
TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAOLẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO
MÔ HÌNH MVC + ZF2MÔ HÌNH MVC + ZF2

1



TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

Bài 1: Mô hình MVCBài 1: Mô hình MVC

1. Lịch sử MVC
2. Giới thiệu mô hình MVC2. Giới thiệu mô hình MVC
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Bài 1: Mô hình MVC

11 Lị hLị h ửử MVCMVC1. 1. LịchLịch sửsử MVCMVC
 Được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu tại phòng thí Được đưa ra bởi các nhà nghiên cứu tại phòng thí

nghiệm Xerox PARC Palo Alto, dựa trên Ngôn ngữ lập
trình Smalltalk - lập trình theo hướng đối tượng và giaop g g g
điện đồ họa GUI, công bố cuối những năm 70 đầu
những năm 80. 
ế ế ấ ề Thế hệ tiếp theo của MVC xuất hiện cùng với hệ điều

hành NeXT và các phần mềm của nó. 
Kiế t ú à à à đ hát t iể à h à thiệ Kiến trúc này ngày càng được phát triển và hoàn thiện 
nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như các giải 
pháp cho quá trình phát triển phần mềm Vì vậy sau đópháp cho quá trình phát triển phần mềm. Vì vậy sau đó, 
lần lượt các MVC framework ra đời dựa trên mô hình
MVC như: CodeIgniter, Zend…
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Bài 1: Mô hình MVC

22 GiớiGiới thiệthiệ ôô hì hhì h MVCMVC2. 2. GiớiGiới thiệuthiệu mômô hìnhhình MVCMVC
 MVC (Model View Controller): là một MVC (Model – View - Controller): là một

design pattern, theo hướng đối tượng, cho
ể ỏ ủphép developer có thể chia nhỏ code của

mình ra thành 3 phần:p
– Model: duy trì dữ liệu và các business rule
– View: hiển thị dữ liệu và các thành phần trong– View: hiển thị dữ liệu và các thành phần trong

giao diện người dùng
Controller: điều khiển các sự kiện của người– Controller: điều khiển các sự kiện của người
dùng có ảnh hưởng đến Model và View
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Bài 1: Mô hình MVC

22 GiớiGiới thiệthiệ ôô hì hhì h MVCMVC2. 2. GiớiGiới thiệuthiệu mômô hìnhhình MVCMVC
Người dùng tương tác
ằ(bằng cách click vào

link hoặc submit 
form…)

controller sẽ điều
khiển hoạt động này
và đưa ra hành động
thích hợp (thao tác
tới model và cập

hật i )
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Bài 1: Mô hình MVC

22 GiớiGiới thiệthiệ ôô hì hhì h MVCMVC2. 2. GiớiGiới thiệuthiệu mômô hìnhhình MVCMVC
 Trong đó: Trong đó: 

– Controller: có thể gửi yêu cầu đến View liên kết của
nó để thay đổi hiển thị trên View, cũng có thể gửi yêunó để thay đổi hiển thị trên View, cũng có thể gửi yêu
cầu đến model để cập nhật trạng thái của model.

– Model: thông báo đến các View và Controller có liêng
quan khi có thay đổi trạng thái. Thông báo này cho
phép các View tạo ra các hiển thị được cập nhật và
h hé á C t ll th đổi á dcho phép các Controller thay đổi các command

– View: yêu cầu Model gửi các thông tin mà nó cần để
tạo ra các hiển thị trên Viewtạo ra các hiển thị trên View.
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Bài 1: Mô hình MVC

33 ƯƯ điểđiể àà hh điểđiể ủủ ôô hì hhì h MVCMVC3. 3. ƯuƯu điểmđiểm vàvà nhượcnhược điểmđiểm củacủa mômô hìnhhình MVCMVC
 Ưu điểmƯu điểm

