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MỞ ĐẦU 

 

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta khi nền kinh tế ngày càng phát triển, 

ngành công nghệ thông tin trở thành một trợ thủ, điều không thể thiếu với hầu 

hết các ngành nghề. Có thể ban đầu nhiều người sẽ cảm thấy chưa cần thiết vì 

chỉ kinh doang ở quy mô nhỏ, hoặc chưa sẵn sàng sử dụng vì nghĩ rằng phần 

mềm là một khái niệm gì đó rất mới mẻ, phức tạp, khó sử dụng. 

Ngày nay trong cuộc sống 4.0 của chúng ta gần như không thể thiếu được 

những khái niệm liên quan đến công nghệ thông tin, từ các phương tiện truyền 

thông, xã hội cho đến lĩnh vực kinh doanh, quản lý….. Mọi thứ đều cần những 

phần mềm cũng như sản phẩm của công nghệ thông tin đễ hỗ trợ giúp nâng cao 

phát triển vững mạnh hơn.Ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hàng hóa 

theo cách truyền thống vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm như thống kê chi tiết 

chưa chính xác, quy trình thanh toán chưa được chặt chẽ và nhanh chóng . 

Cùng với sự phát triển của nhiều ngôn ngữ lập trình web như PHP, Ruby, 

Scheme thì Python là một cái tên đáng chú ý. Hiện nay ngôn ngữ Python được 

xếp hạng thứ 1 trong Top 10 các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất đang được 

thế giới sử dụng. Python là một ngôn ngữ có hình thái rất sáng sủa, cấu trúc rõ 

ràng, thuận tiện cho người mới bắt đầu học lập trình. Cấu trúc của Python còn 

cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu nhất. Python 

là một ngôn ngữ lập trình đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Python 

là một ngôn ngữ có tính hướng đối tượng cao. Với ngôn ngữ lập trình python là 

một ngôn ngữ lập trình đa năng với nhiều ưu điểm vượt trội, và đang đứng ở vị 

trí số một trong top các ngôn ngữ lập trình hiện nay . 

Đồ án gồm có các chương sau: Chương I giới thiệu về ngôn ngữ lập trình 

python thịnh hành nhất hiện nay cũng như lịch sử hình thành và các phiên bản. 

Chương II giới thiệu về một Framework được viết bằng ngôn ngữ lập trình 

python là Django và các ứng dụng. Chương III demo một website bán hàng 

được xây dựng bởi Django. 
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Chương I  

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON 

 

Giới thiệu 

Lịch sử hình thành  

Python đã được hình thành vào cuối những năm 1980 và được bắt đầu 

thực hiện vào tháng 12/1989 bởi Guido van Rossum tại CWI tại Hà Lan như là 

người kế thừa của ngôn ngữ ABC (tự lấy cảm hứng từ SETL) có khả năng xử lý 

ngoại lệ và giao tiếp với hệ điều hành Amoeba.  Van Rossum là tác giả chính 

của Python, và vai trò trung tâm của ông tiếp tục trong việc quyết định hướng 

phát triển của Python được phản ánh trong tiêu đề mà cộng đồng Python dành 

cho ông “Độc tài nhân từ cho cuộc sống” (benevolent dictator for life)(BDFL).  

Python 2.0 được phát hành vào ngày 16/10/2000, với nhiều tính năng 

chính mới bao gồm một bộ dọn rác đầy đủ và hỗ trợ Unicode. Với phiên bản 

này, quá trình phát triển đã được thay đổi và trở thành minh bạch hơn và được 

cộng đồng ủng hộ.  

Python 3.0 (còn được gọi là Python 3000 hoặc Py3k), một bản phát hành 

lớn, không tương thích ngược, được phát hành vào ngày 03/12/2008 sau một 

thời gian dài thử nghiệm. Nhiều trong số các tính năng chính của nó đã được 

điều chỉnh để tương thích ngược với Python 2.6 và 2.7. Các tính năng và triết lý 

phát triển Python là 1 ngôn ngữ lập trình đa hình: lập trình hướng đối tượng và 

hướng cấu trúc được hỗ trợ đầy đủ, và có 1 số tính năng của ngôn ngữ hỗ trợ lập 

trình theo chức năng và lập trình hướng khía cạnh (Aspect-oriented 

programming). Nhiều mô hình khác được hỗ trợ bằng việc sử dụng các phần mở 

rộng, bao gồm thiết kế theo hợp đồng (design by contract) và lập trình luận lý.  

Các trang như Mozilla, Reddit, Instagram và PBS đều được viết bằng Python. 

Ngôn ngữ lập trình Python được dùng vào các mục đích :   

 Phát triển web (trên máy chủ) 

 Phát triển phần mềm 

 Tính toán một cách khoa học 

 Lên kịch bản cho hệ thống 

Tại Sao Nên Học Lập Trình Python? 
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 Python hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, 

Raspberry Pi, etc). 

 Python có cú pháp đơn giản, dễ đọc hiểu và rất gần gũi với tiếng 

Anh. 

 Cú pháp của Python giúp lập trình viên sử dụng ít dòng code để lập 

trình cùng một thuật toán hơn so với các ngôn ngữ lập trình khác. 

 Python sử dụng trình thông dịch để thực thi các dòng code. Do đó, 

những dòng code có thể được thực thi ngay lập tức mà không cần 

biên dịch toàn bộ chương trình. Như vậy giúp chúng ta kiểm tra 

code nhanh hơn. 

Python cũng hỗ trợ hàm, thủ tục, hay kể cả lập trình hướng đối tượng. 

Để viết mã nguồn Python, ta có thể sử dụng bất kỳ một trình soạn thảo nào, kể 

cả những trình soạn thảo đơn giản nhất như NotePad. Tuy nhiên, để phát triển 

các ứng dụng một cách hiệu quả hơn, ta nên sử dụng một IDE, để có thể tiết 

kiệm thời gian và công sức viết code. ở đây chúng ta sử dụng một trong những 

IDE thông dụng nhất để lập trình ứng dụng Python, đó là PyCharm IDE. 

1. Cài đặt môi trường PyCharm 

Để download Pycharm, ta truy cập vào:  

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows  và tải về 

 

Hình 1.1 Download pycharm 

       

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
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Sau khi đã tải phiên bản pycahrm về máy ta tiến hành cài đặt pycharm theo các 

bước trong hướng dẫn và những tùy chọn cài đặt. 

 

Hình 1.2 Cài đặt pycharm 

2. Cài đặt python  

Để download Python, ta truy cập địa chỉ trang chủ của python qua địa chỉ  

https://www.python.org/downloads/ và tải python bản mới nhất. 

 

Hình 2.1 Download python 

https://www.python.org/downloads/
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Sau khi download xong nhấn vào file .exe vừa download và kích hoạt để cài đặt. 

Lúc này chỉ cần thực hiện lần lượt các bước theo hướng dẫn như chọn các thành 

phần cài đặt, xác định đường dẫn cần thiết và các thông số khác. 

 

 

Hình 2.2 Cài đặt python 

Sau khi quá trình cài đặt được hoàn tất,giao diện của PyCharm sẽ như hình 2.2 

 

 

Hình 2.2 Tạo project 

3. Tạo file và viết mã Python trên PyCharm 

Sau khi đã tạo xong Project, ta click phải chuột lên Project, rồi tạo mới một 

Python File, để tạo một file mã nguồn Python. Và đặt tên cho file đó, file được 

viết bằng ngôn ngữ lập trình python có đuôi “py” 
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Hình 3.1 Tạo file python 

Thử viết một ví dụ in ra  “Hello world” trên pycharm bằng ngôn ngữ lập trình 

python. 

 

Hình 3.2 Ví dụ Hello world. 

4. Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Lập Trình Python 

Comments : Trong Python bất kỳ văn bản nào ở bên phải biểu tượng # thì sẽ 

được trình biên dịch hiểu là một comment và không biên dịch phần đó.  

