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

2.3. ASP.NET Web Server Controls

2.3.1. Giới thiệu các điều khiển Web

a) Server Controls và HTML Controls

Server Controls

Server controls có nhiều khả năng hơn HTML controls và chức năng của nó
trong một số cách giống như Windows Forms controls. Nhiều điều khiển server
controls có cùng tên như các điều khiển Windows Forms controls và cùng cấp

nhiều thuộc tính, phương thức và sự kiện giống nhau, thêm vào đó là các điều
khiển như FileUpload, LoginView, và RequiredFieldValidator.

HTML Controls

HTML controls là một tập hợp các điều khiển giao diện người dùng trước đây
mà được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web và phù hợp với chuẩn HTML phát



triển cho việc quản lý các phần tử giao diện người dùng trên các trang web điển
hình. Chúng bao gồm: Button, Text Field, Checkbox và các điều khiển cơ sở hữu
ích cho việc quản lý thông tin trên một trang Web mà có thể được trình bày hoàn
toàn bằng mã code HTML.

b) ASP.NET Web Server Controls

- Web server controls Controls có nhiều tính năng cài sẵn hơn HTML

server controls. Web server controls không chỉ bao gồm các điều khiển
như buttons and text boxes, mà còn các điều khiển cho mục địch đặc
biệt như calendar, menus và tree view control. Web server controls có
nhiều tính năng trừu tượng hơn HTML server controls.

- HTML server controls Các phần tử HTML có thêm tính năng tương
tác trên trình (server) vì vậy ta có thể lập trình chúng. HTML server
controls trưng bày một đối tượng mà ánh xạ rất gần tới các phần tử
HTML mà chúng hoàn trả.

- Validation controls Controls kết hợp logic cho phép ta kiểm soát
những gì mà người dùng chèn vào các điều khiển Input như điều khiển
TextBox. Validation controls cho phép ta kiểm tra quy định của một
trường, kiểm tra dựa vào một giá trị đặc biệt, hoặc một mẫu ký tự,
kiểm tra xem một giá trị nào đó có nằm trong một phạm vi hay không,
.v.v…

- User controls Controls mà được tạo như ASP.NET Web pages. Ta có

thể nhúng ASP.NET user controls trên các trang ASP.NET Web pages
khác. Đây là cách đơn giản để tạo toolbars và các phần tử được sử
dụng lại khác.

- Và một số nhóm điều khiển khác như: Data, Navigation, login,…

2.3.2. Web Server controls



Tên đ/khiển
Mô tả

Một số thuộc tính, phương thức
và sự kiện

Lable Cho phép hiển thị nhãn trên Web
Form

Text Property

TextBox Điều khiển này thường được sử
dụng để nhận input từ người sử
dụng

Properties: AccessKey, AutoPostBack,
MaxLength, Text, TextMode

Event: TextChanged

Button Điều khiển Button chủ yếu được sử
dụng để Submit thông tin lên
Server

Properties: AccessKey, Text, Enable

Event: Click, Command

Image Điều khiển Image cho phép hiển thị
ảnh trên Web page

Properties: ImageUrl, AlternateText,
ImageAlign, ToolTip

ImageButton Điều khiển ImageButton cho phép
tạo Button dạng ảnh trên Web
page

Properties: ImageUrl, AlternateText,
ImageAlign, OnClientClick

Event: Click, Command

LinkButton Điều khiển LinkButton cho phép
hiển thị trên Web page một nút
lệnh dưới dạng HyperLink

Properties: PostBackURL, Text,
OnClientClick,

Event: Click, Command

Pannel Điều khiển Panel được sử dụng
giống như một container chứa các
điều khiển Web Server khác.

Properties: Controls, GroupingText,…

CheckBox Điều khiển cho phép chọn hay
không chọn.

Properties: AutoPostBack, Checked, Text.

Event: CheckedChanged

RadioButton Điều khiển RadioButton được sử
dụng để chọn một trong nhiều lựa
chọn khác nhau.

