
BÀI GIẢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

BÀI 7: 



SQL CƠ BẢN 

 

 SQL là gì?  

 Database là gì? 

 Các câu lệnh SQL cơ bản 
 

 
 

 

 



SQL là gì? 

 SQL là viết tắt của Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. 

 SQL cho phép bạn truy cập vào CSDL. 

 SQL là một chuẩn ngôn ngữ của ANSI. 

 SQL có thể thực thi các câu truy vấn trên CSDL. 

 SQL có thể lấy dữ liệu từ CSDL. 

 SQL có thể chèn dữ liệu mới vào CSDL. 

 SQL có thể xoá dữ liệu trong CSDL. 

 SQL có thể sửa đổi dữ liệu hiện có trong CSDL.  
 
 
 
 
 
 
 



SQL là gì? 

 SQL là một chuẩn của ANSI (American National Standards Institute - Viện tiêu 
chuẩn quốc gia Hoa kỳ) về truy xuất các hệ thống CSDL. Các câu lệnh SQL được sử 
dụng để truy xuất và cập nhật dữ liệu trong một CSDL. 

 SQL hoạt động với hầu hết các chương trình CSDL như MS Access, DB2, Informix, 
MS SQL Server, Oracle, Sybase v.v... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATABASE là gì? 



DATABASE là gì? 

 Cơ sở dữ liệu (Database), viết tắt là CSDL hoặc DB, là một tập hợp các Dữ liệu có 
quan hệ logic với nhau, có thể dễ dàng chia sẻ và được thiết kế nhằm đáp ứng các 
nhu cầu sử dụng của một tổ chức, cá nhân nào đó. 

 CSDL là một tập hợp có cấu trúc của những Dữ liệu có liên quan với nhau được lưu 
trữ trong máy tính. Một CSDL được thiết kế, xây dựng và lưu trữ với một mục đích 
xác định như phục vụ lưu trữ, truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng hay người dùng. 

 Bảng CSDL: Một CSDL thường bao gồm một hoặc nhiều bảng (table). Mỗi bảng 
được xác định thông qua một tên (ví dụ Customers ). Bảng chứa các mẩu tin - 
dòng (record - row), là dữ liệu của bảng 
 
 
 
 
 
 
 



DATABASE là gì? 

 Cơ sở dữ liệu (Database), viết tắt là CSDL hoặc DB, là một tập hợp các Dữ liệu có 
quan hệ logic với nhau, có thể dễ dàng chia sẻ và được thiết kế nhằm đáp ứng các 
nhu cầu sử dụng của một tổ chức, cá nhân nào đó. 

 CSDL là một tập hợp có cấu trúc của những Dữ liệu có liên quan với nhau được lưu 
trữ trong máy tính. Một CSDL được thiết kế, xây dựng và lưu trữ với một mục đích 
xác định như phục vụ lưu trữ, truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng hay người dùng. 

 Bảng CSDL: Một CSDL thường bao gồm một hoặc nhiều bảng (table). Mỗi bảng 
được xác định thông qua một tên (ví dụ Customers ). Bảng chứa các mẩu tin - 
dòng (record - row), là dữ liệu của bảng 
 
 
 
 
 
 
 



DATABASE là gì? 



Hệ quản trị CSDL My SQL, SQL Server & Oracle: 

 SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu phổ 
dụng nhất hiện nay, bạn có thể dùng các lệnh SQL để truy vấn database bất kỳ do 
hệ quản trị database nào. 

 Máy chủ cơ sở dữ liệu – Database Server (máy chủ phục vụ Cơ sở dữ liệu) là 
Máy tính chủ mà trên đó có cài đặt phần mềm Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 
(HQTCSDL). Chúng ta có một số HQTCSDL chẳng hạn như: SQL Server, MySQL, 
Oracle… 

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System – 
DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. 
Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và 
tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL).  

 
 
 
 
 



 SQL Server là hệ quản trị database của Microsoft, còn MySQL là hệ quản trị 
database có mã nguồn mở có thể chạy trên nhiều platform như Linux, WinXP... 
Theo đánh giá của nhiều người, SQL Server của Microsoft mạnh hơn, bảo mật tốt 
hơn nhiều so với MySQL. 

