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TÓM TẮT 

 

Ngày nay, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, con người ngày càng 

đòi hỏi nhiều hơn, họ muốn mua, bán các sản phẩm cần thiết chỉ với vài thao tác đơn 

giản. Và để chiều lòng thượng đế của mình, các công ty thương mại trên thế giới đã 

và đang sử dụng, phát triển thương mại điện tử ngày một mạnh mẽ như một quy luật 

tất yếu của cung và cầu. Nhu cầu tăng cao dẫn đến nguồn cung phải tăng theo. Do 

đó, ngày càng nhiều các website thương mại điện tử với các chức năng, dịch vụ đa 

dạng tiêu biểu như Sendo, Amazone, Lazada, Shopee, … xuất hiện để phục vụ khách 

hàng. 

Dựa theo xu hướng đó, “Hệ Thống Thương Mại Điện Tử Bán Thiết Bị Di Động” 

đã ra đời. Được phát triển dựa trên nền tảng Laravel Framework 5.1.1. Sử dụng 

MySQL để lưu trữ dữ liệu và Localhost để demo hệ thống thông qua Xampp. Bên 

cạnh đó, Bootstrap và công nghệ Responsive cũng được sử dụng nhằm giúp hệ thống 

tương thích với nhiều kích cỡ màn hình khác nhau. Ngoài các chức năng cơ bản cần 

có của một website thương mại điện tử như: Xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm, lọc, 

tìm kiếm, đánh giá sản phẩm, đặt hàng, … thì các chức năng khác như thanh toán 

trực tuyến thông qua Paypal, xem video về sản phẩm với chất lượng cao cũng được 

sử dụng và phát triển nhằm giúp cho trải nghiệm của người dùng được nâng cao hết 

mức có thể. 

Một hệ thống thì không bao giờ là hoàn chỉnh. Tuy nhiên, với việc có đầy đủ 

tính năng cần thiết cộng với một vài tính năng bổ sung, “Hệ Thống Thương Mại Điện 

Tử Bán Thiết Bị Di Động” tự tin sẽ phát triển vững chắc và trong tương lai, hệ thống 

sẽ mở rộng thêm các tính năng khác để trở nên lớn mạnh, phục vụ khách hàng tốt 

hơn.  



 

xiv 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, Information Technology is growing stronger and faster. People 

wants to buy, sell things with just a couple simple steps and easy for using. And to 

satisfied thier customers, selling companies in the world used and are using, develop 

E-Commerce, make it becomes stronger and stronger. And as a natural law of supply 

and demand, increasing demand leads to increased supply. Thus, more and more E-

Commerce websites are borned with various functions, services such as: Sendo, 

Amazon, Lazada, Shoppe. 

Following that, "E-Commerce System Selling Mobile Devices" was borned. 

Developed based on Laravel Framework 5.1.1 foundation. Using MySQL to store 

information and Localhost to demo system through Xampp. Besides, Bootstrap and 

Responsive web design are used to help the system fits with multiple screen size. The 

system has some basic functions of an E-Commerce web such as: view merchandises, 

filter, seeker, feedback and checkout. Moreover, online payment through Paypal, 

high quality video viewing are integrated in system to help users's experience to 

increase as high as possible. 

A system will be never perfect. But, having fully necessary and addition 

functions, "E-Commerce System Selling Mobile Devices" is confident that it will be 

growing stronger and stronger in the future. The system will be expanded and 

contained more and more various functions.
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PHẦN GIỚI THIỆU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các công nghệ tiên tiến phát triển ngày càng mạnh mẽ và được ứng 

dụng ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất cũng như đời sống thường 

nhật của con người. Một điểm tiêu biểu trong việc phát triển các công nghệ đó phải 

kể đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu khắp các hoạt động. Nhờ đó, các 

công việc được thực hiện nhanh, chính xác và đạt kết quả cao hơn rất nhiều.  

Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người dân được nâng cao thu nhập 

kinh tế ngày càng được cải thiện thì chiếc điện thoại di động, các thiết bị thông minh 

cầm tay không còn trở nên xa lạ với mọi người nữa, mà ngược lại nó là một vật dụng 

không thể thiếu đối với người dân hiện nay. Hầu hết mỗi người đều trang bị cho mình 

một chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bản thân. Tuy nhiên, với 

cuộc sống ngày càng bận rộn như hiện nay thì việc muốn mua một chiếc điện thoại 

mình ưa thích thì người tiêu dùng phải đến tận cửa hàng để chọn lựa vì thế sẽ mất 

khá nhiều thời gian và công sức.  

Do đó, các hệ thống thương mại điện tử mua bán thiết bị di động sẽ là một công 

cụ tuyệt vời để giải quyết các vấn đề đó. 

2. LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, các công ty thương mại mua bán thiết bị di động trên thế giới nói chung 

và tại Việt Nam nói riêng đã và đang phát triển các hệ thống thương mại điện tử để 

bán các mặt hàng của họ. 

Ở Việt Nam, hàng loạt các công ty phân phối, mua bán thiết bị di động đã cho ra 

đời trang web thương mại điện tử của họ với đầy đủ các chức năng đa dạng tiêu biểu 

như Thế giới di động, Phương Tùng, FPT Shop, Viettel Store, ... 

Đề tài này cũng đã được nhiều sinh viên Đại học Cần Thơ phát triển và đạt được 

những thành tựu nhất định. 

Vì vậy, đề tài “Hệ Thống Thương Mại Điện Tử Bán Thiết Bị Di Động” là một đề 

tài nghiên cứu thực tiễn nhằm tìm hiểu và giải quyết các vấn đề trên. 

3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

Mục tiêu tổng quát:  

- Mô tả đầy đủ và chi tiết các chức năng của hệ thống thương mại điện tử mua 

bán thiết bị di động. 

- Là cơ sở cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm đảm bảo tính 

chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu đã đưa ra. 

- Những người sử dụng tài liệu này: thiết kế viên, kiểm thử viên, quản lý viên, 

lập trình viên, người bảo trì. 
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Mục tiêu cụ thể: Xây dựng 2 phân hệ cho hệ thống 

- Người mua hàng:  

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Đăng ký tài khoản. 

+ Tìm kiếm sản phẩm. 

+ Lọc sản phẩm.  

+ Xem sản phẩm theo danh mục. 

+ Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. 

+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 

+ Tùy chọn thông tin và địa chỉ giao hàng. 

+ Xem trạng thái đơn hàng. 

+ Xem hình ảnh, video độ phân giải cao. 

+ Đánh giá sản phẩm. 

+ Xem các khuyến mãi, ưu đãi mới nhất. 

+ Xem câu hỏi thường gặp, giải đáp thắc mắc. 

+ Xem sản phẩm liên quan. 

+ Tuỳ chọn thanh toán nâng cao (COD, thanh toán trực tuyến). 

- Quản trị viên: 

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Quản lý sản phẩm. 

+ Quản lý đánh giá sản phẩm. 

+ Quản lý khuyến mãi. 

+ Quản lý loại sản phẩm. 

+ Quản lý doanh thu. 

+ Quản lý tài khoản khách hàng. 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Hệ thống cung cấp các chức năng cần thiết của một website thương mại điện 

tử như: Tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết về sản phẩm, thêm sản 

phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, thanh toán trực tuyến. Ngoài ra còn 

có các chức năng khác như: Lọc sản phẩm, thêm sản phẩm vào danh mục 

yêu thích, xem các thông tin khuyến mãi, … 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Xây dựng website dựa trên các web framework như: Laravel, Bootstrap, 

JavaScript, jQuery, .. và thư viện Paypal cho việc thanh toán trực tuyến. Sử 

dụng Ajax để hỗ trợ việc xử lý dữ liệu nhanh chóng và công nghệ thiết kế 
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web Responsive để giúp website có thể tương thích với nhiều kích cỡ màn 

hình khác nhau. 

5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:  

- Học Laravel Framework, cách sử dụng Bootstrap và công nghệ thiết kế web 

Responsive. 

- Học JavaScript, Jquery, Ajax, ... để ứng dụng vào website. 

- Tìm hiểu về Paypal và cách sử dụng Paypal để thanh toán. 

Các khó khăn có thể gặp: 

- Mất nhiều thời gian để học và làm quen với ngôn ngữ, framework mới. 

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

- Xây dựng được website có đầy đủ các tính năng cơ bản của một hệ thống 

thương mại điện tử. 

- Tích hợp Paypal phục vụ thanh toán trực tuyến. 

7. BỐ CỤC CỦA QUYỂN LUẬN VĂN 

Nội dung quyển luận văn gồm ba phần chính. PHẦN GIỚI THIỆU, phần này 

trình bày các vấn đề phát sinh và lịch sử giải quyết vấn đề của đề tài, mục tiêu đề 

tài, những nghiên cứu được thực hiện trong lúc thực hiện đề tài. PHẦN NỘI 

DUNG, phần này trình bày chi tiết bài toán, thiết kế và cài đặt hệ thống, đồng thời 

nêu lên quy trình kiểm thử, đánh giá phần mềm. Bao gồm các phần nhỏ hơn: Mô 

tả bài toán: Mô tả chi tiết bài toán, các chức năng, yêu cầu của bài toán đặt ra, 

Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu, phân tích các giải pháp, công nghệ được lựa chọn sử 

dụng. Thiết kế và cài đặt giải pháp: Tổng quan hệ thống, thiết kế kiến trúc, thiết 

kế dữ liệu, thiết kế theo chức năng, các sơ đồ giúp xây dựng hệ thống. Kiểm thử 

và đánh giá: trình bày kế hoạch kiểm thử, quản lý kiểm thử và các trường hợp 

kiểm thử. Cuối cùng là PHẦN KẾT LUẬN, phần này trình bày kết quả đạt được 

của đề tài cũng như những hạn chế mà đề tài chưa thực hiện được, ngoài ra cũng 

đưa ra hướng phát triển sau này. 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN 

1.1. Mô tả tổng quan 

1.1.1. Bối cảnh của sản phẩm 

Ngày nay điện thoại thông minh là một trong những thiết bị số không thể 

thiếu đối với hầu hết mọi người. Nhờ nó mà các tác vụ hằng ngày như nghe – 

gọi, gửi – nhận tin nhắn, email, đặt lịch hẹn, …trở nên thuận tiện hơn. Bên 

cạnh đó, các tính năng bổ ích khác như quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, chơi 

game, … được tích hợp trên chính chiếc điện thoại nhỏ bé đã góp phần làm 

cho người dùng ngày càng muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc nhằm phục 

vụ các nhu cầu của bản thân. 

Tuy nhiên, với quỹ thời gian hạn hẹp không cho người dùng có cơ hội đi 

ra cửa hàng để quan sát, lựa chọn sản phẩm mình muốn mua. Hoặc cửa hàng 

ở quá xa cũng phần nào làm chùn bước người dùng.  

Chính vì thế, sự xuất hiện của website bán điện thoại di động như là một 

cứu cánh dành cho người dùng. Thông qua website, người dùng có thể thoải 

mái tìm kiếm, lựa chọn các sản phẩm mình mong muốn, có thêm thời gian để 

đưa ra những đánh giá cụ thể nhất về sản phẩm mà không cần phải đi đâu. Bên 

cạnh đó, website cũng được tích hợp thêm tính năng xem video chất lượng cao 

và tính năng đánh giá sản phẩm giúp người dùng có thể xem các video giới 

thiệu sản phẩm, các đánh giá về sản phẩm của người dùng khác. Website cũng 

sẽ được thiết kế tương thích với nhiều kích cỡ màn hình để người dùng được 

thuận tiện nhất có thể. 

1.1.2. Các chức năng sản phẩm 

Hệ thống chia làm 2 nhóm người dùng chính: 

- Người mua hàng:  

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Đăng ký tài khoản. 

+ Tìm kiếm sản phẩm. 

+ Lọc sản phẩm.  

+ Xem sản phẩm theo danh mục. 

+ Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. 

+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 

+ Tùy chọn thông tin và địa chỉ giao hàng. 

+ Xem trạng thái đơn hàng. 

+ Xem hình ảnh, video độ phân giải cao. 
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+ Đánh giá sản phẩm. 

+ Xem các khuyến mãi, ưu đãi mới nhất. 

+ Xem câu hỏi thường gặp, giải đáp thắc mắc. 

+ Xem sản phẩm liên quan. 

+ Tuỳ chọn thanh toán nâng cao (COD, thanh toán trực tuyến). 

- Quản trị viên: 

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Quản lý sản phẩm. 

