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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): Giới thiệu về môi trường ASP.NET
2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

3. Mục đích, yêu cầu: Sinh viên nắm bắt các đối tượng trong Web như
Request, Response, Server.

4. Nội dung: Các đối tượng trong ASP.NET
a) Nội dung chi tiết

2.4. Các đối tượng trong ASP.NET

2.4.1. Đối tượng Request

Ðối tượng Request dùng để nhận thông tin yêu cầu được gửi từ Client Side
đến Server Side.

Thuộc tính/Phương thức Mô tả

FilePath Trả về đường dẫn ảo của yêu cầu, thuộc tính này
tương đương vơi SCRIPT_NAME trong ASP.

Files Trả về HttpFileCollection của tập nhiều tập tin
được tải lên Server (sử dụng cho dạng multi-
part/forms).

Form Trả về một tập dữ liệu của nội dung từ



Form(NameValueCollection). Tham khảo
Request Collection trong phần kế tiếp.

Params Thuộc tính này sử dụng để lấy giá trị của
phương thức trong Form, QueryString,
ServerVariable hay Cookie

Path Ðường dẫn ảo của yêu cầu, tương đương với
PATH_INFO trong ASP.

PathInfo Ðường dẫn ảo của yêu cầu, tương đương với
PATH_INFO trong ASP.

PhysicalApplicationPath Ðường dẫn vật lý của thư mục gốc, tương
đương với APPL_PHYSICAL_PATH

PhysicalPath Ðường dẫn vật lý của yêu cầu, tương đương với
PATH_TRANSLATED trong ASP.

QueryString Trả về một tập dữ liệu của nội dung từ
QueryString (NameValueCollection). Cách truy
cập tập dữ liệu này khác với truy cập tập dữ liệu
từ Form của ASP.

TotalBytes Dung lượng của Stream trong luồng dữ liệu.

Url Ðối tượng Url chứa đựng chi tiết của yêu cầu.
Ðối tượng Url (từ không gian tên System) bao
gồm các thông tin chi tiết như Port, DNS,...

UserHostAddress Ðịa chỉ IP của người sử dụng, tương đương với
REMOTE_ADDR trong ASP.

UserHostName Tên DNS của người sử dụng, tương đương với
REMOTE_NAME trong ASP.



MapPath() Chuyển đổi đường dẫn ảo thành đường dẫn vật
lý.

SaveAS() Lưu yêu cầu HTTP vào đĩa.
Bảng 3 Các  thuộc tính và phương thức của Request

2.4.2. Đối tượng Response
Ðối tượng Respose dùng để gửi thông tin ngược trở lại Client Side từ Server Side.

Thuộc tính/Phương thức Mô tả

Expires Thuộc tính này chỉ định thời gian trước khi trang
đó được lưu trong bộ nhớ Catch của trình duyệt.
Người sử dụng có thể trở lại các trang trước đó
khi khoảng thời gian này chưa hết.

ContentType Chỉ định nội dung phúc đáp. Thuộc tính cho
phép nhận và thiết lập kiểu Multipurpose
Internet Mail Extension (MIME) của Response
(mặc định là “text/html”).

Cookies Thuộc tính cho phép nhận tập hợp các cookies
dược truyền tới client trong Response

Public ReadOnly Property Cookies() As
System.Web.HttpCookieCollection

Redirect() Chuyển hướng đến địa chỉ file trong cùng ứng
dụng hay URL khác trong lúc thi hành.

Write() Ghi thông tin từ các kiểu dữ liệu như Char,

Object, String, Array ra trang Web.

Flush() Phương thức này gửi Buffer của Response đến client.
Bảng 4 Sử dụng các thuộc tính của đối tượng Response

2.4.3. Đối tượng Server



Đối tượng Server thể hiện các phương thức tiện ích đa dạng để truyển đổi
điều khiển giữa các trang, giải mã HTML text, nhận thông tin lỗi, … Đối tượng
Server thuộc lớp HttpServerUtility thuộc không gian miền System.Web

b) Nội dung thảo luận
Thảo luận về hai phương thức truyền dữ liệu form (Post và Get)

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

Xây dựng trang web cho phép truyền dữ liệu giữa hai website (Sử dụng
phương thức Post và Get)
Xây dựng trang web cho phép quản lý tài nguyên website (upload file,
xóa file, thay đổi vị trí lưu trữ của file trên website)

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