 

https://www.google.com/search?q=hello+world&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjWk-aOjM7mAhUR7GEKHYC7A60QkeECKAB6BAgQECg
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Sử dụng càng nhiều comment hữu ích trong chương trình của bạn sẽ làm cho 

công việc lập trình của bạn dễ dàng hơn: 

- Giải thích các giả định 

- Giải thích các quyết định quan trọng 

- Giải thích chi tiết quan trọng 

- Giải thích vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết 

- Giải thích các vấn đề  đang cố gắng khắc phục trong chương trình của 

mình, v.v. 

 

 Hằng số (Literal Constants): Ví dụ về một hằng số theo nghĩa đen là một 

số như 5, 1.23 hoặc một chuỗi như ‘python’hay “It’s a string!”. Nó được 

gọi là nghĩa đen bởi vì sử dụng giá trị của nó theo nghĩa đen. Số 2 luôn 

luôn đại diện cho chính nó và không có gì khác và nó là một hằng số vì 

giá trị của nó không thể thay đổi. Do đó, tất cả những giá trị này được gọi 

là hằng số. 

 Số (Numbers) : Số chủ yếu có hai loại – số nguyên (integer) và số thực 

(float). 

 Chuỗi (String): Một chuỗi là một dãy các ký tự .Chuỗi về cơ bản chỉ là 

một loạt các từ. 

 Biến: Biến chính xác như tên gọi của nó, tức là giá trị của nó có thể thay 

đổi. Các biến có thể giúp lưu trữ bất cứ cái gì nếu có thể định nghĩa được 

nó. Các biến chỉ là một phần của bộ nhớ máy tính nơi lưu trữ một số 

thông tin.  

 Đối tượng (Object): Python đề cập đến bất cứ điều gì được sử dụng trong 

một chương trình như là một đối tượng.  

 

5. Cấu trúc dữ liệu là gì, các kiểu cấu trúc dữ liệu trong python.  

Việc tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu rất quan trọng vì nó cho phép truy 

cập dễ dàng hơn và sửa đổi hiệu quả. Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) cho phép 

bạn sắp xếp dữ liệu của mình theo cách cho phép bạn lưu trữ các bộ dữ liệu 

được thu thập, liên quan đến chúng và theo đó mà thực hiện các thao tác trên 

chúng. 

Python có hỗ trợ ngầm cho Cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ và truy cập dữ 

liệu. Các cấu trúc này được gọi là List, Dictionary, Tuple và Set. 

Python cho phép người dùng tạo Cấu trúc dữ liệu của riêng họ, cho phép toàn 

quyền kiểm soát chức năng. Các cấu trúc dữ liệu nổi bật nhất là Stack, Queue, 

Tree, Linked List, v.v. đồng thời cũng có sẵn trong các ngôn ngữ lập trình khác.  
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Cấu trúc dữ liệu tích hợp (Built-in Data Structures) 

Về cấu trúc dữ liệu trong Python, các Cấu trúc dữ liệu này được tích hợp sẵn 

với Python giúp lập trình dễ dàng hơn và giúp các lập trình viên sử dụng chúng 

để có được các giải pháp nhanh hơn. Và có các kiểu cấu trúc dữ liệu là : 

List : Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của các loại dữ liệu khác nhau một 

cách tuần tự. Có các địa chỉ được gán cho mọi thành phần của danh sách, 

được gọi là Index. Giá trị chỉ mục bắt đầu từ 0 và tiếp tục cho đến khi 

phần tử cuối cùng được gọi là chỉ số dương.  

 Dictionary: Được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Để hiểu rõ hơn, 

hãy nghĩ đến một thư mục điện thoại nơi hàng trăm và hàng ngàn tên và 

số tương ứng của chúng đã được thêm vào. Bây giờ các giá trị không đổi 

ở đây là Tên và Số điện thoại được gọi là các phím. Và các tên và số điện 

thoại khác nhau là các giá trị đã được đưa vào các phím. Nếu  truy cập 

các giá trị của các phím, sẽ nhận được tất cả tên và số điện thoại. Vì vậy, 

đó là những gì một cặp key-value. Và trong Python, cấu trúc này được 

lưu trữ bằng Dictionary 

 Set:  Là một tập hợp các yếu tố không có thứ tự là duy nhất. Có nghĩa là 

ngay cả khi dữ liệu được lặp lại nhiều lần, nó sẽ chỉ được nhập vào tập 

hợp một lần.  

 Tuple (các bộ dữ liệu) : Tuples giống như các list với ngoại lệ là dữ liệu 

một khi được nhập vào bộ dữ liệu không thể thay đổi bất kể điều gì. 

Ngoại lệ duy nhất là khi dữ liệu bên trong Tuple có thể thay đổi, chỉ sau 

đó dữ liệu Tuple có thể được thay đổi.  

 
Hình 5.1 So sánh Data List và Data Tuple 

6. Cấu trúc điều khiển trong python 
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Python luôn chạy một loạt các câu lệnh theo thứ tự từ trên xuống một cách 

chính xác. Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng 

chạy của các câu lệnh khác trong chương trình. 

Điều này đạt được bằng cách sử dụng các câu lệnh điều khiển. Có 3 lệnh kiếm 

soát cấu trúc điều khiển của Python là: if, for và while. 

a. Lệnh IF 

Được sử dụng để kiểm tra một điều kiện: nếu điều kiện là đúng sẽ chạy một 

khối các câu lệnh (được gọi là if-block), nếu sai chương trình sẽ xử lý một khối 

các câu lệnh khác (được gọi là else-block ). 

Ví dụ : 

Cho một số nguyên cho trước, nhập vào một số nguyên khác và báo về các kết 

quả. Nếu thỏa mãn các điều kiện thì in ra các kết quả khác nhau 

 

 

Kết quả cho thấy khi chúng ta nhập một số nguyên bất kì. Nếu thỏa mãn điều 

kiện bằng với số cho trước thì in ra “chính xác”. Và kết quả khác khi điền 

vào số lớn hoặc nhỏ hơn số cho trước. 

Kết quả: 



Đồ Án Tốt Nghiệp Đại Học- Nguyễn Đại Cường- CT1901C                                      17 |  
 

 

b. Lệnh FOR 

 Câu lệnh for..in là một câu lệnh lặp khác, nó lặp đi lặp lại qua một chuỗi 

(sequences) các đối tượng tức là đi qua từng mục trong một chuỗi. Chúng ta sẽ 

tìm hiểu nhiều hơn về sequences trong bài về cấu trúc dữ liệu trong Python sau. 

Những gì bạn cần biết ngay bây giờ là một chuỗi trình từ chỉ là một tập hợp các 

items. 

Ví dụ  

 

Kết quả Vòng lặp for trong Python  hoàn toàn khác với vòng lặp trong C / C ++. 

vòng lặp for trong Python tương tự như vòng lặp foreach trong C#.Trong C / C 

++, nếu bạn muốn viết for(int i = 0; i <5; i ++), thì trong Python bạn chỉ cần 

viết for i in range(0,5). Vòng lặp for đơn giản hơn, biểu cảm hơn và ít bị lỗi 

hơn trong Python. 
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c. Lệnh While 

Trong Python: Câu lệnh while cho phép liên tục thực thi một khối các câu lệnh 

miễn là điều kiện là đúng. Một câu lệnh while là một ví dụ về cái được gọi là 

câu lệnh lặp. Một câu lệnh while có thể có một mệnh đề khác tùy chọn. 

Ví dụ nhập vào một số nguyên sao cho thỏa mãn các điều kiện cho trước, sau 

khi thỏa mãn một khối các lệnh thì in ra kết quả “Hoàn thành”. 
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Kết quả : 

 

 
 

7. Sử Dụng Hàm Trong Python 

a. Hàm (Function)  

Là những phần tái sử dụng của chương trình. Chúng cho phép đặt tên cho một 

khối các câu lệnh, cho phép chạy khối đó bằng cách sử dụng tên được chỉ định 

ở bất kỳ đâu trong chương trình với số lần không hạn chế. Điều này được gọi là 

gọi hàm. Các Hàm được xác định bằng cách sử dụng từ khóa “def“. Sau khi từ 

khóa này xuất hiện một tên định danh cho hàm, theo sau là một cặp dấu ngoặc 

đơn có thể kèm theo một số tên của các biến và bởi dấu hai chấm cuối cùng kết 

thúc dòng. Tiếp theo sau là khối các câu lệnh của Hàm.  

