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DBA : Database Administrator – Người quản trị CSDL
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Committee – Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ - Ủy ban nhu cầu và kế
hoạch Mỹ

DDL : Data Definition Language – Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

DML : Data Manipulation Language – Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

SQL : Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc

DCL : Data Control Language – Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu

ERD : Entity Relationship Diagram – Mô hình thực thể kết hợp

SEQUEL : Structured English Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

RBTV : Ràng buộc toàn vẹn

1NF : First Normal Form – Dạng chuẩn 1

2NF : Second Normal Form – Dạng chuẩn 2

3NF : Third Normal Form – Dạng chuẩn 3
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CHƯƠNG 1

CÁC KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhu cầu tích lũy và xử lý các dữ liệu nảy sinh trong mọi công việc, trong mọi
hoạt động của con người. Một bài toán nhỏ cũng cần đến dữ liệu, nhưng không nhất
thiết phải quản lý các dữ liệu này theo các phương pháp khoa học. Tuy nhiên, khi bài

toán có kích thước lớn hơn hẳn và số lượng dữ liệu cần xử lý tăng nhanh thì tầm bao
quát của con người bình thường khó có thể quản lý hết được. Chúng đòi hỏi được quản
lý tốt không chỉ vì kích thước mà còn vì sự phức tạp của bản thân chúng. Tổ chức việc
xử lý dữ liệu một cách có khoa học đòi hỏi con người sử dụng cơ sở dữ liệu.

1.1. Cơ sở dữ liệu
Trước kia người ta thường sử dụng mô hình hệ thống tập tin cổ điển để quản lý

dữ liệu, chúng được tổ chức riêng lẻ phục vụ cho từng mục đích của đơn vị quản lý,

mỗi chương trình ứng dụng đều có một tệp dữ liệu tương ứng và mỗi khi chương trình

ứng dụng cần được sửa đổi hoặc mở rộng thì tệp dữ liệu tương ứng cũng thay đổi theo.

Việc lưu giữ thông tin của một tổ chức trong hệ xử lý tệp như vậy có những nhược
điểm chính sau:

– Dư thừa dữ liệu và không nhất quán vì cùng một dữ liệu có thể được lưu trữ
trong nhiều tệp khác nhau, khi tiến hành cập nhật chỉnh sửa có thể bỏ sót và dẫn tới

không nhất quán.

– Khó khăn trong việc truy cập dữ liệu vì các môi trường xử lý tệp truyền thống
không cho phép dữ liệu được tìm kiếm theo cách thức thuận tiện và hiệu quả.

– Dữ liệu có thể bị cô lập vì dữ liệu nằm rải rác trong nhiều tệp và các tệp có thể có
khuôn dạng khác nhau, nên khó viết các chương trình ứng dụng mới để tìm các dữ liệu
thích hợp.

Mục tiêu:

♦ Mô tả các khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu và sự cần thiết
phải có của cơ sở dữ liệu.

♦ Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các chức năng của hệ quản trị
cơ sở dữ liệu.

♦ Trình bày các mô hình dữ liệu và lịch sử phát triển của các hệ cơ sở dữ
liệu.
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– Ảnh hưởng đến vấn đề toàn vẹn vì khi có thêm những ràng buộc mới, khó thay
đổi các chương trình.

Do đó, các hệ CSDL ra đời nhằm giải quyết những vấn đề nêu trên.

Cơ sở dữ liệu là một khái niệm đầu tiên và liên quan đến hầu hết các hệ thống
thông tin, nhất là đối với hệ thông tin quản lý. Xét ví dụ về hệ thông tin quản lý điểm
thi của sinh viên như sau:

Ví dụ 1.1: Các bảng dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên:

Danh sách sinh viên:

MA SINH VIEN TEN SINH VIEN LOP HOC
3001080071 Nguyễn Xuân Hảo 08CDTH1
3001080101 Trần Xuân Nhật 08CDTH2
3001090333 Nguyễn Minh Quang 09CDTH1

Danh sách môn học:
MA MON HOC TEN MON HOC
CTDL Cấu trúc dữ liệu
CSDL Cơ sở dữ liệu
KTLT Kỹ thuật lập trình

 Điểm thi:
MA SINH VIEN MA MON HOC LAN THI ĐIEM THI
3001080071 CTDL 1 6
3001080101 CSDL 1 7
3001090333 KTLT 1 4
3001080031 KTLT 2 8

Như vậy, hệ thống thông tin về công tác quản lý điểm số sinh viên là các dữ liệu
được tổ chức thành các bảng gồm các cột và các hàng. Tùy theo mức độ cho phép,
người dùng có thể truy cập vào để tìm kiếm, hay cập nhật dữ liệu liên quan đến công
tác quản lý điểm số của sinh viên như thêm mới một sinh viên, nhập điểm số cho từng
môn học của sinh viên theo từng lớp, tra cứu điểm số của sinh viên, in danh sách bảng
điểm cho sinh viên…

Định nghĩa cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có mối quan hệ với nhau
chứa thông tin về một tổ chức nào đó (như một trường học, một công ty, một nhà
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máy,…) được lưu trữ trên các thiết bị thứ cấp (như băng từ, đĩa từ) để đáp ứng nhu
cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Trong cách hiểu trên, trước hết CSDL phản ánh thông tin về hoạt động của một
tổ chức nhất định, nghĩa là biểu thị một “góc” của thế giới thực, nó phải phản ánh
trung thực sự thay đổi của thế giới đó, nó phải là một tập hợp các thông tin mang tính
hệ thống chứ không thể là một tập hợp dữ liệu tùy tiện chứa những thông tin rời rạc
không có mối quan hệ với nhau. Thông tin được lưu trữ trong CSDL được chia sẻ cho
nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau. Từ đó có thể thấy việc xây dựng
và khai thác một CSDL liên quan đến một số vấn đề như giảm sự trùng lắp thông tin
xuống mức thấp nhất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu, tính bảo mật và

quyền khai thác thông tin của người dùng, tính an toàn cho dữ liệu khi xảy ra sự cố
nào đó…

1.2. Hệ cơ sở dữ liệu

Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một CSDL cùng với hệ
quản trị cơ sở dữ liệu để truy cập CSDL đó. Càng ngày, việc truy xuất thông tin trong
các CSDL càng trở thành một bộ phận thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Vì

nhiều người sử dụng CSDL không thuộc giới chuyên tin, những người phát triển hệ
thống đã che dấu không cho người dùng biết sự phức tạp đó thông qua nhiều mức truy
xuất, nhằm làm đơn giản những tương tác của người dùng với hệ thống.

1.2.1. Sơ đồ của một hệ CSDL

Hình 1.1. Sơ đồ một hệ CSDL

DBMS (Database Management System) – hệ quản trị cơ sở dữ liệu – điều khiển
hoạt động CSDL, nơi mà có nhiều chương trình (CTUD) và nhiều người sử dụng
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(NSD) có thể can thiệp vào. Người dùng có thể trực tiếp khai thác CSDL hoặc sử dụng

các chương trình ứng dụng để truy cập vào CSDL.

1.2.2. Kiến trúc ba mức của một hệ CSDL
Theo ANSI-PARC (American National Standards Institute – Planning and

Requirements Commitee: Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ - Ủy ban nhu cầu và kế hoạch
Mỹ) có 3 mức biểu diễn một cơ sở dữ liệu: Mức trong (còn gọi là mức vật lý -

Physical), mức khái niệm (Conception hay Logical) và mức ngoài (View)

Hình 1.2. Ba mức của sự truy xuất dữ liệu

Mức khung nhìn:

Mức khung nhìn (hay mức ngoài) là mức liên quan giữa giao diện người/máy đến
người sử dụng và các chương trình ứng dụng.

Mỗi người sử dụng hay mỗi chương trình ứng dụng có thể được nhìn (View)

CSDL theo một góc độ khác nhau. Có thể nhìn thấy toàn bộ hay chỉ một phần hoặc chỉ
là các thông tin tổng hợp từ CSDL hiện có. Người sử dụng chỉ có thể làm việc trên

một phần CSDL theo cách “nhìn” do người quản trị hay chương trình ứng dụng quy
định.

Mức vật lý:

Mức vật lý (hay mức trong) là mức truy xuất thấp nhất, mô tả dữ liệu được lưu
trữ như thế nào trong CSDL. Đây là mức thể hiện các cài đặt có tính chất vật lý của
CSDL để đạt được tối ưu trong các lần thực hiện các thao tác tìm kiếm, lưu trữ và tận
dụng các vùng nhớ còn trống. Mức vật lý cũng là mức phản ánh các cấu trúc dữ liệu,
các tổ chức tệp được dùng cho việc lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị nhớ thứ cấp.

Mức logic:

Mức logic (hay mức khái niệm) là mức mô tả những thông tin nào được lưu trữ
trong CSDL và chỉ rõ mối quan hệ giữa các thông tin này. Cụ thể hơn, mức logic biểu
diễn các thực thể, các thuộc tính và các mối quan hệ giữa các thực thể đó. Mức logic

USER n

USER 1

USER 2

Khung nhìn 1

Khung nhìn 2

Khung nhìn n

CSDL
mức
khái
niệm

CSDL
mức vật

lý

Mức ngoài Mức khái niệm Mức vật lý
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cũng cho thấy các ràng buộc trên dữ liệu, các thông tin về ngữ nghĩa của dữ liệu. Mức
truy xuất này chỉ quan tâm đến những gì được lưu trữ trong CSDL chứ không quan
tâm đến cách thức lưu trữ CSDL.

Mức logic là mức biểu diễn trừu tượng CSDL của mức vật lý hay nói cách khác mức
vật lý là cài đặt cụ thể cho mức logic.

1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Để giải quyết tốt tất cả các vấn đề đặt ra cho một CSDL như: định nghĩa, tạo lập
CSDL, cơ chế bảo mật hay phân quyền khai thác CSDL, phục hồi dữ liệu khi có sự
cố… thì cần có một hệ thống phần mềm chuyên dụng, hệ thống đó được gọi là hệ quản
trị cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị CSDL (Database Management System – DBMS) là một tập các
chương trình cho phép người sử dụng định nghĩa, tạo lập và duy trì cơ sở dữ liệu.

Nói cách khác hệ quản trị CSDL là một phần mềm hệ thống cho phép:

– Khai báo cấu trúc dữ liệu với các mô tả chi tiết dữ liệu.
– Lưu giữ dữ liệu lên các thiết bị lưu trữ thứ cấp.
– Xử lý truy vấn, cập nhật và phát sinh báo cáo.

Mỗi hệ quản trị đều được cài đặt dựa trên một mô hình dữ liệu cụ thể. Hiện nay,
hầu hết các hệ quản trị CSDL đều dựa trên mô hình quan hệ. Dù dựa trên mô hình nào

một hệ quản trị CSDL cũng phải có ngôn ngữ giao tiếp giữa người sử dụng và CSDL

bao gồm:

– Ngôn ngữ mô tả dữ liệu (Data Definition Language - DDL): cho phép khai báo

cấu trúc của CSDL, khai báo các mối liên hệ của dữ liệu.

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

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

– Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (Structured Query Language - SQL): dùng để truy vấn
các thông tin cần thiết trong CSDL.

– Ngôn ngữ quản lý dữ liệu (Data Control Language - DCL): cho phép những
người quản trị hệ thống thay đổi cấu trúc các bảng dữ liệu, khai báo bảo mật thông tin
và cấp quyền khai thác CSDL cho người sử dụng.

1.3.1. Các chức năng chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các chức năng của một hệ quản trị CSDL là những dịch vụ mà một hệ QTCSDL

có thể cung cấp. Theo Codd (1982) một hệ QTCSDL có các chức năng sau:
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– Cung cấp cho người dùng khả năng khai báo cấu trúc dữ liệu, khai báo các mối
liên hệ của dữ liệu và các qui tắc áp đặt lên dữ liệu đó; cho phép lưu trữ, truy xuất và

cập nhật dữ liệu; cho phép những người khai thác CSDL (chuyên hay không chuyên)

sử dụng để truy vấn các thông tin cần thiết trong CSDL. Đây là chức năng cơ bản của
một hệ QTCSDL. Với chức năng này hệ QTCSDL đã che dấu người dùng những chi
tiết cài đặt mang tính vật lý.

– Hỗ trợ các giao tác (transaction) bằng cách cung cấp một cơ chế đảm bảo hoặc tất
cả các cập nhật trong một giao tác được thực hiện hoặc không một thao tác cập nhật
nào trong giao tác này được thực hiện, để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

– Cung cấp các dịch vụ điều khiển tương tranh để đảm bảo tính nhất quán của dữ
liệu khi có nhiều phiên làm việc với CSDL, có nhiều người đồng thời truy cập vào

CSDL, đặc biệt là những truy cập làm thay đổi thông tin lưu trong đó, cung cấp cơ chế
giải quyết tranh chấp dữ liệu, cung cấp các biện pháp bảo mật dữ liệu và phân quyền
khai thác CSDL. Mỗi hệ quản trị CSDL có thể cài đặt một cơ chế riêng để giải quyết
vấn đề này. Một số biện pháp sau đây được sử dụng:

+ Cấp quyền ưu tiên cho từng người sử dụng.
+ Đánh dấu yêu cầu truy xuất dữ liệu, phân chia thời gian, người nào có yêu cầu

trước thì có quyền truy xuất dữ liệu trước.

– Cung cấp cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra làm hỏng CSDL
theo một kiểu nào đó.

– Định kỳ kiểm tra CSDL, sau một thời gian sẽ tự động tạo ra bản sao. Tạo nhật ký
(log) thao tác CSDL. Mỗi thao tác đều được hệ thống ghi lại, do đó mỗi khi có sự cố
xảy ra thì có thể tự động lần ngược lại.

– Hệ quản trị CSDL cần phải cung cấp một giao diện tốt, dễ hiểu và dễ sử dụng.

– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình.

1.3.2. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng
Hiện nay, có nhiều hệ quản trị CSDL được đưa ra thị trường. Dưới đây là một số

hệ quản trị CSDL thông dụng:

– Quy mô lớn như:

+ Oracle: chạy trên 80 cấu hình khác nhau.

+ DB2: sản phẩm của IBM, đây là một trong những hệ quản trị CSDL đầu tiên.

+ Sysbase

– Quy mô nhỏ như:
+ SQL Server
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+ VisualFoxpro

+ Microsoft Access

– Các bước hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

+ Người sử dụng đưa ra yêu cầu truy nhập dưới dạng các câu lệnh của một ngôn
ngữ thao tác dữ liệu nào đó.

+ DBMS nhận lời yêu cầu, phân tích cú pháp và chuyển cho mức logic.
+ Mức logic tiến hành các truy nhập vào CSDL vật lý và trả lại kết quả.
+ DBMS hiển thị kết quả cho người sử dụng.

1.4. Các đối tượng sử dụng CSDL
1.4.1. Quản trị viên CSDL

Bất kỳ tổ chức nào có dùng chung tài nguyên cũng cần phải có người quản trị để
theo dõi và quản lý tài nguyên đó. Trong một môi trường CSDL, tài nguyên trước tiên

là bản thân CSDL, kế đến là hệ quản trị CSDL và các phần mềm CSDL. Việc quản lý
những tài nguyên này là việc cấp quyền truy cập CSDL, điều phối và giám sát việc sử
dụng CSDL.

1.4.2. Phân tích, thiết kế viên và lập trình viên ứng dụng

– Phân tích và thiết kế viên hệ thống là những người khảo sát hệ thống, phân tích
và xác định yêu cầu của người sử dụng để thiết kế hệ thống thông tin, phát triển những
đặc tả của chương trình. Khi thiết kế hệ thống họ là người chịu trách nhiệm quyết định
những dữ liệu nào cần được lưu trữ và lựa chọn cấu trúc phù hợp, thiết kế giao diện và

đặc tả các xử lý. Như vậy, để thiết kế có hiệu quả người thiết kế CSDL phải giao tiếp

với người dùng CSDL tương lai, hiểu được nhu cầu sử dụng của họ để có thể đưa ra
một thiết kế phù hợp, lựa chọn mô hình dữ liệu logic và quyết định về mặt vật lý như
thế nào, chọn lựa cấu trúc lưu trữ và phương thức truy cập dữ liệu, thiết kế hệ thống an

ninh cho dữ liệu.

– Lập trình viên ứng dụng thể hiện những đặc tả của người phân tích thiết kế thành

chương trình, mỗi chương trình bao gồm các câu lệnh đáp ứng được yêu cầu người
dùng. Lập trình viên kiểm tra tính đúng đắn của chương trình và bảo trì chương trình.

1.4.3. Người sử dụng CSDL

Những người sử dụng CSDL có công việc chính là thường xuyên truy vấn và cập
nhật CSDL như các kiểu truy vấn và cập nhật được xây dựng sẵn trong các chương
trình ứng dụng. Những người sử dụng đặc biệt bao gồm các kỹ sư, các nhà khoa học,
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phân tích kinh doanh và những người khác rất thông thạo về hệ CSDL, tự xây dựng
những truy vấn phức tạp cho công việc của họ.

1.5. Vài nét về quá trình phát triển hệ quản trị CSDL

Vào những năm 60 của thế kỷ 20 các hệ quản trị CSDL đầu tiên ra đời dựa trên

mô hình dữ liệu phân cấp và mạng. Đại diện của hệ thống này là CODASYL và IMS

Từ những năm 70, có thế hệ thứ hai của hệ quản trị CSDL với mô hình quan hệ.
Mô hình quan hệ giúp đơn giản hóa việc truy nhập dữ liệu của người sử dụng. Các hệ
thống tiêu biểu gồm ORACLE, SYSBASE, DB2, RDB….Nhìn chung, chúng có kiểu
kiến trúc phân tán, ít ra là với các trạm khách hàng, nhằm chuyển yêu cầu về máy chủ
và máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu.

Thế hệ thứ ba của hệ quản trị CSDL được phát triển từ những năm 80. Chúng
dùng các mô hình dữ liệu phong phú và kiến trúc phân tán hơn so với các hệ thống
trước. Thế hệ ba có thể kể ra gồm:

– Mô hình hướng đối tượng

– Mô hình hóa logic các dữ liệu

– Cơ sở dữ liệu phân tán

1.6. Các loại mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu là sự trừu tượng hóa môi trường thực, mỗi loại mô hình dữ liệu
đặc trưng cho một cách tiếp cận khác nhau khi phân tích thiết kế CSDL. Hiện có 5 loại
mô hình:

1.6.1. Mô hình mạng (Network Model)

Mô hình mạng ra đời vào những năm 1960, mô hình được biểu diễn bởi một đồ
thị có hướng. Mô hình dữ liệu mạng tương đối dễ sử dụng nhưng không thích hợp
trong việc biểu diễn các CSDL có quy mô lớn.

1.6.2. Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Model)

Mô hình dữ liệu phân cấp ra đời cuối 1950, trong mô hình này, dữ liệu được tổ
chức thành cấu trúc cây, trong đó mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con
và nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định.

1.6.3. Mô hình dữ liệu quan hệ (Relation Data Model)
Mô hình dữ liệu quan hệ còn gọi là mô hình quan hệ, được E.F.Codd đưa ra vào

năm 1970, nền tảng cơ bản là khái niệm lý thuyết tập hợp trên quan hệ. Trong mô hình

quan hệ, dữ liệu được tổ chức thành từng bảng, mỗi bảng tương ứng với một thực thể
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trong hệ thống. Những khái niệm được sử dụng trong mô hình bao gồm: thuộc tính,
quan hệ, lược đồ quan hệ, bộ, khóa.

Mô hình quan hệ là mô hình được nghiên cứu nhiều nhất và có cơ sở lý thuyết
vững chắc nhất. Mô hình này cùng với mô hình dữ liệu thực thể kết hợp đang được sử
dụng rộng rãi trong việc phân tích thiết kế CSDL hiện nay. Mô hình này sẽ được giới
thiệu chi tiết hơn ở chương 2.

Ví dụ 1.3: Hệ thống quản lý học sinh – sinh viên có các lược đồ quan hệ như sau:

KHOA(Makhoa,Tenkhoa)

LOP (Malop, Tenlop, Makhoa)

SINHVIEN (Masv, Tensv, Ngaysinh, Gioitinh, Malop)

MONHOC (Mamon, tenmon)

KETQUA (Masv, Mamon, Lanthi, diem)

KHOA MAKHOA TENKHOA
CNTT Công nghệ thông tin
DDT Điện điện tử

LOP MALOP TENLOP MAKHOA
26THTH Lớp trung cấp tin học khóa 26 CNTT
08CDTH Lớp cao đẳng tin học khóa 8 CNTT
06CDDDT Lớp cao đẳng điện tử khóa 6 DDT

SINHVIEN MASV TENSV NGAYSINH GIOITINH
3001080071 Nguyễn Hoàng 1989
3001080101 Lê Thúy 1987
26TCTH045 Lê Hồng 1989
26TCTH046 Nguyễn Thành

MONHOC MAMON TENMON
CTDL Cấu trúc dữ liệu
CSDL Cơ sở dữ liệu
KTLT Kỹ thuật lập trình

KET QUA MA SINH VIEN MA MON HOC LAN THI ĐIEM THI
3001080071 CTDL 1 6
3001080071 CSDL 1 7
3001080101 KTLT 1 4
3001080101 KTLT 2 8
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1.6.4. Mô hình dữ liệu thực thể kết hợp (Entity – Relationship Model)

Mô hình dữ liệu thực thể kết hợp do P.P.Chen đề xuất vào năm 1976. Các khái
niệm chủ yếu được sử dụng trong mô hình này là: các thực thể (Entity), thuộc tính của
các loại thực thể, khóa của loại thực thể, các mối kết hợp.

Ví dụ 1.4: Mô hình thực thể kết hợp:

Hình 1.3: Mô hình thực thể kết hợp
1.6.5. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Data Model) ra đời sau 1990
dựa trên tiếp cận hướng đối tượng bao gồm các khái niệm: lớp, kế thừa. Đặc trưng cơ
bản của cách tiếp cận này là tính đóng gói, tính đa hình, tính tái sử dụng. Đây là loại
mô hình tiên tiến nhất hiện nay. Mô hình này sẽ được giới thiệu rõ hơn ở các tài liệu

liên quan khác.

MAKHOA TENKHOAMALOP TENLOP

MASV

TENSV

GIOITINH

NGAYSINH

MONHOCKETQUA

LOP KHOA

SINHVIEN

MAMH TENSV

LANTHI

DIEMTHI
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1

– Một CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau về mặt logic, được
thiết kế để lưu trữ thông tin phục vụ cho hoạt động của một tổ chức. Một hệ QTCSDL
là một hệ thống phần mềm cung cấp cho người dùng một môi trường thuận lợi và hiệu
quả để định nghĩa, tạo lập, bảo trì CSDL và cung cấp những truy cập được kiểm soát
đến CSDL.

– Tất cả các truy cập đến CSDL đều thông qua hệ QTCSDL. Một hệ QTCSDL
cung cấp một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) để người dùng định nghĩa CSDL và

một ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) để người dùng đưa thêm vào CSDL, xóa bớt,
sửa đổi dữ liệu và truy xuất dữ liệu trong CSDL.

– Hệ quản trị CSDL cung cấp các truy cập có kiểm soát đến CSDL nhằm đảm bảo
tính an toàn bảo mật CSDL.

– Mô hình dữ liệu là một tập các khái niệm và ký pháp có thể dùng để mô tả một

tập hợp dữ liệu, các thao tác trên tập dữ liệu đó. Các mô hình logic được dùng để mô

tả dữ liệu ở mức khái niệm và ở các mức ngoài. Mô hình vật lý dùng để mô tả dữ liệu

ở mức trong. Tùy theo cách tiếp cận khác nhau ta có nhiều mô hình dữ liệu khác nhau:

mô hình mạng, mô hình phân cấp, mô hình thực thể kết hợp, mô hình quan hệ, mô

hình dữ liệu hướng đối tượng.

– Hầu hết các hệ CSDL được dùng hiện nay là các hệ CSDL dựa trên mô hình

quan hệ. Thông tin dữ liệu được tổ chức trong các bảng dữ liệu và ngôn ngữ SQL là
ngôn ngữ thông dụng được sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu.
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CÂU HỎI CHƯƠNG 1

1) Nêu định nghĩa về cơ sở dữ liệu và các khái niệm liên quan.

2) Thế nào là hệ cơ sở dữ liệu?. Nêu các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu.

3) Trình bày khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hãy liệt kê các hệ quản trị cơ sở
dữ liệu mà anh chị biết.

4) Hãy trình bày các chức năng của hệ quản trị CSDL.

5) Liệt kê các loại mô hình dữ liệu mà anh chị biết.

6) Nhận xét các hệ quản trị CSDL mà anh (chị) đã sử dụng, đối chiếu với các chức

năng của một hệ quản trị CSDL đã trình bày trong chương này.

7) Phân biệt vai trò của những người sau đây đối với một hệ CSDL:

– Người quản trị CSDL (DBA)

– Người thiết kế CSDL logic

– Người thiết kế CSDL vật lý

– Người lập trình ứng dụng

– Người sử dụng CSDL
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CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP
VÀ MÔ HÌNH QUAN HỆ

Hiện nay để xây dựng hệ thống thông tin quản lý thì mô hình thực thể kết hợp
và mô hình quan hệ là hai mô hình thường được sử dụng trong phân tích và thiết kế hệ
thống thông tin. Các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ đã thu được những thành tựu hết sức to
lớn cả về phương diện lý thuyết và thực hành, do đó việc nắm vững lý thuyết cơ sở của
các mô hình này nhằm ứng dụng vào việc thiết kế CSDL trong thực tế là rất cần thiết.

2.1. Mô hình thực thể kết hợp (Entity Relationship Model)

Mô hình thực thể kết hợp còn được gọi là mô hình thực thể liên kết hoặc mô hình

thực thể mối quan hệ và thường gọi tắt là mô hình ERD. Đây là mô hình khái niệm bậc

cao hỗ trợ cho việc thiết kế CSDL.

2.1.1. Thực thể và kiểu thực thể

Thuật ngữ thực thể (entity) không có một định nghĩa hình thức, thực thể là đối
tượng mà ta cần quan tâm trong thế giới khách quan. Một đối tượng thì có những đặc
trưng riêng phân biệt với các đối tượng khác như:

– Nhân viên của một cơ quan là đối tượng cần quản lý.
– Chứng từ kế toán như phiếu thu, hóa đơn… là một đối tượng.
– Khoa tin học là một đối tượng.

Kiểu thực thể: Kiểu thực thể là tập hợp các đối tượng cùng loại, hình thành một
kiểu thực thể, nói khác đi kiểu thực thể chính là những thực thể cùng được mô tả bằng
những đặc trưng giống nhau.

Mục tiêu:

♦ Giới thiệu và mô tả các khái niệm trong mô hình thực thể kết hợp.

♦ Giới thiệu và mô tả các khái niệm của mô hình quan hệ như miền, thuộc
tính, quan hệ, lược đồ quan hệ, khóa.

♦ Chuyển đổi mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ.

♦ Trình bày các phép toán cơ bản trên quan hệ: phép chèn, phép xóa,

phép thay đổi.
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Ví dụ 2.1: một nhân viên là một thực thể, tập hợp các nhân viên của cùng một hệ thống
tạo thành một kiểu thực thể.

2.1.2. Biểu diễn một kiểu thực thể
Để biểu diễn một kiểu thực thể ta dùng một hình chữ nhật bên trong ghi tên của

kiểu thực thể:
Ví dụ 2.2: Hai kiểu thực thể có tên là Sinh viên và Hóa đơn

2.1.3. Thuộc tính

Thuộc tính được hiểu là dữ liệu dùng để mô tả một đặc trưng của thực thể.

Ví dụ 2.3: Thuộc tính tên, tuổi, giới tính… là tính chất đặc trưng của thực thể Sinh

viên.

2.1.4. Liên kết
Một liên kết là một sự ghép nối giữa hai hay nhiều thực thể phản ánh một thực tế

về quản lý.
Ví dụ 2.4: Lớp 22TCTH thuộc Khoa Công nghệ thông tin
Phân loại liên kết:

– Liên kết 1-1 (đọc là liên kết một một): hai thực thể A và B có một liên kết một –
một nếu một thực thể kiểu A tương ứng với một thực thể kiểu B và ngược lại.

Ví dụ 2.4: Liên kết 1-1 giữa thực thể SINHVIEN và thực thể THESV

Mỗi sinh viên chỉ có một thẻ sinh viên và một thẻ sinh viên chỉ thuộc sở hữu của
một sinh viên duy nhất nào đó. Ta nói rằng thực thể SINHVIEN có liên kết 1-1 với
thực thể THESV

Ghi chú: Trong lược đồ cấu trúc dữ liệu, hai thực thể trong mối liên kết 1-1 sẽ được
đồng nhất.

– Liên kết 1 – n (đọc là liên kết một nhiều): hai thực thể A và B có một liên kết 1-

n nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B và một thực thể kiểu B
tương ứng với một thực thể kiểu A.

Ví dụ 2.5: Mối liên kết một – nhiều

Một khoa gồm nhiều lớp học, mỗi lớp học chỉ thuộc về một khoa.

Hóa đơnSinh viên

SINHVIEN THESV

KHOA LOPHOC
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– Liên kết n-n (đọc là liên kết nhiều nhiều): hai thực thể A và B có một liên kết n-n

nếu một thực thể kiểu A tương ứng với nhiều thực thể kiểu B và ngược lại.

Ví dụ 2.6: Liên kết nhiều – nhiều

Một hóa đơn gồm có một hoặc nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có hiện diện trong một
hoặc nhiều hóa đơn khác nhau.

Ghi chú: Các liên kết n-n sẽ được thực thể hóa, chẳng hạn nếu ta có liên kết:

Lúc ấy ta thể hiện lại mối liên kết nhiều – nhiều này như sau:

Ví dụ 2.7:

Nói một cách tổng quát, trong lược đồ cấu trúc dữ liệu người ta chỉ thể hiện mối liên

kết 1-n giữa các thực thể.

2.1.5. Biểu diễn đồ họa của một thực thể

Như đã biết để mô tả một thực thể, người ta dùng một hình chữ nhật trong đó có
ghi tên thực thể, ngoài ra có thể kèm theo các thuộc tính của thực thể:

Hình 2.1: Biểu diễn đồ họa của thực thể
Ví dụ 2.8: Biểu diễn thực thể NHANVIEN

Hình 2.2: Biểu diễn đồ họa của thực thể NHANVIEN

Ví dụ 2.9: Xét hệ thống quản lý học sinh tại trường có các thực thể sau:

Khoa: mã khoa, tên khoa; Lớp học: mã lớp học, tên lớp học

HOADON MATHANGCHITIETHD

HOADON MATHANG

A B

Tên thực thể

thuộc tính 1 thuộc tính 2 thuộc tính n…

NHAN VIEN

MANV HOTEN
NGAYSINH

DIACHI LUONG

A A/B B
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Sinh viên: mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ
Dựa vào các thực thể, các liên kết, các thuộc tính ta thu được mô hình thực thể kết hợp

như sau:

Hình 2.3: Mô hình thực thể kết hợp hệ thống quản lý học sinh – sinh viên

2.2. Mô hình quan hệ (Relation Model)

Mô hình CSDL dạng quan hệ được Cold đề nghị vào năm 1970, cấu trúc đơn
giản và đồng nhất. Mô hình này bao gồm:

– Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như quan hệ,

bộ, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại….

– Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép toán tập hợp, phép toán

quan hệ.

– Các ràng buộc toàn vẹn trên quan hệ.

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay như SQL Server, MS Access,
Sysbase, DB2, Oracle, … đều được xây dựng dựa trên lý thuyết của mô hình quan hệ
do mô hình này dễ hiểu, dễ sử dụng và rất hiệu quả trong lưu trữ và khai thác dữ liệu.

2.2.1. Các khái niệm của mô hình quan hệ

2.2.1.1. Thuộc tính (attribute), miền (domain)

Thuộc tính là một tính chất đặc trưng riêng cho mỗi đối tượng cần được quản lý
và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ 2.10: Trong bài toán quản lý sinh viên ta thấy:

Đối tượng sinh viên có các đặc trưng riêng như: họ tên sinh viên, ngày sinh, giới tính,

địa chỉ… Các đặc trưng này gọi là thuộc tính.

MAKHOA TENKHOAMALOP TENLOP

MASV

TENSV

GIOITINH

NGAYSINH

LOP KHOA

SINHVIEN
DIACHI
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Tương tự, với đối tượng lớp học, ta thấy có các thuộc tính: mã lớp học, tên lớp học,...

Các thuộc tính được đặc trưng bởi một tên gọi, kiểu giá trị và miền giá trị của
chúng. Thường người ta hay dùng các chữ cái hoa A, B, C để biểu diễn các thuộc tính,
hoặc A1, A2,….,An để biểu diễn một số lượng các thuộc tính.

