ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB
1. Tên môn học: THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB
2. Mục tiêu, yêu cầu môn học:
Môn học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để
phát triển các ứng dụng Web với công cụ Microsoft Visual C#, làm nền tảng
để sinh viên thực hiện các đề án môn học cũng như luận văn tốt nghiệp theo
hướng Web.
Học xong môn học này sinh viên phải có khả năng phát triển các ứng dụng
Web ở mức trung cấp và nâng cao. Sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng sử
dụng .Net Framework để thể hiện các trang HTML và nhận dữ liệu từ các
trình duyệt client chạy trên Internet.
3. Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp thực
hành trên máy tính
4. Giáo trình, tài liệu:
a) Tài liệu chính: ebook: MCADTraining Kit - Developing Web Applications
with Microsof.chm
b) Tài liệu tham khảo:
1 The Visual Studio .NET online Help
2 The World Wide Web Consortium Web site (http://www.w3c.org)
5. Các công cụ hỗ trợ: Laptop + Projector cho giảng viên và phòng máy tính để
thực tập
Nội dung môn học:
1. Chương 1: Giới thiệu về lập trình Web
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành
Mục tiêu: Giới thiệu các ứng dụng Internet và các công cụ dùng để tạo các
ứng dụng Internet.
Chi tiết đề mục của chương:
Các loại ứng dụng Internet.
Sử dụng ASP.Net.
Sử dụng Visual Studio .Net.
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: khái niệm về ứng dụng Web và làm quen với
môi trường lập trình Microsoft Visual Studio .Net.
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính.
Tài liệu: tài liệu a, chương 1
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Cho ba ví dụ về sự khác nhau giữa các ứng dụng ASP .Net và các ứng
dụng Windows truyền thống.
Hai thành phần chính của .Net Framework là gì?
Làm cách nào phục hồi thiết lập cửa sổ mặc đình trong Visual Studio
.Net?

Khi nào không thể sử dụng ASP.Net để xây dựng ứng dụng Web?
Bài tập thực hành:
Làm quen với Visual Studio .Net
Tùy biến môi trường Visual Studio .Net.
Thiết lập một Web Hosting Account.
Tìm hiểu ASP.Net Quickstart Tutorial.
2. Chương 2: Tạo ứng dụng Web Forms
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết + 3 tiết thực hành
Mục tiêu: Tạo ứng dụng Web sử dụng Microsoft Visual Studio .Net và
ASP.Net.
Chi tiết đề mục của chương:
Cách tạo một project mới.
Viết code đáp ứng các sự kiện.
Các xử lý xảy ra ở đâu?
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Tạo một ứng dụng Web đơn giản.
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 2
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết
Visual Studio lưu trữ các ứng dụng Web ở đâu?
Liệt kê bốn khác nhau chính giữa ứng dụng Web và Windows?
Mô tả chu ký sống của ứng dụng Web: Khi nào các Web form được
khởi tạo và chúng tồn tại trong bao nhiêu lâu?
Làm cách nào để lưu trữ dữ liệu, ví dụ như biến, trong ứng dụng Web?
Cái gì xác định giới hạn của ứng dụng Web?
Bài tập thực hành:
Tạo một ứng dụng Web đơn giản
Tạo user interface.
Tạo lớp FlashCardClass.
Lưu một đối tượng FlashCardClass trong Session State.
Sử dụng FlashCardClass từ các sự kiện của Web Form.
3. Chương 3: Làm việc với các đối tượng Web
Số tiết dự kiến: 4 tiết lý thuyết + 4 tiết thực hành
Mục tiêu: Cách tạo và tổ chức các đối tượng trong Visual Studio .Net, sử dụng
các đối tượng được cung cấp bởi ASP.Net, lưu giữ các đối tượng và dữ liệu
giữa các Web forms.
Chi tiết đề mục của chương:
Khái niệm cơ bản về Namespace.
Namspace trong ứng dụng Web.
Bào quản các thông tin trạng thái.
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cách tạo và sử dụng các đối tượng Web.
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 3
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết
Cách .Net Framework tổ chức các lớp?

