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Tuần 1. Bài thực hành số 1: Thực hành làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ
sở dữ liệu SQL Server.
Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server.
Yêu cầu: Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, nhập dữ liệu vào bảng.
(Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình SQL Server từ trang 6-71, slide bài
giảng Chương2_Mô hình liên kết thực thể, mô hình quan hệ, chương 5_Hệ quản trị
SQL Server)
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
Tạo cơ sở dữ liệu
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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)
Tạo theo công cụ:
- Vào Enterprise Manager -> Databases.
- Nhấn nút phải chuột/hoặc menu Action -> New Database…
Tạo bảng dữ liệu:
Table (bảng dữ liệu) là một thành phần cơ bản của CSDL, một CSDL được
thiết kế từ một hoặc nhiều bảng dữ liệu, mỗi bảng dữ liệu được cấu trúc từ các hàng và
cột dữ liệu, mỗi hàng dùng mô tả một đối tượng, vấn đề, sự kiện,... cột thể hiện thuộc
tính của các đối tượng, sự kiện,... của hàng. Dữ liệu cùng cột có cùng kiểu (data type).
Ngoài các hàng, cột bảng còn có các khóa, liên kết, ràng buộc,...
Trước khi bắt tay vào thiết lập bảng dữ liệu trước hết ta phải xác định xem bảng
sẽ xây dựng như thế nào, dựa trên một số thông tin sau:
- Kiểu dữ liệu trong bảng.
- Các cột, kiểu dữ liệu tương ứng (và độ dài nếu cần thiết).
- Cột nào cho phép giá trị NULL (là giá trị mà phần dữ liệu thuộc hàng, cột xác
định không được gán giá trị nào, vì vậy nên 2 phần tử có cùng giá trị NULL là không
bằng nhau).
- Giá trị ngầm định (là giá trị mà khi chưa nhập vào nó nhận giá trị này).
- Chỉ số Index, khóa chính, khóa ngoài.
Kiểu dữ liệu
SQL Server gồm những kiểu dữ liệu sau:
 Integers
 Bigint: 8 bytes
 Int: 4 bytes
 Smallint: 2 bytes
 Tinyint: 1 byte, từ 0 -> 255.
 bit
 Bit: 1 hoặc 0 value.
 decimal and numeric
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 Decimal từ -10^38+1->10^38 –1.
 Numeric: giống decimal.
 money and smallmoney
 Money: 8 bytes
 Smallmoney: 4 bytes
 Approximate Numerics
 Float: từ -1.79E + 308 -> 1.79E + 308.
 Real: từ -3.40E + 38 -> 3.40E + 38.
 datetime and smalldatetime
 Datetime: từ 1/1/1753-> 31/12/9999.
 Smalldatetime từ 1/1/1900, -> 6/6/2079.
 Character Strings
 Char: Fixed-length non-Unicode character, <= 8,000 ký tự
 Varchar: Variable-length non-Unicode , <= 8,000 ký tự
 Text: Variable-length non-Unicode <=2^31 - 1 (2,147,483,647) ký tự
 Unicode Character Strings
 nchar Fixed-length Unicode , <=4,000 characters.
 nvarcharVariable-length Unicode, <=4,000 characters
 Ntext Variable-length Unicode <= 2^30 - 1 (1,073,741,823) characters.
Các khóa
Khóa chính – Primary Key.
Là một hoặc tổ hợp nhiều cột dữ liệu xác định duy nhất trong một bảng, giá trị
khóa chính luôn khác NULL.
Khóa ngoài(Foreign key).
Cột dữ liệu là khóa ngoài có thể có quan hệ với nhiều khóa chỉnh ở nhiều bảng,
một bảng có thể có nhiều khóa ngoài, khóa ngoài có thể có giá trị NULL, giá trị của
khóa ngoài luôn nằm trong tập giá trị của khóa chính trong mối quan hệ đã thiết lập.
Khóa ngoài và khóa chính phải có cùng kiểu dữ liệu, cùng kích thước.
Ràng buộc Unique
Unique là ràng buộc xác định trên một hoặc tổ hợp cột dữ liệu, cột hoặc tổ hợp
cột dữ liệu được xác định ràng buộc loại này là duy nhất.
Một bảng dữ liệu có thể có nhiều ràng buộc duy nhất, một cột trongmrang buộc
loại này cho phép nhận giá trị NULL, rang buộc duy nhất có thể sử dụng làm tham
chiếu cho khóa ngoài.
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Ràng buộc Check
Là ràng buộc khống chế dữ liệu nằm trong một phạm vi nào đó. Ràng buộc này
sẽ kiểm tra dữ liệu khi nhập vào.
Giá trị ngầm định – Default
Giá trị gán cho cột dữ liệu khi thêm bản ghi và chứa nhập dữ liệu vào cột này.
TẠO BẢNG DỮ LIỆU.
Tạo bằng công cụ
- Chọn CSDL
- Chọn Tables
- Nhấn phải chuột ở cửa sổ bên phải
- Chọn New Table.
Đặt khóa chính
Để xác định khóa chính ta thực hiện chọn những cột tham gia khóa bằng cách
giữ phím shift và chọn chuột -> nhấn chuột phải -> chọn Set primary key.
Xác định Identity
- Chọn cột dữ liệu -> Chọn yes trong mục Identity -> đặt seed (giá trị khởi đầu)
-> đặt increment (bước tự động tăng).
Tạo bảng bằng câu lệnh
Giả sử cần tạo bảng tên NXB có cấu trúc như sau:
Sử dụng lệnh Create table, kịch bản câu lệnh như sau:
Create table NXB(id int not null primary key identity(1,1), Ten Nvarchar(100),
Ghi_chu Ntext)
Sửa cấu trúc bảng
Sử dụng công cụ.
- Chọn bảng cần sửa đổi của CSDL.
- Nhất phải chuột -> chọn Design Table.
- Thực hiện sửa cấu trúc bảng.
Xóa bảng
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Sử dụng công cụ
- Chọn bảng
- Nhất chuột phải
- Chọn Delete -> Yes.
Bảng dữ liệu có tham gia mối quan hệ Relationship khi xóa bạn cần chú ý: Nếu bảng
chứa khóa ngoài thì việc xóa thực hiện bình thường, nếu bảng chứa khóa chính của
mối quan hệ thì không xóa được.
Nhập dữ liệu vào bảng
Sử dụng công cụ.
- Chọn bảng dữ liệu
- Nhất chuột phải -> Open Table
II. Bài thực hành:
Bài 1:
Sinh viên sử dụng công cụ trong SQL Server để thực hiện:
1. Tạo cơ sở dữ liệu QUANLYNHANSU.
2. Tạo 2 bảng Nhanvien và Donvi với cấu trúc các trường như trong hình dưới.
Nhập dữ liệu cho 2 bảng này: ít nhất 5 bản ghi cho bảng Donvi. 10 bản ghi cho
bảng nhân viên.
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Bài 2:
Sinh viên tạo cấu trúc các bảng như sơ đồ bên dưới. Nhập dữ liệu cho các bảng.
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Tuần 2. Bài thực hành số 2: Thực hành làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ
sở dữ liệu SQL Server.
Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server.
Yêu cầu: Sinh viên làm việc theo nhóm: Lựa chọn đề tài, mô tả bài toán, xây dựng mô
hình liên kết thực thể, chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng,
nhập dữ liệu vào bảng.
(Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình SQL Server từ trang 6-71, slide bài
giảng Chương2_Mô hình liên kết thực thể, mô hình quan hệ, chương 5_Hệ quản trị
SQL Server)
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
Mô hình liên kết thực thể (ER):
– là một mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình hóa dữ liệu và mối quan hệ giữa
các đối tượng trong thế giới thực, tập trung vào các cấu trúc dữ liệu và các ràng
buộc.
– là mô hình trung gian để chuyển những yêu cầu quản lý dữ liệu trong thế giới thực
thành mô hình CSDL quan hệ
Thực Thể (entity)
Thực thể là một sự vật tồn tại và phân biệt được, chẳng hạn sinh viên Nguyễn Văn
Thành, lớp Cao Đẳng Tin Học 2A, môn học CơSởDữLiệu là các thực thể
Thuộc tính (attribute)
Các đặc điểm riêng của thực thể gọi là các thuộc tính.
Chẳng hạn các thuộc tính của sinh viên Nguyễn Văn Thành là:mã số
sinh viên, giới tính, ngày sinh, hộ khẩu thường trú, lớp đang theo học, …
Loại thực thể(entity type)
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Là tập hợp các thực thể có cùng thuộc tính. Mỗi loại thực thể đều phải
được đặt tên sao cho có ý nghĩa. Một loại thực thể được biểu diễn bằng một
hình chữ nhật.
•

Loại thuộc tính
– Thuộc tính đơn – không thể tách nhỏ ra được
– Thuộc tính phức hợp – có thể tách ra thành các thành phần nhỏ hơn

•

Loại giá trị của thuộc tính
– Đơn trị: các thuộc tính có giá trị duy nhất cho một thực thể (VD: số

•
•

CMND, …)
– Đa trị: các thuộc tính có một tập giá trị cho cùng một thực thể (VD: bằng
cấp, …)
– Suy diễn được (năm sinh   tuổi)
Quan hệ(liên kết): Là sự liên kết giữa 2 hay nhiều tập thực thể
Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có các liên kết
– Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó
– Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng
Các kí hiệu trong mô hình liên kết thực thể:

Mối liên
kết ke

Loại thực thể

R

E1

Loại thực thể yếu

N

E2

(min,max)
Thuộc tính khóa

Thuộc tính đơn

Thuộc tính đa trị

E

R
TT
tách 1

TT
tách 2

TT
tách 3

Thuộc tính
phức
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Mô hình quan hệ:
Mô hình quan hệ biểu thị cơ sở dữ liệu như một tập các quan hệ. Mỗi quan hệ có thể
được biểu diễn như một bảng giá trị, mỗi một dòng trong bảng biểu thị một tấp hợp
các giá trị dữ liệu liên quan với nhau.
•

Quan hệ gồm
– Tên
– Tập hợp các cột

•

• Cố định
• Được đặt tên
• Có kiểu dữ liệu
– Tập hợp các dòng
• Thay đổi theo thời gian
Một dòng ~ Một thực thể

• Quan hệ ~ Tập thực thể
Thuộc tính:
•
•
•

Tên các cột của quan hệ
Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó
Tất cả các dữ liệu trong cùng 1 một cột đều có cùng kiểu dữ liệu

•

Lược đồ quan hệ
– Tên của quan hệ
– Tên của tập thuộc tính

•

Lược đồ CSDL
– Gồm nhiều lược đồ quan hệ

•

Bộ:
• Là các dòng của quan hệ (trừ dòng tiêu đề - tên của các thuộc tính)
•

Thể hiện dữ liệu cụ thể của các thuộc tính trong quan hệ

Quy tắc chuyển đổi từ mô hình liên kết thực thể sang mô hình quan hệ
Tên thực thể chuyển thành tên quan hệ
Tên thuộc tính chuyển thành tên thuộc tính của quan hệ
Thuộc tính khóa chuyển thành khóa chính của quan hệ
•

