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LỜI NÓI ĐẦU 

  

 
 
 

 

 

 

 
 

ác giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 là quyển sách hoàn hảo cho những ai 
muốn tìm hiểu nhanh các tính năng và công cụ mới trong phiên bản 
2.0 của ASP.NET. Bạn có thể đọc một quyển sách viết theo lối truyền 

thống, và mất nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì để viết một phần mềm 
cho ra trò. Nhưng nếu sử dụng quyển sách này, bạn có thể hiểu và thử 
nghiệm các dự án vô cùng thiết thực chỉ trong một thời gian ngắn. 

ASP.NET 2.0 là một công nghệ “nóng”, là sự kế tục và cải tiến mạnh so với 
phiên bản 1.1, nhờ vào một số tính năng hấp dẫn nhắm đến việc trang bị cho 
nhà phát triển web các công cụ cần cho phần lớn các dự án. Các công cụ này 
bao gồm các điều kiểm đăng nhập mới, cho phép nhà phát triển nhanh chóng 
kéo và thả một bộ các điều kiểm lên bề mặt thiết kế, thiết lập một vài thuộc 
tính, và có ngay một hệ thống bảo mật. Một tính năng mới khác là những cải 
tiến cho giao diện người dùng lúc thiết kế nhằm kết các điều kiểm dữ liệu. 
Các điều kiểm hấp hấp dẫn khác cũng tồn tại, nhưng không phải là mục tiêu 
của sách này. Chúng ta chỉ dừng lại ở một số thay đổi đã được kiến lập trong 
ASP.NET 2.0, bao gồm kiến trúc của các website, tốc độ của các yêu cầu trang, 
việc quản lý thông tin có trạng thái, và hiệu quả phát triển toàn diện. Nếu bạn 
đã chọn ASP.NET 2.0, ắt nỗ lực lập trình của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 

Sách này lý tưởng cho bất kỳ lập trình viên nào đã có kinh nghiệm với .NET 
và muốn tìm hiểu công nghệ mới. Bất kỳ ai đã có kinh nghiệm với .NET 1.1 
hoặc đã từng hiện thực các giải pháp quy mô toàn phần sẽ là ứng viên hoàn 
hảo để lĩnh hội tất cả các tư liệu trong quyển sách này. Bạn sẽ có những hiểu 
biết tổng quát về cách làm việc của một cơ sở dữ liệu cơ bản, cùng với 
những kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm để truy xuất một đối 
tượng cơ sở dữ liệu, chẳng hạn một thủ tục tồn trữ. 

Lối tiếp cận hay nhất đối với người đọc là tìm ra một chương mà mình quan 
tâm và nhảy đến đó. Không một kiến thức nào bị mất khi đọc theo lối cảm 
hứng như thế. Điều này có nghĩa đây là một sách hướng dẫn hữu ích và cũng 
là một sách tra cứu nhanh nhằm đào sâu mã lệnh và học thật nhanh.  

C 
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Các chương hoàn toàn độc lập và là những bản hiện thực khác nhau với 
nhiều tính năng trùng lắp. Một số chương có thể lặp lại một khái niệm cho 
một quy trình nào đó khá rườm rà, trong khi một số chương có thể lệch 
hướng khỏi các tính năng và lối sử dụng nhất quán nhằm cung cấp một lối 
tiếp cận bình thường cho những đòi hỏi đặc trưng của website. Trong một số 
trường hợp cần một sự lý giải đầy đủ về một đề tài đã được thảo luận, bạn sẽ 
nhận thấy có một chương trước đó đã mô tả đề tài này một cách rất chi tiết. 

Sách này bao gồm 12 dự án và bạn có thể sử dụng ngay chỉ với một ít cài 
đặt. Mỗi dự án đều có các chỉ dẫn cài đặt mã nguồn vào máy cục bộ. Mục 
tiêu của chương và mã lệnh dự án đi kèm là giúp bạn hiểu và nhanh chóng 
hiệu chỉnh dự án để cải tiến hay hiện thực một số tính năng. Qua những bài 
học được lặp đi lặp lại, bạn sẽ biết nhiều hơn về lối thiết kế và tạo các dự án 
trong phiên bản 2.0 của ASP.NET. Sách này khảo sát một số tiến bộ vượt bậc 
từ phiên bản 1.1, nhưng không ở mức chi tiết. Hầu hết mã lệnh và tư liệu đã 
được “cân đo” với mục đích lý giải các khái niệm trong phiên bản 2.0 một 
cách trọn vẹn. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn Thái Thanh Phong, Đinh Phan Chí 
Tâm, Nguyễn Quang Nam, và Võ Kinh Luân đã có những đóng góp quý báu 
cho quyển sách; cảm ơn Nhà xuất bản Hồng Đức và Nhà sách Đất Việt đã 
tạo điều kiện cho quyển sách này đến với bạn đọc.  

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng thiếu sót là 
điều khó tránh khỏi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và nhận xét của 
các bạn để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. 

Trân trọng 

CÁC TÁC GIẢ 



7 

MỘT SỐ CHỈ DẪN 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

■Cấu trúc của sách 

Quyển sách này được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự 
án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về 
một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống; mà nhiều khi lập trình viên tìm 
thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dung hay tư liệu kèm theo đó. 
Quyển sách này nhắm đến việc thỏa mãn khuynh hướng đó, các chủ đề và 
các khái niệm được truyền đạt từ căn bản đến nâng cao, xuyên suốt 12 dự án 
tương ứng với 12 chương sau: 

TẬP MỘT 
Chương 1. ONLINE DIARY 

Chương 2. FILE SHARE 

Chương 3. CHAT SERVER 

Chương 4. SURVEY ENGINE 

Chương 5. BLOG 

Chương 6. PHOTO ALBUM 

TẬP HAI 
Chương 7. CMS 

Chương 8. CUSTOMER SUPPORT 

Chương 9. WEBSHOP 

Chương 10. APPOINTMENT BOOKING 

Chương 11. GREETING CARD 

Chương 12. BUGBASE 

Cấu trúc của mỗi chương tuân theo khuôn mẫu chung sau: 
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 Sử dụng ứng dụng, 
 Thiết kế ứng dụng, 
 Mã lệnh ứng dụng, 
 Cài đặt ứng dụng, 
 Mở rộng ứng dụng. 

Mỗi dự án được thiết kế với các module, các file lớp, và các điều kiểm có thể 
tái sử dụng. Các lớp và các file quan trọng sẽ được nêu và phân tích chi tiết ở 
mỗi chương. 

Các chương 4, 6, và 9 đề cập các chủ đề quen thuộc và dễ tiếp cận; trong khi 
các chương 3, 10, và 12 đề cập các chủ đề nâng cao, chắc chắn bạn sẽ học 
được nhiều thứ từ đó. Kết thúc các bài học, bạn sẽ có thể tự tạo cho mình 
một website, hiện thực cơ chế bảo mật với một kiến trúc có tổ chức, sử dụng 
các điều kiểm kết dữ liệu mới và hiệu quả hơn, cơ chế kết dữ liệu dựa vào 
đối tượng, và nhiều tính năng khác nữa. 

■Quy ước về font chữ 

Quyển sách này sử dụng các quy ước về font chữ như sau: 

 Font Tahoma—Dùng cho tên riêng, tên file và thư mục, đường dẫn, 
nhãn, liên kết, và đôi khi để nhấn mạnh. 

 Font Lucida Sans Typewriter—Dùng cho nội dung file; các phần tử cơ 
sở dữ liệu (như bảng, khung nhìn, thủ tục tồn trữ, truy vấn, trường, 
kiểu dữ liệu); các đoạn chương trình cùng các phần tử mã lệnh (như 
không gian tên, lớp, kiểu, hàm, thủ tục, phương thức, thuộc tính, đặc 
tính, tham số, biến, giá trị, đối tượng, thể hiện, sự kiện, thẻ XML và thẻ 
HTML). 

■Yêu cầu về hệ thống 

Để có thể chạy được những ứng dụng được trình bày trong quyển sách này, 
bạn sẽ cần những phần mềm sau đây: 

 Microsoft .NET Framework 2.0; 
 Microsoft Visual Studio 2005 hay Visual Web Developer 2005 Express Edition; 
 Windows 2000 Professional/Server SP4, Windows XP Professional SP2, Windows 

Server 2003 SP1, Windows Vista (Home Premium/Business/Ultimate), hay 
Windows Longhorn Server; 

 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (hay bản đầy đủ); 
 Microsoft Internet Information Services (IIS). 

Yêu cầu tổi thiểu về phần cứng là bộ vi xử lý 600 MHz, RAM 192 MB. Bạn 
cũng cần khoảng 5 GB dung lượng đĩa cứng còn trống để cài đặt Visual Studio 
2005 và thư viện MSDN. Những giá trị này là mức tối thiểu, quá trình phát 
triển sẽ dễ dàng hơn trên một hệ thống với bộ vi xử lý cao, dung lượng RAM 
lớn và đĩa cứng còn trống nhiều. 
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 Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt Microsoft Internet Information Services 7.0 
và Visual Studio 2005 Professional Edition trong phụ lục A, “Một số vấn đề 
liên quan đến IIS7 và VS2005”. 

■Sử dụng CD-ROM đính kèm 

CD-ROM đính kèm theo sách chứa toàn bộ mã nguồn, cũng như gói cài đặt cho 
các ứng dụng được trình bày trong quyển sách này. 

Thư mục gốc của CD-ROM gồm ba thư mục: 

 Websites—Chứa toàn bộ mã nguồn của các ứng dụng, 
 PrecompiledWebsites—Chứa các ứng dụng đã được biên dịch, 
 WebSetupProjects—Chứa các dự án cài đặt ứng dụng, 
 AJAX—Chứa các thành phần được giới thiệu trong phụ lục C. 
 AppendixD—Chứa website minh họa các kỹ thuật được giới thiệu trong 

phụ lục D. 

Ba thư mục đầu có cấu trúc giống nhau, gồm sáu thư mục con ứng với sáu 
ứng dụng được trình bày trong tập hai này: 

 CMS—Hệ thống quản lý nội dung, 
 CustomerSupport—Hệ thống hỗ trợ khách hàng, 
 WebShop—Cửa hàng trực tuyến, 
 AppointmentBooking—Hệ thống đăng ký trực tuyến, 
 GreetingCard—Thiết kế thiệp trực tuyến, 
 BugBase—Hệ thống theo dõi lỗi. 

Bạn có hai tùy chọn khi cài đặt một ứng dụng: 

 Nếu muốn cài đặt ứng dụng bằng gói cài đặt, chạy file 
WebSetupProjects\xyz\Debug\xyz.msi (xyz là tên ứng dụng). Như thế, ứng 
dụng sẽ được cài đặt vào Internet Information Services (IIS). 

 Nếu muốn cài đặt ứng dụng bằng tay, chép thư mục Websites\xyz\ vào 
đĩa cứng. Như thế, bạn có thể mở và chỉnh sửa ứng dụng bằng Visual 
Studio 2005 (hay Visual Web Developer). 

Bạn sẽ được chỉ dẫn cả hai tùy chọn cài đặt này tại mỗi chương. Bạn không 
cần chép thư mục PrecompiledWebsites và WebSetupProjects vào đĩa cứng, vì bạn 
sẽ biết cách tạo hai thư mục này trong phụ lục A, “Một số vấn đề liên quan 
đến IIS7 và VS2005”. 

 Nếu không đọc được nội dung trong CD-ROM đính kèm, bạn có thể tải 
về từ http://codeprovn.com/forums/viewtopic.php?p=283 hoặc trực tiếp liên 
hệ với Nhà sách Đất Việt (225 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, TP. Hồ 
Chí Minh) để nhận CD-ROM khác.  
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Những ý tưởng giống như những vì sao, bạn sẽ không thể tay 
không mà với tới vì sao, mà phải giống như một thủy thủ trên mặt 
biển quạnh quẽ, bạn phải lựa chọn một cuốn sách chỉ nam và thực 
hiện đúng theo cuốn sách đó, bạn sẽ thực hiện được những ý 
tưởng và nắm được số phận của mình. 

Carl Schurz 
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ầu hết các website hiện nay đều vận hành theo cơ sở dữ liệu, có nghĩa là chúng lấy 
nội dung từ cơ sở dữ liệu chứ không phải từ các file HTML tĩnh. Mặc dù điều này cho 
bạn các khả năng tuyệt vời trong việc trình bày nội dung, nhưng cũng gặp phải một 

vấn đề trong việc cập nhật nội dung đó. Với các website HTML tĩnh, bạn có thể thiết kế và tạo 
các file offline, sau đó sử dụng FTP hay các công cụ mạng truyền thông khác để đưa các file 
của bạn lên server. Tuy nhiên, với một website dựa vào cơ sở dữ liệu, điều này là không được. 
Bởi vì website phải duy trì sự thực thi, bạn không thể ghi đè cơ sở dữ liệu cũ với thông tin 
mới. Cũng bởi vì website thu thập thông tin lúc thực thi (chẳng hạn như các khung nhìn trang, 
những lượt đăng nhập của người dùng,…), bạn có thể mất thông tin đó khi upload một cơ sở 
dữ liệu mới với nội dung mới. 

Cách phổ biến nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng một hệ thống quản lý nội dung trực 
tuyến (Content Management System―CMS). Một hệ thống như thế cho phép bạn đăng nhập vào 
site, sau đó quản lý nội dung ngay tại vị trí mà nó được lưu trữ và sử dụng: web server. 

Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một CMS tổng quát, cho phép bạn quản lý 
nội dung và các chủ đề mà nội dung này thuộc về. Bạn có thể sử dụng website này để đăng 
thông tin về câu lạc bộ cầu lông của bạn, các ấn phNm của công ty bạn, hoặc bất kỳ chủ đề 
nào khác mà bạn muốn chia sẻ với mọi người. Website demo của chương này sẽ quản lý các 
chủ đề liên quan đến tin học.  

Chương này bắt đầu bằng việc lướt nhanh qua website CMS. Bạn sẽ biết cách tạo các chủ đề 
mới (sẽ xuất hiện trên trình đơn của webiste) và cách nhập nội dung vào cơ sở dữ liệu. Phần 
“Thiết kế CMS” giải thích cách thiết kế CMS, các trang và các lớp có liên quan. Phần “Mã lệnh 
CMS” xem xét mã lệnh trong site và lý giải cách hoạt động của nó. Hai phần cuối trình bày 
cách cài đặt CMS và có những cải tiến cho nó. 

7.1 Sử dụng CMS  
Website được minh họa trong chương này gồm hai phần quan trọng: phần front-end (công 
khai) và phần quản lý nội dung (được bảo vệ). Phần front-end hiển thị những mục nội dung 
(content item) thuộc loại tin tức, bài viết, và câu hỏi thường gặp. Các mục nội dung này có thể 
được quản lý bằng hệ thống quản lý nội dung, chính là phần thứ hai của website. Chương này 
tập trung chủ yếu vào phần thứ hai, nhưng cũng trình bày cách hiển thị thông tin từ CMS ra bên 
ngoài. 

Xem nội dung 
N ếu website CMS đã được cài đặt thành công (tham khảo phần “Cài đặt CMS” trong chương này 
để hiểu rõ hơn), bạn có thể duyệt website theo địa chỉ http://localhost/CMS. Bạn sẽ thấy màn 
hình như trong hình 7-1. 

Trình đơn chính (các thẻ lớn ở đầu màn hình) chứa các mục tĩnh và động. Trang chủ, Quản trị, 
và Đăng nhập là các mục cố định. Mục Trang chủ luôn đưa bạn về trang chủ và mục Đăng nhập 
cho phép bạn đăng nhập vào website. Mục Quản trị cho phép bạn truy xuất phần quản lý nội 
dung. Ba mục còn lại là các loại nội dung (content type), được lấy từ cơ sở dữ liệu. Khi nhắp 
vào một loại nội dung, chẳng hạn như Bài viết, bạn sẽ thấy một trình đơn con xuất hiện như 
hình 7-2. 

H 
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Hình 7-1  

 
Hình 7-2  

Trình đơn con hiển thị các chủ đề bên trong loại nội dung được chọn. Khi nhắp chọn một chủ 
đề trong trình đơn con, chẳng hạn như Khoa học máy tính, bạn sẽ thấy danh sách các mục nội 
dung (xem hình 7-3) thuộc chủ đề đó. 

 
Hình 7-3  

Khi bạn nhắp vào liên kết Xem tiếp bên dưới một mục nội dung, trang chi tiết sẽ xuất hiện, cho 
bạn xem toàn bộ mục nội dung.  

Quản lý nội dung 
Để quản lý các mục nội dung trong hệ thống (cũng như các loại nội dung và các chủ đề), bạn 
cần phải đăng nhập. N ếu đã cài đặt ứng dụng (xem phần “Cài đặt CMS”), bạn có thể đăng nhập 
với tên người dùng là Administrator và mật khNu là Admin123# (chú ý mật khNu có phân biệt 
hoa-thường). 
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Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trình đơn chính xuất hiện với các liên kết cho phép quản lý 
loại nội dung, chủ đề, và nội dung. Việc quản lý loại nội dung và chủ đề khá dễ dàng. Bạn có 
thể tạo mới và cập nhật các mục hiện có. Bạn cũng có thể gán lại một chủ đề vào một loại nội 
dung khác bằng cách hiệu chỉnh chủ đề và chọn loại nội dung mới từ danh sách thả xuống. 

Bạn có thể quản lý nội dung của website bằng cách nhắp mục Quản lý nội dung trên trình đơn 
bên trái (xem hình 7-4). Bạn sẽ thấy danh sách tất cả mục nội dung hiện có, được lọc bởi loại 
nội dung. Để chọn một loại khác, bạn hãy chọn một mục từ danh sách thả xuống. Để thay đổi 
một mục nội dung, bạn hãy nhắp nút Sửa trong danh sách. N ếu nhắp nút Tạo nội dung mới, bạn 
sẽ được đưa đến trang AddEditContent.aspx (hình 7-4). Trang này được sử dụng để thêm mới và 
hiệu chỉnh các mục nội dung hiện có. 

 
Hình 7-4 

N goài Tiêu đề, Giới thiệu, và Nội dung của mục nội dung, bạn cũng có thể chỉ định Loại nội dung và 
Chủ đề. N gay khi bạn chọn một loại nội dung mới, trang này được làm tươi và danh sách chủ 
đề được cập nhật với các chủ đề thuộc loại nội dung vừa chọn. FCKeditor được sử dụng cho các 
trường Giới thiệu và Nội dung. Cách sử dụng trình soạn thảo này được giải thích trong phần sau. 

N ếu bạn không đánh dấu vào hộp Hiện?, mục nội dung này sẽ không hiển thị trên webiste. Tuy 
vậy, nó không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, sau này bạn có thể kích hoạt lại. 

Việc quản lý nội dung và các chủ đề trong CMS khá dễ dàng. Bản thiết kế và hiện thực của CMS 
cũng khá dễ hiểu. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu bản thiết kế của ứng dụng. Phần này 
mô tả tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu, trình bày bản thiết kế cơ sở dữ liệu và các thủ 
tục tồn trữ dùng để truy xuất dữ liệu. 
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7.2 Thiết kế CMS  
Hầu hết các trang trong CMS dựa vào các điều kiểm SqlDataSource để đưa dữ liệu vào/ra cơ sở 
dữ liệu. Các điều kiểm nguồn dữ liệu mới này (cùng với GridView và FormView) cho phép bạn 
tạo các trang vận hành theo cơ sở dữ liệu mà không mất nhiều thời gian, không có hoặc có ít 
mã lệnh. Tuy nhiên, các điều kiểm này mắc phải một vài vấn đề. Thứ nhất, chúng thích hợp 
cho những trường hợp đơn giản. Ví dụ, trang cho phép bạn tạo hay thay đổi các chủ đề trong 
phần quản trị khá thích hợp để SqlDataSource kết hợp với một GridView (cho danh sách các 
chủ đề) và một FormView (để chèn mục mới) vì cấu trúc dữ liệu khá đơn giản. Tuy nhiên, với 
các trang phức tạp hơn, như trang AddEditContent.aspx có hai danh sách thả xuống được kết với 
nhau, mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.  

Vấn đề thứ hai với các điều kiểm SqlDataSource là chúng thường nhúng các câu lệnh SQL trực 
tiếp trong phần đánh dấu của trang. Điều này phá vỡ quy tắc thiết kế đa tầng bởi vì bạn buộc 
phải cập nhật nhiều trang trong website mỗi khi có một thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu. 

Bất chấp những bất lợi này, việc sử dụng điều kiểm SqlDataSource có thể là cách tốt để phát 
triển nhanh các website tương đối nhỏ, ít thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu. Để cho bạn thấy 
cách sử dụng chúng và cách chúng hoạt động, chúng được sử dụng cho hầu hết các truy xuất 
dữ liệu trong CMS, ngoại trừ trang AddEditContent.aspx. Thay vì làm việc với điều kiểm 
SqlDataSource, CMS sử dụng một số lớp và phương thức tùy biến để đưa thông tin vào/ra cơ sở 
dữ liệu. 

Để giảm thiểu ảnh hưởng của các câu lệnh SQL trên toàn bộ trang, các thủ tục tồn trữ được sử 
dụng trong tất cả điều kiểm SqlDataSource. Thay vì lưu trữ câu lệnh INSERT hay UPDATE trong 
phần ASPX của trang, giờ đây bạn chỉ lưu trữ tên của một thủ tục trong cơ sở dữ liệu. Mỗi khi 
có sự thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu hay các truy vấn, cái cần được cập nhật là các thủ 
tục tồn trữ. 

Trong các chương sau (chương 9 và chương 12), bạn sẽ sử dụng các điều kiểm 
ObjectDataSource để tuân theo kiến trúc ba tầng. Việc sử dụng các điều kiểm SqlDataSource 
trong các trang khiến tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu rất gọn nhẹ. Phần tiếp theo thảo 
luận lớp duy nhất trong tầng nghiệp vụ. Phần theo sau nữa mô tả cơ sở dữ liệu và các lớp 
trong tầng truy xuất dữ liệu. 

7.2.1 Tầng nghiệp vụ 
N hư đã đề cập lúc đầu, không có điều kiểm SqlDataSource nào được sử dụng để tạo và cập 
nhật các mục nội dung trong bảng Content. Hai danh sách thả xuống gồm các loại nội dung và 
các chủ đề có liên quan với nhau khiến mã lệnh rất khó hiểu và khó bảo trì. Thay vào đó, một 
lớp rất đơn giản—lớp Content—được thiết kế để biểu diễn một mục nội dung trong cơ sở dữ 
liệu. Lớp này có một số thuộc tính như Title, IntroText, và CategoryId; và có hai phương 
thức dùng để đưa mục nội dung vào/ra cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy định nghĩa của lớp 
Content trong file Content.vb thuộc thư mục App_Code\BusinessLogic của website. Hình 7-5 mô tả 
bản thiết kế của lớp Content. 

Bảng sau liệt kê bảy thuộc tính công khai của lớp: 

Thuộc tính Kiểu dữ liệu Mô tả 
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BodyText String Thuộc tính BodyText chứa toàn bộ văn bản của mục nội 
dung và chỉ được hiển thị trên trang chi tiết. 

CategoryId Integer Cho biết mục nội dung này thuộc chủ đề nào. 

ContentTypeId Integer Cho biết mục nội dung này thuộc loại nội dung nào. 

Id Integer Đây là ID duy nhất của mục nội dung và được gán tự 
động bởi cơ sở dữ liệu khi một mục nội dung mới 
được chèn vào. 

IntroText String Thuộc tính này chứa văn bản giới thiệu mục nội dung. 
Văn bản giới thiệu này được hiển thị, có thể với một 
định dạng khác, trên trang liệt kê nội dung và tại đầu 
trang chi tiết nội dung. 

Title String Đây là tiêu đề của mục nội dung khi nó xuất hiện trên 
trang liệt kê nội dung và trang chi tiết nội dung. 

Visible Boolean Xác định mục nội dung này có thể được nhìn thấy 
trong phần công khai của website hay không. 

 
Hình 7-5  

N goài bảy thuộc tính này, lớp Content có bốn phương thức: hai phương thức khởi dựng, 
phương thức Save, và phương thức GetItem. Các phương thức này được mô tả trong bảng sau: 

Phương thức Kiểu trả về Mô tả 

Public Sub New() 

 

Không Phương thức khởi dựng mặc định của 
lớp Content. Khởi tạo một thể hiện mới 
với tất cả thuộc tính được gán bằng các 
giá trị mặc định. 
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Public Sub New 
(ByVal id As 
Integer) 

 

Không Phương thức khởi dựng nạp chồng này 
khởi tạo một thể hiện mới của lớp 
Content với tất cả thuộc tính được gán 
bằng các giá trị mặc định, ngoại trừ Id 
được lấy từ id được truyền cho phương 
thức khởi dựng. Phương thức này được 
sử dụng để tạo lại các mục nội dung 
hiện có khi cập nhật chúng trong phần 
quản trị. 

Public Sub Save()  

 

 

Không Lưu một mục nội dung mới hay đã có 
vào cơ sở dữ liệu bằng cách gọi phương 
thức Save trong lớp ContentDB (sẽ được 
thảo luận sau).  