– Phát triển phần mềm: chuyên nghiệp hóa, có thể chia
công việc cho nhiều nhóm chuyên môn khác nhau: nhóm
thiết kế, nhóm lập trình, nhóm tổ chức database... Giúp
phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp.
Bảo trì Với các lớp đ ợc phân chia các thành phần của– Bảo trì: Với các lớp được phân chia, các thành phần của
một hệ thống dễ được thay đổi, nhưng sự thay đổi có thể
được cô lập trong từng lớp, hoặc chỉ ảnh hưởng đến lớpợ ập g g p ặ g p
ngay gần kề của nó, chứ không làm ảnh hưởng cả
chương trình.
Mở ộ Việ thê hứ ă à h từ lớ ẽ dễ– Mở rộng: Việc thêm chức năng vào cho từng lớp sẽ dễ
dàng hơn là phân chia theo cách khác.
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Bài 1: Mô hình MVC

33 ƯƯ điểđiể àà hh điểđiể ủủ ôô hì hhì h MVCMVC3. 3. ƯuƯu điểmđiểm vàvà nhượcnhược điểmđiểm củacủa mômô hìnhhình MVCMVC

 Nhược điểm Nhược điểm
– Thích hợp với dự án vừa và lớn còn đối với

ỏdự án nhỏ việc áp dụng mô hình MVC sẽ gây
cồng kềnh, tốn thời gian trong quá trình phát
ểtriển.

– Tốn thời gian trung chuyển dữ liệu giữa các
lớp

8



Bài 1: Mô hình MVC

44 LýLý dd êê làlà iệiệ thth ôô hì hhì h MVCMVC4. 4. LýLý do do nênnên làmlàm việcviệc theotheo mômô hìnhhình MVCMVC
 Vì mô hình MVC đã chia ứng dụng thành Vì mô hình MVC đã chia ứng dụng thành

M, V và C nên developer có thể tạo ra
ề ềnhiều view và nhiều cotroller cho các

model mà không phải đối mặt với việcg p
thay đổi trong thiết kế model. 
 => Giúp cho việc duy trì di chuyển và tổ => Giúp cho việc duy trì, di chuyển và tổ

chức ứng dụng dễ dàng hơn.
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Bài 1: Mô hình MVC

44 LýLý dd êê làlà iệiệ thth ôô hì hhì h MVCMVC4. 4. LýLý do do nênnên làmlàm việcviệc theotheo mômô hìnhhình MVCMVC
 Đối với những người mới thì việc xây Đối với những người mới thì việc xây

dựng ứng dụng dựa trên mô hình MVC 
phức tạp và lãng phí vì công việc này như
là xây dựng một dự án lớn, tuy nhiên “bíy g y
mật” của MVC pattern không nằm ở chỗ
viết code mà ở chỗ duy trì nóviết code mà ở chỗ duy trì nó. 
 Cho phép sửa đổi code mà không ảnh

h ở hiề đế á thà h hầ kháhưởng nhiều đến các thành phần khác. 
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Bài 1: Mô hình MVC

44 LýLý dd êê làlà iệiệ thth ôô hì hhì h MVCMVC4. 4. LýLý do do nênnên làmlàm việcviệc theotheo mômô hìnhhình MVCMVC
 Cho phép việc làm việc nhóm trở nên dễ Cho phép việc làm việc nhóm trở nên dễ

dàng hơn vì nhóm nào sẽ làm việc của
ế ủnhóm đó dựa trên thế mạnh của mình. 

– Nhóm View Team sẽ chịu trách nhiệm về việcị ệ ệ
thực hiện các View

– Nhóm Model Team sẽ lo về mặt dữ liệuNhóm Model Team sẽ lo về mặt dữ liệu
– Nhóm Controller Team sẽ có cái nhìn tổng thể

về các luồng của ứng dụng quản lý các yêuvề các luồng của ứng dụng, quản lý các yêu
cầu, làm việc với các model và lựa chọn View 
hiển thị cho khách hànghiển thị cho khách hàng.
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Bài 1: Mô hình MVC
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng 
theo mô hình MVC

1. Xây dựng Model
2. Xây dựng Controller2. Xây dựng Controller
3. Xây dựng View

ầ4. Xây dựng ứng dụng đầu tiên theo mô
hình MVC
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

MôMô hì hhì h MVCMVCMôMô hìnhhình MVCMVC
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Thường thì nên xây dựng Model trước bởi vì Model Thường thì nên xây dựng Model trước bởi vì Model 

phục vụ như là nền tảng dữ liệu cho toàn bộ ứng dụng
web; 

 Nhiều chức năng của Controller phụ thuộc vào model.
 Trong Model sẽ có các phương thức xử lý liên quan đếng p g ý q

dữ liệu: dữ liệu trực tiếp hoặc dữ liệu lấy từ CSDL
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Ví dụ: Ví dụ: 

– Ví dụ: Hiển thị sách có trong danh mục sách: dạng danh mục
sách và dạng hiển thị từng sách theo lựa chọn của người dùng.