 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle: là hệ quản trị CSDL mạnh nhất, tốt nhất chạy 
trên mọi nền tảng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hệ quản trị CSDL My SQL, SQL Server & Oracle: 



Danh sách các lệnh và truy vấn của SQL 

 SELECT - lấy dữ liệu từ một bảng CSDL. 

 UPDATE - cập nhật/sửa đổi dữ liệu trong bảng. 

 DELETE - xoá dữ liệu trong bảng. 

 INSERT INTO - thêm dữ liệu mới vào bảng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Các câu lệch truy vấn (Query) 

 1- SQL Select 

 2- SQL Distinct 

 3- SQL Where 

 4- SQL And Or (Và, hoặc) 

 5- SQL IN (Trong phạm vi..) 

 6- SQL Between (Nằm giữa ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7- SQL Wildcard 

 8- SQL Like (Giống với ...) 

 9- SQL Order By (Sắp xếp bởi) 

 10- SQL Group By (Nhóm bởi ...) 

 11- SQL Having  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Select 

 Câu lệnh SELECT là một câu lệnh cơ bản nhất trong SQL, mục đích là truy vấn 
dữ liệu trong các bảng (Table). 

 Một query của SQL dùng để lấy thông tin từ database. Dữ liệu được chứa trong 
các hàng (rows) của bảng (tables). Hàng (Rows) gồm một nhóm các cột 
(Columns) chứa dữ liệu tương ứng.  

 Biểu thức query lấy dữ liệu có cấu trúc : 
· Một danh sách SELECT (lựa chọn), tại vị trí các cột được gọi để lấy dữ liệu chỉ 
định. 
· Một mệnh đề WHERE, xác định bảng (tables) cần truy cập để lấy dữ liệu.  
 
 
 
 
 
 
 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Select 

 Ví dụ: 

  SELECT  

  * 

  FROM 

   Employees; 

 

 Dấu * nghĩa là lấy dữ liệu của tất cả các cột nằm trong bảng  

 Query này sẽ thu được tất cả các hàng và cột nằm trong ‘Employees’ Table. lấy 
dữ liệu của tất cả các cột các hàng của bảng ‘Employees’  
 
 
 
 
 
 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Select 

 Giả sử muốn lấy dữ liệu của một số columns thôi vì có nhiều cột không cần thiết 
thì query như sau : 

   SELECT 

    <column 1>, 

    <column 2>, 

    …. 

    <column n> 

   FROM 

    Employees; 

 Trong đó <column X> là tên column bạn cần lấy dữ liệu.  
 
 
 
 
 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Select 

 Lấy số ID của nhân viên và họ tên của nhân viên : 

   SELECT 

    employeeid, 

    firstname, 

    lastname 

   FROM 

    Employees; 

 Trong đó <column X> là tên column bạn cần lấy dữ liệu.  
 
 
 
 
 
 
 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Select 

 Kết quả 

  .  
 
 
 
 
 
 
 

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL DISTINCT 
 

 Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để chỉ trả về các giá trị khác nhau. 

 Trong 1 bảng, 1 cột có thể chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn 
lấy ra danh sách những giá trị duy nhất. 

 Từ khóa DISTINCT có thể sử dụng để trả về chỉ các giá trị duy nhất không trùng 
lặp. 

 Cấu trúc câu lệnh : 

   SELECT DISTINCT column_name,column_name 

  FROM table_name; 

Ví dụ: 

  SELECT DISTINCT City FROM Customers;       
 

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Where 

 Mệnh đề WHERE 

 Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm.   

Yếu tố thêm trong query này là WHERE để xác định hàng có tính chất nào đó. 

 Cấu trúc câu lệnh : 

  WHERE <column1> <operator> <column2> 

Ví dụ:    SELECT  

       employeeid, 

       firstname, 

       lastname 

      FROM 

       Employees 

      WHERE 

       country = ‘USA’; 

   



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL Where 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL And Or 
 

 AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau. 

 AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn. Toán 
tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả. 