Public Shared 
Function GetItem 
(ByVal id As 
Integer) As Content 

Một thể hiện của lớp 
Content hoặc Nothing khi 
không tìm thấy mục nội 
dung. 

Lấy một mục nội dung từ cơ sở dữ liệu 
bằng cách gọi GetItem trong lớp 
ContentDB. 

7.2.2 Tầng truy xuất dữ liệu 
Bởi hầu hết các trang trong website sử dụng điều kiểm SqlDataSource cho việc truy xuất dữ 
liệu, bạn chỉ cần một lớp trong tầng truy xuất dữ liệu: lớp ContentDB (xem hình 7-6), lớp này 
đảm nhiệm việc lấy và lưu một mục nội dung trong cơ sở dữ liệu. 

 
Hình 7-6  

Do lớp ContentDB chỉ trưng ra các thành viên chia sẻ nên nó không có phương thức khởi dựng 
công khai. N ó cũng không có các thuộc tính công khai, nhưng có hai phương thức công khai, 
được mô tả trong bảng sau: 

Phương thức Kiểu trả về Mô tả 

Public Shared Sub Save 
(ByVal contentItem As 
Content) 

Không Lưu một mục nội dung 
mới hay đã có vào cơ sở 
dữ liệu. 

Public Shared Function 
GetItem(ByVal id As 
Integer) AS Content 

Một thể hiện của lớp Content 
hoặc Nothing khi không tìm thấy 
mục nội dung. 

Lấy một mục nội dung từ 
cơ sở dữ liệu. 
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N goài lớp này, tầng truy xuất dữ liệu còn có cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu cho CMS gồm ba 
bảng và một số thủ tục tồn trữ chịu trách nhiệm lấy dữ liệu từ các bảng đó. Hình 7-7 mô tả ba 
bảng này và mối quan hệ giữa chúng. 

 
Hình 7-7  

Bảng Content là thực thể chính trong cơ sở dữ liệu, vì nó lưu trữ nội dung được hiển thị trên 
website. Bảng sau liệt kê tất cả các cột của bảng Content: 

Tên cột Kiểu dữ liệu Mô tả 

Id int ID duy nhất của mỗi mục nội dung. ID này được sinh tự 
động bởi cơ sở dữ liệu mỗi khi một mNu tin mới được 
chèn vào. 

Title nvarchar(100) Tiêu đề của mục nội dung. Tiêu đề này được hiển thị 
trên trang liệt kê nội dung và trang chi tiết nội dung. 

IntroText nvarchar(MAX) Được sử dụng để chứa văn bản giới thiệu mục nội 
dung, được hiển thị trên trang liệt kê nội dung và tại 
đầu trang chi tiết nội dung. 

BodyText nvarchar(MAX) Toàn bộ văn bản của mục nội dung, không bao gồm 
văn bản giới thiệu. Văn bản này được hiển thị trên 
trang chi tiết nội dung, ngay bên dưới văn bản giới 
thiệu. 

ContentTypeId int Loại nội dung mà mục nội dung này thuộc về. 
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CategoryId int Chủ đề mà mục nội dung này thuộc về. 

CreateDateTime datetime N gày giờ mục nội dung được thêm vào. 

UpdateDateTime datetime N gày giờ mục nội dung được cập nhật lần cuối.  

Visible bit Xác định mục nội dung có thể được nhìn thấy trong 
phần công khai của website hay không. 

Mỗi mục nội dung được liên kết với bảng ContentType bởi ContentTypeId. Quan hệ này cho 
phép bạn tìm thấy danh sách các mục nội dung thuộc một loại nội dung nào đó mà không phải 
chỉ định một chủ đề. N goài ID và Description, bảng ContentType còn có các cột SortOrder và 
Visible. Cột SortOrder cho phép bạn điều khiển thứ tự của các mục trên trình đơn chính, và 
cột Visible cho phép bạn Nn một mục trên trình đơn chính.  

Một mục nội dung cũng được liên kết với một chủ đề trong bảng Category bởi CategoryId. 
Bảng Category tương tự như bảng ContentType, nhưng nó có thêm ContentTypeId, cho phép 
bạn liên kết các chủ đề với các loại nội dung. 

Để đơn giản hóa việc bảo trì website, các câu lệnh SQL được đưa vào các thủ tục tồn trữ. Điều 
đó có nghĩa rằng bạn sẽ không tìm thấy câu lệnh SELECT hay UPDATE hay câu lệnh SQL nào khác 
trong mã lệnh. N ếu muốn xem hoặc thay đổi các thủ tục tồn trữ trong cơ sở dữ liệu, bạn hãy 
nhắp vào nút Stored Procedures của cơ sở dữ liệu Cms.mdf trong cửa sổ Server Explorer (có thể mở 
cửa sổ này bằng tổ hợp phím Ctrl+Alt+S trong Visual Studio 2005 hay Visual Web Developer). Các 
thủ tục tồn trữ này sẽ được thảo luận trong các phần sau. 

 
Hình 7-8  

7.2.3 Lớp trợ giúp 
Lớp cuối cùng trong thư mục App_Code là AppConfiguration. Lớp này thuộc về website hơn là 
thuộc về tầng nghiệp vụ hay tầng truy xuất dữ liệu, do đó nó được đặt trực tiếp trong thư mục 
App_Code. Điều này không bắt buộc, cho nên bạn có thể chuyển nó vào một trong các thư mục 
hiện có, hoặc tạo một thư mục mới như Configuration hay Helpers rồi đặt vào đó. Lớp này được 
gọi là AppConfiguration, không phải là Configuration để tránh xung đột tên với không gian 
tên ASP.NET System.Configuration. Lớp AppConfiguration trưng ra thuộc tính chia sẻ 
ConnectionString, về bản chất là một vỏ bọc cho ConnectionString trong file Web.config. Các 
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trang trong website có sử dụng điều kiểm SqlDataSource sẽ sử dụng cú pháp kết của riêng 
chúng để trực tiếp lấy thuộc tính ConnectionString từ file Web.config. Tuy nhiên, hai phương 
thức trong tầng truy xuất dữ liệu sử dụng lớp AppConfiguration để lấy thông tin kết nối. Thay 
vì viết mã lệnh trực tiếp truy xuất file Web.config, các phương thức này truy xuất thuộc tính đó. 
Bạn sẽ thấy thuộc tính này được sử dụng thế nào trong phần tiếp theo khi thảo luận về mã 
lệnh trong tầng nghiệp vụ, tầng truy xuất dữ liệu, và tầng trình bày. 

 
Hình 7-9  

7.3 Mã lệnh CMS 
Phần này đi vào từng trang quan trọng của website CMS. Trước tiên, chúng ta sẽ xét một số file 
tại thư mục gốc. Sau đó là xét đến các file trong thư mục Management (cho phép bạn quản lý 
nội dung trong cơ sở dữ liệu). Sau cùng là xét đến hai file đảm nhiệm việc hiển thị nội dung 
trong phần công khai của website.   

7.3.1 Các file tại thư mục gốc 
Thư mục gốc của website CMS gồm hai file master, một file cấu hình, một trang đăng nhập, 
trang mặc định, và hai file dùng để hiển thị nội dung trong cơ sở dữ liệu. Phần này sẽ thảo 
luận về các file trên, ngoại trừ hai file cuối sẽ được thảo luận sau khi thảo luận về thư mục 
Management.  

Web.config  
File cấu hình toàn cục này chứa một khóa appSetting và một connectionString. Khóa 
appSetting được sử dụng bởi FCKeditor (HTML Editor này sẽ được thảo luận sau), còn chuỗi kết 
nối được sử dụng bởi các trang và các lớp truy xuất dữ liệu trong ứng dụng.  

Bên dưới nút <system.web>, bạn sẽ thấy hai phần cấu hình cho Membership provider và Role 
provider. CMS sử dụng các provider này để cho phép người dùng đăng nhập và truy xuất thư 
mục Management. Vì website này sử dụng cơ sở dữ liệu tùy biến, không phải aspnetdb.mdf mặc 
định như được định nghĩa trong machine.config, nên bạn cần cấu hình cho ứng dụng sử dụng cơ 
sở dữ liệu tùy biến. Cả hai nút <membership> và <roleManager> cũng giống như trong 
machine.config, chỉ có đặc tính name và connectionStringName của nút <providers> cần được 
thay đổi (báo cho ASP.NET sử dụng chuỗi kết nối và cơ sở dữ liệu tùy biến): 

<providers>  
    <add name=“SqlProvider” type=“System.Web.Security.SqlRoleProvider” 
      connectionStringName=“Cms” /> 
</providers>  

N gay bên dưới các thiết lập trên, bạn sẽ thấy các thiết lập sau: 

<authentication mode=“Forms”> 
    <forms loginUrl=“~/Login.aspx” /> 
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</authentication> 
 
<authorization> 
    <allow users=“*”/> 
</authorization> 
 
<pages theme=“Cms”> 

N út <authentication> báo cho .NET sử dụng Forms Authentication. Mỗi khi yêu cầu một trang 
được bảo vệ với vai trò người dùng nặc danh, bạn sẽ được đưa đến trang Login.aspx nằm ở thư 
mục gốc của website. N út <authorization> cho phép truy xuất mọi trang trong website đối với 
mọi người dùng. Thư mục Management bị cấm truy xuất đối với những người dùng không 
thuộc vai trò Administrator bằng thẻ <location> (xem bên dưới). 

N út <pages> báo cho ASP.NET sử dụng theme được định nghĩa trong thư mục App_Themes. 
Website này sử dụng một theme rất đơn giản, chỉ với một file .skin định nghĩa kiểu dáng của 
các điều kiểm GridView được sử dụng trong site. File GridView.skin chứa một số định nghĩa style 
với các đặc tính CssClass trỏ đến các class được định nghĩa trong file Styles.css thuộc thư mục 
CSS.  

Phần cuối cùng trong file Web.config mà bạn cần xem là thẻ <location>: 

<location path=“Management”> 
    <system.web> 
      <authorization> 
          <allow roles=“Administrator” /> 
          <deny users=“*”/> 
      </authorization> 
    </system.web> 
</location> 

Đoạn mã này báo cho ASP.NET cấm truy xuất thư mục Management đối với những người dùng 
không thuộc vai trò Administrator. Khi truy xuất một trang thuộc thư mục đó, bạn sẽ được 
đưa đến trang Login.aspx.  

Các phần tử còn lại trong file Web.config là do Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer) sinh 
ra khi bạn tạo một website ASP.NET 2.0 mới. 

SiteMaster.master và AdminMaster.master  
Hai file master này xác định cảm quan của tất cả các trang trong website. File SiteMaster.master 
được sử dụng cho các trang công khai, trong khi file AdminMaster.master được sử dụng cho các 
trang trong thư mục Management. Hai file này có nhiều điểm chung, khác biệt duy nhất là trong 
file AdminMaster.master có một bảng HTML và một điều kiểm người dùng để hiển thị trình đơn 
con cho phần quản trị. Mặc dù ASP.NET 2.0 cho phép bạn sử dụng các file master lồng nhau, 
nhưng website CMS không sử dụng tính năng đó. Ở đây, file SiteMaster.master được tạo trước và 
sau đó nội dung của nó được chép sang file AdminMaster.master.  

N goài các thẻ HTML thông thường, SiteMaster.master còn sử dụng điều kiểm người dùng 
SiteMenu để hiển thị trình đơn chính và trình đơn con. Điều kiểm SiteMenu (trong thư mục 
Controls) chứa hai điều kiểm Repeater cho hai trình đơn. Mỗi mục trong trình đơn chính và 
trình đơn con liên kết đến trang ContentList và truyền cho nó ID của loại nội dung và ID của của 
chủ đề (nếu có) thông qua chuỗi truy vấn. Điều này cho phép trang này, cùng các điều kiểm 
người dùng trong đó, biết loại nội dung và chủ đề nào hiện đang được hiển thị. Điều kiểm 
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SiteMenu cũng chứa hai điều kiểm SqlDataSource để lấy dữ liệu từ các thủ tục tồn trữ trong cơ 
sở dữ liệu. Hãy xem nguồn dữ liệu cho trình đơn con (hiển thị các chủ đề): 

<asp:SqlDataSource ID=“sdsSubMenu” runat=“server” 
  ConnectionString=“<%$ ConnectionStrings:Cms %>” 
  ProviderName=“System.Data.SqlClient” SelectCommand=“sprocCategorySelectlist” 
  SelectCommandType=“StoredProcedure” > 
    ... Các tham số chọn lựa sẽ được trình bày sau 
</asp:SqlDataSource> 

Mã đánh dấu của điều kiểm này chứa một số thông tin quan trọng. Thứ nhất, đó là đặc tính 
ConnectionString. Để gán chuỗi kết nối thích hợp lúc thực thi, một dạng kết dữ liệu mới được 
áp dụng. Cú pháp biểu thức <%$ %> được sử dụng để kết các đặc tính với các chuỗi kết nối, các 
tài nguyên, và các thiết lập ứng dụng trong file Web.config. Trong trường hợp này, một chuỗi 
kết nối có tên là Cms được lấy từ file cấu hình của ứng dụng.   

Thông tin quan trọng kế tiếp là các đặc tính SelectCommand và SelectCommandType. Chúng báo 
cho .NET Framework thực thi thủ tục tồn trữ sprocCategorySelectlist trong cơ sở dữ liệu được 
xác định bởi chuỗi kết nối. 

Thủ tục tồn trữ này khá đơn giản: lấy tất cả các chủ đề thuộc về một loại nội dung nào đó:  

CREATE PROCEDURE sprocCategorySelectlist 
  @contentTypeId int 
AS 
SELECT 
  Category.Id, 
  Category.Description, 
  Category.ContentTypeId, 
  ContentType.Description AS ContentTypeDescription, 
  Category.SortOrder 
FROM 
  Category INNER JOIN 
  ContentType ON Category.ContentTypeId = ContentType.Id 
WHERE 
  (Category.ContentTypeId = @contentTypeId) 
  AND Category.Visible = 1 
ORDER BY 
  SortOrder 
RETURN 

N goài các trường của bảng Category, phần mô tả loại nội dung cũng được thu lấy, với bí danh 
là ContentTypeDescription. Mô tả này được sử dụng trong phần quản trị của website, để hiện 
tên loại nội dung mà chủ đề thuộc về. Thủ tục tồn trữ này nhận ID của loại nội dung làm tham 
số. Trong mã lệnh cho SqlDataSource, tham số này được thiết lập như sau:  

<SelectParameters> 
    <asp:QueryStringParameter Name=“contentTypeId” 
      QueryStringField=“ContentTypeId” Type=“Int32” /> 
</SelectParameters> 

Với đoạn mã trên, một đối tượng Parameter được định nghĩa để lấy giá trị từ một 
QueryStringField có tên là ContentTypeId. Khi SqlDataSource chuNn bị lấy dữ liệu từ cơ sở dữ 
liệu, nó sẽ lấy giá trị từ chuỗi truy vấn rồi lưu vào tham số này để đem truyền cho thủ tục tồn 
trữ. 

Bằng việc sử dụng chuỗi truy vấn làm tham số, điều kiểm SqlDataSource sẽ luôn thu lấy các 
chủ đề thuộc loại nội dung hiện đang được yêu cầu.  
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Điều kiểm lấy các mục cho trình đơn chính cũng thực hiện tương tự như vậy. Tuy nhiên, vì 
điều kiểm này cần trả về tất cả loại nội dung, nên không có tham số lựa chọn nào.  

Khi quan sát một trang có sử dụng điều kiểm SiteMenu, bạn sẽ thấy như hình 7-10. 

Tất cả các mục trình đơn nằm giữa Trang chủ và Quản trị lấy dữ liệu từ bảng ContentType, trong 
khi các trình đơn con lấy dữ liệu từ bảng Categories. Bạn cũng có thể thấy rằng, trong liên kết 
cho trình đơn con, cả ContentTypeId và CategoryId đều được truyền cho trang ContentList. Điều 
cuối cùng bạn cần để ý trong hình 7-10 là một trình đơn chính và một trình đơn con (Bài viết và 
Văn thơ) xuất hiện với màu hoặc kiểu font khác. Điều này được thực hiện bởi mã lệnh thuộc sự 
kiện Load trong file code-behind của điều kiểm người dùng. 

 
Hình 7-10  

Khi hai điều kiểm Repeater cho các trình đơn lấy dữ liệu từ các điều kiểm SqlDataSource, 
chúng phát sinh sự kiện ItemDataBound đối với mỗi mục được thêm vào bộ lặp. Sự kiện này là 
nơi lý tưởng để chọn trước các mục trình đơn bởi vì bạn có thể truy xuất đến chuỗi truy vấn 
đang nắm giữ ID của loại nội dung và chủ đề được chọn, và đến mục sắp được hiển thị. Đoạn 
mã sau trình bày cách in đậm một trình đơn con khi nó được chọn: 

Protected Sub repSubMenu_ItemDataBound(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.Web.UI.WebControls.RepeaterItemEventArgs) _ 
  Handles repSubMenu.ItemDataBound 
 
    If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or _ 
      e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then 
        Dim myDataRowView As DataRowView = DirectCast(e.Item.DataItem, DataRowView) 
        If Convert.ToInt32(myDataRowView(“Id”)) = _ 
          Convert.ToInt32(Request.QueryString.Get(“CategoryId”)) Then 
            Dim lnkSubmenu As HyperLink = _ 
              DirectCast(e.Item.FindControl(“lnkSubmenu”), HyperLink) 
            lnkSubmenu.CssClass = “Selected” 
        End If 
    End If 
End Sub 

Đoạn mã trên kiểm tra ItemType của mục hiện đang được kết dữ liệu. Khi một Item hoặc 
Alternating được tạo, mã lệnh thu lấy DataItem, trong trường hợp này là một DataRowView. 
Sau đó, DirectCast được sử dụng để ép đối tượng DataItem thành một DataRowView. Sử dụng 
DirectCast cũng tương tự như Ctype nhưng nó thực thi nhanh hơn một chút. N hược điểm của 
DirectCast là nó chỉ có thể ép các đối tượng cùng kiểu, bạn không thể sử dụng nó để ép một 
đối tượng thành kiểu khác cao hơn hoặc thấp hơn trong phân cấp kế thừa. Tuy nhiên, trong 
trường hợp này, chẳng có vấn đề gì do DataItem là một DataRowView nên bạn có thể sử dụng 
DirectCast một cách an toàn.  
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Một khi đã có đối tượng DataRowView, bạn có thể thu lấy cột ID của nó, đây là ID của chủ đề 
đang được thêm vào Repeater. N ếu ID của chủ đề đó trùng với ID của chủ đề hiện hành (được 
xác định bằng cách xét chuỗi truy vấn CategoryId), mã lệnh sẽ lấy một tham chiếu đến siêu 
liên kết trong trình đơn lnkSubmenu bằng cách sử dụng DirectCast một lần nữa. Cuối cùng, 
CssClass của siêu liên kết được thiết lập là Selected. Hành vi của lớp Selected (trong trường 
hợp này là kiểu font in đậm) được định nghĩa trong file Core.css: 

#SubMenu a.Selected 
{ 
    font-weight: bold; 
} 

Đoạn mã trên sử dụng kiểu font đậm cho tất cả các thẻ <a> thuộc thẻ div #SubMenu và có sử 
dụng lớp Selected (khi mục trình đơn con được chọn).  

Các mục trình đơn Trang chủ, Quản trị, và Đăng nhập không vận hành theo cơ sở dữ liệu, do đó 
bạn không thể chọn trước chúng trong sự kiện ItemDataBound. Thay vào đó, trong Page_Load 
của điều kiểm SiteMenu, bạn kiểm tra thuộc tính AppRelativeCurrentExecutionFilePath của 
lớp HttpRequest. Bằng phép so sánh chuỗi, bạn biết được có cần chọn trước một trong các 
mục trình đơn tĩnh hay không: 

If Request.AppRelativeCurrentExecutionFilePath.ToLower() = “~/default.aspx” Then 
    liHome.Attributes(“class”) = “Selected” 
End If 

Đoạn mã trên sử dụng lớp Selected cho mục trình đơn tĩnh Trang chủ khi trang được yêu cầu 
hiện hành là ~/default.aspx (trang chủ của website CMS). Cách tương tự được sử dụng để chọn 
trước cho hai mục trình đơn còn lại.  

Login.aspx  
Trang này cho phép bạn đăng nhập vào website và tự động xuất hiện mỗi khi bạn truy xuất 
một trong các trang thuộc thư mục Management với vai trò một người dùng chưa được xác 
thực. Trang này tận dụng thế mạnh của bộ khung bảo mật ASP.NET 2.0 (được cung cấp bởi các 
provider Membership và Role). N hững gì trang này cần là một điều kiểm <asp:Login>: 

<asp:Login ID="Login1" runat="server" 
  TitleText="Đăng nhập" LoginButtonText="Đăng nhập" 
  UserNameLabelText="Tên đăng nhập:" PasswordLabelText="Mật khẩu:"  
  RememberMeText="Ghi nhớ cho lần đăng nhập kế tiếp" > 
</asp:Login> 

Mặc dù điều kiểm này chỉ với một thẻ đánh dấu, nó vẫn mang đầy đủ chức năng. Mục đích 
của CMS không bắt buộc bất kỳ tùy chỉnh trực quan nào, nhưng nếu muốn, bạn có thể áp dụng 
một số thay đổi hành dáng và hành vi cho điều kiểm này thông qua Visual Studio 2005 IDE (hay 
Visual Web Developer IDE). Ở đây, điều kiểm này được Việt hóa một số nhãn. 

Hai file cuối cùng nằm trong thư mục gốc, ContentList.aspx và ContentDetail.aspx, sẽ được thảo 
luận sau phần “Thư mục Management”. 

7.3.2 Thư mục Management 
Tất cả các file trong thư mục Management được sử dụng cho việc bảo trì các loại nội dung, các 
chủ đề, và nội dung được hiển thị trong phần công khai của website. Thư mục này có năm 
file: trang chủ mặc định của phần quản trị, một trang để quản lý các loại nội dung, một trang 
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để quản lý các chủ đề, và hai trang để quản lý các mục nội dung. Trang chủ chẳng làm gì 
ngoài việc hiển thị văn bản tĩnh và trình đơn quản trị, các trang khác đáng quan tâm hơn nên 
chúng sẽ được giải thích chi tiết hơn. Do quản lý loại nội dung cũng tương tự như quản lý chủ 
đề nên chúng ta bỏ qua trang ContentTypes, chỉ thảo luận trang Categories. Mọi khái niệm được 
sử dụng trong trang Categories cũng được sử dụng trong trang ContentTypes. 

Quản lý chủ đề 
N hư bạn đã biết, các chủ đề được hiển thị ở dạng mục trình đơn mỗi khi bạn chọn một loại 
nội dung. Mỗi chủ đề được gắn với một loại nội dung cụ thể bởi ContentTypeId của nó. Để 
điều khiển thứ tự xuất hiện của các mục trên trình đơn con, Category có cột SortOrder.  

N hằm cho phép bạn quản lý các chủ đề hiện có và tạo chủ đề mới trên cùng một trang, 
Categories.aspx được chia làm hai phần bởi các điều kiểm <asp:Panel>. Panel thứ nhất là 
pnlList, gồm một GridView hiển thị các chủ đề hiện có. Một danh sách thả xuống phía trên 
GridView cho phép bạn lọc các chủ đề thuộc một loại nội dung cụ thể. Panel thứ hai là pnlNew, 
được sử dụng để thêm các chủ đề mới. Panel này gồm một điều kiểm FormView kết hợp với 
một SqlDataSource. Tại một thời điểm, chỉ một trong hai panel được nhìn thấy. Chúng ta sẽ 
xét panel pnlList trước, sau đó xét đến cách thêm chủ đề mới với các điều kiểm trong panel 
pnlNew.  

N goài một vài điều kiểm tĩnh cho các thông báo, pnlList có hai điều kiểm quan trọng: một 
danh sách thả xuống (lstContentType) và một GridView (gvCategories). Điều kiểm danh sách 
thả xuống liệt kê các loại nội dung hiện có trong website, GridView hiển thị các chủ đề thuộc 
loại nội dung được chọn trong danh sách thả xuống.  

Khi trang này nạp, danh sách thả xuống lấy dữ liệu từ một SqlDataSource có tên là 
sdsContentTypes. Cả danh sách thả xuống và nguồn dữ liệu đều có mã đánh dấu rất đơn giản: 

<asp:DropDownList ID=“lstContentTypes” runat=“server” 
  DataSourceID=“sdsContentTypes” 
  DataTextField=“Description” DataValueField=“Id” AutoPostBack=“true”> 
</asp:DropDownList> 

DataSourceID được gán là sdsContentTypes để biết sẽ lấy dữ liệu từ đâu. DataTextField và 
DataValueField được gán là hai cột trong DataSet do SqlDataSource trả về. AutoPostBack được 
gán là True để đảm bảo trang này sẽ được nạp lại mỗi khi bạn chọn một loại nội dung mới từ 
danh sách thả xuống.  