Danh mục sách

Hiển thị chi tiết sách theo
lựa chọn của người dùng
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng Model Model 
 Phân tích yêu cầu: Phân tích yêu cầu: 

– Theo yêu cầu: các món ăn sẽ có các thông
tin: title, author, description

Xây dựng class Book để tổ chức thông tin 
này

Class này sẽ được gọi sử dụng tại model củaClass này sẽ được gọi sử dụng tại model của
ví dụ

6



Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel

class Book {

public $title;

public $author;

public $description;

public function construct($title $authorpublic function __construct($title, $author, 
$description)  

{  

$this->title = $title;

$this->author = $author;

$ h d $d$this->description = $description;

} 

}
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng Model Model 
 Phân tích yêu cầu: Phân tích yêu cầu: 

– Cần hiển thị các thông tin về sách: Xây dựng
ử ềModel là nơi xử lý thông tin về các sách

– Với yêu cầu của người dùng là hiển thị danh
sách các sách, và sau khi chọn một sách
bằng cách click vào link thì sẽ hiển thị thông
tin của sách được chọn => cần phải có hai
function: lấy danh mục sách và lấy một sách
theo tiêu đề được chọn
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

33 XâXâ dd ViVi3. 3. XâyXây dựngdựng ViewView
class bookModel {class bookModel {

public function getBookList()

{ // here goes some hardcoded values to simulate the 
databasedatabase

return array(

"Jungle Book" => new Book("Jungle Book", "R. 
Kipling", "A classic book."),

"Professional CodeIgniter" => new Book("Professional 
CodeIgniter", "Thomas Mayer", "A book about how to 
program with CodeIgniter Framework"),

"PHP for Dummies" => new Book("PHP for Dummies", 
"Some Smart Guy", "A tutorial book about propramming
language")

);

);
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
public function getBook($title)public function getBook($title)

{ // we use the previous function to get all the 
books and then we return the requested one.

// in a real life scenario this will be done 
through a db select command

$allBooks = $this->getBookList();$allBooks = $this >getBookList();

return $allBooks[$title];

}

}
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

22 XâXâ dd C t llC t ll2. 2. XâyXây dựngdựng ControllerController
 Controller được xem là “cơ bắp” của ứng Controller được xem là cơ bắp  của ứng

dụng. 
 Mọi thứ mà người dùng có thể thực hiện

trên trang web đều được thể hiện trongtrên trang web đều được thể hiện trong
Controller.
Điề khiể á kiệ ủ ời dù ó Điều khiển các sự kiện của người dùng có
ảnh hưởng đến Model và View
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

22 XâXâ dd C t llC t ll2. 2. XâyXây dựngdựng ControllerController
 Ví dụ: cũng với ví dụ trên Ví dụ: cũng với ví dụ trên

– Phân tích: Ta thấy cần phải xây dựng một
ế ể ấController  tương tác đến Model để lấy dữ liệu

theo yêu cầu và tương tác đến View hiển thị
dữ liệu có được từ Model .
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

22 XâXâ dd C t llC t ll2. 2. XâyXây dựngdựng ControllerController
class Controller {class Controller {

public $model;

public function __construct()  

{  

$this->model = new bookModel();

}} 

public function invoke()

{

if (!isset($_GET['book']))

{

// khi người dùng chưa lựa chọn thì sẽ hiển// khi người dùng chưa lựa chọn thì sẽ hiển
thị danh mục sách

$books = $this->model->getBookList();

include 'view/booklist.php';

} 13



Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

22 XâXâ dd C t llC t ll2. 2. XâyXây dựngdựng ControllerController
elseelse

{

// khi người dùng lựa chọn thì sẽ hiển thị
ủthông tin của sách được lựa chọn

$book = $this->model->getBook($_GET['book']);

include 'view/viewbook.php';/ p p ;

}

}

}
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

33 XâXâ dd ViVi3. 3. XâyXây dựngdựng ViewView
 Xây dựng View là bước đơn giản nhất Xây dựng View là bước đơn giản nhất

trong quá trình xây dựng ứng dụng theo
Cmô hình MVC. 

