng, t�i field mu�n t�o Lookup Wizard, c�t Data 

Type ch�n Lookup Wizard . 

 

- Xu�t hi�n c�a s� Lookup Wizard, v�i hai tùy ch�n t��ng �ng v�i hai cách t�o 

danh sách cho Lookup field. 

- N�u ch�n d� li�u ngu�n cho field b�ng cách l�y giá tr� t� Table ho�c Query khác 

thì ch�n tùy ch�n "I want the lookup field to get the values from another table or 

query" và Click Next. 

+ Ch�n Table ho�c query cung c�p giá tr� cho Lookup field, Click Next. 

+ Ch�n field ch�a danh sách giá tr� cho Lookup field, Click Next. 

+ Ch�n field s�p x�p, Click Next.  

  

- Hi�u ch�nh �� r�ng c�a lookup field, Click Finish �� k�t thúc. 
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- N�u t�o d� li�u ngu�n cho lookup field b�ng cách nh�p b�ng tay thì trong c�a 

s� Lookup Wizard, ch�n tùy ch�n "I will type in the values that I want". Click Next. 

+ Nh�p giá tr� cho lookup field. Click Next. 

+ Nh�p nhãn cho lookup field, Click Finish. 

  

2.5.6 Validation Rule (Quy t�c h�p l�) 

Ki�m tra tính h�p l� c�a d� li�u khi nh�p li�u. N�u d� li�u không th�a �i�u ki�n 

cho tr��c, Access xu�t hi�n trên màn hình m�t thông báo ch�a dòng v�n b�n quy ��nh � 

Validation Text. 

Trong Validation Rule có các phép toán sau: 

- Phép toán so sánh: > , < , >=, <=, =, < > 

- Phép toán quan h�: Or, And, Not 

- Phép toán v� chu�i: Toán t� Like (gi�ng nh�). Có th� s� d�ng toán t� Like kèm 

v�i các ký t� thay th� nh�: 

+ D�u *: Thay th� t�t c� các ký t�. 

+ D�u #: Thay th� các ký t� s�. 

+ D�u ?: Thay th� ký t� t�i v� trí có d�u ?. 
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2.5.7 Validation Text (Thông báo l�i) 

Chu�i thông báo xu�t hi�n khi d� li�u nh�p vào không tho� �i�u ki�n c�a 

Validation Rule, chu�i trong Validation Text có �� dài t�i �a 255 ký t�. 

2.5.8 Required (Yêu c�u)  

Có yêu c�u b�t bu�c nh�p d� li�u cho m�t field hay có th� �� tr�ng. 

2.5.9 Allow Zero Length  

Quy ��nh field có ki�u Text hay Memo có th� có (Yes) ho�c không có (No) chu�i 

có �� dài Zero. N�u field là field khoá thì thu�c tính này là No. 

Chú ý: C�n phân bi�t field có giá tr� Null (tr�ng ch�a có d� li�u) và m�t field ch�a 

chu�i có �� dài là zero (�ó là chu�i ""). Khi hi�n th� ra màn hình c� hai có hình th�c 

gi�ng nhau. 

2.5.10 Indexed (Ch� m�c/S�p x�p) 

Quy ��nh thu�c tính Index �� t�o ch� m�c ��n (ch� m�c trên m�t field). 

- N�u ch�n No thì không s�p x�p d� li�u. 

- N�u ch�n Yes (No Duplicates) thì t�o ch� m�c (s�p x�p) trên field và không cho 

phép các giá tr� trùng nhau. 

- N�u ch�n  Yes (Duplicates Yes) thì t�o ch� m�c (s�p x�p) trên field và cho phép 

các giá tr� trùng nhau. 

2.5.11 Caption 

Qui ��nh nhãn là m�t chu�i ký t� xu�t hi�n t�i dòng tên field. Chu�i này c�ng xu�t 

hi�n t�i tiêu �� c�a các �i�u khi�n trong các bi�u m�u ho�c báo cáo. N�u giá tr� này b� 

tr�ng thì Access s� l�y tên field làm tiêu ��. 

2.5.12 Default Value 

Quy ��nh giá tr� m�c ��nh cho c�t. Access s� t� ��ng gán giá tr� này vào khi thêm 

m�u tin m�i. Ng��i s� d�ng có th� gán m�t bi�u th�c cho thu�c tính này. 

    2.6 Hi�u ch�nh c�u trúc c�a b�ng 

M� b�ng � ch� �� thi�t k� (Design View) b�ng cách: Trong c�a s� Database, ch�n 

b�ng mu�n thay ��i c�u trúc, Click ph�i, ch�n Design View. 

Thanh Ribbon chuy�n sang Tab Design g�m các công c� cho phép hi�u ch�nh c�u 

trúc c�a b�ng. 

- Insert Rows: Chèn thêm m�t field trên field hi�n hành. 

- Delete Rows: Xóa các field ���c �ánh d�u ch�n. 
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- Di chuy�n field: Click ch�n tên field mu�n di chuy�n, drag chu�t vào tên field, 

di chuy�n ��n v� trí m�i. 

2.7 Cách nh�p d� li�u cho b�ng 

�� nh�p d� li�u cho b�ng, tr��c h�t ph�i m� b�ng � ch� �� Datasheet View. 

- Trong c�a s� Database ch�n Object Table � ch�n b�ng mu�n nh�p ho�c s�a 

d� li�u � Click ph�i ch�n Open . Ho�c Double Click vào tên b�ng mu�n m�. 

 

- B�ng ���c m� � ch� �� nh�p li�u (Ch� �� Datasheet View). 

- M�c ��nh, luôn có m�t dòng r�ng �� nh�p record m�i � cu�i b�ng. 

- Khi nh�p d� li�u ph�i nh�p theo t�ng Record, d� li�u nh�p vào ph�i th�a mãn 

các thu�c tính c�a b�ng và thu�c tính c�a field khi thi�t k� b�ng. N�u d� li�u không th�a 

mãn thì Access s� thông báo l�i.  

- ��i v�i field có ki�u d� li�u OLE Object: 

+ T�i v� trí nh�p, Click chu�t ph�i, 

+ Ch�n Insert – Object. 

+ Ch�n Create New n�u mu�n t�o ��i t��ng m�i. 

+ Ch�n Create from file n�u mu�n l�y ��i t��ng t� t�p tin trên ��a (th��ng 

là hình �nh) ch�n file c�n s� d�ng. 



Ch��ng 2: Xây d�ng c� s� d� li�u 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 33 

 

2.8 T�o quan h� gi�a các b�ng trong c� s� d� li�u 

Sau khi thi�t k� các b�ng, ta ���c c�u trúc c�a các b�ng, nh�ng gi�a các b�ng 

ch�a có các thông tin quan h� v�i nhau. Do �ó vi�c thi�t l�p m�i quan h� gi�a các b�ng 

s� giúp MS Access qu�n lý d� li�u ���c h�p lý h�n và b�o v� các ràng bu�c toàn v�n 

c�a d� li�u trong quá trình nh�p d� li�u. 

�� thi�t l�p ���c quan h� thì các field dùng liên k�t gi�a các Tab le ph�i có cùng 

ki�u d� li�u. 

2.8.1 Các lo�i quan h� 

+ M�t - Nhi�u (One – To – Many): M�i Record c�a m�t B�ng này quan h� v�i 

nhi�u Record c�a B�ng kia. 

 + M�t - M�t (One –To – One): M�i Record c�a m�t B�ng này quan h� v�i nhi�u 

Record c�a B�ng kia. 

 + Nhi�u - Nhi�u (Many – To – Many): Không th� thi�t l�p tr�c ti�p m�i quan h� 

nhi�u - nhi�u, c�n có B�ng trung gian �� thi�t l�p quan h� m�t - nhi�u. 

2.8.2 Cách t�o quan h� 

- T�i c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n Tab Database Tools  trên thanh Ribbon, 

Click nút Relationships. 

  

- N�u là l�n ��u tiên (CSDL ch�a có quan h�) thì h�p tho�i Show Table s� xu�t 

hi�n. 

- N�u không có h�p tho�i  Show Table thì Click nút Show Table trên thanh 

Ribbon. 
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 Tab Tables: Hi�n th� t�t c� các b�ng trong 

c� s� d� li�u.  

 Tab Queries: Hi�n th� các truy v�n �ã t�o 

trong c� s� d� li�u.  

 Tab Both: Hi�n th� t�t c� Table và Query. 

 - Ch�n b�ng ho�c Query c�n thi�t l�p quan 

h�, Click Add. 

- Click nút Close �óng h�p tho�i Show 

Table. 

 

- C�a s� Relationships ch�a các b�ng mu�n thi�t l�p quan h�. 

 

- Drag chu�t kéo field quan h� t� b�ng này sang b�ng kia. (vd: Kéo field MASV 

t� b�ng SINHVIEN sang MASV c�a b�ng KETQUA). 

Xu�t hi�n h�p tho�i Edit Relationships v�i các tùy ch�n: 

 

 Enforce Referential Integrity: N�u mu�n quan h� có tính ràng bu�c toàn v�n. 

Quan h� có tính ràng bu�c toàn v�n s� ��m b�o các v�n �� sau: 

+ Khi nh�p d� li�u, d� li�u c�a field tham gia quan h� � b�ng "nhi�u" (b�ng con) 

ph�i t�n t�i trong b�ng "m�t" (b�ng cha). Ví d�: mu�n nh�p m�t sinh viên cho b�ng 

KETQUA thì MASV �ó ph�i t�n t�i trong b�ng SINHVIEN. 

+ Không th� xóa nh�ng m�u tin trong b�ng "m�t" khi nh�ng m�u tin trong b�ng 

"nhi�u" có quan h� v�i m�u tin bên "m�t". 

N�u vi ph�m các nguyên t�c trên thì Access s� không nh�n d� li�u và thông báo 

l�i. 
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 Cascade Update Related Fields: Cho phép b�n s�a giá tr� khóa chính c�a m�u 

tin trong b�ng "m�t" (b�ng cha) c�a quan h�, lúc �ó thay vì báo l�i Access s� t� 

��ng c�p nh�t s� thay ��i �ó vào các field t��ng �ng (có quan h�) trên các b�ng 

"nhi�u" (b�ng con) c�a quan h�. 

 Cascade Delete Related Records: Cho phép b�n xóa m�u tin trong b�ng "m�t" 

(b�ng cha) c�a quan h�, lúc �ó thay vì báo l�i, Access s� t� ��ng xóa t�t c� các 

m�u tin trong b�ng "nhi�u" (b�ng con) c�a quan h� n�u nh� nh�ng m�u tin �ó có 

liên quan v�i m�u tin v�a xóa. 

L�u ý: 

+ N�u c� hai field tham gia liên k�t ��u là khóa chính, Access t� t�o ra quan h� 1-

1 (One To One): M�i m�u tin trong b�ng này s� quan h� v�i 1 và ch� m�t m�u tin trong 

b�ng kia. 

+ N�u m�t bên là field khóa chính, bên còn l�i là khóa ngo�i, Access s� t�o quan 

h� 1 - nhi�u (One To Many): M�i m�u tin trong b�ng "m�t" (b�ng cha) có quy�n 

quan h� v�i nhi�u m�u tin trong b�ng "nhi�u" (b�ng con), ng��c l�i m�i m�u tin 

trong b�ng "nhi�u" ch� ���c quy�n quan h� v�i m�t m�u tin trong b�ng "m�t".  

2.8.3 Cách xóa quan h� 

Mu�n xóa quan h� gi�a 2 b�ng, ta Click ph�i m�i quan h� mu�n xóa, ch�n Delete, 

ho�c ch�n m�i quan h� và nh�n phím Delete. 

 

L�u ý: 

- Nên t�o m�i quan h� tr��c khi nh�p d� li�u cho các b�ng. Khi nh�p d� li�u ph�i 

tuân theo qui t�c: Nh�p cho b�ng 1 tr��c (b�ng cha) và b�ng n (b�ng con) sau. 

2.8.4 Ki�u k�t n�i (Join type) 

Có 3 ki�u liên k�t gi�a các b�ng: 

+ 1: Only include rows where the joined fields from both Tables are 

equal: �ây là lo�i liên k�t ph� bi�n nh�t gi�a hai b�ng. Trong �ó d� li�u khi th� hi�n 

trên b�ng k�t qu� s� g�m nh�ng m�u tin mà d� li�u ch�a trong field liên k�t � hai b�ng 

ph�i hoàn toàn gi�ng nhau. Liên k�t này còn g�i là liên k�t n�i. 

+ 2: Include ALL records from "b�ng bên trái" and only those records from 

"b�ng bên ph�i" where the joined fields are equal: Trong ki�u liên k�t này, Access s� 

th� hi�n trên b�ng k�t qu� toàn b� d� li�u trên "b�ng bên trái" và ch� nh�ng m�u tin bên 
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"b�ng bên ph�i" có n�i dung trong field liên k�t gi�ng field t��ng �ng v�i "b�ng bên 

trái". 

+ 3: Include ALL records from "b�ng bên ph�i" and only those records from 

"b�ng bên trái" where the joined fields are equal: Trong ki�u liên k�t này, Access s� 

th� hi�n trên b�ng k�t qu� toàn b� d� li�u trên "b�ng bên ph�i" và ch� nh�ng m�u tin bên 

"b�ng bên trái" có n�i dung trong field liên k�t gi�ng field t��ng �ng v�i "b�ng bên ph�i".  

Cách ch�n ki�u liên k�t gi�a hai b�ng: 

- T� h�p tho�i Edit Relationships. 

- Click vào nút Join Type �� m� h�p tho�i Join Properties. 

- Ch�n lo�i liên k�t. 

 

 

 

Bài t�p: 

Th�c hi�n các ph�n t�o c� s� d� li�u c�a ph�n bài t�p � cu�i giáo trình. 
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CH��NG 3: TOÁN T� - HÀM – BI�U TH�C  

Gi�i thi�u: Ch��ng này gi�i thi�u các toán t�, hàm, bi�u th�c trong Microsoft Access 

2010. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c các lo�i toán t� trong Access; 

+ Trình bày ���c các hàm thông d�ng c�a Access; 

+ S� d�ng ���c toán t�, hàm, bi�u th�c �� x� lý d� li�u. 

N�i dung chính: 

3.1 Toán t� 

3.1.1 Toán t� s� h�c 

Toán 

t� 
Phép toán Cú pháp Công d�ng 

+ C�ng K�t qu� = s� 1 + s� 2 C�ng hai giá tr� s�. C�ng có th� 

dùng �� n�i hai chu�i ký t�. 

- Tr� K�t qu� = s� 1 - s� 2 Tr� hai giá tr� s�. Có th� dùng �� 

bi�u di�n m�t s� âm. 

* Nhân K�t qu� = s� 1 * s� 2 Nhân hai giá tr� s�. 

/ Chia K�t qu� = s� 1 / s� 2 Chia hai s� có s� l� th�p phân. 

\ Chia nguyên K�t qu� = s� 1\ s� 2 Chia hai s� nguyên và l�y ph�n 

nguyên. 

^ L�y th�a K�t qu� = s�  ̂s� m� L�y th�a m�t s�. Ví d�: 3^2 à 9 

Mod Ph�n d� phép 

chia 

K�t qu� = s� 1 MOD 

s� 2 

Tr� v� ph�n d� m�t phép chia ch�n. 

Ví d�: 23 MOD 7 à 2 

3.1.2 Toán t� so sánh 

Tr� v� tr� True/False. Các toán h�ng ph�i cùng ki�u d� li�u. 

Toán t� Phép toán Cú pháp 

= So sánh b�ng Toán h�ng 1 = Toán h�ng 2 

> So sánh l�n h�n Toán h�ng 1 > Toán h�ng 2 

< So sánh nh� h�n Toán h�ng 1 < Toán h�ng 2 

>= So sánh l�n h�n hay b�ng h�n Toán h�ng 1 >= Toán h�ng 2 

<= So sánh nh� h�n hay b�ng h�n Toán h�ng 1 <= Toán h�ng 2 

<> So sánh khác nhau Toán h�ng 1 <> Toán h�ng 2 
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3.1.3 Toán t� Logic 

Toán t� Phép toán Cú pháp 

And Phép h�i (Conjunction) Bi�u th�c 1 And Bi�u th�c 2 

Or Phép tuy�n (Conjunction) Bi�u th�c 1 Or Bi�u th�c 2 

Eqv T��ng ���ng (Equivalent) Bi�u th�c 1 Eqv Bi�u th�c 2 

Not Ph� ��nh Not Bi�u th�c 

Xor Phép tuy�n lo�i tr� Bi�u th�c 1 Xor Bi�u th�c 2 

3.1.4 Toán t� chu�i 

Toán t� Phép toán Cú pháp 

& Ghép chu�i Chu�i 1 & Chu�i 2 

N�u toán h�ng không ph�i là chu�i à s� m�c nhiên 

xem nh� chu�i và k�t qu� nh�n là m�t chu�i. 

