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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

  

 



LỜI GIỚI THIỆU 

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL), có tiền thân là SEQUEL, là một ngôn ngữ được IBM 

phát triển và sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu thử nghiệm có tên là System/R vào năm 

1974, chính thức được ANSI/ISO công nhận là một chuẩn ngôn ngữ sử dụng trong cơ sở 

dữ liệu quan hệ vào năm 1986. Cho đến hiện nay, SQL đã được sử dụng phổ biển trong 

các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại và có vai trò quan trọng trong những hệ thống 

này. 

Trong giáo trình này, tôi không có tham vọng đề cập đến mọi khía cạnh của SQL mà 

chỉ mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu tương đối đầy đủ về các câu lệnh thường được sử 

dụng trong SQL.  

Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server chia thành 6 chương với nội dung như 

sau: 

 Chương 1 Trình bày hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Mô tả cách thức quản 

trị trên hệ CSDL SQL. Trình bày cách thức quản trị và bảo mật trên SQL server. 

 Chương 2 được dành để bàn luận đến các khái niệm, bảng, khóa chính, khóa 

ngoại, mối quan hệ giữa các bảng. Trình bày được cú pháp của câu lệnh T-SQL. Vận 

dụng được cú pháp của câu lệnh T-SQL như tạo bảng, tạo khóa chính và khóa ngoại. 

 Chương 3 Trình bày mục đích kiểm tra các ràng buộc. Phân biệt các khái niệm và 

cú pháp của các ràng buộc. Thực hiện được các câu lệnh kiểm tra ràng buộc. Trình bày 

được cú pháp sửa đổi định nghĩa bảng và khung nhìn. Vận dụng được các cú pháp câu 

lệnh tạo ràng buộc, sửa đổi định nghĩa bảng, xóa bảng, cách tạo, xóa, sửa khung nhìn 

 Trình bày được khái niệm và cú pháp câu lệnh truy xuất dữ liệu Select. Vận dụng 

cú pháp câu  lệnh truy xuất dữ liệu Select vào bài tập. Phân biệt được các dạng thống kê 

dữ liệu. Vận dụng câu lệnh truy vấn con vào yêu cầu bài tập. Mô tả được cách bổ sung, 

cập nhật và xoá dữ liệu. Sử dụng các cú pháp câu lệnh để viết được các lệnh thực hiện 

thêm, cập nhật và xóa dữ liệu vào yêu cầu bài tập. Sử dụng các cú pháp câu lệnh để viết 

được các lệnh gom nhóm thống kê dữ liệu được đề cập đến trong chương 4. 

 Nội dung của chương 5 liên quan đến việc trình bày khái niệm và các bước thực 

hiện Import/Export, Backup/Restore, Detach/ Attach. Vận dụng các bước thực hiện về 

sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. 

Trong chương cuối cùng, chương 6, giới thiệu đến sinh viên một số vấn đề liên quan 

đến khái niệm và câu lệnh về thủ tục lưu trữ, hàm, trigger. Vận dụng cú pháp câu lệnh về 

thủ tục lưu trữ, hàm, trigger 

Ngoài 6 chương trên, phần phụ lục ở cuối giáo trình đề cập đến cơ sở dữ liệu mẫu 

được sử dụng trong hầu hết các ví dụ và một số hàm thường được sử dụng trong hệ quản 

trị SQL Server để sinh viên tiện trong việc tra cứu. 



 

Tôi hi vọng rằng giáo trình này sẽ thực sự có ích đối với sinh viên. Tôi rất mong nhận 

được sự cổ vũ và những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và sinh viên. Cuối cùng, 

xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô, đồng nghiệp và các bạn sinh viên đã động viên và 

giúp đỡ tôi hoàn thành giáo trình này. 

…………., ngày……tháng……năm……… 

 Chủ biên 

Võ Đào Thị Hồng Tuyết
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CHƯƠNG 1: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL 

Giới thiệu: hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 

Mục tiêu: Trình bày hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Mô tả cách thức quản trị 

trên hệ CSDL SQL. Trình bày cách thức quản trị và bảo mật trên SQL server. 

1.1. Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 

SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational DataBase 

Management System- RDBMS) sử dụng các lệnh giao chuyển Transaction-SQL để 

trao đổi dữ liệu giữa Client Computer và Server Computer. 

1.1.1. SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ 

SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ hỏi có cấu trúc), là công cụ 

sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. 

SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ 

sở dữ liệu quan hệ. 

Tên gọi ngôn ngữ hỏi có cấu trúc phần nào làm chúng ta liên tưởng đến một công 

cụ (ngôn ngữ) dùng để truy xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. Thực sự mà nói, khả 

năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù đây là mục đích 

ban đầu khi SQL được xây dựng nên và truy xuất dữ liệu vẫn còn là một trong những 

chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng 

mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: 

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

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

liệu. 

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

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

liệu. 

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

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

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

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

cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống. 

Như vậy, có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các 

hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song 

các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình 

nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu. 
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Khác với các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++, Java,... SQL là ngôn ngữ 

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

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

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

SQL Server có một số đặc tính sau: 

- Cho phép quản trị một hệ CSDL lớn (lên đến vài tega byte), có tốc độ xử lý dữ 

liệu nhanh đáp ứng yêu cầu về thời gian. 

- Cho phép nhiều người cùng khai thác trong một thời điểm đối với một CSDL và 

toàn bộ quản trị CSDL (lên đến vài chục ngàn user). 

- Có hệ thống phân quyền bảo mật tương thích với hệ thống bảo mật của công 

nghệ NT (Network Technology), tích hợp với hệ thống bảo mật của Windows 

NT hoặc sử dụng hệ thống bảo vệ độc lập của SQL Server. 

- Hỗ trợ trong việc triển khai CSDL phân tán và phát triển ứng dụng trên Internet 

- Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác dùng xây dựng các 

ứng dụng đặc thù (Visual Basic, C, C++, ASP, ASP.NET, XML,...). 

- Sử dụng câu lệnh truy vấn dữ liệu Transaction-SQL (Access là SQL, Oracle là 

PL/SQL). 

Một số tính năng cơ bản: 

- Dễ cài đặt 

- Hỗ trợ mô hình Client/Server. 

Thích hợp trên các hệ điều hành Windows. 

- Hoạt động với nhiều giao thức truyền thông. 

- Hỗ trợ dịch vụ Data Warehousing. 

- Thích hợp với chuẩn ANSI/ISO SQL-92. 

- Hỗ trợ nhân bản dữ liệu. 

- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm Full-Text. 

- Sách trợ giúp- Book Online. 

1.1.2. Mô hình hoạt động của SQL Server trên mạng máy tính 

Mô hình chung SQL Server trên mạng 

SQL Server là hệ quản trị CSDL hoạt động trên mạng, có thể thực hiện trao đổi dữ 

liệu theo nhiều mô hình mạng khác nhau, nhiều giao thức và phương thức truyền tin 

khác nhau. 
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Hình 1. 1 Mô hình SQL trên mạng 

- Kết nối trên Desktop: Có thể trên cùng máy tính với SQL Server hoặc kết nối 

qua mạng nội bộ. 

- Kết nối qua mạng diện rộng: Thông qua đường truyền mạng xa kết nối đến 

SQL Server. 

- Kết nối qua mạng Internet: Các ứng dụng kết nối thông qua máy chủ Internet, 

dịch vụ IIS thực hiện ứng dụng trên Internet (ASP, JSP, ASP.net,…) 

Mô hình Desktop. 

 

Hình 1. 2 Mô hình Desktop 

Nếu xét trên một máy Desktop sơ đồ kết nối trao đổi dữ liệu được thể hiện như sau: 
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Trên một Desktop có thể có nhiều ứng dụng, mỗi ứng dụng có thể thực hiện thao tác 

với nhiều CSDL. 

Mô hình Client/Server. 

Nếu xét theo mô hình client/server, ứng dụng trao đổi với SQL Server theo sơ đồ 

sau: 

 

Hình 1. 3 Mô hình Client Server (a) 

Như sơ đồ trên nhận thấy SQL Server cho phép các ứng dụng kết nối theo các 

phương thức sau: OLE DB, ODBC, DB-Library, Embedded SQL, đây là các phương 

thức kết nối hữu ích cho những nhà phát triển ứng dụng. 

Nếu xem xét cụ thể hơn ta có thể xem sơ đồ sau: 

 

Hình 1. 4 Mô hình Client Server (b) 
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SQL Server có thể thực hiện trao đổi dữ liệu với các ứng dụngt heo nhiều giao thực 

truyền tin khác nhau (TCP/IP, NetBeUI, Names Pipes,…), các ứng dụng có thể sử 

dụng nhiều phương thức kết nối khác nhau (OLE DB, ODBC, DB-Library). 

Mô hình kết nối ứng dụng trên mạng Internet. 

Nếu xét riêng các ứng dụng kết nối với SQL Server trên mạng Internet, các máy chủ 

SQL Server sẽ được quản lý thông qua các hệ thống máy chủ mạng, hệ điều hành 

mạng, các ứng dụng (COM+, ASP, IIS) sẽ thông qua máy chủ mạng kết nối đến SQL 

Server, mô hình này có thể áp dụng cho các mạng nội bộ, diện rộng, ứng dụng được 

khai thác trên trình duyệt Internet Browser.  

 

 

Hình 1. 5 Mô hình kết nối ứng dụng trên mạng Internet 

1.1.3. Các thành phần của SQL SERVER 

SQL Server được cấu thành bởi nhiều thành phần khác nhau, các thành phần có mối 

quan hệ trong một hệ thống, phối hợp với nhau để tạo thành một giải pháp hoàn chính, 

nâng cao hiệu quả quản trị, phân tích, lưu trữ dữ liệu. 
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Hình 1. 6 Mô hình các thành phần SQL Server 

Relational DataBase Engine. 

Đây là một engine có khả năng chứa dữ liệu dưới nhiều quy mô khác nhau, theo 

dạng bảng, hỗ trợ nhiều phương thức kết nối ADO, OLE DB, ODBC. 

Replication. 

Là công cụ dùng nhân bản dữ liệu, bạn có thể tạo một Server khác với bộ dữ liệu 

giống bộ dữ liệu trên Server chính. Công cụ tạo cơ chế tự đồng bộ dữ liệu giữa Server 

chính và Server nhân bản. Mục đích của việc tạo Server nhân bản là giảm tải cho 

Server chính, nâng cao hiệu quả phục vụ với số lượng người, phiên giao dịch lớn. 

Data Transformation Service – DTS. 

Là công cụ giúp bạn chuyển dữ liệu giữa các Server quản trị CSDL khác nhau, DTS 

có thể chuyển dữ liệu từ SQL Server sang Oracle, Access, DB,… trước khi chuyển dữ 

liệu DTS định dạng kiểu dữ liệu để chuyển sang hệ quản trị CSDL khác. 

Analysis service. 

Là công cụ giúp khai thác phân tích dữ liệu, hay khai phá dữ liệu theo phương thức 

đa chiều. Từ một tập dữ liệu sẵn có bạn có thể khai phá rồi từ đó đưa ra những nhận 

định, phân tích, đánh giá và dự đoán theo lĩnh vực nào đố, mỗi chiều trong ngữ cảnh 

này được coi là một tiêu chí xem xét của dữ liệu. 
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English query. 

Đây là công cụ tra cứu dữ liệu bằng tiếng anh, cú pháp có thể sử dụng theo văn 

phạm tiếng anh thông thường. 

SQL Server tools. 

Là bộ công cụ cung cấp giao diện cho người quản trị như Enterprise amanger, 

Query Analyzer ,…SQL Server sau khi cài đặt SQL Server gồm những thành phần cơ 

bản trong group như sau: 

 

Hình 1. 7 SQL Server tools 

1.1.4. Vai trò của SQL 

Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó không thể tồn tại độc 

lập. SQL thực sự là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất hiện trong các hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu với vai trò ngôn ngữ và là công cụ giao tiếp giữa người sử dụng 

và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.Trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL 

có những vai trò như sau 

- SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng thông 

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

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

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

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

ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu 

- SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ 

sở dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ dữ 

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

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

thống cơ sở dữ liệu khách/chủ, SQL được sử dụng như là công cụ để giao tiếp 

giữa các trình ứng dụng phía máy khách với máy chủ cơ sở dữ liệu. 
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- SQL là ngôn ngữ truy cập dữ liệu trên Internet: Cho đến nay, hầu hết các 

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

ngôn ngữ để tương tác với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. 

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

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

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

1.2. Quản trị CSDL trên SQL server  

1.2.1 Cấu trúc cơ sở dữ liệu 

Hệ quản trị CSDL như DBase hoặc Access, với hệ quản trị CSDL mỗi cơ sở dữ liệu 

khi sử dụng (thực hiện mở CSDL) sẽ mở trực tiếp từ tập tin chứa CSDL, tập tin chứa 

CSDL sẽ có một tập tin chính (ví dụ *.dbf hoặc *.mdb) và tập tin phụ nhưng khi ta 

thao tác ta chỉ cần quan tâm đến tập tin chính. Nên trong các ứng dụng thông thường ta 

thường dùng các thao tác mở (open) để mở tập tin chính chứa CSDL và đóng (close) 

đóng tập tin chính chứa CSDL mà không cần quan tâm đến việc đã kết nối đến CSDL 

chưa (không có phương thức kết nối). 

SQL Server quản lý trực tiếp các CSDL, danh sách mỗi Server sẽ gồm danh sách 

các tên CSDL, tên các CSDL là duy nhất, không trùng nhau. Mỗi CSDL SQL Server 

sẽ quản lý các cấu trúc vật lý của nó. Chính từ cách thức quản lý như trên mà việc 

quản trị cơ sở dữ liệu có một số đặc điểm sau: 

- Để Client khai thác CSDL trước hết phải thực hiện kết nối đến Server quản trị 

CSDL đó. 

- Chỉ thực hiện khai thác với các CSDL có tên trong danh sách các CSDL mà 

Server quản lý. 

- Không có các phương thức mở CSDL trực tiếp từ tập tin như Dbase hoặc 

Access. 

- Khi đã kết nối đến Server, Client chỉ thực hiện được quyền khai thác theo quy 

định đã định sẵn trong CSDL (phân quyền trong CSDL). 

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server lưu trữ theo 2 phần: phần dữ liệu (gồm một tập tin 

bắt buộc *.mdf và các tập tin phụ *.ndf) và phần nhật ký (*.ldf). Như vậy một cơ sở dữ 

liệu có ít nhất 2 tập tin. 

Cấu trúc logic trong CSDL gồm các table, view và các object khác. Sau đây là cấu 

trúc một CSDL. 
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Hình 1. 8 Cấu trúc cơ sở dữ liệu 

Sơ đồ quản trị cơ sở dữ liệu của SQL Server. 

 

Hình 1. 9 Sơ đồ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 

Cơ sở dữ liệu trong SQL Server chia thành 2 loại: Cơ sở dữ liệu hệ thống (do SQL 

Server sinh ra khi cài đặt) và cở sở dữ liệu người dùng (do người dùng tạo ta). 

Cơ sở dữ liệu hệ thống gồm: 

- Master: Lưu trữ các thông tin login account, cấu hình hệ thống, thông tin quản 

trị các CSDL, là CSDL quan trọng nên thường được sao lưu để bảo đảm an toàn 

cho hệ thống. 

- Tempdb: Chứa các table tạm thời và các thủ tục được lưu trữ tạm thời. Các 

table và thủ tục nói trên được lưu trữ trong CSDL này phục vụ cho các user. 

- Model: Được sử dụng khi template được sử dụng cho các CSDL được tạo 

trên một hệ thống. 

- Msdb: Sử dụng bởi SQL Agent. 

Tập tin của các CSDL nói trên như sau: 
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Bảng 1. 1 Tập tin của CSDL SQL 

Tập tin CSDL Tên tập tin vật lý 

master primary data Master.mdf 

master log Mastlog.ldf 

tempdb primary data Tempdb.mdf 

tempdb log Templog.ldf 

model primary data Model.mdf 

model log Modellog.ldf 

msdb primary data Msdbdata.mdf 

msdb log Msdblog.ldf 

Cấu trúc vật lý của CSDL. 

Như các cấu trúc các CSDL hệ quản trị CSDL thông thường (Dbase, Access), SQL 

Server cũng quản lý tập tin dữ liệu của CSDL ở dạng vật lý theo trang (page) và phân 

đoạn (extent). 

Page. 

SQL Server quản lý một page có kích thước là 8KB, như vậy 1MB có 128 page, 

trong mỗi trang có 96 byte chứa thông tin của trang. Có 8 kiểu page như sau: 

Bảng 1. 2 Các kiểu Page 

Tên Nội dung 

Data Chứa tất cả các kiểu dữ liệu loại trừ text, ntext và 

image 

Index Các khóa Index. 

Text/Image Text, ntext, and image data. 

Global Allocation Map, 

Secondary Global Allocation 

Map 

Chứa các thông tin định vị của các extent. 

Page Free Space Chứa thông tin khoảng trống của page. 

Index Allocation Map Chứa các thông tin về Extent đã sử dụng cho Index 

và Page. 

Bulk Changed Map Chứa thông thông tin về các lệnh BACKUP LOG. 

Differential Changed Map Chứa các thông tin lệnh BACKUP DATABASE. 

Đối với các tập tin nhật ký (*.ldf), các bản ghi được ghi lại liên tục, không phân 

trang. 
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Hình 1. 10 tập tin nhật ký (*.ldf) 

Dữ liệu trong một trang sẽ bắt đầu lưu trữ từ sau phần thông tin Header, và lưu trữ 

liên tiếp, mỗi hàng có kích thước tối đa là 8060byte. Riêng đối với dữ liệu kiểu text, 

ntext, image đây là kiểu dữ liệu phức tạp và có kích thước lơn, SQL Server sẽ có chiến 

lược quản lý khác, phân tran riêng nhằm tăng hiệu quả truy vấn dữ liệu. 

Dữ liệu trong SQL Server được lưu trữ trên đĩa và tạo chỉ mục Index theo cấu trúc 

dữ liệu kiểu B-Tree Plus (có thể tham khảo thêm trong những nội dung cấu trúc dữ liệu 

nâng cao). 

Extent. 

Extent là đơn vị dùng chứa các table và index, mỗi extent có 8 page hay 64KB. 

SQL Server có 2 kiểu extent: 

- Uniform: Chỉ dùng lưu trữ cho một đối tượng,. 

- Mixform: Có thể dùng lưu trữ 8 đối tượng. 

Cấu trúc Extent như sau: 

 

Hình 1. 11 Cấu trúc Extent 
File 

Tập tin lưu trữ một CSDL trong SQL Server có 3 loại. 
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Primary data file: Là file chính lưu trữ dữ liệu (*.mdf = Master Data File), mỗi 

CSDL có một file primary, lưu trữ điểm bắt đầu của một CSDL và các điểm kết nối 

đến các file lưu trữ tiếp theo (sencondary). 

Secondary data file: Là tập tin lưu trữ dữ liệu sau Primary data file, một CSDL có 

thể có nhiều tập tin sencondary. Loại tập tin này cho phép một CSDL có thể phân tán 

dữ liệu ở nhiều nơi trên máy tính hoặc trên mạng. 

Log file: Là loại tập tin lưu trữ thông tin nhật ký của CSDL. 

Giả sử tạo một CSDL có tên MyDB, thông thường hệ thống ngầm định các tập tin 

như sau: 

 

Hình 1. 12 tập tin lưu trữ một CSDL trong SQL Server 

Các tập tin lưu trữ dữ liệu phân thành từng trang, các trang đánh số id liên tiếp theo 

từng file:  

 
Hình 1. 13 Tập tin lưu trữ dữ liệu phân thành từng trang 

File group. 

SQL Server sử dụng công cụ file group để giúp người dùng dễ dàng quản lý file, 

các file lưu trữ dữ liệu của một CSDL có thể nhóm thành từng nhóm, gồm 2 kiểu 

nhóm chính: 
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- Primary: Là nhóm bắt buộc có, dùng xác định cho file primary (*.mdf) và 

những file khác. 

- User-defined: Nhóm do người dùng tạo ta, tự đặt tên để dễ quản lý. 

1.2.2. Tạo cơ sở dữ liệu. 

Theo lý thuyết cơ sở dữ liệu, trước khi tạo CSDL ta phải thực hiện phân tích các 

thông tin liên quan mục đích sử dụng CSDL cho ài toán của mình: Tên CSDL, các 

table, ràng buộc,… tuân theo các chuẩn CSDL (phần này sẽ bàn kỹ trong bài sau) 

Trong các thao tác với CSDL và đối tượng khác sẽ gồm 2 phần: Phần thao tác theo 

công cụ wizard và câu lệnh T-SQL. 

Tạo theo công cụ: 

- Vào Enterprise Manager -> Databases. 

 

Hình 1. 14 Database 

- Nhấn nút phải chuột/hoặc menu Action -> New Database… 

 

Hình 1. 15 Tạo database mới 

- Nhập tên CSDL. 

 

 

Hình 1. 16 Nhập tên CSDL 

- Xác định tên logic, tên vật lý, tên nhóm của tập tin và các tham số khác. 
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Hình 1. 17 Xác định tên logic, tên vật lý, tên nhóm của tập tin 

- Xác định tên logic, vật lý, tham số khác tập tin nhật ký. 

 

Hình 1. 18 Xác định tên logic, vật lý, tham số khác tập tin nhật ký. 

 
Tạo theo câu lệnh. 
USE master GO 

CREATE DATABASE 

QLTV ON 

( NAME = Sales_dat, 

FILENAME ='c:\program files\microsoft sql 

server\mssql\data\qltv_dat.mdf', 

SIZE = 10, 

MAXSIZE = 50, FILEGROWTH = 5 ) 

LOG ON 

( NAME = 'Sales_log',FILENAME='c:\program files\microsoft sql 

server\mssql\data\qltv_log.ldf', 
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SIZE = 5MB, MAXSIZE = 25MB, FILEGROWTH = 5MB ) 

GO 

- Nhấn F5 hoặc nút thực hiện. 

Khi tạo CSDL mới thì phải đứng ở vị trí CSDL Master, khi muốn thực hiện lệnh với 

một CSDL cụ thể đã có nào đó phải chọn vào CSDL đó và thực hiện lệnh. 

Trong đoạn lệnh trên lệnh User Master thực hiện chọn CSDL Master bằng câu lệnh; 

lệnh Use xác định CSDL thực hiện. 

Lệnh Go xác định câu lệnh kết thúc và bắt đầu câu lệnh khác, câu lệnh được hiểu là 

dòng lệnh. Trong lệnh T-SQL một số lệnh khác nhau vẫn có thể nằm trên một dòng 

lệnh nên trong một số tình huống kich bản câu lệnh không cần sử dụng lệnh Go. 

Xóa cơ sở dữ liệu. 

Xóa theo công cụ. 

- Chọn vào CSDL. 

- Nhấn nút phải chuột -> Delete. 

 

Hình 1. 19 Xoá CSDL 

- Chọn Yes. 

Xóa theo câu lệnh. 

Sử dụng lệnh Drop Database: Drop Database QLTV 

Sửa tham số. 

Sửa theo công cụ. 

- Chọn CSDL. 

- Nhấn nút phải chuột 
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- Chọn Properties 

 
Hình 1. 20 Sửa tham số cơ sở dữ liệu 

- Thay đổi tham số khi cần thiết: 

+ Restrict access: Ngăn truy nhập. 

+ Read only: Đặt thuộc tính chỉ đọc. 

Sửa theo câu lệnh. 

- Sử dụng câu lệnh Alter Database, ví dụ sau thực hiện thêm tập tin secondary 

vào CSDL. 

ALTER DATABASE QLTV 

ADD FILE 

( 

NAME = QLTV_newfile, 

FILENAME = 'c:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL\Data\newf.ndf', 

SIZE = 5MB, MAXSIZE = 100MB, FILEGROWTH = 5MB 

) 

GO 

Sửa tham số dựa vào thủ tục hệ thống sp_dboption: 

- Sửa đổi thuộc tính read only: 

USE master 

EXEC sp_dboption 'qltv', 'read only', 'TRUE' 

- Sửa thuộc tính autoshring 

USE master 

EXEC sp_dboption 'qltv', autoshring, TRUE 

-  Sửa thuộc tính single user: 
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USE master 

EXEC sp_dboption 'qltv', single_user 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

1. Microsoft SQL Server thuộc loại phần mềm nào? 

2. Microsoft SQL Server sử dụng Transaction – SQL để làm gì? 

3. Microsoft SQL Server sử dụng Transaction – SQL cung cấp cách tổ chức dữ liệu 

bằng cách nào? 

4. Người quản trị CSDL truy cập Server trực tiếp để thựchiện việc gì? 

5. Người dùng truy cập dữ liệu trên Server như thế nào? 

6. Đặc tính của SQL là gì? 

7. Công cụ dùng nhân bản dữ liệu, có thể tạo một Server khác với bộ dữ liệu giống 

bộ dữ liệu trên Server chính là? 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SQL 

Giới thiệu: Tổng quan về SQL 

Mục tiêu: Trình bày được các khái niệm, bảng, khóa chính, khóa ngoại, mối quan hệ 

giữa các bảng. Trình bày được cú pháp của câu lệnh T-SQL. Vận dụng được cú pháp 

của câu lệnh T-SQL như tạo bảng, tạo khóa chính và khóa ngoại vào yêu cầu bài tập 

2.1. Giới thiệu về SQL 

SQL, viết tắt của Structured Query Language (ngôn ngữ hỏi có cấu trúc), là công cụ 

sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu đuợc lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. 

SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ 

sở dữ liệu quan hệ. 

Tên gọi ngôn ngữ hỏi có cấu trúc phần nào làm chúng ta liên tưởng đến một công 

cụ (ngôn ngữ) dùng để truy xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu. Thực sự mà nói, khả 

năng của SQL vượt xa so với một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc dù đây là mục đích 

ban đầu khi SQL được xây dựng nên và truy xuất dữ liệu vẫn còn là một trong những 

chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng để điều khiển tất cả các chức năng 

mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng bao gồm: 

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

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

liệu. 

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

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

liệu. 

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

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

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

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

cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống. 

Như vậy, có thể nói rằng SQL là một ngôn ngữ hoàn thiện được sử dụng trong các 

hệ thống cơ sở dữ liệu và là một thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. Mặc dù SQL không phải là một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,... song 

các câu lệnh mà SQL cung cấp có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình 

nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu. 

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

có tính khai báo. Với SQL, người dùng chỉ cần mô tả các yêu cầu cần phải thực hiện 
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trên cơ sở dữ liệu mà không cần phải chỉ ra cách thức thực hiện các yêu cầu như thế 

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

2.2. Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ  

2.2.1. Mô hình dữ liệu quan hệ 

Mô hình dữ liệu quan hệ được Codd đề xuất năm 1970 và đến nay trở thành mô 

hình được sử dụng phổ biến trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại. Nói một 

cách đơn giản, một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu trong đó tất cả dữ liệu 

được tổ chức trong các bảng có mối quan hệ với nhau. Mỗi một bảng bao gồm các 

dòng và các cột: mỗi một dòng được gọi là một bản ghi (bộ) và mỗi một cột là một 

trường (thuộc tính). 

2.2.2. Bảng (Table) 

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, bảng là đối tượng được sử dụng để tổ chức và lưu trữ 

dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều bảng và mỗi bảng được xác định duy nhất 

bởi tên bảng. Một bảng bao gồm một tập các dòng và các cột: mỗi một dòng trong 

bảng biểu diễn cho một thực thể (trong hình 2.1, mỗi một dòng trong bảng SINHVIEN 

tương ứng với một sinh viên); và mỗi một cột biểu diễn cho một tính chất của thực thể 

(chẳng hạn cột NGAYSINH trong bảng SINHVIEN biểu diễn cho ngày sinh của các 

sinh viên được lưu trữ trong bảng). 

 
Hình 2. 1 Bảng 

Như vậy, liên quan đến mỗi một bảng bao gồm các yếu tố sau: 

- Tên của bảng: được sử dụng để xác định duy nhất mỗi bảng trong cơ sở dữ 

liệu. 

- Cấu trúc của bảng: Tập các cột trong bảng. Mỗi một cột trong bảng được xác 

định bởi một tên cột và phải có một kiểu dữ liệu nào đó (chẳng hạn cột 

NGAYSINH trong bảng SINHVIEN ở hình 1.1 có kiểu là DATETIME). Kiểu dữ 
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liệu của mỗi cột qui định giá trị dữ liệu có thể được chấp nhận trên cột đó. 

- Dữ liệu của bảng: Tập các dòng (bản ghi) hiện có trong bảng. 

2.2.3. Khoá của bảng 

Trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, mỗi một bảng phải có một hoặc một tập 

các cột mà giá trị dữ liệu của nó xác định duy nhất một dòng trong một tập các dòng 

của bảng. Tập một hoặc nhiều cột có tính chất này được gọi là khoá của bảng. 

Việc chọn khoá của bảng có vai trò quan trọng trong việc thiết kế và cài đặt các cơ 

sở dữ liệu quan hệ. Các dòng dữ liệu trong một bảng phải có giá trị khác nhau trên 

khoá. Bảng MONHOC trong hình dưới đây có khoá là cột MAMONHOC 

 

Hình 2. 2 Bảng Môn Học 

Một bảng có thể có nhiều tập các cột khác nhau có tính chất của khoá (tức là giá trị 

của nó xác định duy nhất một dòng dữ liệu trong bảng). Trong trường hợp này, khoá 

được chọn cho bảng được gọi là khoá chính (primary key) và những khoá còn lại được 

gọi là khoá phụ hay là khoá dự tuyển (candidate key/unique key). 

2.2.4. Mối quan hệ và khoá ngoài 

Các bảng trong một cơ sở dữ liệu không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ mật thiết 

với nhau về mặt dữ liệu. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua ràng buộc giá trị 

dữ liệu xuất hiện ở bảng này phải có xuất hiện trước trong một bảng khác. Mối quan 

hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu nhằm đàm bảo được tính đúng đắn và hợp lệ của 

dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

Trong hình 2.3, hai bảng LOP và KHOA có mối quan hệ với nhau. Mối quan hệ này 

đòi hỏi giá trị cột MAKHOA của một dòng (tức là một lớp) trong bảng LOP phải được 

xác định từ cột MAKHOA của bảng KHOA. 
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Hình 2. 3 Mối quan hệ giữa hai bảng LOP và KHOA trong cơ sở dữ liệu 

Mối quan hệ giữa các bảng trong một cơ sở dữ liệu thể hiện đúng mối quan hệ giữa 

các thực thể trong thế giới thực. Trong hình 1.3, mối quan hệ giữa hai bảng LOP và 

KHOA không cho phép một lớp nào đó tồn tại mà lại thuộc vào một khoa không có 

thật. 

Khái niệm khoá ngoài (Foreign Key) trong cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để 

biểu diễn mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Một hay một tập các cột trong một bảng 

mà giá trị của nó được xác định từ khóa chính của một bảng khác được gọi là khoá 

ngoài. Trong hình 1.3, cột MAKHOA của bảng LOP được gọi là khoá ngoài của bảng 

này, khoá ngoài này tham chiếu đến khoá chính của bảng KHOA là cột MAKHOA. 

2.3. Ngôn ngữ SQL 

2.3.1. Câu lệnh SQL 

Các câu lệnh thường được sử dụng nhất trong số các câu lệnh của SQL. Trong các 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, mặc dù các câu lệnh đều có cùng dạng và cùng 

mục đích sử dụng. Tuy nhiên, mỗi một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể có một số thay 

đổi nào đó.  

Bảng 2. 1 Câu lệnh SQL 

Câu lệnh Chức năng 

Thao tác dữ liệu 

SELECT Truy xuất dữ liệu 

INSERT Bổ sung dữ liệu 

UPDATE Cập nhật dữ liệu 

TRUNCATE Xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng 

Câu lệnh Chức năng 

Định nghĩa dữ liệu 

CREATE TABLE Tạo bảng 

DROP TABLE Xoá bảng 

ALTER TABLE Sửa đổi bảng 

CREATE VIEW Tạo khung nhìn 

ALTER VIEW Sửa đổi khung nhìn 

DROP VIEW Xoá khung nhìn 
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CREATE INDEX Tạo chỉ mục 

DROP INDEX Xoá chỉ mục 

CREATE SCHEMA Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu 

DROP SCHEMA Xoá lược đồ cơ sở dữ liệu 

CREATE PROCEDURE Tạo thủ tục lưu trữ 

ALTER PROCEDURE Sửa đổi thủ tục lưu trữ 

DROP PROCEDURE Xoá thủ tục lưu trữ 

Lập trình  

DECLARE Khai báo biến hoặc định nghĩa con trỏ 

OPEN Mở một con trỏ để truy xuất kết quả truy vấn 

FETCH Đọc một dòng trong kết quả truy vấn (sử dụng con trỏ) 

CLOSE Đóng một con trỏ 

EXECUTE Thực thi một câu lệnh SQL 

Các câu lệnh của SQL đều được bắt đầu bởi các từ lệnh, là một từ khoá cho biết 

chức năng của câu lệnh (chẳng hạn SELECT, DELETE, COMMIT). Sau từ lệnh là các 

mệnh đề của câu lệnh. Mỗi một mệnh đề trong câu lệnh cũng được bắt đầu bởi một từ 

khoá (chẳng hạn FROM, WHERE,...). 

Ví dụ 1: Câu lệnh: 

SELECT 

masv,hodem,ten 

FROM sinhvien 

WHERE malop=’C24102’ 

Dùng để truy xuất dữ liệu trong bảng SINHVIEN được bắt đầu bởi từ lệnh 

SELECT, trong câu lệnh bao gồm hai mệnh đề: mệnh đề FROM chỉ định tên của bảng 

cần truy xuất dữ liệu và mệnh đề WHERE chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu. 

2.3.2. Qui tắc sử dụng tên trong SQL 

Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên SQL được xác định thông qua tên của 

đối tượng. Tên của các đối tượng là duy nhất trong mỗi cơ sở dữ liệu. Tên được sử 

dụng nhiều nhất trong các truy vấn SQL và được xem là nền tảng trong cơ sở dữ liệu 

quan hệ là tên bảng và tên cột. 

Trong các cơ sở dữ liệu lớn với nhiều người sử dụng, khi ta chỉ định tên của một 

bảng nào đó trong câu lệnh SQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiểu đó là tên của bảng do 

ta sở hữu (tức là bảng do ta tạo ra). Thông thường, trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

này cho phép những người dùng khác nhau tạo ra những bảng trùng tên với nhau mà 

không gây ra xung đột về tên. Nếu trong một câu lệnh SQL ta cần chỉ đến một bảng do 

một người dùng khác sở hữu (hiển nhiên là phải được phép) thì tên của bảng phải được 

viết sau tên của người sở hữu và phân cách với tên người sở hữu bởi dấu chấm: 

tên_người_sở_hữu.tên_bảng 
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Một số đối tượng cơ sở dữ liệu khác (như khung nhìn, thủ tục, hàm), việc sử dụng 

tên cũng tương tự như đối với bảng. 

Ta có thể sử dụng tên cột một cách bình thường trong các câu lệnh SQL bằng cảch 

chỉ cần chỉ định tên của cột trong bảng. Tuy nhiên, nếu trong câu lệnh có liên quan đến 

hai cột trở lên có cùng tên trong các bảng khác nhau thì bắt buộc phải chỉ định thêm 

tên bảng trước tên cột; tên bảng và tên cột được phân cách nhau bởi dấu chấm. 

Ví dụ 2: Ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta thấy việc sử dụng tên bảng và tên cột 

trong câu lệnh SQL 

SELECT masv,hodem,ten,sinhvien.malop,tenlop 

FROM dbo.sinhvien,dbo.lop 

WHERE sinhvien.malop = lop.malop 

2.3.3. Kiểu dữ liệu 

Chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp các kiểu dữ liệu khác nhau để sử dụng trong các cơ 

sở dữ liệu dựa trên SQL và trong ngôn ngữ SQL. Dựa trên cơ sở các kiểu dữ liệu do 

chuẩn ANSI/ISO SQL cung cấp, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hiện nay có 

thể sử dụng các dạng dữ liệu khác nhau trong sản phẩm của mình.  

Bảng 2. 2 Một số kiểu dữ liệu thông dụng được sử dụng trong SQL 

Tên kiểu Mô tả 

CHAR (n) Kiểu chuỗi với độ dài cố định 

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

VARCHAR (n) Kiểu chuỗi với độ dài chính xác 

NVARCHAR (n) Kiểu chuỗi với độ dài chính xác hỗ trợ UNICODE 

INTEGER Số nguyên có giá trị từ -231 đến 231 - 1 

INT Như kiểu Integer 

TINYTINT Số nguyên có giá trị từ 0 đến 255. 

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

BIGINT Số nguyên có giá trị từ -263 đến 263-1 

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

DECIMAL (p,s) Tương tự kiểu Numeric 

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

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

MONEY Kiểu tiền tệ 

BIT Kiểu bit (có giá trị 0 hoặc 1) 

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

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

VARBINARY Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 8000 
bytes) 

IMAGE Dữ liệu nhị phân với độ dài chính xác (tối đa 
2,147,483,647 bytes) 

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

NTEXT Dữ liệu kiếu chuỗi với độ dài lớn và hỗ trợ UNICODE 
(tối đa 1,073,741,823 ký tự) 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng với kiểu dữ liệu được qui định cho các 

cột trong bảng 

CREATE TABLE NHANVIEN 

( 

MANV NVARCHAR(10)NOT NULL, 

HOTEN NVARCHAR(30) NOT NULL, 

GIOITINH BIT, 

NGAYSINH SMALLDATETIME, 

NOISINH NCHAR(50),  

HSLUONG DECIMAL(4,2), 

MADV INT 

) 

2.3.4. Giá trị NULL 

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

trị dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu có thể không xác định được. Một giá trị không 

xác định được xuất hiện trong cơ sở dữ liệu có thể do một số nguyên nhân sau: 

- Giá trị đó có tồn tại nhưng không biết. 

- Không xác định được giá trị đó có tồn tại hay không. 

- Tại một thời điểm nào đó giá trị chưa có nhưng rồi có thể sẽ có. 

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

Những giá trị không xác định được biểu diễn trong cơ sở dữ liệu quan hệ bởi các giá 

trị NULL. Đây là giá trị đặc biệt và không nên nhầm lẫn với chuỗi rỗng (đối với dữ 

liệu kiểu chuỗi) hay giá trị không (đối với giá trị kiểu số). Giá trị NULL đóng một vai 

trò quan trọng trong các cơ sở dữ liệu và hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ 

hiện nay đều hỗ trợ việc sử dụng giá trị này 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

Giả sử cần quản lý một cửa hàng bán sách. Mỗi cuốn sách phân biệt với nhau thông 

qua mã sách, mã sách xác định các thông tin: tên sách, tác giả, đơn giá, số lượng tồn. 

Mỗi cuốn sách chỉ thuộc về một nhóm sách. Một nhóm sách có thể có nhiều cuốn sách 

hoặc không có cuốn nào. Thông tin về nhóm sách: mã nhóm để phân biệt nhóm sách 

này với nhóm sách khác, tên nhóm. Khi có sách được bán, nhân viên lập hóa đơn để 

lưu trữ thông tin bán sách. Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn duy nhất xác định nhân 

viên lập hóa đơn và ngày lập hóa đơn. Mỗi nhân viên có một mã nhân viên duy nhất 

xác định các thông tin như họ lót, tên, phái, ngày sinh, địa chỉ. Mỗi hóa đơn có thể có 

một hoặc nhiều cuốn sách, mỗi cuốn sách có thể mua với số lượng bất kỳ.  

+ NhomSach(MaNhom  char(5), TenNhom nvarchar(25)) 

+ NhanVien(MaNV char(5), HoLot nvarchar(25), TenNV nvarchar(10), 

Phai  nvarchar(3), NgaySinh Smalldatetime, DiaChi nvarchar(40)) 

+ DanhMucSach(MaSach char(5), TenSach nvarchar(40), TacGia 

nvarchar(20), MaNhom char(5), DonGia Numeric(5), SLTon numeric(5)) 

+ HoaDon(MaHD char(5), NgayBan  SmallDatetime, MaNV char(5)) 

+ ChiTietHoaDon(MaHD  char(5), MaSach  char(5), SoLuong numeric(5)) 

1. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể, khóa chính, khóa ngoại và các ràng 

buộc toàn vẹn khác nếu có.  

2. Sử dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: CREATE TABLE để cài đặt cấu trúc 

bảng vào ngôn ngữ SQL 

Mô tả:  

Thực hiện lệnh CREATE TABLE với các ràng buộc về khóa chính, khóa 

ngoại để tạo các bảng tương ứng với các quan hệ  đã cho ở câu 1.  

Lưu ý: SV nên tạo các bảng có quan hệ 1 trước, sau đó đến bảng có quan hệ 

1-n, cuối cùng là bảng có quan hệ n-n. 
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CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU 

Giới thiệu:  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

Mục tiêu: Trình bày mục đích kiểm tra các ràng buộc. Phân biệt các khái niệm và cú 

pháp của các ràng buộc. Thực hiện được các câu lệnh kiểm tra ràng buộc. Trình bày 

được cú pháp sửa đổi định nghĩa bảng và khung nhìn. Vận dụng được các cú pháp câu 

lệnh tạo ràng buộc, sửa đổi định nghĩa bảng, xóa bảng, cách tạo, xóa, sửa khung nhìn 

theo yêu cầu bài tập. 

3.1. Các ràng buộc 

Bảng dữ liệu là cấu trúc có vai trò quan trọng nhất trong cơ sở dữ liệu quan hệ. 

Toàn bộ dữ liệu của cơ sở dữ liệu được tổ chức trong các bảng, những bảng này có 

thể là những bảng hệ thống được tạo ra khi tạo lập cơ sở dữ liệu, và cũng có thể là 

những bảng do người sử dụng định nghĩa. 

 
Hình 3. 1 Bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ 

Trong các bảng, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các dòng và cột. Mỗi một dòng là 

một bản ghi duy nhất trong bảng và mỗi một cột là một trường. Các bảng trong cơ sở 

dữ liệu được sử dụng để biểu diễn thông tin, lưu giữ dữ liệu về các đối tượng trong thế 

giới thực và/hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng. Bảng trong hình 3.1 bao gồm 10 

bản ghi và 4 trường là MAKHOA, TENKHOA, DIENTHOAI và TRUONGKHOA. 

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để định nghĩa một bảng dữ liệu mới 

trong cơ sở dữ liệu. Khi định nghĩa một bảng dữ liệu mới, ta cần phải xác định được 

các yêu cầu sau đây: 

- Bảng mới được tạo ra sử dụng với mục đích gì và có vai trò như thế nào trong 

cơ sở dữ liệu. 

- Cấu trúc của bảng bao gồm những trường (cột) nào, mỗi một trường có ý nghĩa 

như thế nào trong việc biểu diễn dữ liệu, kiểu dữ liệu của mỗi trường là gì và 

trường đó có cho phép nhận giá trị NULL hay không. 
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- Những trường nào sẽ tham gia vào khóa chính của bảng. Bảng có quan hệ  với 

những bảng khác hay không và nếu có thì quan hệ như thế nào. 

- Trên các trường của bảng có tồn tại những ràng buộc về khuôn dạng, điều kiện 

hợp lệ của dữ liệu hay không; nếu có thì sử dụng ở đâu và như thế nào. 

Câu lệnh CREATE TABLE có cú pháp như sau 

CREATE TABLE tên_bảng 

( 

tên_cột thuộc_tính_cột các_ràng_buộc 

[,... 

,tên_cột_n thuộc_tính_cột_n các_ràng_buộc_cột_n] 

[,các_ràng_buộc_trên_bảng] 

) 

Trong đó: 

Bảng 3. 1 Các thuộc tính của câu lệnh tạo bảng 

tên_bảng Tên của bảng cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và 

không được vượt quá 128 ký tự. 

tên_cột Là tên của cột (trường) cần định nghĩa, tên cột phải tuân theo 

qui tắc định danh và không được trùng nhau trong mỗi một 

bảng. Mỗi một bảng phải có ít nhất một cột. Nếu bảng có nhiều 

cột thì định nghĩa của các cột (tên cột, thuộc tính và các ràng 

buộc) phải phân cách nhau bởi dấu phẩy. 

thuộc_tính_cột Mỗi một cột trong một bảng ngoài tên cột còn có các thuộc tính 

bao gồm: 

- Kiểu dữ liệu của cột. Đây là thuộc tính bắt buộc phải có đối 

với mỗi cột. 

- Giá trị mặc định của cột: là giá trị được tự động gán cho cột 

nếu như người sử dụng không nhập dữ liệu cho cột một cách 

tường minh. Mỗi một cột chỉ có thể có nhiều nhất một giá trị 

mặc định. 

- Cột có tính chất IDENTITY hay không? tức là giá trị của cột 

có được tự động tăng mỗi khi có bản ghi mới được bổ sung hay 

không. Tính chất này chỉ có thể sử dụng đối với các trường 

kiểu số. 

- Cột có chấp nhận giá trị NULL hay không 

Ví dụ 1:  
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Khai báo định nghĩa cột STT có kiểu dữ liệu là int và cột có 

tính chất IDENTITY: stt INT IDENTITY 

hay định nghĩa cột NGAY có kiểu datetime và không cho phép 

chấp nhận giá trị: NULL: ngay DATETIME NOT NULL 

và định nghĩa cột SOLUONG kiểu int và có giá trị mặc định là 

0: soluong INT DEFAULT (0) 

các_ràng_buộc Các ràng buộc được sử dụng trên mỗi cột hoặc trên bảng nhằm 

các mục đích sau: 

- Quy định khuôn dạng hay giá trị dữ liệu được cho phép trên 

cột (chẳng hạn qui định tuổi của một học sinh phải lớn hơn 6 

và nhỏ hơn 20, số điện thoại phải là một chuỗi bao gồm 6 chữ 

số,...). Những ràng buộc kiểu này được gọi là ràng buộc 

CHECK 

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong một bảng và toàn vẹn 

tham chiếu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. Những loại ràng 

buộc này nhằm đảm bảo tính đùng của dữ liệu như: số chứng 

minh nhân dân của mỗi một người phải duy nhất, nếu sinh 

viên học một lớp nào đó thì lớp đó phải tồn tại,... Liên quan 

đến những loại ràng buộc này bao gồm các ràng buộc 

PRIMARY KEY (khoá chính), UNIQUE (khóa dự tuyển) và 

FOREIGN KEY (khoá ngoài) 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng NHANVIEN với các trường MANV 

(mã nhân viên), HOTEN (họ và tên), NGAYSINH (ngày sinh của nhân viên), 

DIENTHOAI (điện thoại) và HSLUONG (hệ số lương) 

CREATE TABLE nhanvien  

( 

manv NVARCHAR(10) NOT NULL,  

hoten NVARCHAR(50) NOT NULL, 

ngaysinh DATETIME NULL,  

dienthoai NVARCHAR(10) NULL, 

hsluong DECIMAL(3,2) DEFAULT (1.92) 

) 

Trong câu lệnh trên, trường MANV và HOTEN của bảng NHANVIEN không được 

NULL (tức là bắt buộc phải có dữ liệu), trường NGAYSINH và DIENTHOAI sẽ nhận 

giá trị NULL nếu ta không nhập dữ liệu cho chúng còn trường HSLUONG sẽ nhận giá 

trị mặc định là 1.92 nếu không được nhập dữ liệu. 
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Nếu ta thực hiện các câu lệnh dưới đây sau khi thực hiện câu lệnh trên để bổ sung 

dữ liệu cho bảng NHANVIEN 

INSERT INTO nhanvien  

VALUES('NV01','Le Van A','2/4/75','886963',2.14) 

INSERT INTO nhanvien(manv,hoten) 

VALUES('NV02','Mai Thi B') 

INSERT INTO nhanvien(manv,hoten,dienthoai) 

VALUES('NV03','Tran Thi C','849290') 

Dữ liệu trong bảng NHANVIEN như sau: 

 
Hình 3. 2 Dữ liệu bảng Nhân Viên 

3.1.1 Ràng buộc CHECK 

Ràng buộc CHECK được sử dụng nhằm chỉ định điều kiện hợp lệ đối với dữ liệu. 

Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu trên bảng (INSERT, UPDATE), những ràng buộc này 

sẽ được sử dụng nhằm kiểm tra xem dữ liệu mới có hợp lệ hay không. 

Ràng buộc CHECK được khai báo theo cú pháp như sau: 

[CONSTRAINT tên_ràng_buộc]  

CHECK (điều_kiện) 

Trong đó, điều_kiện là một biểu thức logic tác động lên cột nhằm qui định giá trị 

hoặc khuôn dạng dữ liệu được cho phép. Trên mỗi một bảng cũng như trên mỗi một 

cột có thể có nhiều ràng buộc CHECK. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây tạo bảng DIEMTOTNGHIEP trong đó qui định giá trị 

của cột DIEMVAN và DIEMTOAN phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 

10. 

CREATE TABLE diemtotnghiep 

( 

hoten NVARCHAR(30) NOT NULL, 

ngaysinh DATETIME, 

diemvan DECIMAL(4,2) 

CONSTRAINT chk_diemvan 

CHECK(diemvan>=0 AND diemvan<=10), 

diemtoan DECIMAL(4,2) 
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CONSTRAINT chk_diemtoan 

CHECK(diemtoan>=0 AND diemtoan<=10), 

) 

Như vậy, với định nghĩa như trên của bảng DIEMTOTNGHIEP, các câu lệnh dưới 

đây là hợp lệ: 

INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan,diemtoan) 

VALUES('Le Thanh Hoang',9.5,2.5) 

INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan) 

VALUES('Hoang Thi Mai',2.5) 

còn câu lệnh dưới đây là không hợp lệ: 

INSERT INTO diemtotnghiep(hoten,diemvan,diemtoan) 

VALUES('Tran Van Hanh',6,10.5) 

Do cột DIEMTOAN nhận giá trị 10.5 không thoả mãn điều kiện của ràng buộc 

Trong ví dụ trên, các ràng buôc được chỉ định ở phần khai báo của mỗi cột. Thay vì 

chỉ định ràng buộc trên mỗi cột, ta có thể chỉ định các ràng buộc ở mức bảng bằng 

cách khai báo các ràng buộc sau khi đã khai báo xong các cột trong bảng. 