+ Quản lý đánh giá sản phẩm. 

+ Quản lý khuyến mãi. 

+ Quản lý loại sản phẩm. 

+ Quản lý doanh thu. 

+ Quản lý tài khoản khách hàng. 

1.1.3. Đặc điểm người dùng 

- Hệ thống chia làm 2 nhóm người dùng chính: 

+ Người mua hàng: Là người sử dụng chính của hệ thống. 

+ Người quản trị: Là người quản lý hệ thống. 

1.1.4. Môi trường vận hành 

- Website 

+ Hoạt động tốt trên các trình duyệt mặc định như Safari, Chrome, 

FireFox, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Internet Explorer (phiên bản 

IE10+), Opera. 

+ Yêu cầu kết nối mạng Internet. 

- Di động 

+ Hệ thống tương thích với các thiết bị di động có thể sử dụng các 

trình duyệt web. 

1.1.5. Các ràng buộc về thực thi và thiết kế 

- Ràng buộc về thực thi. 

+ Thời gian chờ phản hồi không quá 10 giây. 

+ Cho phép nhiều người kết nối cùng lúc. 

+ Việc thanh toán được bảo mật. 

- Ràng buộc về thiết kế. 

+ Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, PHP, JavaScript, Jquery. 

+ Công cụ lập trình: Bracket, Sublime Text. 

+ Công cụ vẽ mô hình: StarUML, draw.io. 

+ Công cụ quản lý mã nguồn: Github. 
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+ Công cụ soạn thảo: MS Word. 

+ Giao diện trực quan đơn giản, thân thiện với người dùng. 

+ Giao diện tương thích với nhiều kích cỡ màn hình. 

1.1.6. Các giả định và phụ thuộc 

- Các giả định: 

+ Người dùng sở hữu điện thoại thông minh hay máy tính có thể sử 

dụng các trình duyệt web. 

+ Người dùng có kết nối mạng Internet. 

- Các phụ thuộc: 

+ Mức độ thích nghi của người dùng khi sử dụng phần mềm. 

1.2. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài 

1.2.1. Giao tiếp phần cứng 

- Các giao tiếp phần cứng phải thỏa mãn yêu cầu ở mục 2.4. 

- Đảm bảo các thiết bị phần cứng có khả năng phục vụ phần mềm hoạt 

động hiệu quả và nhanh chóng. 

1.2.2. Giao tiếp phần mềm 

- Máy tính hoặc điện thoại thông minh có khả năng sử dụng các trình 

duyệt web mặc định như: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, 

Opera, Internet Explorer (Phiên bản IE10+) và có khả năng kết nối 

internet. 

1.2.3. Giao tiếp truyền thông 

- Hệ thống có khả năng giao tiếp với máy chủ Facebook, Google để phục 

vụ việc đăng kí, đăng nhập của người dùng. 

- Hệ thống gửi nhận dữ liệu thông qua server của Paypal đối với tuỳ chọn 

thanh toán trực tuyến bằng Paypal. 

1.2.4. Giao tiếp người sử dụng 

- Bố cục đơn giản nhất quán giữa các chức năng: 

 Font chữ đơn giản rõ ràng. 

 Màu sắc sử dụng hài hoà. 

 Sử dụng ngôn ngữ thân thiện, thuần Việt (không dùng tiếng lóng, 

tiếng địa phương), phù hợp văn hoá. 

 Phần thông tin được bố trí phù hợp để người dùng tiện theo dõi. 

 Ngôn ngữ thiết kết đơn giản hiện đại theo phong cách phẳng. 
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1.3. Các yêu cầu chức năng 

Sơ đồ Usecase Người dùng hệ thống. 
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Sơ đồ Usecase Quản trị hệ thống. 

 

1.3.1. Đăng nhập 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản 

đã tạo. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng  
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Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn vào "Đăng nhập". 

2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập. 

3. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu. 

4. Hệ thống kiểm tra tên tài khoản và mật khẩu. 

5. Hệ thống xác thực đăng nhập và hiển thị thông báo “Đăng 

nhập thành công”. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 3): Người dùng đăng nhập bằng 

Facebook. 

3. Người dùng chọn đăng nhập bằng Facebook. 

4. Hệ thống hiển thị cửa sổ liên kết đến tài khoản Facebook. 

5. Người dùng đăng nhập vào Facebook. 

6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận liên kết. 

Dòng A2 (bắt đầu từ bước 3): Người dùng đăng nhập bằng 

Google. 

3. Người dùng chọn đăng nhập bằng Google. 

4. Hệ thống hiển thị cửa sổ liên kết đến tài khoản Google. 

5. Người dùng đăng nhập vào Google. 

6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận liên kết. 

Dòng sự kiện lỗi  

 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng truy cập trang theo đường dẫn cho admin. 

2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập. 

3. Người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu. 

4. Hệ thống kiểm tra tên tài khoản và mật khẩu. 

5. Hệ thống xác thực đăng nhập và hiển thị thông báo “Đăng 

nhập thành công”. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 5): Người dùng nhập sai tên tài 

khoản hoặc mật khẩu. 

5. Hệ thống hiển thị thông báo “Sai tên tài khoản hoặc mật 

khẩu”, yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. 

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 
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1.3.2. Đăng xuất 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng, quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn vào “Đăng xuất”. 

2. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn đăng xuất?”. 

3. Người dùng chọn “Có”. 

4. Hệ thống đăng xuất tài khoản người dùng ra khỏi hệ thống. 

5. Hệ thống hiển thị thông báo “Đã đăng xuất”. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 3): Người dùng chọn “Không”. 

3. Hệ thống tắt thông báo. 

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

 Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.3. Đăng ký 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn vào “Đăng ký”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. 

3. Người dùng nhập thông tin tài khoản. 

4. Hệ thống kiểm tra thông tin. 

5. Hệ thống xác thực đăng ký và hiển thị thông báo “Đăng ký 

thành công”. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 5): Thông tin không hợp lệ 

5. Hệ thống đưa ra thông báo “Thông tin không hợp lệ”, yêu 

cầu người dùng nhập lại. 

Dòng sự kiện lỗi  
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  Các yêu cầu chức năng 

1.3.4. Xem thông tin hỗ trợ 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem các thông tin về cách sử dụng hệ 

thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn “Hỗ trợ”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện hỗ trợ người dùng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

1.3.5. Xem sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn “Sản phẩm”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện cửa hàng bao gồm các sản phẩm 

có trong cửa hàng. 

3. Người dùng chọn các chức năng tiếp theo để sử dụng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem danh sách yêu thích”. 

1.3.6. Lọc sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng lọc các sản phẩm có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 
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 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn hình thức lọc. 

2. Hệ thống hiển thị sản phẩm phù hợp với hình thức lọc người 

dùng đã chọn. 

3. Người dùng chọn các chức năng tiếp theo để sử dụng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm”. 

1.3.7. Sắp xếp sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng sắp xếp các sản phẩm có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn kiểu sắp xếp. 

2. Hệ thống sắp xếp sản phẩm theo kiểu người dùng đã chọn 

và hiển thị ra màn hình. 

3. Người dùng chọn các chức năng tiếp theo để sử dụng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm”. 

1.3.8. Xem sản phẩm theo loại 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem các sản phẩm theo loại có trong hệ 

thống. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 
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Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn loại sản phẩm cần xem. 

2. Hệ thống hiển thị các sản phẩm phù hợp với loại người dùng 

đã chọn. 

3. Người dùng chọn các chức năng tiếp theo để sử dụng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm”. 

1.3.9. Tìm kiếm sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm theo tên có trong 

hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhập tên sản phẩm cần tìm vào khung nhập liệu 

2. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm trùng khớp với tên đã nhập, 

hiển thị ra màn hình cho người dùng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm”. 

1.3.10. Thêm sản phẩm vào giỏ 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng thêm các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần thêm, nhấn nút “Thêm vào 

giỏ”. 

2. Hệ thống xác nhận thông tin, thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 
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Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm” hoặc 

“Xem chi tiết sản phẩm” hoặc “Xem danh sách yêu thích”. 

1.3.11. Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng thêm các sản phẩm vào danh sách yêu 

thích. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần thêm, nhấn nút “Thêm vào 

danh sách yêu thích”. 

2. Hệ thống xác nhận thông tin, thêm sản phẩm vào danh sách 

yêu thích. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem sản phẩm” hoặc 

“Xem chi tiết sản phẩm”. 

1.3.12. Xem giỏ hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem giỏ hàng của mình. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn “Giỏ hàng”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng. 

3. Người dùng chọn các chức năng tiếp theo để sử dụng. 

Dòng thay thế  
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Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

1.3.13. Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xoá các sản phẩm khỏi giỏ hàng. 

- Ưu tiên: Cao 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần xoá, nhấn nút “Xoá khỏi 

giỏ hàng”. 

2. Hệ thống xác nhận thông tin, xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem giỏ hàng”. 

1.3.14. Đổi số lượng sản phẩm trong giỏ 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ 

hàng. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần thay đổi, nhập số lượng 

mới. 

2. Hệ thống xác nhận thông tin, thay đổi số lượng của sản 

phẩm. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 2): Thông tin không hợp lệ. 

2. Hệ thống hiển thị thông báo “Thông tin không hợp lệ”, yêu 

cầu người dùng nhập lại. 

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 
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- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem giỏ hàng”. 

1.3.15. Xem chi tiết sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem chi tiết thông tin sản phẩm. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần xem, nhấn nút “Xem chi 

tiết”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin chi tiết sản phẩm. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem giỏ hàng” hoặc “Xem 

danh sách yêu thích” hoặc “Xem sản phẩm”. 

1.3.16. Đánh giá sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng đánh giá sản phẩm. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn “Đánh giá” 

2. Hệ thống hiển thị giao diện đánh giá. 

3. Người dùng nhập nội dung, nhấn gửi. 

4. Hệ thống xác nhận thông tin, gửi đánh giá về hệ thống. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem chi tiết sản phẩm”. 

1.3.17. Xem sản phẩm cùng loại 

 Mô tả và mức ưu tiên 
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- Mô tả: Cho phép người dùng xem các sản phẩm cùng loại với sản phẩm 

đang xem. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn sản phẩm cần xem. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết sản phẩm cùng với danh 

sách các sản phẩm cùng loại. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem chi tiết sản phẩm”. 

1.3.18. Đặt hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng đặt hàng. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn chọn “Đặt hàng”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện đặt hàng. 

3. Người dùng nhập thông tin giao hàng và chọn hình thức 

thanh toán. 

4. Người dùng nhấn nút “Đặt hàng”. 

5. Hệ thống xác nhận thông tin, lưu đơn hàng vào csdl. 

6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”. 

Dòng thay thế Dòng A1 (bắt đầu từ bước 3): Người dùng không nhập thông 

tin giao hàng. 

3. Hệ thống hiển thị thông báo “Yêu cầu điền vào thông tin 

cần thiết” hoặc đề nghị người dùng chọn chức năng “Nhận 

thông tin từ tài khoản”. 

4. Người dùng nhấn nút “Đặt hàng”. 

5. Hệ thống xác nhận thông tin, lưu đơn hàng vào csdl. 

6. Hệ thống hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”. 
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Dòng A2 (bắt đầu từ bước 3): Người dùng chọn hình thức 

thanh toán qua Paypal. 

3. Người dùng chọn thanh toán qua Paypal. 

4. Hệ thống hiển thị popup thanh toán của Paypal. 

5. Người dùng thực hiện việc thanh toán. 

6. Paypal xác nhận thanh toán thành công. 

7. Hệ thống cho phép người dùng nhấn nút “Đặt hàng”. Tiến 

hành lưu thông tin vào csdl và hiển thị thông báo “Đặt hàng 

thành công”. 

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Xem giỏ hàng”. 

- Yêu cầu 2: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.19. Nhận thông tin từ tài khoản 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Người dùng có thể sử dụng thông tin từ tài khoản thay cho việc 

nhập thông tin giao hàng. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn nút “Sử dụng thông tin tài khoản”. 

2. Hệ thống lấy thông tin từ tài khoản người dùng, tự động 

điền vào các trường tương ứng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Đặt hàng”. 

1.3.20. Chọn hình thức thanh toán 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 
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Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn hình thức thanh toán từ khung “Hình thức 

thanh toán”. 

2. Hệ thống ghi nhận thông tin và lưu vào csdl. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã chọn chức năng “Đặt hàng. 