N�u c� hai toán h�ng là Null à tr� tr� Null 

N�u ch� m�t toán h�ng là Null à xem nh� m�t chu�i 

v�i �� dài là 0. 

Like So sánh 

chu�i 

Bi�u th�c Like khuôn m�u 

���c dùng các ký t� ��i di�n c�a DOS trong bi�u th�c. 

3.1.5 Toán t� khác 

Toán t� Ý ngh�a 

! Là toán t� danh hi�u. Theo sau là tên �� m�c do ng��i 

dùng ��nh ngh�a (nh� bi�u m�u, báo cáo, các �i�u khi�n và 

các Field). 

Ví d�: Forms![SanPham]![GiaNhap] 

.(dot) Là toán t� danh hi�u. Th��ng ���c theo sau b�i m�t tên 

tính ch�t. 

Ví d�: Forms![Customers].Visible 

[] D�u bao tên các �� m�c. 

Between…And… Xác ��nh giá tr� m�t bi�u th�c có n�m trong vùng giá tr� 

���c ch� ��nh hay không. 

Ví d�: L�c các Record có tr� c�a Field Soluong trong 

kho�ng 50 ��n 100. T�i dòng Criteria c�a Field này trong 

QBE ghi nh� sau: Between 50 And 100 
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In Xác ��nh giá tr� m�t bi�u th�c có b�ng v�i m�t trong nhi�u 

tr� trong m�t danh sách ���c ch� ��nh hay không. 

Ví d�: L�c các Record có tr� c�a Field CountryID là các 

mã US, UK, FR, JP. T�i dòng Criteria c�a Field này trong 

QBE ghi nh� sau: In(“US”, “UK”, “JP”, “FR”) 

=IIF([Ship Region] In (“Avon”, “Glos”, “Sorff”), “Local”, 

“Non Local”)  

Is Dùng t� khóa NULL �� xác ��nh bi�u th�c có tr� Null hay 

không. 

=IIF(Forms![MyForm]![MyControl] Is Null, “No Entry”, 

Forms![MyForm]![MyControl])  

*? Ký t� ��i di�n c�a DOS (th��ng dùng v�i Like) 

- D�u * thay th� m�t nhóm ký t� b�t k�. 

- D�u ? thay th� m�t ký t� b�t k�. 

3.2 Hàm 

3.2.1 Các hàm th��ng dùng 

ü IIF (�i�u ki�n, giá tr� 1, giá tr� 2): Ki�m tra �i�u ki�n, n�u �úng tr� ra giá tr� 1, còn 

sai tr� ra giá tr� 2. Ví d�: IIF([DiemThi]>=5, “��u” ,“R�t”) 

ü SUM (exp): Tính t�ng giá tr� trong 1 Field s� (dùng cho Form, Query, Report), 

v�i exp là tên Field c�n tính t�ng. 

ü AVG (exp): Tính trung bình các  giá tr� trong 1 Field S� (dùng cho Form, Query, 

Report), v�i exp là tên Field c�n tính trung bình. 

ü MAX (exp), MIN (exp): L�y giá tr� l�n nh�t, nh� nh�t trong 1 Field s� (dùng cho 

Form, Query, Report), v�i exp là tên Field c�n tính Max, Min. 

ü COUNT (exp): ��m các Record (khác r�ng) c�a Field trong exp. 

3.2.2 Các hàm th�i gian 

ü DATE(): Tr� v� ngày tháng n�m c�a h� th�ng. 

ü NOW(): Tr� v� gi� phút giây và ngày tháng n�m c�a h� th�ng. 

ü TIME(): Tr� v� gi� phút giây c�a h� th�ng. 

ü DAY(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 1 .. 31  là ngày c�a date. 

ü MONTH (date): Tr� ra 1 giá tr� t� 1 .. 12  là tháng c�a date. 

ü YEAR(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 100 .. 9999  là n�m c�a date. 

ü WEEKDAY(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 1 ��n 7 là Th� c�a date, v�i 1 là Sunday, 2 

là Monday, … , 7 là Saturday. 



Ch��ng 3: Toán t� - hàm – bi�u th�c 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 40 

ü DATEADD (chu�i, s�, ngày): Tr� v� th�i �i�m là m�t ngày nào �ó sau khi �ã 

c�ng thêm kho�ng th�i gian vào. Trong �ó chu�i qui ��nh kho�ng th�i gian c�ng 

là lo�i gì (d là ngày, m là tháng, y là n�m). 

ü HOUR(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 0 .. 23 là Gi� c�a date. 

ü MINUTE(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 0 .. 59 là Phút c�a date. 

ü SECOND(date): Tr� ra 1 giá tr� t� 0 .. 59 là Giây c�a date. 

3.2.3 Các hàm chu�i 

ü LEN(chu�i): Tr� ra �� dài c�a chu�i (s� ký t� có trong chu�i). 

ü CHR(s�): Tr� ra 1 ký t� có mã ASCII b�ng s�. 

o Ví d�: Chr(65)  tr� ra ký t� “A” 

ü INSTR(start, S1, S2): Tr� ra 1 s� là v� trí xu�t hi�n ��u tiên c�a chu�i S2 trong 

chu�i S1, v�i start là v� trí b�t ��u tìm trong S1, S1 là chu�i c�n tìm, S2 là chu�i 

tìm trong S1. 

o Ví d�: Instr(5,”con gà con c�n con gà”,”con”)  s� tr� v� s�  8 là v� trí xu�t 

hi�n c�a “con” trong chu�i. 

ü LCASE(chu�i): ��i chu�i thành chu�i m�i có các ký t� là ch� th��ng. 

ü UCASE(chu�i): ��i chu�i thành chu�i m�i có các ký t� là ch� in. 

ü LEFT(chu�i, N): C�t N ký t� bên trái  c�a chu�i. 

ü RIGHT(chu�i, N): C�t N ký t� bên ph�i c�a chu�i. 

ü MID(chu�i, v� trí, s�): C�t s� ký t� trong chu�i tính t� v� trí tr� �i. N�u không có 

s� thì c�t t� v� trí cho ��n h�t chu�i. 

ü LTRIM | RTRIM | TRIM (chu�i): C�t các kho�ng tr�ng bên trái, bên ph�i, c� 2 

bên c�a chu�i. 

ü SPACE(N): Tr� v� 1 chu�i có N kho�ng tr�ng 

ü STRCOMP(S1, S2): Tr� ra giá tr� –1 (true) ho�c  0 (false) ph�n �nh k�t qu� so 

sánh 2 chu�i gi�ng nhau (-1 là S1 khác S2 ,  và 0 là S1 gi�ng S2). 

o Ví d�:  a = Strcomp(“abc”,”xyz”)  thì  a có giá tr� = -1 

ü STRING(N, ký t�): Tr� ra 1 chu�i g�m N ký t� . 

3.2.4 Các hàm s� h�c 

ü ABS(s�): Tr� ra giá tr� tuy�t ��i c�a s�. 

ü ASC(chu�i): Tr� ra mã ASCII c�a ký t� ��u tiên trong chu�i. 

ü SIN, COS, ATN, TAN(s�): Tr� ra Sin, Cos, Arctan, Tan c�a s� theo Radiant.  

ü EXP(s�): Tr� ra e l�y th�a s�. 
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ü INT, FIX(s�): Tr� v� ph�n nguyên c�a s�. N�u s� < 0 (âm) thì FIX tr� v� s� 

nguyên l�n h�n ho�c b�ng s� , còn INT tr� v� s� nguyên có giá tr� nh� h�n ho�c 

b�ng s�. 

ü SQR(s�): Tr� ra c�n b�c 2 c�a s�. 

ü VAL(chu�i): ��i chu�i thành s�. 

3.2.5 Các hàm c� s� d� li�u 

ü DAVG(exp, domain, [criteria]): Tính trung bình các giá tr� c�a các record trong 

domain th�a theo criteria . 

§ exp: Chu�i ch�a tên field c�n tính 

§ domain: Chu�i ch�a tên Table ho�c query c�n tính 

§ criteria: Chu�i ch�a 1 �i�u ki�n. 

Ví d�: Davg(“[SOLG]”, “[CTBANLE]”, “[DGL] >=1000”) là tính trung bình 

Field SOLG trên b�ng CTBANLE theo �i�u ki�n có DGL >= 1000.  

ü DMAX, DMIN(exp, domain, [criteria]): L�y giá tr� l�n nh�t, nh� nh�t trong exp 

c�a domain. 

Ví d�: Dmax(“[SOLG]”, “[CTBANSI]”, “[MAHG] = ‘001’”) t�c là l�y giá tr� l�n 

nh�t trong field SOLG  c�a b�ng CTBANSI theo �i�u ki�n MAHG  là 001. 

ü DFIRST, DLAST(exp, domain, [criteria]): L�y giá tr� ��u tiên, cu�i cùng trong 

exp c�a domain th�a theo criteria. 

ü DCOUNT(exp, domain, [criteria]): ��m các record c�a exp trong domain th�a 

criteria. 

ü DSUM(exp, domain , [criteria]): Tính t�ng các record c�a exp trong domain th�a 

criteria. 

ü DLOOKUP(exp, domain, [criteria]): Tr� v� giá tr� c�a exp trong domain th�a 

criteria. 

3.3 Bi�u th�c 

 3.3.1 Khái quát 

Là thành ph�n c� b�n c�a nhi�u phép toán c�a Access, dùng �� ch� ��nh tiêu chu�n 

cho các v�n tin, l�c và các macro. 

Ví d�: dùng bi�u th�c �� t�o m�t Calculated Field: 

ThanhTien:[DonGia]*[SoLuong] 

Thue: [DonGia]*[SoLuong]*10/100 
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3.3.2 Thành ph�n c�a bi�u th�c 

Là t� h�p g�m các toán t�, danh hi�u, các hàm, các tr� literal và các h�ng. 

Ph�n t� Ví d� Mô t� 

Toán t� =, <, &, And, Or, Like,… Ch� ��nh m�t phép toán. 

Danh hi�u Forms![Orders]![OrderdsId].

Visible 

Dành cho tr� m�t Field, �i�u khi�n 

hay tính ch�t. 

Hàm Date, Sum, … Tr� v� tr� d�a trên k�t qu� tính toán 

c�a hàm. 

Literal 100, #01/01/1999# Bi�u di�n m�t giá tr� nh� �ã vi�t. 

H�ng  True, False, Null, Yes, No Bi�u di�n m�t tr� không ��i. 

 

Bài t�p: 

T�o 1 t�p tin CSDL QLBANHANG.accdb. G�m các Table sau: 

KHACHHANG (MAKH, TENCTY, DIACHI, THANHPHO, DIENTHOAI) 

SANPHAM (MASP, TENSP, DONVITINH, DONGIA) 

HOADON(MAHD, NGAYHD, NGAYNH, MAKH, MANV) 

CHITIETHD (MAHD, MASP, SOLUONG) 

NHANVIEN (MANV, HONV, TENNV, PHAI, DIACHI, NGAYSINH, NOISINH, 

NGAYNV) 

Yêu c�u: 

1. Table KHACHHANG: 

MAKH dài 4 ký t�, b�t ��u b�ng 1 ký t� ch� và ch� nh�n 1 trong các tr� "A","B","C" ti�p 

theo là 3 ký s� b�t k�. 

TENCTY: N�u có nh�p hi�n th� màu xanh, n�u �� tr�ng hi�n th� "Khách vãng lai" màu 

��. 

DIENTHOAI: Có d�ng (3 s�) - (9 s�). 

DIACHI: Không ���c �� tr�ng. 

2. Table SANPHAM: 

MASP: Dài 4 ký t�, 2 ký t� ��u t� ��ng hi�n th� "00", 2 ký t� sau là 2 ký s� b�t k�. 

TENSP: T� ��ng chuy�n thành ch� hoa khi nh�p. 

DONVITINH: Là 1 Combo Box có ch�a s�n các tr� "Thùng", "Cái", "Bao", "Chai", 

"H�p". 

DONGIA: Là 1 s� nguyên d��ng. 

3. Table NHANVIEN: 

MANV: Dài 4 ký t� trong �ó 3 ký t� ��u là ch� t� ��ng hi�n th� "A00" ký t� cu�i là 1 

ký s�. 
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HOLOT: Dài 30 ký t� không ���c �� tr�ng. 

TENNV: Ch� vi�t hoa ký t� ��u tiên, các ký t� còn l�i là ch� th��ng. 

PHAI: D�ng Yes/No v�i qui ��c "Nam" màu xanh �ng v�i Yes, "N�" màu �� �ng v�i 

No. 

NGAYSINH: Trình bày d�ng ngày/tháng/n�m.  

NGAYNV: D�ng ngày/tháng/n�m, ràng bu�c ph�i �� 18 tu�i k� t� ngày nh�n vi�c. 

Hình: Ki�u OLE Object. 

4. Table HOADON: 

MAHD: Dài 4 ký t� t� ��ng hi�n th� ch� "HD" ti�p theo là 2 ký s� b�t k�. 

NGAYHD: D�ng ngày/tháng/n�m (n�m ch� l�y 2 s�). 

NGAYNH: D�ng ngày/tháng/n�m và ph�i b�ng hay sau ngày Hoá ��n (NGAYHD). 

5. Table ChiTietHD: 

MAHD: 1 Combo Box l�y d� li�u t� b�ng HOADON. 

MANV: 1 Combo Box l�y d� li�u t� b�ng NHANVIEN. 

SOLUONG: Là 1 con s� >0. N�u nh�p sai hi�n th� thông báo "Nh�p s� l��ng sai!" 
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CH��NG 4: QUERY – TRUY V�N D� LI�U 

Gi�i thi�u: Ch��ng này gi�i thi�u công d�ng c�a các lo�i truy và các th�c s� d�ng các 

lo�i truy v�n trong Microsoft Access 2010. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c công d�ng c�a các lo�i Query; 

+ T�o ���c các lo�i Query theo yêu c�u. 

N�i dung chính: 

4.1 Khái ni�m 

M�c �ích chính c�a m�t c� s� d� li�u là l�u tr� và trích l�c thông tin. Thông tin 

có th� ���c l�y t� c� s� d� li�u ngay l�p t�c sau khi d� li�u ���c thêm vào. T�t nhiên, 

l�y thông tin t� các b�ng c� s� d� li�u �òi h�i ki�n th�c v� cách th�c mà c� s� d� li�u 

���c thi�t k�. 

 Query là các câu l�nh SQL (Structured Query Language - ngôn ng� truy v�n mang 

tính c�u trúc) là m�t lo�i ngôn ng� ph� bi�n �� t�o, hi�u ch�nh, và truy v�n d� li�u t� m�t 

c� s� d� li�u quan h�.  

 Trong Access, Query là m�t công c� m�nh dùng �� khai thác và x� lý d� li�u, �áp 

�ng các nhu c�u tra c�u d� li�u, g�m các lo�i query: Simple Select Queries, Parameter 

Queries, Crosstab Queries và Action Queries. 

4.2 Các lo�i query  

 - Select Query: Là truy v�n l�a ch�n thông tin t� m�t ho�c nhi�u b�ng, t�o ra m�t 

recordset. Nói chung, d� li�u tr� v� c�a m�t truy v�n l�a ch�n là có th� c�p nh�t và 

th��ng ���c s� d�ng �� ��a các form và report. 

 - Total Query: Là m�t lo�i ��c bi�t c�a truy v�n ch�n. Th�c hi�n ch�c n�ng t�ng 

h�p d� li�u trên m�t nhóm các record.  

 - Crosstab Query: Là lo�i query có th� hi�n th� d� li�u d��i d�ng tóm t�t nh� 

m�t b�ng tính, v�i các tiêu �� hàng và tiêu �� c�t d�a trên các field trong b�ng. D� li�u 

trong các ô c�a Recordset ���c tính toán t� d� li�u trong các b�ng.  

 - Top (n) query:  Top (n) cho phép b�n ch� ��nh m�t s� ho�c t� l� ph�n tr�m c�a 

record mà b�n mu�n tr� v� t� b�t k� lo�i truy v�n khác (select query, total query, …). 

 - Action query:  G�m các lo�i query nh� Make-Table, Delete, Update, Append 

cho phép b�n t�o ra các b�ng m�i ho�c thay ��i d� li�u trong các b�ng hi�n có c�a c� s� 

d� li�u. Action query khi th�c thi s� �nh h��ng ��n nhi�u record trong các b�ng. 