Ví dụ 2:  

CREATE TABLE lop ( 

malop   NVARCHAR(10)   NOT NULL ,  

tenlop NVARCHAR(30) NOT NULL, 

khoa SMALLINT NULL , 

hedaotao NVARCHAR(25) NULL, 

namnhaphoc INT NULL , 

makhoa NVARCHAR(5), 

CONSTRAINT chk_lop 

CHECK (namnhaphoc<=YEAR(GETDATE()) AND 

hedaotao IN ('chính quy','tại chức')) 

) 

3.1.2. Ràng buộc PRIMARY KEY 

Ràng buộc PRIMARY KEY được sử dụng để định nghĩa khoá chính của bảng. 

Khoá chính của một bảng là một hoặc một tập nhiều cột mà giá trị của chúng là duy 

nhất trong bảng. Hay nói cách khác, giá trị của khoá chính sẽ giúp cho ta xác định  

được duy nhất một dòng (bản ghi) trong bảng dữ liệu. Mỗi một bảng chỉ có thể có duy 

nhất một khoá chính và bản thân khoá chính không chấp nhận giá trị NULL. Ràng 

buộc PRIMARY KEY là cơ sở cho việc đảm bảo tính toàn vẹn thực thể cũng như toàn 

vẹn tham chiếu. 
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Để khai báo một ràng buộc PRIMARY KEY, ta sử dụng cú pháp như sau: 

[CONSTRAINT tên_ràng_buộc] 

PRIMARY KEY [(danh_sách_cột)] 

Nếu khoá chính của bảng chỉ bao gồm đúng một cột và ràng buộc PRIMARY KEY 

được chỉ định ở mức cột, ta không cần thiết phải chỉ định danh sách cột sau từ khoá 

PRIMARY KEY. Tuy nhiên, nếu việc khai báo khoá chính được tiến hành ở mức bảng 

(sử dụng khi số lượng các cột tham gia vào khoá là từ hai trở lên) thì bắt buộc phải chỉ 

định danh sách cột ngay sau từ khóa PRIMARY KEY và tên các cột được phân cách 

nhau bởi dấu phẩy. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng SINHVIEN với khoá chính là MASV 

CREATE TABLE sinhvien ( 

masv NVARCHAR(10) 

CONSTRAINT pk_sinhvien_masv PRIMARY KEY, 

hodem NVARCHAR(25) NOT NULL , 

ten NVARCHAR(10) NOT NULL , 

ngaysinh DATETIME, 

gioitinh BIT, 

noisinh NVARCHAR(255), 

malop NVARCHAR(10) 

) 

Với bảng vừa được tạo bởi câu lệnh ở trên, nếu ta thực hiện câu lệnh: 

INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop) 

VALUES('0261010001','Lê Hoàng 

Phương','Anh',0,'C26101') 

một bản ghi mới sẽ được bổ sung vào bảng này. Nhưng nếu ta thực hiện tiếp 

câu lệnh: INSERT INTO 

sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop) 

VALUES('0261010001','Lê Huy','Đan',1,'C26101') 

thì câu lệnh này sẽ bị lỗi do trùng giá trị khoá với bản ghi đã có. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây tạo bảng DIEMTHI với khoá chính là tập bao gồm hai 

cột MAMONHOC và MASV 

CREATE TABLE diemthi 

( 

mamonhoc NVARCHAR(10) NOT NULL , 

masv NVARCHAR(10) NOT NULL , 
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diemlan1 NUMERIC(4, 2), 

diemlan2 NUMERIC(4, 2), 

CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv) 

) 

Lưu ý: 

- Mỗi một bảng chỉ có thể có nhiều nhất một ràng buộc PRIMARY KEY. 

- Một khoá chính có thể bao gồm nhiều cột nhưng không vượt quá 16 cột. 

3.1.3. Ràng buộc UNIQUE 

Trên một bảng chỉ có thể có nhiều nhất một khóa chính nhưng có thể có nhiều cột 

hoặc tập các cột có tính chất như khoá chính, tức là giá trị của chúng là duy nhất trong 

bảng. Tập một hoặc nhiều cột có giá trị duy nhất và không được chọn làm khoá chính 

được gọi là khoá phụ (khoá dự tuyển) của bảng. Như vậy, một bảng chỉ có nhiều nhất 

một khoá chính nhưng có thể có nhiều khoá phụ. 

Ràng buộc UNIQUE được sử dụng trong câu lệnh CREATE TABLE để định nghĩa 

khoá phụ cho bảng và được khai báo theo cú pháp sau đây: 

[CONSTRAINT tên_ràng_buộc] 

UNIQUE [(danh_sách_cột)] 

Ví dụ 1: Giả sử ta cần định nghĩa bảng LOP với khoá chính là cột MALOP nhưng 

đồng thời lại không cho phép các lớp khác nhau được trùng tên lớp với nhau, ta sử 

dụng câu lệnh như sau: 

CREATE TABLE lop 

( 

malop   NVARCHAR(10)   NOT NULL,  

tenlop   NVARCHAR(30)    NOT NULL,  

khoa SMALLINT NULL, 

hedaotao NVARCHAR(25) NULL, 

namnhaphoc INT NULL, 

makhoa NVARCHAR(5), 

CONSTRAINT pk_lop PRIMARY KEY (malop), 

CONSTRAINT unique_lop_tenlop  

UNIQUE(tenlop) 

) 

3.1.4. Ràng buộc FOREIGN KEY 

Các bảng trong một cơ sở dữ liệu có mối quan hệ với nhau. Những mối quan hệ này 

biểu diễn cho sự quan hệ giữa các đối tượng trong thế giới thực. Về mặt dữ liệu, những 

mối quan hệ được đảm bảo thông qua việc đòi hỏi sự có mặt của một giá trị dữ liệu 
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trong bảng này phải phụ thuộc vào sự tồn tại của giá trị dữ liệu đó ở trong một bảng 

khác. 

Ràng buộc FOREIGN KEY được sử dụng trong định nghĩa bảng dữ liệu nhằm tạo 

nên mối quan hệ giữa các bảng trong một cơ sở dữ liệu. Một hay một tập các cột trong 

một bảng được gọi là khoá ngoại, tức là có ràng buộc FOREIGN KEY, nếu giá trị của 

nó được xác định từ khoá chính (PRIMARY KEY) hoặc khoá phụ (UNIQUE) của một 

bảng dữ liệu khác. 

Mối quan hệ giữa 3 bảng DIEMTHI, SINHVIEN và MONHOC. Trong bảng 

DIEMTHI, MASV là khoá ngoài tham chiếu đến cột MASV của bảng SINHVIEN và 

MAMONHOC là khoá ngoài tham chiếu đến cột MAMONHOC của bảng MONHOC. 

 

Hình 3. 3 Mối quan hệ giữa các bảng 

Với mối quan hệ được tạo ra như hình trên, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ kiểm tra tính 

hợp lệ của mỗi bản ghi trong bảng DIEMTHI mỗi khi được bổ sung hay cập nhật. Một 

bản ghi bất kỳ trong bảng DIEMTHI chỉ hợp lệ (đảm bảo ràng buộc FOREIGN KEY) 

nếu giá trị của cột MASV phải tồn tại trong một bản ghi nào đó của bảng SINHVIEN 

và giá trị của cột MAMONHOC phải tồn tại trong một bản ghi nào đó của bảng 

MONHOC. 

Ràng buộc FOREIGN KEY được định nghĩa theo cú pháp dưới đây: 

[CONSTRAINT tên_ràng_buộc] 

FOREIGN KEY [(danh_sách_cột)] 

REFERENCES tên_bảng_tham_chiếu(danhsáchcột_tham_chiếu) 
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[ON DELETE CASCADE | NO ACTION| SET NULL |SET DEFAULT] 

[ON UPDATE CASCADE | NO ACTION | SET NULL|SET DEFAULT] 

Việc định nghĩa một ràng buộc FOREIGN KEY bao gồm các yếu tố sau: 

- Tên cột hoặc danh sách cột của bảng được định nghĩa tham gia vào khoá ngoài. 

- Tên của bảng được tham chiếu bởi khoá ngoài và danh sách các cột được tham 

chiếu đến trong bảng tham chiếu. 

- Cách thức xử lý đối với các bản ghi trong bảng được định nghĩa trong trường 

hợp các bản ghi được tham chiếu trong bảng tham chiếu bị xoá (ON DELETE) 

hay cập nhật (ON UPDATE). SQL chuẩn đưa ra 4 cách xử lý: 

+ CASCADE: Tự động xoá (cập nhật) nếu bản ghi được tham chiếu 

bị xoá (cập nhật). 

+ NO ACTION: (Mặc định) Nếu bản ghi trong bảng tham chiếu đang 

được tham chiếu bởi một bản ghi bất kỳ trong bảng được định 

nghĩa thì bàn ghi đó không được phép xoá hoặc cập nhật (đối với 

cột được tham chiếu). 

+ SET NULL: Cập nhật lại khoá ngoài của bản ghi thành giá trị 

NULL (nếu cột cho phép nhận giá trị NULL). 

+ SET DEFAULT: Cập nhật lại khoá ngoài của bản ghi nhận giá trị 

mặc định (nếu cột có qui định giá trị mặc định). 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây định nghĩa bảng DIEMTHI với hai khoá ngoài trên cột 

MASV và cột MAMONHOC (giả sử hai bảng SINHVIEN và MONHOC đã được định 

nghĩa) 

CREATE TABLE diemthi 

( 

mamonhoc NVARCHAR(10) NOT NULL , 

masv NVARCHAR(10) NOT NULL , 

diemlan1 NUMERIC(4, 2), 

diemlan2 NUMERIC(4, 2), 

CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv), 

CONSTRAINT fk_diemthi_mamonhoc 

FOREIGN KEY(mamonhoc) REFERENCES monhoc(mamonhoc) 

ON DELETE CASCADE  

ON UPDATE CASCADE, 

CONSTRAINT fk_diemthi_masv 

FOREIGN KEY(masv)REFERENCES sinhvien(masv)  

ON DELETE CASCADE  
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ON UPDATE CASCADE 

Lưu ý: 

- Cột được tham chiếu trong bảng tham chiếu phải là khoá chính (hoặc là khoá 

phụ). 

- Cột được tham chiếu phải có cùng kiểu dữ liệu và độ dài với cột tương ứng 

trong khóa ngoài. 

- Bảng tham chiếu phải được định nghĩa trước. Do đó, nếu các bảng có mối quan 

hệ vòng, ta có thể không thể định nghĩa ràng buộc FOREIGN KEY ngay trong 

câu lệnh CREATE TABLE mà phải định nghĩa thông qua lệnh ALTER TABLE. 

3.2. Sửa đổi định nghĩa bảng 

Một bảng sau khi đã được định nghĩa bằng câu lệnh CREATE TABLE có thể được 

sửa đổi thông qua câu lệnh ALTER TABLE. Câu lệnh này cho phép chúng ta thực 

hiện được các thao tác sau: 

- Bổ sung một cột vào bảng. 

- Xoá một cột khỏi bảng. 

- Thay đổi định nghĩa của một cột trong bảng. 

- Xoá bỏ hoặc bổ sung các ràng buộc cho bảng 

Cú pháp của câu lệnh ALTER TABLE như sau: 

ALTER TABLE tên_bảng 

ADD định_nghĩa_cột | 

ALTER COLUMN tên_cột kiểu_dữ_liêu [NULL | NOT NULL] | 

DROP COLUMN tên_cột | 

ADD CONSTRAINT tên_ràng_buộc định_nghĩa_ràng_buộc | 

DROP CONSTRAINT tên_ràng_buộc 

Ví dụ 1: Các ví dụ dưới đây minh hoạ cho ta cách sử dụng câu lệnh ALTER 

TABLE trong các trường hợp. 

Có hai bảng DONVI và NHANVIEN với định nghĩa như sau: 

CREATE TABLE donvi 

( 

madv INT NOT NULL PRIMARY KEY, 

tendv NVARCHAR(30) NOT NULL 

) 

CREATE TABLE nhanvien  

( 
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manv NVARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, 

hoten NVARCHAR(30) NOT NULL, 

ngaysinh DATETIME, 

diachi NVARCHAR(30) NOT NULL 

) 

Bổ sung vào bảng NHANVIEN cột DIENTHOAI với ràng buộc CHECK nhằm qui 

định điện thoại của nhân viên là một chuỗi 6 chữ số: 

ALTER TABLE nhanvien 

ADD 

dienthoai NVARCHAR(6) 

CONSTRAINT chk_nhanvien_dienthoai 

CHECK(dienthoai LIKE'[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]') 

Bổ sung thêm cột MADV vào bảng NHANVIEN: 

ALTER TABLE nhanvien 

ADD 

madv INT NULL 

Định nghĩa lại kiểu dữ liệu của cột DIACHI trong bảng NHANVIEN và cho phép 

cột này chấp nhận giá trị NULL: 

ALTER TABLE nhanvien 

ALTER COLUMN diachi NVARCHAR(100) NULL 

Xoá cột ngày sinh khỏi bảng NHANVIEN: 

ALTER TABLE nhanvien 

DROP COLUMN ngaysinh 

Định nghĩa khoá chính (ràng buộc PRIMARY KEY) cho bảng NHANVIEN là cột 

MANV: 

ALTER TABLE nhanvien 

ADD 

CONSTRAINT pk_nhanvien PRIMARY KEY(manv) 

Định nghĩa khoá ngoài cho bảng NHANVIEN trên cột MADV tham chiếu đến cột 

MADV của bảng DONVI: 

ALTER TABLE 

nhanvien ADD 

CONSTRAINT fk_nhanvien_madv 

FOREIGN KEY(madv) REFERENCES donvi(madv) 
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ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE 

Xoá bỏ ràng buộc kiểm tra số điện thoại của nhân viên 

ALTER TABLE nhanvien 

DROP CONSTRAINT CHK_NHANVIEN_DIENTHOAI 

Lưu ý: 

- Nếu bổ sung thêm một cột vào bảng và trong bảng đã có ít nhất một bản ghi thì 

cột mới cần bổ sung phải cho phép chấp nhận giá trị NULL hoặc phải có giá trị 

mặc định. 

- Muốn xoá một cột đang được ràng buộc bởi một ràng buộc hoặc đang được 

tham chiếu bởi một khoá ngoài, ta phải xoá ràng buộc hoặc khoá ngoài trước sao 

cho trên cột không còn bất kỳ một ràng buộc và không còn được tham chiếu bởi 

bất kỳ khoá ngoài nào. 

- Nếu bổ sung thêm ràng buộc cho một bảng đã có dữ liệu và ràng buộc cần bổ 

sung không được thoả mãn bởi các bản ghi đã có trong bảng thì câu lệnh ALTER 

TABLE không thực hiện được. 

3.3. Xóa bảng 

Khi một bảng không còn cần thiết , ta có thể xoá nó ra khỏi cơ sở dữ liệu bằng câu 

lệnh DROP TABLE. Câu lệnh này cũng đồng thời xoá tất cả những ràng buộc, chỉ 

mục, trigger liên quan đến bảng đó. 

Câu lệnh có cú pháp như sau: 

DROP TABLE tên_bảng 

Trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, khi đã xoá một bảng bằng lệnh DROP TABLE, 

ta không thể khôi phục lại bảng cũng như dữ liệu của nó. Do đó, cần phải cẩn thận khi 

sử dụng câu lệnh này. 

Câu lệnh DROP TABLE không thể thực hiện được nếu bảng cần xoá đang được 

tham chiếu bởi một ràng buộc FOREIGN KEY. Trong trường hợp này, ràng buộc 

FOREIGN KEY đang tham chiếu hoặc bảng đang tham chiếu đến bảng cần xoá phải 

được xoá trước. 

Khi một bảng bị xoá, tất cả các ràng buộc, chỉ mục và trigger liên quan đến  bảng 

cũng đồng thời bị xóa theo. Do đó, nếu ta tạo lại bảng thì cũng phải tạo lại các đối 

tượng này. 
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Ví dụ 1: Giả sử cột MADV trong bảng DONVI đang được tham chiếu bởi khoá 

ngoài fk_nhanvien_madv trong bảng NHANVIEN. Để xoá bảng DONVI ra khỏi cơ sở 

dữ liệu, ta thực hiện hai câu lệnh sau: 

Xoá bỏ ràng buộc fk_nhanvien_madv khỏi bảng NHANVIEN: 

ALTER TABLE nhanvien 

DROP CONSTRAINT fk_nhanvien_madv 

Xoá bảng DONVI: 

DROP TABLE donvi 

3.4. Khung nhìn  

Các bảng trong cơ sở dữ liệu đóng vai trò là các đối tượng tổ chức và lưu trữ dữ 

liệu. Như vậy, ta có thể quan sát được dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bằng cách thực hiện 

các truy vấn trên bảng dữ liệu. Ngoài ra, SQL còn cho phép chúng ta quan sát được dữ 

liệu thông qua việc định nghĩa các khung nhìn. 

Một khung nhìn (view) có thể được xem như là một bảng “ảo” trong cơ sở dữ liệu 

có nội dung được định nghĩa thông qua một truy vấn (câu lệnh SELECT). Như vậy, 

một khung nhìn trông giống như một bảng với một tên khung nhìn và là một tập bao 

gồm các dòng và các cột. Điểm khác biệt giữa khung nhìn và bảng là khung nhìn 

không được xem là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Thực chất 

dữ liệu quan sát được trong khung nhìn được lấy từ các bảng thông qua câu lệnh truy 

vấn dữ liệu. 

 

Hình 3. 4 Khung nhìn DSSV với dữ liệu được lấy từ bảng SINHVIEN và LOP 

Khung nhìn có tên DSSV được định nghĩa thông qua câu lệnh SELECT truy vấn dữ 

liệu trên hai bảng SINHVIEN và LOP: 

SELECT masv,hodem,ten, 
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DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE()) AS tuoi,tenlop 

FROM sinhvien,lop 

WHERE sinhvien.malop=lop.malop 

Khi khung nhìn DSSV đã được định nghĩa, ta có thế sử dụng câu lệnh SELECT để 

truy vấn dữ liệu từ khung nhìn như đối với các bảng. Khi trong câu truy vấn xuất hiện 

khung nhìn, hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ dựa vào đinh nghĩa của khung nhìn để chuyển 

yêu cầu truy vấn dữ liệu liên quan đến khung nhìn thành yêu cầu tương tự trên các 

bảng cơ sở và việc truy vấn dữ liệu được thực hiện bởi yêu cầu tương đương trên các 

bảng. 

Việc sử dụng khung nhìn trong cơ sở dữ liệu đem lại các lợi ích sau đây: 

- Bảo mật dữ liệu: Người sử dụng được cấp phát quyền trên các khung nhìn với 

những phần dữ liệu mà người sử dụng được phép. Điều này hạn chế được phần 

nào việc người sử dụng truy cập trực tiếp dữ liệu. 

- Đơn giản hoá các thao tác truy vấn dữ liệu: Một khung nhìn đóng vai trò như 

là một đối tượng tập hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau vào trong một “bảng”. 

Nhờ vào đó, người sử dụng có thể thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu một 

cách đơn giản từ khung nhìn thay vì phải đưa ra những câu truy vấn phức tạp. 

- Tập trung và đơn giản hoà dữ liệu: Thông qua khung nhìn ta có thể cung cấp 

cho người sử dụng những cấu trúc đơn giản, dễ hiểu hơn về dữ liệu trong cơ sở 

dữ liệu đồng thời giúp cho người sử dụng tập trung hơn trên những phần dữ liệu 

cần thiết. 

- Độc lập dữ liệu: Một khung nhìn có thể cho phép người sử dụng có được cái 

nhìn về dữ liệu độc lập với cấu trúc của các bảng trong cơ sở dữ liệu cho dù các 

bảng cơ sở có bị thay đổi phần nào về cấu trúc. 

Tuy nhiên, việc sử dụng khung nhìn cũng tồn tại một số nhược điểm sau: 

- Do hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện việc chuyển đổi các truy vấn trên khung 

nhìn thành những truy vấn trên các bảng cơ sở nên nếu một khung nhìn được 

định nghĩa bởi một truy vấn phức tạp thì sẽ dẫn đến chi phí về mặt thời gian khi 

thực hiện truy vấn liên quan đến khung nhìn sẽ lớn. 

- Mặc dù thông qua khung nhìn có thể thực hiện được thao tác bổ sung và cập 

nhật dữ liệu cho bảng cơ sở nhưng chỉ hạn chế đối với những khung nhìn đơn 

giản. Đối với những khung nhìn phức tạp thì thường không thực hiện được; hay 

nói cách khác là dữ liệu trong khung nhìn là chỉ đọc. 
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3.4.1. Tạo khung nhìn 

Câu lệnh CREATE VIEW được sử dụng để tạo ra khung nhìn và có cú pháp như 

sau: 

CREATE VIEW tên_khung_nhìn[(danh_sách_tên_cột)] 

AS 

câu_lệnh_SELECT 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây tạo khung nhìn có tên DSSV từ câu lệnh SELECT truy 

vấn dữ liệu từ hai bảng SINHVIEN và LOP 

CREATE VIEW dssv 

AS 

SELECT masv,hodem,ten, 

DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE())AS tuoi,tenlop 

FROM sinhvien,lop 

WHERE sinhvien.malop=lop.malop 

và nếu thực hiện câu lệnh: 

SELECT * FROM dssv 

Có được kết quả như sau:  

 

Hình 3. 5 Khung nhìn DSSV 

Nếu trong câu lệnh CREATE VIEW, ta không chỉ định danh sách các tên cột cho 

khung nhìn, tên các cột trong khung nhìn sẽ chính là tiêu đề các cột trong kết quả của 

câu lệnh SELECT. Trong trường hợp tên các cột của khung nhìn đươc chỉ định, chúng 

phải có cùng số lượng với số lượng cột trong kết quả của câu truy vấn. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây tạo khung nhìn từ câu truy vấn tương tự như ví dụ trên 

nhưng có đặt tên cho các cột trong khung nhìn: 
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CREATE VIEW dssv(ma,ho,ten,tuoi,lop) 

AS 

SELECT masv,hodem,ten, 

DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE()),

tenlop  

FROM sinhvien,lop 

WHERE sinhvien.malop=lop.malop 

và câu lệnh: 

SELECT * FROM dssv 

Trong trường hợp này có kết quả như sau: 

 

Hình 3. 6 Khung nhìn dsv 

Khi tạo khung nhìn với câu lệnh CREATE VIEW, ta cần phải lưu ý một số nguyên 

tắc sau: 

- Tên khung nhìn và tên cột trong khung nhìn, cũng giống như bảng, phải tuân 

theo qui tắc định danh. 

- Không thể qui định ràng buộc và tạo chỉ mục cho khung nhìn. 

- Câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE ... BY không được sử dụng để 

định nghĩa khung nhìn. 

- Phải đặt tên cho các cột của khung nhìn trong các trường hợp sau đây: 

+ Trong kết quả của câu lệnh SELECT có ít nhất một cột 

được sinh ra bởi một biểu thức (tức là không phải là một tên 

cột trong bảng cơ sở) và cột đó không được đặt tiêu đề. 

+ Tồn tại hai cột trong kết quả của câu lệnh SELECT có 
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cùng tiêu đề cột. 

Ví dụ 3: Câu lệnh dưới đây là câu lệnh sai do cột thứ 4 không xác định được tên cột 

CREATE VIEW tuoisinhvien 

AS 

SELECT masv,hodem,ten,DATEDIFF(YY,ngaysinh,GETDATE()) 

FROM sinhvien 

3.4.2. Cập nhật, bổ sung và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn 

Đối với một số khung nhìn, ta có thể tiến hành thực hiện các thao tác cập nhập, bổ 

sung và xoá dữ liệu. Thực chất, những thao tác này sẽ được chuyển thành những thao 

tác tương tự trên các bảng cơ sở và có tác động đến những bảng cơ sở. 

Về mặt lý thuyết, để có thể thực hiện thao tác bổ sung, cập nhật và xoá, một khung 

nhìn trước tiên phải thoả mãn các điều kiện sau đây: 

- Trong câu lệnh SELECT định nghĩa khung nhìn không được sử dụng từ khoá 

DISTINCT, TOP, GROUP BY và UNION. 

- Các thành phần xuất hiện trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT phải là 

các cột trong các bảng cơ sở. Trong danh sách chọn không được chứa các biểu 

thức tính toán, các hàm gộp. 

Ngoài những điều kiện trên, các thao tác thay đổi đến dữ liệu thông qua khung nhìn 

còn phải đảm bảo thoả mãn các ràng buộc trên các bảng cơ sở, tức là vẫn đảm bảo tính 

toàn vẹn dữ liệu. Ví dụ dưới đây sẽ minh hoạ cho ta thấy việc thực hiện các thao tác bổ 

sung, cập nhật và xoá dữ liệu thông qua khung nhìn. 

