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ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

HỌC PHẦN: Lập trình Web.

Bộ môn: Hệ thống Thông tin.

Giáo viên: 1) Hoa Tất Thắng

2) Chu Thị Hường

1. Bài (chương, mục): Xử lý trang ASP.NET nâng cao
2. Thời lượng: (Giáo viên giảng: 2 tiết , Thảo luận: 1 tiết)
3. Mục đích, yêu cầu: Hướng dẫn sinh viên xây dựng một ứng dụng thương mại.
4. Nội dung: Giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán qua mạng

a) Nội dung chi tiết

1. Giới thiệu chung:

+ Giới thiệu về website thương mại điện tử,

+ Giới thiệu Shopping Cart,

+ Các cách thức lưu trữ giỏ hàng:

 Lưu trữ trên cơ sở dữ liệu

 Lưu trữ trên biến Session

 Lưu trữ trên Cookies

 Profile

+ Thanh toán qua mạng

2. Xây dựng giỏ hàng

+ Xây dựng đối tượng Shopping:

 Lớp CartItem

 Lớp ShoppingCart



+ Xử dụng lớp giỏ hàng:

 Thông qua biến Session

 Thông qua Profile

+ Đặt hàng qua mạng

 Đăng nhập

 Đăng ký tài khoản người dùng

 Đặt hàng

 Lưu đơn đặt hàng vào CSDL

+ Các phương thức thanh toán.
b) Nội dung thảo luận:

+ Một số ứng dụng thương mại điện tử.

+ Các phương thức thanh toán trên mạng đang được ứng dụng phổ biến.
c) Nội dung tự học:

+ Tìm hiểu các cách thức thanh toán trên mạng và ứng dụng vào đề tài môn
học.

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)

+ Xây dựng các lớp giỏ hàng.

+ Ứng dụng giỏ hàng vào đề tài môn học.
5. Tài liệu tham khảo

− ASP.NET Web Developer’s Guide, Adrian Turtschi, DotThatCom.com,
Jason Werry, Greg Hack,  Joseph Albahari, Tec Saurabh Nandu,  Wei
Meng Lee Series

− Pro ASP.NET 3.5  in C# 2008, Matthew MacDonald and Mario Szpuszta
− Beginning ASP.NET 2.0, Chris Hart, John Kauffman

6. Câu hỏi ôn tập


