Bài 02 – CÁC LỆNH DDL TRONG MySQL
1. Một số lưu ý
a. Các ký hiệu trong cú pháp lệnh
● {A | B | C}: bắt buộc phải có một thành phần trong dấu {} trong cú pháp lệnh, hoặc
A, hoặc B, hoặc C.
● [A]: thành phần A trong dấu [] có thể hoặc không xuất hiện trong cú pháp lệnh.
● <A>: thành phần A bắt buộc phải có trong cú pháp lệnh.
b. Cần nhớ khi viết và thực thi các câu lệnh
● Sau mỗi câu lệnh nên sử dụng dấu “;” ñể tránh xảy ra lỗi khi viết và thực thi nhiều
lệnh cùng một lúc.
● ðọc kỹ thông báo lỗi bên dưới vùng hiển thị kết quả khi xảy ra lỗi thực thi và rà soát
lại câu lệnh ñể gỡ lỗi.
● Tham khảo thêm mục SQL Syntax Statement → Data Definition Statement và trong
phần hướng dẫn sử dụng MySQL tại Start → All Programs → MySQL → MySQL
Server 5.0 → MySQL Manual.
2. Tạo cơ sở dữ liệu – CREATE DATABASE
Cú pháp:
CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] <tên csdl>
Lệnh CREATE DATABASE tạo mới một cơ sở dữ liệu. Lỗi sẽ xảy ra khi thực thi câu lệnh
nếu trong MySQL ñã tồn tại một cơ sở dữ liệu có tên trùng với cơ sở dữ liệu muốn tạo và
tùy chọn IF NOT EXISTS không ñược sử dụng.
Ví dụ: Tạo cơ sở dữ liệu cho bài toán công ty. Giả sử ñặt tên cơ sở dữ liệu là csdl_congty, ta
có thể viết lệnh theo một trong các cách sau
● create database csdl_congty;
● create database if not exists csdl_congty;
● create schema csdl_congty;
● create schema if not exists csdl_congty;
3. Xóa cơ sở dữ liệu – DROP DATABASE
Cú pháp:
DROP DATABASE {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] <tên csdl>
Lệnh DROP DATABASE hủy tất cả các quan hệ và xóa cơ sở dữ liệu. Tùy chọn IF
EXISTS dùng ñể ngăn ngừa lỗi xảy ra khi xóa một cơ sở dữ liệu chưa tồn tại trong MySQL.
Ví dụ: Giả sử trong MySQL ñã tồn tại cơ sở dữ liệu có tên là csdl_congty. Xóa cơ sở dữ liệu
này ta có thể viết lệnh theo một trong các dạng sau
● drop database csdl_congty;
● drop database if exists csdl_congty;
● drop schema csdl_congty;

●

drop schema if exists csdl_congty;

4. Tạo quan hệ – CREATE TABLE
Cú pháp:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] <tên quan hệ> (
<ñịnh nghĩa thuộc tính 1,
ñịnh nghĩa thuộc tính 2,
...> [,
ñịnh nghĩa ràng buộc 1,
ñịnh nghĩa ràng buộc 2,
...]
)
a. ðịnh nghĩa thuộc tính
Cú pháp:
<tên thuộc tính> <kiểu dữ liệu cơ bản> [NOT NULL | NULL] [DEFAULT <giá trị>]
[UNIQUE | PRIMARY KEY]
b. ðịnh nghĩa ràng buộc
Cú pháp: tùy vào loại ràng buộc mà có thể sử dụng một trong các khai báo sau
● [CONSTRAINT [tên ràng buộc]] PRIMARY KEY (danh sách các thuộc tính tạo
thành khóa chính)
● [CONSTRAINT [tên ràng buộc]] UNIQUE (danh sách các thuộc tính tạo thành khóa
chỉ ñịnh)
● [CONSTRAINT [tên ràng buộc]] FOREIGN KEY (danh sách các thuộc tính tạo
thành khóa ngoại) REFERENCES <tên quan hệ ñược tham chiếu> (danh sách các
thuộc tính tạo thành khóa chính của quan hệ ñược tham chiếu) [ON DELETE
{RESTRICT | CASCADE | SET NULL}] [ON UPDATE {RESTRICT | CASCADE
| SET NULL}]
● [CONSTRAINT [tên ràng buộc]] CHECK (biểu thức kiểm tra miền xác ñịnh)
Lệnh CREATE TABLE tạo mới quan hệ. Tùy chọn IF NOT EXISTS ngăn ngừa lỗi xảy ra
khi khi tạo một quan hệ có tên trùng với một quan hệ ñã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Ví dụ: Giả sử có lược ñồ quan hệ NHANVIEN của cơ sở dữ liệu công ty
NHANVIEN
MaNV