Ví dụ 1: Xét định nghĩa hai bảng DONVI và NHANVIEN như sau: 

CREATE TABLE donvi 

( 

madv INT PRIMARY KEY, 

tendv NVARCHAR(30) NOT NULL, 

dienthoai NVARCHAR(10) NULL, 

) 

CREATE TABLE nhanvien 

( 

 manv  NVARCHAR(10) PRIMARY KEY, 

 hoten NVARCHAR(30) NOT NULL, 

 ngaysinh DATETIME NULL, 

 diachi NVARCHAR(50) NULL, 

 madv INT FOREIGN KEY REFERENCES donvi(madv) 

  ON DELETE CASCADE 
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  ON UPDATE CASCADE 

) 

 Hai bảng này đã có dữ liệu như sau: 

 

Hình 3. 7 Bảng Đơn Vị và Nhân Viên 

Câu lệnh dưới đây định nghĩa khung nhìn NV1 cung cấp các thông tin về mã nhân 

viên, họ tên và mã đơn vị nhân viên làm việc: 

CREATE VIEW nv1 

AS 

SELECT manv,hoten,madv FROM nhanvien 

Nếu ta thực hiện câu lệnh 

INSERT INTO nv1 VALUES('NV04','Le Thi D',1) 

Một bản ghi mới sẽ được bổ sung vào bảng NHANVIEN và dữ liệu trong bảng này 

sẽ là: 

 

Hình 3. 8 Bảng Nhân viên có bổ sung  thông tin 

Thông qua khung nhìn này, ta cũng có thể thực hiện thao tác cập nhật và xoá dữ 

liệu. Chẳng hạn, nếu ta thực hiện câu lệnh: 

DELETE FROM nv1 WHERE manv='NV04' 

Bản ghi tương ứng với nhân viên có mã NV04 sẽ bị xoá khỏi bảng NHANVIEN 

Nếu trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT có sự xuất hiện của biểu thức tính 

toán đơn giản, thao tác bổ sung dữ liệu thông qua khung nhìn không thể thực hiện 

được. Tuy nhiên, trong trường hợp này thao tác cập nhật và xoá dữ liệu vấn có thể có 



 

Chương 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu 

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    Trang 45 
 

khả năng thực hiện được (hiển nhiên không thể cập nhật dữ liệu đối với một cột có 

được từ một biểu thức tính toán). 

Ví dụ 2: Xét khung nhìn NV2 được định nghĩa như sau: 

CREATE VIEW nv2 

AS 

SELECT manv,hoten,YEAR(ngaysinh) AS namsinh,madv 

FROM nhanvien 

Đối với khung nhìn NV2, ta không thể thực hiện thao tác bổ sung dữ liệu nhưng có 

thể cập nhật hoặc xoá dữ liệu trên bảng thông qua khung nhìn này. Câu lệnh dưới đây 

là không thể thực hiện được trên khung nhìn NV2 

INSERT INTO nv2(manv,hoten,madv) 

VALUES('NV05','Le Van E',1) 

Nhưng câu lệnh: 

UPDATE nv2 SET hoten='Le Thi X' WHERE manv='NV04' 

hoặc câu lệnh 

DELETE FROM nv2 WHERE manv='NV04' 

Có thể thực hiện được và có tác động đối với dữ liệu trong bảng NHANVIEN. 

Trong trường hợp khung nhìn được tạo ra từ một phép nối (trong hoặc ngoài) trên 

nhiều bảng, ta có thể thực hiện được thao tác bổ sung hoặc cập nhật dữ liệu nếu thao 

tác này chỉ có tác động đến đúng một bảng cơ sở (câu lệnh DELETE không thể thực 

hiện được trong trường hợp này). 

Ví dụ 3: Với khung nhìn được định nghĩa như sau: 

CREATE VIEW nv3 

AS 

SELECT manv,hoten,ngaysinh, 

diachi,nhanvien.madv AS noilamviec, 

donvi.madv,tendv,dienthoai 

FROM nhanvien FULL OUTER JOIN donvi 

ON nhanvien.madv=donvi.madv 

Câu lệnh: 

INSERT INTO nv3(manv,hoten,noilamviec) 

VALUES('NV05','Le Van E',1) 

Bổ sung thêm vào bảng NHANVIEN một bản ghi mới. Hoặc câu lệnh: 
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INSERT INTO nv3(madv,tendv) VALUES(3,'P. Ke toan') 

Bổ sung thêm vào bảng DONVI một bản ghi do cả hai câu lệnh này chỉ có tác động 

đến đúng một bảng cơ sở. 

3.4.3. Sửa đổi khung nhìn 

Câu lệnh ALTER VIEW được sử dụng để định nghĩa lại khung nhìn hiện có nhưng 

không làm thay đổi các quyền đã được cấp phát cho người sử dụng trước đó. Câu lệnh 

này sử dụng tương tự như câu lệnh CREATE VIEW và có cú pháp như sau: 

ALTER VIEW tên_khung_nhìn [(danh_sách_tên_cột)] 

AS 

Câu_lệnh_SELECT 

Ví dụ 1: Ta định nghĩa khung nhìn như sau: 

CREATE VIEW viewlop 

AS 

SELECT malop,tenlop,tenkhoa 

FROM lop INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa 

WHERE tenkhoa='Khoa Vật lý’ 

Và có thể định nghĩa lại khung nhìn trên bằng câu lệnh: 

ALTER VIEW view_lop 

AS 

SELECT malop,tenlop,hedaotao 

FROM lop INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa 

WHERE tenkhoa='Khoa Công nghệ thông tin' 

3.4.4. Xoá khung nhìn 

Khi một khung nhìn không còn sử dụng, ta có thể xoá nó ra khỏi cơ sở dữ liệu 

thông qua câu lệnh: 

DROP VIEW tên_khung_nhìn 

Nếu một khung nhìn bị xoá, toàn bộ những quyền đã cấp phát cho người sử dụng 

trên khung nhìn cũng đồng thời bị xoá. Do đó, nếu ta tạo lại khung nhìn thì phải tiến 

hành cấp phát lại quyền cho người sử dụng. 

Ví dụ : Câu lệnh dưới đây xoá khung nhìn VIEW_LOP ra khỏi cơ sở dữ liệu 

DROP VIEW view_lop 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý cửa hàng bán sách (QLBS) ở chương 2 thực hiện 

các câu lệnh sau: 

Thực hiện lệnh Alter Table... add constraint để kiểm tra các ràng buộc về khóa 

chính, khóa ngoại (nếu chưa cài đặt chương 2) và các ràng buộc về dữ liệu nếu có. 

Thực hiện lệnh INSERT để đưa dữ liệu vào các bảng NHOMSACH, NHANVIEN, 

DANHMUCSACH. 

Bảng NhomSach 

 
 Bảng NhanVien 

 
 Bảng DanhMucSach 
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1. Dùng cửa sổ Enterprise Manager để nhập dữ liệu cho 2 bảng HOADON và 

CHITIETHOADON  

 

 

  

 

   

 

Bảng Hoadon 
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Bảng Chitiethoadon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ hiệu chỉnh dữ liệu: ALTER TABLE.  

Bài 1:  

1. Sao chép bảng nhân viên thành bảng ChamCongNhanVien 

2. Chèn thêm cột NgayCong number(3) vào bảng ChamCongNhanVien 

3. Chèn thêm cột DonGiaGiaCong number(5) vào bảng ChamCongNhanVien 

4. Xóa các cột HoLot, Ten, Phai, NgaySinh, DiaChi trong bảng 

ChamCongNhanVien 

Bài 2:   
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1. Thêm vào bảng Hoadon cột NGAYLAPHD, kiểu char(10). 

2. Hiệu chỉnh kiểu dữ liệu cho cột vừa thêm thành kiểu datetime. 

3. Đổi tên cơ sở dữ liệu thành HOTENSV_SOMAY 

4. Đổi tên bảng CHAMCONGNHANVIEN thành BANGLUONG. 

5. Xóa BANGLUONG khỏi cơ sở dữ liệu. 

Bài 3:   

1. Detach cơ sở dữ liệu vừa tạo  

2. Dùng lệnh Truncate Table … để xóa bảng  Hoadon khỏi CSDL. Bạn có 

thực hiện được không? Giải thích. 

3. Dùng lệnh Alter Table…Drop Constraint để xóa ràng buộc giữa bảng 

Hoadon và Chitiethoadon. 

4. Xóa bảng Hoadon bằng lệnh Truncate table… 

5. Xóa CSDL hiện tại. 

6. Attach lại cơ sở dữ liệu bằng file .mdf ở trên. 

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: INSERT, UPDATE, DELETE. 

 

Bài 1 : Dùng lệnh UPDATE để làm các công việc sau: 

1. Cập nhật đơn giá 30000 cho mã sách S001 

2. Cập nhật số lượng tồn = 50% số lượng tồn hiện có cho những cuốn sách 

thuộc mã nhóm N002 

3. Cập nhật mã nhóm N001 trong bảng NHOMSACH thành N100? Bạn có 

cập nhật được hay không?. Vì sao?. 

4. Tăng đơn giá các danh mục sách lên 3% 

5. Giảm 10% đơn giá cho nhóm sách Anh văn. 

6. Thêm vào cột GIABAN trong bảng CHITIETHOADON. Cập nhật giá bán 

bằng với đơn giá trong bảng DANHMUCSACH. 

Bài 2 : Dùng lệnh INSERT để làm các công việc sau: 

1. Thêm vào bảng NHOMSACH một bộ (‘N007’, ‘Sức khỏe và đời sống’) 

2. Thêm vào bảng CHITIETHOADON với số hóa đơn 10, mã sách S001 với 

số lượng 5 và S002 với số lượng 20. 
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3. Thêm vào bảng DANHMUCSACH với mã sách S011, tên sách là ‘Cánh 

đồng bất tận’, tác giả ‘Nguyễn Ngọc Tư’, mã nhóm N006, đơn giá 45000, số 

lượng tồn 5. 

4. Thêm vào bảng DANHMUCSACH với mã sách S011, tên sách là ‘Hỏi đáp 

sức khỏe’, tác giả ‘Đỗ Hồng Ngọc’, mã nhóm N008, đơn giá 25000, số lượng 

tồn 50. Bạn có thêm được không? Hãy quan sát lỗi (nếu có) và giải thích?. 

Hãy thực hiện công việc tiếp theo để thêm được bộ đã cho. 

5. Thêm vào bảng Hoa don 10 bộ dữ liệu tùy ý, do các nhân viên có mã là 

NV002, NV003, NV004 lập.(lưu ý các ràng buộc dữ liệu, khóa chính, khóa 

ngoại). 

6. Thêm vào bảng Chitiethoadon 30 bộ tùy ý. 

Bài 3 : Dùng lệnh DELETE để làm các công việc sau: 

1. Xóa nhóm sách ‘N007’ trong bảng NHOMSACH 

2. Xóa Hoadon số 9 trong bảng Hoadon. Bạn có thực hiện được hay không?. 

Vì sao? 

Thao tác trên view. 

Dùng CSDL Qlsach, thực hiện tạo các view sau: 

1. Tạo một view có tên là VWSACH_1, chính là danh sách các cuốn sách, 

được sắp xếp theo tên sách.  

2. Lần lượt tạo view có tên là VWSACH_2, VWSACH_3 thông tin giống 

như VWSACH_1 nhưng có thêm từ khóa WITH ENCRYPTION, WITH 

SCHEMABINDING.  

3. Thực hiện các yêu cầu sau: Nhớ kiểm tra và cho nhận xét. 

- Dùng lệnh INSERT…VALUES… chèn mẫu tin sau vào bản 

NHOMSACH: 
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MANHOM TENNHOM 

N007 Kỹ thuật trồng 

trọt 

- Dùng lệnh Insert … values chèn mẫu tin sau thông qua VWSACH_1. 

Bạn có chèn được hay không?. Vì sao? 

 

MaSH TenSach TacGia MaNH DonGia SlTon 

S111 Đèn không hắt 

bóng 

Dzunichi Watanabe 

(Cao Xuân Hạo dịch) 

N006 55000 45 

- Dùng lệnh ALTER để hiệu chỉnh VWSACH_1 không có sắp xếp theo 

tên sách. Sau đó, chèn mẫu tin trên vào bảng danh mục sách thông qua 

view này. 

- Chèn thêm các mẫu tin sau vào bảng danh mục sách thông qua 

VWSACH_1 đã hiệu chỉnh ở trên: 

 

MaSH TenSach TacGia MaNH DonGia SlTon 

S112 
Kỹ thuật trồng 

hoa phong lan 
Nguyễn Lân Hùng N007 45000 35 

S113 
Kỹ thuật chăm 

sóc hoa mai 
Lê Xuân A N007 35000 15 

S114 
Kỹ thuật chăm 

sóc cây cam 
Trần Ha N007 24000 12 

- Dùng sp_helptext tênview để lần lượt xem text của các view 

VWSACH_1, VWSACH_2, VWSACH_3 

- Dùng lệnh Alter Table để hiệu chỉnh kiểu dữ liệu của cột DONGIA 

thành kiểu money, có hiệu chỉnh được không? Tại sao? Muốn hiệu chỉnh 

được thì phải như thế nào? Bạn thử thực hiện. 

4. Tạo view có tên là VWSACH_4, chỉ có những cuốn sách thuộc nhóm Kỹ 

thuật trồng trọt, với lựa chọn WITH CHECK OPTION. 

5. Dùng câu lệnh INSERT … VALUES … để chèn mẫu tin sau vào bảng 

danh mục sách thông qua viewVWSACH_4.  Bạn có chèn được không? Tại 

sao?  

MaSH TenSach TacGia MaNH DonGia SlTon 

S115 Quê Mẹ 
Thanh 

Tịnh 
N006 35000 7 
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6. Bạn hãy chèn mẫu tin trên thông qua VWSACH_1. 

7. Dùng lệnh DELETE  thông qua VWSACH_1 để xóa mẫu tin vừa chèn ở 

trên. 

8. Tạo 3 bảng lần lượt có tên là KH_BAC, KH_TRUNG, KH_NAM, dùng 

để lưu danh sách các khách hàng ở ba miền, có cấu trúc như sau: MaKh, 

TenKH, DiaChi, KhuVuc. Trong đó,  

9. KH_BAC có một Check Constraint là Khuvuc là ‘Bac Bo’  

10. KH_NAM có một Check Constraint là Khuvuc là ‘Nam Bo’ 

11. KH_TRUNG có một Check Constraint là Khuvuc là ‘Trung Bo’ 

12. Khoá chính là MaKH và KhuVuc . 

13. Tạo một partition view từ ba bảng trên. 
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CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU 

Giới thiệu: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 

Mục tiêu: Trình bày được khái niệm và cú pháp câu lệnh truy xuất dữ liệu Select. Vận 

dụng cú pháp câu  lệnh truy xuất dữ liệu Select vào bài tập. Phân biệt được các dạng 

thống kê dữ liệu. Vận dụng câu lệnh truy vấn con vào yêu cầu bài tập. Mô tả được 

cách bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu. Sử dụng các cú pháp câu lệnh để viết được các 

lệnh thực hiện thêm, cập nhật và xóa dữ liệu vào yêu cầu bài tập. Sử dụng các cú pháp 

câu lệnh để viết được các lệnh gom nhóm thống kê dữ liệu vào yêu cầu bài tập. 

4.1. Truy xuất dữ liệu với câu lệnh Select 

Câu lệnh SELECT được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ các dòng và các cột của 

một hay nhiều bảng, khung nhìn. Câu lệnh này có thể dùng để thực hiện phép chọn 

(tức là truy xuất một tập con các dòng trong một hay nhiều bảng), phép chiếu (tức là 

truy xuất một tập con các cột trong một hay nhiều bảng) và phép nối (tức là liên kết 

các dòng trong hai hay nhiều bảng để truy xuất dữ liệu). Ngoài ra, câu lệnh này còn 

cung cấp khả năng thực hiện các thao tác truy vấn và thống kê dữ liệu phức tạp khác. 

Cú pháp chung của câu lệnh SELECT có dạng: 

SELECT [ALL | DISTINCT][TOP n] danh_sách_chọn 

[INTO tên_bảng_mới] 

FROM danh_sách_bảng/khung_nhìn 

[WHERE điều_kiện] 

[GROUP BY danh_sách_cột] 

[HAVING điều_kiện] 

[ORDER BY cột_sắp_xếp] 

[COMPUTE danh_sách_hàm_gộp [BY danh_sách_cột]] 

Điều cần lưu ý đầu tiên đối với câu lệnh này là các thành phần trong câu lệnh 

SELECT nếu được sử dụng phải tuân theo đúng thứ tự như trong cú pháp. Nếu không, 

câu lệnh sẽ được xem là không hợp lệ. 

Câu lệnh SELECT được sử dụng để tác động lên các bảng dữ liệu và kết quả của 

câu lệnh cũng được hiển thị dưới dạng bảng, tức là một tập hợp các dòng và các cột 

(ngoại trừ trường hợp sử dụng câu lệnh SELECT với mệnh đề COMPUTE). 

Ví dụ 1: Kết quả của câu lệnh sau đây cho biết mã lớp, tên lớp và hệ đào tạo của 

các lớp hiện có 

SELECT malop,tenlop,hedaotao 

FROM lop 
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Hình 4. Hiển thị thông tin bảng Lớp 

4.1.1. Mệnh đề FROM 

Mệnh đề FROM trong câu lệnh SELECT được sử dung nhằm chỉ định các bảng và 

khung nhìn cần truy xuất dữ liệu. Sau FROM là danh sách tên của các bảng và khung 

nhìn tham gia vào truy vấn, tên của các bảng và khung nhìn được phân cách nhau bởi 

dấu phẩy. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các khoa trong trường 

SELECT * FROM khoa 

Kết quả câu lệnh như sau: 

 

Hình 4. 1 Hiển thị danh sách các Khoa 

Ta có thể sử dụng các bí danh cho các bảng hay khung nhìn trong câu lệnh 

SELECT. Bí danh được gán trong mệnh đề FROM bằng cách chỉ định bí danh ngay 

sau tên bảng. 

Ví dụ 3: câu lệnh sau gán bí danh là a cho bảng khoa 

SELECT * FROM khoa a 
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4.1.2. Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT 

Danh sách chọn trong câu lệnh SELECT được sử dụng để chỉ định các trường, các 

biểu thức cần hiển thị trong các cột của kết quả truy vấn. Các trường, các biểu thức 

được chỉ định ngay sau từ khoá SELECT và phân cách nhau bởi dấu phẩy. Sử dụng 

danh sách chọn trong câu lệnh SELECT bao gồm các trường hợp sau: 

a. Chọn tất cả các cột trong bảng 

Khi cần hiển thị tất cả các trường trong các bảng, sử dụng ký tự * trong danh sách 

chọn thay vì phải liệt kê danh sách tất cả các cột. Trong trường hợp này, các cột được 

hiển thị trong kết quả truy vấn sẽ tuân theo thứ tự mà chúng đã được tạo ra khi bảng 

được định nghĩa. 

Ví dụ 1: Câu lệnh 

SELECT * FROM lop 

cho kết quả bao như sau: 

 

Hình 4. 2 Hiển thị danh sách lớp 

b. Tên cột trong danh sách chọn 

Trong trường hợp cần chỉ định cụ thể các cột cần hiển thị trong kết quả truy vấn, ta 

chỉ định danh sách các tên cột trong danh sách chọn. Thứ tự của các cột trong kết quả 

truy vấn tuân theo thứ tự của các trường trong danh sách chọn. 

Ví dụ 2: Câu lệnh 

SELECT malop,tenlop,namnhaphoc,khoa 

FROM lop 

cho biết mã lớp, tên lớp, năm nhập học và khoá của các lớp và có kết quả như sau: 
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Hình 4. 3 Hiển thị một số cột trong bảng lớp 

 Lưu ý: Nếu truy vấn được thực hiện trên nhiều bảng/khung nhìn và trong các 

bảng/khung nhìn có các trường trùng tên thì tên của những trường này nếu xuất hiện 

trong danh sách chọn phải được viết dưới dạng: 

tên_bảng.tên_trường 

Ví dụ 3: 

SELECT malop, tenlop, lop.makhoa, 

tenkhoa FROM lop, khoa 

WHERE lop.malop = khoa.makhoa 

c. Thay đổi tiêu đề các cột 

Trong kết quả truy vấn, tiêu đề của các cột mặc định sẽ là tên của các trường tương 

ứng trong bảng. Tuy nhiên, để các tiêu đề trở nên thân thiện hơn, ta có thể đổi tên các 

tiêu đề của các cột. Để đặt tiêu đề cho một cột nào đó, ta sử dụng cách viết: 

tiêu_đề_cột = 

tên_trường hoặc

 tên_trường AS 

tiêu_đề_cột hoặc

 tên_trường

 tiêu_đề_cột 

Ví dụ 4: Câu lệnh dưới đây: 

SELECT 'Mã lớp'= malop,tenlop 'Tên lớp',khoa AS 'Khoá' 

FROM lop 

cho biết mã lớp, tên lớp và khoá học của các lớp trong trường. Kết quả của câu lệnh 

như sau: 
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Hình 4. 4 Hiển thị tiêu đề cột của bảng Lớp 
 

d. Sử dụng cấu trúc CASE trong danh sách chọn 

Cấu trúc CASE được sử dụng trong danh sách chọn nhằm thay đổi kết quả của truy 

vấn tuỳ thuộc vào các trường hợp khác nhau. Cấu trúc này có cú pháp như sau: 

CASE biểu_thức 

WHEN biểu_thức_kiểm_tra THEN 

kết_quả [ ... ] 

[ELSE kết_quả_của_else] 

END 

hoặc: 

CASE 

WHEN điều_kiện THEN kết_quả 

[ ... ] 

[ELSE kết_quả_của_else] 

END 

Ví dụ 5: Để hiển thị mã, họ tên và giới tính (nam hoặc nữ) của các sinh viên, ta sử 

dụng câu lệnh 

SELECT masv,hodem,ten, 

CASE gioitinh 

WHEN 1 

THEN 'Nam' 

ELSE 'Nữ' 

END AS gioitinh 

FROM sinhvien 

hoặc: 
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SELECT masv,hodem,ten, 

CASE 

WHEN gioitinh=1 

THEN 'Nam' ELSE 

'Nữ' 

END AS gioitinh 

FROM sinhvien 

e. Hằng và biểu thức trong danh sách chọn 

Ngoài danh sách trường, trong danh sách chọn của câu lệnh SELECT còn có thể sử 

dụng các biểu thức. Mỗi một biểu thức trong danh sách chọn trở thành một cột trong 

kết quả truy vấn. 

Ví dụ 6: câu lệnh dưới đây cho biết tên và số tiết của các môn học 

SELECT tenmonhoc,sodvht*15 AS sotiet 

FROM monhoc 

f. Loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau trong kết quả truy vấn 

Trong kết quả của truy vấn có thể xuất hiện các dòng dữ liệu trùng nhau. Để loại bỏ 

bớt các dòng này, ta chỉ định thêm từ khóa DISTINCT ngay sau từ khoá SELECT. 

Ví dụ 7: Hai câu lệnh dưới đây 

SELECT khoa FROM lop 

và: 

SELECT DISTINCT khoa FROM lop 

 

Hình 4. 5 Thông tin không còn trùng lắp 
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g. Giới hạn số lượng dòng trong kết quả truy vấn 

Kết quả của truy vấn được hiển thị thường sẽ là tất cả các dòng dữ liệu truy vấn 

được. Trong trường hợp cần hạn chế số lượng các dòng xuất hiện trong kết quả truy 

vấn, ta chỉ định thêm mệnh đề TOP ngay trước danh sách chọn của câu lệnh SELECT. 

Ví dụ 8: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của 5 sinh viên đầu tiên 

trong danh sách 

SELECT TOP 5 hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien 

Ngoài cách chỉ định cụ số lượng dòng cần hiển thị trong kết quả truy vấn, ta có thể 

chỉ định số lượng các dòng cần hiển thị theo tỷ lệ phần trăm bằng cách sử dụng thêm 

từ khoá PERCENT như ở ví dụ dưới đây. 

Ví dụ 9: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của 10% số lượng sinh viên 

hiện có trong bảng SINHVIEN 

SELECT TOP 10 PERCENT hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien 

4.1.3. Chỉ định điều kiện truy vấn dữ liệu 

Mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT được sử dụng nhằm xác định các điều 

kiện đối với việc truy xuất dữ liệu. Sau mệnh đề WHERE là một biểu thức logic và chỉ 

những dòng dữ liệu nào thoả mãn điều kiện được chỉ định mới được hiển thị trong kết 

quả truy vấn. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các môn học có số đơn vị học trình 

lớn hơn 3 

SELECT * FROM monhoc 

WHERE sodvht>3 

Trong mệnh đề WHERE thường sử dụng: 

- Các toán tử kết hợp điều kiện (AND, OR) 

- Các toán tử so sánh 

- Kiểm tra giới hạn của dữ liệu (BETWEEN/ NOT BETWEEN) 

- Danh sách 

- Kiểm tra khuôn dạng dữ liệu. 