Quy tắc 1: Với kiểu liên kết 1:1
– Cách 1: Chuyển khóa chính của LĐQH này sang làm khóa ngoại của
LĐQH kia hoặc ngược lại.
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– Cách 2: Nhập 2 kiểu thực thể và mối liên kết thành 1 LĐQH, chọn khóa
chính cho phù hợp.
• Quy tắc 2: Với kiểu liên kết 1:n
Chuyển khóa chính của LĐQH bên 1 (cha) sang làm khóa ngoại của LĐQH bên
nhiều (con).
•

Quy tắc 3: Với kiểu liên kết n:n
Chuyển mối liên kết thành một LĐQH có thuộc tính là thuộc tính của mối liên
kết, thêm các thuộc tính khóa chính của các LĐQH có liên quan, khóa chính của
LĐQH mới này là các thuộc tính mới thêm vào.
•

Quy tắc 4: Thực thể yếu Chuyển thành một quan hệ
o Có cùng tên với thực thể yếu
o Thêm vào thuộc tính khóa của quan hệ liên quan

II. Bài thực hành:
Bài 1: Chuyển đổi mô hình liên kết thực thể cho bên dưới sang mô hình quan hệ rồi
cài đặt mô hình dữ liệu thu được trong hệ quản trị SQL Server ( Thao tác bằng công
cụ: Sửa lại cấu trúc cơ sở dữ liệu đã thực hiện trong bài thực hành 1) .
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Bài 2: Sinh viên làm theo nhóm thực hiện đề tài tự chọn ( mỗi nhóm 3-4 sinh viên ).
Cụ thể: mô tả bài toán, xây dựng mô hình liên kết thực thể, chuyển đổi sang mô hình
quan hệ, cài đặt cấu trúc dữ liệu và nhập dữ liệu (thao tác bằng công cụ).
Danh sách các đề tài tự chọn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quản lý nhập hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý kho hàng
Quản lý nhân viên
Quản lý chấm công nhân viên
Quản lý lương
Quản lý hồ sơ sinh viên

9. Quản lý điểm sinh viên
10. Quản lý học lại của sinh viên
11. Quản lý học bổng sinh viên
12. Quản lý học phí sinh viên
13. Quản lý sách trong thư viện
14. Quản lý độc giả
15. Quản lý mượn trả sách.
16. Quản lý giáo viên.
17. Quản lý sinh viên đăng ký học phần theo tín chỉ.
18. Quản lý tổ chức thi tuyển sinh.
19. Quản lý kết quả thi tuyển sinh
20. Quản lý khu vui chơi giải trí
21. Quản lý thực đơn trong nhà hàng ăn uống
22. Quản lý gọi món và thanh toán trong nhà hàng.
23. Quản lý phòng trong khách sạn
24. Quản lý khách thuê phòng
25. Quản lý khách trả phòng
Tuần 3. Bài thực hành số 3: Thực hành làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ
sở dữ liệu SQL Server.
Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server. Giới thiệu các câu lệnh định nghĩa dữ liệu.
Yêu cầu: Sinh viên thành thạo các câu lệnh định nghĩa dữ liệu. Nâng cao khả năng
làm việc theo nhóm: Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng bằng câu lệnh.
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( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình SQL Server từ trang 47-84, tài liệu
tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 1-9, Slides bài giảng của Giáo viên:
Chương 5 Hệ quản trị SQL Server )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
1. Lệnh định nghĩa dữ liệu DDL
•

•

Là ngôn ngữ mô tả
– Lược đồ cho mỗi quan hệ
– Miền giá trị tương ứng của từng thuộc tính
– Ràng buộc toàn vẹn
– Chỉ mục trên mỗi quan hệ
Gồm
–
–
–
–
–
–
–

CREATE TABLE (tạo bảng)
DROP TABLE (xóa bảng)
ALTER TABLE (sửa bảng)
CREATE DOMAIN / CREATE TYPE (tạo miền giá trị)
CREATE DATABASE
CREATE INDEX
....

Tạo bảng:
•

•

Để định nghĩa một bảng
– Tên bảng
– Các thuộc tính
• Tên thuộc tính
• Kiểu dữ liệu
• Các ràng buộc toàn vẹn trên thuộc tính (RBTV)
Cú pháp: CREATE TABLE <Tên_bảng> (
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
<Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu> [<RBTV>],
.....
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[<RBTV>])
•

<RBTV>
– NOT NULL
– NULL
– DEFAULT: quy định giá trị mặc định trên các cột
– UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY / REFERENCES: tạo nên
tính toàn vẹn thực thể một bảng dữ liệu và tính toàn vẹn tham chiếu giữa
các bảng trong cơ sở dữ liệu
– CHECK: quy định giá trị dữ liệu hay khuôn dạng dữ liệu được cho phép
chấp nhận trên các cột của bảng.

Lệnh sửa bảng:
được dùng để thay đổi cấu trúc bảng, thay đổi RBTV
Thêm cột:
ALTER TABLE <tên_bảng> ADD <Tên_cột> <Kiểu_DL> [<RBTV>]
Xóa cột:
ALTER TABLE <tên_bảng> DROP COLUMN <Tên_cột>
Mở rộng cột:
ALTER TABLE <tên_bảng> ALTER COLUMN <Tên_cột> <Kiểu_DL_mới>
[<RBTV>]
Thêm RBTV:
ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD CONTRAINT <Tên_RBTV> <RBTV>,
CONTRAINT <Tên_RBTV> <RBTV>, ...
Xóa RBTV
ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV> <Tên_RBTV>
Lệnh xóa bảng: Drop Table <Tên_bảng>
Ví dụ:
Tạo bảng PHONGBAN:
CREATE TABLE PHONGBAN (
MAPB NCHAR(10) PRIMARY KEY,
13

TENPB VARCHAR(20) UNIQUE,
MATP NCHAR(10),
NG_NHANCHUC DATETIME DEFAULT (GETDATE())
)
Tạo bảng DEAN:
CREATE TABLE DEAN(
MADA NCHAR(10) PRIMARY KEY,
TENDA VARCHAR(20) NOT NULL,
MAPB NCHAR(10) REFERENCES PHONGBAN(MAPB)
)
Tạo bảng NHANVIEN:
CREATE TABLE NHANVIEN (
MANV NCHAR(10) PRIMARY KEY,
NS

DATETIME,

DCHI VARCHAR(50),
GT CHAR(3) CHECK (GT IN (‘Nam’, ‘Nu’)),
LUONG INT DEFAULT (10000),
MA_NGS NCHAR(10),
MAPB NCHAR(10) REFERENCES PHONGBAN(MAPB)
)
Tạo bảng PHANCONG:
CREATE TABLE PHANCONG (
MANV NCHAR(10) REFERENCES NHANVIEN(MANV),
MADA NCHAR(10) REFERENCES DEAN(MADA),
SOGIO DECIMAL(3,1),
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CONSTRAINT NV_DA PRIMARY KEY(MANV,MADA)
)
2. Lệnh thao tác dữ liệu DML: lệnh cập nhật dữ liệu: Insert, Update, Delete
– Thêm dữ liệu:
Thêm 1 dòng:
INSERT INTO <tên bảng>(<danh sách các thuộc tính>)
VALUES (<danh sách các giá trị>)
Thêm nhiều dòng:
INSERT INTO <tên bảng>(<danh sách các thuộc tính>)
<câu truy vấn con>
– Xóa dữ liệu:
DELETE FROM <tên bảng>
[WHERE <điều kiện>]
– Sửa dữ liệu:
UPDATE <tên bảng>
SET <tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
<tên thuộc tính>=<giá trị mới>,
…
[WHERE <điều kiện>]
II. Bài thực hành
Bài 1: Sinh viên thực hành tạo câu lệnh để tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu QUẢN LÝ
ĐỀ ÁN CÔNG TY. Dùng câu lệnh cập nhật dữ liệu cho các bảng.
Bài 2: Làm việc theo nhóm. Trên đề tài nhóm đã chọn. Thực hành câu lệnh để tạo các
bảng trong cơ sở dữ liệu của nhóm. Dùng câu lệnh cập nhật dữ liệu cho các bảng.
Tuần 4. Bài thực hành số 4: Thực hành thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu trên
SQL Server.
Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server. Thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu.
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Yêu cầu: Sinh viên thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu. Nâng cao khả năng làm
việc theo nhóm: viết các câu lệnh truy vấn dữ liệu cho các yêu cầu phù hợp với thực
tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 12-31, Slides
bài giảng của Giáo viên: Chương 6 Ngôn ngữ SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
Câu lệnh truy vấn dữ liệu
Cách 1:
SELECT [ ALL | DISTINCT ] [TOP integer]
select_list
[ INTO [ newtable_name ]]
FROM { table_name| view_name}
................
[,{table_name| view_name}]
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
[ WITH { CUBE | ROLLUP } ]]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause [ ASC | DESC ] ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
SELECT [ ALL | DISTINCT ] select_list
danh sách các cột cần hiển thị dữ liệu, các cột cách nhau bởi dấu phẩy
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 All: bao gồm tất cả các group và result set. Không dùng chung với CUBE và
ROLLUP
Distinct: loại bỏ các giá trị trùng nhau trong cột
 CUBE: thêm vào dòng tổng sau mỗi nhóm, số lượng dòng tổng thêm vào tuỳ
thuộc vào số lượng cột gom nhóm với giá trị là null
 Rollup: thêm vào dòng tổng sau mỗi nhóm của cột nhóm được chỉ định với giá
trị là null

[ INTO [ newtable_name ]]: kết quả của câu lệnh select được insert vào bảng dữ
liệu newtable_name
FROM { table_name| view_name}.....[,{table_name| view_name}]:
danh sách các bảng cần lấy dữ liệu, các bảng cách nhau bởi dấu phẩy.
[WHERE clause]: điều kiện nối các bảng có quan hệ với nhau và điều kiện lọc dữ
liệu.
•
•

Biểu thức boolean xác định dòng nào sẽ được rút trích
Nối các biểu thức: AND, OR, và NOT

• Phép toán:  ,  ,  ,  ,  , , LIKE và BETWEEN
[GROUP BY clause]: tính và hiển thị kết quả theo nhóm cột sau mệnh đề Group by
Mệnh đề này phải có khi trong câu truy vấn có sử dụng hàm thống kê và trên mệnh đề
Select có lấy các giá trị không sử dụng hàm thống kê
 Sum(Ten_Cot) :tính tổng với cột có kiểu số
 Count(Ten_Cot/*) :tính tổng số dòng
 AVG(Ten_Cot) :tính giá trị trung bình
 Max(Ten_cot) : giá trị lớn nhất
 Min(Ten_Cot) :giá trị nhỏ nhất)
[HAVING BY clause]: điều kiện lọc theo nhóm có trong mệnh đề Group by
[ORDER BY clause ]: sắp xếp kết quả hiển thị theo thứ tự chỉ ra sau mệnh đề Order
by
[COMPUTE clause]: thống kế dữ liệu
Cách 2:
SELECT <danh_sách_các_cột>
[ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ]
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
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| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
WHERE <điều_kiện_lọc>
[GROUP BY clause]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
Trong mệnh đề From:
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
< joined_table > ::=
< table_source > < join_type > < table_source > ON < search_condition >
| < table_source > CROSS JOIN < table_source >
| < joined_table >
< join_type > ::=
[ INNER | { { LEFT | RIGHT | FULL } [ OUTER ] } ]
[ < join_hint > ]
JOIN
 Tham số
 derived_table: là một subquery trả về các record trong database
 INNER: lấy ra tất cả các cập dòng so trùng (join type default)
 FULL [OUTER]: lấy luôn tất cả các record của bảng hoặc trái hoặc phải
mà không tìm thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được
điều vào là null.
 LEFT [OUTER]: lấy luôn tất cả các record của bảng trái mà không tìm
thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều vào là
null.
 RIGHT [OUTER]: lấy luôn tất cả các record của bảng phải mà không
tìm thấy trong điều k
iện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều
vào là null.

