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THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 

Chú ý: Khi thực hành dùng cả hai công cụ Enterprise Manager và Query Analyzer. Đặc 

biệt thực hành nhiều bằng câu lệnh T-SQL trên công cụ Query Analyzer cho các bài tập 

dưới đây. 

Bài 1:  

Tạo CSDL và đặt tên là QUANLYSINHVIEN có các bảng sau: 

SINHVIEN (MSSV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI) 

THUCHIEN(MSDT, MSSV) 

DETAI(MSDT, TENDT) 

GIAOVIEN(MSGV, HOTENGV, HOCVI) 

GV_HDDT(MSGV, MSDT, DIEM) 

GV_PBDT(MSGV, MSDT, DIEM) 

GV_UVDT(MSGV, MSDT, DIEM) 

Bài 2: 

Dùng câu lệnh ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc của bảng 

a. Thêm cột SOLANTHI vào bảng SINHVIEN 

b. Thay đổi kiểu dữ liệu của HOTEN thành kiểu dữ liệu khác trong bảng 

SINHVIEN. 

c. Thay đổi cột HOTEN thành HOTENSV trong bảng SINHVIEN 

d. Thêm cột SODT, DIACHI, FAX vào bảng SINHVIEN 

e. Xóa cột FAX trong bảng SINHVIEN 

Bài 3: 

Tạo các ràng buộc cho CSDL QUANLYSINHVIEN bằng câu lệnh T-SQL trong 

công cụ Query Analyzer 

a. Ràng buộc khóa chính cho các bảng 
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b. Ràng buộc khóa ngoại cho các bảng 

c. Ràng buộc DEFAULT cho cột PHÁI trong bảng SINHVIEN 

d. Ràng buộc duy nhất cho cột TÊNDT trong bảng DETAI 

e. Ràng buộc Check cho cột SOLANTHI của bảng SINHVIEN có giá trị không âm. 

Bài 4: 

Chèn dữ liệu vào các table trong CSDL QUANLYSINHVIEN bằng các sử dụng câu lệnh 

T_SQL trong công cụ Query Analyzer (tối thiểu mỗi table chứa 7 mẫu tin). 

Bài 5: 

Dùng câu lệnh để thay đổi dữ liệu trong các bảng của CSDL QUANLYSINHVIEN với 

yêu cầu như sau: 

a. Thay đổi họ tên sinh viên có ngày sinh là 23/07/1987 là Trần Thị Bé Tư. 

b. Thay đổi họ tên sinh viên “Tran Thi Thu” thành tên “Tran Thi Thanh” 

c. Thay đổi phái của sinh viên có tên là “Trương Tien Thanh” 

d. Cập nhật SOLANTHI là 2 cho sinh viên “Truong Ngọc Tram” 

e. Dùng câu lệnh để xem các thông tin vừa thay đổi của câu a, b, c,d. 

Bài 6:  

Dùng câu lệnh để xem dữ liệu trong các bảng của CSDL QUANLYSINHVIEN với các 

yêu cầu sau: 

a. Xuất thông tin họ tên sinh viên và học bổng của sinh viên theo thứ tự mã số sinh 

viên tăng dần. 

b. Xem thong tin họ tên sinh viên, ngày sinh và học bổng của sinh viên với thứ tự 

ngày sinh tăng dần, học bổng giảm dần. 

c. Lọc ra các đề tài có tên đề tài bắt đầu bằng chữ Q. 

d. Lọc ra các Đề tài với ký tự thứ 2 là ký tự ‘n’ trong tên đề tài. 

e. Lọc ra các sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ ‘T’ hoặc chữ ‘N’. 
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f. Lọc ra các sinh viên có ngày sinh là 20/11/1980. 

g. Xuất ra điểm của sinh viên có SOLANTHI là 2 

 

 

 