- Các giá trị NULL 
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a. Các toán tử so sánh 
Bảng 4. 1 các toán tử so sánh 

Toán tử ý nghĩa 

= Bằng 

> Lớn hơn 

< Nhỏ hơn 

>= Lớn hơn hoặc bằng 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 

<> Khác 

!> Không lớn hơn 

!< Không nhỏ hơn 

Ví dụ 2: Câu lệnh: 

SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien 

WHERE (ten='Anh') 

AND (YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)<=20) 

Cho biết mã, họ tên và ngày sinh của các sinh viên có tên là Anh và có tuổi nhỏ hơn 

hoặc bằng 20. 

b. Kiểm tra giới hạn của dữ liệu 

Để kiểm tra xem giá trị dữ liệu nằm trong (ngoài) một khoảng nào đó, ta sử dụng 

toán tử BETWEEN (NOT BETWEEN) như sau: 

Bảng 4. 2 toán tử between và not between 

Ví dụ 3: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên và tuổi của các sinh viên có tên là Bình 

và có tuổi nằm trong khoảng từ 20 đến 22 

SELECT hodem,ten,year(getdate())-year(ngaysinh) AS 

tuoi FROM sinhvien 

WHERE ten='Bình' AND 

YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) BETWEEN 20 AND 22 

Cách sử dụng Ý nghĩa 

giá_trị BETWEEN a AND b a  giá_trị  b 

giá_trị NOT BETWEEN a AND b (giá_trị < a) AND (giá_trị>b) 
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c. Danh sách (IN và NOT IN) 

Từ khoá IN được sử dụng khi ta cần chỉ định điều kiện tìm kiếm dữ liệu cho câu 

lệnh SELECT là một danh sách các giá trị. Sau IN (hoặc NOT IN) có thể là một danh 

sách các giá trị hoặc là một câu lệnh SELECT khác. 

Ví dụ 4: Để biết danh sách các môn học có số đơn vị học trình là 2, 4 hoặc 5, thay 

vì sử dụng câu lệnh 

SELECT * FROM monhoc 

WHERE sodvht=2 OR sodvht=4 OR sodvht=5 

ta có thể sử dụng câu lệnh 

SELECT * FROM monhoc 

WHERE sodvht IN (2,4,5) 

d. Toán tử LIKE và các ký tự đại diện 

Từ khoá LIKE (NOT LIKE) sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm mô tả khuôn 

dạng của dữ liệu cần tìm kiếm. Chúng thường được kết hợp với các ký tự đại diện sau 

đây: 

Bảng 4. 3 toán tử like và các ký tự đại diện 

Ký tự đại 

diện 

ý nghĩa 

% Chuỗi ký tự bất kỳ gồm không hoặc nhiều ký tự 

_ Ký tự đơn bất kỳ 

[] Ký tự đơn bất kỳ trong giới hạn được chỉ định (ví dụ [a-

f]) hay một tập (ví dụ [abcdef]) 

[^] Ký tự đơn bất kỳ không nằm trong giới hạn được chỉ định 

( ví dụ [^a-f] hay một tập (ví dụ [^abcdef]). 

Ví dụ 5: Câu lệnh dưới đây 

SELECT hodem,ten FROM sinhvien 

WHERE hodem LIKE 'Lê%' 

cho biết họ tên của các sinh viên có họ là Lê và có kết quả như sau 
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Hình 4. 6 Lọc thông tin họ ‘Lê’ bảng Sinh Viên 

e. Giá trị NULL 

Dữ liệu trong một cột cho phép NULL sẽ nhận giá trị NULL trong các trường hợp 

sau: 

- Nếu không có dữ liệu được nhập cho cột và không có mặc định cho cột hay 

kiểu dữ liệu trên cột đó. 

- Người sử dụng trực tiếp đưa giá trị NULL vào cho cột đó. 

- Một cột có kiểu dữ liệu là kiểu số sẽ chứa giá trị NULL nếu giá trị được chỉ 

định gây tràn số. 

Trong mệnh đề WHERE, để kiểm tra giá trị của một cột có giá trị NULL hay 

không, ta sử dụng cách viết: 

WHERE tên_cột IS NULL 

hoặc: 

WHERE tên_cột IS NOT NULL 

4.1.4. Tạo mới bảng dữ liệu từ kết quả của câu lệnh SELECT 

Câu lệnh SELECT ... INTO có tác dụng tạo một bảng mới có cấu trúc và dữ liệu 

được xác định từ kết quả của truy vấn. Bảng mới được tạo ra sẽ có số cột bằng số cột 

được chỉ định trong danh sách chọn và số dòng sẽ là số dòng kết quả của truy vấn 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây truy vấn dữ liệu từ bảng SINHVIEN và tạo một bảng 

TUOISV bao gồm các trường HODEM, TEN và TUOI 

SELECT hodem,ten,YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi 

INTO tuoisv 

FROM sinhvien 

Lưu ý: Nếu trong danh sách chọn có các biểu thức thì những biểu thức này phải 

được đặt tiêu đề. 
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4.1.5. Sắp xếp kết quả truy vấn 

Mặc định, các dòng dữ liệu trong kết quả của câu truy vấn tuân theo thứ tự của 

chúng trong bảng dữ liệu hoặc được sắp xếp theo chỉ mục (nếu trên bảng có chỉ mục). 

Trong trường hợp muốn dữ liệu được sắp xếp theo chiều tăng hoặc giảm của giá trị 

của một hoặc nhiều trường, ta sử dụng thêm mệnh đề ORDER BY trong câu lệnh 

SELECT; Sau ORDER BY là danh sách các cột cần sắp xếp (tối đa là 16 cột). Dữ liệu 

được sắp xếp có thể theo chiều tăng (ASC) hoặc giảm (DESC), mặc định là sắp xếp 

theo chiều tăng. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các môn học và sắp xếp theo chiều 

giảm dần của số đơn vị học trình 

SELECT * FROM monhoc 

ORDER BY sodvht DESC 

 

Hình 4. 7 Hiển thị thông tin bảng Môn học sắp xếp giảm dần theo cột sdvht 

Nếu sau ORDER BY có nhiều cột thì việc sắp xếp dữ liệu sẽ được ưu tiên theo thứ 

tự từ trái qua phải. 

Ví dụ 2: Câu lệnh 

SELECT hodem,ten,gioitinh, 

YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) AS tuoi 

FROM sinhvien 

WHERE ten='Bình' 

ORDER BY gioitinh,tuoi 

có kết quả là: 
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Hình 4. 8 bảng sinh viên được sắp xếp theo giới tính, tuổi 

Thay vì chỉ định tên cột sau ORDER BY, ta có thể chỉ định số thứ tự của cột  cấn 

được sắp xếp. Câu lệnh ở ví dụ trên có thể được viết lại như sau: 

SELECT hodem,ten,gioitinh, 

YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh) 

AS tuoi FROM sinhvien 

WHERE ten='Bình' 

ORDER BY 3, 4 

4.1.6. Phép nối 

Khi cần thực hiện một yêu cầu truy vấn dữ liệu từ hai hay nhiều bảng, ta phải sử 

dụng đến phép nối. Một câu lệnh nối kết hợp các dòng dữ liệu trong các bảng khác 

nhau lại theo một hoặc nhiều điều kiện nào đó và hiển thị chúng trong kết quả truy vấn.  

Xét hai bảng sau đây: Bảng KHOA và Bảng LOP 

 

Hình 4. 9 Bảng Khoa và Bảng Lớp 
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Giả sử ta cần biết mã lớp và tên lớp của các lớp thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, 

ta phải làm như sau: 

- Chọn ra dòng trong bảng KHOA có tên khoa là Khoa Công nghệ Thông tin, từ 

đó xác định được mã khoa (MAKHOA) là DHT02. 

- Tìm kiếm trong bảng LOP những dòng có giá trị trường MAKHOA là DHT02 

(tức là bằng MAKHOA tương ứng trong bảng KHOA) và đưa những dòng này 

vào kết quả truy 

vấn

 

Hình 4. 10 Mối quan hệ giữa các bảng 

Như vậy, để thực hiện được yêu cầu truy vấn dữ liệu trên, ta phải thực hiện phép nối 

giữa hai bảng KHOA và LOP với điều kiện nối là MAKHOA của KHOA bằng với 

MAKHOA của LOP. Câu lệnh sẽ được viết như sau: 

SELECT 

malop,tenlop 

FROM khoa,lo 

WHERE khoa.makhoa = lop.makhoa AND 

tenkhoa='Khoa Công nghệ Thông tin' 

a. Sử dụng phép nối 

Phép nối là cơ sở để thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu liên quan đến nhiều 

bảng. Một câu lệnh nối thực hiện lấy các dòng dữ liệu trong các bảng tham gia truy 

vấn, so sánh giá trị của các dòng này trên một hoặc nhiều cột được chỉ định trong điều 

kiện nối và kết hợp các dòng thoả mãn điều kiện thành những dòng trong kết quả truy 

vấn. 
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Để thực hiện được một phép nối, cần phải xác định được những yếu tố sau: 

- Những cột nào cần hiển thị trong kết quả truy vấn 

- Những bảng nào có tham gia vào truy vấn. 

- Điều kiện để thực hiện phép nối giữa các bảng dữ liệu là gì 

Trong các yếu tố kể trên, việc xác định chính xác điều kiện để thực hiện phép nối 

giữa các bảng đóng vai trò quan trọng nhất. Trong đa số các trường hợp, điều kiện của 

phép nối được xác định nhờ vào mối quan hệ giữa các bảng cần phải truy xuất dữ liệu. 

Thông thường, đó là điều kiện bằng nhau giữa khoá chính và khoá ngoài của hai bảng 

có mối quan hệ với nhau. Như vậy, để có thể đưa ra một câu lệnh nối thực hiện chính 

xác yêu cầu truy vấn dữ liệu đòi hỏi phải hiểu được mối quan hệ cũng như ý nghĩa của 

chúng giữa các bảng dữ liệu. 

Danh sách chọn trong phép nối 

Một câu lệnh nối cũng được bắt đầu với từ khóa SELECT. Các cột được chỉ định 

tên sau từ khoá SELECT là các cột được hiển thị trong kết quả truy vấn. Việc sử dụng 

tên các cột trong danh sách chọn có thể là: 

- Tên của một số cột nào đó trong các bảng có tham gia vào truy vấn. Nếu tên cột 

trong các bảng trùng tên nhau thì tên cột phải được viết dưới dạng 

tên_bảng.tên_cột 

- Dấu sao (*) được sử dụng trong danh sách chọn khi cần hiển thị tất cả các cột 

của các bảng tham gia truy vấn. 

- Trong trường hợp cần hiển thị tất cả các cột của một bảng nào đó, ta sử dụng 

cách viết: 

tên_bảng.* 

Mệnh đề FROM trong phép nối 

Sau mệnh đề FROM của câu lệnh nối là danh sách tên các bảng (hay khung nhìn) 

tham gia vào truy vấn. Nếu ta sử dụng dấu * trong danh sách chọn thì thứ tự của các 

bảng liệt kê sau FROM sẽ ảnh hưởng đến thứ tự các cột được hiển thị trong kết quả 

truy vấn. 

Mệnh đề WHERE trong phép nối 

Khi hai hay nhiều bảng được nối với nhau, ta phải chỉ định điều kiện để thực hiện 

phép nối ngay sau mệnh đề WHERE. Điều kiện nối được biểu diễn dưới dạng biểu 

thức logic so sánh giá trị dữ liệu giữa các cột của các bảng tham gia truy vấn. 

Các toán tử so sánh dưới đây được sử dụng để xác định điều kiện nối 
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Phép toán Ý nghĩa 

= Bằng 

> Lớn hơn 

>= Lớn hơn hoặc bằng 

< Nhỏ hơn 

<= Nhỏ hơn hoặc bằng 

<> Khác 

!> Không lớn hơn 

!< Không nhỏ hơn 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây hiển thị danh sách các sinh viên với các thông tin: mã 

sinh viên, họ và tên, mã lớp, tên lớp và tên khoa 

SELECT masv,hodem,ten,sinhvien.malop,tenlop,tenkhoa 

FROM sinhvien,lop,khoa 

WHERE sinhvien.malop = lop.malop AND 

lop.makhoa=khoa.makhoa 

Trong câu lệnh trên, các bảng tham gia vào truy vấn bao gồm SINHVIEN, LOP và 

KHOA. Điều kiện để thực hiện phép nối giữa các bảng bao gồm hai điều kiện: 

sinhvien.malop = lop.malop 

và lop.malop = khoa.malop 

Điều kiện nối giữa các bảng trong câu lệnh trên là điều kiện bằng giữa khoá ngoài 

và khoá chính của các bảng có mối quan hệ với nhau. Hay nói cách khác, điều kiện 

của phép nối được xác định dựa vào mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu. 

b. Các loại phép nối 

Phép nối bằng và phép nối tự nhiên 

Một phép nối bằng (equi-join) là một phép nối trong đó giá trị của các cột được sử 

dụng để nối được so sánh với nhau dựa trên tiêu chuẩn bằng và tất cả các cột trong các 

bảng tham gia nối đều được đưa ra trong kết quả. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây thực hiện phép nối bằng giữa hai bảng LOP và KHOA 

SELECT * 

FROM lop,khoa 

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa 

Trong kết quả của câu lệnh trên, cột makhoa (mã khoa) xuất hiện hai lần trong kết 

quả phép nối (cột makhoa của bảng khoa và cột makhoa của bảng lop) và như vậy là 
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không cần thiết. Ta có thể loại bỏ bớt đi những cột trùng tên trong kết quả truy vấn 

bằng cách chỉ định danh sách cột cần được hiển thị trong danh sách chọn của câu lệnh. 

Một dạng đặc biệt của phép nối bằng được sử dụng nhiều là phép nối tự nhiên 

(natural-join). Trong phép nối tự nhiên, điều kiện nối giữa hai bảng chính là điều kiện 

bằng giữa khoá ngoài và khoá chính của hai bảng; Và trong danh sách chọn của câu 

lệnh chỉ giữ lại một cột trong hai cột tham gia vào điều kiện của phép nối 

Ví dụ 2.26: Để thực hiện phép nối tự nhiên, câu lệnh trong ví dụ 2.25 được viết lại như sau 

SELECT malop,tenlop,khoa,hedaotao,namnhaphoc, 

siso,lop.makhoa,tenkhoa,dienthoai 

FROM lop,khoa 

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa 

hoặc viết dưới dạng ngắn gọn hơn: 

SELECT 

lop.*,tenkhoa,dienthoai 

FROM lop,khoa 

WHERE lop.makhoa=khoa.makhoa 

Phép nối với các điều kiện bổ sung 

Trong các câu lệnh nối, ngoài điều kiện của phép nối được chỉ định trong mệnh đề 

WHERE còn có thể chỉ định các điều kiện tìm kiếm dữ liệu khác (điều kiện chọn). 

Thông thường, các điều kiện này được kết hợp với điều kiện nối thông qua toán tử 

AND. 

Ví dụ 3: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của các sinh viên Khoa 

Công nghệ Thông tin 

SELECT hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien,lop,khoa 

WHERE tenkhoa='Khoa Công nghệ Thông tin' AND 

sinhvien.malop = lop.malop AND 

lop.makhoa = khoa.makhoa 

Phép tự nối và các bí danh 

Phép tự nối là phép nối mà trong đó điều kiện nối được chỉ định liên quan đến các 

cột của cùng một bảng. Trong trường hợp này, sẽ có sự xuất hiện tên của cùng một 

bảng nhiều lần trong mệnh đề FROM và do đó các bảng cần phải được đặt bí danh. 

Ví dụ 4: Để biết được họ tên và ngày sinh của các sinh viên có cùng ngày sinh với 

sinh viên Trần Thị Kim Anh, ta phải thực hiện phép tự nối ngay trên chính bảng 

sinhvien. Trong câu lệnh nối, bảng sinhvien xuất hiện trong mệnh đề FROM với bí 
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danh là a và b. Bảng sinhvien với bí danh là a sử dụng để chọn ra sinh viên có họ tên 

là Trần Thị Kim Anh và bảng sinhvien với bí danh là b sử dụng để xác định các sinh 

viên trùng ngày sinh với sinh viên Trần Thị Kim Anh. Câu lệnh được viết như sau: 

SELECT b.hodem,b.ten,b.ngaysinh 

FROM sinhvien a, sinhvien b 

WHERE a.hodem='Trần Thị Kim' AND a.ten='Anh' AND 

a.ngaysinh=b.ngaysinh AND a.masv<>b.masv 

Sử dụng phép nối trong SQL2, Thực hiện phép nối trên nhiều bảng 

Chuẩn SQL2 (SQL-92) đưa ra một cách khác để biểu diễn cho phép nối, trong cách 

biểu diễn này, điều kiện của phép nối không được chỉ định trong mệnh đề WHERE mà 

được chỉ định ngay trong mệnh đề FROM của câu lệnh. Cách sử dụng phép nối này 

cho phép ta biểu diễn phép nối cũng như điều kiện nối được rõ ràng. 

Ví dụ 4: Câu lệnh dưới đây hiển thị họ tên và ngày sinh của các sinh viên thuộc 

Khoa Công nghệ Thông tin 

SELECT hodem,ten,ngaysinh 

FROM (sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop) 

INNER JOIN khoa ON lop.makhoa=khoa.makhoa 

WHERE tenkhoa=N'Khoa công nghệ thông tin' 

4.1.7. Thống kê dữ liệu với GROUP BY 

Ngoài khả năng thực hiện các yêu cầu truy vấn dữ liệu thông thường (chiếu, chọn, 

nối,…) như đã đề cập như ở các phần trước, câu lệnh SELECT còn cho phép thực hiện 

các thao tác truy vấn và tính toán thống kê trên dữ liệu như: cho biết tổng số tiết dạy 

của mỗi giáo viên, điểm trung bình các môn học của mỗi sinh viên,… 

Mệnh đề GROUP BY sử dụng trong câu lệnh SELECT nhằm phân hoạch các dòng 

dữ liệu trong bảng thành các nhóm dữ liệu, và trên mỗi nhóm dữ liệu thực hiện tính 

toán các giá trị thống kê như tính tổng, tính giá trị trung bình,... 

Các hàm gộp được sử dụng để tính giá trị thống kê cho toàn bảng hoặc trên mỗi 

nhóm dữ liệu. Chúng có thể được sử dụng như là các cột trong danh sách chọn của câu 

lệnh SELECT hoặc xuất hiện trong mệnh đề HAVING, nhưng không được phép xuất 

hiện trong mệnh đề WHERE 

SQL cung cấp các hàm gộp dưới đây: 
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Bảng 4. 4 Các hàm gộp  SQL 

Hàm gộp Chức năng 

SUM([ALL | DISTINCT] biểu_thức) Tính tổng các giá trị. 

AVG([ALL | DISTINCT] biểu_thức) Tính trung bình của các giá trị 

COUNT([ALL | DISTINCT] biểu_thức) Đếm số các giá trị trong biểu thức. 

COUNT(*) Đếm số các dòng được chọn. 

MAX(biểu_thức) Tính giá trị lớn nhất 

MIN(biểu_thức) Tính giá trị nhỏ nhất 

Trong đó: 

- Hàm SUM và AVG chỉ làm việc với các biểu thức số. 

- Hàm SUM, AVG, COUNT, MIN và MAX bỏ qua các giá trị NULL khi tính 

toán. 

- Hàm COUNT(*) không bỏ qua các giá trị NULL. 

Mặc định, các hàm gộp thực hiện tính toán thống kê trên toàn bộ dữ liệu. Trong 

trường hợp cần loại bỏ bớt các giá trị trùng nhau (chỉ giữ lại một giá trị), ta chỉ định 

thêm từ khoá DISTINCT ở trước biểu thức là đối số của hàm. 

Thống kê trên toàn bộ dữ liệu 

Khi cần tính toán giá trị thống kê trên toàn bộ dữ liệu, ta sử dụng các hàm gộp trong 

danh sách chọn của câu lệnh SELECT. Trong trường hợp này, trong danh sách chọn 

không được sử dụng bất kỳ một tên cột hay biểu thức nào ngoài các hàm gộp. 

Ví dụ 1: Để thống kê trung bình điểm lần 1 của tất cả các môn học, ta sử dụng câu 

lệnh như sau: 

SELECT AVG(diemlan1) 

FROM diemthi 

còn câu lệnh dưới đây cho biết tuổi lớn nhất, tuổi nhỏ nhất và độ tuổi trung bình của 

tất cả các sinh viên sinh tại Huế: 

SELECT MAX(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)), 

MIN(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)), 

AVG(YEAR(GETDATE())-YEAR(ngaysinh)) 

FROM sinhvien 

WHERE noisinh=’Huế’ 
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Thống kê dữ liệu trên các nhóm 

Trong trường hợp cần thực hiện tính toán các giá trị thống kê trên các nhóm dữ liệu, 

ta sử dụng mệnh đề GROUP BY để phân hoạch dữ liệu vào trong các nhóm. Các hàm 

gộp được sử dụng sẽ thực hiện thao tác tính toán trên mỗi nhóm và cho biết giá trị 

thống kê theo các nhóm dữ liệu. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây cho biết sĩ số (số lượng sinh viên) của mỗi lớp 

SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv) AS siso 

FROM lop,sinhvien 

WHERE lop.malop=sinhvien.malop 

GROUP BY lop.malop,tenlop 

và có kết quả là  

 

Hình 4. 11 sỉ số sinh viên của từng lớp 

còn câu lệnh: 

SELECT sinhvien.masv,hodem,ten, 

sum(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht) 

FROM sinhvien,diemthi,monhoc 

WHERE sinhvien.masv=diemthi.masv AND 

diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc 

GROUP BY sinhvien.masv,hodem,ten 

cho biết trung bình điểm thi lần 1 các môn học của các sinh viên 

Lưu ý: Trong trường hợp danh sách chọn của câu lệnh SELECT có cả các hàm gộp 

và những biểu thức không phải là hàm gộp thì những biểu thức này phải có mặt đầy đủ 

trong mệnh đề GROUP BY, nếu không câu lệnh sẽ không hợp lệ. 

Ví dụ 3: Dưới đây là một câu lệnh sai 

SELECT lop.malop,tenlop,COUNT(masv) 

FROM lop,sinhvien 

WHERE lop.malop=sinhvien.malop 

GROUP BY lop.malop 
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do thiếu trường TENLOP sau mệnh đề GROUP BY 

Chỉ định điều kiện đối với hàm gộp 

Mệnh đề HAVING được sử dụng nhằm chỉ định điều kiện đối với các giá trị thống 

kê được sản sinh từ các hàm gộp tương tự như cách thức mệnh đề WHERE thiết lập 

các điều kiện cho câu lệnh SELECT. Mệnh đề HAVING thường không thực sự có 

nghĩa nếu như không sử dụng kết hợp với mệnh đề GROUP BY. Một điểm khác biệt 

giữa HAVING và WHERE là trong điều kiện của WHERE không được có các hàm 

gộp trong khi HAVING lại cho phép sử dụng các hàm gộp trong điều kiện của mình. 

Ví dụ 4: Để biết trung bình điểm thi lần 1 của các sinh viên có điểm trung bình lớn 

hơn hoặc bằng 5, ta sử dụng câu lệnh như sau: 

SELECT sinhvien.masv,hodem,ten, 

SUM(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht) 

FROM sinhvien,diemthi,monhoc 

WHERE sinhvien.masv=diemthi.masv AND 

diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc 

GROUP BY sinhvien.masv,hodem,ten 

HAVING sum(diemlan1*sodvht)/sum(sodvht)>=5 

4.1.8. Truy vấn con (Subquery) 

Truy vấn con là một câu lệnh SELECT được lồng vào bên trong một câu lệnh 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc bên trong một truy vấn con khác. Loại 

truy vấn này được sử dụng để biểu diễn cho những truy vấn trong đó điều kiện truy 

vấn dữ liệu cần phải sử dụng đến kết quả của một truy vấn khác. 

Cú pháp của truy vấn con như sau: 

(SELECT [ALL | DISTINCT] danh_sách_chọn 

FROM danh_sách_bảng 

[WHERE điều_kiện] 

[GROUP BY danh_sách_cột] 

[HAVING điều_kiện]) 

Khi sử dụng truy vấn con cần lưu ý một số quy tắc sau: 

- Một truy vấn con phải được viết trong cặp dấu ngoặc. Trong hầu hết các trường 

hợp, một truy vấn con thường phải có kết quả là một cột (tức là chỉ có duy nhất 

một cột trong danh sách chọn). 

- Mệnh đề COMPUTE và ORDER BY không được phép sử dụng trong truy vấn 

con. 
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- Các tên cột xuất hiện trong truy vấn con có thể là các cột của các bảng trong 

truy vấn ngoài. 

- Một truy vấn con thường được sử dụng làm điều kiện trong mệnh đề 

- WHERE hoặc HAVING của một truy vấn khác. 

