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Mục tiêu
�Cung cấp các kiến thức về ứng dụng thương mại ñiện tử 

nhằm giúp sinh viên:
�Hiểu rõ mục tiêu, lợi ích, vai trò của thương mại ñiện tử 

trong cuộc sống.
�Nắm vững nguyên lý xây dựng một ứng dụng thương mại 

ñiện tử trong thực tế.
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ñiện tử trong thực tế.
�Nắm vững nguyên lý triển khai hoạt ñộng và tương tác giữa 

các ứng dụng thành phần trong một và nhiều ứng dụng 
thương mại ñiện tử trong thực tế.

�Biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phát 
triển một dự án thương mại ñiện tử.



Tómtắt nội dung mônhọc
�Học phần ñược giới thiệu trong các nhóm kiến thức chính:

�Nhóm kiến thức tổng quan về Thương mại Điện tử (Phần 1)
�Nhóm kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế và phát triển 

ứng dụng Thương mại Điện tử (Phần 2)
�Nhóm kiến thức nâng cao về trong Thương mại Điện tử 

(Phần 3)
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(Phần 3)

�Các nhóm kiến thức này bao gồm cơ sở lý thuyết, ví dụ 
thực tế nhằm cung cấp kiến thức mức ñộ căn bản và nâng 
cao cho sinh viên



Nội dung mônhọc
� Ôn tập

� Lập trình CSDL 
� Mô hình kiến trúc 3 lớp – thiết kế ứng 

dụng và lập trình
� Phần 1: Giới thi ệu công nghệ TMĐT

� TMĐT là gì
� Các dạng thức công nghệ TMĐT
� Cáckiểu mô hìnhTMĐT vàThị

� Phần 2: Thiết kế và xây dựng ứng 
dụng TMĐT
� Hệ thống Mua bán hàng trực tuyến
� Hệ thống Đấu giá
� Ứng dụng giỏ hàng 
� TMĐT Di ñộng

� Phần 3: Một số vấn ñề liên quan ñến 
TMĐT
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� Cáckiểu mô hìnhTMĐT vàThị
trường

� Các kiểu nhà cung cấp và thương gia
TMĐT

TMĐT
� Hệ thống ERP
� Các hình thức Business-to-Business 

(B2B) và Business-to-Consumer (B2C)
� Đánh giá Website
� Các dạng kỹ thuật bảo mật 
� Chữ k í số và mã hóa thông tin
� Các kỹ thuật thanh toán ñiện tử
� Hút thông tin



Học liệu (1)
� Slide và giáo trình môn học.
� Các sách tiếng Việt về thương mại ñiện tử trong lĩnh vực CNTT
� Các eBook tiếng Anh:

� i. Electronic Commerce, Fourth Edition, by Pete Loshin and John Vacca, 
ISBN:1584500646, Charles River Media © 2004

� ii. The Complete E-Commerce Book: Design, Build, & Maintain a Successful Web-
based Business, Second Edition, by Janice Reynolds, ISBN:1578203120, CMP Books 
© 2004 

� iii. Absolute Beginner's Guide to eBay®, Third Edition by Michael Miller, ISBN: 0-
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� iii. Absolute Beginner's Guide to eBay®, Third Edition by Michael Miller, ISBN: 0-
7897-3431-1, Publisher: Que Pub Date: June 07, 2005

� iv. Architectural Issues of Web−Enabled Electronic Business Nan Si Shi, Ph.D., 
University of South Australia, Australia

� Source code mẫu ở website: http://www.wrox.com
� Giáo trình Thương mại Điện tử ở các trường Đại học nước ngoài:

� http://www.cs.usyd.edu.au/~comp5347
� http://cs.wellesley.edu/~ecom/index.html
� http://www.srdc.metu.edu.tr/webpage/courses/ceng520/



Học liệu (2)
� Hướng dẫn kỹ thuật:

� http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa581769.aspx
� (*) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb288041.aspx
� (*) http://www.codeproject.com/KB/system/WindowsService.aspx

� Hệ thống mua bán:
� http://www.x-cart.com/xcart_features.html
� http://www.roseindia.net/opensource/open-source-shopping-cart.shtml(chương trình 

mẫu)
� (*) http://www.shop-script.com/scripts/shop-script-free.html (chương trình mẫu)
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� (*) http://www.shop-script.com/scripts/shop-script-free.html (chương trình mẫu)
� http://www.codeplex.com/nopCommerce/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=19

480(chương trình mẫu)
� http://code.msdn.microsoft.com/nopCommerce/Release/ProjectReleases.aspx?Release

Id=1898(chương trình mẫu)
� Hệ thống ñấu giá:

� (*) http://www.phpauction.net/ (tài li ệu + chương trình mẫu)
� http://www.autoauctionsolutions.com/features.asp

� có thể tải chương trình mẫu từ các website (*) ñể tham khảo thêm



A. 
Tổng quan về Thương mại Điện tử
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TMĐT vàñặc trưng (1)
Có nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về TMĐT: 
�TMĐT là việc thực hiện các hoạt ñộng thương mại dựa

trên các công cụ ñiện tử, ñặc biệt là Internet và WWW 
�TMĐT theo nghĩa hẹp, là tất cả các web site hoặc trang

thông tin cóảnh hưởng và có tác dụng một cách trực tiếp
hay giántiếp ñến hoạt ñộngthươngmại, muabán, trao
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hay giántiếp ñến hoạt ñộngthươngmại, muabán, trao
ñổi… trong hiện tại hay tương lai



TMĐT vàñặc trưng (2)
Đặc trưng của TMĐT:
�Các bên tiến hành giao dịch trong TMĐT không tiếp xúc

trực tiếp với nhau và không cần biết nhau từ trước
�TMĐT ñược thực hiện trong một thị trường không biên

giới (toàn cầu)
�Hoạt ñộnggiaodịchTMĐT ñều có sự thamgia ít nhất ba
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�Hoạt ñộnggiaodịchTMĐT ñều có sự thamgia ít nhất ba
chủ thể, trongñó không thể thiếu người cung cấp dịch vụ
mạng, cơ quan chứng thực

�Đối với thương mại truyền thống thì mạng lưới thông tin 
là phương tiện traoñổi dữ liệu; ñối với TMĐT, mạng lưới
thông tin chính là thị trường



TMĐT vàñặc trưng (3)
Một số mô hình TMĐT tiêu biểu:
�B2B (Business-to-Business): thành phần thamgia hoạt

ñộng thương mại là các doanh nghiệp, tức người mua và
người bánñều là doanh nghiệp. Chiếm 80% doanh số
TMĐT toàn cầu

�B2C (Business-to-Consumer): thànhphần thamgiahoạt
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�B2C (Business-to-Consumer): thànhphần thamgiahoạt
ñộng thương mại gồm người bán là doanh nghiệp và
người mua là người tiêu dùng

�C2C (Consumer-to-Consumer): thành phần thamgia hoạt
ñộng thương mại là các cá nhân, tức người mua và người
bánñều là cá nhân



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (1) 
�Lợi ích của TMĐT

�Lợi ích ñối với các tổ chức
o Mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận người cung cấp, khách hàng và

ñối tác trên khắp thế giới

o Giảm chi phí sản xuất: chi phí giấy tờ, chia sẻ thông tin, in ấn, gửi văn
bản truyền thống,…
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bản truyền thống,…

o Cải thiện hệ thống phân phối: giảm lượng hàng lưu kho vàñộ trễ trong
phân phối hàng

o Vượt giới hạn về thời gian: hoạt ñộng kinh doanhñược thực hiện 24/7



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (2) 
o Giảm chi phí thông tin liên lạc

o Củng cố quan hệ khách hàng thông qua việc giao tiếp thuận tiện qua 
mạng

o Thông tin cập nhật thường xuyên trên web như sản phẩm, dịch vụ, giá
cả

o Chi phíñăng ký kinh doanh: giảm hoặc không thu phíñăng ký kinh
doanhqua mạng
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doanhqua mạng

o Các lợi ích khác: Nâng cao uy tín, hìnhảnh doanh nghiệp; cải thiện
chất lượng dịch vụ khách hàng,…



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (3) 

�Lợi ích ñối với người tiêu dùng
o Vượt giới hạn về không gian và thời gian

o Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ

o Giá thấp hơn, giao hàng nhanh hơn, ñặc biệt với các hàng hóa số hóa
ñược

o Thôngtin phongphú, thuận tiện vàchất lượngcaohơn
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o Thôngtin phongphú, thuận tiện vàchất lượngcaohơn

o Có thể tham gia mua và bán trên các sànñấu giá

o Khả năng tự ñộng hóa cho phép chấp nhận cácñơn hàng khác nhau từ
mọi khách hàng

o Thuế: nhiều nước khuyến khích bằng cách miễn thuế ñối với các giao
dịch trên mạng



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (4) 
�Lợi ích ñối với xã hội

o Hoạt ñộng trực tuyến tạo môi trườngñể làm việc, mua sắm,... từ xa
nên giảm việc ñi lại, ô nhiễm,…

o Nhiều nhà cung cấp -> tạo áp lực giảm giá -> khả năng mua sắm của
khách hàng cao hơn -> nâng cao mức sống của mọi người

o Những nước nghèo có thể tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ từ các
nước pháttriển hơn thôngqua Internet vàTMĐT 
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nước pháttriển hơn thôngqua Internet vàTMĐT 

o Các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, các dịch vụ công của chính
phủ... ñược thực hiện qua mạng với chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (5) 
�Hạn chế của TMĐT

�Hạn chế về kỹ thuật
o Chưa có tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng-an toàn-ñộ tin cậy

o Tốc ñộ ñường truyền Internet vẫn chưañápứng người dùng

o Chi phí truy cập Internet vẫn còn cao

o Cáccôngcụ xâydựngphần mềm vẫn tronggiai ñoạn ñangpháttriển
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o Cáccôngcụ xâydựngphần mềm vẫn tronggiai ñoạn ñangpháttriển

o Khó khăn khi kết hợp các phần mềm TMĐT với các phần mềm ứng
dụng khác

o Cần có các máy chủ thương mại ñiện tử ñặc biệt (công suất, an toàn) 
ñòi hỏi thêm chi phíñầu tư

o Thực hiện cácñơn ñặt hàng trong thương mại ñiện tử B2C ñòi hỏi hệ
thống kho hàng tự ñộng lớn



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (6) 
�Hạn chế của TMĐT

�Hạn chế về thương mại
o An ninh và riêng tư là hai cản trở về tâm lý ñối với người tham gia

TMĐT 

o Thiếu lòng tin vào TMĐT và người bán hàng trong TMĐT do không
ñược gặp trực tiếp
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ñược gặp trực tiếp

o Luật, chính sách, thuế chưa ñược hoàn thiện

o Một số chính sách chưa thực sự hỗ trợ tạo ñiều kiện ñể TMĐT phát
triển

o Các phương phápñánh giá hiệu quả của TMĐT còn chưa ñầy ñủ, hoàn
thiện



Lợi ích & hạn chế của TMĐT (7) 

�Hạn chế của TMĐT
�Hạn chế về thương mại

o Chuyển ñổi thói quen tiêu dùng từ thực ñến ảo cần thời gian

o Thiếu tin cậy ñối với môi trường kinh doanh không giấy tờ, không tiếp
xúc trực tiếp, giao dịchñiện tử

o Số lượngngười thamgiachưa ñủ lớn ñể ñạt lợi thế về quymô
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o Số lượngngười thamgiachưa ñủ lớn ñể ñạt lợi thế về quymô

o Sự gian lận ngày càng tăng do ñặc thù của TMĐT  

o Thu hút vốn ñầu tư mạo hiểm khó khăn hơn sau sự sụp ñổ hàng loạt
của các công ty dot.com



Đối tượng chính tham gia web site TMĐT 
�Người cung cấp dịch vụ Internet và công nghệ ñápứng

ñược nhu cầu hoạt ñộng và kinh doanh trực tuyến
�Ví dụ: nhà cung cấp ñường truyền Internet, hosting web 

site,… 

�Người xây dựng web site TMĐT
�Có ñủ kiến thức về kỹ thuật ñể có thể xâydựngweb site 

Thương mại ñiện tử18

�Có ñủ kiến thức về kỹ thuật ñể có thể xâydựngweb site 
mang tính chuyên nghiệp vàñápứng ñược nhu cầu của nhà
kinh doanh TMĐT

�Có ñội ngũ chuyên nghiệp phục vụ cho việc xây dựng và
thiết kế web site



Các dạng thức công nghệ TMĐT
�Tiêu chuẩn kỹ thuật

�eBXML – XML cho quy trình kinh doanh ñiện tử 
�XBEL – XML dùng trong kế toán 
�BMECat – XML dùng trong trao ñổi dữ liệu danh mục hàng 

hóa, thông tin giá cả,... 
WClass – Hệ thống nhóm hàng hóa của công nghiệp ñiện 
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�WClass – Hệ thống nhóm hàng hóa của công nghiệp ñiện 
�UNSPSC - Tiêu chuẩn phân loại hàng hóa 
�shopinfo.xml – Cung cấp dữ liệu sản phẩm và cửa hàng 



Đối tượng chính tham gia web site TMĐT 
�Người trực tiếp kinh doanh TMĐT

�Có ñủ kiến thức về TMĐT
�Cập nhật thông tin, giao dịch mua bán,…
�Đảm bảo tính tin cậy trong TMĐT, ñảm bảo quyền lợi của

các bên khi thamgia trên website TMĐT…
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0

�Người mua hàng trên web site TMĐT



Các kiểu mô hìnhTMĐT & th ị trường (1)
� Tùy thuộc vào ñối tác kinh doanh người ta gọi ñó là thị trường B2B, 

B2C, C2B hay C2C. 
� Thị trường mở là những thị trường mà tất cả mọi người có thể ñăng 

ký và tham gia. Tại một thị trường ñóng chỉ có một số thành viên 
nhất ñịnh ñược mời hay cho phép tham gia. 

� Một thị trường ngang tập trung vào một quy trình kinh doanh riêng 
lẻ nhất ñịnh
� Thí dụ như cung cấp: nhiều doanh nghiệp có thể từ các ngành khác nhau 
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� Thí dụ như cung cấp: nhiều doanh nghiệp có thể từ các ngành khác nhau 
tham gia như là người mua và liên hệ với một nhóm nhà cung cấp. 

� Ngược lại, thị trường dọc mô phỏng nhiều quy trình kinh doanh khác 
nhau của một ngành duy nhất hay một nhóm người dùng duy nhất.
� Sau khi làn sóng lạc quan về thương mại ñiện tử của những năm 1990 

qua ñi, thời gian mà ñã xuất hiện nhiều thị trường ñiện tử, người ta cho 
rằng sau một quá trình tập trung chỉ có một số ít thị trường lớn là sẽ tiếp 
tục tồn tại. Thế nhưng bên cạnh ñó là ngày càng nhiều những thị trường 
chuyên môn nhỏ.



Các kiểu mô hìnhTMĐT & th ị trường (2)
�Ngày nay tình hình ñã khác hẳn ñi: công nghệ ñể thực 

hiện một thị trường ñiện tử ñã rẻ ñi rất nhiều. Thêm vào 
ñó là xu hướng kết nối nhiều thông tin chào hàng khác 
nhau thông qua các giao diện lập trình ứng dụng ñể thành 
lập một thị trường chung có mật ñộ chào hàng cao (thí dụ 
như Khu chợ Amazon).
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như Khu chợ Amazon).

�Ngoài ra các thị trường ñộc lập trước ñây còn ñược tích 
hợp ngày càng nhiều bằng các giải pháp phần mềm cho 
một cổng Web toàn diện.



Các kiểu mô hìnhTMĐT
& thị trường (3)

� Thương mại ñiện tử có thể ñược phân loại theo tính cách của 
người tham gia
�Người tiêu dùng 

o C2C (Consumer-To-Comsumer) Người tiêu dùng với người tiêu dùng 
o C2B (Consumer-To-Business) Người tiêu dùng với doanh nghiệp 
o C2G (Consumer-To-Government) Người tiêu dùng với chính phủ 

�Doanh nghiệp 
B2C (Business-To-Consumer) Doanh nghiệp với người tiêu dùng 
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o B2C (Business-To-Consumer) Doanh nghiệp với người tiêu dùng 
o B2B (Business-To-Business) Doanh nghiệp với doanh nghiệp 
o B2G (Business-To-Government) Doanh nghiệp với chính phủ 
o B2E (Business-To-Employee) Doanh nghiệp với nhân viên 

�Chính phủ 
o G2C (Government-To-Consumer) Chính phủ với người tiêu dùng 
o G2B (Government-To-Business) Chính phủ với doanh nghiệp 
o G2G (Government-To-Government) Chính phủ với chính phủ 



Cấp ñộ phát triển TMĐT

Thương mại “cộng tác”(c-Business)
Integrating / Collaborating
Nội bộ doanh nghiệp: các bộ phận liên kết
(integrating) và kết nối với các ñối tác kinh doanh
(connecting)

3 

Ba cấp ñộ
phát tri ển
của TMĐT

Thương mại ñiện tử24

Thương mại Thông tin (i-Commerce)
Thông tin (Information) lên mạng web
Trao ñổi, ñàm phán, ñặt hàng qua mạng (e-mail, chat, forum...)
Thanh toán, giao hàng truyền thống

Thương mại Giao dịch (t-Commerce)
Hợp ñồng ñiện tử (ký kết qua mạng)
Thanh toán ñiện tử (thực hiện qua mạng) 
(online transaction),

1 

2 



Quan niệm sai lầm (1)

�Tin rằng xây dựng web site xong là sẽ có khách hàng một
cách dễ dàng và nhanh chóng

�Tin rằng DN có thể dùng web site ñể quảng bá sản phẩm, 
thông tin ñến với mọi người trên khắp thế giới một cách
dễ dàng

Thương mại ñiện tử25

dễ dàng

�Tin rằng website sẽ thay thế các công cụ, phương tiện
marketing khác



Quan niệm sai lầm (2)

�Không chú trọng và hiểu ñúngñắn về thiết kế, giao diện, 
chức năng... của web site

�Không chú trọng những thông tin thuyết phục người xem
ra quyết ñịnh mua hàng

Khôngcập nhật thôngtin thườngxuyên

Thương mại ñiện tử26

�Khôngcập nhật thôngtin thườngxuyên

�Tin rằng web siteñẹp về mỹ thuật sẽ mang lại nhiều khách
hàng



Quanniệm sai lầm (3)

�Không có thói quen trả lời ngay những email hỏi thông tin 
của người xem

�Không quan tâmñến rủi ro trong thanh toán qua mạng
�Áp dụng rập khuôn những mô hình TMĐT ñã có
�Khôngquantâmñúngmức về cạnh tranhtrongTMĐT
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�Khôngquantâmñúngmức về cạnh tranhtrongTMĐT
�Không quan tâmñến công nghệ mới



Tình hình phát triển Internet (1)

Trên toàn thế giới:

�Web sites: ~113 triệu web sites (4/2007) - Whois

�Web pages : ~29,7 tỷ web pages (2/2007)

�Thế giới: gần 1,3 tỷ người truy cập Internet, chiếm 19,1% 
dânsố (11/2007)
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dânsố (11/2007)



Tình hình phát triển Internet (2)

29

Thống kê số người truy cập Internet ở một nước, vùng trên toàn cầu. 
Nguồn: Internet World Stats, tháng 11/2007



Tình hình phát triển Internet (3)

�Số người truy cập Internet ở Việt Nam so với khu vực và
thế giới
�Đến 11/2007, có 18,2 triệu người truy cập Internet, chiếm

21,4% dân số cả nước
�So với Châu Á: 12,4%

Tỷ lệ người dùngInternet của thế giới: 19.1%

Thương mại ñiện tử30

�Tỷ lệ người dùngInternet của thế giới: 19.1%

�Những thống kê này cho thấy một tín hiệu lạc quan về sự
phát triển TMĐT ở Việt Nam trong giaiñoạn 2006 – 2010 



Tình hình phát triển Internet (4)

Thương mại ñiện tử31

Phát triển người dùng Internet 2001-2007. Nguồn: Trung tâm
Internet Việt Nam (VNNIC) tháng 12/2007, www.vnnic.net.vn



Tình hình phát triển Internet (5)
�Năm 2007: có 86% doanh nghiệp sử dụng email thường

xuyên trong giao dịch

�Website: 2004: 19%, 2007: 38% tổng số doanh nghiệp

�Năm 2007, số lượng tên miền .vnñược ñăng ký ñã lênñến
60.604, gấp gần 4 lần số lượng tên miền vào cuối năm
2005
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2005



Xu hướng phát triển TMĐT ở VN (1)
�Tiềm năng phát triển TMĐT ở Việt Nam là cao bởi: 

�Việt Namlà nước xuất khẩu nhiều mặt hàng
�Việt Nam có thể “xuất khẩu” dịch vụ, sản phẩm thông tin và

tri thức
�Du lịch Việt Nam cần tận dụng TMĐT ñể quảng bá

Nhànước chủ trương thúcñẩy TMĐT pháttriển
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�Nhànước chủ trương thúcñẩy TMĐT pháttriển



Xu hướng phát triển TMĐT ở VN (2)
�Tiềm năng phát triển TMĐT ở Việt Nam là cao bởi: 

�CNTT, Internet ở Việt Nam ñã, ñang và sẽ tiếp tục phát triển
nhanh

�Chính những khả năng, lợi ích TMĐT mang lại cho doanh
nghiệp, nhàñầu tư

�Nhânlực Việt Nam tiếp thucôngnghệ mới nhanh, ñặc biệt là

Thương mại ñiện tử34

�Nhânlực Việt Nam tiếp thucôngnghệ mới nhanh, ñặc biệt là
CNTT 



Xu hướng phát triển TMĐT ở VN (3)
�Xu hướng phát triển TMĐT ở Việt Nam: 

�Các doanh nghiệp tận dụng TMĐT phục vụ marketing, bán
hàng, hỗ trợ khách hàng, mở rộng thị trường, xuất khẩu

�Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT ñều có
những website TMĐT

�Doanhnghiệp bắt ñầu tận dụngTMĐT B2B ñể muasắm
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�Doanhnghiệp bắt ñầu tận dụngTMĐT B2B ñể muasắm
nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất một cách tự ñộng hoặc
bán tự ñộng



Các yếu tố thúc ñẩy TMĐT VN
1. Cơ sở hạ tầng công nghệ

2. Vấn ñề cước phí viễn thông

3. Kiến thức TMĐT và nhân lực chuyên môn

4. Nhận thức của cộngñồng

5. Điều kiện kinh tế - xãhội

Thương mại ñiện tử36

5. Điều kiện kinh tế - xãhội

6. Vai trò lãnhñạo của nhà nước

7. Hệ thống luật



10 ñiều cần lưu ý khi thamgia TMĐT
1. Nếu TMĐT dễ dàng thì ai cũng làmñược
2. Marketing làñiều rất quan trọng
3. Không bán những gì khách hàng không cần
4. Khách hàng không mua nếu không tìmthấy nơi bán
5. Tốc ñộ là yếu tố quan trọng trong TMĐT
6. Website càngñơn giản càngtốt
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6. Website càngñơn giản càngtốt
7. Không hiểu khách hàng thì không thành công
8. Không phải ai cũng có khiếu thiết kế web
9. Khách hàng dừng chân càng lâu thì càng có cơ hội bán

ñược hàng
10. Những chuyên gia không phải lúc nào cũng ñúng



B.
Nền tảng Kỹ thuật Xây dựng Ứng dụng

Thương mại ñiện tử38



B.1
Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.Net

Thương mại ñiện tử39



Giới thiệu về ADO.NET (1)

�Hỗ trợ một thư viện hướng ñối tượng chung nhất ñể 
truy xuất ñến các nguồn dữ liệu khác nhau như: 
�Cơ sở dữ liệu quan hệ 
�Dữ liệu XML 
�Dữ liệu khác 
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Dữ liệu khác 

�Được thiết kế phù hợp với các ứng dụng phân tán và 
ứng dụng web 

�Hỗ trợ hai mô hình lập trình cơ sở dữ liệu 
�Có kết nối 
�Không có kết nối.