Trong các ứng dụng thực tế thường người ta đặt tên cho các thuộc tính một cách
gợi nhớ như ten_sv, ngay_sinh…

Trong cài đặt cụ thể với một hệ quản trị CSDL cần lưu ý đến khía cạnh đặt tên

của thuộc tính. Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình nói chung và một số ngôn ngữ
quản trị CSDL nói riêng tên thuộc tính đều chỉ được phép viết bằng các chữ cái la tinh,

chữ số và dấu gạch chân và không nên đặt tên các thuộc tính quá dài vì sẽ gây khó
khăn khi lập trình và cũng không nên đặt tên quá ngắn vì sẽ không làm rõ ngữ nghĩa
của thuộc tính, đặc biệt là không nên đặt trùng tên hai thuộc tính mang ngữ nghĩa khác
nhau thuộc hai đối tượng khác nhau.

Mỗi thuộc tính đều có một kiểu dữ liệu nhất định. Một số kiểu dữ liệu thường được sử
dụng trong các hệ quản trị CSDL:

– Text (hoặc Character, String, Char, Varchar) – kiểu văn bản

– Number (hoặc Numeric, float) – kiểu số

– Logical (hoặc Boolean) – kiểu luận lý

– Date/Time – kiểu thời gian: ngày tháng năm

Mỗi thuộc tính có thể chỉ chọn lấy những giá trị trong một tập hợp con của kiểu
dữ liệu. Tập hợp các giá trị mà một thuộc tính A có thể nhận được gọi là miền giá trị
(domain) của thuộc tính A và được ký hiệu là MGT(A) hoặc DOM(A).

2.2.1.2. Quan hệ (Relation)
Tích Đề-các của các tập hợp:

Cho hai tập hợp A và B, tích Đề-các của hai tập hợp A và B là một tập hợp ký
hiệu AxB, được định nghĩa:

AxB = {(x,y)  x ∈ A và y ∈ B}

Ví dụ 2.11: A = {1,2,3} ; B= {a,b}

          AxB = {(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)}

Cho n tập hợp A1, A2, …, An, tích Đề-các của n tập hợp A1, A2,…, An là một tập
hợp được ký hiệu và định nghĩa như sau:

∏
=

n

i 1

Ai = A1 ×A2 × …× An = {(x1,x2,…,xn) xi∈ Ai, i=1…n }
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Quan hệ được hiểu như là tập con của tích Đề-các của một hay nhiều miền.
– Mỗi hàng của quan hệ gọi là một bộ.
– Quan hệ là một tập con của tích Đề-các D1 × D2 × …× Dn  gọi là quan hệ n ngôi
– Mỗi bộ của quan hệ có n thành phần và n cột.
– Các cột của quan hệ gọi là các thuộc tính.

Định nghĩa:

Gọi U ={A1,A2,…,An} là tập hữu hạn các thuộc tính, mỗi thuộc tính Ai (i =

1,…,n) có miền giá trị tương ứng là DOM(Ai ). Người ta gọi r là quan hệ trên tập
thuộc tính U nếu r là tập con của tích Đề-các của n miền DOM(Ai)

r  DOM(A1)  DOM(A2)  … DOM(An)

Khi đó ký hiệu r(U) hoặc r(A1, A2,…, An).

Để mô tả quan hệ r gồm p bộ có n thuộc tính, người ta dùng một bảng gồm n cột
và p+1 hàng, hàng thứ nhất là tên các thuộc tính, các hàng còn lại, mỗi hàng ứng với
một bộ của quan hệ.

Một quan hệ r được mô tả như bảng dưới đây:

Ví dụ 2.12: Xét quan hệ NHAN_VIEN bao gồm các thuộc tính : MA_SO, HO_TEN,

NAM_SINH, LUONG là một quan hệ 4 ngôi

DOM(MA_SO) = tập các mã nhân viên mà công ty đang quản lý
DOM(HO_TEN) = tập danh sách họ tên nhân viên của công ty
t1= (001, ‘Nguyễn Xuân Lan’, 1960, 50000) là một bộ của quan hệ NHAN_VIEN
Chú ý :

– Thứ tự các thuộc tính không được xét đến.

– Trong một quan hệ không có hai bộ giống nhau.

Định nghĩa khác:
Một quan hệ r trên tập thuộc tính U = (A1, A2,…, An), là một tập các n bộ

r=t1, t2, …,tn, trong đó mỗi một n-bộ ti là một danh sách có thứ tự của n giá trị
ti = <v1,v2,…,vn>

NHAN_VIEN MA_SO HO_TEN NAM_SINH LUONG
t1 001 Nguyễn Xuân Lan 1960 50000
t2 002 Trần Minh Ánh 1970 30000
t3 003 Nguyễn Thị Hoa 1985 40000

A1 A2 … An

a11 a21 … an1

a12 a22 … an2

… … … …



Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp và mô hình quan hệ 26

Mỗi một giá trị vj 1≤ j ≤ n, là một phần tử của DOM(Aj) hoặc giá trị trống
Ví dụ 2.13:

Ví dụ trên cho thấy quan hệ HOCVIEN bao gồm 3 bộ giá trị t1, t2, t3 và các thuộc tính
là MA_HV, TEN_HV, LOP.

Quan hệ HOCVIEN là một quan hệ 3 ngôi

t1=(‘HV1’, ‘Nguyễn Xuân Hồng’,’03CDTH102’) là một bộ của quan hệ HOCVIEN

2.2.1.3. Lược đồ quan hệ (Relation Schema)

Một lược đồ quan hệ (relation schema) là một cặp có thứ tự S= <U,F>. Trong đó
U = {A1, A2,…, An} là tập hữu hạn các thuộc tính của quan hệ và F là tập các ràng

buộc của quan hệ. Ở đây một ràng buộc trên tập các thuộc tính {A1, A2,…, An} được
hiểu là một tính chất trên tất cả các quan hệ xác định trên tập thuộc tính này.

Chú ý:

– Để đơn giản khi nói tới một lược đồ quan hệ, khi mà không quan tâm tới các ràng

buộc, ta ký hiệu một lược đồ quan hệ một cách đơn giản r(U) hay r(A1, A2,…, An) với
{A1, A2,…, An} là tập thuộc tính.

– Lược đồ quan hệ mô tả cấu trúc của quan hệ. Tại mỗi thời điểm, lược đồ quan hệ
có một thể hiện quan hệ cụ thể.

– Trên mỗi lược đồ quan hệ có thể có nhiều quan hệ.

Lược đồ quan hệ dùng để mô tả đối tượng hoặc một loại quan hệ giữa các đối tượng.
Ký hiệu R(A1, A2,…, An). R được gọi là tên của lược đồ quan hệ.

Ví dụ 2.14: HOCVIEN(MA_HV, TEN_HV, LOP)

+ HOCVIEN là tên lược đồ quan hệ, lược đồ này có 3 thuộc tính:
+ MA_HV: Có miền giá trị là tập hợp các mã học viên

+ TEN_HV: Có miền giá trị là tập hợp tên học viên

+ LOP: Có miền giá trị là các lớp học mà các học viên học

2.2.1.4. Khóa (Key)

Định nghĩa:
Khóa của một quan hệ r trên tập thuộc tính R = A1, A2,…, An là một tập con

K  A1, A2,…, An thỏa mãn các tính chất sau đây:

HOCVIEN MA_HV TEN_HV LOP
 t1 3001080011 Nguyễn Xuân Hồng 03CDTH102
 t2 3001080333 Trần Minh Nhật 03CDTH201
 t3 3001080071 Nguyễn Anh Quốc 02CDTH101
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Với bất kỳ 2 bộ t1, t2  r luôn thỏa t1(K) # t2(K), và bất kỳ tập con K’  K nào

đó đều không có tính chất đó. K là tập con nhỏ nhất mà giá trị của nó có thể xác định
duy nhất một bộ giá trị của quan hệ.

Nói cách khác, không tồn tại hai bộ có giá trị bằng nhau trên mọi thuộc tính của K.

Khóa của quan hệ theo định nghĩa trên được gọi là khóa chỉ định và là khóa nội
của quan hệ. (Từ đây nếu dùng từ ‘khóa’ sẽ được hiểu là khóa chỉ định)

Siêu khóa: K’ là siêu khóa của quan hệ r nếu K ⊆ K’ và K là một khóa của quan
hệ r.

Nói cách khác siêu khóa là tập thuộc tính chứa khóa.

Chú ý:

– Khóa là siêu khóa bé nhất.

– Giá trị khóa dùng để nhận biết một bộ trong một quan hệ.

– Khóa là đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể hiện quan hệ.

– Khóa được xác định dựa vào ý nghĩa các thuộc tính trong một lược đồ quan hệ.

– Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa.

Khóa chính (primary key)

Khi cài đặt trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu người sử dụng có thể chọn một
khóa cơ sở làm chỉ mục để nhận biết các bộ. Khóa được chọn gọi là khóa chính

(primary key). Các thuộc tính khóa chính phải khác trống (khác null).

Khóa ngoại (foreign key)

Có 2 quan hệ R, S. Một tập thuộc tính K của quan hệ R được gọi là khóa ngoại
của quan hệ R nếu K là khóa của quan hệ S.

Ví dụ 2.15:

Quan hệ HOCVIEN (MA_HV, TEN_HV, DIACHI, LOP) có khóa là MA_HV

Các siêu khoá: K1 = {MA_HV, TEN_HV} ; K2 = {MA_HV, LOP}

Quan hệ LOPHOC(MA_LOP, TEN_LOP, KHOA) có khóa là MA_LOP

Quan hệ KHOAHOC(MA_KHOA, TEN_KHOA) có khóa là MA_KHOA

– LOP là khóa ngoại của quan hệ HOCVIEN

– KHOA là khóa ngoại của quan hệ LOPHOC

2.2.1.5. Ràng buộc toàn vẹn
Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) là những quy tắc, điều kiện, ràng buộc cần được

thỏa mãn cho mọi thể hiện CSDL quan hệ. (RBTV sẽ được đề cập chi tiết ở chương 5)
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2.2.2. Các thao tác cơ bản trên quan hệ
2.2.2.1. Phép chèn (INSERT) thêm một bộ mới vào quan hệ

Phép chèn thêm một bộ mới vào quan hệ r{A1,A2,…,An} có dạng r = r ∪ t

INSERT(r, A1 = d1,A2 = d2,….,An = dn)

Trong đó Ai với i = 1, 2, 3,…n là tên các thuộc tính và di ∈ DOM(Ai) là các giá trị
thuộc miền trị tương ứng của thuộc tính Ai

Ví dụ 2.16: Thêm bộ t4 = (‘HV4’, ‘Trần Minh’, ‘CD1TH’) vào quan hệ HOCVIEN

– Nếu xem thứ tự các trường là cố định, khi đó có thể biểu diễn phép chèn dưới
dạng không tường minh như sau: INSERT(r;d1,d2,…dn)

– Mục đích của phép chèn là thêm một bộ phận vào một quan hệ nhất định. Kết
quả này có thể gây ra một số sai sót với những lý do sau đây:

+ Bộ mới thêm vào là không phù hợp với lược đồ quan hệ cho trước.
+ Một số giá trị của một thuộc tính nằm ngoài miền giá trị của thuộc tính đó.
+ Giá trị khóa của bộ mới có thể là giá trị đã có trong quan hệ đang lưu trữ.

2.2.2.2. Phép loại (DEL) một bộ ra khỏi quan hệ

Phép loại (DEL) một bộ ra khỏi quan hệ là phép xoá một bộ ra khỏi quan hệ cho
trước. Giống như phép chèn, phép loại bỏ có dạng: r = r-t

DEL(r ; A1 = d1, A2 = d2,…., An = dn) hoặc DEL(r ; d1, d2,…dn)

Ví dụ 2.17: Cần loại bỏ một bộ t1 từ quan hệ HOCVIEN

DEL(HOCVIEN; ‘HV3’,’ Nguyễn Anh Quốc’, ‘02CDTH101’)

Phép loại bỏ không cần đầy đủ thông tin về cả bộ. Nếu có giá trị về bộ đó tại các thuộc
tính khóa K = {B1,…., Bi}. Khi đó phép loại bỏ chỉ cần viết DEL(r; B1= e1; B2= e2,…
Bi = ei)

2.2.2.3. Phép thay đổi (CH) (sửa đổi giá trị các thuộc tính của quan hệ)

Trong thực tế đôi khi cần chỉnh sửa giá trị nào đó tại một số thuộc tính, lúc đó
cần thiết phải sử dụng phép thay đổi (CH)

CH(r;Ai1 = ci1, Ai2 = ci2,…, Ain = cin ; Ai1 = vi1, Ai2 = vi2,…, Ain = vin)

Trong đó r là quan hệ cần thực hiện sửa đổi

Aij = cij (j = 1,2,…,n) là điều kiện tìm kiếm bộ giá trị để sửa

Aij = vij (j = 1,2,…,n) là giá trị mới của bộ

Ví du 2.18: CH(HOCVIEN; MA_HV= ‘HV2’; TEN_HV= ‘Trần Minh Anh’)

Lúc đó giá trị của t2 trở thành (‘HV2’, ‘Trần Minh Anh’, ’ 03CDTH201’)
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2

– Mô hình thực thể kết hợp là mô hình khái niệm được sử dụng trong việc thiết kế
CSDL. Các khái niệm trong mô hình thực thể bao gồm: Thực thể, thuộc tính và mối

kết hợp.

– Mô hình quan hệ là mô hình được Cold đề nghị vào năm 1970 với các khái niệm:

thuộc tính, bộ, khóa, lược đồ quan hệ, quan hệ.

– Thuộc tính là một tính chất đặc trưng riêng cho mỗi đối tượng cần được quản lý
và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

– Một quan hệ r trên tập thuộc tính U = (A1,A2,…,An), là một tập các n – bộ
r={t1,t2,…,tn}, trong đó mỗi bộ ti là một danh sách có thứ tự của n giá trị ti =

<v1,v2,…,vn>

– Lược đồ quan hệ mô tả cấu trúc của quan hệ. Tại mỗi thời điểm, lược đồ quan hệ
có một thể hiện quan hệ cụ thể.

– Khóa của một quan hệ r trên tập thuộc tính R = {A1,A2,…,An} là một tập con K
⊆ {A1,A2,…,An} thỏa mãn các tính chất: Với bất kỳ 2 bộ t1, t2 ∈ r luôn thỏa t1(K) #

t2(K), và bất kỳ tập con K’ ⊂ K nào đó đều không có tính chất đó.

– Khóa chính (primary key) là một khóa của quan hệ được chọn làm chỉ mục để
nhận biết các bộ.

– Cho hai quan hệ R và S. Một tập thuộc tính K của quan hệ R được gọi là khóa

ngoại (foreign key) của quan hệ R nếu K là khóa của quan hệ S.

– Các thao tác cơ bản trên quan hệ là phép chèn, phép xóa, phép thay đổi trên quan

hệ nói cách khác có 3 thao tác cơ bản trên quan hệ là thêm, xóa, sửa các bộ giá trị trên

quan hệ.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

1) Nêu khái niệm về thực thể, tập thực thể, cho ví dụ.

2) Nêu các mối liên hệ giữa các tập thực thể, cho ví dụ.

3) Định nghĩa quan hệ, cho các ví dụ minh họa.

4) Định nghĩa khóa của một quan hệ, cho ví dụ.

5) Trình bày các phép toán trên cơ sở dữ liệu quan hệ, cho ví dụ minh họa.

6) Sử dụng mô hình thực thể kết hợp để mô tả dữ liệu cho hệ thống quản lý điểm thi
các môn học của sinh viên các lớp.

7) Cho 3 quan hệ r, q, s trên 3 lượt đồ R, Q, S như sau:

Hãy xác định tất cả các khóa có thể của các quan hệ trên.

8) Cho 2 lược đồ quan hệ R1(A,B,C) và R2(B,C,D) và 2 quan hệ hiện hành của chúng
là r1, r2 như sau:

Hãy liệt kê tất cả các khóa có thể có của 2 quan hệ r1 và r2.

9) Cho lược đồ CSDL sau:

DONVI (MA_DV, TEN_DV, MA_LOAI)

Mô tả: Mỗi đơn vị có một mã số duy nhất để phân biệt với các đơn vị khác (MA_DV),
một tên đơn vị và thuộc về một loại đơn vị (LOAI_DV).
NGACH_LG (NGACH, TEN_NGACH)

Mô tả: Mỗi ngạch lương của cán bộ công chức có một mã số phân biệt (NGACH), và

một tên ngạch (TEN_NGACH)
BAC_LG (NGACH, BAC, HESO)

Mô tả: Mỗi ngạch lương có nhiều bậc lương. Ứng với mỗi bậc lương trong từng ngạch
có hệ số lương (HESO)
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CCVC (MA_DV, MA_CC, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, NGACH, BAC,

NGAY_XEPLUONG)

Mô tả: Mỗi cán bộ công chức thuộc về một đơn vị có một mã số (MA_CC) để phân
biệt với các công chức khác trong đơn vị đó, có họ tên (HOTEN), phái (PHAI), ngày

sinh (NGAYSINH), được xếp vào ngạch (NGACH) và có bậc lương (BAC), ngày xếp
lương theo ngạch bậc đó (NGAY_XEPLUONG).
Yêu cầu: Hãy xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng lược đồ quan hệ trên?

10) Cho lược đồ CSDL quản lý tuyển sinh như sau:

DIADIEMTHI (MA_DD, DIACHI_DD)

Mô tả: HộI đồng coi thi có nhiều địa điểm thi, mỗi địa điểm thi được đặt tại một
trường nào đó. Các điểm thi được đánh số từ 1 cho đến hết các địa điểm thi (MA_DD).

MỗI địa điểm thi có một địa chỉ của địa điểm thi (DIACHI_DD).
PHONG_THI (MA_DD, SO_PHONG)

Mô tả: Phòng thi được đánh số từ 1 cho đến hết các phòng thi (SO_PHONG) tại từng
địa điểm thi (MA_DD).
NGANH (MA_NGANH, TEN_NGANH)

Mô tả: MỗI ngành có một mã ngành duy nhất để phân biệt (MA_NGANH), có một tên

ngành (TEN_NGANH)

THI_SINH (SOBD, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MA_NGANH, MA_DD,

SO_PHONG)

Mô tả: MỗI thí sinh có một số báo danh (SOBD) duy nhất để phân biệt, có họ tên thí

sinh (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), mã ngành đăng ký dự thi
(MA_NGANH), số hiệu phòng thi (SO_PHONG), địa điểm thi (MA_DD)
Trong một phòng thi có thể có các thí sinh của nhiều ngành khác nhau.

Yêu cầu: Xác định khóa chính, khóa ngoại cho từng lược đồ quan hệ trên?
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CHƯƠNG 3

ĐẠI SỐ QUAN HỆ

3.1. Các phép toán tập hợp
Với sự tương ứng giữa quan hệ và tập hợp, ta có thể xem một quan hệ như là một

tập hợp, các bộ trong quan hệ như là các phần tử của tập hợp nên một số phép toán

trên tập hợp cũng thực hiện được trên quan hệ như: hội, giao, trừ, tích đề-các. Trong

đó 3 phép toán hội, giao, trừ chỉ thực hiện được với điều kiện 2 quan hệ tham gia phải

khả hợp nghĩa là:

– Hai quan hệ có cùng bậc (cùng số thuộc tính)

– Miền giá trị của mỗi thuộc tính tương ứng trên 2 quan hệ phải giống nhau.

3.1.1. Phép hội (Union)
Cho hai quan hệ r và s khả hợp, phép hội giữa hai quan hệ này (ký hiệu r ∪ s) có

kết quả là tập tất cả các bộ thuộc r hay thuộc s.

Biểu diễn: r ∪ s = {t | t ∈ r ∨ t ∈ s}

Ví du 3.1: Xét hai quan hệ r và s khả hợp

Ta có thể hiểu phép hội giữa 2 quan hệ khả hợp r và s có kết quả là tập tất cả các

bộ của cả 2 quan hệ nhưng các bộ giống nhau được ghi 1 lần.

r
A B
a 1
a 2
b 1

A B
a 2
b 3

s r ∪  s
A B
a 1
a 2
b 1
b 3

Kết quả

   Mục tiêu:

♦ Giới thiệu đại số quan hệ.

♦ Trình bày các phép toán tập hợp: phép hội, phép giao, phép trừ, phép

tích ĐềCác.

♦ Trình bày các phép toán quan hệ: phép chọn, phép chiếu, phép kết nối,

phép gán và phép chia.

♦ Ứng dụng các phép toán đại số quan hệ để truy vấn thông tin trên các

quan hệ.
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Trong thực tế có nhiều yêu cầu đặt ra và cần phải sử dụng phép hội để giải quyết

vấn đề chẳng hạn như có 2 danh sách các sinh viên khá giỏi thuộc 2 lớp 03CNTT và
04CNTP được lập ra để trao thưởng như sau:

Yêu cầu đặt ra là hãy lập danh sách gồm tất cả các sinh viên khá giỏi của cả 2 lớp

trên. Thật vậy, để lập ra danh sách theo yêu cầu cần sử dụng phép toán hội giữa 2 quan

hệ 03CNTT và 04CNTP và có kết quả như sau:

3.1.2. Phép giao (Intersection)
Cho hai quan hệ r, s khả hợp, phép giao giữa hai quan hệ này (ký hiệu r ∩  s)

có kết quả là tập tất cả các bộ thuộc cả r và s.

Biểu diễn: r ∩  s = { t | t ∈ r ∧ t∈ s }

Mã SV Họ và tên
031101 Lê Thị Bắc
031102 Lê Thanh Bình
031105 Nguyễn Minh Cảnh
031109 Ng Thị Ngọc Châu
031115 Huỳnh Thị Chi
031114 Vũ Thùy Dung
031106 Nguyễn Đức Dũng
031145 Ng Thị Kim Duyên
040013 Võ Thị Hồng
040019 Mã Thị Huệ
040010 Ng Thị Huyền
040011 Đinh Thu Hương
040012 Ng Thị Thu Hương

03CNTT  04CNTP

04CNTP03CNTT

Mã SV Họ và tên
031101 Lê Thị Bắc
031102 Lê Thanh Bình
031105 Nguyễn Minh Cảnh
031109 Ng Thị Ngọc Châu
031115 Huỳnh Thị Chi
031114 Vũ Thùy Dung
031106 Nguyễn Đức Dũng
031145 Ng Thị Kim Duyên

Mã SV Họ và tên
040013 Võ Thị Hồng
040019 Mã Thị Huệ
040010 Ng Thị Huyền
040011 Đinh Thu Hương
040012 Ng Thị Thu Hương



Chương 3: Đại số quan hệ 34

Ví dụ 3.2: Cho hai quan hệ khả hợp r và s như sau:

Phép giao giữa r và s có kết quả như sau:

3.1.3. Phép trừ (Difference)
Cho hai quan hệ r và s khả hợp, phép trừ giữa hai quan hệ này (r - s) có kết quả là

tập tất cả các bộ thuộc r nhưng không thuộc s

Biểu diễn:  r - s = { t | t ∈ r và t ∉ s}

Ví dụ 3.3: Xét 2 quan hệ khả hợp r và s như như sau:

Quan hệ r trừ quan hệ s (và ngược lại) có kết quả như sau:

Lưu ý: trong trường hợp 2 quan hệ r và s khả hợp nhưng tên các thuộc tính tương ứng

khác nhau thì quan hệ kết quả r – s sẽ lấy tên các thuộc tính của quan hệ r, quan hệ s –
r sẽ lấy tên các thuộc tính của quan hệ s.

A B C
a 2 c
b 1 a
b 3 a

A B C
b 3 d

r – s s – r

A B C
a 1 b
a 2 c
b 1 a
c 2 d
b 3 a

A B C
a 1 b
b 3 d
c 2 d

r s

A B C
a 1 b
c 2 d

r ∩ s

A B C
a 1 b
a 2 c
b 1 a
c 2 d
b 3 a

A B C
a 1 b
b 3 d
c 2 d

r s
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Ví dụ 3.4: Xét 2 quan hệ r và s, phép hiệu r – s và s – r cho kết quả sau:

Xét 2 quan hệ 03CNTT và DoanVien như sau:

Trong đó quan hệ 03CNTT có các bộ là tất cả các sinh viên thuộc lớp 03CNTT còn

quan hệ DoanVien có các bộ là tất cả các sinh viên là đoàn viên trong trường.

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

+ Những sinh viên nào học lớp 03CNTT không là đoàn viên?

+ Những sinh viên nào là đoàn viên nhưng không học lớp 03CNTT?

Để trả lời cho các câu hỏi trên ta thực hiện phép trừ, đối với câu hỏi thứ nhất ta lấy

quan hệ 03CNTT trừ cho quan hệ DoanVien, với câu hỏi thứ 2 ta lấy quan hệ
DoanVien trừ cho quan hệ 03CNTT.

DoanVien – 03CNTT03CNTT – DoanVien

Mã SV Họ và tên
031101 Lê Thị Bắc
031109 Ng Thị Ngọc Châu
031114 Vũ Thùy Dung
031119 Võ Thị Anh Đào
031111 Võ Văn Định

Mã SV Họ và tên
040013 Võ Thị Hồng
040010 Ng Thị Huyền
040011 Đinh Thu Hương
040012 Ng Thị Thu Hương

Mã SV Họ và tên
031101 Lê Thị Bắc
031105 Nguyễn Minh Cảnh
031109 Ng Thị Ngọc Châu
031115 Huỳnh Thị Chi
031114 Vũ Thùy Dung
031119 Võ Thị Anh Đào
031111 Võ Văn Định

Mã SV Họ và tên
040013 Võ Thị Hồng
031115 Huỳnh Thị Chi
040010 Ng Thị Huyền
040011 Đinh Thu Hương
031105 Nguyễn Minh Cảnh
040012 Ng Thị Thu Hương

A B
a 1
a 2
b 1
c 2

C D
a 1
b 3
c 2

r s

A B
a 2
b 1

C D
b 3

r – s s – r

DoanVien03CNTT
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3.1.4. Phép tích ĐềCác (Descartes)
Xét quan hệ r có m thuộc tính A1, A2, …,Am và p bộ, quan hệ s có n thuộc tính

B1, B2, …, Bn và q bộ. Phép tích ĐềCác (r x s) được thực hiện bằng cách lần lượt lấy

từng bộ trong quan hệ r kết hợp với từng bộ trong quan hệ s, ta được bộ trong quan hệ
kết quả tương ứng, thực hiện cho đến khi đã kết hợp hết các bộ trong r và s thì thu

được kết quả của phép tích. Kết quả của phép tích ĐềCác r x s là một quan hệ gồm có
m+n thuộc tính A1, A2, …,Am, B1, B2, …,Bn và có p x q bộ.

Ví dụ 3.5: Xét 2 quan hệ r và s như sau:

Nhận xét:

– Quan hệ r có 2 thuộc tính A, B và 3 bộ. Quan hệ s có 3 thuộc tính C,D,E và 2 bộ

– Kết quả của phép tích Đề các r x s sẽ có 5 thuộc tính A,B,C,D,E và có 6 bộ

Kết quả r x s như sau:

Trường hợp r và s có một số thuộc tính trùng tên thì trong quan hệ tích r x s ta

phải chỉ định rõ thuộc tính trùng tên đó thuộc quan hệ nào theo cú pháp:

tên_quan_hệ.tên_thuộc_tính.

Ví dụ 3.6: Thực hiện phép tích ĐềCác trên 2 quan hệ sau:

r s
A B
a 1
b 2

A B E
a 1 b
b 3 a

r s
A B
a 1
a 2
b 1

C D E
a 1 b
b 3 a

r x s

A B
a 1
a 2
b 1

C D E
a 1 b
b 3 a

A B C D E
a 1 a 1 b
a 1 b 3 a
a 2 a 1 b
a 2 b 3 a
b 1 a 1 b
b 1 b 3 a

r s
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3.2. Các phép toán quan hệ
3.2.1. Phép chọn (Selection)

Phép chọn là một phép toán dùng để chọn ra một tập các bộ trên quan hệ cho

trước thỏa một số điều kiện xác định.

Biểu diễn: σP(r)={t | P(t) đúng}

Trong đó:

+ σP(r) là phép chọn với điều kiện P trên quan hệ r

+ P(t) là điều kiện chọn P áp dụng trên bộ t

+ Điều kiện chọn P là một biểu thức có thể sử dụng các phép toán so sánh ( =, <,

≤, >, ≥, ≠ ), các phép toán logic ( ∧ , ∨ , ¬ )

Ví dụ 3.7: Xét quan hệ r như sau:

Thực hiện chọn ra các bộ trên quan hệ r thỏa điều kiện A= ‘a’ hay B>2

Biểu diễn: σ(A= ‘a’) ∨ (B>2) (r)

Xét quan hệ NHANVIEN như sau:

A B C
a 1 b
a 2 c
b 3 a

A B C
a 1 b
a 2 c
b 1 a
c 2 d
b 3 a

r

r xs
r.A r.B s.A s.B E
a 1 a 1 b
a 1 b 3 a
b 2 a 1 b
b 2 b 3 a
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MANV HOTEN TUOI PHAI PHONG
1143 Nguyễn Thị Thu Phương 25 Nữ Kinh doanh
1144 Lê Hữu Quang 30 Nam Điều hành
1145 Võ Thị Thúy Quỳnh 26 Nữ Kinh doanh
1146 Nguyễn Thị Sanh 20 Nữ Kế toán
1147 Hoàng Sơn 40 Nam Điều hành
1148 Nguyễn Thị Diễm Sương 35 Nữ Kế toán
1249 Trần Văn Tám 23 Nam Nhân sự
1350 Hà Ngọc Tâm 26 Nữ Nhân sự
1451 Dư Văn Thanh 30 Nam Kinh doanh

Câu hỏi: Hãy cho biết những nhân viên nào thuộc phòng kinh doanh có tuổi trên 25?

Biểu diễn: σ(PHONG= ‘Kinh doanh’) ∧ (TUOI > 25)(NHANVIEN)

Kết quả trả về như sau:

MANV HOTEN TUOI PHAI PHONG
1145 Võ Thị Thúy Quỳnh 26 Nữ Kinh doanh
1451 Dư Văn Thanh 30 Nam Kinh doanh

3.2.2. Phép chiếu (Projection)
Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính {A1,A2,…,An}, X ⊆ {A1,A2,…,An},

phép chiếu trên quan hệ r với tập thuộc tính X là một quan hệ trên tập thuộc tính X, ký
hiệu là: ΠX(r) và được biểu diễn như sau: ΠX(r) = {t[X] | t∈r}

Trong đó t[X] là giá trị của bộ t trên tập thuộc tính X

Ví dụ 3.8: Xét quan hệ MONHOC như sau:

MAMH TENMH TINCHI LOAI
01004 Cơ sở dữ liệu 3 Bắt buộc
01005 Lập trình C 3 Bắt buộc
01006 Kinh tế chính trị 2 Tự chọn

Câu hỏi: Hãy cho biết danh sách tên môn học và số tín chỉ tương ứng?

Trả lời: Thực hiện phép chiếu trên quan hệ MONHOC với tập thuộc tính chiếu là
(TENMH, TINCHI)

ΠTENMH, TINCHI(MONHOC)

Kết quả là một quan hệ với các bộ sau:
TENMH TINCHI

Cơ sở dữ liệu 3
Lập trình C 3
Kinh tế chính trị 2
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3.2.3. Phép kết (Join)
Các phép toán quan hệ chọn (σ), chiếu (Π) vừa trình bày ở trên là các phép toán

một ngôi nghĩa là chỉ thực hiện được trên một quan hệ. Nhưng thực tế có những yêu

cầu truy vấn liên quan đến nhiều quan hệ khác nhau, do đó cần phải tổ hợp các quan

hệ liên quan lại thành một quan hệ duy nhất trước khi thực hiện phép chọn hoặc chiếu.

Một trong những phép toán dùng để tổ hợp các quan hệ là phép kết.

Có 2 loại phép kết: phép kết có điều kiện và phép kết tự nhiên

3.2.3.1. Phép kết có điều kiện (Theta join)
Cho quan hệ r có các thuộc tính: A1, A2, …,Am và quan hệ s có các thuộc tính B1,

B2, …,Bn. Phép kết với điều kiện P giữa 2 quan hệ r và s, ký hiệu r  s được thực hiện

bằng cách kết hợp những bộ trong r với những bộ trong s thỏa điều kiện P. Có thể xem

phép kết có điều kiện là phép tích Đề-các thỏa điều kiện P

Biểu diễn: r  s = {t(A1, A2, …,Am, B1, B2, …,Bn) | P(t) thỏa}

Trong đó:

– P là điều kiện dạng Ai θ Bj với Ai ∈ {A1, A2, …,Am}, Bj∈{B1, B2, …,Bn}

– θ là một trong các phép so sánh =, <, ≤, >, ≥, #

Ví dụ 3.9: Thực hiện phép kết có điều kiện cho các quan hệ dưới đây:

Thực hiện phép kết giữa r và s với điều kiện A=C và B<D

Biểu diễn:

r s
A B
a 1
a 2
b 1
c 2

C D E
a 3 b
b 2 a
c 1 d

A B C D E
a 1 a 3 b
a 2 a 3 b
b 1 b 2 a

A=C  B<D
sr

r s
A B
a 1
a 2
b 1
c 2

C D E
a 3 b
b 2 a
c 1 d

P

P
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Xét 2 quan hệ như sau:

THISINH

SOBD HOTEN NGAYSINH TONG_DIEM MA_NGANH
0133 Trần Văn Lâm 12/07/1989 18 CN01
0134 Châu Thị Lan 25/06/1990 12 CN01
0135 Lê Minh Tuấn 03/02/1991 19 DD02
0136 Trương Thị Tâm 11/05/1988 16 CK03

NGANH

MA_NGANH TEN_NGANH DIEMCHUAN
CN01 Công nghệ thông tin 17
DD02 Điện – điện tử 16
CK03 Cơ khí 15

Câu hỏi:

Cho biết thông tin (số báo danh, họ tên) của các thí sinh có tổng điểm vượt điểm

chuẩn của ngành mà thí sinh dự thi?