- Nếu truy vấn con trả về đúng một giá trị, nó có thể sử dụng như là một thành 

phần bên trong một biểu thức (chẳng hạn xuất hiện trong một phép so sánh bằng) 

Phép so sánh đối với với kết quả truy vấn con 

Kết quả của truy vấn con có thể được sử dụng đề thực hiện phép so sánh số học với 

một biểu thức của truy vấn cha. Trong trường hợp này, truy vấn con được sử dụng 

dưới dạng: 

WHERE biểu_thức phép_toán_số_học [ANY|ALL] 

(truy_vấn_con) 

Trong đó phép toán số học có thể sử dụng bao gồm: =, <>, >, <, >=, <=; Và truy 

vấn con phải có kết quả bao gồm đúng một cột. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây cho biết danh sách các môn học có số đơn vị học trình 

lớn hơn hoặc bằng số đơn vị học trình của môn học có mã là TI-001 

SELECT * 

FROM monhoc 

WHERE sodvht>=(SELECT sodvht 

FROM monhoc 

WHERE mamonhoc='TI-001') 

Nếu truy vấn con trả về nhiều hơn một giá trị, việc sử dụng phép so sánh như trên sẽ 

không hợp lệ. Trong trường hợp này, sau phép toán so sánh phải sử dụng thêm lượng 

từ ALL hoặc ANY. Lượng từ ALL được sử dụng khi cần so sánh giá trị của biểu thức 

với tất cả các giá trị trả về trong kết quả của truy vấn con; ngược lai, phép so sánh với 

lượng từ ANY có kết quả đúng khi chỉ cần một giá trị bất kỳ nào đó trong kết quả của 

truy vấn con thoả mãn điều kiện. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 

sinh trước tất cả các sinh viên của lớp Toán K25 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien JOIN lop ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE tenlop='Tin K25' AND 

ngaysinh<ALL(SELECT ngaysinh 

FROM sinhvien JOIN lop 
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ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE lop.tenlop='Toán K25') 

và câu lệnh: 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien JOIN lop on sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE tenlop='Tin K25' AND 

year(ngaysinh)= ANY(SELECT year(ngaysinh) 

FROM sinhvien JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE lop.tenlop='Toán K25') 

cho biết họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 có năm sinh trùng với năm sinh 

của bất kỳ một sinh viên nào đó của lớp Toán K25. 

Sử dụng truy vấn con với toán tử IN 

Khi cần thực hiện phép kiểm tra giá trị của một biểu thức có xuất hiện (không xuất 

hiện) trong tập các giá trị của truy vấn con hay không, ta có thể sử dụng toán tử IN 

(NOT IN) như sau: 

WHERE biểu_thức [NOT] IN (truy_vấn_con) 

Ví dụ 3: Để hiển thị họ tên của những sinh viên lớp Tin K25 có năm sinh bằng với 

năm sinh của một sinh viên nào đó của lớp Toán K25, thay vì sử dụng câu lệnh như ở 

ví dụ trên, ta có thể sử dụng câu lệnh như sau: 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien JOIN lop on sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE tenlop='Tin K25' AND 

year(ngaysinh)IN(SELECT year(ngaysinh) 

FROM sinhvien JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE lop.tenlop='Toán K25') 

Sử dụng lượng từ EXISTS với truy vấn con 

Lượng từ EXISTS được sử dụng kết hợp với truy vấn con dưới dạng: 

WHERE [NOT] EXISTS (truy_vấn_con) 

Để kiểm tra xem một truy vấn con có trả về dòng kết quả nào hay không. Lượng từ 

EXISTS (tương ứng NOT EXISTS) trả về giá trị True (tương ứng False) nếu kết quả 

của truy vấn con có ít nhất một dòng (tương ứng không có dòng nào). Điều khác biệt 

của việc sử dụng EXISTS với hai cách đã nêu ở trên là trong danh sách chọn của truy 

vấn con có thể có nhiều hơn hai cột. 
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Ví dụ 4: Câu lệnh dưới đây cho biết họ tên của những sinh viên hiện chưa có điểm 

thi của bất kỳ một môn học nào 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien 

WHERE NOT EXISTS(SELECT masv FROM diemthi 

WHERE diemthi.masv=sinhvien.masv) 

Sử dụng truy vấn con với mệnh đề HAVING 

Một truy vấn con có thể được sử dụng trong mệnh đề HAVING của một truy vấn 

khác. Trong trường hơp này, kết quả của truy vấn con được sử dụng để tạo nên điều 

kiện đối với các hàm gộp. 

Ví dụ 5: Câu lệnh dưới đây cho biết mã, tên và trung bình điểm lần 1 của các môn 

học có trung bình lớn hơn trung bình điểm lần 1 của tất cả các môn học 

SELECT diemthi.mamonhoc,tenmonhoc,AVG(diemlan1) 

FROM diemthi,monhoc 

WHERE diemthi.mamonhoc=monhoc.mamonhoc 

GROUP BY diemthi.mamonhoc,tenmonhoc 

HAVING AVG(diemlan1)> 

(SELECT AVG(diemlan1) FROM diemthi) 

4.2. Bổ sung, cập nhật và xoá dữ liệu  

4.2.1.Bổ sung dữ liệu 

Dữ liệu trong các bảng được thể hiện dưới dạng các dòng (bản ghi). Để bổ sung 

thêm các dòng dữ liệu vào một bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT. Hầu hết các hệ 

quản trị CSDL dựa  trên SQL cung cấp các cách dưới đây để thực hiện thao tác bổ  

sung dữ liệu cho bảng: 

- Bổ sung từng dòng dữ liệu với mỗi câu lệnh INSERT. Đây là các sử dụng 

thường gặp nhất trong giao tác SQL. 

- Bổ sung nhiều dòng dữ liệu bằng cách truy xuất dữ liệu từ các bảng dữ liệu 

khác. 

Bổ sung từng dòng dữ liệu với lệnh INSERT 

Để bổ sung một dòng dữ liệu mới vào bảng, ta sử dụng câu lệnh INSERT với cú 

pháp như sau: 

INSERT INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)] 

VALUES(danh_sách_trị) 
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Trong câu lệnh INSERT, danh sách cột ngay sau tên bảng không cần thiết phải chỉ  

định nếu giá trị các trường của bản ghi mới được chỉ định đầy đủ trong danh sách trị. 

Trong trường hợp này, thứ tự các giá trị trong danh sách trị phải bằng với số lượng các 

trường của bảng cần bổ sung dữ liệu cũng như phải tuân theo đúng thứ tự của các 

trường như khi bảng được định nghĩa. 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây bổ sung thêm một dòng dữ liệu vào bảng KHOA 

INSERT INTO khoa 

VALUES(‘DHT10’,’Khoa Luật’,’054821135’) 

Trong trường hợp chỉ nhập giá trị cho một số cột trong bảng, ta phải chỉ định danh 

sách các cột cần nhập dữ liệu ngay sau tên bảng. Khi đó, các cột không được nhập dữ 

liệu sẽ nhận giá trị mặc định (nếu có) hoặc nhận giá trị NULL (nếu cột cho phép 

chấp nhận giá trị NULL). Nếu một cột không có giá trị mặc định và không chấp nhận 

giá trị NULL mà không đuợc nhập dữ liệu, câu lệnh sẽ bị lỗi. 

Ví dụ 2: Câu lệnh dưới đây bổ sung một bản ghi mới cho bảng SINHVIEN 

INSERT INTO sinhvien(masv,hodem,ten,gioitinh,malop) 

VALUES(‘0241020008’,‘Nguyễn Công’,’Chính’,1,’C24102’) 

Câu lệnh trên còn có thể được viết như sau: 

INSERT INTO sinhvien 

VALUES(‘0241020008’,‘Nguyễn Công’,’Chính’, 

NULL,1,NULL,’C24102’) 

Bổ sung nhiều dòng dữ liệu từ bảng khác 

Một cách sử dụng khác của câu lệnh INSERT được sử dụng để bổ sung nhiều dòng 

dữ liệu vào một bảng, các dòng dữ liệu này được lấy từ một bảng khác thông qua câu 

lệnh SELECT. Ở cách này, các giá trị dữ liệu được bổ sung vào bảng không được chỉ 

định tường minh mà thay vào đó là một câu lệnh SELECT truy vấn dữ liệu từ bảng 

khác. 

Cú pháp câu lệnh INSERT có dạng như sau: 

INSERT INTO tên_bảng[(danh_sách_cột)] câu_lệnh_SELECT 

Ví dụ 3: Giả sử ta có bảng LUUSINHVIEN bao gồm các trường HODEM, TEN, 

NGAYSINH. Câu lệnh dưới đây bổ sung vào bảng LUUSINHVIEN các dòng dữ liệu 

có được từ câu truy vấn SELECT: 

INSERT INTO luusinhvien 

SELECT hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien 
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WHERE noisinh like ‘%Huế%’ 

Khi bổ sung dữ liệu theo cách này cần lưu ý một số điểm sau: 

- Kết quả của câu lệnh SELECT phải có số cột bằng với số cột được chỉ định 

trong bảng đích và phải tương thích về kiểu dữ liệu. 

- Trong câu lệnh SELECT được sử dụng mệnh đề COMPUTE ... BY 

4.2.2. Cập nhật dữ liệu 

Câu lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để cập nhật dữ liệu trong các bảng. 

Câu lệnh này có cú pháp như sau: 

UPDATE tên_bảng  

SET tên_cột = biểu_thức 

[, ..., tên_cột_k = biểu_thức_k] 

[FROM danh_sách_bảng] 

[WHERE điều_kiện] 

Sau UPDATE là tên của bảng cần cập nhật dữ liệu. Một câu lệnh UPDATE có thể 

cập nhật dữ liệu cho nhiều cột bằng cách chỉ định các danh sách tên cột và biểu thức 

tương ứng sau từ khoá SET. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh UPDATE thường được 

sử dụng để chỉ định các dòng dữ liệu chịu tác động của câu lệnh (nếu không chỉ định, 

phạm vi tác động của câu lệnh được hiểu là toàn bộ các dòng trong bảng) 

Ví dụ 4: Câu lệnh dưới đây cập nhật lại số đơn vị học trình của các môn học có số 

đơn vị học trình nhỏ hơn 2 

UPDATE monhoc 

SET sodvht = 3 

WHERE sodvht = 2 

Sử dụng cấu trúc CASE trong câu lệnh UPDATE 

Cấu trúc CASE có thể được sử dụng trong biểu thức khi cần phải đưa ra các quyết 

định khác nhau về giá trị của biểu thức 

Ví dụ 5: Giả sử ta có bảng NHATKYPHONG sau đây 

 

Hình 4. 12 Bảng Nhật ký phòng 

Sau khi thực hiện câu lệnh: 
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UPDATE nhatkyphong 

SET tienphong=songay*CASE WHEN loaiphong='A' THEN 100 

WHEN loaiphong='B' 

THEN 70 ELSE 50 

END 

Dữ liệu trong bảng sẽ là: 

 

Hình 4. 13 Bảng Nhật ký phòng được cập nhật tiền phòng 

 

Điều kiện cập nhật dữ liệu liên quan đến nhiều bảng 

Mệnh đề FROM trong câu lệnh UPDATE được sử dụng khi cần chỉ định các điều 

kiện liên quan đến các bảng khác với bảng cần cập nhật dữ liệu. Trong truờng hợp này, 

trong mệnh đề WHERE thường có điều kiện nối giữa các bảng. 

Ví dụ 6: Giả sử ta có hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG như sau:  

 

Hình 4. 14 Quan hệ bảng Mặt hàng và bảng Nhật ký bán hàng 

Câu lệnh dưới đây sẽ cập nhật giá trị trường THANHTIEN của bảng 

NHATKYBANHANG theo công thức THANHTIEN = SOLUONG  GIA 

UPDATE nhatkybanhang 

SET thanhtien = soluong*gia 

FROM mathang 

WHERE nhatkybanhang.mahang = mathang.mahang 

Câu lệnh UPDATE với truy vấn con 

Tương tự như trong câu lệnh SELECT, truy vấn con có thể được sử dụng trong 

mệnh đề WHERE của câu lệnh UPDATE nhằm chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ 

liệu cần cập nhật dữ liệu. 

Ví dụ 7: Câu lệnh ở trên có thể được viết như sau: 

UPDATE nhatkybanhang 
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SET thanhtien = soluong*gia 

FROM mathang 

WHERE mathang.mahang =(SELECT mathang.mahang 

FROM mathang 

WHERE mathang.mahang=nhatkybanhang.mahang) 

4.2.3. Xoá dữ liệu 

Để xoá dữ liệu trong một bảng, ta sử dụng câu lệnh DELETE. Cú pháp của câu lệnh 

này như sau: 

DELETE FROM tên_bảng 

[FROM danh_sách_bảng] 

[WHERE điều_kiện] 

Trong câu lệnh này, tên của bảng cần xoá dữ liệu được chỉ định sau DELETE 

FROM. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh được sử dụng để chỉ định điều kiện đối với 

các dòng dữ liệu cần xoá. Nếu câu lệnh DELETE không có mệnh đề WHERE thì toàn 

bộ các dòng dữ liệu trong bảng đều bị xoá. 

Ví dụ 8: Câu lệnh dưới đây xoá khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên sinh tại Huế 

DELETE FROM sinhvien 

WHERE noisinh LIKE ‘%Huế%’ 

Xoá dữ liệu khi điều kiện liên quan đến nhiều bảng 

Nếu điều kiện trong câu lệnh DELETE liên quan đến các bảng không phải là bảng 

cần xóa dữ liệu, ta phải sử dụng thêm mệnh đề FROM và sau đó là danh sách tên các 

bảng đó. Trong trường hợp này, trong mệnh đề WHERE ta chỉ định thêm điều kiện nối 

giữa các bảng 

Ví dụ 9: Câu lệnh dưới đây xoá ra khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên lớp Tin 

K24 

DELETE FROM sinhvien 

FROM lop 

WHERE lop.malop=sinhvien.malop AND tenlop='Tin K24' 

Sử dụng truy vấn con trong câu lệnh DELETE 

Một câu lệnh SELECT có thể được lồng vào trong mệnh đề WHERE trong câu lệnh 

DELETE để làm điều kiện cho câu lệnh tương tự như câu lệnh UPDATE. 

Ví dụ 10: Câu lệnh dưới đây xoá khỏi bảng LOP những lớp không có sinh viên nào 

học 

DELETE FROM lop 

WHERE malop NOT IN (SELECT DISTINCT malop 
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FROM sinhvien) 

Xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng 

Câu lệnh DELETE không chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ liệu cần xoá trong 

mệnh đề WHERE sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng. Thay vì sử dụng câu lệnh 

DELETE trong trường hợp này, ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE có cú pháp 

như sau: 

TRUNCATE TABLE tên_bảng 

Ví dụ 11: Câu lệnh sau xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng diemthi: 

DELETE FROM diemthi 

có tác dụng tương tự với câu lệnh:  TRUNCATE TABLE diemthi 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý cửa hàng bán sách (QLBS) ở chương 2 thực 

hiện các câu lệnh sau: 

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: SELECT, UPDATE, DELETE. 

1. Liệt kê danh mục sách theo thứ tự mã sách. 

2. Liệt kê nhân viên theo thứ tự tên. 

3. Liệt kê những nhân viên nam theo thứ tự tên. 

4. Liệt kê những nhân viên có tên là Mai. 

5. Liệt kê những nhân viên có tên bắt đầu bằng ký tự t 

6. Liệt kê những nhân viên có họ lót là thị hay văn 

7. Liệt kê những nhân viên sinh năm 1975 

8. Liệt kê những nhân viên sinh vào tháng 9 

9. Liệt kê những cuốn sách có tên tác giả bắt đầu là Nguyễn 

10. Liệt kê những sách có số lượng tồn < 100 

11. Liệt kê những quyển sách có đơn giá từ 14000 đến 20000 

12. Liệt kê những cuốn sách thuộc nhóm N001 và N002 

13. Liệt kê những sách có đơn giá>=10000 và  số lượng tồn >100 

14. Liệt kê những cuốn sách thuộc nhóm N001 và số lượng tồn từ 10 đến 20 

15. Liệt kê hóa đơn theo thứ tự tăng dần của MaNV, nếu trùng mã nhân viên 

thì xếp theo ngày bán. 

16. Hiển thị danh sách những sách thuộc ngành tin học gồm:mã sách, tên 

sách, mã nhóm. 

17. Liệt kê sách thuộc nhóm tin học có số lượng tồn <10 

18. Liệt kê các danh mục sách và tiền tồn vốn, xếp theo thứ tự giảm dần của 

tiền tồn. bảng kết quả gồm mã sách, tên sách, nhóm sách, tác giả, đơn giá, số 

lượng, tiền vốn = đơn giá x số lượng tồn 

19. Danh sách các hóa đơn ứng với tổng tiền của từng hóa đơn 

20. Danh sách các hóa đơn có ngày bán là ngày 15/7/2008 

21. Danh sách các sách đã được bán, ứng với tổng số lượng, thành tiền 

22. Danh sách các hóa đơn bán trong 20/7/2008, ứng với tổng số lượng, thành 

tiền 

23. Danh sách các sách không bán được. 

24. Danh sách các nhân viên chưa lập hóa đơn nào. 



 

Chương 4: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu 

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    Trang 83 
 

25. Danh sách các sách có số lượng bán nhiều nhất. 

26. Danh sách các nhân viên ứng với tổng số tiền hóa đơn mà nhân viên ấy 

lập 

27. Thống kê thành tiền ứng với mỗi nhóm sách và mỗi ngày 

28. Cho biết nhân viên nào bán được nhiều sách nhất và số lượng là bao 

nhiêu. 

29. Cho biết những nhân viên nào có cùng ngày sinh. 

30. Cho biết nhân viên nào có tuổi lớn nhất. 

31. Cho biết nhân viên nào có tuổi nhỏ nhất. 

32. Cập nhật thông tin cho cột NGAYLAPHD trong bảng HOADON chính là 

thông tin của cột NGAYBAN. 

33. Thêm vào bảng NHANVIEN cột LƯƠNG, kiểu float. Cập nhật lương 

=1000000 cho những nhân viên có lập hóa đơn. 

34. Thêm vào cột PHUCAP trong bảng NHANVIEN. Cập nhật PHUCAP = 

50%*LUONG cho những nhân viên bán được số lượng sách >100. 

35. Thêm vào cột NGAYVAOLAM, kiểu datetime. Cập nhật ngày vào làm 

cho nhân viên = Năm sinh +18. 

36. Cập nhật phụ cấp cho những nhân viên có thâm niên từ 5 năm trở lên 

(thâm niên được tính = năm hiện tại – năm vào làm). 
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CHƯƠNG 5: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Giới thiệu: Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu 

Mục tiêu: Trình bày đươc khái niệm và các bước thực hiện Import/Export, 

Backup/Restore, Detach/ Attach. Vận dụng các bước thực hiện về sao lưu và phục hồi 

cơ sở dữ liệu đã học. 

5.1. Import/ Export 

5.1.1. Import 

Import: là chức năng cho phép nhập dữ liệu từ HQTCSDL này vào HQTCSDL khác

- Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio


- Bước 2: R_Click vào DB nhận dữ liệu  Tasks  Import Data

 
Hình 5. 1 Đường dẫn Import Data 

Bước 3: Chọn Data sourse, File name, Next 
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Hình 5. 2 Chọn Data source để import dữ liệu 

- Bước 4: chọn như hình sau, Next

 

Hình 5. 3 Chọn Destination  

- Bước 5: Next
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- Bước 6: chọn các bảng cần lấy dữ liệu, Next 

 
Hình 5. 4 Chọn bảng 

- Bước 7: Finish

 

Hình 5. 5 Finish

- Bước 8: Finish, chờ chương trình chạy
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Hình 5. 6 Chờ chạychương trình

- Bước 9: Close

 

Hình 5. 7 Thành công
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5.1.2. Export 

Export: là chức năng cho phép xuất dữ liệu từ HQTCSDL này qua HQTCSDL khác

- Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio


- Bước 2: R_Click vào DB xuất dữ liệu  Tasks  Export Data

 
Hình 5. 8 Đường dẫn Export data

- Bước 3: chọn như hình sau, Next
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Hình 5. 9 Chọn nguồn database

- Bước 4: chọn như hình sau, Next

 

Hình 5. 10 Chọn Destination
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- Bước 5: Next

 

Hình 5. 11 Chọn dữ liệu từ 1 hoặc nhiều bảng

- Bước 6: chọn các bảng cần lấy dữ liệu, Next
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Hình 5. 12 Chọn các bảng

- Bước 7: Finish

-  

Hình 5. 13 Finish

- Bước 8: Finish, chờ chương trình chạy
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-  

Hình 5. 14 Chờ chương trình chạy

- Bước 9: Close

 

Hình 5. 15 Import thành công
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5.2. Backup/ Restore 

5.2.1 Giới thiệu 

Những nguyên nhân gây ra mất dữ liệu: 

- Đĩa cứng hư 

- Vô ý hay cố ý sửa đổi dữ liệu như xóa hay thay đổi dữ liệu. 

- Trộm cắp 

- Virus 

Để tránh việc mất dữ liệu, chúng ta nên thường xuyên sao lưu cơ sở dữ liệu. Nếu 

như dữ liệu hay cơ sở dữ liệu bị hư thì ta có thể dùng bản sao lưu (backup) này để khôi 

phục lại cơ sở dữ liệu bị mất. 

5.2.2 Sao lưu cơ sở dữ liệu 

Sao lưu-backup một cơ sở dữ liệu (CSDL) là tạo một bản sao CSDL, ta có thể dùng 

bản sao để khôi phục lại CSDL nếu CSDL bị mất. Bản sao gồm tất cả những file có 

trong CSDL kể cả transaction log. 

Transaction log ( hay log file) chứa những dữ liệu thay đổi trong CSDL (Ví dụ như 

khi ta thực hiện các lệnh INSERT, UPDATE, DELETE). Transaction log được sử 

dụng trong suốt quá trình khôi phục để roll forward những transaction hoàn thành và 

roll back những transaction chưa hoàn thành. 

Roll back là hủy bỏ giao dịch chưa hoàn thành khi hệ thống xảy ra sự cố,…(hoặc 

trong trường hợp sao lưu, khi đã thực hiện xong việc sao lưu mà giao dịch chưa hoàn 

thành) ( xem chi tiết ở phần Transaction). 

Roll forward là khôi phục tất cả giao dịch đã hoàn thành khi hệ thống xảy ra sự 

cố,… (hoặc trong trường hợp sao lưu, những giao dịch đã hoàn thành khi đã thực hiện 

xong việc sao lưu ) ( xem chi tiết ở phần Transaction). 

Checkpoint là thời điểm ghi lại tất cả những trang dữ liệu thay đổi lên đĩa. 

Ví dụ minh họa roll back và roll forward: 

- Giao dịch 1 commit trước khi checkpoint, không làm gì cả vì dữ liệu đã được 

thay đổi trong CSDL ( ứng với số 1 trong hình). 

- Giao dịch 2 và 4 commit sau khi checkpoint nhưng trước khi hệ thống xảy ra sự 

cố, do đó những giao dịch này được tạo lại từ log file. Điều này gọi là roll 

forward (ứng với số 2 và 4 trong hình). 

- Giao dịch 3 và 5 chưa commit khi hệ thống xảy ra sự cố, do đó những giao dịch 
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này không được thực hiện và trả về CSDL khi chưa xảy ra giao dịch. Điều này 

gọi là roll back (ứng với số 3 và 5 trong hình). 

 
Hình 5. 16 Khôi phục giao dịch 

5.2.3. Phục hồi cơ sở dữ liệu 

Việc khôi phục một bản sao lưu CSDL sẽ trả về CSDL cùng trạng thái của CSDL 

khi ta thực hiện việc sao lưu. Giao dịch (transaction) nào không hoàn thành trong khi 

sao lưu (backup) CSDL được roll back để đảm bảo tính nhất quán CSDL. 

Khôi phục một bản sao lưu transaction log là áp dụng lại tất cả giao dịch 

(transaction) hoàn thành trong transaction log đối với CSDL. Khi áp dụng bản sao lưu 

transaction log, SQL Server đọc trước transaction log, roll forward tất cả các 

transaction . Khi đến cuối bản sao lưu transaction log, SQL Server roll back tất cả 

transaction mà không hoàn thành khi ta bắt đầu thực hiện sao lưu, tạo lại trạng thái 

chính xác của CSDL tại thời điểm bắt đầu thực hiện sao lưu. 

Ví dụ minh họa sao lưu (backup) và khôi phục (restore) một CSDL có xảy ra giao 

dịch (transaction) khi thực hiện sao lưu: 

1. Bắt đầu backup: Giả sử CSDL gồm có các dữ liệu ABC, DEF, GHI, JKL, 

transaction log file không có dữ liệu vì không có giao dịch nào xảy ra. Khi đang thực 

hiện sao lưu (backup) được một phần dữ liệu thì xảy ra giao dịch, SQL Server 2000 sẽ 

ưu tiên cho việc giao dịch trước, việc sao lưu (backup) tạm thời dừng lại. 
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Hình 5. 17 Bắt đầu backup 

2. Xảy ra giao dịch (transaction), dữ liệu ABC được thay bằng 123, GHI được thay 

bằng 456. 

 
Hình 5. 18 Xuất hiện giao dịch 

3. Khi thực hiện giao dịch (transaction) xong, SQL Server thực hiện tiếp việc sao lưu 

(backup), sẽ chép phần còn lại của dữ liệu nhưng dữ liệu đã thay đổi do xảy ra giao 

dịch. 

 
Hình 5. 19 Cập nhật giao dịch 

4. Khi sao lưu xong phần dữ liệu thì sẽ chép tiếp phần transaction log 
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Hình 5. 20 Mô tả sao lưu xong phần dữ liệu, chép tiềp phần transaction log 

5. Khi có yêu cầu khôi phục (restore) CSDL , CSDL được khôi phục trước, chép lại 

toàn bộ CSDL của bản sao lưu CSDL đó . 

