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Bộ môn: Hệ thống Thông tin.

Giáo viên: 1) Hoa Tất Thắng

2) Chu Thị Hường

1. Bài (chương, mục): Làm việc với CSDL trong môi trường Web
2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được mô hình kết nối từ ứng dụng
đến CSDL – Mô hình ADO.NET.

4. Nội dung: Làm việc với Cơ sở dữ liệu
a) Nội dung chi tiết

3.3. Các điều khiển dữ liệu ASP.NET 2.0

3.3.1. Giới thiệu các điều khiển dữ liệu

* Giới thiệu Data Source Controls

ASP.NET 2.0 cung cấp một vài kiểu điều khiển Data Source Controls làm việc
tương thích với các kiểu Data Sources khác nhau, chúng bao gồm:

Điều khiển SqlDataSource control cho phép connections đến hầu hết các
CSDL quan hệ.

Giới thiệu Data-Bound Controls

Data-bound controls là các điều khiển buộc dữ liệu, cung cấp kết nối giữa các
điều khiển data source controls với người sử dụng. Chúng có thể được phân loại
theo cách hiển thị như sau:



+ Tabular Controls: Là các điều khiển hiển thị một danh sách dữ liệu
của các bản ghi. Các điều khiển này hiển thị nhiều bản nghi trên một
dòng và một hoặc nhiều trường từ mỗi bản ghi là các cột, gồm các

điều khiển GridView, DataList,  Repeater .v.v…

+ Single Record Display Controls: Như các điều khiển DetailsView, và
FormView hiển thị từng bản ghi ở tại mỗi thời điểm.

+ Selection List Controls: Là điều khiển cho phép người sử dụng lựa

chọn. Có 2 điều khiển hiển thị một trường dữ liệu đó là ListBox
controls và DropDownList controls.

+ Tree Controls: Là các điều khiển dữ liệu lưu trữ trên các nút.

Điều khiển
Cấu trúc dữ
liệu chính

Các khả
năng

Mô tả và ý nghĩa sử dụng chính

GridView Table Read and

edit

Chia thành các cột cho mỗi trường,
mỗi giá trị của trường được hiển thị
trên một cell. Hiển thị nhiều bản
ghi trên lưới.

Edit các bản ghi đang tồn tại.

DataList Table or
Tree

Read and
edit

Tất cả các trường trên một cell.

Một cell chứa một record. Hiển thị
nhiều records trên một lưới.

Tạo bản ghi mới cho GridView

Repeater Table or
Tree

Read only Tất cả các trường trên một cell.
Một cell chứa một record. Hiển thị
nhiều records trên một lưới.



Tạo bản ghi mới cho GridView

DetailsView Table or

Tree

Read,

edit,
create

Hiển thị single records. Được cung

cấp cấu trúc mặc định.

Edit các bản ghi đang tồn tại
records

Tạo mới các records.

FormView Table or
Tree

Read,
edit,

create

Hiển thị single records. Không cấu
trúc mặc định.

Edit các bản ghi đang tồn tại
records

Tạo mới các records.

DropDownList

and ListBox

Table or
Tree

Read only List một vài trường. Gợi ý người sử
dụng lựa chọn.

Hiển thị dữ liệu cho người sử dụng
chọn.

SiteMapPath Tree Read only List tên trang từ home và trang
hiện tại.

Được sử dụng để định vị vị trí hiện

tại trong site.

Menu Tree Read only Hiển thị từng nút cho các lựa chọn.

Được sử dụng để hiển thị Menu.

TreeView Tree Read only Hiển thị từng nút cho các lựa chọn
theo cấu trúc cây.

Được sử dụng để hiển thị nhiều nút



con tại một vị trí.
Bảng 7 Các điểu khiển dữ liệu trong ASP.NET

b) Nội dung thảo luận
c) Nội dung tự học:
d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)

Sử dụng các điều khiển dữ liệu để hiển thị thông tin với các mục đích
khác nhau theo yêu cầu của giáo viên.
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6. Câu hỏi ôn tập