Câu hỏi trên có liên quan đến 2 quan hệ là SINHVIEN và NGANH với 2 điều

kiện:

(1) So sánh ‘>’: tổng điểm > điểm chuẩn

(2) So sánh ‘=’: mã ngành trong quan hệ SINHVIEN = mã ngành trong quan hệ
NGANH

Biểu diễn:

ΠSOBD, HOTEN(THISINH NGANH)

Kết quả trả về là một quan hệ với các bộ như sau:

3.2.3.2. Phép kết tự nhiên (Natural join)
Phép kết tự nhiên là phép kết có điều kiện so sánh ‘=’ giữa một hoặc tập các

thuộc tính của 2 quan hệ tham gia. Kết quả của phép toán này là một quan hệ mà các

thuộc tính “trùng nhau” được loại bỏ (các thuộc tính tham gia so sánh bằng). Phép kết

tự nhiên giữa 2 quan hệ r và s ký hiệu r * s3

SOBD HOTEN
0133 Trần Văn Lâm
0135 Lê Minh Tuấn
0136 Trương Thị Tâm

THISINH.MA_NGANH =NGANH.MA_NGANH  TONG_DIEM > DIEMCHUAN
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Ví dụ 3.10: Xét 2 quan hệ r và s như sau:

Thực hiện phép kết tự nhiên giữa r và s với thuộc tính kết là C

Ví dụ: “Cho biết thông tin (số báo danh, họ tên) của các thí sinh có tổng điểm vượt

điểm chuẩn của ngành mà thí sinh dự thi? ”

ΠSOBD, HOTEN σTONGDIEM > DIEMCHUAN(THISINH * NGANH)

3.2.4. Phép chia (Division)
Phép chia giữa 2 quan hệ r và s (ký hiệu r ÷ s) là phép toán dùng để lấy ra một số

bộ trong quan hệ r sao cho thỏa với tất cả các bộ trong quan hệ s nghĩa là:

Xét quan hệ r có tập thuộc tính X: r(X), quan hệ s có tập thuộc tính Y: s(Y) với Y ⊆ X

Quan hệ kết quả v có tập thuộc tính Z: v(Z) với Z = X – Y.

t là một bộ của quan hệ kết quả v nếu:

∀ bộ ts trong quan hệ s thì ∃ bộ tr trong quan hệ r thỏa: tr(Z) = t và tr(Y) = ts(Y)

Ví dụ 3.11: Thực hiện phép chia giữa hai quan hệ r và s

r s
A B C
a 1 a
a 2 b
b 1 a
c 2 c
b 4 e

C D
a 3
b 2
c 1
d 5

r * s
A B C D
a 1 a 3
a 2 b 2
b 1 a 3
c 2 c 1

A B C D E
α 1 b ε 2
β 2 a ε 1
α 1 b δ 1
β 2 a δ 1
ρ 3 c δ 2
β 2 a ε 2
λ 1 a ρ 2
λ 5 d δ 1
λ 5 d ε 2

D E
ε 2

δ 1

A B C
α 1 b

β 2 a

λ 5 d

r s r  s
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Xét quan hệ THAMGIA chứa thông tin các nhân viên tham gia đề án như sau:
THAMGIA

MANV MADA THOIGIAN
NV001 1 12
NV001 2 20
NV002 2 20
NV003 2 20
NV001 3 15
NV002 3 10
NV004 1 5
NV004 3 15
NV005 1 10
NV003 1 5
NV004 2 10

Câu hỏi: Hãy cho biết nhân viên nào (MANV) tham gia tất cả các đề án ?
Câu truy vấn trên có từ ‘tất cả’ thông thường chúng ta sử dụng phép chia được thực
hiện như sau:

3.2.5. Phép gán
Phép gán được sử dụng để nhận lấy kết quả trả về của một phép toán hay một

biểu thức đại số quan hệ, thông thường với một biểu thức đại số quan hệ quá dài thì
phép gán được sử dụng để nhận kết quả trung gian. Có thể hiểu rằng phép gán là phép

toán dùng đặt tên cho quan hệ kết quả của phép toán hay biểu thức. Một biểu thức A

được gán tên là r được biểu diễn như sau: r ← A

MANV MADA
NV001 1
NV001 2
NV002 2
NV003 2
NV001 3
NV002 3
NV004 1
NV004 3
NV005 1
NV003 1
NV004 2

MADA
1
2
3

ΠMADA (THAMGIA)ΠMANV, MADA (THAMGIA)

ΠMANV, MADA (THAMGIA) ÷ ΠMADA (THAMGIA)

MANV
NV001
NV004
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Ví dụ 3.12 Xét quan hệ như sau:
NHANVIEN

MANV HOTEN PHAI LUONG
1143 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 100
1144 Lê Hữu Quang Nam 400
1145 Võ Thị Thúy Quỳnh Nữ 200
1146 Nguyễn Thị Sanh Nữ 200
1147 Hoàng Sơn Nam 400
1148 Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 300
1249 Trần Văn Tám Nam 300
1350 Hà Ngọc Tâm Nữ 200
1451 Dư Văn Thanh Nam 100

Câu hỏi: Hãy cho biết nhân viên nào (MANV, HOTEN) có lương lớn hơn lương của

nhân viên ‘Hà Ngọc Tâm’?

Để trả lời cho câu hỏi trên ta thực hiện theo từng bước như sau:

(1) Dùng phép chọn kết hợp với phép chiếu để tìm ra lương của nhân viên ‘Hà Ngọc

Tâm’ đổi tên thành r

     r ← ΠLUONGσTENNV= ‘HÀ NGỌC TÂM’ (NHANVIEN)

(2) Dùng phép kết có điều kiện giữa quan hệ NHANVIEN và quan hệ r ở bước 1 đổi

tên thành s

S ← NHANVIEN r

(3) Dùng phép chiếu trên quan hệ s với các thuộc tính chiếu là: MANV, HOTEN

ΠMANV, HOTEN(s)

NHANVIEN.LUONG > r.LUONG
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3

– Đại số quan hệ là một ngôn ngữ hình thức, sử dụng các ký hiệu toán học để biểu

diễn các phép toán. Đây là ngôn ngữ dùng để truy vấn một cách hình thức trên các

quan hệ và là nền tảng cho các ngôn ngữ truy vấn sau này.

– Khi biểu diễn một phép toán đại số quan hệ thì đối tượng tham gia phép toán là
các quan hệ và kết quả trả về của phép toán cũng là một quan hệ.

– Hai quan hệ được gọi là khả hợp nếu chúng có cùng bậc (cùng số lượng các

thuộc tính) và miền giá trị tại các thuộc tính tương ứng trên 2 quan hệ phải giống nhau.

– Các phép toán hội, giao, trừ chỉ thực hiện được trên 2 quan hệ khả hợp. Phép tích

đề các là sự kết hợp mỗi bộ trong quan hệ này với mỗi bộ trong quan hệ kia.

– Phép chọn được sử dụng để chọn ra các bộ thỏa điều kiện chọn. Phép chiếu được

dùng trong trường hợp muốn lấy một số thuộc tính trong quan hệ. Phép kết được sử
dụng khi ta muốn liên kết 2 bảng lại với nhau thành một bảng. Phép gán được sử dụng

để gán kết quả của phép toán cho một tên quan hệ. Phép chia thường dùng cho các câu

truy vấn có từ ‘tất cả’.

– Nếu một câu truy vấn có liên quan đến nhiều phép toán thì phải kết hợp các phép

toán này lại để đưa ra được quan hệ kết quả theo yêu cầu của câu truy vấn.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1) Trình bày sự khả hợp của 2 quan hệ, cho ví dụ minh hoạ.

2) Trình bày các phép toán tập hợp: phép hội, phép giao, phép trừ, phép tích đề-các.

Phép toán nào có tính chất giao hoán.

3) Trình bày các phép toán quan hệ: phép chọn, phép chiếu, phép kết. Cho ví dụ minh

họa.

4) Hai biểu thức A và B như sau có tương đương với nhau không? Rút ra kết luận gì
về 2 biểu thức này.

     A=σP1(σP2(s));      B=σP2(σP1(s))

5) Trình bày phép chia trên 2 quan hệ và cho ví dụ minh hoạ. Những câu truy vấn nào

thường sử dụng phép chia?

6) Cho hai quan hệ r và s sau đây:

Tính giá trị các biểu thức đại số quan hệ sau đây:

a/ ΠAB(r) - ΠAB(s)

b/ ΠAD(r) * s

c/ ΠAB(r) ∩ ΠAB(σA ≤ B(s))

d/ r ÷ ΠAB(σA ≤ B(s))

7) Xét các quan hệ r, s, u như hình bên dưới.

Trong đó:

dom(A)=dom(C)=dom(F)

dom(B)=dom(D)=dom(E)=dom(G)

Với dom(X) là miền giá trị của thuộc tính X trên quan hệ tương ứng.

r s
A B C D A B C
2 3 1 1 1 1 2
1 2 2 3 2 1 2
1 1 2 1 2 3 2
1 2 1 1

2 3 2 1
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r s u

Hãy tính giá trị của các biểu thức đại số quan hệ sau:

a/ r ∪ s; r ∩ s; r – s; s – r

b/ ΠA,B(r) x s; ΠC,D(r) ∩ u; r * s; r   u;  s ÷ u

c/ [ΠA,B(r) ∪ u] - ΠC, E(s)

d/ [s ÷ ΠC(r)] * u

e/ (r x u) ÷ ΠC, F (σC = ’c’(s))

8) Cho 3 quan hệ:

Mathang(Mamh, Tenmh, Mausac, Donvitinh)

Khachhang(Makh, Tenkh, Dchi, DT,Gioitinh)

Muaban(SoHD, Mamh, Makh, MB, Ngaymb, Soluong, Dongia)

Diễn giải:

– Quan hệ Mathang gồm các thuộc tính: Mamh (mã mặt hàng), Tenmh (tên mặt

hàng), Mausac (màu sắc), Donvitinh (đơn vị tính)

– Quan hệ Khachhang gồm các thuộc tính như sau: Makh (mã khách hàng), Tenkh

(tên khách hàng), Dchi (địa chỉ), DT (điện thoại), Gioitinh (giới tính)

– Quan hệ Muaban gồm các thuộc tính: SoHD (số hoá đơn), Mamh (mã mặt hàng),

Makh (mã khách hàng), MB (MB: nếu mua thì ghi ‘M’, bán ghi ‘B’), Ngaymb (ngày

mua bán), Soluong (số lượng), Dongia (đơn giá)

– Các thuộc tính khóa chính được gạch dưới

Hãy dùng các phép toán đại số quan hệ trả lời các câu hỏi sau:

a/ Cho biết mã và tên những khách hàng có địa chỉ ở ‘TPHCM’
b/ Cho biết danh sách những mặt hàng (Mamh, Tenmh) có đơn vị tính là ‘Kg’ và

màu sắc là đỏ hoặc vàng.
c/ Cho biết Makh, Tenkh, Tenmh của những khách hàng đã bán mặt hàng có Mamh

= ‘MH001’ hoặc Mamh = ‘MH002’.

A B C D
a 1 b 2
a 1 c 1
b 2 c 3

C E F G
b 2 c 3
a 1 c 3
a 2 b 3
a 1 a 1
b 2 a 1
c 2 c 3

F G
c 3
a 1

D < G
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d/ Cho biết Makh của những khách hàng đã bán mặt hàng màu đỏ với số lượng lớn
hơn 100.

e/ Cho biết Tenkh, Dchi, DT của những khách hàng đã bán mặt hàng màu ‘vàng’
hoặc ‘xanh’ với số lượng lớn hơn 200.

f/ Cho biết Tenkh, Tenmh của những khách hàng có giới tính là ‘Nam’ đã bán mặt
hàng màu ‘đỏ’ và mua mặt hàng màu ‘xanh’ với số lượng trong khoảng từ 100 đến
200

g/ Cho biết mã và tên những mặt hàng nào chưa được bán ra.
9) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu như sau:

LOAISP(MALOAI, TENLOAI)
SANPHAM(MASP, TENSP, DVT, NHASX, MALOAI)
DAILY(MADL, TENDL, DIACHI)
PHANPHOI(MAPP, MASP, MADL, NGAYPP, SOLUONG)
Diễn giải:

– Quan hệ SANPHAM gồm các thuộc tính MASP (mã sản phẩm), TENSP (tên sản

phẩm), DVT (đơn vị tính), NHASX (nhà sản xuất), MALOAI (mã loại)

– Quan hệ LOAISP gồm các thuộc tính: MALOAI (mã loại), TENLOAI (tên loại)

– Quan hệ DAILY gồm các thuộc tính: MADL (mã đại lý), TENDL (tên đại lý),

DIACHI (địa chỉ)

– Quan hệ PHANPHOI gồm các thuộc tính MASP (mã sản phẩm), MADL (mã đại

lý), NGAYPP (ngày phân phối), SOLUONG (số lượng)

– Các thuộc tính khóa chính được gạch dưới

Hãy dùng các phép toán đại số quan hệ trả lời các câu hỏi sau:

a/ Liệt kê mã và tên của những đại lý có địa chỉ ở ‘VUNG TAU’
b/ Mã và tên những sản phẩm nào thuộc loại ‘Nước giải khát’ được sản xuất bởi nhà
sản xuất có tên là ‘Cty ABC’
c/ Tên những đại lý nào được phân phối sản phẩm có tên ‘Sữa chua vinamilk’ trong
ngày ‘12/03/2010’
d/ Tên những đại lý nào được phân phối cả 2 sản phẩm là: ‘X’ và ‘Y’
e/ Tên những sản phẩm nào không phân phối cho những đại lý ở ‘TPHCM’
f/ Tên những sản phẩm nào được phân phối cho tất cả các đại lý ở ‘VUNG TAU’
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CHƯƠNG 4

NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL

SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ hỏi đáp có cấu trúc cho
phép người sử dụng có thể khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn các thông tin cần thiết
trong cơ sở dữ liệu.

Bản gốc của ngôn ngữ này là ngôn ngữ SEQUEL (Structured English QUEry
Language) của IBM giới thiệu từ năm 1975-1976. Năm 1978-1979 SEQUEL được cải
tiến và đổi tên thành SQL. Năm 1986 Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI) đã công

nhận và chuẩn hóa ngôn ngữ SQL và sau đó Tổ chức Tiêu chuẩn Thế giới đã công

nhận ngôn ngữ này. Đó là chuẩn SQL_86 hoặc SQL1. Tới nay SQL đã qua nhiều lần
chuẩn hóa lại để mở rộng các phép toán và tăng cường khả năng bảo mật và tính toàn

vẹn dữ liệu.

Ngôn ngữ SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, chuẩn mực điển hình và dễ sử dụng. Do

vậy hiện nay rất nhiều sản phẩm phần mềm đều được cài đặt SQL như MS Access,
Visual FoxPro, ORACLE, DB2,…

Các thuật ngữ trong CSDL quan hệ như quan hệ, thuộc tính, bộ, … được thay thế
bằng các thuật ngữ như bảng (table), cột (column), bản ghi (record) hoặc hàng (row).

4.1. Qui ước

Để trình bày cú pháp các câu lệnh SQL được gọn gàng và dễ hiểu, ở đây đưa ra
một số quy ước như sau:

Mục tiêu:

♦ Giới thiệu và mô tả các cú pháp tổng quát của các lệnh tạo kiến trúc
cơ sở dữ liệu, các lệnh truy vấn và cập nhật cơ sở dữ liệu.

♦ Xây dựng được cấu trúc của cơ sở dữ liệu như tạo các bảng dữ liệu và

các quan hệ giữa các bảng bằng các lệnh tạo kiến trúc cơ sở dữ liệu
của ngôn ngữ SQL.

♦ Thực hiện được việc cập nhật dữ liệu, tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ
liệu.
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– Các biến cú pháp tức là các thành phần ngôn ngữ mà người sử dụng phải điền cụ
thể vào khi viết lệnh sẽ được viết trong cặp dấu < >

– Các thành phần tùy chọn tức là có thể có hoặc không được viết trong cặp dấu
ngoặc vuông [ ]

– Việc lựa chọn một trong các khả năng được thể hiện bởi dấu xổ đứng |

– Thành phần bắt buộc phải chọn trong danh sách được viết trong cặp dấu móc {}

– Giá trị mặc định được viết bởi dấu gạch chân.

– Lệnh SQL có thể được viết trên nhiều dòng nhưng các từ khóa, tên hàm, tên

thuộc tính, tên bảng, tên đối tượng thì không được phép viết tách xuống hàng.

4.2. Các lệnh khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu

4.2.1. Lệnh tạo cấu trúc bảng
Câu lệnh tạo bảng có cú pháp như sau:

CREATE TABLE <tên_bảng>
(<tên cột > <kiểu dữ liệu > [null | not null],
[constraint <tên ràng buộc khóa chính> primary key (khóa chính)],
[constraint <tên ràng buộc khóa ngoại> foreign key (khóa ngọai) references
<bảng>])

Trong đó:

– <tên_bảng>: là chuỗi ký tự bất kỳ không có ký hiệu trống và không trùng với các
từ khóa.

– <tên_cột>: là chuỗi ký tự bất kỳ không chứa ký hiệu trống, trong một bảng tên

cột là duy nhất.Thứ tự các cột trong bảng là không quan trọng.

– not null: không lấy giá trị rỗng (null), thuộc tính khóa chính bị ràng buộc not
null.

– Khi muốn tạo ngay khóa chính và khóa ngoại từ câu lệnh tạo bảng ta có thể sử
dụng từ khóa Primary key (<khóa chính>) để khai báo khóa chính của bảng. Dùng

Foreign key (<khóa ngoại>) để khai báo khóa ngoại cho bảng.

– Kiểu dữ liệu (Data type): Qui định kiểu dữ liệu mà cột sẽ lưu trữ bên trong bảng.
Sau đây là bảng mô tả các kiểu dữ liệu cơ sở trong Microsoft SQL Server:

Ký hiệu Kiểu dữ
liệu

Số
byte Diễn giải

Bit Integer 1
Kiểu dữ liệu bit có giá trị 0 hay 1. 0 là FALSE
và 1 là TRUE.
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BigInt Integer 8

Kiểu dữ liệu số nguyên có giá trị từ -263 đến
263 – 1, thông thường khi cần lưu trữ dữ liệu có
dạng số nguyên thật lớn thì nên dùng kiểu dữ
liệu bigint

Int Integer 4

Kiểu dữ liệu số nguyên có giá trị từ
n-2,147,483,648 đến 2,147,483,647, thông
thường khi cần lưu trữ dữ liệu dạng số nguyên
không lớn lắm thì ta nên dùng kiểu dữ liệu int.

SmallInt Integer 2

Kiểu dữ liệu số nguyên có giá trị từ -32,768 đến
32,767, thông thường khi cần lưu trữ dữ liệu
dạng số nguyên vừa và nhỏ thì ta nên dùng kiểu
dữ liệu smallint.

TinyInt Integer 1
Kiểu dữ liệu số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.
thông thường khi cần lưu trữ dữ liệu dạng số
nguyên nhỏ thì ta nên dùng kiểu dữ liệu tinyint.

Decimal hoặc
Numeric

Decimal
Numeric

Varies
 Kiểu dữ liệu số từ -1038 – 1 đến 1038 – 1

Money Money 8 Kiểu dữ liệu từ -263 đến 263 thêm vào đó 4 số lẻ

SmallMoney Money 4
Kiểu dữ liệu tiền từ -214,748.3648 đến
214,748.3647

Float
Approxima
te Numeric

Varies
Kiểu dữ liệu số từ: -1.79E+308 đến 1.79E+308

DateTime
Date/
Time

8
Kiểu dữ liệu ngày tháng xuất hiện đầu tiên trong
SQL server 7.0 cho phép có giá trị null, có giá
trị từ January 1, 1753 đến December 31, 9999

SmallDatetime
Date/
Time

4
Kiểu dữ liệu ngày tháng xuất hiện đầu tiên trong
SQL server 7.0 cho phép có giá trị null, có giá
trị từ January 1, 1900 đến December 31, 2079

Cursor
Kiểu số đặc
biệt 1

Con trỏ đến cursor, trong khi trỏ đến chúng
nhận một byte, khả năng trỏ đến phụ thuộc vào
số lượng mẫu tin trong bảng

Unique
Identity

Số đặc biệt
(binary)

16
Nhận dạng toàn cục duy nhất theo không gian
và thời gian

Char  Character Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Non – Unicode với chiều dài
cố định, chiều dài cho phép là 8000 ký tự.

Varchar C   Character Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Non – Unicode với chiều dài
biến đổi, chiều dài cho phép là 8000 ký tự.

Nchar Unicode Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Unicode với chiều dài cố
định, chiều dài cho phép là 4000 ký tự.



Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL 51

Nvarchar Unicode Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Unicode với chiều dài biến
đổi, chiều dài cho phép là 4000 ký tự.

Text C   Character Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Non – Unicode với không
gian chứa 8 kb số trang, chiều dài cho phép là
2,147,483,647 ký tự.

Ntext Unicode Varies
Kiểu dữ liệu ký tự Non – Unicode với không
gian chứa 8kb số trang, chiều dài biến đổi cho
phép 1,073,741,823 ký tự.

Binary Binary Varies
Dữ liệu nhị phân có chiều dài cố định tối đa
8000 bytes

XML XML
XML là một kiểu dữ liệu được sử dụng để lưu
trữ các tài liệu XML. Mỗi dòng dữ liệu có thể
lưu trữ lên đến 2GB dữ liệu XML.

Ví dụ 4.1: Viết lệnh tạo các bảng

CREATE TABLE KHOA
(    MAKHOA char(2) not null,

 TENKHOA nvarchar(50) not null,
constraint PK_KHOA primary key (MA_KHOA)

)
CREATE TABLE MONHOC
(    MAMH char(8) not null,

TENMH nvarchar(50) not null,
SOTC INT,
constraint PK_MONHOC primary key (MA_MH)

)
CREATE TABLE LOP
(   MALOP char(8) not null,
    TENLOP nvarchar(50) not null,
    MAKHOA char(2) not null,
    constraint PK_LOP  primary key (MALOP),

constraint FK_LOP_KHOA foreign key(MAKHOA) references
KHOA(MAKHOA)

)
CREATE TABLE SINHVIEN
( MASV  char(10) not null,
    HOTEN nvarchar(30) not null,
    NGAY_SINH  datetime,
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DCHI nvarchar(30),
    GIOITINH nvarchar(5),
    MALOP char(8),

constraint PK_SINHVIEN primary key (MASV),
constraint FK_SINHVIEN_LOP foreign key(MALOP) references

LOP(MALOP)
)
CREATE TABLE KETQUA
(   MASV char(10) not null,
    MAMH char(8) not null,
    LANTHI  char(1) not null,
    DIEM int,
    constraint PK_KETQUA primary key (MASV, MAMH, LANTHI),

constraint FK_KETQUA_SINHVIEN foreign key(MASV) references
SINHVIEN(MASV),

constraint FK_KETQUA_MONHOC foreign key(MAMH) references
MONHOC(MAMH)

)

4.2.2. Lệnh hủy bỏ một bảng

Lệnh hủy bỏ bảng có chức năng hủy bỏ cấu trúc và toàn bộ dữ liệu có trong bảng

Cú pháp: DROP TABLE <tên bảng>

Ví dụ 4.2: DROP TABLE KETQUA

 DROP TABLE LOP

4.2.3. Lệnh sửa đổi trúc bảng

Lệnh sửa đổi cấu trúc bảng dùng để:

– Thêm cột vào bảng:

ALTER TABLE <tên_bảng>
ADD COLUMN <tên_cột> <kiểu_dữ_liệu>

– Hủy bỏ cột của bảng

ALTER TABLE <tên_bảng>
DROP COLUMN <tên_cột>

– Mở rộng độ dài của cột

ALTER TABLE <Tên_bảng>
ALTER COLUMN <Tên_cột> <Kiểu_dữ_liệu_mới>

– Thêm ràng buộc toàn vẹn trên bảng
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ALTER TABLE <Tên_bảng> ADD

CONSTRAINT <Ten_RBTV> <RBTV>

– Xóa ràng buộc toàn vẹn trên bảng

ALTER TABLE <Tên_bảng> DROP <Tên_RBTV>

Ví dụ 4.3:

– Thêm cột ghi chú vào bảng SINHVIEN

ALTER TABLE SINHVIEN

add ghichu nvarchar(100)

– Thêm khóa chính cho bảng KHOAHOC

ALTER TABLE KHOA

add primary key (makhoa)

hoặc
ALTER TABLE KHOA

add constraint PK_KHOA primary key (MAKHOA)

– Thêm khóa ngoại cho bảng LOPHOC

ALTER TABLE LOP

add foreign key (makhoa) references KHOA(makhoa)

hoặc add constraint FK_LH_KH foreign key (makhoa) references

KHOA(makhoa)

– Xóa ràng buộc FK_DT_KH của LOPHOC

ALTER TABLE LOPHOC

drop constraint FK_LH_KH

4.3. Các lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu
Các lệnh truy vấn dữ liệu được dùng để khai thác, rút trích dữ liệu từ CSDL. Cấu

trúc đơn giản nhất của lệnh truy vấn trong ngôn ngữ SQL là khối SELECT được miêu

tả về cú pháp như một khối select – from – where

Một cách tổng quát khối SELECT bao gồm 3 mệnh đề chính:
Select: Xác định nội dung của các cột cần đưa ra kết quả
From: Xác định các bảng cần lấy thông tin ra
Where: Xác định các bản ghi thỏa yêu cầu chọn lọc để đưa ra kết quả

Ngoài ra, khối select – from – where còn được bổ sung thêm các mệnh đề group
by, having, order by, các hàm mẫu … dùng để tìm kiếm thông tin trong CSDL.
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Cú pháp tổng quát của câu lệnh như sau:
SELECT [* | DISTINCT] <danh_sách_cột>
FROM <danh_sách_bảng>
[WHERE <biểu_thức_điều_kiện>]
[GROUP BY <danh_sách_tên_nhóm>]
[HAVING <biểu_thức_điều_kiện_nhóm>]
[ORDER BY {tên_cột_thứ_tự | số_thứ_tự_cột | biểu thức] } [ASC | DESC]

Trong đó:
– “Danh_sách_cột” là danh sách các cột thể hiện thông tin kết quả mà ta muốn tìm

kiếm, các cột có thể là các thuộc tính có từ các bảng dữ liệu hoặc là kết quả từ một
biểu thức tính toán. Ký tự “*” được dùng khi muốn lấy tất cả các cột có được từ các
bảng dữ liệu khai báo sau từ khóa FROM. Từ khóa DISTINCT được dùng để lấy
thông tin các dòng dữ liệu không trùng nhau khi kết quả tìm kiếm trả về nhiều dòng dữ
liệu trùng nhau.

– “Danh_sách_bảng” là danh sách các bảng dữ liệu có chứa các thông tin kết quả
cần tìm kiếm.

– “Biểu_thức_điều_kiện” là biểu thức chứa các điều kiện lọc dữ liệu thỏa mãn

thông tin cần tìm kiếm từ các bảng dữ liệu. Các dòng dữ liệu nào thỏa mãn biểu thức
điều kiện thì được lọc ra, dòng dữ liệu nào không thỏa mãn biểu thức điều kiện thì

không được lọc ra.

– “Danh_sách_tên_nhóm” là tên các cột được chọn làm nhóm nếu thông tin kết
quả yêu cầu thể hiện theo từng nhóm loại đó.

– “Biểu_thức_điều kiện_nhóm” là biểu thức chứa các điều kiện cần lọc sau khi đã

gom thành nhóm.

Lệnh SQL có thể được viết trên nhiều dòng và tùy phần mềm cài đặt kết thúc câu
lệnh có thể là dấu chấm phẩy (;). Các từ khóa, tên hàm, tên thuộc tính, tên bảng, tên

đối tượng thì không được phép tách xuống dòng và chữ in hoa hay chữ thường là như
nhau.

Các từ khóa SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

nếu có trong câu lệnh thì phải có trật tự trước sau như cách viết cú pháp trên.

Các ví dụ sau đây sẽ cho chúng ta rõ thêm từng phần của cú pháp trên. Cơ sở dữ
liệu dùng minh họa trong các ví dụ trong chương này là cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

(xem phần phụ lục).
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4.3.1. Tìm kiếm theo câu hỏi đơn giản
4.3.1.1. Tìm kiếm không điều kiện

Trước hết chúng ta làm quen với các câu hỏi chỉ liên quan tới một bảng. Trong
mệnh đề SELECT có danh sách chiếu. Danh sách này xác định tên các cột cần có
trong bảng kết quả. Cơ sở dữ liệu dùng làm ví dụ xem phần phụ lục.

Ví dụ 4.4: Cho CSDL quản lý sinh viên (xem phần phụ lục)

Hãy cho biết danh sách các lớp học (bao gồm tất cả các thông tin về lớp học như mã

lớp, tên lớp, mã khoa)

SELECT MALOP, TENLOP, MAKHOA

FROM LOP

Khi cần lấy thông tin về tất cả các cột của bảng chúng ta có thể sử dụng dấu sao (*)
thay cho việc liệt kê các tên cột của bảng. Câu lệnh trên tương đương với câu lệnh:

SELECT * FROM LOPHOC

Kết quả của câu lệnh là một bảng như sau:
MALOP TENLOP MAKHOA

27THTH1 Trung cấp tin học 1 khóa 27 TH
27THTH2 Trung cấp tin học 2 khóa 27 TH
07CDTH Cao đẳng tin học khóa 07 TH
08CDTH1 Cao đẳng tin học 1 khóa 08 TH
08CDTH2 Cao đẳng tin học 2 khóa 08 TH
27THTP1 Trung cấp thực phẩm 1 khóa 27 TP
27THTP2 Trung cấp thực phẩm 2 khóa 27 TP
08CDHH Cao đẳng hóa học khóa 08 HH
09CDDT Cao đẳng điện tử khóa 09 DT
09CDSH Cao đẳng sinh học khóa 09 SH

Ví dụ 4.5: Cho biết danh sách mã số lớp học của tất cả các lớp

           SELECT MALOP

           FROM LOP

Kết quả của câu lệnh là một bảng như sau:

MALOP

27THTH1

27THTH2

07CDTH

08CDTH1

08CDTH2

27THTP1

27THTP2

08CDHH

09CDDT

09CDSH
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Khi chúng ta muốn tên các cột dùng sau SELECT dễ đọc hơn ta có thể thay bằng
một tên mới dùng với từ khóa AS (hoặc có thể không dùng từ khóa AS)

Ví dụ 4.6:

       SELECT MALOP AS LOP

           FROM LOP

Hoặc

SELECT MALOP LOP

FROM LOP

Kết quả là bảng dữ liệu sau:

Ngoài ra danh sách chiếu sau mệnh đề SELECT có thể là biểu thức tính toán theo
công thức hay biểu thức bất kỳ dựa trên giá trị của các cột trên từng bản ghi của bảng.

Ví dụ 4.7:

Cho bảng SINHVIEN như sau:

MA_HV HO_SV TEN_SV DIA_CHI NGAY_SINH LOP

3001110011 Đỗ Thị Oanh
25 Hoàng Hoa
Thám Q1
TP.HCM

15/10/1986 11CDTH1

3001110333 Trần Xuân Nhật 15 Lê Văn Sỹ
Q3 TPHCM

12/08/1985 11CDTH1

3001110071 Nguyễn Quang

26 Lê Trọng
Tấn
Q.Tân Phú
TPHCM

02/01/1982 11CDTH1

Liệt kê danh sách tất cả sinh viên, thông tin cần liệt kê gồm mã số sinh viên, họ
tên sinh viên

SELECT MA_HV, HO_SV + ‘ ’ + TEN_SV as HOTEN_SV

FROM SV

MALOP

27THTH1

27THTH2

07CDTH

08CDTH1

08CDTH2

27THTP1

27THTP2

08CDHH

09CDDT

09CDSH
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Với ví dụ trên HOTEN_SV được ghép lại từ phép cộng của HO_SV,  ‘ ‘ và TEN_SV.
HO_SV và TEN_SV được cách nhau một ký tự trắng.