 
Hình 5. 21  Khi có yêu cầu khôi phục 

6. Sau đó SQL Server sẽ khôi phục tiếp phần transaction log. Trước tiên sẽ roll 

forward nhưng khi đọc đến dữ liệu thứ ba thì nó thấy dữ liệu này đã được thay đổi rồi 

do đó nó sẽ roll back ( trả về dữ liệu ban đầu khi chưa thực hiện giao dịch) để nhất 

quán dữ liệu. 
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Hình 5. 22 SQL Server khôi phục tiếp phần transaction log 

5.2.4.Các loại Backup và Restore 

Các loại sao lưu-Backups 

Full Database Backups: Copy tất cả data files, user data và database objects như 

system tables, indexes, user-defined tables trong một database. 

Differential Database Backups: Copy những thay đổi trong tất cả data files kể từ lần 

full backup gần nhất. 

File or File Group Backups : Copy một data file đơn hay một file group. 

Transaction Log Backups:Ghi nhận một cách thứ tự tất cả các transactions chứa 

trong transaction log file kể từ lần transaction log backup gần nhất. Loại backup này 

cho phép ta phục hồi dữ liệu trở ngược lại vào một thời điểm nào đó trong quá khứ mà 

vẫn đảm bảo tính nhất quán. 

- Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio 

- Bước 2: R_Click vào DB cần Backup  Tasks  Back Up 
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Hình 5. 23 Đường dẫn Back Up 

- Bước 3: chọn như hình sau, OK

 
Hình 5. 24 Kết thúc Back Up 

5.2.5.Restore: dùng để phục hồi CSDL

- Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio

- Bước 2: R_Click vào DB cần Restore  Tasks  Restore  Database
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Hình 5. 25 Đường dẫn Restore database 

- Bước 3: chọn như hình sau

 

Hình 5. 26 Chọn database Restore 

- Bước 4: chọn thẻ Options, chọn như hình sau, OK 
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Hình 5. 27 Chọn thẻ Option 

5.3. Detach/Attach 

Dùng để chuyển CSDL từ Server này sang Server khác 

Di chuyển CSDL từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác 

Detach: dùng để gỡ bỏ CSDL

Attach: dùng để thêm CSDL vào SQL Server

- Bước 1: Khởi động Microsoft SQL Server Management Studio

- Bước 2 (Detach): R_Click vào DB cần Detach  Tasks  Detach

 

Hình 5. 28 Đường dẫn Detach 
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- Bước 3 (Detach): OK 

 

 
Hình 5. 29 Detach thành công 

- Bước 4: copy 2 tập tin sang vị trí khác hay máy khác.

 

Hình 5. 30 Chọn 2 file chép sang vị trí khác 

- Bước 5 (Attach): R_Click vào Database  Attach
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Hình 5. 31 Đường dẫn Attach 

- Bước 6 (Attach): nhấn Add, chỉ đường dẫn đến file mdf, OK 

 

Hình 5. 32 chỉ đường dẫn đến fie mdf 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 5 

Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý cửa hàng bán sách (QLBS) ở chương 2 thực 

hiện các câu lệnh sau: 

Bài 1: 

Dùng chức năng Import/Export để đưa (nhớ kiểm tra kết quả sau mỗi lần 

thực hiện): 

1. Tất cả các thông tin nhân viên có trong bảng Employees trong NorthWind ra 

thành tập tin NhanVien.txt.  

2. Dữ liệu của các bảng Nhomsach, Nhanvien, DanhMucsach trong CSDL vào 

tập tin QUANLYSACH.MDB. Lưu ý: Tập tin QUANLYSACH.MDB phải tồn 

tại trên đĩa trước khi thực hiện Export. 

3. Dữ liệu các bảng HOADON, CHITIETHOADON trong CSDL ra thành tập 

tin HD.XLS  

4. Các nhân viên có phái là Nữ từ bảng Nhanvien trong CSDL ra thành tập tin 

NhanvienNu.TXT. 

Bài 2:  

1. Thực hiện chức năng detach để xuất cơ sở dữ liệu ở trên. 

2. Dùng chức năng attach để lấy lại cơ sở dữ liệu. 

3. Tạo một file backup cho cơ sở dữ liệu. 

4. Khôi phục lại cơ sở dữ liệu từ file backup trên. 
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CHƯƠNG 6: THỦ TỤC, HÀM VÀ TRIGGER 

Giới thiệu: Thủ tục, hàm và trigger 

Mục tiêu: Trình bày đươc khái niệm và câu lệnh về thủ tục lưu trữ, hàm, trigger. Vận 

dụng cú pháp câu lệnh về thủ tục lưu trữ, hàm, trigger vào yêu cầu bài tập 

6.1. Thủ tục lưu trữ (stored procedure) 

6.1.1. Các khái niệm 

Như đã đề cập ở các chương trước, SQL được thiết kế và cài đặt như là một ngôn 

ngữ để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo lập các cấu trúc trong cơ sở dữ 

liệu, bổ sung, cập nhật, xoá và truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các câu lệnh SQL 

được người sử dụng viết và yêu cầu hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực hiện theo chế độ 

tương tác. 

Các câu lệnh SQL có thể được nhúng vào trong các ngôn ngữ lập trình, thông qua 

đó chuỗi các thao tác trên cơ sở dữ liệu được xác định và thực thi nhờ vào các câu 

lệnh, các cấu trúc điều khiển của bản thân ngôn ngữ lập trình được sử dụng. 

Với thủ tục lưu trữ, một phần nào đó khả năng của ngôn ngữ lập trình được đưa vào 

trong ngôn ngữ SQL. Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một 

tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng 

sau: 

- Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ tục. 

- Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập trình 

nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở 

dữ liệu. 

- Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh bên 

trong một thủ tục. Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng như có 

thể trả về các giá trị thông qua các tham số (như trong các ngôn ngữ lập trình). 

Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi thông qua tên thủ 

tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu lệnh SQL bên trong thủ tục và 

có thể trả về các giá trị sau khi thực hiện xong. 

Sử dụng các thủ tục lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sẽ giúp tăng hiệu năng của cơ sở dữ 

liệu, mang lại các lợi ích sau: 

- Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá các 

thao tác này. 

- Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng nhanh 

hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL tương 

đương theo cách thông thường. 
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- Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu 

lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL. Điều này sẽ làm giảm 

thiểu sự lưu thông trên mạng. 

- Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh SQL và 

trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền cho người sử dụng 

thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ thống. 

6.1.2. Tạo thủ tục lưu trữ 

Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với cú pháp như 

sau: 

CREATE PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)] 

[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 

AS 

Các_câu_lệnh_của_thủ_tục 

Trong đó: 

Bảng 6. 1 Các thuộc tính của cú pháp tạo thủ tục 
tên_thủ_tục Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc 

định danh và không được vượt quá 128 ký tự. 

danh_sách_tham_số Các tham số của thủ tục được khai báo ngay sau tên 

thủ tục và nếu thủ tục có nhiều tham số thì các khai 

báo phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khai báo của  

mỗi một tham số tối thiểu phải bao gồm hai phần: 

- tên tham số được bắt đầu bởi dấu @. 

- kiểu dữ liệu của tham số 

Ví dụ: @mamonhoc nvarchar(10) 

RECOMPILE Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và 

dịch sẵn ở lần gọi đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH 

RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch 

lại mỗi khi được gọi. 

ENCRYPTION Thủ tục sẽ được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH 

ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được 

mã hoá, ta không thể xem được nội dung của thủ 

tục. 

các_câu_lệnh_của_ 

thủ_tục 
Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung thủ 

tục. Các câu lệnh này có thể đặt trong cặp từ khoá 

BEGIN...END hoặc có thể không. 
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Ví dụ 1: Giả sử ta cần thực hiện một chuỗi các thao tác như sau trên cơ sở dữ liệu 

1. Bổ sung thêm môn học cơ sở dữ liệu có mã TI-005 và số đơn vị học trình là 5 vào 

bảng MONHOC 

2. Lên danh sách nhập điểm thi môn cơ sở dữ liệu cho các sinh viên học lớp có mã 

C24102 (tức là bổ sung thêm vào bảng DIEMTHI các bản ghi với cột MAMONHOC 

nhận giá trị TI-005, cột MASV nhận giá trị lần lượt là mã các sinh viên học lớp có mã 

C24105 và các cột điểm là NULL). 

Nếu thực hiện yêu cầu trên thông qua các câu lệnh SQL như thông thường, ta phải 

thực thi hai câu lệnh như sau: 

INSERT INTO MONHOC 

VALUES('TI-005','Cơ sở dữ liệu',5) 

INSERT INTO DIEMTHI(MAMONHOC,MASV) 

SELECT ‘TI-005’,MASV 

FROM SINHVIEN 

WHERE MALOP='C24102' 

Thay vì phải sử dụng hai câu lệnh như trên, ta có thể định nghĩa môt thủ tục lưu trữ 

với các tham số vào là @mamonhoc, @tenmonhoc, @sodvht và @malop như sau: 

CREATE PROC sp_LenDanhSachDiem( 

@mamonhoc NVARCHAR(10), 

@tenmonhoc NVARCHAR(50), 

@sodvht SMALLINT, 

@malop NVARCHAR(10)) 

AS 

BEGIN 

INSERT INTO monhoc 

VALUES(@mamonhoc,@tenmonhoc,@sodvht) 

INSERT INTO diemthi(mamonhoc,masv) 

SELECT 

@mamonhoc,masv 

FROM sinhvien 

WHERE malop=@malop 

END 

Khi thủ tục trên đã được tạo ra, ta có thể thực hiện được hai yêu cầu đặt ra ở trên 

một cách đơn giản thông qua lòi gọi thủ tục: 

sp_LenDanhSachDiem 'TI-005','Cơ sở dữ liệu',5,'C24102' 
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6.1.3. Lời gọi thủ tục lưu trữ 

Như đã thấy ở ví dụ ở trên, khi một thủ tục lưu trữ đã được tạo ra, ta có thể yêu cầu 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu thực thi thủ tục bằng lời gọi thủ tục có dạng: 

tên_thủ_tục [danh_sách_các_đối_số] 

Số lượng các đối số cũng như thứ tự của chúng phải phù hợp với số lượng và thứ tự 

của các tham số khi định nghĩa thủ tục. 

Trong trường hợp lời gọi thủ tục được thực hiện bên trong một thủ tục khác, bên 

trong một trigger hay kết hợp với các câu lệnh SQL khác, ta sử dụng cú pháp như sau: 

EXECUTE tên_thủ_tục [danh_sách_các_đối_số] 

Thứ tự của các đối số được truyền cho thủ tục có thể không cần phải tuân theo thứ 

tự của các tham số như khi định nghĩa thủ tục nếu tất cả các đối số được viết dưới 

dạng: 

@tên_tham_số = giá_trị 

Ví dụ : Lời gọi thủ tục ở ví dụ trên có thể viết như sau: 

sp_LenDanhSachDiem @malop='C24102', 

@tenmonhoc='Cơ sở dữ 

liệu', 

@mamonhoc='TI-005', 

@sodvht=5 

6.1.4. Sử dụng biến trong thủ tục 

Ngoài những tham số được truyền cho thủ tục, bên trong thủ tục còn có thể sử dụng 

các biến nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được hoặc truy xuất được từ cơ sở dữ liệu. 

Các biến trong thủ tục được khai báo bằng từ khoá DECLARE theo cú pháp như sau: 

DECLARE @tên_biến kiểu_dữ_liệu 

Tên biến phải bắt đầu bởi ký tự @ và tuân theo qui tắc về định danh. Ví dụ dưới đây 

minh hoạ việc sử dụng biến trong thủ tục 

Ví dụ 1: Trong định nghĩa của thủ tục dưới đây sử dung các biến chứa các giá trị 

truy xuất được từ cơ sở dữ liệu. 

CREATE PROCEDURE sp_Vidu( 

@malop1 

NVARCHAR(10), 

@malop2 

NVARCHAR(10)) 

AS 

DECLARE @tenlop1 NVARCHAR(30) 
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DECLARE @namnhaphoc1 INT 

DECLARE @tenlop2 NVARCHAR(30) 

DECLARE @namnhaphoc2 INT 

SELECT @tenlop1=tenlop, 

@namnhaphoc1=namnhaphoc 

FROM lop WHERE malop=@malop1 

 

SELECT @tenlop2=tenlop, 

@namnhaphoc2=namnhaphoc 

FROM lop WHERE malop=@malop2 

 

PRINT @tenlop1+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc1) 

print @tenlop2+' nhap hoc nam '+str(@namnhaphoc2) 

 

IF @namnhaphoc1=@namnhaphoc2 

PRINT 'Hai lớp nhập học cùng năm' 

ELSE 

PRINT 'Hai lớp nhập học khác năm' 
 

6.1.5. Giá trị trả về của tham số trong thủ tục lưu trữ 

Trong các ví dụ trước, nếu đối số truyền cho thủ tục khi có lời gọi đến thủ tục là 

biến, những thay đổi giá trị của biền trong thủ tục sẽ không được giữ lại khi kết thúc 

quá trình thực hiện thủ tục. 

Ví dụ 1: Xét câu lệnh sau đây 

CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso(@a INT,@b INT, @c INT) 

AS 

SELECT @c=@a+@b 

Nếu sau khi đã tạo thủ tục với câu lệnh trên, ta thực thi một tập các câu lệnh như 

sau: 

DECLARE @tong INT 

SELECT @tong=0 

EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong 

SELECT @tong 

Câu lệnh “SELECT @tong” cuối cùng trong loạt các câu lệnh trên sẽ cho kết quả 

là: 0 

Trong trường hợp cần phải giữ lại giá trị của đối số sau khi kết thúc thủ tục, ta phải 

khai báo tham số của thủ tục theo cú pháp như sau: 
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@tên_tham_số kiểu_dữ_liệu OUTPUT 

hoặc: 

@tên_tham_số kiểu_dữ_liệu OUT 

và trong lời gọi thủ tục, sau đối số được truyền cho thủ tục, ta cũng phải chỉ định 

thêm từ khoá OUTPUT (hoặc OUT) 

Ví dụ 2: Ta định nghĩa lại thủ tục ở ví dụ 5.4 như sau: 

CREATE PROCEDURE sp_Conghaiso( 

@a INT, 

@b INT, 

@c INT OUTPUT) 

AS 

SELECT @c=@a+@b 

và thực hiện lời gọi thủ tục trong một tập các câu lệnh như sau: 

DECLARE @tong INT 

SELECT @tong=0 

EXECUTE sp_Conghaiso 100,200,@tong OUTPUT 

SELECT @tong 

thì câu lệnh “SELECT @tong” sẽ cho kết quả là: 300 

6.1.6. Tham số với giá trị mặc định 

Các tham số được khai báo trong thủ tục có thể nhận các giá trị mặc định. Giá trị 

mặc định sẽ được gán cho tham số trong trường hợp không truyền đối số cho tham số 

khi có lời gọi đến thủ tục. 

Tham số với giá trị mặc định được khai báo theo cú pháp như sau: 

@tên_tham_số kiểu_dữ_liệu = giá_trị_mặc_định 

Ví dụ 1: Trong câu lệnh dưới đây: 

CREATE PROC sp_TestDefault( 

@tenlop NVARCHAR(30)=NULL, 

@noisinh NVARCHAR(100)='Huế') 

AS 

BEGIN 

IF @tenlop IS NULL 

SELECT hodem,ten 

FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE noisinh=@noisinh 

ELSE 

SELECT hodem,ten 
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FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE noisinh=@noisinh AND 

tenlop=@tenlop 

END 

Thủ tục sp_TestDefault được định nghĩa với tham số @tenlop có giá trị mặc định là 

NULL và tham số @noisinh có giá trị mặc định là Huế. Với thủ tục được định nghĩa 

như trên, ta có thể thực hiện các lời gọi với các mục đích khác nhau như sau: 

- Cho biết họ tên của các sinh viên sinh tại Huế: 

sp_testdefault 

- Cho biết họ tên của các sinh viên lớp Tin K24 sinh tại Huế: 

sp_testdefault @tenlop='Tin K24' 

- Cho biết họ tên của các sinh viên sinh tại Nghệ An: 

sp_testDefault @noisinh=N'Nghệ An' 

- Cho biết họ tên của các sinh viên lớp Tin K26 sinh tại Đà Nẵng: 

sp_testdefault @tenlop='Tin K26',@noisinh='Đà Nẵng' 

6.1.7. Sửa đổi thủ tục 

Khi một thủ tục đã được tạo ra, ta có thể tiến hành định nghĩa lại thủ tục đó bằng 

câu lệnh ALTER PROCEDURE có cú pháp như sau: 

ALTER PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)] 

[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE,ENCRYPTION] 

AS 

Các_câu_lệnh_Của_thủ_tục 

Câu lệnh này sử dụng tương tự như câu lệnh CREATE PROCEDURE. Việc sửa đổi 

lại một thủ tục đã có không làm thay đổi đến các quyền đã cấp phát trên thủ tục cũng 

như không tác động đến các thủ tục khác hay trigger phụ thuộc vào thủ tục này. 

6.1.8. Xoá thủ tục 

Để xoá một thủ tục đã có, ta sử dụng câu lệnh DROP PROCEDURE với cú pháp 

như sau: 

DROP PROCEDURE tên_thủ_tục 

Khi xoá một thủ tục, tất cả các quyền đã cấp cho người sử dụng trên thủ tục đó cũng 

đồng thời bị xoá bỏ. Do đó, nếu tạo lại thủ tục, ta phải tiến hành cấp phát lại các quyền 

trên thủ tục đó. 
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6.2. Hàm 

Hàm là đối tượng cơ sở dữ liệu tương tự như thủ tục. Điểm khác biệt giữa hàm và 

thủ tục là hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm còn thủ tục thì không. Điều này cho 

phép ta sử dụng hàm như là một thành phần của một biêu thức (chẳng hạn trong danh 

sách chọn của câu lệnh SELECT). 

Ngoài những hàm do hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp sẵn, người sử dụng có thể 

định nghĩa thêm các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình. 

6.2.1. Định nghĩa và sử dụng hàm 

Hàm được định nghĩa thông qua câu lệnh CREATE FUNCTION với cú pháp như 

sau: 

CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số]) 

RETURNS (kiểu_trả_về_của_hàm) 

AS  

BEGIN 

các_câu_lệnh_của_hàm 

END 

Ví dụ 1: Câu lệnh dưới đây định nghĩa hàm tính ngày trong tuần (thứ trong tuần) 

của một giá trị kiểu ngày 

CREATE FUNCTION thu(@ngay DATETIME) 

RETURNS NVARCHAR(10) 

AS 

BEGIN 

DECLARE @st NVARCHAR(10) 

SELECT @st=CASE DATEPART(DW,@ngay) 

WHEN 1 THEN 'Chu nhật' 

WHEN 2 THEN 'Thứ hai' 

WHEN 3 THEN 'Thứ ba' 

WHEN 4 THEN 'Thứ tư' 

WHEN 5 THEN 'Thứ năm' 

WHEN 6 THEN 'Thứ sáu' 

ELSE 'Thứ bảy' 

END 

RETURN (@st) /* Trị trả về của hàm */ 

END 

Ví dụ 2: Câu lệnh SELECT dưới đây sử dụng hàm đã được định nghĩa ở ví dụ 

trước: 

SELECT masv,hodem,ten,dbo.thu(ngaysinh),ngaysinh 

FROM sinhvien 
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WHERE malop=’C24102’ 

 

có kết quả là: 

 

Hình 6. 1 Sử dụng hàm thu(ngaysinh) 

6.2.2. Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng” 

Ta đã biết được chức năng cũng như sự tiện lợi của việc sử dụng các khung nhìn 

trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nếu cần phải sử dụng các tham số trong khung nhìn 

(chẳng hạn các tham số trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT) thì ta lại 

không thể thực hiện được. Điều này phần nào đó làm giảm tính linh hoạt trong việc sử 

dụng khung nhìn. 

Ví dụ 1: Xét khung nhìn được định nghĩa như sau: 

CREATE VIEW sinhvien_k25 

AS 

SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE khoa=25 

với khung nhìn trên, thông qua câu lệnh: 

SELECT * FROM sinhvien_K25 

ta có thể biết được danh sách các sinh viên khoá 25 một cách dễ dàng nhưng rõ ràng 

không thể thông qua khung nhìn này để biết được danh sách sinh viên các khoá khác 

do không thể sử dụng điều kiện có dạng KHOA = @thamso trong mệnh đề WHERE 

của câu lệnh SELECT được. 

Nhược điểm trên của khung nhìn có thể khắc phục bằng cách sử dụng hàm với giá 

trị trả về dưới dạng bảng và được gọi là hàm nội tuyến (inline function). Việc sử dụng 

hàm loại này cung cấp khả năng như khung nhìn nhưng cho phép chúng ta sử dụng 

được các tham số và nhờ đó tính linh hoạt sẽ cao hơn. 

Một hàm nội tuyến được định nghĩa bởi câu lệnh CREATE TABLE với cú pháp 

như sau: 
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CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số]) 

RETURNS TABLE 

AS 

RETURN (câu_lệnh_select) 

Cú pháp của hàm nội tuyến phải tuân theo các qui tắc sau: 

- Kiểu trả về của hàm phải được chỉ định bởi mệnh đề RETURNS TABLE. 

- Trong phần thân của hàm chỉ có duy nhất một câu lệnh RETURN xác định giá 

trị trả về của hàm thông qua duy nhất một câu lệnh SELECT. Ngoài ra, không sử 

dụng bất kỳ câu lệnh nào khác trong phần thân của hàm. 

Ví dụ 2: Ta định nghĩa hàm func_XemSV như sau: 

CREATE FUNCTION func_XemSV(@khoa SMALLINT) 

RETURNS TABLE 

AS 

RETURN(SELECT masv,hodem,ten,ngaysinh 

FROM sinhvien INNER JOIN lop 

ON sinhvien.malop=lop.malop 

WHERE khoa=@khoa) 

hàm trên nhận tham số đầu vào là khóa của sinh viên cần xem và giá trị trả về của 

hàm là tập các dòng dữ liệu cho biết thông tin về các sinh viên của khoá đó. Các hàm 

trả về giá trị dưới dạng bảng được sử dụng như là các bảng hay khung nhìn trong các 

câu lệnh SQL. 

Với hàm được định nghĩa như trên, để biết danh sách các sinh viên khoá 25, ta sử  

dụng câu lệnh như sau: 

SELECT * FROM dbo.func_XemSV(25) 

còn câu lệnh dưới đây cho ta biết được danh sách sinh viên khoá 26 

SELECT * FROM dbo.func_XemSV(26) 

Đối với hàm nội tuyến, phần thân của hàm chỉ cho phép sự xuất hiện duy nhất của 

câu lệnh RETURN. Trong trường hợp cần phải sử dụng đến nhiều câu lệnh trong phần 

thân của hàm, ta sử dụng cú pháp như sau để định nghĩa hàm: 

CREATE FUNCTION tên_hàm([danh_sách_tham_số]) 

RETURNS @biến_bảng TABLE định_nghĩa_bảng 

AS 

BEGIN 

các_câu_lệnh_trong_thân_hàm 

RETURN 

END 

Khi định nghĩa hàm dạng này cần lưu ý một số điểm sau: 
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- Cấu trúc của bảng trả về bởi hàm được xác định dựa vào định nghĩa của bảng 

trong mệnh đề RETURNS. Biến @biến_bảng trong mệnh đề RETURNS có 

phạm vi sử dụng trong hàm và được sử dụng như là một tên bảng. 

- Câu lệnh RETURN trong thân hàm không chỉ định giá trị trả về. Giá trị trả về 

của hàm chính là các dòng dữ liệu trong bảng có tên là @biếnbảng được định 

nghĩa trong mệnh đề RETURNS 

Cũng tương tự như hàm nội tuyến, dạng hàm này cũng được sử dụng trong các câu 

lệnh SQL với vai trò như bảng hay khung nhìn. Ví dụ dưới đây minh hoạ cách sử dụng 

dạng hàm này trong SQL. 

Ví dụ 3: Ta định nghĩa hàm func_TongSV như sau: 

CREATE FUNCTION Func_Tongsv(@khoa SMALLINT) 

RETURNS @bangthongke TABLE 

( 

makhoa  NVARCHAR(5), 

tenkhoa  NVARCHAR(50),  

tongsosv INT 

) 

AS 

BEGIN 

IF @khoa=0 

INSERT INTO @bangthongke 

SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,COUNT(masv) 

FROM (khoa INNER JOIN lop 

ON khoa.makhoa=lop.makhoa) 

INNER JOIN sinhvien 

On lop.malop=sinhvien.malop 

GROUP BY khoa.makhoa,tenkhoa 

ELSE 

INSERT INTO @bangthongke 

SELECT khoa.makhoa,tenkhoa,COUNT(masv) 

FROM (khoa INNER JOIN lop 

ON khoa.makhoa=lop.makhoa) 

INNER JOIN sinhvien 

ON lop.malop=sinhvien.malop 

WHERE khoa=@khoa 

GROUP BY khoa.makhoa,tenkhoa 

RETURN /*Trả kết quả về cho hàm*/ 
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END 

Với hàm được định nghĩa như trên, câu lệnh: 

SELECT * FROM dbo.func_TongSV(25) 

Sẽ cho kết quả thống kê tổng số sinh viên khoá 25 của mỗi khoa: 

 

Hình 6. 2 Thống kê tổng số sinh viên khoá 25 ở mỗi khoa 

6.3. Trigger 

Ta đã biết các ràng buộc được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở 

dữ liệu. Một đối tượng khác cũng thường được sử dụng trong các cơ sở dữ liệu cũng 

với mục đích này là các trigger. Cũng tương tự như thủ tục lưu trữ, một trigger là một 

đối tượng chứa một tập các câu lệnh SQL và tập các câu lệnh này sẽ được thực thi khi 

trigger được gọi. Điểm khác biệt giữa thủ tục lưu trữ và trigger là: các thủ tục lưu trữ 

được thực thi khi người sử dụng có lời gọi đến chúng còn các trigger lại được “gọi” tự 

động khi xảy ra những giao tác làm thay đổi dữ liệu trong các bảng. 

