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1. Mô hình liên kết thực thể 

1.1. Khái niệm 

1.2. Các thành phần trong mô hình 

1.3. Xây dựng mô hình liên kết thực thể 

2. Ngôn ngữ đại số quan hệ 

2.1. Các phép toán tập hợp: Phép hợp, phép giao, phép trừ, phép tích Đề các 

2.2. Các phép toán quan hệ: Phép chiếu, phép chọn, phép kết nối, phép chia. 

3. Ngôn ngữ truy có vấn cấu trúc (SQL - Structured Query Language) 

3.1.  Các lệnh về cấu trúc dữ liệu: Tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, tạo tệp chỉ số, 

xoá bảng, xoá tệp chỉ số, thêm cột, bớt cột 

3.2. Các lệnh thao tác dữ liệu: sửa đổi dữ liệu, thêm bản ghi, xoá bản ghi, 

truy vấn dữ liệu đơn giản 

3.3. Câu lệnh truy vấn dữ liệu nâng cao: sử dụng các hàm, sử dụng các mệnh 

đề, câu lệnh truy vấn lồng nhau, sử dụng các phép toán tập hợp (UNION, 

INTERSECT, MINUS) 

4. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu 

4.1.  Phụ thuộc hàm: khái niệm, tính chất 

4.2.  Bao đóng của tập thuộc tính: khái niệm, thuật toán tìm bao đóng 

4.3.  Khóa của quan hệ: khái niệm, thuật toán tìm khóa 

4.4.  Các dạng chuẩn: Khái niệm dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3 

4.5.  Phép tách lược đồ quan hệ: khái niệm, thuật toán tách quan hệ về dạng 

chuẩn 3 tránh mất mát thông tin 

4.6.  Kiểm tra phép tách lược đồ quan hệ có mất mát thông tin hay không? 
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