1.3.21. Quản lý đơn hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý đơn hàng của mình. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn tab “Thông tin đơn hàng” trong giao diện 

quản lý tài khoản. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng thực hiện các 

thao tác tiếp theo. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

- Yêu cầu 2: Người dùng đã chọn chức năng “Quản lý tài khoản”. 

1.3.22. Chọn địa chỉ giao hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng chọn địa chỉ giao hàng từ các địa chỉ đã 

thêm trong chức năng “Thêm địa chỉ giao hàng”. 

- Ưu tiên: Trung bình. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Người dùng 
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Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn nút “Chọn địa chỉ giao hàng” từ giao diện 

đặt hàng. 

2. Hệ thống hiển thị popup cho người dùng chọn địa chỉ mong 

muốn. 

3. Người dùng chọn địa chỉ. 

4. Hệ thống lấy dữ liệu người dùng vừa chọn và điền vào các 

trường tương ứng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

  Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

- Yêu cầu 2: Người dùng đã chọn chức năng “Đặt hàng”. 

1.3.23. Quản lý sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý sản phẩm có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn chức 

năng “Quản lý sản phẩm”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý sản phẩm. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống 

1.3.24. Quản lý loại sản phẩm 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý loại sản phẩm có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 
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Dòng sự kiện 

chính 

1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn chức 

năng “Quản lý loại sản phẩm”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại sản phẩm. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.25. Quản lý khuyến mãi 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý khuyến mãi hiện có trong hệ 

thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn chức 

năng “Quản lý khuyến mãi”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý khuyến mãi. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.26. Quản lý đơn hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý đơn hàng hiện có trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn chức 

năng “Quản lý đơn hàng”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đơn hàng. 

Dòng thay thế  
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Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.27. Quản lý đánh giá 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý các đánh giá về sản phẩm hiện có 

trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng chọn chức 

năng “Quản lý đánh giá”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đánh giá. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.28. Quản lý doanh thu 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng xem thông tin doanh thu về cửa hàng của 

mình. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng chọn chức năng quản lý doanh thu. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện gồm các thông tin cần thiết cho 

người dùng. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 
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1.3.29. Quản lý tài khoản khách hàng 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý các tài khoản của khách hàng có 

trong hệ thống. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn “Quản lý tài khoản khách hàng”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng thực hiện các 

thao tác tiếp theo. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.3.30. Quản lý tài khoản cá nhân 

 Mô tả và mức ưu tiên 

- Mô tả: Cho phép người dùng quản lý các tài khoản cá nhân của mình. 

- Ưu tiên: Cao. 

 Tác nhân / Chuỗi đáp ứng 

Tác nhân Quản trị viên 

Dòng sự kiện 

chính 

1. Người dùng nhấn “Quản lý tài khoản cá nhân”. 

2. Hệ thống hiển thị giao diện cho người dùng thực hiện các 

thao tác tiếp theo. 

Dòng thay thế  

Dòng sự kiện lỗi  

 Các yêu cầu chức năng 

- Yêu cầu 1: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1.4. Các yêu cầu phi chức năng 

1.4.1. Yêu cầu thực thi 

- Trang web hoạt động ổn định, những chức năng dễ hiểu, dễ sử dụng. 

- Tốc độ tải trang nhanh chóng, thời gian chờ không quá 3 giây. 
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1.4.2. Yêu cầu an toàn 

- Hệ thống khi hoạt động cần phải đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, 

đối với những dữ liệu cập nhật thì dữ liệu cũng phải đồng bộ. 

1.4.3. Yêu cầu bảo mật 

- Thông tin người dùng phải được bảo mật, người dùng không được phép 

xem thông tin của các người dùng khác. 

1.5. Các đặc điểm chất lượng phần mềm 

 Tính tương thích 

- Hệ thống có thể tương thích với nhiều kích cỡ màn hình. 

 Tính tin cậy 

- Hệ thống quản lý người dùng bằng định danh người dùng và mật khẩu. 

- Các thông tin tài khoản dịch vụ được sử dụng bằng các API key. 

- Cơ sở dữ liệu được bảo mật. 

 Tính có dễ bảo trì 

- Dịch vụ có thể được nâng cấp về nội dung (CSDL) khi yêu cầu. 

 Tính linh hoạt 

- Có khả năng chạy tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng mọi lúc. 

 Tính có thể kiểm thử 

- Kiểm thử hệ thống dễ dàng qua công cụ QuicktestPro. 

 Tính dễ sử dụng 

- Các phương thức có các quy định cụ thể nên dễ dàng thực hiện. 

 Tính chính xác 

- Dịch vụ xử lý và trả về kết quả chính xác khi client thao tác với dịch 

vụ. 

 Tính có thể tái sử dụng 

- Các phương thức dịch vụ có khả năng sử dụng lại cho các dự án sau. 

- Cơ sở dữ liệu được dùng có thể để phân tích cho các dự án sau. 

1.6. Các quy tắc nghiệp vụ 

- Người dùng và quản trị viên chỉ có thể sử dụng các chức năng được 

dành riêng cho từng loại người dùng. 

- Chất lượng của tác vụ là yếu tố được đưa lên hàng đầu trong việc hoàn 

thành các tác vụ. 
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- Hệ thống vận hành phải tuân thủ các nguyên tắc cụ thể do người lập 

trình đặt. 

1.7. Các yêu cầu khác 

- Cơ sở dữ liệu phải rõ ràng, mạch lạc và không vi phạm các quy tắc 

chuẩn mực. Có thể được mở rộng hoặc tái sử dụng về sau. 

- Đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin cá nhân. 

- Dữ liệu phù hợp với nội dung, chức năng của hệ thống. Dễ quản lý và 

truy xuất. 

- Ngôn ngữ chính sử dụng là Tiếng việt, câu chữ đúng chính tả, phù hợp 

với văn hoá, phong tục, tập quán Việt Nam. Không sử dụng tiếng lóng, 

tiếng địa phương. 

- Khả năng chịu tải khi có nhiều truy cập cùng lúc. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tổng quan về Paypal 

Paypal là một dịch vụ thanh toán và chuyển khoản điện tử thay thế cho 

các phương thức truyền thống sử dụng giấy tờ như séc và các lệnh chuyển 

tiền. Paypal thu phí thông qua thực hiện việc xử lý thanh toán cho các công 

ty và đơn vị kinh doanh trực tuyến, các trang đấu giá, và các khách hàng 

doanh nghiệp khác. Khi có tài khoản PayPal, bạn có thể sử dụng nó để 

chuyển tiền vào tài khoản này hoặc dùng để thanh toán trực tuyến hoặc rút 

tiền trên mạng về tài khoản ngân hàng của mình. 

 Thị phần giao dịch qua Paypal 

 

 Ưu và nhược điểm của Paypal 

- Ưu điểm 

+ Đăng ký tài khoản Paypal miễn phí, sử dụng PayPal như là một 

phương thức thanh toán trực tuyến, hoặc chuyển tiền. 

+ Liên kết thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, hoặc cả hai. 

+ An toàn, giao dịch trực tuyến uy tín. 

+ Liên tục gửi tiền PayPal đến PayPal – Nếu bạn bè của bạn hoặc 

thành viên gia đình sử dụng PayPal, bạn có thể nhanh chóng gửi 
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tiền qua PayPal. Chọn số tiền gửi, những gì tiền tệ để gửi nó vào 

+ Bảo mật thông tin khách hàng: Các thông tin cá nhân của các chủ 

thẻ sẽ được bảo mật tuyệt đối. 

+ Phổ biến: Paypal là một trong những ví điện tử có mạng lưới thanh 

toán rộng khắp các nước trên thế giới. 

+ Hỗ trợ: Paypal có dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt và nhanh 

chóng. 

- Nhược điểm 

+ Có nhiều loại phí. 

+ Thời gian chờ xử lý lâu. 

 Các loại tài khoản Paypal 

+ Personal: dành cho khách hàng chỉ có mua hàng trực tuyến. 

+ Premier: dành cho những ai mua/bán trực tuyến, có cả nhận và 

chuyển tiền. 

+ Business: dành cho kinh doanh với số lượng chuyển khoản lớn. 

Loại này dành cho các công ty, tổ chức hay nhóm cá nhân. 

2.2. AJAX 

AJAX (tiếng Anh: "Asynchronous JavaScript and XML" - nghĩa là 

"JavaScript và XML không đồng bộ") là một kỹ thuật cho phép người sử 

dụng tạo ra các tương tác nhanh hơn mượt hơn với ứng dụng web động. Ajax 

cho phép người dùng sử dụng để trao đổi dữ liệu nhỏ hoặc một phần trên 

trang web mà không cần phải tải lại trang. Ajax là một kỹ thuật độc lập với 

web server. Với ajax, người dùng có thể gửi request tới server để lấy thông 

tin. Ajax là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao bằng cách kết 

hợp các ngôn ngữ:  

+ HTML với CSS trong việc hiển thị thông tin.  

+ Sử dụng mô hình DOM (Document Object Model) thông qua JavaScript 

để hiển thị dữ liệu.  

+ Sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để nhận dữ liệu từ web server. 

2.3. HTML 

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn 

ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ được thiết kế để tạo ra các 

website trình bày thông tin trên World Wide Web. HTML, CSS và JavaScript 

tạo nên bộ ba nền tảng cho World Wide Web. Ngoài ra HTML có thể kết hợp 

với nhiều kỹ thuật cũng như ngôn ngữ lập trình khác như Ajax, PHP để hỗ 
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trợ hiển thị nội dung từ các kỹ thuật này. Tóm lại, HTML được sử dụng ở 

mọi dự án ứng dụng web. 

Cấu trúc cơ bản của HTML: 

 

2.4. Javascript 

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa vào đối tượng phát triển 

có sẵn hoặc tự định nghĩa ra, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng 

Website, được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, 

Chrome, ... thậm chí các trình duyệt trên thiết bị di động cũng có hỗ trợ.  

Lợi thế của JavaScript  
+ Phản hồi nhanh. 

+ Khả năng tương tác tốt. 

+ Sự tương tác server ít hơn do không gửi dữ liệu lên server.  

Hạn chế của JavaScript  
+ Bảo mật kém. 

+ JavaScript có thể làm trang web tải chậm hơn do việc sử dụng quá nhiều 

hiệu ứng, tương tác. 

Framework:  

 AngularJS: Một thư viện dùng để xây dựng ứng dụng Single Page. 

 NodeJS: Một thư viện được phát triển phía Server dùng để xây dựng 

ứng dụng realtime. 

 Sencha Touch: Một Framework  dùng để xây dựng ứng dụng Mobile. 

 ExtJS: Một Framework dùng xây dựng ứng dụng quản lý (Web 

Applications). 

 jQuery: Một thư viện rất mạnh về hiểu ứng. 

 ReactJS: Một thư viện viết ứng dụng mobie.   

-------Muốn bỏ thì bỏ phần này cũng đc đó--------- 
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2.5. Jquery 

jQuery là 1 bộ thư viện được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript giúp đơn giản 

hoá việc viết mã lệnh JavaScript. jQuery là thư viện mã nguồn mở (hoàn toàn 

miễn phí sử dụng) được bắt đầu phát triển John Resig và phiên bản đầu tiên 

được ra đời vào tháng 8 năm 2006. 

2.6. Bootstrap 

Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website responsive nhanh 

hơn và dễ dàng hơn. 

+ Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates và Javascript 

tao ra những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, 

navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap 

có thêm các plugin Javascript trong nó. Giúp cho việc thiết kế responsive 

của bạn dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. 

+ Bootstrap được cung cấp miễn phí cho người sử dụng. 

+ Người dùng có thể sử dụng Bootstrap để thiết kế một trang web đẹp, sinh 

động mà không cần phải tự viết quá nhiều CSS. 

+ Bootstrap là mã nguồn mở. 

+ Bootstrap hỗ trợ Responsive, tự co giãn kích cỡ màn hình, kể cả màn hình 

điện thoại. 

2.7. CSS 

CSS (tiếng Anh là Cascading Style Sheets) được sử dụng để định dạng, làm 

đẹp cho trang web. Việc sử dụng CSS làm trang web đơn giản đỡ rối hơn do 

sử dụng nhiều HTML. Tạo cho người sử dụng sự thoải mái khi sử dụng.  

-  Tác dụng của CSS:  

+ Hạn chế sử dụng quá nhiều các thẻ HTML có sẵn như strong, i, b.  

+ Làm đẹp cho trang web, tránh lặp lại việc sử dụng quá nhiều css trong các 

thẻ HTML.  