Truy vấn con: khi câu lệnh Select nằm trong câu lệnh truy vấn khác.
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Câu lệnh Select có thể nằm trong mệnh đề:
From: trả về nhiều cột dữ liệu ( coi như một bảng, câu lệnh select phải nằm trong
ngoặc đơn, và phải đặt tên bảng chứa kết quả trả về)
Where, Having:
 Chỉ trả về 1 cột dữ liệu
 Nếu trả về 1 dòng : điều kiện so sánh giữa câu truy vấn chính và câu truy
vấn con là các toán tử :=,>,<,<>,>=,<=
 Nếu trả về nhiều dòng : điều kiện so sách: in (nằm trong) hoặc Not in
(không nằm trong), exists.
II. Bài thực hành
Bài 1: Sinh viên thao tác với cơ sở dữ liệu quản lý đề án công ty, thực hiện các yêu
cầu sau:
1. Đưa ra danh sách nhân viên ( Mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lương).
Sắp xếp theo thứ tự lương giảm dần.
2. Đưa ra danh sách các phòng ban đã có trưởng phòng.
3. Đưa ra các phòng ban chưa có trưởng phòng.
4. Đưa ra danh sách các đề án đã có phòng ban chủ trì.
5. Đưa ra danh sách đề án chưa có phòng ban nào chủ trì.
6. Đưa ra danh sách nhân viên có người quản lý (người giám sát)
7. Đưa ra danh sách nhân viên không có người quản lý.
8. Đưa ra danh sách nhân viên (mã nhân viên, tên, ngày sinh, lương, tên phòng),
sắp xếp theo tên phòng ban.
9. Đưa ra danh sách nhân viên thuộc phòng 'Hành chính'
10. Đưa ra danh sách nhân viên có thân nhân.
11. Đưa ra danh sách nhân viên có lương từ 5 triệu trở lên. Thông tin đưa ra gồm
mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, lương, tên phòng ban.
12. Đưa ra đanh sách nhân viên có tham gia đề án. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, họ tên, ngày sinh, lương.
13. Đưa ra đanh sách nhân viên có tham gia đề án. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, họ tên, ngày sinh, lương, tên đề án, số giờ.
14. Đưa ra đanh sách nhân viên không tham gia đề án nào. Thông tin đưa ra gồm
mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, lương.
15. Đưa ra danh sách đề án do phòng 'Hành chính' quản lý.
16. Đưa ra danh sách đề án mà nhân viên 'Nguyễn Thị Nga' thuộc phòng 'Hành
chính' tham gia.
17. Đưa ra danh sách nhân viên có thân nhân cùng tên, cùng giới tính.
18. Đưa ra danh sách nhân viên có cùng họ tên, cùng giới tính.
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19. Đưa ra danh sách các nhân viên là trưởng phòng.
20. Đưa ra danh sách các nhân viên là người quản lý.
Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Thực hiện truy vấn dữ liệu trên 1 bảng, 2 bảng, 3
bảng,...
Tuần 5. Bài thực hành số 5: Thực hành thao tác dữ liệu, truy vấn dữ liệu trên
SQL Server.
Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server. Thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu.
Yêu cầu: Sinh viên thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu. Nâng cao khả năng làm
việc theo nhóm: viết các câu lệnh truy vấn dữ liệu cho các yêu cầu phù hợp với thực
tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình hực hành SQL từ trang 12-31, Slides
bài giảng của Giáo viên: Chương 6 Ngôn ngữ SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
Câu lệnh truy vấn dữ liệu
Cách 1:
SELECT [ ALL | DISTINCT ] [TOP integer]
select_list
[ INTO [ newtable_name ]]
FROM { table_name| view_name}
................
[,{table_name| view_name}]
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
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[ WITH { CUBE | ROLLUP } ]]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause [ ASC | DESC ] ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
SELECT [ ALL | DISTINCT ] select_list
danh sách các cột cần hiển thị dữ liệu, các cột cách nhau bởi dấu phẩy
[ INTO [ newtable_name ]]: kết quả của câu lệnh select được insert vào bảng dữ liệu
newtable_name
FROM { table_name| view_name}.....[,{table_name| view_name}]:
danh sách các bảng cần lấy dữ liệu, các bảng cách nhau bởi dấu phẩy.
[WHERE clause]: điều kiện nối các bảng có quan hệ với nhau và điều kiện lọc dữ
liệu.
•
•

Biểu thức boolean xác định dòng nào sẽ được rút trích
Nối các biểu thức: AND, OR, và NOT

• Phép toán:  ,  ,  ,  ,  , , LIKE và BETWEEN
[GROUP BY clause]: tính và hiển thị kết quả theo nhóm cột sau mệnh đề Group by
Mệnh đề này phải có khi trong câu truy vấn có sử dụng hàm thống kê






Sum(Ten_Cot) :tính tổng với cột có kiểu số
Count(Ten_Cot/*) :tính tổng số dòng
AVG(Ten_Cot) :tính giá trị trung bình
Max(Ten_cot) : giá trị lớn nhất
Min(Ten_Cot) :giá trị nhỏ nhất)

[HAVING BY clause]: điều kiện lọc theo nhóm có trong mệnh đề Group by
[ORDER BY clause ]: sắp xếp kết quả hiển thị theo thứ tự chỉ ra sau mệnh đề Order
by
[COMPUTE clause]: thống kế dữ liệu
Cách 2:
SELECT <danh_sách_các_cột>
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[ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ]
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
WHERE <điều_kiện_lọc>
[GROUP BY clause]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
Trong mệnh đề From:
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
< joined_table > ::=
< table_source > < join_type > < table_source > ON < search_condition >
| < table_source > CROSS JOIN < table_source >
| < joined_table >
< join_type > ::=
[ INNER | { { LEFT | RIGHT | FULL } [ OUTER ] } ]
[ < join_hint > ]
JOIN
 Tham số
 derived_table: là một subquery trả về các record trong database
 INNER: lấy ra tất cả các cập dòng so trùng (join type default)
 FULL [OUTER]: lấy luôn tất cả các record của bảng hoặc trái hoặc phải
mà không tìm thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được
điều vào là null.
 LEFT [OUTER]: lấy luôn tất cả các bản ghi của bảng trái mà không tìm
thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều vào là
null.
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 RIGHT [OUTER]: lấy luôn tất cả các bản ghi của bảng phải mà không
tìm thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều vào
là null.

Truy vấn con: khi câu lệnh Select nằm trong câu lệnh truy vấn khác.
Câu lệnh Select có thể nằm trong mệnh đề From: trả về nhiều cột dữ liệu ( coi như
một bảng, câu lệnh select phải nằm trong ngoặc đơn, và phải đặt tên bảng chứa kết quả
trả về)
II. Bài thực hành
Bài 1: Sinh viên thao tác với cơ sở dữ liệu quản lý đề án công ty, thực hiện các yêu
cầu sau:
1. Đưa ra danh sách nhân viên có lương lớn nhất trong công ty.( Mã nhân viên, họ
tên, ngày sinh, địa chỉ, lương).
2. Đưa ra tổng lương theo từng phòng ban. Thông tin đưa ra gồm mã phòng ban,
tên phòng ban, tổng lương.
3. Đưa ra danh sách nhân viên có lương lớn nhất theo từng phòng ban. Thông tin
đưa ra gồm mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, lương, tên phòng ban.
4. Đưa ra lương lớn nhất theo từng phòng ban. Thông tin đưa ra gồm mã phòng
ban, tên phòng ban, lương.
5. Đưa ra những nhân viên có lương lớn nhất thuộc phòng 'Tổng hợp' Thông tin
đưa ra gồm mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, lương.
6. Đưa ra phòng ban có nhân viên nhận lương lớn nhất. Thông tin đưa ra gồm tên
phòng ban, mã nhân viên, tên nhân viên, lương.
7. Đếm số lượng nhân viên theo từng phòng ban. Thông tin đưa ra các phòng ban
chưa có trưởng phòng.
8. Đưa ra các phòng ban có số lượng nhân viên nhiều nhất. Thông tin đưa ra gồm
mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng nhân viên. (có thể có nhiều hơn một
phòng ban có đông nhân viên nhất).
9. Đếm số lượng nhân viên là người quản lý theo từng phòng ban. Thông tin đưa
ra gồm mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng nhân viên là quản lý.
10. Đưa ra phòng ban có nhiều nhân viên là người quản lý nhất.
11. Đưa ra danh sách nhân viên là người quản lý và số lượng nhân viên mà họ
quản lý. Thông tin đưa ra gồm mã nhân viên, họ tên, tên phòng, số lượng nhân
viên mà họ quản lý.
12. Đưa ra nhân viên quản lý nhiều nhân viên nhất. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, họ tên, số lượng nhân viên mà họ quản lý.
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13. Đưa ra số lượng người thân được nhận bảo hiểm theo từng nhân viên. Thông tin
đưa ra gồm mã nhân viên, họ tên, số người thân.
14. Đưa ra nhân viên có nhiều người thân nhất. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, họ tên, số lượng người thân.
15. Đưa ra nhân viên có nhiều người thân nhất. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, họ tên, họ tên thân nhân.
16. Đếm số lượng đề án mã mỗi phòng ban phụ trách. Thông tin đưa ra gồm mã
phòng ban, tên phòng ban, số lượng đề án.
17. Đưa ra phòng ban phụ trách nhiều đề án nhất.
18. Đếm số lượng nhân viên tham gia cho từng đề án. Thông tin đưa ra gồm mã đề
án, tên đề án, số lượng nhân viên.
19. Đưa ra đề án có số nhân viên tham gia đông nhất. Thông tin đưa ra gồm mã đề
án, tên đề án, số lượng nhân viên.
20. Đưa ra đề án có ít nhân viên tham gia gia nhất.
21. Đưa ra nhân viên tham gia nhiều đề án nhất. Thông tin đưa ra gồm mã nhân
viên, tên nhân viên, số đề án.
22. Đưa ra nhân viên tham gia tất cả các đề án.
23. Đưa ra nhân viên tham gia nhiều đề án nhất của mỗi phòng ban. Thông tin đưa
ra gồm mã phòng ban, tên phòng ban, mã nhân viên, họ tên nhân viên, số lượng
đề án.
24. Đưa ra danh sách nhân viên tham gia từ 2 đề án trở lên.
25. Tính tổng số giờ tham gia đề án của mỗi nhân viên. Danh sách được sắp xếp
theo phòng ban.
26. Đưa ra phòng ban có nhân viên tham gia đề án với tổng số giờ nhiều nhất.
Thông tin đưa ra gồm mã phòng, tên phòng, tổng số giờ.
27. Đưa ra phòng ban có nhân viên tham gia đề án với tổng số giờ nhiều nhất.
Thông tin đưa ra gồm mã phòng, tên phòng, mã nhân viên, tên nhân viên tổng
số giờ.
28. Đưa ra nhân viên có tổng số giờ tham gia đề án nhiều nhất. Thông tin đưa ra
gồm mã nhân viên, tên nhân viên, tổng số giờ tham gia đề án.
29. Đưa ra danh sách nhân viên tham gia đề án có tổng số số giờ từ 10 giờ trở lên.
30. Đưa ra danh sách nhân viên tham gia đề án nhưng không có người thân nào.
31. Đưa ra danh sách nhân viên tham gia đề án có nhiều người thân nhất.

Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Thực hiện truy vấn dữ liệu với các hàm gom
nhóm, kết hợp, truy vấn con.
Tuần 6. Bài thực hành số 6 - GROUP BY ... WITH ROLLUP
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Mục đích: Giúp sinh viên làm quen và sử dụng được hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server. Thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu.
Yêu cầu: Sinh viên thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu. Nâng cao khả năng làm
việc theo nhóm: viết các câu lệnh truy vấn dữ liệu cho các yêu cầu phù hợp với thực
tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình hực hành SQL từ trang 12-31, Slides
bài giảng của Giáo viên: Chương 6 Ngôn ngữ SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
Câu lệnh truy vấn dữ liệu
Cách 1:
SELECT [ ALL | DISTINCT ] [TOP integer]
select_list
[ INTO [ newtable_name ]]
FROM { table_name| view_name}
................
[,{table_name| view_name}]
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
[ WITH { CUBE | ROLLUP } ]]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause [ ASC | DESC ] ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
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SELECT [ ALL | DISTINCT ] select_list
danh sách các cột cần hiển thị dữ liệu, các cột cách nhau bởi dấu phẩy
[ INTO [ newtable_name ]]: kết quả của câu lệnh select được insert vào bảng dữ liệu
newtable_name
FROM { table_name| view_name}.....[,{table_name| view_name}]:
danh sách các bảng cần lấy dữ liệu, các bảng cách nhau bởi dấu phẩy.
[WHERE clause]: điều kiện nối các bảng có quan hệ với nhau và điều kiện lọc dữ
liệu.
•
•

Biểu thức boolean xác định dòng nào sẽ được rút trích
Nối các biểu thức: AND, OR, và NOT

• Phép toán:  ,  ,  ,  ,  , , LIKE và BETWEEN
[GROUP BY clause]: tính và hiển thị kết quả theo nhóm cột sau mệnh đề Group by
Mệnh đề này phải có khi trong câu truy vấn có sử dụng hàm thống kê






Sum(Ten_Cot) :tính tổng với cột có kiểu số
Count(Ten_Cot/*) :tính tổng số dòng
AVG(Ten_Cot) :tính giá trị trung bình
Max(Ten_cot) : giá trị lớn nhất
Min(Ten_Cot) :giá trị nhỏ nhất)

[HAVING BY clause]: điều kiện lọc theo nhóm có trong mệnh đề Group by
[ORDER BY clause ]: sắp xếp kết quả hiển thị theo thứ tự chỉ ra sau mệnh đề Order
by
[COMPUTE clause]: thống kế dữ liệu
Cách 2:
SELECT <danh_sách_các_cột>
[ FROM { < table_source > } [ ,...n ] ]
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
WHERE <điều_kiện_lọc>
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[GROUP BY clause]
[HAVING BY clause]
[ORDER BY clause ]
[COMPUTE clause]
Giải thích:
Trong mệnh đề From:
< table_source > ::=
table_name [ [ AS ] table_alias ]
| view_name [ [ AS ] table_alias ]
| derived_table [ AS ] table_alias [ ( column_alias [ ,...n ] ) ]
| < joined_table >
< joined_table > ::=
< table_source > < join_type > < table_source > ON < search_condition >
| < table_source > CROSS JOIN < table_source >
| < joined_table >
< join_type > ::=
[ INNER | { { LEFT | RIGHT | FULL } [ OUTER ] } ]
[ < join_hint > ]
JOIN
 Tham số
 derived_table: là một subquery trả về các record trong database
 INNER: lấy ra tất cả các cập dòng so trùng (join type default)
 FULL [OUTER]: lấy luôn tất cả các record của bảng hoặc trái hoặc phải
mà không tìm thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được
điều vào là null.
 LEFT [OUTER]: lấy luôn tất cả các bản ghi của bảng trái mà không tìm
thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều vào là
null.
 RIGHT [OUTER]: lấy luôn tất cả các bản ghi của bảng phải mà không
tìm thấy trong điều kiện join và giá trị không tìm thấy sẽ được điều vào
là null.
Truy vấn con: khi câu lệnh Select nằm trong câu lệnh truy vấn khác.
Câu lệnh Select có thể nằm trong mệnh đề From: trả về nhiều cột dữ liệu ( coi như
một bảng, câu lệnh select phải nằm trong ngoặc đơn, và phải đặt tên bảng chứa kết quả
trả về)
II. Bài thực hành
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Bài 1: Sinh viên thực hiện theo ví dụ minh họa về GROUP BY ... WITH
ROLLUP và CUBE
Mệnh đề GROUP BY trong câu lệnh SELECT có chức năng tổng hợp dữ liệu. Ví dụ
sử dụng GROUP BY với các chức năng ROLLUP và CUBE để tổng hợp dữ liệu theo
các góc độ
khác nhau.
1. Tạo dữ liệu minh họa
Trước hết, ta cần tạo dữ liệu để minh họa cho ví dụ này. Xét một TABLE Student chứa
thông tin về điểm các môn học của sinh viên:

Tạo bảng trên bằng lệnh CREATE TABLE sau:
create table Student ( [name] nchar(30), [subject] nchar(10), [mark] float);
Chèn dữ liệu vào trong TABLE Student như sau:
insert into Student values('Hung', 'JAVA', 8);
insert into Student values('Hung', 'C', 9);
insert into Student values('Hung', 'C', 7);
insert into Student values('Hung', 'SQL', 5);
insert into Student values('Tuan', 'JAVA', 4);
insert into Student values('Tuan', 'C', 7);
insert into Student values('Tuan', 'SQL', 10);
insert into Student values('Tuan', 'SQL', 5);
Để kiểm tra dữ liệu đã được thêm vào đủ chưa, ta chạy lệnh sau:
SELECT [name] AS [Student name], [subject] AS [Subject name], [mark]
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AS [Mark] FROM Student;
Khi đó, ta thu được kết quả giống như hình minh họa ở trên.
2. Thống kê dữ liệu
Sử dụng mệnh đề GROUP BY cùng với hàm tính giá trị trung bình AVG, ta có thể
tính điểm trung bình theo môn của từng sinh viên:
Gõ lệnh SELECT (1) như sau:
SELECT [name] as [Student name], [subject] as [Subject name],
AVG([mark]) as [Average mark] FROM Student GROUP BY [name], [subject];
Lệnh này sẽ trả lại kết quả như sau:

Cột bên thứ 3 (không có tên) chứa điểm trung bình từng môn của sinh viên.
Trong việc quản lý sinh viên, người dùng còn có nhu cầu tính điểm trung bình tất cả
các môn của mỗi sinh viên và điểm trung bình chung của tất cả sinh viên như sau:

Khi đó, ta sử dụng thêm các tùy chọn ROLLUP và CUBE vào trong mệnh đề GROUP
BY. Thay lệnh SELECT (1) ở trên bằng lệnh SELECT (2) có thêm tùy chọn ROLLUP
như sau:
SELECT [name] as [Student name], [subject] as [Subject name],
AVG([mark]) as [Average mark] FROM Student GROUP BY [name], [subject]
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WITH ROLLUP;
Ta thu được kết quả:

Trong kết quả trên, tùy chọn ROLLUP đã chèn thêm các dòng tính điểm trung bình tất
cả môn học của từng sinh viên. Tại ô tên môn học, ROLLUP cho giá trị NULL. Ta có
thể sửa các giá trị NULL này thành tên gọi mang ý nghĩa tại các ô đó bằng cách sử
dụng Hàm GROUPING() để xác định xem trường (FIELD) [name] hoặc [subject] có
phải hiện đang được nhóm hay không với lệnh SELECT (3) như sau:
SELECT
CASE when GROUPING([name]) = 1 THEN 'All students' ELSE [name] END
AS [Student name],
CASE when GROUPING([subject]) = 1 THEN 'All subjects' ELSE [subject] END
AS [Subject name],
CAST(AVG([mark]) AS DECIMAL(9, 2)) AS [Average mark]
FROM Student GROUP BY [name], [subject] WITH ROLLUP;
Khi đó, ta sẽ nhận được kết quả như mong muốn:
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Ta có nhận xét là, trong kết quả trên, ta chỉ tính được điểm trung bình từng môn của
từng sinh viên cũng như điểm trung bình tất cả các môn của từng sinh viên, (tức là tính
trung bình theo sinh viên), nhưng không có điểm trung bình của tất cả sinh viên cho
từng môn.(chẳng hạn điểm trung bình của tất cả sinh viên trong môn lập trình C). Để
tính loại điểm trung bình thứ 3, ta có thể đảo ngược vị trí của [name] và [subject] trong
mệnh đề GROUP BY như sau:
SELECT [subject] as [Subject name], [name] as [Student name], AVG([mark])
FROM Student GROUP BY [subject], [name] WITH ROLLUP;
Tuy nhiên, để kết quả có cả 3 loại điểm trung bình trên, tùy chọn ROLLUP không đáp
ứng được, mà ta cần sử dụng tùy chọn CUBE. Thay thế tùy chọn CUBE cho ROLLUP
trong lệnh SELECT (3), ta có lệnh SELECT (4):
SELECT
CASE when GROUPING([name]) = 1 THEN 'All students' ELSE [name] END
AS [Student name],
CASE when GROUPING([subject]) = 1 THEN 'All subjects' ELSE [subject] END
AS [Subject name],
CAST(AVG([mark]) AS DECIMAL(9, 2)) AS [Average mark]
FROM Student GROUP BY [name], [subject] WITH CUBE;
Khi chạy lệnh này, ta thu được kết quả:

Bài 2: Sinh viên thao tác với cơ sở dữ liệu quản lý đề án công ty, thực hiện các yêu
cầu với hàm gom nhóm kết hợp.
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Bài 3: Thực hành theo đề tài nhóm. Thực hiện truy vấn dữ liệu với các hàm gom
nhóm, kết hợp, truy vấn con.
Tuần 7. Bài thực hành số 7_Lập trình T_SQL: câu lệnh, con trỏ.
Mục đích: Giúp sinh viên có được kỹ năng lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server.
Yêu cầu: Sinh viên thành thạo cú pháp lệnh lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server. Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm: viết các thủ tục, hàm, trigger
thao tác với dữ liệu phù hợp với thực tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 35-42, Slides bài
giảng của Giáo viên: Chương 7 Lập trình T_SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
1. Biến và các cấu trúc lệnh trong SQL Server
a. Biến :
Biến cục bộ : là biến do người lập trình khai báo,Biến có thể được khai báo trong thủ
tục nội tại,hàm, trong một lô lệnh
 Lô Lệnh : là tập hợp các lệnh được kết thúc bằng từ Go
 Cú pháp khai báo biến : Declare @Tên_Biên Kiểu_Dữ_Liệu
 Tên Biến :Luôn bắt đầu bằng ký tự @,không có khoảng trắng,ký tự đặt
biệt,ký tự số đứng đầu
 Gán giá trị cho biến:
Gán bằng 1 giá trị :
Set @tên_biến=giátrị/hàm
hoặc Select @tên_biến=Giátrị/hàm
Gán bằng kết quả trả về của câu truy vấn
Select @tên_Biến=Têncột/Hàm ..from ..
Ví dụ:
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DECLARE @vLastName char(20),
@vFirstName varchar(11)
SET @vLastName = 'Dodsworth‘
SELECT @vFirstName = FirstName
FROM Northwind..Employees
WHERE LastName = @vLastName
PRINT @vFirstName + ' ' + @vLastName
• Biến hệ thống : là biến do SQL Server cung cấp, cho biết trạng thái của hệ thống,
biến hệ thống luôn bắt đầu bằng hai ký tự @@, chỉ đọc
• Một số các biến thường dùng:
Tên Biến
Ý nghĩa
@@Error

Cho biết các lệnh trước đó có lỗi hay không,nếu có lỗi @@Error <>0

@@Rowcount

Cho biết số dòng bị tác động bởi câu truy vấn gần nhất

@@Fetch_Status Trả về <>0 nếu lệnh duyệt CurSor gây lỗi

b. Cấu trúc lệnh:
Lệnh điều khiển IF .. Else
Cú pháp :
If Điều kiện
Begin
<tập Lệnh 1>
end
else
Begin
<tập Lệnh 2>
End
Nếu điều kiện đúng : tập Lệnh 1 thực hiện, ngược lại tập lệnh 2 thực hiện
Nếu tập hợp lệnh 1 ,lệnh 2 chỉ có 1 lệnh thì không cần Begin .. End
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Cấu trúc lặp :While
Cú pháp :While <Biểu thức Điều kiện>
Begin
<Tập lệnh>
end
• Tập lệnh sẽ được thực hiện đến khi biểu thức điều kiện trả về False, có thể dùng lệnh
Break để thoát khỏi vòng lặp
• Các hàm cơ bản trong SQL SerVer
•
Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu :thường dùng để chuyển dữ liệu từ số,ngày
sang chuỗi
•
Hàm Cast : chuyển một kiểu dữ liệu sang kiểu bất kỳ
Cú pháp :Cast(Biểu_Thức as Kiểu_Dữ Liệu)
Ví dụ : Cast (@tong as varchar(10))
•

Hàm CONVERT : chuyển từ ngày sang chuổi
Cú pháp :Convert(Kiểu_dữ_Liệu,Biểu_Thức[,Định_Dạng])
Ví dụ : Convert(char(10),Getdate(),105)
2. Con trỏ CurSor:
Dùng để chứa dữ liệu lấy từ CSDL,giống đối tượng recordset trong VB
Cú pháp khai báo biến Cursor :
Biến CURSOR
[phạm vi] [di chuyển][trạng thái][xử lý]
For câu lệnh Select
[For update [OF danh sách cột]]


Phạm vi :
 LoCal :chỉ sử dụng trong phạm vi khai báo(mặc định)
 Global :sử dụng chung cho cả kết nối

Di chuyển :
 ForWard_Only :chỉ di chuyển một hướng từ trước ra sau(mặc
định)
 Scroll : di chuyển tùy ý
Trạng thái
 Static: dữ liệu trên Cursor không thay đổi mặc dù dữ liệu trong bảng nguồn thay
đổi(mặc định)
 Dynamic :dữ liệu trên Cursor sẽ thay đổi mặc dù dữ liệu trong bảng nguồn thay
đổi
 KeySet :giống Dynamic nhưng chỉ thay đổi những dòng bị cập nhật
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Xử lý :
 Read_Only :chỉ đọc(mặc định)
 Scroll_Lock : đọc/ghi
Câu lệnh select :không chứa các mệnh đề Into,Compute,Compute by
Danh sách cột cập nhật : là danh sách các cột sẽ thay đổi được

Mở CurSor: Open tên_Biến_Cursor

Đọc và xử lý dữ liệu trong cursor
Cú pháp :
FETCH Hướng di chuyển From Tên_biến_Cursor Into Danh sách biến
Trong đó:
 Hướng di chuyển :
 NEXT: Di chuyển về sau
 PRIOR : Di chuyển về trước
 FIRST : Di chuyển về đầu
 LAST : Di chuyển về cuối
 ABSOLUTE n : di chuyển đến mẩu tin thứ n tính từ mẩu tin đầu tiên ,nếu n<0 :
tính từ mẩu tin cuối
 RELATIVE n :di chuyển đến mẩu tin thứ n tính từ mẩu tin hiện hành
Trong quá trình di chuyển để kiểm tra việc di chuyển có thành công hay không ta
kiểm tra biến hệ thống @@FETCH_STATUS nếu <>0 thất bại

Đóng Cursor :Close @Tên_Biến

Giải phóng CurSor khỏi bộ nhớ :DEALLOCATE @Tên_Biến

Chú ý :thứ tự các thao tác khi xử lý dữ liệu trên CurSor
1. Định nghĩa biến Cursor
2. Mở Cursor
3. Duyệt và xử lý dữ liệu trên Cursor
4. Đóng và giải phóng Cursur
Ví dụ 1:
create proc danhmatudong
as
begin
create table danhsach(sobd nchar(10),manv nchar(10), hoten nvarchar(50), ngaysinh
datetime)
declare @ma nchar(10), @ten nvarchar(50),@ns datetime,@stt int,@i int
set @i=1
DECLARE cur_tro CURSOR FORWARD_ONLY FOR SELECT
manv,hoten,ngaysinh from nhanvien
OPEN cur_tro
WHILE 0=0--@@FETCH_STATUS=0
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BEGIN
FETCH NEXT FROM cur_tro
INTO @ma,@ten,@ns
IF @@FETCH_STATUS<>0
BREAK
insert into danhsach
values('SBD'+convert(nchar(7),@i),@ma,@ten,@ns)
set @i=@i+1
end
CLOSE cur_tro
DEALLOCATE cur_tro
End
Gọi thủ tục;
danhmatudong
Kiểm tra;
Select * from danhsach
Ví dụ 2:
DECLARE @sSopn CHAR(4), @nTongtg MONEY
DECLARE cur_Pnhap CURSOR
FORWARD_ONLY
FOR
SELECT SOPN
FROM PNHAP
OPEN cur_Pnhap
WHILE 0=0
BEGIN
FETCH NEXT FROM cur_Pnhap
INTO @sSopn
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IF @@FETCH_STATUS<>0
BREAK
SELECT @nTongtg = SUM(SLNHAP*DGNHAP)
FROM Ctnhap WHERE Sopn=@sSopn
PRINT ‘Đang cập nhật phiếu nhập:’+@sSopn+’…’
UPDATE Pnhap
SET Tgnhap = @nTongtg
WHERE CURRENT OF cur_Pnhap
END
CLOSE cur_Pnhap
DEALLOCATE cur_Pnhap
II. Bài thực hành
Bài 1: Thực hành với cơ sở dữ liệu Quản lý đề án công ty.
Trong bảng Dean thêm cột tổng thời gian.
Sử dụng con trỏ, cập nhật giá trị cho cột tổng thời gian trong bảng đề án ( bằng tổng
thời gian tham gia đề án của các nhân viên trong đề án tương ứng).
Hướng dẫn:
Trong bảng Dean thêm cột TongTG có cùng kiểu dữ liệu với cột SoGio trong bảng
PhanCong.
Yêu cầu: Sử dụng con trỏ cập nhật dữ liệu cho cột TongTG
DECLARE @Ma NCHAR(10), @Tongtg Decimal(18,1)
DECLARE cur_Pnhap CURSOR
FORWARD_ONLY
FOR
SELECT MaDA
FROM Dean
OPEN cur_Pnhap
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WHILE 0=0
BEGIN
FETCH NEXT FROM cur_Pnhap
INTO @Ma
IF @@FETCH_STATUS<>0
BREAK
SELECT @Tongtg = SUM(SOGIO)
FROM PhanCong WHERE SoDA=@Ma
PRINT ‘Đang cập nhật mã đề án:’
PRINT @Ma

UPDATE Dean
SET TongThoiGian = @Tongtg
WHERE CURRENT OF cur_Pnhap
END
CLOSE cur_Pnhap
DEALLOCATE cur_Pnhap
Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Sử dụng con trỏ để cập nhật dữ liệu cho các
trường thích hợp trong đề tài nhóm.
Tuần 8. Bài thực hành số 8_ Lập trình T-SQL: thủ tục
Mục đích: Giúp sinh viên có được kỹ năng lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server.
Yêu cầu: Sinh viên thành thạo cú pháp lệnh lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server, cụ thể Lập trình tạo thủ tục Store Procedure. Nâng cao khả năng làm việc
theo nhóm: viết các thủ tục thao tác với dữ liệu phù hợp với thực tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 35-42, Slides bài
giảng của Giáo viên: Chương 7 Lập trình T_SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
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- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết: Store Procedure
 Tập hợp biên dịch các câu lệnh T-SQL được lưu trữ với một tên xác định
 Sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ quản trị, hoặc áp dụng các luật giao dịch
phức tạp
 Có hai loại thủ tục lưu trữ:
 Thủ tục lưu hệ thống đề cập đến phương pháp quản trị dữ liệu và cập
nhật thông tin vào các bảng (thường bắt đầu bằng sp_).
 Thủ tục lưu do người dùng định nghĩa
Tạo thủ tục:
 Cú pháp:
CREATE PROC[EDURE] <tên thủ tục> [(<DSách tham số>) ]
[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION|RECOMPILE, ENCRYPTION]
AS
[DECLARE <biến cục bộ>
<Các câu lệnh của thủ tục>