SqlDataSource lấy dữ liệu bằng cách gọi thủ tục tồn trữ sprocContentTypeSelectList. Điều này 
được thực hiện với mã đánh dấu sau: 

<asp:SqlDataSource ID=“sdsContentTypes” runat=“server” 
  ConnectionString=“<%$ ConnectionStrings:Cms %>” 
  SelectCommand=“sprocContentTypeSelectList” 
  SelectCommandType=“StoredProcedure”> 
</asp:SqlDataSource> 

Mã đánh dấu này cũng giống như mã bạn đã thấy trước đây khi lấy các mục trình đơn từ cơ sở 
dữ liệu. Thủ tục tồn trữ được sử dụng bởi nguồn dữ liệu rất đơn giản; những gì nó làm là yêu 
cầu danh sách các loại nội dung hiện có: 

CREATE PROCEDURE sprocContentTypeSelectList 
AS 
SELECT 
  Id, Description, SortOrder 
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FROM 
  ContentType 
WHERE 
  Visible = 1 
ORDER BY 
  SortOrder 

Tiếp theo là xét đến GridView. Cũng như danh sách thả xuống, GridView được kết với một 
SqlDataSource thông qua thuộc tính DataSourceID: 

<asp:GridView ID=“gvCategories” runat=“server” AutoGenerateColumns=“False” 
  DataKeyNames=“Id” DataSourceID=“sdsCategories” AllowPaging=“True” 
  AllowSorting=“True”> 
    ... nội dung bên trong của điều kiểm nằm ở đây 
</asp:GridView> 

Thuộc tính DataKeyNames được gán là Id (ID của chủ đề trong cơ sở dữ liệu) để báo cho 
GridView biết khóa chính của bảng là gì. N goài ra, AllowPaging và AllowSorting được gán là 
True. Theo cách này, việc quản lý dữ liệu trong GridView trở nên dễ dàng hơn bởi vì bạn có thể 
sắp xếp theo cột và xem dữ liệu trong các trang nhỏ hơn thay vì phải cuộn một danh sách dài.  

Để biết dữ liệu gì cần được hiển thị trong GridView, hãy xem trang này khi nó được hiển thị 
trong phần quản trị (hình 7-11). 

 
Hình 7-11  

Phía trên GridView chính là danh sách thả xuống đã được thảo luận trước đây. Trong GridView, 
bạn thấy các cột hiển thị ID của chủ đề, mô tả chủ đề, loại nội dung mà nó thuộc về, thứ tự sắp 
xếp, hai nút để chỉnh sửa và xóa chủ đề. Khi bạn nhắp vào nút Sửa, GridView chuyển sang chế 
độ chỉnh sửa và hiển thị các điều kiểm có thể chỉnh sửa cho mô tả, loại nội dung, và thứ tự sắp 
xếp như hình 7-12. 

 
Hình 7-12  
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Để hiển thị các mục ở cả chế độ chỉ đọc và chế độ chỉnh sửa, GridView bao gồm một số điều 
kiểm BoundField, TemplateField, và CommandField. Có rất nhiều mã lệnh lặp đi lặp lại, chúng ta 
chỉ xét một số. Trước tiên, xét cột ID: 

<asp:BoundField DataField=“Id” HeaderText=“ID” 
  ReadOnly=“True” SortExpression=“Id” /> 

BoundField này được kết với cột Id trong cơ sở dữ liệu thông qua đặc tính DataField. Đặc tính 
ReadOnly được gán là True để đảm bảo không thể chỉnh sửa cột này khi GridView ở chế độ 
chỉnh sửa. Vì cơ sở dữ liệu tự động gán ID mới cho chủ đề, không cớ gì cho phép người dùng 
thay đổi giá trị này. Bằng việc gán SortExpression là Id, bạn đạt được hai việc. Thứ nhất, 
HeaderText của cột này chuyển từ một nhãn đơn giản thành một siêu liên kết. Thứ hai, khi cột 
này được nhắp vào, dữ liệu sẽ được sắp theo cột mà đặc tính SortExpression chỉ định. 

Với cột mô tả, một TemplateField được sử dụng để hiển thị một nhãn ở chế độ chỉ đọc và một 
textbox ở chế độ chỉnh sửa. Để đảm bảo trường này không bị bỏ trống, textbox được móc nối 
với một điều kiểm RequiredFieldValidator.  

Cột cho loại nội dung thì phức tạp hơn một chút, bởi vì nó hiển thị một danh sách thả xuống ở 
chế độ chỉnh sửa. Mã đánh dấu cho cột này như sau:  

<asp:TemplateField HeaderText=“Content Type”> 
    <ItemTemplate> 
        <asp:Label ID=“Label1” runat=“server” 
          Text=’<%# Bind(“ContentTypeDescription”) %>’> 
        </asp:Label> 
    </ItemTemplate> 
    <EditItemTemplate> 
        <asp:DropDownList ID=“DropDownList1” runat=“server” 
          DataSourceID=“sdsContentTypes” DataTextField=“Description” 
          DataValueField=“Id” SelectedValue=‘<%# Bind(“ContentTypeId”) %>’> 
        </asp:DropDownList> 
    </EditItemTemplate> 
    <ItemStyle Width=“175px” /> 
</asp:TemplateField> 

Cũng như cột mô tả, TemplateField được sử dụng cho cột loại nội dung. Ở chế độ chỉ đọc 
(được định nghĩa bởi ItemTemplate), một Label hiển thị văn bản được kết với cột 
ContentTypeDescription. 

EditItemTemplate chứa một <asp:DropDownList> với DataSourceID được gán là 
sdsContentTypes. Đây chính là SqlDataSource được sử dụng để hiển thị danh sách thả xuống ở 
đầu trang. Để chọn đúng mục trong danh sách khi GridView ở chế độ chỉnh sửa, và để lấy về 
đúng giá trị khi lưu, SelectedValue của điều kiểm được gán là <%# Bind(“ContentTypeId”) %>. 

Phần tử <ItemStyle> trong TemplateField được sử dụng để thiết lập chiều rộng của cột ở chế 
độ chỉ đọc và chế độ chỉnh sửa.  

Cột SortOrder cũng tương tự như cột ContentType. Khác biệt duy nhất là cột này không sử 
dụng nguồn dữ liệu, các mục trong danh sách thả xuống được viết mã cứng.  

Cột cuối cùng mà bạn cần xét là cột chứa các nút Sửa và Xóa. Mã đánh dấu cho cột này cũng 
khá đơn giản: 

<asp:CommandField ShowDeleteButton=“True”  
  ShowEditButton=“True” ButtonType=“Button”  
  DeleteText=“Xóa” EditText=“Sửa”  
  CancelText=“Hủy bỏ” UpdateText=“Cập nhật”> 
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    <ItemStyle Width=“150px” /> 
</asp:CommandField> 

Điều kiểm CommandField có hai thuộc tính ShowDeleteButton và ShowEditButton đều được gán 
True. Khi bạn nhắp nút Sửa, điều kiểm này chuyển sang chế độ chỉnh sửa, nút Xóa tạm thời 
biến mất, và nút Sửa được thay thế bằng nút Cập nhật và nút Hủy bỏ. Khi bạn thay đổi dữ liệu và 
nhắp nút Cập nhật, GridView kích hoạt UpdateCommand của SqlDataSource. Khi bạn nhắp nút Xóa, 
nó kích hoạt DeleteCommand của SqlDataSource. Để thấy cách làm việc này, hãy xem điều kiểm 
SqlDataSource mà GridView sử dụng: 

<asp:SqlDataSource ID=“sdsCategories” runat=“server”  
  ConnectionString=“<%$ ConnectionStrings:Cms %>”  
  DeleteCommand=“sprocCategoryDeleteSingleItem” 
  DeleteCommandType=“StoredProcedure” 
  InsertCommand=“sprocCategoryInsertUpdateSingleItem” 
  InsertCommandType=“StoredProcedure” 
  SelectCommand=“sprocCategorySelectlist” 
  SelectCommandType=“StoredProcedure” 
  UpdateCommand=“sprocCategoryInsertUpdateSingleItem” 
  UpdateCommandType=“StoredProcedure”> 
  ... các tham số được định nghĩa tại đây 
</asp:SqlDataSource> 

N goài chuỗi kết nối, SqlDataSource định nghĩa một số đặc tính Command và CommandType. Với 
mỗi hành động: lấy, thêm, cập nhật, xóa dữ liệu; điều kiểm này có một câu lệnh trỏ đến thủ 
tục tồn trữ tương ứng. Với mỗi câu lệnh này, CommandType được gán là StoredProcedure.  

Bên trong thẻ SqlDataSource là phần định nghĩa các tham số cho thủ tục tồn trữ. Phần tử 
<SelectParameters> định nghĩa các tham số được truyền cho thủ tục tồn trữ lấy danh sách các 
chủ đề. N hớ rằng danh sách này được lọc theo loại nội dung được chỉ định bởi danh sách thả 
xuống ở đầu trang: 

<SelectParameters> 
    <asp:ControlParameter ControlID=“lstContentTypes” 
      Name=“contentTypeId” PropertyName=“SelectedValue” 
      Type=“Int32” DefaultValue=“-1” /> 
</SelectParameters> 

Tham số duy nhất là một tham số kiểu ControlParameter. Khi nguồn dữ liệu chuNn bị lấy dữ 
liệu từ cơ sở dữ liệu, nó sẽ xét điều kiểm lstContentTypes, lấy SelectedValue của nó, và 
truyền cho thủ tục tồn trữ. 

Để cho phép cập nhật dữ liệu, nguồn dữ liệu định nghĩa UpdateParameters như sau: 

<UpdateParameters> 
    <asp:Parameter Name=“returnValue” Type=“Int32” Direction=“ReturnValue” /> 
    <asp:Parameter Name=“id” Type=“Int32” /> 
    <asp:Parameter Name=“description” Type=“String” /> 
    <asp:Parameter Name=“contentTypeId” Type=“Int32” /> 
    <asp:Parameter Name=“sortOrder” Type=“Int32” /> 
</UpdateParameters> 

Với mỗi tham số của thủ tục tồn trữ, một đối tượng Parameter tương ứng được định nghĩa. Để 
ý rằng, không cần gắn các tham số này vào các điều kiểm. Thay vào đó, GridView sử dụng 
Bind để kết các điều kiểm của nó với các tham số của nguồn dữ liệu theo tên. Do đó, biểu thức 
Bind cho loại nội dung ở chế độ chỉnh sửa kết trực tiếp đến tham số này theo tên. 
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Tham số returnValue được sử dụng để lấy giá trị trả về từ thủ tục tồn trữ. Khi sử dụng 
Configure Data Source trong Smart Tag của nguồn dữ liệu, bạn không thể thêm tham số này. Tuy 
nhiên, bạn có thể trực tiếp gõ tham số này trong Source View, hoặc nhắp vào dấu ba chấm (xem 
hình 7-13) sau UpdateQuery (hay các truy vấn khác) tại cửa sổ Properties của điều kiểm nguồn 
dữ liệu trong Design View. 

 
Hình 7-13  

 
Hình 7-14  
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N ếu bạn nhắp vào dấu ba chấm, Command and Parameter Editor sẽ hiện ra như hình 7-14, cho 
phép bạn sắp xếp lại, xóa, tạo mới hoặc thay đổi các tham số hiện có. Để thay đổi Direction cho 
một tham số, bạn cần nhắp vào liên kết Show advanced properties, sau đó chọn một tùy chọn từ 
danh sách Direction. 

Giờ đây bạn đã có mọi thứ để thao tác dữ liệu. Tuy nhiên, có hai điều cần xem xét. Thứ nhất 
là cách thụ lý các mNu tin trùng nhau. Thứ hai là cách chèn chủ đề mới. Chúng ta sẽ giải quyết 
vấn đề thứ nhất trước. 

Mỗi chủ đề trong một loại nội dung cụ thể phải có một mô tả duy nhất (để không xảy ra 
chuyện hai mục trình đơn có cùng tên). Thủ tục tồn trữ chèn và cập nhật chủ đề thụ lý việc 
này bằng cách xét xem đã có một chủ đề cùng tên hay chưa trước khi chèn hay cập nhật:  

IF NOT EXISTS (SELECT Id FROM Category 
  WHERE Description = @description AND ContentTypeId = @contentTypeId) 
BEGIN 
    -- chèn chủ đề mới tại đây 
END 
ELSE 
BEGIN 
    SET @returnValue = -1 -- mẩu tin đã tồn tại  
END 

Chỉ khi kiểm tra IF NOT EXISTS trả về True thì mục nội dung mới sẽ được chèn. N gược lại, thủ 
tục tồn trữ trả về -1 cho SqlDataSource thông qua tham số returnValue. Trong code-behind 
của trang Categories, giá trị trả về này sẽ được kiểm tra. N ếu nó khác -1 tức là tác vụ chèn hay 
cập nhật thành công. N gược lại, một thông báo lỗi được hiển thị cho người dùng, cho biết tác 
vụ không thành công. N ơi tham số này được kiểm tra là bên trong sự kiện Inserted và Updated 
của nguồn dữ liệu: 

Protected Sub sdsCategories_AfterInsertOrUpdate(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceStatusEventArgs) _ 
  Handles sdsCategories.Inserted, sdsCategories.Updated 
 
    Dim id As Integer = Convert.ToInt32(e.Command.Parameters(“@returnValue”).Value) 
    If id = -1 Then 
        lblErrorMessage.Text = “Đã tồn tại chủ đề với mô tả này.” & _ 
          “Những thay đổi của bạn sẽ không được áp dụng.<br />” 
        lblErrorMessage.Visible = True 
    End If 
End Sub 

Chú ý danh sách được phân cách bởi dấu phNy trong mệnh đề Handles, điều này cho phép bạn 
kết một phương thức thụ lý sự kiện với nhiều sự kiện của các điều kiểm giống hoặc khác 
nhau.   

Bởi vì GridView không hỗ trợ chèn dữ liệu, điều kiểm FormView được sử dụng để người dùng 
có thể chèn một chủ đề mới. Tương tự như cách thiết lập GridView, FormView gồm một 
InsertItemTemplate với các điều kiểm cung cấp giá trị cho điều kiểm SqlDataSource để việc 
chèn được diễn ra. InsertItemTemplate chứa một textbox cho cột mô tả, một 
RequiredFieldValidator, và hai danh sách thả xuống cho cột loại nội dung và cột thứ tự sắp 
xếp. Để thấy FormView này, nhắp nút Tạo chủ đề mới trên trang Categories. Phương thức 
btnNew_Click trong code-behind sẽ phát sinh, làm Nn panel pnlList và hiện panel pnlNew, cho 
phép bạn chèn chủ đề mới.  
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Cũng giống như GridView, FormView được kết với nguồn dữ liệu sdsCategories, nhưng lúc này 
nó sử dụng InsertCommand để gửi dữ liệu do người dùng nhập đến thủ tục tồn trữ chèn chủ đề 
mới. Khi bạn nhắp nút Lưu, các giá trị mà bạn đã nhập vào FormView sẽ được gửi đến 
SqlDataSource và được chuyển vào cơ sở dữ liệu. Cũng như với GridView, phương thức 
sdsCategories_AfterInsertOrUpdate được sử dụng để xác định đã có một chủ đề cùng tên hay 
chưa.  

Bạn đã định nghĩa diện mạo của website bởi việc quản lý các mục trong trình đơn chính và 
trình đơn con, đây là lúc xét đến việc tạo nội dung thực tế cho website. Phần tiếp theo sẽ khảo 
sát hai trang quản lý các mục nội dung, đó là ContentList.aspx và AddEditContent.aspx.  

Quản lý nội dung  
Khi nhắp chọn mục Quản lý nội dung trên trình đơn quản trị, bạn được đưa đến trang 
ContentList.aspx liệt kê các mục nội dung hiện có trong cơ sở dữ liệu. Để phân biệt nội dung 
đang tồn tại và nội dung đã bị xóa, trang này có một danh sách thả xuống gồm hai mục: Tích 
cực và Đã bị xóa. Mỗi khi bạn chọn một mục mới từ danh sách thả xuống đó, trang này sẽ được 
làm tươi và hiển thị danh sách các mục nội dung đang tồn tại hoặc đã bị xóa. Trang này cũng 
có một SqlDataSource với SelectCommand và DeleteCommand được gán là các thủ tục tồn trữ cho 
phép bạn lấy danh sách các mục nội dung hoặc xóa một mục nội dung.   

GridView được sử dụng trong trang này cũng tương tự như GridView được sử dụng để hiển thị 
các chủ đề. Tuy vậy, có hai điểm khác biệt quan trọng và sẽ được xem xét ngay sau đây. Thứ 
nhất, GridView này không thể chỉnh sửa được, cho nên bạn sẽ không thấy các TemplateField 
cùng với một EditItemTemplate. 

Điểm thứ hai là cách thiết lập các nút dùng để xóa và chỉnh sửa các mục nội dung hiện có. 
Với trang Categories, bạn đã sử dụng một CommandField với ShowDeleteButton và 
ShowEditButton đều được gán là True. N hưng với trang ContentList, mỗi nút thuộc một cột 
riêng:  

<asp:ButtonField ButtonType=“Button” CommandName=“Edit” Text=“Sửa”> 
    <ItemStyle Width=“75px” /> 
</asp:ButtonField> 
<asp:CommandField ButtonType=“Button” ShowDeleteButton=“True” DeleteText="Xóa"> 
    <ItemStyle Width=“75px” /> 
</asp:CommandField> 

N út Xóa được sinh bởi một CommandField với ShowDeleteButton được gán là True. Khi bạn nhắp 
nút Xóa, GridView kích hoạt DeleteCommand trên điều kiểm SqlDataSource tương ứng để xóa 
mục nội dung khỏi cơ sở dữ liệu. Cách làm việc này giống hệt xóa chủ đề.  

Khi bạn chỉnh sửa một mục nội dung, các thứ sẽ khác chút ít. Vì một mục nội dung còn có 
một số trường khác ngoài các textbox mặc định và các điều kiểm thả xuống, không nên chọn 
cách chỉnh sửa mục nội dung ngay trong khung lưới (inline). Thay vào đó, khi bạn nhắp nút 
Sửa, RowCommand của điều kiểm GridView được kích hoạt và đưa bạn đến trang 
AddEditContent.aspx, cho phép bạn nhập nội dung với các điều kiểm phức tạp. Trang này sẽ 
được xét sau. Mã lệnh chuyển bạn đến trang này như sau: 

Protected Sub gvContent_RowCommand(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) _ 
  Handles gvContent.RowCommand 
    Select Case e.CommandName.ToLower() 
        Case “edit” 
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            Dim recordIndex As Integer 
            Dim recordId As Integer 
            recordIndex = Convert.ToInt32(e.CommandArgument) 
            recordId = Convert.ToInt32(gvContent.DataKeys(recordIndex).Value) 
            Response.Redirect(“AddEditContent.aspx?Id=” & recordId.ToString()) 
    End Select 
End Sub 

ButtonField cho nút Sửa có CommandName được gán là Edit. Bên trong sự kiện RowCommand, tên 
lệnh được lấy từ thuộc tính CommandName của GridViewCommandEventArgs. N ếu tên lệnh là Edit, 
bạn biết rằng nút Sửa đã được nhắp. Sau đó, bạn có thể sử dụng CommandArgument để lấy được 
index của dòng được nhắp chọn trong khung lưới (bắt đầu từ 0). N ếu bạn nhắp mục thứ ba thì 
CommandArgument sẽ có giá trị là 2. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng index này để lấy khóa của 
mục nội dung. Tập hợp DataKeys của GridView trả về khóa chính của mục nội dung trong cơ sở 
dữ liệu, đây chính là cái bạn cần bởi vì trang AddEditContent.aspx yêu cầu ID của một mục nội 
dung. Khi đã có khóa này, bạn có thể tạo một URL với ID được nối vào chuỗi truy vấn và đưa 
người dùng đến trang đó.  

FormView là một điều kiểm tuyệt vời, cho phép bạn nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu với rất ít mã 
lệnh. Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp cho những trường hợp truy xuất dữ liệu đơn giản, giống như 
trang Categories trong thư mục Management. Một trong những trở ngại lớn nhất của điều kiểm 
này là bạn cần phải định nghĩa các template khác nhau cho thao tác chèn và cập nhật dữ liệu. 
Với các trang phức tạp, cần nhiều điều kiểm, việc thiết lập một form như thế có thể trở nên 
dài dòng và dễ xảy ra lỗi.  

Để tránh những vấn đề này, một cách tiếp cận khác đã được thực hiện với trang 
AddEditContent. Thay vì dựa vào các điều kiểm nội tại để đưa dữ liệu vào/ra cơ sở dữ liệu, lớp 
Content (biểu diễn một mục nội dung trong cơ sở dữ liệu) và ContentDB (đảm nhiệm việc giao 
tiếp với cơ sở dữ liệu) được sử dụng. Bên trong trang, bạn sử dụng các lớp này để lấy một 
mục nội dung từ cơ sở dữ liệu, và sử dụng các điều kiểm thông thường như textbox, danh 
sách thả xuống. Để thấy cách làm việc này, hãy xem phần mã đánh dấu của trang 
AddEditContent.aspx.  

Ở cuối trang, bạn sẽ thấy hai điều kiểm SqlDataSource dùng để hiển thị các loại nội dung và 
các chủ đề hiện có trong một danh sách thả xuống. N guồn dữ liệu cho các chủ đề là 
sdsCategories, được kết với danh sách các loại nội dung bằng một SelectParameter. Điều này 
đảm bảo rằng: mỗi khi bạn chọn một loại nội dung mới từ danh sách thả xuống, trang này sẽ 
được làm tươi và hiển thị danh sách các chủ đề thuộc loại nội dung đó. Hai danh sách thả 
xuống này có DataSourceID được gán là điều kiểm SqlDataSource tương ứng, các thuộc tính 
DataTextField và DataValueField trỏ đến các cột trong DataSet mà nguồn dữ liệu trả về. 
Chẳng có gì mới trong trang này! N hưng các điều kiểm khác trong trang nhận dữ liệu bằng 
cách nào? Để hiểu cách làm việc này, bạn hãy mở file code-behind của AddEditContent.aspx và 
quan sát sự kiện Page_Load: 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 
 
    If Request.QueryString.Get(“Id”) IsNot Nothing Then 
        contentId = Convert.ToInt32(Request.QueryString.Get(“Id”)) 
    End If 
 
    If Not Page.IsPostBack And contentId > 0 Then 
        Dim myContentItem As Content = Content.GetItem(contentId) 
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        If myContentItem IsNot Nothing Then 
            Me.Title = “Chỉnh sửa ” & myContentItem.Title 
            txtTitle.Text = myContentItem.Title 
            txtIntroText.Value = myContentItem.IntroText 
            txtBodyText.Value = myContentItem.BodyText 
            chkVisible.Checked = myContentItem.Visible 
            lstContentTypes.DataBind() 
            lstContentTypes.SelectedValue = myContentItem.ContentTypeId.ToString() 
            lstCategories.DataBind() 
            lstCategories.SelectedValue = myContentItem.CategoryId.ToString() 
        End If 
    End If 
 
End Sub 

Trong phương thức này, mã lệnh thu lấy contentId từ chuỗi truy vấn (nếu có). N ếu không có 
chuỗi truy vấn (có nghĩa là một mục mới sẽ được chèn vào), khối If tiếp theo sẽ không thực 
thi. Tuy nhiên, nếu có chuỗi truy vấn, một số hành động sẽ được thực hiện. Đầu tiên, phương 
thức GetItem của lớp Content được gọi. Phương thức này nhận ID của mục nội dung trong cơ 
sở dữ liệu và trả về một đối tượng Content. Chúng ta sẽ khảo sát đối tượng Content và lớp 
ContentDB tương ứng của nó sau khi thảo luận xong phương thức Page_Load. Một khi đã có 
một đối tượng Content hợp lệ, bạn có thể sử dụng các thuộc tính công khai của nó như Title, 
IntroText, và BodyText để gán cho các giá trị khởi tạo của các điều kiểm và tiêu đề trang. Các 
điều kiểm txtIntroText và txtBodyText thực chất là các FCKeditor. Chúng ta sẽ khảo sát 
FCKeditor trong phần sau. 

Không giống như các điều kiểm text, các điều kiểm danh sách thả xuống đòi hỏi một chút tư 
duy. Danh sách chủ đề được kết với danh sách loại nội dung, do đó nó luôn hiển thị các chủ 
đề thuộc loại nội dung đang được chọn. Điều này có nghĩa: bạn phải đổ dữ liệu vào danh sách 
loại nội dung và chọn trước một loại nội dung trước khi làm việc với các chủ đề. Mã lệnh 
trong phương thức Page_Load thực hiện điều này như sau: 

lstContentTypes.DataBind() 
lstContentTypes.SelectedValue = myContentItem.ContentTypeId.ToString() 

Đầu tiên, phương thức DataBind của điều kiểm lstContentTypes được gọi. Điều kiểm 
SqlDataSource tương ứng được kích hoạt để lấy các loại nội dung từ cơ sở dữ liệu. Dòng mã 
thứ hai thiết lập SelectedValue của điều kiểm lstContentTypes là ContentTypeId của mục nội 
dung.  

