
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com
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Giới thi ệu về môn học



Thông tin giảng viên

•• LƯƠNG TRẦN HY HIẾNLƯƠNG TRẦN HY HIẾN
• Bộ Môn Công nghệ Phần mềm
• Khoa Công nghệ Thông tin
• Phone: 0989 366 9900989 366 990• Phone: 0989 366 9900989 366 990
• Email: hienlth@hcmup.edu.vn
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Thông tin môn học

• LẬP TRÌNH WEB PHP
• Số đvht: 5 (60t = 45LT + 30TH)
• Môi trường làm việc:

– XAMPP www.apachefriends.org– XAMPP www.apachefriends.org
• Có đầy đủ Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin
• Dễ dàng chạy Webserver trên USB

– AMP Start www.ampstart.com
• Chương trình khởi động XAMPP
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Mục tiêu

• Nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
liên quan đến các kiến thức cơ bản về web 
(HTML/DHTML + JavaScript + CSS).

• Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập 
trình ứng dụng Web bằng PHP/MySQL.trình ứng dụng Web bằng PHP/MySQL.

• Nắm được các phương pháp tổ chức, xây 
dựng một website cụ thể.
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Đề cương môn học: LẬP TRÌNH WEBLẬP TRÌNH WEB

• Chương 1: Giới thiệu tổng quan HDJ

• Chương 2: PHP căn bản

• Chương 3: PHP nâng cao (file/ảnh)

• Chương 4: Kết nối PHP với MySQL

• Chương 5: Xây dựng ứng dụng thực tế• Chương 5: Xây dựng ứng dụng thực tế
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Đánh giá kết quả học tập

• Thi lý thuyết (trắc nghiệm): 30%
• Đồ án (bắt buộc): 70%
• Đồ án không nộp đúng hạn, bài làm

giống nhau 0 điểm.
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Tài li ệu tham khảo

• Slide bài giảng của giảng viên

• PHP Manual

• Các tài liệu trên Internet

Web PHPWeb PHP
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Yêu cầu đồ án môn học
• File WORD:

– Phân tích quy trình nghiệp vụ
• Chức năng gì?
• Ai làm?
• Cần tổ chức như thế nào?
• …• …

– Sơ đồ cơ sở dữ liệu
– Phải đưa cho giáo viên duyệt trước

• Source Code:
– Code + Database

• Nộp qua email: hyhien@gmail.com. Hạn chót 
nhận email: 23g59’ ngày 29/12/2010
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Phân nhóm
• Tổ chức nhóm

– Mỗi nhóm có 1 – 3 học viên
– Mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng

• Nhiệm vụ của nhóm trưởng
– Đăng ký đề tài môn học theo gợi ý của GV
– Chịu trách nhiệm điều khiển mọi hoạt động của nhóm – Chịu trách nhiệm điều khiển mọi hoạt động của nhóm 

trong quá trình thực hiện đồ án môn học. 
– Báo cáo danh sách thành viên cho lớp trưởng
– Nộp đồ án môn học cho lớp trưởng

• Nhiệm vụ của lớp trưởng
– Lập danh sách nhóm đăng ký (tập tin excel)
– Nhận các bài nộp của các nhóm trong lớp
– Tổng hợp và nộp các đồ án của các nhóm cho GV
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Danh mục đồ án môn học gợi ý

1. Quản lý phòng khách sạn
Giới thiệu các phòng khách sạn, cho khách đặt 
phòng, quản trị theo dõi và xác nhận đặt phòng. 

2. Quản lý thư viện
Cập nhật sách, mượn/trả sách 

3. File manager3. File manager
Quản lý files, folders trên server. Mỗi người sử dụng 
được quản lý một vùng trên server và có quyền hạn 
nhất định trên đó. 

4. Album ảnh
Tạo các album ảnh theo các chủ đề khác nhau. 
Người sử dụng có thể xem ảnh trong album. 
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Danh mục đồ án môn học gợi ý

5. Lịch làm việc
Tạo trang web lưu trữ và thể hiện lịch làm việc. 

6. Lịch phòng học/thiết bị
Có một số thiết bị/phòng học dùng chung. Tạo web 
site cho phép người sử dụng đăng ký các thiết bị site cho phép người sử dụng đăng ký các thiết bị 
đó. 

7. Web site cho phép gửi e-card.
Cho phép gửi và xem e-card. 

8. Danh bạ điện thoại
Tạo danh bạ điện thoại, cho phép mọi người xem, 
tìm kiếm và cập nhật. Mở rộng là danh bạ công ty, 
danh bạ web site,… 
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Danh mục đồ án môn học gợi ý
9. Đăng ký học tín chỉ

Có danh sách sinh viên, các lớp học, danh sách 
các môn học và quan hệ giữa các môn học. Cho 
phép sinh viên đăng ký các môn để học tín chỉ. 

10. RSS
Web site tin tức cung cấp RSS và đọc RSS feeds 
của các web site khác. của các web site khác. 

11. Site bán file nhạc, video
Web site rao bán các bản nhạc, phim,… cho phép 
nghe thử. Và chỉ một số người được phép 
download. 

12. Trắc nghiệm
Web site cho phép một số người cập nhật câu hỏi 
thi trắc nghiệm, những người khác có thể thi. Điểm 
có thể lưu trữ hoặc không. 
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Danh mục đồ án môn học gợi ý

13.Module tin tức
Hiển thị tin tức theo chuyên mục (giống như 
các báo điện tữ hiện có).

14.Kho tài liệu upload/download
Web site chia sẽ ebook cho phép thành viên Web site chia sẽ ebook cho phép thành viên 
có thể download hoặc upload tài liệu. 

15.Forum đơn giản
Web site có chức năng forum. 

16.Website giới thiệu sản phẩm
Web site bán hoa/thiết bị điện tử/điện máy. 
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Câu hỏi và thảo luận
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Chương 02: PHP CƠ BẢN



NỘI DUNG

• Phần 1: Tổng quan v ề PHP
• Phần 2: PHP cơ bản
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Nội dung phần 1

1.1. Giới thi ệu PHPGiới thi ệu PHP
a. Lịch sử phát tri ển
b. PHP là gì
c. Ưu điểm
d. Một số website dùng PHP

2.2. Hoạt động của Web ServerHoạt động của Web Server
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a. Cơ chế
b. Ví dụ

3.3. Yêu cầu cài đặtYêu cầu cài đặt
a. Web server (Apache, IIS)
b. Phần mềm PHP (trình thông d ịch PHP)
c. Hệ quản tr ị cơ sở dữ liệu (mysql, SQL Server, Access)

4.4. Giải pháp cài đặt trọn góiGiải pháp cài đặt trọn gói (WAMP, LAMP, XAMPWAMP, LAMP, XAMP )



1. Giới thi ệu PHP – Lịch sử
•• PHPPHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát

sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix)
•• PHPPHP 22 ((19951995)) : Chuyển sang ngôn ng ữ script x ử lý trên

server . Hỗ trợ CSDL, Upload File, khai báo biến, mảng,
hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, …

•• PHPPHP 33 ((19981998)) : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành , giao thức
email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của
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email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của
Zeev Suraski và Andi Gutmans

•• PHPPHP 44 ((20002000)) : Trở thành một thành phần độc lập cho các
webserver. Parse đổi tên thành Zend Engine . Bổ sung các
tính năng bảo mật cho PHP

•• PHPPHP 55 ((20052005)) : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình
HĐT, XML, SOAP cho Web Services, SQLite

• Phiên bản mới nhất của PHP là version PHP 5.2.4
(www.php.net)



1. Giới thi ệu PHP – PHP là gì?
•• PHPPHP được phát triển từ ngôn ngữ kịch bản

(script) với mục đích xây dựng trang Web cá
nhân (PersonalPersonal HomeHome PagePage). Sau đó đã
được phát triển thành một ngôn ngữ hoàn
chỉnh và được ưa chuộng trên toàn thế giới
trong việc phát triển các ứng dụng Web.
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trong việc phát triển các ứng dụng Web.
•• PHPPHP là một ngôn ngữ thông dịch.
• Là ngôn ngữ server-side script, tương tự

như ASP, JSP, … thực thi ở phía Server.
• Tập tin PHPPHP có phần mở rộng là ..phpphp
• Cú pháp tương tự ngôn ngữ CC && PerlPerl



1. Giới thi ệu PHP –Ưu điểm

•• WebWeb ServersServers : Apache, Microsoft IIS, Caudium,
Netscape Enterprise Server

•• HệHệ điềuđiều hànhhành : UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris,

(Multi (Multi -- Platform)Platform)
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•• HệHệ điềuđiều hànhhành : UNIX (HP-UX, OpenBSD, Solaris,
Linux), Mac OSX, Windows NT/98/2000/XP/2003/vista

•• HệHệ QTCSDLQTCSDL: Adabas D, dBase, Empress, FilePro
(read-only), Hyperwave, IBM DB2, Informix, Ingres,
InterBase, FrontBase, mSQL, Direct MS-SQL, MySQL,
ODBC, Oracle (OCI7 and OCI8), Ovrimos,
PostgreSQL, SQLite, Solid, Sybase, Velocis, Unix dbm



1. Giới thi ệu PHP –Ưu điểm

PHP được sử dụng rộng rãi trên môi PHP được sử dụng rộng rãi trên môi 
trường phát tri ển webtrường phát tri ển web
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1. Giới thi ệu PHP – Một số website dùng PHP
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2. Hoạt động của Web Server

9

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNGCƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG



2. Hoạt động của Web Server

•• ApacheApache và IISIIS được xây dựng để đáp ứng các yêu
cầu (request) các tập tin HTML

• Không hiểu cách thực thi mã PHPPHP ở phía server
•• ApacheApache sử dụng các modulesmodules để “hiểu” cách thực

thi các đoạn mã viết bằng PHP
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thi các đoạn mã viết bằng PHP
•• IISIIS sử dụng tập lệnh ISAPIISAPI - Internet Server

Application Programming Interface - để “hiểu” các
lệnh của PHP và ASP

• Ngoài ra, cả ApacheApache và IISIIS đều hỗ trợ nhiều
module khác phục vụ cho việc triển khai ứng dụng
web một cách hiệu quả



2. Hoạt động của Web Server
<html>
<head>

<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Hello World</p>' ; ?>
</body>
</html>

hello.php
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</html>

<html>
<head>

<title>PHP Test</title>
</head>
<body>

<p>Hello World</p>
</body>
</html>

output



2. Hoạt động của Web Server
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3. Yêu cầu cài đặt

•• Download Apache ServerDownload Apache Server
Download Apache for free here: 

http://httpd.apache.org/download.cgi

•• Download PHPDownload PHP
Download PHP for free here: 

13

Download PHP for free here: 
http://www.php.net/downloads.php

•• Download MySQL DatabaseDownload MySQL Database
Download MySQL for free here: 

http://www.mysql.com/downloads/index.html



4. Giải pháp trọn gói

• LAMP – Linux

• WAMP – Windows
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• WAMP – Windows

• XAMPP – Windows/Linux



Phần 2: PHP căn bản



Nội dung phần 2
1. PHP và HTML
2. Câu lệnh PHP
3. Ghi chú trong PHP
4. Khai báo bi ến
5. Kiểu dữ liệu
6. Toán tử
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6. Toán tử
7. Cấu trúc điều khi ển
8. Hàm
9. Phạm vi c ủa biến
10. Biến t ĩnh
11. Làm vi ệc với file và th ư mục
12. Lớp – Đối tượng trong PHP



1. PHP và HTML
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2. Câu lệnh PHP

• Phát bi ểu: 
– Các câu l ệnh php cách nhau b ởi dấu ‘ ;’
– Không phân bi ệt kho ảng tr ắng, tab hay ký t ự 

xuống dòng. 

• Ví dụ: 
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• Ví dụ: 



3. Ghi chú trong PHP

• Ghi chú c ủa PHP tương tự như của
C++C++ và PerlPerl

• Có 3 loại3 loại ghi chú: 
– Sử dụng ‘ ////’ để ghi chú
– Sử dụng ‘ ##’ để ghi chú
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– Sử dụng ‘ ##’ để ghi chú
– Sử dụng /*/* … */*/ để ghi chú

• Ví dụ: 

<?<?
print “chào mọi nguời.”; //print dùng để xuất chuỗi

?>?>
<?=<?=$bien$bien; ?> #; ?> #tương tự như <? <? printprint $bien; ?>$bien; ?>



4. Khai báo biến

• Cú pháp: $ten_bien = value;
•• Không khai báo ki ểu dữ liệuKhông khai báo ki ểu dữ liệu
• Biến tự động được khởi tạo khi gán giá trị lần đầu
• Tên biến

– Bao gồm các ký tự (A..Z, a..z), ký số(0..9),_
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– Bao gồm các ký tự (A..Z, a..z), ký số(0..9),_
–– Không được bắt đầuKhông được bắt đầu bằng ký số (0..9)
–– Phân bi ệt chữ hoaPhân bi ệt chữ hoa – chữ thường

• Ví dụ:
– Đúng cú pháp: $hoten, $_pass
– Sai cú pháp: $2host



4. Khai báo biến

• Variable variables
– Cho phép thay đổi tên biến
– Vídụ

<?<?
$varname=“Bien_moi”;
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$varname=“Bien_moi”;
$$varname= “xyz”; //$Bien_moi= “xyz”

?>?>

• Hằng số - Constants
<?<?

define("MY_CONST", 10);
echo MY_CONST;

?>?>



5. Kiểu dữ liệu

• boolean
• integer
• double
• string
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• string
• array
• object

Một biến trong PHP có th ể lưu Một biến trong PHP có th ể lưu 
bất kỳ kiểu dữ liệu nàobất kỳ kiểu dữ liệu nào



5. Kiểu dữ liệu

• Chuyển đổi ki ểu dữ liệu
– Cách 1 (automatic)

$var = “100” + 15;
$var = “100” + 15.0;
$var = 39. “ Steps”;//Chú ý
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$var = 39. “ Steps”;//Chú ý

– Cách 2 (datatype) $var
– Cách 3 settype($var, “datatype”)

• VD:



5. Kiểu dữ liệu

• Kiểm tra ki ểu dữ liệu
gettype is_string isset
is_integer is_array unset
is_double is_object empty
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• Ví dụ
$var = “test”;
if (isset($var))

echo “Variable is Set”;
if (empty($var))

echo “Variable is Empty”;



5. Kiểu dữ liệu
• Một số hàm xử lý số

• Ví dụ: Tra Hướng DẫnTra Hướng Dẫn
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• Ví dụ: 
// Phát sinh một “mầm” ngẫu nhiên

$seed = (float) microtime()*100000000;
// Khởi tạo bộ phát sinh số ngẫu nhiên

srand($seed);
// In số ngẫu nhiên

print rand(); // Giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến getmaxrand( )
print rand(1, 6); // Giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 6

trong PHP Manualtrong PHP Manual



5. Kiểu dữ liệu

• Kiểu string
– Toán tử nối chu ỗi “.”

$str=“Hello “ . ”World!”; //$str = “Hello World!”;

– Phân bi ệt dấu nháy đơn, dấu nháy kép
$user = “Mr Bean”;
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$user = “Mr Bean”;
print ‘Hi $user’; // Hi $user
print “Hi $user”;// Hi Mr Bean
print “Hi”. $user;// ????
print “Hi”. “$user”;// ????



5. Kiểu dữ liệu: Ki ểu chuỗi (tt)

• Giới hạn bởi nháy đơn (‘) hoặc kép (“ )
• Chuỗi đặt trong nháy kép bị thay thế và xử lý 

ký tự thoát. Trong nháy đơn thì không.
• Ví dụ:
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$a = “Hello”;

$b = “$a world”; //t ương ñương $b=“Hello 
world”

$c = ‘$a world’; //$c=‘$a world’ (không 
thay ñổi)



5. Kiểu dữ liệu: Ki ểu chuỗi (tt)

• Để làm rõ các bi ến trong chu ỗi, cần bao 
biến vào gi ữa cặp ngo ặc nhọn { }
$a = “He”;

$b = “ $allo”; //l ỗi vì PHP hi ểu là 
$allo
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$allo

$c = “{$a}llo”; // ñúng ($c = “Hello”)



5. Kiểu dữ liệu: Ki ểu chuỗi (tt)
• Ký tự thoát: \

– Sử dụng để viết các ký t ự đặc bi ệt trong chu ỗi
– VD:
Cần có chu ỗi: Người ta nói “PHP r ất tốt”
$a = “Ng ười ta nói “PHP r ất t ốt””; //Sai
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$a = “Ng ười ta nói “PHP r ất t ốt””; //Sai

$a = “Ng ười ta nói \“ PHP r ất t ốt \” ”; // Đúng

– Một số ký tự phải sử dụng ký t ự thoát: $, \, “
– Ngoài ra:

• \n: Xuống dòng
• \r: tr ở về đầu dòng
• \t: dấu tab
• …



5. Kiểu dữ liệu: Ki ểu chuỗi (tt)
• Kiểu tài li ệu (heredoc):

– Cho phép vi ết 1 chu ỗi trên nhi ều dòng.
– Không c ần sử dụng ký t ự thoát:
– Cách vi ết:
$bi ến = <<< Ký_hi ệu

nội dung trên nhi ều dòng
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nội dung trên nhi ều dòng

Ký_hi ệu;

– Chú ý: Ký_hi ệu phải được viết ở ký tự đầu tiên của dòng
– Ví dụ:
$a = <<<EOD

Đây là chu ỗi n ằm trên nhi ều dòng s ử d ụng cú 
pháp ki ểu tài li ệu ‘heredoc’

EOD;



<?php
$str = <<<EOA
Example of string <br>
spanning multiple lines<br>
using heredoc syntax.<br>
EOA;//không ñược có kho ảng tr ắng ñầu dòng

echo( $str );

5. Kiểu dữ liệu: Ki ểu chuỗi (tt)

Kiểu HeredocKiểu Heredoc
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echo( $str );
$name = “mr bean" ;
$d = date ( "d/m/y" );
$str = <<<EOQ
This is a lecture of $name.<br>
Ngay $d<br>
EOQ;

echo( $str );
?>



Các hàm x ử lý chu ỗiCác hàm x ử lý chu ỗi

•• Các xử lý cơ bảnCác xử lý cơ bản
–– strlenstrlen ($chuỗi)($chuỗi)
–– substrsubstr ($chuỗi, $v ị trí, $chi ều_dài) ($chuỗi, $v ị trí, $chi ều_dài) 
–– strtoupperstrtoupper ($chuỗi)($chuỗi)
–– strtolowerstrtolower ($chuỗi)($chuỗi)
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–– strtolowerstrtolower ($chuỗi)($chuỗi)
–– iconv(mãiconv(mã nguồn, mã đích, $chu ỗi)nguồn, mã đích, $chu ỗi)
–– trimtrim ($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)
–– ltrimltrim ($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)
–– rtrimrtrim ($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)($chuỗi, ’ký t ự muốn cắt’)



Các hàm x ử lý chu ỗiCác hàm x ử lý chu ỗi

•• Tìm kiếmTìm kiếm
–– strposstrpos ($chuỗi, $chu ỗi_con, $v ị_trí_bắt đầu)($chuỗi, $chu ỗi_con, $v ị_trí_bắt đầu)
–– strrposstrrpos ($chuỗi, $chu ỗi_con, $v ị_trí_bắt đầu)($chuỗi, $chu ỗi_con, $v ị_trí_bắt đầu)

•• So sánhSo sánh
–– strcmpstrcmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2)($chuỗi_1, $chu ỗi_2)
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–– strcmpstrcmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2)($chuỗi_1, $chu ỗi_2)
–– strncmpstrncmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2, $chi ều_dài)($chuỗi_1, $chu ỗi_2, $chi ều_dài)
–– strcasecmpstrcasecmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2)($chuỗi_1, $chu ỗi_2)
–– strncasecmpstrncasecmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2, $chi ều_dài)($chuỗi_1, $chu ỗi_2, $chi ều_dài)
–– strnatcmpstrnatcmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2)($chuỗi_1, $chu ỗi_2)
–– strnatcasecmpstrnatcasecmp ($chuỗi_1, $chu ỗi_2)($chuỗi_1, $chu ỗi_2)



5. Kiểu dữ liệu
<?php
$n = 43951789 ;
$u = - 43951789 ;
$c = 65; // ASCII 65 is 'A'

printf ( "%%b = '%b'\n" , $n);

printf ( "%%c = '%c'\n" , $c );
printf ( "%%d = '%d' \ n" , $n);

%b = '10100111101010011010101101'

%c = 'A'

%d = '43951789'

%e = ' 4. 39518 e+7'

Hàm printfHàm printf
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printf ( "%%e = '%e'\n" , $n);
printf ( "%%u = '%u'\n" , $n);
printf ( "%%u = '%u'\n" , $u);
printf ( "%%f = '%f'\n" , $n);
printf ( "%%o = '%o'\n" , $n);
printf ( "%%s = '%s'\n" , $n);
printf ( "%%x = '%x'\n" , $n);
printf ( "%%X = '%X'\n" , $n);
printf ( "%%+d = '%+d'\n" , $n);
printf ( "%%+d = '%+d'\n" , $u);
?>

%e = ' 4. 39518 e+7'

%u = '43951789'

%u = '4251015507'

%f = '43951789.000000'

%o = '247523255'

%s = '43951789'

%x = '29ea6ad'

%X = '29EA6AD'

%+d = '+43951789'

%+d = '-43951789'



5. Kiểu dữ liệu
<?php
$input = "Alien" ;
echo str_pad ( $input , 10); // produces "Alien "
echo str_pad ( $input , 10, "-=" , STR_PAD_LEFT); // produces "-=-=-Alien"
echo str_pad ( $input , 10, "_" , STR_PAD_BOTH); // produces "__Alien___"
echo str_pad ( $input , 6 , "___" ); // produces "Alien_"
?>
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STR_PAD_RIGHT : Thêm vào bên phải (mặc định)
STR_PAD_LEFT : Thêm vào bên trái
STR_PAD_BOTH : Thêm cả hai phía

Hàm str_padHàm str_pad



5. Kiểu dữ liệu
<?php

$array = array( 'lastname' , 'email' , 'phone' );
$comma_separated = implode ( "," , $array );

echo $comma_separated ; // lastname,email,phone

?>

Xử lý chu ỗiXử lý chu ỗi
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<?php
// Example 1
$pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6" ;
$pieces = explode ( " " , $pizza );
echo $pieces [ 0]; // piece1
echo $pieces [ 1]; // piece2
// Example 2
$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh" ;
list( $user , $pass , $uid , $gid , $gecos , $home, $shell ) = explode ( ":" , $data );
echo $user ; // foo
echo $pass ; // *
?>

Xử lý chu ỗiXử lý chu ỗi



5. Kiểu dữ liệu

• Mảng (ArrayArray )

<?php
$colors = array( 'red' , 'blue' , 'green' , 'yellow' );
sort( $colors );

foreach ( $colors as $color )
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{
echo "Do you like $color?<br>" ;

}

$num = count( $colors );

echo “We have $num items<br>” ;

?>

Do you like blue? 
Do you like green? 
Do you like red? 
Do you like yellow? 
We have 4 items 



5. Kiểu dữ liệu

• Mảng (ArrayArray )
<?php
// PHP 5
foreach ( $colors as &$color ) {

$color = strtoupper ( $color );
}
unset( $color ); /* ensure that following writes to
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unset( $color ); /* ensure that following writes to
$color will not modify the last array element */

// Workaround for older versions ( phiên b ản tr ước PHP 5 )
foreach ( $colors as $key => $color ) {

$colors [ $key ] = strtoupper ( $color );
}

print_r ( $colors );
?>

Array

(

[0] => RED

[1] => BLUE

[2] => GREEN

[3] => YELLOW

)



5. Kiểu dữ liệu
<?php
$a = array( "a" => "apple" , "b" => "banana" );
$b = array( "a" => "pear" , "b" => "strawberry" , "c" => "cherry" );

$c = $a + $b; // Union of $a and $b
echo "Union of \$a and \$b: \n" ;
var_dump ( $c );

$c = $b + $a; // Union of $b and $a
echo "Union of \ $b and \ $a: \ n" ;
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echo "Union of \ $b and \ $a: \ n" ;
var_dump ( $c );
?>

Union of $a and $b:
array(3)
{

["a"]=> string(5) "apple"
["b"]=> string(6) "banana"
["c"]=> string(6) "cherry"

}

Union of $b and $a:
array(3)
{

["a"]=> string(4) "pear"
["b"]=> string(10) "strawberry"
["c"]=> string(6) "cherry"

} 



5. Kiểu dữ liệu
<?php
/* Suppose that $var_array is an array returned fro m

wddx_deserialize */
$size = "large" ;
$var_array = array( "color" => "blue" ,

"size" => "medium" ,
"shape" => "sphere" );

extract( $var_array , EXTR_PREFIX_SAME, "wddx" );
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extract( $var_array , EXTR_PREFIX_SAME, "wddx" );
echo "$color, $size, $shape, $wddx_size\n" ;
?>

blue, large, sphere, medium blue, large, sphere, medium 



5. Kiểu dữ liệu
<?php
$info = array( 'coffee' , 'brown' , 'caffeine' );

// Listing all the variables
list( $drink , $color , $power ) = $info ;
echo "$drink is $color and $power makes it special.\n" ;

// Listing some of them
list( $drink , , $power ) = $info ;
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list( $drink , , $power ) = $info ;
echo "$drink has $power.\n" ;

// Or let's skip to only the third one
list( , , $power ) = $info ;
echo "I need $power!\n" ;

// list() doesn't work with strings
list( $bar ) = "abcde" ;
var_dump ( $bar ); // NULL
?>



Các hàm xử lý Các hàm xử lý mmảảngng

•• Sắp xếpSắp xếp
Theo giá tr ịTheo giá tr ị

–– sortsort ($mảng) / ($mảng) / asortasort ($mảng) ($mảng) // tăng dần// tăng dần
–– rsortrsort ($mảng) / ($mảng) / arsortarsort ($mảng)($mảng) // gi ảm dần// giảm dần
–– natsortnatsort ($mảng) / ($mảng) / natcasesortnatcasesort ($mảng)($mảng) // tăng dần, dùng cho // tăng dần, dùng cho 

chuỗichuỗi
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–– usortusort ($mảng, ”hàm_so_sánh”)($mảng, ”hàm_so_sánh”) // t ự định ngh ĩa thứ tự// tự định ngh ĩa thứ tự
–– uasortuasort ($mảng, ”hàm_so_sánh”)($mảng, ”hàm_so_sánh”) // t ự định ngh ĩa thứ tự// tự định ngh ĩa thứ tự

Theo khóaTheo khóa
–– ksortksort ($mảng)($mảng) // tăng dần// tăng dần
–– krsortkrsort ($mảng)($mảng) // gi ảm dần// giảm dần
–– uksortuksort ($mảng, ”hàm_so_sánh”)($mảng, ”hàm_so_sánh”) // t ự định ngh ĩa thứ tự// tự định ngh ĩa thứ tự



Các hàm xử lý Các hàm xử lý mmảảngng

•• Nối ghép hai m ảngNối ghép hai m ảng
array_mergearray_merge ($mảng1, $m ảng2)($mảng1, $m ảng2)
array_combinearray_combine ($mảng1, $m ảng2)($mảng1, $m ảng2)
array_intersectarray_intersect ($mảng1, $m ảng2)($mảng1, $m ảng2)
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•• Tìm ki ếmTìm ki ếm
array_searcharray_search ($giá_tr ị, $mảng)($giá_tr ị, $mảng)



6. Toán tử
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6. Toán tử

ExEx NameName ResultResult

$a == $b Equal TRUETRUETRUETRUE if $a is equal to $b.