Lời gọi thủ tục có dạng:
<tên_thủ_tục> [<danh_sách_các_đối_số>]
hoặc EXEC[UTE] <tên_thủ_tục> [<danh_sách_các_đối_số>]
Số lượng các đối số và thứ tự của chúng phải phù hợp với số lượng và thứ tự của các
tham số hình thức.
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:
EXEC[UTE] <tên_thủ_tục> [<danh_sách_các_đối_số>]
Chú ý: 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>
 Các thủ tục lưu trữ được biên dịch lại để phản ánh sự thay đổi tới các chỉ số.
 Có ba cách để biên dịch lại các thủ tục:
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 Sử dụng thủ tục hệ thống sp_recompile system
 Chỉ rõ WITH RECOMPILE với lệnh CREATE PROCEDURE
 Chỉ rõ WITH RECOMPILE với lệnh EXECUTE
Sửa thủ tục:





Câu lệnh ALTER PROCEDURE được sử dụng để sửa chữa một thủ tục lưu trữ
Cú pháp giống như lệnh CREATE PROCEDURE
Sự thay đổi này vẫn giữ lại các quyền người dùng
Cú pháp:
ALTER PROCEDURE tên_thủ_tục [(danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE|ENCRYPTION| RECOMPILE,ENCRYPTION] AS
<Các_câu_lệnh_Của_thủ_tục>

Các thông báo lỗi:
 Trả về các mã hoặc lệnh RAISERROR có thể được dùng để đưa ra các lỗi của
người dùng
 Trả về mã trong thủ tục lưu trữ là các giá trị nguyên
 Lệnh RAISERROR statement ghi các lỗi và gán các cấp độ nghiêm trọng của
lỗi

Xóa thủ tục:
•

Sử dụng câu lệnh DROP PROCEDURE với cú pháp như sau:
DROP PROCEDURE <tên_thủ_tục >

Ví dụ:

 Giả sử ta cần thực hiện một chuỗi các thao tác trên cơ sở dữ liệu
1. Bổ sung thêm môn học cơ sở dữ liệu có mã CST005 và số đơn vị học trình là 5
vào bảng MONHOC
40

2. Lên danh sách nhập điểm thi môn cơ sở dữ liệu cho các sinh viên học lớp có mã
CDT002K009 (bổ sung thêm vào bảng DIEMTHI các bản ghi với cột MAMONHOC
nhận giá trị CST005, cột MASV nhận giá trị lần lượt là mã các sinh viên học lớp có mã
CDT002K009 và các cột điểm là NULL).
CREATE PROC sp_LenDanhSachDiem @mamh NCHAR(10),@tenmh
NVARCHAR(50), @sodvht iNT,@malop NCHAR(10)
AS
BEGIN
INSERT INTO monhoc(mamh,tenmh,sodvht)
VALUES(@mamh,@tenmh,@sodvht)
INSERT INTO diemthi(mamh,masv)
SELECT @mamh,masv
FROM sinhvien
WHERE malop=@malop
END
Khi thủ tục trên đã được tạo ra, thực hiện được hai yêu cầu trên qua lời gọi thủ tục:
sp_LenDanhSachDiem 'CST006','Cơ sở dữ liệu',5,'CNTT'

II. Bài thực hành
Bài 1: Thực hành với cơ sở dữ liệu Quản lý đề án công ty.
Thêm một đề án mới vào bảng Dean. Tên: Xây tòa cao ốc Thăng Long
Bổ sung vào bảng Phancong tất cả các nhân viên thuộc phòng 'Triển khai dự án' tham
gia vào đề án mới này

Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Sử dụng tủ tục để thao tác dữ liệu trong đề tài
nhóm.
Tuần 9. Bài thực hành số 9 - Hàm Function trong SQL Server
Mục đích: Giúp sinh viên có được kỹ năng lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server.
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Yêu cầu: Sinh viên thành thạo cú pháp lệnh lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server, cụ thể Lập trình tạo hàm Function. Nâng cao khả năng làm việc theo
nhóm: viết các thủ tục, hàm thao tác với dữ liệu phù hợp với thực tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 35-42, Slides bài
giảng của Giáo viên: Chương 7 Lập trình T_SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết: Function
•
•

Hàm là đối tượng cơ sở dữ liệu tương tự như thủ tục.
Điểm khác biệt giữa hàm và thủ tục: Hàm trả về một giá trị thông qua tên hàm
còn thủ tục thì không.
• Có thể sử dụng hàm như là một thành phần của một biểu thức (chẳng hạn, trong
dsách chọn của lệnh SELECT).
• Có các hàm do HQT CSDL cung cấp sẵn
• Người sử dụng có thể định nghĩa các hàm nhằm phục vụ cho mục đích riêng
của mình
Cú pháp:
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số]) RETURNS
(kiểu_trả_về_của_hàm)
AS BEGIN
các_câu_lệnh_của_hàm
END
Ví dụ:
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'
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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
Lời gọi hàm:
• Sử dụng như hàm do hqt csdl cung cấp:
• SELECT masv,hodem,ten,dbo.thu(ngaysinh),ngaysinh
FROM sinhvien
WHERE malop=’C24102’
Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”
CREATE FUNCTION tên_hàm ([danh_sách_tham_số]) RETURNS TABLE
AS
RETURN (câu_lệnh_select)
Hàm với giá trị trả về là “dữ liệu kiểu bảng”
Các quy tắc:
•
•

Kiểu trả về của hàm 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 (không sử dụng
bất kỳ câu lệnh nào khác trong phần thân của hàm).

Ví dụ:
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)
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Lời gọi hàm:
• Để biết danh sách các sinh viên khoá 25, ta sử dụng câu lệnh như sau:
SELECT * FROM dbo.func_XemSV(25)
Khi cần phải sử dụng nhiều câu lệnh trong phần thân hàm, cú pháp 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
Cấu trúc 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 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
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
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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*/
END
Lời gọi hàm:
•

SELECT * FROM dbo.func_TongSV(25)
Cho kết quả thống kê tổng số sinh viên khoá 25 của mỗi khoa:

•

SELECT * FROM dbo.func_TongSV(0)
Cho kết quả thống kế tổng số sinh viên hiện có (tất cả các khoá) của mỗi khoa

Ví dụ: Thống kê số nhân viên tham gia đề án theo từng phòng ban
CREATE FUNCTION Func_TongNV RETURNS @bangthongke TABLE
(
madv

NCHAR(10),

tendv

NVARCHAR(50),

tongsonv

INT

) AS
BEGIN
INSERT INTO @bangthongke
SELECT donvi.madv,tendv,COUNT(manv)
FROM donvi,nhanvien,phancong
WHERE donvi.madv=nhanvien.madv and
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nhanvien.manv=phancong.manv
GROUP BY donvi.madv,tendv
RETURN /*Trả kết quả về cho hàm*/
END
II. Bài thực hành
Bài 1: Thực hành với cơ sở dữ liệu Quản lý đề án công ty.
Tạo hàm thống kê số lượng đề án theo từng phòng ban.
Tạo hàm thống kê số lượng nhân viên tham gia đề án theo từng đề án.
Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Sử dụng hàm thao tác với cơ sở dữ liệu trong đề
tài nhóm.
Tuần 10. Bài thực hành số 10 - Trigger
Mục đích: Giúp sinh viên có được kỹ năng lập trình trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SQL Server.
Yêu cầu: Sinh viên kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, thành thạo cú pháp lệnh lập trình trên hệ
quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, cụ thể Lập trình tạo Trigger. Nâng cao khả năng
làm việc theo nhóm: tạo trigger, kiểm tra toàn vẹ dữ liệu, lập trình thao tác với dữ liệu
phù hợp với thực tế.
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo Giáo trình thực hành SQL từ trang 35-42, Slides bài
giảng của Giáo viên: Chương 7 Lập trình T_SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết: Trigger
Trigger là một kiểu thủ tục được kích họat tự động theo các sự kiện (events), nhằm:






So sánh kiểu dữ liệu.
Đọc dữ liệu từ các bảng nằm trong cơ sở dữ liệu khác.
Thay đổi theo tầng hoặc xoá liên tục các bảng liên quan trong một cơ sở dữ liệu
Huỷ bỏ các thay đổi không đúng
Kiểm tra các ràng buộc phức tạp hơn việc bắt lỗi bằng ràng buộc CHECK
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- Có 02 lọai triggers:
+ Data Modification Language –DML (For | After triggers, Instead-of
triggers)
+ Data Definition Language - DDL triggers (For | After triggers)
Cú pháp tạo DDL trigger:
CREATE TRIGGER trigger_name ON { ALL SERVER | DATABASE } [ WITH
[ ENCRYPTION ] | [ EXECUTE AS CALLER | SELF | 'user_login' ] { FOR |
AFTER } { event_type | event_group } [ ,...n ] AS { sql_statement [ ; ] [ ...n ] }

Execute As Caller là option mặc định.
Execute As User = 'user'
Cú pháp xóa trigger: DROP TRIGGER trigger_name [ ,...n ] ON { DATABASE |
ALL SERVER }
DISABLE TRIGGER { [ schema . ] trigger_name [ ,...n ] | ALL } ON
{DATABASE | ALL SERVER } [ ; ]
DDL triggers là các triggers được tự động gọi sau khi máy thực hiện các lệnh sau:
Create Table, Drop Table, Alter Procedure, Drop Schema, Create Login, …
•

Cú pháp với DML Trigger:
- Tạo CREATE TRIGGER <trigger_name> ON
<table_name>|<view_name>
[With encryption|EXECUTE AS { CALLER | SELF | 'user_name' } ]

{[FOR| AFTER] [insert],[update],[delete] | Instead of}
AS Transact-SQL statements
- Xoá Drop Trigger <trg_name>
- DISABLE TRIGGER { trigger_name [ ,...n ] | ALL } ON object_name
ON: Chỉ ra rằng Trigger đang được viết cho bảng hoặc view nào.
With encryption: nội dung của trigger sẽ được mã hóa.
AFTER (FOR): các câu lệnh bên trong trigger sẽ được thực hiện sau khi các
sự kiện tạo nên trigger đã xảy ra rồi.
• INSTEAD OF: sẽ bỏ qua sự kiện đã kích hoạt trigger mà thay vào đó sẽ thực
hiện các dòng lệnh SQL bên trong Trigger
Các kiểu Trigger:
•
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Trigger Insert: Trigger được phát biểu bởi For insert. Trigger được thực hiện
khi tiến hành thêm một mẫu tin vào bảng. Mẫu tin cần thêm sẽ được lưu trong
một bảng tạm có tên là Inserted.
- Trigger Delete: Trigger được phát biểu bởi For delete. Trigger được thực hiện
khi tiến hành xóa một mẫu tin trong bảng. Mẫu tin bị xóa sẽ được lưu trong một
bảng tạm có tên là deleted.
- Trigger Update: Trigger được phát biểu bởi For update. Trigger được thực hiện
khi tiến hành sửa một mẫu tin trong bảng. Mẫu tin bị thay đổi sẽ được lưu
trong 2 bảng tạm có tên là Inserted (chứa giá trị mới) và Deleted (chứa giá trị
cũ).
Chú ý:
-