4.3 Cách t�o Select Query b�ng Design View 
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�� t�o Query b�n ch�n Tab Create  trên thanh Ribbon, Click nút Query Design trong 

nhóm l�nh Queries. 

 Xu�t hi�n c�a s� thi�t k� query và h�p tho�i Show Table cho 

phép ch�n các b�ng ho�c query tham gia truy v�n. 

 

- Ch�n các b�ng ch�a các field mà b�n mu�n hi�n th� trong k�t qu�, ho�c các field 

c�n trong các bi�u th�c tính toán. 

- Click nút Add �� thêm các b�ng vào c�a s� thi�t k� query.  

- Sau khi ch�n �� các b�ng ho�c query c�n thi�t, Click nút Close �� �óng h�p 

tho�i Show Table. 

- Ch�n các field c�n hi�n th� trong k�t qu� vào l��i thi�t k� b�ng cách drag chu�t 

kéo tên field trong field list ho�c Double Click vào tên field. 

- Nh�p �i�u ki�n l�c t�i dòng Criteria. 

- Click nút View �� xem tr��c k�t qu�, Click nút  �� th�c thi. 

4.3.1 Các thành ph�n trong c�a s� thi�t k� query 

C�a s� thi�t k� query g�m 2 ph�n: 

- Table/Query Pane: Khung ch�a các b�ng ho�c query tham gia truy v�n. 

- L��i thi�t k� (Query by Example: QBE): Ch�a tên field tham gia vào truy v�n 

và b�t k� tiêu chu�n ���c s� d�ng �� ch�n các records. M�i c�t trong l��i QBE ch�a 

thông tin v� m�t field duy nh�t t� m�t b�ng ho�c query trên Table/Query Pane. L��i thi�t 

k� bao g�m các thành ph�n: 
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+ Field: Là n�i mà các tên field ���c t�o vào ho�c thêm vào và hi�n th� trong k�t 

qu� truy v�n. 

+ Table: Hi�n th� tên c�a các b�ng ch�a các field t��ng �ng trên dòng Field.  

+ Sort: Ch� ��nh ki�u s�p x�p d� li�u c�a các field trong query. 

+ Show: Quy�t ��nh �� hi�n th� các field trong Recordset. 

+ Criteria: Nh�p các �i�u ki�n l�c các record.  

+ Or: Thêm các �i�u ki�n l�c t��ng �ng v�i phép OR, n�u các bi�u th�c �i�u ki�n 

� các field cùng ��t trên m�t dòng thì t��ng �ng v�i phép AND. 

4.3.2 Các thao tác trong c�a s� thi�t k� query 

- Ch�n field trong l��i thi�t k�: �� ch�n m�t field ho�c nhi�u field trong l��i 

thi�t k�, ta ��a chu�t lên trên tên field khi chu�t có d�ng m�i tên màu �en h��ng xu�ng 

thì Click chu�t �� ch�n, drag chu�t �� ch�n nhi�u field. 

 

- Di chuy�n field: Drag chu�t trên tên field �� di chuy�n. 

- Chèn thêm field ho�c xóa field 

+ Chèn thêm field: Click nút Insert Columns, m�c ��nh c�t m�i s� ���c 

chèn vào tr��c field hi�n hành. 

+ Xóa field: Ch�n field c�n xóa, Click nút Delete Columns . 

Table/Query 
Pane Field list 
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 - T�o nhãn cho field: �� làm cho b�ng d� li�u truy v�n d� dàng h�n �� ��c, b�n 

có th� cung c�p các nhãn cho các field trong truy v�n �i�u này không �nh h��ng ��n tên 

c�a field ho�c cách d� li�u ���c l�u tr� và s� d�ng truy c�p. 

+ Click ph�i trên tên field, ch�n Properties. 

+ T�i thu�c tính Caption, nh�p nhãn cho field. 

- Thêm Table/Query vào truy v�n: Khi thi�t k� query, n�u c�n ch�n thêm b�ng, 

Click nút Show Table trong nhóm l�nh Query Setup. 

- Xóa Table/Query trong kh�i truy v�n: Click ph�i trên Table/Query c�n xóa, 

ch�n Remove Table. 

4.3.3 Cách nh�p bi�u th�c �i�u ki�n 

Ngoài vi�c s� d�ng các truy v�n �� ch�n các field hi�n th� các thông tin c�n thi�t, 

b�n còn có th� s� d�ng các truy v�n �� hi�n th� m�t s� các record theo m�t �i�u ki�n nào 

�ó. 

Bi�u th�c �i�u ki�n là các quy t�c l�c áp d�ng cho d� li�u khi chúng ���c chi�t 

xu�t t� c� s� d� li�u, nh�m gi�i h�n các record tr� v� c�a truy v�n. 

Ví d�: ng��i dùng ch� mu�n xem thông tin v� các sinh viên c�a khoa TIN H�C. 

Bi�u th�c �i�u ki�n ���c nh�p trên dòng Criteria và dòng Or c�a l��i thi�t k� 

query và t�i c�t ch�a giá tr� c�a bi�u th�c �i�u ki�n l�c. 

Ví d�: Chu�i �i�u ki�n "TIN H�C" là giá tr� trong field TENKH, do �ó chu�i 

"TIN H�C" ���c nh�p trên dòng Critetia t�i c�t TENKH. 
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4.3.4 Truy v�n có nhi�u �i�u ki�n � nhi�u field 

Khi b�n mu�n gi�i h�n các record  d�a trên nhi�u �i�u ki�n � nhi�u field khác 

nhau, thì Access s� k�t h�p các �i�u ki�n l�i v�i nhau b�ng cách s� d�ng toán t� And và 

Or, cho hai tr��ng h�p: 

- N�u các �i�u ki�n ph�i ���c th�a mãn ��ng th�i thì các �i�u ki�n ph�i ���c liên 

k�t nhau b�i phép AND, b�ng cách nh�p các �i�u ki�n trên cùng m�t dòng Criteria trong 

l��i thi�t k� query. 

Ví d�: Tìm nh�ng sinh viên có �i�m môn "TRÍ TU� NHÂN T�O" t� 5 tr� lên. 

  

- N�u ch� c�n th�a mãn m�t trong các �i�u ki�n thì các �i�u ki�n ���c liên k�t 

nhau b�i phép OR, b�ng cách nh�p các �i�u ki�n trên các dòng khác nhau trong l��i thi�t 

k� query. 

Ví d�: Tìm nh�ng sinh viên có �i�m môn "TRÍ TU� NHÂN T�O" ho�c "�� 

H�A" >=5 

  

4.3.5. Top Value 

Ch�c n�ng Top Value ���c s� d�ng �� hi�n th� nh�ng record trên cùng c�a danh 

sách ���c t�o ra b�i m�t truy v�n. 

 Cách th�c hi�n 
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- N�u mu�n hi�n th� danh sách các record có giá tr� cao nh�t � field ���c ch� ��nh 

thì s�p x�p field �ó theo chi�u gi�m d�n (Descending). 

- N�u mu�n hi�n th� danh sách các record có giá tr� th�p nh�t � field ���c ch� ��nh 

thì s�p x�p field �ó theo chi�u t�ng d�n (Ascending). 

 

- Trong ô Return ta nh�p vào s� giá tr� mu�n hi�n th�. 

 Các tùy ch�n trong Top Values 

- All: Hi�n th� t�t c� các record c�a Query. 

- 5: Hi�n th� 5 record ��u tiên.  

- 25: Hi�n th� 25 record ��u tiên. 

- 100: Hi�n th� 100 record ��u tiên. 

- 5%: Hi�n th� 5% record ��u tiên trên t�ng s� record. 

- 25%: Hi�n th� 25% record ��u tiên trên t�ng s� record.  

N�u các record thu�c Top Values có giá tr� trùng nhau thì chúng c�ng xu�t hi�n 

trong k�t qu�. 

 N�u mu�n ch� xu�t hi�n duy nh�t 

m�t record trong các record có giá tr� 

trùng nhau ta Click ph�i trong c�a s� 

thi�t k� Query � ch�n  Properties, t�i 

thu�c tính Unique Values � ch�n Yes. 

 

 

4.3.6 T�o field tính toán trong query 

Access có th� th�c hi�n các phép toán trong các query, form, report, và macro. 

Tuy nhiên các field tính toán th��ng ���c th�c hi�n trong query, t� �ó, b�t k� form, 

report, ho�c macro có s� d�ng các truy v�n này s� t� ��ng truy c�p tính giá tr�.  

�� làm ���c các phép tính trong m�t truy v�n, b�n t�o m�t field tính toán m�i 

trong query. Tên c�a field tính toán không trùng v�i tên c�a các field trong b�ng. 

Cú pháp: 

Field Name: Expression 

 Ví d�: T�o Field ThanhTien:[SoLuong]*[DonGia] 
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4.3.7 S� d�ng Expresstion Builder 

Expression Builder là m�t công c� �� giúp b�n t�o các bi�u th�c nhanh và d� dàng 

h�n và có th� truy c�p vào th� vi�n hàm c�a Access. �� s� d�ng Expression Builder �� 

xây d�ng m�t bi�u th�c �i�u ki�n ho�c t�o m�t field m�i trong query ta th�c hi�n nh� 

sau: 

- Trong c�a s� thi�t k� query. 

- Click nút Builder trong nhóm l�nh Query Setup. 

 

 - Xu�t hi�n h�p tho�i Expression Builder bao g�m khung trên cùng cho phép nh�p 

bi�u th�c, bên d��i là 3 khung giúp b�n tìm tên field và các hàm c�n thi�t cho bi�u th�c.  

 - Khung Expression Elements ch�a 

các ��i t��ng trong c� s� d� li�u. 

 + �� ch�n các field ��a vào bi�u 

th�c ta m� m�c Database b�ng cách 

Double Click vào tên c�a c� s� d� li�u hi�n 

hành, ch�n Table ho�c query, các field 

trong Table ho�c query s� hi�n th� trong 

khung Expression Categories, Double 

Click �� ch�n tên field ��a vào bi�u th�c. 

 + �� ch�n hàm b�n Click 

m�c function. 

 - Khung Expression Categories: 

hi�n th� các thành ph�n c�a Expression 

theo nhóm. 

 

Field l�y t� b�ng Field tính toán 
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 - Khung Expression Values ch�a 

giá tr� c�a các ph�n t� trong bi�u th�c, ho�c 

các hàm n�u ch�n function trong khung 

Expression Elements. 

4.4 Total query 

Access cung c�p ch�c n�ng k�t nhóm các record và th�c hi�n các phép th�ng kê 

d� li�u trên nhóm record �ó. Các hàm Count, Sum, Min, Max, Avg là các hàm c� b�n 

trong Total Query. 

Ví d�: ��m t�t c� các sinh viên trong m�i khoa. 

K�t qu� c�a query tr��c khi t�ng h�p d� li�u 

Mã khoa Tên khoa Mã SV 

AV Anh v�n A04 

AV Anh v�n B02 

TH Tin h�c A01 

TH Tin h�c A03 

TR Tri�t B01 

VL V�t lý A02 

Sau khi t�ng h�p d� li�u ta có k�t qu�: 

Mã khoa Tên khoa TongsoSV 

AV Anh v�n 2 

TH Tin h�c 2 

TR Tri�t 1 

VL V�t lý 1 

4.4.1 Cách t�o Total Query 

�� t�o m�t Total query, b�n th�c hi�n các b��c sau: 

B1: T�o m�t query m�i b�ng  Design view. 

B2: Ch�n các Table c�n s� d�ng trong query t� h�p tho�i Show Table. 

B3: Ch�n các field ch�a d� li�u c�n th�ng kê vào l��i thi�t k�.  

B4: Ch�n Query Tools, ch�n Tab Design. Trong nhóm l�nh Show/Hide, Click 

nút Totals. 

C
ou

n
t 

G
rou

p
 b

y 



Ch��ng 4: Query – truy v�n d� li�u 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 52 

 

 B5: Trên l��i thi�t k� query xu�t hi�n thêm dòng Total. T�i m�i field, ch�n các 

tùy ch�n trên dòng Total. 

  

4.4.2 Các tùy ch�n trên dòng Total 

Tùy ch�n Ý ngh�a 

Group By Nhóm các record có giá tr� gi�ng nhau t�i m�t s� field 

���c ch� ��nh thành m�t nhóm. 

Sum Tính t�ng các giá tr� trong m�t nhóm record t�i field 

���c ch� ��nh. 

Avg Tính trung bình c�ng các giá tr� trong m�t nhóm record 

t�i field ���c ch� ��nh. 

Max Tìm giá tr� l�n nh�t trong nhóm record t�i field ���c ch� 

��nh. 

Min Tìm giá tr� nh� nh�t trong nhóm record t�i field ���c 

ch� ��nh. 

Count ��m s� record trong nhóm. 

First Tìm giá tr� ��u tiên trong nhóm t�i c�t ���c ch� ��nh. 

Last Tìm giá tr� cu�i cùng trong nhóm t�i c�t ���c ch� ��nh. 

Expression Dùng cho field ch�a bi�u th�c tính toán. 

Where  Dùng cho field ch�a �i�u ki�n dùng �� l�c record tr��c 

khi tính toán và không hi�n th� trong k�t qu�. 
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4.5 Query có tham s� (Parameter Queries) 

 Query tham s� là query nh�c ng��i dùng nh�p �i�u ki�n cho query t�i th�i �i�m 

query th�c thi. 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� thi�t k� query, ch�n các Table/Query tham gia truy v�n. 

- Ch�n các field hi�n th� trong k�t qu�. 

- T�i field ch�a �i�u ki�n l�c, nh�p câu nh�c trên dòng Criteria và ��t trong c�p 

d�u [ ]. 

Ví d�: Xem thông tin �i�m c�a m�t sinh viên tùy ý.  

  

 - Khi th�c thi query, ch��ng trình yêu c�u nh�p giá tr� cho 

 

4.6 Crosstab Query 

 4.6.1 Khái ni�m 

 Crosstab query là m�t query dùng �� t�ng h�p d� li�u d��i d�ng b�ng tính hai 

chi�u, trong �ó tiêu �� c�a dòng và c�t c�a b�ng là các giá tr� ���c k�t nhóm t� các field 

trong b�ng d� li�u, ph�n thân c�a b�ng tính là d� li�u ���c th�ng kê b�i các hàm: Sum, 

Count, Avg, Min, Max, và các ch�c n�ng khác.  
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Ví d�: Th�ng kê �i�m c�a sinh viên theo t�ng môn h�c 

D�ng Crosstab query D�ng Total query 

  

4.6.2 Cách t�o 

 T�o Crosstab query b�ng ch�c n�ng Wizard 

 - Trên thanh Ribbon, Click nút Create. 

- Trong nhóm l�nh Query, ch�n Query Wizard. 

B1: Trong h�p tho�i  New Query, 

ch�n Crosstab Query Wizard � OK.  

 

 

B2: Ch�n d� li�u ngu�n cho Crosstab 

Query, có th� là Table ho�c Query � 

Next. 

 

B3: Ch�n field làm row heading trong 

khung Available Fields 

 Click nút > �� ch�n field. 

 Click Next 

B4: Ch�n field làm column heading 

� Next. 
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B5:  + Ch�n field ch�a d� li�u th�ng 

kê trong khung Fields. 

+ Ch�n hàm th�ng kê trong 

khung Functions � Next. 

+ Nh�p tên cho query và Click 

nút Finish �� k�t thúc. 

  

+ Chú ý khi t�o Crosstab query b�ng wizard  

N�u các field trong Crosstab query ���c l�y t� nhi�u b�ng ho�c trong query có 

ch�a các �i�u ki�n l�c d� li�u thì ph�i t�o m�t select query ch�a t�t c� các field và các 

�i�u ki�n, sau �ó l�y select query này làm d� li�u ngu�n t�o Crosstab query. 

 T�o Crosstab query b�ng Design 

M�t Crosstab query c�n ít nh�t là 3 field: 

+ M�t field �� l�y giá tr� làm tiêu �� cho c�t g�i là Column Heading. 

+ M�t field (ho�c nhi�u field) �� l�y giá tr� làm tiêu �� cho dòng g�i là Row 

Heading. 

+ M�t field ch�a d� li�u th�ng kê (Value). 

Ví d�:  

 

- �� t�o m�t Crosstab query b�ng Design View ta th�c hi�n nh� sau: 

- Trong c�a s� thi�t k� Query, trên thanh Ribbon, ch�n Query Tools, ch�n 

Tab Design. 