$a === $b Identical TRUETRUETRUETRUE if $a is equal to $b, and they are of the same type. (PHP 4) 

$a != $b Not equal TRUETRUETRUETRUE if $a is not equal to $b.

$a <> $b Not equal TRUETRUETRUETRUE if $a is not equal to $b.
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$a <> $b Not equal TRUETRUETRUETRUE if $a is not equal to $b.

$a !== $b Not identical TRUETRUETRUETRUE if $a is not equal to $b, or they are not of the same type. (PHP 4) 

$a < $b Less than TRUETRUETRUETRUE if $a is strictly less than $b.

$a > $b Greater than TRUETRUETRUETRUE if $a is strictly greater than $b.

$a <= $b Less than or equal to TRUETRUETRUETRUE if $a is less than or equal to $b.

$a >= $b Greater than or equal to TRUETRUETRUETRUE if $a is greater than or equal to $b.



7. Cấu trúc điều khiển

• Điều kiện ifif
• Điều khiển switchswitch
• Vòng lặp forfor
• Vòng lặp whilewhile Tương tự như C++Tương tự như C++
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• Vòng lặp whilewhile
• Vòng lặp do.. Whiledo.. While
• Vòng lặp foreachforeach
• Từ khóa break, continuebreak, continue

Tương tự như C++Tương tự như C++



Câu lệnh ifCâu lệnh if

ifif (( biểu thức điều ki ệnbiểu thức điều ki ện))
khối lệnh khối lệnh 11

eelselse
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khối lệnh khối lệnh 22



7. Cấu trúc điều khiển

• Rẽ nhánh v ới if … else

if ( $a > $b) {

echo "a > b";

$a = $b;
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} else {

echo "a <= b";

$b = $a;

}



Câu lệnh switchCâu lệnh switch

switchswitch ((biểu thứcbiểu thức))
{{

casecase biểu thức biểu thức 11::
khối lệnh khối lệnh 11

casecase biểu thức biểu thức 22::
khối lệnh khối lệnh 22
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khối lệnh khối lệnh 22
......
casecase biểu thức biểu thức n:n:

khối lệnh khối lệnh nn
defaultdefault ::

khối lệnh cu ốikhối lệnh cu ối
} } 



7. Cấu trúc điều khiển

• Rẽ nhánh v ới switch … case

switch ( $a) {

case 0: 

echo "a = 0";
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echo "a = 0";

break ;

case 1: 

echo "a = 1";

break ;

}



Vòng lặp while/do...whileVòng lặp while/do...while

whilewhile ((biểu thức điều kiệnbiểu thức điều kiện))
khối lệnhkhối lệnh

Hay:Hay:
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Hay:Hay:
ddoo

khối lệnhkhối lệnh
whilewhile ((biểu thức điều kiệnbiểu thức điều kiện)); ; 



7. Cấu trúc điều khiển
• Lặp với while & do … while

while ($i ++ < 5) {

switch ( $i ) {

case 2:

echo "At 2";  break ;
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echo "At 2";  break ;

case 5:

echo "At 5";  break 2;

default :

break ;

}

}



Vòng lặp forVòng lặp for

forfor ((biểu thức 1biểu thức 1;; biểu thức biểu thức 22;; biểu thức biểu thức 33))
khối lệnhkhối lệnh

•• biểu thức 1: th ực hi ện 1 lần khi b ắt đầu vòng l ặpbiểu thức 1: th ực hi ện 1 lần khi b ắt đầu vòng l ặp
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•• biểu thức 2: điều ki ện lặp, được xem xét tr ước mỗi biểu thức 2: điều ki ện lặp, được xem xét tr ước mỗi 
lần lặplần lặp

•• biểu thức 3: th ực hi ện sau m ỗi lần lặpbiểu thức 3: th ực hi ện sau m ỗi lần lặp



7. Cấu trúc điều khiển
• Lặp với for & foreach

for ( $i =1, $j =0; $i <=10; $j +=$i , print $i , 
$i ++);

$arr = array ( 1, 2, 3, 4);
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$arr = array ( 1, 2, 3, 4);

foreach ( $arr as &$value ) {

$value = $value * 2;

}

$arr = array (" one", " two ", " three ");

foreach ( $arr as $key => $value ) {

echo "Key: $key ; Value: $value ";

}



Các lệnh ngắt lặpCác lệnh ngắt lặp

•• breakbreak
Ngưng và thoát ra kh ỏi vòng l ặp hiện tạiNgưng và thoát ra kh ỏi vòng l ặp hiện tại

•• continuecontinue
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•• continuecontinue
Ngưng th ực hi ện lần lặp hiện hành để chuy ển Ngưng th ực hi ện lần lặp hiện hành để chuy ển 
sang l ần lặp tiếo theosang l ần lặp tiếo theo



7. Cấu trúc điều khiển
<?php
$arr = array( 1, 2, 3, 4);
foreach ( $arr as &$value ) {

$value = $value * 2;
}
// $arr is now array(2, 4, 6, 8)
unset( $value ); // break the reference with the last element
?>
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<?php
$arr = array( "one" , "two" , "three" );
reset ( $arr );// reset pointer, start again on first element
while (list(, $value ) = each ( $arr )) {

echo "Value: $value<br />\n" ;
}

foreach ( $arr as $value ) {
echo "Value: $value<br />\n" ;

}
?>



7. Cấu trúc điều khiển
<?php
$arr = array( "one" , "two" , "three" );
reset ( $arr );
while (list( $key , $value ) = each ( $arr )) {

echo "Key: $key; Value: $value<br />\n" ;
}

foreach ( $arr as $key => $value ) {
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foreach ( $arr as $key => $value ) {
echo "Key: $key; Value: $value<br />\n" ;

}
?> Key: 0; Value: one

Key: 1; Value: two
Key: 2; Value: three
Key: 0; Value: one
Key: 1; Value: two
Key: 2; Value: three



8. Hàm
<?php
function takes_array ( $input )
{

echo "$input[0] + $input[1] = " , $input [ 0]+ $input [ 1];
}

$input = array (4,7);
takes_array($input);

?>
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?>

<?php
function add_some_extra (& $string )
{

$string .= 'and something extra.' ;
}
$str = 'This is a string, ' ;
add_some_extra ( $str );
echo $str ; // outputs 'This is a string, and something extra.'
?>

lưu ý: d ấu lưu ý: d ấu &&



88. Hàm. Hàm

•• Định nghĩaĐịnh nghĩa
<?<?phpphp

functionfunction tên_hàmtên_hàm(([danh sách tham số ...][danh sách tham số ...]))
{{

[thân hàm ...][thân hàm ...]
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}}
?>?>

•• Gọi hàmGọi hàm
Nhập tên hàm (không phân biệt chữ in hoaNhập tên hàm (không phân biệt chữ in hoa--thường) và thường) và 
cung cấp đầy đủ các tham số cần thiết trong cặp dấu ()cung cấp đầy đủ các tham số cần thiết trong cặp dấu ()



88. Hàm. Hàm

•• Kết thúc và trả kết quảKết thúc và trả kết quả
LệnhLệnh returnreturn dùngdùng đểđể kếtkết thúcthúc vàvà trảtrả kếtkết quảquả cũngcũng nhưnhư
quyềnquyền điềuđiều hiểnhiển lạilại chocho nơinơi đãđã gọigọi hàmhàm.. NếuNếu khôngkhông cócó
lệnhlệnh returnreturn thìthì mặcmặc địnhđịnh hàmhàm trảtrả vềvề giágiá trịtrị NULLNULL..
Muốn tr ả về hơn một giá tr ị thì ph ải dùng m ảngMuốn tr ả về hơn một giá tr ị thì ph ải dùng m ảng

•• Truyền tham sốTruyền tham số

60

•• Truyền tham sốTruyền tham số
MặcMặc địnhđịnh cáccác thamtham sốsố đượcđược truyềntruyền vàovào bênbên trongtrong hàmhàm
theotheo phươngphương pháppháp thamtham trịtrị.. TrườngTrường hợphợp muốnmuốn thaythay đổiđổi
trựctrực tiếptiếp trêntrên cáccác thamtham sốsố truyềntruyền thìthì ngườingười tata dùngdùng
phươngphương pháppháp thamtham chiếu,chiếu, thêmthêm dấudấu && trướctrước têntên thamtham sốsố
(khi(khi địnhđịnh nghĩa)nghĩa) cũngcũng nhưnhư têntên biếnbiến đượcđược truyềntruyền làmlàm
thamtham (khi(khi gọigọi hàm)hàm)



8. Hàm8. Hàm

•• Tham số có giá tr ị mặc địnhTham số có giá tr ị mặc định
TươngTương tựtự cáchcách khaikhai báobáo vàvà gángán giágiá tr ịtr ị đầuđầu tiêntiên chocho bi ến,biến,
thôngthông th ườngthường lo ạiloại thamtham sốsố nàynày nênnên đặtđặt cuốicuối trongtrong danhdanh sáchsách
thamtham sốsố
KhiKhi g ọigọi hàmhàm nếunếu bỏbỏ trốngtrống tạitại v ịvị trítrí thamtham sốsố cócó giágiá tr ịtr ị mặcmặc địnhđịnh
thìthì mặcmặc nhiênnhiên giágiá tr ịtr ị mặcmặc địnhđịnh đượcđược dùngdùng chocho thamtham sốsố đóđó

•• Hàm có s ố lượng tham s ố không xác địnhHàm có s ố lượng tham s ố không xác định
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•• Hàm có s ố lượng tham s ố không xác địnhHàm có s ố lượng tham s ố không xác định
Khai báo danh sách tham s ố rỗng ()Khai báo danh sách tham s ố rỗng ()
Sử dụng các hàm sau để lấy danh sách các tham s ố:Sử dụng các hàm sau để lấy danh sách các tham s ố:
func_num_args():func_num_args(): số lượng tham s ố khi hàm được gọisố lượng tham s ố khi hàm được gọi
func_get_arg(i):func_get_arg(i): giá tr ị các tham s ố thứ giá tr ị các tham s ố thứ i i được truy ền (bắt được truy ền (bắt 
đầu từ 0)đầu từ 0)
func_get_args():func_get_args(): danh sách t ất cả các tham s ốdanh sách t ất cả các tham s ố



8. Hàm8. Hàm

•• Biến t ĩnhBiến t ĩnh
Thêm từ khóa Thêm từ khóa staticstatic khi khai báo bi ếnkhi khai báo bi ến
Được khởi tạo (và gán giá tr ị) một lần đầu tiên duy nh ất trong su ốt Được khởi tạo (và gán giá tr ị) một lần đầu tiên duy nh ất trong su ốt 
quá trình th ực thi c ủa scriptquá trình th ực thi c ủa script

•• Sử dụng bi ến toàn c ụcSử dụng bi ến toàn c ục
Khai báo l ại bi ến toàn c ục với từ khóa Khai báo l ại bi ến toàn c ục với từ khóa globalglobal (bên trong hàm) để có (bên trong hàm) để có 
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Khai báo l ại bi ến toàn c ục với từ khóa Khai báo l ại bi ến toàn c ục với từ khóa globalglobal (bên trong hàm) để có (bên trong hàm) để có 
thể sử dụng được bi ến toàn c ục này bên trong hàmthể sử dụng được bi ến toàn c ục này bên trong hàm
Sử dụng các hàm sau để lấy danh sách các tham s ố:Sử dụng các hàm sau để lấy danh sách các tham s ố:
func_num_args()func_num_args() : số lượng tham s ố khi hàm được gọi: số lượng tham s ố khi hàm được gọi
func_get_arg(i)func_get_arg(i) : giá tr ị các tham s ố thứ i được truy ền (bắt đầu từ 0): giá tr ị các tham s ố thứ i được truy ền (bắt đầu từ 0)
func_get_args():func_get_args(): danh sách t ất cả các tham s ốdanh sách t ất cả các tham s ố



8. Hàm8. Hàm

•• Phạm viPhạm vi
Có giá trị sử dụng trong toàn script, ngay cả Có giá trị sử dụng trong toàn script, ngay cả 
trước và sau khi định nghĩatrước và sau khi định nghĩa

•• Lồng hàmLồng hàm
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Cho phép định nghĩa lồng hàm, thậm chí lồng Cho phép định nghĩa lồng hàm, thậm chí lồng 
bên trong một cấu trúc điều khiển (if, switch, bên trong một cấu trúc điều khiển (if, switch, 
while/do, while…)while/do, while…)
Loại hàm này có phạm vi trong toàn script và Loại hàm này có phạm vi trong toàn script và 
không thể định nghĩa lạikhông thể định nghĩa lại



8. Hàm
<?php
function makecoffee ( $type = "cappuccino" )
{

return "Making a cup of $type.\n" ;
}
echo makecoffee ();
echo makecoffee ( null );
echo makecoffee ( "espresso" );
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echo makecoffee ( "espresso" );
?>

<?php
function makecoffee ( $types = array( "cappuccino" ), $coffeeMaker = NULL)
{

$device = is_null ( $coffeeMaker ) ? "hands" : $coffeeMaker ;
return "Making a cup of " . join ( ", " , $types ). " with $device.\n" ;

}
echo makecoffee ();
echo makecoffee (array( "cappuccino" , "lavazza" ), "teapot" );
?>



8. Hàm
<?php
function makeyogurt ( $type = "acidophilus" , $flavour )
{

return "Making a bowl of $type $flavour.\n" ;
}

echo makeyogurt ( "raspberry" ); // won't work as expected
?>
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?>

<?php
function makeyogurt ( $flavour , $type = "acidophilus" )
{

return "Making a bowl of $type $flavour.\n" ;
}

echo makeyogurt ( "raspberry" ); // works as expected
?>



8. Hàm
<?php
function square ( $num)
{

return $num * $num;
}
echo square ( 4); //outputs '16‘

?>

<?php
function & returns_reference ()
{

return $someref ;
}
$newref =&returns_reference ();
?>
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<?php
function small_numbers ()
{

return array ( 0, 1, 2);
}
list( $zero , $one , $two )= small_numbers ();
?>



8. Hàm
<?php
function foo () {

echo "In foo()<br />\n" ;
}
function bar ( $arg = '' )
{

echo "In bar(); argument was '$arg'.<br />\n" ;
}
// This is a wrapper function around echo
function echoit ( $string )
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function echoit ( $string )
{

echo $string ;
}
$func = 'foo' ;
$func (); // This calls foo()

$func = 'bar' ;
$func ( 'test' ); // This calls bar()

$func = 'echoit' ;
$func ( 'test' ); // This calls echoit()
?>



8. Hàm
<?php
class Foo
{

function Variable ()
{

$name = 'Bar' ;
$this -> $name(); // This calls the Bar() method

}
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function Bar ()
{

echo "This is Bar" ;
}

}
$foo = new Foo();
$funcname = "Variable" ;
$foo -> $funcname (); // This calls $foo->Variable()
?>



9. Phạm vi của biến
<?php
$a = 1; $b = 2;
function Sum()
{

global $a, $b;
$b = $a + $b;

} 
Sum();
echo $b;
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echo $b;
?>

<?php
$a = 1;
$b = 2;
function Sum()
{

$GLOBALS[ "b" ] = $GLOBALS[ "a" ] + $GLOBALS[ "b" ];
} 
Sum();
echo $b;
?>
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9. Phạm vi của biến
<?php

$a = 1;
include "b.inc" ;

?>

Phạm vi c ủa biến [a] có tác d ụng trong c ả b.inc
----------------------------------------------
<?php
$a = 1; // global scope
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$a = 1; // global scope

function Test()
{

echo $a; // reference to local scope variable
}

Test();
?>
Biến [a] ở ngoài và trong hàm Test khác nhau



9. Phạm vi của biến
Tên bi ến Mô t ả

$GLOBALS chứa tất cả các bi ến toàn c ục mà đoạn script c ục bộ 
có th ể truy c ập

$_SERVER chứa thông tin v ề môi tr ường của web server

$_GET chứa thông tin c ủa yêu c ầu dạng GET

$_POST chứa thông tin c ủa yêu c ầu dạng POST
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$_POST chứa thông tin c ủa yêu c ầu dạng POST

$_COOKIE chứa thông tin t ừ HTTP cookie

$_FILE chứa thông tin t ừ việc tải tập tin lên ki ểu POST

$_ENV chứa thông tin v ề môi tr ường th ực thi c ủa đoạn 
script

$_REQUEST chứa thông tin nh ập vào c ủa người dùng

$_SESSION chứa thông tin c ủa các session được đăng ký



10. Biến tĩnh
<?php
function Test ()
{

$a = 0;
echo $a;
$a++;

}

<?php
function Test ()
{

static $a = 0;
echo $a;
$a++;

}
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}
Test();

Test(); 

?>

}
Test();

Test(); 

?>

??



11. Làm việc với tập tin và thư mục

1. Sử dụng include()

2. Sử dụng include_once()

3. Sử dụng include_path cho các dự án lớn
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4. Kiểm tra file

5. Đọc, ghi file

6. Làm việc với thư mục



11. Làm việc với tập tin và thư mục
• Lệnh include() cho phép bạn phối hợp giữa các file

trong một PHP project, ko giống như cú pháp
#include của ngôn ngữ C, lệnh này không chèn mã
lệnh vào file mà thực thi file php giống như cú pháp
gọi hàm

• include() sử dụng để chia sẻ các hàm dùng chung,
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• include() sử dụng để chia sẻ các hàm dùng chung,
các đoạn mã chung trong một project có nhiều file

• Nếu không tìm thấy file, include() thông báo
warning nhưng không dừng chương trình

• PHP cung cấp 1 lệnh tương tự include() là
require(), lệnh này có sự khác biệt là sẽ dừng ngay
chương trình khi không tìm thấy file



11. Làm việc với tập tin và thư mục
//vars.php
<?php

$color = 'green' ;
$fruit = 'apple' ;

?>

//test.php

<!--File1.php-->
<?php

return 4 + 4;
?>

VìVì include() include() th ựcthực hiệnhiện lờilời gọigọi đếnđến file file phpphp, , 
do do đóđó bạnbạn cócó th ểthể trảtrả vềvề giágiá tr ịtr ị

từtừ file PHP file PHP đýợcđýợc includeinclude
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//test.php
<?php

echo "A $color $fruit" ;
// A
include 'vars.php' ;
echo "A $color $fruit" ;
// A green apple

?>

?>

------------------------------------

<!--File2.php-->
<?php
echo "This is from file 2<br>" ;
$retVal = include( "file1.php" );
echo “Value file 1: $retVal <br> " ;
echo "This is from file 2 \n " ;
?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục

• Có thể đặt lệnh include bên trong 1 cấu trúc

điều kiện hoặc cấu trúc lặp,

• Khi đó tùy theo điều kiện của cấu trúc mà
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include() có được thực hiện hay không, 1

hay nhiều lần

• Việc này giúp hỗ trợ cho việc thiết kế kiến

trúc trang web tốt hơn.