Một ví dụ về hàm đơn giản: 
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Kết quả : 

 

b. Các thông số của Hàm (Function Parameters) 

Một hàm có thể lấy tham số, là các giá trị bạn cung cấp cho hàm để hàm có thể 

sử dụng các giá trị đó cho một mục đích cụ thể. Các tham số này giống như các 

biến ngoại, trừ các giá trị của các biến này được xác định khi chúng ta gọi hàm 

và đã được gán các giá trị khi hàm chạy. 

Các tham số được chỉ định trong cặp dấu ngoặc trong khai báo hàm, được phân 

tách bằng dấu phẩy. Khi chúng ta gọi hàm, chúng ta cung cấp các giá trị theo 

cùng một cách. Lưu ý thuật ngữ được sử dụng – các tên được đưa ra trong định 

nghĩa hàm được gọi là tham số trong khi các giá trị bạn cung cấp trong lệnh gọi 

hàm được gọi là đối số. 

Ví dụ : 
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Kết quả:  

 

 
 

c. Câu lệnh return trong Python 

Lệnh return thường được dùng để thoát hàm và trở về nơi mà tại đó hàm được 

gọi. Lệnh này có thể chứa biểu thức được tính toán và giá trị trả về. Nếu không 

có biểu thức nào trong câu lệnh hoặc không có lệnh return trong hàm thì hàm sẽ 

trả về None. Lệnh return dùng để trả về một giá trị (hoặc một biểu thức), hoặc 

đơn giản là trả về "không gì cả". Khi lệnh return được thực thi, hàm sẽ kết thúc. 

return là lệnh không bắt buộc phải có trong thân hàm. 

 

Cú pháp : return [danh_sach_bieu_thuc] 
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Ví dụ về lệnh return so sánh hai số x,y và tìm số lớn nhất. nếu x=y thì trả về kết 

quả hai số bằng nhau. Nếu x > y thì in ra x và ngược lại. 

 

 

 

Kết quả đầu ra: in ra giá trị lớn nhất trong hai số cho trước 

 

 

 

d. DocStrings trong Python 

Chuỗi đầu tiên ngay sau tiêu đề hàm được gọi là docstring (documentation 

string), nó được dùng để giải thích chức năng cho hàm. Mặc dù docstring là 

không bắt buộc, nhưng việc  giải thích ngắn gọn về chức năng của hàm sẽ giúp 

người dùng sau khi gọi hàm có thể hiểu ngay hàm sẽ làm gì mà không cần phải 

tìm lại định nghĩa hàm để xem xét.  

Việc thêm tài liệu cho code giúp sau khi quay trở lại có thể nhớ được chi tiết, rõ 

ràng đoạn code đã viết trước đó mà không có sai sót gì. 
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Python có một tính năng tiện lợi gọi là chuỗi tài liệu , thường được gọi bằng tên 

ngắn hơn của nó docstrings . DocStrings là một công cụ quan trọng mà bạn 

nên sử dụng vì nó giúp ghi lại chương trình tốt hơn và dễ hiểu hơn. Chúng ta 

thậm chí có thể in hoặc sử dụng các chuỗi này trong các hàm. 

Ví dụ về hàm DocStrings trong Python 

Cho hai số nguyên x,y tìm số lớn hơn . nếu : x lớn hơn y thì in ra “x is 

maxium”. và ngược lại nếu y lớn hơn y thì in ra “y is maxium” và kết thúc. 

 

 

 

Kết quả:  in ra giá trị lớn nhất (y=5 , y >3) suy ra y is maxium 
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CHƯƠNG II 

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI DJANGO 

 

Giới thiệu về web framework django  

Django là một web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng 

ngôn ngữ Python. Nó là một framework với đầy đủ các thư viện, module hỗ trợ 

các web-developer. Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các 

website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có 

thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy”, tính năng phát triển nhanh, không làm lại 

những gì đã làm. 

Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy”, 

tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Django được thiết kế 

với triết lý làm sao để các lập trình viên đưa các ý tưởng trở thành một sản 

phẩm nhanh nhất có thể. Với sự kết hợp hoàn hảo đó chúng ta hoàn toàn có thể 

xây dựng một website bán hàng hay quản lý hàng hóa với độ chi tiết và chính 

xác cao. 

Một số ưu điểm khi dùng Django là : 

 Nhanh: Django được thiết kế với triết lý làm sao để các lập trình 

viên đưa các ý tưởng trở thành một sản phẩm nhanh nhất có thể. 

 Có đầy đủ các thư viện/module cần thiết: Django có sẵn các thư 

viện về user authentication, content admin, site maps… 

 Đảm bảo về tính bảo mật: Không còn các nỗi lo về các lỗi bảo mật 

thông thường. Django cũng cung cấp cả phương pháp để lưu mật 

khẩu an toàn . 

 Khả năng mở rộng tốt: Django có thể đáp ứng lượng traffic lớn. 

 

1. Cài đặt django 

Django là framework giúp cho việc xây dựng các website và phát triển 

ứng dụng web một cách dễ dàng nhanh chóng hơn, và ít code hơn. Đầu tiên 

chúng ta truy cập vào trang chủ của django 

https://www.djangoproject.com/download/ để  
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tìm hiểu và download. Đầu tiên cần tải pip về để cài đặt Django. Chúng ta tải 

pips tại https://pip.pypa.io. Tiến hành download file get-pip.py về. 

Tiếp theo chúng ta bật cửa sổ  CMD lên và chạy file get-pip.py..  

 

 

                                         Hình 1.1 Cài đặt pip 

 

Sau khi cài xong pips ta tiến hành download Django bằng cách gõ câu lệnh: 

“ pip install Django” để cài đặt django. 
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2. Tạo project 

Bật của sổ CMD trên máy tính và gõ lệnh django-admin startproject mysite 

Trong đó django-admin startproject là lệnh để tạo project , mysite là tên của 

project 

Chúng ta cũng có thể sử dụng môi trường lập trình PyCharm để làm việc .Sau 

khi đã cài đặt được django trên máy tính, trong cửa sổ terminal của PyCharm 

chúng ta sẽ tiến hành tạo project bằng lệnh “django-admin startproject 

mysite”. 

 

Hình 2.1 Tạo project 

 

Lệnh startproject sẽ tạo một thư mục có tên là mysite, cấu trúc bên trong thư 

mục sẽ gồm các file , mỗi file sẽ để làm một số công việc khác nhau như chạy 

server hay cài đặt cấu hình server. 

 

Hình 2.2 Cấu trúc project 

3. Chạy server 
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Sử dụng môi trường lập trình pycharm.Trong của sổ terminal chúng ta chạy 

sever bằng file manage.py với tham số là runserver. 

Chúng ta chuyển đến thư mục có chứa file manage.py (hoặc dùng lệnh cd [địa 

chỉ thư mục ] và gõ lệnh: 

“python manage.py runserver”  để chạy server. 

 

 

Sau đó chúng ta truy cập vào đường dẫn http://127.0.0.1.8000/  hoặc 

 http://localhost:8000/ để xem chúng ta đã chạy server thành công chưa. 

 

 

Hình 3.1Chạy server  

4. Tạo Web App 

http://127.0.0.1.8000/
http://localhost:8000/


Đồ Án Tốt Nghiệp Đại Học- Nguyễn Đại Cường- CT1901C                                      28 |  
 

Web App là một project bao gồm nhiều app, trong đó mỗi app thực hiện một 

công việc riêng biệt và thư mục này chứa các file chuẩn của một ứng dụng web 

Django. 