 Mỗi View là một kết quả hiển thị theo yêuMỗi View là một kết quả hiển thị theo yêu
cầu.
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

33 XâXâ dd ViVi3. 3. XâyXây dựngdựng ViewView
 Ví dụ: cũng với ví dụ trên Ví dụ: cũng với ví dụ trên

– Phân tích: dựa vào yêu cầu ta thấy cần phải
ểhiển thị:

• Danh mục sách: view hiển thị danh mục sách
• Một sách được chọn: view hiển thị một sách được

chọn.
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

33 XâXâ dd ViVi3. 3. XâyXây dựngdựng ViewView
<table><table>

<tr><td>Title</td><td>Author</td><td>Description</
td></tr>

<?php

// hiển thị danh mục sách

foreach ($books as $title > $book)foreach ($books as $title => $book)

{ echo '<tr><td> <a 
href="index.php?book='.$book->title.'">'.$book-
>title.'</a> </td><td>'.$book->author.'</td>tr>';

}

?>?>

</table>
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

33 XâXâ dd ViVi3. 3. XâyXây dựngdựng ViewView
<?php<?php

// hiển thị một sách cụ thể

echo 'Title:' . $book->title . '<br/>';

echo 'Author:' . $book->author . '<br/>';

echo 'Description:' . $book->description . 
'<br/>';'<br/>';

?>
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

BàiBài tậtậBàiBài tậptập
 Hãy thực hiện cài đặt ví dụ nêu trên Hãy thực hiện cài đặt ví dụ nêu trên.

D h á hDanh mục sách

Hiển thị chi tiết sách theo
l h ủ ời dùlựa chọn của người dùng
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng hiển thị món Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng hiển thị món
ăn ba miền trong đó hiển thị danh mục

ề ảmón ăn ba miền kèm hình ảnh, khi người
dùng chọn một món ăn bất kỳ thì hiển thịg ỳ
thông tin chi tiết của món ăn này.
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

Khi người dùng
chọn một món ăn
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC

 Phân tích yêu cầu

4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Phân tích yêu cầu
– Theo yêu cầu: các món ăn sẽ có các thông

ả ảtin: tên món, mô tả, hình ảnh
Xây dựng class Mon_an để tổ chức thông tin 

này
Class này sẽ được gọi sử dụng tại model củaClass này sẽ được gọi sử dụng tại model của
ứng dụng
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC

 Phân tích yêu cầu

4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Phân tích yêu cầu
– Cần hiển thị các thông tin về món ăn: Xây dựng

Model là nơi xử lý thông tin về các món ăn theoModel là nơi xử lý thông tin về các món ăn, theo
từng miền

– Với yêu cầu của người dùng là hiển thị món ănVới yêu cầu của người dùng là hiển thị món ăn
theo miền, và sau khi chọn một món ăn bằng cách
click vào link thì sẽ hiển thị thông tin chi tiết củaị g
món ăn được chọn => cần phải có hai function: 
• Lấy danh sác các món ăn: khởi tạo mảng cácy g

món ăn theo ba miền Bác – Trung - Nam
• Lấy một món ăn theo tên món được chọn
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC

 Phân tích yêu cầu

4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Phân tích yêu cầu
 Cần phải xây dựng một Controller  tương tác đến

Model để lấy dữ liệu theo yêu cầu và tương tác đếnModel để lấy dữ liệu theo yêu cầu và tương tác đến
View hiển thị dữ liệu có được từ Model.
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC

 Phân tích yêu cầu: Dựa vào yêu cầu ta

4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Phân tích yêu cầu: Dựa vào yêu cầu ta
thấy cần phải hiển thị:
– Danh mục món ăn: view hiển thị danh mục

món ăn theo miền
– Một món ăn được chọn: view hiển thị chị tiết

món ăn được chọn.ợ ọ
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

44 XâXâ dd ứứ dd đầđầ iêiê hh ôô hì hhì h MVCMVC

 Thực hiện

4. 4. XâyXây dựngdựng ứngứng dụngdụng đầuđầu tiêntiên theotheo mômô hìnhhình MVCMVC