Value 

R
ow

 H
eading

 

Column Heading 
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- Trong nhóm l�nh Query Type, ch�n Crosstab. 

 

 - Trong l��i thi�t k� query xu�t hi�n thêm dòng Crosstab và dòng Total. 

  

- Ch� ��nh ch�c n�ng cho các field: 

+ ��i v�i các field làm Row Heading và Column Heading thì trên dòng Total ta 

ch�n ch�c n�ng Group by, trên dòng Crosstab, ch� ��nh ch�c n�ng Row Heading ho�c 

Column Heading. 

+ ��i v�i field ch�a d� li�u �� th�ng kê thì trên dòng Total, ch�n hàm th�ng kê 

(Sum, Avg, Count, Min, Max, …), trên dòng Cross tab ch�n Value. 

+ ��i v�i các field ch�a �i�u ki�n l�c d� li�u thì trên dòng Total ch�n Where, các 

field này s� không xu�t hi�n trong k�t qu�. 

L�u ý: 

 Row Heading và Column Heading có th� hoán ��i nhau, nh�ng ��i v�i nh�ng 

field ch�a nhi�u giá tr� thì nên ch�n làm Row Heading. 

4.7 Các lo�i query t�o b�ng ch�c n�ng Wizard 

 4.7.1 Find Duplicates Query Wizard 

Find Duplicates Query Wizard dùng �� tìm nh�ng record có giá tr� trùng l�p � 

m�t s� field. Ví d�, tìm nh�ng nhân viên có trùng ngày sinh, trùng tên, … 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon, ch�n 

Tab Create. 

- Trong nhóm l�nh Queries Click nút Query Wizard. 
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- Trong h�p tho�i  New Query 

ch�n Find Duplicates Query Wizard 

� OK. 

 - Ch�n b�ng ch�a field mu�n tìm d� 

li�u trùng l�p � Next. 

 - Ch�n field ch�a d� li�u trùng l�p 

� Next. 

 - Ch�n các field mu�n hi�n th� trong 

k�t qu� � Next. 

 - Nh�p tên cho query � Finish. 

 

4.7.2 Find Unmatched Query Wizard 

Trong quan h� 1-n, m�t record trong b�ng 1 quan h� v�i nhi�u record trong b�ng 

n. Tuy nhiên c�ng có nh�ng record không quan h� v�i b�t k� record nào trong b�ng n. 

Ví d�: Nh�ng nhân viên ch�a tham gia l�p hóa ��n, nh�ng nhân viên này t�n t�i 

trong b�ng NHANVIEN, nh�ng không t�n t�i trong b�ng HOADON. 

Find Unmatched Query Wizard dùng �� tìm nh�ng record có trong b�ng 1 nh�ng 

không có trong b�ng n 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon, ch�n Tab Create. 

- Trong nhóm l�nh Queries Click nút Query Wizard. 

- Trong h�p tho�i New Query ch�n Find Unmatched Query Wizard � OK. 

- Xu�t hi�n  h�p tho�i Find Unmatched Query Wizard. 

+ Ch�n b�ng 1 là b�ng ch�a các record c�n tìm � Next. 

+ Ch�n b�ng n là b�ng ch�a record quan h� � Next. 

Ví d�: Tìm nh�ng sinh viên ch�a thi, b�ng 1 là b�ng SINHVIEN, b�ng n là b�ng 

KETQUA, field quan h� là field MASV. 

 - Ch�n field quan h� gi�a hai b�ng 

� Next. 

 - Ch�n các field hi�n th� trong k�t 

qu� � Next. 

- Nh�p tên cho query �  Finish. 
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4.8 Action query 

Action query là lo�i query mà khi th�c thi s� làm thay ��i d� li�u trong các b�ng 

c�a c� s� d� li�u, s� thay ��i có th� làm cho c� s� d� li�u b� sai, do �ó tr��c khi th�c thi 

các lo�i action query b�n nên chép m�t file d� phòng. 

Có 4 lo�i action query: 

+ Update query. 

+ Make-Table query. 

+ Append query. 

+ Delete query.  

4.8.1 Update query 

 Ch�c n�ng 

Update query dùng �� c�p nh�t d� li�u trong các b�ng. 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon ch�n Tab Create, trong 

nhóm l�nh Queries, Click nút Query Design. 

- Ch�n các b�ng ch�a d� li�u mu�n c�p nh�t.  

- Thanh Ribbon chuy�n sang Tab Design. 

- Trong nhóm l�nh Query Type, Click nút Update, Trong l��i thi�t k� xu�t hi�n 

dòng Update to. 

 

 - Ch�n field ch�a d� li�u c�n c�p nh�t và các field ch�a �i�u ki�n. 

 - T�i field ch�a d� li�u mu�n c�p nh�t và trên dòng Update to ta nh�p bi�u th�c 

c�p nh�t d� li�u.  
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 Th�c thi Update Query 

- Click nút  �� th�c thi query.  

- Khi th�c thi query s� xu�t hi�n h�p tho�i thông báo s� record ���c Update. 

 

- N�u ��ng ý � Click Yes. 

- Xem k�t qu� trong b�ng ch�a d� li�u Update. 

4.8.2 Make-Table query 

 Ch�c n�ng 

Make-Table dùng �� t�o m�t b�ng m�i d�a trên các b�ng ho�c query có s�n. 

 Cách t�o 

Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon ch�n Tab Create, trong 

nhóm l�nh Queries, Click nút Query Design. 

- Ch�n các Table ho�c Query làm d� li�u ngu�n cho MakeTable. Thanh Ribbon 

chuy�n sang Tab Design. 

- Ch�n các field mu�n hi�n th� trong b�ng m�i. 

- Trong nhóm l�nh Query Type , Click nút Make-Table. 
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- Xu�t hi�n h�p tho�i Make Table v�i các tùy ch�n:  

 + Table Name: Nh�p tên b�ng m�i. 

 + Current Database: B�ng m�i ���c l�u trong c� s� d� li�u hi�n hành. 

 + Another Database:  B�ng m�i ���c l�u trong m�t c� s� d� li�u khác, 

Click nút Browse… �� tìm c� s� d� li�u ch�a b�ng m�i. 

- Click nút OK �� t�o Make-Table.  

 

 Th�c thi Make-Table Query 

- Click nút  �� th�c thi query, xu�t hi�n h�p thông báo s� record ���c ��a vào 

b�ng m�i. 

 

- N�u ��ng ý � Click Yes, khi �ó b�ng m�i s� ���c t�o, xem k�t qu� trong ph�n 

Table.  

4.8.3 Append query 

 Ch�c n�ng 

Append query dùng �� n�i d� li�u vào cu�i m�t b�ng có s�n. 

 Cách t�o 

Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon ch�n Tab Create, trong 

nhóm l�nh Queries, Click nút Query Design. 

- Ch�n các Table ho�c Query làm d� li�u ngu�n cho Append Query. Thanh 

Ribbon chuy�n sang Tab Design. 

- Ch�n các field ch�a d� li�u n�i vào  b�ng có s�n, các field ���c ch�n ph�i t��ng 

�ng v�i các field trong b�ng mu�n n�i d� li�u vào.  

- Click nút Append trong nhóm l�nh Query Type. 
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- Xu�t hi�n h�p tho�i Append � Ch�n b�ng mu�n n�i d� li�u vào.  

 

- Trong l��i thi�t k� xu�t hi�n dòng Append To, ch�a tên các field t��ng �ng 

trong b�ng có s�n. 

 

 Th�c thi Append query 

- Click nút  �� th�c thi query.  

- Xu�t hi�n h�p thông báo s� record ���c n�i vào.  

 

 - N�u ��ng ý � Click Yes, xem k�t qu� trong ph�n Table. 

4.8.4 Delete query 

 Ch�c n�ng 

Delete query xóa các record t� các b�ng, thông th��ng d�a trên các �i�u ki�n mà 

b�n cung c�p, Delete query xóa t�t c� các record trong m�t b�ng trong khi v�n gi� nguyên 

c�u trúc c�a b�ng. 

Delete Query là nguy hi�m vì nó xóa v�nh vi�n d� li�u t� các b�ng trong c� s� d� 

li�u c�a b�n, do �ó tr��c khi th�c thi lo�i query này c�n ph�i có m�t backup.  
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 Cách t�o 

Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, trên thanh Ribbon ch�n Tab Create, trong 

nhóm l�nh Queries, Click nút Query Design. 

- Ch�n Table ho�c Query ch�a d� li�u c�n xóa. Thanh Ribbon chuy�n sang Tab 

Design. 

- Click nút Delete trong nhóm Query Type . 

- Ch�n field ch�a �i�u ki�n xóa, l��i thi�t k� xu�t hi�n dòng Delete � t�i field 

ch�a �i�u ki�n xóa ta ch�n Where. 

 

- Nh�p �i�u ki�n xóa trên dòng Criteria. 

 

 Th�c thi Delete Query 

- Click nút   �� th�c thi, xu�t hi�n h�p thông báo s� record b� xóa. 

 

 - N�u ��ng ý � Yes, các record trong b�ng �ã b� xóa, xem k�t qu� trong ph�n 

Table.  

 

Bài t�p: 

Th�c hi�n các câu 4 (t�o truy v�n) c�a ph�n bài t�p � cu�i giáo trình. 
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CH��NG 5: FORM – BI�U M�U 

Gi�i thi�u: Ch��ng này gi�i thi�u v� ch�c n�ng c�a form và cách th�c xây d�ng các 

lo�i form trong Microsoft Access. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c ch�c n�ng c�a form; 

+ Trình bày ���c công d�ng c�a các control trong form; 

+ S� d�ng ���c Access �� t�o ���c các lo�i form cho m�t �ng d�ng. 

N�i dung chính: 

5.1 Gi�i thi�u 

Form là giao di�n chính dùng �� giao ti�p gi�a ng��i dùng và �ng d�ng, form 

���c s� d�ng �� nh�p d� li�u, xem thông tin, ch�nh s�a d� li�u, hi�n th� thông báo, �i�u 

khi�n �ng d�ng, … �� thi�t k� form c�n ph�i ch�n d� li�u ngu�n cho form, d� li�u ngu�n 

c�a form có th� là Table ho�c Query. N�u d� li�u ngu�n là các field trên m�t b�ng thì 

l�y b�ng �ó làm d� li�u ngu�n, n�u d� li�u ngu�n là các field trên nhi�u b�ng thì ph�i 

t�o query làm d� li�u ngu�n cho form. 

5.2 Cách t�o Form 

 �� t�o Form, ch�n tab Create trên thanh Ribbon, ch�n cách t�o form b�ng các 

nút l�nh trong nhóm l�nh Forms . 

 

 - Form Design: T�o ra m�t Form m�i tr�ng và hi�n th� nó trong ch� �� Design 

View. N�u m�t Table ho�c Query ���c ch�n trong khung Navigation thì khi click 

nút Form Design, form m�i s� t� ��ng b� ràng bu�c v�i ngu�n d� li�u là Table ho�c 

Query �ó. 

 - Blank Form: T�o ra m�t form tr�ng, form m�i không b� ràng bu�c v�i m�t 

ngu�n d� li�u, và nó s� m� ra trong ch� �� Layout View. B�n ph�i ch� ��nh m�t ngu�n 

d� li�u (b�ng ho�c truy v�n) và thi�t k� form b�ng cách thêm các �i�u khi�n t� field list. 

 - Form Wizard: Access h� tr� các b��c �� thi�t k� form ��n gi�n. Wizard s� yêu 

c�u các ngu�n d� li�u, ch�n các field hi�n th� trên form, và cho phép b�n ch�n layout cho 

form m�i. 

 - Navigation Form: là m�t form ��c bi�t hoàn toàn m�i trong Access 2010, nh�m 

thi�t k� form d�ng Navigation user, cho phép ng��i dùng d� dàng di chuy�n gi�a các 

thành ph�n trong form. 
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 5.2.1 T�o m�t Single Form 

Access cung c�p m�t cách d� dàng và thu�n l�i �� t�o m�t form d�a trên d� li�u 

ngu�n là Table/Query. Cách th�c hi�n  

+ Trong Navigation, ch�n Table ho�c Query mà b�n mu�n s� d�ng làm d� li�u 

ngu�n cho from. 

+ Ch�n tab Create trên thanh Ribbon. 

+ Trong nhóm l�nh Forms, Click nút Form. 

+ Xu�t hi�n m�t Form m�i � d�ng Layout view. 

+ Single Form hi�n th� m�t record t�i m�t th�i 

�i�m. 

+ M�c ��nh m�i field hi�n th� trên m�t dòng và theo th� t� c�a các field trong 

b�ng ho�c query d� li�u ngu�n. 

 

- N�u d� li�u ngu�n c�a form là b�ng cha có liên k�t v�i b�ng con, thì k�t qu� 

form s� hi�n th� các record quan h� trong b�ng con. 

Ví d�: Table KHOA v�i Table SINHVIEN 
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5.2.2 T�o form b�ng ch�c n�ng Form Wizard 

Ch�c n�ng Form Wizard là công c� t�o form qua các b��c trung gian v�i m�t lo�t 

các câu h�i g�i ý �� giúp b�n ch�n l�a và xây d�ng m�t form phù h�p nh�t. 

 Cách t�o 

- Trong c�a s� làm vi�c c�a Access, ch�n tab Create trên thanh Ribbon. 

 

 - Click nút Form Wizard  trong nhóm l�nh Forms. 

- Xu�t hi�n c�a s� Form Wizard. 

- Ch�n Table ho�c Query làm d� li�u ngu�n cho form.  

 

 

 

 - Ch�n các field hi�n th� trên form 

trong khung Available Fields, Click nút 

 �� ch�n m�t field, Click nút  �� 

ch�n t�t c� các field trong Table/Query d� 

li�u ngu�n, có th� ch�n nhi�u fields trên 

nhi�u b�ng. Click Next. 
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 - Ch�n d�ng form g�m các d�ng:  

  + Columnar 

  + Tabular 

  + Datasheet 

  + Justified 

 

 - Click Next. 

 - Nh�p tiêu �� cho form �  Finish. 

 

 

 

5.2.3 T�o Form b�ng Design 

Công c� Form và Form Wizard giúp b�n thi�t k� form m�t cách nhanh chóng và 

d� dàng. V�i Design view, b�n s� thi�t k� m�t form b�ng tay mà không có s� h� tr� nào 

c�a Access. Có hai cách �� thi�t k� m�t form b�ng Design view: Form Design và Layout 

View (Blank Form). 

 

 

 Layout View 

V�i cách thi�t k� này b�n có th� can thi�p vào các control: Text Box, Check Box, 

Label, … nh� di chuy�n chúng, thay ��i kích th��c chúng, thêm ho�c lo�i b� các �i�u 

khi�n. Layout view làm cho vi�c s�p x�p các control tr� nên d� dàng h�n. 

- Cách t�o 

 + Ch�n tab Create trên thanh Ribbon, Click nút Blank Form trong nhóm 

l�nh Forms. 

 + Xu�t hi�n m�t form tr�ng � ch� �� Layout View. 

 + Drag chu�t kéo các field t� Field List vào Form. 
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 Design View 

Khi thi�t k� form b�ng Design View thì các control khi th� vào Form nó không t� 

��ng canh theo hàng và c�t nh� Blank Form. 

- Cách t�o 

 + Ch�n tab Create trên thanh Ribbon, Click nút Design View  trong nhóm 

l�nh Forms. 

  + Xu�t hi�n m�t form tr�ng � ch� �� Design view. 

  + Drag chu�t kéo các field t� Field List vào Form. 

 

 Các ph�n trong c�a s� thi�t k� Form 

- Form Header: Ch�a n�i dung tiêu �� c�a form. �� chèn n�i dung vào tiêu �� 

c�a form ta s� d�ng các công c� trong nhóm l�nh Header/Footer. 

- Form Footer: Ch�a n�i dung c�a ph�n cu�i form, th��ng ��t các ô tính toán 

th�ng kê d� li�u cho form trong ph�n form footer. �� b�t ho�c t�t thanh form 

Header/Footer Click ph�i trên thanh Header/Footer c�a form, ch�n ho�c b� ch�n l�nh 

Form Header/Footer. 

- Detail: ch�a n�i dung chính c�a form, ph�n này hi�n th� n�i dung trong d� li�u 

ngu�n c�a form ho�c các control ��a vào t� Toolbox. 
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 Thi�t l�p thu�c tính c�a Form 

 - Ch�n form c�n thi�t l�p thu�c tính. 

 - Click nút Properties Sheet. 

 - Ch�n thu�c tính.  