Giới thiệu về ADO.NET (2)
�Ý tưởng ñể dùng chung một thư viện truy xuất ñến nhiều

dữ liệu khác nhau như hình:
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Giới thiệu về ADO.NET (3)
�ADO.NET có cấu trúc tổng quát như sau:
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Giới thiệu về ADO.NET (4)
�Lịch sử phát triển của ADO.NET
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Giới thiệu về ADO.NET (5)
�Cấu trúc chính của ADO.NET

12/28/2007



Giới thiệu về ADO.NET (6)
�Kết nối có thiết lập cầu nối 

�Luôn giữ kết nối ñến database 
�Được dùng cho các ứng dụng: 

o Các transactions có thời gian chạy ngắn 
o Ít truy cập ñồng thời 
o Dữ liệu luôn ñược cập nhật 

�Kết nối không thiết lập cầu nối 
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�Kết nối không thiết lập cầu nối 
�Không giữ kết nối ñến cơ sở dữ liệu 
�Dữ liệu ñược cache trong bộ nhớ chính 
�Dữ liệu thay ñổi trong bộ nhớ chính ≠ dữ liệu thay ñổi trong 

cơ sở dữ liệu. 
�Dùng cho các ứng dụng: 

o Có nhiều truy cập ñồng thời và thời gian chạy lâu (e.g.: ứng dụng web) 



Giới thiệu về ADO.NET (7)
�Các namespace ñược sử dụng:

�Assembly 
o System.Data.dll

�Namespaces:
o System.Data //general data types
o System.Data.Common //classes for implementing providers
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o System.Data.Common //classes for implementing providers
o System.Data.OleDb //OLE DB provider 
o System.Data.SqlClient //Microsoft SQL Server provider 
o System.Data.SqlTypes //data types for SQL Server 
o System.Data.Odbc //ODBC provider (since .NET 

1.1) 
o System.Data.OracleClient //Oracle provider (since .NET 1.1) 
o System.Data.SqlServerCe //Compact Framework



Kết nối có cầu nối (1) 
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Kết nối có cầu nối (2)
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Kết nối có cầu nối (3)
� Kết nối ñến database: 

SqlConnection con = new 
SqlConnection("server=lthieu\\sqlexpress;database=globaltoyz;user 
id=sa;password=lthieu"); 

� Tạo câu lệnh SQL: 
SqlCommand cmd = new SqlCommand("select vToyName from toys", con);

� Thực thi và xử lý kết quả 
con.Open(); 
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con.Open(); 
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
while (dr.Read()) 
{ 

listBox1.Items.Add(dr.GetString(0)); 
} 

� Đóng kết nối 
con.Close(); 



Kết nối có cầu nối (4)

�Thực hiện câu lệnh insert, update, delete: 
SqlConnection con = new 

SqlConnection("server=lthieu\\sqlexpress;database=globalto
yz;user id=sa;password=lthieu"); 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert ToyBrand 
values('"+txtBrandID.Text+"','"+txtBrandName.Text+"')", 
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values('"+txtBrandID.Text+"','"+txtBrandName.Text+"')", 
con); 

con.Open(); 
int res=cmd.ExecuteNonQuery(); 
con.Close(); 
MessageBox.Show(res + "row affected"); 



Kết nối có cầu nối (5)
� Truyền tham số vào cho các câu lệnh: 

SqlConnection con = new 
SqlConnection("server=lthieu\\sqlexpress;database=globaltoyz;user 
id=sa;password=lthieu"); 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert ToyBrand 
values(@BrandID,@BrandName)", con); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@BrandID", SqlDbType.Char, 3)); 
cmd.Parameters["@BrandID"].Value = txtBrandID.Text; 
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cmd.Parameters["@BrandID"].Value = txtBrandID.Text; 
SqlParameter para2 = new SqlParameter("@BrandName", SqlDbType.Char, 20); 
para2.Value = txtBrandName.Text; 
cmd.Parameters.Add(para2); 

con.Open(); 
int res=cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 
MessageBox.Show(res + " row affected"); 



Kết nối có cầu nối (6)
� Tạo store Procedure: 

CREATE PROCEDURE prcCheckLogin 
@username varchar(50), @password varchar(50), @result int output 
AS 
BEGIN 

if(exists (select * from tbAccount where username=@username and password=@password)) 
select @result=1 

else 
select @result=0 

END 

� Gọi store procedure: 
SqlConnection con = MyConnection.GetConnection(); 
con.Open(); 
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SqlCommand cmd = new SqlCommand("prcCheckLogin",con); 
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@username", SqlDbType.VarChar, 50)); 
cmd.Parameters["@username"].Value = txtUserName.Text; 
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@password", SqlDbType.VarChar, 50)); 
cmd.Parameters["@password"].Value = txtPassword.Text; 
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@result", SqlDbType.Int)); 
cmd.Parameters["@result"].Direction = ParameterDirection.Output; 
cmd.ExecuteReader(); 

int x=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@result"].Value.ToString()); 
if ( x== 1) MessageBox.Show("Login thanh cong"); 
else MessageBox.Show("Login fail"); 



Kết nối có cầu nối (7)
� Xử lý transaction: 

SqlConnection con = MyConnection.GetConnection(); 
con.Open();

SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert ToyBrand values(@BrandID,@BrandName)", con); 
cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@BrandID", SqlDbType.Char, 3)); 
cmd.Parameters["@BrandID"].Value = txtBrandID.Text; 
SqlParameter para2 = new SqlParameter("@BrandName", SqlDbType.Char, 20); 
para2.Value = txtBrandName.Text; 
cmd.Parameters.Add(para2); 
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SqlTransaction tranObj = con.BeginTransaction(); 
cmd.Transaction = tranObj; 
try { 

int res = cmd.ExecuteNonQuery(); 
tranObj.Rollback(); 

} 
catch (Exception ex) { 

tranObj.Rollback(); 
} 
con.Close(); 
MessageBox.Show( " 1row affected"); 



Mô hình ko thiết lập cầu nối (1)

�Động cơ 
�Nhiều truy cập ñồng thời, thời gian thực hiện giao tác lâu 
�Mô hình có cầu nối rất tốn chi phí 

�Ý tưởng 
�Dữ liệu ñược cache trong bộ nhớ chính: � “main memory 
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�Dữ liệu ñược cache trong bộ nhớ chính: � “main memory 
data base“ 

�Chỉ mở cầu nối khi ñọc và update dữ liệu: � DataAdapter 
�Dữ liệu trong bộ nhớ chính ñộc lập với dữ liệu trong bộ DB: 
� conflicting changes are possible 



Mô hình ko thiết lập cầu nối (2)
�Mô hình 3 lớp dùng DataSet 
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Mô hình ko thiết lập cầu nối (3)
�Mô hình cache dữ liệu: 
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Mô hình ko thiết lập cầu nối (4)
� Giới thiệu dataset 

� Chứa trong bộ nhớ 
o Cấu trúc quan hệ 
o Các object ñể truy xuất 

� DataSet bao gồm 
o Tập hợp các DataTables 
o Tập hợp các DataRelations 
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o Tập hợp các DataRelations 
� DataTables bao gồm 

o Tập hợp các DataTableColumns (= schema definition) 
o Tập hợp các DataTableRows (= data) 
o DefaultView (DataTableView, see later)

� DataRelations 
o Mối quan hệ hai ñối tượng DataTable 
o Định nghĩa ParentTable and ParentColumns and ChildTable and 

ChildColumns 



Mô hình ko thiết lập cầu nối (5)
�Hình vẽ thể hiện cấu trúc của dataset 
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Mô hình ko thiết lập cầu nối (6)
� Load dữ liệu lên Grid: 

SqlConnection con = MyConnection.GetConnection(); 
SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter("select * from Toys",con); 
DataSet ds = new DataSet(); 
cmd.Fill(ds, "Toys"); 
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“Toys”]; 
dataGridView1.DataBind(); 

� Load dữ liệu lên comboBox: 
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� Load dữ liệu lên comboBox: 
SqlConnection con = MyConnection.GetConnection(); 
SqlDataAdapter cmd = new SqlDataAdapter("select * from Toys",con); 
DataSet ds = new DataSet(); 
cmd.Fill(ds, "Toys"); 
for(int i=0;i<ds.Tables["Toys"].Rows.Count;i++) { 

comboBox1.Items.Add(ds.Tables["Toys"].Rows[i][1].ToString()); 
} 
comboBox1.SelectedIndex = 0; 



Mô hình ko thiết lập cầu nối (7)
�Cập nhật dữ liệu trên lưới: 

SqlCommandBuilder cmdBuilder = new 
SqlCommandBuilder(adapter); 

try { 
adapter.Update(ds, tableName); 

} catch (DBConcurrencyException) { 
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} catch (DBConcurrencyException) { 
// Handle the error, e.g. by reloading the DataSet 
} 



B.2
Thiết kế hệ thống dạng trực tuyến

Thương mại ñiện tử61



Thiết kế hệ thống (1) - Tutorial 1
�Tutorial 1: Creating a Data Access Layer

�Introduction
�Step 1: Creating a Web Project and Connecting to the 

Database
�Step 2: Creating the Data Access Layer

Step 3: Adding Parameterized Methods to the Data Access 

Thương mại ñiện tử62

�Step 3: Adding Parameterized Methods to the Data Access 
Layer

�Step 4: Inserting, Updating, and Deleting Data
�Step 5: Completing the Data Access Layer
�Summary



Thiết kế hệ thống (2) - Tutorial 1
�Step 1: Creating a Web Project and Connecting to the 

Database
Figure 1. Create a 
New File System-
Based Web Site
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Thiết kế hệ thống (3) - Tutorial 1

� Using a Database in 
the App_Data Folder

� Connecting to the 
Database in a 
Microsoft SQL Server 

Thương mại ñiện tử64

Microsoft SQL Server 
2000 or 2005 Database 
Server

Figure 2. Add a Connection to Your 
Database Server's Northwind 
Database



Thiết kế hệ thống (4) - Tutorial 1
�Step 2: Creating the Data Access Layer
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Figure 3. All Data Access Code is Relegated to the DAL



Thiết kế hệ thống (5) - Tutorial 1
�Creating a Typed DataSet and Table Adapter

Figure 4. 
Choose to Add 
a New DataSet 
to Your Project
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Thiết kế hệ thống (6) - Tutorial 1

Figure 5. Choose the 
Northwind Database 
from the Drop-
Down List
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Thiết kế hệ thống (7) - Tutorial 1

Figure 6. Save the 
Connection String 
to Web.config
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Thiết kế hệ thống (8) - Tutorial 1

Figure 7. Query the 
Data Using an Ad-
Hoc SQL Statement
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Thiết kế hệ thống (9) - Tutorial 1

Figure 8. Enter the 
SQL Query Into 
the Textbox
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Thiết kế hệ thống (10) - Tutorial 1

Figure 9. Create 
the Query 
Graphically, 
through the 
Query Editor
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Thiết kế hệ thống (11) - Tutorial 1

Figure 10. Select Only the 
"Generate Insert, Update, 
and Delete statements" 
Option
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Thiết kế hệ thống (12) - Tutorial 1

Figure 11. Change 
the Method Name 
from GetData to 
GetProducts
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Thiết kế hệ thống (13) - Tutorial 1

Figure 12. 
The 
Products 
DataTable 
and 
ProductsTab
leAdapter 
have been 
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have been 
Added to 
the Typed 
DataSet



Thiết kế hệ thống (14) - Tutorial 1

AllProducts.aspx
<%@ Page Language="C#" 

AutoEventWireup="true" 
CodeFile="AllProducts.aspx.cs" 
Inherits="AllProducts" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DT

<body>
<form id="form1" runat="server“>  
<div>

<h1>All Products</h1> <p>
<asp:GridView ID="GridView1" 

runat="server" 
CssClass="DataWebControlStyle">

<HeaderStyle 
CssClass="HeaderStyle" />

Thương mại ñiện tử75

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DT
D/xhtml1-transitional.dtd">

<html  >
<head runat="server">

<title>View All Products in a 
GridView</title><link 
href="Styles.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" />

</head>

CssClass="HeaderStyle" />
<AlternatingRowStyle 

CssClass="AlternatingRowStyle" />
</asp:GridView> &nbsp;</p>

</div>
</form>

</body>
</html>
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AllProducts.aspx.cs
using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

public partial class 
AllProducts : 
System.Web.UI.Page

{

protected void 
Page_Load(object sender, 
EventArgs e)

{

ProductsTableAdapter 
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using System.Web.UI;

using 
System.Web.UI.WebControls;

using 
System.Web.UI.WebControls.We
bParts;

using 
System.Web.UI.HtmlControls;

using NorthwindTableAdapters;

ProductsTableAdapter 
productsAdapter = new 
ProductsTableAdapter();

GridView1.DataSource = 
productsAdapter.GetProducts(
);

GridView1.DataBind();

}

}
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Figure 13. The 
List of Products 
is Displayed in a 
GridView
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�Step 3: Adding Parameterized Methods to the Data 

Access Layer
Figure 14. Right-Click the 
TableAdapter and Choose Add 
Query
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Figure 15. Choose 
to Create a SELECT 
Statement Which 
Returns Rows
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Figure 16. Enter a 
Query to Only 
Return Products 
in a Specified 
Category
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Figure 17. Choose 
the Names for the 
TableAdapter 
Methods
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Figure 18. The Products Can 
Now be Queried by Category

Thương mại ñiện tử82



Thiết kế hệ thống (22) - Tutorial 1

Figure 19. Those 
Products 
Belonging to the 
Beverages 
Category are 
Shown
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Beverages.aspx
<%@ Page Language="C#" 

AutoEventWireup="true" 
CodeFile="Beverages.aspx.cs" 
Inherits="Beverages" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<form id="form1" runat="server">
<div> <h1>Beverages</h1>

<p>
<asp:GridView ID="GridView1" 

runat="server" 
CssClass="DataWebControlStyle">

<HeaderStyle 
CssClass="HeaderStyle" />

<AlternatingRowStyle 
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transitional.dtd">

<html  >
<head runat="server">

<title>Untitled Page</title>
<link href="Styles.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" />

</head>
<body>

<AlternatingRowStyle 
CssClass="AlternatingRowStyle" />

</asp:GridView>
&nbsp;</p>

</div>
</form>

</body>
</html>
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Beverages.aspx.cs
using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

public partial class 
Beverages : 
System.Web.UI.Page

{
protected void 

Page_Load(object sender, 
EventArgs e)
{

ProductsTableAdapter 
productsAdapter = new 
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using System.Web.UI.WebControls;

using 
System.Web.UI.WebControls.WebP
arts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using NorthwindTableAdapters;

ProductsTableAdapter 
productsAdapter = new 
ProductsTableAdapter();

GridView1.DataSource 
= 
productsAdapter.GetProduct
sByCategoryID(1);

GridView1.DataBind();
}

}
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Figure 20. Those 
Products in the 
Beverages 
Category are 
Displayed
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�Step 4: Inserting, Updating, and Deleting Data
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Figure 21. Each Insert, Update, and Delete Request Is Sent to 
the Database Immediately
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Figure 22. All Changes are Synchronized with the Database When the Update 
Method is Invoked
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Figure 23. The 
TableAdapter has 
InsertCommand, 
UpdateCommand, 
and 
DeleteCommand 
Properties
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Figure 24. Configure the 
INSERT, UPDATE, and 
DELETE Statements in 
the Query Builder
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�Creating Custom Insert, Update, and Delete Methods

Figure 25. Create a 
Method to Add a 
New Row to the 
Products Table
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Figure 26. Augment 
the Query to Return 
the 
SCOPE_IDENTITY() 
Value
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Figure 27. Set the 
New Method Name 
to InsertProduct
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Figure 28. 
Change 
the 
Execute
Mode 
Property 
to Scalar
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�Step 5: Completing the Data Access Layer

Figure 29. Update 
the SELECT 
Statement for the 
GetProducts() 
Method
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Figure 30. The Products DataTable has 
Two New Columns
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� Adding the Remaining TableAdapters

ProductsTableAdapter
GetProducts:
SELECT     ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, 
QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, 
Discontinued , (SELECT CategoryName FROM Categories WHERE 
Categories.CategoryID = Products.ProductID) as CategoryName, (SELECT 
CompanyName FROM Suppliers WHERE Suppliers.SupplierID = 
Products.SupplierID) as SupplierName
FROM         Products
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GetProductsByCategoryID:
SELECT     ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, 
QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, 
Discontinued , (SELECT CategoryName FROM Categories WHERE 
Categories.CategoryID = Products.ProductID) as CategoryName, (SELECT 
CompanyName FROM Suppliers WHERE Suppliers.SupplierID = 
Products.SupplierID) as SupplierName
FROM         Products
WHERE      CategoryID = @CategoryID
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GetProductsBySupplierID
SELECT     ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, 
QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, 
Discontinued , (SELECT CategoryName FROM Categories WHERE 
Categories.CategoryID = Products.ProductID) as CategoryName, (SELECT 
CompanyName FROM Suppliers WHERE Suppliers.SupplierID = 
Products.SupplierID) as SupplierName
FROM         Products
WHERE SupplierID = @SupplierID
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GetProductByProductID
SELECT     ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, 
QuantityPerUnit, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, 
Discontinued , (SELECT CategoryName FROM Categories WHERE 
Categories.CategoryID = Products.ProductID) as CategoryName, (SELECT 
CompanyName FROM Suppliers WHERE Suppliers.SupplierID = 
Products.SupplierID) as SupplierName
FROM         Products
WHERE ProductID = @ProductID
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CategoriesTableAdapter
GetCategories
SELECT     CategoryID, CategoryName, Description
FROM         Categories

GetCategoryByCategoryID
SELECT     CategoryID, CategoryName, Description
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SELECT     CategoryID, CategoryName, Description
FROM         Categories
WHERE CategoryID = @CategoryID

SuppliersTableAdapter
GetSuppliers
SELECT     SupplierID, CompanyName, Address, City, Country, 
Phone

FROM         Suppliers



Thiết kế hệ thống (39) - Tutorial 1

GetSuppliersByCountry
SELECT     SupplierID, CompanyName, Address, 
City, Country, Phone

FROM         Suppliers
WHERE Country = @Country

Thương mại ñiện tử100

GetSupplierBySupplierID
SELECT     SupplierID, CompanyName, Address, 
City, Country, Phone

FROM         Suppliers
WHERE SupplierID = @SupplierID
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EmployeesTableAdapter
GetEmployees
SELECT     EmployeeID, LastName, FirstName, Title, HireDate, 
ReportsTo, Country

FROM         Employees

GetEmployeesByManager
SELECT     EmployeeID, LastName, FirstName, Title, HireDate, 
ReportsTo, Country
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SELECT     EmployeeID, LastName, FirstName, Title, HireDate, 
ReportsTo, Country

FROM         Employees
WHERE ReportsTo = @ManagerID

GetEmployeeByEmployeeID
SELECT     EmployeeID, LastName, FirstName, Title, HireDate, 
ReportsTo, Country

FROM         Employees
WHERE EmployeeID = @EmployeeID
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Figure 32. The 
XML Schema 
Definition 
(XSD) File for 
the 
Northwinds 
Typed 
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Typed 
DataSet
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Figure 33. Inspect the Auto-Generated 
Code by Selecting Go To Definition 
from the Class View
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Figure 34. The GetProducts() Method 
Is Now Part of the 
Northwind.SuppliersRow Class
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SuppliersAndProducts.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="SuppliersAndProducts.aspx.cs" 
Inherits="SuppliersAndProducts" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html><head runat="server“><title>Untitled 
Page</title><link href="Styles.css" rel="stylesheet" 

<Columns>

<asp:BoundField 
DataField="CompanyName" HeaderText="Supplier" 
/>

<asp:TemplateField 
HeaderText="Products">

<ItemTemplate>

<asp:BulletedList ID="BulletedList1" 
runat="server" DataSource='<%# 
((Northwind.SuppliersRow)((System.Data.DataRow
View) Container.DataItem).Row).GetProducts() %>'
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Page</title><link href="Styles.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" /></head>

<body>

<form id="form1" 
runat="server“><div><h1>Suppliers and Their 
Products</h1><p>

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 
AutoGenerateColumns="False" 
CssClass="DataWebControlStyle">

<HeaderStyle CssClass="HeaderStyle" />

<AlternatingRowStyle 
CssClass="AlternatingRowStyle" />

DataTextField="ProductName">

</asp:BulletedList>

</ItemTemplate>

</asp:TemplateField>

</Columns>

</asp:GridView>

&nbsp;</p>    

</div></form></body>/html>
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SuppliersAndProducts.aspx.cs
using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Collections;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
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using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using NorthwindTableAdapters;

public partial class SuppliersAndProducts : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

SuppliersTableAdapter suppliersAdapter = new SuppliersTableAdapter();

GridView1.DataSource = suppliersAdapter.GetSuppliers();

GridView1.DataBind();

}

� }
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Figure 35. The Supplier's 
Company Name Is Listed 
in the Left Column, Their 
Products in the Right

Thương mại ñiện tử107



Thiết kế hệ thống (47) - Tutorial 2
�Tutorial 2: Creating a Business Logic Layer

�Introduction
�Step 1: Creating the BLL Classes
�Step 2: Accessing the Typed DataSets Through the BLL 

Classes
Step 3: Adding Field-Level Validation to the DataRow 
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�Step 3: Adding Field-Level Validation to the DataRow 
Classes

�Step 4: Adding Custom Business Rules to the BLL's Classes
�Summary
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� Introduction
Figure 1. The 
BLL Separates 
the 
Presentation 
Layer from the 

Thương mại ñiện tử109

Layer from the 
Data Access 
Layer and 
Imposes 
Business Rules
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�Step 1: Creating the BLL Classes

Figure 2. Add Four New Classes to 
the App_Code Folder
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� For the ProductsBLL class we 

need to add a total of seven 
methods: 
� GetProducts() 

� – returns all products 
� GetProductByProductID(produ

ctID) 
� – returns the product with the 

specified product ID 

� AddProduct(productName, 
supplierID, categoryID, 
quantityPerUnit, unitPrice, 
unitsInStock, unitsOnOrder, 
reorderLevel, discontinued) 
� – inserts a new product into the database 

using the values passed-in; returns the 
ProductID value of the newly inserted 
record 

� UpdateProduct(productName, 
supplierID, categoryID, 
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specified product ID 
� GetProductsByCategoryID(cat

egoryID) 
� – returns all products from the 

specified category 
� GetProductsBySupplier(supplie

rID ) 
� – returns all products from the 

specified supplier 

supplierID, categoryID, 
quantityPerUnit, unitPrice, 
unitsInStock, unitsOnOrder, 
reorderLevel, discontinued, 
productID) 
� – updates an existing product in the 

database using the passed-in values; 
returns true if precisely one row was 
updated, false otherwise 

� DeleteProduct(productID) 
� – deletes the specified product from the 

database 
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�Adding the Other Classes 

�CategoriesBLL.cs 
o GetCategories() 
o GetCategoryByCategoryID(categoryID) 

�SuppliersBLL.cs 
o GetSuppliers() 
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o GetSuppliers() 
o GetSupplierBySupplierID(supplierID) 
o GetSuppliersByCountry(country) 
o UpdateSupplierAddress(supplierID, address, city, country) 

�EmployeesBLL.cs 
o GetEmployees() 
o GetEmployeeByEmployeeID(employeeID) 
o GetEmployeesByManager(managerID) 
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�Step 2: Accessing the Typed DataSets Through the 

BLL Classes
�ProductsTableAdapter productsAdapter = new 

ProductsTableAdapter(); 
�GridView1.DataSource = productsAdapter.GetProducts();

GridView1.DataBind();
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�GridView1.DataBind();

�ProductsBLL productLogic = new ProductsBLL();
�GridView1.DataSource = productLogic.GetProducts(); 
�GridView1.DataBind();
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Figure 3. 
The List of 
Products Is 
Displayed 
in a 
GridView
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�Step 3: Adding Field-Level Validation to the DataRow 

Classes
�The ProductName field must be 40 characters or less in 

length 
�The QuantityPerUnit field must be 20 characters or less in 

length 
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length 
�The ProductID, ProductName, and Discontinued fields are 

required, but all other fields are optional 
�The UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, and 

ReorderLevel fields must be greater than or equal to zero 
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Figure 4. The 
DataColumn 
Provides Basic 
Field-Level 
Validation
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Figure 5. 
Add a New 
Class to the 
App_Code 
Folder
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ProductsDataTable.ColumnChanging.cs
public partial class Northwind
{

public partial class ProductsDataTable
{

public override void BeginInit()       {
this.ColumnChanging += ValidateColumn;

}
void ValidateColumn(object sender, 

DataColumnChangeEventArgs e)    {

else if 
(e.Column.Equals(this.UnitsInStockC
olumn) || 
e.Column.Equals(this.UnitsOnOrderC
olumn) ||

e.Column.Equals(this.ReorderLevelC
olumn))             {

if 
(!Convert.IsDBNull(e.ProposedValue
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DataColumnChangeEventArgs e)    {
if(e.Column.Equals(this.UnitPriceColumn))    

{
if(!Convert.IsDBNull(e.ProposedValue) 

&& (decimal)e.ProposedValue < 0)            {
throw new 

ArgumentException("UnitPrice cannot be less 
than zero", "UnitPrice");

}
}

(!Convert.IsDBNull(e.ProposedValue
) && (short)e.ProposedValue < 0)

{
throw new 

ArgumentException(string.Format("{
0} cannot be less than zero", 
e.Column.ColumnName), 
e.Column.ColumnName);

}
} }   } }
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�Step 4: Adding Custom Business Rules to the BLL's 

Classes
�If a product is discontinued, its UnitPrice cannot be updated 
�An employee's country of residence must be the same as 

their manager's country of residence 
A product cannot be discontinued if it is the only product 
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�A product cannot be discontinued if it is the only product 
provided by the supplier 
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public bool UpdateProduct(string productName, int? 

supplierID, int? categoryID, string quantityPerUnit, 
decimal? unitPrice, short? unitsInStock, short? 
unitsOnOrder, short? reorderLevel,  bool discontinued, 
int productID)

{

Northwind.ProductsDataTable products = 
Adapter.GetProductByProductID(productID);

if (products.Count == 0)

// no matching record found, return false

return false;

Northwind.ProductsRow product = products[0];

product.ProductName = productName;

if (supplierID == null) product.SetSupplierIDNull(); 
else product.SupplierID = supplierID.Value;

if (categoryID == null) product.SetCategoryIDNull(); 
else product.CategoryID = categoryID.Value;

if (quantityPerUnit == null) 
product.SetQuantityPerUnitNull(); else 
product.QuantityPerUnit = quantityPerUnit;

if (unitPrice == null) product.SetUnitPriceNull(); else 
product.UnitPrice = unitPrice.Value;

if (unitsInStock == null) product.SetUnitsInStockNull(); 
else product.UnitsInStock = unitsInStock.Value;
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Northwind.ProductsRow product = products[0];

// Business rule check - cannot discontinue a product 
that's supplied by only // one supplier

if (discontinued)       {

// Get the products we buy from this supplier

Northwind.ProductsDataTable productsBySupplier = 
Adapter.GetProductsBySupplierID(product.SupplierID);

if (productsBySupplier.Count == 1)                // this is 
the only product we buy from this supplier

throw new ApplicationException("You cannot 
mark a product as discontinued if its the only product 
purchased from a supplier");

}

if (unitsOnOrder == null) 
product.SetUnitsOnOrderNull(); else 
product.UnitsOnOrder = unitsOnOrder.Value;

if (reorderLevel == null) 
product.SetReorderLevelNull(); else 
product.ReorderLevel = reorderLevel.Value;

product.Discontinued = discontinued;

// Update the product record

int rowsAffected = Adapter.Update(product);

// Return true if precisely one row was updated, 
otherwise false

return rowsAffected == 1;

}
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� Responding to Validation Errors in the Presentation Tier

ProductsBLL productLogic = new ProductsBLL();
// Update ProductID 1's information
try
{

// This will fail since we're attempting to use a
// UnitPrice value less than 0.
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// UnitPrice value less than 0.
productLogic.UpdateProduct("Scott's Tea", 1, 1, null, -14m, 10, 
null, null, false, 1);

}
catch (ArgumentException ae)
{

Response.Write("There was a problem: " + ae.Message);
}
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�Tutorial 3: Master Pages and Site Navigation

�Introduction
�Step 1: Creating the Master Page
�Step 2: Adding a Homepage to the Web Site
�Step 2: Creating a Site Map
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�Step 3: Displaying a Menu Based on the Site Map
�Step 4: Adding Breadcrumb Navigation
�Step 5: Adding the Default Page for Each Section
�Summary
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� Introduction

Figure 1. The End 
Result of This 
Tutorial
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�Step 1: Creating the Master Page

Figure 2. The Files in Our Project
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Figure 3. 
Add a 
New 
Master 
Page to 
the 
Website
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Site.master

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Site.master.cs" Inherits="Site" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html  ><head runat="server“>    <title>Working with Data Tutorials</title>    <link href="Styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /></head>

<body>

<div id="wrapper“>

<form id="form1" runat="server“>        

<div id="header">

<span class="title">Working with Data Tutorials</span>

<span class="breadcrumb">TODO: Breadcrumb will go here...</span>

</div>        
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</div>        

<div id="content">

<asp:contentplaceholder id="MainContent" runat="server">

<!-- Page-specific content will go here... -->

</asp:contentplaceholder>

</div>            

<div id="navigation">

TODO: Menu will go here...