Hai dòng tiếp theo thu lấy các mục cho danh sách thả xuống thứ hai (hiển thị các chủ đề hiện 
có): 

lstCategories.DataBind() 
lstCategories.SelectedValue = myContentItem.CategoryId.ToString() 

Khi DataBind của danh sách chủ đề được gọi, SqlDataSource tương ứng được kích hoạt. N hư 
đã đề cập lúc đầu, điều kiểm này có một SelectParameter ứng với giá trị được chọn trong 
danh sách loại nội dung. Vì trước lời gọi DataBind, bạn đã gán SelectedValue đó, nên bây giờ 
nguồn dữ liệu sẽ lấy đúng các chủ đề thuộc loại nội dung đã được chọn. Khi các chủ đề đã 
được thêm vào danh sách thả xuống, dòng cuối cùng gán SelectedValue của danh sách là 
CategoryId của đối tượng Content. 

Giờ đây, bạn biết cách hiển thị những dữ liệu của đối tượng Content trong các điều kiểm khác 
nhau, nhưng có lẽ bạn thắc mắc về cách tạo mục nội dung. N hư bạn đã thấy trong phần “Thiết 
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kế CMS”, lớp Content có một số thuộc tính công khai và một phương thức chia sẻ GetItem 
(nhận ID của một mục nội dung và trả về một thể hiện của lớp Content). N hững gì phương 
thức GetItem trong tầng nghiệp vụ thực hiện là ủy nhiệm cho một phương thức cùng tên trong 
lớp ContentDB: 

Public Shared Function GetItem(ByVal id As Integer) As Content 
    Return ContentDB.GetItem(id) 
End Function 

Đến lượt phương thức GetItem của lớp ContentDB lấy mục nội dung từ cơ sở dữ liệu và trả về 
cho mã lệnh gọi: 

Public Shared Function GetItem(ByVal id As Integer) As Content 
 
    Dim theContentItem As Content = Nothing 
 
    Using myConnection As New SqlConnection(AppConfiguration.ConnectionString) 
 
        Dim myCommand As SqlCommand = New SqlCommand _ 
          (“sprocContentSelectSingleItem”, myConnection) 
        myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
        myCommand.Parameters.AddWithValue(“@id”, id) 
        myConnection.Open() 
 
        Using myReader As SqlDataReader = _ 
          myCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) 
 
            If myReader.Read Then 
                theContentItem = _ 
                  New Content(myReader.GetInt32(myReader.GetOrdinal(“Id”))) 
                theContentItem.Title = _ 
                  myReader.GetString(myReader.GetOrdinal(“Title”)) 
                theContentItem.IntroText = _ 
                  myReader.GetString(myReader.GetOrdinal(“IntroText”)) 
                theContentItem.BodyText = _ 
                  myReader.GetString(myReader.GetOrdinal(“BodyText”)) 
                theContentItem.ContentTypeId = _ 
                  myReader.GetInt32(myReader.GetOrdinal(“ContentTypeId”)) 
                theContentItem.CategoryId = _ 
                  myReader.GetInt32(myReader.GetOrdinal(“CategoryId”)) 
                theContentItem.Visible = _ 
                  myReader.GetBoolean(myReader.GetOrdinal(“Visible”)) 
            End If 
 
            myReader.Close() 
        End Using 
    End Using 
 
    Return theContentItem 
End Function 

Đầu tiên, đoạn mã trên khai báo một biến có kiểu Content và gán là Nothing. N ếu không tìm 
thấy mục nội dung trong cơ sở dữ liệu, giá trị này sẽ được trả về. 

Tiếp theo, một thể hiện của SqlConnection và SqlCommand được tạo. Câu lệnh Using đảm bảo 
đối tượng kết nối tự động bị hủy khi khối mã đã hoàn tất. Tên thủ tục tồn trữ mà bạn muốn 
thực thi được truyền cho phương thức khởi dựng của đối tượng SqlCommand. CommandType của 
đối tượng SqlCommand được gán là StoredProcedure và một tham số giữ ID của mục nội dung 
được tạo. 
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Sau đó, kết nối được mở và phương thức ExecuteReader của đối tượng câu lệnh phát sinh, trả 
về một SqlDataReader. N ếu phương thức Read() trả về True, tức là tìm thấy một mNu tin, bạn 
có thể tạo một đối tượng Content mới và gán cho mỗi thuộc tính công khai của nó giá trị thu 
được từ SqlDataReader. Để ý cách sử dụng các phương thức GetOrdinal. Về mặt thiết kế, các 
phương thức Get* (như GetInt32 và GetString của SqlDataReader) nhận một số nguyên (bắt 
đầu từ 0) là index của cột. Điều đó có nghĩa: để lấy tiêu đề của mục nội dung, bạn cần sử dụng 
myReader.GetString(1). Điều này khiến mã lệnh khó đọc, bởi vì bạn sẽ quên cột nào có index 
là gì. May mắn là SqlDataReader cũng có phương thức GetOrdinal nhận tên cột và trả về vị trí 
của nó trong tập kết quả. Điều này khiến mã lệnh dễ đọc và dễ bảo trì hơn: 
myReader.GetString(myReader.GetOrdinal(“Title”)).   

Một khi tất cả các thuộc tính công khai của mục nội dung đã được thiết lập, SqlDataReader 
được đóng lại và mục nội dung được trả về cho mã lệnh gọi.  

Ắt hẳn bạn có để ý HTML Editor được sử dụng trong trang AddEditContent.aspx. Editor này không 
phải của .NET Framework, cũng không phải của ASP.NET. Đó là FCKeditor, một dự án mã nguồn 
mở, được phát triển bởi Frederico Caldeira Knabben. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của 
FCKeditor tại www.fckeditor.com. Vì quá trình cài đặt FCKeditor sẽ được giới thiệu trong phần “Cài 
đặt CMS” nên phần này chỉ tập trung vào cách sử dụng nó.  

 
Hình 7-15  

Sử dụng FCKeditor cũng đơn giản như cài đặt nó. Đối với các trang ASP.NET, những người tạo ra 
editor này đã phát triển một .NET assembly (một file .dll), và file này phải được đặt trong thư 
mục Bin của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng DLL này để tùy biến hộp công cụ của Visual Studio 
2005 (hay Visual Web Developer), như thế bạn có thể kéo các thể hiện của editor này từ hộp công 
cụ lên trang. Để tùy biến hộp công cụ, bạn hãy mở hộp công cụ (Ctrl+Alt+X), nhắp phải vào đó 
và chọn Choose Items. Trong hộp thoại Choose Toolbox Items, nhắp Browse và chọn file 
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FredCK.FCKeditorV2.dll trong thư mục Bin của ứng dụng (C:\Inetpub\wwwroot\CMS\Bin hay 
C:\Websites\CMS\Bin). Editor này sẽ xuất hiện với biểu tượng hình bánh răng trong hộp công cụ. 
Mỗi khi cần một HTML Editor, bạn hãy kéo một thể hiện của FCKeditor lên trang thay vì một 
textbox chuNn.  

 
Hình 7-16  

Dễ dàng làm việc với editor này, theo quan điểm của cả người lập trình lẫn người sử dụng 
cuối. Cũng giống như một điều kiểm .NET thông thường, nó trưng ra các thuộc tính như chiều 
rộng và chiều cao. Tuy nhiên, khi làm việc với editor này, bạn sẽ nhận thấy một số điểm khác 
biệt đáng bàn luận. Thứ nhất, nó không có thuộc tính Text như textbox mặc định, thay vào đó 
là thuộc tính Value. Trên thực tế, các thuộc tính này có thể được xem là như nhau, trong đó 
Value cho phép bạn gán và lấy văn bản được định dạng theo HTML từ điều kiểm này.  

Một điều quan trọng khác cần chú ý là cách FCKeditor làm việc với các điều kiểm validator. 
Theo mặc định, các điều kiểm validator được kích hoạt khi điều kiểm tương ứng (trên form) 
mất focus (chẳng hạn khi bạn sử dụng tab hoặc nhấn nút submit). Tuy nhiên với FCKeditor, 
HTML được chép từ editor vào một trường Nn rồi mới được xác nhận tính hợp lệ. Việc chép này 
cũng diễn ra khi editor mất focus, nhưng sau khi các điều kiểm đã được xác nhận tính hợp lệ. 
Đối với người dùng cuối, một thông điệp báo rằng trường dùng cho editor là bắt buộc, nhưng 
thực tế nó đã có giá trị hợp lệ. Cách nhanh nhất để khắc phục điều này là nhấn nút submit một 
lần nữa. Hiển nhiên đây không phải là một giải pháp hay cho một ứng dụng thực sự. Cách tốt 
nhất là vô hiệu việc xác nhận tính hợp lệ phía client trong các trang có sử dụng editor. Kỹ 
thuật này được áp dụng cho trang AddEditContent.aspx bằng cách gán đặc tính CausesValidation 
của nút Lưu là False. N hư thế, việc xác nhận tính hợp lệ sẽ không diễn ra tại client; nhưng tại 
server, mỗi điều kiểm vẫn được kiểm tra giá trị.  

Để ý cách sử dụng thuộc tính ToolbarSet để cấp cho txtIntroText và txtBodyText các bộ nút 
khác nhau. Phần cấu hình cho FCKeditor (được lưu trong file FCKeditor\fckconfig.js) cho phép bạn 
định nghĩa các bộ thanh công cụ. Bộ thanh công cụ Default chứa tất cả các nút, trong khi Cms 
và Basic thì có hạn chế. Để tạo một bộ thanh công cụ mới, hãy chép bộ thanh công cụ 
Default, sau đó bỏ đi các nút không cần thiết.  

Bởi vì các điều kiểm FCKeditor có thể chứa các thẻ HTML và mã JavaScript, ASP.NET Framework 
mặc định sẽ chặn các giá trị này, và ném biệt lệ HttpRequestValidationException với thông 
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điệp “A potentially dangerous Request.Form value was detected”. Để không cho lỗi xuất hiện, 
ValidateRequest được gán là False trong chỉ thị page của trang AddEditContent.aspx. 

Phần cuối cùng của trang AddEditContent.aspx mà bạn cần xem là lưu một mục nội dung vào cơ 
sở dữ liệu. Khi bạn đã điền đủ dữ liệu cho trang và nhấn nút Lưu, đoạn mã sau (trong phương 
thức thụ lý sự kiện Click của nút Lưu) sẽ phát sinh: 

Protected Sub btnSave_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 
  Handles btnSave.Click 
 
    Page.Validate() 
    If Page.IsValid Then 
        Dim myContentItem As Content 
        If Request.QueryString.Get(“Id”) IsNot String.Empty Then 
            myContentItem = _ 
              New Content(Convert.ToInt32(Request.QueryString.Get(“Id”))) 
        Else 
            myContentItem = New Content() 
        End If 
        myContentItem.Title = txtTitle.Text 
        myContentItem.IntroText = txtIntroText.Value 
        myContentItem.BodyText = txtBodyText.Value 
        myContentItem.Visible = chkVisible.Checked 
        myContentItem.ContentTypeId = Convert.ToInt32(lstContentTypes.SelectedValue) 
        myContentItem.CategoryId = Convert.ToInt32(lstCategories.SelectedValue) 
        myContentItem.Save() 
        Response.Redirect(“ContentList.aspx”) 
    End If 
End Sub 

Đầu tiên, Page.Validate() được gọi để kiểm tra các điều kiểm trong trang đã có giá trị hợp lệ 
hay chưa. N ếu trang đã hợp lệ, bạn có thể tạo một thể hiện mới của Content. Điều này có thể 
xảy ra theo hai hướng, tùy vào bạn chỉnh sửa một mục nội dung đã có hay tạo một mục nội 
dung mới. Trong bản thiết kế của lớp Content, ID của lớp Content là chỉ đọc để mã lệnh gọi 
không thể thay đổi nó trong vòng đời của đối tượng. Đó là lý do một phương thức khởi dựng 
nạp chồng của lớp Content được gọi, phương thức này nhận ID của mục nội dung trong trường 
hợp bạn cập nhật một mục nội dung đã có. N gược lại, khi bạn tạo một mục nội dung mới, mã 
lệnh chỉ việc gọi phương thức khởi dựng mặc định để lấy một thể hiện Content mới.  

Sau đó, mã lệnh gán cho mỗi thuộc tính công khai của lớp Content giá trị được lấy từ điều 
kiểm tương ứng. Để ý cách sử dụng .Value thay vì .Text để lấy các giá trị của hai FCKeditor. 
Khi tất cả các thuộc tính đã được thiết lập, gọi phương thức Save của lớp Content. Tương tự 
như phương thức GetItem, phương thức này gọi phương thức Save của lớp ContentDB và truyền 
chính nó với từ khóa Me: 

Public Sub Save() 
    ContentDB.Save(Me) 
End Sub 

Cũng giống như phương thức GetItem, Save thiết lập một SqlConnection và một SqlCommand. 
Sau đó, nó đưa vào đối tượng SqlCommand các tham số với giá trị được lấy từ đối tượng 
Content. Cuối cùng, ExecuteNonQuery được sử dụng để gửi câu lệnh đến cơ sở dữ liệu: 

If contentItem.Id > 0 Then 
    myCommand.Parameters.AddWithValue(“@id”, contentItem.Id) 
End If 
 
myCommand.Parameters.AddWithValue(“@title”, contentItem.Title) 
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myCommand.Parameters.AddWithValue(“@introText”, contentItem.IntroText) 
myCommand.Parameters.AddWithValue(“@bodyText”, contentItem.BodyText) 
myCommand.Parameters.AddWithValue(“@contentTypeId”, contentItem.ContentTypeId) 
myCommand.Parameters.AddWithValue(“@categoryId”, contentItem.CategoryId) 
myCommand.Parameters.AddWithValue(“@visible”, contentItem.Visible) 
 
myConnection.Open() 
myCommand.ExecuteNonQuery() 
myConnection.Close() 

Khi phương thức này hoàn tất, quyền điều khiển được trả về cho trang ASPX gọi (chuyển 
hướng người dùng về trang ContentList, nơi mục nội dung được hiển thị).  

N ếu có một ít kinh nghiệm lập trình, bạn có thể nhận ra một số vấn đề với mã lệnh truy xuất 
dữ liệu bên trên. Trước tiên là không có thụ lý lỗi (không sử dụng khối Try/Catch). Đây không 
phải là lối lập trình hay, vì khó biết được nơi nào, khi nào, và bằng cách nào các lỗi xuất hiện 
trong website của bạn. Chương “Blog” (tập một) có một cách hay để bắt các lỗi xảy ra lúc thực 
thi, tạo một e-mail về chi tiết lỗi và gửi cho người quản trị hoặc người phát triển website.  

Thứ hai, mã lệnh bị lệ thuộc nhiều vào SQL Server. Mặc dù việc phát triển cho một loại cơ sở 
dữ liệu là nhanh chóng và dễ dàng, nhưng không phải lúc nào cũng là một giải pháp tốt. 
Trong chương “Blog” (tập một), bạn biết được cách viết mã lệnh truy xuất dữ liệu làm việc với 
cả SQL Server và Microsoft Access mà không có bất kỳ hiệu chỉnh nào. 

Việc thêm một nội dung mới và quản lý các mục nội dung hiện có là bước cuối cùng trong 
quá trình quản lý nội dung. Bây giờ, chúng ta xem xét cách trình bày nội dung trong phần 
front-end của website. 

7.3.3 Hiển thị nội dung trên website 
Việc hiển thị nội dung trong phần công khai của website được thụ lý bởi hai trang: 
ContentList.aspx và ContentDetail.aspx. Trang thứ nhất đảm nhận việc hiển thị danh sách các mục 
nội dung thuộc loại nội dung và chủ đề được yêu cầu. N ó chỉ hiển thị một bản ngắn của mỗi 
mục nội dung trong điều kiểm DataList, và có các điều kiểm HyperLink để dẫn bạn đến trang 
chi tiết. Sau đó, trang chi tiết sẽ hiển thị toàn bộ mục nội dung. 

Trang ContentList.aspx chứa một điều kiểm SqlDataSource với hai tham số lựa chọn: một cho 
loại nội dung và một cho chủ đề. Cả hai tham số này được lấy từ chuỗi truy vấn (nếu tồn tại): 

<asp:SqlDataSource ID=“sdsContentList” runat=“server” 
  ConnectionString=“<%$ ConnectionStrings:Cms %>” 
  SelectCommand=“sprocContentSelectListByContentTypeAndCategoryId” 
  SelectCommandType=“StoredProcedure” 
  CancelSelectOnNullParameter=“False”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:QueryStringParameter Name=“contentTypeId” 
          QueryStringField=“ContentTypeId” Type=“Int32” /> 
        <asp:QueryStringParameter Name=“categoryId” 
          QueryStringField=“CategoryId” Type=“Int32” DefaultValue=“” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:SqlDataSource> 

Trước khi lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nguồn dữ liệu này lấy các giá trị cho loại nội dung và 
chủ đề từ chuỗi truy vấn và gán chúng cho các tham số. Chú ý cách sử dụng đặc tính 
CancelSelectOnNullParameter trên điều kiểm SqlDataSource. Giá trị mặc định của tham số này 
là True, có nghĩa điều kiểm sẽ không lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nếu tồn tại một tham số có 
giá trị null. Đây không phải là điều bạn muốn. Khi một trong các loại nội dung được nhắp 
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chọn, và chưa có chủ đề nào được chọn, bạn muốn hiển thị tất cả các mục nội dung thuộc loại 
nội dung đã chọn, bất chấp chủ đề là gì. Thủ tục tồn trữ trong cơ sở dữ liệu trả về tất cả mục 
nội dung ứng với một loại nội dung nào đó khi tham số CategoryId là null, cho nên bạn phải 
đảm bảo mã lệnh vẫn truy xuất thủ tục ngay khi không có chuỗi truy vấn cho chủ đề. Bạn thực 
hiện điều này bằng cách gán CancelSelectOnNullParameter là False. 

SqlDataSource trên sẽ được sử dụng bởi DataList dưới đây (gồm một ItemTemplate hiển thị 
Title, IntroText của mục nội dung và liên kết Xem tiếp):  

<asp:DataList ID=“dlContent” runat=“server” DataKeyField=“Id” 
  DataSourceID=“sdsContentList”> 
    <ItemTemplate> 
        <h2 class=“ItemTitle”><asp:Literal ID=“lblTitle” runat=“server”  
          Text=‘<%# Bind(“Title”) %>’></asp:Literal></h2> 
        <div class=“IntroText”><asp:Literal ID=“lblIntroText” runat=“server”  
          Text=‘<%# Eval(“IntroText”) %>’></asp:Literal></div><br /> 
        <asp:HyperLink ID=“hyperReadMore” runat=“server” 
          NavigateUrl=‘<%# “~/ContentDetail.aspx?Id=” & 
          Eval(“Id”) & “&ContentTypeId=” & Eval(“ContentTypeId”)& “&CategoryId=” & 
          Eval(“CategoryId”) %>’ Text=“Xem tiếp...”></asp:HyperLink><br /><br /> 
    </ItemTemplate> 
    <SeparatorTemplate> 
        <hr /> 
    </SeparatorTemplate> 
</asp:DataList> 

Các mục nội dung trong danh sách được phân tách bằng thẻ <hr /> trong <SeparatorTemplate>. 
Bạn có thể đặt bất cứ thứ gì giữa hai mục nội dung, bao gồm hình ảnh, banner, hay HTML.  

Chú ý cách sử dụng Eval thay cho Bind để kết dữ liệu vào các điều kiểm trong template. Bởi 
vì bạn cần hiển thị dữ liệu chỉ-đọc, không cần kết dữ liệu hai chiều, sử dụng phương thức Eval 
sẽ nhanh hơn.  

N ếu yêu cầu trang ContentList trong trình duyệt, bạn sẽ thấy một danh sách gồm các mục nội 
dung xuất hiện. Liên kết Xem tiếp dưới mỗi mục sẽ dẫn bạn đến trang nội dung chi tiết. Trang 
này có ba điều kiểm <asp:Literal> dùng để hiển thị nội dung từ cơ sở dữ liệu: 

<h1 class=“ItemTitle”><asp:Literal ID=“litTitle” runat=“server”></asp:Literal></h1> 
<div class=“IntroText”><asp:Literal ID=“litIntrotext” 
  runat=“server”></asp:Literal></div> 
<div class=“BodyText”><asp:Literal ID=“litBodyText” 
  runat=“server”></asp:Literal></div> 

Các điều kiểm Literal được bao bọc bên trong các phần tử <h1> và <div>, cho nên dễ dàng áp 
dụng một lớp CSS để thay đổi định dạng của chúng lúc thực thi. File Styles.css có lớp ItemTitle 
với kiểu font đậm và lớn, trong khi lớp IntroText với kiểu font in nghiêng. Bạn có thể sử 
dụng bất kỳ CSS nào bằng cách thay đổi các lớp được định nghĩa trong file Styles.css thuộc thư 
mục CSS.  

Ba điều kiểm Literal nhận giá trị từ một thể hiện của lớp Content bằng phương thức GetItem. 
Khi trang chi tiết được nạp, đoạn mã sau được thực thi trong sự kiện Page_Load của nó: 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 
  Handles Me.Load 
    If Request.QueryString.Get(“Id”) IsNot Nothing Then 
        contentId = Convert.ToInt32(Request.QueryString.Get(“Id”)) 
        Dim contentItem As Content = Content.GetItem(contentId) 
        If contentItem IsNot Nothing Then 
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            Me.Title = contentItem.Title 
            litTitle.Text = contentItem.Title 
            litIntrotext.Text = contentItem.IntroText 
            litBodyText.Text = contentItem.BodyText 
        End If 
    End If 
End Sub 

Cũng tương tự như trang AddEditContent.aspx, đoạn mã trên lấy một thể hiện mới của lớp 
Content bằng cách gọi GetItem và truyền cho nó ID của mục nội dung (được lấy từ chuỗi truy 
vấn). N ếu phương thức này trả về một thể hiện Content, thuộc tính Title của trang và thuộc 
tính Text của ba điều kiểm Literal sẽ nhận giá trị từ thuộc tính Title, IntroText, và BodyText. 
Các điều kiểm Literal cũng có thể chứa mã HTML từ FCKeditor (được sử dụng để định dạng 
mục nội dung trong phần quản trị).  

CMS là điểm khởi đầu giúp bạn làm quen với các website vận hành theo cơ sở dữ liệu. Cả phần 
trình bày và chức năng của website đều khá đơn giản, cho phép bạn tập trung vào những khái 
niệm và kỹ thuật quan trọng, không phải đuổi theo những thiết kế phức tạp. Thế nhưng dễ 
dàng đạt được một số tính năng mới và những cải tiến cho CMS, thậm chí làm cho nó hữu ích 
hơn những gì đã có.  

7.4 Cài đặt CMS  
Bạn có thể cài đặt CMS theo hai cách: sử dụng gói cài đặt hoặc cài đặt bằng tay.  

 Bạn có thể sử dụng gói cài đặt khi IIS đã được cài đặt trên máy của bạn. Chạy gói cài 
đặt sẽ tạo một thư mục ảo với tên là CMS trong IIS. Thư mục được tạo bởi gói cài đặt 
chứa toàn bộ mã nguồn của CMS, bao gồm cơ sở dữ liệu. 

 Bạn có thể chép toàn bộ dự án CMS từ CD-ROM đính kèm vào đĩa cứng. Cách này cho 
bạn chọn vị trí đặt file, nhưng bạn sẽ phải cấu hình IIS bằng tay, hoặc duyệt website 
bên trong Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer).  

Cả hai kiểu cài đặt đều giả định rằng .NET Framework 2.0 (bắt buộc đối với Visual Studio 2005 và 
Visual Web Developer) đã được cài đặt. Cũng giả định rằng bạn đã cài đặt SQL Server 2005 Express 
Edition với tên thể hiện là SqlExpress. N ếu chọn một tên thể hiện khác, đảm bảo rằng bạn sử 
dụng tên đó trong chuỗi kết nối cho CMS (trong file Web.config). 

Sử dụng gói cài đặt 
N ếu bạn muốn cài đặt CMS như một website thực thụ trên một máy tính hay máy server, không 
có hiệu chỉnh hay mở rộng gì cả, thực hiện theo các bước sau (sử dụng gói cài đặt): 

 Chạy file WebSetupProjects\CMS\Debug\CMS.msi từ CD-ROM đính kèm. Quá trình này cài 
đặt những file cần thiết vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot\CMS\. Chú ý rằng, trong lúc 
cài đặt, có một màn hình yêu cầu bạn xác nhận tên thư mục ảo, bạn hãy giữ nguyên 
tên mặc định là CMS (xem hình 7-17).  

 N hắp Next để cài đặt ứng dụng, và đóng chương trình cài đặt khi đã hoàn tất. 
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Hình 7-17 

Cài đặt bằng tay  
 Chép thư mục Websites\CMS\ từ CD-ROM đính kèm vào đĩa cứng, chẳng hạn C:\Websites\ 

CMS\. 

 Mở Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer). Chọn File | Open Web Site và tìm đến thư 
mục C:\Websites\CMS\. Khi đó, cửa sổ Solution Explorer chứa tất cả các file của dự án.  

 Bước sau cùng là cấu hình các thiết lập bảo mật cho ứng dụng. Bước này được thảo 
luận trong phần tiếp theo.  

