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LAB 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP

Yêu cầu

- Học viên làm bài chụp hình vào Word và các câu truy vấn ở tập tin txt

hoặc .sql

- Lưu bài vào ổ đĩa Z:\ hoặc email cá nhân

- Tham khảo các hướng dẫn ở giáo trình và các câu lệnh SQL ở

https://www.w3schools.com/sql/default.asp

Hướng dẫn

- Học viên sử dụng công cụ SQL Developer để thực hành, đăng nhập với

username là sys, password 123456, tư cách đăng nhập là SYSDBA, SID chính là tên

cơ sở dữ liệu (orcl).

Câu 1. Tạo 1 schema (tài khoản người dùng) tên là lab5 với mật khẩu 123456 và

cấp quyền DBA.

Câu 2. Đăng nhập vào tài khoản người dùng vừa tạo database và nhập dữ liệu

Mô tả các bảng cơ dữ liệu kèm theo các thuộc tính. Một số phần nội dung sẽ được tiếp
tục thêm vào, cập nhật và chỉnh sửa tùy thuộc theo sự phát triển quy mô của dự án.

a. Bảng Category
Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ghi chú

CategoryID int Khóa chính
Name nvarchar(50) Tên danh mục
Description nvarchar(500) Mô tả cho danh mục
OrderID int Thứ tự ưu tiên
CreatedDate datetime Ngày tạo danh mục
ParentID int Phân cấp danh mục cha con
Active int Trạng thái

Dữ liệu mẫu
CategoryID Name Descr iptio

n
Order CreatedDate ParentI

D
1 TOEIC 1 TOEIC 1 3/23/2014 4:59:36 PM 0
2 TOEFL 1 List 1 2 3/23/2014 4:59:37 PM 0
3 IELTS 1 List 1 3 3/24/2014 4:59:37 PM 0
4 IELTS 2 List 2 4 3/24/2014 4:59:37 PM 3
5 GRE List 1 5 3/24/2014 4:59:37 PM 0
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b. Bảng CategoryQuestion
Mỗi câu hỏi thuộc về nhiều danh mục, mỗi danh mục có chứa nhiều câu hỏi khác nhau

Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ghi chú
CategoryQuestionID int Khóa chính
CategoryID int Khóa ngoại
QuestionID int Khóa ngoại
Active int Trạng thái

Dữ liệu mẫu
CategoryQue
stionID

CategoryID QuestionID Active

1 1 1 1
2 1 2 0
3 2 3 1
4 2 4 0
5 3 1 1
6 3 2 1
7 3 3 1
8 4 2 1
9 2 1 1
10 4 1 1

c. Bảng Question
Nội dung câu hỏi có thể là 1 video, 1 hình ảnh, … có thể được thể hiện thông qua mã
HTML để cho thấy cái nhìn trực quan.

Tên thuộc tính Kiểu dữ liệu Ghi chú
QuestionID int Khóa chính
Content ntext Nội dung câu hỏi
Answer ntext Câu trả lời
Note ntext Ghi chú
Type nvarchar(50) Dạng câu hỏi như trivia, scramble,

video, image, …
Level int Độ khó câu hỏi từ 1-100
OrderID int Thứ tự câu hỏi
Active int Trạng thái
CorrectNumber int Số lượt trả lời đúng câu hỏi, số

lượt trả lời càng cao câu hỏi càng
dễ

Dữ liệu mẫu
QuestionID Content Answer Note Type Order ID
1 mentioned earlier in the

same text (adjective)
above ở trên trivia 0

2 to suck up; take up;
take in (noun)

absorb scam
ble

0

3 animal dog trivia 1
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4 aqua fish verbal 0
5 animous animation trivia 2

Câu 3. Tạo các câu truy vấn SQL

a. Tìm các danh mục (Category) có tên chứa từ “TOEFL”.

b. Hiển thị các danh mục được sắp xếp giảm dần theo OrderID.

c. Tìm các danh mục là danh mục gốc (có ParentID = 0).

d. Tìm các câu hỏi có dạng (Type) là “verbal”.

e. Tìm các câu hỏi có câu trả lời bắt đầu từ vần “a”.

f. Hiển thị nội dung (Content), đáp án (Answer) và tên danh mục (CategoryName) của

các câu hỏi và sắp xếp thứ tự câu hỏi (OrderID).

g. Hiển thị thông tin câu hỏi theo từng thể loại được kích hoạt hiển thị (Active = 1).

h. Đếm số lượng các câu hỏi theo từng danh mục.

i. Đếm số lượng các câu hỏi chưa kích hoạt.

j. Tìm câu hỏi thuộc về tất cả danh mục.

k. Tìm danh mục không chứa câu hỏi nào cả.

l. Tìm danh mục chứa có ít nhất 2 câu hỏi trở lên.

Câu 4. Tạo các thủ tục (Stored Procedure - SP) theo yêu cầu sau

a. Tạo thủ tục thêm mới 1 danh mục câu hỏi, nếu thêm thành công thì trả về biến xuất

kq (out kq) có kết quả là 1, ngược là là 0.

b. Tạo thủ tục thêm mới 1 câu hỏi, nếu thêm thành công thì trả về biến xuất kq (out kq)

có kết quả là 1, ngược là là 0.

c. Tạo thủ tục cập nhật nội dung câu hỏi theo khóa chính, nếu cập nhật thành công thì

trả về biến xuất kq (out kq) có kết quả là 1, ngược là là 0.

d. Tạo thủ tục xóa câu hỏi theo khóa chính, nếu xóa thành công thì trả về biến xuất kq

(out kq) có kết quả là 1, ngược là là 0.

e. Tạo thủ tục hiển thị thống kê số lượng câu hỏi theo từng tên thể loại. Ví dụ:

Number of questions CategoryName

1 TOEFL 1

3 TOEIC 1