</div>

</form>

</div>

</body>

</html>



Figure 4. 
The 
Master 
Page, 
When 
Viewed 
Through 
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Through 
the Design 
View



�Step 2: Adding a Homepage to the Web Site

Figure 5. Add 
a New Web 
Form, 
Checking the 
"Select 
master page" 
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master page" 
Checkbox



Figure 6. 
Choose the 
Master 
Page this 
ASP.NET 
Page 
Should Use

Thương mại ñiện tử129



Default.aspx

<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" Title="Home" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" Runat="Server">

<h1>Welcome to the Working with Data Tutorial Site</h1>

<p>This site is being built as part of a set of tutorials that illustrate some of the new data access and databinding features in ASP.NET 2.0 and Visual Web 
Developer.</p>

<p>Over time, it will include a host of samples that demonstrate:</p>

<ul>

<li>Building a DAL (data access layer),</li>

<li>Using strongly typed TableAdapters and DataTables</li>

<li>Master-Detail reports</li>

<li>Filtering</li>
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<li>Filtering</li>

<li>Paging,</li>

<li>Two-way databinding,</li>

<li>Editing,</li>

<li>Deleting,</li>

<li>Inserting,</li>

<li>Hierarchical data browsing,</li>

<li>Hierarchical drill-down,</li>

<li>Optimistic concurrency,</li>

<li>And more!</li>

</ul>

</asp:Content>



Figure 7. The 
Design View 
for the 
ASP.NET Page 
Shows Both 
the Editable 
and Non-
Editable 
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Editable 
Regions



�Adding Additional ASP.NET Pages to the Web Site
�BasicReporting 
�Filtering 
�CustomFormatting

Figure 8. Add 
the Following 
Files
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�Step 2: Creating a Site Map

Figure 9. 
Add a Site 
Map to Your 
Project
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Web.sitemap:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >

<siteMapNode url="~/Default.aspx" title="Home" description="Home">

<siteMapNode title="Basic Reporting" url="~/BasicReporting/Default.aspx" description="Basic Reporting Samples">

<siteMapNode url="~/BasicReporting/SimpleDisplay.aspx" title="Simple Display" description="Displays the complete contents of a database table." />

<siteMapNode url="~/BasicReporting/DeclarativeParams.aspx" title="Declarative Parameters"  description="Displays a subset of the contents of a database table using parameters." />

<siteMapNode url="~/BasicReporting/ProgrammaticParams.aspx" title="Setting Parameter Values" description="Shows how to set parameter values programmatically." />

</siteMapNode>

<siteMapNode title="Filtering Reports" url="~/Filtering/Default.aspx" description="Samples of Reports that Support Filtering">

<siteMapNode url="~/Filtering/FilterByDropDownList.aspx" title="Filter by Drop-Down List" description="Filter results using a drop-down list." />

<siteMapNode url="~/Filtering/MasterDetailsDetails.aspx" title="Master-Details-Details" description="Filter results two levels down." />
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<siteMapNode url="~/Filtering/MasterDetailsDetails.aspx" title="Master-Details-Details" description="Filter results two levels down." />

<siteMapNode url="~/Filtering/DetailsBySelecting.aspx" title="Details of Selected Row" description="Show detail results for a selected item in a GridView." />

</siteMapNode>

<siteMapNode title="Customized Formatting" url="~/CustomFormatting/Default.aspx" description="Samples of Reports Whose Formats are Customized">

<siteMapNode url="~/CustomFormatting/CustomColors.aspx" title="Format Colors" description="Format the grid&apos;s colors based on the underlying data." />

<siteMapNode url="~/CustomFormatting/GridViewTemplateField.aspx" title="Custom Content in a GridView" description="Shows using the TemplateField to customize the contents of a 
field in a GridView." />

<siteMapNode url="~/CustomFormatting/DetailsViewTemplateField.aspx" title="Custom Content in a DetailsView"  description="Shows using the TemplateField to customize the contents of 
a field in a DetailsView." />

<siteMapNode url="~/CustomFormatting/FormView.aspx" title="Custom Content in a FormView"  description="Illustrates using a FormView for a highly customized view." />

<siteMapNode url="~/CustomFormatting/SummaryDataInFooter.aspx" title="Summary Data in Footer" description="Display summary data in the grid's footer." />        

</siteMapNode>

</siteMapNode>

</siteMap>
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Figure 10. The Site Map Represents a Hierarchical Navigational Structure



�Step 3: Displaying a Menu Based on the Site Map

Figure 11. A Menu Composed 
from Two Repeaters and Some 
CSS
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�Disabling ViewState
<asp:Repeater runat="server" ID="menu" 

DataSourceID="SiteMapDataSource1" 
EnableViewState="False">
<ItemTemplate>

... ItemTemplate contents omitted for brevity ...
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... ItemTemplate contents omitted for brevity ...
</ItemTemplate>

</asp:Repeater>



�Step 4: Adding Breadcrumb Navigation
Figure 12. The 
Breadcrumb Displays 
the Current Page and its 
Ancestors in the Site 
Map Hierarchy

Thương mại ñiện tử138

Figure 13. Add a New 
Web User Control to the 
UserControls Folder



SectionLevelTutorialListing.ascx

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeFile="SectionLevelTutorialListing.ascx.cs" 
Inherits="UserControls_SectionLevelTutorialListing" %>

<asp:Repeater ID="TutorialList" runat="server" EnableViewState="False">
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
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<ItemTemplate>
<li><asp:HyperLink runat="server" NavigateUrl='<%# Eval("Url") %>' 

Text='<%# Eval("Title") %>'></asp:HyperLink>
- <%# Eval("Description") %></li>

</ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>

</asp:Repeater>



SectionLevelTutorialListing.ascx.cs

using System; using System.Data; using System.Configuration; using 
System.Collections;

using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class UserControls_SectionLevelTutorialListing : System.Web.UI.UserControl
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{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {

// If SiteMap.CurrentNode is not null, 
// bind CurrentNode's ChildNodes to the GridView
if (SiteMap.CurrentNode != null)        {

TutorialList.DataSource = SiteMap.CurrentNode.ChildNodes;
TutorialList.DataBind();

}
}

}



Figure 14. The 
User Control 
has Been 
Added to 
Default.aspx
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Figure 15. 
The Basic 
Reporting 
Tutorials are 
Listed
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B.3
Các vấn ñề liên quan
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Website vàcác thànhphần (1)
�Về mặt tổ chức: 

�website là một tập hợp một hay nhiều trang web trên một tên
miền nhất ñịnh

�Về mặt thông tin của doanh nghiệp: 
�website là nơi trưng bày và giới thiệu thông tin, hìnhảnh về

doanhnghiệp vàsản phẩm hay dịchvụ củadoanhnghiệp
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doanhnghiệp vàsản phẩm hay dịchvụ củadoanhnghiệp

�Để một website hoạt ñộng cần có:
�Tên miền (domain)
�Lưu trữ (hosting) 
�Nội dung (các trang web)



Website vàcác thànhphần (2)
�Website thường có các phần nội dung cơ bản sau:

�Trang chủ
�Trang thông tin giới thiệu về doanh nghiệp
�Trang giới thiệu về sản phẩm hay dịch vụ
�Trang hướng dẫn hoặc chính sách của DN
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�Trang liên hệ



Các môhình website TMĐT (1)
�Một số mô hình website thường gặp:

�Cửa hàngñiện tử, siêu thị ñiện tử (B2C)
Ví dụ: www.amazon.combán lẻ sách, CD, ứng dụng phần
mềm,…

�Đấu giá trực tuyến (C2C)
Ví dụ: www.eBay.com
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Ví dụ: www.eBay.com
�Sàn giao dịch cho doanh nghiệp (B2B)

Ví dụ:  www.alibaba.com(TQ)
www.vnemart.com(VN)



Các môhình website TMĐT (2)
�Một số mô hình website thường gặp:

�Cổng thông tin (portal)
Ví dụ: www.vietnamb2bdirectory.com

�Website thông tin phục vụ việc quảng bá, quảng cáo
Ví dụ: www.vnexpress.net

�Website giới thiệu thôngtin củadoanhnghiệp (như ñã trình
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�Website giới thiệu thôngtin củadoanhnghiệp (như ñã trình
bày)



Chuẩn bị xây dựng website (1) 
� Để xây dựng web site, doanh nghiệp cần chuẩn bị các

bước sau:
1. Xác ñịnh mục ñích của website, ñối tượng người xem
2. Xác ñịnh cách thức hoạt ñộng của website, các chức năng

chính và các phần nội dung cần có
3. Thamkhảo một số website ñể lấy ý tưởng, học hỏi, so 

sánhñiểm mạnh, ñiểm yếu
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sánhñiểm mạnh, ñiểm yếu
4. Xác ñịnh và mua tên miền (domain)
5. Tư vấn xây dựng website sao cho có hiệu quả kinh tế cao

nhất
6. Chuẩn bị thông tin, hìnhảnh... ñể ñăng tải trên các trang

web 
7. Giải pháp duy trì website: ñầu tư server hay hosting, vấn

ñề cập nhật,…



Chuẩn bị xây dựng website (2)
�Tên miền

Tên miền 
quốc tế
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Tên miền 
Việt Nam



Chuẩn bị xây dựng website (3)
� Trong quá trình xây dựng web site, cần làmtheo trình tự

các bước:
1. Xác ñịnh cấu trúc website (sitemap) trước khi xây dựng
2. Xác ñịnh vấn ñề kỹ thuật của từng phần trong sitemap

o Trang giới thiệu thông tin: web tĩnh
o Trang giới thiệu sản phẩm: web ñộng

4. Thiết kế ñồ họaphùhợp với chuyênmôn, màusắc của
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4. Thiết kế ñồ họaphùhợp với chuyênmôn, màusắc của
công ty

5. Lập trình những phần cần lập trình
6. Tải toàn bộ nội dung website lên host
7. Kiểm tra website trước khi chính thức ñưa vào hoạt ñộng
8. Nhập liệu, xây dựng các trang web tĩnh



Chuẩn bị xây dựng website (4) 
�Những lưu ý khi xây dựng website:

�Website không nên có quá nhiều hìnhảnh ñộng, hiệu ứng
hìnhảnh

�Website không nên có quá nhiều nội dung trên một trang: 
người ñọc cảm giác “ngánñọc”

�Website nêncócôngcụ cập nhật thôngtin
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�Website nêncócôngcụ cập nhật thôngtin
�Website phải ñược thiết kế ñồng nhất về thẩm mỹ: thống nhất

vài gammàu, font chữ, cỡ chữ
�Tên miền không nên quá dài
�Chất lượng host phải tốt ñể hạn chế khả năng website bị

“chết” hoặc bị hacker tấn công



Website & website TMĐT (1)

�Website thông thường:
�Cung cấp thông tin cho người sử dụng về doanh nghiệp, tổ

chức hoặc và cá nhân
�Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức
�Có thể có cácñường link ñến các website khác và có thông

tin quảngcáo
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tin quảngcáo
�Không trang bị các công cụ ñể thực hiện giao dịch, mua bán

hàng hoá trên mạng



Website & website TMĐT (2)
�Website TMĐT thường trang bị:

�Giỏ mua hàng (shopping cart): 
o cho phép khách hàngñặt hàng, xem lại ñặt hàng, thayñổi và tính giá

�Các phần mềm xử lý thanh toán trực tuyến thông qua một tài
khoản thương mại (merchant account)

�Cáccôngcụ/ phần mềm chứng thực ñiện tử (SSL, SET)
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�Cáccôngcụ/ phần mềm chứng thực ñiện tử (SSL, SET)
�Thông tin về phương thức giao nhận (shipping & delivery)
�Trung tâmhỗ trợ trực tuyến (helpdesk)
�Chuyên mục tìmkiếm (search)
�Câu hỏi thường gặp (FAQ)



Duy trì, phát triển website TMĐT
�Để duy trì và phát triển website TMĐT, doanh nghiệp phải

chú trọng: 
�Có chính sách thayñổi thông tin SP/DV cung cấp khách hàng
�Chuẩn bị nội dung thông tin cần cập nhật
�Ngân sáchñể thực hiện việc duy trì và phát triển website 
�Nguồn nhânlực ñủ kiến thức choviệc thực hiện duy trì website  
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�Nguồn nhânlực ñủ kiến thức choviệc thực hiện duy trì website  
�Qui trình xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng qua website 
�Qui trình loại bỏ thông tin cũ không còn phù hợp
�Chiến lược phù hợp với sự phát triển TMĐT tại quốc gia sở tại
�Quảng cáo bằng nhiều hình thức khác nhau
�Đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn ñể thu hút khách hàng



Yếu tố tạo website hiệu quả (1)
�Website không mang lại hiệu quả trong kinh doanh là do:

�Website xây dựng xong thì “bị bỏ quên”, không chú trọng
marketing cho website

�Nội dung nghèo nàn, không cập nhật, thiết kế không chuyên
nghiệp, chức năng không tiện lợi
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Yếu tố tạo website hiệu quả (2)
�03 yếu tố tạo nên một website hiệu quả:

�Chất lượng website, ñược ñánh giá thông qua các yếu tố: 
o thiết kế, bố cục; thông tin trên web site; tốc ñộ hiển thị; các chức năng

tiện ích phục vụ người xem
�Marketing website là khâu quan trọng nhất ñể thu hút người

xem
�Chất lượngdịchvụ hỗ trợ người xem: 
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�Chất lượngdịchvụ hỗ trợ người xem: 
o tốc ñộ phục vụ trả lời email, xử lý ñơn hàng, cung cấp thông tin cho

khách hàng,…



Chức năng thường có (1)
�Diễn ñàn (forum): 

�traoñổi ý kiến cho cộng ñồng người xemwebsite
o thu hútñôngñảo người xem vào website

�Đăng ký nhận bản tin ñiện tử:
�Là email ñược gởi tới người ñã ñăng ký về một lĩnh vực nào

ñó
�Nội dung thườngngắn gọn, ñiểm lại những tin chínhñãcó
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�Nội dung thườngngắn gọn, ñiểm lại những tin chínhñãcó
trên web site

�Doanh nhân nắm ñược những tin tức thời sự mà không cần
phải mất thời gian duyệt web

�Có thu tiền hoặc miễn phí
�Để có bản tin người dùng vào web site và thực hiện ñăng ký

(subscribe)
�Ở cuối bản tin phải có chức năng chấm dứt nhận bản tin 

(unsubscribe)



Chức năng thường có (2)
�Đăng ký nhận bản tin ñiện tử (tt):

Một ví dụ về ñăng ký bản tin ñiện tử
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Chức năng thường có (3)
�Đăng ký nhận bản tin ñiện tử (tt):

Một ví dụ khác về ñăng ký bản tin ñiện tử (thủy sản)
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Chức năng thường có (4)
�Thông báo, tin tức mới: 

�ñăng tải, hiển thị trên trang chủ

�Giỏ mua hàng (shopping cart): 
�dành cho các website trưng bày và bán hàng

�Download miễn phí: 
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Download miễn phí: 
�cung cấp những thông tin, file, chương trình...ñể download 

về dùng miễn phí

�Thành viên: 
�chủ yếu là ñể thu thập thông tin (email, giới tính, ñộ tuổi, 

khu vực sinh sống, sở thích...)



Một số cấu trúc website mẫu (1)
� Cửa hàng ñiện tử, siêu thị ñiện tử

�Thông tin hàng hóa: 
o hình, giá, giới thiệu ngắn, mô tả thông số, loại sản phẩm... 

�Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: 
o giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua bán, giao hàng, trả lại hàng, 

hướng dẫn cách tìm kiếm hàng hóa 

�Công cụ giỏ mua hàng (shopping cart)
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�Công cụ giỏ mua hàng (shopping cart)
�Chức năng thanh toán (qua mạng, qua bưu ñiện, chuyển tiền, qua 

ATM, thanh toán khi giao hàng...) 
�Chức năng thành viên
�Một số chức năng tự chọn khác như chức năng tìm kiếm sản phẩm 

trong siêu thị, chức năng nhận bản tin ñịnh kỳ... 
�Minh họa siêu thị ñiện tử: vdcsieuthi.vnn.vn
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Một số cấu trúc website mẫu (2)
� Đấu giá trực tuyến 

�Thông tin hàng hóa: 
o hình, giá, giới thiệu ngắn, nhóm sản phẩm, giá sàn, thời gian kết thúc ñấu 

giá, giá hiện tại, ñiều khoản khác liên quan ñến việc bán món hàng... 

�Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: 
o giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua-bán, quy ñịnh tham gia ñấu 

giá, quy ñịnh giao hàng, trả lại hàng, hướng dẫn cách tìm kiếm hàng hóa 
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giá, quy ñịnh giao hàng, trả lại hàng, hướng dẫn cách tìm kiếm hàng hóa 
v.v... 

�Công cụ rao bán, công cụ hỗ trợ thanh toán, công cụ tìm kiếm 
hàng hóa... 

�Thành viên: 
o ñể lưu thông tin thành viên tham gia mua, bán, ñấu giá, phục vụ các mục 

tiêu: xác nhận tư cách tham gia; Thông tin lịch sử tham; Quản lý mối quan 
hệ khách

�Minh họa websiteñấu giá trực tuyến www.ebay.com
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Một số cấu trúc website mẫu (3)
� Sàn giao dịch dành cho DN (B2B)

�Thông tin hàng hóa: 
o hình, giá, giới thiệu ngắn, nhóm sản phẩm, nhà sản xuất... 

�Danh mục thông tin về doanh nghiệp: 
o phân loại theo ngành nghề, theo quốc gia, ñịa phương, theo nhu cầu mua –

bán – tìm ñối tác 
�Thông tin chào hàng (chào mua, chào bán) phục vụ nhu cầu tìm 

kiếm ñối tác của các doanh nghiệp
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kiếm ñối tác của các doanh nghiệp
�Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: 

o giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua-bán, quy ñịnh tham gia giới 
thiệu trên website,…

�Những công cụ hỗ trợ như: 
o ñăng tải thông tin, tìm kiếm thông tin, hỏi thông tin, nhận bản tin ñịnh kỳ 

�Thành viên
�Minh họa sàn giao dịch B2B của Việt Namwww.vnemart.com.vn
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Một số cấu trúc website mẫu (4)
�Cổng thông tin (Portal)

�Phân loại thông tin: 
o phân loại nhiều nhóm thông tin gồm: ñịa chỉ website, giới thiệu ngắn 

về website, tựa ñề dành cho website

�Chức năng tìm kiếm thông tin
�Chức năng gửi email cho bạn bè ñể giới thiệu trang web 
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�Chức năng gửi email cho bạn bè ñể giới thiệu trang web 
ñang xem

�Cổng thông tinñiển hình là:dir.yahoo.com



Thương mại ñiện tử
1
6
8



Một số cấu trúc website mẫu (5)
�Website thông tin phục vụ việc quảng bá, quảng cáo 

�Phần chính là cơ sở dữ liệu các thông tin, ñược phân chia 
theo từng thể loại

�Phần phụ là những thông tin quảng cáo (banner - cột dọc bên 
phải trang web) và thông tin liên hệ với chủ sở hữu website 
khi có nhu cầu quảng cáo
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khi có nhu cầu quảng cáo
�Điển hình làwww.vnexpress.net



Thương mại ñiện tử
1
7
0



Một số cấu trúc website mẫu (6)
�Website giới thiệu thông tin của doanh nghiệp, gồm các 

phần chính:
�Trang chủ
�Trang thông tin giới thiệu về doanh nghiệp
�Trang giới thiệu về sản phẩm hay dịch vụ
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�Trang hướng dẫn hoặc chính sách
�Trang liên hệ



Chọn nhà cung cấp dịch vụ thiết kế và duy trì 
website 

�Để chọn ñược nhà cung cấp dịch vụ tốt, doanh nghiệp cần
lưu ý các vấn ñề sau:
�Tránh chọn dịch vụ lưu trữ miễn phí: 

o Ví dụ: www.tenbanchon.xyz.com(xyz là tên nhà cung cấp free 
hosting)
=> làm giảm ấn tượng của doanh nghiệp ñối với ñối tác/khách hàng

Tránhchọn Hosting khôngcókhả năngmở rộngvànângcấp
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�Tránhchọn Hosting khôngcókhả năngmở rộngvànângcấp
�Tránh chọn host quá rẻ => chất lượng host thấp
�Nên tách riêng việc mua tên miền và việc host
�Khi host từ nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần hỏi rõ: 

o Dung lượng host bao nhiêu MB
o Dung lượng upload/ download mỗi tháng
o Có khả năng mở rộng không
o Trong trường hợp website bị hacker “ñánh sập” thì khả năng cứu vãn

và phục hồi website như thế nào? 



B.4
Phân tích yêu cầu hệ thống
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Kiến trúc hệ thống
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TMĐT nhìn từ phíaCNTT
�TMĐT phải ñược xây dựng trên một nền tảng cơ sở hạ 

tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng về kinh tế, công nghệ, pháp
lý và nguồn nhân lực)

�Cơ sở hạ tầng công nghệ của TMĐT là công nghệ thông
tin và truyền thông.
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�TMĐT là một ứng dụng công nghệ web trong các chu 
trình và các hoạt ñộng kinh doanh trực tuyến.

�TMĐT là một bộ phận của hệ thống thông tin doanh
nghiệp



Thiết kế ứng dụng TMĐT (1)
�TMĐT là một ứng dụng web

�TMĐT - với nghĩa hẹp, một cửa hàng trực tuyến bao gồm
tối thiểu các thành phần sau:
�Danh mục sản phẩm (Product Catalogs)
�Giỏ hàng(shopping cart)
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Giỏ hàng(shopping cart)
�Quy trình thanh toán (payment process)



Thiết kế ứng dụng TMĐT (2)
�Cơ sở dữ liệu phải ñược thiết kế ñể ñáp ứng các yêu cầu 

thông tin khách hàng như:
�Sản phẩm
�Thời gian gửi hàng
�Chi phí và cách thức gửi hàng
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�Trạng thái ñơn hàng
�Thời gian nhận hàng
�Trạng thái kho hàng:ñã có hay ñang sản xuất,... (real-time 

inventory)



Qui trình TMĐT (1)
�Khái niệm chung

�Các bước của TMĐT

�Quản lý Website TMĐT

�Thiết kế CSDL TMĐT
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Qui trình (2): Khái niệm chung
�TMĐT ban ñầu là hình thức ñặt hàng qua thư

�TMĐT là phương tiện thực hiện kinh doanh trên internet.

�TMĐT bao gồm mua sắm trực tuyến, thườngñược gọi là
C-to-B (Customer-to-Business), 
�Dell (http://www.dell.com), 
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�Dell (http://www.dell.com), 
�Amazon (http://www.amazon.com)

�TMĐT gồm cả việc thương mại giữa các doanh nghiệp gọi
là B-to-B (Business-to-Business), 
�ebay (http://www.ebay.com)



Qui trình (3): Các bước của quy trình

Các hộp 
phẳng 
trình bày 
hoạt ñộng 
của khách 
hàng;

ộ
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Các hộp ba
chiều trình
bày các quy
trình kinh
doanh
không do 
khách hàng
thực hiện



Qui trình (4): 1-Tiếp thị
�Mục ñích là nhắm ñến những người mua tiềm năng và thu 

hút họ vào site TMĐT.

�Sử dụng internet ñể tiếp thị ñến khách hàng theo nhiều
cách khác nhau: quảng cáo, email,hội chợ,...

�Thành lập cộng ñồng (user group), diễn ñàn,chat, thăm 
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�Thành lập cộng ñồng (user group), diễn ñàn,chat, thăm 
dò,... nhằm tạo môi trường thu hút người xem trở lại

�TMĐT tập trung tiếp thị những khách hàng ñã tìmthấy
website



Qui trình (5): 2-Khách hàng/Người xem
�Khách hàng là người gõ nhập URL hoặc liên kết ñể xem 

website TMĐT.
�Cần phân biệt hai hình thức mua hàng: mua hàng giữa các

doanh nghiệp và mua hàng giữa khách hàng và doanh
nghiệp.

�Mua hàng giữa các doanh nghiệp: người mua làmột 
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�Mua hàng giữa các doanh nghiệp: người mua làmột 
doanh nghiệp khác cần có nhiều tùy chọn ñể mua. Ngoài 
ra có thể có thêm yêu cầu ñối với các mặt hàng có giá trị
lớn và quan trọng.

�Mua hàng truyền thống giữa khách hàng và doanh nghiệp: 
người mua thường là một cá nhân sẽ thanh toán bằng thẻ
tín dụng và nhờ gửi hàngñến tận nhà.



Qui trình (6): 3-Thăm website
�Ngay sau khi một cá nhân vào website, một site kinh 

doanh sẽ ñược tải xuống.

�Đầu tiên là bước làm quen ñể tạo kinh nghiệm thương mại 
ñiện tử cho khách hàng.

�Ngay lúc ñó ñã có thể bắt ñầu theo dõi vàtạo profile cho

Thương mại ñiện tử183

�Ngay lúc ñó ñã có thể bắt ñầu theo dõi vàtạo profile cho
khách hàng này.

�Dựa vào thông tin ñó có thể nhắm ñến các mặt hàng mà
khách hàng này quan tâmnhiều nhất. Đây là bước bắt ñầu 
của TMĐT



Qui trình (7): 4-Xem sản phẩm
�Người xem bắt ñầu duyệt những mặt hàng trên website

�Các mặt hàng ñược bố trí theo các gian hàng, chủng loại 
ña dạng, dể tìm kiếm

�Khi một khách hàng tiềm năng thực hiện ñiều này, khách 
hàng có thể bị thu hút vàocác mặt hàng ñang bày bán, sự 
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hàng có thể bị thu hút vàocác mặt hàng ñang bày bán, sự 
khuyến mãi, các mặt hàng liên quan hay ñã nâng cấp.



Qui trình (8): 5-Nạp giỏ hàng
�Người mua ñặt hàng vào “giỏ mua sắm” của mình.

�Giỏ mua sắm chỉ ñơn giản là một danh sách các mặt hàng 
mà người mua ñã chọn, số lượng, giá cả,thuộc tính(màu 
sắc, kích cỡ,...) và bất kỳ thông tin khác liên quanñến ñơn 
ñặt hàng tiềm năng.
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�Các giỏ mua sắm thường cung cấp các tùy chọn ñể dọn 
sạch giỏ, xóa các mặt hàng,và cập nhật số lượng.



Qui trình (9): 6-Tính tiền (checkout)
�Ngay sau khi người mua có tất cả các mặt hàng cần mú, 

họ sẽ bắt ñầu quy trình tính tiền

�Đối với mô hình mua hàng giữa khách hàng với doanh
nghiệp, khách hàng thường sẽ nhập vào thông tin về ñịa 
chỉ chuyển hàng và tính hóa ñơn.
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�Người mua cũng có thể thêm vào thông tin về lời chúc
mừng, gói quà và các thông tin khác ñối với các dịch vụ 
phụ thuộc.



Qui trình (10): 7-Tính phí vận chuyển
�Phí vận chuyển có thể ñơn giản như là việc tính phí toàn 

bộ hay phức tạp như là việc tính phí cho mỗi mặt hàng ñã 
muavà tương quan với ñoạn ñường mà hàng phải ñược
vận chuyển ñến

�Có thể khó khăn hơn khi xử lý việc ñặt hàng quốc tế. hi ñó 
có thể liên kết với một “nhàvận chuyển”(provider), theo
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có thể liên kết với một “nhàvận chuyển”(provider), theo
dõi hàng hóa trong quá trình vận chuyển.



Qui trình (11): 8-Thanh toán(payment)
� Sau khi tính toán tổng giá trị các mặt hàng (có kèmthuế và phí 

vận chuyển) người mua sẽ trình bày phương thức thanh toán

� Các tùy chọn sẽ khác nhau ñối với các giao dịch giữa doanh
nghiệp với doanh nghiệp và giữa khách hàng với doanh nghiệp.

� Giữa khách hàng với doanh nghiệp thường thanh toán bằng thẻ
tín dụnghoặc trả saukhi giaonhận
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tín dụnghoặc trả saukhi giaonhận

� Giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cần có sẵn ñầy ñủ các tùy 
chọn, bao gồm cả ñơn ñặt hàng, báo giá, bảo lãnh,...