Bảng kết quả như sau:
MA_HV HOTEN_SV
3001080011 Nguyễn Hoàng Oanh
3001080333 Trần Xuân Nhật
3001080071 Nguyễn Minh Quang

Trường hợp kết quả tìm kiếm trả về nhiều dòng dữ liệu trùng nhau ta sử dụng từ
khóa DISTINCT để lấy các dòng dữ liệu chỉ xuất hiện một lần trong bảng kết qủa.

Ví dụ 4.8:

Cho biết lớp học của các sinh viên

SELECT DISTINCT LOP

FROM SINHVIEN

Câu lệnh này trả về bảng dữ liệu sau:

4.3.1.2. Tìm kiếm với điều kiện đơn giản
Trong nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần chọn ra những bộ giá trị của bảng thỏa

mãn điều kiện nào đó.

Mệnh đề WHERE với cú pháp WHERE <biểu_thức_điều kiện> cho phép thực
hiện điều đó. Ở đây <biểu_thức_điều kiện> là một biểu thức mà kết quả là một giá trị
lôgic hoặc đúng (True) hoặc sai (False). Đây là sự cài đặt của phép chọn trong đại số
quan hệ.

Ví dụ 4.9: Tìm ngày sinh và địa chỉ của sinh viên có tên là: ‘Nguyễn Thị Lan’
SELECT NGSINH, DCHI

FROM SINHVIEN

WHERE  HOTEN= ‘Nguyễn Thị Lan’

Kết quả là bảng gồm 1 dòng thỏa điều kiện

NGSINH DCHI
12/03/1978 TPHCM

4.3.1.3. Tìm kiếm có xử lý xâu ký tự
Trong SQL sử dụng ký hiệu ‘%’ để thay thế cho một chuỗi con, dấu phân cách

‘_’ để thay thế cho một ký tự.

LOP
08CDTH1
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A%B: chuỗi ký tự bất kỳ bắt đầu bằng chữ A và kết thúc bằng chữ B

%A: chuỗi ký tự bất kỳ có ký tự kết thúc là A

A_B: chuỗi gồm 3 ký tự có ký tự thứ hai là bất kỳ

A_: chuỗi gồm 2 ký tự có ký tự đầu là A

Ví dụ 4.10: Cho biết danh sách các sinh viên họ Nguyễn

SELECT *

FROM SINHVIEN

WHERE  HOTEN LIKE ‘Nguyễn%’

4.3.1.4. Tìm kiếm nhờ sử dụng IN và BETWEEN

Ví dụ 4.11: Cho biết danh sách kết quả điểm thi của các sinh viên có điểm thi môn
‘CSDL’ lần 1 từ 5 đến 7

SELECT *

FROM KETQUA

WHERE  LANTHI = 1 AND MAMH = ‘CSDL’ AND (DIEM BETWEEN 5
AND 7)

Kết quả trả về là bảng dữ liệu sau

MASV MAMH LANTHI DIEM
SV08 CSDL 1 6

Ví dụ 4.12: Cho biết danh sách các sinh viên và kết quả thi của các sinh viên có thi

một trong các môn ‘CSDL’,’CTDL’

SELECT DISTINCT MASV, MAMH, LANTHI, DIEM

FROM KETQUA

WHERE  MAMH IN (‘CSDL’, ‘CTDL’)

Kết quả trả về là bảng dữ liệu sau:

4.3.1.5. Tìm kiếm có thực hiện công thức tính toán

Câu lệnh SELECT không chỉ thực hiện việc trích thông tin từ các cột riêng lẻ của
bảng mà có thể thực hiện tính toán theo công thức hay biểu thức bất kỳ dựa trên giá trị
các cột trên từng bản ghi của bảng.

MASV MAMH LANTHI DIEM
SV04 CTDL 1 4
SV08 CSDL 1 6
SV04 CTDL 2 7
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Ví dụ 4.13: Cho biết kết quả thi lần 1 môn CSDL của các sinh viên (mã sinh viên,

điểm và điểm nhân hệ số 2)
SELECT MASV, DIEM, DIEM*2 as ‘DIEM HE SO’
FROM KETQUA

WHERE MAMH = ‘CSDL’ and LANTHI = 1

Bảng dữ liệu kết quả như sau

MASV DIEM DIEM HE SO
SV08 6 12

4.3.1.6. Tìm kiếm có sắp xếp thứ tự - Mệnh đề ORDER BY
SQL hỗ trợ mệnh đề ORDER BY để sắp xếp kết quả tìm được. Có thể sắp xếp

theo thứ tự tăng dần (với từ khóa ASC - Viết tắt của ASCending - mặc định là ASC)

hoặc giảm dần (DESCending) theo giá trị cột. Trước hết các bản ghi được xếp theo thứ
tự của cột thứ nhất, các bản ghi có cùng giá trị ở cột 1 sẽ được sắp xếp theo thứ tự cột
thứ 2, các bản ghi có cùng giá trị ở cả 2 cột 1 và 2 sẽ được xếp theo cột thứ 3 v.v...

Ví dụ 4.14: Liệt kê danh sách tất cả sinh viên, sắp xếp tăng dần theo họ tên sinh viên,

nếu trùng tên thì sắp giảm dần theo ngày sinh

SELECT * FROM SINHVIEN

ORDER BY HOTEN ASC, NGSINH DESC

4.3.2. Các hàm thư viện
Trong SQL có các hàm mẫu gồm count, max, min, sum, avg.

Riêng hàm count khi có đối số là ‘*’ có nghĩa là đếm số bản ghi thỏa yêu cầu tìm kiếm
mà không cần quan tâm tới bất kỳ một cột nào

– SUM(<thuộc tính>): tính tổng giá trị của <thuộc tính> của các bộ trong một bảng

– MAX(<thuộc tính>): tính giá trị lớn nhất của <thuộc tính> của các bộ trong một
bảng

– MIN(<thuộc tính>): tính giá trị nhỏ nhất của <thuộc tính> của các bộ trong bảng

– AVG(<thuộc tính>): tính giá trị trung bình của <thuộc tính> của các bộ trong
bảng

– COUNT(* | <thuộc tính > | distinct <thuộc tính>): đếm các bộ trong bảng

Chú ý: không được dùng lồng nhau các hàm trên.

Ví dụ 4.15: Cho biết số lần thi môn ‘CTDT’ của sinh viên có mã số = ‘SV04’
SELECT COUNT(*) AS SOLANTHI
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FROM KETQUA

WHERE MASV= ‘SV04’ AND MAMH = ‘CTDT’

Bảng kết quả như sau:

SOLANTHI
2

Ví dụ 4.16: Cho biết số điểm cao nhất, điểm thấp nhất đạt được của các sinh viên thi

lần 1 môn ‘TCC’

SELECT MAX(DIEM) as ‘DIEM CAO NHAT’,

MIN(DIEM) as ‘DIEM THAP NHAT’

FROM KETQUA

WHERE MAMH = ‘TCC’ AND LANTHI = 1

Bảng kết quả như sau:

DIEM CAO NHAT DIEM THAP NHAT
8 3

4.3.3. Tìm kiếm nhờ mệnh đề GROUP BY
Hàm gom nhóm được áp dụng trên các nhóm bộ có cùng thuộc tính trong quan

hệ, mỗi nhóm bao gồm tập hợp các bộ có cùng giá trị trên các thuộc tính gom nhóm.

Lưu ý: Sử dụng mệnh đề GROUP BY để chỉ ra các thuộc tính gom nhóm, các

thuộc tính trong mệnh đề SELECT nằm ngoài một hàm thư viện thì phải xuất hiện

trong mệnh đề GROUP BY.

Cú pháp trong SQL

SELECT < (các) thuộc tính [các hàm kết hợp]>

FROM < bảng 1 >, < bảng 2 >, …
WHERE < điều kiện chọn >

GROUP BY < ( các ) thuộc tính gom nhóm >

[HAVING < điều kiện trên nhóm > ]

– Mệnh đề HAVING lấy các giá trị của hàm gom nhóm chỉ trên những nhóm nào

thỏa mãn điều kiện nhất định.

– Mệnh đề HAVING dùng để chỉ điều kiện lọc trên các nhóm không phải điều kiện
lọc trên từng bộ.

– Điều kiện trong mệnh đề HAVING được thực hiện sau khi gom nhóm các bộ.

– SQL xử lý câu truy vấn chứa mệnh đề GROUP BY và HAVING theo cách như
sau:
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+ Chọn tất cả các dòng thỏa mãn điều kiện được chỉ ra trong mệnh đề WHERE.

+ Từ các dòng này hình thành các nhóm tương ứng với mệnh đề GROUP BY.

+ Bỏ qua tất cả các nhóm không thỏa mãn điều kiện trong mệnh đề HAVING.

+ Áp dụng các hàm thư viện cho mỗi nhóm.

+ Rút trích các giá trị đối với các cột và hàm kết hợp được liệt kê trong mệnh đề
SELECT.

Ví dụ 4.17: Liệt kê danh sách tên lớp và số lượng sinh viên trong từng lớp.
SELECT TENLOP, COUNT(*) AS SISO

FROM  SINHVIEN, LOP

WHERE SINHVIEN.MALOP=LOP.MALOP

GROUP BY TENLOP

Kết quả trả về là bảng dữ liệu sau:
TENLOP SISO

Trung cấp tin học 1 khóa 27 2
Trung cấp tin học 2 khóa 27 1
Cao đẳng tin học khóa 07 3
Cao đẳng tin học 1 khóa 08 2
Cao đẳng tin học 2 khóa 08 3
Trung cấp thực phẩm 1 khóa 27 2
Trung cấp thực phẩm 2 khóa 27 3
Cao đẳng hóa học khóa 08 1
Cao đẳng điện tử khóa 09 1
Cao đẳng sinh học khóa 09 1
Cao đẳng thực phẩm khóa 09 1

Ví dụ 4.18: Liệt kê danh sách tên lớp có số lượng sinh viên ít nhất là 3.

SELECT TENLOP

FROM  SINHVIEN, LOP

WHERE SINHVIEN.MALOP=LOP.MALOP

GROUP BY TENLOP

HAVING COUNT(*)>=3

Kết quả như sau:
TENLOP

Cao đẳng tin học khóa 07
Cao đẳng tin học 2 khóa 08
Trung cấp thực phẩm 2 khóa 27
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4.3.4. Truy vấn lồng (truy vấn con)
Trong nhiều trường hợp ta phải tìm kiếm thông tin qua nhiều bước, kết quả của

bước trước được sử dụng trong biểu thức của câu truy vấn tiếp theo, rồi kết quả này lại
có thể được sử dụng trong câu truy vấn tiếp theo nữa. Ngôn ngữ SQL với câu lệnh
SELECT cho phép lấy ngay kết quả câu truy vấn để xây dựng biếu thức điều kiện cho
một câu hỏi khác. Câu hỏi trung gian đó được gọi là câu hỏi con (SubQuery). Câu hỏi
con phải được bao trong cặp dấu ngoặc trong biểu thức của câu hỏi chính.

Truy vấn lồng (SubQuery) là một trong những ưu điểm nổi bật của ngôn ngữ SQL.

Các mệnh đề thường được sử dụng với truy vấn con:

– IN / NOT IN

+ Cú pháp:    <biểu thức>[not] IN (<truy vấn con>)

+ Ví dụ 4.19: Cho biết họ tên các sinh viên chưa có điểm môn học nào

SELECT  HOTEN

FROM  SINHVIEN

WHERE MASV NOT IN ( SELECT DISTINCT MASV

FROM  KETQUA)

– Mệnh đề ANY

+ Cú pháp:  <biểu thức><phép toán so sánh> ANY (<truy vấn con>).

+ Ví dụ 4.20: Cho biết họ tên các sinh viên đã có điểm thi môn CSDL

SELECT HOTEN

FROM SINHVIEN

WHERE  MASV = ANY ( SELECT MASV

FROM KETQUA

WHERE  MAMH = ‘CSDL’)

– Mệnh đề SOME  (tương tự như ANY).

– Mệnh đề ALL.

+ Cú pháp: <biểu thức><phép toán so sánh> ALL (<truy vấn con>).

+ Ví dụ 4.21: Cho biết tên các môn học có số tín chỉ lớn nhất

SELECT TENMH

FROM  MONHOC

WHERE SOTC >= ALL ( SELECT SOTC

FROM MONHOC)
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– Kiểm tra sự tồn tại [NOT]EXISTS

+ Cấu trúc:  [NOT]EXISTS (<truy vấn con>).

+ Ví dụ 4.22: Cho biết họ tên những sinh viên chưa có điểm môn học nào.

SELECT   HOTEN

FROM  SINHVIEN

WHERE NOT EXISTS ( SELECT *

FROM  KETQUA

WHERE KETQUA.MASV = SINHVIEN.MASV)

4.4. Các lệnh cập nhật dữ liệu

4.4.1. Lệnh thêm bản ghi

Để thêm vào bảng các bộ giá trị, SQL cung cấp lệnh với cú pháp sau:

INSERT INTO <tên_bảng> (<danh_sách_tên_cột>)
VALUES (<các_giá_trị>) [<câu_hỏi_con>]

Trong đó:
– <danh_sách_tên_cột> : là các thuộc tính có trong bảng cần thêm bộ giá trị vào.

Tên thuộc tính khóa chính và thuộc tính khoá ngoại phải có mặt trong danh sách tên

cột của lệnh INSERT INTO

– <các_giá_trị> : là các giá trị tương ứng theo thứ tự các thuộc tính đã nêu trong

danh_sách_tên_cột. Ngoài ra, các giá trị còn phải phù hợp với các ràng buộc toàn vẹn
định nghĩa trên quan hệ, trong đó có RBTV về khóa chính, khóa ngoại và miền giá trị.

– <câu_hỏi_con>: là truy vấn được thực hiện từ lệnh SELECT để cho kết quả là
một bảng có các thuộc tính theo thứ tự trong danh_sách_tên_cột. Khi sử dụng
câu_hỏi_con này thì ta thêm được vào bảng dữ liệu được chỉ ra sau mệnh đề INSERT
INTO các bộ giá trị là kết quả trả về của câu truy vấn từ câu_hỏi_con này.

Ví dụ 4.23: Thêm một bộ giá trị vào bảng SINHVIEN
INSERT INTO SINHVIEN(masv,hoten,ngsinh,dchi,gioitinh,malop)

VALUES (‘SV21’, ‘Hoa Anh Đào’, ‘5/15/1985’, ‘LONG AN’, ‘Nữ’,
’08CDTH1’)

Thêm nhiều bộ vào quan hệ và các bộ này là kết quả lấy từ một câu truy vấn.

Ví dụ 4.24:

CREATE TABLE SV_CAODANGK07

( MASV char(12),

HOTEN varchar(30)  )
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INSERT INTO SV_CAODANGK07

SELECT MASV, HOTEN

FROM SINHVIEN, LOP

WHERE SINHVIEN.MALOP=LOP.MALOP

AND TENLOP='Cao đẳng tin học khóa 07'

4.4.2. Lệnh xóa bản ghi

Việc loại bỏ một dòng dữ liệu khỏi một bảng trong cơ sở dữ liệu được thực hiện
bởi câu lệnh SQL với cú pháp như sau:

DELETE FROM <tên_bảng>
[WHERE <biểu_thức_điều_kiện>]

Các dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện sau WHERE sẽ bị xóa khỏi bảng.

Nếu không có mệnh đề WHERE thì tất cả các dòng dữ liệu trong bảng đều bị xóa.

Ví dụ 4.25: Xóa khỏi danh sách SINHVIEN sinh viên có mã số HV1
DELETE  FROM SINHVIEN

WHERE MASV = “SV01’

4.4.3. Lệnh sửa đổi dữ liệu

Lệnh sửa đổi các giá trị của các dòng dữ liệu trong bảng của CSDL theo một điều
kiện nào đó.

Cú pháp tổng quát là:

UPDATE <tên_bảng>
SET <tên_cột> = <biểu_thức>,…]
[WHERE <biểu thức điều kiện>]

Ví dụ 4.26: Cộng 1 điểm khuyến khích cho các học viên thi lần 1 đạt điểm > 5

UPDATE  KETQUA

SET DIEM=DIEM + 1

WHERE LANTHI =1 AND DIEM > 5

Ví dụ 4.27: Cộng 1 điểm môn ‘Cơ sở dữ liệu’ cho tất cả các sinh viên

UPDATE KETQUA SET DIEM=DIEM +1

WHERE MAMH= ( SELECT MAMH FROM MONHOC

WHERE TENMH=' Cơ sở dữ liệu ')
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TÓM TẮT CHƯƠNG 4

– SQL là từ viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ hỏi đáp có cấu
trúc cho phép người sử dụng có thể khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn các thông tin cần
thiết trong cơ sở dữ liệu.

– Lệnh tạo cấu trúc bảng:

CREATE TABLE <tên_bảng>
(<tên cột > <kiểu dữ liệu > [null | not null],
[constraint <tên ràng buộc khóa chính> primary key (khóa chính)],
[constraint <tên ràng buộc khóa ngoại> foreign key (khóa ngoại) references

<bảng>])

– Lệnh xóa bảng: DROP TABLE <tên_bảng>

– Lệnh hiệu chỉnh cấu trúc bảng: ALTER TABLE <tên_bảng>

– Cú pháp tổng quát của lệnh truy vấn như sau:

SELECT [* | DISTINCT] <danh_sách_cột>
FROM <danh_sách_bảng>
[WHERE <biểu_thức_điều_kiện>]
[GROUP BY <danh_sách_tên_nhóm>]

[HAVING <biểu_thức_điều_kiện_nhóm>]
[ORDER BY {tên_cột_thứ_tự | số_thứ_tự_cột | biểu thức] } [ASC | DESC]

– Lệnh thêm bộ giá trị vào bảng

INSERT INTO <tên_bảng> (<danh_sách_tên_cột>)
VALUES (<các_giá_trị>) [<câu_hỏi_con>]

– Lệnh xóa các bản ghi: DELETE FROM <tên_bảng>

[WHERE <biểu_thức_điều_kiện>]

– Lệnh cập nhật bảng:    UPDATE <tên_bảng>

SET <tên_cột> = <biểu_thức>,…]
  [WHERE <biểu thức điều kiện>]
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:

DS(sbd, hoten, ngaysinh, gioitinh, quequan).

SBD_PH(sbd, sophach).

DTM(sophach, diem).

Bảng các thuộc tính như sau:

Sbd Số báo danh
Hoten Họ và tên sinh viên
Ngaysinh Ngày sinh
Gioitinh Giới tính
Quequan Quê quán
Sophach Số phách
Diem Điểm thi môn học

Yêu cầu:

(1) Dùng lệnh CREATE TABLE tạo các bảng trên.

(2) Sử dụng câu lệnh INSERT INTO nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu trên.

(3) Dùng SQL trả lời các câu hỏi sau:
a/ Xóa sinh viên có số báo danh là 211.

b/ Cho biết họ tên, giới tính, ngày sinh của mỗi sinh viên.

c/ Cho biết họ tên, giới tính, ngày sinh của các sinh viên có điểm thi > 8.

d/ Cho biết những nữ sinh viên quê ở “bến tre” và có điểm > 5.

e/ Cho biết họ tên, ngày sinh, điểm thi của những sinh viên có giới tính là nam

quê ở “Hải Dương” và sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm.

f/ Cho biết họ tên, ngày sinh, điểm thi của những sinh viên có quê ở “Hải

Phòng” hoặc “Hưng Yên” và có điểm thi < 5 hoặc > 8. Danh sách đưa ra sắp xếp theo

chiều giảm dần của điểm.

g/ Cho biết họ tên của những sinh viên không đi thi.
h/ Cho biết số lượng sinh viên và điểm trung bình của các sinh viên ở mỗi tỉnh.

i/ Cho biết tổng số sinh viên nữ và điểm trung bình của các sinh viên nữ ở mỗi

tỉnh.

j/Tăng thêm 2 điểm cho các học sinh quê ở Sơn La.
2) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:

MATHANG(Mamh,Tenmh, Mau, DVT)
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KHACHHANG(Makh, Tenkh, Diachi, DT, Gioitinh)

MUABAN(Mamh, Makh, Muaban, NgayMB, Soluong, Dongia)

Bảng các thuộc tính như sau:
Tên tắt Diễn giải
Mamh Mã mặt hàng
Tenmh Tên mặt hàng
Mau Màu sắc của mặt hàng
DVT Đơn vị tính
Makh Mã khách hàng
Tenkh Tên khách hàng
Diachi Địa chỉ khách hàng
DT Điện thoại khách hàng
Gioitinh Giới tính

Muaban
Mua bán, trong đó mua thì ghi là
Mua, bán thì ghi là Bán

NgayMB Ngày mua hoặc bán
Soluong Số lượng
Dongia Đơn giá

Yêu cầu:
(1) Dùng lệnh CREATE TABLE tạo 3 bảng trên và chọn kiểu dữ liệu thích hợp cho

các cột.
(2) Nhập dữ liệu cho 3 bảng trên bằng câu lệnh INSERT INTO.
(3) Dùng SQL trả lời các câu hỏi sau:

a/ Cho biết Makh của các khách hàng đã bán hàng.
b/ Cho biết makh, tenkh, tenmh của những khách hàng đã bán mặt hàng có

mamh là ‘MH001’ hoặc ‘MH002’.
c/ Cho biết makh của những khách hàng đã bán mặt hàng màu đỏ với số lượng

> 100 trong quý năm 2003.
d/ Cho biết tên các khách hàng nam đã bán mặt hàng màu đen và mua mặt hàng

màu xanh với số lượng >100 và <200.
e/ Cho biết thông tin các khách hàng chưa tham gia mua bán lần nào.
f/ Cho biết thông tin các mặt hàng chưa được mua bán lần nào.
g/ Cho biết thông tin của các khách hàng, số lần mua, và số tiền đã mua có số

lần mua nhiều nhất và ít nhất trong tháng 1 năm 1999.
h/ Cho biết mamh, tenmh số lượng tồn kho của mỗi mặt hàng.

3) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:
NHANVIEN(MANV, HONV, TENNV, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, MA_NQL,

PHG)

PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NCHUC)
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DIADIEM(MAPHG, DDIEM)

THANNHAN(MA_NV, TENTN, PHAI, NGSINH, QUANHE)

DEAN(MADA, TENDA, DDIEM_DA, PHONG)

PHANCONG(MA_NV, SODA, THOIGIAN)

Bảng các thuộc tính như sau:

Tên tắt Diễn giải Miền giá trị
HONV Họ của nhân viên Chuỗi(15)

TENNV Tên của nhân viên Chuỗi(15)

MANV,MA_NV Mã số nhân viên Chuỗi(9)

NGSINH Ngày tháng năm sinh của nhân viên Date time

DCHI Địa chỉ nơi ở của nhân viên Chuỗi(30)

PHAI Giới tính Chuỗi(3)

LUONG Lương của nhân viên Số thực

MA_NQL Mã người quản lý Chuỗi(9)

TENPHG Tên phòng ban Chuỗi(15)

PHG, MAPHG Mã phòng ban Số nguyên

TRPHG Mã người trưởng phòng Chuỗi(9)

NG_NCHUC Ngày nhận chức trưởng phòng Date time

DDIEM Địa điểm của phòng ban Chuỗi(15)

TENTN Tên thân nhân của nhân viên Chuỗi(15)

QUANHE Mối quan hệ với nhân viên Chuỗi(8)

MADA, SODA Mã số đề án Số nguyên

TENDA Tên của đề án Chuỗi(15)

DDIEM_DA Địa điểm diễn ra đề án Chuỗi(15)

PHONG Mã số phòng ban phụ trách đề án Số nguyên

THOIGIAN
Thời gian tham gia đề án của một
nhân viên trong một tuần

Số thực

Yêu cầu:

(1) Dùng lệnh CREATE TABLE tạo các bảng và nhập liệu cho cơ sở dữ liệu trên.

(2) Dùng SQL trả lời các câu hỏi sau:
a/ Tìm những nhân viên làm việc ở phòng số 4.

b/ Tìm những nhân viên có mức lương trên 30.000.
c/ Tìm các nhân viên có mức lương > 25.000 ở phòng số 4 hoặc các nhân viên

có mức lương > 30.000 ở phòng số 5.

d/ Cho biết họ và tên của các nhân viên ở TPHCM.
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e/ Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên “Trần Thanh Nam ”.
f/ Với mỗi phòng ban cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng.

g/ Tìm những người trưởng phòng ở từng phòng ban.

h/ Tìm tên và địa chỉ của các nhân viên phòng “Nghiên cứu”.
i/ Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ.

j/ Với mỗi đề án ở “Hà nội” liệt kê các mã số đề án (MADA), mã số phòng ban

chủ trì đề án (PHONG), họ tên trưởng phòng cũng như đại chỉ và ngày sinh của người

đó.
k/ Với mỗi nhân viên cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý trực

tiếp của nhân viên đó.
l/ Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án và tổng số giờ làm việc một tuần của tất cả

các nhân viên tham gia đề án đó.
m/ Với mỗi nhân viên cho biết họ tên và số người thân của nhân viên đó.
n/ Với mỗi phòng ban liệt kê tên phòng ban và lương trung bình của những

nhân viên làm việc cho phòng ban đó.
o/ Cho biết danh sách những nhân viên (MANV, TENNV) có trên hai thân

nhân.

p/ Cho biết danh sách những nhân viên (MANV, TENNV) không có thân nhân.

4) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHACH(MAKH, HOTEN, DIACHI, DIENTHOAI)

HOADON(SOHD, NGAYLAPHD, NGAYBAN, MAKH)

DONGHOADON(SOHD, MAHANG, SLBAN)

HANG(MAHANG, TENHANG, DONGIA, DVT, MANHOM)

NHOM(MANHOM,TENNHOM)

Yêu cầu:

(1) Dùng lệnh CREATE TABLE tạo các bảng và nhập liệu cho cơ sở dữ liệu trên.

(2) Dùng SQL trả lời các câu hỏi sau:
a/ Danh sách các khách hàng đã mua hàng trong ngày d. Yêu cầu các thông tin

MAKH,HOTEN, ĐIACHI, ĐIENTHOAI.
b/ Danh sách các mặt hàng trong số hóa đơn (SOHĐ) là x. Yêu cầu các thông

tin MAHANG,TENHANG, SLBAN, ĐONGIA, THANHTIEN (THANHTIEN=
SLBAN*ĐONGIA;THANHTIEN là thuộc tính tự đặt).Yêu cầu sắp xếp tăng dần theo
cột TENHANG

c/ Danh sách các mặt hàng thuộc mã nhóm hàng là A có đơn giá cao nhất. Yêu

cầu các thông tin : MAHANG, TENHANG,ĐONGIA
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d/ Đếm số lượng mặt hàng của mỗi nhóm hàng. Yêu cầu các thông tin:
MANHOM,TENNHOM, SOLUONG.(trong đó SOLUONG là thuộc tính tự đặt)

e/ Danh sách các khách hàng đã mua các mặt hàng có mã nhóm hàng là A trong

ngày d. Yêucầu các thông tin MAKH, HOTEN, ĐIACHI, ĐIENTHOAI, TENHANG.

f/ Thống kê việc mua hàng trong năm 2002 của khách hàng có mã khách hàng

là Kh01 (theo từng hóa đơn). Yêu cầu các thông tin MAKH, HOTEN, SOHĐ,
TRIGIAHĐ trong đó TRIGIAHĐ là tổng số tiền trong một hóa đơn (TRIGIAHĐ là
thuộc tính tự đặt)

5) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau

TINH_TP(T_TP, DIENTICH, DANSO, TENTINH)

Mô tả: Một tỉnh (thành phố) có 1 mã số phân biệt với các tỉnh (thành phố) khác, và ta

biết được tên tỉnh, diện tích, dân số của tỉnh đó.
MIEN_TTP(T_TP,MIEN)

Mô tả: Một tỉnh (thành phố) sẽ xác định được miền (Bắc, Nam, Trung, Tây nguyên)

của tỉnh (thành phố) đó.
BIENGIOI(NUOC,T_TP)

Mô tả: Một nước sẽ có nhiều tỉnh (TP) nằm ở vùng biên giới, và 1 tỉnh có thể có giáp

ranh biên giới của nhiều nước.

LANGGIENG(T_TP,T_TP_LG)

Mô tả: Một tỉnh (TP) sẽ có nhiều tỉnh (TP) khác là láng giềng (nằm cạnh nhau).

Yêu cầu:

(1) Xác định khóa của các quan hệ, tạo bảng và nhập liệu cho cơ sở dữ liệu trên.

(2) Hãy trả lời câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL.

a/ Cho biết dân số cùng tên tỉnh của các tỉnh (TP) có diện tích > 7000km2.

b/ Cho biết dân số cùng tên tỉnh của các tỉnh miền Bắc.

c/ Cho biết mã các nước biên giới của các tỉnh miền Nam.

d/ Cho biết diện tích trung bình của các tỉnh (TP).

e/ Cho biết mật độ dân cư cùng với tên tỉnh (TP) của tất cả các tỉnh (TP).

f/ Cho biết tên những tỉnh (TP) có một diện tích lớn hơn tất cả các tỉnh (TP)

láng giềng của nó.

g/ Cho biết tên những tỉnh (TP) có diện tích lớn nhất.

h/ Cho biết tên những tỉnh (TP) giáp với 2 nước biên giới khác nhau.

i/ Cho biết danh sách các miền cùng với số tỉnh (TP) trong các miền đó.
j/ Cho biết tên tỉnh (TP) có nhiều láng giềng nhất.
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k/ Cho biết tên những tỉnh (TP) có diện tích nhỏ hơn diện tích trung bình của tất

cả các tỉnh (TP).

l/ Cho biết tên những tỉnh (TP) giáp với các tỉnh (TP) ở miền trung và không

phải là miền trung.

m/ Cho biết tên các tinh thành phố với tổng diện tích, tổng dân số của từng

miền.

n/ Cho biết miền nào có diện tích lớn nhất.

6) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:

KHACH_HANG (MAKH, TENKH, DIACHIKH, LOAIKH)

Mô tả: Một khách hàng có 1 mã khách hàng (MAKH) duy nhất,1 tên khách hàng, 1 địa
chỉ khách hàng và 1 loại khách hàng. Loại khách hàng gồm có: “CÁ NHÂN,DOANH

NGHIỆP”.
DIEN_THOAI (SODT, MAKH, LOAIDT, MAQUAN, MATINH, SOHD)

Mô tả: Một điện thoại có 1 số điện thoại để phân biệt với các điện thoại khác thuộc về
1 khách hàng, loại điện thoại gồm có: “VÔ TUYẾN”, ”DÂY CÁP”. Một số điện thoại

nằm ở 1 quận của 1 tỉnh, được lắp đặt theo 1 hợp đồng (SOHD).

TINH (MATINH,TENT,MANUOC)

Mô tả: Một tỉnh - thành phố có 1 mã tỉnh - thành phố (MATINH) duy nhất, 1 tên tỉnh -

thành phố (TENTINH) thuộc về 1 nước(MANUOC).

QUAN (MAQUAN,MATINH,TENQUAN,TONGSO_DT)

Mô tả: Một quận có 1 mã quận để phân biệt với các quận khác trong cùng 1 tỉnh và có

1 tên quận và tổng số điện thoại được lắp trong quận.

NUOC (MANUOC,TENNUOC)

Mô tả: Một nước có 1 mã nước duy nhất và 1 tên nước.

DICHVU (MADV,TENDV)

Mô tả: Một dịch vụ có 1 mã dịch vụ duy nhất và 1 tên dịch vụ.

DANGKY(MADV,SODT)

Mô tả: Một số điện thoại đăng ký nhiều dịch vụ, 1 dịch vụ cũng được nhiều số điện

thoại đăng ký.
KHANANG_DK(LOAIKH,MADV)

Mô tả: Một loại khách hàng được cho phép đăng ký nhiều dịch vụ, 1 dịch vụ cũng
được nhiều số điện thoại đăng ký.
Yêu cầu:

(1) Xác định khóa của quan hệ trên, tạo bảng và nhập liệu cho cơ sở dữ liệu trên.

(2) Trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL:



Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL 72

a/ Danh sách các điện thoại loại “VÔ TUYẾN”.
b/ Danh sách khách hàng thuộc loại khách hàng “DOANH NGHIỆP”.
c/ Danh sách tên khách hàng lắp điện thoại loại “DÂY CÁP” của tỉnh có tên gọi

là :”LONG AN”.
d/ Liệt kê tất cả các tỉnh hiện có lắp hơn 10000 điện thoại.

e/ Danh sách các khách hàng có đăng ký dịch vụ có tên “Dịch vụ 108” thuộc

loại khách hàng “CÁ NHÂN”.
f/ Cho biết dịch vụ nào chưa hề được đăng ký.
g/ Cho biết dịch vụ nào được đăng ký nhiều nhất.

7) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ sau:

CLB (CLB_MA, CLB_DC)

Mô tả: Mỗi câu lạc bộ có 1 mã số (CLB_MA) để phân biệt với những câu lạc bộ khác.