- Có 3 cách để sử dụng CSS: 

+ "Inline CSS": Người sử dụng đặt CSS trực tiếp các bộ chọn css thông 

qua thẻ style trong html: 

<span style="font-family:Tahoma; font-weight:bold;"> 

Định dạng font chữ Tahoma, in đậm 

</span> 

+ "External CSS": Người sử dụng viết CSS ở tập tin riêng, mỗi trang 

web có thể có một hay nhiều tập tin CSS:  
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 Nội dung tại file css:        

body {font-family:Tahoma; font-weight:bold;} 

 Nhúng tập tin css vào cặp thẻ head của html:  

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>  

+ "Internal CSS": Người sử dụng có thể đặt css ở trên đầu trang web 

đặt giữa cặp thẻ head. Cách thức viết như là 1 file css riêng nhưng 

được đặt bên trong trang html. Cấu trúc như sau: 

<style type="text/css"> 

body {font-family:Tahoma; font-weight:bold;} /* Tùy chỉnh kiểu 

chữ và in đậm*/ 

Hệ thống thương mại điện tử mua bán thiết bị di động 

GVHD: V.H.TRÂM TRANG 

</style>   



 

31 

 

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 

3.1. Tổng quan hệ thống 

3.1.1. Tổng quan về chức năng 

Web cung cấp chức năng cho 2 nhóm người dùng chính: 

- Người mua hàng:  Là người dùng chính của hệ thống 

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Đăng ký tài khoản. 

+ Tìm kiếm sản phẩm. 

+ Lọc sản phẩm.  

+ Xem sản phẩm theo danh mục. 

+ Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. 

+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 

+ Tùy chọn thông tin và địa chỉ giao hàng. 

+ Xem trạng thái đơn hàng. 

+ Xem hình ảnh, video độ phân giải cao. 

+ Đánh giá sản phẩm. 

+ Xem các khuyến mãi, ưu đãi mới nhất. 

+ Xem câu hỏi thường gặp, giải đáp thắc mắc. 

+ Xem sản phẩm liên quan. 

+ Tuỳ chọn thanh toán nâng cao (COD, thanh toán trực tuyến). 

- Người quản trị: Là người quản lý hệ thống 

+ Đăng nhập (Đăng xuất). 

+ Quản lý sản phẩm. 

+ Quản lý đánh giá sản phẩm. 

+ Quản lý khuyến mãi. 

+ Quản lý loại sản phẩm. 

+ Quản lý doanh thu. 

+ Quản lý đơn hàng. 

+ Quản lý tài khoản khách hàng. 

3.1.2. Tổng quan về thiết kế 

- Hệ thống xây dựng website dựa trên các WEB framework như: 

Laravel, Bootstrap, JavaScript, jQuery, ... và thư viện Paypal cho 

việc thanh toán trực tuyến. 

- Hệ thống được thiết kế để tương thích với tất cả kích cỡ màn hình. 

- Cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ trên localhost thông qua công cụ 

MySQL.  
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3.2. Kiến trúc hệ thống 

3.2.1. Thiết kế kiến trúc 

 

Hình 7: Mô hình kiến trúc hệ thống theo client – server. 

3.2.2. Cơ sở thiết kế 

- Quy trình xử lý chung như sau: 

+ Người dùng gọi yêu cầu xử lý qua Route. 

+ Controller nhận yêu cầu này và đưa lệnh xử lý yêu cầu đó. Các lệnh 

thực thi với phần View thì cập nhật hoặc phục vụ yêu cầu, với 

Model thì để trình diễn logic, ta giả sử lệnh yêu cầu có yếu tố logic. 
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+ Model thực thi phần logic được lấy từ cơ sở dữ liệu và gửi trả lại 

phản hồi dựa trên hướng dẫn của Controller. 

+ Controller truyền dữ liệu ra phần View, cập nhận giao diện hiển thị 

cho người dùng. 

+ Admin cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

Với bất kì yêu cầu nào đều phải đi qua Controller trước khi chuyển 

hóa thành lệnh thực thi cho View hoặc Model 

- Ưu điểm và nhược điểm của mô hình MVC: 

+ Ưu điểm: phát triển phần mềm chuyên nghiệp hơn, có thể chia công 

việc cho nhiều nhóm, nhóm thiết kế, nhóm lập trình, nhóm tổ chức 

database, … giúp phát triển nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp, giúp phát 

hiện lỗi và dễ sửa lỗi. 

+ Nhược điểm: thích hợp với các dự án vừa và lớn, còn đối với các 

dự án nhỏ việc áp dụng mô hình MVC sẽ gây cồng kềnh, tốn thời 

gian trong quá trình phát triển. 

- Lý do nên làm việc theo mô hình MVC: 

+ Dễ sửa đổi code mà không ảnh hưởng nhiều đến các thành phần 

khác (duy trì). 

+ Làm việc nhóm dễ dàng hơn. 

+ Mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm riêng phần của mình không ảnh 

hưởng đến phần của nhóm khác. 
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3.3. Mô tả sự phân rã 

 

Hình 3-1 Phân rã người dùng 
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Hình 3-2 Phân rã quản trị viên 
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3.4. Thiết kế dữ liệu 

3.4.1. Mô tả dữ liệu 

 

Hình 3-3 Mô tả dữ liệu hệ thống 
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3.4.2. Từ điển dữ liệu 

Danh sách các bảng: 

STT TÊN BẢNG DIỄN GIẢI 

1 users Bảng tài khoản người dùng 

2 bills Bảng đơn hàng 

3 bill_detail Bảng chi tiết đơn hàng 

4 customer Bảng khách hàng 

5 feedbacks Bảng đánh giá 

6 products Bảng sản phẩm 

7 product_color Bảng màu sản phẩm 

8 product_factory Bảng nhà sản xuất 

9 product_img Bảng ảnh sản phẩm 

10 product_type Bảng loại sản phẩm 

11 product_catagory Bảng danh mục sản phẩm 

12 product_video Bảng video sản phẩm 

13 promotion Bảng quảng cáo 

14 delivery_price Bảng phí vận chuyển 

15 check_type Bảng loại thanh toán 

16 customer_address Bảng địa chỉ khách hàng 

Bảng 3.4.2-1 Danh sách các bảng 

Bảng: users 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã tài khoản 
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2 email text      Email tài khoản 

3 password text     
Mật khẩu tài 

khoản 

4 type_user int     Loại tài khoản 

Bảng 3.4.2-2 users 

Bảng: bills 

STT 
 

Tên trường 
Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã đơn hàng 

2 id_customer int     X Mã khách hàng 

3 id_check_type int     X 
Mã kiểu thanh 

toán 

4 id_deli_price int    X 
Mã phí vận 

chuyển 

5 total_price int      
Tổng tiền đơn 

hàng 

6 total_product int     
Tổng sản phẩm 

được mua 

7 status int     
Trạng thái đơn 

hàng 

8 check_status int     
Trang thái thanh 

toán 

9 deli_address text     Địa chỉ giao hàng 

10 desc text     Mô tả đơn hàng 

Bảng 3.4.2-3 bills 
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Bảng: bill_detail 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  
Mã chi tiết đơn 

hàng 

2 id_bill int     X Mã đơn hàng 

3 id_product int     X Mã sản phẩm 

4 bd_color text     
Màu sản phẩm 

được mua 

5 quantity int     
Số lượng sản 

phẩm được mua 

Bảng 3.4.2-4 bill_detail 

Bảng: customers 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã khách hàng 

2 id_account int     X Mã tài khoản 

3 cus_name text      Tên khách hàng 

4 gender text     Giới tính 

5 phone int     
Số điện thoại 

khách hàng 

6 address text     
Địa chỉ khách 

hàng 

7 dob date     
Ngày sinh khách 

hàng 
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8 avatar text     
Ảnh đại diện của 

khách hàng 

Bảng 3.4.2-5 customers 

Bảng: feedbacks 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã đánh giá 

2 id_product int     X Mã sản phẩm 

3 id_customer int     X Mã khách hàng 

4 stars int      Điểm đánh giá 

5 review text     
Nội dung đánh 

giá 

6 f_status int     
Trạng thái đánh 

giá 

Bảng 3.4.2-6 feedbacks 

Bảng: products 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã sản phẩm 

2 id_fac int     X Mã nhà sản xuất 

3 id_promo int     X Mã khuyến mãi 

4 id_cata int    X Mã danh mục 

5 name text     Tên sản phẩm 
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6 unit_price int     Giá sản phẩm 

7 spec_type text     
Mô tả loại sản 

phẩm 

8 status int     
Trạng thái sản 

phẩm 

9 description text     Mô tả sản phẩm 

10 warranty text     
Bảo hành sản 

phẩm 

11 inventory int     
Số lượng sản 

phẩm 

Bảng 3.4.2-7 products 

Bảng: product_color 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  
Mã màu sản 

phẩm 

2 id_product int     X Mã sản phẩm 

3 color text      Màu sản phẩm 

4 color_name text     
Tên màu sản 

phẩm 

Bảng 3.4.2-8 product_color 

Bảng: product_img 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã ảnh sản phẩm 
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2 id_color int     X 
Mã màu sản 

phẩm 

3 image text      Ảnh sản phẩm 

Bảng 3.4.2-9 product_img 

Bảng: product_factory 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã nhà sản xuất 

2 id_type int     X Mã loại sản phẩm 

3 fac_name text      Tên nhà sản xuất 

Bảng 3.4.2-10 product_factory 

Bảng: product_type 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã loại sản phẩm 

2 type_name text      
Tên loại sản 

phẩm 

Bảng 3.4.2-11 product_type 

Bảng: product_catagory 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã danh mục 

2 id_type int     X Mã loại sản phẩm 

3 cata_name text     Tên danh mục 
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4 detail_cata text     Chi tiết danh mục 

Bảng 3.4.2-12 product_type 

Bảng: product_video 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  
Mã video sản 

phẩm 

2 id_product int     X Mã sản phẩm 

3 v_des text      Mô tả video 

4 v_link text     Đường dẫn video 

Bảng 3.4.2-13 product_video 

Bảng: promotions 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã khuyến mãi 

2 promo_info text      
Thông tin khuyến 

mãi 

3 promo_value int     
Giá trị khuyến 

mãi 

4 promo_image text      Ảnh khuyến mãi 

5 date_start date     Ngày bắt đầu 

6 date_end date     Ngày kết thúc 

Bảng 3.4.2-14 promotions 
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Bảng: delivery_price 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  Mã vận chuyển 

2 deli_range int      
Khoảng vận 

chuyển 

3 deli_value int      
Giá trị vận 

chuyển 

Bảng 3.4.2-15 delivery_price 

Bảng: check_type 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  
Mã kiểu thanh 

toán 

2 check_name text      
Tên kiểu thanh 

toán 

Bảng 3.4.2-16 check_type 

Bảng: customer_address 

STT Tên trường Kiểu 

Miền 

giá 

trị 

Chấp 

nhận 

Null 

Khóa 

chính 

Khóa 

ngoại 
Mô tả 

1 id int    X  
Mã kiểu thanh 

toán 

2 id_customer int     X 
Tên kiểu thanh 

toán 

3 address text     Địa chỉ phụ 
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4 temp_name text     
Tên khách hàng 

phụ 

5 temp_phone int     Số điện thoại phụ 

6 temp_email text     Email phụ 

Bảng 3.4.2-17 customer_address 

3.5. Thiết kế theo chức năng 

3.5.1. Đăng ký 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng đăng ký tài khoản của hệ 

thống. 

- Giao diện:  

 

 

Hình 3-4 Đăng ký 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title Đăng ký  

2 Textbox   

3 ComboBox   

4 Button Đăng ký  

1 

2 

4 3 
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-  Dữ liệu được sử dụng: 

STT 
Tên bảng / Cấu trúc dữ 

liệu 

Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 accounts X   X 

2 customers X   X 

-  Cách xử lý: 

 

Lưu đồ 3-1 Đăng ký 
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- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.2. Hỗ trợ 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các câu hỏi thường gặp, 

hướng dẫn sử dụng hệ thống. 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-5 Hỗ trợ 

       

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title 
Câu hỏi thường 
gặp 

 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

      

- Cách xử lý: Sau khi người dùng truy cập trang “Hỗ trợ”. Hệ thống hiển thị 

giao diện cho người dùng. Thông tin hỗ trợ giúp người dùng sử dụng các 

chức năng cơ bản như đặt hàng, thêm hàng vào giỏ, lọc, tìm kiếm, … 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.3. Đăng nhập 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống. 