 Các thu�c tính trong Properties Sheet ���c 

hi�n th� theo t�ng nhóm. 

 

 Các thu�c tính trong nhóm Format 

Thu�c tính Công d�ng 

Caption T�o tiêu �� cho Form . 

Default view Thi�t l�p d�ng hi�n th� c�a Form. 

 + Single Form: Ch� hi�n th� m�t Record t�i m�t th�i 

�i�m. 

 + Continuous Form: Hi�n th� các Record liên ti�p 

nhau. 

 + Datasheet: Hi�n th� d� li�u d�ng b�ng.  

Scroll Bars Thi�t l�p ch� �� hi�n th� thanh cu�n. 

Record Selectors B�t/t�t thanh ch�n Record . 

Navigation Buttons B�t/t�t các nút duy�t Record . 
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Dividing Lines B�t/t�t các ���ng k� phân cách các ph�n c�a Form 

Auto Center T� ��ng hi�n th� Form ngay gi�a màn hình. 

Border Style Ch�n ki�u ���ng vi�n c�a Form. 

Min Max Button B�t/t�t nút Min/Max. 

Close Button B�t/t�t nút Close Form. 

Picture Alignment Canh v� trí cho các Picture trên Form. 

 Các thu�c tính trong nhóm Data 

Thu�c tính Công d�ng 

Record Source Ch�n d� li�u ngu�n cho Form. 

Filter Khai báo �i�u ki�n l�c. 

Order By Khai báo Field c�n s�p x�p s� li�u. 

Allow Filters Cho phép/không cho phép l�c các record. 

Allow Edits Cho phép/không cho phép ch�nh s�a. 

Allow Additions Cho phép nh�p thêm các record hay không. 

5.3 S� d�ng Form 

 M�t form khi thi�t k� xong, nó có ba d�ng xem: Layout view, Design view, Form 

view. 

 - Layout view: cho phép b�n xem nh�ng gì trông gi�ng nh� form c�a b�n, s�p 

x�p l�i các field, và áp d�ng ��nh d�ng. 

- Design view: cho phép b�n tinh ch�nh l�i form, trong ch� �� Design View , b�n 

không nhình th�y d� li�u th�c. 

- Form view: hai d�ng Form Layout view  và Design view giúp b�n hi�u ch�nh 

thi�t k� form, thì Form view là d�ng form ���c s� d�ng �� th�c hi�n các thao tác trên d� 

li�u thông qua form . 

 

5.3.1 Tìm ki�m và ch�nh s�a m�t record 

 S� d�ng form �� tìm ki�m m�t record 

- M� form � d�ng Form view. 

- Ch�n tab Home trên thanh Ribbon. 

- ��t tr� trong field ch�a d� li�u c�n tìm, Click nút  Find trong nhóm l�nh Find. 

- Xu�t hi�n c�a s� Find and Replace. 
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 + Find What:  Nh�p giá tr� c�n tìm. 

 + Look In: Ph�m vi tìm ki�m. 

 + Search: H��ng tìm. 

 + Match:  Ch�n cách so trùng giá tr� nh�p trong ô Find What v�i giá tr� 

trong field ch�a d� li�u c�n tìm. 

 

 Thay th� ho�c ch�nh s�a d� li�u 

Khi �ã tìm th�y record c�n tìm, b�n th�c hi�n ch�nh s�a thì giá tr� sau khi ch�nh 

s�a s� c�p nh�t xu�ng b�ng. N�u c�n thay th� giá tr� thì ch�n tab Replace trong c�a s� 

Find and Replace. 

- Nh�p giá tr� c�n thay th� trong ô Replace With. 

- Click nút Replace ho�c Replace All n�u c�n thay t�t c� giá tr� trong b�ng. 

5.3.2 Thêm m�t Record 

Khi làm vi�c trên Form, �� thêm m�t record m�i b�n th�c hi�n nh� sau: 

- M� form � ch� �� Form view. 

- Click nút New Record trên thanh Navigation Button bên d��i c�a s� form. 

- Form s� chuy�n ��n record tr�ng, cho phép b�n nh�p d� li�u. Tuy nhiên khi nh�p 

d� li�u ph�i th�a mãn các ràng bu�c trong c� s� d� li�u. 
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5.3.3 Xóa m�t Record 

- Di chuy�n ��n record c�n xóa. 

- Trong nhóm l�nh Record trên thanh Ribbon, ch�n l�nh Delete  � ch�n Delete 

Record. Tuy nhiên khi xóa record ph�i xem xét �nh h��ng ��n các Record quan h�. 

 

5.3.4 L�c d� li�u trên Form 

 - M� form � d�ng Form view. 

 - Trong nhóm l�nh Sort & Filter trên thanh Ribbon, click nút Advanced, Ch�n 

l�nh Filter by Form. 

- Form chuy�n sang d�ng Filter. 

 

- Click nút Combo Box c�a field ch�a giá tr� ch�n �i�u ki�n l�c.  

- N�u có nhi�u �i�u ki�n thì b�n ch�n tab OR bên d��i c�a s� Filter, ch�n �i�u 

ki�n l�c ti�p theo. 

- Click nút Toggle Filter �� th�c hi�n l�c. 

- Click nút Toggle Filter �� b� l�c.  
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5.4 Tùy bi�n Form trong ch� �� Desing View 

5.4.1 Thêm m�t Control vào Form 

�� thêm m�t control vào form ta làm các b��c nh� sau: 

- Chuy�n Form sang d�ng Design view, Thanh Ribbon chuy�n sang Form Design 

Tools. 

- Ch�n tab Design, trong nhóm Controls, ch�n các control.  

- Drag chu�t v� vào Form t�i b�t k� v� trí nào mà b�n mong mu�n.  

 

- ��i v�i các control có s� tr� giúp c�a Control Wizard thì có th� thi�t k� b�ng 

hai cách: Design ho�c Wizard b�ng cách b�t t�t nút Control Wizards. 

 

5.4.2 Các lo�i Form Control 

Control Tên Ý ngh�a 

 Object Selector Dùng ch�n ��i t��ng 

 Text Box 

Có 2 lo�i 

+ Bound control: Ch�a n�i dung c�a 

Field 
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+ Unbound control: Không có d� li�u 

ngu�n, th��ng dùng �� nh�p công th�c 

tính toán 

 
Label S� d�ng �� t�o nhãn hay Hyperlink 

 Button Nút l�nh dùng �� th�c hi�n l�nh khi Click 

 
Tab Hi�n th� d� li�u thành t�ng nhóm trên 

nhi�u Tab khác nhau. 

 
Hyperlink T�o Hyperlink 

 Option Group Nhóm các tùy ch�n 

 
Page Break Ng�t trang 

 Combo Box T�o h�p danh sách tr�i xu�ng 

 Chart T�o �� th� b�ng Wizard 

 
Line V� ���ng th�ng 

 
Toggle Button Nút có 2 tr�ng thái On/Off 

 List Box T�o h�p danh sách 

 Rectangle V� hình ch� nh�t 

 
Check Box H�p ch�n 

 Unbound Object 

Frame 

T�o khung ch�c ��i t��ng không ràng 

bu�c 

 
Option Button T�o nút ch�n 

 Subform/Subreport T�o Subform ho�c Subreport 

 Bound Object 

Frame 

T�o khung ch�a ��i t��ng ràng bu�c 

 Image T�o �i�u khi�n �� hi�n th� hình 

 5.4.3 ��nh d�ng các Control trên Form 

 Canh l� cho các Control 

Ch�n các control c�n canh l� và th�c hi�n m�t trong các cách nh� sau: 

+ Cách 1: Click ph�i và ch�n Align, sau �ó ch�n m�t trong các ki�u canh l� trên 

submenu. 
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+ Cách 2:  

Ch�n tab Arrange trên Form Design Tools. 

Trong nhóm l�nh Sizing & Ordering, click nút Align và ch�n m�t trong các 

ki�u canh l� trong Submenu. 

 

 Hi�u ch�nh kích th��c và kho�ng cách gi�a các Control trên Form 

- Ch�n các control c�n hi�n ch�nh. 

- Ch�n tab Arrange trên Form Design Tools. 

- Trong nhóm l�nh Sizing & Ordering, Click nút Size/Space. 

- Ch�n l�nh hi�u ch�nh thích h�p. 

 

5.4.4 Thi�t l�p thu�c tính cho Control 

- Ch�n control c�n thi�t l�p thu�c tính. 

- Click nút Property Sheet trong nhóm l�nh Tools trên thanh Ribbon. 

 

 

5.5 Cách t�o các Command Button 

 T�o b�ng Wizard  

- Ch�n Button trong nhóm Controls, drag chu�t v� vào Form. 
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- Xu�t hi�n h�p tho�i Command Button Wizard. 

- Trong khung Categories ch�n nhóm l�nh.  

- Record Navigation: Ch�a các l�nh di chuy�n gi�a các record nh�:  

+ Go To First Record: Di chuy�n 

��n record ��u. 

+ Go To Last Record: Di chuy�n 

��n record cu�i. 

+ Go To Next Record: Di chuy�n 

��n record k� record hi�n hành. 

+ Go To Previous Record: Di 

chuy�n ��n record tr��c record hi�n hành.  

 

Các l�nh này th��ng dùng �� t�o thanh Navigation Buttons trên form. 

 - Record Operations: G�m các l�nh thêm record ho�c xóa record nh�: 

+ Add New Record: Thêm record 

m�i. 

+ Delete Record: Xóa record. 

+ Duplicate Record: T�o các record 

có giá tr� trùng � t�t c� các field. 

+ Print Record: In record. 

+ Save Record: L�u nh�ng thay ��i 

tr��c khi chuy�n ��n record ti�p theo. 

  + Undo Record: H�y s� thay ��i 

sau cùng. 

 - Form Operations: G�m các l�nh v� Form 

  + CloseForm: �óng form hi�n 

hành. 

  + Print Current Form: In form 

hi�n hành.  

  + Open Form: M� m�t form 

khác.  

 
 

- Report Operations: G�m các l�nh v� Report 
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  + Open Report: M� report. 

  + Preview Report: Xem m�t 

report tr��c khi in. 

  + Print Report: In report. 

 

  - Application: G�m l�nh liên quan ��n �ng d�ng nh� Quit Application. 

- Miscellaneous: Ch�a nh�ng l�nh t�ng h�p 

  + Auto Dialer 

  + Print Table 

  + Run Macro 

  + Run Query  

 
 

- Ch�n l�nh cho nút trong khung Action, Click Next. 

- Ch�n Text ho�c Picture hi�n th� trên nút, Click Next. 

- ��t tên cho nút, Finish. 

 

 T�o b�ng Design 

- T�t nút Control wizard. 

- Ch�n nút Button trong nhóm Controls. 

- Drag chu�t v� vào Form. 

- Gán l�nh b�ng cách Click ph�i trên nút, ch�n Build event. 

- Ch�n Macro builder. 

- Trong khung New Action, ch�n l�nh Close Window. 

- �i�n các Argument vào các khung. 
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+ Object type: Form 

+ Object name: Nh�p tên Form. 

5.6 Form và nh�ng b�ng liên k�t 

 Access 2010 nh�n ra các quan h� khi t�o m�t form m�i t� m�t b�ng cha. N�u b�ng 

cha có nhi�u b�ng con thì Access ch� hi�n th� các record trong m�t b�ng, nó s� ch�n b�ng 

��u tiên mà nó tìm th�y. Ví d� b�ng KHOA và b�ng SINHVIEN trong c� s� d� li�u 

QLSINHVIEN. Khi t�o Form t� b�ng KHOA  thì nó s� hi�n th� danh sách các record 

quan h� trong b�ng con SINHVIEN. 

 

 5.6.1 Subform Control 

 Subforms là không th� thi�u cho vi�c hi�n th� thông tin t� hai b�ng khác nhau 

ho�c các truy v�n trên cùng m�t Form. Thông th��ng, Subforms ���c s� d�ng khi d� 

li�u ngu�n trong Main có quan h� m�t-nhi�u v�i d� li�u ngu�n c�a Subform. Nhi�u 

record trong Subform ���c liên k�t v�i m�t record trong Mainform. 

 Access s� d�ng các thu�c tính Link Master Fields và Link Child Fields c�a 

Subform �� l�a ch�n các record trong Subform có liên quan ��n m�i record trong 

Mainform. 

 T�o b�ng Wizard  

- T�o Mainform: D� li�u ngu�n c�a Mainform th��ng là thông tin � b�ng cha, do 

�ó d�ng form th��ng là nh�ng d�ng hi�n th� m�t record t�i m�t th�i �i�m nh� Columnar.  

- M� Mainform � ch� �� Design. 

- B�t nút Control Wizards. 

- Ch�n công c� SubForm/SubReport trong nhóm Controls v� vào Form, xu�t hi�n 

h�p tho�i SubForm Wizard v�i hai tùy ch�n: 



Ch��ng 5: Form – bi�u m�u 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 78 

 

+ Use existing Tables and Queries (s� d�ng b�ng và các query làm d� li�u ngu�n 

cho subform) �Next. 

 Ch�n b�ng ho�c query làm d� li�u 

ngu�n cho Subform, trong b�ng ho�c query 

ph�i có field liên k�t v�i Mainform � Next. 

 

 Ch�n field liên k�t v�i Subform 

� Next. 

 

 

 Nh�p tên cho Subform � Finish. 

 

+ Use an existing form: S� d�ng Form có s�n làm Subform. 
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 Ch�n Form làm Subform �  Next. 

 

 Ch�n field liên k�t v�i Subform 

� Next. 

 

 Nh�p tên cho SubForm �  Finish. 

 

 T�o b�ng Design 

- N�u d� li�u ngu�n c�a Subform ���c l�y t� nhi�u b�ng thì ph�i t�o query, trong 

query ph�i ch�a field liên k�t v�i Mainform (Link Child Fields). 

- D�ng c�a Subform th� hi�n quan h� n, do �ó th��ng ch�n d�ng Datasheet ho�c 

Tabular. 

- M� Mainform � ch� �� Design, ch�n công c� Subform/Subreport trong nhóm 

Controls drag chu�t v� vào Mainform. 

- M� Property Sheet và thi�t l�p các thu�c tính: 

 + Source Object: Ch�n Table/Query làm d� li�u ngu�n cho Subform, ho�c 

ch�n Form n�u �ã thi�t k� Form �� làm Subform. 

 + Link Child Fields: Nh�p tên c�a field trong Subform dùng �� liên k�t 

v�i Mainform. 
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 + Link Master Fields: Nh�p tên c�a field c�a Mainform dùng �� liên k�t 

v�i Subform. 

5.6.2 Hi�u ch�nh Subform 

Khi ch� ��nh thu�c tính Source Object cho Subform thì Form xu�t hi�n v�i d�ng 

m�c ��nh ���c quy ��nh trong thu�c tính Default view. 

Tuy nhiên, n�u b�n mu�n s� d�ng m�t Form hoàn toàn riêng bi�t �� b�n có th� 

tùy bi�n nó. 

5.6.3 T�o ô tính toán trong Subform 

 Khi t�o m�t Subform, b�n có th� mu�n hi�n th� Subform thông tin t�ng h�p � 

d�ng t�ng th�. Ví d�, b�n mu�n hi�n th� s� l��ng c�a các record trong Subform t�i m�t 

v� trí nào �ó trên Mainform. 

Ví d�: C�n hi�n th� s�  sinh viên trong m�i khoa trên Mainform. 

 

- Tr��c khi ��t ô tính toán t�ng h�p d� li�u trên Mainform thì giá tr� c�a nó ph�i 

���c tính trong Subform. Ô tính toán t�ng h�p d� li�u ph�i ���c ��t trong ph�n Footer 

c�a Subform. 
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- Sau �ó, trên Mainform b�n chèn m�t TextBox v�i Control Source ���c thi�t l�p 

giá tr� nh� sau: 

[SubformName].Form![ControlName_inSubform] 

Trong �ó:  

 SubformName: Tên c�a Subform 

 ControlName_inSubform: Tên c�a ô tính toán t�ng h�p d� li�u trong Subform. 

 
Bài t�p: 

Th�c hi�n các câu 5(t�o form) c�a ph�n bài t�p � cu�i giáo trình. 
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CH��NG 6: REPORT – BÁO CÁO 

Gi�i thi�u: Ch��ng này gi�i thi�u v� công d�ng c�a các lo�i báo cáo và cách th�c xây 

d�ng chúng trong Microsoft Access. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c ý ngh�a c�a báo cáo; 

+ S� d�ng Microsoft Access �� t�o ���c các lo�i báo cáo theo yêu c�u. 

