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Bài tập 3.1: Xây dựng trang xem chi tiết sản phẩm và chọn mua 

Bài tập này chúng ta đã làm ở các buổi học trước. Hôm nay chúng ta buổi bổ sung 

thêm tính năng vào trang này. 

 Sau khi xem nếu nhấn vào nút mua tiên hành thêm sản phẩm vào giỏ hang và di 

chuyển đến trang quản lý giỏ hang. 

 

Hình 3.1: Trang xem chi tiết sản phẩm 

Bổ sung code sau vào đầu trang 

if(isset($_POST['btnmua'])) 

{ 

 addGioHang($_SESSION['id'], $_SESSION['ten'], $_SESSION['gia'], 

$_SESSION['nsx']); 

 echo 

"<script>window.location='?functions=giohang_quanly';</script>"; 

} 

Để có thể gọi lại trang và thêm vào giỏ hang chúng ta hiệu chỉnh nội dung trang như 

sau 

//Bổ sung các biến session lưu giá trị sản phẩm đang xem 

<?php 

    $_SESSION['id'] = $id; 

    $_SESSION['ten'] = $ten; 

    $_SESSION['gia'] = $gia; 
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    $_SESSION['nsx'] = $nsx; 

            ?> 

<-- Bổ sung chúc năng cho nút mua --> 

            <button type="submit" id="btnmua" name="btnmua" 

class="ImgButton"><img src="images/datmua.gif"></button> 

Kiểm tra nếu người dùng chọn mua thì gọi hàm addGioHang để thêm sản phẩm vào 

giỏ hang. 

Code mẫu cho hàm addGioHang như sau: 

function addGioHang($id, $ten, $gia, $hang) { 

 // tạo mãng và gán giá trị 

    $array = array( 

        "sp_id" => $id, 

        "tensp" => $ten, 

        "dongia" => $gia, 

        "soluong" => 1, 

        "nsx" => $hang 

    ); 

 // nếu đã mua trước đó thì tăng số lượng lên 1 

 if(isset($_SESSION["giohang"][$id]["soluong"])){ 

        $_SESSION["giohang"][$id]["soluong"]++; 

    } 

 else // nếu chưa mua trước đó thì thêm vào giỏ hàng 

  $_SESSION["giohang"][$id] = $array; 

} 

Kiểm tra trang 

 Chạy trang xem chi tiết sản phẩm và nhấn vào nút mua (chưa đăng nhập). 

 Chọn mua sản phẩm 
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Bài tập 3.2: Quản lý giỏ hàng có giao diện như sau 

 Chỉ tài khoản đã đăng nhập mới sử dụng được trang này 

 

Hình 3.2: Giao diện trang quản lý giỏ hàng 

 Để đơn giản hóa vấn đề trong bài tập này chưa xét đến giỏ hàng của từng 

tài khoản và cũng chưa thực hiện thanh toán, xóa giỏ hàng. 

Code mẫu tham khảo trang giỏ hàng đơn giản như sau: 

<?php 

// chưa đăng nhập di chuyển đến trang đăng nhập 

if(!isset($_SESSION['userPermission'])) 

echo 

"<script>window.location='?functions=dangnhap&ReturnUrl=giohang_quanly'</

script>"; 

// yếu ra lệnh xóa sản phâm trong giỏ hàng 

if (isset($_GET['do'])) { 

    if ($_GET['do'] == "del") { 

        $id = $_GET["id"]; 

        deleteGioHang($id); 

        echo 

"<script>window.location='?functions=giohang_quanly';</script>"; 

    } 

} 

?> 
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<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" 

class="TableContainer"> 

    <tr> 

        <td class="Header">QUẢN LÝ GIỎ HÀNG 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td> 

            <form id="form1" name="form1" method="post" 

action="?functions=donhang"> 

                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" 

cellpadding="5" class="TableData"> 

                    <tr> 

                        <th>Chọn</th> 

                        <th>Tên sản phẩm</th> 

                        <th>Hãng sản xuất</th> 

                        <th>Giá</th> 

                        <th>Số lượng</th> 

                        <th>Xóa</th> 

                    </tr> 

                    <?php 

           // gọi hàm lấy thông tin giỏ hàng nhận về tổng số tiền 

                        $tongsotien = getGioHangs(); 

                    ?> 

                    <tr> 

<-- In thông tin tiền phải trả--> 

                        <td colspan="6" align="right"><?php echo 

number_format($tongsotien,0);?> VNĐ </td> 

                    </tr> 

                    <tr> 

                        <td colspan="6"><input type="submit" value="Đồng 

ý và thanh toán" name="btnDongY" id="btnXoa" onclick='return 

confirmPay()' class="InputButton"/> 

<-- Quay lại trang xem sản phẩm--> 

            <input type="button" value="Tiếp tục mua" 

onclick="history.go(-1)" class="InputButton"/></td> 

                    </tr> 

                </table> 

            </form> 

        </td> 

    </tr> 
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</table> 

Sau đây là code tham khảo cho các hàm lấy thông tin  giỏ hàng và xóa sản phẩm trong 

giỏ hàng 

function getGioHangs(){ 

    global $image_edit_path; 

    global $image_delete_path; 

    global $image_imageedit_path; 

 global $image_noimage_path; 

    global $image_path; 

$tongsotien = 0;     

    if (isset($_SESSION["giohang"])) { 

        foreach ($_SESSION["giohang"] as $i => $row) { 

   $tongsotien += $row["dongia"]*$row["soluong"]; 

            echo "<tr> 

            <td class=\"cotCheckBox\"><input name=\"checkbox[]\" 

type=\"checkbox\" id=\"checkbox[]\" value=" . $row["sp_id"] . "></td> 

            <td class='cotTen'>" . $row['tensp'] . "</td> 

            <td class='cotText'>" . $row["nsx"] . "</td> 

            <td class='cotSo'>" . $row["dongia"] . "</td> 

            <td class='cotSo'><input type='text' 

name='SP".$row["sp_id"]."' value='" . $row["soluong"] . "' 

size='3'/></td> 

            <td class=\"cotNutChucNang\"><a onclick='return 

confirmDelete()' href=\"?functions=giohang_quanly&do=del&id=" . 

$row["sp_id"] . "\"><img src='" . $image_delete_path . "'/></a></td> 

            </td></tr>"; 

        } 

    } else { 

        echo "<tr><td class='khongdulieu' colspan='6'>Chưa có dữ 

liệu</td></tr>"; 

    } 

  

 return $tongsotien; 

} 

Hàm xóa sản phẩm trong giỏ hàng 

function deleteGioHang($id) { 

    unset($_SESSION["giohang"][$id]);     

} 

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong phần giỏ hàng đơn giản. 
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Bài tập 3.3: Anh/chị bổ sung thêm tính năng sau vào trang giỏ hàng. 

 Phân biệt giỏ hàng của từng người mua 

 Cho phép cập nhật lại số lượng trên trang giỏ hàng 

 Thực hiện trang thanh toán (in ra thông tin sản phẩm đã mua và thông tin khách 

hàng tương ứng). 

 Sử dụng thông tin đăng nhập để tạo giỏ hàng. Ví dụ tên hiện tại của giỏ 
hàng là giohang đổi lại sử dụng tên  đăng nhập để đặt tên cho giỏ hàng. 