- Giao diện: 

1 
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Hình 3-6 Đăng nhập 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title Đăng nhập  

2 Textbox   

3 Button Đăng nhập  

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 accounts    X 

- Cách xử lý: Khi người dùng nhập các thông tin như tên đăng nhập và mật 

khẩu và nhấn nút đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra, nếu tài khoản 

tồn tại thì chuyển sang kiểm tra tài khoản có bị khóa hay không. Ngược lại 

nếu tài khoản không tồn tại thì báo lỗi.  Nếu các thông tin đăng nhập hợp lệ 

thì chuyển người dùng về trang chủ tương ứng với quyền đăng nhập của tài 

khoản. 

1 

2 

3 
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Lưu đồ 3-2 Đăng nhập 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 
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3.5.4. Đặt hàng 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng đặt hàng sản phẩm. 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-7 Đặt hàng 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Textbox   

3 Label   

4 Radio   

5 Button Đặt hàng  

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 customers    X 

2 bills X    

3 bill_detail X    

1 

2 

3 

5 

4 
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- Cách xử lý:  Sau khi người dùng nhập thông tin vào các trường yêu cầu và 

nhấn “Đặt hàng”. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin sau đó lưu đơn hàng 

vào csdl. 

 

Lưu đồ 3-3 Đặt hàng 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 
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3.5.5. Xem sản phẩm 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong hệ 

thống. 

- Giao diện: 

  

 

Hình 3-8 Xem sản phẩm 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Label   

2 Image   

3 Button  Mỗi button sẽ có đường dẫn 

đến các sản phẩm tương ứng. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

2 product_image    X 

3 promotions    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn chức năng “Xem sản phẩm”, hệ thống 

sẽ hiển thị toàn bộ sản phẩm có trong csdl ra màn hình bao gồm tên, ảnh, giá 

và trạng thái của sản phẩm (mới, đang khuyến mãi, …). 

1 

3 

2 
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- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.6. Xem sản phẩm theo loại 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong 

hệ thống được phân theo loại mà người dùng đã chọn. 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-9 Xem sản phẩm theo loại 

      

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Button  
Mỗi button sẽ có đường dẫn 

đến các loại sản phẩm tương 

ứng. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

2 product_type    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn loại sản phẩm cần xem, hệ thống hiển 

1 
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thị ra màn hình các sản phẩm có trong loại đó (hiển thị như chức năng xem 

sản phẩm).  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.7. Sắp xếp sản phẩm theo giá 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong 

hệ thống được sắp xếp theo giá tăng dần hoặc giảm dần. 

- Giao diện: 

     

 

Hình 3-10 Sắp xếp sản phẩm theo giá 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 ComboBox   

2 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

- Cách xử lý: Người dùng lựa chọn thứ tự sắp xếp giá từ combobox, hệ thống 

tiến hành sắp xếp sản phẩm theo đúng thứ tự được yêu cầu. 

2 

1 
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- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có):  

3.5.8. Lọc sản phẩm theo màu 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong 

hệ thống được sắp xếp theo các sản phẩm có màu được chọn. 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-11 Lọc sản phẩm theo màu 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title Màu  

2 Button  
Mỗi button sẽ lọc ra các sản 

phẩm có chứa màu được 

chọn. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

2 product_color    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn màu cần xem, hệ thống hiển thị ra màn 

hình các sản phẩm có màu đó (hiển thị như chức năng xem sản phẩm).  

2 

1 
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- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có):  

3.5.9. Lọc sản phẩm theo trạng thái 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong 

hệ thống được sắp xếp theo trạng thái của sản phẩm (mới, đang khuyến 

mãi, …). 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-12 Lọc sản phẩm theo trạng thái 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button  
Mỗi button sẽ lọc ra các sản 

phẩm có trạng thái được 

chọn. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

2 promotions    X 

- Cách xử lý:  Sau khi người dùng chọn trạng thái của cần xem, hệ thống hiển 

1 

2 
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thị ra màn hình các sản phẩm có trạng thái tương ứng (hiển thị như chức năng 

xem sản phẩm).  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có):  

3.5.10. Lọc sản phẩm theo khung giá 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm có trong 

hệ thống được sắp xếp theo trạng thái của sản phẩm (mới, đang khuyến 

mãi, …). 

- Giao diện: 

 

 

Hình 3-13 Lọc sản phẩm theo khung giá 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title Giá tiền  

2 Button  

2 nút sẽ nằm ở 2 đầu. Một 

nút mang giá trị nhỏ nhất và 

cái còn lại mang giá trị lớn 

nhất. 

3 Label  
Label sẽ hiển thị ra khoảng 

giá dựa theo khoảng cách 

giữa 2 nút. 

4 Textbox   

1 

2 

3 

4 
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- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

- Cách xử lý: Khi người dùng kéo các nút, hệ thống sẽ tính toán khoảng cách 

giữa 2 nút và hiển thị giá tiền lên trên label, đồng thời lọc trong csdl các sản 

phẩm có mức giá nằm ở giữa khoảng giá đã hiển thị (hiển thị như chức năng 

xem sản phẩm).  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có):  

3.5.11. Tìm kiếm sản phẩm theo tên 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng tìm kiếm các sản phẩm theo 

tên của sản phẩm. 

- Giao diện: 

     

 

Hình 3-14 Tìm kiếm sản phẩm theo tên 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Button   

1 

2 
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2 Textbox   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng nhập tên sản phẩm cần tìm và nhấn nút “Tìm 

kiếm”, hệ thống sẽ tìm kiếm trong csdl và hiển thị thông tin ra màn hình (hiển 

thị như chức năng xem sản phẩm).  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có):  

3.5.12. Xem chi tiết sản phẩm 

- Mục đích: Là giao diện cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về sản 

phẩm. 

- Giao diện: 

  

Hình 3-15 Xem chi tiết sản phẩm - 1 

1 

2 

5 

4 3 

6 
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Hình 3-16 Xem chi tiết sản phẩm - 2 

 

Hình 3-17 Xem chi tiết sản phẩm - 3 

 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Image   

2 Textbox   

3 ComboBox   

4 Textbox   

5 Button   

6 Tab  Mỗi tab chứa thông tin tương 
ứng. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 
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1 products    X 

2 product_color    X 

3 product_video    X 

4 product_image    X 

5 product_type    X 

6 feedbacks    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn sản phẩm cần xem, hệ thống hiển thị 

thông tin chi tiết về sản phẩm đó. Các hình ảnh được sắp xếp theo từng màu. 

Có thể phong to thu nhỏ hình theo ý muốn. Các phần “Giới thiệu”, “Thông 

số kỹ thuật”, “Đánh giá” được hiển thị theo dạng tab. Người dùng có thể chọn 

tab để xem thông tin về tab đó.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.13. Đánh giá sản phẩm 

- Mục đích:  Là giao diện cho phép người dùng gửi đánh giá của mình về sản 

phẩm. 

- Giao diện:  

 

Hình 3-18 Đánh giá sản phẩm 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 List   

1 
2 

4 

3 
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3 Button   

4 Textbox   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 feedbacks X   X 

5 product_type    X 

6 feedbacks    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn tab “Đánh giá”, hệ thống hiển thị các 

đánh giá về sản phẩm bao gồm số điểm, thời gian gửi, tên người gửi, nội 

dung đánh giá. Hệ thống cũng thống kê số lượng đánh giá của sản phẩm phân 

chia theo điểm số.  
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Lưu đồ 3-4 Đánh giá 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 
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3.5.14. Xem sản phẩm tương tự 

- Mục đích : Là giao diện cho phép người dùng xem các sản phẩm tương tự 

với sản phẩm mình đang xem. 

- Giao diện:  

 

Hình 3-19 Xem sản phẩm tương tự 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 products    X 

2 product_type    X 

3 product_factory    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn chức năng “Xem chi tiết sản phẩm”. 

Hệ thống sẽ lọc ra các sản phẩm có cùng loại hay cùng nhà sản xuất với sản 

phẩm đang xem.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

1 

2 2 2 2 
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3.5.15. Xem khuyến mãi 

- Mục đích : Là giao diện cho phép người dùng xem các khuyến mãi hiện có 

trong hệ thống. 

- Giao diện:  

 

Hình 3-20 Xem khuyến mãi 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn xem giao diện “Trang chủ”. Hệ thống 

sẽ hiển thị ra các khuyến mãi hiện có trong hệ thống ra đầu trang cho người 

dùng.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.16. Thêm sản phẩm vào giỏ 

- Mục đích : Là chức năng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 

- Giao diện: 

1 

1 

2 
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Hình 3-21 Thêm sản phẩm vào giỏ - 1 

 

 

Hình 3-22 Thêm sản phẩm vào giỏ - 2 

  

2 

1 

1 

1 
2 

3 
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- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button   

3 ComboBox  
Dữ liệu hiển thị phải đúng 
với sản phẩm được chọn 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions    X 

2 products    X 

3 product_color    X 

4 product_img    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn sản phẩm và nhấn nút “Thêm vào giỏ”. 

Popup “Thêm vào giỏ” sẽ hiển thị cho phép người dùng chọn màu và số 

lượng để thêm.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.17. Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích 

- Mục đích : Là chức năng cho phép người dùng thêm sản phẩm vào danh sách 

yêu thích của cá nhân. 

- Giao diện: 
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Hình 3-23 Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button  
Đổi sang màu đỏ sau khi đã 
thêm sản phẩm vào danh 
sách. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions    X 

2 products    X 

3 product_color    X 

4 product_img    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn sản phẩm và nhấn vào icon yêu thích. 

1 

2 
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Hệ thống sẽ đưa sản phẩm vừa chọn vào danh sách yêu thích.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): 

3.5.18. Đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng 

- Mục đích : Là chức năng cho phép người dùng đổi số lượng sản phẩm trong 

giỏ hàng. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-24 Đổi số lượng sản phẩm trong giỏ 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions    X 

2 products    X 

3 product_color    X 

4 product_img    X 

- Cách xử lý: Người dùng nhấn nút cộng ( + ), trừ ( - ) để thay đổi số lượng. 

Số lượng trong ô sẽ tăng / giảm 1 đơn vị. Đồng thời mục tổng tiền cũng thay 

đổi tương ứng. 

2 

1 



 

70 

 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng đã chọn chức năng “Xem giỏ hàng”. 

3.5.19. Quản lý thông tin cá nhân 

- Mục đích : Là giao diện cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân của 

mình. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-25 Quản lý thông tin cá nhân 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Input   

3 Radio   

4 Image   

5 Button Sửa  

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 users    X 

2 customers    X 

- Cách xử lý: Khi người dùng nhấn vào nút “Quản lý tài khoản”, hệ thống 

2 

1 

4 
2 

3 

5 
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chuyển đến giao diện quản lý tài khoản cá nhân của người dùng. Giao diện 

hiển thị đầy đủ thông tin về người dùng. Bỏ trống nếu chưa có dữ liệu về mục 

đó. Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cũng như đổi ảnh đại diện. 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

3.5.20. Chọn hình thức thanh toán 

- Mục đích: Là chức năng cho phép người dùng chọn hình thức thanh toán cho 

hoá đơn của mình. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-26 Chọn hình thức thanh toán - 1 

1 

3 

2 
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Hình 3-27 Chọn hình thức thanh toán - 2 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Text   

3 Radio   

4 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 check_type    X 

- Cách xử lý: Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán. Hệ thống sẽ hiển thị 

giao diện tương ứng với từng hình thức.  

1 

3 

4 
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Lưu đồ 3-5 Chọn hình thức thanh toán 

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng truy cập vào giao diện “Thanh toán”. 

3.5.21. Nhận thông tin từ tài khoản 

- Mục đích : Là giao diện lấy thông tin từ tài khoản khách hàng để hiển thị lên 

giao diện “Thanh toán”. 

- Giao diện: 
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Hình 3-28 Nhận thông tin từ tài khoản 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Input   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 users    X 

2 customers    X 

- Cách xử lý: Người dùng truy cập vào giao diện “Thanh toán”. Hệ thống tự 

động lấy thông tin từ tài khoản người dùng và tự điền vào các trường tương 

ứng.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 

1 
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3.5.22. Chọn địa chỉ giao hàng 

- Mục đích: Là chức năng lấy địa chỉ từ thông tin của khách hàng sau đó điền 

vào các trường tương ứng trong giao diện thanh toán. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-29 Chọn địa chỉ giao hàng 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Text   

3 Button   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 users    X 

2 customers    X 

3 customer_address    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng chọn địa chỉ theo mong muốn, hệ thống tiến 

hành điền dữ liệu vào các trường tương ứng ở giao diện “Thanh toán”.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng đã truy cập giao diện “Thanh toán”. 