11. Làm việc với tập tin và thư mục

• include_once() giống như include(), tuy nhiên có
điểm khác biệt là chỉ include 1 lần, lần sau nếu gặp
lại file này thì ko include nữa

• include_once() phân biệt chữ hoa, chữ thường
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<?php
include_once( "a.php" );
// this will include a.php
include_once( "A.php" );
// this will include a.php again on Windows!
?>

Vì phân bi ệt chữ hoa/th ường nên Vì phân bi ệt chữ hoa/th ường nên 
include_oneinclude_one chèn thêm l ần thứ haichèn thêm l ần thứ hai



11. Làm việc với tập tin và thư mục

•• includeinclude file theo đường dẫn tuyệt đối: Cách
này dở vì khi cài đặt trên máy khác sẽ không
tìm thấy file được include

•• includeinclude file theo đường dẫn tương đối: Cách
này tốt hơn, nhưng mỗi khi đổi vị trí của file
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này tốt hơn, nhưng mỗi khi đổi vị trí của file
được include thì phải sửa lại tại tất cả các
file thực hiện lời gọi include

• Cách tốt nhất là sử dụng include_pathinclude_path (thiết
lập trong file PHP.INI) đối với những file thư
viện dùng chung được sử dụng nhiều (giống
như đối với ngôn ngữ C)



11. Làm việc với tập tin và thư mục
� thay đổi include_path trong PHP.INI
� dùng l ệnh set_include_path()
<?php

var_dump (get_include_path());
set_include_path( '/inc' ); // Works as of PHP 4.3.0
var_dump (get_include_path());
restore_include_path();
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restore_include_path();
var_dump (get_include_path());
?>

� dùng l ệnh ini_set()
<?php

var_dump ( ini_get ( "include_path" ));
ini_set ( "include_path" , "/inc" ); // Works in all PHP versions
var_dump ( ini_get ( "include_path" ));
ini_restore ( "include_path" );
var_dump ( ini_get ( "include_path" ));
?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục
file_exist(), is_file(), is_dir(), is_readable(), 
is_writeable(), is_executable(), filesize(), fileatime()
�<?php
function outputFileTestInfo( $file ) {

if ( ! file_exists ( $file ) ) {
print " $file does not exist<br/>" ;
return;

}
print " $file is " .( is_file ( $file )? "" : "not " ). "a file<br/> \ n" ;
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print " $file is " .( is_file ( $file )? "" : "not " ). "a file<br/> \ n" ;
print " $file is " .( is_dir ( $file )? "" : "not " ). "a directory<br/> \n " ;
print " $file is " .( is_readable ( $file )? "" : "not " ). "readable<br/> \n " ;
print " $file is " .( is_writable ( $file )? "" : "not " ). "writable<br/> \n " ;
print " $file is " .( filesize ( $file )). " bytes<br/> \n " ;
print " $file was accessed on " . date ( "D d M Y g:i A" ,

fileatime ( $file )). "<br/>" ;
print " $file was modified on " . date ( "D d M Y g:i A" ,

filemtime ( $file )). "<br/>" ;
print " $file was changed on" . date ( "D d M Y g:i A" ,

filectime ( $file )). "<br/>" ;
}
outputFileTestInfo( "c: \\ windows \\ system32 \\ cmd.exe" );
?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục
fopen ( $filename , $mode);

fwrite ( $handle , $string );
fread ( $handle , $length );
fgets ( $handle );

sprintf ( $format );
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sprintf ( $format );
fscanf ( $handle , $format );

fseek ( $handle , $offset );
fclose ( $handle );

file_get_contents ( $filename );



11. Làm việc với tập tin và thư mục
<?php
$var1 = 10;
$var2 = "This is a String" ;
$var3 = true;
$f = fopen ( "test.txt" , "wt" );
fwrite ( $f , " $var1 $var2
$var3 \n " );
fwrite ( $f ,
" $var1 \n $var2 \n $var3 \n " );
fclose ( $f );

echo "Read all file by 
fread...... \n " ;
$f = fopen ( "test.txt" , "rb" );
$myfile = fread ( $f ,
filesize ( "test.txt" ));
echo $myfile ;
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fclose ( $f );

echo "Read line by 
line...... \n " ;
$f = fopen ( "test.txt" , "rt" );
while (! feof ( $f )) {

$line = fgets ( $f );
echo " $line " ;

}
fclose ( $f );

echo $myfile ;
fclose ( $f );

echo "Read all file...... \n " ;
$myfile =
file_get_contents ( "test.txt" );
echo( $myfile );
?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục
<?php
$var1 =10;
$var2 =100 ;
$var3 =100.3434 ;
$var4 ="Test string" ;
$f =fopen ( "test.txt" , "wt" );
fwrite ( $f , sprintf ( "%d %10.3f %10.3lf \n\r " , $var1 , $var2 ,
$var3 ));
fwrite ( $f , sprintf ( "%s" , $var4 ));
fclose ( $f );
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fclose ( $f );

$f =fopen ( "test.txt" , "rt" );
if (list( $v1 , $v2 , $v3 , $v4 ) = fscanf ( $f , "%d %f %lf \n\r %s"))
{

var_dump ( $v1 );
var_dump ( $v2 );
var_dump ( $v3 );
var_dump ( $v4 );

}
$v4 = fgets ( $f );
var_dump ( $v4 );
fclose ( $f );
?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục
<?php
class AClass {
};

$ob1 =& new AClass();
$ob1 ->a = 10;
$ob1 ->b = 100.023 ;
$ob1 ->c = "Test String" ;
var_dump ( $ob1);
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var_dump ( $ob1);

$f = fopen ( "test.txt" , "wb" );
fwrite ( $f , serialize ( $ob1 ));
fclose ( $f );

$f = fopen ( "test.txt" , "rb" );
$ob2 = unserialize ( fgets ( $f ));
fclose ( $f );
var_dump ( $ob2 );

?>



11. Làm việc với tập tin và thư mục

• mkdir(), rmdir() 

• opendir(), readdir(), closedir()

<?php
$dir =opendir ( "c: \\windows" );
while ( $file =readdir ( $dir )) {
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while ( $file =readdir ( $dir )) {
echo " $file \n " ;

}
closedir ( $dir );

?>



Bài tậpBài tập

Viết một script th ực hi ện công vi ệc sau:Viết một script th ực hi ện công vi ệc sau:

•• Yêu cầu người dùng nh ập vào m ột số nguyênYêu cầu người dùng nh ập vào m ột số nguyên
•• Đem so sánh s ố vừa nhập với một số nguyên cho Đem so sánh s ố vừa nhập với một số nguyên cho 

trướctrước
•• Nếu bằng thì xu ất ra câu chúc m ừng ng ười dùng đã Nếu bằng thì xu ất ra câu chúc m ừng ng ười dùng đã 
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•• Nếu bằng thì xu ất ra câu chúc m ừng ng ười dùng đã Nếu bằng thì xu ất ra câu chúc m ừng ng ười dùng đã 
đoán đúng con s ố bí mậtđoán đúng con s ố bí mật

•• Ngược lại thì thì thông báo k ết quả là con s ố vừa nhập Ngược lại thì thì thông báo k ết quả là con s ố vừa nhập 
là lớn hay bé h ơn con s ố bí mật và yêu c ầu nhập lại là lớn hay bé h ơn con s ố bí mật và yêu c ầu nhập lại 
cho đến khi nh ập đúngcho đến khi nh ập đúng



12. Lớp và Đối tượng trong PHP

• Khai báo lớp

• Hàm tạo

• Phạm vi
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• Phạm vi

• Kế thừa

• Hàm serialize,unserialize



12. Lớp và Đối tượng trong PHP
• Khai báo
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• Hàm tạo



12. Lớp và Đối tượng trong PHP

•• Khai báo l ớpKhai báo l ớp
classclass tên_lớptên_lớp
{{

các thu ộc tính và ph ương th ứccác thu ộc tính và ph ương th ức
}}

•• Tạo và hủy một đối tượngTạo và hủy một đối tượng
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•• Tạo và hủy một đối tượngTạo và hủy một đối tượng
$tên_bi ến = $tên_bi ến = newnew tên_lớp();tên_lớp();

Đối tượng sẽ tự động b ị hủy khi không còn tham Đối tượng sẽ tự động b ị hủy khi không còn tham 
chi ếu nào đến nóchi ếu nào đến nó
$tên_bi ến = $tên_bi ến = NULLNULL;;



12. Lớp và Đối tượng trong PHP
•• Các từ khóa khai báo:Các từ khóa khai báo:

–– publicpublic : có th ể sử dụng bên ngoài l ớp: có th ể sử dụng bên ngoài l ớp
–– privateprivate : ch ỉ sử dụng cục bộ bên trong l ớp: ch ỉ sử dụng cục bộ bên trong l ớp
–– protectedprotected : sử dụng được bởi các l ớp kế thừa: sử dụng được bởi các l ớp kế thừa
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•• Một số quy t ắc chung:Một số quy t ắc chung:
–– KhôngKhông thể thể khai báo hai method trùng tênkhai báo hai method trùng tên
–– Method ph ải được khai báo ngay bên trong khai Method ph ải được khai báo ngay bên trong khai 

báo lớpbáo lớp
–– Dùng bi ến gi ả Dùng bi ến gi ả $this$this để truy xu ất các member và để truy xu ất các member và 

method trong l ớpmethod trong l ớp
–– Dùng toán t ửDùng toán t ử -->> để truy xu ất đến member và để truy xu ất đến member và 

methodmethod



12. Lớp và Đối tượng trong PHP

•• Khai báo constructor và destructorKhai báo constructor và destructor

public function public function __construct__construct (danh sách tham s ố)(danh sách tham s ố)
{{

khởi tạo giá tr ị các memberkhởi tạo giá tr ị các member
}}
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9191

constructor được tự động th ực hiện khi đối tượng được tạoconstructor được tự động th ực hiện khi đối tượng được tạo

public function public function __destruct__destruct ()()
{{

dọn dẹpdọn dẹp
}}

destructor được tự động th ực hiện khi đối tượng b ị hủydestructor được tự động th ực hiện khi đối tượng b ị hủy



12. Lớp và Đối tượng trong PHP
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Lập trình h ướng đối tượng: Lập trình h ướng đối tượng: constantconstant

•• Khai báoKhai báo

constconst TÊN_HẰNG TÊN_HẰNG == giá tr ị;giá tr ị;

•• Truy xu ấtTruy xu ất
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•• Truy xu ấtTruy xu ất

tên_lớptên_lớp:::: TÊN_HẰNGTÊN_HẰNG // ngoài l ớp// ngoài l ớp
seftseft :::: TÊN_HẰNGTÊN_HẰNG // trong l ớp// trong l ớp



Lập trình h ướng đối tượng: Lập trình h ướng đối tượng: static memberstatic member

•• Khai báoKhai báo

… … staticstatic $thuộc_tính$thuộc_tính

•• Truy xu ấtTruy xu ất
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•• Truy xu ấtTruy xu ất

tên_lớp::$thu ộc_tínhtên_lớp::$thu ộc_tính // ngoài l ớp// ngoài l ớp
seft::$thu ộc_tínhseft::$thu ộc_tính // trong l ớp// trong l ớp



Lập trình h ướng đối tượng: Lập trình h ướng đối tượng: static methodstatic method

•• Khai báoKhai báo

… … staticstatic function ph ương_th ức(…) function ph ương_th ức(…) 

•• Truy xu ấtTruy xu ất
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•• Truy xu ấtTruy xu ất

tên_lớp::ph ương_th ức(…)tên_lớp::ph ương_th ức(…) // ngoài l ớp// ngoài l ớp
seft:: ph ương_th ức(…) seft:: ph ương_th ức(…) // trong l ớp// trong l ớp



Lập trình h ướng đối tượng: Lập trình h ướng đối tượng: lớp conlớp con

•• Khai báo l ớp conKhai báo l ớp con

classclass lớp_con lớp_con extendsextends lớp_chalớp_cha
{{

các thu ộc tính và ph ương th ứccác thu ộc tính và ph ương th ức
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các thu ộc tính và ph ương th ứccác thu ộc tính và ph ương th ức
}}

Tất cả các member và method được khai báo Tất cả các member và method được khai báo 
public hay protected trong l ớp cha được thừa public hay protected trong l ớp cha được thừa 
kế và có th ể sử dụng trong l ớp conkế và có th ể sử dụng trong l ớp con



Lập trình h ướng đối tượng:Lập trình h ướng đối tượng:
phương th ức nạp chồngphương th ức nạp chồng

•• Gọi một method l ớp chaGọi một method l ớp cha

parent::parent:: phương_th ức(…)phương_th ức(…)

BằngBằng cáchcách địnhđịnh ngh ĩangh ĩa lạilại mộtmột phươngphương thứcthức đãđã cócó ởở
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BằngBằng cáchcách địnhđịnh ngh ĩangh ĩa lạilại mộtmột phươngphương thứcthức đãđã cócó ởở
lớplớp cha,cha, tấttất cảcả cáccác lờilời gọigọi đếnđến phươngphương th ứcthức nàynày màmà
khôngkhông ch ỉch ỉ địnhđịnh rõrõ nh ưnhư trêntrên s ẽsẽ đượcđược hi ểuhiểu làlà g ọigọi
phươngphương th ứcthức cócó cùngcùng têntên củacủa lớplớp concon



Lập trình h ướng đối tượng:Lập trình h ướng đối tượng: sự đa hìnhsự đa hình

•• Khai báo l ớp trừu tượngKhai báo l ớp trừu tượng
abstractabstract classclass lớp_trừu_tượnglớp_trừu_tượng
{{

// các thu ộc tính// các thu ộc tính
abstract public function abstract public function 

phương_th ức_trừu_tượng(…);phương_th ức_trừu_tượng(…);
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phương_th ức_trừu_tượng(…);phương_th ức_trừu_tượng(…);
……
// các ph ương th ức khác// các ph ương th ức khác

}}

Không th ể tạo đối tượng tr ực ti ếp từ lớp trừu tượngKhông th ể tạo đối tượng tr ực ti ếp từ lớp trừu tượng
Lớp con b ắt buộc phải định ngh ĩa các ph ương th ức Lớp con b ắt buộc phải định ngh ĩa các ph ương th ức 
trừu tượng của lớp chatrừu tượng của lớp cha



Lập trình h ướng đối tượng:Lập trình h ướng đối tượng:
ngăn kế thừa và nạp chồngngăn kế thừa và nạp chồng

•• Lớp không th ể kế thừaLớp không th ể kế thừa

finalfinal classclass không_th ể_kế_thừa { … }không_th ể_kế_thừa { … }

•• Phương th ức không th ể nạp chồngPhương th ức không th ể nạp chồng
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•• Phương th ức không th ể nạp chồngPhương th ức không th ể nạp chồng

finalfinal publicpublic functionfunction không_th ể_nạp_chồng(…) { … } không_th ể_nạp_chồng(…) { … } 



Lập trình h ướng đối tượng: Lập trình h ướng đối tượng: interfaceinterface

•• Khai báo InterfaceKhai báo Interface
interfaceinterface giao_di ệngiao_di ện
{{

public function ph ương_th ức();public function ph ương_th ức();
……

}}
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•• Khai báo l ớp theo m ẫu InterfaceKhai báo l ớp theo m ẫu Interface
abstractabstract classclass tên_lớp tên_lớp implementsimplements giao_di ệngiao_di ện
{{

… … 
} } 

CácCác lớplớp sửsử dụngdụng InterfaceInterface hayhay kếkế thừathừa từtừ mộtmột lớplớp sửsử dụngdụng
InterfaceInterface b ắtbắt buộcbuộc phảiphải địnhđịnh ngh ĩangh ĩa tấttất cảcả cáccác ph ươngphương th ứcthức trongtrong
InterfaceInterface đóđó



12. Lớp và Đối Tượng trong PHP
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12. Lớp và Đối Tượng trong PHP

1. Hàm serialize() dùng để lưu trữ đối tượng, hàm trả về một chuỗi các byte để lưu 
thông tin của đối tượng

2. Hàm unserialize() dùng để khôi phục đối tượng được lưu giữ bởi hàm serialize()
<?php

class AClass {
var $a;
function AClass() {
}
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}
};
$ob1 = new AClass();
$ob1 ->a = 10;
$ob1 ->b = 100 ;
$ob1 ->c = “Nguyen Ngoc Thuy Hang" ;

$luu = serialize ( $ob1 );
echo " $luu <br> " ;
$ob2 = unserialize ( $luu );
var_dump ( $ob2 );

?>



Câu hỏi và thảo luận
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Chương 03: PHP nâng cao



Nội dung

1. Truyền, nhận dữ liệu
2. Cookies
3. Session
4. Upload File

2

4. Upload File
5. Image



1. Truyền, Nhận dữ liệu
•• TrangTrang web web nh ậpnhập dữdữ liệuliệu

– Cách 1 : truyền dữ liệu trực tiếp qua url
• Sử dụng liên kết để sửa lại url
• Thông qua đối tượng location

– Cách 2 : truyền dữ liệu thông qua form
• Sử dụng đối tượng <form >
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• Sử dụng đối tượng <form >
• Nhập liệu thông qua các formfield
• Thực hiện việc truyền dữ liệu thông qua submit
• Hai phương thức gởi dữ liệu GET / POST

•• TrangTrang web web nh ậnnhận dữdữ liệuliệu (dùng các biến toàn cục)
– Cách 1 : $_GET$_GET[“biếnbiến”]
– Cách 2 : $_POST$_POST[“biếnbiến”]
– Cách 3 : $_REQUEST$_REQUEST[“biếnbiến”]



2. Khái niệm cookie
• Là những mẩu thông tin nh ỏ được lưu trên máy 

của người sử dụng th ường dùng để lưu trữ 
thông tin v ề người sử dụng.

• Khả năng tạo cookie ph ụ thuộc vào trình duy ệt 
và sự cho phép c ủa người sử dụng.
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và sự cho phép c ủa người sử dụng.
• Trong IE, để xem các cookies đã được tạo thì 

vào: Tools/Internet Options/Setting…/View Files



2. Thiết lập cookie
• setcookie (tên, giá_tr ị, t)

– Tên: Tên cookie được tạo ra

– giá_tr ị: giá tr ị được đặt cho cookie

– t: Số: thời gian h ết hạn của cookie

• Chú ý:
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• Chú ý:
– Lệnh setcookie phải được gọi trước khi g ửi bất cứ 

nội dung gì v ề client (Tr ước các th ẻ HTML, trước 
echo, print)

– Để thi ết lập thời gian h ết hạn của cookie th ường sử 
dụng hàm
time ()+kho ảng th ời gian (tính b ằng giây)



Đọc cookie

• Sử dụng mảng $_COOKIEvới ch ỉ các số là 
tên các cookie.

• Chú ý:
– Ta không th ể đọc cookie v ừa được thi ết lập 

ngay trong trong cùng 1 trang v ừa thiết lập 
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ngay trong trong cùng 1 trang v ừa thiết lập 
gọi setcookie .



3. Sử dụng SESSION

• Để sử dụng session, c ần khai báo:
session_start(); ngay đầu trang PHP.

• Khai báo bi ến session:
$_SESSION[‘tên_bi ến’] = tr ị;
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• Hủy bỏ một biến session:
unset($_SESSION[‘tên_bi ến’]);

• Hủy toàn b ộ các bi ến session:
session_destroy();



Ví dụ: Ki ểm tra đăng nhập dùng SessionKi ểm tra đăng nhập dùng Session
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Ví dụ: Ki ểm tra đăng nhập dùng Ki ểm tra đăng nhập dùng 
SessionSession
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3. SESSION
<?php
// page1.php
session_start ();
echo 'Welcome to page #1' ;
$_SESSION[ 'favcolor' ] = 'green' ;
$_SESSION[ 'animal' ] = 'cat' ;
$_SESSION[ 'time' ] = time ();
// Works if session cookie was accepted
echo '<br /><a href="page2.php">page 2</a>' ;
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echo '<br /><a href="page2.php">page 2</a>' ;
// Or maybe pass along the session id, if needed
echo '<br /><a href="page2.php?' . SID . '">page 2</a>' ;
?>

<?php
// page2.php
session_start ();
echo 'Welcome to page #2<br />' ;
echo $_SESSION[ 'favcolor' ]; // green
echo $_SESSION[ 'animal' ]; // cat
echo date ( 'Y m d H:i:s' , $_SESSION[ 'time' ]);
// You may want to use SID here, like we did in pag e1.php
echo '<br /><a href="page1.php">page 1</a>' ;
?>



4. Upload tập tin lên server

• Gửi các file lên server (upload) là một chức năng
không thể thiếu đối với các ứng dụng Web-based

• Để form có thể upload file, ta phải xác định thuộc
tính enctypeenctype của form có giá trị "multipart/formmultipart/form --
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tính enctypeenctype của form có giá trị "multipart/formmultipart/form --
datadata ”

• Với PHP, bạn có thể xác định kích thước lớn nhất
của file upload bằng cách đặt thêm 1 hidden field
có tên MAX_FILE_SIZE trước control file



4. Upload tập tin lên server

Element Contains Example

$ FILES['$ FILES['$ FILES['$ FILES['taptintaptintaptintaptin']['name']']['name']']['name']']['name'] Name of uploaded file test.giftest.giftest.giftest.gif

$_FILES['$_FILES['$_FILES['$_FILES['taptintaptintaptintaptin']['tmp_name']']['tmp_name']']['tmp_name']']['tmp_name'] Path to temporary file /tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN

Mảng $_FILEMảng $_FILE
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$_FILES['$_FILES['$_FILES['$_FILES['taptintaptintaptintaptin']['tmp_name']']['tmp_name']']['tmp_name']']['tmp_name'] Path to temporary file /tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN/tmp/phprDfZvN

$_FILES['$_FILES['$_FILES['$_FILES['taptintaptintaptintaptin']['size']']['size']']['size']']['size'] Size (in bytes) of uploaded file 6835

$_FILES['$_FILES['$_FILES['$_FILES['taptintaptintaptintaptin']['error']']['error']']['error']']['error'] An error code corresponding 
to a PHP constant

UPLOAD_ERR_FOUPLOAD_ERR_FOUPLOAD_ERR_FOUPLOAD_ERR_FO
RM_SIZERM_SIZERM_SIZERM_SIZE

$_FILES['$_FILES['$_FILES['$_FILES['taptintaptintaptintaptin']['type']']['type']']['type']']['type'] MIME type of uploaded file 
(where given by client)

image/gifimage/gifimage/gifimage/gif



Constant Name Value Explanation
UPLOAD_ERR_OK 0 No problem

4. Upload tập tin lên server

Mã lỗiMã lỗi
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UPLOAD_ERR_INI_SIZE 1 File size exceeds php.ini limit set in 
upload_max_filesize

UPLOAD_ERR_FORM_SIZE 2 File size exceeds limit set in hidden 
element named MAX_FILE_SIZE

UPLOAD_ERR_PARTIAL 3 File only partially uploaded

UPLOAD_ERR_NO_FILE 4 File was not uploaded



4. Upload tập tin lên server
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4. Upload t ập tin lên server4. Upload t ập tin lên server



5. Vẽ image
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Vẽ ảnh từ văn bảnVẽ ảnh từ văn bản



6. Date
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6. Date
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<?php
// Assuming today is: March 10th, 2001, 5:16:18 pm
$today = date ( "F j, Y, g:i a" ); // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date ( "m.d.y" ); // 03.10.01
$today = date ( "j, n, Y" ); // 10, 3, 2001
$today = date ( "Ymd" ); // 20010310
$today = date ( 'h-i-s, j-m-y, it is w Day z ' );

// 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01
$today = date ( '\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.' ); // It is the 10th day.
$today = date ( "D M j G:i:s T Y" ); // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001
$today = date ( 'H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h' ); // 17:03:17 m is month
$today = date ( "H:i:s" ); // 17:16:17
?>



Câu hỏi và thảo luận
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Chương 04: Kết nối PHP với MySQL



Nội dung

1. Các ki ểu dữ liệu cơ bản trong MySQL
2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL
3. Kết nối MySQL t ừ PHP
4. Quy trình k ết nối vào MySQL

2

4. Quy trình k ết nối vào MySQL
5. Các bước truy c ập CSDL MySQL



11. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong . Các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQLMySQL

KiểuKiểu Mô tảMô tả

charchar (length)(length) t ối đa 255 ký tự, chiều dài c ố định = tối đa 255 ký tự, chiều dài c ố định = lengthlength

varcharvarchar (length)(length) t ối đa 255 ký tự, chiều dài động <= tối đa 255 ký tự, chiều dài động <= lengthlength
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texttext tối đa 65536 ký tựtối đa 65536 ký tự

intint (length)(length) --2.147.483.648 đến +2.147.483.6472.147.483.648 đến +2.147.483.647

decimaldecimal (length,dec)(length,dec)
tối đa tối đa lengthlength chữ số trong đó chữ số trong đó decdec chữ số chữ số 
thập phânthập phân



KiểuKiểu Mô tảMô tả

enumenum (“option1”,(“option1”,
“option2”,…)“option2”,…)

tập hợp tự định, ngh ĩa tối đa 65.535 giá tr ịtập hợp tự định, ngh ĩa tối đa 65.535 giá tr ị

datedate yyyyyyyy --mmmm--dddd

1. Các ki ểu dữ liệu thông d ụng trong 1. Các ki ểu dữ liệu thông d ụng trong 
MySQLMySQL
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datedate yyyyyyyy --mmmm--dddd

timetime hh:mm:sshh:mm:ss

datetimedatetime yyyyyyyy--mmmm--dd hh:mm:ssdd hh:mm:ss



KiểuKiểu Mô tảMô tả

CREATECREATE tạo CSDL ho ặc bảngtạo CSDL ho ặc bảng

ALTERALTER thay đổi bảng có s ẵnthay đổi bảng có s ẵn

SELECTSELECT chọn dữ liệu từ bảngchọn dữ liệu từ bảng

DELETEDELETE xóa dữ liệu khỏi bảngxóa dữ liệu khỏi bảng

2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL
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DELETEDELETE xóa dữ liệu khỏi bảngxóa dữ liệu khỏi bảng

DESCRIBEDESCRIBE xem thông tin mô t ả về cấu trúc b ảngxem thông tin mô t ả về cấu trúc b ảng

INSERTINSERT INTOINTO ghi giá tr ị vào bảngghi giá tr ị vào bảng

UPDATEUPDATE cập nhật dữ liệu đã có trong b ảngcập nhật dữ liệu đã có trong b ảng

DROPDROP xóa bảng hay toàn b ộ CSDLxóa bảng hay toàn b ộ CSDL



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

CREATE INDEX CREATE INDEX indexnameindexname ON ON tablenametablename (column [ASC|DESC], (column [ASC|DESC], 
...);...);

CREATE PROCEDURE CREATE PROCEDURE procedurenameprocedurename ( [( [parametersparameters ] ) BEGIN ... ] ) BEGIN ... 
END;END;

CREATE TABLECREATE TABLE tablenametablename
((
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((
columncolumn datatype [NULL|NOT NULL]datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],[CONSTRAINTS],
columncolumn datatype [NULL|NOT NULL]datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS],[CONSTRAINTS],
......