Thay đổi các thiết lập bảo mật   
Việc cuối cùng cần thực hiện là kích hoạt quyền ghi cho thư mục UserFiles (được sử dụng bởi 
FCKeditor và thư mục App_Data). Bạn sẽ cần thay đổi các thiết lập bảo mật cho tài khoản mà 
web server sử dụng. N ếu bạn sử dụng Developer Web Server đi cùng Visual Studio 2005 (hay Visual 
Web Developer), tài khoản này là tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy. N ếu bạn 
chạy site bằng IIS, tài khoản này là ASPNET trên Windows XP/2000 hoặc là NETWORK SERVICE trên 
Windows Server 2003/Vista. Để thay đổi các thiết lập bảo mật, tuân theo các bước sau:  

 Mở Windows Explorer và tìm thư mục UserFiles của ứng dụng. N ếu bạn sử dụng gói cài 
đặt, đường dẫn này là C:\Inetpub\wwwroot\CMS\UserFiles (mặc định). N ếu bạn cài đặt 
bằng tay và tuân theo các chỉ dẫn, đường dẫn này là C:\Websites\CMS\UserFiles.  

 N hắp phải vào thư mục UserFiles và chọn Properties. Trong hộp thoại UserFiles Properties, 
nhắp thẻ Security (xem hình 7-18).  

 Đối với Windows XP, nếu không thấy thẻ Security, bạn hãy đóng hộp thoại này và chọn 
Tools | Folder Options trong Windows Explorer. Sau đó, chọn thẻ View, cuộn đến cuối danh 
sách Advanced settings, bỏ chọn Use Simple File Sharing (Recommended) (xem hình 7-19). 
N hắp OK để đóng hộp thoại Folder Options rồi mở lại hộp thoại UserFiles Properties. 
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Hình 7-18  

 
Hình 7-19  

 Tùy vào hệ thống và cấu hình mà bạn có nhiều hay ít người dùng trong danh sách 
Group or User Names. Thêm tài khoản của bạn, tài khoản ASPNET, hay tài khoản 
NETWORK SERVICE, sau đó gán cho tài khoản này quyền Modify và Read.  

 N hắp OK để đóng hộp thoại UserFiles Security.  

 Lặp lại các bước trên cho thư mục App_Data.  
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Chạy thử nghiệm CMS  
Lúc này đây, ứng dụng đã sẵn sàng thực thi. Duyệt http://localhost/CMS (nếu cài đặt bằng gói cài 
đặt) hoặc nhấn F5 trong Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer) để chạy ứng dụng. Để quản 
lý các chủ đề và mục nội dung trong phần quản trị, nhắp thẻ Quản trị. Vì thư mục Management 
được bảo vệ bằng một thiết lập trong file Web.config, bạn cần phải đăng nhập trước. Bạn có thể 
đăng nhập với tên người dùng là Administrator và mật khNu là Admin123#.  

7.5 Mở rộng CMS 
Chương này tập trung chủ yếu vào khía cạnh cơ sở dữ liệu của CMS, các khái niệm quan trọng 
làm nền tảng của CMS, không chạy theo những tính năng hấp dẫn và giao diện bắt mắt. Tuy 
nhiên, bạn có được cở sở vững chắc để xây dựng, hiện thực các tính năng đáp ứng nhu cầu 
của chính bạn hay khách hàng. Với các khái niệm và kỹ thuật được trình bày trong chương 
này, bạn có thể mở rộng CMS với các tính năng của riêng mình. Một số mở rộng có thể bao 
gồm: 

 Hiển thị thêm thông tin cho mục nội dung. Thay vì chỉ hiển thị tiêu đề và phần 
thân, bạn có thể hiển thị những thông tin như ngày đăng, ngày cập nhật cuối, và tác 
giả của mục nội dung.  

 Xếp hạng nội dung. Hãy để cho người dùng xếp hạng mục nội dung theo quan điểm 
của họ. Bạn có thể thu thập việc xếp hạng của người dùng bằng một điều kiểm người 
dùng đơn giản và hiển thị các kết quả (chẳng hạn ở dạng biểu đồ cột) bằng một điều 
kiểm người dùng khác. 

 Phản hồi của người dùng. Một mở rộng thường thấy cho một website CMS là cho 
phép người dùng phản hồi về một mục nội dung; và qua đó, mục nội dung có thể 
được nâng giá trị, cơ hội những người khác đọc nó sẽ tăng cao.  

Một tính năng quan trọng khác là bộ đếm (hit counter). Sẽ rất thú vị khi biết được có bao 
nhiêu người đã xem mục nội dung của bạn. Điều này giúp bạn nhận biết thế nào là một bài 
viết được ưa thích. N ó cũng gây hứng thú cho khách, vì cho thấy mục nội dung đó có đáng 
đọc hay không. Phần này sẽ trình bày cách hiện thực bộ đếm.  

Có nhiều cách hiện thực thực bộ đếm cho mỗi mục nội dung trong website của bạn. Trong 
mọi trường hợp, bạn cần có cách lưu trữ thông tin về ID của mục nội dung và số lượt xem mục 
nội dung đó. Vì toàn bộ CMS vận hành theo cơ sở dữ liệu, nên thông tin này cũng nên được lưu 
trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ cần một bảng với tên là PageView, gồm một cột giữ ID của 
mục nội dung và một cột theo dõi số lượt xem mục nội dung đó.  

Điều cần xem xét tiếp theo là thực hiện thao tác đếm ở đâu. Ban đầu, dường như thủ tục tồn 
trữ sprocContentSelectSingleItem (thu lấy một mục nội dung từ cơ sở dữ liệu) là nơi thích 
hợp nhất. Khi mục nội dung được thu lấy từ cơ sở dữ liệu, bạn biết rằng nó sẽ được hiển thị 
trên website ở một số dạng. Tuy nhiên, thủ tục tồn trữ này cũng được sử dụng để lấy một mục 
nội dung trong phần quản trị. Điều này có nghĩa mỗi khi bạn muốn chỉnh sửa một mục nội 
dung, bạn cũng có thể tăng bộ đếm, dẫn đến việc thống kê “ma”. 

Thực tế, vị trí tốt nhất để theo dõi số lượt xem là trong trang ContentDetail.aspx. Tại trang này, 
bạn biết rằng mục nội dung hiện đang được yêu cầu nên dễ dàng cập nhật số lượt xem trong 
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cơ sở dữ liệu. Để mọi thứ trở nên dễ quản lý, tốt nhất là tạo một lớp riêng biệt (lấy tên là 
Logging) với một phương thức cập nhật cơ sở dữ liệu (LogContentItemRead). Việc sử dụng một 
lớp riêng biệt thế này cho phép bạn thêm những tính năng khác như theo dõi địa chỉ IP của 
khách, ngày giờ được yêu cầu,… 

Để hiện thực lớp này và mã lệnh truy xuất dữ liệu của nó, bạn tuân theo các bước sau: 

 Bên trong thư mục BusinessLogic (thuộc thư mục App_Code ở gốc website), tạo một lớp 
mới với tên là Logging. 

 Thêm một Shared Sub với tên là LogContentItemRead nhận ID của một mục nội dung 
(kiểu Integer) và cho phương thức này gọi một phương thức khác trong tầng truy 
xuất dữ liệu (có cùng tên và cùng chữ ký): 

Public Shared Sub LogContentItemRead(ByVal contentId As Integer) 
    ContentDB.LogContentItemRead(contentId) 
End Sub 

 Bên trong thư mục DataAccess (cũng thuộc thư mục App_Code), tạo một lớp mới với tên 
là LoggingDB. Tại đầu file, thêm câu lệnh Imports cho không gian tên System.Data và 
System.Data.SqlClient, sau đó tạo một Sub có cùng chữ ký như trong tầng nghiệp vụ: 

Public Shared Sub LogContentItemRead(ByVal contentId As Integer) 
End Sub 

 Bên trong Sub này, viết mã gửi ID của mục nội dung đến thủ tục tồn trữ 
sprocPageViewUpdateSingleItem. Bạn sẽ cần tạo một đối tượng kết nối và một đối 
tượng câu lệnh, truyền một tham số và rồi sử dụng ExecuteNonQuery để gửi nó đến cơ 
sở dữ liệu. Phần thân của Sub này như sau: 

Using myConnection As New SqlConnection(AppConfiguration.ConnectionString) 
    Dim myCommand As SqlCommand = New SqlCommand _ 
      ("sprocPageViewUpdateSingleItem", myConnection) 
 
    myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
    myCommand.Parameters.AddWithValue("@contentId", contentId) 
    myConnection.Open() 
    myCommand.ExecuteNonQuery() 
    myConnection.Close() 
End Using 

 Mã lệnh cho tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu đã xong, bước kế tiếp là hiệu 
chỉnh cơ sở dữ liệu. Mở Server Explorer trong Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer) 
và tạo một bảng mới (nhắp phải vào nút Tables trong cơ sở dữ liệu của bạn và chọn 
Add New Table). Bảng mới có các cột sau: 

Tên cột Kiểu dữ liệu Cho phép null Ghi chú 

Id int không  Đánh dấu cột này là Identity bằng cách 
thiết lập Identity Specification là True 
trong phần Column Properties (xem hình 
7-20). Cũng đánh dấu cột này là khóa 
chính bằng cách chọn cột rồi nhắp 
biểu tượng chìa khóa trên thanh công 
cụ. 
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ContentId int không Cột này giữ ID của mục nội dung 
đang được đếm. 

PageViews int không Cột này giữ số lượt xem mục nội 
dung. 

 
Hình 7-20 

Lưu bảng với tên là PageView. 

 Để đảm bảo cột ContentId chỉ có thể giữ ID của các mục trong bảng Content, bạn cần 
tạo quan hệ giữa hai bảng này. Để thực hiện điều đó, nhắp phải vào nút Database 
Diagrams trong Server Explorer và chọn Add New Diagram. N ếu đây là lược đồ đầu tiên bạn 
thêm vào cơ sở dữ liệu, Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer) sẽ yêu cầu tạo một 
số bảng và thủ tục bắt buộc. N hắp Yes để các đối tượng này được tạo.  

 Trong hộp thoại Add Table, thêm bảng Content và bảng PageView mà bạn vừa tạo. 

 Kéo cột Id của bảng Content lên cột ContentId của bảng PageView. Một hộp thoại xuất 
hiện cho phép bạn định nghĩa hành vi của các quan hệ. N hắp OK hai lần để tạo quan 
hệ. 

 
Hình 7-21 
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 Khi bạn lưu lược đồ bằng cách nhấn Ctrl+S, quan hệ cũng được lưu vào cơ sở dữ liệu. 

 Giống như mọi mã lệnh truy xuất dữ liệu khác, bảng PageView sẽ được cập nhật bằng 
một thủ tục tồn trữ. N hắp phải nút Stored Procedures và chọn Add New Stored Procedure. 
Thêm đoạn mã sau để chèn một mNu tin mới vào bảng PageView lúc một mục nội 
dung được yêu cầu lần đầu tiên, và cập nhật mNu tin đó trong tất cả các yêu cầu tiếp 
theo. Đặt tên thủ tục tồn trữ đó là sprocPageViewUpdateSingleItem: 

CREATE PROCEDURE sprocPageViewUpdateSingleItem 
  @contentId int 
AS 
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PageView WHERE ContentId = @contentId) 
BEGIN 
    INSERT INTO PageView (ContentId, PageViews) VALUES (@contentId, 1) 
END  
ELSE 
BEGIN 
    UPDATE PageView SET PageViews = PageViews + 1  
    WHERE ContentId = @contentId   
END 

 Bước cuối cùng trong quá trình đếm số lượt xem là hiệu chỉnh trang ContentDetail.aspx 
ở thư mục gốc của website để nó cập nhật bảng PageView trong cơ sở dữ liệu. Trong 
trang này, ngay bên dưới dòng mã gán litBodyText, thêm dòng mã sau: 

    litIntroText.Text = contentItem.IntroText 
    litBodyText.Text = contentItem.BodyText 
    Logging.LogContentItemRead(contentId) 
End If 

 Lưu tất cả các file mà bạn đã mở, rồi mở website trong trình duyệt. Chọn một loại nội 
dung và một chủ đề, rồi chọn một mục nội dung. Lặp lại quá trình này cho một số 
mục nội dung khác trong website. Khi xem bảng PageView trong cơ sở dữ liệu, bạn sẽ 
thấy các mục nội dung mà bạn đã xem, cùng số lượt xem của mỗi mục.  

Bước kế tiếp là hiển thị số lượt xem trên mỗi trang chi tiết mục nội dung. Điều này cần bốn 
thay đổi: thứ nhất bạn cần tạo thuộc tính PageView trong lớp Content, sau đó thêm thuộc tính 
này vào phương thức GetItem của lớp ContentDB. Thay đổi thứ ba là trong thủ tục tồn trữ lấy 
mục nội dung từ cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, bạn cần hiển thị số lượt xem trang trên trang chi 
tiết, như thế khách có thể thấy mức độ phổ biến của một mục nội dung. Bạn hãy thực hiện các 
bước sau: 

 Mở lớp Content trong thư mục BusinessLogic và thêm một trường riêng kiểu Integer 
với tên là _pageView ở đầu file. Ở cuối file, trước các phương thức công khai, thêm 
một thuộc tính công khai với tên là PageView (thuộc tính này sử dụng biến _pageView): 

Public Property PageView() As Integer 
    Get 
        Return _pageView 
    End Get 
    Set(ByVal value As Integer) 
        _pageView = value 
    End Set 
End Property 
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 Mở file ContentDB.vb trong thư mục DataAccess và trong phần lưu các giá trị từ cơ sở dữ 
liệu vào các thuộc tính công khai của mục Content, thêm một dòng lệnh gán cho 
thuộc tính PageView: 

    theContentItem.Visible = _ 
      myReader.GetBoolean(myReader.GetOrdinal("Visible")) 
    If Not myReader.IsDBNull(myReader.GetOrdinal("PageViews")) Then 
        theContentItem.PageView = _ 
          myReader.GetInt32(myReader.GetOrdinal("PageViews")) 
    End If 
End If 

 Mở thủ tục tồn trữ sprocContentSelectSingelItem, thêm cột PageView từ bảng 
PageView vào danh sách SELECT (nhớ thêm dấu phNy sau Content.Visible). Sau đó, 
hiệu chỉnh mệnh đề FROM sao cho nó sử dụng LEFT OUTER JOIN để liên kết bảng Content 
với bảng PageView. Việc sử dụng LEFT OUTER JOIN rất quan trọng bởi vì lần đầu tiên 
mục nội dung được xem, chưa có mNu tin tương ứng trong bảng PageView. Sử dụng 
INNER JOIN thông thường sẽ không trả về toàn bộ mục nội dung. Với LEFT OUTER JOIN, 
mục nội dung sẽ được trả về bất chấp sự hiện diện của mNu tin trong bảng PageView. 
Thủ tục tồn trữ này như sau: 

  Content.Visible, 
  PageView.PageViews 
FROM          
  Content 
  LEFT OUTER JOIN PageView ON Content.Id = PageView.ContentId  
WHERE      

 Kế tiếp là hiệu chỉnh trang ContentDetail.aspx. Đầu tiên, trong mã đánh dấu của trang, 
ngay bên dưới thẻ <h1>, gõ lời mô tả “Trang này đã được xem lần”. Tiếp tục, kéo một 
điều kiểm <asp:Literal> từ hộp công cụ vào giữa từ “xem” và từ “lần”. Đặt tên cho 
điều kiểm này là litPageView. Bạn có thể tùy ý định dạng text, chẳng hạn bao quanh 
nó bằng một thẻ <div>, thêm các thẻ <br /> trước và sau nó,… 

 Chuyển sang phần code-behind của trang này và gán cho thuộc tính Text của điều 
kiểm Literal giá trị từ thuộc tính PageView của đối tượng Content, giống như với các 
thuộc tính khác. Tuy nhiên, vì thuộc tính PageView là một số nguyên và thuộc tính 
Text của điều kiểm Literal là một chuỗi, bạn cần phải chuyển PageView thành chuỗi: 

litBodyText.Text = contentItem.BodyText 
litPageView.Text = contentItem.PageView.ToString() 
Logging.LogContentItemRead(contentId) 

 Cuối cùng, lưu tất cả các file mà bạn đã mở và duyệt website bằng cách nhấn Ctrl+F5. 
Chọn một loại nội dung và một chủ đề, rồi mở một mục nội dung. Bạn sẽ thấy số lượt 
xem mục nội dung này. Làm tươi trang một vài lần trên trình duyệt, bạn sẽ thấy số 
lượt xem này tăng lên, như hình 7-22. 

Với hiệu chỉnh này, bạn có một cơ chế hay để theo dõi mức độ sử dụng (tính phổ biến) của 
các mục nội dung trên website. Bạn có thể mở rộng hiệu chỉnh này bằng việc thêm một trang 
vào phần quản trị để liệt kê tất cả các mục nội dung và số lượt xem mỗi mục.  
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Hình 7-22 

7.6 Kết chương  
Qua chương này, bạn đã biết cách thiết kế, xây dựng, và sử dụng một hệ thống quản lý nội 
dung. Với hệ thống này, bạn dễ dàng truy xuất các nội dung đã được đăng, thêm và cập nhật 
nội dung trực tuyến.  

Phần đầu của chương giới thiệu về website CMS. Bạn thấy được cách website hiển thị các loại 
nội dung và các chủ đề trên trình đơn chính và trình đơn con. Bạn cũng thấy được cách 
website hiển thị các mục nội dung, và cách thay đổi các mục này trong trang quản trị. 

Trong phần thiết kế CMS, bạn thấy được cách tổ chức website bằng việc xem từng file trong 
website, các lớp trong tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu. Phần này cũng giải thích bản 
thiết kế cơ sở dữ liệu cho website. 

Tiếp theo là khảo sát phần bên trong của các trang và các lớp cấu thành nên CMS. Bạn biết 
được cách sử dụng các điều kiểm SqlDataSource để đưa dữ liệu vào/ra cơ sở dữ liệu. Bạn cũng 
biết được cách tạo một lớp tùy biến để truy xuất dữ liệu, nhằm tránh các rắc rối với điều kiểm 
SqlDataSource. N goài các trang, các điều kiểm người dùng, và các lớp cấu thành nên website, 
bạn cũng biết cách nhúng FCKeditor vào ứng dụng, nhằm cho phép người dùng cuối định dạng 
nội dung của họ trong một HTML Editor. 

Hai phần cuối trình bày cách cài đặt CMS và chỉ dẫn một cải tiến nhỏ cho CMS, đó là đếm số 
lượt xem các mục nội dung. 
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Điều tồi tệ nhất con người có thể làm là không cố gắng, biết cái 
mình muốn mà không hành động, phải mất nhiều năm chịu đựng 
nỗi đau thầm kín và băn khoăn xem liệu có cái gì đó trở thành 
hiện thực, và mãi mãi không bao giờ biết điều gì. 

David S. Viscott 
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ho dù sản phNm của bạn hoạt động rất tốt, phần cứng bạn bán rất bền, hoặc khách 
hàng rất hài lòng về công ty và sản phNm của bạn, thì sớm muộn gì người dùng cũng 
cần thêm thông tin về sản phNm và dịch vụ của bạn. Họ có thể muốn xem đặc điểm 

kỹ thuật về một sản phNm, tìm các driver mới nhất để sản phNm có thể làm việc với một hệ 
điều hành mới, hoặc tìm ra các thủ thuật hữu ích để bảo dưỡng nó. 

Customer Support được giới thiệu trong chương này là một website cho phép người dùng nhanh 
chóng tìm thấy thông tin về các sản phNm hay dịch vụ do công ty bạn cung cấp. Mặc dù 
chương này lấy một công ty bán phần cứng (Codepro Hardware, không có thật) làm mẫu nhưng 
các nguyên lý bạn thu được trong chương này có thể được áp dụng cho nhiều website khác có 
sử dụng mô hình nội dung phân cấp. 

Bởi vì đây là quyển sách bàn về ASP.NET nên chương này tập trung nhiều vào các tính năng 
mới của ASP.NET 2.0. Tuy nhiên, khi Microsoft tung ra .NET Framework phiên bản 2.0 với ASP.NET 
2.0, không chỉ có các công cụ cho nhà phát triển như Visual Studio và Visual Web Developer Express 
Edition, mà còn có một phiên bản mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, đó là SQL Server 
2005. Phiên bản SQL Server mới này kết hợp chặt chẽ với .NET Framework 2.0 và Visual Web 
Developer, có rất nhiều tính năng và cải tiến mới. Bởi vì nhiều ứng dụng web sử dụng cơ sở dữ 
liệu, thấu hiểu năng lực vận hành của bộ máy cơ sở dữ liệu là một việc quan trọng. Do đó, 
trong chương này bạn sẽ khảo sát một tính năng mới của SQL Server, đó là Common Table 
Expressions (khi thảo luận tầng truy xuất dữ liệu và các thủ tục tồn trữ).  

8.1 Sử dụng Customer Support 
Customer Support được giới thiệu trong chương này là website hỗ trợ khách hàng của công ty 
bán phần cứng Codepro Hardware (không có thật). Công ty này chuyên bán phần cứng của các 
nhà sản xuất nổi tiếng như BNH (Brand New Hardware), Eccentric Hardware Makers, và Rocks 
Hardware. Để giảm thiểu chi phí cho bộ phận hỗ trợ, hầu như hệ thống hỗ trợ của công ty dựa 
trên nền web.  

Với Customer Support, người dùng có thể duyệt danh mục sản phNm với Product Locator (bộ định 
vị sản phNm) để tìm các sản phNm và đặc điểm kỹ thuật của chúng. Product Locator sử dụng các 
danh sách thả xuống (xem hình 8-1), cho phép người dùng đi sâu vào cấu trúc phân cấp chủng 
loại để xác định sản phNm mà họ muốn xem chi tiết.  

N goài Product Locator, website cũng có phần Download List (xem hình 8-2). Với cơ chế drill-
down tương tự như trong Product Locator, người dùng có thể nhanh chóng xác định các file liên 
quan đến sản phNm của họ. Download List bao gồm các file thông thường như tài liệu bảo hành 
cho tất cả các sản phNm BNH, các file driver cho một sản phNm cụ thể.  

Phần công khai thứ ba (xem hình 8-3) là FAQ (danh sách các câu hỏi thường gặp). Các câu hỏi 
này không được phân loại như sản phNm và download, nhưng có thể được tìm kiếm với một 
bộ máy tìm kiếm nhỏ, hỗ trợ logic Boolean với các biểu thức AND và OR.  

Customer Support cũng có một CMS (xem hình 8-4), nhà quản trị nội dung sử dụng CMS này để 
quản lý sản phNm, download, và FAQ trong cơ sở dữ liệu. 

C 
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Hình 8-1  

 
Hình 8-2  
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Hình 8-3  

 
Hình 8-4 

Phần kế tiếp sẽ khảo sát bản thiết kế của Customer Support. Bạn sẽ thấy các lớp cấu thành tầng 
nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu của website và biết cách thiết kế cơ sở dữ liệu, các thủ tục 
tồn trữ và các hàm do người dùng định nghĩa. 



64 
Chương 8. Customer Support 

 

Phần này đi sâu vào website và cho bạn thấy cách phát triển các thành phần riêng lẻ và chúng 
tương tác với nhau như thế nào. 

Về cuối chương, bạn sẽ biết cách cài đặt Customer Support trên server bằng gói cài đặt hay bằng 
tay, cũng như có những hướng cải tiến cho Customer Support. 

8.2 Thiết kế Customer Support 
Giống như các ứng dụng khác trong quyển sách này, Customer Support dựa trên kiến trúc ba 
tầng. Tầng trình bày bao gồm các trang ASPX và các điều kiểm người dùng ASCX trong thư mục 
gốc và một số thư mục con của website.  

Cả tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu đều được lưu trong thư mục App_Code. Để dễ dàng 
xác định mã lệnh nằm đúng tầng, mã lệnh nghiệp vụ được lưu trong thư mục con BusinessLogic, 
và mã lệnh truy xuất dữ liệu được lưu trong thư mục con DataAccess. Các thuộc tính cấu hình 
chung, được sử dụng bởi các tầng khác, được lưu trong file AppConfiguration.vb thuộc thư mục 
App_Code. 

Hầu hết việc truy xuất dữ liệu được thực hiện với các điều kiểm <asp:ObjectDataSource> trong 
các trang .aspx, chúng liên hệ với các lớp trong tầng nghiệp vụ (thông qua các phương thức 
công khai), rồi lời gọi được chuyển hướng đến các phương thức trong tầng truy xuất dữ liệu. 
Trong các trang khác, chẳng hạn như các trang InsertUpdate trong phần quản trị, mã lệnh trong 
file code-behind trực tiếp thể hiện hóa các lớp trong tầng nghiệp vụ, không cần đến một điều 
kiểm nguồn dữ liệu nào cả.  

Phần tiếp theo trình bày các lớp trong tầng nghiệp vụ và lý giải chúng được sử dụng thế nào 
và ở đâu. Trong phần sau nữa, bạn sẽ thấy được bản thiết kế của tầng truy xuất dữ liệu và cơ 
sở dữ liệu.  

