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Hình 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG (CNPM)
 Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính Môn: Thực hành  
  Thời gian: 90 phút 
  Đề số: 2 

Mã số SV: ........................ Họ Tên:  ...................................................................... Lớp:  .......................  

Phòng:  ............................. Số Máy ............................. Giờ thi:  ............................ Ký Tên:  ..................   
 

Chú ý: Sinh viên không được 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, đĩa USB, …). SV nộp lại đề thi sau khi kết thúc. Chỉ tính điểm mỗi 
câu khi SV hoàn tất chức năng yêu cầu. 
 
Quy định chung:  
+  Sử dụng cơ sở dữ liệu Access với tên là họ tên sinh viên. (Ví dụ: NGUYENTHILAN.MDB(X)) 
+  Toàn bộ bài thi lưu tại: T:\TN_DESO_HOTEN_MASV.   

(Ví dụ: T:\TN_ De1_NGUYENTHILAN_089123871) (Lưu ý: lưu tại đĩa T hoặc D, không lưu tại đĩa C. 
Việc chọn đĩa cứng nào để lưu phải theo hướng dẫn của Giám Thị coi thi) 

+  Lưu bài làm theo qui định sau: Tên project – solution là: PR_TENSINHVIEN.  
(Ví dụ: PR_NGUYENTHILAN) 

+  Thực hiện kết nối động với database: khi chép chương trình qua vị trí thư mục khác thì không phải xác 
lập lại đường dẫn thư mục file MS Access. 

+  Chỉ sử dụng ADO.NET coding (không sử dụng ADO.NET wizard - công cụ phát sinh mã ADO) khi làm 
bài. 

+  Dữ liệu của chương trình được nạp từ database.  
+  Sử dụng mô hình 3-tier để xây dựng chương trình. 
+  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 

 
Siêu thị ABC thường có rất nhiều đợt khuyến mãi trong năm để thu hút người dùng. Mỗi đợt 
khuyến mãi chỉ khuyến mãi một số mặt hàng và trong vài ngày nhất định, ngoài ra mỗi mặt hàng ở 
mỗi đợt giảm giá cũng có % giảm giá khác nhau. Do đó siêu thị cần một phần mềm để quản lý các 
đợt khuyến mãi. Sau đây là một phần thiết kế cơ sơ dữ liệu: 
DotKM (MaDot, TuNgay, DenNgay)       
SanPham (MaSP, TenSP, DonGia)    
SanPhamKM (MaDot, MaSP, GiamGia, GiaDaGiam) 
 
Câu 1: (1đ) Thiết kế cơ sở dữ liệu với mô tả như trên (sinh viên tự chọn kiểu dữ liệu thích hợp). 
Thiết lập quan hệ giữa các bảng. Nhập dữ liệu mẫu, mỗi bảng ít nhất 2 dòng. 
 
Câu 2: (1đ) Thiết kế giao diện gồm 2 nút như Hình 1. Khi 
nhấn nút Thêm mặt hàng khuyến mãi thì hiện giao diện như 
Hình 2. Khi chọn nút Tìm kiếm mặt hàng khuyến mãi thì 
hiện giao diện như Hình 3. 

 
 

Câu 3:   (6đ) 

+ Khi màn hình Thêm mặt hàng khuyến mãi hiện lên thì: 
- Hiện danh sách mã đợt khuyến mãi ra ComboBox Mã đợt (0.5đ). 

- Hiện danh sách tên hàng ra ComboBox Tên hàng (0.5đ). 

+ Khi chọn trên ComboBox Mã đợt thì hiện chi tiết hàng khuyến mãi của đợt đó lên DataGridView 
với các cột là mã sản phẩm, tên sản phẩm, giảm giá, giá đã giảm (xem Hình 2) (1đ). 
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+ Khi chọn trên ComboBox Tên hàng thì hiện đơn giá tương ứng của sản phẩm đó vào Label Đơn 
giá (1đ). 
+ Khi nhấn nút Thêm cho phép thêm thông tin một mặt hàng khuyến mãi vào cơ sở dữ liệu (1đ), 
trước khi thêm cần chú ý kiểm tra trùng khóa (0.5đ), kiểm tra ô giảm giá >0 (0.5đ), tính và xuất ra 
giá đã giảm (0.5đ). Sau khi thêm thành công, cần cập nhật lại DataGridView (0.5đ). 
 

  
 

Câu 4: (2đ) 

  
 

+ Nút Tìm cho phép tìm tất cả các mặt hàng khuyến mãi của mã đợt nhập trong TextBox, nếu có thì 
hiện danh sách xuống ListView gồm các cột như hình (1đ), nếu không có phải thông báo (0.5đ). 
Nội dung của GroupBox thay đổi theo mã đợt khuyến mãi nhập trong TextBox (0.25đ), ListView 
có cột số thứ tự (0.25đ). 

 
 

---Hết đề--- 
 
 

Hình 2 

Hình 3 


