
Trang 1 

 

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH CUỐI KÌ – ĐỀ 1 

Môn: Lập trình Java Nâng Cao – GV: Trần Duy Thanh 

Lớp: HỌC LẠI 

Ngày 26 tháng 08 năm 2011 

Thời gian: 120ph 

(Ghi chú: Sinh viên không được sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức) 

Cho Cơ Sở Dữ Liệu tên dbProductManager với cấu trúc bảng được mô tả dưới đây: 

Bảng tblManufacture Dùng để lưu danh sách các nhà sản xuất, khóa chính là ManufactureID, 

Một nhà sản xuất sẽ có nhiều sản phẩm. 

 

 

 

 

 

Bảng tblProduct dùng để lưu danh sách các sản phẩm, khóa chính là ProductID, khóa ngoại là 

ManufactureID, Khóa ngoại này sẽ tham chiếu tới cột ManufactureID ở trong bảng 

tblManufacture. 

 

 

 

 

 

Dưới đây là mô hình quan hệ giữa 2 bảng  tblManufacture và tblProduct 

 

tblManufacture  

Columns Name Data Type Data Size Description 

ManufactureID Text 100 Mã nhà sản xuất ( khóa chính) 

ManufactureName Text  Tên nhà sản xuất 

Address Text  Địa chỉ 

Website Text  Website 

Phone Text  Điện thoại 

Email Text  Thư điện tử 

 

tblProduct  

Columns Name Data Type Data Size Description 
ProductID Text 100 Mã sản phẩm ( khóa chính) 

ProductName Text  Tên sản phẩm 

UnitPrice Number  Giá trị sản phẩm (tiền) 

SerialNumber Text  Mã hiệu sản phẩm 

Description Text  Mô tả sản phẩm 

ManufactureID Text 100 Mã nhà sản xuất (khóa ngoại) 
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Giao diện chính của chương trình như sau 

 

Ghi chú: Sinh viên chỉ cần nhập một vài dữ liệu mẫu, không nhất thiết phải nhập hết. 

Yêu cầu: 

1. (3 điểm) Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện sử dụng như trên. 

2. (2 điểm) Hiển thị danh sách các nhà sản xuất lên JTable, viết các sự kiện cho nút 

Fist, Previous, Next, Last. 

 
3. (3 điểm) Thực hiện các chức năng Thêm, Lưu, Sửa, Xóa. 

 
4. (2 điểm) Khi người sử dụng chọn nút Show List Product: Viết lệnh cho phép hiển 

thị toàn bộ danh sách Sản Phẩm của Nhà Sản Xuất hiện tại. 

 
Ví dụ: Nếu ta đang đứng ở Nhà Sản Xuất có mã là MANU1, thì danh sách Sản 

Phẩm sẽ hiện thị như hình bên dưới. 
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Gợi ý chuỗi kết nối: 

String strConnect="jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 

DBQ=data/dbProductManager.mdb"; 