Trong Visual C#, làm cần khai báo một hàm sao cho khi sử dụng nó
không cần phải khởi tạo một đối tượng của lớp?
Làm cách nào để gọi một hàm của base class trong derived class?
Bồn đối tượng chính sử dụng trong lập trình Web là gì?
Các đối tượng được lưu trữ ở đâu để các request có thể sử dụng gửi tới
Web form.
Câu hỏi thực hành:
Sử dụng các đối tượng và lưu trữ dữ liệu
Tạo user interface
Tạo một lớp Translator
Lưu đối tượng Translator vào Session State
Sử dụng đối tượng TransClass từ các sự kiện của Web forms
4. Chương 4: Tạo User Interface
Số tiết dự kiến: 6 tiết lý thuyết + 6 tiết thực hành
Mục tiêu: Sử dụng các control của ASP.Net để tạo user interface cho ứng
dụng Web nhiều trang
Chi tiết đề mục của chương:
Sử dụng Controls
Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
Di chuyển qua lại giữa các form khác nhau
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Sử dụng các control trong ASP.Net
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 4
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết
Điểm khác nhau chính giữa Button server control và the Button
HTML control là gì?
Xử lý các RadioButton controls như thế nào để chỉ một button được
chọn tại một thời điểm?
Tại sao ASP.Net kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trên cả client và
server?
Kiểu kiểm tra nào được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của một số
được user nhập vào?
Đoạn code sau sai chỗ nào?
Server.Transfer("Default.htm");
Tại sao không thể mở một cửa sổ browser mới trong server code?
Bài tập thực hành
Xây dựng một Web soạn thảo văn bản.
5. Chương 5: Lưu trữ và lấy dữ liệu sử dụng ADO.Net
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết + 4 tiết thực hành
Mục tiêu: Sử dụng ADO.Net để truy xuất và thay đổi dữ liệu lưu trữ trong cơ
sở dữ liệu SQL và Oracle từ Web form.
Chi tiết đề mục của chương:
Truy xuất dữ liệu với ADO.Net
Sử dụng Data Set trên Web form.
Xử lý transaction

Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Sử dụng ADO.Net để kết nối với cơ sở dữ
liệu.
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 5
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Sử dụng đối tượng và các bước thực hiện nào để tìm số lượng các
record trong database
Data set có kiểu khác với data set không kiểu như thế nào, những ưu
điểm của data set có kiểu
Làm cách nào để sử dụng lại database connection suốt ứng dụng Web
Trình bày sự khác nhau giữa xử lý transaction ở mức data set và mức
database
Bài tập thực hành:
Xây dựng ứng dụng quản lý các cuộc hẹn
6. Chương 6: Catch và sửa lỗi
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Catch và xử lý lỗi.
Chi tiết đề mục của chương:
Sử dụng Exception handling
Sử dụng Error Pages
Logginh Exception
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Hiểu được cách catch và sử lý lỗi trong các
ứng dụng Web.
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 6
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Giải thích tại sao xử lý lỗi là rất quan trọng trong một ứng dụng hoàn
chỉnh
Liệt kê hai cách xử lý lỗi khác nhau trong ứng dụng Web
Trình bày mục đích của Error Page và tại sao cần xử dụng chúng
Tại sao tracing giúp xử lý lỗi
Bài tập trên máy
Thêm xử lý lỗi vào ứng dụng
7. Chương 7: Lập trình Web Form nâng cao
Số tiết dự kiến: 4 tiết lý thuyết + 8 tiết thực hành
Mục tiêu: Tìm hiểu một số tác vụ nâng cao trong các ứng dụng Web
Chi tiết đề mục của chương:
Lưu trữ và lấy thông tin của user
Gửi mail
Sử dụng các Frames
Sử dụng các scripts tại client
Sử dụng XML Web Service
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Hiểu được các tác vụ cơ bản của một ứng
dụng Web thực sự

Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 7
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết
Tạo một trang HTML có một hyper link có thể gửi mail khi user click
vào
Viết code ghi vào cookie tên user “Rob Young” và ngày giờ hiện thời
trên máy tính user. Cho phép cookie tồn tại trong vòng 30 ngày.
Tại sao không thể mở một cửa sổ browser bằng server-side code? Làm
cách nào để mở một cửa sổ mới bằng client-side scripts
Bài tập trên máy
Sử dụng các tính năng nâng cao.

8. Chương 8: Bảo mật
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 2tiết thực hành
Mục tiêu: Học cách điều khiển các truy xuất vào ứng dụng Web
Chi tiết đề mục của chương:
Authenticating and Authorizing Users
Using Windows Authentication
Using Forms Authentication
Using Passport Authentication
Cung cấp giao tiếp bảo mật
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Khái niệm về bảo mật vả sử dụng các kỹ
thuật của ASP.Net để bảo mật
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 8
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Kiểu ASP.NET authentication nào phù hợp nhất cho việc xác định và
authorizing users trong mạng.
Sự khác nhau giữa danh sách Windows and Forms authentication users
trong Web.config
Làm cách nào để yêu cầu authentication sử dụng Web.config file
Secure Sockets Layer (SSL) cung cấp bảo mật trong ứng dụng Web
như thế nào?
Làm cách nào bắt đầu và kết thúc giao tiếp bảo mật bằng SSL
Bài tập trên máy
Tạo một ứng dụng bảo mật
9. Chương 9: Xây dựng và triển khai một ứng dụng Web
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành
Mục tiêu: Cách đưa một ứng dụng Web hoàn chỉnh lên Web server để sử
dụng.
Chi tiết đề mục của chương:
Tạo một ứng dụng Web
Triển khai một ứng
Using Forms Authentication
Using Passport Authentication
Cung cấp giao tiếp bảo mật
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Khái niệm về bảo mật vả sử dụng các kỹ
thuật của ASP.Net để bảo mật
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 9
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Kiểu ASP.NET authentication nào phù hợp nhất cho việc xác định và
authorizing users trong mạng.
Sự khác nhau giữa danh sách Windows and Forms authentication users
trong Web.config
Làm cách nào để yêu cầu authentication sử dụng Web.config file