N�i dung chính: 

6.1 Gi�i thi�u 

 Report là công c� �� t�o các báo cáo, k�t xu�t d� li�u ra màn hình ho�c máy in �� 

cung c�p m�t hard copy c�a d� li�u. 

 Gi�ng nh� Form, d� li�u ngu�n c�a Report có th� là b�ng ho�c là query. Report 

cung c�p m�t cách linh ho�t nh�t �� xem và in thông tin t�ng h�p. Nó hi�n th� thông tin 

chi ti�t theo m�c �� mà ng��i dùng mong mu�n, cho phép b�n xem ho�c in thông tin 

theo nhi�u ��nh d�ng khác nhau. 

��i t��ng Form cho phép trình bày thông tin ra màn hình, thì ��i t��ng Report 

cho phép xu�t d� li�u ra máy in. Vì v�y các thao tác bên Form chúng ta hoàn toàn có th� 

áp d�ng vào vi�c thi�t k� Report. 

 

6.2 Cách t�o Report 

 6.2.1 T�o b�ng l�nh Report 

 Ch�c n�ng Report là công c� t�o Report nhanh và d� dàng, th��ng dùng �� t�o 

nh�ng Report ��n gi�n có d� li�u ngu�n t� m�t b�ng ho�c m�t query. �� t�o b�ng ch�c 

n�ng Report ta ph�i ch�n d� li�u ngu�n cho Report. 

- Click nút Report trong nhóm l�nh Reports trên thanh Ribbon. 

 

 - Xu�t hi�n Report d�ng Tabular � ch� �� Layout. 
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 6.2.2 T�o Report b�ng ch�c n�ng Wizard  

 - Ch�n Tab Create trên thanh Ribbon, trong nhóm l�nh Reports, Click 

nút Report Wizard. 

 - Ch�n Table/Query làm d� li�u 

ngu�n cho Report. 

 

 - Ch�n các field hi�n th� trên Report 

trong khung Available Fields Click nút 

 �� ch�n m�t field và Click nút  

�� ch�n nhi�u field. Click  Next. 
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 - Ch�n field k�t nhóm d� li�u (n�u 

có). Click Next 

 

 - Ch�n field mu�n s�p x�p d� li�u 

cho Report. Có th� s�p x�p k�t qu� trong 

Report b�ng cách k�t h�p t�i �a là 4 field. 

 

 - Ch�n d�ng Report (Layout) và 

h��ng gi�y in (Orientation). Click Next 

 

 

 - Nh�p tiêu �� cho Report. 

 - Ch�n ch� �� xem Report sau khi 

t�o xong. 

 + Preview the report. 

 + Modify the report�s design. 

  - Click Finish. 
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6.2.3 T�o Report b�ng Design 

 Cách t�o 

- Ch�n Table/Query làm d� li�u ngu�n cho Report. 

- Ch�n Tab Create trên thanh Ribbon, trong nhóm l�nh Reports, Click nút Report 

Design. 

- Xu�t hi�n c�a s� thi�t k� Report và Field List ch�a các field trong d� li�u ngu�n 

c�a Report. 

 

 - L�n l��t drag chu�t kéo các field trong Field List ho�c các Control trong nhóm 

l�nh Controls trên thanh Ribbon th� vào Report. 

 

 Các ph�n trong c�a s� thi�t k� Report 

M�t Report g�m các ph�n: Page Header/Footer, Report Header/Footer, Detail, 

Group Header/Footer (Các Report có phân nhóm). 

 

 - Page Header/Footer: Ch�a tiêu �� ��u trang và cu�i trang. N�i dung ��t trong 

ph�n Page Header/Footer s� xu�t hi�n � ��u và cu�i m�i trang. 

ü Các n�i dung th��ng ��t trong Page Header/Footer.   
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 + Page Numbers:  Chèn s� trang. 

 + Logo: Chèn Logo cho Report. 

 + Title:  Chèn tiêu �� cho Report. 

 + Date and Time: Chèn ngày gi� 

hi�n hành c�a máy. 

 

L�u ý: Page Header không ch�a các ô th�ng kê d� li�u.  

- Report Header/Footer: Tiêu �� ��u và cu�i Report, n�i dung ��t trong Report 

Header/Footer ch� xu�t hi�n � ph�n ��u c�a trang ��u tiên và ph�n cu�i trang c�a trang 

cu�i cùng. 

ü Các n�i dung th��ng ��t trong Report Header/Footer.  

+ Công th�c tính toán, th�ng kê d� li�u. 

- Detail: Ch�a n�i dung chính c�a Report, hi�n th� d� li�u trong d� li�u ngu�n 

d��i d�ng các Text Box Bound Control, m�i Text Box là m�t field d� li�u ho�c các 

Textbox d�ng Unbound Control dùng �� t�o thêm field m�i.  

- Group Header/Footer (Các report có phân nhóm):  ��i v�i các Report có phân 

nhóm gi�ng nh� Form d�ng Main-Sub thì ngoài các ph�n c� b�n còn có thêm ph�n k�t 

nhóm là Group Header/Footer. 

ü N�i dung trong ph�n Group Header/Footer là tiêu �� c�a nhóm. 

ü Th�ng kê d� li�u theo nhóm. 

 

 

 

 Hi�u ch�nh Report  

- �� hi�u ch�nh Report, ta m� Report � ch� �� Design View.  

- Ch�n các Control mu�n hi�u ch�nh. 

Report Footer 

Page Header  

D
et

ai
l 

Report Header 
 

Page Footer 
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- M� Properties Sheet, ch�n thu�c tính �� hi�u ch�nh. 

- Cách hi�u ch�nh t��ng t� nh� ��i v�i Form. 

6.3. T�o Report có phân nhóm 

 Ch�c n�ng k�t nhóm c�a Report là m�t công c� m�nh và không th� thi�u �� làm 

kh�i l��ng l�n d� li�u có ý ngh�a b�ng cách s�p x�p chúng thành các nhóm nh� h�n, và 

th�c hi�n các phép tính toán th�ng kê trên m�i nhóm riêng bi�t. Có 3 cách s� d�ng nhóm 

�� phân tích d� li�u trong Report. 

 - S� d�ng Total Query.  

 - S� d�ng Report Grouping. 

 - S� d�ng Subreports. 

 6.3.1 S� d�ng Total Query 

 Trong tr��ng h�p này, Report không ch�a ph�n chi ti�t mà ch� ch�a các ô th�ng 

kê d� li�u: Sum, Avg, Min, Max trong ph�n Detail c�a Report. Cách th�c hi�n nh� sau:  

- T�o Total Query, trong query ch�n field làm tiêu chu�n th�ng kê, field ch�a d� 

li�u th�ng kê và ch�n phép th�ng kê. 

Ví d�: T�o Report tính t�ng s� l��ng ��t và t�ng ti�n �ã bán c�a t�ng s�n ph�m. 
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- T�o Report, s� d�ng Total Query �ã t�o � trên.

 

 

 6.3.2 Report Grouping 

Report Grouping giúp b�n có th� t� ch�c kh�i l��ng l�n các thông tin vào các 

nhóm. V�i cách này Report s� th� hi�n d� li�u chi ti�t trong t�ng nhóm và có th� thêm 

nhi�u c�p �� nhóm theo các tiêu chí khác nhau. Cách t�o nh� sau: 

- Trên thanh Ribbon, ch�n Tab Create, trong nhóm l�nh Reports, click 

nút Report Design. Xu�t hi�n c�a s� thi�t k� Report, thanh Ribbon chuy�n sang 

Tab Design. 

- Trong Properties Sheet, ch�n Tab Data, t�i thu�c tính Record Source, 

ch�n Table/Query làm d� li�u ngu�n cho Report. 
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 - Click 

nút Group & Sort trong nhóm 

l�nh Grouping & Totals. 
 

 - Trong c�a s� thi�t k� xu�t 

hi�n khung Group, Sort and Total  

bên d��i c�a s� thi�t k�. 

 

 

- Click khung Add a Sort �� ch�n field s�p x�p. 

- Click nút Add a group �� ch�n field k�t nhóm, ch�n field k�t nhóm trong Field 

List, trên c�a s� thi�t k� xu�t hi�n thanh Group Header. 

 

- Khung Group, Sort and Total có d�ng nh� hình: 
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- M� thanh Group Footer và th�c hi�n các phép th�ng kê b�ng cách Click 

nút More, c�a s� Group, Sort and Total có d�ng: 

 

 - Click nút with no totals �� m� menu Totals: 

  + Total On: Ch�n field ch�a d� li�u th�ng kê. 

  + Type: Ch�n phép th�ng kê.  

 

- Ch�n v� trí ��t các ô th�ng kê b�ng cách check vào các ô tùy ch�n: 

+ Show Grand Total: ��t ô th�ng kê trong ph�n Report Header/Footer.  

+ Show group subtotal as % of Grand Total: ��t ô th�ng kê trong ph�n 

Report Header/Footer. 

+ Show subtotal in group header:  ��t ô th�ng kê trong ph�n Group 

Header. 

+ Show subtotal in group footer: ��t ô th�ng kê trong ph�n Group 

Footer. 

- Drag chu�t kéo các field phân nhóm ��a vào Group Header, và các field còn l�i 

��a vào ph�n Detail. 

Ví d�: Thi�t k� Report Hóa ��n bán hàng. 
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 - N�u c�n thêm field k�t nhóm thì trong khung Group, Sort and Total, Click ti�p 

trong ô Add a group �� ch�n field ti�p theo.  

 

6.3.3 SubReport 

SubReport có tác d�ng t��ng t� nh� Report Grouping. S� khác bi�t duy nh�t là 

t�o các Report trong hai ph�n riêng bi�t: Main Report và SubReport. 

 

 

 

 Cách t�o 

- T�o Main Report, d� li�u ngu�n th��ng là b�ng cha. 

Main Report 

Sub Report 
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- T�o Sub Report , d� li�u ngu�n ph�i ch�a field liên k�t v�i Main Report. 

- ��a Sub Report vào Main Report có th� dùng công c� Subform/Subreport 

trong nhóm l�nh Controls. 

- Thi�t l�p thu�c tính Link Child Fields và Link Master Fields. 

 6.3.4 T�o Report có phân nhóm b�ng Wizard 

 D� li�u ngu�n cho Report có phân nhóm th��ng ���c l�y t� nhi�u b�ng có quan 

h� 1-n, field k�t nhóm th��ng là field khóa chính c�a b�ng 1. 

 - T�o d� li�u ngu�n cho Report theo yêu c�u phân nhóm. 

 - Trên thanh Ribbon, ch�n Tab Create, Click nút Report Wizard. 

- Ch�n d� li�u ngu�n cho Report 

là Query �ã t�o tr��c trong h�p 

tho�i Tables/Queries. 

 - Ch�n các field hi�n th� trên 

Report. Click Next. 

 

 - N�u d� li�u có quan h� 1-n thì 

Access t� phân nhóm. Click Next. 

 - Ch�n thêm field liên k�t th� hai 

(n�u c�n). Click Next. 
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 - N�u trong Report có ch�a field 

có d� li�u ki�u s� thì trong c�a s� � 

b��c này xu�t hi�n nút Summary 

Options… 

 - Click nút Summary 

Options… �� ch�n phép th�ng kê.  

 

 - Ch�n phép th�ng kê cho field 

t��ng �ng. 

 - Ch�n cách hi�n th� trong m�c 

Show. Click OK, Next. 

 

 - Ch�n Layout và h��ng gi�y in 

(Orientation) cho Report. Click Next 

 

 - Nh�p tiêu �� cho Report. Click 

Finish 
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 6.3.5 Ng�t trang trong Report phân nhóm 

 ��i v�i các Report có phân nhóm, th��ng ng��i dùng có nhu c�u hi�n th� d� li�u 

trong m�i nhóm trên m�t trang, �� th�c hi�n ta dùng ch�c n�ng ng�t trang theo nhóm: 

 - Click ph�i trên Thanh Group Header, ch�n Properties, t�i thu�c tính Force New 

Page, ch�n Before Section 

 

6.4 Preview Report  

 Sau khi thi�t k� xong, b�n ph�i xem Report tr��c khi in, hình 

th�c c�a Report xem � ch� �� Preview s� là hình th�c khi in ra gi�y. 

 �� xem Report tr��c khi in b�n ch�n m�t trong các cách sau:   

 - Ch�n Tab File -> Ch�n Print -> Print Preview. 

 - Ch�n Tab Home -> View -> Print Preview. 

6.5 ��nh d�ng cho Report  

 Access 2010 cung c�p m�t công c� cho phép ��nh d�ng Report v�i các m�u phong 

phú và ��p giúp b�n có th� ��nh d�ng font ch� và màu ch� cho Report m�t cách nhanh 

chóng và d� dàng. 

 6.5.1 T�o l��i cho Report 

 - M� Report � ch� �� Layout. 

 - Thanh Ribbon chuy�n sang Report Layout Tools. 

 

 - Ch�n kh�i d� li�u c�n t�o l��i. 

- Click nút Gridlines -> Ch�n ki�u l��i. 
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6.5.2 Thi�t l�p thu�c tính c�a các ��i t��ng trong Report 

 Click ph�i lên ��i t��ng c�n thay ��i thu�c tính, ch�n Properties Sheet. 

Thu�c tính Nô t� 

Format ��nh d�ng ki�u d� li�u Numbers, Dates, Times, 

Text. 

Decimal Places S� s� l�. 

Visible Hi�n th� ho�c �n Control. 

Left Xác ��nh v� trí c�a Control theo chi�u ngang. 

Top Xác ��nh v� trí c�a Control theo chi�u d�c. 

Width Xác ��nh �� r�ng c�a Control. 

Height Xác ��nh chi�u cao c�a Control. 

Back Color Ch�n màu n�n c�a Control. Click nút   

Special Effect Ch�n hi�u �ng 3-D cho Control. 

Border Style Ch� ��nh ki�u ���ng vi�n c�a Control: Transparent 

Lines, Solid Lines, Dashed Lines… 

Border Color Màu ���ng vi�n.  

Border Width �� r�ng c�a ���ng vi�n. 

Fore Color Ch� ��nh màu cho v�n b�n trong các Control.  

Font Name Ch�n Font ch�. 

Font Weight Ch� ��m. 

Font Italic Ch� nghiêng. 

Font Underline G�ch d��i. 

Text Align Canh l� cho v�n b�n trong Control. 

 6.5.3 ��nh d�ng d� li�u 

 T�o c�t s� th� t�  

Khi t�o Report có d�ng danh sách, ngoài các field trong c� s� d� li�u, ta có th� 

t�o thêm c�t s� th� t� cho danh sách: 

- M� Report � ch� �� Design. 

- T�o m�t Text Box trong ph�n Detail. 

- Nh�p n�i dung cho Text Box:  

- Click ph�i lên Text Box -> Properties -> Ch�n Tab Data. 

=1 
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- T�i thu�c tính Running Sum: Ch�n ki�u �ánh s� th� t�. 

 + No: Không �ánh s� th� t�. 

 + Over Group: �ánh s� th� t� theo nhóm, dùng cho Report có phân nhóm. 

 + Over All: �ánh s� th� t� trên toàn b� danh sách, dùng cho Report không 

phân nhóm. 

 ��nh d�ng d� li�u ki�u Text 

��nh d�ng v�n b�n trong các Control dùng thanh công c� trong nhóm Text 

Formatting. 

- M� Report � ch� �� Design ho�c Layout View. 

- Ch�n các ô ch�a v�n b�n c�n ��nh d�ng. 

- Ch�n Font ch� trong khung Font, kích th��c trong khung Size… 

- Ngoài ra các ��nh d�ng khác, có th� s� d�ng Menu t�t khi Click chu�t ph�i trên 

các Control c�n ��nh d�ng. 

 

 ��nh d�ng d� li�u có �i�u ki�n 

V�i công c� Conditional Formatting b�n có th� nh�n m�nh m�t thông tin nào �ó 

theo các ��nh d�ng khác nhau. 

- Ch�n giá tr� trong c�t mà b�n mu�n ��nh d�ng.  

- Ch�n Report Layout Tools, ch�n Tab Format . 

 

- Trong nhóm l�nh Control Formatting, Click nút Conditional Formatting. 

- Xu�t hi�n c�a s� Conditional Formatting Rules Manager 
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 - Click nút New Rule, xu�t hi�n c�a s� New Formatting Rule. 

 - Select a rule type: ch�n lo�i Rule.  

 - Edit the rule description: Nh�p rule m�i. 

- Ch�n ki�u ��nh d�ng cho rule -> OK. 