CLB_DC chỉ địa chỉ của câu lạc bộ đó
DOI (CLB_MA, DOI_MA, LT, PHAI)

Mô tả: Mỗi đội có một mã số (DOI_MA) để phân biệt với những đội khác của cùng

một câu lạc bộ, mỗi đội thuộc về 1 lứa tuổi duy nhất và 1 phái. Tất cả các vận động
viên của đội phải có cùng lứa tuổi của đội hoặc 1 lứa tuổi thấp hơn
TD (TD_MA, PHG_MA, TD_GIO, TD_NGAY)

Mô tả: Mỗi trận đấu có 1 mã số (TD_MA) để phân biệt với những trận đấu khác, diễn
ra trong 1 phòng, vào 1 ngày, và 1 giờ bắt đầu đã quy định
DOI_TD (TD_MA, DOI_MA, CLB_MA)

Mô tả: Mỗi trận đấu là 1 cuộc gặp gỡ giữa 2 đội. Cả hai đội phải thuộc cùng 1 lứa tuổi
và cùng 1 phái

PHONG (PHG_MA, PHG_DC, PHG_TSS)

Mô tả: Mỗi phòng có 1 mã số (PHG_MA) để phân biệt với các phòng khác, có 1 địa
chỉ và 1 tổng số sân nhất định, nơi đó có thể diễn ra các trận đấu
LUA_TUOI (LT, LT_TGTD)

Mô tả: Tương ứng với mỗi lứa tuổi có 1 thời gian trận đấu dành cho các đội thuộc lứa
tuổi đó
VDV (VDV_MA, VDV_TEN, VDV_DC, CLB_MA, PHAI, LT)

Mô tả: Mỗi vận động viên có 1 mã số (VDV_MA) dùng để phân biệt với những vận
động viên khác, có 1 tên, 1 địa chỉ, thuộc 1 câu lạc bộ, 1 phái và 1 lứa tuổi
VDV_DOI (VDV_MA, DOI_MA)

Mô tả: Mỗi vận động viên đăng ký chơi vào 1 đội. Họ có thể đăng ký vào nhiều đội
khác nhau
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Danh sách các thuộc tính:giải
Tên tắt Diễn giải Miền giá trị
CLB_MA Mã câu lạc bộ Số nguyên [1, 100]
CLB_DC Địa chỉ câu lạc bộ Chuỗi (30)
DOI_MA Mã số đội Số nguyên [1, 50]

LT Lứa tuổi Chuỗi (3) {LT1, LT2, LT3, LT4,
LT5}

PHAI Phái Chuỗi (3){Nam, Nu}
TD_MA Mã số trận đấu Số nguyên [1, 100]

PHG_MA
Mã phòng nơi diễn ra trận
đấu Số nguyên [1, 100]

TD_NGAY Ngày của trận đấu Ngày (mm/dd/yy)
TD_GIO Giờ bắt đầu thi đấu Giờ (hh:mm)
PHG_DC Địa chỉ của phòng Chuỗi (30)
PHG_TSS Tổng số sân trong 1 phòng Số nguyên [1, 5]
LT_TGTD Thời gian trận đấu phù hợp

cho 1 lứa tuổi (đơn vị tính
là phút)

Số nguyên [0, 120]

VDV_MA Mã vận động viên Số nguyên
VDV_TEN Tên vận động viên Chuỗi (15)
VDV_DC Địa chỉ của vận động viên Chuỗi (30)

Yêu cầu:
(1) Tạo bảng (bao gồm các ràng buộc khóa chính, ràng buộc tham chiếu), nhập liệu
cho cơ sở dữ liệu trên.
(2) Tạo các câu truy vấn sau bằng SQL:

a/ Danh sách các vận động viên của câu lạc bộ có mã số 45
b/ Tên các vận động viên của đội số 3 của câu lạc bộ có mã số 27
c/ Số lượng các trận đấu LT1 diễn ra vào ngày 6/16/90
d/ Mã số các câu lạc bộ và mã số các đội trong đó có những vận động viên

thuộc 1 lứa tuổi nhỏ hơn lứa tuổi của đội
e/ Địa chỉ và mã số các câu lạc bộ có 1 hoặc nhiều đội tham dự trận đấu diễn ra

trong phòng mã số 17 ngày 12/6/90
f/ Danh sách các trận đấu bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian từ 13g và

16g diễn ra trên 1 sân của phòng mã số 49 ngày 8/5/90
g/ Địa chỉ và tên các vận động viên đã chơi hoặc sẽ chơi đối lại đội mã số 1 của

câu lạc bộ mã số 50
h/ Số tối đa các trận đấu có thể bắt đầu đồng thời trong ngày 12/6/90
i/ Với mỗi vận động viên thuộc câu lạc bộ 50, tìm số lượng trận đấu mà anh ta

đã tham gia
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j/ Mã số vận động viên, tên vận động viên, tên câu lạc bộ của các vận động viên
tham gia nhiều trận đấu nhất

k/ Những đội (CLB_MA, DOI_MA) tham gia tất cả trận đấu diễn ra ở phòng 9
l/ Mã số và tên vận động viên chưa từng tham gia trận đấu nào
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CHƯƠNG 5

RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

5.1. Khái niệm

Khi thực hiện các phép cập nhật trên cơ sở dữ liệu (CSDL) nếu không có sự quan
tâm đúng mức đến sự an toàn và toàn vẹn dữ liệu thì có thể đưa CSDL đến một tình

trạng xấu, không phản ánh đúng thế giới thực mà nó đại diện, do đó các phép cập nhật
trên CSDL phải tuân thủ theo một số qui tắc ràng buộc nhất định, các quy tắc ràng

buộc này được gọi là ràng buộc toàn vẹn (viết tắt là RBTV).

Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint) là các quy tắc, điều kiện bất biến
không được vi phạm trong một cơ sở dữ liệu.

Trong một cơ sở dữ liệu, luôn luôn tồn tại rất nhiều mối liên hệ ảnh hưởng qua
lại lẫn nhau giữa các thuộc tính của một quan hệ, giữa các bộ giá trị trong một quan hệ
và giữa các thuộc tính của các bộ giá trị trong các quan hệ với nhau.

Các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau này chính là những điều kiện bất biến mà tất
cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong cơ sở dữ liệu đều phải thỏa mãn ở bất
kỳ thời điểm nào nhằm đảm bảo cho CSDL luôn luôn ở trạng thái an toàn và nhất quán
về dữ liệu. Trong một CSDL ràng buộc toàn vẹn được xem như một công cụ để diễn
đạt ngữ nghĩa của CSDL.

Ví dụ 5.1: Trong ví dụ về Quản lý học viên nêu ở chương 4 ta có một số ràng buộc
toàn vẹn như sau:

R1: Một học sinh có một mã số phân biệt không trùng với các học viên khác.

R2: Mỗi lớp học phải thuộc về một Khoa.
R3: Điểm số các môn chỉ nhận giá trị nguyên 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Việc kiểm tra sự vi phạm RBTV có thể được tiến hành vào một trong các thời điểm
sau:

Mục tiêu:

♦ Trình bày các khái niệm về ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu.

♦ Giới thiệu về các đặc trưng của rang buôc toàn vẹn

♦ Phân loại của ràng buộc toàn vẹn, các cách biểu diễn ràng buộc toàn

vẹn.
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– Kiểm tra ngay khi thực hiện một thao tác cập nhật CSDL (thêm, sửa, xóa). Thao
tác cập nhật được xem là hợp lệ nếu như nó không vi phạm bất cứ một RBTV nào.

– Kiểm tra định kỳ hay đột xuất, nghĩa là việc kiểm tra RBTV được tiến hành một
cách độc lập đối với thao tác cập nhật dữ liệu. Đối với những trường hợp vi phạm
RBTV, hệ thống sẽ có những xử lý ngầm định hoặc yêu cầu người sử dụng sửa chữa
sai sót một cách tường minh.

Các hệ quản trị CSDL thường có các cơ chế tự động kiểm tra các RBTV thông
qua khai báo cấu trúc bảng hoặc thông qua những thủ tục kiểm tra vi phạm RBTV do
người dùng cài đặt.

5.2. Các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn

Khi xác định một RBTV cần chỉ rõ:

– Nội dung tức điều kiện của RBTV.

– Bối cảnh xảy ra RBTV: Là các quan hệ nào mà RBTV có thể bị vi phạm khi có
các thao tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ đó.

– Tầm ảnh hưởng của RBTV: RBTV sẽ có ảnh hưởng như thế nào khi có các thao

tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ bối cảnh của RBTV.

Như vậy mỗi ràng buộc toàn vẹn có 3 đặc trưng: nội dung, bối cảnh và bảng tầm
ảnh hưởng.

5.2.1. Nội dung

– Nội dung của RBTV là sự mô tả, biểu diễn hình thức của các quy tắc, điều kiện
không được vi phạm trong CSDL.

– Nội dung của RBTV có thể được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc một
ngôn ngữ hình thức (Phép tính quan hệ, Đại số quan hệ, mã giả…).

– Biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên thì dễ hiểu nhưng không cô đọng, logic.

– Biểu diễn bằng ngôn ngữ hình thức thì chặt chẽ cô đọng nhưng đôi lúc khó hiểu.

Ví dụ 5.2: Giả sử có một CSDL quản lý hóa đơn gồm các bảng sau:

DM_HANG(mahang,tenhang,dvt)

HOADON(sohd,ngayhd,tongtg)

CHITIETHD(sohd, mahang, soluong, dongia, trigia)

Nội dung của RBTV có thể biểu diễn như sau:

R1: “Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn riêng biệt không trùng với các hóa đơn khác”

∀ hd1 ∈ HOADON,∀ hd2 ∈ HOADON :
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hd1 < > hd2 => hd1.SOHD < > hd2.SOHD

R2: “Tổng trị giá của các mặt hàng trong CHITIETHD có cùng số hóa đơn phải bằng
tổng trị giá trong HOADON“

∀ hd ∈ HOADON,

hd.tongtg =∑ (ct ∈ CHITIETHD ct.sohd = h.sohd) ct.soluong*ct.dongia

R3: “Mỗi bộ giá trị trong CHITIETHD có mã hàng thuộc về DM_HANG”

∀ cthd ∈ CHITIETHD, ∃ mh ∈ DM_HANG sao cho:

cthd.mahang = mh.mahang

5.2.2. Bối cảnh

Bối cảnh của một RBTV là những quan hệ mà RBTV đó có hiệu lực hay nói một
cách khác đó là những quan hệ cần sử dụng để kiểm tra RBTV. Bối cảnh của RBTV
có thể là một hay nhiều quan hệ.

Ví dụ 5.3:

+ Bối cảnh của R1 chỉ là một quan hệ HOADON.

+ Bối cảnh của R2 là 2 quan hệ HOADON, CHITIETHD.

+ Bối cảnh của R3 là 2 quan hệ CHITIETHD và DM_HANG.

5.2.3. Bảng tầm ảnh hưởng

– Khi thực hiện một trong các thao tác cập nhật (thêm, xóa, sửa) trên bối cảnh của
một RBTV có thể dẫn đến việc RBTV bị vi phạm.

– Một thao tác cập nhật trên một quan hệ được xem là hợp lệ nếu nó không vi
phạm những RBTV có bối cảnh chứa quan hệ đó.

– Trong quá trình phân tích, thiết kế một cơ sở dữ liệu, người phân tích cần lập
bảng tầm ảnh hưởng cho mỗi RBTV nhằm xác định thao tác cập nhật nào và cập nhật
trên thuộc tính nào của các quan hệ sẽ dẫn đến vi phạm các RBTV.

– Bảng tầm ảnh hưởng

Quan hệ Thêm Xóa Sửa
Quan hệ 1 + + -
…….
Quan hệ n - - +

Bảng này gồm có 4 cột:

+ Cột 1 là cột chủ từ chứa tên các quan hệ liên quan tới RBTV

+ Ba cột tiếp theo là thao tác Thêm, Xóa, Sửa trên các bộ giá trị của quan hệ.



Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn 78

+ Nếu RBTV cần kiểm tra có nguy cơ dẫn tới vi phạm thì tại ô giao điểm giữa
dòng và cột người ta đánh dấu bằng dấu gạch chéo hoặc dấu cộng (+) và có thể
chỉ rõ thêm thuộc tính nào nếu được cập nhật sẽ dẫn tới vi phạm RBTV.

+ Nếu RBTV không có nguy cơ bị vi phạm khi cập nhật CSDL thì đánh dấu trừ
(–) vào ô tương ứng.

Ví dụ 5.4: Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R1

Quan hệ Thêm Xóa Sửa

HOADON + - +(SOHD)

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R2

Quan hệ Thêm Xóa Sửa

HOADON - + +tongtg

CHITIETHD + + +soluong,dongia,trigia

Bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc toàn vẹn R3

Quan hệ Thêm Xóa Sửa

DM_HANG - + +mahang

CHITIETHD + - +mahang

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp:

Sau khi thiết lập các bảng tầm ảnh hưởng của từng RBTV trên các quan hệ liên

quan cần tổng hợp các RBTV lại nhằm xác định tất cả các RBTV cần được kiểm tra
trên tất cả các quan hệ trong CSDL để ta có thể khái quát và có tầm nhìn tổng hợp các
khả năng các RBTV có thể bị vi phạm khi có các thao tác trên tổng thể một CSDL mà

ta xây dựng.

Bảng này có cột chủ từ là các ràng buộc toàn vẹn, các cột còn lại là các thao tác

Thêm, Xóa, Sửa của từng quan hệ nằm trong bối cảnh của các RBTV trong cơ sở dữ
liệu.
Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp của m ràng buộc trên bối cảnh n quan hệ:

Quan hệ 1 Quan hệ 2 ….. Quan hệ n

RBTV T X S T X S T X S

R1 + - +
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R2 + - + + - +

…

Rm - + +

Ví dụ 5.5:

DM_HANG HOADON CHITIETHD
RBTV

Thêm Xóa Sửa Thêm Xóa Sửa Thêm Xóa Sửa

R1 + - +sohd

R2

- + +tongtg + +
+soluong
, dongia,
trigia

R3 - + +mahang

Nhìn vào bảng trên ta thấy khi thêm vào một bộ giá trị trong hóa đơn ta cần phải
kiểm tra RBTV R1, khi sửa thì cần kiểm tra RBTV R1 và RBTV R2.

Trên quan hệ DM_HANG thì cần kiểm tra RBTV R1 khi xóa và khi sửa thuộc
tính mã hàng.

Khi sửa giá trị trên các thuộc tính số lượng, đơn giá của CHITIETHD thì cần
kiểm tra RBTV R2.

5.3. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Trong quá trình phân tích thiết kế CSDL, người phân tích phải phát hiện tất cả
các RBTV tiềm ẩn trong CSDL. Việc phân loại các RBTV là rất có ích, nó nhằm giúp
cho người phân tích có được một định hướng, tránh bỏ sót các ràng buộc toàn vẹn. Các
ràng buộc toàn vẹn có thể chia thành hai loại chính như sau:

– Ràng buộc toàn vẹn trong bối cảnh là một quan hệ cơ sở bao gồm: RBTV miền
giá trị, RBTV liên thuộc tính, RBTV liên bộ.

– Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên nhiều quan hệ cơ sở bao gồm: RBTV tham

chiếu, RBTV liên bộ liên thuộc tính, RBTV liên bộ liên quan hệ….

5.3.1. Ràng buộc toàn vẹn có trên một quan hệ cơ sở

Trên một quan hệ cơ sở có thể tồn tại nhiều RBTV thuộc các loại như RBTV về
miền giá trị của thuộc tính, RBTV về giá trị giữa thuộc tính này với các thuộc tính
khác (gọi là liên thuộc tính) và RBTV giữa các giá trị của các bộ khác nhau (gọi là liên

bộ)
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5.3.1.1. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị của thuộc tính

Ràng buộc loại này qui định các giá trị mà một thuộc tính có thể nhận. Trong hầu
hết các hệ CSDL, loại RBTV này rất phổ biến vì các thuộc tính không chỉ đặc trưng
bởi kiểu dữ liệu mà còn bị giới hạn bởi miền giá trị trong kiểu dữ liệu đó.

Ví dụ 5.6: Trong lược đồ quan hệ KETQUA (masv, mamh, lanthi, diem) ta có ràng

buộc toàn vẹn về miền giá trị như sau:

R4: “Học viên chỉ có thể thi tối đa là hai lần cho mỗi môn học”
DOM(lanthi) = (1,2)

∀ kq ∈ KETQUA, 0 < kq.lanthi <=2

R5: “ Điểm thi của mỗi môn học trong mọi lần thi là số nguyên không âm và không

vượt quá 10

 DOM(diem) = (0,1,2,…,10)
∀ kq ∈ KETQUA, 0 <= kq.diemthi <= 10

Khi thực hiện các thao tác cập nhật bộ giá trị mới cho quan hệ đều phải kiểm tra
RBTV này.

5.3.1.2. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ

Ràng buộc toàn vẹn liên bộ là ràng buộc giữa các bộ giá trị trong cùng một quan
hệ. Sự tồn tại của một hay nhiều bộ phụ thuộc vào sự tồn tại của một hay nhiều bộ
khác trong cùng quan hệ. Ràng buộc toàn vẹn về khóa là một trường hợp của RBTV
liên bộ.

Ví dụ 5.7: Trong lược đồ quan hệ LOPHOC (ma_lop, ten_lop, ma_khoa) có ràng buộc

R6: “ Hai bộ khác nhau sẽ khác nhau tại giá trị khóa”
∀ lh1,lh2 ∈ LOPHOC: lh1 ≠ lh2, ¬ ∃ (lh1.ma_lop = lh2.ma_lop)

Bảng tầm ảnh hưởng

Chú ý: RBTV về khóa là một trường hợp đặc biệt và phổ biến của RBTV liên bộ.

5.3.1.3. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính

Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính là ràng buộc giữa các thuộc tính trong cùng

một quan hệ.

R6 Thêm Xóa Sửa

LOPHOC + - +ma_lop
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Thông thường đó là các phụ thuộc tính toán, hoặc một suy diễn từ giá trị của một
hay nhiều thuộc tính trong cùng một bộ giá trị.

Ví dụ 5.8: Trong lược đồ quan hệ CHITIETHD (sohd, mahang, soluong, dongia,

trigia) có ràng buộc toàn vẹn giữa các thuộc tính: số lượng, đơn giá, trị giá.

R7: “Trị giá bán của một mặt hàng trong một hóa đơn mua hàng bằng số lượng nhân
với đơn giá của mặt hàng đó”.

∀ t ∈ CHITIETHD, t.trigia = t.soluong * t.dongia

Bảng tầm ảnh hưởng

R7 Thêm Xóa Sửa

CHITIETHD + - +trigia,soluong,dongia

5.3.2. Ràng buộc toàn vẹn có trên nhiều quan hệ
5.3.2.1. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

RBTV tham chiếu còn được gọi là RBTV về phụ thuộc tồn tại hay là RBTV về
khoá ngoại. RBTV này rất phổ biến trong cơ sở dữ liệu vì các quan hệ trong CSDL

luôn luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bộ giá trị của một quan hệ được thêm vào

hợp lệ nếu như tồn tại một bộ giá trị tương ứng ở một quan hệ khác.

Phụ thuộc tồn tại xảy ra khi:

+ Có sự hiện diện của khóa ngoại.

+ Có sự lồng khóa giữa các quan hệ.

Hay nói cách khác giá trị của một bộ tham chiếu đến trị khóa chính của một bộ khác
thì trị khóa chính phải tồn tại trước.

Ví dụ 5.9: Cho các lược đồ quan hệ sau:

LOPHOC (malop, tenlop, makhoa)

KHOA (makhoa,tenkhoa)

R8 : “Mỗi lớp học phải thuộc về một khoa nhất định”

∀ lh ∈ LOPHOC; ∃ k ∈ KHOA: lh.makhoa = k.makhoa

  Viết cách khác:
  LOPHOC[makhoa] ⊆ KHOA[makhoa]

Bảng tầm ảnh hưởng

R8 Thêm Xóa Sửa
LOPHOC + - +makhoa
KHOA - + +makhoa
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Ví dụ 5.10: Cho các lược đồ quan hệ sau:

NHANVIEN(manv, tennv, ngaysinh, diachi,phai)

THANNHAN(ma_nvien, tentn, ngaysinh, phai,quanhe)

R9 : “Mọi thân nhân phải có mối quan hệ gia đình với một nhân viên”

∀ t ∈ THANNHAN ; ∃ s ∈ NHANVIEN: s.manv=t.ma_nvien

Viết cách khác:
 THANNHAN[ma_nvien] ⊆ NHANVIEN[manv]

Bảng tầm ảnh hưởng
R9 Thêm Xóa Sửa
THANNHAN + - +ma_nvien
NHANVIEN - + +manv

Chúng ta có thể thấy vế phải của phép toán tập con (⊆) là phép chiếu trên thuộc
tính khóa chính của quan hệ, còn vế trái là phép chiếu trên tập các thuộc tính khóa
ngoại của một quan hệ khác. Chính vì vậy ta còn gọi RBTV loại này là RBTV về khóa
ngoại. Phát biểu về RBTV này là như sau:

R và S là hai quan hệ định nghĩa trên các tập thuộc tính R+, S+.

Gọi KR ⊆ R+ là tập các thuộc tính khóa chính của R, Ks ⊆ S+ là tập các thuộc tính
khóa chính của S và W ⊆ S+ là tập các thuộc tính khóa ngoại của S đối với R.

Khi đó ta có phụ thuộc tồn tại của S vào R và được biểu diễn thông qua phép
chiếu S[W] ⊆ R[W]. Nếu W ⊆ KS thì ta nói rằng có sự lồng khóa giữa hai quan hệ.

Ví dụ 5.11: Có sự lồng khóa giữa hai quan hệ HOADON và CT_HOADON, giữa

HANGHOA và CT_HOADON

HOADON(sohd, ngayhd, makh)

CT_HOADON(sohd, mahh, sl, dg, tt)

HANGHOA(mahh, tenhh, dvt)

5.3.2.2. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ – liên quan hệ

Ràng buộc toàn vẹn liên bộ – liên quan hệ là ràng buộc xảy ra giữa các bộ trên

nhiều quan hệ khác nhau.

Ví dụ 5.12: Cho lược đồ quan hệ sau:
HOADON(sohd, makh, ngayhd, tongtg)

CHITIETHD(sohd, mahang, soluong, dongia, trigia)

R10: “Mỗi hoá đơn phải có ít nhất một chi tiết hóa đơn”
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∀ h ∈ HOADON; ∃ c ∈ CHITIETHD: h.sohd= c.sohd

Bảng tầm ảnh hưởng:

Ví dụ 5.13: Cho lược đồ quan hệ sau:
HO_GD(so_ho, chuho, diachi, so_nk)

NHANKHAU(so_ho, ma_nk, hoten, ngaysinh, gioitinh)

R11: ”Số nhân khẩu trong HO_GD chính là tổng số nhân khẩu có kê khai chi tiết”

∀ ho ∈ HO_GD; ∃ nk ∈ NHANKHAU:

ho.so_nk = card (nk ∈ NHANKHAU, nk.so_ho = ho.so_ho)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R11 Thêm Xóa Sửa
HO_GD + - +so_nk
NHANKHAU + + +(so_ho)

5.3.2.3. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính – liên quan hệ

Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính – liên quan hệ là ràng buộc xảy ra giữa các
thuộc tính trên nhiều quan hệ khác nhau.

Ví dụ 5.14: Cho lược đồ CSDL sau

DAT_HANG(madh, makh, ngaydh)

GIAOHANG(magh, madh, ngaygh)

R12: “Ngày giao hàng sau ngày đặt hàng”
∀ s ∈ GIAOHANG, ∃!t ∈ DAT_HANG:

t.madh = s.madh∧ t.ngaydh <= s.ngaygh

Bảng tầm ảnh hưởng
R12 Thêm Xóa Sửa
GIAOHANG + - +ngaygh
DAT_HANG - + +ngaydh

5.3.2.4. Ràng buộc toàn vẹn do thuộc tính tổng hợp

Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính được tính toán từ giá trị của các thuộc tính
khác trên một hay nhiều bộ giá trị của các quan hệ trong CSDL.

R10 Thêm Xóa Sửa
HOADON + - +so_hd
CHITIETHD - + +so_hd
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Khi có thuộc tính tổng hợp, cần phải có RBTV để đảm bảo mối quan hệ giữa nó và
nguồn mà nó được tính toán từ đó.
Ví dụ 5.15: Cho lược đồ CSDL như sau:

HOADON(sohd, makh, ngayhd, tongtg)
CHITIETHD(sohd, mahang, soluong, dongia, trigia)

R13: “Tổng trị giá của 1 hoá đơn phải bằng tổng giá trị trong các chi tiết hóa đơn”

∀ h ∈ HOADON, h.tongtg =∑ (c ∈ CHITIETHD ∧ c.sohd = h.sohd) c.trigia

Chúng ta có thể nhận thấy trong CSDL này có sự dư thừa thông tin một cách cố ý, đó
là thông tin trigia trong CHITIETHD. Một trong những phương pháp kiểm định tính
đúng đắn của dữ liệu được nhập vào là tổ chức nhập “thừa” dữ liệu tính toán được rồi
so sánh với công thức tính toán. Nếu có sự sai sót trong các thành phần có liên quan

trong công thức thì logic biểu thức sẽ không còn phù hợp nữa.

Bây giờ để thiết kế CSDL được tốt hơn ta có thể loại bỏ thuộc tính trigia. Khi đó
RBTV có thể viết lại như sau:

∀ h ∈ HOADON, h.tongtg =∑ (c ∈ CHITIETHD ∧ c.sohd = h.sohd) c.soluong*c.dongia.

Bảng tầm ảnh hưởng:

5.3.2.5. Ràng buộc toàn vẹn do sự hiện diện của chu trình ([4])

Bây giờ chúng ta biểu diễn cấu trúc CSDL dưới dạng đồ thị như sau: Mỗi nút của
đồ thị biểu diễn một quan hệ hoặc một thuộc tính.

– Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn trắng ( ).

– Thuộc tính được biểu diễn bởi một nút tròn đen nhỏ hơn ( ).

– Tất cả các nút đều được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính
thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn trắng và nút tròn đen

– Nếu trên đồ thị chúng ta thấy xuất hiện một đường khép kín thì ta nói rằng trong
lược đồ CSDL có sự hiện diện của chu trình. Sự hiện diện này làm nảy sinh một vấn
đề mới: Xác định khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đó là một RBTV do sự
hiện diện của chu trình.

Ví dụ 5.16: Cho lược đồ cơ sở dữ liệu như sau:

NHANVIEN (manv, maphong)
PHONG (maphong, tenphong, mada)

R13 Thêm Xóa Sửa
HOADON + - +sohd,tongtg
CHITIETHD + + +soluong,dongia
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DEAN (mada, tenda)
PHANCONG (mada, manv)

Đồ thị biểu diễn CSDL này như trong hình sau:

Hình 5.1: Đồ thị cơ sở dữ liệu

Giả thiết 1:

– Mỗi nhân viên (thể hiện qua manv) được phân công vào tất cả các đề án do
phòng đó (thể hiện qua maphong) phụ trách.

– Hai con đường mang ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đường dài hơn NHANVIEN

kết nối với PHONG (ký hiệu là NHANVIEN  PHONG) trùng với con đường ngắn
hơn PHANCONG khi cùng xác định một đề án mà một nhân viên tham gia vào. Đây
là một chu trình giả, có thể hủy bỏ (bằng cách loại bỏ quan hệ PHANCONG).

– Nếu vẫn muốn giữ lại quan hệ PHANCONG, tức là không hủy bỏ chu trình, thì

phải có một RBTV như sau:

– NHANVIEN  PHONG[manv, mada] = PHANCONG [manv,mada]

Giả thiết 2:

– Mỗi nhân viên được phân công vào một số đề án do phòng đó phụ trách.

– Con đường ngắn PHANCONG phụ thuộc vào con đường dài NHANVIEN,

PHONG bởi vì một nhân viên có thể không tham gia vào tất cả các đề án do phòng

mình phụ trách. Chu trình trên mang ý nghĩa thực sự. Ràng buộc toàn vẹn được thể
hiện như sau:

– PHANCONG [manv, mada] ⊆ NHANVIEN  PHONG[manv, mada]

Giả thiết 3:

– Mỗi nhân viên được phân công vào những đề án bất kỳ.

– Hai con đường hoàn toàn độc lập nhau, không liên quan gì tới nhau, mang ý
nghĩa hoàn toàn khác nhau, do đó không có RBTV.

NHANVIEN

PHONG

manv
maphong

mada

DEAN

PHANCONGtenda
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5.3.2.6. Biểu diễn ràng buộc toàn vẹn bằng phụ thuộc hàm

Khái niệm phụ thuộc hàm có tầm quan trọng hết sức lớn đối với việc thiết kế mô
hình dữ liệu. Ràng buộc toàn vẹn có thể được biểu diễn bằng các phụ thuộc dữ liệu là
các phụ thuộc hàm (xem chi tiết ở chương 6)

5.4. Cài đặt RBTV bằng ngôn ngữ SQL

(Xem tài liệu bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Khoa CNTT Trường ĐH Công
nghiệp Thực phẩm TPHCM)
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TÓM TẮT CHƯƠNG 5

– Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint) là các quy tắc, điều kiện bất biến
không được vi phạm trong một cơ sở dữ liệu. Khi thao tác cập nhật trên CSDL phải

tuân thủ các quy tắc này để đảm bảo sự an toàn và nhất quán dữ liệu trong CSDL.

– Khi xác định một RBTV cần chỉ rõ: Nội dung tức điều kiện của RBTV, bối cảnh
xảy ra RBTV là các quan hệ nào mà RBTV có thể bị vi phạm và ảnh hưởng của RBTV

khi có các thao tác cập nhật dữ liệu trên các quan hệ bối cảnh của RBTV.

– RBTV được phân loại dựa trên bối cảnh RBTV: RBTV có bối cảnh là một quan

hệ như RBTV miền giá trị, RBTV liên thuộc tính, RBTV liên bộ. RBTV có bối cảnh là
nhiều quan hệ như RBTV tham chiếu, RBTV liên bộ liên quan hệ, RBTV liên bộ liên

thuộc tính.

– RBTV có thể được biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ hình thức hoặc

được biểu diễn thông qua phụ thuộc hàm.

– Khi cài đặt các ứng dụng có sử dụng các CSDL chúng ta cũng cài đặt các RBTV

để đảm bảo tính nhất quán và an toàn cho dữ liệu, việc cài đặt này được mô tả chi tiết

hơn trong nội dung của giáo trình hệ quản trị CSDL.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5

1) Ràng buộc toàn vẹn là gì? Cho ví dụ.

2) Nêu các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn (RBTV).

3) Nêu các loại RBTV phân loại theo bối cảnh của RBTV.

4) Cho các lược đồ quan hệ sau:

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

Mô tả: Mỗi tạp chí có một mã tạp chí (MATC) duy nhất để phân biệt với các tạp chí
khác, có tựa đề (TUA), giá (GIA), loại tạp chí (LOAI) và tần suất (TANSUAT)

NHAPHANPHOI (MAPP, TENPP, DIACHI)

Mô tả: Mỗi nhà phân phối có một mã nhà phân phối duy nhất (MAPP), có tên phà
phân phối (TENPP) và địa chỉ nhà phân phối (DIACHI)

PHANPHOI (MAPP, MATC, NGAYGIAO, SOLUONGGIAO)

Mô tả: Mỗi nhà phân phối có thể phân phối nhiều tạp chí với ngày giao (NGAYGIAO)

và số lượng giao (SOLUONGGIAO) tương ứng. Mỗi tạp chí có thể được phân phối

nhiều lần bởi một nhà phân phối nhưng với ngày giao khác nhau.

Yêu cầu:

Hãy biễu diễn các RBTV sau bằng ngôn ngữ hình thức, vẽ bảng tầm ảnh hưởng.

a/ Các tạp chí đem phân phối là các tạp chí có trong danh mục TAPCHI

b/ Các nhà phân phối giao các tạp chí là nhà phân phối có trong danh mục

5) Cho các lược đồ quan hệ sau:

KHACH (MAKHACH, HOTEN, DIACHI)

Mô tả: Mỗi khách đăng ký thuê bao điện thoại có một mã số duy nhất MAKHACH, có
họ tên của khách HOTEN, và địa chỉ DIACHI

THUEBAO (SOTHUEBAO, NGAYLAPDAT, MAKHACH)

Mô tả: Mỗi số điện thoại mà khách thuê bao đều có một mã số để phân biệt

SOTHUEBAO, số điện thoại này khi lắp đặt đều được ghi nhận ngày lắp đặt

NGAYLAPDAT, và lưu lại khách hàng là chủ thuê bao này MAKHACH

DICHVU (MADICHVU, TENDICHVU, DONGIA)

Mô tả: Các loại dịch vụ cung cấp cho khách thuê bao điện thoại có một mã số để phân

biệt MADICHVU, tên của dịch vụ này TENDICHVU như gọi di động, gọi liên tỉnh,
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gọi quốc tế, tổng đài 108…. và có đơn giá là số tiền cước tính theo phút DONGIA

DANGKYDICHVU (SOTHUEBAO, MADICHVU)

Mô tả: các số thuê bao SOTHUEBAO có thể đăng ký các dịch vụ MADICHVU

CUOCGOI (MACUOCGOI, TGBATDAU, TGKETTHUC, SOTHUEBAO,

MADICHVU)

Mô tả: tất cả các cuộc gọi MACUOCGOI của các số thuê bao SOTHUEBAO đều

được ghi nhận dịch vụ mà cuộc gọi sử dụng MADICHVU, thời gian bắt đầu gọi

TGBATDAU, thời gian cuộc gọi kết thúc TGKETTHUC, giá tiền của mỗi cuộc gọi

được tính bằng đơn giá của dịch vụ nhân với số phút làm tròn lên của thời gian gọi,

trường hợp gọi nội hạt thì mã dịch vụ để trống (null).

