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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM 
Khoa Khoa Học Và Kỹ Thuật Máy Tính 

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP 
Chuyên ngành: Công nghệ Web   

Thời gian: 90 phút - Đề số: P6 
 

 
Mã SV .......................... Họ Tên ................................................................................................... Lớp  ..........................  
Phòng .......................... Số Máy ........................................................ Giờ thi ............................... Ký Tên  .....................  

 
Chú ý: Sinh viên không được mang theo hoặc sử dụng bất cứ tài liệu và thiết bị lưu trữ, hay sử dụng các tài liệu có sẵn 
trong máy tính trong khi làm bài (CDROM, USB 8). SV  nộp lại đề thi sau khi kết thúc.  
Thực hiện các yêu cầu chung:  
+ Toàn bộ bài thi lưu tại: T:\TN _HoTen_MaSV.  (Ví dụ: T:\TN _CaoHueKhuong_089123871) (Lưu ý: lưu tại đĩa T hoặc D, 
không lưu tại đĩa C. Việc chọn đĩa cứng nào để lưu nên theo hướng dẫn của Giám Thị coi thi.) 
+ Các bài thi được xem là hợp lệ và chỉ tính điểm cho tất cả câu hỏi khi thực hiện đúng các quy định trên. 
 

ĐỀ BÀI 

Nhà sách XYZ cần xây dựng Website để bán sách online. Sách được kinh doanh gồm nhiều thể loại, mỗi thể loại có nhiều 
tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau. 

Dữ liệu được thiết kế gồm 2 bảng (table): LOAISACH(id_loai, theloai),  SACH(id_sach, tensach, gia, tacgia, tomluoc, 
id_loai). 

Cài WampServer vào máy, tạo site  theo quy định đặt tên phía trên để chứa các trang Web và thực hiện các yêu cầu sau:  
Câu 1: (1đ) Thiết kế database trên MySQL: 

a. (0.5đ) Tạo database đặt tên databasetest, tạo tài khoản người dùng được toàn quyền trên cơ sở dữ liệu 
databasetest với username: usertest, password: 123456. 

b. (0.5đ) Chọn loại dữ liệu hợp lý nhất, thiết lập relationship và nhập dữ liệu mẫu cho các bảng. 
Câu 2: (1đ) Thiết kế giao diện:  

a. (0.5đ) Sử dụng CSS layout cấu trúc Website theo mô tả và đặt tên file CSS 
là style.css.  
Banner: Chiều rộng 760 px, chiều cao 150 px. 
Menu: Chiều rộng 760 px, chiều cao 25 px. 
Main: Chiều rộng 760 px, chiều cao tự động co giãn phụ thuộc 

vào độ lớn của dữ liệu. 
Left: Chiều rộng 200 px, chiều cao tự động8 

Right: Chiều rộng 548 px, chiều cao tự động8 

Footer: Chiều rộng 760 px, chiều cao 50 px. 

Trang Web sau khi layout luôn được canh giữa. 

b.  (0.5đ) Thiết kế Box bằng CSS để xuất sản phẩm theo yêu cầu: 
Hình: Chiều cao 96 px, chiều rộng 96 px. 
Tên Sách, Tác giả, Xem chi tiết, Giá: Chiều cao tự động, chiều rộng 157 
px.  
Canh lề trên, lề trái: 10 px. 
Lưu ý: Nếu không layout được bằng CSS sinh viên có 
thể layout bằng table nhưng không được tính điểm cho 
câu này. 

Câu 3: (2.5đ) Xây dựng trang trưng bày sách (cũng là trang chủ, 
đặt tên là index.php): 

a. (0.5đ) Thiết kế trang Web dựa trên cấu trúc CSS được tạo sẵn. 
b. (1đ) Bên trái (thể loại) được lấy dữ liệu từ database. 
c. (1đ) Bên phải (tác phẩm) trưng bày tất cả những cuốn sách. Hình được đặt trong thư mục “hinhsach” với tên file 

hình được đổi thành giá trị id_sach tương ứng trong database.  
Lưu ý: Hình đại diện có thể chọn bất kỳ hình nào được tìm thấy trong máy tính. 
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Câu 4: (1đ) Xây dựng trang xem theo thể loại (đặt tên là Detail.php): 

a. (0.5đ) Thiết kế trang Web dựa trên cấu trúc CSS được tạo sẵn. 
b. (0.5đ) Khi click chọn thể loại chỉ cho xuất những cuốn sách có cùng thể loại. 

Câu 5: (4.5đ) Xây dựng trang thêm sản phẩm (đặt tên là Insert.php) với các yêu cầu sau:  
a. (0.5đ) Thiết kế trang Web dựa trên cấu trúc CSS được tạo sẵn. 
b. (1đ) Mục Thể loại được lấy từ database. 
c. (1đ) Mục Giá Sách chỉ cho nhập giá trị là số được kiểm tra xử lý bằng JavaScript. 

d. (2đ) Khi click nút Thêm Sách thực hiện các xử lý sau: 

− (1đ) Thêm dữ liệu xuống database. 

− (1đ) Upload hình lên thư mục “hinhsach” đã được tạo sẵn đồng thời đổi tên file hình thành giá trị id_sach vừa mới 
được phát sinh khi thêm dữ liệu, phần mở rộng là .jpg. 

 
 
 

 