Trigger không thể được tạo ra trên bảng tạm thời hay bảng hệ thống. Trigger
chỉ có thể được kích hoạt một cách tự động bởi một trong các event Insert,
Update, Delete. Có thể áp dụng trigger cho View.
- Inserted và Deleted là 2 table tạm chỉ chứa trên bộ nhớ và chỉ có giá trị bên
trong trigger mà thôi (nghĩa là chỉ nhìn thấy được trong trigger mà thôi). Ta có
thể dùng thông tin trong 2 table này để so sánh dữ liệu cũ và mới hoặc kiểm tra
xem dữ liệu mới.
Trigger dạng INSTEAD OF
-

Dạng INSTEAD OF sẽ bỏ qua sự kiện đã kích hoạt trigger mà thay vào đó sẽ thực
hiện các dòng lệnh SQL bên trong Trigger
INSTEAD OF được chia làm 3 loại nhỏ: INSTEAD OF INSERT, INSTEAD OF
UPDATE và INSTEAD OF DELETE.
Ví dụ:
create database Test1
go
use Test1
go
create table HangHoa(MaHD int, NgayHD Datetime, GhiChu ntext,
MaSP NVarchar(10), Soluong int, DonGia float)
go
create Table NhapHangHoa(MaHD int, NgayHD Datetime, GhiChu ntext)
go
create Table NhapHangHoaCT(MaHD int,MaSP NVarchar(10), Soluong int, DonGia
float)
go
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CREATE TRIGGER Trig_Instead ON HangHoa instead of INSERT
AS Begin
insert into NhapHangHoa select MaHD , NgayHD , GhiChu from inserted
insert into NhapHangHoaCT select MaHD ,MaSP , Soluong , DonGia from
inserted
End go
insert into HangHoa values(1,getdate() , 'GhiChu ntext','MaSP', 101, 12.1)
select * from hanghoa
select * from NhapHangHoa
select * from NhapHangHoaCT
II. Bài thực hành
Bài 1: Thực hành với cơ sở dữ liệu Quản lý đề án công ty.
Trong bảng nhân viên, kiểm tra:
1. Mỗi nhân viên chỉ có nhiều nhất một người quản lý cấp trên trực tiếp ( đã được
Primary key đảm bào nên không phải làm già).
2. Mỗi nhân viên không được làm thủ trưởng của chính mình.
3. Kiểm tra xem thủ trưởng của nhân viên có tồn tại không.
4. Chỉ có một người trong cơ quan là có chức vụ cao nhất (Ma_NQL null).
5. Khi xóa một nhân viên x thì sẽ tự động thay nhân viên x trong trường Ma_NQL
bằng nhân viên cấp trên trực tiếp của x.
6. Thêm một cột SoNV ( số nhân viên dưới quyền) trong bảng Nhanvien. Viết
trigger điền giá trị cho trường số nhân viên dưới quyền
Ví dụ mẫu:
. Đề bài
Cho bảng dữ liệu Emp_Mg gồm các trường sau:
Emp_ID: mã nhân viên
Mg_ID: mã người quản lý nhân viên Emp
NoOfReports: số nhân viên cấp dưới của Emp

CREATE TABLE Emp_Mgr(Emp_ID nCHAR(10) PRIMARY KEY, Mg_ID
nCHAR(10) NULL, NoOfReports INT DEFAULT 0, CONSTRAINT FK_Emp
FOREIGN KEY (Mgr) REFERENCES Emp_Mgr (Emp_ID))
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II. Yêu cầu về ràng buộc dữ liệu:
1. Mỗi nhân viên chỉ có nhiều nhất một thủ trưởng cấp trên trực tiếp.
2. Mỗi nhân viên không được làm thủ trưởng của chính mình.
3. Kiểm tra xem thủ trưởng của nhân viên có tồn tại không.
4. Chỉ có một người trong cơ quan là có chức vụ cao nhất (Mg_ID=null).
5. Khi xóa một nhân viên x thì sẽ tự động thay nhân viên x trong trường Mg_ID
bằng nhân viên cấp trên trực tiếp của x.
6. Viết trigger điền giá trị cho trường NoOfReports (số nhân viên dưới quyền)
Emp_ID

Mg_ID

NoOfReports

A

Null

5

B

A

4

C

B

3

D

C

1

E

D

0

F

C

0

K

D

0

III. Cập nhật dữ liệu

INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('a',NULL)
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('b','a')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('c','a')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('d','a')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('e','b')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('f','b')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('g','b')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('i','c')
INSERT INTO emp_mgr(empID,mg_ID) VALUES('k','d')
IV. Giải đáp
1. Mỗi nhân viên chỉ có nhiều nhất một thủ trưởng cấp trên trực tiếp (được PK đảm
bảo)
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2. Mỗi nhân viên không được làm thủ trưởng của chính mình
Ta phải thêm trigger sau đây cho insert, update
Create Trigger Trigger_KT1 on Emp_MG for Insert, Update
as
begin
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted
WHERE Mg_ID=Emp_ID)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RAISERROR(‘Mgr <> Emp !!!’,16,1)
RETURN
END
end
3. Kiểm tra xem thủ trưởng của nhân viên có tồn tại không
- Sử dụng khóa ngoài
IF EXISTS(SELECT * FROM inserted
AND

WHERE Mg_ID IS NOT NULL)

NOT EXISTS(SELECT * FROM inserted, Emp_Mg
WHERE Emp_Mg.Emp_ID=inserted.Mg_ID)
BEGIN
ROLLBACK TRAN
RAISERROR('Khong co mgr',16,1)
RETURN
END
Hoặc
IF NOT EXISTS(SELECT * FROM Emp_Mg, inserted
WHERE Emp_Mg.Emp_ID=inserted.Mg_ID OR inserted.Mg_ID IS NULL)
BEGIN
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ROLLBACK TRAN
RAISERROR('Khong co mgr',16,1)
RETURN
END
4. Chỉ có một người trong cơ quan là có chức vụ cao nhất (mgr=null)
Khi thêm mới:
CREATE TRIGGER TRIGGER4 ON [dbo].[Emp_Mg]
FOR INSERT, UPDATE
AS
IF EXISTS (SELECT * FROM inserted WHERE Mg IS NULL)
AND ( (SELECT count(*) FROM Emp_Mg WHERE Emp_Mg.Mg_ID IS
NULL) = 2 )
BEGIN
ROLLBACK TRANSACTION
RAISERROR('Exit Header',16,1)
RETURN
END
Bài 2: Thực hành theo đề tài nhóm. Sử dụng trigger kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và thao
tác với cơ sở dữ liệu trong đề tài nhóm.
Tuần 11,12,13,14,15. Bài thực hành số 11 – Kết nối tới cơ sở dữ liệu và xây dựng
ứng dụng thao tác đơn giản: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.
Mục đích: Giúp sinh viên cài đặt ứng dụng trên ngôn ngữ lập trình C# kết nối tới dữ
liệu trên SQL Server.
Yêu cầu: Sinh viên kết nối được tới cơ sở dữ liệu, thao tác trên form thêm, sửa, xóa,
tìm kiếm, thống kê báo cáo..
( Sinh viên đọc tài liệu tham khảo lập trình C#, phần kết nối với cơ sở dữ liệu. Giáo
trình thực hành SQL từ trang 35-42, Slides bài giảng của Giáo viên: Chương 7 Lập
trình T_SQL )
- Hình thức tổ chức dạy học: Thực hành
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- Thời gian: 6-12t
- Địa điểm: Phòng máy K12
- Nội dung chính:
I. Tóm tắt lý thuyết:
PHẦN 1. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG C#
-Bước 1: xác định chuỗi kết nối và câu lệnh SQL cần thực hiện
connStr = @”Data Source=WINDWALK-PC\SQLEXPRESS;Initial
Catalog=datagridviewdemo;User ID=sa;password=123456”;
// chuỗi kết nối đến CSDL
connStr=@"Data Source=(local);Initial Catalog=THUCHANH;Integrated
Security=True"
String sql = “select * from Table”// câu lệnh select cần thực hiện
-Bước 2: tạo đối tượng connection kết nối giữa ứng dụng và CSDL
SqlConnection conn = new SqlConnection(); // khởi tạo một đối tượng kết nối
Conn.ConnectionString = connStr; // lấy đường dẫn đến cơ sở dữ liệu
Conn.Open(); // mở kết nối
-Bước 3 : tạo đối tượng SqlAdapter là cầu nối giữa dataset và datasource để thực
hiện công việc như đọc hay cập nhật dữ liệu
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql,conn) ;

Bước 4 :dữ liệu đọc ra từ câu lệnh select được lưu vào 1 datatable trong dataset
DataTable dt = new DataTable() ; // khởi tạo đối tượng datatable
da.Fill(dt) ; // fill dữ aliệu vào datatable
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Bước 5: nếu dữ liệu được hiển thị ra datagridview. Ta cần 1 DataView kết nối đến
DataTable. Đối tượng DataView dùng cho việc sắp xếp,lọc, tìm kiếm…
DataView dv = new DataView(dt);
Bước 6: hiển thị dữ liệu lên datagridview
Dgr.DataSource = dv; // gán datasource cho datagridview
Dgr.AutoResizeColums(); // căn chỉnh lại chiều rộng các cột của datagridview
Bước 7: Đóng kết nối
conn.close();
PHẦN 2. SỬ DỤNG STORED PROCEDURE TRONG C#
Thiết lập đối tượng SqlCommand để sử dụng một stored procedure, ngoài
ra biết được cách dùng các parameter với stored procedure.
Thay vì tạo các truy vấn động trong mã nguồn chương trình, ta có thể được lợi ích về
việc tái sử dụng và hiệu suất khi sử dụng stored procedure.