Yêu cầu:

a/ Hãy xác định các RBTV có trên mỗi quan hệ.

b/ Hãy xác định tất cả các RBTV tham chiếu, biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, ngôn

ngữ hình thức, vẽ bảng tầm ảnh hưởng

6) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý các thông tin về linh kiện máy tính được sản
xuất, quản lý việc bán linh kiện, và tồn kho của công ty như sau:

LINHKIEN (MA_LK, MA_LOAI, TEN_LK, NGAY_SX, TKHO, DGIA, TGBH)

Mô tả: Thông tin liên quan tới linh kiện máy tính được sản xuất bao gồm mã linh kiện
(MA_LK), thuộc về một chủng loại (MA_LOAI), có ngày sản xuất linh kiện
(NGAY_SX), giá linh kiện (đơn giá tính theo USD), số lượng linh kiện còn tồn trong
kho (TKHO) và thời gian bảo hành (TGBH tính theo tháng) của linh kiện đó. Mỗi linh
kiện được gán cho một mã duy nhất (MA_LK) để phân biệt với các linh kiện khác

CHUNGLOAI (MA_LOAI, TEN_LOAI)

Mô tả: Mỗi chủng loại có một MA_LOAI để phân biệt với các loại khác và một
TEN_LOAI

KHACHHANG (MA_KH, TEN_KH, DCHI_KH, DTHOAI_KH)

Mô tả: Mỗi khách hàng được gán một mã (MA_KH) để phân biệt với các khách hàng

khác, một họ tên khách hàng (TEN_KH), một địa chỉ (DCHI_KH) và một số điện
thoại dùng để liên lạc (DTHOAI_KH)

HOADON (MA_HD, MA_KH, NGAY_HD, TGIA_HD)

Mô tả: Khi mua hàng, khách hàng được cấp cho một hóa đơn. Mỗi hóa đơn có một mã

hóa đơn (MA_HD) để phân biệt với các hóa đơn khác. Ngoài ra, còn có các thông tin
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khác như khách hàng (MA_KH), ngày lập hóa đơn (NGAY_HD), trị giá hóa đơn
(TGIA_HD) được tính toán dựa trên tất cả các linh kiện mà khách hàng mua.

CHITIETHD (MA_HD, MA_LK, SOLUONG, THANHTIEN)

Mô tả: Mỗi lần mua hàng có thể mua nhiều linh kiện (MA_LK), thành tiền
(THANHTIEN) sẽ được tính tự động dựa trên số lượng linh kiện mua và đơn giá của
linh kiện được qui định trong linh kiện

NHAPKHO (MA_NK, MA_LK, SL_NK, NGAY_NK)

Mô tả: Linh kiện máy tính có thể được nhập kho nhiều lần trong ngày. Mỗi lần nhập
kho một linh kiện (MA_LK) được tính một mã nhập kho (MA_NK) để phân biệt với
các lần nhập khác, có một số lượng nhập (SL_NK, lớn hơn 0) và một ngày nhập
(NGAY_NK)

Yêu cầu:

a/ Hãy xác định các RBTV có trên từng mỗi quan hệ.

b/ Hãy xác định tất cả các RBTV tham chiếu, biễu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên,

ngôn ngữ hình thức, vẽ bảng tầm ảnh hưởng

c/ Hãy biễu diễn RBTV sau bằng ngôn ngữ hình thức, vẽ bảng tầm ảnh hưởng:

+ Mọi hóa đơn có ít nhất một hàng hóa.

+ Với mọi hóa đơn, số linh kiện mà khách hàng mua không vượt quá số lương
tồn kho của linh kiện đó.

7) Một trung tâm tin học muốn tin học hóa công tác quản lý ghi danh và kết quả học
tập của học viên. Kết quả phân tích thiết kế ứng dụng trên như sau:

KHOAHOC (MAKH, TENKH, BD,KT)

Mô tả: Mỗi một khóa học có một mã số (MAKH) duy nhất để phân biệt với các khóa
học khác, có tên khóa học (TENKH), ngày bắt đầu (BD) và ngày kết thúc khóa học
(KT)

LOPHOC (MALOP, TENLOP, MAKH, SISODK, PHHOC)

Mô tả: Mỗi một lớp học có một mã số (MALOP) duy nhất, có tên lớp học (TENLOP).
Mỗi lớp học thuộc về một khóa học duy nhất (MAKH). Vào đầu khóa học người ta dự
định một sĩ số dự kiến (SISODK) cho mỗi lớp, và một phòng học (PHHOC) sử dụng
trong suốt khóa học.

HOCVIEN (MAHV, HOTEN, NGAYSINH, DCHI)

Mô tả: Mỗi một học viên có một mã số duy nhất (MAHV) để phân biệt với các học
viên khác có họ tên (HOTEN), ngày tháng năm sinh (NGAYSINH), địa chỉ (DCHI).
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BIENLAI (MAKH, SOBL, MALOP, MAHV, TIENNOP)

Mô tả: Mỗi học viên ghi danh vào một lớp (MALOP) trong khóa học (MAKH), có một
số biên lai (SOBL) phân biệt trong mỗi khóa học, trong đó có ghi nhận số tiền học
viên thực nộp (TIENNOP). Nếu học viên được miễn học phí thì TIENNOP = 0 hoặc
null.

KETQUA (MAHV, MALOP, DIEM, XEPLOAI, KQUA)

Mô tả: Cuối mỗi khóa học, mỗi học viên của mỗi lớp học sẽ có một kết quả đánh giá,
bao gồm : điểm kiểm tra (DIEM), xếp loại (XEPLOAI) và kết quả đậu rớt (KQUA).
Điểm kiểm tra được tính trên thang mười, xếp loại có 4 mức: Giỏi, Khá, Trung Bình,

Yếu.

Yêu cầu:

Ngoài các ràng buộc toàn vẹn (RBTV) về khóa và miền giá trị hãy liệt kê các RBTV

khác, biểu diễn chúng bằng ngôn ngữ hình thức. Vẽ bảng tầm ảnh hưởng.

8) Xem xét các lược đồ cơ sở dữ liệu có trong bài tập ở chương 4 để mô tả các ràng

buộc toàn vẹn, biểu diễn chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ hình thức và vẽ
bảng tầm ảnh hưởng.
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CHƯƠNG 6

LÝ THUYẾT VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Khi thiết kế CSDL quan hệ thường đòi hỏi việc chọn lựa các lược đồ quan hệ.
Việc chọn các lược đồ quan hệ này tốt hơn hay xấu hơn tập các lược đồ khác dựa trên

một số tiêu chuẩn nào đó. Trọng tâm của việc thiết kế các lược đồ CSDL là các phụ
thuộc dữ liệu, tức là mối ràng buộc có thể có giữa các giá trị hiện hữu của các lược đồ.
Vậy làm thế nào để thiết kế một CSDL cho tốt?. Khảo sát ví dụ quan hệ cung cấp
(CUNGCAP):

CUNGCAP(ten_ncc, dia_chi, ma_hang, gia)
Gồm tên nhà cung cấp, địa chỉ, mặt hàng, giá cả

Xem các vấn đề nảy sinh như sau: ([2])

– Dư thừa dữ liệu: dễ dàng nhận thấy rằng mỗi khi xuất hiện tên nhà cung cấp thì

địa chỉ của ông ta lặp lại trong quan hệ.

TEN_NCC DIA_CHI MA_HANG GIA
Nguyễn An 25 Lê Lợi Quận 1 Tivi 250
Minh Quân 18 Vườn Lài Q.TP Tủ lạnh 200
Minh Quân 18 Vườn Lài Q.TP Máy tính 350

b. Không nhất quán:

TEN_NCC DIA_CHI MA_HANG GIA
Nguyễn An 25 Lê Lợi Quận 1 Tivi 250
Minh Quân 18 Vườn Lài Q.TP Tủ lạnh 200
Minh Quân 18 VL Q.TPhú Máy tính 350

Mục tiêu:

♦ Giới thiệu khái niệm phụ thuộc hàm và một số thuật toán liên quan

♦ Ứng dụng bao đóng của tập thuộc tính để tìm các khóa của lược đồ
quan hệ

♦ Xác định tập phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm

♦ Kiểm tra một phép tách bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm

♦ Xác định dạng chuẩn của một lược đồ quan hệ dựa trên tập phụ thuộc

hàm

♦ Phân rã một lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn cao hơn
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Ví dụ khi sửa đổi địa chỉ của nhà cung cấp ở 1 bộ nào đó còn các bộ khác vẫn giữ
nguyên. Khi đó xảy ra nhà cung cấp không có địa chỉ duy nhất.

– Dị thường khi thêm bộ: Một nhà cung cấp chưa cung cấp mặt hàng nào cả, khi
đó không thể đưa địa chỉ, tên nhà cung cấp là một bản ghi vào quan hệ vì rằng sẽ phải
đưa giá trị nào vào vị trí của thuộc tính mahang, gia

– Dị thường khi xóa bộ: là vấn đề ngược lại của vấn đề thêm bộ. Không thể xoá
tất cả các mặt hàng được cung ứng bởi một nhà cung cấp, vì mặt hàng đó có thể được
nhiều người cung ứng.

Do vậy, quan hệ CUNGCAP nêu trên có thể được tách ra thành nhiều quan hệ khác
nhau nhằm tránh tất cả những điều nêu trên để đạt được một lược đồ CSDL tốt hơn.

Như vậy việc thiết kế cơ sở dữ liệu là một công việc rất quan trọng để tạo ra một

cơ sở dữ liệu tốt và hoàn chỉnh, đáp ứng được các yêu cầu sử dụng dữ liệu một cách đa
dạng của người dùng. Một cơ sở dữ liệu được gọi là thiết kế tốt nếu trong quá trình

vận hành và khai thác phải đáp ứng tốt các điều kiện như: giảm sự dư thừa dữ liệu đến

mức thấp nhất, dữ liệu phải nhất quán và không xảy ra hiện tượng dị thường khi thêm

hay xóa dữ liệu.

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm liên quan đến phụ thuộc

hàm, các thuật toán cơ bản, các dạng chuẩn hóa, phương pháp phân rã v.v…là những

kiến thức nền tảng cho việc giải quyết các bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu.

6.1. Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

6.1.1. Định nghĩa
Cho R(U) là một lược đồ quan hệ với U = {A1, A2,…,An} là tập tất cả các thuộc

tính. X và Y là các tập con của U. Ta nói rằng X →Y (đọc là X xác định hàm Y hay Y

phụ thuộc hàm vào X) nếu với bất kỳ quan hệ r nào đó là một thể hiện của lược đồ
R(U) sao cho với bất kỳ 2 bộ t1, t2 ∈ r mà t1 [X] = t2[X] thì t1 [Y] = t2 [Y].

Ví dụ 6.1: Xét lược đồ quan hệ

KETQUA (SINHVIEN, MONHOC, TINCHI, HOCKY, DIEM)

có một thể hiện quan hệ như sau:

SINHVIEN MONHOC TINCHI HOCKY DIEM
Hoàng Thị Hà Toán CC 3 1 8
Hoàng Thị Hà SQL Server 2 2 3
Hoàng Thị Hà SQL Server 2 3 6
Nguyễn Văn Hai Toán CC 3 1 7
Nguyễn Văn Hai SQL Server 2 2 9
Trần Văn Nam Lập trình C 3 3 8
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Quan hệ trên diễn tả một sinh viên học môn học vào một học kỳ nào đó sẽ có một

điểm thi tương ứng. Để các thông tin trên đươc biểu diễn và lưu trữ một cách hợp lý
cần thiết phải có một số điều kiện ràng buộc như sau:

– Nếu biết được môn học thì sẽ biết được tín chỉ của môn đó

– Nếu biết được sinh viên, môn học, học kỳ thì sẽ biết được điểm thi của môn mà
sinh viên học trong học kỳ đó.

Các điều kiện ràng buộc dữ liệu này được thể hiện bằng các phụ thuộc hàm như sau:

MONHOC → TINCHI

SINHVIEN, MONHOC, HOCKY → DIEM

6.1.2. Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm

Gọi F là tập tất cả các phụ thuộc hàm đối với lược đồ quan hệ R(U) và X →Y là

một phụ thuộc hàm với X,Y ⊂  U. Nói rằng X →Y được suy diễn logic từ F nếu mỗi
quan hệ r thỏa mãn các phụ thuộc hàm của F thì cũng thỏa X →Y. ký hiệu F|=X→Y

Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F ký hiệu là F+ là tập tất cả các phụ thuộc hàm

được suy diễn logic từ F. Việc tính toán để tìm ra bao đóng F+ thường khó khăn vì tập

này có thể rất lớn, nhưng việc xác định một phụ thuộc hàm có thuộc tập bao đóng hay

không tức là tìm phụ thuộc hàm suy diễn từ F thì có thể thực hiện được dựa vào các

luật suy diễn gọi là các hệ tiên đề Armstrong.

6.1.2.1. Hệ tiên đề Armstrong (Armstrong’s axioms)

Cho R(U) là một lược đồ quan hệ với U={A1, A2,…,An} và X,Y,Z,W ⊆ U, các

qui tắc của hệ tiên đề Armstrong như sau:

(1) Luật phản xạ (reflexivity rule)

Nếu Y ⊆  X thì X →Y

(2) Luật tăng trưởng (Augmentation Rule)

Nếu Z ⊂  U và X →Y thì XZ →YZ

(3) Luật bắt cầu (Transivity Rule)

Nếu X →Y và Y →Z thì X →Z.

Ví dụ 6.2: Cho lược đồ quan hệ R(ABCD) và tập phụ thuộc hàm F = {A →C, B →D}

Dùng các luật Armstrong chứng minh rằng AB →ABCD

Ta có : A →C (giả thiết)

⇒  AB →ABC (tăng trưởng AB) (1)

Và B →D (giả thiết)
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⇒  ABC →ABCD (tăng trưởng ABC) (2)

(1) & (2) ⇒ AB →ABCD (luật bắt cầu)

Và người ta đã chứng minh rằng hệ tiên đề Amstrong là đúng đắn và đầy đủ thông qua

2 bổ đề sau đây:

Bổ đề 1:

Hệ tiên đề Amstrong đúng, nghĩa là với tập phụ thuộc hàm F đúng trên quan hệ
R, nếu X →Y là một phụ thuộc hàm được suy diễn logic từ F nhờ hệ tiên đề Amstrong,

thì X →Y cũng đúng trên quan hệ R.

Bổ đề 2:

Từ hệ tiên đề Amstrong suy ra một số luật bổ sung sau đây:

(4) Luật phân rã (decomposition rule)

Nếu X →YZ thì X →Y và X →Z.

(5) Luật hợp (union rule)

Nếu X →Y và X →Z thì X →YZ.

(6) Luật tựa bắc cầu (pseudo transitive rule)

Nếu X →Y và YZ →W thì XZ →W.

Ví dụ 6.3: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E), và tập phụ thuộc hàm

F={A → BD, BE → C, E → D}

Chứng minh rằng AE → CD

Ta có: A → BD (giả thuyết)⇒A → B (luật phân rã)

A → B và BE → C (giả thuyết) ⇒AE → C (luật tựa bắc cầu) (1)

E → D (giả thuyết) ⇒ AE → D (luật tăng trưởng) (2)

Từ (1) và (2) ⇒ AE → CD (luật hợp)

6.1.2.2. Bao đóng của tập thuộc tính

Định nghĩa: Cho F là tập các phụ thuộc hàm trên tập thuộc tính U, X ⊆  U. Bao đóng
(closure) của tập các thuộc tính (X) trên tập các phụ thuộc hàm F ký hiệu là X+

F được
định nghĩa như sau:

     X+
F = {A | X →  A ∈ F+}.

Nghĩa là XF
+ là tập tất cả các thuộc tính A mà phụ thuộc hàm X →A có thể được suy

diễn logic từ F nhờ hệ tiên đề Armstrong.

Bổ đề 3: X →Y suy dẫn từ F nhờ hệ tiên đề Armstrong khi và chỉ khi Y ⊆  X+
F
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Để tiện ta có thể viết X+ thay cho X+
F

Thuật toán tìm bao đóng:

Cho lược đồ quan hệ R(U) với U là tập hữu hạn các thuộc tính, F là tập các phụ
thuộc hàm trên R và X ⊆ U. Cần tìm bao đóng X+

F ?

Phương pháp:

Tính liên tiếp tập các thuộc tính X0, X1, X2,… theo các bước:

Bước 1: Đặt X0 = X

Bước 2: Lần lược xét các phụ thuộc hàm của F, nếu Y →Z có Y⊆ Xi

thì Xi+1 = Xi ∪ Z, loại Y →Z ra khỏi F

Bước 3: Tiếp tục cho đến khi Xi+1=Xi thì thuật toán dừng

Kết luận: X+
F = Xi

Ví dụ 6.4: Cho R(ABCDEG) và tập phụ thuộc hàm F như sau:

F={AB→C, D→EG, ACD→B, C→A, BE→C, CE→AG, BC→D, CG→BD}

Tìm bao đóng của tập thuộc tính BD ?

Giải: Áp dụng thuật toán tìm bao đóng ở trên

Bước 1: Đặt X0 = BD

Bước 2: Lần lượt xét các phụ thuộc hàm của F

Xét D→EG, có D ⊆ X0 ; X1= X0 ∪ EG=BDEG

Xét BE→C, có BE ⊆ X1 ; X2= X1 ∪ C=BCDEG

Xét C→A, có C ⊆ X2 ; X3= X2 ∪ A=ABCDEG

Bước 3: dừng vì X3=U

Vậy BD+
F=X3= ABCDEG

6.1.2.3. Khóa của lược đồ quan hệ

Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ R(U) với U={A1,A2,…,An} và tập phụ thuộc hàm F,

X ⊆ U. Ta nói X là một khóa của R nếu thỏa 2 điều kiện sau:

    (1)  X →U∈F+ nghĩa là X xác định hàm tất cả các thuộc tính (các phụ thuộc hàm

này thuộc F hoặc được suy diễn logic từ F)

(2) Không tồn tại Y ⊂ X sao cho Y ≠ ∅ mà Y →U∈F+

Muốn chứng minh X là khóa của R, phải thực hiện các bước sau:

Chứng minh X →U∈F+ ⇔ X+=U

Chứng minh ∀ Y ⊂ X, Y ≠ ∅ ta có Y+ ≠ U
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Ví dụ 6.5: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F = {A→B,

C→E, D→C, EB→D}. Chứng minh rằng AD là một khóa của R.

Theo thuật toán tìm bao đóng ta có: AD+=ABCDE = U. Và mọi tập con khác rỗng của

AD đều có bao đóng khác U, Thật vậy ta có A+=AB, D+= CDE

Suy ra tập thuộc tính AD là một khóa của R.

Muốn tìm khóa của một lược đồ quan hệ ta dựa vào thuật toán tìm khóa.

Có 3 thuật toán tìm khóa:

– Thuật toán tìm khoá dựa trên đồ thị:

Để tìm khóa dựa trên đồ thị chúng ta sẽ biểu diễn lược đồ quan hệ R(U) bằng đồ
thị có hướng như sau:

+ Mỗi nút của đồ thị là tên của một thuộc tính trong R

+ Nút trung gian là nút thể hiện tập gồm nhiều thuộc tính, ký hiệu là

+ Cung nối 2 thuộc tính A, B thể hiện phụ thuộc hàm A→B

+ Thuộc tính mà chỉ có các mũi tên đi ra (tức là chỉ nằm trong vế trái của các phụ
thuộc hàm) được gọi là nút gốc.

+ Thuộc tính mà tới nó chỉ có các cung đi vào (tức là chỉ nằm trong vế phải của
phụ thuộc hàm) được gọi là nút lá.

Như vậy, khóa của lược đồ quan hệ phải bao phủ tập các nút gốc, đồng thời không
chứa bất kỳ nút lá nào của đồ thị.

Xuất phát từ tập các nút gốc (X), dựa trên tập các phụ thuộc hàm F, chúng ta tìm

bao đóng X+
F. Nếu X+

F = U thì X là khóa, ngược lại thì bổ sung một thuộc tính không
thuộc nút lá vào X rồi tìm bao đóng. Cứ như thế cho đến khi tìm được bao đóng của X
bằng U, khi đó X là khóa của R.

Ví dụ 6.6: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G) và tập phụ thuộc hàm F = {A→B,

C→E, D→C, EB→D, E→G}. Hãy tìm một khóa của R.

Đồ thị được vẽ như sau:

Hình 6: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc hàm

A

B

C

D

E
G
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Trong đồ thị trên nút gốc là A (vì chỉ có cung đi ra). Nút lá là G (vì chỉ có cung đi
vào). Do đó khóa phải chứa A.

A+=AB # U, chọn nút D bổ sung vào tập nút gốc, tính AD+=ABCDEG=U

Suy ra AD là khóa của R.

– Thuật toán tìm tất cả các khóa:

Một số khái niệm:

+ Tập thuộc tính nguồn (TN): chứa tất cả các thuộc tính chỉ có xuất hiện ở vế trái

và không xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm.

+ Tập thuộc tính đích (TD): chứa tất cả các thuộc tính chỉ có xuất hiện ở vế phải

của các phụ thuộc hàm.

+ Tập thuộc tính trung gian (TG): chứa tất cả các thuộc tính xuất hiện ở cả vế trái

và vế phải của các phụ thuộc hàm.

+  Nếu K là khóa của R thì K ⊃ TN và K ∩ TD = ∅

Thuật toán:

Vào: Lược đồ quan hệ R với tập thuộc tính U và tập phụ thuộc hàm F.

Ra: Tập tất cả các khóa của R.

Bước 1: Xác định tập nguồn và tập trung gian.

Bước 2: Nếu tập thuộc tính trung gian TG = ∅ thì lược đồ quan hệ chỉ có một

khóa là K = TN. Nếu không thì qua bước 3

Bước 3: Tìm tất cả các tập con Xi của tập trung gian TG

Bước 4: Tìm tất cả các siêu khóa Si sao cho nếu (TN∪Xi)
+ = U thì Si = TN ∪Xi

Bước 5: Tìm khóa bằng cách loại bỏ các siêu khóa: nếu Si ⊂ Sj thì loại bỏ Sj

Ví dụ 6.7: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,F,G) và tập phụ thuộc hàm F={AB→D,

CD→AF, AB→E, BD→EG}. Hãy tìm tất cả các khóa của lược đồ R

TN={B, C}, TG={A, D}

Xi Xi∪TN {Xi∪TN}+ Si Khóa

∅ BC BC

A ABC U ABC ABC
D DBC U DBC DBC
AD ADBC U ADBC
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6.2. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Thiết kế CSDL là tạo nên được một lược đồ quan hệ CSDL được đánh giá là tốt,

phù hợp với yêu cầu sử dụng. Để đánh giá thế nào là cấu trúc CSDL “tốt” cần có tiêu

chuẩn đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu giảm tối đa sự trùng lắp thông tin trong CSDL, do

đó sẽ tránh được một số bất tiện khi cập nhật CSDL và tạo điều kiện để kiểm tra các

ràng buộc toàn vẹn. Việc biến đổi các lược đồ quan hệ để đạt tiêu chuẩn dạng chuẩn

cao hơn, tốt hơn chính là quá trình chuẩn hóa lược đồ CSDL thông qua các phép tách

lược đồ quan hệ.

6.2.1. Phép tách các lược đồ quan hệ

Phép tách một lược đồ quan hệ R(A1,….,An) là việc thay thế lược đồ quan hệ R
bằng tập các lược đồ con R1, R2,…,Rk, trong đó Ri ⊆ R, i = 1,2…,k và

R = R1 ∪ R2 ∪ R3∪…∪ Rk

Ở đây không đòi hỏi các lược đồ Ri phải là phân biệt. Mục tiêu của phép tách chủ
yếu là loại bỏ các dị thường dữ liệu gây ra.

Vấn đề đặt ra là liệu một quan hệ r thỏa trên R khi tách ra R1,…,Rk có còn phù

hợp không. Để nghiên cứu các điều kiện cho kết quả phép kết nối tự nhiên nêu trên là

duy nhất và bằng quan hệ ban đầu, ta cần đưa thêm một số khái niệm sau đây.

6.2.2. Phép tách có kết nối bảo toàn thông tin

Nếu R là một lược đồ quan hệ được tách thành các lược đồ con R1, R2, …,Rk và

F là tập các phụ thuộc hàm, nói rằng phép tách có kết nối bảo toàn thông tin đối với F
nếu với mỗi quan hệ r trên R thỏa F:

r = ∏ R1(r) * ∏ R2(r) * …. * ∏ Rk(r)

tức là r được tạo nên từ phép kết nối tự nhiên của các hình chiếu của nó trên các Ri,

i = 1,2,…,k.

Tính chất:

Tập các lược đồ ρ = (R1,R2,…,Rk) được thay thế cho lược đồ R. Gọi mρ là ánh

xạ xác định nhờ mρ(r) = *∏ Ri(r) có nghĩa là mρ(r) là kết nối của các phép chiếu của r
trên các lược đồ con trong ρ. Điều kiện để kết nối bảo toàn thông tin đối với F được
biểu diễn như sau:

Với mọi r thỏa F, r = mρ(r)
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Kiểm tra phép tách – kết nối bảo toàn thông tin:

Liệu một phép tách có kết nối bảo toàn thông tin hay không đối với tập các phụ
thuộc hàm được kiểm tra qua thuật toán sau đây:

Thuật toán:

Vào: Lược đồ quan hệ R(A1,….,An), tập các phụ thuộc hàm F

và phép tách ρ = (R1,R2,…,Rk)

Ra: Kết luận phép tách ρ có bảo toàn thông tin hay không.

Phương pháp:

– Thiết lập một bảng với n cột và k hàng, cột thứ j ứng với thuộc tính Aj, hàng thứ i
ứng với lược đồ Ri Tại hàng i và cột j điền ký hiệu aj nếu Aj ∈ Ri, nếu không điền ký
hiệu bij.

– Bây giờ xem xét đến các phụ thuộc hàm từ F áp dụng cho bảng vừa thiết lập
được. Giả sử xem xét (X→Y) ∈ F. Xét đến các hàng và nếu có giá trị bằng nhau trên

thuộc tính X (ví dụ t1, t2 mà t1[X]= t2[X]) thì làm bằng giá trị của chúng trên Y (ví dụ
t1[Y] = t2[Y]). Chú ý là khi làm bằng giá trị của chúng trên Y, nếu một trong hai giá trị
là aj thì ưu tiên làm bằng ký hiệu là aj. Ngoài ra làm bằng chúng bằng một trong các ký
hiệu là bij

– Tiếp tục áp dụng các phụ thuộc hàm có trong F (kể cả việc lập lại phụ thuộc hàm

đã được áp dụng) cho tới khi không còn áp dụng được nữa.

– Xem xét bảng kết quả: Nếu xuất hiện một hàng gồm toàn các ký hiệu a1,a2,…,an

thì phép kết nối là bảo toàn thông tin. Trường hợp ngược lại là kết nối không bảo toàn

thông tin

Ví dụ 6.8: Xem xét ở quan hệ người cung cấp:

NGUOICC (NCC, DIACHI, MAHANG, GIA)

F={ NCC → DIACHI;

NCC, MAHANG → GIA}

được tách thành hai quan hệ

S1(NCC, DIACHI) và S2(NCC, MAHANG, GIA)

Bảng ban đầu được thiết lập như sau:

NCC DIACHI MAHANG GIA
S1 a1 a2 b13 b14

S2 a1 b22 a3 a4
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Áp dụng phụ thuộc hàm NCC → DIACHI cho hai hàng của bảng. Hai hàng bằng
nhau trên cột NCC (đều bằng a1) nên ở cột DIACHI chúng được làm bằng và bằng a2

Bảng kết quả là:

Bảng kết quả có dòng thứ hai có giá trị toàn là a1, a2, a3, a4, do đó phép tách trên có kết

nối bảo toàn thông tin.

6.2.3. Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

Phần trình bày ở trên chỉ kiểm tra một phép tách có kết nối bảo toàn thông tin mà
không quan tâm đến các phụ thuộc hàm trong các lược đồ con có được bảo toàn hay

không. Trong phần này chúng ta sẽ kiểm tra sự bảo toàn phụ thuộc hàm khi phân rã
lược đồ quan hệ.

6.2.3.1. Hình chiếu của tập phụ thuộc hàm trên tập thuộc tính

Xét phân rã ρ=(R1,R2,…,Rk) của lược đồ quan hệ R và một tập phụ thuộc hàm F.

Hình chiếu của F trên tập thuộc tính Ri, ký hiệu là ΠRi(F) là tập các phụ thuộc hàm X

→ Y ∈ F+ sao cho XY⊆ Ri

ΠRi(F)={X → Y∈ F+ | XY⊆ Ri }

Ta nói phép tách ρ bảo toàn phụ thuộc hàm nếu F ≡ ΠR1(F) ∪ ΠR2(F) ∪…∪ ΠRk(F)

Phương pháp tìm hình chiếu:

Để tìm hình chiếu của F trên Ri ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định tất cả các tập con Xj của Ri

Bước 2: Tính bao đóng của tất cả các tập con ở bước 1

Bước 3: Xác định ΠRi(F) như sau:

Dựa vào các bao đóng tìm ở bước 2, nếu X+ ⊇ Y thì X → Y với XY⊆ Ri. Để đơn
giản thì ta không liệt kê các phụ thuộc hàm hiển nhiên tức là các phụ thuộc hàm có vế
trái chứa vế phải.

Ví dụ 6.9: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C) và F={A → B, B → C, C → A}. Phép phân

rã ρ=(R1, R2) với R1(A,B); R2(B,C). Hãy tính hình chiếu của F trên R1 và R2

Tính ΠR1(F)=?

+ Xác định tất cả các tập con của R1(A,B)

NCC DIACHI MAHANG GIA
S1 a1 a2 b13 b14

S2 a1 a2 a3 a4
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R1 có 2 tập con: A và B

+ Tính bao đóng của các tập con: A+=ABC;  B+=ABC

+ Tìm các phụ thuộc hàm trong hình chiếu:

A+=ABC ⇒ A → B, A → AB

B+=ABC ⇒ B → A, B → AB

    Vậy ΠR1(F)= {A → B, A → AB, B → A, B → AB} ≡ {A → B, B → A}

Tính ΠR2(F)=?

+ Xác định tất cả các tập con của R2(B,C)

R2 có 2 tập con: B và C

+ Tính bao đóng của các tập con: B+=ABC; C+=ABC

+ Tìm các phụ thuộc hàm trong hình chiếu:

B+=ABC ⇒ B → C, B → BC

C+=ABC ⇒ C → B, C → BC

Vậy ΠR2(F)= {B → C, B → BC C → B, C → BC} ≡ {B → C, C → B}

6.2.3.2. Kiểm tra phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

Để kiểm tra phép tách ρ có bảo toàn phụ thuộc hàm hay không ta kiểm tra hội các

hình chiếu của F trên các lược đồ con Ri có tương đương với tập F hay không, nếu

tương đương thì phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm, ngược lại là phép tách không bảo

toàn phụ thuộc hàm. Trong ví dụ trên ta có:

ΠR1(F) ∪ ΠR2(F) ={A → B, B → A, B → C, C → B} ≡ F={A → B, B → C, C → A}

Nên phép tách ρ=(R1, R2) bảo toàn phụ thuộc hàm.

6.2.4. Các dạng chuẩn

Để đánh giá một cách cụ thể chất lượng thiết kế của một lược đồ cơ sở dữ liệu,
lúc ban đầu E.F.Codd tác giả của mô hình dữ liệu quan hệ đã đưa ra ba dạng chuẩn và

sau đó hai ông R.F.Boyce và E.F.Codd cải tiến dạng chuẩn thứ ba gọi là dạng chuẩn
BC. Các dạng chuẩn được định nghĩa dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm. Trước khi
mô tả chi tiết các dạng chuẩn cần làm rõ một số khái niệm sau đây:

Cho một lược đồ quan hệ R trên tập thuộc tính U = {A1,A2,…,An} và tập phụ
thuộc hàm F.

– Thuộc tính khóa: Thuộc tính A∈U được gọi là thuộc tính khóa nếu A có tham gia

vào một khóa của R.
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– Thuộc tính không khóa: Thuộc tính A∈U được gọi là thuộc tính không khóa nếu
A không tham gia vào tất cả các khóa của R.