 

Ví d�: �ánh d�u nh�ng hóa ��n có thành ti�n >=5000000 và <= 10000000. ��nh d�ng 

n�n xanh ch� ��. 
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Bài tâp: 
Th�c hi�n các câu 6 (t�o report) c�a ph�n bài t�p � cu�i giáo trình. 
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CH��NG 7: MACRO - T�P L�NH 

Gi�i thi�u: Ch��ng này trình bày các ki�n th�c liên quan ��n macro và cách th�c �ng 

d�ng c�a macro trong Micrsoft Access. 

M�c tiêu: 

+ Trình bày ���c khái ni�m macro, toolbar; 

+ Mô t� ���c ý ngh�a �ng d�ng c�a macro trong Access; 

+ �ng d�ng t�o ���c macro trong Access; 

+ �ng d�ng liên k�t ���c macro và toolbar vào form �� th�c hi�n ch�c n�ng 

theo yêu. 

N�i dung chính: 

7.1 Gi�i thi�u 

 M�t Macro là m�t t�p h�p c�a m�t ho�c nhi�u hành ��ng th�c hi�n chính xác theo 

m�t trình t� t� trên xu�ng �� ph�c v� các yêu c�u thao tác trên các ��i t��ng trong c� s� 

d� li�u. 

M�t Macro giúp b�n th�c hi�n các công vi�c hàng ngày b�ng cách t� ��ng hóa 

chúng. Thay vì th�c hi�n b�ng tay các công vi�c l�p �i l�p l�i, b�n có th� ghi l�i m�t 

macro ��n gi�n cho toàn b� công vi�c m�t l�n. 

Xây d�ng Macro bao g�m các hành ��ng l�a ch�n t� m�t danh sách, và sau �ó 

�i�n vào các ��i s� c�a hành ��ng.  

Gi� s� xây d�ng m�t Form v�i nút �óng Form b�ng cách t�o nút trên Form và xây 

d�ng m�t Macro �� �óng Form sau �ó gán Macro cho s� ki�n Click c�a nút. 

 

 Có 3 lo�i Macro: 

 - Standalone Macros: Là m�t ��i t��ng c�a c� s� d� li�u, Macro này sau khi 

���c t�o và l�u thì nó xu�t hi�n trong ph�n Macro c�a Navigation Pane.. 

 - Data Macros: Là lo�i Macro ���c l�u tr� nh� m�t ph�n c�a m�t Table. B�n có 

th� thi�t k� sao cho Table th�c thi Macro tr��c ho�c sau khi m�t record ���c thêm, ch�nh 

s�a ho�c xóa. 

Object: Button 
Event: Click 
Action: Close 
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 - Embedded Macros: Là lo�i Macro ���c l�u tr� nh� m�t ph�n c�a m�t Form 

ho�c Report. Macros này ch� th�c thi khi Form ho�c Report ho�c m�t ��i t��ng trên 

Form ho�c Report ch�u tác ��ng c�a m�t s� ki�n. 

7.2 Cách t�o và th�c thi Standalone Macros 

 7.2.1 Cách t�o 

 - Ch�n Tab Create trên thanh Ribbon, trong nhóm l�nh 

Macro & Code, Click nút Macro. 

 - Xu�t hi�n c�a s� thi�t k� Macro v�i các thành ph�n:  
 

  + Khung bên trái dùng �� ch�n các Action trong Macro. 

  + Khung bên ph�i ch�a các Action theo nhóm và các ��i t��ng trong c� s� 

d� li�u �ã ���c gán Macro.  

 

 - Ch�n Action trong khung Add New Action. 

 - �ng v�i nh�ng Action khác nhau thì xu�t hi�n các ô cho b�n ch�n ho�c nh�p 

các Argument t��ng �ng. 

 

 Ví d�: Khi ch�n Action là GotoRecord thì s� xu�t hi�n các Argument nh� hình. 
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 - Ti�p t�c ch�n Action ti�p theo b�ng cách Click Add new Action .  

7.2.2 Th�c thi Macro 

 - ��i v�i macro không gán cho s� ki�n c�a m�t ��i t��ng c� th� thì ch�n tên 

Macro và Click nút run  �� th�c thi ho�c Double Click vào tên Macro, th��ng dùng 

cho các Macro ch�a các l�nh Open. 

 - ��i v�i Macro mà ch� có th� th�c thi khi tác ��ng vào m�t ��i t��ng c� th� trên 

Form ho�c Report thì sau khi t�o và l�u Macro thì ph�i gán Macro cho s� ki�n c�a ��i 

t��ng c� th�. Các th�c hi�n. 

  + M� Form ho�c Report ch�a ��i t��ng c�n gán Macro. 

  + Click ph�i trên ��i t��ng ch�n Properties , ho�c ch�n ��i t��ng � 

M� Properties Sheet. 

 

  + Ch�n Tab Event , ch�n s� ki�n (Event). 

  + Trong danh sách x� xu�ng ch�n tên Macro . 

 

 7.2.3 Sub Macro 

 Các Macro có cùng tính ch�t, cùng ch�c n�ng ho�c th�c hi�n các hành ��ng trên 

cùng m�t Form, Report th��ng ���c t�o trong cùng m�t Macro, các Macro ���c t�o bên 

trong m�t Macro  g�i là Submacro. M�t Macro ch�a nhi�u Submacro bên trong nó vì 

v�y m�i Submacro thành ph�n bên trong ph�i ���c phân bi�t b�ng m�t tên riêng. 

 Cách t�o 
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- Trong c�a s� thi�t k� Macro, m� khung Action Catalog b�ng cách Click 

nút Action Catalog  trong Tab Design trên thanh Ribbon. 

 

 

 - Drag chu�t kéo Submacro trong khung Action Catalog vào c�a s� thi�t k� 

Macro. 

 - Trong c�a s� thi�t k� xu�t hi�n khung Submacro. 

 

 - Nh�p tên cho Submacro. 

 - Ch�n Action cho Submacro. 

 - Khi gán Submacro, ta truy xu�t vào tên c�a Submacro.  

 7.2.4 Các Actions và các Events thông d�ng 

 Actions 

Trong Access 2010 Action ���c chia thành nhóm theo ch�c n�ng. 

Data Entry Operations 

 + DeleteRecord 

 + EditListItems 

Macro Commands 

 + OnError 

 + RemoveAllTempVars 
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 + SaveRecord 

Data Objects 

 + GotoControl 

 + GotoPage 

 + GotoRecord 

 + OpenForm 

 + OpenReport 

 + OpenTable 

 + PrintObject 

 + PrintPreview 

 + SelectObject 

 + SetProperty 

Filter/Query/Search 

 + ApplyFilter 

 + FindNextRecord 

 + FindRecord 

 + OpenQuery 

 + RemoveFilterSort 

 + SetFilter 

 + SetOrderBy 

 + ShowAllRecords 

 + RunDataMacro 

 + RunMenuCommand 

 + SetLocalVar 

 + SetTempVar 

 + StopAllMacros 

 + StopMacro 

System Commands 

 + Beep 

 + CloseDatabase 

 + QuitAccess 

User Interface Commands 

 + AddMenu 

 + BrowseTo 

 + LockNavigationPane 

 + MessageBox 

 + SetMenuItem 

 + UndoRecord 

Window Management 

 + CloseWindow 

 + MaximizeWindow 

 + MinimizeWindow 

 + MoveAndSizeWindow 

 + RetoreWindow 

 Events 

S� ki�n tác ��ng lên ��i t��ng �� th�c thi Macro. 

Tùy thu�c vào ��i t��ng khác nhau s� có nh�ng Event khác nhau. 

- Mouse và Keyboard event 

Event Ý ngh�a 

Click Click chu�t trên ��i t��ng. 

DblClick Double Click trên ��i t��ng. 
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MouseDown Nh�n phím c�a chu�t trên m�t ��i t��ng.  

MouseMove Di chuy�n chu�t ngang ��i t��ng. 

MouseUp Th� phím c�a chu�t khi �ang tr� ��n ��i 

t��ng.  

KeyDown Nh�n phím c�a bàn phím.  

KeyUp Th� phím.  

- Form Event 

Event Ý ngh�a 

Open Khi Form ���c m�, nh�ng Record ��u 

tiên ch�a hi�n th�  

Load Khi Form ���c load vào b� nh� nh�ng 

ch�a m� 

Resize Khi kích th��c c�a Form thay ��i 

Unload Khi �óng Form và Record Unload, và 

tr��c khi Form di chuy�n kh�i màn hình  

Close Khi �óng Form 

Activate Khi Form nh�n Focus, tr� thành c�a s� 

Active 

GotFocus Khi Form không Active 

LostFocus Khi Form m�t Focus  

 - Form Data Events 

Event Ý ngh�a 

Current Khi di chuy�n m�t Record khác ��n 

Record hi�n hành 

BeforeInsert Sau khi d� li�u ��u tiên ���c nh�p vào 

New Record và tr��c khi Record th�c s� 

���c t�o  

AfterInsert Sau khi New Record ���c thêm vào  b�ng 

BeforeUpdate Tr��c khi d� li�u thay ��i ���c c�p nh�t 

vào Record 

AfterUpdate Sau khi d� li�u thay ��i ���c c�p nh�t vào 

Record 
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Filter Khi Filter ���c ch� ��nh nh�ng tr��c khi 

nó ���c áp d�ng  

ApplyFilter Sau khi Filter ���c áp d�ng vào Form 

 - Control Event 

Event Ý ngh�a 

BeforeUpdate Tr��c khi d� li�u trong Control thay ��i 

thì c�p nh�t vào Recordset  

AfterUpdate Sau khi s� thay ��i d� li�u ���c c�p nh�t 

vào Recordset c�a Form  

Change Khi n�i dung trong Textbox thay ��i 

GotFocus Khi m�t Control nh�n Focus 

LostFocus Khi m�t Control m�t Focus 

Click Khi click chu�t 

DblClick Khi Double Click 

7.3 T�o Data Macro  

 Data macro là lo�i Macro ���c l�u tr� nh� m�t ph�n c�a m�t Table, Macro này 

không xu�t hi�n trong ph�n Macro c�a Navigation Pane. 

 7.3.1 Cách t�o 

- M� b�ng � ch� �� Design view b�ng cách Click ph�i trên tên c�a Table trong 

Navigation Pane và ch�n Design View. 

- Click nút Create Data Macros trong nhóm l�nh Field, Record & Table Event. 

 - Xu�t hi�n danh sách các s� ki�n (Event) c�a Data 

Macro: 

 + After Insert After: Sau khi m�t record m�i ���c 

thêm vào b�ng. 

 + After Update:  Sau khi b�t k� m�t field trong 

b�ng ���c Uppdate.  

 + After Delete: Sau khi m�t record trong b�ng b� 

xóa. 

 + Before Delete:  Khi m�t record trong b�ng b� xóa.  

 + Before Change: Khi m�t record trong b�ng ���c 

update. 

 

 - Ch�n m�t Event trong danh sách. 
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 - Xu�t hi�n c�a s� thi�t k� Macro, ch�n Action cho Macro theo yêu c�u. 

 - �óng c�a s� thi�t k� Macro, tr� l�i c�a s� thi�t k� b�ng.  

 - �óng c�a s� thi�t k� và l�u sau �ó m� b�ng l�i � ch� �� Datasheet View. 

Ví d�:  T�o m�t Data Macro �� ng�n không cho ng��i nh�p li�u �� tr�ng ô h�c b�ng. 

 

Khi nh�p d� li�u ho�c ch�nh s�a d� li�u trong b�ng n�u �� tr�ng ô h�c b�ng thì 

xu�t hi�n thông báo nh� hình sau. 

 

7.3.2. Các Action c�a Data Macro 

 - DeleteRecord: Nh� tên g�i c�a nó, DeleteRecord 

xóa m�t record trong m�t b�ng (không có xác nh�n c�a 

ng��i dùng). Rõ ràng, DeleteRecord ph�i ���c c�n th�n 

s� d�ng �� ng�n ch�n vi�c xóa d� li�u quý giá t� �ng 

d�ng. 

 - CancelRecordChange:  H�y b� các thay ��i 

���c th�c hi�n b�i EditRecord và CreateRecord. 

 - ExitForEachRecord: ForEachRecord duy�t qua 

m�t Recordset mà nó ���c tr� v� t� m�t Table ho�c 

Query, cho phép Macro thay ��i d� li�u c�a Recordset. 

Có nhi�u tình hu�ng mà Data Macro c�n ph�i thoát kh�i 

m�t vòng l�p ForEachRecord tr��c khi duy�t ��n cu�i 

Recordset. 

 - LogEvent: T�t c� các �ng d�ng c�a Access 2010 

bao g�m m�t b�ng UsysApplicationLog ���c s� d�ng �� 

ghi l�i các l�i Data Macro và có th� ���c s� d�ng truy c�p 

các thông tin khác. LogEvent �� thêm m�t record vào 

USysApplicationLog b�t c� lúc nào b�n mu�n t� m�t Data 

Macro. 



Ch��ng 7: Macro – t�p l�nh 

KHOA CÔNG NGH� THÔNG TIN Trang 107 

 - SendEmail: g�i m�t e-mail b�ng cách s� d�ng Microsoft Office Outlook.  

- SetField: c�p nh�t giá tr� c�a m�t field trong m�t b�ng. Nh�ng Argument c�a 

SetField bao g�m tên b�ng và tên field, và giá tr� m�i �� gán cho field này.  

- SetLocalVar: Macro trong Access 2010 có th� s� d�ng các bi�n c�c b� �� thông 

qua các giá tr� t� m�t ph�n c�a m�t macro khác. 

- StopMacro: �� ch�m d�t và thoát kh�i macro. H�u h�t th��ng ���c s� d�ng 

k�t h�p v�i m�t kh�i l�nh IF. 

- StopAllMacros: K�t thúc các Action th�c hi�n song song. 

- RunDataMacro: ��i s� duy nh�t c�a nó là tên c�a m�t s� data macro khác, ��n 

gi�n ch� �� g�i macro và cho phép nó th�c hi�n các Action c�a nó nh� là m�t ho�t ��ng 

��n l�. 

- OnError: Action chính trong Access 2010 v� x� lý l�i macro. OnError ch� th� 

cho Access ph�i làm gì khi l�i x�y ra trong quá trình th�c hi�n macro. 

- RaiseError:  Thông qua m�t l�i chuy�n ��n các l�p giao di�n ng��i dùng. Ví d� 

s� d�ng RaiseError cho s� ki�n BeforeChange �� xác nh�n d� li�u tr��c khi có s� thay 

��i trong c� s� d� li�u. 

- ClearMacroError: Action này th�c thi khi m�t l�i �ã ���c x� lý b�ng action 

RaiseError.  

 7.3.3 Xóa Data Macro 

 - �� xóa Data Macro, ta m� b�ng � ch� �� Design View . 

- Click nút Rename/Delete Macro . 

7.4 Embedded Macros 

 Khi t�o m�t nút l�nh trên Form b�ng ch�c n�ng Wizard thì m�t Macro ���c g�n 

li�n v�i Form gi�ng nh� Data Macro ���c g�n li�n v�i b�ng. Macro này không xu�t hi�n 

trong ph�n Macro c�a Navigation Pane. 

 �� xem ho�c hi�u ch�nh n�i dung c�a Embedded Macro ta m� Form ho�c Report 

� ch� �� Design View, ch�n nút l�nh và m� Properties Sheet c�a nút l�nh, t�i Event, 

Click nút , xu�t hi�n c�a s� thi�t k� Macro, sau �ó th�c hi�n hi�u ch�nh. 
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7.5 Hi�u ch�nh Macro 

7.5.1 Thay ��i Action Arguments 

 - Click ch�n m�t Action. 

- Xu�t hi�n các Text Box cho phép nh�p ho�c hi�u ch�nh Argument c�a Action. 

- L�u l�i k�t qu� sau khi thay ��i. 

 

 

7.5.2 S�p x�p các Actions 

 - Click vào b�t k� ph�n nào c�a Action, ngo�i tr� bên trong các Text Box. 

- Drag chu�t kéo Action ��n v� trí m�i.  

- Ho�c Click vào nó, và sau �ó s� d�ng phím m�i tên lên và xu�ng trên bàn phím 

ho�c m�i tên màu xanh trong c�a s� thi�t k�.  
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7.5.3 Thêm m�t Action m�i 

Bên d��i c�a m�i Macro luôn có m�t ô Add New 

Action ch� �� b�n l�a ch�n m�t Action. Tuy nhiên, có 

m�t cách khác �� tìm th�y nh�ng Action là d�a vào 

khung Action Categories, b�ng cách Double Click vào 

Action mà b�n mu�n thêm vào Macro.  