Properties: AutoPostBack, Checked, Text,
GroupName



Event: CheckedChanged

CheckBoxList Điều khiển CheckBoxList được xét
như một nhóm các điều CheckBox
có liên quan với nhau.

Properties: AutoPostBack, Items, Text,
SelectedIndex, SelectedValue

Method: ClearSelection

Event: SelectedIndexChanged

RadioButtonList Tương tự như một nhóm các điều
khiển RadioButton

Properties: AutoPostBack, Items, Text,
SelectedIndex, SelectedValue

Method: ClearSelection

Event: SelectedIndexChanged

ListBox Điều khiển ListBox được sử dụng
cho phép lựa chọn nhiều phần tử
trong một danh sách cho trước.

Properties: AutoPostBack, Items,
SelectedIndex, SelectedValue,
SelectionMode

Method: ClearSelection(),
GetSelectedIndices()

Event: SelectedIndexChanged

DropDownList Điều khiển DropDownList là điều
khiển cho phép chọn một phần tử
trong danh sách các phần tử thả
xuống.

Properties: AutoPostBack, Items,
SelectedIndex, SelectedItem, Text

Method: ClearSelection()

Event: SelectedIndexChanged

Calendar Điều khiển Calendar là điều khiển
cho phép hiển thị lịch trên Browse

Properties: DayHeaderStyle,
DayNameFormat, SelectedDate,
SelectionMode.

AdRotator là điều khiển đặc biệt của ASP.NET
cho phép hiển thị các banner
quảng cáo.



Menu Là điều khiển dùng để điều hướng
các trang trong WebSite

Properties: Items, Orientation,
PathSeparator, StaticDisplayLevels

Method:: FindItem()

Event: MenuItemClick

TreeView Điều khiển TreeView được xem
như một menu có thể mở rộng và
thu hẹp giống như thanh trái của
cửa sổ Explorer.

Properties: Nodes, ShowCheckBoxes,
SelectedValue, NodeStyle, ShowLines,
SelectedNode

Method:: FindNode()

Event: SelectedNodeChanged,
TreeNodeCollapsed, TreeNodeExpanded,
TreeNodeCheckChanged

ImageMap ImageMap cho phép tạo các điểm
nóng ảnh có khả năng clickable.

Properties: HotSpotMode, HotSpot,
ImageURL, AlternateText.

Event: Click

FileUpload cho phép định vị và Upload các file Properties: HasFile, FileName, PostedFile,
…

Method: SaveAs()

View Điều khiển này thường được sử
dụng giống như một container
chứa các điều khiển khác.

MultiView Một điều khiển MultiView chứa
một hoặc nhiều View

Properties: ActiveViewIndex, Views.

Method: SetActiveView

Event: ActiveViewChanged

Bảng 2 danh sách các điều khiển Web server hay sử dụng

2.3.3. Web HTML Server Control



Theo mặc định các thẻ HTML được sử dụng để tạo các điều khiển HTML
tương ứng trên các ứng dụng ASP.NET và được xét như là plain text, không thể
code bên server –side.

HTML Server Controls cung cấp để truy xuất vào các thuộc tính và tính chất
của các thẻ HTML.

HTML Server Controls trong ASP.NET là tập các điều khiển tương ứng các thẻ

HTML, chúng được khai báo trên Web page bằng cách thêm thuộc tính
runat=“Server”.

2.3.4.  Validation Controls

Validation Controls  là các điều khiển đảm bảo sự xác nhận tính hợp lệ của
dữ liệu được nhập vào.

RequiredFieldValidator
CompareValidator
RangeValidator
RegularExpressionValidator
CustomValidator
ValidationSummary

b) Nội dung thảo luận
Thảo luận về phương pháp làm việc của từng loại control

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

Sử dụng Webserver control và Validation control xây dựng trang web
chứa thông tin cán bộ của công ty

5. Tài liệu tham khảo