� Đối với các thẻ tín dụng, có các tùy chọn ñể xử lý các thẻ tín
dụng ở ngoại tuiyến hay trực tuyến. Việc xử lý trực tuyến trên
internet qua các dịch vụ do các công ty uy tínñảm nhận.



Qui trình (12): 9-Biên nhận (receipt)
�Sau khi thực hiện xong việc ñặt hàng, có thể cần gửi trở 

lại cho người mua một biên nhận

�Đối với mô hinh thương mại ñiện tử giữa doanh nghiệp
với doanh nghiệp, biên nhận có thể là một danh sách ñính 
kèm với ñơn ñặt hàng
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�Đối với khách hàng, biên nhận có thể là một bảng inlại 
của ñơn ñặt hàng trên màn hình, hoặc một danh sách ñược 
gửi cho người mua hàng bằng Email

�Trong cả hai trường hợp, quy trình này ñều có thể tự ñộng 
hóa dễ dàng



Qui trình (13): 10-Xử lý ñơn ñặt hàng
�Nếu không tự ñộng xử lý thẻ tín dụng, thì ñầu tiên phải xử

lý giao dịch tài chính

�Các quy tắc kinh doanh chuẩn ñiều khiển bước này như 
thể việc ñặt hàng ñược thực hiện quañiện thoại hay qua 
thư
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�Có thể cung cấp tùy chọn cho khách hàng biết về tình 
trạng ñặt hàng

�Có thể cung cấp tình trạng hàng tồn kho, tình trạng cung
cấp mặt hàng.



Qui trình (14): 11-Thực hiện ñơn ñặt hàng

�Ngay sau khi có ñơn hàng hợp lệ, nó cần ñược thực hiện. 
Đây có thể là công ñoạn kinh doanh nhiều thách thức nhất

�Nếu mua sắm trực tuyến, có thể có khó khăn trong kiểm
kê hàng

�Nếu muasắm thôngqua hệ thốngdịchvụ thì có thể có các 
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�Nếu muasắm thôngqua hệ thốngdịchvụ thì có thể có các 
vấn ñề hợp nhất về hệ thống dịch vụ thực hiện ñơn ñặt 
hàng



Qui trình (15): 12-Vận chuyển hàng
�Bước cuối cùng trong quy trình thương mại ñiện tử là vận

chuyển hàng cho khách hàng

�Có thể cung cấp tình trạng ñặt hàng cho khách hàng. 
Trong trường hợp này, nó có thể bao gồm số vận chuyển 
UPS hay FedEx ñể khách hàng theo dõi sự vận chuyển
hàngcủahọ
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hàngcủahọ



Quản lý website TMĐT
�Các công cụ quản lý có thể ñơn giản như các công cụ báo 

cáo và theo dõi ñơn ñặt hàng hoặc phức tạp như các công 
cụ quản lý cơ sở dữ liệu
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Thiết kế CSDL TMĐT
�Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin hàng hóa, thể loại, ñơn ñặt 

hàng, khách hàng, và các dữ liệu khác

�Thiết kế cơ sở dữ liệu có thể dựa trên mô hình thực thể-
quan hệ.

�Cácbảng, cácthuộc tính, cácquanhệ cần bảo ñảm ñiều 
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�Cácbảng, cácthuộc tính, cácquanhệ cần bảo ñảm ñiều 
kiện chuẩn dữ liệu, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn và tính 
không dư thừa dữ liệu.



Thiết kế chức năng TMĐT (1)
�Khái niệm chung

�Chức năng ñối với khách hàng

�Chức năng ñối với nhà quản trị hệ thống

�Chức năng ñối với nhân viên bán hàng
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Thiết kế (2): Khái niệm chung
�Sau khi phân tích các bước của quy trình thương mại ñiện 

tử, có thể tiến hành thiết kế chức năng hệ thống

�Các chức năng của hệ thống có thể phân loại như sau
�Những chức năng hiển thị: 

o NSD có thể nhận biết, theo dõi sự hoạt ñộng của hệ thống
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�Những chức năng ẩn: 
o NSD không thể nhận biết, theo dõi ñược. Thường ñó là những chức 

năng kỹ thuật như lưu trữ, xử lý dữ liệu,...

�Một số chức năng tùy chọn: 
o làm tăng thêm mức ñộ thân thiện, tiện dụng cho hệ thống



Thiết kế (3): Khái niệm chung
�Trong hệ thống bán hàng trực tuyến, các chức năng chính 

có thể phân loại như sau:
�Chức năng ñối với khách hàng (A)
�Chức năng ñối với nhà quản trị hệ thống (B)
�Chức năng ñối với nhân viên bán hàng (C)
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Thiết kế (4): Chức năng ñ/v khách hàng
�Chức năng tạo tài khoản khách hàng (A.1)

�Chức năng ñăng nhập hệ thống (A.2)

�Chức năng thoát khỏi hệ thống (A.3)

�Chức năng tìm kiếm mặt hàng (A.4)

�Chức năng chọn hàng(A.5)
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�Chức năng chọn hàng(A.5)

�Chức năng ñặt hàng (A.6)

�Chức năng theo dõi ñơn hàng của mình (A.7)

�Chức năng ñóng góp ý kiến với công ty (A.8)



Thiết kế (5): A.1
�Chức năng tạo tài khoản khách hàng

�Màn hình hệ thống nhắc khách hàng nhập thông tin cá nhân: 
họ tên, ñịa chỉ, email,...

�Khách hàng nhập thông tin theo yêu cầu vàấn nút “submit”
�Hệ thống lưu trữ những thông tin ñó vào CSDL

Hệ thống thôngbáothànhcôngvàhiển thị tài khoản khách

Thương mại ñiện tử199

�Hệ thống thôngbáothànhcôngvàhiển thị tài khoản khách
hàng

�Kết thúc ñăng ký tài khoản và khách hàng có thể mua hàng



Thiết kế (6): A.2
�Chức năng ñăng nhập hệ thống

�Màn hình hệ thống yêu cầu khách hàng nhập: họ tên, mật
khẩu

�Khách hàng nhập thông tin theo yêu cầu vàấn nút “submit”
�Hệ thống xác nhận thông tin NSD nhập vào có hợp lệ

không?
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không?
�Hệ thống thông báo NSD về tình trạng ñăng nhập
�Kết thúc ñăng nhập và NSD có thể ñặt hàng



Thiết kế (7): A.3
�Chức năng thoát khỏi hệ thống

�NSD ấn nút “logout”
�Hệ thống ñưa NSD trở về trạng thái chưa ñăng nhập và kết 

thúc mọi phiên giao dịch với NSD hiện thời
�NSD có thể ñặt hàng với tư cách khách hàng mới
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Thiết kế (8): A.4
�Chức năng tìm kiếm mặt hàng

�Hệ thống hiển thị màn hình tìmkiếm và yêu cầu khách hàng
nhập vào từ khóa tìmkiếm và/hoặc chọn phương thức tìm 
kiếm

�Khách hàng nhập từ khóa hoặc thao tác chuột và ấn nút
“submit”
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“submit”
�Hệ thống tìmkiếm trong CSDL ứng với thông tin khách

hàng nhập vào
�Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm



Thiết kế (8): A.5
�Chức năng chọn hàng

� Khách hàng chọn mặt hàng mà mình cần mua cho vào giỏ
hàng. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần. Trong quá trình
này khách hàng có thể làmcác công việc sau:
o Thêm/xóa một mặt hàng mà mình muốn mua trong giỏ hàng

o Thay ñổi số lượng của một mặt hàng tronggiỏ hàng
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o Thay ñổi số lượng của một mặt hàng tronggiỏ hàng

�Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng



Thiết kế (9): A.6
�Chức năng ñặt hàng

�Khách hàng sau khi xemxong chi tiết giỏ hàng của mình thì 
gửi ñơn ñặt hàng tới hệ thống xácñịnh việc ñặt hàng Hệ 
thống kiểm tra xem khách hàng ñã ñăng nhập chưa

�Hệ thống yêu cầu khách hàng chọn phương thức vận chuyển
�Khách hàng chọn phương thức vận chuyển
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�Khách hàng chọn phương thức vận chuyển
�Hệ thống yêu cầu khách hàng chọn hình thức thanh toán
�Khách hàng chọn hình thức thanh toán, nhập thông tin cần

thiết và ấn nút “submit”



Thiết kế (10): A.7
�Chức năng theo dõi ñơn ñặt hàng

�Khách hàng yêu cầu xem ñơn hàng của mình tại mọi thời 
ñiểm

�Hệ thống ñưa ra thông tin trong ñơn ñặt hàng của khách hàng
và trạng thái của ñơn ñặt hàng

�Kháchhàngnhận thôngtin củamình
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�Kháchhàngnhận thôngtin củamình



Thiết kế (11): A.8
�Chức năng ñóng góp ý kiến

�Khách hàng muốn ñóng góp ý kiến và ấn nút “góp ý”
�Hệ thống ñưa ra màn hình ñóng góp ý kiến và yêu cầu khách

hàng gửi ý kiến
�Khách hàng nhập nội dung ý kiến vàấn nút “send”

Hệ thống lưu ý kiến khách hàng
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�Hệ thống lưu ý kiến khách hàng
�Hệ thống gửi thông báo cám ơn khách hàng



Thiết kế (12): Chức năng ñ/v nhà quản trị
�Chức năng ñăng nhập hệ thống (B.1)

�Chức năng thoát khỏi hệ thống (B.2)

�Chức năng thêm người sử dụng hệ thống (B.3)

�Chức năng loại người sử dụng (B.4)

�Chức năng thống kê doanh thu(B.5)
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�Chức năng thống kê doanh thu(B.5)

�Chức năng trả lời ý kiến khách hàng (B.6)



Thiết kế (13): B.3
�Chức năng thêm NSD hệ thống

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Màn hình hệ thống nhắc nhà quản trị nhập thông tin NSD 

mới: họ tên, mật khẩu,...
�Nhà quản trị nhập thông tin theo yêu cầu vàấn nút “submit”

Hệ thống kiểm tra và lưu trữ những thôngtin ñó vào CSDL
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�Hệ thống kiểm tra và lưu trữ những thôngtin ñó vào CSDL
�Hệ thống thông báo cho nhà quản trị về kết quả xử lý



Thiết kế (14): B.4
�Chức năng loại NSD hệ thống

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Màn hình hệ thống liệt kê mọi NSD
�Nhà quản trị chọn NSD mà mình muốn xóa vàấn nút “xóa”
�Hệ thống loại bỏ NSD khỏi CSDL
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�Hệ thống thông báo cho nhà quản trị về kết quả xử lý



Thiết kế (15): B.5
�Chức năng thống kê doanh thu

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Nhà quản trị yêu cầu thống kê
�Hệ thống thống kê các hóa ñơn ñặt hàngñã thanh toán và số 

lượng sản phẩm còn lại trong kho
Hiển thị kết quả thốngkêchonhàquản trị
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�Hiển thị kết quả thốngkêchonhàquản trị



Thiết kế (16): B.6
�Chức năng trả lời ý kiến khách hàng

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Hệ thống liệt kê các ý kiến khách hàng chưa ñược trả lời
�Nhà quản trị chọn ý kiến muốn trả lời và nhập nội dung câu

trả lời
Hệ thốngcập nhật nội dung câutrả lời vàoCSDL
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�Hệ thốngcập nhật nội dung câutrả lời vàoCSDL
�Thông báo ñã trả lời ý kiến khách hàng cho nhà quản trị



Thiết kế (17): Chức năng ñ/v n/v bán hàng

�Chức năng ñăng nhập hệ thống (C.1)

�Chức năng thoát khỏi hệ thống (C.2)

�Chức năng cập nhật loại hàng (C.3)

�Chức năng cập nhật hàng (C.4)

�Chức năng xử lý ñơn hàng(C.5)
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�Chức năng xử lý ñơn hàng(C.5)



Thiết kế (18): C.3
�Chức năng cập nhật loại hàng

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Hệ thống cung cấp danh sách loại hàng
�Nhân viên bán hàng lựa chọn các chức năng:

o - Thêm loại hàng mới

- Sửa loại hàng
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o - Sửa loại hàng

o - Xóa loại hàng

�Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL
�Thông báo cập nhật thành công



Thiết kế (19): C.4
�Chức năng cập nhật hàng

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Hệ thống cung cấp danh sách loại hàng
�Nhân viên bán hàng lựa chọn một loại hàng.
�Hệ thống cung cấp danh sách sản phẩm thuộc loại hàng ñã 

cho
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cho
�Nhân viên bán hàng lựa chọn các chức năng:

o Thêm sản phẩm mới
o Sửa sản phẩm
o Xóa sản phẩm

�Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL
�Thông báo cập nhật thành công



Thiết kế (20): C.5
�Chức năng xử lý ñơn hàng

�Hệ thống kiểm tra quyền quản trị
�Hệ thống cung cấp màn hình hiển thị chức năng quản lý xử 

lý ñơn ñặt hàng
�Nhân viên bán hàng lựa chọn các chức năng:

Hiển thị ñơn ñặt hàng
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o Hiển thị ñơn ñặt hàng

o Đánh dấu tình trạng giao hàng ứng với ñơn ñặt Hàng

o Xóa ñơn ñặt hàng

�Nhân viên bán hàng thao tác vàấn “submit”
�Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL
�Hiển thị kết quả thực hiện



Thiết kế Cơ sở dữ liệu (1)
�Khái niệm chung

�Mô hình thực thể - quan hệ

�Sơ ñồ thực thể quan hệ
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Thiết kế CSDL(2): Khái niệm chung
�Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với

nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng.

�Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và
có liên quan với nhau

�Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thốngphần mềm
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�Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thốngphần mềm
phục vụ thao tác CSDL.

�Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu 
trúc ưu việt cho phép mức ñộc lập dữ liệu cao hơn các hệ 
quản trị CSDL phân cấp và mạng



Thiết kế CSDL(3): Khái niệm chung
�Dữ liệu ñược mô hình hóa theo nhiều phương pháp

�Phương pháp thực thể - quan hệ (entity-relationship) là mô 
hình ñược mô tả ñầu tiên năm 1976

�Hình chử nhật ñặc tả các thực thể

�Hình thoi ñể mô tả các quan hệ
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�Hình thoi ñể mô tả các quan hệ

�Các thực thể và quan hệ nối với nhau bằng các ñường nối



Thiết kế CSDL(3): Môhình TT-QH
�Phương pháp tiếp cận: 

�mô tả những yêu cầu dữ liệu trong thế giới thực bằng một
cách thức ñơn giản nhưng ñủ ý nghĩa ñể cả người thiết kế lẫn 
người dùng ñều hiểu ñược.

�Phương pháp mô tả: 
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�thông qua các lược ñồ ñể mô tả các thực thể, các thuộc tính
và các quan hệ có thể có trong hệ thống



Thiết kế CSDL(4): Môhình TT-QH
�Mô hình mua hàng thường gặp có lược ñồ như sau:

Các bảng:
– Products
– Categories
– Customers
– Orders
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– Orders
– Orderitems



Thiết kế CSDL(5): Môhình TT-QH
�Bảng sản phẩm

�Mã sản phẩm
�Tên sản phẩm
�Mô tả
�Giá
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�Ảnh
�Mã loại
�Ghi chú
�Nổi bật



Thiết kế CSDL(6): Môhình TT-QH
�Bảng loại sản phẩm

�Mã loại
�Mô tả loại
�Tên loại
�Ảnh loại
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Thiết kế CSDL(7): Môhình TT-QH
�Bảng khách hàng

�Mã khách hàng
�Họ / Tên
�Email
�Địa chỉ 1/Địa chỉ 2
�Thànhphố / Mã vùng
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�Thànhphố / Mã vùng
�Tỉnh / Quốc gia
�Mật khẩu
�ñt / fax
�Ghi chú
�G truy nhập mới nhất
�Trạng thái



Thiết kế CSDL(8): Môhình TT-QH
�Bảng ñơn hàng

�Mã ñơn hàng
�Mã khách hàng
�Ngày
�Họ / Tên
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�Địa chỉ 1/Địa chỉ 2
�Thành phố / Mã vùng
�Tỉnh / Quốc gia
�Kiểu thẻ
�Số thẻ
�Ngày hết hạn thẻ



Thiết kế CSDL(9): Môhình TT-QH
�Bảng chi tiết ñơn hàng

�Mã chi tiết
�Mã ñơn hàng
�Mã sản phẩm
�Số lượng
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�Giá ñơn vị



Thiết kế CSDL(10): Mô hình TT-QH
�Bảng nhân viên

�Tên nhân viên
�Tên ñầy ñủ
�Mật khẩu
�Quyền
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Kiến trúc hệ thống (1)
�Mô hình 3-lớp truyền thống
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Kiến trúc hệ thống (2)
�Mô hình 3-lớp phát triển với Web Service
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Kiến trúc hệ thống (3)
�Cấu trúc tổng quát
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Xử lý giỏ hàng (1)
�Giải pháp

�Dùng 1 table ProcessingQueue lưu:
o Mã số Order

o Trạng thái xử lý

o Ngày xử lý sau cùng

o Số lần xử lý (tối ña 3 lần)
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o Số lần xử lý (tối ña 3 lần)

�Dùng Windows Service ñể hiện thực dịch vụ xử lý tự ñộng
o Cài ñặt trên máy chủ

o Kết nối ñến database chứa Order, ProcessingQueue

o Liên kết máy in hay table Receipt



Xử lý giỏ hàng (2)
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Xử lý giỏ hàng (3)
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Xử lý giỏ hàng (4)
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Xử lý giỏ hàng (5)
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Xử lý giỏ hàng (6)
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Xử lý giỏ hàng (7)

Thương mại ñiện tử236



Xử lý giỏ hàng (8)
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Xử lý giỏ hàng (9)
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Xử lý giỏ hàng (10)
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Xử lý giỏ hàng (11)
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Xử lý giỏ hàng (12)
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Xử lý giỏ hàng (13)
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Xử lý giỏ hàng (14)
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Xử lý giỏ hàng (15)
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Xử lý giỏ hàng (16)
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Xử lý giỏ hàng (17)
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Xử lý giỏ hàng (18)
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Xử lý giỏ hàng (19)
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Xử lý giỏ hàng (20)

Thương mại ñiện tử249



Xử lý giỏ hàng (21)
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Xử lý giỏ hàng (22)
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Xử lý giỏ hàng (23)
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Xử lý giỏ hàng (24)
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B.5
Hệ thống Mua bán
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Cửa hàng trực tuyến (1)
� Cửa hàng trực tuyến ñưa hàng vào trong Internet ñể bán. Đây là một 

chương trình phần mềm có tính năng giỏ hàng. Người mua chọn lựa 
các sản phẩm và ñặt chúng vào giỏ hàng. Đằng sau một cửa hàng 
trực tuyến như thế là một việc kinh doanh thật sự, tiến hành các ñơn 
ñặt hàng. Có nhiều chương trình phần mềm cho kênh bán hàng này.

� Một cửa hàng trực tuyến hiện ñại không chỉ tạo khả năng cho người 
dùng xem món hàng hai chiều và ñọc một ít thông số kỹ thuật của 
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dùng xem món hàng hai chiều và ñọc một ít thông số kỹ thuật của 
món hàng ñó. Trong lãnh vực hàng tiêu dùng cao cấp người ta cũng 
ñã tạo ảnh ba chiều của sản phẩm ñể cảm giác của khách hàng càng 
gần hiện thực càng tốt. Ngoài ra còn có các chương trình cấu hình 
mà qua ñó màu sắc, trang bị và thiết kế của sản phẩm có thể thay ñổi 
ñể phù hợp với tưởng tượng cá nhân của từng khách hàng. Bằng cách 
này người sản xuất hay người chào bán còn có thêm thông tin rất có 
giá trị về ý thích của khách hàng.



Cửa hàng trực tuyến (2)
� Các hình thức ñược biết nhiều của thương mại ñiện tử là mua bán 

sách và nhạc cũng như mua bán ñấu giá trong Internet. Thông qua 
việc Internet bùng nổ vào cuối thập niên 1990, cửa hàng trực tuyến 
ngày càng có tầm quan trọng nhiều hơn. Những người bán hàng 
trong Internet có lợi thế là họ không cần ñến một diện tích bán hàng 
thật sự mà thông qua các trang Web sử dụng một không gian bán 
hàng ảo. Các cửa hàng trực tuyến cũng thường hay không cần ñến 
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hàng ảo. Các cửa hàng trực tuyến cũng thường hay không cần ñến 
nhà kho hay chỉ cần ñến rất ít, vì thường có thể cung cấp cho khách 
hàng trực tiếp từ người sản xuất hay có thể ñặt hàng theo nhu cầu. 
Lợi thế do tiết kiệm ñược những phí tổn cố ñịnh này có thể ñược tiếp 
tục chuyển tiếp cho khách hàng. Ngay cả những người bán sách 
trong Internet tại Đức, bắt buộc phải bán sách theo giá cố ñịnh, cũng 
vẫn có lợi thế là - thông qua việc không thu tiền cước phí gửi - tiết 
kiệm ñược cho khách hàng một chuyến ñi ñến nhà bán sách mà vẫn 
có cùng một giá.



Cửa hàng trực tuyến (3)
�Các ngành hưởng lợi của xu hướng này, bên cạnh các cửa 

hàng trực tuyến, ñặc biệt là các doanh nghiệp tiếp vận và 
các dịch vụ phân phối, trong khi các doanh nghiệp bán 
hàng nhỏ lẻ thường là những người thua cuộc trong biến 
ñổi này. Ngành công nghệ thông tin cũng hưởng lợi gián 
tiếp từ tăng trưởng của thương mại Internet thông qua các 
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tiếp từ tăng trưởng của thương mại Internet thông qua các 
ñơn ñặt hàng nhiều hơn cho việc cung ứng kỹ thuật cũng 
như bảo trì các cửa hàng trực tuyến.



Quy trình mua hàng B2C
�http://www.amazon.com

�http://www.dell.com

�http://www.ford.com



B2C - Bước 1. Tìm sản phẩm cần mua



B2C - Bước 2. Xem chi tiết sản phẩm



B2C - Bước 3. Chọn & Đặt giỏ mua hàng



B2C - Bước 4 Gợi ý mua thêm sản phẩm



B2C - Bước 5. Trả tiền



B2C - Bước 6. Nhập thông tin người mua



B2C - Bước 7. Chọn ñịa chỉ giao hàng



B2C - Bước 7. Nhập ñịa chỉ mới (nếu cần)



B2C - Bước 8. Chọn phương thức vận chuyển



B2C - Bước 9. Chọn phương thức thanh toán



B2C - Bước 10. Chọn ñịa chỉ người thanh toán



B2C - Bước 11. Kiểm tra toàn bộ Order



B2C - Bước 12. Thanh toán



B2C - Giao hàng trực tiếp từ NSX
�Luồng lưu chuyển hàng hóa

�Luồng lưu chuyển thông tin

InformationInformation

DELL

Quanta
Computer End Customers

Shipment



B2C - Giao hàng trực tiếp từ NSX

� 95-5 Project
�95% hàng ñược giao trong vòng 5 days

� 98-3-0 Project
�98% hàng ñược giao trong vòng 3 days với 0% lỗi

InformationInformation

DELL

Quanta
Computer End Customers

Shipment
TDS



B2C - Quy trình mua xe hơi



B2C - Bước 1. Chọn nhãn hiệu và mẫu xe



B2C - Bước 2. Mua sản phẩm hay tự thiết kế



Ref. http://www.embassyworld.com/data/Zip_Codes.html



B2C - Bước 3. Chọn màu xe







B2C - Bước 4. Chọn thêm các chi tiết khác





B2C - Bước 5. Xem xe và giá tiền



Tính năng hệ thống mua bán (1)
�Vận chuyển hàng hóa
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http://www.x-cart.com/xcart_features.html



Tính năng hệ thống mua bán (2)
� Setup and Support

� No programming required 
� Web-based installation wizard 
� Complete store-builder package 
� Easy-to-use web interface 
� Export of X-Cart store data: config data, states, users, categories, 

products, destination zones, taxes, shipping rates, orders, membership 
levels, etc. 
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levels, etc. 
� Import of X-Cart store data: config data, states, users, categories, 

products, destination zones, taxes, shipping rates, membership levels, etc. 
� Out-of-the-box storefront system 
� Customizable localization: multi-language, configurable currency symbol 

and weight/dimension measurement units, configurable list of 
states/provinces 

� 200 free support pointsfor first-time buyers 
� Free access to all future releases 



Tính năng hệ thống mua bán (3)
� Design and Layout

� 100% template-based design with separate template sets for the storefront and back 
end 

� Fully customizable CSS-based design & layout 
� W3C XHTML 1.0 Transitional compliant code 
� Intuitive navigation 
� WYSIWYG editor for product/category/manufacturer descriptions, language variables 

and static pages 
� Automated product thumbnails generation with a sharpness filter 
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� Automated product thumbnails generation with a sharpness filter 
� Category thumbnail images 
� Side-bar "mini-cart" viewable at all pages 
� Build-in template editor: preview, edit and restore templates 
� WYSIWYG text editor (webmaster mode) 
� Debug console: displays a tree of templates for all pages 
� The possibility to find, create and modify static HTML pages 
� Customizable heading tabs 
� HTML emails 



Tính năng hệ thống mua bán (4)
� Customer Care

� All orders stored in MySQL database 
� Customers can search & browse 

personal order history 
� Integrated configurable store product 

search 
� Real time order tracking 
� Customer can choose between 

account registration and express 
checkout 

� "Send to friend" section 
� Ability to save the customer's cart 
� Newsletter management for multiple 

lists, edit/import/export of 
subscribers, news archive for 
customers 

� Printable versions of pages 
� Multiple customer types w/unique 

pricing for every customer type 
� Memberships and special pricing 
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checkout 
� Fast Lane Checkout module for 

quick and intuitive checkout 
� The possibility to disable checkout 

without registering 
� Password reminder for customers 
� Customizable e-mail 

notifications/invoices 
� Wish list 

� Memberships and special pricing 
� "Clear cart" button 
� Edit product options in 

cart/wishlist/Gift registry wishlist 
� Printable invoices 
� Configurable contact form 
� Second address line for user profiles 
� Ability to change the order of 

products on the customer side 



Tính năng hệ thống mua bán (5)
� Product Catalog

� Unlimited number of products 
� Unlimited number of 

categories 
� Unlimited category nesting 
� Products can be assigned to 

unlimited number of categories 

� 1-click enable/disable switch for 
products and categories 

� Support for up to two different 
currencies in the products 
catalog (NOTE: payment 
processing is possible in one 
currency only!) 