Ví dụ 6.10: Cho R(A,B,C,D,E) có 2 khóa là AB và BE, vậy các thuộc tính khóa

là: A,B,E; các thuộc tính không khóa là: C,D

– Thuộc tính phụ thuộc đầy đủ: Một thuộc tính A được gọi là phụ thuộc đầy đủ vào

tập thuộc tính X nếu không tồn tại tập Z ⊂ X sao cho Z → A

– Phụ thuộc hàm hiển nhiên: X → Y đuợc gọi là hiển nhiên nếu Y ⊆ X

– Thuộc tính phụ thuộc bắt cầu: Một thuộc tính A được gọi là phụ thuộc bắt cầu

vào tập thuộc tính X nếu thỏa đồng thời các điều kiện sau:

(1) X → Y, Y → A

(2) Y X

(3) A ∉ (X∪Y)

Ví dụ 6.11: Cho R(A,B,C,D,E), F={A → B, B → E, E → A, EB → D, D → C}

+ Kiểm tra E có phụ thuộc bắt cầu vào A không?

Ta có A → B, B → E thỏa điều kiện (1) nhưng B → A (do B → E, E → A) nên

điều kiện (2) không thỏa, suy ra E không phụ thuộc bắt cầu vào A

+ Kiểm tra C có phụ thuộc bắt cầu vào EB không?

Ta có EB → D, D → C thỏa điều kiện (1) và D EB (do D+=DC  EB) nên

thỏa điều kiện (2), mặc khác C ∉ EBD nên thỏa điều kiện (3), suy ra C phụ
thuộc bắt cầu vào EB

6.2.4.1. Dạng chuẩn 1 (First Normal Form – 1NF)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ R được gọi là đạt chuẩn 1 (1NF) nếu không có
thuộc tính lặp và không có thuộc tính kép (khi đó miền giá trị chỉ chứa các giá trị
nguyên tử)

Một lược đồ CSDL được gọi là đạt chuẩn 1 nếu mọi lược đồ quan hệ con đều đạt

chuẩn 1.

Ví dụ 6.12 (Bài giảng TS Đồng Thị Bích Thủy):

+  Bảng quan hệ không chuẩn:

DANHSACHLOP

TENLOP SISO TENHS1 DIEM11 DIEM12 … DIEM15 TENHS2 DIEM21 …

11A2 30 Nguyễn 7 8 10 Trần thị B 9

⊃→

→
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Văn An

12A1 28 Võ văn C 10 6 8

+  Bảng quan hệ đã được chuẩn hóa:

DANHSACHHS

TENLOP SISO MSHS TENHS1
11A2 30 95005 Nguyễn văn A
11A2 30 95012 Trần thị B
12A1 28 94001 Võ văn C

DIEMHSLOP

Các quan hệ ở ví dụ trên được gọi là quan hệ ở dạng chuẩn 1 vì không có các

thuộc tính lặp và không có các thuộc tính kép. Lợi điểm của cấu trúc chuẩn hóa này ở
chổ cho phép đặt những câu hỏi chỉ dựa vào ngữ nghĩa CSDL chứ không dựa vào hình

thức lưu trữ thông tin.

Với cấu trúc dạng chuẩn 1, mối quan tâm về giảm thiểu sự trùng lắp thông tin
chưa được giải quyết, sự trùng lắp thông tin sẽ dẫn đến một số vấn đề trong quá trình

khai thác dữ liệu như khi thêm xoá sửa các bộ giá trị trong quan hệ có thể dẫn đến tình

trạng không nhất quán dữ liệu và các tình trạng khác.

6.2.4.2. Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form – 2NF)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ R được gọi là đạt chuẩn 2 nếu nó đạt chuẩn 1

và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Ví dụ 6.13: Cho R(A,B,C,D); F={AB → C, B → D, BC → A}. Kiểm tra R có đạt

chuẩn 2 không?.

Dùng thuật toán tìm tìm khóa để tìm tất cả các khóa của R dựa trên F

TN={B}, TG={A, C}

TENLOP MSHS MON DIEM
 11A 2 95005 Toán 10
11 A 2 95012 Lý 9
11 A 2 95005 Lý 7
12 A 1 94001 Văn 6
12 A 1 94001 Toán 8
11 A 2 95005 Văn 8
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Xi Xi ∪ TN {Xi ∪ TN}+ Si K

∅ B BD

A AB ABCD AB AB
C BC ABCD BC BC
AC ABC ABCD ABC

Ta tìm được 2 khóa là K1=AB và K2=BC

Thuộc tính không khoá: D

D phụ thuộc không đầy đủ vào khoá AB (vì có B⊂AB mà B→D) nên R không đạt

chuẩn 2.

Ví dụ 6.14: Xét lược đồ quan hệ sau:

BANHANG(SOHD, NGAYHD, MAKH, MAHH, SOLUONG)

F={SOHD→NGAYHD;

       SOHD→MAKH;

       SOHD,MAHH→SOLUONG}
Có khóa là K={SOHD, MAHH}, lược đồ này không đạt chuẩn 2 vì thuộc tính không

khóa NGAYHD, MAKH không phụ thuộc đầy đủ vào khóa K mà chỉ phụ thuộc vào

SOHD với phụ thuộc hàm SOHD → NGAYHD, SOHD → MAKH

Với lược đồ quan hệ: HOADON(SOHD, NGAYLAP, MAKH, TENKH, TRIGIA)

F={SOHD→NGAYLAP; SOHD→MAKH; SOHD→TRIGIA; MAKH→TENKH}
HOADON có một khoá duy nhất là: SOHD, các thuộc tính không khoá là NGAYLAP,

MAKH, TENKH, TRIGIA đều phụ thuộc đầy đủ vào SOHD nên lược đồ quan hệ
HOADON đạt dạng chuẩn 2.

Một lược đồ cơ sở dữ liệu được gọi là ở dạng chuẩn hai nếu mọi lược đồ quan hệ con
của nó đều ở dạng chuẩn hai.

Trong quan hệ ở dạng chuẩn 2 vẫn còn tồn tại thông tin trùng lắp. Ví dụ trên thông tin

trùng lắp ở TENKH do đó còn các bất tiện trong các thao tác Thêm, Xóa, Sửa trên

quan hệ HOADON

6.2.4.3. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form – 3NF)

Định nghĩa 1: Một lược đồ quan hệ R được gọi là đạt chuẩn 3 nếu mọi phụ
thuộc hàm không hiển nhiên X A định nghĩa trên F (trong đó X là tập thuộc tính, A

là một thuộc tính) thỏa một trong hai điều kiện sau:

(1) Hoặc X là siêu khóa

(2) Hoặc A là thuộc tính khóa
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Định nghĩa 2: Một lược đồ quan hệ R được gọi là đạt chuẩn 3 nếu R đạt chuẩn 2

và mọi thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc bắt cầu vào một khóa bất kỳ của R.

Ví dụ 6.15: Cho luợc đồ quan hệ R(A,C,D,E) và F={AD → C, D → E, E → D}

Kiểm tra R có đạt chuẩn 3 không?

Để kiểm tra chuẩn 3 ta phải tìm ra tất cả các khóa của R

TN={A}, TG={D, E}

Xi Xi ∪ TN {Xi ∪ TN}+ Si K

∅ A A

D AD ACDE AD AD
E AE ACDE AE AE
DE ADE ACDE ADE

R có 2 khóa K1=AD, K2=AE, thuộc tính không khóa là C

Kiểm tra chuẩn 3 dùng định nghĩa 1:

Xét các phụ thuộc hàm trong F:

AD → C có vế trái AD là siêu khóa

D → E có vế phải E là thuộc tính khóa

E → D có vế phải D là thuộc tính khóa

Các phụ thuộc hàm trong F đều thỏa, vậy R đạt chuẩn 3.

Kiểm tra chuẩn 3 dùng định nghĩa 2:

Không tìm thấy thấy tập thuộc tính nào khác khóa mà xác định C (thuộc tính

không khóa) nên C chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa (AD → C, AE → C) mà không

phụ thuộc bắt cầu vào khóa nên R đạt chuẩn 3.

Ví dụ 6.16: Xét các lược đồ quan hệ:

HOADON (SOHD, NGAYLAP, MAKH, TEN_KH)

F={SOHD→NGAYLAP,

      SOHD→MAKH,

      MAKH→TEN_KH }

HOADON có một khoá là SOHD, lược đồ này chưa đạt chuẩn 3 vì có thuộc tính

không khoá là TEN_KH phụ thuộc bắt cầu vào khóa SOHD: với các phụ thuộc hàm:

SOHD → MAKH, MAKH → TENK

HOADON (SOHD, NGAYDH, MAKH) đạt chuẩn 3

CHITIETHD (SOHD,MA_HH, SOLUONG,TRIGIA) đạt chuẩn 3
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Một lược đồ cơ sở dữ liệu được gọi là ở dạng chuẩn ba nếu mọi lược đồ quan hệ con
của nó đều ở dạng chuẩn ba. Dạng chuẩn ba là tiêu chuẩn tối thiểu trong việc thiết kế
CSDL.

6.2.4.4. Dạng chuẩn BC (Boyce-Codd Normal Form)

Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ R được gọi là đạt chuẩn BC nếu mọi phụ
thuộc hàm không hiển nhiên của F đều có vế trái là siêu khóa.

Ví dụ 6.17: Cho R(A,B,C,D,E) có F={AB → CDE, AE → B}

Kiểm tra R có đạt chuẩn BC không?

Để kiểm tra chuẩn BC, ta tìm tất cả các khóa của R:

TN={A}, TG={B, E}

Xi Xi ∪ TN {Xi ∪ TN}+ Si K

∅ A A

B AB ABCDE AB AB
E AE ABCDE AE AE
BE ABE ABCDE ABE

Ta có 2 khóa là K1=AB, K2=AE

Các phụ thuộc hàm trong F đều thỏa chuẩn BC vì:

AB → CDE có vế trái AB là siêu khóa

AE → B có vế trái AE là siêu khóa

Vậy R đạt chuẩn BC

Ví dụ 6.18: Xét các lược đồ quan hệ sau

DONDH(SODH, NGAYDH, MAKH) đạt chuẩn BC vì các phụ thuộc hàm có trong

DONDH đều thỏa định nghĩa chuẩn BC: SODH → NGAYDH, SODH → MAKH

CTIETDH(SODH, MAHH, SLUONG) đạt chuẩn BC vì thuộc hàm có trong lược đồ
này: SODH, MAHH → SLUONG thỏa chuẩn BC

Một lược đồ cơ sở dữ liệu được gọi là ở dạng chuẩn BC nếu mọi lược đồ quan hệ con
của nó đều ở dạng chuẩn BC.

Chúng ta có thể đánh giá chất lượng thiết kế dựa trên tiêu chuẩn dạng chuẩn của
các lược đồ quan hệ con. Quá trình chuẩn hóa một lược đồ CSDL nhằm mục đích nâng
cao chất lượng thiết kế hay cụ thể hơn là đưa các lược đồ quan hệ con từ dạng chuẩn
thấp lên dạng chuẩn cao hơn mà tối thiểu là dạng chuẩn 3. Chưa dừng lại ở dạng chuẩn

BC để nâng cao hơn nữa chất lượng của lược đồ quan hệ trong những trường hợp đặc
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biệt người ta đã đưa ra thêm hai tiêu chuẩn nâng cao nữa là dạng chuẩn 4 và dạng

chuẩn 5 sẽ được trình bày trong những tài liệu liên quan khác.

6.2.5. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ bằng phương pháp phân rã

Trong phần trước đã trình bày phép tách có kết nối bảo toàn thông tin, bảo toàn

phụ thuộc hàm mà không quan tâm đến các lược đồ quan hệ con được tách ra có đạt

một tiêu chuẩn dạng chuẩn nào hay không. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các

phuơng pháp phân rã một lược đồ quan hệ thành các lược đồ con bảo toàn thông tin và
đạt chuẩn 2, chuẩn 3 hay chuẩn BC.

Định lý Delobel: Giả sử có một lược đồ quan hệ R(X,Y,Z), tập phụ thuộc hàm F.

Nếu XY  F thì phép phân rã (phép tách) R thành hai lược đồ quan hệ con : R1(XY)

và R2(XZ) là bảo toàn thông tin, nghĩa là:

r: r = r[XY]  r[XZ], với r là quan hệ được định nghĩa trên R

Định lý Delobel có một ý nghĩa rất quan trọng. Dựa trên định nghĩa này, chúng ta

có thể xây dựng một thuật toán phân rã lược đồ quan hệ và bảo đảm được tính bảo
toàn thông tin.

Ví dụ 6.19: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D); F={AD→B, D→C}

Xét phụ thuộc hàm AD→B thì phép tách R thành 2 lược đồ con R1(ADB) và R2(ACD)

là bảo toàn thông tin.

6.2.5.1. Phân rã đạt chuẩn 2

Cho lược đồ quan hệ R, tập thuộc tính U và tập phụ thuộc hàm F

Thuật toán phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn 2:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của R

Bước 2: Tính bao đóng của các tập con của khóa để tìm các phụ thuộc hàm riêng phần

vi phạm định nghĩa chuẩn 2 và tách thành các lược đồ con tương ứng. Mỗi lược đồ con

có thuộc tính là bao đóng vừa tìm được tương ứng và thêm một lược đồ con gồm các

thuộc tính khóa của R vừa tách ra và các thuộc tính thuộc R mà không có trong các

lược đồ con khác.

Bước 3: Nếu còn lược đồ không đạt chuẩn 2 thì phân rã tiếp để tất cả các lược đồ con

đều đạt chuẩn 2.

Ví dụ 6.20: Cho lược đồ quan hệ R(ABCDEFGHIJ) và tập phụ thuộc hàm

F={ AB → C, A → DE, B → F, F → GH, D → IJ}
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R có một khóa duy nhất là AB, R không đạt chuẩn 2 vì thuộc tính không khóa là F phụ
thuộc không đầy đủ vào khóa AB

Phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn 2:

Tính bao đóng các tập con của khóa: AB

A+=ADEIJ; B+=BFGH

R đuợc phân rã thành:

+ R1(ADEIJ), F1={A → DE, D → IJ}, có khóa là A và đạt chuẩn 2

+ R2(BFGH), F2={B → F, F → GH}, có khóa là B và đạt chuẩn 2

+ R3(ABC), F3={AB → C}, có khóa AB và đạt chuẩn 2

6.2.5.2. Phân rã đạt chuẩn BC (hoặc chuẩn 3)

Cho lược đồ quan hệ R, tập thuộc tính U và tập phụ thuộc hàm F

Thuật toán phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn BC hoặc chuẩn 3:

Bước 1: Tìm tất cả các khóa của R

Bước 2: Tìm phụ thuộc hàm X → Y ∈ F có X không là siêu khóa và Y không chứa

thuộc tính khóa.

Nếu tìm thấy thì tách R thành R1 và R2 dựa theo định lý Delobel nghĩa là R1(XY),

F1=ΠR1(F); R2(U – Y), F2=ΠR2(F)

Thực hiện thuật toán phân rã cho (R1, F1)

Thực hiện thuật toán phân rã cho (R2, F2)

Ngược lại nếu không tìm thấy thì có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: mọi phụ thuộc hàm trong Fi đều có vế trái là siêu khóa thì Ri đạt chuẩn
BC
Trường hợp 2: nếu có phụ thuộc hàm có vế trái không là siêu khóa và vế phải là thuộc
tính khóa thì Ri đạt chuẩn 3.
Ví dụ 6.21: Cho lược đồ R(ABCDE), F={A → C, BD → E, B → DE, C → AD}

Dựa vào thuật toán tìm khóa, tìm được 2 khóa: AB và BC

R không đạt chuẩn 3 vì có BD → E không thỏa.

Phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn 3:

– Xét BD → E, R được tách thành:

+ R1(BDE), F1={BD → E, B → DE}, có khóa là B, đạt chuẩn 3

+ R2(ABCD), F2={A → C, C → AD, B → D}, có 2 khóa là: AB và BC chưa đạt

chuẩn 3 nên phân rã tiếp R2
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– Xét B → D không thỏa chuẩn 3 nên phân rã R2 thành:

+ R21(BD), F21={B → D}, có khóa là B đạt chuẩn 3

+ R22(ABC), F22= {A → C, C → A}, có 2 khóa là AB và BC thỏa chuẩn 3

Vậy R ban đầu được phân rã thành các lược đồ con đạt chuẩn 3:

R1(BDE), F1={BD → E, B → DE}

R2(BD), F21={B → D}

R3(ABC), F22= {A → C, C → A}

Ví dụ 6.22: Xét lược đồ quan hệ R(ABCDEG) và tập các phụ thuộc hàm F

F = {AE → C, CG → A, BD → G, GA → E}
Dựa vào thuật toán tìm khóa, tìm được 2 khóa của R là K1=ABD, K2=BCD

R không đạt chuẩn BC vì có phụ thuộc hàm BD → G có vế trái BD không là siêu khóa

Bây giờ chúng ta phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn BC:

– Xét BD → G, R được tách thành:

+ R1(BDG), F1={BD → G} có khóa là BD đạt chuẩn BC

+ R2(ABCDE), F2={ AE → C, BDC → A, BDA → E} có 2 khóa BCD và ABD

chưa đạt chuẩn BC, nên phân rã tiếp R2

(Lưu ý: phụ thuộc hàm BDC A, BDA E có được bằng cách suy diễn từ tập

phụ thuộc hàm F)

– Xét AE → C ∈ F2 không thỏa chuẩn BC nên R2 được phân rã thành:

+ R21(AEC), F21={AE → C} có khóa là AE đạt chuẩn BC

+ R22(ABDE), F22={BDA → E} có khóa là ABD đạt chuẩn BC

Vậy R ban đầu được phân rã thành các lược đồ con đạt chuẩn BC:

R1(BDG), F1={BD → G}; R2(AEC), F2={AE → C}; R3(ABDE), F3={BDA → E}
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TÓM TẮT CHƯƠNG 6

– Lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu cung cấp các khái niệm, phương pháp, tiêu

chuẩn nhằm nâng cao chất lượng của lược đồ CSDL, một cơ sở dữ liệu được thiết kế
tốt nếu nó thỏa các điều kiện như: giảm sự dư thừa dữ liệu đến mức thấp nhất, dữ liệu

phải nhất quán và không xảy ra hiện tượng dị thường khi thêm hay xóa bộ.

– Phụ thuộc hàm là một khái niệm rất quan trọng trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu,

nó thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau (hay còn gọi là ràng buộc) giữa các thuộc tính trong

luợc đồ quan hệ và sẽ là khái niệm đi xuyên suốt trong lý thuyết về thiết kế CSDL.

– Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm được Armstrong đưa ra vào năm 1974 gồm các

luật để tính toán các phụ thuộc hàm suy diễn từ tập phụ thuộc hàm đã có góp phần vào

việc tìm khóa, bao đóng, phủ và chuẩn hóa lược đồ quan hệ.

– Việc phân rã một lược đồ quan hệ được gọi là bảo toàn thông tin nếu thực hiện

phép kết các quan hệ con lại với nhau thì thông tin vẫn được bảo đảm như quan hệ ban

đầu.

– Các dạng chuẩn: chuẩn 1, 2, 3, BC là tiêu chuẩn đánh giá một lược đồ quan hệ tốt

hay xấu. Việc phân rã một lược đồ quan hệ đạt từ chuẩn 3 trở lên là tiêu chuẩn tối

thiểu trong việc thiết kế CSDL.
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BÀI TẬP CHƯƠNG 6

1) Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E) có thể hiện quan hệ r như sau:

A B C D
a 1 b 2
a 2 d 4
b 1 c 1
c 3 a 2

Trong các phụ thuộc hàm sau, phụ thuộc hàm nào thỏa trên r?

A → B, B → C, AB → D, C → BD, AD → B, D → A

2) Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E); F={AB → E, B → D, DE → A, A → BC}

a/ Dùng các luật dẫn Armstrong chứng minh rằng: AB → CD, BE → AC, A → CDE

b/ Tìm bao đóng cho các tập thuộc tính: A, AB, DE, BC

3) Cho R(A,B,C,D,E,G); F={A → D, BC → E, G → AB, D → B}

a/ Chứng minh rằng: AC → E; CD → BE

b/ Tìm bao đóng của các tập thuộc tính: CG, DG

c/ Tìm một khóa của R

4) Cho R(A,B,C,D,E,G); F={A → C, B → E, C → DG, EG → B}

a/ Dùng thuật toán tìm khóa bằng đồ thị, hãy tìm một khóa của R

b/ Dùng thuật toán tìm khóa bằng cách loại bỏ thuộc tính, hãy tìm một khóa của R

5) Cho R(A,B,C,D), hãy tìm tất cả các khóa của R với tập phụ thuộc hàm F như sau:

a/ F={ABD → C, C → B, C → A}

b/ F={AB → C, D → B, C → ABD}

6) Cho R(A,B,C,D,E,G); F={AC → B, E → G, B → CD, G → D}

    Hãy tìm tất cả các khóa của R.

7) Kiểm tra 2 tập phụ thuộc hàm F và G sau có tương đương không?

a/ F={A → BC, DE → CD, C → AE}; G={A → CE, C → AB, DE → CD}

b/ F={BD → AE, E → ABC, C → ED}; G={C → AE, E → BCD, BD → C}

c/ F={AC → B, B → C, BC → D}; G={B → CD, A → B}

d/ F={A → B, A → C, D → AB, B → ED}; G={D → AEC, B → AC, A → BD}
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8) Xác định phủ tối thiểu cho các tập phụ thuộc hàm sau:

a/ F={A → BC, B → AC, C → A}

b/ F={AC → D, C → AE, E → BD, BCE → AD}

c/ F={ABC → DE, B → A, A → CD, C → BE}

d/ F={AB → D, B → AC, C → D, CDE → A, D → B}

e/ F={ACD → B, E → G, C → EG, G → B, BE → G}

9) Kiểm tra phép tách bảo toàn thông tin

a/ R(A,B,C,D,E); F={A → D, B → D, CD → E, ECD → B}

R được tách thành R1(AB), R2(BCD), R3(ACE)

b/ R(A,B,C,D,E); F={A → C, B → DE, D → A, C → D}

R được tách thành R1(ABC), R2(BE), R3(AD)

c/ R(A,B,C,D,E); F={A → C, B → C, A → D, DE → C, CE → A}

R được tách thành R1(AD), R2(AB), R3(BE), R4(CDE), R5(AE)

d/ R(A,B,C,D); F={A → B, B → C, A → D, D → C}

R được tách thành R1(AB), R2(AC), R3(BD)

10) R(A,B,C,D,E); F={A → BC, B → CE, D → AC, CD → B} và R1(ABC),

R2(BCD), R3(AE). Hãy tìm hình chiếu của F trên R1, R2, R3

11) Kiểm tra phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

a/ R(A,B,C); F={A → B, B → C, C → A}

R được tách thành R1(AB), R2(BC)

b/ R(C,S,Z); F={CS → Z, Z → C}

R được tách thành R1(SZ), R2(CZ)

12) Xác định dạng chuẩn cao nhất:

a/ R(A,B,C,D); F={A → C, D → B, C → AD, C → B}

b/ R(A,B,C,D,E); F={BC → D, D → E, D → C}

c/ R(A,B,C,D); F={AB → C, B → D, C → AB}

d/ R(A,B,C,D,E); F={A → E, CD → B, E → D, B → C}

e/ R(A,B,C,D,E); F={AE → BCD, C → A, A → E}

f/ R(A,B,C,D,E,G); F={AE → C, CG → A, BD → G, GA → E}

13) Cho R(A,B,C,D,E); F={B → A, AE → D, D → CE}
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a/ Tìm tất cả các khóa của R

b/ Chứng minh rằng R không đạt chuẩn 2

c/ Phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn 2, 3, BC

14) Cho R(C,D,E,G,H,K) và tập phụ thuộc hàm F như sau:

     F = {CK → H, C → D, E → C, E → G, CK → E}

a/ Từ tập F, hãy chứng minh EK → DH

b/ Tìm tất cả các khóa của R

c/ Xác định dạng chuẩn của R

d/ Nếu R chưa đạt chuẩn 2 thì phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn 2, 3, BC

15) Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G,H,K) và tập phụ thuộc hàm F như sau:

F = {C → AD, E → BH, B → K, CE → G}

a/ Kiểm tra xem các phụ thuộc hàm E → K, E → G có thuộc tập F+ ?

b/ Tìm tất cả các khóa của R

c/ Xác định dạng chuẩn của R

d/ Nếu R chưa đạt chuẩn BC, hãy phân rã R thành lược đồ CSDL đạt chuẩn BC.

16) Xét lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,F) và tập phụ thuộc hàm

    F={A → BCDEF, BC → ADEF, B → F, D → E, D → B}

a/ Xác định tất cả các khóa của R

b/ Xác định dạng chuẩn cao nhất của R

c/ Nếu R chưa đạt chuẩn BC thì phân rã R thành các lược đồ con đạt chuẩn BC

17) Xét lược đồ quan hệ Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN)

F={NGAY,GIO,PHONG → MONHOC;

      MONHOC,NGAY → GIAOVIEN;

      NGAY,GIO,PHONG → GIAOVIEN;

      MONHOC → GIAOVIEN}

a/ Xác định dạng chuẩn cao nhất của Kehoach.

b/ Nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã Kehoach thành lược đồ CSDL
dạng chuẩn 3.

c/ Nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn BC, hãy phân rã Kehoach thành lược đồ CSDL
dạng BC.
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CHƯƠNG 7

TỐI ƯU HÓA CÂU TRUY VẤN

Ngôn ngữ dữ liệu đòi hỏi thực hiện trong máy tính sẽ rất tốn kém thời gian. Do

đó, trước khi thực hiện các câu truy vấn ta cần phải biến đổi hợp lý để giảm thời gian
tính toán. Việc làm như vậy ta gọi là “tối ưu hóa” (optimization), việc tối ưu không

nhất thiết phải đúng là tối ưu trên mọi khả năng của tất cả các cách cài đặt câu truy

vấn. Chương này các lý thuyết và ví dụ chủ yếu tham khảo trích dẫn từ tài liệu [2] của
PGS.TS Lê Tiến Vương.

7.1 Các chiến lược tối ưu cơ bản
Trong các ngôn ngữ hỏi dựa trên đại số quan hệ, các câu hỏi liên quan tới phép

tính tích Đề-các và phép kết nối là rất tốn kém thời gian nên cần thiết phải thao tác làm

sao để giảm thời gian xử lý câu hỏi.

Xét hai quan hệ r1 và r2 (ta đồng nhất hai quan hệ này với hai tệp dữ liệu). Quan hệ r1

có n bản ghi, quan hệ r2 có m bản ghi. Tích Đề-các r1 x r2 được tính như sau: Lấy mỗi
bản ghi của r1 nhân với tất cả các bản ghi của r2, như vậy được m bản ghi kết quả. Lần
lượt thực hiện các bản ghi của r1 với toàn bộ tệp r2. Kết quả thu được n x m bản ghi. Rõ

ràng phép tính trên không những tốn kém về thời gian mà còn tốn kém cả về ô nhớ.

Trong thực tế, với các CSDL lớn như CSDL quản lý sinh viên học sinh trong
trường học có thể lên đến hàng chục ngàn bản ghi, các CSDL quản lý nhân khẩu trong
thành phố có thể lên đến hàng triệu bản ghi thì việc tiết kiệm được thời gian truy xuất
trên 1 bản ghi của một bảng sẽ giúp ta sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian đáng kể khi
thực thi trên hàng chục ngàn, hàng triệu bản ghi. Trong việc tối ưu hoá xử lý thông tin,
nói chung người ta ưu tiên việc tối ưu hoá về mặt thời gian hơn, nhiều khi còn chấp
nhận một thiết kế CSDL không đáp ứng được dạng chuẩn để đạt tốc độ xử lý nhanh
hơn.

Mục tiêu:
♦ Giới thiệu ý nghĩa của việc tối ưu hoá câu truy vấn

♦ Giới thiệu các chiến lược tối ưu khi thực hiện câu truy vấn.

♦ Trình bày các quy tắc liên quan đến phép tích Đề-các và phép kết nối.



Chương 7: Tối ưu hoá câu truy vấn 116

Quan sát ví dụ sau đây để thấy rõ việc cần thiết phải thao tác ra sao để giảm thời gian
xử lý câu hỏi.

Ví dụ 7.1: Cho 2 quan hệ R(AB) và S(CD), Hãy truy vấn các bộ thỏa:
R.B = S.C và S.D = 100

Ta có thể viết lại thành dạng ngôn ngữ ĐSQH như sau:

A ( 100=∧= DCB (AB x CD))

Hoặc:

A ( CB= (AB x 100=D (CD)))

Chuyển phép chọn của tích Đề-các thành phép kết nối:

A (AB 100=D (CD))

Rõ ràng phép tính cuối cùng sẽ ít tốn thời gian hơn rất nhiều vì:

– Chỉ chọn trên quan hệ S những bộ có giá trị D =100 thì số bộ lấy ra sẽ ít hơn toàn
bộ số bộ của cả quan hệ trên S.

– Số bộ được chọn ra xong từ S mới đem kết nối với quan hệ trên R. Phép kết nối
này chỉ chọn ra bộ nào thuộc R mà có giá trị tại B là bằng bộ có giá trị tại C mới được
lấy ra.

Điều đó hoàn toàn nhanh hơn là lấy tích Đề-các của RxS rồi mới chọn trong kết
qủa những bộ có giá trị tại B bằng giá trị tại C.

Do vậy việc tổ chức lại câu hỏi như trên cho thấy số lần truy nhập tới bộ nhớ thứ
cấp sẽ giảm đi rất nhiều.

7.2 Các chiến lược tối ưu tổng quát
– Thực hiện phép chọn sớm như có thể:

Biến đổi câu hỏi để đưa phép chọn vào thực hiện trước nhằm làm giảm bớt kích
cỡ của kết quả trung gian và do vậy chi phí phải trả giá cho việc truy nhập bộ nhớ thứ
cấp và lưu trữ bộ nhớ chính sẽ nhỏ đi.

– Tổ hợp những phép chọn xác định với phép tích Đề-các thành phép kết nối.

Phép kết nối đặc biệt là phép kết nối bằng thực hiện rẻ hơn là phép tích Descartes
trên cùng các quan hệ. Nếu kết quả của tích Đề-các RxS là đối số của phép chọn và

phép chọn liên quan tới các phép so sánh giữa các thuộc tính của R và S thì rõ ràng

phép tích Đề-các là phép kết nối.

– Tổ hợp dãy các phép tính một ngôi như các phép chọn và phép chiếu.

Một dãy các phép một ngôi như phép chọn hoặc phép chiếu mà kết quả của
chúng phụ thuộc vào một bộ của các quan hệ độc lập thì có thể nhóm các phép đó lại.
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– Tìm các biểu thức con chung trong một biểu thức

Nếu kết quả của một biểu thức con chung (biểu thức xuất hiện hơn một lần) là
một quan hệ không lớn và nó có thể được đọc từ bộ nhớ thứ cấp với ít thời gian thì nên

tính toán trước biểu thức đó chỉ một lần. Biểu thức con chung có liên quan tới một
phép kết nối thì trong trường hợp tổng quát không thể được thay đổi nhờ việc đẩy phép
chọn vào trong.

Điều đáng quan tâm là các biểu thức con chung có tần số xuất hiện lớn được biểu
diễn trong khung nhìn của người sử dụng vì để thực hiện các câu hỏi đó cần thay thế
một biểu thức cố định cho khung nhìn đó.

– Xử lý các tệp trước:

Có hai vấn đề cần xử lý trước quan trọng cho các tệp số là sắp xếp trước các tệp
và thiết lập các tệp chỉ số. Như vậy rõ ràng khi thực hiện các phép tính có liên quan tới
hai tệp (phép tính hai ngôi) sẽ nhanh hơn rất nhiều.

– Đánh giá trước khi thực hiện tính toán:

Mỗi khi cần chọn trình tự thực hiện các phép tính trong biểu thức hoặc chọn một
trong hai đối số của một phép tính hai ngôi cần tính toán xem chi phí thực hiện các
phép tính đó. Từ đó sẽ có được các chi phí phải trả cho các cách khác nhau để thực
hiện các câu hỏi.

7.2.1 Các quy tắc liên quan tới phép kết nối và phép tích Đề-các:

– Quy tắc giao hoán của phép kết nối và phép tích Đề-các

Nếu E1 và E2 là hai biểu thức quan hệ, F là điều kiện trên các thuộc tính của E1 và

E2 thì

E1         E2 ≡  E2          E1

 F                       F

 E1 * E2 ≡  E2 * E1

 E1 x E2 ≡  E2 x E1

Chú ý: Nếu quan niệm quan hệ là tập các bộ có thứ tự thuộc tính cố định thì phép kết
nối, kết nối tự nhiên, phép tích Descartes khộng thể giao hoán vì thứ tự các thuộc tính
trong quan hệ kết quả bị thay đổi.