Tạo web app bằng lệnh “python manage.py startapp polls”   

Trong đó “python manage.py startapp” là lệnh để tạp web app. “polls” là tên 

app. Một thư mục với tên polls sẽ được tạo ra và có cấu trúc như sau: 

myproject\mysite\polls  

 
Hình 4.1 Cấu trúc App 

5. Model 

Model là phần ánh xạ giữa CSDL và python để python lấy được  CSDL thông 

qua model. 

 
Hình 5.1 Ví dụ  CSDL 

Chúng ta tiến hành xây dựng một mô hình thăm dò ý kiến đơn giản có 2 trường 

là Question(câu hỏi) và Choice (lựa chọn) dựa trên mô hình CSDL hình 5.1. 
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Trong file models.py ta viết lệnh để xây dựng một mô hình thăm dò ý kiến đơn 

giản với 2 class question và choice 

Với trường Question có kiểu mà text với 200 kí tự và thêm định dang thời gian 

 Choice câu trả lời có kiểu text và có thể tích vào câu trả lời để bình chọn (vote). 

myproject\mysite\models.py 

 

Sau đó ta cấu hình trong file url.py của app polls để hiển thị view thăm dò ý 

kiến (list) chạy với đường dẫn là http://localhost:8000/polls/list. 

Polls/urls.py 

 

 

http://localhost:8000/polls/list
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Truy cập đường dẫn http://localhost:8000/polls/list và bình chọn cho các câu 

hỏi. kết quả bình chọn sẽ được gửi lên và lưu lại. 

 

Đây là một ví dụ đơn giản về 1 cuộc thăm dò ý kiến với câu hỏi là “bạn thích 

màu gì” nếu thích màu đỏ thì tích vào ô màu đỏ và gửi, nếu thích màu xanh thì 

tích vào màu xanh và gửi, kết quả sẽ được gửi lên trên server và sẽ hiển thị bình 

chọn (VOTE) xem kết quả mà chúng ta vừa chọn. 

Sau mỗi lần ấn gửi chúng ta có thể xem được số lượng bình chọn của kết quả là 

bao nhiêu và thực hiện vòng lặp vote tiếp hoặc kết thúc. 

 
 

http://localhost:8000/polls/list
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6. Hệ thống admin 

Khi viết một ứng dụng nào đó, chẳng hạn như website bán hàng, blog, web tin 

tức, diễn đàn…v.v. ngoài các trang hiển thị thông tin thì chúng ta còn phải xây 

dựng một trang nữa là trang admin để quản lí mọi thứ, trong đó lại bao gồm 

nhiều trang nhỏ hơn như thêm, sửa, xóa bài viết, cài đặt trang web.Và Django 

cung cấp sẵn một trang admin cho riêng chúng ta bằng cách truy cập vào đường 

dẫn http://localhost:8000/admin 

 

Hình 6.1 Giao diện admin 

 

 

 

Tại trang admin chúng ta có thể thao tác với 2 bảng là User và Group. Ta sẽ 

thêm hai bảng Question và Choice (đã làm ở phần 5) mà chúng ta đã tạo .lí do 

hai bảng đó chưa được hiển thị ở đây là vì chúng ta chưa đăng ký các bảng đó 

với trang admin của django nên chỉ hiển thị mặc định có hai bảng user và group. 

http://localhost:8000/admin
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Để đăng kí các bảng (hay các mô hình) với trang admin thì chúng ta cần dùng 

phương thúc admin.site.register() trong file admin.py mà Django đã tạo cho 

chúng ta 

 

  

Sau khi đã đăng kí xong thì 2 bảng Question và Choice sẽ hiện ra trong giao 

diện admin.  

Giao diện admin mặc định của Django rất đơn giản, bạn có thể thực hiện thêm, 

sửa, xóa hoặc phân quyền hạn cho các user một cách dễ dàng. 

 

. 

Nếu chúng ta có tài khoản admin của django thì chúng ta có thể được quyền 

thêm, xóa người dừng, phân quyền người dùng cho các tài khoản. 
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Hình 6.2 Giao diện người dùng của Django 

 

 

 

Hình 6.3 Bảng chia quyền cho user của Django 

Với quyền hạn admin chúng ta có thể cấp phép, phân quyền cho những user 

trong quyền hạn nhất định. Như ở đây chúng ta chỉ cho người dùng có quyền 

được xem câu hỏi và câu trả lời của cuộc thăm dò ý kiến, tức là người dùng này 

không được quyền bình chọn cũng như thêm sửa xóa . 

7. View và templates  

a. View  

Trong Django thì một View là một hàm / phương thức làm một công việc cụ 

thể nào đó, một view thường đi kèm với một Template.  



Đồ Án Tốt Nghiệp Đại Học- Nguyễn Đại Cường- CT1901C                                      34 |  
 

Trong ứng dựng polls mà chúng ta đã tạo ở trên, chúng ta sẽ xây dựng các view 

sau:  

 Index – Hiển thị các câu hỏi mới. 

 

 Detail – Hiển thị một câu hỏi nhất định nào đó và đưa các câu trả lời 

để người dùng chọn. 

 

 Result – Hiển thị kết quả bầu chọn của người dùng. 

 

 Vote  – Xử lý việc trả lời của người dùng. 

 

Trong Django, một trang web được tạo ra bởi các hàm View, Django sẽ chọn 

View nào tùy thuộc vào URL mà chúng ta đã thiết lập. Có thể bạn đã từng thấy 

những đường dẫn URL nhìn rất “không đẹp mắt” như : 

“ME2/Sites/dirmod.asp?sid=&type=gen&mod=Core+Pages&gid=A6CD4967

199A42D9B65B1B” do website tự tạo ra, Django cho phép chúng ta tạo những 

đường dẫn dễ nhìn hơn. Để từ một đường dẫn URL đến một View thì Django sử 

dụng khái niệm URLConf, đây là một module Python của Django làm nhiệm vụ 

phân tích đường dẫn và chuyển đến một hàm View nhất định. 

Chúng ta sẽ viết thêm một số hàm View trong file views.py 

“polls/views.py” 

 
 
 

Tiếp theo chúng ta tạo thêm các url dẫn đến từng view này ở trong file urls.py 
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 “polls/urls.py” 

 
 

Khi gõ địa chỉ lên thanh URL của trình duyệt, Django sẽ đọc biến urlpatterns 

trong file mysite.urls vì mặc định file này được trỏ tới trong biến 

ROOT_URLCONF trong file mysite/settings.py, các đối tượng url sẽ được đọc 

dần dần từ trên xuống dưới cho đến khi có một đường dẫn vừa khít với URL mà 

bạn nhập vào. 

 

b.Templates 

Templates là một layout được thiết kế các khung web có sẵn, ta chỉ cần thêm 

nội dung chính của nó vào, và nhờ các template ta mới tiết kiệm thời gian trong 

việc phát triển website.  

Trình duyệt chỉ hiểu code HTML chứ không hiểu code Python, để có thể sử 

dụng code Python thì Django cung cấp cho chúng ta các thẻ template, thẻ 

template bắt đầu và kết thúc bằng cặp kí tự {% %} hoặc {{ }},  

Các câu lệnh Python nằm trong cặp dấu {% %}, còn các biến thì nằm trong 

cặp {{ }}.  

Ngôn ngữ Template của Django được thiết kế với mục đích chính là hỗ trợ 

những người đã từng làm việc với HTML, do đó nếu đã từng học HTML thì sẽ 

không quá khó khăn để làm quen với Template. 

Ở đây trong file base.html (Hình 7.1) được dùng để hiển thị những phần ’tĩnh’. 

Một templates đơn giản để hiển thị dòng chữ “chào mừng đến với website’…. 
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“Polls/base.html” 

 
Hình 7.1 cấu trúc template 

File index.html được kế thừa (extends) từ base.html để hiển thị các nội 

dung(phần động) mà chúng ta muốn hiển thị lên cũng như tương tác với nó. 