););

CREATE USER CREATE USER usernameusername [@[@hostnamehostname ] [IDENTIFIED BY ] [IDENTIFIED BY 
[PASSWORD] '[PASSWORD] ' passwordpassword '];'];

CREATE [OR REPLACE] VIEW CREATE [OR REPLACE] VIEW viewnameviewname AS SELECT ...; AS SELECT ...; 



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

ALTERALTER TABLETABLE tablenametablename
((

ADDADD column datatype               [column datatype               [ NULL|NOTNULL|NOT
NULLNULL ] [] [ CONSTRAINTSCONSTRAINTS],],

CHANGECHANGE NULL|NOTNULL|NOT
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CHANGECHANGE column columns datatype [column columns datatype [ NULL|NOTNULL|NOT
NULL] [NULL] [ CONSTRAINTSCONSTRAINTS],],

DROPDROP column,column,
......

); ); 



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

SELECTSELECT columnnamecolumnname , ..., ...
FROMFROM tablenametablename , ..., ...
[[WHEREWHERE ...]...]
[[UNIONUNION ...]...]
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[[GROUPGROUP BYBY ...]...]
[[HAVINGHAVING ...]...]
[[ORDERORDER BYBY ...];...];
VD: VD: SELECTSELECT * * FROMFROM ketqua;ketqua;



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

DELETE FROMDELETE FROM tablenametablename
[[WHEREWHERE ...];...];

VD:VD:
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VD:VD:
DELETE FROMDELETE FROM ketqua ketqua WHEREWHERE

MaSV = ‘K29.103.010’MaSV = ‘K29.103.010’



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

INSERT INTOINSERT INTO tablenametablename [(columns, ...)][(columns, ...)]
VALUESVALUES(values, ...);(values, ...);

INSERT INTOINSERT INTO tablename tablename VALUESVALUES(value1, (value1, 
value2, …, valuen);value2, …, valuen);
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value2, …, valuen);value2, …, valuen);

VD: VD: 
INSERT INTOINSERT INTO ketqua (mamon, diem) ketqua (mamon, diem) VALUESVALUES

(‘LTWEB’, 10);(‘LTWEB’, 10);
INSERT INTOINSERT INTO ketqua ketqua VALUESVALUES(‘’, ‘K29.103.010’, (‘’, ‘K29.103.010’, 

‘LTWEB’, 10);‘LTWEB’, 10);



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

UPDATEUPDATE tablenametablename
SETSET columnamecolumname = value, ...= value, ...
[[WHEREWHERE ...];...];
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VD:VD:
UPDATEUPDATE ketqua ketqua SETSET diem = 10 diem = 10 WHEREWHERE MaSV MaSV 

= ‘K29.103.010’= ‘K29.103.010’



2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL2. Các lệnh thông d ụng trong MySQL

DROP DATABASEDROP DATABASE | | INDEXINDEX | | PROCEDUREPROCEDURE ||
TABLETABLE | | TRIGGERTRIGGER | | USERUSER | | VIEWVIEW itemname;itemname;

VD:VD:
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VD:VD:
•• Xóa bảng SINHVIEN: Xóa bảng SINHVIEN: DROP TABLEDROP TABLE SinhVienSinhVien
•• Xóa CSDL QLSV: Xóa CSDL QLSV: DROP DATABASEDROP DATABASE QLSV;QLSV;



Giao ti ếp dòng l ệnhGiao ti ếp dòng l ệnh

•• Kết nối mysql serverKết nối mysql server
mysql [mysql [--h h hostnamehostname ] [] [--P P portnumberportnumber ] ] --u u usernameusername --pp

mysql mysql [-h hostname] [-P portnumber] ----user=user= useruser ----
password=password= passpass
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password=password= passpass

Nhập lệnh sau d ấu nhắc lệnh Nhập lệnh sau d ấu nhắc lệnh mysqlmysql >>
Mỗi lệnh SQL k ết thúc b ằng dấu ;Mỗi lệnh SQL k ết thúc b ằng dấu ;



Giao ti ếp đồ họaGiao ti ếp đồ họa

•• Một số công c ụ thông d ụngMột số công c ụ thông d ụng

SQLyog EnterpriseSQLyog Enterprise
phpMyAdminphpMyAdmin
MySQL Query Browser MySQL Query Browser 
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MySQL Query Browser MySQL Query Browser 
MySQL MaestrosMySQL Maestros
NavicatNavicat
MySQL ManagerMySQL Manager



3. Kết nối MySQL t ừ PHP3. Kết nối MySQL t ừ PHP

PHP scriptPHP script

Thư viện chu ẩnThư viện chu ẩn

mysqlmysql
Thư viện cải tiếnThư viện cải tiến

mysqlimysqli
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Sử dụng hàmSử dụng hàm

mysqlimysqli

Sử dụng lớpSử dụng lớp

�� mysqlimysqli

�� mysqli_stmtmysqli_stmt

�� mysqli_resultmysqli_result

Sử dụng hàmSử dụng hàm

mysqlmysql



Thư viện mysql c ải tiến trong PHP5Thư viện mysql c ải tiến trong PHP5

•• Thiết lập trong php.iniThiết lập trong php.ini
extension=php_mysqli.dllextension=php_mysqli.dll

•• Ưu điểmƯu điểm
–– Hỗ trợ lập trình h ướng đối tượngHỗ trợ lập trình h ướng đối tượng
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–– Hỗ trợ lập trình h ướng đối tượngHỗ trợ lập trình h ướng đối tượng
–– Hỗ trợ nhân b ản và phân tán CSDLHỗ trợ nhân b ản và phân tán CSDL
–– Nén và mã hóa d ữ liệu trên k ết nốiNén và mã hóa d ữ liệu trên k ết nối
–– Tối ưu hi ệu năng và mãTối ưu hi ệu năng và mã



4. Quy trình k ết nối vào MySQL4. Quy trình k ết nối vào MySQL

1.1. Mở kết nối đến CSDLMở kết nối đến CSDL
2.2. Chọn CSDLChọn CSDL
3.3. Chọn bảng mã (n ếu cần)Chọn bảng mã (n ếu cần)
4.4. Xử lý CSDLXử lý CSDL
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4.4. Xử lý CSDLXử lý CSDL
5.5. Dọn dẹpDọn dẹp
6.6. Đóng k ết nốiĐóng k ết nối



Bước 1: Mở kết nối đến CSDLBước 1: Mở kết nối đến CSDL

// OOP mysqli// OOP mysqli
$mysqli = new $mysqli = new mysqlimysqli ('('hostnamehostname ', '', 'usernameusername ',',

''passwordpassword ', '', 'dbnamedbname ');');

// mysqli// mysqli
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// mysqli// mysqli
$link = $link = mysqli_connectmysqli_connect ('('hostnamehostname ', ', 

''usernameusername ', '', 'passwordpassword ', '', 'dbnamedbname ');');



Bước 2: Chọn CSDLBước 2: Chọn CSDL

// OOP mysqli// OOP mysqli
$mysqli$mysqli-->select_db>select_db ('dbname');('dbname');

// mysqli// mysqli
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// mysqli// mysqli
mysqli_select_dbmysqli_select_db ($link, 'dbname');($link, 'dbname');



Bước Bước 33: Chọn bảng mã (n ếu cần): Chọn bảng mã (n ếu cần)

// OOP mysqli// OOP mysqli
mysqlimysqli-->query>query ($link, "SET NAMES ‘($link, "SET NAMES ‘ character setcharacter set ’")’")

// mysqli// mysqli
mysqli_querymysqli_query ($link, "SET NAMES ‘($link, "SET NAMES ‘ character setcharacter set ’")’")
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mysqli_querymysqli_query ($link, "SET NAMES ‘($link, "SET NAMES ‘ character setcharacter set ’")’")

VD: SET NAMES UTF8VD: SET NAMES UTF8



Bước 4: Xử lý CSDLBước 4: Xử lý CSDL

•• Truy v ấnTruy v ấn
// OOP mysqli// OOP mysqli
$result = $result = mysqlimysqli-->query>query (“query")(“query")

// mysqli// mysqli
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// mysqli// mysqli
$result = $result = mysqli_querymysqli_query ($link, “query")($link, “query")



Bước 4: Xử lý CSDL (tt)Bước 4: Xử lý CSDL (tt)

•• Lấy dữ liệu từ truy v ấnLấy dữ liệu từ truy v ấn
// OOP mysqli// OOP mysqli
$row =$row = $result$result-->fetch_row()>fetch_row()
$row =$row = $result$result-->fetch_assoc()>fetch_assoc()
$row =$row = $result$result-->fetch_array(>fetch_array( result_typeresult_type ))

// mysqli// mysqli
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// mysqli// mysqli
$row =$row = mysqli_fetch_rowmysqli_fetch_row ($result)($result)
$row =$row = mysqli_fetch_assocmysqli_fetch_assoc ($result)($result)
$row =$row = mysqli_fetch_arraymysqli_fetch_array ($result, ($result, result_typeresult_type ))



Bước 5: Dọn dẹpBước 5: Dọn dẹp

// OOP mysqli// OOP mysqli
$result$result-->close>close ()()

// mysqli// mysqli
mysqli_free_resultmysqli_free_result ($result)($result)
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mysqli_free_resultmysqli_free_result ($result)($result)



Bước 6: Đóng k ết nốiBước 6: Đóng k ết nối

// OOP mysqli// OOP mysqli

$mysqli$mysqli-->close>close ()()

// mysqli// mysqli
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mysqli_closemysqli_close ($link)($link)



5. Các bước truy cập CSDL MySQL

1. Tạo kết nối đến database server
2. Lựa chọn CSDL
3. Xây dựng truy v ấn và th ực hiện truy v ấn
4. Xử lý k ết quả trả về
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4. Xử lý k ết quả trả về
5. Đóng k ết nối đến server



Khai báo sử dụng CSDL MySQL
•Khai báo k ết nối CSDL:
<?php

$dbhost = ‘localhost’;
$dbuser = 'root';
$dbpass = 'password'; 
$conn = mysqli_connect ($dbhost, $dbuser, 
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$dbpass) or die (Không th ể k ết n ối CSDL 
MySQL');
?>

•Chọn Database làm vi ệc
$dbname =‘bookstore‘;
mysqli_select_db ($dbname);

•Giải phóng Database
mysqli_close ($conn);



Khai báo sử dụng CSDL MySQL (tt)

• Truy v ấn dữ liệu:
$result = mysqli_query (‘câu_truy_v ấn’);

• Giải phóng tài nguyên truy v ấn
mysqli_free_result ($result );

• Sử dụng kết quả truy v ấn:
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• Sử dụng kết quả truy v ấn:
mysqli_fetch_array ($result);
mysqli_fetch_row ($result);
mysqli_fetch_assoc ($result);

• Sử dụng ti ếng vi ệt:
mysqli_query (“ SET CHARACTER SET UTF8”);

Hay mysqli_query (“ SET NAMES UTF8”);



Lưu ý

• Hàm die (“Chu ỗi”) : Đưa ra thông báo và 
kết thúc. 

• Với cách vi ết trên, die ch ỉ thực hiện khi 
lệnh tr ước nó không thành công
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• Các hàm c ần thi ết:
– mysqli_affected_rows (): Số bản ghi b ị tác động 

bởi lệnh mysqli_query liền trước.
– mysqli_error (): Thông báo l ỗi (nếu có)
– mysqli_errno (): Mã lỗi



Xem thêm

• Kết nối CSDL MySQL s ử dụng PDO

PHP Data Objects

29



Cấu hình để sử dụng PDO

• Need to enable PDO in your php.ini
• MUST load PDO first 
• Unix:

extension=pdo.so
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extension=pdo.so
extension=pdo_XXX.so

• Windows
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_XXX.dll



Connecting via PDO

try {
$dbh = new PDO ($dsn ,

$user , $password , $options );
} catch (PDOException $e) {
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} catch (PDOException $e) {
echo “Failed to connect:”

. $e->getMessage();
}



DSN format in PDO

• Driver :optional_driver_specific_stuff
– sqlite:/path/to/db/file
– sqlite::memory:
– mysql:host= name ;dbname= dbname
– pgsql: native_pgsql_connection_string
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– pgsql: native_pgsql_connection_string
– oci:dbname= dbname ;charset= charset
– firebird:dbname= dbname ;charset= charset ;role=

role
– odbc: odbc_dsn



Connection management
try {

$dbh = new PDO($dsn, $user, $pw);
} catch (PDOException $e) {

echo “connect failed:” . $e->getMessage();
}
// use the database here
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// use the database here
// …

// done; release the connection
$dbh = null;



Let’s get data

$dbh = new PDO($dsn);
$stmt = $dbh ->prepare (

‘SELECT * FROM FOO’);
$stmt ->execute ();

34

$stmt ->execute ();
while ($row = $stmt->fetch()) {

print_r($row);
}



Fetch types
• $stmt->fetch(PDO_FETCH_BOTH)

– Array with numeric and string keys
– default option

• PDO_FETCH_NUM
– Array with numeric keys

• PDO_FETCH_ASSOC
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– Array with string keys

• PDO_FETCH_OBJ
– $obj->name holds the ‘name’ column from the row

• PDO_FETCH_BOUND
– Just returns true until there are no more rows



Let’s change data

$deleted = $dbh ->query(
“DELETE FROM FOO WHERE 1”);

$changes = $dbh ->query(

36

$changes = $dbh ->query(
“UPDATE FOO SET active=1 ”

. “WHERE NAME LIKE ‘%joe%’”);



Smarter Queries

• Quoting is annoying, but essential
• PDO offers a better way
$stmt->prepare(‘INSERT INTO CREDITS 

(extension, name) VALUES (:extension, 
:name)’);
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:name)’);
$stmt->execute(array(

‘:extension’ => ‘xdebug’,
‘:name’ => ‘Derick Rethans’

));



Binding for output
$stmt = $dbh->prepare(

"SELECT extension, name from CREDITS");
if ($stmt->execute()) {

$stmt->bindColumn(‘extension', $extension);
$stmt->bindColumn(‘name',       $name);
while ($stmt ->fetch(PDO_FETCH_BOUND)) {
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while ($stmt ->fetch(PDO_FETCH_BOUND)) {
echo “Extension: $extension\n”;
echo “Author: $name\n”;

}
}



Transactions

try {
$dbh ->beginTransaction ();
$dbh ->query(‘UPDATE …’);
$dbh ->query(‘UPDATE …’);
$dbh ->commit ();
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$dbh ->commit ();
} catch (PDOException $e) {

$dbh ->rollBack ();
}



Câu hỏi và thảo luận
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Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh

LẬP TRÌNH WEB PHP LẬP TRÌNH WEB PHP 

Chương 05: PROJECT



Nội dung

• Thiết kế giao diện, bố cục
• Hiển thị tiếng Việt trong trang Web.
• Xây dựng hàm kết nối CSDL dùng chung.
• Login.
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• Login.
• Upload/Download
• Trang sản phẩm: xem, đặt mua (viewer)

thêm, cập nhật, xóa (admin)
• Phân trang
• Xuất bản website



Layout
• Tùy ch ọn. Ít nh ất sẽ có:
�Banner (hình ảnh công ty, t ổ chức, cá nhân, …)
�Menu/Link (Các liên k ết trong trang)
�Main (Nội dung trang web)
�Footer (B ản quy ền – Địa ch ỉ)
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�Footer (B ản quy ền – Địa ch ỉ)



Tiếng việt trong trang Web

• Thẻ meta
trong file HTML/PHP
<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8" />

• DreamWeaver: Ctrl + J chọn Encoding: 
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• DreamWeaver: Ctrl + J chọn Encoding: 
UTF8.

• CSDL: mysqli_query("SET NAMES utf8;");



Hàm kết nối CSDL dùng chung

//File: connect.php
define(“ HOST”, “ localhost ”);
define(" USR", " root ");
define(" PWD", "");
define(" DBNAME"," baitap ");
$conn = mysqli_connect (HOST,USR,PWD)
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$conn = mysqli_connect (HOST,USR,PWD)
or die (“Không k ết n ối ñược!”);

mysqli_select_db (DBNAME);



Login Page

• Xây dựng file login.php dùng 
để đăng nh ập
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Process Login Page
require(“ connect.php ” );

$sql = "SELECT count(*) FROM user WHERE 
username='{$_ POST[ 'user ']}' AND password 
='". md5($_ POST[ 'pass '])."'";

$result = mysqli_query ($sql);
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if ( mysqli_num_rows ($result) ){

echo ' Đăng nh ập thành công';

$_SESSION[‘ user ’] = $_ POST[ ' user '];

}

else {

// echo ' Đăng nh ập l ại';

header(‘location: login.php ’);

}



Upload

• Xây dựng file upload.php để upload file.
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Xử lý upload
• Khai báo n ơi lưu trữ:

$target_path = "data/";

$target_path = $target_path. basename( 

$_FILES ['uploadedfile']['name']);

• Upload file lên server:
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• Upload file lên server:
move_uploaded_file ( $_FILES ['uploadedfile']['
tmp_name'], $target_path)

• Lưu 1 số thông tin vào CSDL
$sql = " INSERT INTO file (chude, tenfile, 
loaifile) VALUES ('{$_POST['chude']}', 
'{$target_path}','$loaifile')";



Download file
• Cách 1: Trực tiếp qua thẻ <a>
• Cách 2: Xây dựng trang download
function DownloadFile($file) { // $file = include path

if( file_exists ($file)) {
header (' Content-Description : File Transfer');
header (' Content-Type : application/octet-stream');
header (' Content-Disposition : attachment; 
filename='.basename($file));
header (' Content-Transfer-Encoding : binary');
header ( 'Expires : 0');
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header ( 'Expires : 0');
header (' Cache-Control : must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header (' Pragma: public');
header (' Content-Length : ' . filesize($file));
ob_clean ();
flush ();
readfile ($file);
exit ;
}

}

• Gọi: DownloadFile($_GET[filename]);



WEB SẢN PHẨMWEB SẢN PHẨM

PRESENTED BY

HIEN, LUONG TRAN HY

HIENLTH@HCMUP.EDU.VN



Yêu cầu

• Người dùng (viewer):
�Xem thông tin t ừng ch ủng lo ại sản phẩm.
�Xem chi ti ết 01 sản phẩm
�Mua hàng

• Quản tr ị (admin)
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• Quản tr ị (admin)
�Tạo 01 (lo ại) sản phẩm mới.
�Chỉnh sửa/Xóa thông tin 01 s ản phẩm
�Gửi hàng



Phân trang

• Sử dụng bi ến truy ền dạng GET, mặc định 
là trang đầu tiên n ếu biến chưa đặt tr ị.

if ( isset ($ _GET[page])) $page = $_GET[page];

else $page = 1;

• Số lượng sản phẩm trình bày trên 01 
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• Số lượng sản phẩm trình bày trên 01 
trang:
$pp = ??

• Truy v ấn CSDL chú ý: LIMIT $start, $pp
�Trong đó $start = ($page – 1) * $pp;



XUẤT BẢN SITEXUẤT BẢN SITE

PRESENTED BY

HIEN, LUONG TRAN HY

HIENLTH@MATH.HCMUP.EDU.VN



Xuất bản website

• http://vn2k.net/signup.php
• Điền các thông tin theo 

mẫu
� Tên đăng nh ập (username)
� Mật khẩu (password)
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� Mật khẩu (password)
� Email
� Loại site và ngôn ng ữ

� Điền mã xác nh ận



Xuất bản website (tt)

• Lưu giữ các 
thông tin v ề
website
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Upload thông tin lên host

• Bằng FTP (dùng Total Commander)
• Trực ti ếp: Vào Cpanel → File Manager
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File lưu trữ trong th ư mục này



Upload thông tin lên host
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• Chọn Upload Bấm đây để Upload



Upload thông tin lên host dùng Total Commander

• Bấm nút FTP
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Upload thông tin lên host dùng Total Commander

• Session : Điền vào 
1 cái tên tùy ý

• Hostname, 
username, 
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username, 
password điền 
thông tin c ủa bạn



Upload thông tin lên host dùng Total Commander
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Chọn và connect



Upload thông tin lên host dùng Total Commander

• Thực hiện chọn file và copy (F5)
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Tạo và sử dụng CSDL

• Chọn MySQL Database trong c ửa sổ 
CPanel
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Cửa sổ PHPMyAdminImport Database



Bộ đếm bằng đọc file
<?

$CountFile = "Counter.log";
$CF = fopen ($CountFile, "r");
$Hits = fread ($CF, filesize ($CountFile) ); 
fclose ($CF);
$Hits++;
//Hi ển th ị ra màn hình//Hi ển th ị ra màn hình

24

//Hi ển th ị ra màn hình//Hi ển th ị ra màn hình
$CF = fopen ($CountFile, "w");
fwrite ($CF, $Hits);
fclose ($CF);
echo ($Hits);

?>



Câu hỏi và thảo luận
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PHP The Second DayPHP The Second Day

ðào Quang Minhðào Quang Minh

Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao –– ðHBK Hà NộiðHBK Hà Nội

minh0302@gmail.com  minh0302@gmail.com  

http://hpcc.hut.edu.vn/~minhdqhttp://hpcc.hut.edu.vn/~minhdq



Chương 2: Làm quen v ới PHP (tiếp)Chương 2: Làm quen v ới PHP (tiếp)

� Lập trình hướng ñối tượng trong PHP

�Các phương thức truyền dữ liệu trong PHP

�Các khái niệm nâng cao



Lập trình h ướng ñối tượng trong PHPLập trình h ướng ñối tượng trong PHP



Khai báo và th ể hiện lớp trong PHPKhai báo và th ể hiện lớp trong PHP

� Các lớp ñược khai báo thông qua từ khóa class, các
thuộc tính khai báo dưới dạng các biến còn các
phương thức ñược khai báo dưới dạng các hàm

class tên_l ớp {

//danh_sách_các bi ến, hằng, l ớp//danh_sách_các bi ến, hằng, l ớp

//danh_sách_các_hàm

}



(tiếp)(tiếp)

� Khởi tạo một ñối tượng thuộc một lớp với từ khóa
new

$tên_ ñối_t ượng = new tên_l ớp();

� ðể gọi hàm trong lớp ta sử dụng toán tử ->

$tên_ ñối_t ượng- >tên_hàm() ;$tên_ ñối_t ượng- >tên_hàm() ;

� Hoặc dùng toán tử :: ñể gọi ñến một hàm hay
một biến (biến phải ñược khai báo static)

$tên_ ñối_t ượng::tên_hàm();

$tên_ ñối_t ượng::$tên_bi ến;



Hàm tự ñộng gọi __autoloadHàm tự ñộng gọi __autoload

� Trong trường hợp chúng ta sử dụng một lớp chưa
ñược ñịnh nghĩa thì hàm autoload sẽ tự ñộng
ñược gọi.

function __autoload($class_name)

{{

require_once $class_name.’.php’;

}

� ðiều này là chưa từng có trong các phiên bản
PHP trước ñây, chỉ từ PHP 5.x mới có tính năng
này.



Hàm tạo __constructHàm tạo __construct

� Cho phép bạn khai báo hàm tạo theo phương
thức mới

class A

{

function __construct(){function __construct(){

//dòng l ệnh

}

}

� Nếu không tìm thấy hàm tạo theo phương thức
mới này, PHP sẽ tìm hàm tạo trong số các hàm
của lớp với tên hàm trùng với tên lớp (cách cũ).



Hàm hủy __destructHàm hủy __destruct

� Ngược lại với hàm tạo, hàm hủy ñược triệu gọi
khi ñối tượng bị hủy

� ðược gọi trong hai tình huống
– Trong lúc thực thi mã lệnh, khi mà tất cả các liên quan

ñến ñối tượng bị không còn nữa.

