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1. Bài (chương, mục): Giới thiệu môi trường lập trình ASP.NET
2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên hiểu về ASP.NET, môi trường lập trình, các
mô hình trang ASP.NET, các chỉ dẫn trang ASP.NET.

4. Nội dung: Giới thiệu môi trường LT ASP.NET
a) Nội dung chi tiết

2.1.Tổng quan về ngôn ngữ ASP.NET(Active Server Page. Net):

2.1.1. Giới thiệu ASP và ASP.NET

ASP.NET là một nâng cấp tuyệt vời của Microsoft nhằm thay thế công nghệ
ASP

2.1.2. Giới thiệu .NET FRAMEWORK

.NET Framework là cơ sở hạ tầng bằng việc cung cấp cho người dùng cách
thức sử dụng đa ngôn ngữ lập trình để truy cập thông tin, file, hoặc các chương

trình của họ ở mọi lúc mọi nơi trên mọi cấu hình phần cứng và thiết bị.



2.1.3.

Làm việc với môi trường lập trình Visual Studio IDE

Hình 1 Kiến trúc Net. Framework



Hình 2 Webpage design

a) Các tiện ích IDE cho việc phát triển Web

b) Web Browse trong IDE

c) Cấu hình ứng dụng với IIS



Hình 3 Mô hình tiến trình IIS

d) Biên dịch trang ASPX

Các trang ASP.NET có đuôi là *.apsx. Khi người sử dụng lần đầu tiên triệu
gọi trang ASPX, thì IIS triệu gọi trình biên dịch dịch trang ASPX (trang Code-
behind) thành tập tin Class. Tiếp theo, tập tin Class này được biên dịch thành tập
tin DLL. Cuối cùng, trang DLL thực thi và trả về kết quả cho người sử dụng



Hình 4 Quá trình biên dịch trang ASP.NET

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

2.1.4. Tạo ứng dụng ASP.NET

a) Tạo một Web site:



Hình 5 Tạo một website

b) Thêm web page



Hình 6 Thêm một trang web

2.2. Nền tảng của ASP.NET

2.2.1. Các mô hình code trong trang ASP.NET

• Single File Page

• Code Behind Page

2.2.2. Các chỉ dẫn (Directives)

Chỉ dẫn Mô tả

@Page Định nghĩa các thuộc tính cho Web Page

@Import Import một tên miền cho trang

@Assembly Liên kết một Assembly với trang hoặc với một điều khiển
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@Master Định nghĩa các thuộc tính của Master.

@Reference Liên kết một trang, một điều khiển tới trang hiện tại

@Register Khai báo một điều khiển của người dùng.

Bảng 1 Các chỉ dẫn

2.2.3. Điều khiển các sự kiện trong Web Pages
Sự kiện (Event) là một hành động được nổ trong khi ứng dụng đang chạy. Ví dụ
như Click lên nút lệnh hay nhấn một phím nào đấy là các sự kiện. Mỗi sự kiện
được điều khiển bởi một khối code được gọi là Event Handler.

b) Nội dung thảo luận
c) Nội dung tự học:

Nghiên cứu các khái niệm liên quan đến WWW
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
Nêu sự khác biệt của Net Framework so với thư viện của các công cụ lập
trình khác
Trình bày nguyên tắc làm việc của hai mô hình code trong asp.net Single
File Page và Code Behind Page
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