 Thực hiện
– Triển khai xây dựng ứng dụng sau khi đã

phân tích.
Khi người dùng
chọn một món ănchọn một món ăn
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Bài 2: Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC

27



TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAOLẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO
MÔ HÌNH MVC + ZENDMÔ HÌNH MVC + ZEND 

FRAMEWORKFRAMEWORK

1



TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN-TP.HCM

Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử
dụng CSDL theo mô hình MVC

1. Xây dựng Model
2. Xây dựng View2. Xây dựng View
3. Xây dựng Controller
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Các bước thực hiện Các bước thực hiện

– Bước 1: Vì có sử dụng CSDL nên trong
ầ ả ểModel ta cần phải xây dựng lớp Database để

tương tác đến CSDL và xây dựng các
ầ ế ếphương thức cần thiết có liên quan như đến

CSDL như: kết nối CSDL, tạo truy vấn, thực
ấ ấ ả ềhiện truy vấn, lấy dữ liệu trả về dưới dạng

mảng, dạng đối tượng…
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
class Database {class Database {

var $_sql = '';

var $_connection = '';

var $_cursor = null;

// các phương thức
// h h khở lớ kế ố ớ// phương thức khởi tạo lớp, kết nối tới CSDL

// tạo và gán câu lệnh truy vấn
// thực thi câu lệnh truy vấn// thực thi câu lệnh truy vấn
// lấy các dòng trong trong CSDL và gán vào cho
mảng các đối tượng

// lấy một dòng thỏa điều kiện trong CSDL và gán
cho đối tượng

// ngắt kết nối// ngắt kết nối
}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
//phương thức khởi tạo lớp kết nối tới CSDL//phương thức khởi tạo lớp, kết nối tới CSDL
function Database($host,$user,$pass,$db) 

{{
$this->_connection = @mysql_connect( $host, $user, 

$pass);
if (!$this->_connection ) 
{die( "Cannot connect to MySQL" );
}
if ($db != '' && !mysql_select_db( $db, $this-

> connection))>_connection)) 
{die ( "Cannot open database $db: ".mysql_error() );
}}

}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// tạo và gán câu lệnh truy vấn// tạo và gán câu lệnh truy vấn

function setQuery( $sql) 
{{

$this->_sql = $sql;
}}

// thực thi câu lệnh truy vấn
function query()function query() 
{ $this->_cursor = mysql_query( $this->_sql, $this-> 
connection );_connection );

return $this->_cursor;
}}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// lấy các dòng trong trong CSDL và gán vào cho mảng các đối tượng// lấy các dòng trong trong CSDL và gán vào cho mảng các đối tượng

function loadAllObject() {
if (!($cur = $this->query())) {

return null;
}

hil ($ bj t l f t h bj t($ ))while ($object = mysql_fetch_object($cur))
{

$array[] = $object;$array[]  $object;
}
mysql_free_result( $cur );
return $array;

}

7



Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// lấy một dòng thỏa điều kiện trong CSDL và gán cho// lấy một dòng thỏa điều kiện trong CSDL và gán cho

đối tượng
function loadAnObject()

{ if (!($cur = $this->query())) {

return null;

}}

$ret = null;

if ($object = mysql_fetch_object( $cur )) {$ j y q _ _ j $

$ret = $object;

}

mysql_free_result( $cur );

return $ret;

}}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// ngắt kết nối// ngắt kết nối
function disconnect() 

{
l l ( $thi > ti )mysql_close( $this->_connection );

}}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Các bước thực hiện: Các bước thực hiện:

– Bước 2: Xây dựng các lớp Model cần thiết
ốcho ứng dụng. trong các lớp Model này thì đối

tượng Database là một thuộc tính của lớp. 
ởTrong một lớp Model sẽ có phương thức khởi

tạo Model và các phương thức cần thiết như
ấ ểlấy và hiển thị thông tin, cập nhật thông tin, 
thêm mới thông tin hay xóa thông tin…
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Ví dụ: Xây dựng một ứng dụng để hiển thị Ví dụ: Xây dựng một ứng dụng để hiển thị

thông tin sản phẩm quần áo của Shop Bibi
ếnhư sau: Khi người dùng đến thăm

Website thì sẽ hiển thị thông tin của tất cảg
các sản phẩm quần áo, còn khi người
dùng chọn cụ thể một sản phẩm thì chỉdùng chọn cụ thể một sản phẩm thì chỉ
hiển thị thông tin của sản phẩm được
chọnchọn.
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm được chọn
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
 Phân tích yêu cầu: Phân tích yêu cầu: 