 Ví dụ: 

  SELECT * FROM Persons 

  WHERE FirstName = ‘Thu'  

 AND LastName = ‘Nguyen‘ 

 

 Kết quả 

 
Firstname Lastname Address 

Thu Nguyen Ha noi 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL And Or 
 

 Sử dụng OR để tìm những người có tên là Thu hoặc họ là Phan: 

 SELECT * FROM Persons 

 WHERE firstname = ‘Thu‘ 

 OR lastname = ‘Phan’ 

 Ví dụ: 

  SELECT * FROM Persons 

  WHERE FirstName = ‘Thu'  

 AND LastName = ‘Nguyen' 

 Kết quả 

 
Firstname Lastname Address 

Thu Nguyen Ha noi 

Thu Phan Phu Tho 



 Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau:  

 SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng  

 

 Ví dụ bảng dữ liệu có tên Persons như sau: 

 

 

 

 

 

 
  

 

Name Age 

A 34 

B 45 

C 19 

Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm AVG(column) 

 Hàm AVG trả về giá trị trung bình tính theo cột được chỉ định của các dòng được 
chọn. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến khi tính giá trị trung bình. 

 Ví dụ: 

 Câu lệnh sau sẽ tính số tuổi trung bình của những người có tuổi trên 20: 

  SELECT AVG(Age) FROM Persons WHERE Age > 20 

  

    => Kết quả trả về sẽ là: 39.5 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm MAX(column) 

 Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét 
đến. 

 Ví dụ: 

  SELECT MAX(Age) FROM Persons  

 

  => Kết quả trả về 45 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm MIN(column) 

 Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét 
đến. 

 Ví dụ: 

  SELECT MIN(Age) FROM Persons  

 

  => Kết quả trả về 19 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm SUM(column) 

 Hàm SUM trả về tổng giá trị của cột. Các giá trị NULL sẽ không được xét đến. 

 Ví dụ:   

o Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có trong bảng: 

  SELECT SUM(Age) FROM Persons  

  => Kết quả trả về 98 

 

o Tìm tổng số tuổi của tất cả những người có tuổi lớn hơn 20: 

  SELECT SUM(Age) FROM Persons WHERE Age > 20 

  => Kết quả trả về: 79  
  

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm COUNT 

 Cú pháp: 

 SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng 

 Hàm COUNT(*): trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng. 
 

  + Đếm toàn bộ row trong 1 tables: SELECT COUNT(*) FROM Tên bảng 

  SELECT COUNT(*) FROM Persons 

  => Kết quả trả về là: 3 

 
 + Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người lớn hơn 20 tuổi: 

 SELECT COUNT(*) FROM Persons WHERE Age > 20 

  => Kết quả trả về là: 2 

 

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT 

 Hàm COUNT(column): trả về số lượng các dòng có giá trị khác NULL ở cột 
được chỉ định. 

 Ví dụ: bảng Persons 

 

 

 

 

 

 Câu lệnh sau sẽ trả về số lượng những người mà cột Age trong bảng không 
rỗng: 

   SELECT COUNT(Age) FROM Persons 

   => và kết quả trả về sẽ là:2 

Name Age 

A 34 

B 

C 19 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL ORDER BY 

 Từ khóa ORDER BY được dùng để sắp xếp một tập các bản ghi trong câu lệnh 
SELECT theo một hoặc nhiều tiêu chí. 

 Từ khóa ORDER BY sắp xếp các bản ghi mặc định là tăng dần. Để sắp xếp giảm 
dần chúng ta dùng từ khóa DESC. 

 Cú pháp ORDER BY 

  SELECT column_name,column_name 

  FROM table_name 

  ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC; 

 

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL ORDER BY 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL GROUP BY 

 Các hàm tập hợp (ví dụ như SUM) thông thường cần thêm chức năng của mệnh 
đề GROUP BY. 

 Mệnh đề GROUP BY…được thêm vào SQL bởi vì các hàm tập hợp (như SUM) trả 
về một tập hợp của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, và nếu không 
có GROUP BY ta không thể nào tính được tổng của các giá trị theo từng nhóm 
riêng lẻ trong cột. 

 Cú pháp của GROUP BY như sau: 

 SELECT tên_cột, SUM(tên_cột) FROM tên_bảng GROUP BY tên_cột 

 

 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL GROUP BY 

  Ví dụ: Có bảng dữ liệu tên Sales như sau 

 

 

 

 

 

 Câu lệnh SQL sau: 

  SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales 

  => Kết quả trả về 

 

 

  

 

Company Amount 

A 5500 

B 4500 

A 7100 

Company Amount 

A 17100 

B 17100 

A 17100 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL GROUP BY 

  Kết quả trả về ở trên đôi khi không phải là cái mà ta mong đợi. Ta thêm mệnh 
đề GROUP BY vào trong câu lệnh SQL: 

  SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales 
 GROUP BY Company 

 

 => Kết quả trả về 

 

 Company Amount 

A 12600 

B 4500 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL HAVING 

 Having là một câu lệnh điều kiện của Group by. 