� Automatical currency conversion 
� Configurable search by title, 
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� Ability to modify multiple 
products simultaneously 

� Members-only categories 
� "Featured Products" box 
� Automated display of 

bestsellers 
� Related products, up selling 

and cross selling 

� Configurable search by title, 
description, category, SKU, price 
and weight 

� "Stop words filter" for product 
search facility (a special filter 
ensures that service and link 
words occurring in the search 
pattern are ignored when search 
by individual words is performed 
- available for English language 
only) 



Tính năng hệ thống mua bán (6)
�Product Details

�Unlimited product options/variants/properties w/optional 
price modifiers 

�Unlimited custom input fields for products 
�Customer-defined prices 

HTML-enriched product descriptions 
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�HTML-enriched product descriptions 
�Unlimited number of product images 
�Storing images in DB or on a file system 
�List a product in several categories 
�Manufacturers module 
�Ability to display product detailed images in popup windows 



Tính năng hệ thống mua bán (7)
�Merchandising and Inventory

�Discount coupon codes and gift certificates 
�Full inventory control 
�"Out of Stock" Messages 
�Quantity discounts 
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�Retail and wholesale price 
�Limit minimal order amount 



Tính năng hệ thống mua bán (8)
� Shipping and Tax

� Real-time USPS, FedEx and UPS 
shipping calculation from one location 

� Unlimited number of custom-defined 
delivery methods 

� Flate rate, weight, order total and per-item 
based shipping 

� Different weight limits for different 
delivery methods 

� Markups for realtime shipping 
� Mark your products as "free shipping" 

� Allow your customers to choose 
delivery methods 

� Support for downloadable goods 
(e-goods) 

� Customizable tax calculation 
� Product-specific taxes 
� Taxes & shipping fees depending 

on client's location 
� "Tax exempt" feature 
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� Mark your products as "free shipping" 
products 

� Promotional "free shipping" coupons to 
your customers 

� Add handling/freight charges 
� Handle international, domestic and local 

shipping 
� Ability to clone a zone and all zone 

information 
� Restrict shipping by location 

� "Tax exempt" feature 
� GST/PST (canadian tax system) 
� Canada post shipping 
� DHL (Airborne) ShipIt API 

support 
� Australia Post's Delivery Rate 

Calculator support 
� Shipping Label Generator for 

USPS and UPS 
� AustraliaPost order tracking 



Tính năng hệ thống mua bán (9)
� Sales Analysis & Tracking

� Comprehensive statistics:
- Number of orders
- Number of customers
- Product views
- Category views
- Products removed from 
cart by customers

� Searchable order data 
� Order data is easy to print 
� Printable shipping labels 
� Automatic creation of shipping 

labels for orders intended to be 
shipped by USPS and UPS 

� Search engine & incoming 
traffic tracker: the cart keeps 
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cart by customers
- Sales by product / best 
sellers
- Total sales
- Client environment 
settings
- Statistics on search 
patterns customers use when 
searching products 

traffic tracker: the cart keeps 
referrer data for all customers 

� Shipment/fulfillment interface 
� Export sales & customer data 

for use in a spreadsheet 
� Export orders to QuickBooks 

format 



Tính năng hệ thống mua bán (10)
� Payment Gateways & Methods

�Accept payments in any currency 
�Allow payment via several online payment modules 
�Payment systems(including PayPalpayments) 
�High variety of real-time credit card processors(over 100 payment 

gateways) 
Check processors
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�Check processors
�Manual (offline) credit card processing 
�PayPal payments 
�Google Checkout as an alternative to X-Cart's standard checkout 
�Predefined set of payment methods (offline): checks, purchase 

orders, phone orders, wire transfer and etc. 
�Authorize/Capture processing mode for several payment gateways



Tính năng hệ thống mua bán (11)
�Search Engine Friendly

�Pages can be indexed by all major search engines 
�Custom META tags for product, category and static pages 
�Customer referrer info is stored in database 
�Product catalog can be generated as static HTML pages for 

better SE indexing and ranking 
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better SE indexing and ranking 
�Search engine optimization options group 
�Page contents is placed at the top of the page HTML-code 
�Search Engine Friendly URLs for product, category and 

static pages 



Tính năng hệ thống mua bán (12)
�Database and Platform Compatibility

�Open source PHP code 
�Support for UNIX/Linux, Windows and Mac OS X servers 
�Powered by MySQL database 
�Multi-language: your e-store can work with unlimited 

number of languages 
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number of languages 
�Multi-lingual products 
�Multi-lingual categories 
�Multi-lingual product options 
�Payment processing modules for all major gateways 
�Flexible implementation: you can easily add new features 

and/or disable existing ones. 



Tính năng hệ thống mua bán (13)
� Repeat Customer Accommodation

�All customer's data is stored in database 
�Greet regular visitors 
�Registered customers can be offered discounts 
�Registered customers do not have to enter their data again 
�Registered customers can edit their profile 
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Registered customers can edit their profile 
�Registered customers can access history of their orders 
�Built-in newsletter engine 
�Export of newsletter subscribers 
�Real-time order tracking for registered customers 
�Moderated product reviews and ratings 
�Return Merchandise Authorization add-on to return customers' 

payments



Tính năng hệ thống mua bán (14)
�Web-based control panel

�Password-protected administrative access 
�All changes are real-time 
�Control the cart from anywhere in the world using your web 

browser 
Unlimited number of admin accounts 
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�Unlimited number of admin accounts 
�Support for restricted "shipping/fulfillment" admin accounts 
�User-defined date/time format 
�Ability for administrator to act on behalf of other users (e.g. 

to place phone orders for customers and use X-Cart as web 
based point of sale system)



Tính năng hệ thống mua bán (15)
� Security

�Full HTTPS/SSL support 
�Secure HTTPS/SSL administrative access 
�Password-protected administrative access 
�Strong Blowfish encryption for sensitive customer data 
�PGP-encrypted e-mail notifications 
�Real-time security notifications of all failed login attempts 
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�Real-time security notifications of all failed login attempts 
�Anti-Fraud module validates customer's address during checkout 
�Stop list module allows disabling shop usage from specific IP 
�Backup sub-system 
�System fingerprints: ability to compare the status of the store files 

before and after modification and to discover which files have 
been deleted, added or modified 

�Protect registration pages and e-mail forms with a random-number 
image 



Một số mẫu giao diện (1)
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Một số mẫu giao diện (2)
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Một số mẫu giao diện (3)
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Một số mẫu giao diện (4)
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B.6
Hệ thống Đấu giá
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Đấu giá
� Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách ñưa ra món hàng cần 

ñấu giá, ra giá và sau ñó bán món hàng cho người ra giá cao nhất. Về 
phương diện kinh tế, một cuộc ñấu giá là phương pháp xác ñịnh giá 
trị của món hàng chưa biết giá hoặc giá trị thường thay ñổi. 

� Trong một số trường hợp, có thể tồn tại một mức giá tối thiểu hay 
còn gọi là giá sàn; nếu sự ra giá không ñạt ñến ñược giá sàn, món 
hàng sẽ không ñược bán (nhưng người ñưa món hàng ra ñấu giá vẫn 
phải trả phí cho nơi người phụ trách việc bán ñấu giá). Trong ngữ 
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phải trả phí cho nơi người phụ trách việc bán ñấu giá). Trong ngữ 
cảnh của cuộc ñấu giá, một từ vựng tiếng Anh thường ñược dùng là 
bid hay auction, nghĩa là giá ñề nghị. 

� Đấu giá có thể áp dụng cho nhiều loại mặt hàng: ñồ cổ, bộ sưu tập 
(tem, tiền, xe cổ, tác phẩm nghệ thuật, bất ñộng sản cao cấp, các mặt 
hàng ñã qua sử dụng, sản phẩm thương mại (cá, tôm), giống ngựa 
ñua thuần chủng và các cuộc bán ñấu giá cưỡng ép (thanh lý, phát 
mãi). Có nhiều cách phân loại ñấu giá.



Phân loại - Theo mặt hàng ñấu giá
�Đấu giá trao ñổi: gồm những người mua rất chuyên 

nghiệp, họ giám sát lẫn nhau ñể không ai có thể "lừa lọc" 
ñược. 

�Đấu giá lẻ: dành cho tác phẩm nghệ thuật hay các món 
hàng riêng rẽ. 
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�Đấu giá sỉ: dành cho các bộ sưu tập. 



Phân loại - Theo hình thức ñấu giá (1)
� Đấu giá kiểu Anh: 

� ñây là hình thức ñược nhiều người biết ñến nhất. Người tham gia trả giá 
công khai với nhau, giá ñưa ra sau bao giờ cũng cao hơn giá ñưa ra trước 
ñó. Cuộc ñấu giá kết thúc khi không ai ñưa ra giá cao hơn hoặc khi ñạt 
tới giá "trần", khi ñó người ra giá cao nhất sẽ ñược mua món hàng ñó với 
giá mình ñã trả. Người bán có thể ñặt ra giá sàn, nếu người ñiều khiển 
không thể nâng giá cao hơn mức sàn thì việc ñấu giá có thể thất bại. 

� Đấu giá kiểu Hà Lan: 
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� Đấu giá kiểu Hà Lan: 
� trong một sàn ñấu giá kiểu Hà Lan truyền thống, người ñiều khiển ban 

ñầu sẽ hô giá cao, rồi thấp dần cho tới khi có người mua chấp nhận mức 
giá ñó hoặc chạm ñến mức giá sàn dự ñịnh bán ra. Người mua ñó sẽ mua 
món hàng với mức giá ñưa ra cuối cùng. Hình thức này ñặc biệt hiệu quả 
khi cần ñấu giá nhanh món hàng nào ñó, vì có những cuộc mua bán 
không cần ñến lần trả giá thứ hai, một ví dụ tiêu biểu là việc bán hoa 
tulip. Kiểu ñấu giá này còn ñược sử dụng ñể mô tả ñấu giá trực tuyến khi 
một số món hàng ñồng nhất ñược bán ñồng thời cho một số người cùng 
ra giá cao nhất. 



Phân loại - Theo hình thức ñấu giá (2)
� Đấu giá kín theo giá thứ nhất: 

� tất cả mọi người cùng ñặt giá ñồng thời, không ai biết giá của ai, 
người ra giá cao nhất là người ñược mua món hàng. 

� Đấu giá kín theo giá thứ hai (ñấu giá Vickrey): 
� tương tự như ñấu giá kín theo giá thứ nhất, tuy nhiên người thắng 

chỉ phải mua món hàng với mức giá cao thứ hai chứ không phải 
giá cao nhất mình ñặt ra. 

Thương mại ñiện tử307

giá cao nhất mình ñặt ra. 

� Đấu giá câm: 
�ñây là một biến thể của ñấu giá kín, thường dùng trong các cuộc 

ñấu giá từ thiện, liên quan tới việc mua một tập các món hàng 
giống nhau, người tham gia sẽ ñặt giá vào một tờ giấy ñặt kế món 
hàng, họ có thể ñược biết hoặc không ñược biết có bao nhiêu 
người tham gia và giá mà họ ñưa ra. Người trả cao nhất sẽ mua 
món hàng với giá mình ñã ñặt. 



Phân loại - Theo hình thức ñấu giá (3)
� Đấu giá kiểu thầu (ñấu thầu): 

� hình thức này tráo ñổi vai trò người bán và người mua. Người mua ñưa ra bản yêu cầu 
báo giá cho một loại hàng nào ñó và các nhà cung cấp sẽ ñưa ra giá thấp dần với mong 
muốn giành lấy gói thầu ñó. Vào cuối buổi ñấu giá, người ra giá thấp nhất sẽ thắng 
cuộc. 

� Đấu giá nhượng quyền: 
� ñây là hình thức ñấu giá dài vô hạn ñịnh, dành cho những sản phẩm có thể ñược tái 

bản (bản thu âm, phần mềm, công thức làm thuốc), người ñấu giá ñặt công khai giá 
lớn nhất của họ (có thể ñiều chỉnh hoặc rút lại), người bán có thể xem xét kết thúc 
cuộc ñấu giá bất cứ lúc nào khi chọn ñược mức giá vừa ý. Những người thắng cuộc là 
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cuộc ñấu giá bất cứ lúc nào khi chọn ñược mức giá vừa ý. Những người thắng cuộc là 
những người ñặt giá bằng hoặc cao hơn giá ñược chọn, và sẽ nhận ñược phiên bản của 
sản phẩm. 

� Đấu giá ra giá duy nhất: 
� Trong hình thức này, người ñấu giá sẽ ñưa ra giá không rõ ràng, và ñược cung cấp một 

phạm vi giá mà họ có thể ñặt. Một mức giá duy nhất có thể cao nhất hoặc thấp nhất từ 
các các mức giá ñược ra giá sẽ thắng cuộc. Ví dụ, nếu một cuộc ñấu giá quy ñịnh mức 
giá cao nhất là 10; năm giá cao nhất là 10, 10, 9, 8, 8 thì 9 sẽ là giá thắng cuộc vì là 
người ra giá duy nhất ñạt giá cao nhất. Hình thức này phổ biến trong các cuộc ñấu giá 
trực tuyến. 



Phân loại - Theo hình thức ñấu giá (4)
� Đấu giá mở: 

�ñây là hình thức ñược sử dụng trong thị trường chứng khoán và 
trao ñổi hàng hoá. Việc mua bán diễn ra trên sàn giao dịch và 
người giao dịch ñưa ra giá bằng lời ngay tức thì. Những giao dịch 
có thể ñồng thời diễn ra ở nơi khác trong sàn mua bán. Hình thức 
này dần ñược thay thế bởi hình thức thương mại ñiện tử. 
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này dần ñược thay thế bởi hình thức thương mại ñiện tử. 

� Đấu giá giá trần: 
�hình thức ñấu giá này có giá bán ra ñịnh trước, người tham gia có 

thể kết thúc cuộc ñấu giá bằng cách ñơn giản chấp nhận mức giá 
này. Mức giá này do người bán ñịnh ra. Người ñấu giá có thể chọn 
ñể ra giá hoặc sử dụng luôn mức giá trần. Nếu không có người 
chọn giá trần thì cuộc ñấu giá sẽ kết thúc với người trả mức cao 
nhất. 



Phân loại - Theo hình thức ñấu giá (5)
� Đấu giá tổ hợp: 

� trong một số trường hợp, sự ñịnh giá của người mua là một tập món hàng 
với số lượng và chủng loại khác nhau (gọi là tổ hợp). Ví dụ, nếu bánh xe 
ñạp và khung xe ñược bán rời ra trong một cuộc ñấu giá, thì ñối với 
người ra giá 1 tổ hợp bao gồm 1 bánh xe hoặc 1 khung xe chẳng có giá 
trị gì cả, nhưng 2 bánh xe và 1 khung xe thì lại ñáng giá ñến $200. Nếu bị 
buộc phải mua từng phần trong những cuộc ñấu giá khác nhau, người ra 
giá có thể gặp trường hợp oái oăm: thắng ñược một số món ñược rao bán 
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giá có thể gặp trường hợp oái oăm: thắng ñược một số món ñược rao bán 
trước nhưng lại thua khi ñấu những món ñược rao bán sau; mặt khác, 
thua ngay trong cuộc ñấu giá ñầu tiên thì chắc chắn anh ta sẽ không có 
ñược tổ hợp mong muốn. Tình thế này có ñể ñược giải quyết bằng cách 
bán tất cả các món ñồng thời và cho phép người mua ñăng ký ra giá cho 
một tổ hợp các món hàng. Sự ra giá theo tổ hợp như vậy sẽ ñề nghị một 
giá ñể trả cho tất cả các món trong tổ hợp, nếu thắng thì có ñược tổ hợp, 
ngược lại sẽ không phải mua bất cứ món gì trong tổ hợp.



Tính năng hệ thống ñấu giá (1)
� Front-end features  

� Home page 
� Selling features 
� Auction features 
� User - My control panel features 
� Wanted items section 
� Message boars section 

� Back-end features  
� Home page 
� Settings 
� Preferences 
� Graphic Interface 
� Advertisement 
� Users 
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Message boars section 
� Web stores section 
� Help section 
� Terms & conditions section 
� Contact us section 
� Site map section 
� News section 

Users 
� Auctions - Ads 
� Content 
� Web Store 
� Fees- Invoices 
� WAP 
� Statistics 
� Tools 
� Test mode 
� Help 



Tính năng (2) - User Interface
� customizable HTML templates for easy design changes 
� mySQL database back end for superior control over data 
� HTML product listings with up loadable photos 
� Complete search function which searches entire database for 

products 
� The display of current users and current auctions 
� New user registration 
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� New user registration 
� Users login/logout 
� "Forgot your password?" 
� User defined usernames 
� Password retrieval via email 
� Free bids for registered users 
� Email notification of bids 



Tính năng (3) - User Interface(tt)
� Auctions: User defined Item descriptions 
� Users can upload pictures 
� Reserve prices, minimum bids 
� Standard, dutch auctions 
� View bid history 
� Auction Displays: Displayed seller name and information 
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� Auction Displays: Displayed seller name and information 
� Displayed quantity of items 
� Ability to send auction to a friend 
� Browsable categories 
� Displays the last created auctions 
� Displays the Highest bids 
� Displays Auctions ending soon 



Tính năng (4) - User Interface (tt)
�Help system 
�News system 
�Money formatting options 
� Item Watch 
�Auction Watch ( Keyword(s) entered to search new 

listings) 
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listings) 
�Seller's Black List 
�Seller's Invited Buyers List 
�Remember me option on login page 
�eBay like feedbacks 
�Multilingual support 



Tính năng (5) - Administration Interface
�Password protected admin program 

�Changeable currency labels for use in different countries 

�Configuration of admin e-mail address 

�Configuration of categories 

�Configuration of countries table 
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�Configuration of countries table 

�Configuration of payment methods 

�Configuration of auctions duration 

�Configuration of bid increments 



Tính năng (5) - Administration Interface
� Edit/Delete Users 
� Edit/Delete Auctions 
� Add/edit/delete Help System topics 
� Add/edit/delete news 
� Home page categories list sorting 
� eBay-like feedbacks and membership levels 
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� eBay-like feedbacks and membership levels 
� Page background management 
� Banners Management System 
� IP banning 
� Auction autoextension 
� Multilingual support administration 



Phác thảo tổ chức dữ liệu
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Tổ chức dữ liệu
accesseshistoric, 
accounts, 
adminusers, 
altpayments, 
auccounter, 
auctionextension, 
auctions, 

categories, 
categories_plain, 
cats_translated, 
closedrelisted, 
comm_messages, 
community, 
counters, 

faqs_translated, 
faqscat_translated, 
faqscategories, 
feedbacks, 
feedbacksanswers, 
feedforum, 
filterwords, 

online,
payments, 
pendingnotif, 
platforms, 
proxybid, 
rates, 
rememberme, 
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auctions, 
banners, 
bannerscategories, 
bannerskeywords, 
bannerssettings, 
bannersstats, 
bannersusers, 
bidfind, 
bids, 
browsers, 

counters, 
counterstoshow, 
countries, 
currencies, 
currentaccesses, 
currentbrowsers, 
currentdomains, 
currentplatforms, 
durations, 
faqs, 

filterwords, 
fontsandcolors, 
freecategories, 
https, 
increments, 
lastupdate, 
maintainance, 
membertypes, 
news, 
news_translated, 

rememberme, 
settings, 
settings, 
statssettings, 
tmp_closed_edited, 
users, 
usersettings, 
usersips, 
userslanguage, 
winners



C.
Một số vấn ñề liên quan ñến TMĐT
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C.1
e-Marketing
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Tiếp thị trực tuyến
�e-Marketing là gì?

�e-marketing (marketing qua mạng, Internet marketing) là
việc thực hiện các hoạt ñộng quảng bá một thôngñiệp ñến
với nhómñối tượng quảng bá dựa trên các công cụ email, 
WWW

�Thôngqua email: doanhnghiệp phải códanhsáchemail ñể
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Thôngqua email: doanhnghiệp phải códanhsáchemail ñể
gửi

�Thông qua WWW:
o Doanh nghiệp có thể xây dựng website ñể trưng bày

o Hoặc thông qua website của cácñơn vị khác

o Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về cácñối tác tiềm năngñể
chủ ñộng liên hệ chào hàng



Một số cáche-Marketing (1)
�Cáchñơn giản: ñăng ký với một vài bộ tìm kiếm chính, ví

dụ: www.google.com/addurl.html
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Một số cáche-Marketing (2)
�Đăng ký ñịa chỉ website với các danh bạ, ví dụ: 

www.vietnamwebsite.net
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Một số cáche-Marketing (3)
�Traoñổi liên kết (external links) với các website khác

càng nhiều càng tốt

Thương mại ñiện tử324



Một số cáche-Marketing (4)
�DN có thể ñặt banner quảng bá website trên các website 

khác nổi tiếng hơn
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Một số cáche-Marketing (5)
�Giới thiệu DN trên các diễn ñàn tập trung nhiều ñối tượng

DN tìm kiếm. 

www.vietnamexport.net
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Một số cáche-Marketing (6)
�Một số danh bạ khác:

�http://www.vcci.com.vn/dbdn: 
o tìm kiếm thông tin giới thiệu doanh nghiệp theo: Tên doanh nghiệp, 

Lĩnh vực, Loại hình, Tỉnh thành

�http://danhba.vdc.com.vn/: 
o tìm kiếm theo: Sản phẩm/dịch vụ, Tên doanh nghiệp, Tỉnh thành

�http://www.vncategory.com/: 
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�http://www.vncategory.com/: 
o tìm kiếm theo nhiều danh mục ñược liệt kê sẵn

�http://www.company.vn/: 
o danh bạ cung cấp thông tin nhiều công ty theo danh mục

�http://www.nhungtrangvang.com.vn/: 
o tìm kiếm thông tin doanh nghiệp theo ngành nghề, tỉnh thành với

nhiều bộ lọc
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Một số cáche-Marketing (7)
�Email marketing: gửi email ñến cácñối tượng khách hàng

�Opt-in là việc subscribe ñể cung cấp ñịa chỉ email cho công
ty, tổ chức,…ñể họ gởi email cho bạn

�Spam
o Bức thư của bạn ñược gửi ñến người mà bạn chưa từng có quan hệ với

họ trước ñó, ñó là spam
o Chào hàng của bạn có gian lận, hay quảng cáo các hoạt ñộng gian lận, 

ñó là spam
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ñó là spam
o Bạn ñang sử dụng các “subject” dễ làm cho nhầm lẫn ñể lừa gạt mọi

người mở thư của bạn, ñó là spam
o Bạn ñang sử dụng tên hay ñịa chỉ email “From” giả mạo hay không

tồn tại, ñó là spam. 
o Nếu bạn không kèm theo một chương trình thuận tiện ñể người nhận

huỷ ra khỏi danh sách của bạn (unsubscribe), ñó là spam



Một số cáche-Marketing (8)
�Tối ưu hóa website ñể ñược liệt kê top trên của các kết

quả tìm kiếm của bộ tìm kiếm (www.google.com, 
www.yahoo.com)

�Cung cấp thông tin, chức năng bổ ích ñể thu hút người ñọc
và giữ họ quay lại ñọc thường xuyên

�Chiến lược marketing lan truyền (virus marketing): tức tận
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�Chiến lược marketing lan truyền (virus marketing): tức tận
dụng người xem ñể marketing cho những người khác
�Ví dụ: Yahoo mail miễn phí ->quảng cáo

�Cho những chức năng tiện ích mà chỉ những thành viên
của website mới dùngñược

�Quyền lợi cho người giới thiệu



Một số cáche-Marketing (9)
�Trả tiền cho click: 

�chính sách hoa hồng cho người giới thiệu:
o Ví dụ: website A có chính sách trả tiền cho click ñến, website B ñăng

link ñến A trên website của mình

�Pay-per-click: 
o tiền ñược trả tính trênmỗi click
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o tiền ñược trả tính trênmỗi click

�Pay-per-lead:
o tiền ñược trả tính trên mỗi trường hợp có một người từ website B click 

lên link ñể ñi sang website A và người ñó có tham gia một hànhñộng
nào

�Pay-per-sale:
o tiền ñược trả tính trên mỗi trường hợp có một người từ website B click 

lên link ñể ñi sang website A và người ñó có mua sản phẩm hay dịch
vụ từ A (tính theo % trị giá giao dịch)



Một số cáche-Marketing (10)
�Khi thực hiện e-Marketing, doanh nghiệp cần chú ý:

�Nội dung thôngñiệp phải ñược trau chuốt
�Tính chuyên nghiệp ñược thể hiện qua nhiều cách, ví dụ: trả

lời email nhanh nhất có thể
�Tần suất marketing qua mạng: nếu gửi email marketing thì

khôngnêngửi “dầy” quá
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khôngnêngửi “dầy” quá
�Chi phí cho e-Marketing
�Cần theo dõi kết quả khi e-marketing



Thu hút người xem chowebsite
�Mức ñộ

�Có một website trên Internet: dễ dàng; 
�Khách hàngở mọi nơi trên thế giới biết ñến website: khó

khăn; 
�Khách hàng còn quay trở lại website nhiều lần nữa: càng khó

khăn hơn

�Cóbayếu tố thuhútngười xem: xâydựngcộngñồng, nội
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�Cóbayếu tố thuhútngười xem: xâydựngcộngñồng, nội
dung, và phần thưởng
�Xây dựng cộng ñồng: dành chỗ trên website ñể làm“sân

chơi” cho người cùng yêu thích
�Nội dung: các trang trên website có giá trị ñể thu hút và giữ

chân người xem
�Phần thưởng: thành viênñược trả tiền hay cộng ñiểm hay 

ñược giảm giá khi mua nhiều hàng



Tối ưu hóa website
�Cách tối ưu hóa website:

�Lập danh sách từ khóañặc trưng cho sản phẩm/dịch vụ của
DN và thông tin trên website chứa càng nhiều từ khóa càng
tốt

�Website phải giàu thông tin mới ñược xếp hạng cao
�Trang chủ nên dùng text, nếu dùngảnh thì thêmthuộc tính

ALT
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ALT
�Title nên chứa cụm từ của từ khóa
�Thông tin ở dạng tĩnh (static, hay trang *.html, *.htm)
�Làmcho website ñược thamchiếu từ nhiều website khác

�Lưu ý:
�Tránh những “trò” lừa Google -> website sẽ bị loại
�Google không quan tâmthẻ META



C.2
Xếp hạng Website trên Internet
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Giới thiệu lợi ích của Website (1)
�Ngày nay xây dựng website cho công ty là một công việc

quan trọngñến nỗi trở thành tiêuñiểm ñầu tiên của mỗi kế
hoạch kinh doanh. 

�Website ñóng vai trò kênh truyền thông và công cụ kinh
doanh hàngñầu cho mỗi doanh nghiệp, nó mang lại những
lợi thế khôngthể phủ nhận.lợi thế khôngthể phủ nhận.
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Giới thiệu lợi ích của Website (2)
� Một website ñược xem là thành công khi thu hút ñược 

nhiều lượt truy cập; và ñể làm ñược ñiều ñó, ngoài nội 
dung hay, hình thức ñẹp, thì việc giúp cho người truy cập 
dễ dàng tìm thấy nó trên mạng là yếu tố rất quan trọng... 

�Làm thế nào ñể người truy cập tìm thấy website của bạn 
(doanh nghiệp của bạn) một cách nhanh chóng và dễ (doanh nghiệp của bạn) một cách nhanh chóng và dễ 
dàng?
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Cáchthức ñánh giá Web site TMĐT (1)
�Hiện tại, trên thế giới có rất nhiều phương phápñánh giá

Web, tuy nhiên chúng tôi áp dụng một phương phápñơn
giản, phù hợp ñối hơn với thị trường và Doanh nghiệp
TMĐT Việt Nam. 