Theo như yêu cầu trên thì cần phải xây
dựng ProductModel có:
– Phương thức khởi tạoPhương thức khởi tạo
– Phương thức lấy danh sách các sản phẩm

Ph thứ lấ ột ả hẩ th khó– Phương thức lấy một sản phẩm theo khóa
được chọn
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// khai báo và khởi tạo lớp ProductModel// khai báo và khởi tạo lớp ProductModel

class ProductModel {

var $dao;

function ProductModel()

{

$ h d b ( l lh$this->dao = new Database('localhost', 'root', 
'', 'ql_quan_ao');

}

...

}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// lấy tất cả các sản phẩm// lấy tất cả các sản phẩm
function listOfProducts()

{ $this->dao->setQuery("Select * from products, 
type where products.type_id = type.type_id");

$result = $this->dao->loadAllObject();

return $result;return $result;

}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

11 XâXâ dd M d lM d l1. 1. XâyXây dựngdựng ModelModel
// lấy một sản phẩm dựa trên id của sản phẩm được// lấy một sản phẩm dựa trên id của sản phẩm được

chọn
function loadAProduct($id)

{ $this->dao->setQuery("Select * from products 
where id = ". $id);

$result = $this->dao->loadAnObject();$result = $this >dao >loadAnObject();

return $result;

}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

22 XâXâ dd ViVi2. 2. XâyXây dựngdựng ViewView
 Xây dựng các View cần thiết cho ứng Xây dựng các View cần thiết cho ứng

dụng, tương tự như cách xây dựng View 
ởđã giới thiệu ở bài trước.
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

22 XâXâ dd ViVi2. 2. XâyXây dựngdựng ViewView
 Ví dụ: như đã nêu trong phần Xây dựng Ví dụ: như đã nêu trong phần Xây dựng

Model
 Phân tích yêu cầu: với yêu cầu trên thì

cần phải có 2 View:cần phải có 2 View:
– View hiển thị các sản phẩm

Vi hiể thị hi tiết ột ả hẩ– View hiển thị chi tiết một sản phẩm
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

33 XâXâ dd C t llC t ll3. 3. XâyXây dựngdựng ControllerController
 Xây dựng các Controller cần thiết cho ứng Xây dựng các Controller cần thiết cho ứng

dụng, tương tự như cách xây dựng
C ởController đã giới thiệu ở bài trước.
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

33 XâXâ dd C t llC t ll3. 3. XâyXây dựngdựng ControllerController
 Ví dụ: như đã nêu trong phần Xây dựng Ví dụ: như đã nêu trong phần Xây dựng

Model
 Phân tích yêu cầu: 

– Với yêu cầu như trên thì cần xây dựng mộtVới yêu cầu như trên thì cần xây dựng một
lớp ProductController gồm các phương thức:

• Gọi sử dụng model và view đã xây dựng• Gọi sử dụng model và view đã xây dựng
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

33 XâXâ dd C t llC t ll3. 3. XâyXây dựngdựng ControllerController
class ProductController {class ProductController {

public $product_model;

public function __construct()  

{  

$this->product_model = new ProductModel();

}} 
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC

33 XâXâ dd C t llC t ll3. 3. XâyXây dựngdựng ControllerController
public function invoke()public function invoke()

{

if (!isset($_GET['id']))

{

$products = $this->product_model-> 
listOfProducts();

include 'view/list_Product.php';

}

if (isset($ GET['id']))if (isset($_GET[ id ]))

{

$product = $this->product_model-> 
loadAProd ct($ GET['id'])loadAProduct($_GET['id']);

include 'view/productView.php';

}

}
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Bài 3: Xây dựng ứng dụng có sử dụng CSDLtheo mô hình MVC
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