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Lab07 

CÁC ðIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU (Tiếp theo) 

1. Mục tiêu 

Sử dụng các ñiều khiển GridView, Data List và Repeater ñể hiển thị dữ liệu  

2. Tạo Website mới sử dụng CSDL QLBansach : 

� Tạo mới trang web liêt kê danh sách khách hàng: DSKhachhang.aspx  

 

Yêu cầu: 

– Sử dụng ñiều khiển Gridview liên kết dữ liệu với Table KhachHang 

– ðịnh dạng cột ngày sinh là: dd/MM/yyyy 

– Canh lề tiêu ñề và nội dung 

� Tạo mới trang web liêt kê danh sách khách hàng: DSSach.aspx (Bài tập làm thêm) 

 

Yêu cầu: 

– Liên kết dữ liệu của bảng SACH với GridView 

– ðịnh dạng ðơn giá, ngày cập nhật. Canh lề, màu sác nội dung phù hợp  

– Xử lý phân trang 

– Xử lý sắp xếp 
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� Tạo mới trang web liêt kê danh sách khách hàng: LietkeKH.aspx 

 

Yêu cầu: 

– Liên kết dữ liệu của bảng KHACHHANG với GridView 

– ðịnh dạng cột Ngày sinh, Canh lề, màu sác nội dung phù hợp  

– Xử lý phân trang,  Xử lý sắp xếp 

– Tạo 2 cột dữ liệu tùy biến (Template) Giới tính (Chuyển True thành Nam, False thành Nữ) và cột 
Hình minh họa tương ứng giới tính Nam, Nữ (Sử dụng 2 tập tin ảnh Misc26.ico và Misc27.ico) 

� Chèn 2 field Template vào lưới 

 

� Thực hiện Edit Cột Template Giới tính 

o Chọn Edit Template từ GridViewTask 
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o Tạo 1 Label 

 

o Chọn Edit DataBindings . . . 

 

o Khai báo thuộc tính Text là:  

(Eval("Gioitinh").ToString())=="True" ? "Nam" :"Nữ" 

 
� Tương tự thực hiện Edit Cột Hình minh họa  

o Tạo 1 Image 

o Khai báo thuộc tính ImageUrl là:  

(Eval("Gioitinh").ToString())=="True" ?  "~/Images/Misc27.ico" : "~/Images/Misc26.ico" 

� Chọn End Template Editing 
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� Tạo mới trang web liêt kê giỏ hàng của bạn: Giohangsach.aspx 

Trang web liệt kê thông tin chi tiết sách, có hình ảnh minh họa, nút chọn mua hàng và phân trang. 

 

Yêu cầu: 

– Liên kết dữ liệu của bảng SACH,CHUDE với GridView 

– ðịnh dạng cột ðơn giá, Xử lý phân trang,  Xử lý sắp xếp 

– Sự kiện Load: khai báo 2 biến ViewState dùng ñể lưu trữ Tổng tiền và Tổng số lượng các 
sách ñược chọn mua 

Hướng Dẫn:  

– Cột ðơn giá  

° DataField: tên field ðơn giá 

° DataFormatString: {0,##0} 

 

– Cột Hình ảnh  

° DataImageUrlField: tên field hình 

° DataFormatString: ~/<tên TM chứa hình>/{0} 

– Cột ðặt mua  

° ButtonType: Image 
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° ImageUrl: ~/<tên TM chứa hình>/<tên tập tin hình> 

° CommandName: khai báo giá trị (tên nút) 

 

– Khi nhấn nút : 

° Xác ñịnh chỉ số dòng ñược chọn 

° Lấy giá trị ô ðơn giá của dòng ñược chọn: Rows(chỉ số).Cells(3).text  của GridView 

° Tính toán và xuất ra Label: dùng 2 biến ViewState trên  

� Chọn sự kiện RowCommand của lưới 

 

� Thực hiện Code cho 2 sự kiện PageLoad & RownCommand 

protected void Page_Load(. . . . ) 
    { 
        if (!IsPostBack) 
        { 
            ViewState["Trigia"] = 0; 
            ViewState["TongSL"] = 0; 
        } 
    } 
protected void GridView1_RowCommand(. . . . .) 
    { 
    if (e.CommandName=="Chonmua") { 
     // Xac dinh chi so cua dong duoc chon 
     int   chiso= int.Parse(e.CommandArgument.ToString())  ; 
     // gia tri cua o don gia 
    int dongia = int.Parse( GridView1.Rows[chiso].Cells[4].Text) ; 
    ViewState["TongSL"] = int.Parse(ViewState["TongSL"].ToString()) + 1 ; 
    ViewState["Trigia"] = int.Parse(ViewState["Trigia"].ToString()) + dongia; 
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    lbTrigia.Text = ViewState["Trigia"].ToString(); 
    lbSoluong.Text = ViewState["TongSL"].ToString(); 

     } 

� Tạo mới trang web Giới thiệu sách : Thongtinsach.aspx  
Trang web giới thiệu tổng quát danh sách Sách hiện có.  