– Hoặc khi ñến cuối cùng của mã lệnh và PHP kết thúc các– Hoặc khi ñến cuối cùng của mã lệnh và PHP kết thúc các
truy vấn.

function __destruct()

{

}

� $tên_ñối_tượng = NULL;



Truy c ập phương th ức và thu ộc tính Truy c ập phương th ức và thu ộc tính 
sử dụng con tr ỏ $thissử dụng con tr ỏ $this

� Public, protected, private với các thuộc tính
– Public: có thể truy xuất từ bên ngoài hoặc từ bên trong

phương thức thông qua con trỏ ñặc biệt $this
class A {

public $a = “public_member”;

function printHello()

{

print “Xin chao”;

}

function test()

{

print $this->a;

print $this->printHello();

}

}



(tiếp)(tiếp)

– Protected: chỉ có thể truy xuất từ bên trong phương thức
của lớp ñó hoặc từ một lớp kế thừa từ lớp ñó.

class A {

protected $a = “protected_member”;

function printHello()

{

print $this - >a;print $this - >a;

}

}

class B extends class A {

protected $a = “new protected_member”;

function subprintHello()

{

print $this->a;

}

}



(tiếp)(tiếp)

– Private: chỉ có thể ñược truy xuất từ bên trong lớp ñó,
cũng sử dụng con trỏ $this như protected

class A {

private $a = “private_member”;

function printHello()

{{

print $this->a;

}

}



(tiếp)(tiếp)

� Public, protected, private với các phương thức
– Cũng tương tự như với các thuộc tính với các ñịnh nghĩa

và ràng buộc cho các kiểu public, protected và private

– Cách khai báo cũng tương tự như khai báo các thuộc
tính

class A {class A {

public function printHello()

{

}

}



StaticStatic

� Biến static có thể coi như một biến toàn cục ñược
ñặt trong 1 lớp nhưng có thể truy xuất từ bất kỳ
ñâu qua lớp ñó, sử dụng toán tử ::

� Khi gọi biến static trong hàm ta sử dụng toán tử
self thay cho con trỏ this

class A {

static $a = 5;

function printHello(){

print self::$a;}

}

print A::$a++;//6

A::printHello();//5



(tiếp)(tiếp)

� Phương thức static: tương tự như biến static
nhưng ngoài việc gọi nó bằng toán tử self nó có
thể ñược truy xuất bằng con trỏ this trong 1 hàm

class A {

static function printHello() {

print “Xin chao” ;print “Xin chao” ;

}

function show () {

self::printHello();//ho ặc $this->printHello();

}

}

A::printHello();//A::show(); s ẽ l ỗi khi dùng $this

$obj = new A();

$obj->show();//ho ặc $obj->printHello();



(tiếp)(tiếp)

� Chú ý ñể tránh sự không rõ ràng giữa toán tử
this và self hay -> và :: người ta thường quy
ước như sau:
– Khi gọi ñến thuộc tính hay ñối tượng kiểu static trong

một lớp hay từ ngoài lớp gọi ñến 1 hàm hay 1 thuộc tính
của lớp nên dùng toán tử self và ::của lớp nên dùng toán tử self và ::

– Khi gọi ñến thuộc tính hay ñối tượng bình thường trong
một lớp hay từ ngoài lớp gọi ñến 1 hàm hay 1 thuộc tính
của lớp thì dùng toán tử this và ->



Hằng số trong l ớpHằng số trong l ớp

� Có thể ñịnh nghĩa hằng trên một lớp

� Nó có giá trị không ñổi và khai báo không có $

� Tên hằng không ñược trùng với tên biến, lớp,
hàm hay kết quả của 1 phép toán hay 1 hàm

const myConst = “Const_Value” ;const myConst = “Const_Value” ;

� ðể lấy giá trị của 1 hằng ta chỉ có thể dùng toán
tử :: hoặc thông qua một phương thức



ða hìnhða hình

� ða hình trong PHP sử dụng các lớp và thừa kế
giữa chúng, làm cho việc miêu tả các tình huống
trong cuộc sống thực ñược dễ dàng hơn.

� Nó cũng làm cho dễ dàng hơn với lập trình viên� Nó cũng làm cho dễ dàng hơn với lập trình viên
khi phát triển 1 dự án bằng cách sử dụng lại
những mã lệnh chính thông qua thừa kế

class child extends class parent {

}



(tiếp)(tiếp)

� PHP không hỗ trợ ña thừa kế như C++

� PHP cung cấp 1 giải pháp khác cho việc tạo ra
nhiều hơn 1 quan hệ của lớp bằng cách sử dụng
interfaces như là Javainterfaces như là Java



parent:: và self::parent:: và self::

� PHP hỗ trợ 2 lớp dành riêng ñể dễ dàng hơn trong
việc viết các ứng dụng hướng ñối tượng
– Self:: thường ñược dùng ñể truy cập ñến các ñối tượng,

phương thức kiểu static hay hằng số của lớp hiện tại

– Parent:: gọi ñến lớp cha và thường ñược dùng khi muốn
gọi hàm tạo hay các phương thức của lớp chagọi hàm tạo hay các phương thức của lớp cha



Toán tử instanceofToán tử instanceof

� Có giá trị trả về kiểu logic (true hay false)

function checkifClass ($shape)

{

if ($shape instanceof Rectangle) {

print $shape - >name;print $shape - >name;

print “ is a Class A <br />”;

}

}

checkifClass(new Square());



(tiếp)(tiếp)

� Dùng ñể kiểm tra xem một ñối tượng có phải
thuộc về một lớp nào ñó hay không?

� Toán tử này cũng dùng ñể kiểm trả xem một ñối
tượng có implement một interfaces hay không?tượng có implement một interfaces hay không?



InterfacesInterfaces

� Là một lớp cho phép chỉ ñịnh phương thức nào
của lớp ñó ñược thực thi mà không phải ñịnh
nghĩa phương thức ñó làm việc như thế nào

� Nếu một lớp ñược khai báo là implements từ lớp
interfaces mà không có các phương thức như
lớp interfaces ñã khai báo thì chương trình sẽlớp interfaces ñã khai báo thì chương trình sẽ
báo lỗi
interface A {

//các_ph ương_th ức (*)

}

class MyClass implements A {

//các_ph ương_th ức (**)



(tiếp)(tiếp)

� Một lớp có thể thực thi nhiều hơn một interfaces
nhưng phải ñảm bảo các phương thức trong các
interfaces ñó không ñược trùng tên nhau



(tiếp)(tiếp)

� Mọi phương thức mô tả trong Interfaces phải
ñược mô tả public

� Interfaces có thể ñược thừa kế từ các
interfaces khác (cho phép ña thừa kế)interfaces khác (cho phép ña thừa kế)

interface T1 extends T2, T3, ... {

}



FinalFinal

� Final Method: cũng giống như Java, Final

Method trong PHP ñược dùng ñể chắc chắn là
phương thức ñó không thể ñược implement lại
trong các lớp khác xuất phát từ nó.



(tiếp)(tiếp)

� Final Class: tương tự như Final Method, một
lớp ñã ñược khai báo là Final thì mọi lớp extend
từ nó sẽ không ñược thực hiện



OverloadingOverloading

� Trong PHP chúng ta có thể ñịnh nghĩa lại các hàm
trong lớp cha bằng các hàm cùng tên trong lớp
con với chức năng hoàn toàn khác nhau

� Có thể tham chiếu chính xác các phương thức
hay phương thức ñã bị overload bằng cách dùng
parent và toán tử tham chiếu ::parent và toán tử tham chiếu ::



Exception HandlingException Handling

� Các mã lệnh ñược bắt exception trong khối try
{...}

� Khi exception ñược ném vào catch nó sẽ ñược bắt
lần lượt qua các khối catch () {...}

� Khi một catch ñã ñược bắt thì những catch ở sau
sẽ bị bỏ qua



(tiếp)(tiếp)

� Throw <object>: chỉ có thể ném ra một object
chứ không phải bất kỳ một loại dữ liệu cơ bản
nào như strings hay integers

� Có một lớp exception ñược ñịnh nghĩa trước ñã
tồn tại gọi là Exception, tất cả các lớp ñều phảitồn tại gọi là Exception, tất cả các lớp ñều phải
thừa kế từ nó.

� Việc ném một ñối tượng mà không ñược thừa kế
từ lớp này sẽ gây ra lỗi.



Các phương th ức truy ền dữ liệu trong PHPCác phương th ức truy ền dữ liệu trong PHP



Các ñối tượng nh ập dữ liệuCác ñối tượng nh ập dữ liệu

� Cho phép người sử dụng nhập dữ liệu trên trang web. Dữ 
liệu này có thể ñược gửi về server ñể xử lý.

� Người sử dụng nhập dữ liệu thông qua các ñiều khiển 
(controls). Có nhiều loại control:
1. Form

2. Oneline Textbox2. Oneline Textbox

3. Checkbox

4. Radio Button

5. Button

6. Combo box (drop-down menu)

7. Listbox

8. Hộp nhập văn bản nhiều dòng (TextArea)

9. …



Phương th ức truy ền dữ liệuPhương th ức truy ền dữ liệu

� PHP xử lý dữ liệu qua khái niệm form của HTML

� Form có hai thuộc tính quan trọng:
– action=“...”: ðịa chỉ trang web nhận dữ liệu khi form

ñược submit (thường là ñịa chỉ tương ñối)

– method=“...”; Có hai phương thức là Get (mặc ñịnh) và
PostPost

<form name=“” action=“index.php” method = “post”>

<input type=“text” name=“user”>

<input type=“submit” name=“” submit value=”submit”>  

</form>



(tiếp)(tiếp)

�Truyền dữ liệu (biến) qua URL:

– Các biến ñược truyền thành từng cặp 
bi ến=giá_tr ị phân cách bởi dấu &

– Phân cách với ñịa chỉ trang ban ñầu bởi dấu 
hỏi chấm (?)hỏi chấm (?)

Ví dụ: Truyền 3 biến a, b, c có giá trị lần lượt 
là 1, 2, -3 vào trang http://localhost/index.php
qua URL:

http://localhost/ptb2.php?a=1&b=2&c=-3



(tiếp)(tiếp)

� Khi ta Submit 1 form sử dụng phương thức GET, 
dữ liệu ñược truyền qua URL:
– Tên các biến là tên ñối tượng trên form

– Giá trị biến là giá trị NSD nhập vào ñối tượng

– ðể ñọc giá trị các biến trong PHP: Sử dụng mảng $_GET, – ðể ñọc giá trị các biến trong PHP: Sử dụng mảng $_GET, 
các chỉ số là tên biến.

Ví dụ: Trong trang index.php ở trên ñọc các biến 
a, b, c:
$a = $_GET[“a”];

$b = $_GET[“b”];

$c = $_GET[“c”];



(tiếp)(tiếp)

�Truyền dữ liệu qua phương thức Post

– Dữ liệu của Form post ñược truyền trong thân 
của yêu cầu HTTP

– ðể ñọc dữ liệu sử dụng mảng $_POST với các 
chỉ số là tên của ñối tượng trên form gửi ñến.chỉ số là tên của ñối tượng trên form gửi ñến.



Các khái ni ệm nâng caoCác khái ni ệm nâng cao



CookieCookie

� Là một ñoạn dữ liệu ñược truyền ñến browser từ
server

� ðược gửi ngược lại server mỗi khi browser tải
website ñó từ server

� Hàm tạo Cookie:� Hàm tạo Cookie:

function create_cookie ($name,$value) {

$expires = time() + 60*60*24*365;

setcookie($name,$value,$expires)

}



(tiếp)(tiếp)

� Hàm lấy Cookie
function get_cookie ($name)

{

if (isset($_COOKIE[$name]))

{{

return urldecode($_COOKIE[$name]);

}

else 

{

return FALSE;

}

}



(tiếp)(tiếp)

� Xóa một cookie cũng tương tự như tạo một 
cookie nhưng thay giá trị khởi tạo bằng 0

create_cookie(‘tên_cookie’,0);

� Cookie cũng từ ñộng xóa sau khoảng thời gian ñã 
ñược quy ñịnh bởi biến $expiresñược quy ñịnh bởi biến $expires



SessionSession

� Là khoảng thời gian người dùng giao tiếp 
với ứng dụng

�Bắt ñầu từ khi người sử dụng truy cập vào 
ứng dụng lần ñầu tiên cho ñến khi thoát 
khỏi ứng dụng

session_start(); //ph ải ñặt ở trên 

cùng t ất c ả các dòng l ệnh



(tiếp)(tiếp)

�Khởi tạo giá trị cho session

$_SESSION[“tên_session”] = “giá_tr ị”;

� Mỗi session có một ñịnh danh (ID) duy nhất ñược 
tạo ra trên server khi ñược khởi tạo. ðể lấy giá trị 
hiện tại của session_idhiện tại của session_id

$id = session_id();

� Khởi tạo giá trị cho session

$_SESSION[“tên_session”] = “giá_tr ị”;



(tiếp)(tiếp)

�Hủy một session

session_unset(“tên_session”);

�Hủy mọi session 

session_destroy();session_destroy();



Thiết kế Web với Netbean và XamppThiết kế Web với Netbean và Xampp



PHP ProjectPHP Project

�Tạo một project mới



Sources FolderSources Folder

�/opt/lampp/htdocs/coursek50/



ConfigurationConfiguration

�Run as: Local Web Site



THE ENDTHE END



PHP The Third DayPHP The Third Day
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Chương 3: PHP và HTML, CSS, JavaScriptChương 3: PHP và HTML, CSS, JavaScript

�PHP và HTML

�HTML và CSS (tạo giao diện)

�HTML và JavaScript



PHP và HTMLPHP và HTML



HTML FormHTML Form

<form name="myform" method="post" 

action="process.php">

<p>Name <input type="text" name="txtname“ 

/></p>

<p>Job <input type="text" name="txtjob“ <p>Job <input type="text" name="txtjob“ 

/></p>

<p>Gi ới tính <input type="radio" 

name="rdbsex“ value="Nam”/>Nam 

<input type="radio“ name="rdbsex“ value="N ữ" 

tabindex="4" />N ữ </p>



(tiếp)(tiếp)

<p>Quê quán</p>

<select name="selhomeland“>

<option value="Hà N ội" 

selected="selected">Hà N ội</option>

<option value="Hu ế">Hu ế</option><option value="Hu ế">Hu ế</option>

<option value="H ồ Chí Minh">H ồ Chí 

Minh</option>

</select>



(tiếp)(tiếp)

<p>Học v ị</p>

<input type="checkbox" name="ckb[]" 

value="Th ạc s ĩ” />Th ạc s ĩ 

<input type="checkbox" name="ckb[]" <input type="checkbox" name="ckb[]" 

value="Ti ến s ĩ” />Ti ến s ĩ 

<input type="checkbox" name="ckb[]" 

value="Ti ến s ĩ khoa h ọc” />Ti ến s ĩ 

khoa h ọc



(tiếp)(tiếp)

<p>Mô t ả thêm v ề b ản thân</p>

<textarea name="txtdetail" cols="45" 

rows="5" tabindex="9"></textarea>

<p><input type="submit" value="C ập <p><input type="submit" value="C ập 

nhật" tabindex="10" /></p>

</form>



PHP và HTML FormPHP và HTML Form

$name = $_POST["txtname"];

$job = $_POST["txtjob"];

$sex = $_POST["rdbsex"];

$homeland = $_POST["selhomeland"];

$level = "";

foreach ($_POST["ckb"] as $value)

{

$level .= $value."<br />";

}

$detail = $_POST["txtdetail"];



HTML File BrowseHTML File Browse

<form action="upload.php" method="post" 

enctype="multipart/form-data“>

File <input name="myfile” type="file" 

size="30" />size="30" />

<input type="submit" name="submitBtn“ />

</form>



upload.phpupload.php

<?php

$destination_path = getcwd().DIRECTORY_SEPARATOR;

$target_path = $destination_path . basename( 

$_FILES['myfile']['name']);

if (($_FILES["myfile"]["type"] == "image/gif") || 

($_FILES["myfile"]["type"] == "image/jpeg") && ($_FILES["myfile"]["type"] == "image/jpeg") && 

($_FILES["myfile"]["size"] < 5120000) )

{

if(move_uploaded_file($_FILES['myfile']['tmp_name'

], $target_path))

$result = 1;

}

?>



(tiếp)(tiếp)

�Ngoài ra PHP còn có thể chèn vào bất kỳ 
vị trí nào trong file HTML
<?php

if ( ñi ều ki ện)

{{

?>

<form name=“” action=“” method=“”>

</form>

<?php

}

?>



HTML và CSSHTML và CSS



HTMLHTML

� HTML – Hyper Text Markup Language sử dụng các
thẻ (tag) <..> ñể ñịnh dạng dữ liệu

� HTML không phân biệt chữ hoa hay chữ thường và
không ñược trình duyệt báo lỗi cú pháp

� Cấu trúc cơ bản của 1 file html thường có dạng:� Cấu trúc cơ bản của 1 file html thường có dạng:

<html>

<head>...</head>

<body>...</body>

</html>



Thẻ (tag)Thẻ (tag)

� Có nhiều thẻ, mỗi thẻ có 1 tên và mang ý nghĩa 
khác nhau.

� Có 2 loại thẻ: thẻ ñóng và thẻ mở

� Cách viết thẻ:
– Thẻ mở: <tên_thẻ>– Thẻ mở: <tên_thẻ>

Ví dụ: <u>, <p>, <img>…

– Thẻ ñóng tương ứng: </tên_thẻ>

Ví dụ: </u>, </p>

Chú ý: luôn có thẻ mở nhưng có thể không có thẻ ñóng 
tương ứng. Ví dụ: <img> không có thẻ ñóng



Thuộc tính Thuộc tính c ủa của thẻthẻ

� Một thẻ có thể có các thuộc tính nhằm bổ sung 
tác dụng cho thẻ

� Mỗi thuộc tính có tên thuộc tính (tên_TT)

� Viết thẻ có thuộc tính:
<tên_thẻ tên_TT1=“giá_trị1” tên_TT2=“giá_trị2”…><tên_thẻ tên_TT1=“giá_trị1” tên_TT2=“giá_trị2”…>

� Chú ý:
– Có thể thay ñổi thứ tự, số lượng các thuộc tính mà 

không gây ra lỗi cú pháp

– Sự hỗ trợ các thẻ, thuộc tính ở mỗi trình duyệt là khác 
nhau. Chỉ giống nhau ở các thẻ, thuộc tính cơ bản.

– Thẻ ñóng của thẻ có thuộc tính vẫn viết bình thường

(</tên_thẻ>)



Soạn thảo văn bảnSoạn thảo văn bản

� Văn bản ñược soạn thảo như bình thường trong 
các file HTML

� Lưu ý:
– Mọi khoảng trống, dấu xuống dòng trong HTML ñược thể 

hiện trên trang web là 1 khoảng trống duy nhất
– ðể gõ một số ký tự ñặc biệt ta phải sử dụng mã:– ðể gõ một số ký tự ñặc biệt ta phải sử dụng mã:

• Khoảng trống (trong trường hợp muốn có nhiều hơn 1 ký tự 
trống): &nbsp;

• Dấu nhỏ hơn (<) và lớn hơn (>): &lt; &gt;

• Dấu ngoặc kép (“): &quot;

• Ký hiệu : &copy;

• …

� Ghi chú trong HTML:
<!-- Ghi chú -->



(tiếp)(tiếp)

�<head></head>: là phần ñầu của 1
văn bản html, ñịnh nghĩa các thông
tin về tài liệu, bao gồm các thẻ như
<title>,<meta>,<script>, v.v...<title>,<meta>,<script>, v.v...

�<body></body>: là phần thân của
văn bản html, dữ liệu trong phần này
sẽ hiển thị lên browser của người
dùng



Các thẻ thông d ụngCác thẻ thông d ụng

�<table></table>: dùng ñể tạo bảng

�<form></form>: dùng ñể tạo form

�<img>: dùng ñể chèn ảnh

�<a href = “”></a>: dùng ñể chèn liên kết

�<font>...</font>



CSSCSS

�CSS - Cascading Style Sheet: Mẫu quy
ñịnh cách thức thể hiện các thẻ HTML

�Các ñặc ñiểm kỹ thuật của CSS ñược duy
trì bởi W3C

�Giúp tiết kiệm ñược rất nhiều thời gian và
công sức cho việc thiết kế web.

�Có thể ñịnh nghĩa nhiều style vào một thẻ
HTML (Cascading)



Các loại styleCác loại style

�Có 4 loại style:
– Inline Style (Style ñược qui ñịnh trong 1 thẻ 

HTML cụ thể)

– Internal Style (Style ñược qui ñịnh trong phần 
<HEAD> của 1 trang HTML )<HEAD> của 1 trang HTML )

– External Style (style ñược qui ñịnh trong file 
.CSS ngoài)

– Browser Default (thiết lập mặc ñịnh của trình 
duyệt)

�Thứ tự ưu tiên: Mức ưu tiên giảm dần từ 
trên xuống



Cách chèn CSSCách chèn CSS

�ðặt trong <head>…</head>

�Với Internal style:
<style type=“text/css”>

<! --<! --

Nội dung ñịnh ngh ĩa style

-->

</style>



Cách chèn CSS (tt)Cách chèn CSS (tt)

�Với External style:

– ðịnh nghĩa style trong file riêng (thường có 
ñuôi .CSS)

– Nhúng file CSS ñã ñịnh nghĩa vào trang web:
<link href=“ ñịa ch ỉ file" <link href=“ ñịa ch ỉ file" 

rel="stylesheet" type="text/css">

�Với Inline style:

<tên_th ẻ style=“tt1:gt1;tt2:gt2;…”>



Chú ýChú ý

�CSS phân biệt chữ hoa chữ thường

�ðể ghi chú trong style chúng ta sử
dụng

/*/*

ñoạn ghi chú

*/



Khai báo CSSKhai báo CSS

selector {

Property1: Value1; 

Property2 : Value2;Property2 : Value2;

}



Áp dụng cho th ẻ cụ thểÁp dụng cho th ẻ cụ thể

�Trường hợp 1 thẻ
p {

color: red;

}

�Trường hợp nhiều thẻ
h1,h2,h3,h4,h5,h6{

font-family:arial;

}



Tạo lớpTạo lớp

� Gắn với thẻ cụ thể: ðặt selector là 
tên_th ẻ.tên_l ớp
p.loai1{

color:red;

}

p.loai2{p.loai2{

color:blue;

}

� Không gắn với thẻ cụ thể: bỏ phần tên_thẻ ñi, 
giữ lại dấu chấm:
.loai3{

color:green;

}



Sử dụng lớpSử dụng lớp

�ðặt thuộc tính class của thẻ = “tên_lớp”
<tên_th ẻ class=“tên_l ớp”>

�Ví dụ:
<p class=“loai1”> ðoạn này màu ñỏ</p><p class=“loai1”> ðoạn này màu ñỏ</p>

<h1 class=“loai2”>Style không có hi ệu 

l ực</h1>

<h2 class=“loai3”>Tiêu ñề màu xanh</h3>



Tạo ñịnh Tạo ñịnh danhdanh

� Tương tự như class. Thay dấu chấm (.) thành dấu 
thăng (#).

� Cho thẻ cụ thể: tên_th ẻ#ñịnh_danh{…}

� Tổng quát: #ñịnh_danh{…}

p#doan1{p#doan1{

color:red;

}

#loai2{

color:blue;

}



Sử dụng ñịnh danhSử dụng ñịnh danh

�Mỗi ñịnh danh là duy nhất trên trang

�ðặt thuộc tính id của thẻ =  ñịnh_danh

<tên_th ẻ id=“ ñịnh_danh”>

<p id=“doan1”> ðoạn này màu ñỏ</p>

<h1 id=“loai2”>Tiêu ñề xanh</h1>



HTML và JavaScriptHTML và JavaScript



JavaScriptJavaScript

� JS là ngôn ngữ kịch bản, ñược nhúng hoặc 
tích hợp vào tệp tin HTML

�Nếu ñược trình duyệt hỗ trợ, JS sẽ ñược 
thực thi

� JS ñược thông dịch trong trang HTML sau 
khi toàn bộ trang ñược load nhưng trước 
khi trang ñược hiển thị

� JavaScript ñược hãng Sun Microsystems 
phát triển từ Livescript của Netscape



Chèn Javascript vào HTMLChèn Javascript vào HTML

� Sử dụng thẻ SCRIPT:
<script language="JavaScript">

<!--

JavaScript statements;

//-->

</script>

� Sử dụng một file JavaScript ở ngoài 
<script language="JavaScript" src="filename.js">

</script>

� Sử dụng các biểu thức JavaScript trong các giá trị 
thuộc tính của thẻ



Các sự kiện JS hỗ trợ trong HTMLCác sự kiện JS hỗ trợ trong HTML

• onClick
• onChange
• onFocus
• onBlur

• onMouseOut
• onLoad
• onSubmit
• onMouseDown

�ðặt bộ lắng nghe sự kiện

<tên_th ẻ tên_s ự_ki ện=“tên_l ệnh;”>

• onBlur
• onMouseOver

• onMouseDown
• onMouseUp



Các ñối tượng trong trình duy ệtCác ñối tượng trong trình duy ệt

�Trình duyệt ñưa ra một số ñối tượng có 
thể ñược truy xuất bởi JavaScript



HTML DOMHTML DOM

� Là một chuẩn ñược ñưa ra bởi W3C, ñịnh 
nghĩa các truy xuất ñến các văn bản như 
HTML

�Tài liệu tra cứu về HTML DOM có thể xem 
rất chi tiết tại ñịa chỉ sau:

http://www.w3schools.com/js/js_obj_html
dom.asp



Website h ỗ trợ CSS, HMTL và PHPWebsite h ỗ trợ CSS, HMTL và PHP

�http://www.w3schools.com/

�http://vn.php.net

�http://www.javascriptkit.com

�http://www.dynamicdrive.com�http://www.dynamicdrive.com

�http://www.javascriptbank.com

�http://www.dhtmlcentral.com



THE ENDTHE END



PHP The Fourth DayPHP The Fourth Day
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Chương 3: PHP và MySQLChương 3: PHP và MySQL

1. Các bước truy cập CSDL

2. SQL Injection



Các bước truy c ập cơ sở dữ liệuCác bước truy c ập cơ sở dữ liệu



Tạo kết nối ñến Database ServerTạo kết nối ñến Database Server

$biến_kết_nối = 
mysql_connect(“máy_chủ”,“tên”,“mật_khẩu”) 
or die(“Không kết nối ñược”);

� Hàm die(“Chu ỗi”) : ðưa ra thông báo và kết 
thúc. thúc. 