Secure Sockets Layer (SSL) cung cấp bảo mật trong ứng dụng Web
như thế nào?
Làm cách nào bắt đầu và kết thúc giao tiếp bảo mật bằng SSL
Bài tập trên máy
Tạo một ứng dụng bảo mật
10. Chương 10: Debug một ứng dụng Web
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Cách debug một ứng dụng.
Chi tiết đề mục của chương:
Debug ứng dụng Web
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cách debug một ứng dụng Web
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 10
Câu hỏi, bài tập:
Bài tập trên máy
Debug một ứng dụng Web
11. Chương 11: Tạo các Custom Web Controls
Số tiết dự kiến: 4 tiết lý thuyết + 4 tiết thực hành
Mục tiêu: Tự tạo các Web control cần cho ứng dụng Web.
Chi tiết đề mục của chương:
Tạo các Web User Control
Tạo các composite custom control tổ hợp
Tạo các rendered custom control
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cách tạo các custom control
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 11
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Kế thừa quan trọng như thế nào trong việc tạo các custom control
Method cần override khi tạo các composite custom control tổ hợp là
gì?
Method cần override khi tạo các khi thể hiện rendered custom control
là gì?
Tạo sự kiện post-back event của composite custom control tổ hợp và
rendered custom control là gì?
Bài tập trên máy
Tạo các custom control.
12. Chương 12: Làm việc vơi multimedia
Số tiết dự kiến: 2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Sử dụng các component multimedia.
Chi tiết đề mục của chương:
Play Audio
Display Video
Animate Web Page
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cách sử dụng một số công cụ hỗ trợ media
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính

Tài liệu: tài liệu a, chương 12
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Tại sao chúng ta thường sử dụng control multimedia ở client-side hơn
là ở server-side
Những component Audio và Video nào hỗ trợ hầu hết bới các
browser?
Bài tập trên máy
Tạo ứng dụng Multimedia.
13. Chương 13: Định dạng output của ứng dụng Web
Số tiết dự kiến: 3 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Định dạng output của ứng dụng Web.
Chi tiết đề mục của chương:
Sử dụng Cascading style sheets
Sử dụng Using XSL Transformations
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cascading style sheets và Using XSL
Transformations
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 13
Câu hỏi, bài tập:
Câu hỏi lý thuyết:
Ưu điểm của CSS
Mối quan hệ giữa CSS và XLT
Sự khác nhau giữa HTML và XML
Bài tập trên máy
Tạo một Cookbook.
14. Chương 14: Help trong ứng dụng Web
Số tiết dự kiến: 1 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Cách tạo help trong ứng dụng Web.
Chi tiết đề mục của chương:
Đưa help vào ứng dụng Web
Sử dụng HTML Workshop
Liên kết help với Web Form
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Đưa help vào ứng dụng Web
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 14
Câu hỏi, bài tập:
Bài tập trên máy
Tạo help cho ứng dụng Web
15. Chương 15: Globalizing Web Applications
Số tiết dự kiến: 1 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành
Mục tiêu: Tạo ứng dụng Web cho tương thích với nhiểu ngôn ngữ.
Chi tiết đề mục của chương:
Chọn kiểu tiếp cận
Tạo và sử dụng Satellite assemblies
Các vấn đề của Globalizing

Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Cách tạo ứng dụng Web hỗ trợ nhiều ngôn
ngữ
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, chương 15
Câu hỏi, bài tập:
Bài tập trên máy
Tạo ứng dụng chuyển đổi tiền tệ
16. Ôn tập
Số tiết dự kiến: 4 tiết
Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức đã học, ôn thi
Chi tiết đề mục của chương:
Hệ thống lại kiến thức về lập trình Web
Giải đáp thắc mắc
Ôn thi
Kiến thức cốt lõi cần nắm vững: Nắm được toàn bộ hệ thống kiến thức để thi
Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp và thực hành trên máy tính
Tài liệu: tài liệu a, tài liệu b
Câu hỏi, bài tập: không có