Ho

Dem Ten

Ngsinh Dchi

Gtinh

Luong MaQL MaPG

trong ñó MaQL tham chiếu ñến MaNV là khóa ngoại tham chiếu ñến chính quan hệ
NHANVIEN và MaPG là khóa ngoại tham chiếu ñến quan hệ PHONGBAN. Ta có thể viết
lệnh theo một trong các cách sau ñể tạo quan hệ NHANVIEN.
● create table NHANVIEN (
MaNV
int
not null primary key,
Ho
varchar(15)
not null,

Dem
Ten
Ngsinh
Dchi
Gtinh
Luong
MaQL
MaPG
●

varchar(30),
varchar(15)
date
varchar(50),
tinyint
int,
int,
int

not null,
not null,
not null,

);
create table NHANVIEN (
MaNV
int
not null,
Ho
varchar(15)
not null,
Dem
varchar(30),
Ten
varchar(15)
not null,
Ngsinh
date
not null,
Dchi
varchar(50),
Gtinh
tinyint
not null,
Luong
int,
MaQL
int,
MaPG
int,
constraint NV_PK primary key (MaNV),
constraint NV_FK_NV foreign key (MaQL) references NHANVIEN (MaNV)
);

Trong các lệnh trong ví dụ trên ta không thấy xuất hiện phần ñịnh nghĩa cho khóa ngoại
MaPG tham chiếu ñến quan hệ PHONGBAN. Nguyên nhân là nếu quan hệ PHONGBAN
chưa ñược tạo trong cơ sở dữ liệu csdl_congty thì phần ñịnh nghĩa này nếu có sẽ gây ra lỗi
tham chiếu ñến ñối tượng chưa tồn tại khi thực thi câu lệnh.
5. Xóa quan hệ – DROP TABLE
Cú pháp:
DROP TABLE [IF EXISTS] <tên quan hệ> [RESTRICT | CASCADE]
Lệnh DROP TABLE xóa quan hệ. Tùy chọn IF EXISTS ngăn ngừa lỗi xảy ra khi xóa một
quan hệ chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Ví dụ: Giả sử quan hệ NHANVIEN ñã có trong cơ sở dữ liệu csdl_congty. ðể xóa quan hệ
NHANVIEN ta có thể dùng lệnh theo các cách sau.
● drop table NHANVIEN;
● drop table if exists NHANVIEN;
6. Chỉnh sửa quan hệ – ALTER TABLE

Cú pháp:
ALTER [IGNORE] TABLE <tên quan hệ>
<ñịnh nghĩa hiệu chỉnh 1,

ñịnh nghĩa hiệu chỉnh 2,
...>
ðịnh nghĩa hiệu chỉnh
Cú pháp: tùy vào loại hiệu chỉnh mà có thể sử dụng một trong các khai báo sau.
● Thêm thuộc tính
+ ADD [COLUMN] <ñịnh nghĩa thuộc tính>
+ ADD [COLUMN] (
<ñịnh nghĩa thuộc tính 1,
ñịnh nghĩa thuộc tính 2,
...>
)
●

Xóa thuộc tính
DROP [COLUMN] <tên thuộc tính>

●

Chỉnh sửa thuộc tính
+ CHANGE [COLUMN] <tên thuộc tính cần chỉnh sửa> <ñịnh nghĩa thuộc tính>
+ MODIFY [COLUMN] <ñịnh nghĩa thuộc tính>

●

Thêm ràng buộc
ADD <ñịnh nghĩa ràng buộc>

●

Xóa ràng buộc
+ DROP PRIMARY KEY <tên ràng buộc>
+ DROP FOREIGN KEY <tên ràng buộc>

●

ðổi tên quan hệ
RENAME [TO] <tên mới của quan hệ>

Lệnh ALTER TABLE chỉnh sửa cấu trúc quan hệ. Tùy chọn IGNORE có tác dụng nếu
quan hệ sau khi chỉnh sửa xuất hiện trường hợp giá trị của khóa chỉ ñịnh của các bộ dữ liệu
trùng nhau hoặc có cảnh báo lỗi xảy ra. Khi xảy ra trường hợp trùng khóa, nếu không dùng
IGNORE quá trình chỉnh sửa sẽ không ñược thực hiện; nếu IGNORE ñược sử dụng bộ dữ
liệu ñầu tiên có khóa bị trùng sẽ ñược giữ lại, các bộ trùng khóa còn lại sẽ bị xóa.
Ví dụ: Giả sử quan hệ NHANVIEN và quan hệ PHONGBAN ñã tồn tại. Giả sử khóa chính
của PHONGBAN là MaPB. ðể thêm ràng buộc khóa ngoại cho thuộc tính MaPG của quan
hệ NHANVIEN ta có thể dùng lệnh sau.
● alter table NHANVIEN
add constraint NV_FK_PB foreign key (MaPG) references PHONGBAN (MaPB);