 

 

7.5.4 Xóa m�t Action 

 - Ch�n Action c�n xóa. 

- Click nút Delete bên ph�i ho�c nh�n phím Delete. 

 

7.6 Các hàm th��ng dùng trong bi�u th�c �i�u ki�n 

 7.6.1 Hàm MsgBox (“Message”, “Type”, “Title”) 

 Hàm có tác d�ng cho xu�t hi�n h�p thông báo,  trên h�p thông báo có các nút Yes, 

No, OK, … �� cho ng��i dùng ch�n l�a. Giá tr� tr� v� c�a hàm chính là s� ch�n l�a Click 

vào nút l�nh nào trên h�p thông báo. 

 Các tham s� c�a hàm 

- Message: N�i dung c�a chu�i thông báo. 

- Type: Giá tr� s� bi�u di�n các nút l�nh và bi�u t��ng trên h�p thông báo.  

- Title: Tiêu �� c�a h�p thông báo.  

 Giá tr� s� c�a các bi�u t��ng và nút l�nh trên h�p thông báo 

Giá tr� s� Bi�u t��ng và nút l�nh trên h�p thông báo 

16 D�u c�m (Stop)  

32 D�u h�i (Question)  
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48 D�u c�m thán (Exclamation)   

64 D�u thông tin  

1 
Hai nút  

2 Ba nút  

3 Ba nút  

4 Hai nút  

 Giá tr� tr� v� c�a hàm là s� ch�n l�a nút l�nh trên h�p thông báo 

Giá tr� tr� v�  Ý ngh�a 

1 Ng��i s� d�ng ch�n nút OK 

2 Ng��i s� d�ng ch�n nút Cancel 

3 Ng��i s� d�ng ch�n nút Abort  

4 Ng��i s� d�ng ch�n nút Retry  

5 Ng��i s� d�ng ch�n nút Ignore  

6 Ng��i s� d�ng ch�n nút Yes 

7 Ng��i s� d�ng ch�n nút No 

Ví d�: Nút Xóa. H�i ng��i dùng tr��c khi xóa. 

 

7.6.2. DCount (“Expr”, “Domain”, “Criteria”)  

 ��m s� record trong t�p record ���c ch� ��nh b�i tham s� “Domain”  th�a mãn 

�i�u ki�n ���c ch� ��nh trong bi�u th�c “Criteria”. 

 + Expr: Tên field mu�n ��m s� record. 

+ Domain: Tên b�ng ch�a Expr. 
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+ Criteria: Bi�u th�c �i�u ki�n. 

 Ví d�: =DCount ("[MaHD]", "HoaDon", "[MaKH] = ‘SJC’")  

7.7 Macro Autoexec 

 Macro Autoexec là Macro t� ��ng th�c thi khi ch��ng trình ���c kh�i ��ng và 

có tên là Autoexec. 

 Macro Autoexec th��ng dùng �� m� Form giao di�n, khi �ng d�ng ���c kh�i 

��ng thì Form giao di�n t� ��ng m� ra ��u  tiên. �� th�c hi�n ta t�o m�t Macro Autoexec 

ch�a Action OpenForm, FormName là tên Form giao di�n, tên Macro là Autoexec. 

7.8 Xây d�ng h� th�ng Menu b�ng Macro 

 M�t �ng d�ng hoàn ch�nh th��ng c�n ��n h� th�ng Menu �� liên k�t các thành 

ph�n thành m�t h� th�ng.  

 Ví d�: H� th�ng Menu trong ch��ng trình qu�n lý sinh viên. 

 

 7.8.1 T�o Macro cho h� th�ng Menu 

Trong Access 2010, Menu do ng��i dùng t�o ���c t� ch�c thành nhóm gi�ng nh� 

nhóm l�nh trên thanh Ribbon ��t trong Tab Add-In. 

- T�o Menu c�p 1: Chính là Main Menu dùng Action AddMenu v�i các 

Argument nh� sau: 

+ Menu Name: Tên các Menu trong Menu c�p 1. 

+ Menu Macro Name: Tên Macro �� t�o Menu c�p 2. 

+ StatusBar Text: Dòng v�n b�n xu�t hi�n trên thanh Status Bar khi Menu 

���c ch�n. 

+ Gi� s� Main Menu g�m 4 Menu. 
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+ T��ng �ng v�i m�i Menu trong Main Menu ta t�o m�t Macro v�i tên 

chính là tên trong thu�c tính Menu Macro Name c�a Main Menu. 

- T�o Macro cho Menu c�p 2  

+ Macro này có tên trùng v�i tên ���c ��t trong m�c  Menu Macro 

Name c�a Macro c�p 1, m�i Menu là m�t Macro. 

 7.8.2 ��a Menu vào ch��ng trình 

 �� ��a Menu vào ho�t ��ng thì c�n ph�i có m�t Form chính c�a ch��ng trình, khi 

Form này ���c m� thì h� th�ng Menu s� ���c kích ho�t: 

 - M� Form chính � ch� �� Design. 

- Click ph�i trên Form � Properties. 

- Ch�n tab Other. 

- T�i thu�c tính Menu Bar, nh�p tên 

Macro c�p 1. 

 

 

Bài t�p: 

Th�c hi�n l�i các ví d� �ã ���c trình bày � trong ch��ng. 
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BÀI T�P 

Bài t�p 1: 
Câu 1. T�o trên � ��a E:\ t�p tin CSDL tên là MSSV-HO VA TEN (MSSV là mã s� sinh 

viên và HO VA TEN là h� và tên c�a sinh viên) 

(Ví d�: 1911539826-NguyenTranKhanh.accdb) 

Câu 2. Hãy thi�t k�, thi�t l�p khóa chính cho các b�ng sau c�a c� s� d� li�u. 

KHACHHANG 

MAKH TENKH DIACHI DT 

KH01 L��NG V�N GIÀU Q1 0987654327 

KH02 LÊ TH� M� THU�N Q2 0123456789  

KH03 TR�N V�N QUANG TÂN BÌNH 0987654325  

KH04 NGÔ TH� NH� Y�N BÌNH TH�NH 0903211311  

KH05 LÊ HU�NH ��C  TH� ��C 0987654321  

KH06 TR�N MINH CHI�N NHÀ BÈ 0987654322 

 

 

Câu 3. Thi�t l�p m�i quan h� và nh�p d� li�u cho các b�ng nh� sau: 

 
Câu 4. Th�c hi�n các câu truy v�n sau: 

a) Cho bi�t nh�ng s�n ph�m có cùng ��n giá. 

 

DONDATHANG 

MADH NGAYDH MAKH 

D01 08/01/2018 KH01 

D02 07/04/2018 KH03 

D03 15/08/2018 KH04 

D04 02/10/2018 KH01 

D05 20/10/2018 KH02 

SANPHAM 

MASP TENSP XUATXU DONGIA 

S01 TIVI SAMSUNG 32 INCH HÀN QU�C 6,000,000 

S02 MÁY GI�T SANYO 9KG NH�T 6,000,000 

S03 MÁY L�NH TOSHIBA 2HP NH�T 5,000,000 

S04 T� L�NH PANASONIC 200L NH�T 9,500,000 

S05 LÒ VIBA LG HÀN QU�C 5,600,000 

S06 QU�T ASIA VI�T NAM 500,000 

S07 MÁY GI�T LG 10KG HÀN QU�C 7,500,000 

S08 ��U KARAOKE TI�N ��T VI�T NAM 1,000,000 

TTDH 

MADH MASP SOLUONGDAT 

D01 S01 2 

D01 S02 1 

D02 S01 1 

D03 S02 2 

D03 S04 3 

D03 S05 1 

D04 S03 2 

D05 S02 3 

D05 S04 5 
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b) Cho bi�t nh�ng khách hàng ch�a ��t hàng. 

 
c) Danh sách khách hàng mua s�n ph�m LÒ VIBA LG. 

d) Tính t�ng ti�n trên t�ng ��n ��t hàng: 

 
e) Tính t�ng s� m�t hàng �ã mua c�a t�ng khách hàng: 

 
f) Tính t�ng s� m�t hàng c�a t�ng ��n ��t hàng: 

 

g) Tính t�ng ti�n mua hàng c�a t�ng khách hàng: 

 

h) Tính t�ng s� l��ng s�n ph�m c�a t�ng hóa ��n: 

 
i) Danh sách khách hàng mua s�n ph�m vào tháng 10 n�m 2018:  
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j) Danh sách s�n ph�m ���c bán vào tháng 10 n�m 2018: 

 

Câu 5. T�o Form theo m�u sau: 

 

Yêu c�u: 

a) Thi�t k�, trình bày giao di�n nh� Hình trên. 
b) T�o ô tính T�ng ti�n ��t hàng. 
c) Các nút di chuy�n ���c vi�t b�ng Macro. 
d) Các nút l�nh ���c t�o b�ng Macro và nút In báo cáo dùng �� in ra Report Câu 6.  

Câu 6. Thi�t k� Report theo m�u: 

 

(Ti�p t�c cho các ��n hàng khác) 
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Bài t�p 2: 

Câu 1.T�o trên � ��a E:\ t�p tin CSDL tên là MSSV-HOVATEN.accdb 

Câu 2. Hãy thi�t k�, thi�t l�p khóa chính cho các b�ng sau c�a c� s� d� li�u: 

KHACHHANG 

Mã khánh hàng Tên khách hàng ��a ch� �i�n tho�i 

K001 Nguy�n Gia Gia  10 Tô Hi�n Thành 83523451 

K002 Tr�n Tùng 15 V��n Lài 38946276 

K003 Tr�n T�n Tùng 120 Tô Hi�n Thành 38345447 

K004 Lê Huy Hoàng 25 An D��ng V��ng 38074317 

K005 Nguy�n H�u Công 53 V��n Lài 38074314 

MATHANG 

Mã m�t hàng Tên m�t hàng Giá nh�p 

M001 Bánh ��u Xanh 65,000 

M002 Bút Bi 30,000 

M003 Gi�y A3 t�t 70,000 

M004 Gi�y A3 th��ng 70,000 

M005 H� dán gi�y 5,000 

HOADON 

Mã hóa ��n Ngày l�p Mã khách hàng 

HD001 12/02/2015 K002 

HD002 17/02/2015 K003 

HD003 22/03/2015 K001 

HD004 15/03/2015 K001 

HD005 30/05/2016 K001 

CHITIETHOADON 

Mã hóa ��n Mã m�t hàng S� l��ng Giá bán 

HD001 M002 5 45,000 

HD001 M004 6 65,000 

HD001 M005 6 7,000 

HD002 M001 9 90,000 

HD003 M004 5 70,000 

HD004 M001 4 90,000 

HD005 M004 3 68,000 

Câu 3. Thi�t l�p m�i quan h� và nh�p d� li�u cho các b�ng nh� sau: 
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Câu 4. Th�c hi�n các câu truy v�n sau: 

a. Danh sách khách hàng mua m�t hàng Gi�y A3 th��ng. 

 

b. Li�t kê danh sách các m�t hàng ch�a ���c bán.

 

c. Th�ng kê tr� giá mua hàng c�a t�ng khách hàng: 

Tr� giá mua: S� l��ng * Giá bán. 

 

d. T�o CrossTab Query  th�ng k� t�ng ti�n mua hàng c�a khách hàng theo m�u 

sau: 

 

e. Tính s� m�t hàng c�a t�ng hóa ��n. 

 

f. Danh sách m�t hàng ���c bán vào tháng 2 n�m 2015.  

 

g. Tính t�ng ti�n c�a t�ng hóa ��n: 

T�ng ti�n: S� l��ng * Giá bán. 
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h. Danh sách khách hàng mua hàng tháng 2 n�m 2015. 

 

i. Danh sách m�t hàng cùng giá. 

 

j. T�o CrossTab Query  th�ng k� s� l��ng mua hàng c�a t�ng hóa ��n theo m�u 

sau: 
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Câu 5. T�o Form Main Sub theo m�u sau: 

T�o Form theo m�u sau: Thành Ti�n = Soluong * GiaBan 

 
Yêu c�u: 

- T�o Form main sub nh� giao di�n. 

- T�o ô Text Box tính T�ng ti�n. 

- Nút “In Báo Cáo” �� � Report RBaocao. 
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Câu 6. Hãy t�o Report “RBaocao” �� in ra danh sách t�t c� các Hóa ��n bán hàng theo 
m�u sau �ây: 

L�u ý: Màn hình sau ch� hi�n th� 1 ph�n c�a báo cáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài t�p 3: 

Câu 1: T�o t�p tin CSDL trên � ��a E:\ v�i tên MSSV-HOVATEN.accdb 

Câu 2: Hãy thi�t k� và thi�t l�p khóa chính cho các b�ng d� li�u nh� sau:  

NHOMTHUOC 
Mã Nhóm Tên Nhóm Ghi Chú 

KS Kháng Sinh Nhóm thu�c kê ��n 
TD Ti�u ���ng Theo toa c�a Bác s� 
TM Tim M�ch Theo toa c�a Bác s� 
VT Vitamin Nhóm thu�c kê ��n 
TH Tiêu Hóa Nhóm thu�c kê ��n 

 

THUOC 
Mã Thu�c Tên thu�c Mã nhóm D�ng thu�c Qui Cách Giá bán 

AMO01 AMOXCILINE KS Bao Phim V� 10 viên 14,000 
AMO02 OSPAMOX TM Bao Phim Chai 50 viên 85,000 
CAL03 CALLPLUSS VT Viên S�i L� 10 viên 60,000 
COR03 CORTIBION VT L�ng H�p 24 l� 50,000 
DEX01 DEXA KS Viên Nén V� 10 viên 18,000 
VTA01 OVITA VT Viên Nang L� 50 viên 15,000 

 

HDBAN  
S� Hóa ��n Ngày Bán Tên Khách Mua 

HD01 02/05/2017 Hoàng D��c S� 
HD02 03/05/2017 Âu D��ng Phong 
HD03 10/06/2017 H�ng Th�t Công 
HD04 12/06/2017 Tri�u Chí Kính 
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CTBAN  
S� Hóa ��n Mã Thu�c S� L��ng 

HD01 AMO01 10 
HD01 COR03 15 
HD02 AMO01 15 
HD02 AMO02 10 
HD03 COR03 20 
HD03 DEX01 10 
HD04 AMO01 10 
HD04 DEX01 15 

 

Câu 3: Hãy thi�t l�p m�i quan h� và nh�p li�u nh� trên: 

Câu 4: Hãy th�c hi�n các câu truy v�n sau: 

a) Th�ng kê T�ng ti�n bán ra c�a t�ng nhóm thu�c cho k�t qu�. 

T�ng Ti�n = S� L��ng * Giá Bán 

 
b) Th�ng kê cho bi�t nh�ng nhóm thu�c ch�a có thu�c: 

 
c) Th�ng kê chi ti�t thông tin các lo�i thu�c bán l� trong Tháng, N�m b�t k� ���c 

nh�p t� bàn phím: (Ví d�: truy�n giá tr� Tháng: 5 và N�m: 2017 cho k�t qu� sau) 

 
d) Th�ng kê T�ng s� l��ng và T�ng thành ti�n các lo�i thu�c �ã bán: 

 
e) Th�ng kê s� thu�c c�a t�ng nhóm: 
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f) Cho bi�t thu�c có giá bán l�n nh�t: 

 

g) T�o CrossTab Query cho bi�t thành ti�n c�a t�ng hóa ��n theo m�u sau: 

 

h) Danh sách các thu�c ���c bán vào tháng 5 n�m 2017: 

 

i) Th�ng kê thành ti�n c�a t�ng hóa ��n: 

Thành Ti�n = S� L��ng * Giá Bán 

 

j) Cho bi�t hóa ��n có thành ti�n l�n nh�t: 
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Câu 5: Hãy t�o Main/Sub Form theo m�u: 

 

Yêu c�u: 

a) Thi�t k�, trình bày giao di�n nh� Hình trên. 
b) T�o ô tính toán T�ng Lo�i Thu�c và T�ng Ti�n Hóa ��n. 
c) Các nút l�nh ���c t�o b�ng Macro và nút In báo cáo dùng �� in ra Report Câu 6.  
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Câu 6: Hãy t�o báo bi�u (Report) theo m�u sau �ây: 

(Trên �ây là 1 ph�n c�a báo cáo) 

Yêu c�u: 

a) Thi�t k�, trình bày nh� Hình trên: Báo cáo bán l� thu�c. 

b) Report ���c ng�t nhóm theo Nhóm thu�c. 

c) Tính T�ng C�ng Theo Nhóm. 
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