 Mệnh đề HAVING…được thêm vào SQL vì mệnh đề WHERE không áp dụng được 
đối với các hàm tập hợp (như SUM). Nếu không có HAVING, ta không thể nào 
kiểm tra được điều kiện với các hàm tập hợp. 

 Cú pháp của HAVING như sau: 

  SELECT tên_cột, SUM(tên_cột) FROM tên_bảng 
 GROUP BY tên_cột 
 HAVING SUM(tên_cột) điều_kiện giá_trị 
 

   



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL HAVING 

 Với bảng dữ liệu Sales: 

 

 SELECT Company, SUM(Amount) FROM Sales 
GROUP BY Company 
HAVING SUM(Amount) > 10000  

 
=> Kết quả trả về 

 

 

   

Company Amount 

A 12600 



Các câu lệch truy vấn (Query): SQL HAVING 

  Phân biệt Where & Having 

 

 Bạn cần phân biệt Where và Having trong cùng một câu lệnh.Where là câu lệnh 
lọc bớt dữ liệu trước khi nhóm (Group) 

 Having là câu lệnh lọc bớt dữ liệu sau khi đã nhóm (Group) 

 

 

 



Các câu lệnh chèn dữ liệu (Insert): INSERT INTO 

 Là câu lệch chèn dữ liệu 

 Cú pháp: 

  INSERT INTO "table_name" ("column1", "column2", ...) 

  VALUES ("value1", "value2", ...); 

 

 Bạn cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu: 

  INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,...) 
 VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)  
 



Các câu lệnh chèn dữ liệu (Insert): INSERT INTO 

 Chèn/ tạo thêm dữ liệu cho bảng Persons sau: 

 

 

   

Câu lệnh SQL: 

 INSERT INTO Persons 
VALUES (‘Phan', Ha', Tran Duy Hung', ’Ha Noi') 

 

Tạo ra bảng sau: 

 

 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 



Các câu lệnh chèn dữ liệu (Insert): INSERT INTO 

 Chèn dữ liệu vào các cột/trường cụ thể 

  

 Câu lệnh SQL: 

  INSERT INTO Persons (LastName, City) 
 VALUES (‘Tran‘, ’Phu Tho') 

 

 Tạo ra bảng sau: 
LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 

Tran Phu Tho 



Câu lệnh cập nhật: Update 

 Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật/sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng. 

 Cú pháp: 

  UPDATE tên_bảng 
 SET tên_cột = giá_trị_mới 
 WHERE tên_cột = giá_trị  

 

 Ví dụ bảng Persons như sau: 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 

Tran Phu Tho 



Câu lệnh cập nhật: Update 

 Ví dụ bảng Persons như sau: 

 

 

 

 

 

 

 Bổ xung thêm phần FirstName cho họ là ‘Tran’ 

  UPDATE Person SET FirstName = ’Mai' 
 WHERE LastName = ’Tran’ 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 

Tran Phu Tho 



Câu lệnh cập nhật: Update 

 Ta sẽ có kết quả như sau: 

 

 

 

 

 

 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Doi Can Ha Noi 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 

Tran Mai Phu Tho 



Câu lệnh cập nhật: Update 

 Ta muốn sửa/ đổi tên và địa chỉ: 

  UPDATE Persons 
 SET Address = ’Quan 1', City = ’Ho Chi Minh' 
 WHERE LastName = Nguyen‘ 

 

 Kết quả sẽ là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LastName FirstName Address City 

Nguyen Thu Quan 1 Ho Chi Minh 

Phan Ha Tran Duy Hung Ha Noi 

Tran Mai Phu Tho 



Câu lệnh xóa dữ liệu: Delete 

 Cú pháp: 

  DELETE FROM tên_bảng 
 WHERE tên_cột = giá_trị 

 

 Ví dụ: Xóa tên người là Thu 

  DELETE FROM Person WHERE FirstName = ’Thu’ 

 

  Đôi khi ta muốn xoá tất cả dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại bảng cùng với 
cấu trúc và tất cả các thuộc tính của bảng, ta có thể dùng câu lệnh: 

