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Lab08 

XÂY DỰNG WEBSITE SIÊU THI SÁCH  
1. Mục tiêu 

Sử dụng tổng hợp tất cả các ñiều khiển ñã học xây dựng hoàn chỉnh các trang phần User. Có kết 
hợp User Control và Masterpage.   

2. Tạo Website SIÊU THỊ SÁCH sử dụng CSDL QLBansach  

� Xây dựng trang Default.aspx có giao diện như sau: 

 

• Tạo User control ñầu trang 

o Tên tập tin là Header.ascx   

o Dùng làm banner giới thiệu về trang web và ñăng quảng cáo 

o Sử dụng Table và Image 

 

• Tạo User control cuối trang 

o Tên tập tin là Footer.ascx   

o Dùng Giới thiệu về cơ quan chủ quản của website, ñịa chỉ liên hệ, công ty xây dựng trang 
web, ... 

o Sử dụng Table  

 

• Tạo User control Menu 

o Tên tập tin là Menu.ascx   
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o Dùng làm thực ñơn chính cho trang web 

o Sử dụng Table (Sử dụng ảnh nền) và HyperLink 

 

• Tạo User control Chủ ñề sách  

o Tên tập tin là Chudesach.ascx   

o Dùng làm các mục chọn về Chủ ñề sách 

o Sử dụng Table, GridView, Image và HyperLink  

o Mở trang, tạo nguồn và liên kết dữ liệu trong bảng CHUDE 

o Liên kết tên chủ ñể sẽ mở trang : ~/Sachtheochude.aspx?MaCD={0} 

 

• Tạo User control Nhà xuất bản  

o Tên tập tin là Nhaxuatban.ascx   

o Dùng làm các mục chọn về Nhà xuất bản 

o Sử dụng Table, GridView, Image và HyperLink  

o Mở trang, tạo nguồn và liên kết dữ liệu trong bảng CHUDE 

o Liên kết tên chủ ñể sẽ mở trang : ~/Sachtheonhaxuatban.aspx?MaCD={0} 

 

• Tạo User control Sách mới  

o Tên tập tin là Sachmoi.ascx   

o Dùng ñề thể hiện danh sách Sách mới nhập về (4 sách mới nhất) 

o Khi mở trang, tạo nguồn và liên kết dữ liệu trong bảng SACH 

o   Sử dụng Table, GridView, Hyperlink và Image  

o Liên kết tên sách và hình minh họa sẽ mở trang : 

 ~/Chitietsach.aspx?Masach="+Eval("Masach") 
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• Tạo User control Quảng cáo   

o Tên tập tin là Quangcao1.ascx    

o Dùng ñể hiển thị các liên kết quảng cáo ñược thể hiện dưới dạng hình ảnh) 

o Khi mở trang, tạo nguồn và liên kết dữ liệu với tập tin QC1.xml  như sau: 

 

o Sử dụng Table và AdRotator 

 

• Tạo User control Sách bán chạy   

o Tên tập tin là Sachbannhieu.ascx  

o Dùng ñể thể hiện danh sách sách bán chạy (dựa trên Số lựơng bán) 

o Sử dụng Table, DataList, Image và HyperLink 

o Khi mở trang, tạo nguồn và liên kết dữ liệu trong bảng SACH, CTDathang (Lấy 5 sách có 
số lượng bán cao nhất) 

o Liên kết tên sách và hình minh họa sẽ mở trang : 

 ~/Chitietsach.aspx?Masach="+Eval("Masach") 

 

• Tạo User control Quảng cáo bên phải   

o Tên tập tin là Quangcao.ascx  

o  Sử dụng Table và GridView 
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o Khi mở trang web, tạo nguồn và liên kết dữ liệu trong bảng QUANGCAO  

Lưu ý: Chỉ lấy các quảng cáo có ngày hết hạn <= ngày hiện hành 

 

• Tạo User control Giỏ hàng    

o Tên tập tin là Giohang.ascx  

o Dùng ñể thể hiện chức năng xem giỏ hàng và thông tin tổng số tiền các quyển sách ñược 
chọn mua  

o Sử dụng Table, Image, Label (Số tiền) và HyperLink (Giỏ hàng của bạn) 

 

• Tạo Trang Masterpage   

o Tên tập tin là Masterpage.Master  

o Dùng ñể sử dụng chung cho các trang phần User  

o Nhúng các User control ñã tạo vào theo bố cục sau 
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• Tạo Trang Default.aspx   

o Sử dụng trang Masterpage.Master và Các User control ñã tạo 

 

• Tạo Trang Sachtheochude.aspx   

o Sử dụng trang Masterpage.Master và Các User control ñã tạo 

o Nhận tham số truyền(MaCD) từ User Control Chudesach.ascx 

 

• Tạo Trang Sachtheonhaxuatban.aspx   

o Sử dụng trang Masterpage.Master và Các User control ñã tạo 

o Nhận tham số truyền(MaNXB) từ User Control Nhaxuatban.ascx 
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• Tạo Trang Chitietsach.aspx   

o Sử dụng trang Masterpage.Master và Các User control ñã tạo 

o Nhận tham số truyền(Masach) từ các User Control Sachmoi.ascx, Sachbannhieu.ascx hay 
từ các trang Sachtheonhaxuatban.aspx, sachtheochude.aspx. 

 