 
Hình 7.2 Lệnh kế thừa 
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Sau đó chúng ta truy cập vào đường dẫn http://localhost:8000/polls/ để xem kết 

quả cho templates chúng ta vừa viết. 

 

Nếu đã từng làm việc với các ngôn ngữ như Javascript, PHP, JSP… hay các 

ngôn ngữ có thể trộn chung với code HTML thì cũng nên phân biệt là Template 

của Django không giống các ngôn ngữ đó. Các ngôn ngữ như Javascript, PHP… 

là ngôn ngữ lập trình, dùng để thực hiện các công việc mang tính logic, còn 

HTML chỉ là ngôn ngữ đánh dấu, tức là chỉ dùng để hiển thị giao diện chứ 

không mang nặng phần tính toán, Template cũng vậy, đây chỉ là ngôn ngữ hỗ 

trợ hiển thị giao diện. 

c. Đặt namespace cho URL 

Khi dùng đến URL động thì lại phát sinh một vấn đề nữa, mặc định thì Django 

tự động tìm các file template bên trong thư mục template, vậy thì giả sử khi 

chúng ta có thêm nhiều ứng dụng khác ngoài polls, chẳng hạn như một ứng 

dụng blog, trong đó cũng có hàm view detail(), và hàm view này cũng sử dụng 

một template tên là detail.html, vậy thì khi đó Django sẽ gắn template của ứng 

dụng polls vào view detail() của ứng dụng blog,  như thế sẽ báo lỗi vì ứng 

dụng blog sẽ không có các biến giống như polls. 

http://localhost:8000/polls/
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Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ đặt namespace cho các biến url, chúng 

cũng giống như một cách gộp nhóm những thứ giống nhau lại với nhau. Để đặt 

tên namespace cho các đối tượng url thì chúng ta chỉ cần đặt giá trị cho biến 

app_name trong file urls.py là được .                           

“polls/urls.py” 

 

 

Trong file template, ví dụ như detail_question.html thì chúng ta chỉ cần viết đủ 

tên <namespace>:<tên biến url> là được, ở đây url có tên là vote thì chỉ cần viết 

đầy đủ là polls:vote.. 

“polls/templates/polls/detail_question.html” 
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8. Upload file  

Upload file là  thực hiện chức năng đăng tải lên thư mục gốc của server. 

Các hàm view mà chúng ta đã viết đều nhận một tham số đầu vào là một đối 

tượng HttpRequest, đối tượng này lưu trữ những thông tin về dữ liệu được gửi 

từ người dùng lên server, ví dụ như khi bạn nhập localhost:8000/ thì trình duyệt 

sẽ tạo một đối tượng lưu trữ những thông tin chẳng hạn như phương thức gửi 

lên, địa chỉ ip, url, ngày giờ gửi… rồi nén tất cả những thông tin đó lại và gửi 

đến server của chúng ta qua giao thức HTTP. Khi dữ liệu được gửi đến, server 

Django sẽ tạo một đối tượng thuộc lớp HttpRequest và đưa những thông tin 

được gửi đến vào đối tượng này rồi truyền vào làm tham số cho hàm view 

tương ứng, trong hàm view đó chúng ta có thể lấy các thông tin từ đối 

tượng HttpRequest này để xử lý. Bên trong lớp HttpRequest có một thuộc tính 

tên là FILES, thuộc tính này lưu trữ những thông tin về file được gửi lên để 

chúng ta xử lý. 

Khi submit file lên server, data file sẽ nằm trong request.FILES. Điều bắt buộc 

cho HTML form phải có thuộc tính enctype="multipart/form-data" nếu 

không request.FILES sẽ trống. 

Form cần được submit với POST method. 

 

Django có các loại mẫu thích hợp để sử lý upload files: FileField và ImageField 

Các loại file được upload FileField or ImageField sẽ không được lưu trữ trong 

database nhưng sẽ được lưu trữ ở fileSystem. 

 

FileField vàImageField được tạo như String field trong database( thông thường 

là varchar ), mục đích để ánh xạ tới file thực tế. 

a. Tạo form upload 

Đầu tiên ta tạo một form để upload file ,chúng ta tạo một app mới với tên 

là file_uploader bằng lệnh : python manage.py startapp file_uploader” 

App này nhằm mục đích giúp chúng ta tải file lên server và lưu trữ ở fileSystem 

Sau đó khai báo app file_uploader trong phần install app ở file setting.py. 
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Hình 8.1 Khai báo App 

 

b. Tạo templates và file template 

Tạo một file html và đặt tên là fileUploadrTemplate sau đó tạo thư mục 

templates và file template: Để gửi file lên thì trong thẻ <form> chúng ta phải 

khai báo thuộc tính enctype=”multipart/form-data”. 

“file_uploader/templates/fileUploaderTemplate.html” 

 

 

Hình 8.2 Khai báo thuộc tính  

Sau khi đã có template và form để hiển thị thì chúng ta tiến hành tạo view để kết 

nối chúng với nhau. Chúng ta viết hàm fileUploaderView() và hàm xử lý việc 

ghi file là upload(). 

If  form.is_valid(): Phương thức is_valid() có trong lớp  django.forms.Form sẽ 

kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được gửi lên. Mục đích chính của lớp Form 

trong Django chính là hỗ trợ chúng ta kiểm tra sự đúng đắn của dữ liệu được 

gửi lên. Ở đây phương thức is_valid() chỉ có chức năng đơn giản là kiểm tra 

xem ô text title có dữ liệu hay không vì mặc định các field của Form trong 

Django bắt buộc phải có dữ liệu mới được nhận. 
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“file_uploader/views.py” 

 
Hình 8.3 Kiểm tra tính hợp lệ 

Cuối cùng chúng ta định nghĩa các url, tạo url trỏ tới hàm view trong app. 

 

“file_uploader/urls.py” 
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Bây giờ chúng ta có thể chạy server và truy cập 

url “http://localhost:8000/file-upload” để thực hiện upload file. 

 

 

Hình 8.4 Giao diện upload file. 

9. Form trong django 

 a. Form sử dụng model 

Trong HTML thì form là một tập các thẻ element nằm giữa cặp thẻ     

<form>...</form> cho phép người dùng thực hiện một công việc nào đó, sau đó 

gửi dữ liệu lên server rồi trả về câu trả lời. Hầu hết HTML chỉ hỗ trợ các thẻ 

element cơ bản như text, checkbox… muốn hiển thị các element cao cấp hơn 

như DateTimePicker (chọn ngày tháng), Slider (thanh trượt)… phải dùng đến 

các ngôn ngữ hỗ trợ thêm khác như Javascript, CSS… Hoặc có thể dùng lớp 

Form có sẵn của Django, Django cung cấp lớp Form hỗ trợ tạo form một cách 

nhanh chóng và dễ dàng.  

Dùng form để nhập dữ liệu sau đó đổ dữ liệu vào trong model thế nên dùng 

model form sẽ tiết kiệm thời gian hơn.ở đây chúng ta sẽ làm riêng 1 project để 

làm về form , cụ thể ở đây chúng ta sẽ thiết kế form để nhập dữ liệu sau đó gửi 

lên server và lưu lại. 

Ở đây chúng ta tạo mới một project có tên djangoform để ví dụ về phần model 

form,với chức năng đơn giản nhập dữ liệu (đăng bài viết hoặc tin tức) gửi lên 

server và lưu lại.. Trong project chúng ta tạo thêm một app có tên là “news” 

bằng lệnh  python manage.py startapp news 

 

http://localhost:8000/file-upload
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Hình 9.1 Tạo project 

 

Sau đó chúng ta thêm app “news” vừa tạo vào phần install app ở trong file 

settings.py. 

 “demoform/settings.py” 

 

 

 

Trong mỗi app có những phần gọi là router, nó sẽ định tuyến từng đường link ở 

trong từng app nên ta sẽ tạo một file.py trong app news có tên là “urls” và 

import vào file views.  
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“new/urls.py” 

 
Hình 9.2 Import app định tuyến. 