� Với cách viết trên, die chỉ thực hiện khi lệnh 
trước nó không thành công

$cnn = 

mysql_connect(“localhost”,”coursek50”,”123

456”);



Lựa chọn cơ sở dữ liệuLựa chọn cơ sở dữ liệu

mysql_select_db(“Tên CSDL”) 
or die (“Chưa có CSDL”);

mysql_select_db(“coursek50”);mysql_select_db(“coursek50”);



Viết truy v ấnViết truy v ấn

$biến = mysql_query(“Lệnh SQL”)
or die(“Không thực hiện ñược SQL”);

$sql = mysql_query(“Select * From $sql = mysql_query(“Select * From 

account Where username = ‘coursek50’ 

”);



Các hàm h ỗ trợCác hàm h ỗ trợ

�mysql_affected_rows(): Số bản ghi bị tác 
ñộng bởi lệnh mysql_query liền trước

�mysql_num_rows(): Kết quả số bản ghi 
của câu lệnh mysql_query

�mysql_error(): Thông báo lỗi (nếu có)

�mysql_errno(): Mã lỗi



Các hàm x ử lý kết quảCác hàm x ử lý kết quả

�mysql_fetch_array($sql): trả về một dòng 
bản ghi dưới dạng một mảng với chỉ mục 
dạng số hoặc tên của trường.

�mysql_fetch_row($sql): trả về kết quả là 
một mảng có thứ tự (bắt ñầu từ 0)

�mysql_fetch_assoc($sql): trả về kết quả là 
một mảng ñược ñánh chỉ số bằng tên

Tham khảo tại: http://vn2.php.net/mysql



SQL InjuctionSQL Injuction



Thế nào là SQL InjectionThế nào là SQL Injection

� Là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn 
công thi hành các câu lệnh truy vấn SQL 
bất hợp pháp

�Bằng cách lợi dụng lỗ hổng trong việc 
kiểm tra dữ liệu nhập trong các ứng dụng 
web



Ví dụVí dụ

$sql=mysql_query(“Select * From 

account Where username = ‘$user’ And 

password = ‘$pass’”)

�Nếu như User nhập biến User là: “OR 1 OR 
user=“ thì câu lệnh SQL sẽ là:
SELECT * FROM users WHERE user = "" OR 1 

OR user="" AND password = "$password“

� Và kết quả trả về sẽ là toàn bộ user trong cơ sở 
dữ liệu



(tiếp)(tiếp)

$sql=“Insert Into table_name 

Values(‘$val1’,’$val2’,’$val3’)”;

�Nếu như các biến val1 thành như sau:

‘ + (Select Top 1 Fieldname From ‘ + (Select Top 1 Fieldname From 

TableName) +’

� Insert Into TableName Values(‘’ + 

Select Top 1 FieldName From 

TableName)+ ‘’,’$val2,’$val3’)



Cách phòng tránhCách phòng tránh

�SQL Injection khai thác những bất cẩn của 
các lập trình viên phát triển ứng dụng web 
khi xử lý dữ liệu nhập vào

�Tùy vào môi trường và cách cấu hình hệ 
thống mà tác hại là nặng hay nhẹ



(tiếp)(tiếp)

�Kiểm soát chặt chẽ dữ liệu nhập vào

– Giới hạn chiều dài của chuỗi nhập liệu

– Xây dựng hàm thay thế dấu 1 nháy ñơn bằng 
2 dấu nháy ñơn

– Xây dựng hàm loại bỏ một số kí tự và từ khóa – Xây dựng hàm loại bỏ một số kí tự và từ khóa 
nguy hiểm

– Dùng hàm addslashes ñể thêm “\” vào trước 
chuỗi nhập vào



Ví dụVí dụ

�Hàm length ñể giới hạn ñộ dài

�Hàm thay thế ‘ thành ‘‘
function replace($input)

{ 

$output = str_replace("'","''",$input);  

return $output;

}



(tiếp)(tiếp)

�Hàm loại bỏ các kí tự không mong muốn

function killchar($input)

{
$len = strlen($input);$len = strlen($input);

$char = array("select","drop",";","--

","insert","delete","xp_");  

$output = str_replace($char,"",$input);

return $output;

}



Lập trình AJAXLập trình AJAX



Giới thi ệuGiới thi ệu

�AJAX = Asynchronous JavaScript And XML
�AJAX không phải là ngôn ngữ mới mà là 

một cách mới sử dụng các ngôn ngữ ñã 
có.

�AJAX giúp ta tạo các trang web nhanh 
hơn, tiện lợi hơn, thân thiện hơn khi sử 

�AJAX giúp ta tạo các trang web nhanh 
hơn, tiện lợi hơn, thân thiện hơn khi sử 
dụng.

�AJAX là tập hợp của nhiều công nghệ với 
thế mạnh của riêng mình ñể tạo thành 
một sức mạnh mới



ðặc ñiểm AJAXðặc ñiểm AJAX

� Là công nghệ của web browser. ðộc lập 
với web server.

�Sử dụng JavaScript ñể gửi và nhận dữ liệu 
giữa client và server.

�AJAX dựa trên:�AJAX dựa trên:
– JavaScript

– XML

– HTML

– CSS

�AJAX sử dụng XML và HTTP Request



So sánhSo sánh

Click –Wait-And-Refresh

Ajax based



Truy xu ất dữ liệu từ server trong JavaScriptTruy xu ất dữ liệu từ server trong JavaScript

�Với IE6: sử dụng Msxml2.XMLHTTP:
XMLHttp = 

new ActiveXObject(" Msxml2.XMLHTTP")

�Với IE5.6: sử dụng Microsoft.XMLHTTP
XMLHttp =

new ActiveXObject(" Microsoft.XMLHTTP ")

�Với trình duyệt khác: XMLHttpRequest
XMLHttp=new XMLHttpRequest ()



Mã lệnh tổng quátMã lệnh tổng quát

function GetXMLHttpObject(){

var oXMLHttp= null

try {

oXMLHttp= new ActiveXObject("Msxml2.XMLHttp")

}

catch(e ){

try {try {

oXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp")

}

catch (e){}

}

if (oXMLHttp== null )

oXMLHttp= new XMLHttpRequest()

return oXMLHttp;

}



ðối tượng XMLHttpRequestðối tượng XMLHttpRequest

�Các phương thức
– open(“method,”url”) : Thiết lập yêu cầu ñến 

server (ñịa chỉ trang cần kết nối ñến)

– send(content) : Gửi yêu cầu ñến server.

– abort() : Hủy yêu cầu hiện tại– abort() : Hủy yêu cầu hiện tại

�Các thuộc tính
– readyState : Trạng thái hiện tại của ñối tượng.

– onreadystatechange : Bộ xử lý sự kiện cho một 
sự kiện phát sinh khi có thay ñổi trạng thái

– responseText : Chuỗi dữ liệu trả về.



(tiếp)(tiếp)

� responseXML Response trả về từ server 
dưới dạng XML. ðối tượng này có thể ñược 
phân tách và khảo sát như một ñối tượng 
tài liệu DOM.

� status Mã trạng thái HTTP từ server 
(chẳng hạn 200 nếu không có lỗi, 404 cho 
lỗi Not Found, …).

� statusText Thông ñiệp của mã trạng thái 
HTTP (chẳng hạn OK hay Not Found, …)



Thuộc tính readyStateThuộc tính readyState

� readyState=0 : Chưa khởi tạo: sau khi tạo ñối 
tượng XMLHttpRequest nhưng chưa gọi open().

� readyState=1 : Vừa khởi tạo: sau khi gọi open() 
nhưng chưa gọi send().

� readyState=2 : Vừa gửi ñi: ngay sau khi gọi � readyState=2 : Vừa gửi ñi: ngay sau khi gọi 
send().

� readyState=3 : ðang xử lý: sau khi kết nối ñến 
server nhưng server chưa trả lời.

� readyState=4 : Xong: sau khi server tính toán 
xong, dữ liệu ñã gửi về xong.



Quá trình t ương tácQuá trình t ương tác

1. Một event client-side gây ra 1 sự kiện –
Ajax event. Bất kỳ một tác ñộng nào 
cũng có thể gây ra Ajax event

<input type="text" id="email" 

name="email" onblur =

"validateEmail()";>



(tiếp)(tiếp)

2. Một thể hiện của XMLHttpRequest ñược 
tạo ra: 

– dùng phương thức open()

– tạo lời gọi hàm

– ñịa chỉ URL ñược thiết lập cùng với phương 
thức Http ñược yêu cầu

– request ñược tạo ra qua việc gọi send()



(tiếp)(tiếp)

var xmlHttp;

function validateEmail() {

var email = document.getElementById("email");

var url = "validate?email=" + escape(email.value);

if (window.ActiveXObject) {

xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

else if (window.XMLHttpRequest) {

xmlHttp = new XMLHttpRequest();

}

xmlHttp.open("GET", url);

xmlHttp.onreadystatechange = callback;

xmlHttp.send(null);

}



(tiếp)(tiếp)

3. Một request ñược tạo và gửi ñến server

4. Server xử lý yêu cầu (truy cập cơ sở dữ 
liệu, tác vụ hệ thống...)

5. Response ñược trả về cho trình duyệt (xử 5. Response ñược trả về cho trình duyệt (xử 
lý ở dạng text/xml)

header('Content-Type: text/xml');



(tiếp)(tiếp)

6. Cấu hình XMLHttpRequest ñể gọi hàm 
callback() khi kết quả xử lý ñược trả về

function callback() {

if (xmlHttp.readyState == 4) {if (xmlHttp.readyState == 4) {

if (xmlHttp.status == 200) {

//do something interesting here

}

}

}



PHP The First LessonPHP The First Lesson

Hanoi University of Science and TechnologyHanoi University of Science and Technology

(hust.edu.vn)(hust.edu.vn)



Chương 1: Tổng quan thi ết kế WebChương 1: Tổng quan thi ết kế Web

�Nhắc lại một số khái niệm

�Phân loại website

�Một số bước chính trong phát triển website

�Giới thiệu và hướng dẫn cài ñặt các phần�Giới thiệu và hướng dẫn cài ñặt các phần
mềm hỗ trợ xây dựng website

�Viết trang PHP ñầu tiên và ñưa lên mạng



Nhắc lại một số khái ni ệmNhắc lại một số khái ni ệm



Một số khái ni ệm cần thi ếtMột số khái ni ệm cần thi ết

� Domain Name
– Là tên ñược gắn với một ñịa chỉ IP

– Máy chủ DNS sẽ thực hiện việc gắn (ánh xạ) khi có yêu
cầu truy cập

– Được chia làm nhiều cấp, phân biệt bởi dấu chấm

– Ví dụ: hpcc.hut.edu.vn gắn với 202.191.56.49

• vn: Việt Nam (cấp 1)

• edu: Tổ chức giáo dục (cấp 2)

• hut: Tên cơ quan (cấp 3)

• hpcc: Đơn vị trong cơ quan (cấp 4)

- Đặc biệt: tên localhost ñược gắn với 127.0.0.1



(tiếp)(tiếp)

� Máy chủ
– Là máy chuyên cung cấp tài nguyên, dịch vụ cho các

máy tính khác

– Thường ñược cài ñặt các phần mềm chuyên dụng ñể có
khả năng cung cấp

– Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều mục ñích.– Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều mục ñích.
Tên máy chủ thường gắn với mục ñích sử dụng. Ví dụ:

• File server

• Application server

• Mail server

• Web server

– Trên thực tế, máy chủ có cầu hình khá cao, với khả năng
hoạt ñộng ổn ñịnh



(tiếp)(tiếp)

�Máy khách
– Máy khai thác dịch vụ của máy chủ

– Với mỗi dịch vụ thường có các phần mềm
chuyên biệt ñể khai thác

– Một máy tính có thể vừa là client vừa là server– Một máy tính có thể vừa là client vừa là server

– Một máy tính có thể khai thác dịch vụ của
chính nó



(tiếp)(tiếp)

� Cổng dịch vụ
– Là một số thuộc vào khoảng 0-65535, dùng ñể xác ñịnh

dịch vụ của máy chủ

– Hai dịch vụ khác nhau sẽ chiếm các cổng khác nhau

– Mỗi dịch vụ thường chiếm các cổng xác ñịnh. Ví dụ theo
mặc ñịnh sẽ là:

• HTTP: 80

• FTP: 21

• SSH: 22

• DNS: 53

• SMTP: 25

• POP3: 110



(tiếp)(tiếp)

� Chuỗi ñịnh vị tài nguyên (URL – Uniform 
Resource Locator)
– Tài nguyên: file trên mạng

– Xác ñịnh vị trí và cách khai thác các file

– Cấu trúc: giao_thức://ñịa_chỉ_máy (hoặc – Cấu trúc: giao_thức://ñịa_chỉ_máy (hoặc 
IP)/ñường_dẫn/tên_file

– VD: http://www.hut.edu.vn/content/index.php

– Trong trường hợp mặc ñịnh, nhiều thành phần có thể
bỏ qua:

• Giao thức, cổng: ñược trình duyệt mặc ñịnh

• Tên file: ñược máy chủ ñặt mặc ñịnh



(tiếp)(tiếp)

� Web page
– Là một trang nội dung, có thể ñược viết bằng nhiều ngôn ngữ

khác nhau nhưng có kết quả trả về client là HTML

� Website
– Tập hợp các web page có nội dung thống nhất phục vụ cho

một mục ñích nào ñó

� WWW (World Wide Web)� WWW (World Wide Web)
– Tập hợp các website trên mạng Internet

� Web Server
– Là máy phục vụ web (chạy trên máy chủ)
– Một số phần mềm web server chuyên dụng như: Apache (open

source) hoặc Internet Information Services – IIS (Microsoft)

� Web Browser
– Phần mềm chạy trên client ñể khai thác dịch vụ web như:

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome...



Phân lo ại websitePhân lo ại website



Phân lo ại websitePhân lo ại website

�Dựa vào công nghệ phát triển, có 2 loại:
– Web tĩnh:

• Dễ phát triển

• Tương tác yếu

• Sử dụng HTML• Sử dụng HTML

• Công cụ trực quan

– Web ñộng:
• Khó phát triển hơn

• Tương tác mạnh

• Sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau

• Thao tác bằng tay ñể viết nhiều mã lệnh



(tiếp)(tiếp)

Web 
ServerURL yêu cầu

URL yêu cầu

HTML

HTML

Network

� Web tĩnh

– Mọi người sử dụng nhận ñược kết quả giống
nhau.

– Trang web ñược viết bằng HTML, chỉ thay ñổi khi
có sự thay ñổi của người xây dựng

– Khả năng tương tác yếu

– Webserver hoạt ñộng giống 1 file server.

HTML

Client



(tiếp)(tiếp)

Web 
Server

URL yêu cầu

URL yêu cầu

HTML

HTML

Network Biên d ịch,
Thực thi Trang web động

� Web ñộng

– Mỗi người sử dụng có thể nhận ñược nội dung
khác nhau phụ thuộc vào kết quả chạy
chương trình.

– Trang web viết bằng HTML + Ngôn ngữ lập
trình phía server. Có thể ñược thay ñổi bởi
người sử dụng

– Khả năng tương tác mạnh

HTML

Client



(tiếp)(tiếp)

� Một số công nghệ viết web ñộng
– Động phía Client:

• JavaScript, VBScript ñược chạy ở client.

• Applet

• Flash

– Động phía Server:
• Common Gateway Interface (CGI)• Common Gateway Interface (CGI)

• Java Server Pages (JSP)

• ASP: Microsoft
– Viết bằng VBScript, JavaScript chạy phía server.

– Sử dụng web server IIS.

• PHP: Mã nguồn mở

– Ngôn ngữ lập trình PHP, chạy phía server.

– Webserver: Apache, IIS

– Bộ biên dịch: PHP

• Perl



Một số bước chính trong phát Một số bước chính trong phát 
tri ển websitetri ển websitetri ển websitetri ển website



Một số bước chính trong phát tri ển websiteMột số bước chính trong phát tri ển website

�Phân tích và thiết kế hệ thống
– Đặc tả

– Phân tích

– Thiết kế

– Lập trình

– Kiểm thử



(tiếp)(tiếp)

�Một số chú ý
– Đặc tả: Website ñể làm gì? Ai dùng? Trình ñộ

người dùng? Bố cục? Nội dung? Hình ảnh? v.v..

– Phân tích: Mối liên quan giữa các nội dung?
Thứ tự các nội dung? (kịch bản website)Thứ tự các nội dung? (kịch bản website)

– Thiết kế: Sơ ñồ cấu trúc website, giao diện,
tĩnh hay ñộng, CSDL, nội dung từng trang, liên
kết giữa các trang v.v..

– Xây dựng: cấu trúc thư mục, các module dùng
chung, v.v..



(tiếp)(tiếp)

�Kiểm thử
– Kiểm tra trên nhiều trình duyệt

– Kiểm tra trên nhiều loại mạng

– Kiểm tra tốc ñộ trên các loại ñường truyền

– Kiểm tra các liên kết

– Thử các lỗi bảo mật

– v.v..



Các phần mềm hỗ trợ xây Các phần mềm hỗ trợ xây 
dựng websitedựng websitedựng websitedựng website



Các phần mềm nền tảng xây d ựng websiteCác phần mềm nền tảng xây d ựng website

�Operating System: Linux

�Web Server: Apache

�Database Server: MySQL

� Interpreter: PHP



Các phần mềm hỗ trợCác phần mềm hỗ trợ

�Server Suites: LAMPP,XAMPP, EasyPHP...

� Integrated Development Environment
– NetBean, Eclipse, Dreamweaver...

�Database�Database
– MySQL Administrator Tool

– MySQL Query Browser



(tiếp)(tiếp)

�XAMPP
– Download từ website: 
http://www.apachefriends.org/en/xampp-

linux.html

hoặc:hoặc:

http://hpcc.hut.edu.vn/coursesk51/setups/ 

xampp-win32-1.7.1-installer.exe

– Cài ñặt XAMPP: vào Terminal, gõ: tar xvfz

xampp-linux-1.7.1.tar.gz -C /opt

– Chú ý:
• Có thể xảy ra xung ñột giữa MySQL ñược cài sẵn (từ

trước) và MySQL của XAMPP



(tiếp)(tiếp)

�NetBean
– Download từ website: 
http://dlc.sun.com/netbeans/6.5/beta/

hoặc:

http://hpcc.hut.edu.vn/coursesk51/setuhttp://hpcc.hut.edu.vn/coursesk51/setu

ps/netbeans-6.5-ml-linux.sh

– Cài ñặt: mở Terminal, gõ sh netbeans-

6.5beta-linux.sh 

– Khởi ñộng NetBean từ màn hình Desktop



(tiếp)(tiếp)

�MySQL
– Download từ website: 

http://dev.mysql.com/downloads/gui-

tools/5.0.html

– Tiến hành cài ñặt thông qua cửa sổ dòng lệnh – Tiến hành cài ñặt thông qua cửa sổ dòng lệnh 
Terminal

– Truy cập cơ sở dữ liệu thông qua MySQL 
Administrator với username và password mà 
hệ thống cung cấp



How to write 1How to write 1 stst PHP PagePHP Page



Viết chương trình PHP đầu tiênViết chương trình PHP đầu tiên

� Cài ñặt Xampp:
– Download gói cài ñặt theo ñường dẫn

(ở phần trước)
– Khởi ñộng xampp bằng quyền root
– Chuyển sang người dùng Root:– Chuyển sang người dùng Root:
#sudo su
– Khởi ñộng Xampp:
/opt/lampp/lampp start



(tiếp)(tiếp)

� Sử dụng Nano hoặc Gedit ñể viết file php với những dòng 
lệnh sau:

<?php

$a = “PHP is so easy !”;

echo $a;

?>?>

� Lưu lại file vừa viết thành: index.php

� Copy vào thư mục /opt/lampp/htdoc/coursek51/

� Chạy PHP từ web browser:
http://localhost/coursek51



Chương 2: Làm quen v ới PHPChương 2: Làm quen v ới PHP

�Tổng quan

�Cú pháp ngôn ngữ

�Cấu trúc ñiều khiển

� Lập trình hướng ñối tượng� Lập trình hướng ñối tượng

�Phương thức truyền dữ liệu

�Các khái niệm nâng cao



Tổng quan v ề PHPTổng quan v ề PHP



Tổng quan v ề PHPTổng quan v ề PHP

�PHP: viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext
Preprocessor”

� Là ngôn ngữ lập trình ñể viết các trang
web ñộng chạy trên server

�Bộ biên dịch PHP là phần mềm mã nguồn
mở, có thể chạy cùng với các web server
như Apache, IIS,…

�Thường kết hợp với hệ quản trị CSDL
MySQL



(tiếp)(tiếp)

�Có khả năng hướng ñối tượng

�Thông dịch

�Phân biệt chữ hoa và chữ thường

�Mỗi lệnh kết thúc bởi chấm phảy (;)



Cú pháp ngôn ng ữ PHPCú pháp ngôn ng ữ PHP



Cú pháp ngôn ng ữ PHPCú pháp ngôn ng ữ PHP

�Chú thích trong PHP
– // hoặc # ñể bắt ñầu một dòng chú thích.

– /* … */ ñể bắt ñầu một ñoạn chú thích

<?php

#Đây là chú thích

//Đây là chú thích

/*Đây là chú thích 1

Đây là chú thích 2

/*

?>



(tiếp)(tiếp)

�Biến
– Phân biệt chữ hoa, chữ thường

– Bắt ñầu bằng dấu $, tiếp ngay sau $ là tên biến

$a = 5; $A = 10;

– Tên biến bao gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch nối
dưới (_) và phải bắt ñầu bằng chữ cái hoặc (_)

$a_1 = “Hello”; //hợp lệ

$5b = 10; //không hợp lệ

$trung-tam = “HPCC” //Không hợp lệ



(tiếp)(tiếp)

– Không cần khai báo trước (ñược tự ñộng khai
báo vào lần gán giá trị ñầu tiên)

– Việc sử dụng biến chưa khởi tạo sẽ gây lỗi

– Cho phép sử dụng giá trị của biến làm tên biến
kháckhác

if($a<10) //không hợp lệ khi chưa khởi tạo $a

$a = “temp”;

$$a = 5; //tương ñương $temp = 5;



(tiếp)(tiếp)

� PHP hỗ trợ 4 kiểu dữ liệu

– Số:

• Số nguyên: -231 ñến 231 – 1

+ Hệ thập phân: $a = 16;

+ Hệ 16 (hexa): $a=0x10;

• Số thực: từ 1.7E-308 ñến 1.7E+308

+ Biểu diễn: $a = 0.017;+ Biểu diễn: $a = 0.017;

+ Dạng khoa học: $a = 17.0E-03

– Chuỗi:

• Giới hạn bởi nháy ñơn (‘) và kép (“)

• Chuỗi ñặt trong dấu nháy kép bị thay thế và xử lý ký tự thoát còn
nháy ñơn thì không. VD:

$a = “Hello”;

$b = “$a World” //tương ñương $b = “Hello World”

$c = ‘$a World’ //tương ñương $c = ‘$a World’ (không thay ñổi)



(tiếp)(tiếp)

�Chuỗi (tiếp)
– Để làm rõ các biến trong chuỗi, cần bao biến

vào giữa cặp ngoặc nhọn { }

– Biến mảng, biến biến, biến trong tên có dấu
gạch nối hoặc dấu chấm khi viết trong chuỗi bắtgạch nối hoặc dấu chấm khi viết trong chuỗi bắt
buộc phải bao lại

$a = “He”;

$b = “ $allo”; //l ỗi vì PHP hi ểu là $allo

$c_1 = “{$a}llo”; // ñúng ($c_1 = “Hello”)

$d = “{$c_1} World”; // $d = “Hello World”



(tiếp)(tiếp)

�Chuỗi (tiếp)
– Ký tự thoát (\): ñược sử dụng ñể viết các ký tự

ñặc biệt trong chuỗi

Cần có chu ỗi: He said:”PHP is good”!

