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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 nắm bắt được mô hình kết nối từ ứng dụng
đến CSDL – Mô hình ADO.NET.

4. Nội dung: Làm việc với Cơ sở dữ liệu
a) Nội dung chi tiết

3.1. Mô hình ADO.NET

3.1.1. Giới thiệu đối tượng ADO.NET

ADO là phương thức truy xuất dữ liệu cũ của Microsoft, và nó đã trở thành
chuẩn cho các môi trường Office, Web, và Visual Basic trước .NET. Sau đây là các
sản phẩm phát triển của ADO:

Hình 7 Mô hình làm việc của ADO.NET

17. 3.1.2. Các đối tượng trong ADO.NET



Đối tượng chính được sử dụng trong ADO.NET là đối tượng DataSet. Ta có

thể thấy đối tượng DataSet và các thuộc tính, các phương thức, và các đối

tượng của nó trong hình 3.1 dưới đây.

Hình 8 Mô hình ADO.NET

Object Mục đích

DataSet

Đối tượng này được sử dụng cùng với các điều khiển dữ liệu
khác, lưu trữ các kết quả được trả về bởi các đối tượng commands
và data adapters. Không như recordset của ADO và DAO, Data set



thực sự mang lại một view phân cấp của dữ liệu. Bằng việc sử dụng

các thuộc tính và các collections trong đối tượng DataSet, ta có

thể nhận được toàn bộ các quan hệ (relations), các tables riêng biệt,
rows, và columns.

DataTable

Một trong đối tượng của data set, là đối tượng DataTable

cho phép ta có thể thao tác dữ liệu trong một table riêng biệt. Data
table tương tự như đối tượng recordset trong ADO.

DataView

Bằng việc sử dụng đối tượng này, ta có thể lọc và sắp xếp dữ
liệu, duy trì các views khác nhau của dữ liệu. Mỗi data table có một
default view, nó là nơi khởi động data view mà có thể được sửa dổi
và lưu trữ trong data view khác.

DataRow

Đối tượng này cho phép ta thao tác các rows của dữ liệu trong
data tables. Nó có thể được xét như một cache của dữ liệu mà ta có
thể thực hiện các thao tác adding, deleting, và modifying records. Ta
có thể quay trở lại recordset, nơi mà ta sẽ chạy các câu lệnh SQL để

update dữ liệu về server.

DataColumn

Như tên đề nghị, ta có thể nhận các thông tin tại các cột bằng

việc sử dụng đối tượng DataColumn. Ta có thể lấy thông tin lược

đồ như là dữ liệu bằng việc sử dụng đối tượng này. Ví dụ: nếu ta
muốn tạo một list box của tên các trường, ta có thể lặp thông qua
tập DataColumn của các dòng dữ liệu và truy lục tất cả các tên
trường.

PrimaryKey Đối tượng này cho phép ta chỉ định primary key cho table dữ



liệu. Cách khác, khi ta sử dụng phương thức Find của data table.

Bảng 5 ADO.NET Data Objects hay được dùng để thao tác dữ liệu

.NET cũng cung cấp các classes, được gọi data providers, và sử dụng tên miền

(Namespaces) để làm việc với các đối tượng ADO.NET và cung cấp các truy xuất
với dữ liệu. Lõi của các lớp ADO.NET tồn tại trong namespace System.Data.
Namespace này chứa chứa một vài namespaces con. Phần quan trọng nhất của

chúng là các tên miền System.Data.SqlClient và System.Data.OleDb. Chúng cung
cấp các classes sử dụng cho việc truy cập SQL Server databases và OLE (Object
Linking and Embedding) DB- compliant databases (phục hồi dữ liệu). Các lớp của
OleDb và SqlClient để thao tác với dữ liệu.

Hình 9 OleDb và SqlClient
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Command Tương tự như đối tượng ADO Command, cho phép ta thực hiện
các stored procedures trong code. Khác với phiên bản ADO, ta có thể
tạo đối tượng DataReader bằng việc sử dụng phương thức
ExecuteReader.

Connection Đây là đối tượng mở kết nối tới server và database mà ta muốn
làm việc. Khác với đối tượng ADO Connection, cách thức kết nối
phụ thuộc vào đối tượng mà ta muốn làm việc, như là đối tượng
DataReader hay DataSet.

DataAdapter Đối tượng DataAdapter cho phép ta tạo các câu lệnh SQL và
điền dữ liệu vào datasets. Nó cũng cho phép tạo các action queries
cần thiết, như là Insert, Update, và Delete.

DataReader Đối tượng này tạo một read-only, forward-only stream của dữ
liệu mà cho phép chúng đặt trên các điều khiển, như ListBox và
ComboBox.

Parameter Đây là đối tượng cho phép chỉ định các tham số mà các đối
tượng DataAdapter có thể chỉ định và sử dụng

Bảng 6 .NET Data Provider Classes thường được sử dụng để thao tác dữ liệu

3.2. Các lớp SqlClient trong mô hình ADO.NET

 SqlConnection

 SqlDataAdapter

 SqlCommand

 SqlParameter

 SqlDataReader

3.2.1. Class SqlConnection



Class SqlConnection có thể coi là “trái tim” của các classes mà ta sẽ thảo luận
trong phần này, bởi vì nó cung cấp một connection tới SQL Server database.

3.2.2. Class SqlCommand

Lớp SqlCommand đại diện cho các câu lệnh SQL để thực hiện truy vấn dữ liệu
lưu trữ. Các câu lệnh là truy vấn select, insert, update, hoặc delete,.v.v… Có thể là
các chuỗi SQL hoặc gọi một stored procedure. Và truy vấn được thực hiện có thể
chứa các tham số hoặc không chứa các tham số.

3.2.3. Class SqlDataAdapter

Data adapters hoạt động như một cầu nối giữa data source và các đối tượng
lưu dữ liệu trong bộ nhớ, như là DataSet. Để truy xuất data source, chúng sử dụng

các đối tượng command, ta đã xem xét ở trên. Các đối tượng command này liên
quan đến các connections, vì vậy data adapter này dựa vào các đối tượng
command và connection để truy xuất và điều khiển data source

3.2.4. Class DataSet

Lớp DataSet được dùng để lưu trữ dữ liệu được lấy từ một kho dữ liệu và lưu

trữ dữ liệu trong bộ nhớ trên client. Đối tượng DataSet chứa một tập các tables,
relationships, và các ràng buộc constraints thích hợp với dữ liệu đọc từ kho dữ
liệu. Nó hoạt động như một bộ máy database gọn nhẹ, cho phép ta lưu trữ tables,
edit data, và chạy các queries dựa vào việc sử dụng đối tượng DataView.

3.2.5.DataView

Lớp DataView được sử dụng tiêu biểu cho việc sorting, filtering, searching,
editing, và navigating dữ liệu từ DataSet. Một DataView là bindable, nghĩa là nó có
thể bị buộc vào các điều khiển giống như cách DataSet bị buộc vào các điều khiển.



b) Nội dung thảo luận
c) Nội dung tự học:
d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)
Thiết kế CSDL. Sử dụng DataTable và DataView hiển thị thông tin như Hình

10.

Hình 10 thông tin cá nhân
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6. Câu hỏi ôn tập



Làm rõ hai chế độ làm việc với CSDL (Connected và Disconected) Ưu và nhược điểm của hai phương
pháp trên. Trường hợp sử dụng cụ thể.