Sử dụng ñiều khiển DataList kết hợp với Image, Label, HyperLink – tên sách (Lưu ý: chưa khai 
báo kiên kết) và Horizontal Rule  

Khi mở trang, xuất thông tin sách ra DataList 

 Có xử lý xuống dòng cho dữ liệu thông tin mô tả sách. 

 

Hướng dẫn: 
� Tạo Datalist vào trang 

 
� CHỉ ñịnh nguồn dữ liệu: Choose DataSource 

� Thiết kế hình thức hiển thị cho Datalist 

 
° Lable Tensach  
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Thuộc tính Text là: Eval(“Tensach”) 

° Hyperlink Hình minh họa 

Với thuộc tính ImageUrl là: "~/Hinhdulieu/"+Eval("Hinhminhhoa") 

° Label Mô tả thông tin sách (Có xử xuống dòng) 

Với thuộc tính Text là: Eval("Mota").ToString().Replace("\n","<br>") 

° Label ðơn giá , Với thuộc tính Text là: Eval("Dongia","{0:#,##0 VND/cuốn}") 

° Và Image Giỏ hàng và Label ðặt mua (Không khia báo thuộc tính) 

� Tạo trang Liệt kê chi tiết sách Chitietsach.aspx (bài làm thêm) 
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Ý nghĩa: 
Trang web giới thiệu chi tiết về danh sách Sách hiện có 

Yêu cầu thiết kế: 
Sử dụng ñiều khiển DataList kết hợp với Image, Label, BulletedList, HyperLink – Tên 
sách (chưa cần khai báo kiên kết) và Horizontal Rule 

Yêu cầu xử lý: 
Khi mở trang, xuất thông tin sách ra DataList giống như hình trên 
Thông tin Tác giả Lưu ý: thiết kế bằng BulletedList và xử lý trong sự kiện 
ItemDataBound 

� Tạo mới trang web Giới thiệu sách mới: Sachmoicapnhat.aspx  
Trang web giới thiệu thông tin các sách mới cập nhật. Khi mở trang, xuất thông tin sách ra màn 

hình ( 6 Ngày cập nhật gần nhất) 

Sử dụng ñiều khiển DataList kết hợp với Image, Label, Button trình bày Datalist 3 cột 

  

Ý nghĩa: 
Trang web cho phép xem thông tin sách mới cập nhật, trình bày theo 3 cột 

Yêu cầu thiết kế: 
Stt ðối  Sử dụng ñiều khiển DataList kết hợp với Image, Label, Button 

Yêu cầu xử lý: 
Stt ðối  Khi mở trang, xuất thông tin sách ra màn hình ( 6 Ngày cập nhật gần nhất) 

� Tạo mới trang web Liệt kê chủ ñề sách: Chudesach.aspx  
Trang web liệt kê các chủ ñề sách: Khi mở trang, xuất danh sách chủ ñề ra màn hình 

  Sử dụng ñiều khiển Repeater và  Sử dụng dụng tag HTML ñể tạo giao diện cho lưới  

  
� Tạo trang Xem danh sách quảng cáo Quangcao.aspx (bài làm thêm) 
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 Ý nghĩa: 
Trang web liệt kê danh sách quảng cáo của các công ty 

Yêu cầu thiết kế: 
Stt ðối  Sử dụng ñiều khiển GridView (dùng ImageField và HyperLinkField ) 

Yêu cầu xử lý: 
Stt ðối  Khi mở trang, xuất danh sách quảng cáo ra lưới (trong bảng QUANG_CAO) 

Tên công ty − Khi chọn, mở trang web của công ty 

� Tạo mới trang web Giới thiệu sách: Gioithieusach.aspx (bài tập làm thêm) 

Trang web giới thiệu tổng quát sách, có hình ảnh minh họa và phân trang.  

– Sử dụng ñiều khiển GridView liên kết với Table Sach 

– Cột tùy biến chứa thông tin Tên sách và ðơn giá (Dùng LinkButton và Label) 

– ðịnh dạng ðơn giá  

– Tạo cột Hình ảnh thể hiện hình minh họa 

– Khi mở trang, xuất danh sách sách ra lưới. 