Thực thi một Stored Procedure
Ngoài việc tạo các chuỗi lệnh SQL, ta phải thiết lập SqlCommand để thực thi stored
procedure. Có hai bước để làm điều này: cho đối tượng SqlCommand biết stored
procedure nào sẽ được thực thi và thiết lập chế độ thực thi stored procedure cho
SqlCommand. Hai bước này được minh họa trong đoạn mã sau:
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// 1. create a command object identifying the stored procedure
SqlCommand cmd = new SqlCommand(" Stored Procedure Name", conn);
// 2. set the command object so it knows to execute a stored procedure
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

Khi khai báo đối tượng SqlCommand trên, tham số đầu tiên được gán là “Stored
Procedure Name”. Đây là tên của stored procedure trong database SQL Server. Tham
số thứ hai là đối tượng connection, tương tự như constructor của SqlCommand dùng
để thực thi một câu truy vấn.
Dòng lệnh thứ hai chỉ cho đối tượng SqlCommand kiểu của lệnh sẽ được thực thi bằng
cách gán propertyCommandType thành giá trị StoredProcedure của CommandType.
Bằng cách thay đổi property CommandType này, SqlCommand sẽ hiểu được chuỗi
lệnh trong tham số thứ nhất là một stored procedure. Phần còn lại của đoạn mã có thể
được viết tương tự như các bài trước.
Truyền Parameter cho Stored Procedure
Dùng parameter cho stored procedure tương tự như dùng cho chuỗi lệnh truy vấn.
Đoạn code sau cho thấy cách làm điều này:
1
// 1. create a command object identifying the stored procedure
2
SqlCommand cmd = new SqlCommand("CustOrderHist", conn);
3
// 2. set the command object so it knows to execute a stored procedure
4
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
5
// 3. add parameter to command, which will be passed to the stored procedure
6
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerID", custId));
Constructor của SqlCommand trên xác định tên của stored procedure, CustOrderHist,
trong tham số đầu tiên. Stored procedure này nhận một tham số, tên là @CustomerID.
Do đó, ta phải tạo một parameter bằng cách dùng đối tượng SqlParameter. Tên của
parameter được truyền trong tham số đầu tiên của SqlParameter constructor phải giống
với tên của tham số của stored procedure. Sau đó thực thi command giống như với các
đối tượng SqlCommand khác.
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Một ví dụ hoàn chỉnh
Mã lênh trong Listing chứa một ví dụ hoàn chỉnh minh họa cách dùng stored
procedure. Có các phương thức được tách riêng cho một stored procedure không tham
số và cho stored procedure có tham số.
Listing 1: Executing Stored Procedures
using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
class StoredProcDemo
{
static void Main()
{
StoredProcDemo spd = new StoredProcDemo();

// run a simple stored procedure
spd.RunStoredProc();
// run a stored procedure that takes a parameter
spd.RunStoredProcParams();
}
// run a simple stored procedure
public void RunStoredProc()
{
SqlConnection conn = null;
SqlDataReader rdr = null;
Console.WriteLine("\nTop 10 Most Expensive Products:\n");
try
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{
// create and open a connection object
conn = new SqlConnection("Server=(local);DataBase=Northwind;Integrated
Security=SSPI");
conn.Open();
// 1. create a command object identifying the stored procedure
SqlCommand cmd = new SqlCommand("Ten Most Expensive Products",
conn);
// 2. set the command object so it knows to execute a stored procedure
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
// execute the command
rdr = cmd.ExecuteReader();
// iterate through results, printing each to console
while (rdr.Read())
{
Console.WriteLine(
"Product: {0,-25} Price: ${1,6:####.00}",
rdr["TenMostExpensiveProducts"],
rdr["UnitPrice"]);
}
}
finally
{
if (conn != null)
{
conn.Close();
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}
if (rdr != null)
{
rdr.Close();
}
}
}
// run a stored procedure that takes a parameter
public void RunStoredProcParams()
{
SqlConnection conn = null;
SqlDataReader rdr = null;
// typically obtained from user
// input, but we take a short cut
string custId = "FURIB";
Console.WriteLine("\nCustomer Order History:\n");
try
{
// create and open a connection object
conn = new SqlConnection("Server=(local);DataBase=Northwind;Integrated
Security=SSPI");
conn.Open();
// 1. create a command object identifying the stored procedure
SqlCommand cmd = new SqlCommand(
"CustOrderHist", conn);
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// 2. set the command object so it knows to execute a stored procedure
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
// 3. add parameter to command, which will be passed to the stored procedure
cmd.Parameters.Add( new SqlParameter("@CustomerID", custId));
// execute the command
rdr = cmd.ExecuteReader();
// iterate through results, printing each to console
while (rdr.Read())
{
Console.WriteLine(
"Product: {0,-35} Total: {1,2}",
rdr["ProductName"],
rdr["Total"]);
}
}
finally
{
if (conn != null)
{
conn.Close();
}
if (rdr != null)
{
rdr.Close();
}
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}
}
}
Phương thức RunStoredProc() trong Listing 1 đơn giản là chạy một stored procedure
và in kết quả ra console. Trong phương thức RunStoredProcParams(), stored
procedure nhận một tham số. Điều này cho thấy không có sự khác biệt giữa việc dùng
tham số với chuỗi truy vấn và stored procedure
Tổng kết
Để thực thi stored procedure, ta cần chỉ ra tên của stored procedure trong tham số đầu
tiên của một SqlCommand constructor và sau đó gán property CommandType của
SqlCommand thành StoredProcedured. Ta cũng có thể truyền các tham số cho một
stored procedure bằng cách dùng đối tượng SqlParameter, tương tự như cách làm với
đối tượng SqlCommand dùng để thực thi một câu truy vấn.
II. Bài thực hành
Bài 1: Sinh viên làm theo ví dụ minh họa:
Để giảm thiểu việc viết lệnh T-SQL trong mã code C#, người ta có thể tạo ra các thủ
tục trong Hệ quản trị CSDL. Với cách này ta có thể dễ dàng bảo trì các mã T-SQL và
Code C# trở lên ngắn gọn hơn. Đặc biệt là khi ta phải thực thi 1 thủ tục có thể lên đến
hàng trang giấy hay vài trang giấy thì thực thi một thủ tục sẽ là giải pháp hữu hiệu
trong lập trình với ADO.NET.
Giả sử, ta sử dụng CSDL SQL Server có tên HRM, có 1 bảng đơn giản
là: Departments.
Bước 1: Thiết kế CSDL với bảng Departments như dưới đây

Create table Departments(DepartmentID int primary key,DepartmentName
nvarchar(250),Description nvarchar(250)
Lưu ý: Trường DepartmentID ở đây thiết lập là khóa chính, tự động tăng
Bước 2: Viết các thủ tục cho phép thêm, sửa, xóa một phòng ban
/* Thủ tục thêm mới phòng ban*/
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CREATE PROC [dbo].[SP_InsertDepartment]
(
@Name nvarchar(250),
@Description nvarchar(250)
)
AS
INSERT INTO Departments
VALUES(@Name,@Description);

/* Thủ xóa một phòng ban*/
CREATE PROC [dbo].[SP_DeleteDepartment]
(
@ID int
)
AS
DELETE Departments
WHERE DepartmentID= @ID;
/* Thủ tục sửa thông tin 1 phòng ban*/
CREATE PROC [dbo].[SP_UpdateDepartment]
(
@ID int,
@Name nvarchar(250),
@Description nvarchar(250)
)
AS
UPDATE Departments
SET DepartmentName = @Name,
Description = @Description
WHERE DepartmentID= @ID;
Bước 3: Bây giờ ta cần thiết kế giao diện như sau:
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Trong ví dụ này ta ràng buộc dữ liệu DataGridView với 3 trường:
DepartmentID, DepartmentName, Description. Tuy nhiên cột Mã phòng ban sẽ ẩn
đi bằng cách cho thuộc tính Visible của cột đó = False. Tại sao lại ẩn đi? Nhằm trong
suốt với người dùng, đây là trường tự động tăng nên người dùng không cần nhập,
không cần quan tâm, nhưng lại là trường mà người lập trình cần thiết kế để thuận tiện
trong thao tác cập nhật.
Sau đó bổ sung vào giao diện 2 ô TextBox (txtName và txtDescripton), 3 Button:
btnAdd, btnUpdate, btnDelete.
Ta được giao diện như hình sau:

Bước 4: Lập trình hiển thị dữ liệu lên DataGridView
Đầu tiên ta khai báo và khởi tạo đối tượng Connection. Sau đó ta viết một
hàm LoadData() dùng để load dữ liệu lên DataGridView vì hàm này còn được sử
dụng lại khi ta thêm, sửa, xóa 1 bản ghi.
Viết code như sau:
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string strConn = @"Server=.\SQLEXPRESS; Database=HRM; Integrated Security=True";
SqlConnection conn;
private void LoadData()
{
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Departments", conn);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
dgvDeparts.DataSource = dt;
}

private void frmDepartment_Load(object sender, EventArgs e)
{
conn = new SqlConnection(strConn);
conn.Open();

LoadData();
}
Khi viết xong đoạn lệnh trên, chạy chương trình thì kết quả có thể đã hiển thị nhưng
cột STT vẫn trống vì không có ràng buộc với trường này. Bởi vậy ta hãy viết trong sự
kiện RowPrePaint của điều khiển DataGridView như sau:
private void dgvDeparts_RowPrePaint(object sender, DataGridViewRowPrePaintEventArgs e)
{
dgvDeparts.Rows[e.RowIndex].Cells["clNo"].Value = e.RowIndex + 1;
}
Lúc này cột số thứ tự sẽ điền số tự động như mong muốn.
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Hãy chuyển sang bước 5.
Bước 5: Hiển thị dữ liệu lên TextBox tương ứng khi chọn 1 dòng trong DataGridView
private void dgvDeparts_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
if (e.RowIndex >= 0 && e.ColumnIndex >= 0)
{
txtName.Text = Convert.ToString(dgvDeparts.CurrentRow.Cells["clName"].Value);
txtDescription.Text = Convert.ToString(dgvDeparts.CurrentRow.Cells["clDescription"].Value);
}
}
Bước 6: Thực thi thủ tục thêm mới một phòng ban: SP_InsertDepartment.
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Khai báo và khởi tạo đối tượng Command, truyền vào tên thủ tục tương ứng
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_InsertDepartment",conn);
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// Khai báo kiểu thực thi là Thực thi thủ tục
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
// Khai báo và gán giá trị cho các tham số đầu vào của thủ tục
// Khai báo tham số thứ nhất @Name - là tên tham số được tạo trong thủ tục
SqlParameter p = new SqlParameter("@Name", txtName.Text);
cmd.Parameters.Add(p);
// Khởi tạo tham số thứ 2 trong thủ tục là @Description
p = new SqlParameter("@Description",txtDescription.Text);
cmd.Parameters.Add(p);
// Thực thi thủ tục
int count = cmd.ExecuteNonQuery();
if (count > 0)
{
MessageBox.Show("Thêm mới thành công");
LoadData();
}
else MessageBox.Show("Không thể thêm mới");
}
Có thể chạy chương trình và thử nghệm!
Bước 7: Tương tự cho việc thực thi các thủ tục sửa và xóa như sau:
private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_UpdateDepartment", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
int id = (int)dgvDeparts.CurrentRow.Cells["clID"].Value;
SqlParameter p = new SqlParameter("@ID", id);
cmd.Parameters.Add(p);
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p = new SqlParameter("@Name", txtName.Text);
cmd.Parameters.Add(p);
p = new SqlParameter("@Description", txtDescription.Text);
cmd.Parameters.Add(p);
int count = cmd.ExecuteNonQuery();
if (count > 0)
{
MessageBox.Show("Sửa thành công!");
LoadData();
}
else MessageBox.Show("Không sửa được!");
}

private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muôn xóa bản ghi đang chọn không?", "Thông báo", M
DialogResult.Yes)
{
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_DeleteDepartment", conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
int id = (int)dgvDeparts.CurrentRow.Cells["clID"].Value;
SqlParameter p = new SqlParameter("@ID", id);
cmd.Parameters.Add(p);
int count = cmd.ExecuteNonQuery();
if (count > 0)
{
MessageBox.Show("Xóa thành công!");
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LoadData();
}
else MessageBox.Show("Không thể xóa bản ghi hiện thời!");
}
}
Bài 2: Sinh viên làm bài tập xây dựng ứng dụng trên bài tập nhóm
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