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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

7. Bài (chương, mục): Xử lý trang ASP.NET nâng cao
8. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

9. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt được cách tạo trang  Master, tạo Site
Map và tự thiết kế điều khiển của riêng mình.

10.Nội dung: Giới thiệu một số xử lý trong một Website ASP.NET
e) Nội dung chi tiết

1. Page Master và Page Content

+ Giới thiệu chung

+ Master Page: định nghĩa layout được sử dụng dùng chung cho các trang trong
cùng một hệ thống website.

+ Content page là một trang nội dung dựa trên trang Master. Ta có thể thay đổi
nội dung của các trang trên một website dựa trên khuôn dạng layout của trang
Master (Minh họa Hình 1.)



Hình 1. Master Page và Content Page

+ Tạo Master Page

 Các thẻ cơ sở HTML và XML

 <%@ master ... %> ở trên dòng đầu tiên

 Một <asp:ContentPlaceHolder> tag với một ID

+ Content Page:

 Không có đoạn khai báo thẻ HTML <!DOCTYPE HTML ... > và
XML <html xmlns=...>

 Khai báo chỉ dẫn <%@ page MasterPageFile= ... %> ở dòng đầu tiên
để chỉ ASP.NET 2.0 Master page sử dụng.



 Một thẻ <asp:content> tag

2. Thiết kế menu:

+ Giới thiệu chung:

 Kết nối dữ liệu: Cho phép các mục dữ liệu của menu có thể buộc
vào các nguồn dữ liệu phân cấp.

 Điều hướng Site thông qua điều khiển SiteMapDataSource
control.

 Lập trình truy cập đối tượng Menu để tạo menus động, các menu
items,thiết lập thuộc tính,.v.v...

 Tùy chỉnh giao diện, user-defined images, styles, và user-defined
templates.

+ Điều khiển SitemapDataSource:

 Tạo điều khiển SitemapDataSource

 Tạo file XML web.sitemap

Hình 2.  Điều khiển SitemapDataSource và ví dụ file web.sitemap



+ Điều khiển Menu:

 MarkUp code:
<asp:Menu ID="Menu2" runat="server">

<Items>
<asp:MenuItem>

</asp:MenuItem>
</Items>

</asp:Menu>

 Programming code:
Menu mnu = new Menu();
MenuItem mnuitem = new MenuItem("Home");
mnuitem.NavigateUrl = "Default.aspx";
mnu.Items.Add(mnuitem);

 Các thuộc tính, phương thức, sự kiện hay sử dụng của menu:

Hình 3. Các thuộc tính, phương thức và sự kiện của menu

3. Thiết kế User Control

+ Giới thiệu:



 User controls

 Custom controls

+ Cách tạo và sử dụng:

 User controls:

Hình 4. Tạo và sử dụng User Controls

 Custom controls:

Hình 5. Tạo và sử dụng custom controls

+ Các ví dụ
f) Nội dung thảo luận



g) Nội dung tự học:

+ Thiết kế style tạo khung cho trang Master.

+ Tạo style tạo các hiệu ứng cho menu.
h) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)

+ Xây dựng trang master theo đề tài môn học.
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