– Quy tắc kết hợp của phép kết nối và phép tích Đề-các

Nếu E1, E2 và E3 là các biểu thức quan hệ và F1, F2 là điều kiện thì:

(E1        E2)          E3 ≡  E1          (E2           E3 )

                            F1 F2 F1 F2
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(E1 * E2) * E3 ≡  E1 * (E2 * E3)

(E1 x E2) x E3 ≡  E1 x (E2 x E3)

7.2.2 Các quy tắc liên quan tới phép chọn và phép chiếu

– Dãy các phép chiếu

Π A1A2….An(Π B1B2…Bn(E)) ≡ Π A1A2….An(E)

chú ý rằng các thuộc tính A1,…An phải nằm trong tập các thuộc tính
B1B2…Bm.

– Dãy các phép chọn

σ F1(σF2(E)) ≡ σF1∧F2(E)

– Giao hoán phép chọn và phép chiếu

σF1(∏A1A2….An(E)) ≡ ∏A1A2….An(σF(E))

– Giao hoán phép chọn và tích Đề-các

Nếu tất cả các thuộc tính của F là thuộc tính của E1 thì

σF(E1×E2) ≡ σF(E1) × E2

Từ đó nếu F có dạng F = F1 ∧ F2 trong đó F1 chỉ liên quan tới các thuộc tính
của E1, F2 chỉ liên quan tới các thuộc tính của E2 thì:

σF(E1×E2) ≡ σF1(E1) × σF2(E2)

Luôn luôn đẩy sâu phép chọn và phép chiếu trong cây biểu diễn biểu thức ĐSQH

Nhóm các phép chọn và phép chiếu thực hiện trước các phép tính hai ngôi như phép

hợp, tích Đề - các,...

– Giao hoán phép chọn và một phép hợp

Nếu có biểu thức E = E1 ∪ E2 có thể giả thiết rằng các thuộc tính của E1 và E2 có

cùng tên như của E hoặc ít nhất mỗi thuộc tính của E là phù hợp với một thuộc tính

duy nhất của E1 và thuộc tính duy nhất của E2. Khi đó

σF (E1∪E2) ≡ σF (E1) ∪ σF (E2)

Nếu tên các thuộc tính của E1 và E2 khác với tên thuộc tính của E thì trong F ở vế phải

của công thức trên cần thay đổi để sử dụng tên cho phù hợp.

– Giao hoán phép chọn và một phép hiệu tập hợp

σF (E1 - E2) ≡ σF (E1) - σF (E2)

Các quy tắc nêu trên nói chung là đẩy phép chọn xuống trước phép kết nối vì

phép kết nối thường thực hiện lâu như phép tích Đề - các.
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Quy tắc đẩy phép chiếu xuống trước phép tích Đề - các hoặc phép hợp cũng
tương tự như quy tắc b, c. Chú ý là không có phương pháp tổng quát cho việc đẩy

phép chiếu xuống trước phép hiệu các tập hợp.

– Giao hoán một phép chiếu và một phép tích Đề-các

Gọi E1, E2 là hai biểu thức quan hệ, A1 ….. An là tập các thuộc tính trong đó B1...

Bn là các thuộc tính của E1, các thuộc tính còn lại C1...Cn thuộc E2. Khi đó:

(∏A1 ..... An (E1 x E2)) ≡ ∏ B1 ..... Bn (E1) x ∏ C1 ..... Cn (E2)

– Giao hoán một phép chiếu và một phép hợp

Tương tự như quy tắc trên tta cũng có:

(∏A1 ....An (E1 ∪ E2)) ≡ ∏ B1 .... Bn (E1) ∪ ∏ C1 .... Cn (E2)

Ta có thể áp dụng các quy tắc nêu trong mục 7.2 để có thể tối ưu hoá các biểu

thức quan hệ. Biểu thức tối ưu kết quả phải tuân theo các nguyên tắc đã nêu ở trên mặc

dù các nguyên tắc đó không có nghĩa là đảm bảo tối ưu cho mọi trường hợp tương
đương.

Lưu ý rằng luôn luôn đẩy phép chọn và phép chiếu xuống sâu như có thể trong

cây biểu diễn biểu thức quan hệ nhằm tạo nên một dãy các phép chọn cũng như phép
chiếu để từ đó có thể tổ chức thành một phép chọn theo sau một phép chiếu. Nhóm các

phép chọn và phép chiếu để thực hiện trước phép tính hai ngôi như phép hợp, tích Đề-

các, hiệu tập hợp...

Kết quả của thuật toán là một chương trình bao gồm các bước như sau:

– Áp dụng của một phép chọn hoặc một phép chiếu đơn giản

– Áp dụng của một phép chọn và một phép chiếu

– Áp dụng của một tích Đề - các, phép hợp hoặc phép hiệu tập hợp cho hai hạng

thức mà trước đó các phép chọn hoặc phép chiếu đã được áp dụng cho một hoặc cả hai

hạng thức.

Ví dụ 7.2: Cho các lược đồ CSDL về quản lý thư viện gồm những quan hệ sau:

SACH (MASACH, TUASACH, TACGIA, TENNXB)

NHAXB (TENNXB, DCHI, TPHO)

DOCGIA (MADG, TENDG, DCHI)

SOMUON (MADG, MASACH, NGAYMUON)

Để lưu trữ thông tin về sách có thể giả thiết là có một cách nhìn (view)

MUONSACH bao gồm một số thông tin bổ sung về sách được mượn, MUONSACH là

kết nối tự nhiên giữa SACH, SOMUON, DOCGIA được xác định thông qua biểu thức:
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∏S(σF (SOMUON × DOCGIA × SACH))

Trong đó

F = (DOCGIA.MADG = SOMUON.MADG) ∧

        (SACH.MASACH = SOMUON.MASACH)

S = MASACH, TUASACH, TACGIA, TENNXB, MADG, TENDG, DIACHI,

NGAYMUON

Để thực hiện truy vấn “Tìm những quyển sách đã cho mượn trước ngày

01/04/2012” ta có biểu thức quan hệ như sau:

∏S( σF (SOMUONxDOCGIAxSACH)

Biểu thức đại số quan hệ trên được biểu diễn thành cây đại số quan hệ như sau:

Hình 7.1: Dạng biểu diễn cây của biểu thức hỏi

Bước thứ nhất của tối ưu:

Tách phép chọn thành hai phép chọn với điều kiện

(DOCGIA.MADG = SOMUON.MADG )

và (SACH.MASACH = SOMUON.MASACH)

Có 3 phép chọn chúng ta tiến hành đẩy chúng xuống sâu như có thể
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Phép chọn σNGAYMUON<01/04/2012 được đẩy xuống dưới phép chiếu và hai phép chọn kia
nhờ quy tắc “giao hoán phép chọn với phép tích đề-các và với phép hợp”

Bây giờ tiếp tục đẩy phép chọn với điều kiện SACH.MASACH =

SOMUON.MASACH xuống. Không thể đẩy phép chọn này xuống dưới tích Đề - các

vì nó liên quan tới thuộc tính của quan hệ SACH và một thuộc tính lại không thuộc
quan hệ SACH.

Do vậy phép chọn: (SACH.MASACH = SOMUON.MASACH) có thể đẩy xuống để
áp dụng cho tích Đề - các σNGAYMUON<01/04/2012 (DOCGIA x SOMUON)

Chú ý rằng SOMUON.MADG là tên một thuộc tính của

σNGAYMUON<01/04/2012 (SOMUON)

Bước tiếp theo: Tổ hợp hai phép chiếu thành một phép chiếu là ∏ TUASACH.

Kết quả cho biết ở hình 7.2

Hình 7.2 Cây với tổ hợp phép chọn và phép chiếu

Biểu diễn cây cuối cùng của biểu thức tại hình 7.3

Nhóm các phép tính bằng đường gián đoạn. Mỗi tích Đề - các tổ hợp với phép chọn

tạo nên một phép kết nối bằng có hiệu quả. Đặc biệt phép chọn trên quan hệ
SOMUON và phép chiếu của DOCGIA phía dưới đủ để tổ hợp với tích Đề - các.
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Hình 7.3 Cây kết quả với việc phân nhóm các phép tính

Biểu thức đại số quan hệ dựa vào cây kết quả trên như sau:

∏TENSACH(σDOCGIA.MADG=SOMUON.MADG)∧(SACH.MASACH=SOMUON.MASACH)

(∏SOMUON.MASACH(∏SOMUON.MASACH(σNGAYMUON<1/3/2004(SOSACH))

×∏DOCGIA.MADG(DOCGIA))×∏SACH.MASACH,TUASACH(SACH)))

Ví dụ 7.3: Cho các lược đồ quan hệ như sau:

SINHVIEN(MASV, HOTEN, NGSINH, LOP)

MONHOC (MAMH, TENMH, SOTIET)

GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, DCHI)

KETQUA (MASV, MAMH, DIEM)

DAY(MAGV, MAMH)

Các khoá chính được gạch dưới
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Thực hiện tối ưu hoá biểu thức đại số quan hệ sau:

))*)*(((
065,,

MONHOCKETQUASINHVIEN
CDTHLOPDIEMDIEMTENMHHOTEN  =>Π

Hình 7.4: Cây biểu diễn biểu thức đại số quan hệ

Cây đại số quan hệ bên trái biểu diễn biểu thức ban đầu chưa tối ưu, cây bên phải biểu
diễn biểu thức sau khi đã tối ưu.

Π DIEMTENMHHOTEN ,,

 5>DIEM

 CDTHLOP 06=

*

MONHOC *

SINHVIEN KETQUA

Π DIEMTENMHHOTEN ,,

 5>DIEM CDTHLOP 06=

KETQUA

*

MONHOC *

SINHVIEN

⇒

Π HOTENMASV ,
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TÓM TẮT CHƯƠNG 7

– Tối ưu hoá một biểu thức truy vấn là rất cần thiết trong xử lý dữ liệu, đặc biệt
trong các cơ sở dữ liệu lớn, khi đó số lượng bảng ghi có thể lên đến hàng ngàn, hàng

triệu thì việc truy vấn bình thường trên cơ sở dữ liệu sẽ tốn kém nhiều thời gian hơn.
Do đó việc tối ưu hoá truy vấn nhằm làm giảm bớt thời gian truy vấn trên cơ sở dữ liệu
sẽ là một bài toán hay và cần được quan tâm hàng đầu.

– Trong đại số quan hệ, các câu hỏi liên quan đến phép tích đề-các và phép kết nối
là rất tốn kém thời gian nên cần làm giảm thời gian thực hiện các phép toán này.

– Thực hiện tối ưu câu hỏi dựa trên các chiến lược tối ưu tổng quát:

+ Thực hiện phép chọn sớm như có thể

+ Tổ hợp những phép chọn xác định với phép tích Đề-các thành phép kết nối

+ Tổ hợp dãy các phép tính một ngôi như các phép chọn và phép chiếu

+ Tìm các biểu thức con chung trong một biểu thức

+ Xử lý các tệp trước

+ Đánh giá trước khi thực hiện tính toán

– Các qui tắc liên quan đến phép kết nối và phép tích đề-các: giao hoán, kết hợp.

– Các qui tắc liên quan đến phép chọn và phép chiếu: dãy các phép chiếu, dãy các

phép chọn, giao hoán phép chọn và phép chiếu, giao hoán phép chọn và phép tích đề-

các, giao hoán phép chọn và phép hợp.
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 7

1) Trình bày các chiến lược tối ưu cơ bản và các chiến lược tối ưu tổng quát.

2) Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ: R(ABC), S(DEF), T(AEG)

Hãy thực hiện tối ưu hoá các biểu thức đại số quan hệ:

a/ )))*(((
3''

TR
ABGBgGBG ΠΠ <∧=

b/  GFBBGBG
TR

=∧=ΠΠ −
5

()*( (R × (S × T)))

3) Cho các lược đồ quan hệ: R(ABC), S(DE), T(ADF)

Thực hiện tối ưu hoá các biểu thức sau:

a/  FEAEF <=Π ((
5 (S × T)))

b/ ΠΠ =∧< BCDEFEFBBE
((

3 ((R × T) × S)))

4) Cho cơ sở dữ liệu quản lý thuê phòng gồm các lược đồ quan hệ như sau:

PHONG(MAPG, TENPG, MAKV)

KHACHHG(MAKH, HOTEN, DIACHI, DTHOAI)

THUEPHONG(MAKH, MAPG, NGAYTHUE, TIENCOC)

Thực hiện tối ưu hoá biểu thức đại số quan hệ sau:

)))*)*(

(((

'1'

,,,'2009/05/10',

PHONGTHUEPHONGKHACHHG
ATENPG

NGAYTHUEHOTENMAKHMAPGNGAYTHUEHOTENMAKH




=

> ∏Π

5) Cho cơ sở dữ liệu gồm các lược đồ quan hệ như sau:

PHONGBAN(MAPH, TENPH, DIADIEM, MATP)

NHANVIEN(MANV, HOTEN, DIACHI, MAPH)

CONGVIEC(MACV, TENCV, LOAICV)

HOPDONG(MANV, MACV, THOIGIAN)

Thực hiện tối ưu hoá biểu thức đại số quan hệ sau:

)))*(

(((
..'''2009/05/10',

HODONGNHANVIENXCONGVIEC
MACVHOPDONGMACVCONGVIECTPHCMDCHITHOIGIANTENCVMANV  =∧=>Π
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PHỤ LỤC

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG LÀM VÍ DỤ VÀ THAM KHẢO

I. Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên:
KHOA (MAKHOA, TENKHOA)

MAKHOA: Mã số của khoa trong trường
TENKHOA: Tên của khoa

LOP (MALOP, TENLOP, MAKHOA)
MALOP: Mã số của lớp
TENLOP: Tên của lớp
MAKHOA: Mã số của khoa mà lớp trực thuộc

SINHVIEN (MASV, HOTEN, NGSINH, DCHI, GIOITINH, MALOP)
MASV : Mã số của sinh viên
HOTEN : Họ tên của sinh viên
NGSINH : Ngày sinh của sinh viên
DCHI : Địa chỉ của sinh viên
GIOITINH : Giới tính của sinh viên (Nam hoặc nữ)
MALOP : Mã lớp của sinh viên

MONHOC (MAMH, TENMH, SOTC)
MAMH: Mã số của môn học
TENMH: Tên môn học
SOTC: Số tín chỉ của môn học đó

KETQUA (MASV, MAMH,LANTHI, DIEM)
MASV : Mã số sinh viên
MAMH: Mã số môn học
LANTHI : Lần thi môn học của sinh viên
DIEM: Điểm kiểm tra môn học của sinh viên

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu trên :

KHOA
MAKHOA TENKHOA
TH TIN HỌC
DT ĐIỆN TỬ
TP THỰC PHẨM
HH HOÁ HỌC
SH SINH HỌC
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MONHOC
MAMH TENMH SOTC
TCC Toán cao cấp A1 4
LSD Lịch sử đảng 4
CT Chính trị 4
CSDL Cơ sở dữ liệu 3
SQL SQL Server 2
LTC Lập trình C 3
XLA Xử lý ảnh 4
THCB Tin học căn bản 4
MMT Mạng máy tính 3
TRR Toán rời rạc 3
LTQL Lập trình quản lý 5
LTW Lập trình window 5
CTDL Cấu trúc dữ liệu 5

KETQUA
MASV MAMH LANTHI DIEM
4001080011 TCC 1 3
4001080011 LSD 1 4
4001080011 CT 1 6
4001080012 TCC 1 7
3001070034 CTDL 1 4
3001070034 LSD 1 7
3001070035 CT 1 9
4001080016 XLA 1 10
3001080036 SQL 1 6
3001080036 XLA 1 9
3001080037 CSDL 1 6
4001080019 TRR 1 3
4001080020 TCC 1 8
4001080020 LTC 1 4
4001080011 TCC 2 6
3001070034 CTDL 2 7
4001080019 TRR 2 5
4001080020 LTC 2 7

LOP
MALOP TENLOP MAKHOA
27THTH1 Trung cấp tin học 1 khóa 27 TH
27THTH2 Trung cấp tin học 2 khóa 27 TH
07CDTH Cao đẳng tin học khóa 07 TH
08CDTH1 Cao đẳng tin học 1 khóa 08 TH
08CDTH2 Cao đẳng tin học 2 khóa 08 TH
27THTP1 Trung cấp thực phẩm 1 khóa 27 TP
27THTP2 Trung cấp thực phẩm 2 khóa 27 TP
08CDHH Cao đẳng hóa học khóa 08 HH
09CDDT Cao đẳng điện tử khóa 09 DT
09CDSH Cao đẳng sinh học khóa 09 SH
09CDTP Cao đẳng thực phẩm khóa 09 TP
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II. Cơ sở dữ liệu quản lý đề án nhân viên:
PHONGBAN (MAPHG, TENPHG, TRPHG, NGAY_NC)
NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGSINH, DCHI, PHAI, LUONG, MANQL,

MAPHG)
DEAN (MADA, TENDA, DIADIEM_DA, MAPHG)
PHANCONG (MANV, MADA, THOIGIAN)
DIADIEM_PHG (MAPHG, DIADIEM)
THANNHAN (MANV, TENTN, PHAI, NGSINH, QUANHE)

Bảng mô tả các thuộc tính : xem bài tập 3 chương 4
Một thể hiện của cơ sở dữ liệu trên :

SINHVIEN

MASV HOTEN NGSINH DCHI
GIOI
TINH

MALOP

4001080011 Nguyễn Thị Lan 12/03/1978 TPHCM Nữ 27THTH1
4001080012 Trần Thanh Tùng 02/04/1980 VŨNG TÀU Nam 27THTH1
3001070033 Trương Thị Huệ 11/10/1984 ĐÀ NẴNG Nữ 07CDTH
3001070034 Lê Văn Khánh 04/07/1985 VŨNG TÀU Nam 07CDTH
3001070035 Ngô Viết Nam 14/08/1986 ĐÀ NẴNG Nam 07CDTH
4001080016 Trần Thị Liễu 15/07/1985 TPHCM Nữ 27THTH2
3001080036 Trần Thanh Nam 02/04/1988 ĐỒNG NAI Nam 08CDTH1
3001080037 Phạm Hoài Phong 19/05/1979 TIỀN GIANG Nam 08CDTH1
4001080019 Trần Thị Tố Anh 08/07/1981 TPHCM Nữ 27THTP1
4001080020 Đỗ Thị Hạnh 15/03/1982 ĐỒNG NAI Nữ 27THTP1
4001080021 Hà Thanh Tùng 26/04/1983 VŨNG TÀU Nam 27THTP2
4001080022 Trần Quốc Tuấn 15/07/1982 TIỀN GIANG Nam 27THTH2
4001080023 Nguyễn Minh Trí 10/10/1981 ĐỒNG THÁP Nam 27THTP2
3001080044 Trần Thanh Phước 17/12/1984 TPHCM Nam 08CDTH2
3001080045 Nguyễn Phước Sang 18/02/1986 HÀ NỘI Nam 08CDTH2
3001080046 Lê Thị Ánh 15/05/1987 HÀ NỘI Nữ 08CDTH2
3001080047 Truong Thị Nhàn 12/03/1981 TPHCM Nữ 08CDHH
3001090058 Nguyễn Kim Phụng 14/06/1983 HÀ NỘI Nữ 09CDDT
3001090059 Trần Thị Thắm 11/02/1985 ĐỒNG NAI Nữ 09CDTP
3001090188 Nguyễn Thị Trang 17/05/1988 TPHCM Nữ 09CDSH
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PHONGBAN
MAPHG TENPHG TRPHG NGAY_NC

1 Quản lý NV008 22/10/04
2 Điều hành NV007 03/12/04
3 Nghiên cứu NV001 12/09/05

DEAN
MAD
A

TENDA DIADIEM_DA MAPHG

DA01 Sản phẩm X VŨNG TÀU 3
DA02 Sản phẩm Y NHA TRANG 3
DA03 Sản phẩm Z TPHCM 3
DA04 Tin học hoá HÀ NỘI 2
DA05 Cáp quang TPHCM 1
DA06 Đào tạo HÀ NỘI 2

PHANCONG
MANV MADA THOIGIAN
NV001 DA01 32.5
NV001 DA02 7.5
NV005 DA03 40.0
NV006 DA01 20.0
NV006 DA02 20.0
NV002 DA03 10.0
NV002 DA04 10.0
NV002 DA05 10.0
NV003 DA06 30.0
NV003 DA04 10.0
NV007 DA04 35.0
NV007 DA06 5.0
NV004 DA06 20.0
NV004 DA05 15.0
NV008 DA05 13.0

NHANVIEN
MANV HOTEN NGSINH DCHI PHAI LUONG MANQL MAPHG

NV001
Nguyễn
Minh Tâm

10/02/79 TPHCM Nam 30000 NV008 3

NV002
Nguyễn
Thị Châu

12/09/77 VŨNG TÀU Nữ 40000 NV005 3

NV003
Trần Văn
Út

02/06/74 TPHCM Nam 25000 NV004 2

NV004
Trương Lệ
Quyên

06/12/75 HÀ NỘI Nữ 43000 NV007 2

NV005
Bùi Đức
Chí 07/08/78 HÀ NỘI Nam 38000 NV001 3

NV006
Nguyễn
Tuấn Anh

11/10/79 TPHCM Nam 25000 NV001 3

NV007
Đỗ Xuân
Thuỳ 03/11/77 TÂY NINH Nữ 50000 NV008 2

NV008
Trần Minh
Tú 15/10/79 TPHCM Nam 55000 1
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III. Cơ sở dữ liệu thể thao đội:
CLB (CLB_MA, CLB_DC)
DOI (CLB_MA, DOI_MA, LT, PHAI)
TD (TD_MA, PHG_MA, TD_GIO, TD_NGAY)
DOI_TD (TD_MA, DOI_MA, CLB_MA)
PHONG (PHG_MA, PHG_DC, PHG_TSS)
LUA_TUOI (LT, LT_TGTD)
VDV (VDV_MA, VDV_TEN, VDV_DC, CLB_MA, PHAI, LT)
VDV_DOI (VDV_MA, DOI_MA)

Bảng mô tả các thuộc tính : xem bài tập 7 chương 4

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu trên:

PHONG
PHG_MA PHG_ĐC PHG_TSS
17 xxxx 2
20 yyyy 1
3 tttt 4
49 uuuu 4
5 vvvv 3

CLB
CLB_MA CLB_DC
1 Hoa Lư _ Đinh Tiên Hoàng
3 Hướng Dương _Lê Quý Đôn
27 Tao Đàn _Nguyễn Du
45 Hải Quan_Bạch Đằng
50 Công An_Nguyễn Trãi

DOI
CLB_MA DOI_MA LT PHAI
1 1 LT1 Nam
1 1 LT5 Nữ
3 1 LT1 Nam
3 2 LT1 Nữ
27 1 LT1 Nữ
27 3 LT5 Nữ
45 1 LT3 Nam
45 2 LT4 Nam
50 1 LT4 Nam
50 2 LT3 Nam

DIADIEM_PHG
MAPHG DIADIEM
1 TPHCM
2 HÀ NỘI
3 VŨNG TÀU
3 NHA TRANG
3 TPHCM

THANNHAN
MANV TENTN PHAI NGSINH QUANHE
NV002 Kiệt Nam 11/06/75 Chồng
NV002 Lý Nữ 15/11/88 Em
NV002 Minh Nam 20/06/99 Con
NV004 Quang Nam 12/06/75 Chồng
NV004 Thanh Nữ 10/12/04 Con
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CL

LUATUOI
LT LT_TGTD
LT1 45
LT2 60
LT3 75
LT4 90
LT5 120

TD
TD_MA PHG_MA TD_GIO TD_NGAY
2 17 10:15 12/06/2009
9 20 15:00 01/09/2009
12 17 09:30 12/06/2009
13 17 14:30 12/06/2009
17 5 14:00 01/01/2009
18 49 13:30 08/05/2009
23 49 08:00 16/06/2009
25 3 14:00 16/06/2009
26 49 15:30 08/05/2009
30 49 12:45 08/05/2009

DOITD
TD_MÃ ĐỘI_MÃ CLB_MÃ
2 2 1
2 3 27
9 1 50
9 2 45
12 1 45
12 2 50
13 1 45
13 2 50
17 1 27
17 2 3
18 1 50
18 2 45
25 1 1
25 1 3
26 2 1
26 3 27
30 1 3
30 1 1

VDV
VĐV_MÃ VĐV_TÊN VĐV_ĐC CLB_MÃ PHÁI LT
1 Long 131 Đinh Tiên Hoàng 50 Nam LT4
5 Hoàng 350 Nguyễn Đình Chiểu 3 Nữ LT1
6 Hoa 17 Phạm Thế Hiển 1 Nữ LT5
10 Quân 12 Phan Kế Bính 50 Nam LT3
12 Hằng 21 Trần Quốc Thảo 27 Nữ LT4
15 Trinh 89 Võ Thị Sáu 1 Nữ LT5
17 Dũng 50 Nguyễn Văn Thủ 45 Nam LT3
22 Phương 270 Nguyễn Trãi 27 Nữ LT1
26 Ngọc 17 Tú Xương 27 Nữ LT5
28 Hà 77 Cao Thắng 3 Nam LT1
31 Thủy 39 Lê Duẩn 3 Nữ LT1
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IV. Cơ sở dữ liệu quản lý đơn đặt hàng và hóa đơn giao hàng của một công ty
thương mại
KHACHHANG (MAKH, TENKH, DIACHI, DT, CONG_NO)

MAKH: Mã số của khách hàng.

TENKH: Tên của khách hàng

36 Lan 520 Xô Viết Nghệ Tĩnh 1 Nữ LT4
38 Hồng 100 Đồng Khởi 27 Nữ LT1
50 Huy 27 Đồng Khởi 45 Nam LT4
52 Trí 55 Trần Qúy Cáp 50 Nam LT3
65 Vũ  220 Nguyễn Trọng Tuyển 50 Nam LT4
67 Tâm 304 Điện Biên Phủ 45 Nam LT3
72 Tiên 12 Cách Mạng Tháng Tám 50 Nam LT3
75 Nam 79 Trân Hưng Đạo 45 Nam LT3
76 Tuân 51 Lạc Long Quân 45 Nam LT3
80 Tuyên 80 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 Nam LT1
85 Sơn 02 Mạc Đỉnh Chi 3 Nam LT1
87 Phụng 125 Trần Hưng Đạo 1 Nam LT1
91 Hạnh 411 Trần Qúy Cáp 27 Nữ LT1
92 Đức 411 Võ Thị Sáu 1 Nam LT1
94 Loan 1 Lý Tự Trọng 27 Nam LT5
96 Giao 98 Phạm Thế Hiển 50 Nam LT2
100 Nga 500 Trần Bình Trọng 3 Nữ LT1
120 Hải 13 Cao Thắng 3 Nam LT1
122 Hùng 123 Phùng Khắc Hoan 45 Nam LT4

VDV_DOI
VDV_MA DOI_MA

1 1
5 2
6 2
12 1
12 3
15 2
17 1
22 1
22 3
28 1
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DIACHI: Địa chỉ của khách hàng.

DT: Điện thoại của khách hàng.

CONG_NO: Công nợ với khách hàng

CONG_NO > 0 : Khách hàng nợ công ty

CONG_NO < 0 : Công ty nợ khách hàng

HANGHOA (MAHH, TENHH, QUYCACH, DVT)

MAHH: Mã số của hàng hóa

TENHH: Tên của hàng hóa

QUYCACH: quy cách của hàng hóa

DVT: đơn vị tính của hàng hóa

DATHANG(SODH, NGAYDH, MAKH)

SODH : Mã số của đơn đặt hàng, một đơn đặt hàng có thể đặt nhiều mặt hàng,

NGAYDH: Ngày đặt hàng

MAKH : Mã số của khách hàng

CHITIETDH (SODH,MAHH, SL_DAT, DONGIA_DAT)

SODH: Mã số của đơn đặt hàng

MAHH: Mã số của hàng hóa

SL_DAT: Số lượng đặt

DONGIA_DAT: Đơn giá đặt

HOADON (SOHD, NGAYHD, SODH, TRIGIA_HD, NGAYXUAT)

SOHD : Mã số của hóa đơn bán hàng cho khách. Một hóa đơn bán hàng có thể
gồm nhiều mặt hàng.

NGAYHD : Ngày phát hành hóa đơn

SODH : hóa đơn bán hàng theo yêu cầu của 1 đơn đặt hàng có mã số là SODH và

ngược lại, mỗi đơn đặt hàng sẽ được giải quyết chỉ trong một hóa đơn. Do điều
kiện khách quan có thể công ty không giao đầy đủ các mặt hàng cũng như số
lượng từng mặt hàng như yêu cầu trong đơn đặt hàng nhưng không bao giờ giao
vượt ngoài yêu cầu.

TRIGIA_HD : tổng trị giá của hóa đơn bán hàng.

NGAYXUAT : ngày xuất kho giao hàng cho khách.

CHITIET_HD(SOHD, MAHH, SL_BAN)

SOHD : Mã số của hóa đơn bán hàng cho khách
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MAHH : Mã số của hàng hóa

SL_BAN : Số lượng bán cho khách (không vượt quá số lượng khách yêu cầu
trong đơn đặt hàng)

PHIEUTHU(SOPT, NGAYPT, SOHD, SOTIEN)

SOPT : Mã số phiếu thu tiền của khách hàng

NGAYPT : Ngày phát hành phiếu thu tiền

SOHD : Phiếu thu này thu cho hóa đơn nào

SOTIEN : Số tiền thu của khách hàng cho hóa đơn đó.

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu trên:

HANGHOA
MAHH TENHH QUYCACH DVT
HDQT05 Đĩa cứng Quantum_1G Cái
HDQT10 Đĩa cứng Quantum_2G Cái
KBMS01 Bàn phím Mitsumi_101 Cái
LPHP4L Máy in Laser HP_4L Cái
MHTP14 Màn hình màu Topcon_17” Cái
MSGN03 Mouse Genius Cái
PCP4 Máy vi tính P4 Compaq Bộ

DATHANG
SODH NGAYDH MAKH
DH001 05/01/2010 CTCN
DH002 05/01/2010 CTVN
DH003 08/01/2010 CTPS
DH004 11/01/2010 CTHV
DH005 15/01/2010 CTVN
DH006 20/01/2010 CTCN

KHACHHANG

MAKH TENKH DIACHI DT
CONG

NO
CTCN Công ty cấp nước 1.Công trường quốc tế _Q3 38291777
TTTH Trung tâm tin học 227 Nguyễn Văn Cừ _Q5 38351056
CTCN Công ty Chánh Nghĩa 48/50 Trần Quang Diệu_Q3 38360676
CTPS Công ty Phú Sĩ 134 Trần Hưng Đạo_Q1 38421414 2500000
CTVN Công ty Vinatex 166 Nguyễn Trãi_Q1 38331873
CTHV Công ty Hướng Việt 201 Cư xá Bắc Hải_Q10 38728012 5450000
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PHIEUTHU
SOPT NGAYPT SOHD SOTIEN
PT0001 05/01/2009 HD0001 3000000
PT0002 05/01/2009 HD0002 1400000
PT0003 07/01/2009 HD0003 7000000
PT0004 07/01/2009 HD0004 15000000
PT0005 08/01/2009 HD0005 10000000
PT0006 12/01/2009 HD0006 450000
PT0007 15/01/2009 HD0007 4450000
PT0008 16/01/2009 HD0008 2000000
PT0009 20/01/2009 HD0009 2000000

CHITIET_HD
 SOHD MAHH SL_BAN
HD0001 PCP4 3
HD0002 HDQT05 1
HD0002 KBMS01 4
HD0003 HDQT05 4
HD0003 HDQT10 2
HD0004 LPHP4L 1
HD0004 PCP4 5
HD0005 MSGN03 5
HD0005 PCP4 5
HD0006 MSGN03 5
HD0007 FDMS14 2
HD0007 MSGN03 5
HD0008 FDMS14 1
HD0009 LPHP4L 1

CHITIETDH
SODH MAHH SL_DAT DONGIA_DAT
DH001 PCP4 3 3000000
DH002 HDQT05 5 1000000
DH002 HDQT10 2 1500000
DH002 KBMS01 5 100000
DH003 LPHP4L 1 2500000
DH003 PCP4 5 3000000
DH004 MSGN03 10 90000
DH004 PCP4 5 3000000
DH005 FDMS14 4 2000000
DH005 MSGN03 5 90000
DH006 LPHP4L 2 2000000

HOADON
SOHD NGAYHD SODH TRIGIA_HD NGAYXUAT
HD0001 05/01/2009 DH001 3000000 05/01/2009
HD0002 05/01/2009 DH002 1400000 05/01/2009
HD0003 06/01/2009 DH002 7000000 06/01/2009
HD0004 07/01/2009 DH003 17500000 07/01/2009
HD0005 08/01/2009 DH004 15450000 08/01/2009
HD0006 12/01/2009 DH004 450000 12/01/2009
HD0007 15/01/2009 DH005 4450000 15/01/2009
HD0008 16/01/2009 DH005 2000000 16/01/2009
HD0009 20/01/2009 DH006 2000000 20/01/2009
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