3.5.23. Quản lý đơn hàng (khách hàng) 

- Mục đích: Là giao diện cho phép khách hàng quản lý tình trạng đơn hàng 

của mình.  

1 

2 
3 
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- Giao diện: 

 

Hình 3-30 Quản lý đơn hàng 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Text   

3 Button   

4 Collapse   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 users    X 

2 customers    X 

3 bills    X 

4 bill_detail    X 

- Cách xử lý: Sau khi người dùng truy cập giao diện “Quản lý tài khoản” và 

chọn tab “Thông tin đơn hàng”. Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu về đơn hàng của 

khách hàng theo trạng thái khác nhau.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

1 

3 2 

4 
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- Các ràng buộc (nếu có): Người dùng đã truy cập giao diện “Quản lý tài 

khoản”. 

3.5.24. Quản lý doanh thu 

- Mục đích: Là giao diện cho phép admin quản lý, xem doanh thu về cửa hàng. 

- Giao diện: 

  

Hình 3-31 Quản lý doanh thu - 1 

 

Hình 3-32 Quản lý doanh thu - 2 

1 

2 

3 



 

78 

 

 

Hình 3-33 Quản lý doanh thu - 3 

 

Hình 3-34 Quản lý doanh thu - 4 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Title   

2 Text   

3 Google Chart   
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- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 bills    X 

2 bill_detail    X 

3 product_type    X 

4 product_catagory     

- Cách xử lý: Sau khi admin chọn chức năng “Quản lý doanh thu”. Hệ thống 

sẽ hiển thị giao diện quản lý gồm có: Tỉ lệ sản phẩm bán ra trong năm, tỉ lệ 

các đơn hàng trong năm, số lượng bán ra theo danh muc trong năm, Số lượng 

bán ra theo loại trong năm và doanh thu trong năm được tính dựa trên số liệu 

trong bảng csdl.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 

3.5.25. Quản lý đơn hàng (Admin) 

- Mục đích: Là giao diện cho phép admin quản lý các đơn hàng từ khách hàng. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-35 Quản lý đơn hàng 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 

3 

3 2 

4 
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1 Title   

2 Text   

3 Button  
Nút “Xoá hết” sẽ sử dụng 

được khi có ít nhất 01 

Checkbox đc check. 

4 CheckBox   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 customers    X 

2 bills    X 

3 bill_detail    X 

- Cách xử lý: Sau khi admin chọn chức năng quản lý đơn hàng, hệ thống hiển 

thị giao diện dạng bảng gồm có thông tin về đơn hàng. Người dùng có thể 

chọn xem chi tiết để hiển thị toàn bộ thông tin đơn hàng.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 

3.5.26. Quản lý đánh giá 

- Mục đích: Là giao diện cho phép admin quản lý các đánh giá về sản phẩm 

từ khách hàng. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-36 Quản lý đánh giá - 1 

1 

2 

3 
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Hình 3-37 Quản lý đánh giá - 2 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Button  
Mỗi nút có chức năng riêng 
biệt nhau. 

2 Image   

3 Title   

4 Text   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 feedbacks   X X 

2 products    X 

3 product_img    X 

4 product_color    X 

- Cách xử lý: Sau khi admin chọn chức năng quản lý đánh giá, hệ thống hiển 

thị các sản phẩm có đánh giá trong csdl. Nếu có đánh giá mới thì sẽ hiển thị 

số đánh giá trong khung màu đỏ. Người dùng có thể nhấn vào khung hình để 

xem chi tiết các đánh giá về sản phẩm đó và có thể xoá các đánh giá. Ngoài 

ra, người dùng có thể xem các đánh giá phân theo từng loại sản phẩm.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 

1 

3 3 

4 
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3.5.27. Quản lý khuyến mãi 

- Mục đích: Là giao diện cho phép admin quản lý các khuyến mãi về sản phẩm. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-38 Quản lý khuyến mãi - 1 

 

Hình 3-39 Quản lý khuyến mãi - 2 

 

Hình 3-40 Quản lý khuyến mãi - 3 

1 

2 

3 

2 
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Hình 3-41 Quản lý khuyến mãi - 4 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 File Input  
Cho phép người dùng kéo 

thả ảnh vào khung để thêm. 

Tối đa một ảnh. 

2 Button   

3 Input  

Ngày bắt đầu không được 

nhỏ hơn ngày hiện tại 

Ngày kết thúc không được 

nhỏ hơn ngày hiện tại và 

ngày bắt đầu. 

4 ComboBox   

5 Image  
Người dùng có thể nhấn 

chọn nhiều hình cùng một 

lúc. 

6 Title   

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions X X X X 

2 products  X  X 

3 product_img    X 

2 

4 

6 

5 
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4 product_color    X 

5 product_catagory    X 

6 product_type    X 

- Cách xử lý: Sau khi admin chọn chức năng quản lý khuyến mãi, hệ thống 

hiển thị giao diện gồm khung cho phép thêm khuyến mãi mới, khung hiển thị 

các khuyến mãi trong hệ thống. Người dùng có thể nhấn vào xem chi tiết 

khuyến mãi. Ở giao diện chi tiết khuyến mãi, người dùng có thể sửa thông 

tin khuyến mãi, xem các sản phẩm có trong danh sách của khuyến mãi đó và 

thêm sản phẩm mới vào danh sách. Người dùng cũng có thể xoá ra nếu muốn.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 

3.5.28. Quản lý sản phẩm 

- Mục đích: Là giao diện cho phép admin quản lý các sản phẩm có trong hệ 

thống. 

- Giao diện: 

 

Hình 3-42 Quản lý sản phẩm - 1 

1 

2 
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Hình 3-43 Quản lý sản phẩm - 2 

 

Hình 3-44 Quản lý sản phẩm - 3 

- Các thành phần trong giao diện:  

STT Loại điều khiển Giá trị mặc định Lưu ý 

1 Icon   

2 Table  
Sử dụng datatable để xử lý 

dữ liệu. 

3 
4 

5 

6 

7 
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3 Input   

4 ComboBox   

5 Color Input   

6 File Input  
Cho phép người dùng kéo 

thả ảnh vào khung để thêm. 

Tối đa 20 ảnh cùng lúc. 

7 Textarea  
Cho phép người dùng chỉnh 

sửa bài viết theo ý thích, có 

thể chèn video vào bài viết. 

- Dữ liệu được sử dụng: 

STT Tên bảng / Cấu trúc dữ liệu 
Phương thức 

Thêm Sửa Xóa Truy vấn 

1 promotions    X 

2 products X X X X 

3 product_img X X X X 

4 product_color X X X X 

5 product_catagory    X 

6 product_type    X 

7 product_factory    X 

- Cách xử lý: Sau khi admin chọn chức năng quản lý sản phẩm, hệ thống hiển 

thị giao diện gồm có các thống kê về số lượng sản phẩm và tình trạng sản 

phẩm, bảng hiển thị toàn bộ sản phẩm phân theo từng loại. Người dùng có 

thể thêm sản phẩm mới với nhiều ảnh thuộc một màu, phần mô tả sản phẩm 

người dùng có thể tuỳ ý chỉnh sửa theo ý thích và cho phép chèn video.  

- Hàm/ sự kiện (nếu có):  

- Các ràng buộc (nếu có): Admin đã đăng nhập vào hệ thống. 
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CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Giới thiệu 

4.1.1. Mục tiêu 

- Kế hoạch kiểm thử nhằm xác minh các lỗi (có xảy ra hay không) của 

chương trình. 

- Bao gồm các hoạt động đảm bảo rằng phần mềm đã thực hiện đúng 

chức năng được đặc tả và yêu cầu của người sử dụng. 

- Đảm bảo tính hoàn thiện của phần mềm trước khi bàn giao sản phẩm 

cho khách hàng. 

- Nhằm xác minh và thẩm định các hoạt động đúng với yêu cầu đã đề ra. 

4.1.2. Phạm vi 

- Hệ thống bán hàng trực tuyến qua internet là một website bán hàng 

chuyên cung cấp các thiết bị cầm tay thông minh như điện thoại, tablet, 

… Website cho phép người dùng có thể mua sản phẩm trực tiếp trên 

internet và thanh toán khi nhận sản phẩm hoặc thanh toán trực tuyến. 

- Trang chủ hiển thị các khuyến mãi đang có, loại sản phẩm trong cửa 

hàng và các sản phẩm nổi bật (đánh giá cao, mua nhiều, giảm giá, …), 

chức năng tìm kiếm, lọc theo giá, đánh giá sản phẩm, ... 

- Trang admin có các chức năng: đăng nhập, đăng xuất, xem thông báo, 

quản lý thông tin cá nhân, quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, đơn hàng, 

khách hàng, doanh thu và quản lý đánh giá, quản lý khuyến mãi, ... 

- Các chức năng được đưa vào kiểm thử: 

 Khách hàng: 

+ Đăng ký tài khoản. 

+ Đăng nhập. 

+ Tìm kiếm sản phẩm. 

+ Thanh toán. 

+ Đánh giá sản phẩm. 

+ Đặt hàng. 

 Quản trị (Admin): 

+ Thêm sản phẩm. 

+ Thêm khuyến mãi. 

+ Thêm sản phẩm vào khuyến mãi. 

+ Duyệt đơn hàng. 
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4.2. Chi tiết kế hoạch kiểm thử 

4.2.1. Các chức năng sẽ được kiểm thử 

 Khách hàng: 

+ Đăng ký tài khoản. 

+ Đăng nhập. 

+ Tìm kiếm sản phẩm. 

+ Thanh toán. 

+ Đánh giá sản phẩm. 

+ Đặt hàng. 

 Quản trị (Admin): 

+ Thêm sản phẩm. 

+ Thêm khuyến mãi. 

+ Thêm sản phẩm vào khuyến mãi. 

+ Duyệt đơn hàng. 

4.2.2. Các chức năng không được kiểm thử 

- Giới thiệu: đây là chức năng đơn giản, không có xử lý phức tạp nên 

không cần thiết để kiểm thử. 

- Loại sản phẩm: là chức năng giúp người dùng xem sản phẩm của website 

theo loại nên đây cũng là một chức năng đơn giản không cần kiểm thử. 

- Liên hệ: là chức năng giúp người dùng liên hệ với công ty, là chức năng 

đơn giản nên không cần kiểm thử. 

- Xem đánh giá: chức năng này không có dữ liệu nhập vào và xử lý đơn 

giản nên không kiểm thử. 

- Quản lý loại sản phẩm: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm 

thử. 

- Quản lý đánh giá: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm thử. 

- Quản lý khách hàng: chức năng này xử lý đơn giản nên không kiểm thử. 

- Quản lý doanh thu: chức năng này xử lý đơn giản và đang trong giai 

đoạn hoàn thành nên không kiểm thử 

 

 

4.2.3. Cách tiếp cận 

Kiểm thử bằng phương pháp kiểm thử hộp đen và Quick Test Pro nếu 

cần thiết. Tổ chức kiểm thử theo từng chức năng, mỗi chức năng được 

kiểm thử với các kịch bản kiểm thử và ghi nhận kết quả kiểm thử. 
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4.2.4. Tiêu chí kiểm thử thành công và thất bại 

Tiêu chí kiểm thử thành công khi kết quả kiểm thử giống với kết quả 

mong muốn trước đó. 

Tiêu chí kiểm thử thất bại khi kết quả thực tế của kiểm thử khác với kết 

quả mong muốn hoặc không có kết quả. 

4.2.5. Tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại 

Khi kiểm thử một chức năng có kết quả là một trang web rỗng, toàn code 

hoặc chờ đợi hơn 3 phút thì phải dừng việc kiểm thử, chờ sửa lỗi vào bắt 

đầu thực hiện lại chức năng đó và có thể phải kiểm thử một số chức năng 

liên quan. 

4.2.6. Sản phẩm bàn giao của kiểm thử 

Các sản phẩm bàn giao sau giai đoạn kiểm thử bao gồm: 

+ Các tài liệu: kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, các trường hợp 

kiểm thử, các báo cáo kiểm thử của website bán hàng qua internet. 