– Khi click chọn tên sách , xuất thông tin mô tả sách ra màn hình (hình 2) 
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� Tạo mới trang web Cập nhật thông tin nhà xuất bản: CapnhatNXB.aspx 

 

Lưới ở trạng thái sửa     Nhấn nút huỷ và phạm  

Ý nghĩa: 
Trang web cho phép xem và cập nhật thông tin của Nhà xuất bản 

Yêu cầu thiết kế: 
Sử dụng ñiều khiển GridView (dùng CommandField) 

Yêu cầu xử lý: 

Khi mở trang, xuất danh sách Nhà xuất bản ra lưới. 
Nút Chọn − Khi chọn, ñổi màu của dòng ñược chọn (hình 1) 
Nút − Khi chọn: kiểm tra ràng buộc quan hệ 

Nếu hợp lệ thì hủy dòng hiện hành 
Ngược lại xuất thông báo lỗi (hình 2) 
Mở rộng: xuất hiện hộp thọai hỏi xác nhận hủy? 

Nút Sửa, Ghi, Không − Khi chọn, cập nhật dữ liệu vào bảng NHA_XUAT_BAN hoặc bỏ 
qua. Riêng nút Ghi: kiểm tra tên Nhà xuất bản không ñược rỗng, nếu vi phạm thì không 
cập nhật 

� Tạo trang Xem thông tin khách hàng (Xemkhachhang.aspx) 

 
Ý nghĩa: 

Trang web xem thông tin chi tiết về khách hàng 
Yêu cầu thiết kế: 

− Sử dụng ñiều khiển DetailsView 
Yêu cầu xử lý: 

Khi mở trang, xuất danh sách khách hàng ra màn hình 
DetailsView − Xử lý phân trang 
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� Tạo trang Xem và cập nhật thông tin nhà xuất bản (CapnhatNXB.aspx) 

 

 

 
Ý nghĩa: 

Trang web xem và cập nhật thông tin chi tiết Nhà xuất bản 
Yêu cầu thiết kế: 

− Sử dụng ñiều khiển DetailViews có CommandField 
Yêu cầu xử lý: 

− Khi mở trang, xuất danh sách Nhà xuất bản ra màn hình 
− DetailViews − Xử lý phân trang 
− Nút Sửa, Cập nhật, Không 
− Cập nhật mẫu tin cũ vào bảng NHA_XUAT_BAN hoặc bỏ qua 
− Kiểm tra Tên nhà xuất bản không ñược rỗng, nếu hợp lệ thì cập nhật 
− Nút Thêm, Ghi, Không 
− Thêm mới một mẫu tin vào bảng NHA_XUAT_BAN hoặc bỏ qua 
− Kiểm tra Tên nhà xuất bản không ñược rỗng, nếu hợp lệ thì thêm mới 
− Nút Hủy − Xóa Nhà xuất bản hiện hành 
Mở rộng: trước khi xóa phải kiểm tra bên bảng SACH 

� Tạo trang Xem thông tin khách hàng (Xemkhachhang.aspx) 
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Ý nghĩa: 
Trang web xem thông tin chi tiết về khách hàng 

Yêu cầu thiết kế: 
Stt ðối− Sử dụng ñiều khiển FormView 

− ðịnh dạng Ngày sinh có dạng dd/MM/yyyy 
− Giới tính: Thể hiện chuỗi Nam hoặc Nữ kế bên CheckBox 

Yêu cầu xử lý: 
− Khi mở trang, xuất danh sách khách hàng ra màn hình 
− FormView − Xử lý phân trang 

4.21. Tạo trang Cập nhật khách hàng CapnhatKH.aspx (bài làm thêm) 

 

 
Ý nghĩa: 

Trang web xem và cập nhật thông tin chi tiết khách hàng 
Yêu cầu thiết kế: 

− Sử dụng ñiều khiển FormView 
Yêu cầu xử lý: 

− Khi mở trang, xuất danh sách khách hàng ra màn hình FormView, Xử lý phân trang 
− Nút Sửa, Cập nhật, Không 
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− Cập nhật mẫu tin cũ vào bảng KHACH_HANG hoặc bỏ qua 
− Kiểm tra Họ tên không ñược rỗng, nếu hợp lệ thì cập nhật 

− Nút Thêm, Ghi, Không 
Thêm mới một mẫu tin vào bảng KHACH_HANG hoặc bỏ qua 
Kiểm tra Họ tên không ñược rỗng, nếu hợp lệ thì thêm mới 

− Nút Hủy − Xóa khách hàng hiện hành 
Mở rộng: trước khi xóa phải kiểm tra bên bảng DON_DAT_HANG và có thông báo hỏi 
xác nhận 

 