Mỗi một trigger được tạo ra và gắn liền với một bảng nào đó trong cơ sở dữ liệu. 

Khi dữ liệu trong bảng bị thay đổi (tức là khi bảng chịu tác động của các câu lệnh 

INSERT, UPDATE hay DELETE) thì trigger sẽ được tự đông kích hoạt. 

Sử dụng trigger một cách hợp lý trong cơ sở dữ liệu sẽ có tác động rất lớn trong 

việc tăng hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Các trigger thực sự hữu dụng với những khả 

năng sau: 

- Một trigger có thể nhận biết, ngăn chặn và huỷ bỏ được những thao tác làm 

thay đổi trái phép dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 

- Các thao tác trên dữ liệu (xoá, cập nhật và bổ sung) có thể được trigger phát 

hiện ra và tự động thực hiện một loạt các thao tác khác trên cơ sở dữ liệu nhằm 

đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu 

- Thông qua trigger, ta có thể tạo và kiểm tra được những mối quan hệ phức tạp 

hơn giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu mà bản thân các ràng buộc không thể thực 

hiện được. 

6.3.1. Định nghĩa trigger 

Một trigger là một đối tượng gắn liền với một bảng và được tự động kích hoạt khi 

xảy ra những giao tác làm thay đổi dữ liệu trong bảng. Định nghĩa một trigger bao 

gồm các yếu tố sau: 
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- Trigger sẽ được áp dụng đối với bảng nào? 

- Trigger được kích hoạt khi câu lệnh nào được thực thi trên bảng: INSERT, 

UPDATE, DELETE? 

- Trigger sẽ làm gì khi được kích hoạt? 

Câu lệnh CREATE TRIGGER được sử dụng để đinh nghĩa trigger và có cú pháp 

như sau: 

CREATE TRIGGER tên_trigger 

ON tên_bảng 

FOR {[INSERT][,][UPDATE][,][DELETE]} 

AS 

[IF UPDATE(tên_cột) 

[AND UPDATE(tên_cột)|OR UPDATE(tên_cột)] 

...] 

các_câu_lệnh_của_trigger 

Ví dụ 1: Ta định nghĩa các bảng như sau: 

Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng: 

CREATE TABLE mathang 

( 

mahang NVARCHAR(5) PRIMARY KEY, 

tenhang NVARCHAR(50) NOT NULL, 

soluong INT /*số lượng hàng hiện có*/ 

) 

Bảng NHATKYBANHANG lưu trữ thông tin về các lần bán hàng 

CREATE TABLE nhatkybanhang 

( 

stt INT IDENTITY PRIMARY KEY, 

ngay DATETIME, /*ngày bán hàng*/ 

nguoimua NVARCHAR(30), /*tên người mua hàng*/ 

mahang NVARCHAR(5) /*mã mặt hàng được bán*/ 

FOREIGN KEY REFERENCES mathang(mahang), 

soluong INT, /*giá bán hàng*/ 

giaban MONEY /*số lượng hàng được bán*/ 

) 

Câu lệnh dưới đây định nghĩa trigger trg_nhatkybanhang_insert. Trigger này có 

chức năng tự động giảm số lượng hàng hiện có khi một mặt hàng nào đó được bán (tức 

là khi câu lệnh INSERT được thực thi trên bảng NHATKYBANHANG). 
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CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_insert 

ON nhatkybanhang 

FOR INSERT 

AS 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong=mathang.soluong-

inserted.soluong FROM mathang INNER JOIN inserted 

ON mathang.mahang=inserted.mahang 

Với trigger vừa tạo ở trên, nếu dữ liệu trong bảng MATHANG thì sau khi ta thực 

hiện câu lênh: 

INSERT INTO nhatkybanhang 

(ngay,nguoimua,mahang,soluong,giaban) 

VALUES('5/5/2004','Tran Ngoc Thanh','H1',10,5200) 

dữ liệu trong bảng MATHANG sẽ như sau: 

Trong câu lệnh CREATE TRIGGER ở ví dụ trên, sau mệnh đề ON là tên của bảng 

mà trigger cần tạo sẽ tác động đến. Mệnh đề tiếp theo chỉ định câu lệnh sẽ kích hoạt 

trigger (FOR INSERT). Ngoài INSERT, ta còn có thể chỉ định UPDATE hoặc 

DELETE cho mệnh đề này, hoặc có thể kết hợp chúng lại với nhau. Phần thân của 

 

trigger nằm sau từ khoá AS bao gồm các câu lệnh mà trigger sẽ thực thi khi được 

kích hoạt. 

Chuẩn SQL định nghĩa hai bảng logic INSERTED và DELETED để sử dụng trong 

các trigger. Cấu trúc của hai bảng này tương tự như cấu trúc của bảng mà trigger tác 

động. Dữ liệu trong hai bảng này tuỳ thuộc vào câu lệnh tác động lên bảng làm kích 

hoạt trigger; cụ thể trong các trường hợp sau: 

- Khi câu lệnh DELETE được thực thi trên bảng, các dòng dữ liệu bị xoá sẽ được 

sao chép vào trong bảng DELETED. Bảng INSERTED trong trường hợp này 

không có dữ liệu. 

- Dữ liệu trong bảng INSERTED sẽ là dòng dữ liệu được bổ sung vào bảng gây 

nên sự kích hoạt đối với trigger bằng câu lệnh INSERT. Bảng DELETED trong 

trường hợp này không có dữ liệu. 
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- Khi câu lệnh UPDATE được thực thi trên bảng, các dòng dữ liệu cũ chịu sự tác 

động của câu lệnh sẽ được sao chép vào bảng DELETED, còn trong bảng 

INSERTED sẽ là các dòng sau khi đã được cập nhật. 

6.3.2. Sử dụng mệnh đề IF UPDATE trong trigger 

Thay vì chỉ định một trigger được kích hoạt trên một bảng, ta có thể chỉ định trigger 

được kích hoạt và thực hiện những thao tác cụ thể khi việc thay đổi dữ liệu chỉ liên 

quan đến một số cột nhất định nào đó của cột. Trong trường hợp này, ta sử dụng mệnh 

đề IF UPDATE trong trigger. IF UPDATE không sử dụng được đối với câu lệnh 

DELETE. 

Ví dụ 1: Xét lại ví dụ với hai bảng MATHANG và NHATKYBANHANG, trigger 

dưới đây được kích hoạt khi ta tiến hành cập nhật cột SOLUONG cho một bản ghi của 

bảng NHATKYBANHANG (lưu ý là chỉ cập nhật đúng một bản ghi) 

CREATE TRIGGER trg_nhatkybanhang_update_soluong 

ON nhatkybanhang 

FOR UPDATE 

AS 

IF UPDATE(soluong) 

UPDATE mathang 

SET mathang.soluong = mathang.soluong – 

(inserted.soluong-deleted.soluong) 

FROM (deleted INNER JOIN inserted ON 

deleted.stt = inserted.stt) INNER JOIN 

mathang ON mathang.mahang = deleted.mahang 

Với trigger ở ví dụ trên, câu lệnh:  

UPDATE nhatkybanhang 

SET soluong=soluong+20 

WHERE stt=1 

sẽ kích hoạt trigger ứng với mệnh đề IF UPDATE (soluong) và câu lệnh UPDATE 

trong trigger sẽ được thực thi. Tuy nhiên câu lệnh: 

UPDATE nhatkybanhang 

SET nguoimua='Mai Hữu Toàn' 

WHERE stt=3 

lại không kích hoạt trigger này 

6.3.3. ROLLBACK TRANSACTION và trigger 

Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ 

liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ 
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liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử 

dụng câu lệnh 

ROLLBACK TRANSACTION 

Ví dụ 1: Nếu trên bảng MATHANG, ta tạo một trigger như sau: 

CREATE TRIGGER trg_mathang_delete 

ON mathang 

FOR DELETE 

AS 

ROLLBACK TRANSACTION 

Thì câu lệnh DELETE sẽ không thể có tác dụng đối với bảng MATHANG. Hay nói 

cách khác, ta không thể xoá được dữ liệu trong bảng. 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

Sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý cửa hàng bán sách (QLBS) ở chương 2 thực 

hiện các câu lệnh sau: 

Lập trình T-SQL với các đoạn batch. 

1. Khai báo một biến @namsinh kiểu số nguyên, gán giá trị đại diện cho biến 

@namsinh, viết câu lệnh lấy ra danh sách các nhân viên có năm sinh nhỏ giá 

trị chứa trong biến @namsinh. 

2. Khai báo và giá giá trị đại diện cho mã nhân viên. Kiểm tra xem nhân viên 

này đã lập bao nhiêu hoá đơn, giả sử là n. In ra câu thông báo cho biết ‘Có 

<n> hoá đơn’. Nếu không có hoá đơn nào cả thì in ra câu ‘Không có hoá 

đơn’. Khi chạy đoạn batch thì thay đổi giá trị của biến để kiểm chứng kết quả. 

3. Viết một câu lệnh SELECT có sử dụng CASE dùng để hiển thị MaHD, 

Soluong, Dongia, Thanhtien. Trong đó Thanhtien = Soluong * Giaban –

Chietkhau,  chiết khấu được tính như sau: 

Chiết khấu  = 5%*GIABAN nếu Soluong <5 

Chiết khấu = 6%*GIABAN nếu 10>Soluong >=5 

Chiết khấu = 8%* GIABAN nếu 15>Soluong>=10 

Chiết khấu =10%* GIABAN nếu Soluong>=15 

4. Viết đoạn Batch để giải một phương trình bậc nhất khi biết a, b. 

5. Viết một vòng lặp WHILE để nhập 10 mẫu tin tùy ý vào bảng HOCVIEN 

(MAHV, TENHV, LOP), với bảng dữ liệu như sau: 

1 Hoc vien 1 CDTH3 

2 Hoc vien 2 CDTH3 

…. …. …. ….. 

10.  Hoc vien 10 CDTH3 
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Stored procedures.  

1. Viết thủ tục có tham số a, b dạng input để giải phương trình bậc nhất 

ax+b=0. 

2. Viết thủ tục có tham số a, b, c dạng input để giải phương trình bậc hai, 

ax2+bx+c=0. (có sử dụng lại thủ tục giải phương trình bậc nhất trong trường 

hợp a=0) 

3. Viết một thủ tục dùng để thực hiện các công việc sau: tạo một bảng tạm tên 

là #MyTable, chèn hai mẫu tin tùy ý vào bảng này, dùng câu lệnh SELECT 

… FROM.. để liệt kê các mẫu tin có trong bảng #MyTable. Cấu trúc của 

#MyTable như sau CustID nchar(5), CustName nvarchar(40), AvgDiff  float. 

4. Viết thủ tục có tham số dạng input dùng để chèn một mẫu tin vào bảng 

Nhanvien. 

5. Tạo bảng Nhanvien_backup có cấu trúc giống bảng Nhanvien. 

6. Viết thủ tục có tham số dùng để chèn một mẫu tin vào bảng Nhanvien hoặc 

Nhanvien_backup. Trong đó, dùng 1 tham số @flag để phân biệt 2 bảng trên 

khi chèn. 

7. Viết thủ tục dùng để xóa thông tin một cuốn sách khi biết Masach. 

8. Viết thủ tục dùng để xóa 1 hóa đơn khi biết SoHD. Lưu ý trước khi xóa 

mẫu tin trong hóa đơn thì phải xóa các mẫu tin của các chi tiết hóa đơn đó. 

Nếu không xoá được hóa đơn thì cũng không được phép xóa chi tiết hóa đơn 

của hóa đơn đó. 

9. Viết thủ tục có tham số dùng để cập nhật dữ liệu mới của một mẫu tin nào 

đó khi biết Masach trong bảng Danhmucsach.  

10. Phát triển từ bài trên, viết thủ tục có tham số dùng để cập nhật dữ liệu mới 

của một mẫu tin nào đó trong bảng Nhanvien hoặc Nhanvien_backup. Dùng 

1 tham số @flag để phân biệt 2 bảng trên. 

11. Viết một thủ tục dùng để lấy về tổng số lượng đơn đặt hàng và đơn giá 

trung bình của của một nhóm sách nào đó khi biết mã nhóm. 
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User define function 

1. Viết hàm trả về kết quả là một bảng (Table), thông tin bao gồm Tên nhóm, 

TongSoLuong, DonGiaTrungBình. Lưu ý viết bằng hai cách: Inline Table-

Valued Functions và Multistatement Table-Valued Function. 

2. Viết hàm trả về tổng thành tiền của một hóa đơn nào đó. 

3. Thanh tien = (SốLượng * Đơn giá) - ChiếtKhấu.  

4. Viết hàm trả về chiết khấu dựa vào số lượng lập hoá đơn và theo quy định 

sau:  

Chiết khấu  = 5%* GIABAN nếu Soluong <5 

Chiết khấu = 6%* GIABAN nếu 10>Soluong >=5 

Chiết khấu = 8%* GIABAN nếu 15>Soluong>=10 

Chiết khấu =10%* GIABAN nếu Soluong>=15 

5. Tương tự viết một hàm trả về xếp loại sinh viên khi biết điểm của sinh viên 

đó và dựa vào quy tắc xếp loại thông thường. 

6. Viết hàm trả về danh sách các hoá đơn đã lập của nhân viên nào đó. Thông 

tin gồm: SoHD, Soluong, Dongia, Thanhtien, MaNV.  
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Lập trình Trigger 

1. Viết trigger cho thao tác Insert của bảng NHOMSACH. Khi có thao tác 

chèn vào bảng nhóm sách thì đưa ra một thông báo là ‘Có <n> mẫu tin được 

chèn’. 

2. Viết trigger cho thao tác Insert trên bảng HOADON. Sau khi có mẫu tin 

được chèn vào bảng HOADON thì mẫu tin đó cũng được chèn vào bảng 

HOADON_Luu.  Lưu ý: nếu chưa có bảng HOADON_Luu thì tạo 

HOADON_Luu (có cấu trúc hoàn toàn giống như bảng HOADON) trước khi 

kiểm chứng trigger. 

3. Viết trigger cho thao tác Insert, Update, Delete  trên bảng 

CHITIETHOADON. Khi có mẫu tin được chèn vào hoặc hiệu chỉnh hoặc xoá 

thì cập nhật lại cột TongTriGia trong bảng HOADON với TongTriGia = 

Tổng tiền của Số lượng * Đơn giá. Lưu ý: nếu bảng HOADON chưa có cột 

TongTriGia thì bổ sung vào trước khi kiểm chứng trigger. 

4. Viết trigger cho thao tác Insert, Update để kiểm tra ràng buộc liên  thuộc 

tính liên quan hệ giữa GIABAN trong CHITIETHOADON và DONGIA 

trong bảng mặt hàng như sau:  GIABAN trong CHITIETHOADON luôn luôn 

bằng DONGIA trong DANHMUCSACH, nếu vi phạm thì thông báo và 

không cho phép Insert hay Update. 

5. Có ràng buộc liên thuộc tính là ngày bán của một HOADON thì luôn luôn 

lớn hơn hay bằng ngày lập hóa đơn . Hãy bắt ràng buộc trên khi cần thiết.  

6. Giả sử có 2 bảng LOP(Malop, TenLop), SV(Masv, HoTen, Malop), với 

một ràng buộc dạng liên bộ như sau: Mỗi lớp chỉ có tối đa 10 học viên. Hãy 

viết 1 trigger để kiểm tra ràng buộc đó, nếu vi phạm ràng buộc thì sinh ra một 

mã lỗi và đưa ra thông báo “Lớp này đã đủ học viên”. 
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PHỤ LỤC  

A. Cơ sở dữ liệu mẫu sử dụng trong giáo trình 

Trong toàn bộ nội dung giáo trình, hầu hết các ví dụ được dựa trên cơ sở dữ  liệu 

mẫu được mô tả dưới đây. Cơ sở dữ liệu này được cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu SQL Server và được sử dụng để quản lý sinh viên và điểm thi của sinh viên.  

Cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng sau đây: 

- Bảng KHOA lưu trữ dữ liệu về các khoa hiện có ở trong trường 

- Bảng LOP bao gồm dữ liệu về các lớp trong trường 

- Bảng SINHVIEN được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về các sinh viên trong 

trường. 

- Bảng MONHOC bao gồm các môn học (học phần) được giảng dạy trong trường 

- Bảng DIEMTHI với dữ liệu cho biết điểm thi kết thúc môn học của các sinh 

viên 

Mối quan hệ giữa các bảng được thể hiện qua sơ đồ dưới đây: 

 

CREATE TABLE khoa 

( 

makhoa NVARCHAR(5) NOT NULL 

CONSTRAINT pk_khoa PRIMARY KEY, 

tenkhoa NVARCHAR(50) NOT NULL , 

dienthoai NVARCHAR(15) NULL 

) 

CREATE TABLE lop 

( 

malop NVARCHAR(10) NOT NULL 

CONSTRAINT pk_lop PRIMARY KEY, 
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tenlop NVARCHAR(30) NULL , 

khoa SMALLINT NULL , 

hedaotao NVARCHAR(25) NULL , namnhaphoc INT NULL , 

siso INT NULL , 

makhoa NVARCHAR(5) NULL 

) 

 

CREATE TABLE sinhvien 

( 

masv NVARCHAR(10) NOT NULL 

CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY, 

hodem  NVARCHAR(25)  

ten  NVARCHAR(10)  NOT NULL , 

ngaysinh SMALLDATETIME NULL, 

gioitinh BIT NULL, 

noisinh NVARCHAR(100) NULL, 

malop NVARCHAR(10) NULL 

) 

 

 

CREATE TABLE Monhoc ( 

mamonhoc  NVARCHAR(10) NOT NULL  

 CONSTRAINT pk_monhoc PRIMARY KEY, 

tenmonhoc NVARCHAR(50) NOT NULL , 

sodvht SMALLINT NOT NULL 

) 

 

CREATE TABLE diemthi 

( 

mamonhoc NVARCHAR(10) NOT NULL , 

masv NVARCHAR(10) NOT NULL , 

diemlan1 NUMERIC(5, 2) NULL , 

diemlan2 NUMERIC(5, 2) NULL, 

CONSTRAINT pk_diemthi PRIMARY KEY(mamonhoc,masv) 

) 

 

ALTER TABLE lop 

ADD 

CONSTRAINT fk_lop_khoa 

FOREIGN KEY(makhoa) 
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REFERENCES khoa(makhoa) 

ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE 

 

ALTER TABLE sinhvien 

ADD 

CONSTRAINT 

fk_sinhvien_lop 

FOREIGN KEY (malop) 

REFERENCES lop(malop) 

ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE 

 

ALTER TABLE diemthi 

ADD 

CONSTRAINT fk_diemthi_monhoc 

FOREIGN KEY (mamonhoc) 

REFERENCES monhoc(mamonhoc) 

ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE, 

CONSTRAINT fk_diemthi_sinhvien 

FOREIGN KEY (masv) 

REFERENCES sinhvien(masv) 

ON DELETE CASCADE 

ON UPDATE CASCADE 

ALTER TABLE monhoc 

ADD 

CONSTRAINT chk_monhoc_sodht 

CHECK(sodvht>0 and sodvht<=5) 

ALTER TABLE diemthi 

ADD 

CONSTRAINT  chk_diemthi_diemlan1 

CHECK (diemlan1>=0 and diemlan1<=10), 

CONSTRAINT  chk_diemthi_diemlan2 

CHECK (diemlan2>=0 and diemlan2<=10) 

B. Một số hàm thường sử dụng 

Mặc dù trong SQL chuẩn không cung cấp cụ thể các nhưng trong các hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu luôn cung cấp cho người sử dụng các hàm cài sẵn (hay còn gọi là các hàm 

của hệ thống). Trong phần này, chúng tôi cung cấp một số hàm thường được sử dụng 

trong SQL Server để tiện cho việc tra cứu và sử dụng trong thực hành 
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B.1.Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi 

Hàm ASCII 

ASCII(string) 

Hàm trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi đối số 

Hàm CHAR 

CHAR(ascii_code) 

Hàm trả về ký tự có mã ASCII tương ứng với đối số 

Hàm CHARINDEX 

CHARINDEX(string1,string2[,start]) 

Hàm trả về vị trí đầu tiên tính từ vị trí start tại đó chuỗi string1 xuất hiện trong 

chuỗi string2. 

Hàm LEFT 

LEFT(string,number) 

Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên trái 

Hàm LEN 

LEN(string) 

Hàm trả về độ dài của chuỗi string. 

Hàm LOWER 

LOWER(string) 

Hàm có chức năng chuyển chuỗi string thành chữ thường, kết quả được trả về cho 

hàm 

Hàm LTRIM 

LTRIM(string) 

Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên trái chuỗi string 

Hàm NCHAR 

NCHAR(code_number) 

Hàm trả về ký tự UNICODE có mã được chỉ định 

Hàm REPLACE 

REPLACE(string1,string2,string3) 

Hàm trả về một chuỗi có được bằng cách thay thế các chuỗi string2 trong chuỗi 

string1 bởi chuỗi string3. 

Hàm REVERSE 

REVERSE(string) 

Hàm trả về chuỗi đảo ngược của chuỗi string. 
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Hàm RIGHT 

RIGHT(string, number) 

Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên phải. 

Hàm RTRIM 

RTRIM(string) 

Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên phải của chuỗi string. 

Hàm SPACE 

SPACE(number) 

Hàm trả về một chuỗi với number khoảng trắng. 

Hàm STR 

STR(number [,length [,decimal]]) 

Chuyển giá trị kiểu số number thành chuỗi 

Hàm SUBSTRING 

SUBSTRING(string, m, n) 

Trích ra từ n ký tự từ chuỗi string bắt đầu từ ký tự thứ m. 

Hàm UNICODE 

UNICODE(UnicodeString) 

Hàm trả về mã UNICODE của ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi UnicodeString. 

Hàm UPPER 

UPPER(string) 

Chuyển chuỗi string thành chữ hoa 

B.2. Các hàm trên dữ liệu kiểu ngày giờ 

Hàm DATEADD 

DATEADD(datepart, number, date) 

Hàm trả về một giá trị kiểu DateTime bằng cách cộng thêm một khoảng giá trị là 

number vào ngày date được chỉ định. Trong đó, datepart là tham số chỉ định thành 

phần sẽ được cộng đối với giá trị date bao gồm: 
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Datepart Viết tắt 

year yy, yyyy 

quarter qq, q 

month mm, m 

dayofyear dy, y 

day dd, d 

week wk, ww 

hour hh 

minute mi, n 

second ss, s 

millisecond ms 

Hàm DATEDIFF 

DATEDIFF(datepart, startdate, enddate) 

Hàm trả về khoảng thời gian giữa hai giá trị kiểu này được chỉ định tuỳ thuộc vào 

tham số datepart 

Hàm DATEPART 

DATEPART(datepart, date) 

Hàm trả về một số nguyên được trích ra từ thành phần (được chỉ định bởi tham số 

partdate) trong giá trị kiểu ngày được chỉ định. 

Hàm GETDATE 

GETDATE() 

Hàm trả về ngày hiện tại 

Hàm DAY, MONTH, YEAR 

DAY(date), MONTH(date), YEAR(date) 

Hàm trả về giá trị ngày (tháng hoặc năm) của giá trị kiểu ngày được chỉ định. 

B.3. Hàm chuyển đổi kiểu 

Hàm CAST 

CAST (biểu_thức AS kiểu_dữ_liệu) 

Chuyển đổi giá trị của biểu thức sang kiểu được chỉ định 

Hàm CONVERT 

CONVERT(kiểu_dữ_liệu, biểu_thức ,kiểu_chuyển_đổi]) 

Hàm có chức năng chuyển đổi giá trị của biểu thức sang kiểu dữ liệu được chỉ định. 

Tham số kiểu_chuyển_đổi là một giá trị số thường được sử dụng khi chuyển đổi giá trị 

kiểu ngày sang kiểu chuỗi nhằm qui định khuôn dạng dữ liệu được hiển thị và được 

qui định như sau: 
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Năm 2 chữ số Năm 4 chữ số Khuôn dạng dữ liệu 

 
0 hoặc 100 mon dd yyyy hh:mi AM (PM) 

1 101 mm/dd/yy 

2 102 yy.mm.dd 

3 103 dd/mm/yy 

4 104 dd.mm.yy 

5 105 dd-mm-yy 

6 106 dd mon yy 

7 107 Mon dd, yy 

8 108 hh:mm:ss 

9 109 mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (PM) 

10 110 mm-dd-yy 

11 111 yy/mm/dd 

12 112 yymmdd 

13 113 dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) 

14 114 hh:mi:ss:mmm(24h) 

 