�Sẽ tập trungñánh giá về tính tiện dụng, thiết kế giao diện
và thiết kế chức năng.Chúngtôi xácñịnhnhữnggì hỗ trợvà thiết kế chức năng.Chúngtôi xácñịnhnhữnggì hỗ trợ
người tiêu dùng mua hàng, phân tích dễ hoặc khóở mức
ñộ nào khiñặt hàng trực tuyến và cách thức bảo mật.
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Cáchthức ñánh giá Web site TMĐT (2)
�Nhữngñiều kiện ñể trở thành một website TMDT ñiển

hình, trongñó những site này khá hoàn thiện trong khâu
thiết kế, các chức năng bổ ích cho người tiêu dùng, giúp
người truy cập có thể ñánh giá, thamkhảo các mặt hàng
mọt cách tốt nhất, hơn nửa tốc ñộ, lượng thông tin truyền
tải và khả năng kết nối với khách hàng.

�Được tích hợp côngcụ tìm kiếm mạnhmẻ, tìm kiếm chi �Được tích hợp côngcụ tìm kiếm mạnhmẻ, tìm kiếm chi 
tiết nhà cung cấp, thông tin khuyến mãi, tìmkiếm sản
phẩm.

�Kết hợp công cụ thanh toán online ( Maropay) giúp người
tiêu dùng ngày càng thuận tiện hơn và có thể thanh toán
trực tiếp bằng các loại thẻ
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Cáchthức ñánh giá Web site TMĐT (3)
�Cho phép họ khai thác toàn bộ các lợi ích của TMĐT 

(chẳng hạn tính thuận tiện, tốc ñộ và cung cấp những
thông tin phù hợp với yêu cầu của khách hàng).

�Có mục tiêu rõ ràng và cho khách hàng biết họ có thể mua
ñược những gì. rõ ràng với bố cục không rối rắm

�Có thiết kế giao diện và thanhñịnh hướngổn ñịnh giữa
cáctrang, thôngtin vàgiácủachúngluônñược cập nhật. cáctrang, thôngtin vàgiácủachúngluônñược cập nhật. 

�Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng vàñiều này
giúp tăng doanh thu.
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Cáchthức ñánh giá Web site TMĐT (4)
�Hiện nay Google.comlà trang web có lượng người truy

cập nhiều nhất thế giới. Google cung cấp cho người truy
cập nhữngñịa chỉ website mà họ cần tìm thông qua công
cụ tìm kiếm ñơn giản và hiệu quả. Vì vậy, số lượt người
truy cập trang web của bạn sẽ tăng lên rất nhiều nếu nó
ñược người truy cập dễ dàngtìm thấy tronghàngtriệuñược người truy cập dễ dàngtìm thấy tronghàngtriệu
trang web trên mạng. 

�Muốn làmñược ñiều ñó, trang web của bạn cần nằm ở vị
trí 1-30 trên Google, ứng với một từ khóa tìmkiếm nhất
ñịnh. Nếu vị thứ trang web nằm ở xa phía sau, hầu như sẽ
chẳng có mấy ai tìm ra trang web của bạn cả.
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Yếu cơ bản trong xếp hạng của Google/Yahoo 
(1)

� Nội dung của trang web 
� Nội dung của trang web là yếu tố quan trọng nhất trong chiến 

lược tối ưu hóa. Nếu muốn trang web có vị thứ cao trên bộ máy 
tìm kiếm, cần phải ñưa vào trang web “nội dung thật”. 

�Bộ máy tìm kiếm chỉ có thể ñọc ñược nội dung dạng văn bản, mà 
không thể ñọc ñược hình ảnh, flash và những dạng trình diễn không thể ñọc ñược hình ảnh, flash và những dạng trình diễn 
thông minh khác. Tạo ra một lượng lớn thông tin bằng văn bản 
trên trang web sẽ tạo ñiều kiện cho bộ máy tìm kiếm ñọc dễ dàng.

� Các website tìm kiếm hoạt ñộng theo nguyên tắc: trang web nào 
có nội dung ñầy ñủ và phù hợp hơn sẽ ñược xếp trước các trang 
web khác Do vậy, cũng ñừng quên thường xuyên cập nhật thông 
tin, dữ liệu cho trang web của bạn, bởi ai cũng ñều thích những 
thông tin mới
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Yếu cơ bản trong xếp hạng của Google/Yahoo 
(2)

�Số lượng từ khóa
�Thông thường trên mỗi trang web có rất nhiều từ. Vậy làm

sao các bộ máy tìmkiếm có thể xácñịnh ñược ñâu là từ quan
trọng nhất ñể mô tả trang web của bạn?

�Bộ máy tìmkiếm sẽ ñếm số lượng từ trên trang web. Từ
hoặc cụm từ nàoxuất hiện thườngxuyên, với tần số caosẽhoặc cụm từ nàoxuất hiện thườngxuyên, với tần số caosẽ
ñược ñánh giá là quan trọng hơn. Bộ máy tìmkiếm sử dụng
cách tínhñại số ñể tính mức ñộ quan trọng của mỗi từ khóa
trên từng trang. Số lần xuất hiện của một từ khóa chia cho
tổng số từ trên trang web là chỉ số xácñịnh “sức nặng của từ
khóa” (keyword weight). “Sức nặng của từ khóa” càng cao, 
thì mức ñộ quan trọng của từ khóa càng cao, và ngược lại. 
Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc hoạch
ñịnh chiến lược tối ưu hóa trang web.
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Yếu cơ bản trong xếp hạng của Google/Yahoo 
(3)

�Vị trí từ khóa
�Vị trí của từ khóa trên trang web cũng là một yếu tố rất quan

trọng trong chiến lược tối ưu hóa trang web. Bộ máy tìm
kiếm sẽ quan tâmñến một số phần của trang web, nếu những
từ khóañược tìm thấy ở ñó sẽ ñược ñánh giá là quan trọng
hơn chỗ khác.hơn chỗ khác.

�Những vị trí nàoñược ñánh giá là quan trọng? Đó là: tiêuñề, 
phần ñầu trang, hyperlink, từ khóa URL, từ ngữ ở ñầu trang.
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Yếu cơ bản trong xếp hạng của Google/Yahoo 
(4)

� “Click phổ biến”
�Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng ñến vị thứ của trang web 

trên bộ máy tìmkiếm là “click phổ biến”. 
�Số lượng người truy cập nhấp chuột trênñường liên kết ñể

vào trang web của bạn từ kết quả của các trang web tìmkiếm
khácsẽ ñược cộng lại. Trangweb càngcónhiều người nhấpkhácsẽ ñược cộng lại. Trangweb càngcónhiều người nhấp
chuột vào từ các bộ máy tìmkiếm sẽ càngñược ñánh giá
cao.
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Yếu cơ bản trong xếp hạng của Google/Yahoo 
(5)

�Liên kết website
�Bộ máy tìmkiếm ñánh giá rất cao những liên kết ñến trang

web của bạn từ các website khác. 
o Điều nàyñược giải thích là, nếu có nhiều website liên kết có

nghĩa là trang web của bạn có nội dung hay, thiết thực và quan
trọng. 
Một trongnhữngyếu tố cần phải quantâmtrongchiến lược tốio Một trongnhữngyếu tố cần phải quantâmtrongchiến lược tối
ưu hóa trang web là liên kết website 
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Giaodiện trang Web
�Giao diện trang web là cái nhìnñầu tiên của người sử

dụng.

�Nó là yếu tố quan trọng quyết ñịnh rằng người sử dụng có
khiến họ dừng chân lâu hơn hoặc sẽ quay trở lại không.
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Yếu tố ảnh hưởng ñến thiết kế giao diện (1)

�Phải xácñịnhñược ñối tượng người dùng.
�Bố cục phải rõ ràng.
�Tínhñồng nhất, ñộc ñáo.
�Sử dụng từ ngữ ñơn giản.
�Màu sắc phải thích hợp với ñối tượng sử dụng.
�Quảng cáo nên bố trí hợp lý.
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Yếu tố ảnh hưởng ñến thiết kế giao diện (2)

�Có các liên kết ñến các trang web khác.

�Tạo tínhñịnh hướng.

�Thiết kế nên có phần người sử dụngñánh giá, bình chọn, 
góp ý.

�Khôngcó trangcuối cùng.�Khôngcó trangcuối cùng.

�Không nên lạm dụng flash.

�Thời gian tải trang web ñủ nhanh.
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Côngcụ giúp ñánh giá trang web
�ClickHeat

�cho biết những vùng trên trang web mà người dùng click vào 
nhiều nhất hoặc ít nhất. 

�Crazy Egg
�cung cấp bộ công cụ phân tích giúp bạn nhìn thấy ñược 

người dùng ñang làm gì trên trang web của bạn.

�Clickdensity
� là bộ công cụ phân tích giúp ñánh giá ñộ thân thiện, dễ dùng 

của trang web. 

�ClickTale
�cung cấp thông tin về khách viếng thăm trang web của bạn.
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Vấn ñề xếp hạng website (1)
�Alexa (www.alexa.com) 

�Alexa là công cụ ñánh giá thứ hạng trang Web dựa trên hai
chỉ số chính:
o Số trang webñược người dùng xem (page view) và

o Số lượng người truy cập trên trang webñó (page reach)

�Mánh khóe: Sử dụng phần mềm (như là AlexaBooster)ñể
ñẩy chỉ số Alexa tăng cao mà chưa hẳn số lượng truy cập
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Vấn ñề xếp hạng website (2)
�Một số chỉ số ñánh giá/choñiểm thành công của một site 

TMĐT.
�Tỉ lệ người truy nhập mới.
�Tỉ lệ quay lại của người truy nhập củ.
�Số trang xem/ truy nhập.
�Tỉ lệ bỏ trang web.
�Thời gian tải trang web.
�Số hàng/ ñặt hàng.
�Tỉ lệ hủy bỏ thanh toán/ giỏ hàng.
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Vấn ñề xếp hạng website (3)
�Alexa (www.alexa.com): ví dụ củaĐHCT 
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Vấn ñề xếp hạng website (4)
�Webometrics (www.webometrics.info): Xếp hạng các

trườngĐH
�Webometrics chấm ñiểm và xếp hạng trang web của các

trườngñại học với bốn chỉ số:
o Kích thước (Size): tính theo số lượng trang web xuất hiện dưới cùng

một tên miền (domain) trên 4 công cụ tìm kiếm Google, Yahoo!, Live 
Search và Exalead

o Khả năng nhận diện (Visibility): tính theo số cácñường dẫn từ bên
ngoàiñến cáckết nối bêntrongtrênmột tênmiền
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ngoàiñến cáckết nối bêntrongtrênmột tênmiền
o Số lượng file (Rich File): tính theo số lượng các loại file .doc, .pdf, .ps

và .ppt có thể truy xuất từ một tên miền.
o Scholar: tính theo số lượng các bài báo, luận văn luận án, cácấn phẩm

khoa học và các trích dẫn (citations) trên một tên miền thông qua việc
tìm kiếm với công cụ Google Scholar
* Google Scholar là một dịch vụ mới của Google dành cho giới khoa
học mà hiện nay vẫn còn trong giaiñoạn thử nghiệm.

Tất cả các chỉ số nêu trênñều ñược tính toán một cách tự
ñộng ñể ñưa ra các kết quả xếp hạng



Vấn ñề xếp hạng website (5)
�Webometrics (www.webometrics.info): Xếp hạng các

trườngĐH
Hiểu ñúng thứ hạng Webometricsñưa ra là:

“Những trường có vị trí cao là những trường có trang web 
tốt xét theo chỉ số tácñộngñối với cộngñồng” hay 

“ñây là những trangweb cungcấp dồi dàocácthôngtin 
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“ñây là những trangweb cungcấp dồi dàocácthôngtin 
khoa học”  

TS. Vũ Thị Phương Anh
Giámñốc trung tâmkhảo thí vàñánh giá chất lượngñào

tạo
- Đại học Quốc gia TP.HCM



Vấn ñề xếp hạng website (6)
�Webometrics(www.webometrics.info): Xếp hạng các

trườngĐH
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Vấn ñề xếp hạng website (7)
�Webometrics(www.webometrics.info): ĐHCT
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C.3
Thanh toán qua mạng
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�Hiện tại có một số hình thức sau:
�Tiền mặt
�Chuyển tiền qua ñường bưu ñiện
�Chuyển khoản qua ngân hàng
�Thanh toán bằng hình thức tín dụng thư

Thẻ thanh toán (1)

�Thanh toán bằng thẻ tín dụng
�Thanh toán bằng thẻ mua hàng do DN phát hành
�Chuyển khoản bằng ATM tại Vi ệt Nam
�…..
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�Có nhiều khái niệm về thẻ thanh toán:
�Thẻ thanh toán (thẻ chi trả)

o là một phương tiện thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể
ñược dùngñể rút tiền mặt tại các ngân hàng hoặc các máy rút tiền tự
ñộng

�Thẻ thanhtoán

Thẻ thanh toán (2)

�Thẻ thanhtoán
o là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ

có thể thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại cácñiểm chấp nhận
thanh toán bằng thẻ hoặc sử dụngñể rút tiền mặt
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�Phân loại theo công nghệ sản xuất: 
�Thẻ khắc chữ nổi (EmbossingCard): 

o Dựa trên công nghệ khắc chữ nổi. 
o Hiện nay người ta không còn sử dụng vì kỹ thuật quá thô sơ dễ bị giả

mạo.

�Thẻ băng từ (Magnetic stripe): 
o Dựa trênkỹ thuật thư tín với haibăngtừ chứa thôngtin ñằngsaumặt

Phân loại thẻ thanh toán (1)

o Dựa trênkỹ thuật thư tín với haibăngtừ chứa thôngtin ñằngsaumặt
thẻ. 

o Thẻ chỉ mang thông tin cố ñịnh, không gian chứa dữ liệu ít, không áp
dụngñược kỹ thuật mã hoá, bảo mật thông tin...

�Thẻ thông minh (Smart Card): 
o Đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán
o Được gắn một bộ mạch tích hợp có khả năng lưu trữ và xử lý thông

tin. 
o Nó có thể nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu bằng cácứng dụng thẻ mạch tích

hợp vàñưa ra kết quả
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�Phân loại theo tính chất thanh toán: 
�Thẻ tín dụng (Credit Card): 

o Là loại thẻ ñược sử dụng phổ biến nhất

o Chủ thẻ ñược ứng trước một hạn mức tiêu dùng mà không phải trả tiền
ngay, chỉ thanh toán sau một kỳ hạn nhất ñịnh

o Người ta còn gọi thẻ tín dụng là thẻ ghi nợ chậm trả

�Thẻ ghi nợ (Debit card): 

Phân loại thẻ thanh toán (2)

�Thẻ ghi nợ (Debit card): 
o Được sử dụngñể mua hàng hoá hay dịch vụ

o Giá trị những giao dịch sẽ ñược khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản
của chủ thẻ

o Thẻ ghi nợ cònñược sử dụngñể rút tiền mặt
Ví dụ: Thẻ ghi nợ Connect 24 hours của Vietcombank
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�Phân loại theo tính chất thanh toán: 
�Thẻ rút tiền mặt (Cash card): 

o Rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự ñộng hoặc ở ngân hàng
o Chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng

Có 2 loại thẻ:
o Chỉ rút tiền tại những máy tự ñộng của Ngân hàng phát hành
o Rút tiền ở cácNgânhàngcùngthamgia tổ chức thanhtoánvới Ngân

Phân loại thẻ thanh toán (3)

o Rút tiền ở cácNgânhàngcùngthamgia tổ chức thanhtoánvới Ngân
hàng phát hành thẻ

�Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: 
�thẻ trong nước và thẻ quốc tế

�Phân loại theo chủ thể phát hành: 
�Thẻ do ngân hàng phát hành (Bank Card) và thẻ do tổ chức

phi ngân hàng phát hành
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�Trong thanh toán B2C qua mạng, ñại ña số người mua
dùngthẻ tín dụngñể thanh toán
�Thẻ tín dụng là loại thẻ Visa, MasterCard... có tính quốc tế, 

chủ thẻ có thể dùngñược trên toàn cầu
�Ở Việt Nam, cá nhân hay tổ chức có thể ñăng ký làmthẻ tín

dụng với nhiều ngân hàng như Vietcombank, ACB,…
�Trênthẻ tín dụngthườngcó:

Cơ chế thanh toánqua mạng (1)

�Trênthẻ tín dụngthườngcó:
�Hình, họ và tên chủ sở hữu thẻ
�Số thẻ (ví dụ MasterCard có 16 chữ số) 
�Thời hạn của thẻ
�Mặt sau thẻ có dòng số an toàn (security code) tối thiểu là ba

chữ số
�Một số thông số khác cùng với các chip ñiện tử hoặc vạch từ

(magnetic stripe) 
�Chủ thẻ cũng ñược cung cấp PIN Code (Personal 

Information Number) ñể rút tiền
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�Những thông tin về thẻ tín dụng người mua phải khai báo
khi thực hiện việc mua qua mạng gồm:
�Số thẻ (16 chữ số ñược in trên mặt trước thẻ)
�Họ tên chủ sở hữu in trên thẻ
�Thời hạn hết hạn của thẻ, in trên mặt trước
�Mã số an toàn (security code) là ba chữ số cuối cùng in trên

mặt saucủa thẻ (optional)

Cơ chế thanh toánqua mạng (2)

mặt saucủa thẻ (optional)
�Địa chỉ nhận hóañơn thanh toán việc sử dụng thẻ do ngân

hàng gửi cho chủ thẻ (optional)

�Hiện giao thức thanh toán qua mạng ñược sử dụng phổ
biến là SET (Secure Electronic Transaction)
�SET giúp cho giao dịch ñiện tử an toàn, do Visa và Master 

Card phát triển năm 1996
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Ngân hàng 
người bán ho ặc 

third party

Ngân hàng 
phát hành th ẻ
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Giải thích quy trình: 
1. Người muañặt lệnh mua trên website của người bán
2. Thông tin thẻ tín dụng của người muañược chuyển thẳng

ñến ngân hàng của người bán hoặc bên thứ ba (Third 
Party)

3. Ngân hàng của người bán hoặc Bên thứ ba này sẽ kiểm
tra tính hợp lệ của thẻ với ngân hàng nơi phát hành thẻ

4. Ngânhàngpháthànhthẻ sẽ phản hồi chongânhàngcủa

Cơ chế thanh toánqua mạng (3)

4. Ngânhàngpháthànhthẻ sẽ phản hồi chongânhàngcủa
người bán hoặc bên thứ ba về tính hợp lệ của thẻ

5. Sauñó thông tin nàyñược giải mã và gửi về cho người
bán

6. Người bán dựa trên thông tin phản hồi này quyết ñịnh bán
hay không bán
�Nếu bán thì gởi email xác nhận+hóañơn, văn bản cho người

mua
�Nếu không giao dịch kết thúc & gởi mail cho người mua nêu

rõ lý do
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�Sự khác biệt giữa người bán có Merchant Account và
không có: 
�Người bán có Merchant Account: 

o Việc xin Merchant Account không phải dễ dàng
o Phải có ký quỹ cho ngân hàng
o Phải có bằng chứngñảm bảo uy tín kinh doanh trên mạng

�Người bánkhôngcóMerchant Account: 

Cơ chế thanh toánqua mạng (4)

�Người bánkhôngcóMerchant Account: 
o Nhiều công ty xin Merchant Account ñể cung cấp dịch vụ xử lý thanh

toán qua mạng cho các doanh nghiệp khác
o Những công ty nàyñược gọi là Third Party (Bên thứ ba) hoặc Online 

Payment Processor (Nhà xử lý thanh toán qua mạng)
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�Rủi ro trong thanh toán qua mạng:
�Một người mua dùng thẻ tín dụng của người khác trái phép

ñể mua hàng qua mạng
�Chủ thẻ (cardholder) phát hiện và khởi kiện với ngân hàng

phát hành thẻ và ñưa ra bằng chứng mình không hề thực hiện
giaodịchñó

Cơ chế thanh toánqua mạng (5)

giaodịchñó
�Thiệt hại cuối cùng thuộc về người bán: không thu tiền + chi 

phíñiều tra
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�Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng thường dành cho
giao dịch qua mạng dạng B2C 

�Các bước cần làmñối với người bán:
�Mua qua mạng dịch vụ xử lý thanh toán qua mạng thông qua 

thẻ tín dụng
�Mở một tài khoản thanh toán (bằng USD) ở ngân hàng, nhà

cungcấp dịchvụ xử lý thanhtoánqua mạng gửi tiền về cho

Thanh toánqua mạng- người bán (1)

cungcấp dịchvụ xử lý thanhtoánqua mạng gửi tiền về cho
doanh nghiệp theoñịnh kỳ qua tài khoản này

�Chọn một nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán qua mạng, 
ví dụ: 2checkout (www.2checkout.com)
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�Cách tính phí dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ xử lý
thanh toán qua mạng:
�Chi phí khởi tạo dịch vụ: từ vài chục ñến vài trăm USD, trả

một lần duy nhất
�Chi phí cho mỗi giao dịch = chi phí cố ñịnh + % giá trị giao

dịch

Thanh toánqua mạng- người bán (2)

dịch
Ví dụ: 2checkout có mức phí khởi tạo là 49 USD và mức phí
cho mỗi giao dịch là $0.45 + 5.5% giá trị giao dịch

Thương mại ñiện tử
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�Nhữngñiều lưu ý khi thanh toán qua mạng:
�Cần học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết ñể phòng

chống gian lận trong thanh toán qua mạng
�Rủi ro khi gặp gian lận trong thanh toán qua mạng: người

bán không nhận ñược tiền + mất $10 - $30 cho mỗi giao dịch
gian lận

�Nhàcungcấp dịchvụ thanhtoánqua mạng gửi tiền cho

Thanh toánqua mạng- người bán (3)

�Nhàcungcấp dịchvụ thanhtoánqua mạng gửi tiền cho
người bán theoñịnh kỳ, nhưng tổng giá trị giao dịch phải lớn
hơn một mức quyñịnh (2checkout quyñịnh mức $600)
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�Người mua hàng qua mạng, trước hết phải có thẻ tín dụng
(Vietcombank, ACB,…)

�Dùng thẻ tín dụng có thể mua hàng hóa, dịch vụ qua mạng
�Một số lưu ý ñể người mua tự bảo vệ mình khỏi mất tiền

�Khi chuẩn bị mua phải xemkỹ website bán có nổi tiếng
không (ví dụ: Amazon thì tin tưởng hơn)

�Nếu khôngphải là website nổi tiếng thì lưu ý:

Thanh toánqua mạng-người mua (1)

�Nếu khôngphải là website nổi tiếng thì lưu ý:
o Địa chỉ vật lý (physical address), số phone, số fax... 
o Đọc cácñiều khoản mua bánñược ñăng trên website như chính sách

trả lại tiền, trả lại hàng
o Cần mua thì nên xem chỉ số Alexa của website này: 200.000 (Gần ñây

có sự mánh khóeñể nâng chỉ số này)
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�Một số lưu ý (tt):
�Cần lưu ý form yêu cầu cung cấp thông số thẻ tín dụng:

o Dòng link ñã chuyển sang một domain khác?
o Domain ñó có nổi tiếng không (như 2checkout.com, worldpay.com, 

clickbank.com... )

�Không nên dùng máy tính chungñể mua hàng tránh thẻ tín
dụng bị Trojan theo dõi

�Đừngdễ dàngcungcấp thôngtin thẻ tín dụngchocácweb 

Thanh toánqua mạng-người mua (2)

�Đừngdễ dàngcungcấp thôngtin thẻ tín dụngchocácweb 
site không tin tưởng

�Nên kiểm tra hóañơn của ngân hàng gởi ñến theoñịnh kỳ: 
xemcó khoản chi nào không phải của mình?
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Thanh toán trong TMĐT VN’07
–Thực trạng (1)

�Thanh toán bằng tiền mặt: còn rất phổ biến trong các giao
dịch hàng ngày

32,2

23,7

Thương mại ñiện tử379

23,7
20,3 19,0 18,5



Thanh toán trong TMĐT VN 2007
– Thực trạng (2)

�Số lượng tài khoản: tăng vọt trong giaiñoạn 2000-2007

Tốc ñộ tăng tr ưởng trung bình 
mỗi năm kho ảng 150%
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Thanh toán trong TMĐT VN’07
– Thực trạng (3)

�Thị trường thanh toán thẻ năm 2007:
�Số lượng thẻ phát hành 8,4tr (so với 4tr năm 2006)
�Số lượng máy ATM: 4.300 máy (so với 2.500 máy năm

2006)

Thương mại ñiện tử
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�Xu hướng: liên kết các hệ thống thanh toán của nhiều ngân
hàng khác nhau nhằm cắt giảm chi phí và tăng tính tiện dụng
cho khách hàng, ñồng thời nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của
ngành nói chung.



Thanh toán trong TMĐT VN’07
– Ngânhàng với TTĐT (1)

DV NH trực tuyến (Internet Banking)

�Một Internet Banking có những tính năng thông tin và tính
năng thanh toán hoáñơn như:
�Tra cứu số dư tài khoản
�Tracứu thôngtin ngânhàng
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Tracứu thôngtin ngânhàng
�Sao kê tài khoản hàng tháng
�Tra cứu các thông tin khác của ngân hàng
�Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống
�Thanh toán hoáñơn



Thanh toán trong TMĐT VN’07
– Ngânhàng với TTĐT (2)

DV NH trực tuyến (Internet Banking)
�Số lượng ngân hàng triển khai Internet Banking tăng mạnh

trong năm 2007:
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�Ngân hàngĐông Á tiên phong trong việc cung cấp các
dịch vụ Internet Banking
�Cuối 12/2007, số tài khoản ñăng ký sử dụng ñạt khoảng 150 

nghìn



Thanh toán trong TMĐT VN’07
– Ngânhàng với TTĐT (3)

DV nhắn tin ngân hàng (SMS Banking)
�Các tiện ích dịch vụ SMS Banking ñangñược triển khai

bao gồm:
�Nhómcung cấp thông tin:

o (1) Số dư tài khoản
o (2) Liệt kêgiaodịchcủa tài khoản
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o (2) Liệt kêgiaodịchcủa tài khoản
o (3) Lãi suất tiết kiệm; Tỷ giá tiền tệ; Địa ñiểm ñặt máy ATM và phòng

giao dịch
o (4) Hạn mức tín dụng; Tình hình hoạt ñộng tín dụng; Thông tin về L/C 

và chứng từ thanh toán XNK.

�Nhómthanh toán:
o (5) Chuyển khoản
o (6) Thanh toán thẻ tín dụng; Thanh toán hoáñơn; Mua hàng trực tuyến



Thanh toán trong TMĐT VN’07
–Mô hình ứng dụng TMĐT (1)

Pacific Airlines bán vé trực tuyến

�Mục ñích: cắt giảm chi phí hệ thốngñại lý, tăng hiệu quả
công tác quản lý lịch bay

�Thanh toán: trả trước bằng thẻ tín dụng quốc tế và thanh
toántiền mặt trả sau
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toántiền mặt trả sau

�Kết quả:
�Tiết kiệm ñược 50% chi phí hạ tầng bán vé
�6 thángñầu năm 2007 so cùng kỳ: tăng 38%
�Hệ số sử dụng ghế 85% (so với trước là 70%)



Thanh toán trong TMĐT VN’07
–Mô hình ứng dụng TMĐT (2)

123mua! với thanh toánñiện tử

�Là website B2C hoạt ñộng khá hiệu quả. Năm 2007: 2.500 
ñơn hàng/tháng

�Thanh toán với nhiều hình thức
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C.4
Bảo mật và An ninh Mạng
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Các loại tấn côngtrên mạng (1)
�Bảo mật, an ninh mạng là vấn ñề nóng hổi trong hoạt ñộng

TMĐT

�Làmthế nàoñể khách hàng tin tưởng khi thực hiện các
giao dịch trên mạng?