�$a = “He said: \“PHP is good\”!”;

– Một số ký tự buộc phải sử dụng ký tự thoát như
$,\, “,… ngoài ra còn:
• \n: xuống dòng

• \r: trở về ñầu dòng

• \t: dấu tab



(tiếp)(tiếp)

�Kiểu logic
– Có hai trạng thái là true và false

function status ($in)

{

if ($in<5) return true;

else return false;

}

//giá trị trả về của hàm status(…) sẽ có giá trị
thuộc kiểu logic



(tiếp)(tiếp)

�Kiểu mảng
– Cho phép chứa nhiều giá trị dữ liệu ñược ñánh

chỉ mục bằng số hay chuỗi

– Để truy cập vào 1 phần tử, ñặt chỉ số trong [ ]

– Có thể sử dụng chỉ số không liên tiếp– Có thể sử dụng chỉ số không liên tiếp

– Có thể thêm phần tử vào cuối mảng bằng cách
bỏ chỉ số

$a[0] = “Xin”;

$a[] = “Chào”; //$a[1] = “Chào”



(tiếp)(tiếp)

�Kiểu mảng (tiếp)
– Chỉ số chuỗi

$a [“ho”] = “Nguyen”;

$a [“ten”] = “Mai”;

– Mảng nhiều chiều (so phan tu cua mang)
• Được coi là mảng của mảng

$a[0][0] = “STT”;

$a[0][1] = “1”;

$a[1][0] = “Ho ten”;

$a[1][1] = “Nguyen Van A”;



(tiếp)(tiếp)

� Kiểu mảng (tiếp)
– Khởi tạo mảng bằng hàm array()

• Chỉ số mặc ñịnh
$a=array(“xin”, “chào”, “b ạn”);

/*t ương ñương v ới

$a[]=“xin” ;$a[]=“xin” ;

$a[]=“chào”;

$a[]=“b ạn”;*/

• Chỉ số mặc ñịnh với chỉ số ñầu khác 0

$a=array(5=>“xin”, “chào”, “b ạn”); //phantu 5,6,7

/*t ương ñương v ới

$a[5]=“xin”;

$a[]=“chào”;

$a[]=“b ạn”;*/



(tiếp)(tiếp)

� Khởi tạo mảng bằng hàm array() (tiếp)
– Chỉ số chuỗi:

$a=array(“ten”=>”H ồng”, “mau”=>” Đỏ”);

/*T ương ñương v ới:

$a[“ten”] = “Hồng” ;$a[“ten”] = “Hồng” ;

$a[“mau”] = “ Đỏ”;*/

– Mảng nhiều chiều:

$a = array(

array(“TT”, “H ọ tên”),

array(1,”Nguy ễn Văn A”)

);



(tiếp)(tiếp)

� Ép kiểu và kiểm tra kiểu

– Sử dụng cú pháp tương
tự C/C++

$a = “123abc”;

$so = (int) $a;

$kytu = (string) $a;

Ký hiệu Ý nghĩa kiểu

(int), (integer) Số nguyên

(real), (double), 

(float)
Số thập phân

$kytu = (string) $a;

– Kiểm tra kiểu:

Gettype(),is_bool(),is

_long(),...

(string) Chuỗi

(array) Mảng

(object) Đối tượng

(bool), (boolean) Logic

(unset)
NULL, tương tự 
như gọi unset()



(tiếp)(tiếp)

�Toán tử
– Kiểu số: 

• Kết hợp: +, -, *, /, %

• Tăng giảm: ++, --

VD: $a++; $a -- ; ++$a; -- $a;VD: $a++; $a -- ; ++$a; -- $a;

– Chuỗi: Toán tử chấm (.)

– Logic: AND (&&), OR (||), XOR, !

– Gán: =, +=, -=, *=, /=, %=, &=,^=,.=

– So sánh: ==, !=, <, >, <=, >=

– Cấp phát: new A();



Các cấu trúc điều khi ểnCác cấu trúc điều khi ển



Câu lệnh rẽ nhánh Câu lệnh rẽ nhánh IfIf

if (BTLG)

các_l ệnh1;

if (BTLG)

if (BTLG1)

l ệnh1;

elseif (BTLG2)

l ệnh2;
các_l ệnh1;

else

các_l ệnh2;

l ệnh2;

elseif (BTLG3)

l ệnh3;

else

các_l ệnh_khác;

$bi ến= BTLG?Giá_tr ị1: Giá_tr ị2



switch

switch ($bi ến){

case (giá_tr ị1):

các_l ệnh1;

case (giá_tr ị2):case (giá_tr ị2):

các_l ệnh2;

default :

các_l ệnh_khác;

}



Lặp không xác định While...do

while (BTLG)

{

các l ệnh;

do {

các_l ệnh

} while (BTLG);các l ệnh;

}

} while (BTLG);



Lặp xác định for

for (l ệnh_kh ởi_t ạo; BTLG; l ệnh2){

các_l ệnh;

}

foreach ($bi ến_mảng as $giá_tr ị){foreach ($bi ến_mảng as $giá_tr ị){

l ệnh;

}

foreach ($bi ến_mảng as $khoá=>$giá_tr ị){

l ệnh;

}



Break và Continue

�Break : Kết thúc khối lệnh for , while , do-

while hoặc switch

�Continue : bỏ qua phần ở sau continue �Continue : bỏ qua phần ở sau continue 
trong vòng lặp, chuyển sang vòng lặp 
tiếp.



Hàm tự tạo function

�Khái báo hàm

function tên_hàm(ts1, ts2,…, tsn) {

//các l ệnh trong thân hàm

}

�Để trả ra giá trị cho hàm ta sử dụng lệnh 
return bi ểu_th ức;

�Để thoát khỏi hàm:
– sử dụng return

– hoặc exit ;

}



Hàm tự tạo (tt)

�Gọi hàm:

tên_hàm(gt1,gt2, …,gtn);

�Chú ý:
– Nếu hàm không có tham số, khi khai báo hàm, – Nếu hàm không có tham số, khi khai báo hàm, 

gọi hàm vẫn phải giữ lại ()

– Để khai báo hàm với các tham số mặc ñịnh, 
khi khai báo ta ñưa ngay giá trị tham số vào.

function tên_hàm(ts1=gt1,ts2=gt2, …)



Phạm vi bi ến

� Phạm vi biến là phạm vi ở ñó biến xác ñịnh. 
Trong PHP, biến có 3 phạm vi:
– Local variables - Biến cục bộ: 

• Khởi tạo trong hàm

• Có tác dụng từ khi khởi tạo ñến hết hàm.

– Global variables - Biến toàn cục: 

• Khởi tạo ở ngoài hàm

• Có tác dụng từ khi khởi tạo ñến hết file trừ ở trong hàm.

• Để ñưa 1 biến toàn cục vào trong hàm, sử dụng khai báo 
global $bi ến1, $bi ến2,…; $_GLOBAL[’bi ến’]=“giá tr ị”

– Super Global Variables: Siêu toàn cục: Một số biến có 
sẵn của PHP: $_SERVER, $_SESSION...



Biến t ĩnh

�Khai báo trong hàm

�Giá trị ñược lưu trữ qua nhiều lần gọi hàm

�Chỉ ñược khởi tạo ở lần khai báo ñầu tiên

�Để khai báo:�Để khai báo:

static $bi ến_t ĩnh=giátr ị;



Hằng số

�Khai báo: define (“tên_bi ến”,giá_tr ị)

�Kiểm tra tồn tại hằng số bằng cú pháp:�Kiểm tra tồn tại hằng số bằng cú pháp:

defined(“tên_bi ến”)



Chèn file

� include ( “ñịa_ch ỉ_file ”);

� require ( “ñịa_ch ỉ_file ”);

� include_once ( “ñịa_ch ỉ_file ”);

� require_once ( “ñịa_ch ỉ_file ”);



The End of First DayThe End of First Day
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Lập Trình Web

PHP – Cơ Bản

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

1. Giới thiệu PHP

2. Cơ chế hoạt động của WebServer

3. Ví dụ minh họa

4. Cú pháp và qui ước trong PHP

5. Ví dụ và thực hành PHP cơ bản
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Giới thiệu PHP

PHP : PHP Hypertext Proprocessor. Tên gốc 

là Personal Home Page.

Là ngôn ngữ server-side-script thực thi phía 

WebServer trả kết quả về cho client.

Cho phép người dùng tương tác với web site

Thiên về xử lý nghiệp vụ.

Tập tin PHP có phần mở rộng là .php 

Cú pháp ngôn ngữ giống ngôn ngữ C++
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Giới thiệu PHP

 Ưu điểm:
 Đa môi trường: web-server, hệ điều hành, 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu,…
 Tốc độ truy xuất nhanh, Free, Open 

Source
 Hướng đối tượng.

 Khuyết điểm:
 Cú pháp rắc rối, chức năng quản lý lỗi.
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Giới thiệu PHP

 PHP Program
 http://httpd.apache.org/download.cgi

 Web Server : Apache
 http://www.php.net/downloads.php

 MySQL Database ( nếu dùng MySQL)
 http://www.mysql.com/downloads/index.ht

ml

http://httpd.apache.org/download.cgi�
http://www.php.net/downloads.php�
http://www.mysql.com/downloads/index.html�
http://www.mysql.com/downloads/index.html�
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Giới thiệu PHP

 Download: XAMPP, WAMP, LAMP

 Phạm vi môn học: 
 Dùng XAMPP và local host
 http://localhost/
 http://127.0.0.1

 Download và cài đặt XAMPP:
 http://www.apachefriends.org/en/xam

pp.html

http://localhost/�
http://127.0.0.1/�
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html�
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html�
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Cơ chế hoạt động của WebServer

Internet /
Intranet 

Database
Server

Disk
Driver

Apache / IIS

Server-side-script
Parser (PHP, ASP,)

Web Browser

Webserver

www.example.com
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Ví dụ minh họa – VD1
C:\xampp\htdocs\T08\hello php http://localhost/T08/hello.php

http://localhost/T08/hello.php�
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Ví dụ minh họa – VD1
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Ví dụ minh họa – VD2

C:\xampp\htdocs\T08\helloEveryone.php

http://localhost/T08/helloEveryone.php

http://localhost/T08/helloEveryone.php�
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Ví dụ minh họa – VD3

C:\xampp\htdocs\T08\comboDate.php
http://localhost/T08/comboDate.php

http://localhost/T08/helloEveryone.php�
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Ví dụ minh họa – VD3

<option value ="1">1</option><option value ="2">2</option><option value ="3">3</option>
……
<option value ="31">31</option> 
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Ví dụ minh họa – Bug trong PHP
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Cú pháp PHP cơ bản

1. Quy ước ngôn ngữ lập trình

2.  Biến và kiểu dữ liệu

3.  Toán tử và phép so sánh

4. Cấu trúc điều khiển

5.  Hàm

6. Một số đối tượng xây dựng sẵn (build-in)
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Quy ước

 Mã lệnh PHP được đặt trong các cặp tag:

 Tất cả các câu lệnh kết thúc bằng dấu “;”

 Không phân biệt hoa thường, khoảng 

trắng, tab, xuống dòng trong câu lệnh.

Thẻ mở Thẻ đóng

<? ?>

<?php ?>

<script language =“php”> <script>
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Quy ước

Cú pháp và ký hiệu tương tự như C++

Chuỗi phân biệt trong dấu nháy đơn ‘ và

dấu nháy kép “

// Ghi chú 1 dòng /* ..*/ Ghi chú 1 khối

{ } Khối lệnh [ ] Sử dụng cho mảng

( ) Sử dụng cho hàm \n, \t Xuống hàng, ký tự Tab

\’ Ký tự nháy đơn trong chuỗi \” Ký tự nháy kép trong chuỗi
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Ví dụ: Phân biệt chuỗi
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Biến và kiểu dữ liệu

 Kiểu dữ liệu:
 boolean (bool)
 integer (int)
 double (float, real)
 string
 array
 Object

 Khai báo biến:  $ten_bien  = value
 Không cần khai báo kiểu dữ liệu & khai 

báo biến
 Biến được tự động khởi tạo ở lần đầu gán 

giá trị
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Ví dụ

Một biến có thể có nhiều 

kiểu dữ liệu khác nhau
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Biến và kiểu dữ liệu

Phạm vi biến: trong 1 file php

 Không hoạt động trong 1 file php khác

 Không hoạt động trong hàm (ngoại trừ sử 

dụng biến global.

 Hoạt động trong tất cả các đoạn code php 

(bắt đầu từ lúc khởi gán)
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Ví dụ 

Hiển thị text HTML kết hợp code PHP

http://localhost/T08/variable.php?display=1

C:\xampp\htdocs\T08\variable.php

http://localhost/T08/variable.php?display=1�
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Biến và kiểu dữ liệu

 Kiểu dữ liệu đơn (scalar type): boolean, integer,

 float / double, string

 Kiểu dữ liệu phức (compound type): array,

object

 Kiểu dữ liệu đặc biệt: NULL, resource
(http://www.phpbuilder.com/manual/en/language.types.php)

 Trong PHP, 1 biến có thể thay đổi kiểu dữ liệu

trong quá trình hoạt động

 $var = 1;

 $var = ‘1’;

http://www.phpbuilder.com/manual/en/language.types.php�
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PHP – Toán tử và phép so sánh

 Các toán tử số học: với y = 3

 Toán tử ghép chuỗi . :

 var $x = 5, $y = $x . " tiết"; // y = “5 tiết”

 var $z = 2 . “+” . 3; // z = “2+3”

Operator Description Example Result

+, -, *, / Cộng, trừ, nhân, chia

% Modulus (div remainder) x = y%2 x = 1

++ Increment x = ++y x = 4

-- Decrement x = --y x = 2
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PHP – Toán tử và phép so sánh

 Toán tử gán: x = 10 và  y = 5

Operator Example Same as Result (x)

= x = y 5

+= x + = y x = x + y 15

-= x - = y x = x – y 5

*= x * = y x = x * y 50

/= x / = y x = x / y 2

%= x %=y x = x % y 0
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PHP – Toán tử và phép so sánh

 Toán tử so sánh: x = 5

Operator Description Example

= Bằng x = 8  false

=== Chính xác bằng (value & type) x ===“5”  false

!= Khác x != 8  true

> Lớn hơn x > 8  false

< Nhỏ hơn x < 8  true

>= Lớn hơn hoặc bằng x >= 8  false

<= Nhỏ hơn hoặc bằng x <= 8  true
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PHP – Logical Operators

Operator Description Example Result

&& AND

X = 6

Y = 3

(X<10 && Y>1)

TRUE

|| OR

X = 6

Y = 3

(X==5  || Y==5)

FALSE

! NOT

X = 6

Y = 3

!(X==Y)

TRUE
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PHP - Cấu trúc điều khiển

 if và if {} else {}

 switch

 while

 do {} while

 for

 foreach

 break và continue
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PHP – Cấu trúc điều khiển

Phân biệt sự khác nhau giữ 2 cấu trúc

While (<ĐK>) {}

Kiểm tra ĐK đúng  thực hiện

và

Do{} while(<ĐK>)

Thực hiện  kiểm tra ĐK đúng
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Cấu trúc điều khiển – IF – IF ELSE
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Cấu trúc điều khiển - FOR
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Cấu trúc điều khiển – SWITCH CASE



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

32

PHP - Function

 Khai báo với từ khoá 

function

 Không cần kiểu trả về

 Nên khai báo ở đầu 

file PHP hoặc file 

riêng.

function tenHam($thamSo1,…)

{

//Code

}

function tenHam($thamSo1,…)

{

// code

return (xyz);

}
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PHP – Function – Phạm vi biến
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PHP – Function – Include & Require
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PHP- Function

Truyền tham số cho hàm

 Truyền tham trị
 Truyền tham biến bằng toán tử &

Sử dụng từ khóa global và static trong hàm

 global: truy cập các biến ở bên ngoài hàm
 static: biến chỉ khởi gán giá trị 1 lần và được giữ 

nguyên nếu hàm tiếp tục được gọi
Sử dụng từ khóa include và require

 http://www.w3schools.com/php (Basic reference)
 http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php (Full 

reference)

 Google!!!

http://www.w3schools.com/php�
http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php�
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PHP- Một số chức năng xây dựng sẵn (Build In) 

 Chức năng xử lý thời gian

 Chức năng kiểm tra, đổi kiểu dữ liệu

 Chức năng toán học

 Chức năng xử lý chuỗi

 Chức năng kết nối & xử lý cơ sở dữ liệu

 Chức năng xử lý truy cập hệ thống file, thư mục

 Chức năng nén / giải nén file

 Chức năng liên quan tới protocol HTTP, FTP…
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Hướng đối tượng - CLASS

 http://vn2.php.net/manual/en/language.oop5.php

http://vn2.php.net/manual/en/language.oop5.php�


TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

38

Ví dụ
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Tham khảo

 http://www.phpbuilder.com/manual/en/language.types.php

 http://www.w3schools.com/php/

 http://www.developer.com/lang/php/article.php/900521

 http://vn2.php.net/manual/en/langref.php (reference)

 http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php (reference)

 Google!!!

http://www.phpbuilder.com/manual/en/language.types.php�
http://www.w3schools.com/php/�
http://www.developer.com/lang/php/article.php/900521�
http://vn2.php.net/manual/en/langref.php�
http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php�
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Lập Trình Web

THỰC HÀNH
PHP – Cơ Bản

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Bài thực hành

Download và cài đặt XAMPP

Thực hành lại các đoạn code PHP

trong bài giảng.
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Lập Trình Web

PHP – Truyền và Nhận dữ liệu

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

1.Cơ chế truyền nhận dữ liệu.

2.Truyền nhận qua phương thức GET

3.Truyền nhận qua phương thức

POST

4.Một số ví dụ

5.Thực hành
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Web browser (client) gởi dữ liệu đến website

thông qua các HTML Control (Form Field).

Internet /
Intranet 

Databas
e

Server

Disk
Driver

Apache / IIS

Server-side-script
Parser (PHP, 

ASP,…)

Web Browser

Webserver

www.example.com
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

 Web server nhận và xử lý dữ liệu và trả kết

quả cho client.

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com
Yêu cầu trang b.php



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

5

Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com

Yêu cầu trang b.php
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

9

Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com

Yêu cầu trang xuly.php

Textbox: txtUsername = admin

Password Box: txtPassword = phpadmin
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com

Yêu cầu trang xuly.php

txtUsername = admin

txtPassword = phpadmin
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

Web Browser

Webserver

www.example.com

Yêu cầu trang xuly.php

txtUsername = admin

txtPassword = phpadmin
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Internet /
Intranet 

txtUsername = admin

txtPassword = phpadmin
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

Trang web nhập dữ liệu

Sử dụng đối tượng <form>

Nhập liệu thông qua các formfield

Thực hiện việc truyền dữ liệu qua Submit

<form action=“xuly.php" method ="post">

Username: <input type="text" name=“txtname"/> 

Password: <input type="text" name=“password"/>

<input type ="submit">

</form>
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu

 Trang web nhận dữ liệu (URL): Sử dụng các 

biến toàn cục của PHP

–$_POST[“FieldName”]

–$_GET[“FieldName”]

–$_REQUEST[“FieldName”]
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xltimSach.php

Cơ chế truyền nhận dữ liệu
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Cơ chế truyền nhận dữ liệu
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Ví dụ: xuly.php
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Tham số truyền đi qua địa chỉ URL

http://domain/pathfile?fieldname1=value1&

fieldname2=value2

http://localhost/xuly.php?txtTukhoa=“Tri%2

0tue”

Nhận dữ liệu thông qua các biến toàn cục

$_GET[“FieldName”]

$_REQUEST[“FieldName”]

Phương thức GET

http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
http://localhost/xuly.php?txtTukhoa=���Tri tue�
http://localhost/xuly.php?txtTukhoa=���Tri tue�
http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
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Ưu điểm:

Có thể bookmark địa chỉ URL

Có thể giả lập truyền nhận dữ liệu mà không

thông qua Form

Khuyết điểm:

Không có tính bảo mật

Dung lượng giới hạn

URL submit được lưu lại trên Server

Phương thức GET
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Tham số truyền ẩn bên trong

Nhận dữ liệu thông qua các biến toàn

cục

$_POST[“FieldName”]

$_REQUEST[“FieldName”]

Phương thức POST

http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
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Ưu điểm:
Bảo mật
Không giới hạn dung lượng truyền dữ liệu

Khuyết điểm:
Trang web trả về không thể bookmark
Có thể bị lỗi khi Back hoặc Refresh 
(expired)
Security gây khó khăn cho vấn đề truyền dữ
liệu

Phương thức POST
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Một số ví dụ
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Một số ví dụ
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Một số ví dụ
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Một số ví dụ
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Một số ví dụ
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Một số ví dụ

Sử dụng mảng trong truyền nhận dữ liệu
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Một số ví dụ

http://localhost/DemoPHP/dangnhap.php
Client gửi dữ liệu bằng phương thức get
File gửi dữ liệu tách rời file xử lý & hiển thị kết 

quả
Trong ví dụ có HTML form + JavaScript DOM + 

PHP

http://localhost/DemoPHP/form.php
Client gửi dữ liệu bằng phương thức post
File form vừa gửi dữ liệu vừa xử lý & hiển thị 

kết quả
File form.php là 1 file kết hợp.

http://localhost/DemoPHP/dangnhap.php�
http://localhost/T09/form.php�
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Tham khảo

http://www.w3schools.com/php/

http://vn2.php.net/manual/en/langref.php

http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php

Google ….

http://www.w3schools.com/php/�
http://vn2.php.net/manual/en/langref.php�
http://vn2.php.net/manual/en/funcref.php�
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Lập Trình Web

THỰC HÀNH
PHP – Truyền và Nhận dữ liệu

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Bài thực hành PHP truyền nhận dữ liệu

 Thực hành lại các bài đã Demo.



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

1

Lập Trình Web

Lập Trình với CSDL

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

1.CSDL mySQL - phpMyAdmin

2.Lập trình với CSDL mySQL

3.Kết nối PHP và CSDL

4.Các ví dụ

5.Thực hành
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Sử dụng công cụ phpMyAdmin - Xampp
phpMyAdmin: công cụ dạng web-based để quản lý CSDL mySQL
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Tạo mới một Database
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Tạo mới một Database
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Database & Privileges
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Database & Privileges
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Database & Privileges
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Database & Privileges

Sau khi có CSDL bạn có thể dùng nó với thông số như sau:

$db_host = ‘localhost’;

$db_name = ‘webdb’;

$db_user = ‘myUser’;

$db_pass = ‘123456’;
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Tạo một Table trong Database



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

11

Tạo một Table trong Database
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Tạo một Table trong Database
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Tạo một Table trong Database
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Tạo một Table trong Database
Nhập dòng dữ liệu đầu tiên trong Table : User.

Click GO để hoàn tất nhập liệu.
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Tạo một Table trong Database

Dữ liệu đã được thêm vào Table : User.