Trước khi làm form thì trong models.py ta tạo một class tên là “Post” để định 

nghĩa bài viết gồm có: 

title : là tiêu đề của bài viết với tối đa là 255 kí tự và nó không được rỗng. 

content : chính là phần nội dung của bài viết với 1000 kí tự và cũng không 

được trống. 

time_create : thời gian khởi tạo với định dạng chính là giờ hiện tại mà chúng ta 

thêm bài viên vào(default=timezone.datetime.now()).  

“news/models.py” 

 

Hình 9.3 Tạo class. 

Sau đó chúng ta tạo một file có tên là forms.py để nhập dữ liệu cho class vừa 

tạo và post nó lên và lưu vào trong database.Thêm các trường để hiển thị ra bên 

ngoài forms (tiêu đề bài viết, nội dung, thời gian khởi tạo).  
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                                   Hình 9.4 Tạo form nhập dữ liệu. 

Sau đó chúng ta tạo một tempaltes có tên “news” với một file add_news.html 

để in ra một số thứ như nội dung, tiêu đề, thời gian và một nút submit. 

“news/templates/news/add_news.html” 

 
Kết quả sau khi truy cập vào đường dẫn http://localhost:8000/news/add/  đã khai 

báo ở trong file url.py 

 

http://localhost:8000/news/add/
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Đây chính là một form đơn giản để nhập và gửi dữ liệu lên tren server. Và để 

xem bài viết đã được thêm vào hay chưa ,chúng ta hãy truy cập tài khoản admin 

(chúng ta sẽ tạo một tài khoản admin bằng lệnh :python manage.py 

createsupperuser [tên tài khoản,mật khẩu,enaill]  

Createsupperuser là lệnh để tạo một tài khoản admin (supperuser) với đầy đủ 

các quyền hạn. 

Sau khi đăng nhập vào trang admin thì ở đây bài viết đã được hiển thị trong 

server và với tài khoản admin của django chúng ta có thể thêm , sửa, xóa bài 

viết ngay tại trang admin của django.  
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Và bài viết đã được hiển thị trong phần admin của django. Như vậy chỉ cần 

chún ta thêm bài viết hay nội dung ở trên đường dẫn dẫn 

http://localhost:8000/news/add/ thì sẽ tự động được thêm trên trang admin. 

b. Form không sử dụng model 

Ví dụ : tạo một form đơn giản để gửi email (sendemail) bao gồm : 

- Tiêu đề  

- Nội dung 

- Tên email 

- Một nút submit 

Tạo một class “SendEmaill” với các trường tiêu đề,tên email, nội dung email 

sử dụng hàm EmailField. 

“EmailField” để phân biệt xem đấy có phải là định dạng mặc định của một 

email hay không. 

 

                                      Hình 9.5 Tạo form gửi email. 

Sau đó tạo một views có tên là “email_view” 

 
 

 

Và một templates có tên là “email.html” 

http://localhost:8000/news/add/
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Sau đó thêm vào đường dẫn trong file urls.py với tên truy cập là: name =email. 

“Django/demoform/news/urls.py” 

 
 

Cuối cùng runserver bằng lệnh “python manage.py runserver” và xem kết 

quả: 

 Truy cập vào: “http://localhost:8000/news/email/” 

Với trường “title’ và “content” là dạng input nhập vào dữ liệu nhưng trường 

“Email”  ở đây chúng ta đã cho nó với định dạng “EmailField” tức là chúng 

http://localhost:8000/news/email/
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ta phải nhập đúng định dạng của một email (ví dụ : abc@gmail.com) nếu không 

nó sẽ báo lỗi. dưới đây là 2 trường hợp hiển thị đúng và sai định dnagj của một 

email 

Hiển thị đúng định dạng. 

 

 

Lỗi sai định dạng email :ở đây hệ thống  thông báo lỗi là bị thiếu “@”, không 

giống định dạng của một email. 

 
 

Ở trong file urls.py chúng ta sẽ tạo thêm một view hiển thị nội dung chúng ta 

vừa gửi lên với tên là process ( xử lí ). 
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Và tạo luôn một templates để hiển thị views chúng ta vừa tạo và đặt tên là 

print_email.html. và chúng ta thiết kế để hiển thị dưới dạng bảng (table). 

news/print_email.html”. 

 

Và truy cập lại vào http://localhost:8000/news/email/ Kết quả là sẽ hiển thị 

những nội dung chúng ta vừa nhập và in ra..

 
                                      

http://localhost:8000/news/email/
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10. Hệ thống user trong Django 

User là gì? 

  User ở trong hệ thống mặc định của django là một bảng gồm các user 

chung với nhau. Admin thì cũng là một user và những tài khoản khác cũng là 

một user và sự khác nhau ở đây chính là sự phân quyền. 

 Chẳng hạn user1 là quản lý thì có thể quản lý các nhân viên (user2, 

user3, user4..) và phân cho những user khác những quyền hạn nhất định có thể 

giống hoặc khác nhau và cũng có thể thu hồi lại, và ở đây chúng ta sẽ làm rõ sự 

phân quyền ấy là như thế nào. 

a. Ví dụ về phân quyền user 

Chúng ta  tạo một project để ví dụ user model và đặt tên project là 

“LoginDemo”.  

Sau đó sẽ tạo thêm project tên là “Authen” bằng lệnh “django-admin 

startproject Authen”. 

Trong “Authen” chúng ta tạo thêm một app có tên là “Login” bằng lệnh 

“python manage.py startapp Login”. 

 

 

Trong file views.py cấu hình đơn giản để hiển thị view với dòng chữ xin chào. 

 Tiếp theo cấu hình đường link với tên truy cập là login (name=login) 

“LoginDemo/Login/views.py” 
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“LoginDemo/Login/urls” 

 

 

Hình 10.1 Cấu hình tên truy cập 

Tiếp theo chúng ta import thêm một hàm để xác thực người dùng là hàm 

authenticate.  

 “from django.contrib.auth import authenticate”. 

Tạo một tài khoản admin bằng lệnh “python manage.py createsuperuser [...]” 

Ở đây chúng a sẽ thiết kế một form đăng nhập đơn giản để trả về kết quả nếu đã 

là user thì báo về đăng nhập thành công, ngược lại thì trả về kết quả đăng 

nhập thất bại. 

“Logindemo/Login/views.py” 
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Hình 10.2 Form trả kết quả đăng nhập 

Tiếp theo tạo một file template tên là “login.html” để hiển thị thông tin đăng 

nhập 

. 

Cuối cùng truy cập vào “http://localhost:8000/login/” bẳng tài khoản admin 

chúng ta đã tạo sẵn. 

 

http://localhost:8000/login/
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Hình 10.3 Đăng nhập 

Nếu đăng nhập đúng với tk admin thì sẽ hiển thị đăng nhập thành công và 

ngược lại sẽ báo đăng nhập thất bại (không phải là một user trong hệ thống). 

 

 

b. Phân quyền view (decorator) 

Ví dụ ta có một vài sản phẩm mới ra mắt mà không muốn người ngoài biết được 

thì bắt buộc ta phải có một “hàng rào”, và ở đây ta sẽ làm một ví dụ bắt buộc 

phải đăng nhập thì  mới được xem thông tin của một view đã thiết lập “hàng 

rào”. 

Trong file views.py tạo một view có tên là “view_product” và sẽ thiết lập 

“hàng rào” sao cho chỉ khi đăng nhập mới có thể xem được view này bằng hàm 

decorator. 

Login/views.py” 
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Trước tiên trong file views.py ta import vào một “decorators”. 

Hàm “@decorators.login_required(login_url='/login/')” giúp ta thực hiện 

hành động bắt buộc phải đăng nhập(login) thì mới được xem view. 

 

“from django.contrib.auth import decorators” 

 

Cuối cùng trong file url.py chỉ cần khai báo nó với tên “view-pro” để chạy với 

đường dẫn “http://localhost:8000/view-pro/”. 