�Nhàcungcấp dịchvụ giaodịch trực tuyến + ISP có ñảm

Thương mại ñiện tử388

�Nhàcungcấp dịchvụ giaodịch trực tuyến + ISP có ñảm
bảo các giao dịch trên mạng ñược an toàn?



Các loại tấn côngtrên mạng (2)
�Spam (thư rác): 

�người nhận mỗi ngày có thể nhận vài chục, ñến vài trăm thư
rác: dung lượng, thời gian tải về...

�Virus:
� là một chương trình máy tính có khả năng tự nhân bản và lan

tỏa: chiếm tài nguyên, tốc ñộ xử lý máy tính chậm ñi, có thể
xóafile, format lại ổ cứng,…
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xóafile, format lại ổ cứng,…
�Sâu máy tính (worms): 

�sâu máy tính khác với virus ở chỗ sâu không thâmnhập vào
file mà thâmnhập vào hệ thống

�Ví dụ: sâu mạng (network worm) tự nhân bản trong toàn hệ
thống mạng, sâu email tự gửi nhân bản của chúng qua hệ
thống email



Các loại tấn côngtrên mạng (3)
�Trojan: là một loại chương trình nguy hiểm (malware) 

ñược dùngñể thâmnhập vào máy tính mà người sử dụng
máy tính không hay biết. 
Ví dụ: cài ñặt chương trình theo dõi bàn phím

�Lừañảo qua mạng (Phishing): giả dạng những tổ chức
hợp phápnhư ngânhàng, dịchvụ thanhtoánqua mạng... 
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hợp phápnhư ngânhàng, dịchvụ thanhtoánqua mạng... 
�Gửi email yêu cầu người nhận cung cấp thông tin cá nhân và

thông tin tín dụng
�Tuyên bố người nhận ñã may mắn trúng giải thưởng rất lớn
�Tạo ra những website bán hàng, bán dịch vụ “y như thật” 

trên mạng



Cácloại tấn côngtrên mạng (4)
�Hacking:

�Bị tấn công từ chối phục vụ (Denial of Service): hacker tự
ñộng gửi hàng loạt yêu cầu về server làmserver này quá tải

�Bị cướp tên miền: 
o Tìm email quản lý tên miền

o Lừachủ tài khoản email ñể lấy ñược password
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o Lừachủ tài khoản email ñể lấy ñược password

o Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ quản lý tên miền cung cấp password ñể
quản lý tên miền

o Thayñổi thông số tên miền, chuyển tên miền sang website quản lý
khác, thayñổi password quản lý,…



Các loại tấn côngtrên mạng (5)
�Hacking (tt):

�Bị xâmnhập host hoặc dữ liệu trái phép
o Tấn công nội bộ (local attack) tức hacker mua một host trên cùng một

server với host “nạn nhân” 
o Tìm kẽ hở ñể ñột nhập thông qua việc tìm kiếm trên các search engine
o Tìm cách cóñược password của host 
o Nghiêncứu kẽ hở tronglập trìnhñể thâmnhập vàohost 
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o Nghiêncứu kẽ hở tronglập trìnhñể thâmnhập vàohost 
o Tham nhập vào cơ sở dữ liệu của website 



An toànmạng choDN.TMĐT VN (1)
�Hacking: DN thường xuyên kiểm tra website ñể kịp thời

phát hiện sự cố
�Bị tấn công từ chối phục vụ: Nếu thuê dịch vụ host, DN yêu

cầu nhà cung cấp dịch vụ xử lý
�Bị cướp tên miền : DN có thể tự quản lý password của tên

miền hoặc giaochonhàcungcấp dịchvụ quản lý
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miền hoặc giaochonhàcungcấp dịchvụ quản lý



An toànmạng choDN.TMĐT VN (2)
�Hacking (tt): DN thường xuyên kiểm tra website ñể kịp

thời phát hiện sự cố
�Bị xâmnhập host hoặc dữ liệu trái phép: 

o Khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ host nêu
rõ phương thức xử lý

o Yêucầu nhàcungcấp dịchvụ host saolưu (backup) dữ liệu website 
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o Yêucầu nhàcungcấp dịchvụ host saolưu (backup) dữ liệu website 
thường xuyên

o Nhà cung cấp dịch vụ phải có ít nhất 2 server ñể kịp thời chuyển sang 
server khác khi có sự cố



An toànmạng choDN.TMĐT VN (3)
�Tự bảo vệ mật khẩu

�Khi có nhiều tài khoản (TK quản lý tên miền, TK quản lý
website,…) thì ít người biết password của TK càng tốt

�Khi nhân viên quản lý TK nghỉ thì nên thayñổi password 
của TK ñó

An toànmạngnội bộ: Nêncó quyñịnhsử dụngmạngnội
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�An toànmạngnội bộ: Nêncó quyñịnhsử dụngmạngnội
bộ, quyñịnh về phòng chống virus,… 

�An toàn dữ liệu, thông tin
�Không lưu trong mạng nội bộ những thông tin không cần

chia sẻ nhiều người
�Sao lưu dữ liệu rañĩa CD thường xuyên



An toànmạng dànhchocánhân
�Khi có spam nên xóañi, ñừng gởi reply
�Càiñặt và cập nhật chương trình diệt virus mới nhất
�Bỏ qua mọi email yêu cầu cung cấp thông tin
�Nếu mua qua mạng bằng thẻ tín dụng thì kiểm tra các

khoản chi hàng tháng
�Khi cómail lạ gởi file ñínhkèm, tốt nhất nênxóamail ñó
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�Khi cómail lạ gởi file ñínhkèm, tốt nhất nênxóamail ñó
�Khi duyệt web, có thông báo yêu cầu chọn “Yes”, “No” 

thì phải ñọc kỹ
�Khi ñăng nhập tài khoản, sử dụng xong nên “thoát” ra

khỏi chương trình
�Khi sử dụng máy tính dùng chung không nên chọn chức

năng “nhớ mật khẩu”



Cơ chế mãhóa (1)
�Mã hóa là quá trình trộn văn bản với khóa mã tạo thành

văn bản không thể ñọc ñược trên mạng
�Khi nhận ñược, dùng khóa mã giải mã thành bản gốc
�Mã hóa và giải mã gồm 4 phần cơ bản:

1. Văn bản nhập vào – plaintext
2. Thuật toánmãhóa– Encryption
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2. Thuật toánmãhóa– Encryption
3. Văn bản ñã mã – ciphertext
4. Giải mã – Decryption



Cơ chế mãhóa (2)

Một cơ chế mã hóa
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Chữ ký ñiện tử (1)

TĐ ñãĐơn ñặt hàng TĐ ñã Đơn ñặt

Mã khoá bí mật dùng chung (private key)

Thông
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Phương pháp mã hóa bí mật dùng chung

TĐ ñã
ñược mã

hoá

Người gửi
A

Đơn ñặt hàng TĐ ñã
ñược mã

hoá

Người nhận
B

Đơn ñặt
hàng

Thông
ñiệp

INTERNET



Chữ ký ñiện tử (2)

TĐ ñã

Mã khoá CC (N.nhận)

Đơn ñặt hàng TĐ ñã Đơn ñặt 

Mã khoá bí mật (N.nhận)

Thông INTERNE

Thương mại ñiện tử400

TĐ ñã
ñược mã

hoá

Người gửi
A

Đơn ñặt hàng TĐ ñã
ñược mã

hoá

Người nhận
B

Đơn ñặt 
hàng

Thông
ñiệp

INTERNE
T

Phương pháp mã hóa công khai



Chữ ký ñiện tử (3)
Chứng nhận ñiện tử
�Xác nhận người sở hữu khoá công cộng (public key)
�Do một tổ chức có uy tín cấp (Certificate Authority-CA)
�Cấu trúc của một chứng nhận ñiện tử: gồm các thành phần

chính như sau: 
�Issuer: têncủaCA tạo rachứngnhận. 
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�Issuer: têncủaCA tạo rachứngnhận. 
�Period of validity: ngày hết hạn của chứng nhận. 
�Subject: bao gồm những thông tin về thực thể ñược chứng

nhận. 
�Public key: khóa công khaiñược chứng nhận. 
�Signature: do private key của CA tạo ra vàñảm bảo giá trị

của chứng nhận. 



Chữ ký ñiện tử (4)
�Chữ ký số (digital signature) làñoạn dữ liệu ngắn ñính

kèmvới văn bản gốc ñể chứng thực tác giả của văn bản và
giúp người nhận kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung văn
bản gốc. 

�Chữ ký số ñược tạo ra bằng cách áp dụng thuật toán băm
một chiều trên văn bản gốc ñể tạo ra bản phân tích văn
bản (message digest) hay còngọi là fingerprint, sauñó mã
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bản (message digest) hay còngọi là fingerprint, sauñó mã
hóa bằng private key tạo ra chữ ký số ñính kèmvới văn
bản gốc ñể gửi ñi. 

�Khi nhận, văn bản ñược tách làm2 phần, phần văn bản
gốc + chữ ký



Chữ ký ñiện tử (4)

TĐ ñã 
TĐ ñã TĐ ñã 

Mã khoá bí mật (N. gửi)

TĐ ñã 

Mã khoá CC (N. gửi)
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Người gửi
A

TĐ ñã 
ñược mã 

hoá

TĐ ñã 
ñược ký 

ĐT

TĐ ñã 
ñược ký 

ĐT

Người nhận
B

TĐ ñã 
ñược mã 

hoá
Chữ ký
ñiện tử

INTERNE
T

The Public-Key Authentication Model



Chữ ký ñiện tử (5)
�Các bước mã hóa: 

�1. Dùng giải thuật băm ñể thayñổi thôngñiệp cần truyền ñi. 
Kết quả ñược một message digest. 

�2. Sử dụng khóa private key của người gửi ñể mã hóa
message digest thuñược ở bước 1. Kết quả thu ñược gọi là
digital signature củamessage ban ñầu. 
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digital signature củamessage ban ñầu. 
�3. Gộp digital signature vào message ban ñầu, công việc này

gọi là “ký nhận” vào message. Mọi sự thayñổi sẽ bị phát
hiện trong giaiñoạn kiểm tra



Chữ ký ñiện tử (6)
�Các bước kiểm tra: 

�1. Dùng public key của người gửi (khóa nàyñược thông báo
ñến mọi người) ñể giải mã chữ ký số của message. 

�2. Dùng giải thuật băm message ñính kèm. 
�3. So sánh kết quả thu ñược ở bước 1 và 2. nếu trùng nhau

kết luận message nàykhôngbị thayñổi trongquátrình
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kết luận message nàykhôngbị thayñổi trongquátrình
truyền và message này là của người gửi. 



Chữ ký ñiện tử (7)
�Chữ ký ñiện tử

�Dữ liệu dưới dạng ñiện tử (từ, chữ, số, ký hiệu, âmthanh
hoặc các hình thức khác)

�Gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thôngñiệp dữ liệu
�Có khả năng xác nhận người ký thôngñiệp dữ liệu và xác

nhận sự chấp thuận của người ñó ñối với nội dung thôngñiệp
Dliệu ñược ký

�Cáccáchtạo chữ ký ñiện tử:
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�Cáccáchtạo chữ ký ñiện tử:
�Vân tay
�Sơ ñồ võng mạc
�Sơ ñồ tĩnh mạch trong bàn tay
�ADN
�Các yếu tố sinh học khác
�Công nghệ mã hóa,…



Chữ ký ñiện tử - Tạo chữ ký số

Bản 
tóm lược

Hàm băm

Mã hóa

Thông ñiệp dữ liệu

Khóa bí mật

Chữ ký số
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tóm lược

Gắn với 
thông ñiệp dữ liệu

Mã hóa Chữ ký số

Thông ñiệp dữ liệu 
ñược ký số



Chữ ký ñiện tử - Thẩm ñịnh CKS

Hàm băm

Tách

Giải mã Thông ñiệp dữ liệu

Khóa công khai

Chữ ký số

Thông ñiệp dữ liệu 
ñược ký số
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Bản 
tóm lược

Hàm băm

Giải mã ñược?

Không ñúng người gửi

Bản 
tóm lược

Giống nhau?

Nội dung thông ñiệp bị thay ñổi

Nội dung thông ñiệp 
tòan vẹn



TÀI LIỆU THAM KHẢO
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KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ INTERNET 
VÀ MẠNG
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Internet là gì

� Internet là gì?
�Internet là mạng máy tính bao gồm nhiều mạng của các tổ

chức, quốc gia trên toàn thế giới
�Internet là mạng máy tính lớn nhất thế giới hay Internet là

mạng của các mạng (network of networks)

�Giaothức Internet:
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�Giaothức Internet:
�TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) là

2 giao thức chính của Internet
�Công việc của IP là chuyển dữ liệu thô - các packet - từ nơi

này tới nơi khác
�Công việc của TCP là quản lý dòng chảy và ñảm bảo rằng dữ

liệu là ñúng



Mô hình Internet
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Mô hình Internet



Internet là gì
�Lịch sử của Internet:

�Năm 1969, mạng ARPAnet
ARPAnet dùng giao thức truyền thông TCP (Transmission 
Control Protocol) 

�Các tổ chức trên thế giới triển khai các mạng nội bộ, mạng
mở rộng, mạng liên tổ chức (inter-organization network) 
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mở rộng, mạng liên tổ chức (inter-organization network) 
�ARPA tận dụng phát minh IP ñể tạo thành giao thức TCP/IP -

hiện nay ñang sử dụng cho Internet 



Internet là gì
�Tên miền và ñịa chỉ IP 

�Tên miền là tên duy nhất trên Internet nhằm thể hiện tên 
riêng của một tổ chức hay cá thể
Ví dụ: microsoft.com, goodsonlines.com… 

�Mọi tên miền ñều phải ñược ñăng ký
Tên miền quốc tế và tên miền VN
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�Tên miền quốc tế và tên miền VN



Internet là gì
�Tên miền và ñịa chỉ IP 

�Mỗi website hiện hữu và ñược lưu trữ trên Internet có một 
ñiạ chỉ duy nhất, gọi là ñịa chỉ IP
o Địa chỉ IP dạng: x.x.x.x , trong ñó x = {0…255}

�Tên miền sẽ ánh xạ một ñịa chỉ IP thành một tên thân thuộc, 
dễ nhớ hơn
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dễ nhớ hơn
Ví dụ: www.microsoft.cománh xạ tới IP: 207.46.156.156



Internet là gì
Tổ chức tên miền

�Hệ thống tên miền là dạng cơ sở dữ liệu phân tán, phân 
cấp, bao gồm:
�Tên miền cấp ñỉnh (Top level domain): Là tên miền dưới nút 

gốc. Ví dụ: .com, .org, .vn
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�Tên miền cấp 2. Ví dụ: .edu.vn, .com.vn
�Tên miền cấp 3. Ví dụ: .ctu.edu.vn, .thanhnien.com.vn



Internet là gì
Phân loại tên miền

�Tên miền dạng tổ chức
�“.com” (commercial): lĩnh vực thương mại
�“.edu.vn” (education): lĩnh vực giáo dục
�“.gov.vn” (governmnet): chính phủ
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�“.gov.vn” (governmnet): chính phủ
�“.org” (Organization): các tổ chức
�“.mil” (miltary) cho lĩnh vực quân sự
�“.net” (network): các mạng
�….



Internet là gì
Phân loại tên miền

�Tên miền dạng ñịa lý
�.vn: Việt Nam
�.us: United State
�.be: Belgium
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�.be: Belgium
�.th: Thailand
�.sg: Singapore
�….



World Wide Web
�Năm 1990, Tim Berners-Lee của CERN (the European 

Laboratory for Particle Physics – Phòng nghiên cứu Vật lý 
Hạt nhân Châu Âu) phát minh ra WWW

�Các tổ chức, cá nhân khác tiếp tục phát minh ra nhiều ứng 
dụng, giao thức cho WWW với các ngôn ngữ lập trình, 
trình duyệt trên các hệ ñiều hành khác nhau 
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trình duyệt trên các hệ ñiều hành khác nhau 



World Wide Web
�World Wide Web viết tắt là WWW hay gọi ngắn gọn là 

Web

�Web là một dịch vụ của Internet 

�Web chứa thông tin bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh 
và thậm chí cả video ñược kết hợp với nhau 
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và thậm chí cả video ñược kết hợp với nhau 

�Web cho phép ta có thể “chui” vào mọi ngõ ngách trên 
Net



Một phần cấu trúc của trang 
Wikipedia

Thương mại ñiện tử421



World Wide Web
� Website là gì?
◦ Website, hoặc Web site (viết tắt là site) là một tập hợp trang 

web, thường chỉ nằm trong một tên miền 
◦ Website là tập hợp những trang web ñược liên kết với nhau 

theo một cấu trúc
◦ Các trang web ñược liên kết bằng những siêu kết nối 

Thương mại ñiện tử422

◦ Các trang web ñược liên kết bằng những siêu kết nối 
(hyperlinks)

� Trang chủ (homepage)
◦ Là trang ñầu tiên hiện lên màn hình sau khi gõ ñịa chỉ 

website vào khung Address của trình duyệt web

� Kích thước của trang web



World Wide Web

Trang VnExpress
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Mạng Intranet và Extranet 
�Mạng nội bộ (Intranet) là mạng dùng trong nội bộ tổ chức, 

cũng dùng giao thức TCP/IP của Internet

�Mạng nội bộ thường ñược sử dụng ñể lưu thông tin, chia 
sẻ file, cung cấp thông tin dùng chung cho toàn tổ chức

�Thông thường, chỉ những ai ñược cho phép mới ñược 
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�Thông thường, chỉ những ai ñược cho phép mới ñược 
quyền truy cập mạng nội bộ này  



Mạng Intranet vàExtranet

Mạng Intranet
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Mạng Intranet và Extranet
�Mạng mở rộng (Extranet) là mạng nội bộ nhưng cho phép 

một số ñối tượng ngoài tổ chức truy cập với nhiều mức ñộ 
phân quyền khác nhau

�Mạng mở rộng giúp tổ chức liên hệ với ñối tác tiện lợi, 
nhanh chóng, kinh tế hơn 
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Mạng LAN và WAN 
�Mạng cục bộ-LAN (Local Area Network):

�Kết nối các máy tính trong một khu vực khoảng vài trǎm mét
�LAN ñược thực hiện thông qua các môi trường truyền thông

tốc ñộ cao ví dụ cápñồng trục, hay cáp quang
�LAN thường ñược sử dụng trong nội bộ một cơ quan/tổ chức
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Mạng LAN và WAN

Mạng LAN
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Mạng LAN và WAN
�Mạng diện rộng-WAN (Wide Area Network):

�Kết nối máy tính trong nội bộ các quốc gia hay giữa các quốc 
gia trong cùng một châu lục

�Thông thường kết nối này ñược thực hiện thông qua mạng 
viễn thông

�Các LAN có thể ñược kết nối với nhau thành WAN
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�Các LAN có thể ñược kết nối với nhau thành WAN



Mạng LAN và WAN

MạngWAN
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Mạng khôngdây, Bluetooth vàWi-Fi
�Mạng không dây (wireless network)

�Là mạng truyền thông không có dây kết nối giữa các thiết bị 
�Công nghệ không dây dựa trên tần số sóng radio (3Hz ñến 

300GHz) 
�Các thiết bị không dây có ñặc ñiểm là “di ñộng”: có thể sử 

dụng chúng ở bất kỳ nơi nào 
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dụng chúng ở bất kỳ nơi nào 



Mạng không dây, Bluetooth và Wi-Fi
�Bluetooth

�Bluetooth là công nghệ không dây cho phép truyền dữ liệu 
giữa các thiết bị không dây trong phạm vi nhỏ với tốc ñộ cao 

�Tần số sóng: 2,4 GHz
�Phạm vi: 10 mét

Tốc ñộ truyền: 1 Mbps
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�Tốc ñộ truyền: 1 Mbps
�Tiêu thụ năng lượng: Thấp
�Thiết bị chủ yếu: ñiện thoại di ñộng, thiết bị kỹ thuật số hỗ 

trợ cá nhân-PDA (Personal Digital Assistant), máy tính xách 
tay,...



Mạng không dây, Bluetooth và Wi-Fi

Bluetooth
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Mạng không dây, Bluetooth và Wi-Fi
�Wi-Fi

�Wi-Fi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng 
sóng vô tuyến, giống như ñiện thoại di ñộng, truyền hình và 
radio

�Tần số sóng: 2,4 GHz
�Phạm vi: 100 mét
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�Phạm vi: 100 mét
�Tốc ñộ truyền: 11 Mbps
�Tiêu thụ năng lượng: Vừa
�Thiết bị chủ yếu: máy tính xách tay, máy tính ñể bàn, máy 

chủ... 



Mạng không dây, Bluetooth và Wi-Fi

WiFi
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Nhà cung cấp dịch vụ Internet
� ISP (Internet Service Provider): nhà cung cấp dịch vụ 

Internet
�VNPT, FPT, Viettel, SaigonNet, NetNam,…

� IAP (Internet Access Provider): nhà cung cấp dịch vụ kết 
nối Internet
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�ISP phải ñăng ký với IAP ñể kết nối quốc tế
�IAP làm ISP: VNPT

� ICP (Internet Content Provider): nhà cung cấp nội dung 
Internet
�Cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức doanh nghiệp, chính 

phủ,…



Nhà cung cấp dịch vụ Internet
�Domain Name Provider: cấp phát tên miền Internet

�Nguyên tắc: aiñăng ký trước ñược trước
�Tên miền không thể trùng nhau
�VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center) cấp

tên miền .vn
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�Server Space Provider: cho thuê máy chủ lưu trữ website 
– hosting



HTML và công cụ thiết kế web
�HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ dùng

ñể xây dựng trang web
�Mô tả cách thức hiển thị dữ liệu thông qua các ký hiệu

ñánh dấu gọi là thẻ (tag)
�Các thẻ cơ bản ñịnh nghĩa một trang HTML 

<HTML>
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<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Tiêu ñề trang web</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Nội dung trang web
</BODY>
</HTML>



HTML và công cụ thiết kế web

�<HTML> </HTML>: Định nghĩa phạm vi của văn bản
HTML 

�<HEAD> </HEAD>: Định nghĩa các mô tả về trang
HTML 

�<TITLE> </TITLE>: Mô tả tiêu ñề trang web 
�<BODY> </BODY>: Xácñịnhvùng“ thân” của trang

web 
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�<BODY> </BODY>: Xácñịnhvùng“ thân” của trang
web 

�Một số thẻ thông thường gồm 2 thành phần: tên của thẻ
(dùngñể cho biết thẻ nàyñịnh nghĩa cái gì) và thuộc tính
của thẻ (dùngñể cho biết dữ liệu ñược hiển thị như thế
nào) 
Ví dụ: <FONT FACE=“Arial” SIZE=“2”>Thẻ ñịnh dạng
phông chữ kiểu Arial và kích thước là 2 </FONT> 



HTML và công cụ thiết kế web

�Một số công cụ thiết kế website thông thường:
�MS. Frontpage 2000
�Dreamweaver MX
� …
(Xemthêmtài liệu)
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HTML và công cụ thiết kế web

Vùng hiển thị mã nguồn
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Vùng hiển thị
nội dung trang web



Công nghệ hỗ trợ phát triển web
�Mô hình client/server

�Cácứng dụng trên nền web thường dựa trên kiến trúc 2 lớp
là client/ server 

�Để ñảm bảo an toàn dữ liệu, người ta ñưa ra mô hình 3 lớp, 
trongñó, lớp server sẽ ñược tách thành web server (máy chủ
xử lý ứngdụngweb) vàdatabase server (máychủ quản lý
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xử lý ứngdụngweb) vàdatabase server (máychủ quản lý
thông tin trong CSDL). 



Công nghệ hỗ trợ phát triển web

�Các ngôn ngữ phát triển ứng dụng web 
�Các ứng dụng web có thể ñược viết bằng ngôn ngữ HTML 

(web tĩnh)
�Hoặc kết hợp với các ngôn ngữ lập trình web ñể thực hiện 

các yêu cầu xử lý và truy xuất dữ liệu, ñể trả về trang web có 
nội dung thay ñổi tùy theo ñối tượng và hoàn cảnh (web 
ñộng)
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ñộng)
�Các ngôn ngữ script có thể là : CGI, Perl, ASP, VBScript, 

PHP (theo cú pháp ngôn ngữ C++), JSP, JavaScript (dựa trên 
ngôn ngữ Java)… 

�Các công nghệ mới như : Java Bean, Java Applet, Dot Net,… 
sử dụng ngày càng nhiều trong lập trình web



Công nghệ hỗ trợ phát triển web

�Cơ sở dữ liệu & ứng dụng web 
�Các ứng dụng web ñều ñòi hỏi kết nối với một CSDL ñể lưu 

trữ các thông tin cập nhật 
�Có rất nhiều hệ quản trị CSDL phổ biến hiện nay như là:  

Access, Foxpro, SQL Server, MySQL, Oracle, DB2… 
�Các hệ QTCSDL quan hệ này ñều có 2 chức năng cơ bản:

Tổ chức lưu trữ dữ liệu : dưới dạng 1 bảng (table), gồm các cột (field) 

Thương mại ñiện tử444

o Tổ chức lưu trữ dữ liệu : dưới dạng 1 bảng (table), gồm các cột (field) 
và các dòng (record) 

o Truy vấn dữ liệu: sử dụng ngôn ngữ SQL 

�Khái niệm: Data warehouse, data mining



Một số giao thức trên Internet
�SMTP (Simple Message Transfer Protocol): Giao thức 

truyền thông ñiệp ñơn giản

�POP3 (Post Office version 3): Giao thức nhận thư phiên 
bản 3

�HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Giao truyền nhận 

Thương mại ñiện tử445

�HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Giao truyền nhận 
siêu văn bản (trang Web)

�FTP (File Transfer Protocol): Giao thức truyền tập tin

�Telnet: Giao thức truy cập từ xa



D.
ỨNG DỤNG CNTT & TMĐT 
TRONG DOANH NGHIỆP

Thương mại ñiện tử446



Ứng dụng CNTT trong DN
�1. Sử dụng máy tính:

�Sử dụng máy tính trong DN
�Năm 2006: 17,6 máy/DN
�Năm 2007: 22,9 máy/DN

�Phân bổ máy tính trong DN: 2006 và 2007

Thương mại ñiện tử447

�Phân bổ máy tính trong DN: 2006 và 2007

0.3

89%

10%



Ứng dụng CNTT trong DN
�2. Đào tạo CNTT & TMĐT:

�Đào tạo CNTT & TMĐT qua các năm:
�Đào tạo năm 2004: 12,3% chi phí CNTT
�Đào tạo năm 2007: 20,5% chi phí CNTT

Tình hình ñào tạo CNTT và TMĐT trong doanh nghi ệp qua các n ăm

Thương mại ñiện tử448

28,6%

17,1%

Tình hình ñào tạo CNTT và TMĐT trong doanh nghi ệp qua các n ăm

9%

31%

12%

38%



Ứng dụng CNTT trong DN
�2. Đào tạo CNTT & TMĐT:

�Tỷ lệ nhân viên sử dụng máy tính thường xuyên cho công 
việc:

Thương mại ñiện tử449



Ứng dụng CNTT trong DN
�3. Truy cập Internet:

�Kết nối Internet là khía cạnh quan trọng của mức ñộ sẵn 
sàng cho TMĐT:

Thương mại ñiện tử450

3% còn lại sẽ có 
½ kết nối trong 
năm 2008



Ứng dụng CNTT trong DN
�3. Truy cập Internet:

�Các hình thức kết nối Internet của DN năm 2007:

Thương mại ñiện tử451



Ứng dụng CNTT trong DN
�4. Hiệu quả sử dụng Internet của DN:

�So sánh mục ñích sử dụng Internet trong DN qua hai năm 
2006 và 2007

Thương mại ñiện tử452



Ứng dụng CNTT trong DN
�5. Sử dụng mạng nội bộ:

�Tình hình sử dụng mạng nội bộ của DN trong hai năm 
2006-2007:

Thương mại ñiện tử453



Mức ñộ triển khai TMĐT
�Các cấp ñộ triển khai thương mại ñiện tử của doanh 

nghiệp:

Thương mại ñiện tử454



Mức ñộ triển khai TMĐT
� 1. Mức ñộ triển khai:

� Các phương thức nhận ñặt:

� => Thư ñiện tử trở thành phương tiện ñặt hàng phổ biến

Thương mại ñiện tử455

� => Thư ñiện tử trở thành phương tiện ñặt hàng phổ biến

� Theo khảo sát, có 28,2% DN cho biết ñã có dự án hoặc kế 
hoạch triển khai ứng dụng TMĐT:
�Kế hoạch xây dựng website
�Tham gia sàn giao dịch ñiện tử
�Tăng cường an ninh cho hệ thống TMĐT hiện hành
�Tin học hóa các quy trình kinh doanh



Mức ñộ triển khai TMĐT
�2. Nguồn nhân lực:

�2007: 39% DN có bố trí CB chuyên trách về CNTT & 
TMĐT, T.Bình 2,7 người/DN

Thương mại ñiện tử456



Mức ñộ triển khai TMĐT
�2. Nguồn nhân lực:

�Trong số DN có cán bộ chuyên trách về TMĐT:
�58,9% có website, gấp 2 lần tỷ lệ website trong những DN 

chưa có cán bộ chuyên trách (25,3%). 
�18,1% doanh nghiệp ñã tham gia sàn giao dịch, so với 6,3% 

Thương mại ñiện tử457

DN không có cán bộ chuyên trách triển khai ñược hoạt ñộng 
này.