2 records đã được thêm vào 
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Tạo một Table trong Database

Có thể dùng các câu truy vấn trong Tab SQL để chèn dữ 
liệu

Các câu truy vấn mySQL được viết trong họp thoại 
RunSQL

Click GO để thực thi câu truy vấn.
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Export & Import Database

Chọn Export Database

Chọn các phần export

Chọn dạng export

Đặt tên file export

Click 
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Export & Import Database
Chọn Import Database

Chọn File TestDB.sql 
Click
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Export & Import Database
Hoàn tất quá trình Import Database
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Các bước thao tác CSDL trong PHP

1.Kết nối với CSDL

2.Xây dựng câu truy vấn dữ liệu

3.Thực thi câu truy vấn

4.Xử lý kết quả trả về từ câu truy 

vấn

5.Ngắt kết nối CSDL
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Tạo kết nối CSDL

Kết nối mySQL và chọn CSDL

 resource mysql_connect

([string  host], [string  username], [string  password])

 int mysql_select_db (string database, [resource 

connection] )

<?php

$connection = mysql_connect( “localhost” , “myUser” , “123456” );

mysql_select_db (“webdb”, $connection );

?>
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Internet /
Intranet 

Web Browser

Yêu cầu trang xuly.php

Textbox: txtUsername = abc

Password Box: txtPassword = 123

Database
Server

strSQL = 

“SELECT * 

FROM User

WHERE Username = ‘abc’ 

and  Password = ‘123’”

xuly.php

Xây dựng câu truy vấn

http://domain/pathfile?fieldname1=value1�
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Thao tác Câu truy vấn SQL

INSERT strSQL = “INSERT INTO Users (UserName, Password) 
VALUES (‘abc, ‘123’)”

DELETE strSQL = “DELETE FROM Users WHERE UserName  = ‘xyz’ ”

UPDATE
strSQL = “UPDATE Users SET Password = ‘456’

WHERE UserName = ‘abc’ “

SELECT strSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserName  = ‘abc’ ”

Xây dựng câu truy vấn (tt)
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resource mysql_query

(string  SQL_command, [resource connection])

<?php

$strSQL = “INSERT INTO Users (UserName, Password)

VALUES (‘abc’, ‘123’)”;

mysql_query($strSQL);

$strSQL=“SELECT * FROM Users”;

$result=mysql_query($strSQL);

?>

Thực thi câu truy vấn
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Hiển thị dữ liệu kết quả trả về:

Sử dụng hàm 

 $row = mysql_fetch_array($result);

Số lượng field

 $num = mysql_fetch_fields($result);

Truy cập đến từng field

 echo $row[“UserName”]; hay 

echo $row[0];

Xử lý kết quả trả về
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 int mysql_close([resource connection]);

 Tự động thực thi khi kết thúc mã lệnh

Ngắt kết nối dữ liệu



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

27

Kết nối các thao tác
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mysql_connect : kết nối CSDL mySQL

mysql_select_bd : Chọn DB làm việc ( sau khi kết nối CSDL xong)

mysql_query: thực thi câu SQL, trả về true/false hay resource (rds)

mysql_close : ngắt kết nối CSDL

mysql_set_charset : chỉ định sử dụng Unicode với CSDL

mysql_real_escape_string : chuẩn hoá chuỗi PHP trong CSDL

mysql_free_result : giải phóng vùng nhớ sử dụng CSDL

mysql_fetch_array : trả về dòng recordset dưới dạng mảng

mysql_fetch_row 

mysql_num_rows

http://vn2.php.net/manual/en/book.mysql.php

Các hàm PHP truy xuất CSDL mySQL

http://vn2.php.net/manual/en/book.mysql.php�
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Xử lý lỗi

 int mysql_error(resource connection);
 string mysql_error(resource connection);

<?php

function showerror( ) { 

die("Error" . mysql_errno( ) . “:“ . mysql_error( )); 

} 

if (!($connection = 

@ mysql_connect("localhost", "fred","shhh"))) 

die("Couldnot connect"); 

if (!(mysql_select_db("winestor", $connection))) 

showerror( );

?>
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Include File

<?php

$hostName= "localhost";

$databaseName= "bookstoreDB";

$username = "root";

$password = "root";

?>

<?php

function showError( )

{

die("Error" . mysql_errno( ) . “:" . mysql_error( ));

}

?>

<?php
include ‘db.inc’;
include ‘error.inc’;

?>

db.inc

error.inc
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Một số ví dụ

 Tìm kiếm và sắp xếp
 Tìm kiếm (searchbooks.htm)

 Xuất dữ liệu thoả điều kiện (showbooks.php)

 Sắp xếp records theo tên trường (sortbooks.php)

 Cho phép người dùng chọn cột sắp xếp 

(selectsortbooks.php)

 Tổng hợp Thêm,  Xóa,  Sửa

Add (addbook.php)

Delete (deletebook.php)

 Edit (editbook.php)
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Tham khảo

http://helpdeskgeek.com/how-to/phpmyadmin-how-to/

http://vn2.php.net

http://vn2.php.net/manual/en/book.mysql.php

Google ….

http://helpdeskgeek.com/how-to/phpmyadmin-how-to/�
http://vn2.php.net/�
http://vn2.php.net/manual/en/book.mysql.php�
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Lập Trình Web

THỰC HÀNH
Lập Trình với CSDL

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Bài thực hành PHP – Lập trình với CSDL

 Code lại các bài đã minh hoạ

 Thao tác CSDL bằng công cụ 

phpMyAdmin



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

1

Lập Trình Web

PHP Nâng Cao

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

1. Upload File

2. Gửi Email

3. Cookies

4. Sessions
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 Cơ chế Upload File

 Thiết kế Form cho phép Upload File

 Xử lý Lưu File upload lên server

 Kiểm tra lỗi, định dạng, kích thước File 

upload

Upload File
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Internet /
Intranet 

Yêu cầu trang upload.php

File

Cơ chế Upload File

Driver

Web Browser
--- Upload.php ---

• $_FILES[“file"]["name"]

• $_FILES[“file"]["type"]

• $_FILES[“file"]["size"]

• $_FILES[“file"]["tmp_name"]

• $_FILES["file"]["error"]

• move_uploaded_file(tmpName,savedName)

• file_exists(savedName)



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

5

 Thiết lập thuộc tính Form

 Method : POST

 Enctype: multipart/form-data
--- UploadForm.htm ---

<FORM method="POST" action=“upload.php“ 

enctype="multipart/form-data">

<input type="FILE" name =“myfile" ><br>

<input type="submit" value=“Submit">

</FORM>

Thiết kế Form cho phép Upload File
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 move_uploaded_file(tmp_name, saved_name)

--- Upload.php ---

<?php

move_uploaded_file( $_FILES["file"]["tmp_name"], 

"upload/" . $_FILES["file"]["name"]); 

echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";

echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";

echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . 

“Kb<br/>";

echo “Temp. Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];

?>

Xử lý lưu File lên File System trên Server
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--- Upload.php ---

<?php

if (($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")

|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")

&& ($_FILES["file"]["size"] < 20000))

{

if ($_FILES["file"]["error"] > 0)

{

echo “Error Code: " . $_FILES["file"]["error"] . 

"<br/>";

}

else{ // Xu ly luu file }

}

?>

Kiểm tra lỗi, định dạng và kích thước file
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PHP Warning: 

move_uploaded_file(upload/14.jpg) 

[function.move-uploaded-file]: 

failed to open stream: Permission 

denied in .

Cấu hình phân quyền WRITE cho thư mục Upload
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 Cơ chế gửi Email

 Gửi mail sử dụng Outlook

 Gửi mail sử dụng Web Mail

 PHP mail() – Non Authentication

 PHP PEAR package – SMTP 

Authentication

Gửi Email
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Mail Client

Web Server

Cơ chế gửi email

Internet /
Intranet 

Internet /
Intranet 

mail(to,subject,message…)
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Ví dụ cấu hình gửi email sử dụng GMAIL
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 Sử dụng mailto

 Format: mailto:address[?key=setting][&key=setting] … 

Key Ý nghĩa

SJT Tiêu đề Email

CC Danh sách địa chỉ Email người nhận, mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

BCC Danh sách địa chỉ Email người nhận được ẩn mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

BODY Nội dung Email.

<A href="mailto:abc@yahoo.com?SUBJECT=Question&BODY=Plz answer"> 

Gởi mail sử dụng cấu hình trong Mail-Client
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 mail(to,subject,message,headers,parameters)

Key Specifies

TO Địa chì email người nhận

SUBJECT Tiêu đề Email (KHÔNG được chứa ký tự xuống dòng)

MESSAGE Nội dung Email

HEADERS
Thông tin thêm (vd: FROM, BCC, CC,…) Các thông tin này nên phân cách nhau 

bằng ký tự xuống dòng (\r\n)

PARAMETERS Tham số cấu hình cho ứng dụng gửi mail

Sử dụng PHP mail() – Non Authentication
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 Cấu hình mặc định được định nghĩa trong file 
php.ini

Default Ý nghĩa

SMTP localhost DSN hoặc IP Address của SMTP 

Server

smtp_port 25 Port của SMTP

sendmail_from NULL Địa chỉ người gửi

sendmail_path NULL Đường dẫn đến ứng dụng gửi mail 

(UNIX)

Cấu hình chuẩn của PHP mail() – Non Authentication
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<?php

// định nghĩa email người nhận

$to = ‘noname@yahoo.com';

// tiêu đề

$subject = 'Test email';

// nội dung email

$message = "Hello World!\n\nThis is my first mail.";

// định nghĩa email người gửi và email trả lời

$headers = "From: mymail@yahoo.com\r\n" . 

"Reply-To: replymail@yahoo.com";

// gửi email

$mail_sent = @mail( $to, $subject, $message, $headers );

// kiểm tra gửi thành công và thông báo

echo $mail_sent ? "Mail sent" : "Mail failed";

?>

Ví dụ

mailto:mymail@yahoo.com\r\n�
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1. Sử dụng PEAR package Mail.php

 require_once(‘Mail.php’);

2. Khởi tạo thể hiện để gửi mail sử dụng Mail::factory()

 $smtp = Mail::factory(‘smtp’, $params);

 $params[“host”] = “hostname”;

 $params[“auth”] = true;

 $params[“username”] = “smtp_username”;

 $params[“password”] = “smtp_password”;

3. Gửi mail sử dụng hàm send() 

 $mail = $smtp->send($to, $headers, $message)

 $headers['From'] = 'from@example.com';

 $headers['To'] = $to;

 $headers['Subject'] = 'Test message';

 $headers['Cc'] = 'cc@example.com';

 $headers['Reply-To'] = 'from@example.com'; 

4. Kiểm tra lỗi gửi mail

 if (PEAR::isError($mail)) 

echo($mail->getMessage());

Gởi mail sử dụng PHP Pear package – SMTP Authentication
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<?php 

require_once "Mail.php";

$host = “smtp.gmail.com";

$username = “ttbhanh@gmail.com";

$password = "smtp_password";

$to = “noname@yahoo.com”;

$headers = array ('From' => ’ttbhanh@gmail.com’,

'Subject' => ‘Test send mail’);

$smtp = Mail::factory('smtp', array ('host' => $host,

'auth' => true,

'username' => $username,

'password' => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, ‘this is my message’);

if (PEAR::isError($mail)) 

echo($mail->getMessage());

else

echo("<p>Message successfully sent!</p>");

?> 

Ví dụ



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

18

 Là 1 tập tin được server lưu xuống máy của

client

 Mỗi lần client gửi request 1 trang web, đồng

thời sẽ gửi file cookie này lên server

 Các điều khiển xử lý thông tin (lưu, lấy) do

server thực hiện

 Thường được sử dụng để lưu thông tin cá nhân

của client

Webserver

cookie

setcookie

$_COOKIE

Client

Cookies
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 Lệnh ghi cookie
 setcookie(name, value, expire, path, domain);

 setrawcookie(name, value, expire, path, domain);
 Name: tên cookie

 Value: giá trị cookie

 Expire: ngày/khoảng thời gian hết hạn hết hạn

 Path : đường dẫn mà cookie được gởi đi

 Domain : xác định tên miền mà cookie được gởi đi

 Bắt buộc phải xuất hiện trước thẻ <html>

 Lấy giá trị cookie
 echo $_COOKIE[“cookieName"];

 Xóa cookie
 setcookie(“cookieName", "", time()-3600);

Sử dụng cookies
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 Lưu thông tin đăng nhập

cookie

setcookie

$_COOKIE[fieldName]

Client

Lưu username & password

Ví dụ  cookies

Webserver
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 Là thông tin về client được server lưu trên máy

của server

 Sử dụng cookie lưu định danh duy nhất cho từng

client

 Mục đích lưu biến dữ liệu dùng chung cho nhiều

trang trong 1 phiên làm việc của client

Cookie: PHPSESSID

session_start

$_SESSION[sessname]

Client

Session

Webserver
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 Khởi động Session

 session_start();
 Bắt buộc phải xuất hiện trước thẻ <html>

 Ghi & Đọc giá trị Session
 $_SESSION[“sessionName”] = value

 $_SESSION[“sessionName”][ ] = array(…)

 if (isset($_SESSION[“sessionName"])
echo $_SESSION[“sessionName"];

 Hủy Session

 session_destroy();

Sử dụng session
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 Cấu hình trong php.ini

 ini_set(‘parameter’, value);

 Gọi trước hàm session_start();

Parameter Default

session.auto_start 0 Không tự động

session.cookie_lifetime 0 Tồn tại cho đến khi 

đóng browser

session.name PHPSESSID Tên biến cookie

…

Cấu hình session



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

24

 Đếm số lần duyệt 1 trang web của 1 user
<?php

session_start( );

if (isset($_SESSION["count"]))

$_SESSION["count"] = $_SESSION["count"] + 1;

else

$_SESSION["count"] = 1;

print "You've looked at this page " . 
$_SESSION['count'] . ' times.';

?>

Ví dụ session
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 Làm thế nào để ngăn không cho người dùng

truy cập vào các trang web nếu chưa đăng

nhập?

 Ý tưởng: Dùng các biến Session để lưu trạng

thái đăng nhập của người dùng:
 $_SESSION[“IsLogin”] = 0/1 : Lưu trạng thái đăng

nhập

 $_SESSION[ “Username”] : Lưu Tên đăng nhập

 $_SESSION[ “Authentication”] : Lưu Loại quyền

đăng nhập

 …

Ứng dụng session
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1. Tạo trang login.htm yêu cầu người dùng đăng nhập.

2. Tạo trang validateuser.php là trang xử lí thông tin đăng nhập từ

trang login

 Kết nối với CSDL, kiểm tra xem thông tin đăng nhập có đúng hay

không.

 Nếu không đúng thì cho redirect đến trang login.htm.

 Còn nếu ĐÚNG thì dùng một biến Session để lưu trạng thái login

thành công lại.

 Ví dụ $_SESSION["IsLogin“] = 1.

 Lưu ý là phải đặt giá trị mặc định cho biến này là 0 khi khởi tạo

một Session.

3. Tạo trang logout.php là trang xử lý khi người dùng logout

 Reset trạng thái login là chưa đăng nhập

Bắt người dùng truy cập web sau đăng nhập
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4. Trong tất cả các trang muốn bảo mật, phải thêm đoạn mã

sau để kiểm tra người dùng đã login hay chưa, nếu chưa

thì redirect lại trang login.htm

<?php 

session_start();

if ($_SESSION["IsLogin“] != 1) 

header(“Location: login.htm“);

?>

Bắt người dùng truy cập web sau đăng nhập
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Thông tin chia sẽ Vị trí 
lưu trữ

Thời gian 
tồn tại

Số client Số trang  web 
sử dụng

Database/File Server Dài N N
Session Server Ngắn 1 N
Cookies Client Dài 1 N

Clients Web servers

cookies

cookies

So sánh
Database/File

Session (client1)

Session (client2)

Internet /
Intranet 
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Tham khảo

 PHP Cookbook, 2nd Edition,David Sklar &

Adam Trachtenberg , O'Reilly , 2006

 Learning PHP and MySQL, Michele Davis & Jon Phillips ,

O'Reilly, June 2006

 Learning PHP 5, David Sklar, O'Reilly, June 2004

 http://www.w3schools.com/JS/js_cookies.asp

 http://www.quirksmode.org/js/cookies.html

 Google ….

http://helpdeskgeek.com/how-to/phpmyadmin-how-to/�
http://www.w3schools.com/JS/js_cookies.asp�
http://www.w3schools.com/JS/js_cookies.asp�
http://www.quirksmode.org/js/cookies.html�
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Lập Trình Web

THỰC HÀNH
PHP Nâng Cao

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Bài thực hành PHP – Lập trình với CSDL

 Xem demo một số ví dụ

 Code lại các bài đã minh hoạ
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Lập Trình Web

Kỹ thuật giỏ hàng trong PHP

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

 Cấu trúc dữ liệu & mô hình hoạt động giỏ hàng

 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 Hiển thị giỏ hàng

 Sửa số lượng sản phẩm

 Xóa một sản phẩm hay Xóa toàn bộ giỏ hàng

 Ví dụ

 Lưu giỏ hàng vào CSDL
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Cấu trúc dữ liệu cho giỏ hàng

 Mỗi khách truy cập website sẽ có 1 session 
riêng biệt

 Lưu toàn bộ giỏ hàng vào session thông qua 
biến mảng cart
 Mỗi phần tử của cart sẽ được truy xuất theo 

dạng id ==> value. 
Với: id = mã sách, value = số lượng

<?php
session_start();
session_register("cart");
?>
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Mô hình hoạt động của giỏ hàng

bookdetail.php addcart.php

cart.php

checkout.php

delcart.php
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Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 Khi khách chọn đưa 1 sản phẩm vào giỏ 
hàng
 $_SESSION[“cart”] sẽ được kiểm tra và tạo nếu 

chưa có.
 Nếu $_SESSION[“cart”][“id”] chưa có: 

$_SESSION[“cart”][“id”] =1
 Nếu $_SESSION[“cart”][“id”] đã có: 

$_SESSION[“cart”][“id”] ++
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Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



TH
IẾ

T 
KẾ

 V
À 

LẬ
P 

TR
ÌN

H
 W

EB

7

Hiển thị giỏ hàng (cart.php)

 Trước tiên, ta cần kiểm tra giỏ hàng có hàng?
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Hiển thị giỏ hàng (cart.php)

 Nếu có, ta xây dựng câu lệnh SQL để lấy ra 
các sản phẩm có trong giỏ hàng từ CSDL
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Hiển thị giỏ hàng (cart.php)

 Hiển thị từng sản phẩm trong giỏ hàng cùng 
với số lượng đặt mua của chúng thông qua 
vòng lặp while
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Hiển thị giỏ hàng (cart.php)

 Sau vòng lặp, hiển thị tổng tiền giỏ hàng và 
các liên kết cần thiết
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Sửa số lượng sản phẩm

 Số lượng mỗi sản phẩm trong giỏ hàng được  
hiển thị bằng mảng TextField có tên qty[]

 Khi form trong cart.php được submit (Button 
submit có tên submit), các số lượng mới sẽ 
được chuyển cho chính trang này

 Như vậy, vào đầu trang cart.php, cần kiểm 
tra nếu đang được submit, ta sẽ cập nhật số 
lượng mới

 Việc cập nhật số lượng mới chỉ đơn giản là 
ghi đè số lượng mới vào số lượng cũ. Tuy 
nhiên, nếu số lượng mới = 0, ta sẽ xóa sản 
phẩm này khỏi giỏ hàng
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Sửa số lượng sản phẩm
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Xóa một sản phẩm hay Xóa toàn bộ giỏ hàng

 Xem xét link Xóa tương ứng với từng sản 
phẩm hay link Xóa Bỏ Giỏ Hàng trong 
cart.php, ta có trang delcart.php như sau:
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Ví dụ

masach [1] [5]
$_SESSION[cart] 1 1

masach [1] [5]
$_SESSION[cart] 5 10
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Lưu giỏ hàng vào CSDL (checkout.php)

 Nếu khách chưa đăng nhập, yêu cầu đăng 
nhập bằng cách thông báo và chuyển đến 
trang login.php

 Nếu khách đã đăng nhập, lần lượt thực hiện:
 Thêm record mới vào GioHang với các giá trị: 

$_SESSION[matv], ngày hiện hành, 
DATHANHTOAN=0

 Lấy MaGH mới thêm
 Lặp qua từng sản phẩm trong $_SESSION[cart], 

 Lấy giá của sản phẩm $id
 Thêm record mới vào CTGH với các giá trị: 

$magh, $id, $value, $gia, $gia*$value
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Lập Trình Web

Kỹ thuật phân trang trong PHP

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Các bước tiến hành

 Tính tổng số record - $totalrecords

 Xác định số lượng record tối đa được trình bày trên 
trang - $recs_per_page

 Lấy biến trang hiện hành - $page
 Nếu chưa có, $page = 1

 Sử dụng phát biểu LIMIT start, num_record để lấy 
chính xác dữ liệu cần

 Xác định liên kết đến Trang trước, Trang kế
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Ví dụ mẫu
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Ví dụ mẫu

 $fldcategory_id = $_REQUEST["category_id"];
 $conn = mysql_connect("localhost", "root", "") or die 

("Không thể kết nối csdl");
 mysql_select_db("bookstore", $conn);
 mysql_set_charset("utf8", $conn);
 $sql = "SELECT MASACH, TENSACH, TENTG, GIA, 

GHICHU, TENTL FROM SACH, THELOAI WHERE 
SACH.MATL=" . $fldcategory_id . " and 
THELOAI.MATL=SACH.MATL "

 $result = mysql_query($result);
 while ($row = mysql_fetch_array($result))

{
// các lệnh trình bày record $row

}
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$totalrecords và $recs_per_page

 Tính tổng số record – $totalrecord: Bổ sung 
lệnh sau vào trước câu lệnh gán $sql trong ví 
dụ mẫu:
 $sql = “SELECT COUNT(*) FROM SACH 

WHERE MATL=“ . $fldcategory_id;
 $result = mysql_query($sql);
 $row = mysql_fetch_array($result);
 $totalrecords = $row[0];

 Xác định lượng record tối đa được trình bày 
trên trang - $recs_per_page:
 $recs_per_page = 5;
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&page & LIMIT

 Lấy biến trang hiện hành – $page
 $page = $_REQUEST["page"];
 if (!isset($page)) $page = 1;

 Sử dụng phát biểu LIMIT start, num_record: 
sửa lệnh gán $sql trong ví dụ mẫu thành:
 $sql = "SELECT MASACH, TENSACH, TENTG, 

GIA, GHICHU, TENTL 
FROM SACH, THELOAI 
WHERE SACH.MATL=" . $fldcategory_id . " and 
THELOAI.MATL=SACH.MATL LIMIT " . ($page-
1)*$recs_per_page . "," . $recs_per_page;
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Xác định liên kết đến Trang trước, Trang kế

 Bổ sung các lệnh sau vào vị trí đặt liên kết
<?php
$sFileName="bookscategory.php";

if (( $page == 1 ) && ($page*$recs_per_page<$totalrecords))
echo("<a href=" . $strFileName . "?page=" . ($page + 1) . 

"&category_id=" . $fldcategory_id . ">Trang kế</a>");
else {

if ($page > 1) 
echo("<a href=" . $strFileName . "?page=" . ($page - 1) . 

"&category_id=" . $fldcategory_id . ">Trang trước</a>");
if ($page*$recs_per_page<$totalrecords)

echo("<a href=" . $strFileName . "?page=" . ($page + 1) . 
"&category_id=" . $fldcategory_id . ">  Trang kế</a>");
}
?>
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Lập Trình Web

Các trang quản trị trong PHP

ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTT

GV: Trần Đình Nghĩa
tdnghia1977@gmail.com
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Nội dung

 Mô hình hoạt động các trang quản trị

 Chức năng từng trang

 checkadmin.php

 adminbookmaint.php



TH
IẾ

T 
K

Ế
 V

À
 L

Ậ
P 

TR
ÌN

H
 W

E
B

3

Mô hình hoạt động

adminmenu.php

adminbookview.php

adminbooknew.php

adminbookedit.php

adminbookmaint.php

adminXXXview.php

adminXXXnew.php

adminXXXedit.php

adminXXXmaint.php

…

checkadmin
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Chức năng từng trang
 adminXXXview.php: trình bày tất cả các mục thuộc 

danh mục XXX (ví dụ: book) cần quản trị
 Nên áp dụng phân trang, hay chia theo thể loại, hoặc cả hai
 Với mỗi mục trình bày, nên có liên kết đến 

adminXXXmaint.php cho phép Xóa, Sửa
 Chứa liên kết cho phép thêm mục mới
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Chức năng từng trang
 adminXXXedit.php, adminXXXnew.php: dùng các FormField tương 

ứng với các thuộc tính của mục XXX cho phép sửa thông tin / thêm 
mới
 Trình bày các thuộc tính nên rõ ràng, tạo sự thuận tiện cho thao tác 

nhập liệu
 Sử dụng Javascript kiểm tra dữ liệu nhập trước khi submit đến 

adminXXmaint.php
 Nếu có upload file, phải khai báo form là dạng 

enctype="multipart/form-data"
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Chức năng từng trang

 adminXXXmaint.php: thông thường chỉ chứa 
các đoạn lệnh php thực hiện các thao tác 
thêm, sửa, xóa các mục XXX trên CSDL.

 Sau khi xử lý các thao tác, thường có thông 
báo cụ thể tình trạng lỗi và chuyển hướng 
trang

 Có thể trình bày hoàn chỉnh như 1 trang bình 
thường và chứa các liên kết chuyển hướng 
trang
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checkadmin.php
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adminbookmaint.php

 Hoạt động dựa trên biến option được truyền 
theo địa chỉ:
 addnew: Lấy các thông tin được POST từ 

adminbooknew về sách được thêm mới, 
xây dựng và thi hành câu lệnh SQL insert.

 edit: Lấy các thông tin được POST từ 
adminbookedit về sách được sửa, xây 
dựng và thi hành câu lệnh SQL update.

 delete: Lấy các thông tin được truyền theo 
địa chỉ từ adminbookview về sách muốn 
xóa, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL 
delete.