+ Các dữ liệu kết nhập và kết xuất của các chức năng được kiểm thử 

4.3. Quản lý kiểm thử 

4.3.1. Các hoạt động/ công việc được lập kế hoạch; sự tiến hành kiểm 

thử 

STT Các công việc Các ràng buộc 

1 Cài đặt công cụ kiểm thử QTP 
Thời hạn: phải thực hiện trước khi tiền 

hành kiểm thử. 

2 Soạn thảo các tài liệu kiểm thử 
Tài nguyên sẵn có: phần mềm để kiểm 

thử. 

3 Tiến hành kiểm thử 

Tài  nguyên sẵn có: phần mềm  để kiểm 

thử và các test case được định nghĩa 

sẵn. 

4 
Báo cáo kết quả kiểm thử để 

tiến hành bàn giao 
 

 

4.3.2. Môi trường 

 Phần cứng 

- Ram: 2GB trở lên. 

- HDD: 500GB. 

- Bộ xử lý: Core I3 trở lên. 

- Cấu hình mạng: có kết nối Internet. 
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 Phần mềm 

- MySQL 5 hoặc cao hơn. 

- PHP 7.1.1 hoặc cao hơn 

- Các trình duyệt Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, 

Cốc Cốc. 

- Xampp. 

- Hệ điều hành: Windows, MacOS, Linux, … 

4.3.3. Trách nhiệm và quyền hạn 

STT Công việc Chịu trách nhiệm/ Quyền hạn 

1 Quản lý quá trình kiểm thử. 

Phạm Ngọc Long Phi 

2 Chuẩn bị chương trình. 

3 Chuẩn bị tài liệu. 

4 Chứng kiến quá trình kiểm thử. 

5 Kiểm tra kết quả kiểm thử. 

6 
Giải quyết các hiện tượng bất 

thường được phát hiện. 

 

4.3.4. Giao tiếp giữa các nhóm liên quan 

STT Thành viên Email 

1 Phạm Ngọc Long Phi phib1400781@student.ctu.edu.vn 

4.3.5. Tài nguyên và sự cấp phát chúng 

- Các công cụ hỗ trợ trong quá trình kiểm thử bao gồm: các trình duyệt, 

phần mềm mô phỏng server XAMPP. 

- Công cụ hỗ trợ kiểm thử Quick Test Professional (là phần mềm có trả 

phí) nên việc sử dụng bị hạn chế. 

- Tài nguyên máy tính gồm máy tính cá nhân. 

- Thời gian, không gian tự thống nhất và quyết định. 

4.3.6. Kế hoạch, dự đoán và chi phí 

Tuần Công việc Dự đoán 

15 
Tiếp nhận, cài đặt sản phẩm để 

tiến hành kiểm thử. 

Thời gian: 1 ngày. 

Công cụ sử dụng: Các trình duyệt đã đề 

cập ở mục 3.5. 
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Nhân sự: 1 người. 

Viết các test case, chạy thử các 

kịch bản cho sản phẩm. 

Thời gian: 4 ngày. 

Công cụ sử dụng: Microsoft Excel. 

Nhân sự: 1 người. 

- Tổng hợp tài liệu kiểm thử. 

- Thời gian: 2 ngày. 

- Công cụ sử dụng: Microsoft Word. 

- Nhân sự: 1 người. 

 

4.3.7. Các rủi ro 

STT Các rủi ro có thể xảy ra Kế hoạch làm giảm bớt hoặc tránh 

1 Phần mềm QTP hết hạn. 

Mỗi lần cài đặt chỉ cài trên một máy, khi 

hết hạn dùng thử thì cài đặt lại trên máy 

khác. 

2 
Chưa sử dụng thành thạo công 

cụ kiểm thử. 

Tham khảo thêm các tài liệu liên quan trên 

các diễn đàn, các websites chuyên về các 

công cụ kiểm thử. 

3 Lỗi hệ điều hành. 
Chuẩn bị trước máy tính dự phòng để thay 

thế. 

4 
Thời gian kiểm thử thực tế dài 

hơn nhiều thời gian dự đoán. 
Phân chia lại công việc. 

 

4.4. Các trường hợp kiểm thử 

4.4.1. Trường hợp kiểm thử 1: Đăng ký tài khoản 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống. 

- Được hiển thị trên nhiều trang để cho phép người dùng có thể đăng ký 

bất cứ nơi nào trên trang web. 

- Sau khi nhập các thông tin cần thiết, hệ thống kiểm tra dữ liệu và tiến 

hành lưu tài khoản cho người dùng. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng tạo tài khoản mới. Tài khoản mới có tên đăng nhập không 

được trùng với các tài khoản hiện có trong hệ thống. Mật khẩu của 

người dùng cũng phải được mã hoá. 

 Kết nhập 
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Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH1_01 Nhập thông tin hợp lệ  

TH1_02 Bỏ trống mục email  

TH1_03 Nhập không đúng định dạng email  

TH1_04 Nhập email đã được sử dụng  

TH1_05 Bỏ trống mục mật khẩu  

TH1_06 Bỏ trống mục nhập lại mật khẩu  

TH1_07 Mật khẩu nhập lại không trùng nhau  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi Kết quả thực tế Ghi chú 

TH1_01 

Hệ thống lưu thông tin vào csdl 

và đưa ra thông báo “Tạo tài 

khoản thành công”. Chuyển 

người dùng sang giao diện 

“Đăng nhập”. 

Như mong đợi Thành công 

TH1_02 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 

“Không được bỏ trống mục 

này”. 

Như mong đợi Thành công 

TH1_03 
Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, 

yêu cầu nhập lại email hợp lệ. 
Như mong đợi Thành công 

TH1_04 

Hệ thống hiển thị thông báo 

“Email đã được sử dụng. Vui 

lòng sử dụng email khác”. 

Như mong đợi Thành công 

TH1_05 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

Yêu cầu người dùng nhập mật 

khẩu. 

Như mong đợi Thành công 

TH1_06 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

Yêu cầu người dùng nhập mật 

khẩu. 

Như mong đợi Thành công 

TH1_07 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

Yêu cầu người dùng nhập mật 

khẩu trùng nhau 

Như mong đợi Thành công 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử 
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 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.2. Trường hợp kiểm thử 2: Đăng nhập 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng 

đặc biệt. 

- Hệ thống cung cấp thêm chức năng đăng nhập bằng Facebook và 

Google. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng thực hiện việc đăng nhập. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH2_01 Nhập thông tin hợp lệ  

TH2_02 Bỏ trống mục email  

TH2_03 Nhập sai định dạng email  

TH2_04 Bỏ trống mục mật khẩu   

TH2_05 Nhập sai mật khẩu  

TH2_06 Đăng nhập bằng Facebook  

TH2_07 Đăng nhập bằng Google  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi Kết quả thực tế Ghi chú 

TH2_01 

Đăng nhập người dùng vào hệ 

thống và chuyển sang giao diện 

“Thông tin cá nhân”. Đồng thời 

hiển thị thông báo “Chào người 

dùng”. 

Đăng nhập người 

dùng vào hệ thống 

và chuyển sang 

giao diện “Thông 

tin cá nhân”. 

Thất bại 

TH2_02 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 

“Không được bỏ trống mục 

này”. 

Như mong đợi Thành công 

TH2_03 
Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, 

yêu cầu nhập lại email hợp lệ. 
Như mong đợi Thành công 

TH2_04 

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 

Yêu cầu người dùng nhập mật 

khẩu. 

Như mong đợi Thành công 
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TH2_05 

Hệ thống hiển thị thông báo 

“Sai tên tài khoản hoặc mật 

khẩu. Vui lòng nhập lại”. 

Như mong đợi Thành công 

TH2_06 

Hệ thống hiển thị popup của 

Facebook. Sau đó đăng nhập 

người dùng vào hệ thống và 

chuyển sang giao diện” Thông 

tin cá nhân”. 

Như mong đợi Thành công 

TH2_07 

Hệ thống hiển thị popup của 

Google. Sau đó đăng nhập 

người dùng vào hệ thống và 

chuyển sang giao diện” Thông 

tin cá nhân”. 

Như mong đợi Thành công 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.3. Trường hợp kiểm thử 3: Tìm kiếm sản phẩm 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm theo ý muốn của 

mình. 

- Được hiển thị trên nhiều trang để cho phép người dùng tìm kiếm các 

sản phẩm bất cứ nơi nào trên trang web. 

- Sau khi gõ từ khoá, hệ thống sẽ tiến hành lọc ra các sản phẩm có tên 

giống hoặc gần giống với từ khoá và hiển thị cho người dùng. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng tìm kiếm sản phẩm, sản phẩm tìm kiếm phải hiển thị chính 

xác đúng thông tin sản phẩm. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH3_01 Văn bản bình thường  

TH3_02 Số  

TH3_03 Ký tự đặc biệt  

TH3_04 Bỏ trống  
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 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi Kết quả thực tế Ghi chú 

TH3_01 

Hiển thị toàn bộ các sản phẩm 

có tên giống với nội dung văn 

bản đã được nhập 

Hiển thị danh sách 

sản phẩm có tên 

giống với từ khoá 

Thành công 

TH3_02 

Hiển thị toàn bộ các sản phẩm 

có tên giống với số vừa được 

nhập 

Hiển thị toàn bộ 

các sản phẩm có 

tên giống với số 

vừa được nhập 

Thành công 

TH3_03 

Hiển thị toàn bộ các sản phẩm 

mà tên sản phẩm có chứa ký tự 

đặc biệt. Nếu csdl không có thì 

hiển thị không có kết quả 

Hiển thị không có 

kết quả do csdl 

không tồn tại tên 

sản phẩm có ký tự 

đặc biệt 

Thành công 

TH3_04 Hiển thị toàn bộ sản phẩm 
Hiển thị toàn bộ 

sản phẩm 
Thành công 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.4. Trường hợp kiểm thử 4: Thanh toán 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng mua hàng của cửa hàng. 

- Giúp cho khách hàng thanh toán bằng nhiều hình thức. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng tiến hành thanh toán hoá đơn. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH4_01 
Chọn “Thanh toán” sau khi đã đăng nhập vào hệ 

thống và có sản phẩm trong giỏ hàng. 
 

TH4_02 
Chọn “Thanh toán” mà không đăng nhập vào hệ 

thống. 
 

TH4_03 Chọn “Thanh toán” mà không có sản phẩm trong giỏ.  
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 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH4_01 

Hệ thống chuyển sang giao diện 

thanh toán gồm các thông tin về 

tổng tiền đơn hàng, thông tin khách 

hàng và các hình thức thanh toán. 

Như mong đợi Thành công 

TH4_02 
Hệ thống hiển thị thông báo yêu 

cầu đăng nhập. 
Như mong đợi Thành công 

TH4_03 
Hệ thống hiển thị thông báo yêu 

cầu chọn sản phẩm để mua. 
Như mong đợi Thành công 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.5. Trường hợp kiểm thử 5: Đánh giá sản phẩm 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng bình luận, đánh giá về một sản phẩm trên website. 

- Giúp cho khách hàng chọn mức độ hài lòng về sản phẩm theo số sao. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng đánh giá sản phẩm trên website. 

 Kết nhập 

 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH5_01 Bỏ trống toàn bộ  

TH5_02 Chỉ chọn số sao  

TH5_03 Chỉ nhập họ tên  

TH5_04 Chỉ nhập số điện thoại  

TH5_05 Chỉ nhập nội dung đánh giá  

TH5_06 Chọn số sao và nhập họ tên  

TH5_07 Chọn số sao và nhập số điện thoại  

TH5_08 Chọn số sao và nhập nội dung đánh giá  

TH5_09 Nhập họ tên và số điện thoại  
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TH5_10 Nhập họ tên và đánh giá  

TH5_11 Nhập số điện thoại và đánh giá  

TH5_12 Chọn số sao, nhập họ tên và số điện thoại  

TH5_13 Chọn số sao, nhập họ tên và nội dung đánh giá  

TH5_14 Chọn số sao, nhập số điện thoại và nội dung đánh giá  

TH5_15 Nhập họ tên, số điện thoại và nội dung đánh giá  

TH5_16 
Chọn số sao, nhập họ tên, số điện thoại và nội dung 

đánh giá 
 

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH5_01 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_02 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_03 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_04 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_05 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_06 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_07 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_08 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_09 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_10 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_11 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_12 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_13 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_14 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống 
Yêu cầu nhập 

họ tên 
Thành công 

TH5_15 Yêu cầu nhập các trường bị bỏ trống Báo lỗi Thất bại 

TH5_16 
Tải lại trang và hiển thị đánh giá của 

khách hàng 
Báo lỗi Thất bại 
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 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.6. Trường hợp kiểm thử 6: Đặt hàng 

 Mục tiêu 

- Giúp cho khách hàng kết thúc quá trình đặt hàng. 