 

http://localhost:8000/view-pro/
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Hình 10.4 Khai báo đường dẫn 

 

Sau khi truy cập http://localhost:8000/view-pro/ đã hiển thị giao diện đăng  

nhập.  

Bởi vì chưa đăng nhập nên ở đây chưa hiển thị thông tin của view_product. Và 

chúng ta hãy đăng nhập bằng tài khoản của django admin. 

 

 

 
 

 

http://localhost:8000/view-pro/
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Sau khi đăng nhập đã hiện thông tin của “view_product”. Vậy là chúng ta đã 

thực hiện xong việc phân quyền với quyền chỉ được xem khi đăng nhập bằng 

“@decorators.login_required(login_url='/login/')”.  

 

11. Custom user model trong Django  

 
Phần user của django khá là đơn giản và nó chỉ có một vài thuộc tính cơ bản 

như first name, last name , địa chỉ email… mà trong thực tế chúng ta có thể cần 

yêu cầu cao hơn một chút như tuổi, giới tính và địa chỉ…  

 

 

Để thêm các trường, thuộc tính mới trong user thì đầu tiên trong file model.py 

chúng ta cần phải import vào AbstractUser 

“AbstractUser” là một class cơ sở để chúng ta có thể kế thừa và định nghĩa 

thêm một số các thuộc tính của user. 

 

Tiếp theo chúng ta tạo thêm một class và đặt tên là “Myuser” kế thừa từ 

“AbstractUser”. Sau đó chúng ta thêm một số thuộc tính như là tuổi(age), giới 

tính(sex) và địa chỉ(address).Trong file models.py giới tính sẽ được để theo 

kiểu choice (lựa chọn) để có thể chọn giới tính là nam hoặc nữ hay là không xác 

định. 

 

models.py” 
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Tiếp theo trong file admin.py đăng kí view Myuser để hiển thị trong giao diện 

quản trị ,sau đó Import “MyUser” và dùng “admin.site.register(MyUser)” để 

đăng kí user. 

 

admin.py”. 

 

 

Sau đó chỉ việc chạy server (python manage.py runserver) , truy cập vào địa 

trang admin và vào phần user để kiểm tra thuộc tính đã được thêm hay chưa. 

Và ở trong phần user đã có thêm các thuộc tính như tuổi, giới tính và địa chỉ rồi. 



Đồ Án Tốt Nghiệp Đại Học- Nguyễn Đại Cường- CT1901C                                      59 |  
 

 

 

 

 

 

12. Tùy chỉnh giao diện admin (admin custom admin site django) 
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Là thay đổi giao diện của trang admin ví dụ như thay đổi màu sắc hay từ tiếng 

anh thành tiếng việt cũng như bố cục của trang admin nhằm giúp trở nên đẹp 

mắt và thuận tiện hơn. 

Đầu tiên chúng ta thêm dòng lệnh  

“STATICFILES_DIRS=[ 

                   os.path.join(BASE_DIR, "static"), ]” 

vào trong file “setting.py”. 

 

         

Hình 12.1 Thêm static 

 

sau đó chúng ta chạy câu lệnh “python manage.py collectstatic” để lấy 119 

file để có thể thay đổi giao diện admin 

 

 

 

tiếp theo chúng ta truy cập vào trang admin và dùng cách ấn “F12” có thể chỉnh 

sửa màu sắc đơn giản. 
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                                        Hình 12.2 Thay đổi màu giao diện 
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Ngoài ra chúng ta cũng có thể chỉnh sửa giao diện login admin bằng cách vào 

file  “login.html”  để thay đổi cũng như việt hóa một số thứ trong giao diện 

admin login. 

login.html”. 

 

Thường thì giao diện của django sẽ sử dụng ngôn ngữ là tiếng anh. Chúng ta sẽ 

việt hóa bằng cách thay đổi một số nội dung ở trong file login.html. 

Trong file login.html , thay đổi nội dung của thẻ user name và thẻ pass word để 

hiện thị tiếng việt. 
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Truy cập   username và password đã được thay đổi, http://localhost:8000/admin

ta cũng có thể làm điều tương tự với các thành phần khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8000/admin
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Chương III 

XÂY DỰNG KHUNG WEB SITE BÁN HÀNG 

 

Giới thiệu 

Đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cửa hàng hay cá nhân, dù đã và đang 

kinh doanh online, hay bắt đầu kinh doanh online thì đều hiểu rằng một trang 

website bán hàng chuyên nghiệp có tầm quan trọng như thế nào trong việc 

quyết định đến hiệu quả kinh doanh online.  

Những lưu ý khi thiết kế website bán hàng  :  

- Giao diện website phải phù hợp với mặt hàng kinh doanh, đây là điều 

hết sức quan trọng, vì mỗi một mặt hàng kinh doanh sẽ có giao diện riêng, tuy 

rằng cùng là website bán hàng, nhưng không phải mặt hàng nào cũng sử dụng 

giao diện lung tung được, ví dụ như bạn bán mỹ phẩm, không thể nào bạn lại đi 

sử dụng giao diện của bán hàng thiết bị điện tử được.Giao diện website rất quan 

trọng, vì khi khách hàng của bạn vừa truy cập vào trang website bán hàng của 

bạn, họ sẽ không đi sâu vào bên trong ngay, hay sử dụng những tính năng trên 

đó ngay, mà sẽ nhìn ngay ngoài trang chủ trước. Đối với những trang website 

bán hàng, bạn nên thiết kế website với giao diện 1100px, 1200px, hoặc full màn 

hình, vì đây là những kích thước giúp website của bạn có không gian trở nên 

rộng rãi hơn cho việc trưng bày giới thiệu sản phẩm, cũng như bố trí được các 

baner sự kiện, chương trình khuyến mãi, nhưng vẫn làm nổi bật lên thứ quan 

trọng nhất đó là sản phẩm mà bạn đang kinh doanh.  

- Một trang website bán hàng muốn để lại ấn tượng đối với khách hàng 

tốt nhất bạn nên sử dụng loại hình thiết kế website chuyên nghiệp, vì lúc đó giao 

diện website của bạn sẽ được thiết kế mới hoàn toàn dựa theo thương hiệu hiện 

có của bạn như logo, dải màu thương hiệu, lĩnh vực kinh doanh... khi đó thương 

hiệu của bạn sẽ đồng nhất cả ngoài thực tế và trên website, giúp website của bạn 

để lại ấn tượng đối với khách hàng truy cập.  

- Giao diện, bố cục website phải phù hợp với đối tượng sử dụng đây là 

điều mà gần như những người lần đầu thiết kế website thường hay mắc phải 

nhất, ví dụ như nếu mặt hàng của bạn đa phần là người lớn tuổi thì bạn không 

nên thiết kế bố cục quá phức tạp sẽ khiến người dùng khó tiếp cận được sản 

phẩm mà họ  mong muốn, hay để đặt mua được sản phẩm.  
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- Chức năng website phù hợp với nhu cầu sử dụng, đối với những website 

thiết kế theo module có sẵn thông thường bạn sẽ nhận được một trang website 

với đầy đủ tính năng của một trang website bán hàng, tuy nhiên đối với website 

thiết kế chuyên nghiệp thì không như vậy, các đơn vị thiết kế website chuyên 

nghiệp sẽ xây dựng từng tính năng riêng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực sự 

của bạn 

 -  Kết nối các công cụ mạng xã hội Mạng xã hội hiện nay rất phát triển, 

đây cũng là một kênh giúp bán hàng rất hiệu quả, điều này bất cứ ai trong kinh 

doanh online đều biết đến, trước khi thiết kế website chắc hẳn bạn đã sở hữu 

cho mình fanpage bán hàng hay zalo bán hàng... vì vậy, khi thiết kế website bán 

hàng hãy lưu ý rằng website của bạn phải được kết nối với những kênh mạng xã 

hội này, vì đây là cổng để chuyển khách hàng của bạn từ mạng xã hội dần về 

website. 