8.2.1 Tầng nghiệp vụ  
Tầng nghiệp vụ của Customer Support có năm lớp, mỗi lớp được sử dụng để hiển thị thông tin 
đã được phân loại trên website. Với mỗi phần chính của website (Sản phẩm, Download, và FAQ), 
bạn sẽ tìm thấy một lớp tương ứng trong các file được đặt tên theo tên lớp. Do đó, bạn sẽ tìm 
thấy lớp Product trong file Product.vb,… N goài ba lớp này còn có hai lớp khác là Category và 
ContentBase. Lớp Category được sử dụng để quản lý các chủng loại hiện có trong cơ sở dữ liệu 
và lấy thông tin về chúng. ContentBase là lớp cha của Product và Download, sẽ được thảo luận 
ngay sau đây. 

Lớp ContentBase 
Product và Download có nhiều điểm chung. Chúng đều có một tiêu đề và một mô tả để hiển thị 
trên website. Chúng cũng có một ID để nhận dạng duy nhất mỗi mục. Và sau cùng, cả hai đều 
được kết với một chủng loại trong cơ sở dữ liệu. Khi bắt tay thiết kế các lớp này, bạn có thể 
viết mã cho lớp Product trước, rồi sao mã này vào lớp Download. Tuy nhiên, thiết kế kiểu này 
có một số trở ngại. Thứ nhất, bạn cần chép và dán mã lệnh từ file Product vào file Download, 
cho ra nhiều thứ thừa thãi. N hưng quan trọng hơn, khi bạn cần thay đổi mã lệnh, chẳng hạn 
như muốn đổi tên Category thành CategoryId, bạn phải thay đổi ở cả hai chỗ! 
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Để khắc phục vấn đề này, lớp ContentBase được đưa vào sử dụng. Lớp này trưng ra các thuộc 
tính và các phương thức mà Product và Download (và các loại nội dung trong tương lai) đều có. 
Lớp này đóng vai trò là lớp cơ sở để các lớp khác kế thừa. Lớp con tự động lấy tất cả các 
thành viên công khai từ lớp cơ sở. Hình 8-5 cho thấy lớp ContentBase và hai lớp con của nó.  

 
Hình 8-5  

N goài các thành viên được kế thừa, các lớp con hiện thực các thuộc tính và phương thức cho 
riêng chúng. Bạn sẽ biết chi tiết trong phần sau khi thảo luận các lớp tương ứng. 

N gay bên dưới tên lớp trong hình 8-5, bạn thấy dòng chữ MustInherit Class. Điều này có nghĩa 
ContentBase không được thể hiện hóa một cách trực tiếp, mà bạn phải tạo một thể hiện từ một 
lớp con kế thừa từ ContentBase. Đây chính là điều bạn muốn, bởi vì không chỗ nào trên site 
cần đến một đối tượng Content đơn thuần, chỉ những lớp con (như Product và Download) mới 
cần được hiển thị trên site. 

Các thuộc tính công khai của lớp ContentBase đã được nói sơ qua, bảng sau liệt kê chúng một 
lần nữa, cùng với kiểu dữ liệu và mô tả về chúng: 

Thuộc tính  Kiểu dữ liệu  Mô tả  

CategoryId Integer ID của chủng loại trong cơ sở dữ liệu mà mục nội dung này 
thuộc về. ID này chỉ giữ ID của chủng loại sâu nhất trong 
cấu trúc phân cấp chủng loại.  

Description String Mô tả (hay phần thân) của mục nội dung. 

Id Integer ID của mục nội dung trong cơ sở dữ liệu. 

Title String Tiêu đề của mục nội dung. 
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N goài các thuộc tính này, lớp ContentBase còn định nghĩa một phương thức Save. Lớp cơ sở 
chỉ định nghĩa chữ ký của phương thức và đánh dấu nó với từ khóa MustOverride. Theo cách 
này, lớp kế thừa từ ContentBase phải hiện thực phương thức Save. Bạn sẽ thấy lớp Product và 
Download thực hiện việc này thế nào trong phần sau. 

Lớp Product 
Lớp đầu tiên kế thừa từ ContentBase là Product. Một thể hiện của lớp Product biểu diễn một 
sản phNm mà khách hàng có thể mua. Trong Customer Support, lớp Product được sử dụng để 
cung cấp thêm thông tin về sản phNm, như các đặc điểm kỹ thuật.  

N goài các thành viên kế thừa từ ContentBase, lớp này còn có các thành viên như hình 8-6. 

 
Hình 8-6  

Lớp Product có thêm ba thuộc tính, được mô tả trong bảng sau: 

Thuộc tính  Kiểu dữ liệu  Mô tả  

ImageUrl String Đường dẫn ảo đến hình sản phNm.  

Keywords String Một danh sách (được phân cách bởi dấu phNy) gồm các từ 
khóa mô tả sản phNm.  

TagLine  String Một mô tả ngắn và hấp dẫn về sản phNm. 

Phương thức Save được kế thừa từ lớp ContentBase. Lớp Product cũng có thêm ba phương 
thức (một được nạp chồng) và hai phương thức khởi dựng nạp chồng. Bảng sau liệt kê các 
phương thức của lớp Product. N goài hai phương thức khởi dựng (phương thức New), bảng này 
cũng liệt kê các phương thức Get, Save, Delete, và hai phiên bản nạp chồng cho 
GetProductList. 

Phương thức  Kiểu trả về  Mô tả  

Public Sub New ()  không Phương thức khởi dựng mặc định của lớp 
Product. 
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Public Sub New (ByVal id 
As Integer)  

không Phương thức khởi dựng nạp chồng nhận vào 
ID của sản phNm. Phiên bản nạp chồng này 
được sử dụng khi chỉnh sửa các sản phNm hiện 
có. 

Public Shared Function 
[Get] (ByVal id As 
Integer) As Product  

Product  Phương thức này thu lấy một sản phNm từ cơ 
sở dữ liệu bằng cách gọi một phương thức 
cùng tên trong lớp ProductDB. 

Public Overrides Sub Save 
()  

không Lưu một sản phNm vào cơ sở dữ liệu bằng 
cách gọi vào lớp ProductDB. 

Public Shared Sub Delete 
(ByVal id As Integer)  

không Xóa một sản phNm khỏi cơ sở dữ liệu bằng 
cách gọi vào lớp ProductDB. 

Public Shared Function 
GetProductList () As 
DataSet  

DataSet  Trả về danh sách tất cả các sản phNm trong cơ 
sở dữ liệu. Phương thức này được sử dụng 
trong phần quản trị. 

Public Shared Function 
GetProductList (ByVal 
categoryId As Integer) As 
DataSet  

DataSet  Trả về danh sách các sản phNm thuộc một 
chủng loại cụ thể. 

Giống như lớp Product, lớp Download cũng kế thừa từ ContentBase, cho nên không có gì ngạc 
nhiên khi lớp Download có một số phương thức giống như lớp Product. Điểm giống nhau và 
khác nhau của lớp Download được thảo luận tiếp sau đây. 

Lớp Download 
Lớp Download biểu diễn các file mà khách hàng có thể tải về từ Codepro Hardware Customer 
Support. Các file này được phân loại theo một cấu trúc phân cấp ba mức để dễ dàng tìm thấy 
file cần thiết. Giống như lớp Product, lớp Download kế thừa từ ContentBase và có thêm một số 
thuộc tính và phương thức của riêng nó (xem hình 8-7). 

 
Hình 8-7  
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Thuộc tính DownloadUrl là một chuỗi chứa đường dẫn ảo đến file mà khách hàng có thể tải về. 
N gười quản trị nội dung có thể upload một file trong phần quản trị, và rồi đường dẫn của nó 
được lưu trong thuộc tính này. 

Giống như lớp Product, lớp Download có các phương thức Get, Save, Delete và hai phương thức 
khởi dựng nạp chồng. Tham khảo phần “Lớp Product” để xem mô tả cho các phương thức 
này. 

N goài các phương thức này, lớp Download còn có phương thức GetDownloadList, phương thức 
này trả về danh sách các download ở dạng DataSet. 

Lớp Faq  
Lớp Faq biểu diễn một câu hỏi thường gặp, được hiển thị trên website và được lưu trong cơ sở 
dữ liệu hỗ trợ khách hàng. Dường như Faq cũng là một ứng viên tốt để kế thừa từ ContentBase, 
nhưng thực ra không phải như vậy. Trước hết, Faq không có CategoryId. Cũng vậy, Faq không 
có tiêu đề, nhưng lại có hai thuộc tính Question và một thuộc tính Answer. N hững khác biệt 
này khiến Faq khó có thể kế thừa từ ContentBase. Do đó, lớp Faq được hiện thực là một lớp 
độc lập, với các thành viên được hiển thị trong hình 8-8. 

 
Hình 8-8  

Bảng sau mô tả các thuộc tính công khai của lớp Faq: 

Thuộc tính   Kiểu dữ liệu Mô tả  

Answer  String  Trả lời cho câu hỏi. 

QuestionLong  String  Bản dài hơn và chi tiết hơn của câu hỏi. 

Id  Integer  ID của mục nội dung trong cơ sở dữ liệu. 

QuestionShort  String  Bản mô tả ngắn của câu hỏi, được sử dụng trong danh sách 
các FAQ. 

Giống như Product và Download, lớp Faq có các phương thức để lấy, lưu, và xóa các FAQ từ cơ 
sở dữ liệu. N ó cũng có hai phương thức nạp chồng (được mô tả trong bảng bên dưới) để thu 
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lấy danh sách các FAQ từ cơ sở dữ liệu. Một được sử dụng để lấy các câu hỏi dựa trên từ tìm 
kiếm, và một trả về danh sách tất cả các FAQ trong cơ sở dữ liệu.   

Phương thức   Kiểu trả về Mô tả  

Public Shared Function 
GetFaqList (ByVal searchTerm 
As String) As DataSet 

DataSet Trả về danh sách các FAQ dựa trên 
searchTerm. Từ này có thể là “Printer AND 
850 T5” 

Public Shared Function 
GetFaqList () As DataSet 

DataSet Trả về danh sách tất cả các FAQ hiện có. 
Phương thức này được sử dụng trong 
phần quản trị. 

Lớp ContentBase có thuộc tính CategoryId để kết một mục nội dung với một chủng loại. Lớp 
Category được thiết kế để làm việc với các chủng loại đó. 

Lớp Category  
Lớp Category (xem hình 8-9) được sử dụng để thu lấy và tạo các chủng loại trong cơ sở dữ 
liệu. Các chủng loại này giúp người dùng nhanh chóng xác định được sản phNm hay file cần 
tìm trong phần công khai của website. 

 
Hình 8-9  

Lớp Category không có thuộc tính công khai hay thuộc tính riêng nào, chỉ trưng ra các phương 
thức công khai và chia sẻ (ngoài phương thức khởi dựng riêng) để thu lấy các chủng loại từ cơ 
sở dữ liệu và để tạo các chủng loại mới. Bảng sau mô tả ba phương thức này: 

Phương thức   Kiểu trả về Mô tả  

Public Shared Sub 
CreateCategory (ByVal 
description As String, 
ByVal parentCategoryId 
As Integer) 

không Tạo một chủng loại mới trong cơ sở dữ liệu. 
parentCategoryId được truyền cho phương thức 
này phải chứa ID của một chủng loại hiện có 
trong cơ sở dữ liệu, hoặc phải nhỏ hơn 1 để tạo 
một chủng loại mới ở gốc.   

Public Shared Function 
GetCategoryPath (ByVal 
categoryId As Integer) 
As DataSet 

DataSet Trả về tất cả các chủng loại cha của chủng loại 
con cho trước. Phương thức này hữu ích khi cần 
xác định tất cả các chủng loại cha của một sản 
phNm hoặc download (vì chỉ có CategoryId của 
chủng loại con sâu nhất được lưu lại).  
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Public Shared Function 
GetCategoryList (ByVal 
parentCategoryId As 
Integer) As DataSet 

DataSet Trả về danh sách các chủng loại ở dạng DataSet 
gồm cột ID và cột Description. Khi 
parentCategoryId nhỏ hơn 1, các chủng loại gốc 
được trả về. N gược lại, các chủng loại con của 
chủng loại cha cho trước được trả về. 

Bạn đã thấy tất cả các lớp cấu thành tầng nghiệp vụ, đây là lúc xét các lớp và các bảng cơ sở 
dữ liệu cấu thành tầng truy xuất dữ liệu.  

8.2.2 Tầng truy xuất dữ liệu  
Bởi vì nhiều lớp trong tầng nghiệp vụ làm việc với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, chẳng có gì 
ngạc nhiên khi đa số các lớp đó có một lớp tương ứng trong tầng truy xuất dữ liệu (thuộc thư 
mục DataAccess, trong thư mục App_Code ở gốc website) với tên tận cùng là DB. Chỉ một ngoại 
lệ là lớp ContentBase. Bởi vì là cha của các lớp Product và Download, lớp ContentBase không có 
mã lệnh truy xuất dữ liệu, cho nên nó cũng không cần có lớp ContentBaseDB đi cùng. Có bốn 
lớp thực hiện truy xuất dữ liệu, sẽ được mô tả trong các phần tiếp theo. 

Lớp ProductDB 
Lớp ProductDB hiện thực bốn phương thức mà bạn đã thấy trong lớp Product. Tuy nhiên, các 
phương thức trong lớp ProductDB (xem hình 8-10) thực sự đưa dữ liệu vào/ra cơ sở dữ liệu. Để 
ý rằng không có phiên bản nạp chồng nào của GetProductList trong lớp này. Lớp Product có 
hai phiên bản nạp chồng, nhưng cùng gọi đến một phương thức trong lớp ProductDB. 

 
Hình 8-10  

Các phương thức trong hình 8-10 được mô tả trong bảng sau: 

Phương thức   Kiểu trả về Mô tả  

Public Shared Sub Delete (ByVal 
id As Integer) 

không Xóa một sản phNm khỏi cơ sở dữ liệu. 

Public Shared Function [Get] 
(ByVal id As Integer) As Product 

Product Thu lấy một thể hiện của sản phNm từ 
cơ sở dữ liệu. Trả về Nothing khi sản 
phNm không tồn tại.  

Public Shared Function 
GetProductList (ByVal categoryId 
As Integer) As DataSet 

DataSet Trả về danh sách các sản phNm từ cơ 
sở dữ liệu. Khi CategoryId là -1, tất 
cả các sản phNm được trả về. 
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Public Shared Sub Save (ByVal 
the Product As Product) 

không Lưu sản phNm vào cơ sở dữ liệu. Đây 
chỉ là phương thức thể hiện (instance 
method) duy nhất.  

Lớp DownloadDB có nhiều điểm chung với lớp ProductDB, và sẽ được thảo luận tiếp theo. 

Lớp DownloadDB 
Các lớp Product và Download tương tự nhau thế nào, các lớp ProductDB và DownloadDB cũng 
tương tự nhau như thế. Điều này có nghĩa lớp này hiện thực các phương thức Get, Save, 
Delete, và GetDownloadList, như được minh họa trong hình 8-11. 

 
Hình 8-11  

Hành vi và mô tả cho hầu hết các phương thức này giống như trong lớp ProductDB. Tham khảo 
bảng mô tả các phương thức của lớp ProductDB, thay Product/“sản phNm” bằng 
Download/“download” trong bất kỳ tên/mô tả nào mà bạn thấy. Chỉ một ngoại lệ trong các tên 
phương thức là GetDownloadList. Tương tự như GetProductList, phương thức này trả về danh 
sách các download ở dạng DataSet. 

Lớp FaqDB  
Mặc dù lớp Faq không kế thừa từ ContentBase, nhưng nó cũng hiện thực các phương thức như 
lớp Product và Download có. Do đó, lớp FaqDB (xem hình 8-12) hiện thực các phương thức Get, 
Save, Delete, và GetFaqList. 

 
Hình 8-12  
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N goài các phương thức quen thuộc này, lớp FaqDB còn có phương thức BuildWhereClause. 
Phương thức này (được đánh dấu là Private nên không thể được truy xuất từ bên ngoài lớp 
FaqDB) nhận một từ tìm kiếm và trả về một mệnh đề WHERE chuNn dạng để có thể được sử dụng 
trong một thủ tục tồn trữ. Mặc dù điều này tiềm Nn khả năng bị tấn công SQL Injection, nhưng 
phương thức này triển khai một số mã lệnh phòng thủ để tránh nguy cơ bảo mật đó. Bạn sẽ 
thấy cách hoạt động này trong phần sau. 

Lớp CategoryDB 
Lớp cuối cùng trong tầng truy xuất dữ liệu mà bạn nên xem qua là lớp CategoryDB. Giống như 
bản sao của nó trong tầng nghiệp vụ, lớp này hiện thực ba phương thức như trong hình 8-13. 

 
Hình 8-13  

Các phương thức này được mô tả trong bảng sau: 

Phương thức   Kiểu trả về Mô tả  

Public Shared Sub 
CreateCategory (ByVal 
description As String, 
ByVal parentCategoryId As 
Integer) 

không Tạo một chủng loại mới trong cơ sở dữ 
liệu. parentCategoryId được truyền cho 
phương thức này phải chứa ID của một 
chủng loại hiện có trong cơ sở dữ liệu, 
hoặc phải nhỏ hơn 1 để tạo một chủng loại 
mới ở gốc.   

Public Shared Function 
GetCategoryPath (ByVal 
categoryId As Integer)As 
DataSet 

DataSet Trả về tất cả các chủng loại cha của chủng 
loại con cho trước. Điều này hữu ích khi 
cần xác định tất cả các chủng loại cha của 
một sản phNm hoặc download (vì chỉ có 
CategoryId của chủng loại con sâu nhất 
được lưu lại).  

Public Shared Function 
GetCategoryList (ByVal 
parentCategoryId As 
Integer) As DataSet 

DataSet Trả về danh sách các chủng loại ở dạng 
DataSet gồm cột ID và cột Description. 
Khi parentCategoryId nhỏ hơn 1, các 
chủng loại gốc được trả về. N gược lại, các 
chủng loại con của chủng loại cha cho 
trước được trả về. 

N goài các lớp trong thư mục DataAccess, tầng truy xuất dữ liệu còn chứa cơ sở dữ liệu thực sự, 
bao gồm bốn bảng và một số thủ tục tồn trữ. 
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Mô hình dữ liệu 
Cơ sở dữ liệu cho Customer Support gồm bốn bảng, 16 thủ tục tồn trữ, và hai hàm do người 
dùng định nghĩa. Một số bảng trong cơ sở dữ liệu có quan hệ với nhau, như trong hình 8-14. 

 
Hình 8-14  

Cả hai bảng Product và Download đều có quan hệ với bảng Category thông qua cột CategoryId. 
Tuy nhiên, bạn cũng cần để ý bảng Category có quan hệ với chính nó (cột ParentCategoryId 
kết với cột Id). Theo cách này, một chủng loại có thể có quan hệ với một chủng loại khác, 
được gọi là chủng loại cha, do đó tạo nên một cấu trúc phân cấp hoặc cây cho các chủng loại. 
Để thu lấy dữ liệu phân cấp từ cơ sở dữ liệu, ứng dụng sử dụng Common Table Expressions, sẽ 
được thảo luận sau. 

Mặc dù tên của các bảng và các cột tự nó đã nói lên ý nghĩa, các bảng dưới đây mô tả rõ hơn 
về chúng. 

Bảng Product 

Bảng dưới đây mô tả các nội dung của bảng Product trong cơ sở dữ liệu Customer Support: 

Tên cột   Kiểu dữ liệu Mô tả  

Id int ID của sản phNm trong cơ sở dữ liệu. ID này được sinh tự 
động mỗi khi một sản phNm mới được chèn vào. 

Title nvarchar(100) Tiêu đề của sản phNm. 

TagLine nvarchar(100) Tiêu đề dài hơn hoặc tiêu đề con cho sản phNm, cũng có 
thể chứa một thông điệp quảng cáo ngắn cho sản phNm.  
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Description nvarchar(MAX) Mô tả đầy đủ về sản phNm, ví dụ như chứa đặc điểm kỹ 
thuật của sản phNm. 

CategoryId int ID của chủng loại mà sản phNm này thuộc về. 

ImageUrl nvarchar(255) Đường dẫn ảo đến hình sản phNm. 

Keywords nvarchar(200) Chứa danh sách (được phân cách bởi dấu phNy) các từ 
khóa phù hợp với sản phNm. 

Bảng sau mô tả năm cột của bảng Download trong cơ sở dữ liệu. 

Bảng Download 

Bảng Download và bảng Product có nhiều điểm chung. Các cột giống nhau ở các bảng này 
tương ứng với các thuộc tính công khai của lớp cha ContentBase mà Product và Download kế 
thừa. 

Tên cột   Kiểu dữ liệu Mô tả  

Id int ID của download trong cơ sở dữ liệu. ID này được sinh 
tự động mỗi khi một download mới được chèn vào. 

Title nvarchar(100) Tiêu đề của download, mô tả ngắn gọn về file. 

Description nvarchar(MAX) Mô tả đầy đủ về download. 

CategoryId int ID của chủng loại mà download này thuộc về. 

DownloadUrl nvarchar(255) Đường dẫn ảo đến file. 

Có thể giả lập sự kế thừa trong cơ sở dữ liệu bằng cách tạo một bảng chung ContentBase, chứa 
những thông tin cho cả sản phNm và download. Sau đó, các bảng khác chứa dữ liệu riêng 
(chẳng hạn như ImageUrl cho bảng Product, DownloadUrl cho bảng Download) cùng với một 
khóa ngoại trỏ đến bảng ContentBase. 

Tuy nhiên, giải pháp như thế có thể khiến cấu trúc bảng trở nên lộn xộn. N goài ra, phải thực 
hiện một lượng lớn việc để chèn dữ liệu vào hai bảng và giữ cho các bảng này đồng bộ, khiến 
giải pháp này không hay. Do vậy, ta chọn cách lặp lại các cột giống nhau trong cả hai bảng 
Product và Download.  

Bảng Faq  

Bảng Faq chứa dữ liệu cho FAQ, có bốn cột như sau: 

Tên cột   Kiểu dữ liệu Mô tả  

Id int ID của FAQ trong cơ sở dữ liệu. ID này được sinh tự động 
mỗi khi một FAQ mới được chèn vào. 

QuestionShort nvarchar(200) Câu hỏi dạng ngắn của FAQ. 
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QuestionLong nvarchar(MAX) Bản dài hơn của câu hỏi, có thể cung cấp thêm thông tin 
bối cảnh về câu hỏi. 

Answer nvarchar(MAX) Trả lời cho câu hỏi. 

Bảng cuối cùng trong cơ sở dữ liệu Customer Support là Category. 

Bảng Category 

Bảng Category lưu trữ các chủng loại được sử dụng xuyên suốt site. Bảng này có quan hệ với 
chính nó thông qua cột ParentCategoryId và cột Id. 

Tên cột   Kiểu dữ liệu Mô tả  

Id int ID của chủng loại trong cơ sở dữ liệu. ID này được 
sinh tự động mỗi khi một chủng loại mới được chèn 
vào. 

Description nvarchar(100) Mô tả về chủng loại. 

ParentCategoryId nvarchar(100) ID của chủng loại mà chủng loại hiện tại có quan hệ 
với nó. Khi cột này là NULL, đây là chủng loại gốc và 
không có cha. 

Các thủ tục tồn trữ và các hàm do người dùng định nghĩa  
Customer Support tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các thủ tục tồn trữ. Bạn sẽ không tìm 
thấy câu lệnh SQL nào trong các trang ASPX hay file code-behind của chúng. Theo cách này, 
website dễ bảo trì hơn bởi vì khi cần thay đổi cấu trúc dữ liệu, bạn chỉ cần thay đổi thủ tục tồn 
trữ, không cần thay đổi các trang truy xuất dữ liệu. 

Để trừu tượng một số chức năng, hai hàm do người dùng định nghĩa (UDF) được tạo. Về bản 
chất, UDF là một số mã T-SQL có khả năng tái sử dụng, có thể được gọi bởi mã lệnh khác, bao 
gồm các thủ tục tồn trữ, và có thể trả về các kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm các giá trị vô 
hướng (chẳng hạn như một số hoặc một văn bản) và toàn bộ các bảng. Trong Customer Support, 
hai UDF đều trả về một bảng tùy biến gồm cột ID và cột Description chứa các chủng loại từ 
bảng Category. Bạn sẽ tìm thấy các hàm fnSelectChildCategories và 
fnSelectParentCategories bên dưới nút Functions của cơ sở dữ liệu trong cửa sổ Server Explorer 
của Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer). Hoạt động bên trong của các hàm này sẽ được 
thảo luận sau. 

8.2.3 Lớp trợ giúp  
N goài mã lệnh trong tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu, Customer Support còn sử dụng 
một lớp trợ giúp, đó là lớp AppConfiguration, được lưu trong thư mục App_Code. 

Lớp AppConfiguration cung cấp thông tin cấu hình cho mã lệnh trong tầng trình bày và tầng 
truy xuất dữ liệu. N ó có ba thuộc tính công khai-chia sẻ-chỉ đọc, cung cấp thông tin cấu hình 
được lưu trong file Web.config (xem hình 8-15). 