- Giúp cho khách hàng thanh toán bằng nhiều hình thức. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

khách hàng mua hàng từ cửa hàng. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH6_01 
Khách hàng chọn hình thức thanh toán là “Thanh 

toán khi nhận hàng”. 
 

TH6_02 

Khách hàng chọn hình thức thanh toán là “Thanh 

toán trực tuyến bằng Paypal”. Hoàn tất quá trình 

thanh toán của Paypal. 

 

TH6_03 

Khách hàng chọn hình thức thanh toán là “Thanh 

toán trực tuyến bằng Paypal”. Không thanh toán qua 

Paypal. 

 

TH6_04 
Các mục thông tin quan trọng bị bỏ trống như (địa 

chỉ giao hàng, số điện thoại, tên người nhận, …). 
 

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH6_01 

Hệ thống kiểm tra thông tin và tiến 

hành lưu vào csdl. Sau đó hiển thị 

thông báo đặt hàng thành công. 

Như mong 

đợi 
Thành công 

TH6_02 

Hệ thống hiển thị popup thanh toán 

của Paypal. Sau khi Paypal xác nhận 

khách hàng đã thanh toán thì cho 

phép người dùng nhấn nút “Đặt 

hàng”. 

Như mong 

đợi 
Thành công 

TH6_03 
Hệ thống hiển thị popup thanh toán 

của Paypal. Không có thông báo từ 

Như mong 

đợi 
Thành công 
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Paypal nên không cho phép người 

dùng nhấn nút “Đặt hàng”. 

TH6_04 
Hệ thống không cho phép đặt hàng. 

Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 

Như mong 

đợi 
Thành công 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.7. Trường hợp kiểm thử 7: Thêm sản phẩm 

 Mục tiêu 

- Chức năng này cho phép admin thêm sản phẩm mới vào hệ thống. 

- Sau khi thêm, sản phẩm sẽ hiển thị trong danh sách với các thông tin 

đúng với thông tin mà admin đã nhập vào. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

admin thêm sản phẩm vào hệ thống. Sản phẩm thêm vào phải có thông 

tin đúng với những gì admin đã nhập. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH7_01 Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm.  

TH7_02 Bỏ trống các trường bắt buộc.  

TH7_03 Nhập sai định dạng  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH7_01 

Hệ thống tiến hành lưu đầy đủ 

thông tin vào csdl. Hiển thị thông 

báo đã thêm sản phẩm. 

Như mong đợi Thành công 

TH7_02 

Hệ thống đưa ra thông báo yêu 

cầu nhập đầy đủ các trường bắt 

buộc. 

Như mong đợi Thành công 

TH7_03 
Hệ thống đưa ra thông báo yêu 

cầu nhập đúng định dạng 
Như mong đợi Thành công 

 



 

100 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.8. Trường hợp kiểm thử 8: Thêm khuyến mãi 

 Mục tiêu 

- Chức năng thêm sản phẩm dành cho admin giúp admin thêm các 

khuyến mãi mới vào hệ thống. 

- Sau khi thêm một khuyến mãi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã thêm 

khuyến mãi vào csdl. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

admin thêm khuyến mãi. Khuyến mãi vừa thêm phải có đúng thông tin 

được nhập. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH8_01 Nhập đầy đủ thông tin.  

TH8_02 Bỏ trống các trường bắt buộc.  

TH8_03 Không thêm ảnh cho khuyến mãi.  

TH8_04 Chọn ngày bắt đầu trước thời gian hiện tại.  

TH8_05 Chọn ngày kết thúc trước thời gian bắt đầu.  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH8_01 

Hệ thống tiến hành lưu thông tin 

vào csdl. Hiển thị thông báo thêm 

khuyến mãi thành công. 

Như mong đợi. Thành công 

TH8_02 
Hệ thống đưa ra thông báo yêu 

cầu các trường bắt buộc. 
Như mong đợi. Thành công 

TH8_03 
Hệ thống hiển thị thông báo yêu 

cầu thêm ảnh cho khuyến mãi. 
Báo lỗi Thất bại 

TH8_04 
Hệ thống ngăn chặn không cho 

phép chọn. 
Như mong đợi. Thành công 

TH8_05 
Hệ thống ngăn chặn không cho 

phép chọn. 
Như mong đợi. Thành công 
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 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.9. Trường hợp kiểm thử 9: Thêm sản phẩm vào khuyến mãi 

 Mục tiêu 

- Chức năng này cho phép admin thêm sản phẩm vào khuyến mãi để được 

giảm giá. 

- Sau khi thêm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã thêm sản phẩm vào 

khuyến mãi. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

admin thêm sản phẩm vào khuyến mãi. Sản phẩm được thêm vào phải 

đúng thông tin. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH9_01 
Chọn sản phẩm cần thêm. Nhấn nút “Thêm vào 

danh sách”. 
 

TH9_02 Không chọn gì và nhấn nút “Thêm vào danh sách”.  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH9_01 

Hệ thống cập nhật thông tin vào 

csdl. Hiển thị sản phẩm vừa thêm 

vào danh sách khuyến mãi. 

Như mong 

đợi. 

Thành 

công 

TH9_02 
Hệ thống hiển thị thông báo yêu 

cầu chọn sản phẩm. 
Báo lỗi. Thất bại 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp 

4.4.10. Trường hợp kiểm thử 10: Duyệt đơn hàng 

 Mục tiêu 

- Chức năng duyệt đơn hàng dành cho admin xét duyệt một đơn hàng nào 

đó trước khi giao hàng cho khách. 
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- Sau khi duyệt một đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã duyệt 

đồng thời cập nhật thông tin vào csdl và gửi mail thông báo cho khách 

hàng. 

- Trường hợp kiểm thử này nhằm kiểm tra tính đúng đắn và logic khi 

admin duyệt đơn hàng, đơn hàng được duyệt phải thay đổi trạng thái và 

phải gửi mail cho khách hàng. 

 Kết nhập 

Mã số 

trường hợp 
Nội dung được nhập vào Ghi chú 

TH10_01 Nhấn xác nhận đơn hàng.  

 

 Kết xuất 

Mã số 

trường hợp 
Kết quả mong đợi 

Kết quả thực 

tế 
Ghi chú 

TH10_01 

Hệ thống cập nhật thông tin đơn 

hàng vào csdl. Thay đổi thành 

“Đã xác nhận”. 

Như mong đợi. Thành công 

Hệ thống hiển thị thông báo đơn 

hàng đã được duyệt và gửi mail 

thành công. 

Như mong đợi. Thành công 

Hệ thống hiển thị thông báo đơn 

hàng đã được duyệt và gửi mail 

thất bại. 

Không hiển thị 

thông báo gửi 

mail thất bại. 

Thất bại. 

 

 Các yêu cầu về môi trường 

- Giống với kế hoạch kiểm thử. 

 Các yêu cầu thủ tục đặc biệt 

 Quan hệ phụ thuộc giữa các trường hợp
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PHẦN KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được 

1.1 Về lý thuyết 

Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, kiến thức chuyên môn để thực 

hiện đề tài thì giúp cho người thực hiện đề tài có cái nhìn tổng quan về quy trình 

phát triển phần mềm là như thế nào, làm sao để xây dựng được một hệ thống 

thương mại điện tử hoàn chỉnh từ các khâu phân tích, thiết kế đến lập trình và 

kiểm thử hệ thống. Biết cách sử dụng các công cụ, framework vào phát triển phần 

mềm. 

Ngoài ra do trọng tâm là xây dựng hệ thống thương mại điện tử nên trong đề 

tài còn sử dụng Paypal API đế phát triển tính năng thanh toán trực tuyến, qua đó 

có hiểu biết cơ bản về Paypal API và thấy được ưu và khuyết điểm của nó. 

1.2 Về chương trình 

Kết quả đạt được sau đề tài là xây dựng được một hệ thống thương mại điện 

tử bán thiết bị di động bao gồm các chức năng đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra ban 

đầu của đề tài.   

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập, đăng xuất, tìm kiếm 

thông tin sản phẩm, lọc và sắp xếp sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, yêu 

thích sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến cho đơn hàng, quản lý địa chỉ giao 

hàng, xem đơn hàng, cho phép đánh giá sản phẩm. 

Người quản lý có thể đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, thêm mới sản 

phẩm, khuyến mãi, quản lý đơn hàng, tài khoản khách hàng, xem thống kê doanh 

thu, xem đánh giá sản phẩm. 

1.3 Khả năng 

Các công nghệ được tìm hiểu, sử dụng trong đề tài đều là những công nghệ 

có xu hướng đang và sẽ tiếp tục phổ biến hiện nay, nên có thể áp dụng vào phát 

triển các hệ thống tương tự trong tương lai. 

Sản phẩm của đề tài là một hệ thống thương mại điện tử khá hoàn chỉnh, có 

thể ứng dụng ngay vào thực tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại 

điện tử tại Việt Nam. 

2. Hạn chế 

Trong quá trình thực hiện đề tài do một số yếu tố khách quan, đề tài vẫn còn một 

số hạn chế chưa thực hiện được như sau: 

- Chưa cho khách hàng đổi màu sắc sản phẩm trong giỏ hàng. 

- Việc quản lý và sử dụng Paypal còn chưa được rõ ràng. 
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3. Hướng phát triển 

- Mở  rộng phát triển cho phép người dùng có thể tạo gian hàng và bán sản phẩm 

của chính mình 

- Tích hợp nhiều chức năng thanh toán online khác như Stripe. 

- Mở rộng hệ thống cho phép bán thêm nhiều mặt hàng khác nhau.
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PHỤ LỤC – HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

Bước 1: Cài đặt XAMPP để có Apache và MySQL 

- Truy cập: https://www.apachefriends.org/download.html 

- Lựa chọn phiên bản 7.1 và phù hợp với hệ điều hành 

- Tải về và tiến hành cài đặt 

https://www.apachefriends.org/download.html
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- Chọn Start All để khởi động Apache và MySQL 



 

109 

 

 

Bước 2: Cài đặt Composer để chạy được Laravel 

Trên windows 

- Truy cập: https://getcomposer.org/download/  

- Tải composer  

- Cài đặt như các phần mềm thông thường 

Trên MacOS 

- Mở Terminal, nhập: cd /Applications/XAMPP/htdocs/ 

https://getcomposer.org/download/
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- Lần lượt nhập các lệnh sau để tải về và cài đặt composer: 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

php composer.phar 

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

curl -sS https://getcomposer.org/installer 

Bước 3: Cài đặt Laravel 

Trên windows 

- Vào thư mục htdocs của XAMPP (mặc định là C:/xampp/htdocs/) 

- Chuột phải -> Open Command Prompt (hoặc Power Shell) here 

- Nhập vào:  

composer create-project –prefer-dist laravel/{Tên project Laravel} 
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Trên MacOS 

- Mở Terminal 

- Dẫn vào thư mục htdocs của XAMPP bằng lệnh cd: 

cd /Applications/XAMPP/htdocs/ (Mặc định) 

- Lần lượt nhập các lệnh sau để tải về Laravel và phân quyền: 

composer global require "laravel/installer=~1.1" 

composer create-project –prefer-dist laravel/{Tên project Laravel} 

chmod -R 777 storage/ 

chmod -R 777 bootstrap/ 

Bước 4: Kiểm tra cài đặt 

Để kiểm tra xem đã cài đặt thành công chưa, truy cập:  

http://localhost/{Tên project Laravel}/public/ 

 

Bước 5: Copy source code vào thư mục {Tên project Laravel) 

Bước 6: Nhập cơ sở dữ liệu vào PHP My Admin 

- Truy cập: http://localhost/phpmyadmin 

- Tạo CSDL mới có tên: {tên csdl} 

 

http://localhost/%7bTên
http://localhost/phpmyadmin
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- Nhập CSDL được cung cấp trong source code (file htnbabylove.sql) vào 

CSDL mới được tạo: 

 
o 1: Chọn file htnbabylove.sql trong source code 

o 2: Bỏ tick “Enable foreign key checks 

o 3: Nhấn Go 

Bước 7: Kiểm tra lại website 

- Trang khách hàng: http://localhost/{Tên project Laravel}/public/index 

 

http://localhost/%7bTên%20project%20Laravel%7d/public/index