    DELETE FROM table_name 

  hoặc 

   DELETE * FROM table_name 
 

 
 



Câu lệnh xóa dữ liệu: Delete 

-- cau so 1 

delete from USER_ROLE where USER_ID not like 137. 
--cau so 2 
delete from USERS where USER_NAME not like 'admin‘ 

 

 

  Đôi khi ta muốn xoá tất cả dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại bảng cùng với 
cấu trúc và tất cả các thuộc tính của bảng, ta có thể dùng câu lệnh: 

    DELETE FROM table_name 

  hoặc 

   DELETE * FROM table_name 
 

 
 
 



Câu lệnh SQL Join 

 1- INNER JOIN (Hoặc JOIN): Trả về tất cả các hàng khi có ít nhất một giá 
trị ở cả hai bảng 

 

 2- LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN): Trả lại tất cả các dòng từ bảng 
bên trái, và các dòng đúng với điều kiện từ bảng bên phải 

 

 3- RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN): Trả lại tất cả các hàng từ 
bảng bên phải, và các dòng thỏa mãn điều kiện từ bảng bên trái        

 

 4- FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN): Trả về tất cả các dòng đúng 
với 1 trong các bảng. 

 

 

 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Câu lệnh SQL JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc 
nhiều bảng, dựa trên một trường chung giữa chúng. 

  Có thể thay INNER JOIN bởi JOIN. Ý nghĩa và kết quả  

 là như nhau. 

 Cú pháp: 

 SELECT column_name(s) 

 FROM table1 

 INNER JOIN table2 

 ON table1.column_name=table2.column_name; 

 
 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

Cú pháp với JOIN:  

  SELECT column_name(s) 

  FROM table1 

  JOIN table2 

  ON table1.column_name=table2.column_name; 

 

Hoặc  

  SELECT column_list 

  FROM table1 INNER JOIN table 2 ON join_condition1 

  WHERE where_conditions; 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 INNER JOIN nhiều table 

  SELECT column_list 

  FROM table1 

  INNER JOIN table2 ON join_condition1 

  INNER JOIN table3 ON join_condition2 

 

 Ví dụ: 

◦ Có 2 bảng dưới đây là Orders và Customers 

◦ "CustomerID" cột trong bảng "Orders" đề cập đến các khách hàng trong 
bảng "Customers". Mối quan hệ giữa hai bảng trên là cột "CustomerID". 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

◦ 1 bảng tên Orders 
 

 

 

 

 

◦ 1 bảng tên Customers: 
 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Chúng ta chạy các câu lệnh SQL sau đây (INNER JOIN):  

 SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate 
FROM Orders 
INNER JOIN Customers  
ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID; 

 Kết quả: 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Có thể sử dụng cách viết khác như sau: 

 Có 2 bảng như sau. Kết hợp để lấy ra 1 số trường từ 2 bảng này, dựa trên một 
trường chung là CA_INFORMATION_ID 

 

 Bảng tên T-VANS: 

1 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Bảng tên CA_INFORMATIONS 

2 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 KQ: lấy từ 2 bảng ra các thông tin như sau:  

 

3 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Nếu chỉ muốn lấy ra 1 trường thì: 

 

  

4 



Câu lệnh SQL Join: INNER JOIN HOẶC JOIN 

 Cấu trúc: 

 

 SELECT t1.column_name, t2.column_name 

 FROM table1 t1, table 2 t2 

 WHERE table1.column_name= table2.column_name; 

 
5 



Câu lệnh SQL Join: LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN) 

 
 LEFT OUTER JOIN là từ khóa trả về tất cả các hàng (rows) từ bảng bên trái 

(table1), với các hàng tương ứng trong bảng bên phải (table2). Chấp nhận cả 
dữ liệu NULL ở bảng 2. 

 Cấu trúc: 



Câu lệnh SQL Join: LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN) 

 
Ví dụ: 



Câu lệnh SQL Join: LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN) 

 

Autumn5582 



Câu lệnh SQL Join: RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN) 

 

  RIGHT OUTER JOIN ngược lại với LEFT OUTER JOIN:  

 

 

 

 



Câu lệnh SQL Join: FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN) 

 

  FULL OUTER JOIN là sự kết hợp của LEFT OUTER JOIN và RIGHT OUTER 
JOIN 

 

 



Hỏi & Đáp! 