Thuộc tính ConnectionString được sử dụng bởi các phương thức trong tầng truy xuất dữ liệu 
để kết nối cơ sở dữ liệu. Thuộc tính DefaultSiteDescription được sử dụng để tự động xen một 
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mô tả mặc định về website vào các thẻ <meta> trong phần <head> của trang. Bạn sẽ biết cách 
sử dụng thuộc tính này khi thảo luận trang master. 

Thuộc tính cuối cùng của lớp này là UploadFolder. Thuộc tính này trả về đường dẫn ảo đến 
thư mục lưu các file được upload trong phần quản trị. Để việc bảo trì được đơn giản hơn, 
thuộc tính UploadFolder cũng sử dụng khóa mà FCKeditor sử dụng. Điều này có nghĩa các file 
được upload thông qua editor và thông qua các điều kiểm upload sẽ nằm cùng thư mục. 

 
Hình 8-15  

8.3 Mã lệnh Customer Support 
Trước khi bắt đầu thảo luận các tính năng cao cấp hơn của Customer Support như Product Locator 
và Download List, bạn cần xem qua một số file quan trọng trước. Tất cả các file này thuộc thư 
mục gốc của website. 

8.3.1 Các file tại thư mục gốc  
Thư mục gốc của website có năm file quan trọng: hai trang master với phần mở rộng .master, 
trang Default.aspx, file Global.asax, và file Web.config. File Web.config chứa một số thiết lập dùng 
cho các trang khác, do đó được thảo luận trước.  

Web.config  
Tương tự như các ứng dụng khác trong quyển sách này, file Web.config có một số khóa tùy 
biến, chuỗi kết nối cho ứng dụng, và thông tin cấu hình cho skin dùng trong website. Hai khóa 
tùy biến bên dưới nút <appSettings> được sử dụng để thiết lập đường dẫn lưu các file được 
upload và xác định dòng chữ mặc định mô tả về website. 

Cũng trong file Web.config, bạn sẽ thấy nút <pages>. Khóa này thiết lập theme cho website là 
CustomerSupport. Đây là một theme tùy biến, được lưu trong thư mục App_Themes. Theme này 
chỉ có một file là GridView.skin, file này định nghĩa cảm quan của mỗi GridView trong website.  

Tất cả các thiết lập khác trong Web.config rất quen thuộc, do đó không thảo luận nữa.  

Global.asax  
Giống như trong chương “Blog”, Global.asax chứa mã lệnh gửi e-mail mỗi khi lỗi phát sinh 
trong website. Mã lệnh trong file này giống hệt như trong chương “Blog”, cho nên bạn hãy 
tham khảo phần “Mã lệnh Blog” để hiểu rõ cách hoạt động này.  

Default.aspx  
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Đây là trang chủ của website và dựa trên trang master MainMaster (sẽ được thảo luận sau). 
Trang này chỉ chứa dòng chữ chào mừng người dùng. Đây là nơi tốt nhất để quảng cáo các 
sản phNm mới mà Codepro Hardware cung cấp. 

Các trang master 
Customer Support có hai trang master gần như giống hệt nhau: một cho phần công khai của 
website và một cho phần quản trị. Khác biệt lớn nhất giữa hai trang này là điều kiểm người 
dùng ManagementMenu. Trình đơn này chứa các mục cho giao diện quản trị, được nạp mặc định 
trong trang master quản trị. Một khác biệt khác là các siêu dữ liệu được thêm tự động vào 
phần <head> của trang master công khai.  

Để thấy lối hoạt động này, mở file MainMaster.Master.vb ở gốc website, đây là file code-behind 
của trang master công khai. Trong file này, bạn thấy hai thuộc tính Keywords và Description. 
Các thuộc tính này có thể được truy xuất từ mã lệnh bên ngoài lớp MainMaster bởi vì chúng 
được đánh dấu là Public. Page_Load của trang master sử dụng các thuộc tính này để thay đổi 
động một số thẻ <meta> ở đầu trang.  

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _  
  Handles Me.Load 
 
    Dim metaTag As HtmlMeta = New HtmlMeta() 
    If Not Keywords Is String.Empty Then 
        metaTag.Name = “keywords” 
        metaTag.Content = Keywords 
        Page.Header.Controls.Add(metaTag) 
    End If 
 
    metaTag = New HtmlMeta() 
    metaTag.Name = “description” 
    If Not Description = String.Empty Then 
        metaTag.Content = Description 
    Else 
        metaTag.Content = AppConfiguration.DefaultSiteDescription 
    End If 
    Page.Header.Controls.Add(metaTag) 
End Sub  

Trước tiên, đoạn mã trên tạo một thể hiện mới của HtmlMeta, đây là lớp được thiết kế để biểu 
diễn siêu dữ liệu cho trang. Lớp này trưng ra thuộc tính Name và Content, ánh xạ trực tiếp đến 
đặc tính name và content của thẻ <meta>. Thẻ meta keywords nhận giá trị từ thuộc tính công 
khai Keywords, được định nghĩa trong file code-behind, nhưng chỉ khi nó có giá trị. Thẻ meta 
description thì phức tạp hơn. Trước tiên, mã lệnh kiểm tra thuộc tính Description đã có giá 
trị chưa. N ếu có, giá trị đó được sử dụng. N ếu chưa có giá trị, mô tả mặc định được thu lấy 
bằng cách gọi AppConfiguration.DefaultSiteDescription (lấy từ file Web.config). 

Khi cả hai thuộc tính Name và Content đã được thiết lập, đối tượng HtmlMeta được thêm vào tập 
Controls của Header. Khi trang được hiển thị, đối tượng HtmlMeta được thể hiện là một thẻ 
HTML <meta> bên trong phần <head> của trang. Đoạn mã trên cho ra mã HTML như sau: 

<head> 
  <title>Chào mừng đến với Customer Support Site</title> 
  <meta name=“description”  
    content=“Codepro Hardware – Cửa hàng phần cứng số một trên thế giới” />  
</head> 
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Các trang có sử dụng trang master giờ đây có thể truy xuất các thuộc tính công khai khi trang 
nạp. Tuy nhiên, mặc định bạn không thể truy xuất các thuộc tính này một cách trực tiếp. 
Thuộc tính Master mặc định mà trang trưng ra có kiểu là System.Web.UI.MasterPage. Lớp này 
không có thuộc tính Keywords. Để có thể truy xuất các thuộc tính tùy biến của một trang 
master, bạn cần thiết lập chỉ thị MasterType tại trang muốn truy xuất các thuộc tính này. Một ví 
dụ là trang ProductDetails.aspx trong thư mục ContentFiles. Dưới đây là mã đánh dấu ở đầu trang 
này: 

<%@ MasterType VirtualPath=“~/MainMaster.Master” %>  

Với MasterType đã được thiết lập, giờ đây trang có thể truy xuất thuộc tính Keywords của trang 
master trong sự kiện Load của nó: 

Me.Master.Keywords = myProduct.Keywords  

Dòng mã này truy xuất thuộc tính công khai Keywords của trang master. Bởi vì MasterType đã 
được thiết lập, Visual Studio 2005 nhận biết được các thuộc tính và phương thức của trang 
master, cho nên bạn nhận được sự hỗ trợ IntelliSense. 

Với thuộc tính Keywords đã được thiết lập trên trang master, các thẻ <meta> được thêm tự động 
vào trang khi trang được hiển thị. 

Các từ khóa được thêm vào Product ở trang InsertUpdateProduct.aspx trong phần quản trị nội 
dung của website, sẽ được thảo luận sau. 

Với một ít mã lệnh trong file master, bạn đã tạo nên một cách rất linh hoạt để xen siêu dữ liệu 
vào phần <head> của trang. Theo mặc định, trang master đảm bảo mỗi trang có ít nhất một thẻ 
meta description, nhận giá trị từ file Web.config. Tuy nhiên, giờ đây các trang cần thiết lập thẻ 
meta description hay keywords chi tiết hơn có thể thực hiện bằng cách truy xuất các thuộc 
tính công khai của trang master. Cũng khá dễ dàng mở rộng mã lệnh trong trang master để 
thêm các thẻ meta khác như copyright, author,… 

Các file và thư mục khác  
N goài các file tại thư mục gốc, Customer Support còn có nhiều file và thư mục khác. Lát nữa 
đây bạn sẽ tìm hiểu các file trong thư mục ContentFiles (cấu thành giao diện công khai của 
website) và thư mục Management (chứa hệ thống quản trị nội dung của website). Ở đây chỉ mô 
tả ngắn gọn một vài file và thư mục khác: 

 Bin—Thư mục này chứa DLL được sử dụng bởi FCKeditor trong phần quản trị 
Management. 

 Controls—Thư mục này chứa các điều kiểm người dùng được sử dụng xuyên suốt 
website:  
• ManagementMenu.ascx—Được sử dụng trong thư mục Management và chứa liên 

kết đến bốn trang quản trị quan trọng.  
• Footer.ascx—Được sử dụng trên mọi trang, cho nên được thêm vào trang 

MainMaster và ManagementMaster. N ó chứa một ghi chú copyright và một liên kết 
đến codeprovn.com, nhưng dĩ nhiên bạn có thể thay đổi bất cứ thứ gì bạn cảm 
thấy hợp. 

• Header.ascx—Chứa logo của website. Để dễ dàng duyệt trang chủ, nhắp vào 
logo sẽ dẫn đến gốc của website. 
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• MainMenu.ascx—Chứa các mục tạo nên trình đơn chính.  
 Css—Thư mục này chứa hai file CSS: Core.css và Styles.css. Core.css chứa tất cả các phần 

tử CSS kiểm soát cảm quan của website. Styles.css chứa các lớp style tùy biến, ảnh 
hưởng đến diện mạo của các phần tử nhỏ hơn như các nút nhấn, các header và các 
hàng của điều kiểm GridView. 

 FCKeditor—Thư mục này chứa FCKeditor được sử dụng trong phần quản trị. Tham khảo 
chương “Blog” để hiểu rõ hơn về editor này.  

 Images—Chứa các hình được sử dụng trong giao diện website, như logo. Chú ý rằng, 
đây không phải là thư mục chứa các hình và file được upload.  

 UserFiles—Được sử dụng bởi FCKeditor và phần quản trị để lưu trữ các hình ảnh về sản 
phNm, download,… 

Bạn đã thấy hầu hết các file phụ trong website, đây là lúc tập trung vào các trang thực sự cấu 
thành Customer Support. Phần tiếp theo thảo luận về Product Locator (cho phép người dùng tìm 
một sản phNm bằng cách chọn chủng loại từ các danh sách thả xuống). Kế đến là mô tả cách 
làm việc của Downloads List (cho phép người dùng tìm các file đi kèm sản phNm). Cuối cùng, 
bạn sẽ thấy trang FAQ làm việc thế nào (tại đây, người dùng có thể tìm kiếm danh sách các câu 
hỏi thường gặp).  

8.3.2 Product Locator  
Mặc dù có cái tên khá ấn tượng, nhưng Product Locator (bộ định vị sản phNm, nằm trong 
ContentFiles/Products.aspx) thực tế là một trang khá đơn giản. N ó có ba danh sách thả xuống, cho 
phép người dùng đi sâu vào danh sách các chủng loại. Danh sách thả xuống thứ nhất hiển thị 
các chủng loại mức một, và danh sách thả xuống thứ hai hiển thị tất cả các chủng loại mức hai 
là con của chủng loại mức một đang được chọn. Tương tự cho danh sách thả xuống thứ ba. Để 
hiểu cách hoạt động này, xem mã đánh dấu của trang Products: 

<asp:DropDownList ID=“lstCategoryLevel1” runat=“server”  
  DataSourceID=“odsCategoryLevel1” DataTextField=“Description”  
  DataValueField=“Id” AutoPostBack=“True” AppendDataBoundItems=“True”>  
    <asp:ListItem Value=“”>Chọn một chủng loại</asp:ListItem> 
</asp:DropDownList> 
<asp:DropDownList ID=“lstCategoryLevel2” runat=“server”  
  DataSourceID=“odsCategoryLevel2” DataTextField=“Description”  
  DataValueField=“Id” Visible=“False” AutoPostBack=“True” >  
</asp:DropDownList>  
<asp:DropDownList ID=“lstCategoryLevel3” runat=“server”  
  DataSourceID=“odsCategoryLevel3” DataTextField=“Description” 
  DataValueField=“Id” Visible=“False” AutoPostBack=“True”> 
</asp:DropDownList> 

Trong đoạn mã trên, các thuộc tính quan trọng được in đậm để dễ thấy hơn. Trong danh sách 
thả xuống thứ nhất, AppendDataBoundItems được thiết lập là True để đảm bảo bất cứ mục tĩnh 
nào (như mục “Chọn một chủng loại”) cũng được thêm vào mã đánh dấu của trang, không bị thay 
thế bởi các mục từ cơ sở dữ liệu. N goài ra, AutoPostBack trên tất cả các điều kiểm đều được 
thiết lập là True để đảm bảo trang sẽ được làm tươi khi người dùng chọn một mục mới từ một 
danh sách thả xuống. Ban đầu khi trang nạp, danh sách thả xuống thứ hai và thứ ba bị Nn đi 
bằng cách thiết lập Visible là False. Mã lệnh trong code-behind của trang sẽ làm cho các 
danh sách thả xuống này hiển thị khi thích hợp. Mã lệnh đó sẽ được xét sau. 
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Một thuộc tính quan trọng khác của các danh sách thả xuống là DataSourceID. Danh sách thả 
xuống thứ nhất trỏ đến điều kiểm <asp:ObjectDataSource> có tên là odsCategoryLevell, thứ hai 
là odsCategoryLevel2, và thứ ba là odsCategoryLevel3. Cả ba điều kiểm ObjectDataSource sử 
dụng tên lớp và phương thức giống nhau. Đoạn mã sau là mã đánh dấu của ObjectDataSource 
thứ nhất: 

<asp:ObjectDataSource ID=“odsCategoryLevel1” runat=“server” 
  SelectMethod=“GetCategoryList” TypeName=“Category”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:Parameter Name=“parentCategoryId” Type=“Int32” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:ObjectDataSource> 

Các điều kiểm <asp:ObjectDataSource> là một cách tuyệt vời để tuân theo kiến trúc đa tầng, 
cho ra các trang web có tính bảo trì và khả mở cao. Bằng việc sử dụng điều kiểm 
ObjectDataSource, bạn sẽ không làm rối các trang với tên của các thủ tục tồn trữ hoặc tệ hơn là 
toàn bộ các câu lệnh SQL. Thay vào đó, bạn trỏ điều kiểm đến một tên lớp và một 
SelectMethod trong tầng nghiệp vụ; và khi điều kiểm này được bảo lấy dữ liệu, nó sẽ gọi 
phương thức mà bạn đã chỉ định. Trong đoạn mã trên, điều kiểm ObjectDataSource gọi 
phương thức GetCategoryList của lớp Category trong file Category.vb. Phương thức này như 
sau: 

Public Shared Function GetCategoryList(ByVal parentCategoryId As Integer) _ 
  As DataSet 
    Return CategoryDB.GetCategoryList(parentCategoryId) 
End Function 

Điểm quan trọng ở phương thức này là từ khóa Shared, có nghĩa rằng phương thức này thực 
thi trên một kiểu (lớp Category) chứ không phải trên một thể hiện của kiểu. Bởi vì phương 
thức này là chia sẻ, cho nên ObjectDataSource không cần tham chiếu đến một thể hiện của 
Category mà vẫn có thể gọi phương thức GetCategoryList một cách trực tiếp. N ếu phương 
thức này không được đánh dấu là Shared, ObjectDataSource tự động tạo một thể hiện của lớp 
Category bằng cách gọi phương thức khởi dựng mặc định không tham số của nó. N ếu phương 
thức này không được đánh dấu là Shared và lớp không có phương thức khởi dựng mặc định 
không tham số, ObjectDataSource không thể tạo một thể hiện của lớp và gọi phương thức. Tuy 
nhiên, bạn vẫn có thể cấp cho ObjectDataSource một thể hiện của lớp trong sự kiện 
ObjectCreating của nó. Bạn sẽ thấy cách làm việc này trong chương 12 (“BugBase”). 

Phương thức GetCategoryList chuyển hướng lời gọi đến một phương thức cùng tên trong lớp 
CategoryDB: 

Public Shared Function GetCategoryList(ByVal parentCategoryId As Integer) _ 
  As DataSet 
    Dim myDataSet As DataSet = New DataSet() 
 
    Using myConnection As New SqlConnection(AppConfiguration.ConnectionString) 
        Dim myCommand As SqlCommand = New SqlCommand( _ 
          “sprocCategorySelectList”, myConnection) 
        myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
 
        If parentCategoryId > 0 Then 
            myCommand.Parameters.AddWithValue(“@parentCategoryId”, parentCategoryId) 
        Else 
            myCommand.Parameters.AddWithValue(“@parentCategoryId”, DBNull.Value) 
        End If 
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        Dim myDataAdapter As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter() 
        myDataAdapter.SelectCommand = myCommand 
        myDataAdapter.Fill(myDataSet) 
        myConnection.Close() 
 
        Return myDataSet 
    End Using 
End Function 

Mã lệnh này tương tự như mã lệnh mà bạn đã thấy ở các chương trước. Chỉ duy nhất một thứ 
cần giải thích là việc gán tham số cho thủ tục tồn trữ bằng AddWithValue. N ếu 
parentCategoryId (được truyền cho phương thức này) lớn hơn 0, giá trị này được gửi đến thủ 
tục tồn trữ, và thủ tục tồn trữ thu lấy tất cả các chủng loại có cột ParentCategoryId là giá trị 
đó. N ếu parentCategoryId nhỏ hơn 0, giá trị DBNull được truyền cho thủ tục tồn trữ, và thủ tục 
tồn trữ trả về tất cả các chủng loại có cột ParentCategoryId là NULL (đó chính là các chủng loại 
gốc, mức cao nhất).  

Bây giờ hãy nhìn lại trang Products. Danh sách thả xuống thứ nhất được kết với 
odsCategoryLevel1, nguồn dữ liệu này có một <SelectParameter> với tên là parentCategoryId 
và kiểu là Int32. Bạn cũng có thể thấy tham số này không bao giờ nhận giá trị trong mã lệnh, 
cho nên nó lấy giá trị mặc định của kiểu nguyên: 0. Đây là lý do ObjectDataSource cho danh 
sách thả xuống thứ nhất trả về tất cả các chủng loại gốc. Các điều kiểm nguồn dữ liệu thứ hai 
và thứ ba có một <SelectParameter> được kết với một danh sách thả xuống như sau: 

<asp:ObjectDataSource ID=“odsCategoryLevel2” runat=“server” 
  SelectMethod=“GetCategoryList” TypeName=“Category”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:ControlParameter ControlID=“lstCategoryLevel1” Name=“parentCategoryId” 
          PropertyName=“SelectedValue” Type=“Int32” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:ObjectDataSource> 

Khi điều kiểm này chuNn bị lấy dữ liệu, nó lấy SelectedValue từ danh sách thả xuống trước 
đó—danh sách thả xuống với các chủng loại gốc. Sau đó, ID này được lưu trong 
SelectParameter của điều kiểm ObjectDataSource và được truyền cho GetCategoryList, rồi 
phương thức này lấy tất cả các chủng loại con của chủng loại cha được chọn.  

Quá trình này được lặp lại cho danh sách thả xuống thứ ba, nhưng lúc này SelectedValue từ 
danh sách thả xuống thứ hai được thu lấy và được truyền cho GetCategoryList để lấy các 
chủng loại ở mức ba.  

Bản hiện thực hiện tại của ba điều kiểm thả xuống đòi hỏi một postback đến server mỗi khi 
một chủng loại mới được chọn từ một trong ba danh sách. Để cải thiện thời gian nạp trang và 
trải nghiệm người dùng, bạn có thể hiện thực các danh sách này bằng AJAX—sự kết hợp của 
JavaScript, XML, và các kỹ thuật phía server. Cái hay của kỹ thuật này là không cần nạp lại toàn 
bộ trang, chỉ nạp nội dung của các điều kiểm thả xuống mà thôi. N hư thế, trang sẽ không bị 
rung và nội dung của các điều kiểm thả xuống được nạp nhanh hơn.  

Bước cuối cùng trong Product Locator là thu lấy các sản phNm ứng với chủng loại được chọn 
trong danh sách thả xuống thứ ba. Một lần nữa, điều này được thực hiện với một điều kiểm 
ObjectDataSource: 

<asp:ObjectDataSource ID=“odsProducts” runat=“server” 
  SelectMethod=“GetProductList” TypeName=“Product”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:ControlParameter ControlID=“lstCategoryLevel3” Name=“categoryId” 
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          PropertyName=“SelectedValue” Type=“Int32” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:ObjectDataSource> 

Điều kiểm ObjectDataSource này có SelectMethod được thiết lập là một phương thức trong lớp 
Product. Điều này có nghĩa khi điều kiểm lấy dữ liệu, nó phát sinh GetProductList trong lớp 
Product và truyền cho nó SelectedValue của danh sách thả xuống thứ ba (lstCategoryLevel3). 
GetProductList trong lớp Product ủy thác nhiệm vụ cho GetProductList trong lớp ProductDB.  

Phương thức này tương tự như phương thức GetCategoryList mà bạn đã thấy trước đây, trong 
đó nó phát sinh một thủ tục tồn trữ và trả kết quả về ở dạng DataSet. 

Khác biệt duy nhất là cách categoryId được truyền cho cơ sở dữ liệu: 

If categoryId = -1 Then 
    myCommand.Parameters.AddWithValue(“@categoryId”, DBNull.Value) 
Else 
    myCommand.Parameters.AddWithValue(“@categoryId”, categoryId) 
End If 

Khi categoryId khác -1, giá trị của nó được gửi cho thủ tục tồn trữ bằng phương thức 
AddWithValue. Khi categoryId bằng -1, giá trị DBNull được gửi. Phân chia thế này là cần thiết 
bởi vì GetProductList cũng được sử dụng trong phần quản trị của website. Trang hiển thị các 
sản phNm sẽ hiển thị tất cả bất chấp chủng loại. Lớp Product có một phương thức nạp chồng 
GetProductList không tham số, phương thức này truyền giá trị -1 cho phương thức 
GetProductList trong lớp ProductDB như sau: 

Public Shared Function GetProductList() As DataSet 
    Return ProductDB.GetProductList(-1) 
End Function 

Giá trị -1 này được truyền cho GetProductList dẫn đến DBNull.Value được truyền cho thủ tục 
tồn trữ. Trong thủ tục đó, đoạn mã sau được sử dụng trong mệnh đề WHERE để giới hạn danh 
sách sản phNm: 

FROM 
  PRODUCT 
WHERE 
  CategoryId = @categoryId 
  OR @categoryId IS NULL 
ORDER BY 
  Title 

Khi @categoryId có giá trị, dòng đầu tiên của mệnh đề WHERE trả về tất cả các mNu tin có 
CategoryId bằng với @categoryId. Điều này đảm bảo các sản phNm phù hợp được trả về trong 
phần công khai của website khi một chủng loại con được chọn. Dòng thứ hai của mệnh đề 
WHERE so sánh tham số @categoryId với giá trị NULL. Đây là trường hợp trong phần quản trị, nơi 
mà NULL được truyền cho thủ tục tồn trữ. Giờ đây tất cả sản phNm đều được trả về, bất chấp 
CategoryId của chúng là gì. Đây là một thủ thuật để phân biệt giữa chức năng front-end (công 
khai) và back-end (quản trị) mà không cần đến logic IF/THEN phức tạp hoặc nhiều thủ tục tồn 
trữ.  

Bước cuối cùng trong Product Locator là hiển thị các mục được trả về từ cơ sở dữ liệu. Trang có 
một điều kiểm <asp:DataList> với tên là dlProducts, được kết với nguồn dữ liệu odsProducts 
mà bạn đã thấy trước đây. DataList này có một <ItemTemplate> hiển thị các trường như tiêu đề 
sản phNm, tag line, hình, và một liên kết đến trang ProductDetails.aspx: 
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<asp:DataList ID=“dlProducts” runat=“server” DataKeyField=“Id” 
  DataSourceID=“odsProducts” EnableViewState=“False” > 
    <ItemTemplate> 
        <h2> 
            <%# Eval(“Title”) %> 
        </h2> 
        <p class=“Summary”> 
            <asp:Image ID=“productImage” runat=“server” 
              ImageUrl=‘<%# Eval(“ImageUrl”) %>’ ImageAlign=“Right” /> 
            <%# Eval(“TagLine”) %> 
        </p> 
        <br /> 
        <asp:HyperLink ID=“hyperReadMore” runat=“server” 
          NavigateUrl=‘<%# “ProductDetails.aspx?Id=” & Eval(“Id”) %>’ 
          Text=“Xem tiếp…” /> 
    </ItemTemplate> 
</asp:DataList> 

Trang ProductDetails.aspx sử dụng Product.Get(productId) để lấy một thể hiện của một sản 
phNm và hiển thị các thuộc tính của nó trên trang. Các từ khóa của sản phNm được thêm vào 
một thẻ <meta> trong trang master (đã được thảo luận ở trước). Khi xem phương thức Get 
trong tầng nghiệp vụ, bạn hãy chú ý hai dấu ngoặc vuông bao quanh tên phương thức: 

Public Shared Function [Get](ByVal id As Integer) As Product 
    Return ProductDB.Get(id) 
End Function 

Bởi vì Get là một từ dành riêng trong Visual Basic .NET, bạn phải bao quanh Get bằng hai dấu 
ngoặc vuông để báo với trình biên dịch bỏ qua ý nghĩa đặc biệt của từ khóa đó. N ếu bạn cảm 
thấy điều này khiến mã lệnh rắc rối, chỉ việc đổi tên phương thức thành GetItem hoặc 
GetProduct là xong. Tất cả các phương thức Get trong tầng nghiệp vụ và tầng truy xuất dữ liệu 
đều có hai dấu ngoặc vuông bao quanh tên của chúng.  