Mức ñộ triển khai TMĐT
�3. Ứng dụng TMĐT trong quản trị DN:

�Phần mềm tài chính kế toán là phần mềm thông dụng nhất 
(gần 80% DN ñược khảo sát ñã triển khai)

�Các phần mềm quản lý kho, quản lý khách hàng, quản lý 
nhân sự,... cũng trở nên ngày càng phổ biến với tỷ lệ DN 

Thương mại ñiện tử458

nhân sự,... cũng trở nên ngày càng phổ biến với tỷ lệ DN 
ứng dụng tăng ñều qua các năm

�Các giải pháp SCM và ERP ñang ñược nhiều DN nghiên 
cứu ñưa vào triển khai



Mức ñộ triển khai TMĐT
�3. Ứng dụng TMĐT trong quản trị DN:

Thương mại ñiện tử459



Mức ñộ triển khai TMĐT
�4. Tham gia sàn giao dịch:

�Theo kết quả ñiều tra, 10,2% DN ñã tham gia giao dịch 
trên các sàn TMĐT trong và ngoài nước, (so với 7,9% 
năm 2006).

�Trong số những DN tham gia sàn giao dịch TMĐT, 63% 

Thương mại ñiện tử460

�Trong số những DN tham gia sàn giao dịch TMĐT, 63% 
ñã ký ñược hợp ñồng với con số trung bình là 19 HĐ/năm 
2007.

�Giao dịch thấp nhất trên sàn giao dịch ñạt 300.000 VND; 
hợp ñồng có giá trị lớn nhất ký ñược qua sàn giao dịch là 
9,6 tỷ VND



Mức ñộ triển khai TMĐT
�4. Tham gia sàn giao dịch:

DN thuộc 
ngành du lịch, 
dệt may - da 
giày và dịch 
vụ CNTT-
TMĐT có 

Thương mại ñiện tử461

�Kết quả khảo sát cũng cho thấy 59,2% DN tham gia sàn 
giao dịch có cán bộ chuyên trách về TMĐT.

TMĐT có 
mức ñộ tham 
gia sàn giao 
dịch tích cực 
nhất



Mức ñộ triển khai TMĐT
�5. Vấn ñề xây dựng website:

�Website là một tiêu chí quan trọng giúp ñánh giá mức ñộ 
phát triển TMĐT

� Tỷ lệ DN có website 2007 (ñiều tra 1737 DN)

Thương mại ñiện tử462



Mức ñộ triển khai TMĐT
�5. Vấn ñề xây dựng website:

�DN kinh doanh dịch vụ luôn tỏ ra năng ñộng hơn DN sản 
xuất trong việc khai thác các ứng dụng website

Thương mại ñiện tử463



Mức ñộ triển khai TMĐT
�5. Vấn ñề xây dựng website:

�So sánh ñặc ñiểm và tính năng TMĐT của website DN 
trong năm 2006 và 2007

Thương mại ñiện tử464



Mức ñộ triển khai TMĐT
�5. Vấn ñề xây dựng website:

�Tần suất cập nhật website của DN trong năm 2007 cũng 
có nhiều tiến bộ

Thương mại ñiện tử465



Mức ñộ triển khai TMĐT
�6. Phương thức giao hàng và thanh toán:

�Phương thức giao hàng

Thương mại ñiện tử466

� => Phương thức giao hàng chưa thay ñổi nhiều trong 
2 năm

�Phương thức thanh toán



Hiệu quả triển khai TMĐT
�1. Đầu tư cho TMĐT

�Chuyển biến trong ñầu tư CNTT và TMĐT của DN giai 
ñoạn 2005-2007

50%

Thương mại ñiện tử467

50%

17,5%



Hiệu quả triển khai TMĐT
�1. Đầu tư cho TMĐT

�Cơ cấu ñầu tư CNTT và TMĐT trong DN giai ñoạn 2005-
2007

Thương mại ñiện tử468

� => Phần mềm và ñào tạo ngày càng chiếm vị trí quan 
trọng



Hiệu quả triển khai TMĐT
�2. Doanh thu từ TMĐT

�Chuyển biến trong doanh thu từ ứng dụng TMĐT giai 
ñoạn 2005-2007

-Năm 2005 ch ỉ có 7,5% DN cho bi ết các ñơn 
ñặt hàng qua ph ương ti ện ñiện tử ñem lại 
cho h ọ trên 15% ngu ồn doanh thu
-Năm 2007 con s ố này chi ếm tới 37,2%

Thương mại ñiện tử469

-Năm 2007 con s ố này chi ếm tới 37,2%



Hiệu quả triển khai TMĐT
�2. Doanh thu từ TMĐT

�Triển vọng ứng dụng TMĐT trong DN ñang ngày càng 
sáng sủa

Thương mại ñiện tử470



Hiệu quả triển khai TMĐT
�3. Tương quan giữa doanh thu và ñầu tư

�Lấy mốc 5% và 15% làm biên ñộ chuẩn: mối tương quan 
trái chiều giữa hai yếu tố chi phí-doanh thu

-Trong khi chỉ 13,9% DN có tỷ
lệ ñầu tư cho TMĐT chiếm trên 

Thương mại ñiện tử471

lệ ñầu tư cho TMĐT chiếm trên 
15% tổng chi phí, thì 37,2% có 
tỷ lệ doanh thu từ hoạt ñộng 
bán hàng sử dụng các phương 
tiện ñiện tử chiếm trên 15% 
tổng doanh thu. 
- Ngược lại, 50% DN có mức 
ñầu tư thấp cho TMĐT (dưới 
5%) nhưng chỉ một nửa số này 
(27,6%) cho biết tỷ trọng 
doanh thu từTMĐT cũng thấp 
tương ứng.

=> Một nhóm khá lớn doanh nghiệp ñã khai thác ñược
các khoản ñầu tư của mình ñể thu về hiệu quả cao hơn
so với chi phí bỏ ra cho hoạt ñộng ứng dụngTMĐT



Hiệu quả triển khai TMĐT
� 4. Tác ñộng của TMĐT tới hoạt ñộng kinh doanh

Thương mại ñiện tử472

� DN tiếp tục ñề cao website như một công cụ xúc tiến thương 
mại hiệu quả

� 2006-2007: TMĐT chưa phát triển mạnh sang giai ñoạn mua 
bán, ký kết hợp ñồng và thanh toán trực tuyến



Hiệu quả triển khai TMĐT
�5. Trở ngại trong việc ứng dụng TMĐT

Thương mại ñiện tử473



Một số mô hình TMĐT
�1. Sàn giao dịch B2B

�Sàn B2B tổ chức theo hình thức cổng thông tin về cơ hội 
giao thương hoặc trung tâm thương mại

�Với sàn B2B, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin về 
ñối tác tiềm năng và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của 

Thương mại ñiện tử474

ñối tác tiềm năng và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của 
mình ra thị trường

�Tiện ích của các sàn giao dịch chủ yếu ñể ñăng tải thông 
tin doanh nghiệp và nhu cầu mua bán



Một số mô hình TMĐT
�1. Sàn giao dịch B2B

�Cổng Thương mại ñiện tử quốc gia ECVN
�Thành lập 17/12/2003 và chính thức khai trương tại ñịa chỉ 

www.ecvn.gov.vnvào tháng 8 năm 2005 (nay là: 
www.ecvn.com)

Thương mại ñiện tử475

�ECVN là một trong số ít sàn B2B quy mô lớn ở VN, có uy 
tín cao sau 2 năm hoạt ñộng

�Đến thời ñiểm cuối năm 2007, ECVN ñã có hơn 10.000 cơ 
hội kinh doanh với tổng cộng gần 4.000 thành viên



Một số mô hình TMĐT
�1. Sàn giao dịch B2B

�Cổng Thương mại ñiện tử quốc gia ECVN
Để trở thành thành viên vàng hoặc
thành viên bạc của ECVN, các doanh
nghiệp phải thông qua sự thẩm ñịnh
của Bộ Công Thương, các Sở Thương
mại, các bộ ngành liên quan, hiệp hội,

Thương mại ñiện tử476

mại, các bộ ngành liên quan, hiệp hội,
v.v... Việc thẩm ñịnh này giúp các
doanh nghiệp Việt Nam cũng như
nước ngoài tin tưởng hơn khi hợp tác
với thành viên của ECVN ñồng thời
tiết kiệm ñược chi phí thẩm ñịnh ñối
tác.



Một số mô hình TMĐT
�1. Sàn giao dịch B2B
�Cổng Thương mại ñiện tử quốc gia ECVN

�Các hợp ñồng ký kết nhờ ECVN

Thương mại ñiện tử477

�Mỗi thành viên ký hợp ñồng với 5 DN
�Trung bình mỗi thành viên ký ñược 6,2 HĐ
�Trung bình của mỗi hợp ñồng là 225,4 triệu ñồng
�=> ECVN thực sự là cổng TMĐT hỗ trợ giao dịch giữa DN 

với DN (B2B)



Một số mô hình TMĐT
�2. Cửa hàng ñiện tử (B2C)

�Mô hình hoạt ñộng:  cửa hàng trực tuyến kinh doanh chủ 
yếu hàng ñiện tử, thiết bị ñiện, sách báo,…

�Phương thức thanh toán ña dạng nhưng chưa toàn diện

�Các dịch vụ chuyển phát chưa chuyên nghiệp, dịch vụ do 

Thương mại ñiện tử478

�Các dịch vụ chuyển phát chưa chuyên nghiệp, dịch vụ do 
bưu ñiện hoặc công ty giao nhận cung cấp thì chi phí cao, 
thời gian chưa ñảm bảo



Một số mô hình TMĐT
�2. Cửa hàng ñiện tử (B2C)

�10 website TMĐT B2C tiêu biểu năm 2006 và 2007 theo 
bình chọn của TrustVn

Thương mại ñiện tử479



Một số mô hình TMĐT
�3. Sàn giao dịch C2C

�Mô hình C2C phổ biến hiện nay là sàn ñấu giá cá nhân 
hoặc wesite rao vặt

�Các sản phẩm mua bán tăng nhanh, các tiện ích và tính 
năng hỗ trợ ña dạng

Thương mại ñiện tử480

năng hỗ trợ ña dạng

�Số người mua người bán cũng như lượng giao dịch thực 
hiện ngày càng tăng



Một số mô hình TMĐT
�3. Sàn giao dịch C2C

�Một số sàn TMĐT C2C

Thương mại ñiện tử481



CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT LUẬT 
VỀ TMĐT

Thương mại ñiện tử482



Luật mẫu về TMĐT của UNCITRAL
�Năm 1996: Uỷ ban Luật Thương mại quốc tế của Liên 

hợp quốc (UNCITRAL) ñã soạn thảo một Luật mẫu về 
TMĐT 

�Hình thành những quy ñịnh mẫu về thừa nhận giá trị pháp 
lý của thông ñiệp dữ liệu

Thương mại ñiện tử483

�Luật mẫu có thể ñược sử dụng như một tài liệu tham khảo 
cho các nước trong quá trình xây dựng pháp luật về 
TMĐT của mình



Luật mẫu về TMĐT của UNCITRAL
�Luật mẫu ñược soạn thảo dựa trên 6 nguyên tắc cơ bản:

�Tương ñương thuộc tính: tài liệu ñiện tử có thể ñược coi có 
giá trị pháp lý như tài liệu ở dạng văn bản nếu thoả mãn các 
yêu cầu kỹ thuật nhất ñịnh

�Tự do thoả thuận hợp ñồng 
�Giá trị pháp lý của hợp ñồng và tính ưu việt của những quy 

Thương mại ñiện tử484

�Giá trị pháp lý của hợp ñồng và tính ưu việt của những quy 
ñịnh pháp lý về hình thức hợp ñồng 

�Luật chỉ áp dụng ñối với hình thức hợp ñồng, mà không ñề 
cập nội dung, trên cơ sở phải thoả mãn những ñòi hỏi pháp lý 
nhất ñịnh 

�Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng phải ñi trước 



Giá trị pháp lý của TĐDL
�Thông ñiệp dữ liệu là hình thức thông tin ñược trao ñổi 

qua phương tiện ñiện tử trong các giao dịch TMĐT 

�Thừa nhận giá trị pháp lý của các thông ñiệp dữ liệu là cơ 
sở cho việc thừa nhận các giao dịch TMĐT, thể hiện dưới 
các khía cạnh:

Thương mại ñiện tử485

�Có thể thay thế văn bản giấy
�Có giá trị như bản gốc
�Có giá trị lưu trữ và chứng cứ
�Xác ñịnh trách nhiệm các bên và thời gian, ñịa ñiểm gửi, 

nhận thông ñiệp dữ liệu 



Giá trị pháp lý của CKĐT
�Chữ ký ñiện tử là một công nghệ cho phép xác nhận người 

gửi và bảo ñảm tính toàn vẹn của thông ñiệp dữ liệu 

�Về bản chất, CKĐT tương ñương chữ ký tay, có các thuộc 
tính như:
�Khả năng nhận dạng một người

Thương mại ñiện tử486

�Tạo tính chắc chắn về mối quan hệ của người ñó với hành vi 
ký và cho thấy việc người ñó chấp nhận nội dung tài liệu ký 

�Hiện nay, chữ ký số là loại chữ ký ñiện tử ñược sử dụng 
phổ biến nhất 



Tình hình luật TMĐT trên thế giới
� Trong TMĐT, người mua và người bán giao tiếp trong thế giới 

ảo, không thấy mặt nhau, không biết rõ về nhau. Làm sao họ có 
thể tin tưởng mà giao dịch với nhau? 

� 3 yếu tố ñể ñảm bảo sự tin tưởng và minh bạch trong TMĐT:
�Tính rõ ràng (Transparency): website người bán phải có các ñiều 

khoản mua, bán rõ ràng
Tính tin cậy (Reliability): 

Thương mại ñiện tử487

�Tính tin cậy (Reliability): 
o Tính tin cậy trong thông tin ñăng tải: tin trung thực 
o Tính tin cậy trong giao dịch ñiện tử: công nghệ an toàn 
o Tính tin cậy về hệ thống hoạt ñộng:  không gây ra sai sót 
o Tính tin cậy trong vấn ñề chứng thực: như chữ ký ñiện tử  

�Tính bảo mật và riêng tư (Confidentiality và Privacy): phải ñược 
bảo mật và tôn trọng thông tin quan trọng như thẻ tín dụng, email, 
ñiện thoại,…của khách hàng 



Tình hình luật TMĐT trên thế giới
�4 yêu cầu ñảm bảo cho một giao dịch thành công, an toàn 

trên mạng:
�Tính riêng tư (privacy): ñảm bảo thông tin không ñược copy 

hay truy cập bởi bên thứ ba. Giải pháp: mã hóa và giải mã ở 
người nhận 

�Tính toàn vẹn (integrity): ñảm bảo rằng thông tin gửi ñi 

Thương mại ñiện tử488

�Tính toàn vẹn (integrity): ñảm bảo rằng thông tin gửi ñi 
không bị thay ñổi trong quá trình gửi

�Sự chứng thực (authentication): người nhận và người gửi có 
thể chứng thực tư cách của nhau? Giải pháp: chữ ký số 
(digital signature) 

�Sự không thể phủ nhận: (non-repudiation): chứng minh 
thông ñiệp ñã ñược gửi hay nhận 



Tổng quan CSPL của VN về TMĐT 
� Trước năm 2000, TMĐT còn là thuật ngữ mới ở VN 
� Tháng 5/2001, TTg ban hành quyết ñịnh số 81/2001/QĐ-TTg phê 

duyệt chương trình hành ñộng triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW về 
việc phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNHHĐH 

� Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 
Việt Nam ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 (số 
246/2005/QĐ-TTg)
Tháng 1/2002, Bộ TM chủ trì xây dựng Pháp lệnh TMĐT nhằm hình 

Thương mại ñiện tử489

� Tháng 1/2002, Bộ TM chủ trì xây dựng Pháp lệnh TMĐT nhằm hình 
thành cơ sở pháp lý toàn diện cho TMĐT

� 15/9/2005, TTg ñã ký “Quyết ñịnh phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát 
triển TMĐT giai ñoạn 2006-2010” (222/2005/QĐ-TTg)

� “Luật Giao dịch ñiện tử” ñược Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông 
qua ngày 29/11/2005

� 9/6/2006 Thủ tướng Chính phủ ñã ký ban hành "Nghị ñịnh về 
TMĐT" (57/2006/NĐ-CP)



Kế hoạch TMĐT 2006-2010
�Quan ñiểm phát triển:

�TMĐT góp phần quan trọng tăng trưởng thương mại, nâng 
cao sức cạnh tranh

�DN là lực lượng nòng cốt ứng dụng và phát triển 
�Nhà nước tạo môi trường và hỗ trợ

Chủ ñộng hợp tác, thu hút công nghệ

Thương mại ñiện tử490

�Chủ ñộng hợp tác, thu hút công nghệ
�Phát triển TMĐT ñi ñôi với CNTT



Kế hoạch TMĐT 2006-2010
�Mục tiêu ñến 2010:

�60% doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch B2B
�80% DN vừa và nhỏ hiểu biết và ứng dụng TMĐT
�10% hộ gia ñình, cá nhân mua sắm qua mạng (B2C)
�Mua sắm công thực hiện qua mạng (B2G) (Bộ Công thương 

ñưa ra chỉ tiêu: 30%)

Thương mại ñiện tử491

ñưa ra chỉ tiêu: 30%)



Kế hoạch TMĐT 2006-2010
�Các chính sách

�Phổ biến, tuyên truyền, ñào tạo
�Hoàn thiện môi trường pháp lý
�Chính phủ tích cực, chủ ñộng tham gia TMĐT
�Chủ ñộng phát triển hạ tầng công nghệ cho TMĐT

Thương mại ñiện tử492

�Thực thi pháp luật về TMĐT
�Hợp tác quốc tế



Kế hoạch TMĐT 2006-2010
�Các chương trình, dự án ñể ñưa các chính sách vào cuộc 

sống
�Chương trình phổ biến, tuyên truyền và ñào tạo về TMĐT;
�Chương trình xây dựng và hoàn thiện về hệ thống pháp luật 

cho TMĐT;
Chương trình cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ TMĐT và 

Thương mại ñiện tử493

�Chương trình cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ TMĐT và 
ứng dụng TMĐT trong mua sắm Chính phủ;

�Chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ TMĐT;
�Chương trình thực thi pháp luật liên quan ñến TMĐT;
�Chương trình hợp tác quốc tế về TMĐT.



Luật Giao dịch ñiện tử
�Bản chất của luật về TMĐT là …

�Công nhận các giao dịch ñiện tử có tính pháp lý như các giao 
dịch truyền thống (bằng văn bản giấy)

�Tác dụng của một ñạo luật về TMĐT
�Tạo niềm tin cho người sử dụng -> khuyến khích họ tham gia 

Thương mại ñiện tử494

TMĐT
�Cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp



Luật Giao dịch ñiện tử
�Luật ñược thông qua 29/11/2005, có 8 chương, 54 ñiều.

�Nội dung chính:
�Giá trị pháp lý của thông ñiệp dữ liệu; 
�Giá trị pháp lý của chữ ký ñiện tử và thị trường chứng thực 

ñiện tử; 

Thương mại ñiện tử495

�Hợp ñồng ñiện tử; 
�GDĐT của các cơ quan nhà nước; 
�Bảo mật, an toàn, an ninh; 
�Sở hữu trí tuệ trong GDĐT



Luật Giao dịch ñiện tử
�Nguyên tắc về tiến hành GDĐT ñược thể hiện trong Điều 

5 của Luật:
�GDĐT ñược tự nguyện lựa chọn sử dụng phương tiện ñiện tử 

ñể thực hiện giao dịch 
�Tự thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ ñể thực hiện 

GDĐT

Thương mại ñiện tử496

GDĐT
�Bảo ñảm sự bình ñẳng và an toàn trong GDĐT



Luật Giao dịch ñiện tử
�Giá trị pháp lý của thông ñiệp và chữ ký:

�Luật công nhận giá trị pháp lý của thông ñiệp dữ liệu
�Công nhận chữ ký ñiện tử có giá trị pháp lý như chữ ký tay. 
�Bảo ñảm an toàn cho chữ ký ñiện tử, trách nhiệm, nghĩa vụ 

của người ký ñiện tử, người nhận

�Chứng thực chữ ký ñiện tử (CA):

Thương mại ñiện tử497

�Chứng thực chữ ký ñiện tử (CA):
�Hoạt ñộng dịch vụ chứng thực chữ ký ñiện tử
�Nội dung của chứng thư ñiện tử
�Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký ñiện tử
�Các ñiều kiện ñể ñược cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

ñiện tử



Văn bản HD thi hành Luật GDĐT
�Nghị ñịnh về Thương mại ñiện tử (57/2006/NĐ-CP)

�Được ban hành vào ngày 9/6/2006
�Thừa nhận chứng từ ñiện tử có giá trị pháp lý tương ñương 

chứng từ truyền thống trong mọi hoạt ñộng thương mại
�Năm 2007, hai thông tư hướng dẫn Nghị ñịnh TMĐT ra ñời:

Thông tư của Bộ Công Thương về giao kết hợp ñồng trên website 

Thương mại ñiện tử498

o Thông tư của Bộ Công Thương về giao kết hợp ñồng trên website 
TMĐT

o Thông tư liên tịch Bộ Công thương–Bộ Y tế hướng dẫn việc bán buôn 
thuốc qua các phương tiện ñiện tử



Văn bản HD thi hành Luật GDĐT
�Nghị ñịnh về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số 

(26/2007/NĐ-CP)
�Quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về Chữ ký 

số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số ñược ban hành 
(15/2/2007)

�Quy ñịnh về chữ ký số và các nội dung cần thiết liên quan 

Thương mại ñiện tử499

�Quy ñịnh về chữ ký số và các nội dung cần thiết liên quan 
ñến sử dụng chữ ký số, bao gồm chứng thư số và việc quản 
lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

�Nghị ñịnh này ñi sâu vào những vấn ñề mang tính kỹ thuật 
về quản lý và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số



Văn bản HD thi hành Luật GDĐT
�Nghị ñịnh về GDĐT trong hoạt ñộng tài chính 

(27/2007/NĐ-CP, ngày 23/2/2007)

�Nghị ñịnh về GDĐT trong hoạt ñộng ngân hàng 
(35/2007/NĐ-CP, ngày 8/3/2007)

�Nghị ñịnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của cơ 

Thương mại ñiện tử500

�Nghị ñịnh về Ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của cơ 
quan nhà nước (64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007)



Vấn ñề thực thi Luật GDĐT
�Giá trị pháp lý của chứng từ ñiện tử trong giao dịch 

thương mại (quy ñịnh trong nghị ñịnh TMĐT)
�CTĐT là chứng từ ở dạng thông ñiệp dữ liệu
�CTĐT có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa 

trong CTĐT ñó có thể truy cập ñược ñể sử dụng khi cần thiết
CTĐT có giá trị pháp lý như bản gốc nếu thỏa mãn ñồng thời 

Thương mại ñiện tử501

�CTĐT có giá trị pháp lý như bản gốc nếu thỏa mãn ñồng thời 
cả hai ñiều kiện sau:
o Có sự ñảm bảo ñủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong 

CTĐT

o Thông tin chứa trong CTĐT có thể truy cập, sử dụng ñược dưới dạng 
hoàn chỉnh khi cần thiết



Vấn ñề thực thi Luật GDĐT
�Xác thực thông tin trong CTĐT

�Chữ ký số của cơ quan, tổ chức
o Chữ ký số không phải do người ký tự tạo ra mà ñược tạo trên cơ sở kết 

hợp khóa bí mật của người ký và nội dung của thông ñiệp dữ liệu

o Người ký là thuê bao của tổ chức chứng thực chữ ký số và ñược kiểm 
tra, chứng thực, xác minh bởi tổ chức này

Thương mại ñiện tử502

tra, chứng thực, xác minh bởi tổ chức này

o Mỗi chức danh có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức theo quy ñịnh 
của pháp luật có một chữ ký số tương ñương với chữ ký tay của người 
ñó và con dấu của cơ quan, tổ chức ñó (Nghị ñịnh về Chữ ký số và 
Dịch vụ chứng thực chữ ký số)



Vấn ñề thực thi Luật GDĐT
�Xác thực thông tin trong CTĐT (tt)

�Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS
o Chứng thực CKS là dịch vụ mang tính pháp lý

o Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thỏa 
ñiều kiện:

� Là DN ñược thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

Thương mại ñiện tử503

� Là DN ñược thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

� Có giấy phép do Bộ Bưu chính Viễn thông cấp; 

� Đáp ứng ñược các ñiều kiện về nhân sự, tài chính, kỹ thuật, an toàn 
an ninh và một số ñiều kiện khác.

o Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, an ninh, quốc phòng sẽ thực hiện theo quy ñịnh riêng 
của Chính phủ


