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HỌC PHẦN: Lập trình Web.

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 thực hiện các thao tác dữ liệu với các điều
khiển dữ liệu - Data Controls. Hướng dẫn sinh viên thực hiện một số bài
tập thực hành.

4. Nội dung: Các thao tác dữ liệu với DataControls.
a) Nội dung chi tiết

3.3.5. Các thao tác dữ liệu với Data Controls

a) Giới thiệu các thao tác ghi dữ liệu

Không phải tất cả các điều khiển dữ liệu đều support cho việc ghi dữ liệu. Đối
với các điều khiển data source controls, tất cả đều support cho việc ghi dữ liệu trừ
điều khiển SiteMapDataSource.

b) Updating các bản ghi

Thuộc tính DataKeyNames:

Tại cùng một thời điểm ta có thể có cùng một vài kiểu ghi dữ liệu cho một
trường, do đó Visual Web Developer thêm thuộc tính DataKeyNames cho điều
khiển buộc dữ liệu với mục đích giữ cả hai giá trị cũ và mới của một trường nào
đó làm cho việc ghi dữ liệu được thực hiện một cách chính xác.



Thực hiện Update dữ liệu:

Để thực hiện Update các bản ghi ta thực hiện thông qua hai bước cơ bản:

Khai báo thuộc tính UpdateCommand và thuộc tính UpdateCommandType

của điều khiển DataSource
Sử dụng thuộc tính OldValuesParameterFormatString của điều khiển Data
Source: Thuộc tính này là một chuỗi String định dạng áp dụng cho tên của
các tham số nhận giá trị cũ oldValuesParameters để chuyển sang cho các
phương thức Update và Delete.

c) Xóa các bản ghi

Các kỹ thuật thực hiện xóa các bản ghi tương tự như Update các ghi. Tương
tự đối với điều khiển data source ta thực hiện khai báo:

1. Khai báo hai thuộc tính DeleteCommand và DeleteCommandType

DeleteCommand="DELETE FROM Products WHERE

(ProductID = @ProductID)"

2. Khai báo các tham số <DeleteParameters>
<DeleteParameters>

<asp:Parameter Name="ProductID" />

</DeleteParameters>

d) Chèn các bản ghi

Để chèn bản ghi ta sử dụng kỹ thuật tương tự như trên, thông qua khai
báo:

1. Khai báo hai thuộc tính InsertCommand và InsertCommandType
InsertCommand="INSERT INTO Products(ProductID,
ProductType, ProductName,
ProductDescription, ProductSize,

ProductImageURL, UnitPrice) VALUES

mailto:@ProductID


(@ProductID, @ProductType, @ProductName,
@ProductDescription, @ProductSize,
@ProductImageURL, @UnitPrice)">

2. Khai báo các tham số <InsertParameters>
<InsertParameters>

<asp:Parameter Name="ProductID" Type="Int16"/>

<asp:Parameter Name="ProductType" Type="String"/>

<asp:Parameter Name="ProductName" Type="String"/>

<asp:Parameter Name="ProductDescription" Type="String"/>

<asp:Parameter Name="ProductSize" Type="String"/>

<asp:Parameter Name="ProductImageURL" Type="String" />

<asp:Parameter Name="UnitPrice" Type="Decimal" />

</InsertParameters>

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

5. Tài liệu tham khảo
− ASP.NET Web Developer’s Guide, Adrian Turtschi, DotThatCom.com,

Jason Werry, Greg Hack, Joseph Albahari, Tec Saurabh Nandu,  Wei
Meng Lee Series

− Pro ASP.NET 3.5  in C# 2008, Matthew MacDonald and Mario Szpuszta
− Beginning ASP.NET 2.0, Chris Hart, John Kauffman

6. Câu hỏi ôn tập
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