Kết hớp những kiến thức đã làm đươc ở phần I và II ta sẽ tiến hành xây dựng 

một trang bán hàng đơn giản  

1. Phân tích cơ sở dữ liệu  

 

 
                         

Hình 1.1 Cơ sở dữ liệu bán hàng 
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Trong một website bán hàng thì ngoài việc có một giao diện thân thiện dễ sử 

dụng và tiếp cận tốt với mục đích của khách hàng thì ngoài ra chúng ta phải chú 

tâm đến sản phẩm mà chúng ta bán. 

 

Product trong bảng product gồm có tiêu đề sản phẩm,mô tả sản phẩm,loại sản 

phẩm, giá tiền và trạng thái. 

Variation để quản lí những sự thay đổi của sản phẩm ví dụ như giá của sản 

phẩm theo từng ngày hoặc vào nhưng ngày giảm giá. 

Cartitem là bảng giỏ hàng, một giỏ hàng có thể có nhiều hàng hóa, và một sản 

phẩm có thể được đặt bởi nhiều giỏ hàng khác nhau. 

Order lấy thông tin của khách hàng cũng như để giao hàng , trạng thái của đơn 

hàng như thế nào. 

User  hệ thống khách hàng. 

 

2. Xây dựng khung website bán hàng  

Chúng ta sẽ tạo một project tên là Shopingsite để làm ví dụ về một web bán 

hàng đơn giản dựa theo mô hình trên  

Đầu tiên chúng ta tạo các app tương ứng là những bảng trong  Hình 1.1 bằng 

lệnh : 

   django-admin starapp [tên app] 

ở đây chúng ta có 6 app : 

 Cart 

 Core 

 Order 

 Product 

 Shop 

 User  
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Hình 2.1 Tạo project bán hàng  

 

Và thêm những app vừa tạo vào phần install app trong file “setting.py” 

 

Hình  2.2 Install App 
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Tiếp theo chúng ta phải xây dựng model cho từng app mà chúng ta vừa tạo ra. 

Trong app product khai báo những class có các bảng có liên quan đến sản 

phẩm và những thành phần bên trong bảng product ở trong file model.py 

Ở đây chúng ta sẽ khai báo 3 class liên quan đến sản phẩm là:  

 category (loại sản phẩm) 

 product (sản phẩm) 

 variation (quản lí những sự biến đổi của sản phẩm )  

và định nghĩa kiểu từng thành phần,từng thuộc tính trong từng bảng trong file 

model.py. 

“product/model.py” 

 

Hình 2.3 Khai báo class 
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Tiếp theo xây dựng model trong app cart (giỏ hàng) khai báo 2 class liên quan 

đến giỏ hàng là: 

 Cart  

 CartItem  

Có trường auto_now và auto_now_add là dùng để xác thực thời gian mà 

chúng ta thêm vào giỏ hàng chính là thời điểm hiện tại và thời gian chúng ta 

update thêm giỏ hàng. 

cart/model.py 

 

                              Hình 2.4 Xây dựng model  

Tiếp theo xây dựng model người dùng (khách hàng) trong bảng user 

khai báo class CustomerUser và thêm trường địa chỉ và số điện thoại khách 

hàng. 
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Cuối cùng chúng ta cũng xây dựng model trong bảng order với những 

trường: 

 user(khách hàng) 

 cart(giỏ hàng) 

 shipping_address (địa chỉ giao hàng) 

 is_complete (đơn hàng đã được giao hay chưa). 

 

“order/model.py” 

 

 

 

Vậy là đã xong phần xây dựng model cho một website bán hàng với những gì 

cần thiết cho một web bán hàng.  
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Tiếp theo thì chúng ta cần trang trí lại trang web sao cho đẹp mắt làm hấp dẫn 

khách hàng với những thay đổi trang trí cũng như các khuyến mại hay tiện ích 

thì chúng ta sẽ thêm những template vào. 

Ta có một ví dụ với website của thế giới di động với đầy đủ những thông tin sản 

phẩm, giá, loại sản phẩm và trang trí vô cùng bắt mắt, giúp người dùng có thể 

tiếp cận nhanh chóng đến sản phẩm mà họ cần tìm chỉ qua một click chuột.  

Chúng ta cũng sẽ dùng template có sẳn để làm trang web trở lên hoàn thiện hơn. 

 

 

Hình 2.5 Ví dụ về website của thế giới di động 

 

 

Đầu tiên chúng ta chuẩn bị một template có sẵn. 

(nguồn : https://colorlib.com/wp/template/onetech/) 

https://colorlib.com/wp/template/onetech/
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                                        Hình 2.6 Download template  

Tiếp theo trong project ta tạo thêm hai folder có tên là “static” và “templates”  

để chứa những tempalte. Và copy toàn bộ file trong template đã chuẩn bị sẵn 

vào file static. 

 

Trong template mà chúng ta chuẩn bị trước có một file tên là index.html 

ta sẽ copy file đó vào trong folder temlplates của project. 

 
 

Sau đó ta tiến hành load toàn bộ static ở trong file “index.html”. 
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                                              Hình 2.7 Load static 

 

Sau khi đã hoàn thành load static xong thì chúng ta truy cập vào địa chỉ 

“http://localhost:8000/” để xem kết quả. 

Web site đã hiển thị được với một giao diện đẹp mắt hơn. Với những thông tin 

của các loại sản phẩm, giá cả và hình ảnh hiển thị tượng trưng cho sản phẩm. 

Ta đặt tên web site là Top HPU 

http://localhost:8000/
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Trang chủ của trang web. 

 

 trong trang web có nhiều hạng mục. (sản phẩm hot, bán chạy trong tuần, sản 

phẩm đang giảm giá , các chương trình khuyến mại .                         
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KẾT LUẬN 

 

 

Sau thời gian tham khảo tìm tòi và dưới sự chỉ bảo của thầy hướng dẫn về bài 

tập đồ án Tìm hiểu lập trình python và ứng dụng phát triển ứng dụng web với 

Django trong khoảng thời gian nhất định dành cho việc thực hiện đề tài, nên 

một số vấn đề vẫn chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đồ án đã đạt được một số 

kết quả: 

Những kết quả đạt được trong đồ án : 

- Tìm hiểu về ngôn ngữ python và phá triển ứng dụng web django. 

- Tìm hiểu môi trường lập trình PyCharm. 

- Tìm hiểu về cách quản lý một website bán hàng. 

- Lập trình python, khung phát triển web Django. 

- Demo một khung website bán hàng viết bằng ngôn ngữ python. 

Tuy nhiên trong quá trình làm bài vẫn còn một số điều cần bổ sung như: 

- Giao diện vẫn chưa thực sự đẹp mắt, còn thiếu sót 

- Chưa thao tác thành thục về lập trình python 

- Website bán hàng vẫn còn thiếu sót 

- Trình bày thiếu logic, cách diễn đạt còn kém. 

Em sẽ cố gắng để ngày càng hoàn thiện, trau dồi kĩ năng lập trình cũng như 

thiết kế trở nên tốt hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tài liệu tham khảo : 

  

1 Sách tự học lập trình Python căn bản-NXB Đại Học Quốc Gia HCM 

2 Sách điện tử Learn python the hard way.  

3 https://binhthanhdang.files.wordpress.com/2015/12/python-rat-la-co-ban-

vo-duy-tuan.pdf 

4 https://www.w3schools.com/ 

5 https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ 

6 http://phocode.com/python/django/django-host-website-voi-

pythonanywhere/ 

Chú thích : những từ được in đạm dùng để chỉ các thư mục, từ khóa hay các 

lệnh quan trọng 

In đậm nằm trong dấu “” là những đường dẫn của thư mục. 
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https://docs.djangoproject.com/en/3.0/
http://phocode.com/python/django/django-host-website-voi-pythonanywhere/
http://phocode.com/python/django/django-host-website-voi-pythonanywhere/