Bạn đã thấy cách làm việc của Product Locator, giờ đến lúc xem mã lệnh trong trang Downloads. 
Trang này sử dụng các khái niệm giống như Product Locator, nhưng cũng có một số điểm đáng 
để xét kỹ hơn hơn chút. 

8.3.3 Download List 
N hìn thoáng qua, trang Downloads.apsx trong thư mục ContentFiles trông giống như trang 
Products.aspx. Mặc dù mã đánh dấu thì giống nhưng code-behind thì hoàn hoàn khác. Đó là vì 
trang Downloads cần hiển thị các file ứng với chủng loại đang được chọn tại một mức và tất cả 
các mức cha và con của nó. Với trang Products, bạn phải chọn cả ba danh sách thả xuống trước 
bởi vì điều kiểm DataList chỉ thu lấy các sản phNm ứng với chủng loại sâu nhất. 

Với trang Downloads, người quản trị nội dung có thể kết một file với chủng loại gốc, hoặc với 
chủng loại mức hai hoặc mức ba. Ví dụ, Warranty Document (giấy bảo hành) có thể áp dụng cho 
tất cả các sản phNm của Rocks Hardware, do đó kết file này với chủng loại gốc là hợp lý. Khi 
người dùng chọn Rocks Hardware từ danh sách thả xuống, họ sẽ thấy Warranty Document xuất 
hiện. Tuy nhiên, họ cũng thấy các driver cho 850 T5 Printer và cho 3D Printer 740 xuất hiện bởi vì 
các driver này đều thuộc chủng loại Rocks Hardware. N ếu sau đó họ chọn Power Printers, các file 
ứng với chủng loại 3D Printers sẽ không xuất hiện. Warranty Document và các driver cho 850 T5 
Printer vẫn còn hiển thị bởi vì chúng vẫn thuộc Rocks Hardware và Power Printers.  
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N ếu cảm thấy khó hiểu, hãy xem hình 8-16, hình này hiển thị cấu trúc phân cấp của một số 
chủng loại trong cơ sở dữ liệu. Sơ đồ này tập trung vào chủng loại Rocks Hardware, do đó 
không hiển thị con của hai chủng loại kia. 

 
Hình 8-16  

Từ sơ đồ này, bạn có thể thấy Rocks Hardware có hai chủng loại con: 3D Printers và Power Printers. 
Mỗi chủng loại này có ba mNu tin con. Khi chọn Rocks Hardware từ danh sách thả xuống thứ 
nhất, Download List hiển thị tất cả các mNu tin có liên quan với Rocks Hardware, bao gồm các con 
cháu của nó. N ếu chọn Power Printers từ danh sách thả xuống thứ hai, bạn sẽ thấy các mNu tin 
thuộc chủng loại gốc Rocks Hardware (như Warranty Document), Power Printers, và tất cả các chủng 
loại con của nó. Danh sách không còn hiển thị các mNu tin gắn với chủng loại 3D Printers. Cuối 
cùng, khi chọn 850 T5 từ danh sách thả xuống thứ ba, bạn sẽ thấy các download gắn với chủng 
loại đó một cách trực tiếp hoặc gắn với cha ông của nó, không còn các download ứng với 
chủng loại 850 hay V70. 

Việc chọn dữ liệu phân cấp như trong ví dụ trên luôn gây khó khăn cho các phiên bản SQL 
Server cũ. Phiên bản SQL Server 2005 đưa ra một khái niệm mới: Common Table Expressions (CTE). 
CTE là một kết quả tạm thời với tên có thể được sử dụng trong các biểu thức và mã lệnh khác. 
N ó giống như một bảng trong bộ nhớ, và bạn có thể liên kết nó với các bảng khác. Điểm hay 
của CTE là hỗ trợ đệ quy, cho phép bạn thực hiện các truy vấn rất mạnh chỉ với một vài dòng 
mã. 

Để biết CTE làm việc ra sao, bạn hãy xem điều kiểm ObjectDataSource trong trang Downloads: 

<asp:ObjectDataSource ID=“odsDownloads” runat=“server” 
  SelectMethod=“GetDownloadList” TypeName=“Download”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:ControlParameter ControlID=“lstCategoryLevel1” Name=“categoryId” 
          PropertyName=“SelectedValue” Type=“Int32” /> 
        <asp:Parameter Direction=“InputOutput” Name=“recordsAffected” Type=“Int32” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:ObjectDataSource> 
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Đến đây chẳng có gì mới. Điều kiểm nguồn dữ liệu được kết với phương thức 
GetDownloadList của lớp Download. Tham số đầu ra recordsAffected được sử dụng để lấy số 
lượng mNu tin được trả về từ cơ sở dữ liệu. 

GetDownloadList lấy các mNu tin từ một phương thức cùng tên trong lớp DownloadDB, đếm số 
lượng mNu tin và gán cho tham số đầu ra, rồi trả về DataSet: 

Public Shared Function GetDownloadList(ByVal categoryId As Integer, _  
  ByRef recordsAffected As Integer) As DataSet  
 
    Dim dsDownloads As DataSet = DownloadDB.GetDownloadList(categoryId)  
    recordsAffected = dsDownloads.Tables(0).Rows.Count  
    Return dsDownloads  
End Function  

Phương thức GetDownloadList trong lớp DownloadDB có mã lệnh tương tự như phương thức 
GetProductList mà bạn đã thấy trước đây. Hãy quan sát câu lệnh SELECT của thủ tục tồn trữ lấy 
các download được yêu cầu: 

SELECT TOP 100 
  Id, 
  Title, 
  Description, 
  CategoryId, 
  DownloadUrl 
FROM 
  Download 
WHERE 
  CategoryId IN 
  ( 
    SELECT DISTINCT Id FROM fnSelectChildCategories(@categoryId) 
    UNION 
    SELECT DISTINCT Id FROM fnSelectParentCategories(@categoryId) 
  ) 
  OR @categoryId IS NULL 
ORDER BY 
  Title 

Mệnh đề SELECT và FROM trông rất bình thường, mệnh đề ORDER BY cũng vậy. Mệnh đề WHERE 
hơi phức tạp. Thứ nhất, bạn thấy một câu lệnh IN. Câu lệnh này trong ngôn ngữ T-SQL là một 
cách tiện lợi để lấy nhiều mNu tin, chẳng hạn theo ID. Câu lệnh SELECT dưới đây trả về các 
download thuộc chủng loại có ID là 3, 7, hay 8: 

SELECT Id, Description FROM Download WHERE CategoryId IN (3, 7, 8)  

Phần thứ hai của mệnh đề WHERE sử dụng câu lệnh UNION để hợp kết quả của hai câu lệnh 
SELECT bên trong. Bỏ qua phần hiện thực bên trong của hai câu lệnh SELECT, giả sử câu lệnh 
SELECT thứ nhất trả về 3,7,8 và câu lệnh SELECT thứ hai trả về 4,7,9. Kết quả của mệnh đề WHERE 
bên ngoài là: 

WHERE CategoryId IN (3, 4, 7, 8, 9)  

Để ý rằng các giá trị trùng nhau (7) bị loại bỏ một cách tự động. N ếu không muốn điều đó xảy 
ra, bạn hãy sử dụng UNION ALL. 

Giờ đến phần khó nhất: fnSelectChildCategories và fnSelectParentCategories. Đây là hai 
hàm do người dùng định nghĩa (UDF), trả về một bảng cho mã lệnh gọi. Chúng nhận một tham 
số kiểu int. Các hàm này có thể trả về các ID cha hoặc các ID con của một chủng loại cho 
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trước (cộng với ID của chính chủng loại này). Do đó, trong hình 8-16, giả sử gọi 
fnSelectParentCategories với ID của chủng loại V70, bạn sẽ lấy được các ID của các chủng 
loại V70, Power Printers, và Rocks Hardware. Để thấy cách hoạt động này, hãy quan sát hàm 
fnSelectParentCategories: 

CREATE FUNCTION fnSelectParentCategories 
( 
  @categoryId int 
) 
 
RETURNS @theCategoryTable TABLE (Id int, Description nvarchar(100)) 
 
AS 
 
BEGIN 
 
WITH CategoriesCte(Id, Description, ParentCategoryId) 
AS 
( 
  SELECT Id, Description, ParentCategoryId 
  FROM Category 
  WHERE Id = @categoryId 
 
  UNION ALL 
 
  SELECT C.Id, C.Description, C.ParentCategoryId 
  FROM Category AS C 
  JOIN CategoriesCte AS E 
  ON C.Id = E.ParentCategoryId 
) 
 
INSERT INTO @theCategoryTable (Id, Description)  
  SELECT Id, Description FROM CategoriesCte 
 
RETURN  
 
END  

Đầu tiên, chữ ký của hàm được định nghĩa, gồm tên hàm và tham số đầu vào @categoryId. 
Câu lệnh RETURNS báo với mã lệnh gọi rằng hàm này trả về một đối tượng bảng gồm cột ID và 
cột Description. Bảng được trả về từ hàm này có thể được sử dụng như bất kỳ bảng thông 
thường nào khác: bạn có thể lấy dữ liệu từ nó, kết nó với các bảng khác,… 

Phần thứ hai của hàm này có lẽ mới đối với bạn, do đó sẽ được xem xét kỹ. Câu lệnh WITH chỉ 
ra điểm bắt đầu của một Common Table Expression (CTE). Mã lệnh trên này trình bày một CTE đệ 
quy, mặc dù cũng có thể sử dụng các CTE không đệ quy. 

Một CTE đệ quy bao gồm hai phần: thành viên neo (anchor member) và thành viên đệ quy 
(recursive member). Trong đoạn mã trên, câu lệnh SELECT thứ nhất là thành viên neo. Khi hàm 
được thực thi, câu lệnh SELECT này được thực thi trước. Sau đó, với mỗi mNu tin trong tập kết 
quả của biểu thức đó, thành viên đệ quy được kích hoạt. Sau đó, với mỗi mNu tin mà thành 
viên đệ quy thêm vào tập kết quả, thành viên đệ quy được kích hoạt lần nữa, cho đến khi 
không còn mNu tin nào nữa.   

Trở lại ví dụ máy in V70, hình 8-17 hiển thị các kết quả từ CTE đối với chủng loại V70. 
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Hình 8-17  

Khi câu lệnh SELECT của thành viên neo thực thi, nó thêm mNu tin đầu tiên vào tập kết quả với 
Id là 67 và ParentCategoryId là 64. Sau đó thành viên đệ quy thực thi, và lấy các chủng loại có 
Id trùng với ParentCategoryId của mNu tin V70. Chỉ có một mNu tin như thế, đó là mNu tin 
Power Printers với ID là 64 và ParentCategoryId là 55. MNu tin này cũng được thêm vào tập kết 
quả. Sau đó, câu lệnh SELECT được lặp lại cho mNu tin vừa được thêm vào, và lúc này nó lấy 
chủng loại cha của mNu tin Power Printers, dẫn đến chủng loại Rocks Hardware được thêm vào tập 
kết quả.  

Hàm fnSelectChildCategories lấy các mNu tin con của một chủng loại, hoạt động cũng tương 
tự như trên. Tuy nhiên, bởi vì một chủng loại cha có thể có nhiều mNu tin con, rồi mNu tin con 
đó có nhiều mNu tin con khác nữa, tập kết quả có thể lớn hơn.  

Thủ tục tồn trữ lấy các download từ cơ sở dữ liệu sẽ lấy cả các mNu tin con và các mNu tin cha 
bằng câu lệnh UNION. Theo cách này, đường dẫn đầy đủ của một chủng loại được trả về, bao 
gồm tất cả cha ông và con cháu của nó. N ếu bạn chỉ muốn thu lấy các mNu tin con của một 
chủng loại, hãy bỏ câu lệnh UNION và dòng chọn từ hàm fnSelectParentCategories khỏi thủ 
tục tồn trữ sprocDownloadSelectList. 

Bạn đã thấy cách lấy các mNu tin từ cơ sở dữ liệu của thủ tục tồn trữ sprocDownloadSelectList, 
phần kế tiếp mà bạn cần tìm hiểu là cách nhận biết danh sách thả xuống của trang Downloads. 
Hãy xem ObjectDataSource odsDownloads, tập trung vào nút <SelectParameters> với một 
<asp:ControlParameter>: 

<asp:ObjectDataSource ID=“odsDownloads” runat=“server” SelectMethod=“GetDownloadList” 
  TypeName=“Download”> 
    <SelectParameters> 
        <asp:ControlParameter   
          ControlID=“lstCategoryLevel1” Name=“categoryId” PropertyName=“SelectedValue” 
          Type=“Int32” /> 
        <asp:Parameter Direction=“InputOutput” Name=“recordsAffected” Type=“Int32” /> 
    </SelectParameters> 
</asp:ObjectDataSource>  

Ban đầu, ControlID của ControlParameter được thiết lập là lstCategoryLevel1. Điều này có 
nghĩa: khi bạn chọn một mục từ danh sách thả xuống thứ nhất, trang sẽ làm tươi và bạn sẽ 
thấy các download thuộc chủng loại đó cùng tất cả các chủng loại con của nó bằng CTE đệ 
quy. Tuy nhiên, khi bạn chọn một chủng loại từ danh sách thả xuống thứ hai, danh sách 
download sẽ chứa các mNu tin gắn với chủng loại đó. Mã lệnh trong code-behind của trang 
thực hiện điều này: 
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Protected Sub lstCategoryLevel2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.EventArgs) Handles lstCategoryLevel2.SelectedIndexChanged 
 
    If Not lstCategoryLevel2.SelectedValue = “” Then 
        ‘ Hiển thị danh sách thả xuống thứ ba 
        lstCategoryLevel3.Visible = True 
        ‘ Kết odsDownloads cho danh sách thả xuống này 
        Dim myParam As ControlParameter = _ 
          CType(odsDownloads.SelectParameters(0), ControlParameter) 
        myParam.ControlID = “lstCategoryLevel2” 
        lstCategoryLevel3.DataBind() 
    Else 
        Dim myParam As ControlParameter = _ 
          CType(odsDownloads.SelectParameters(0), ControlParameter) 
        myParam.ControlID = “lstCategoryLevel1” 
        lstCategoryLevel3.Visible = False 
    End If 
End Sub 

Mã lệnh này thực thi khi bạn có một lựa chọn khác trong danh sách thả xuống thứ hai. Bên 
trong phương thức thụ sự kiện SelectedIndexChanged của danh sách thả xuống đó, 
SelectedValue được kiểm tra. N ếu có giá trị (tức là có một chủng loại hợp lệ được chọn), 
SelectParameter của ObjectDataSource được thay đổi động thành danh sách thả xuống thứ hai:  

Dim myParam As ControlParameter = _ 
  CType(odsDownloads.SelectParameters(0), ControlParameter) 
myParam.ControlID = “lstCategoryLevel2” 

Dòng mã đầu tiên lấy một tham chiếu đến SelectParameter thứ nhất của điều kiểm nguồn dữ 
liệu (tham số thứ hai là tham số đầu ra được sử dụng để xác định có bao nhiêu mNu tin được 
trả về từ cơ sở dữ liệu). Tập SelectParameters trả về một đối tượng Parameter tổng quát, do đó 
CType được sử dụng để ép nó về kiểu ControlParameter. Khi myParam chứa một 
ControlParameter, bạn có thể truy xuất thuộc tính ControlID và gán cho nó ID của danh sách 
thả xuống thứ hai. Điều này làm cho ObjectDataSource lấy SelectedValue từ danh sách thả 
xuống thứ hai, rồi truyền cho SelectMethod (phương thức GetDownloadList trong lớp 
Download). Phương thức này làm cho DataList hiển thị các download ứng với chủng loại đã 
được chọn. 

N guyên lý này cũng được lặp lại cho danh sách thả xuống thứ ba và thứ nhất. Theo cách này, 
bạn có thể đảm bảo DataList luôn hiển thị các mNu tin ứng với chủng loại được chọn trong 
danh sách thả xuống bị tác động sau cùng. 

Ví dụ trên cho thấy rằng các điều kiểm trong mã đánh dấu của trang không phải được thiết lập 
cứng. Bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh các điều kiểm đó lúc thực thi bằng mã lệnh của các sự 
kiện và phương thức trong code-behind. Điều này có thể rất hữu ích nếu bạn muốn thay đổi 
hành vi của trang lúc thực thi. 

Phần cuối cùng trong trang Downloads mà bạn cần xem là sự kiện Selected của điều kiểm 
odsDownloads. Sự kiện này phát sinh khi điều kiểm hoàn tất việc thu lấy dữ liệu từ nguồn dữ 
liệu và là nơi lý tưởng để hiển thị một thông báo cho người dùng biết có bao nhiêu mNu tin 
được trả về từ cơ sở dữ liệu. Phương thức GetDownloadList trong lớp Download có một tham số 
đầu ra (được chỉ định bởi từ khóa ByRef) trả về số lượng mNu tin cho mã lệnh gọi. Bên trong 
sự kiện Selected của nguồn dữ liệu, tham số đầu ra được thu lấy từ tập hợp OutputParameters 
của đối số ObjectDataSourceStatusEventArgs:  

Protected Sub odsDownloads_Selected(ByVal sender As Object, _  
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  ByVal e As System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventArgs) Handles _   
  odsDownloads.Selected 
 
    Dim recordsAffected As Integer = _   
      Convert.ToInt32(e.OutputParameters.Item(“recordsAffected”)) 
End Sub  

Mã lệnh còn lại trong phương thức thụ lý sự kiện được sử dụng để xây dựng một thông báo, 
cho người dùng biết có bao nhiêu mNu tin được tìm thấy. 

Đến đây kết thúc thảo luận về trang Downloads. Với trang này, người dùng có thể duyệt qua 
danh sách download, lọc ra các download mà họ quan tâm nhất.  

Một tính năng khác của webiste cho phép người dùng tìm kiếm nội dung là trang Faqs, sẽ 
được thảo luận ngay sau đây. 

8.3.4 FAQ  
Trang chứa các câu hỏi thường gặp khác với các trang mà bạn đã thấy. Thay vì sử dụng các 
danh sách thả xuống cho các chủng loại, trang Faqs cho phép người dùng tìm kiếm trên toàn 
bộ bảng Faq với một truy vấn hỗ trợ logic AND và OR. Do đó, truy vấn “driver AND failure” sẽ 
trả về tất cả các câu hỏi thường gặp có chứa từ “driver” và “failure”, trong khi truy vấn 
“driver OR failure” trả về các FAQ chứa ít nhất một trong hai từ đó.  

Các phiên bản thương mại của SQL Server 2005 cung cấp khái niệm Full Text Indexing. Đây là một 
kỹ thuật tìm kiếm rất mạnh, cho phép bạn đặt nhiều câu hỏi phức tạp hơn các truy vấn Boolean 
đơn giản. Tuy nhiên, Full Text Indexing không có trong SQL Server Express Edition, do đó bạn phải 
cài phiên bản đầy đủ nếu muốn sử dụng tính năng này. Tham khảo SQL Server Books Online hoặc 
website MSDN của Microsoft (http://msdn.microsoft.com) để hiểu thêm về Full Text Indexing. 

Mã đánh dấu của trang Faqs rất đơn giản: dòng chữ giới thiệu, một textbox để nhập chuỗi tìm 
kiếm, một nút nhấn để bắt đầu tìm kiếm, và hai placeholder để hiển thị một thông báo cho 
người dùng biết số lượng kết quả tìm được. N ó cũng có một điều kiểm DataList để hiển thị 
các câu hỏi thường gặp và các câu trả lời. Có lẽ bạn để ý đến sự vắng bóng của các điều kiểm 
nguồn dữ liệu trong mã đánh dấu của trang? Trang này không có điều kiểm nguồn dữ liệu, 
mọi phép kết dữ liệu đều được thực hiện trong code-behind của trang, trong sự kiện Click của 
nút nhấn: 

Protected Sub btnSearch_Click(ByVal sender As Object, _  
  ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSearch.Click  
 
    dlFaqs.DataSource = Faq.GetFaqList(txtSearchTerm.Text) 
    dlFaqs.DataBind()  
 
    If dlFaqs.Items.Count > 0 Then 
        lblSearchedFor2.Text = txtSearchTerm.Text 
        plcRecords.Visible = True 
        plcNoRecords.Visible = False 
    Else 
        lblSearchedFor1.Text = txtSearchTerm.Text 
        plcNoRecords.Visible = True 
        plcRecords.Visible = False 
    End If 
End Sub 

Mã lệnh trên gọi phương thức GetFaqList của lớp Faq. Phương thức này (sẽ được xét sau) trả 
về một DataSet, được gán cho thuộc tính DataSource của điều kiểm DataList. Bởi vì không có 
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điều kiểm ObjectDataSource nào được sử dụng để tự động thụ lý việc kết dữ liệu, bạn phải gọi 
DataBind một cách tường minh trên DataList. Điều này khiến DataList hiển thị các FAQ được 
trả về từ cơ sở dữ liệu. Sau khi DataBind đã được gọi, bạn có thể kiểm tra số mục của DataList 
bằng cách xét thuộc tính Count của tập Items. Khi Count bằng 0, trang cho hiển thị 
<asp:PlaceHolder> với tên là plcNoRecords (chứa một thông báo không tìm thấy FAQ nào). Để 
cho thấy người dùng đã tìm kiếm gì, nhãn lblSearchedFor1 được cập nhật với chuỗi tìm kiếm. 

Thay vì trực tiếp kết điều kiểm trong code-behind bằng dlFaqs.DataBind(), bạn cũng có thể sử 
dụng một trong các điều kiểm nguồn dữ liệu, như ObjectDataSource. Tuy nhiên, sử dụng một 
điều kiểm như thế sẽ cần làm việc hơn để hiện thực chức năng như mong muốn. Trước tiên, 
bạn cần tạo một <asp:Parameter> cho chuỗi tìm kiếm. Bạn cũng cần tìm cách ngăn điều kiểm 
thực thi thao tác Select khi trang nạp lần đầu tiên. Cuối cùng, bạn cần viết mã lệnh cho 
phương thức thụ lý sự kiện Selected (phát sinh sau khi điều kiểm đã chọn dữ liệu từ nguồn dữ 
liệu) nhằm xác định có mNu tin nào được trả về hay không, để bạn có thể Nn và hiện các panel 
thích hợp. Trực tiếp sử dụng DataBind trên điều kiểm DataList trong code-behind giải quyết 
được tất cả các vấn đề này. Chương 12 sẽ trình bày cách sử dụng sự kiện Selected của điều 
kiểm ObjectDataSource để lấy những thông tin hữu ích về dữ liệu được trả về bởi điều kiểm 
sau khi đã hoàn tất với phương thức Select của nó. 

Khi DataList chứa các mNu tin, hành động ngược lại được thực hiện. plcNoRecords được Nn và 
plcRecord được hiển thị.  

Đúng như bạn mong đợi, GetFaqList của lớp Faq gọi phương thức GetFaqList của lớp FaqDB để 
lấy các câu hỏi thường gặp từ cơ sở dữ liệu. Phương thức này cần được xem xét kỹ, bởi vì nó 
khác với mã lệnh truy xuất dữ liệu mà bạn đã thấy trước đây. Mọi thủ tục tồn trữ mà bạn thấy 
trước đây đều là “self-contained”, tức là chúng chứa các câu lệnh SQL hoàn chỉnh, nhận (tùy 
chọn) một hay nhiều tham số điều khiển mệnh đề WHERE. Tuy nhiên, bởi vì người dùng có thể 
tìm kiếm bằng cú pháp truy vấn Boolean như đã giới thiệu trước đây, một mệnh đề WHERE bình 
thường sẽ không làm việc được. Thay vào đó, mã lệnh trong lớp FaqDB xây dựng động mệnh 
đề WHERE, và truyền nó làm tham số cho thủ tục tồn trữ. Sau đó, thủ tục tồn trữ sử dụng 
phương thức EXEC của SQL Server để thực thi câu lệnh SQL động (chứa mệnh đề WHERE đó). Quy 
trình này sẽ được giải thích từng bước một. Đầu tiên, hãy xem câu lệnh SQL cuối cùng thế nào. 
Giả sử người dùng nhập chuỗi “driver AND failure”, tức là người này muốn tìm tất cả các 
FAQ có chứa hai từ này. Câu lệnh SELECT sẽ như sau: 

SELECT  
  Id,  
  QuestionShort,  
  QuestionLong,  
  Answer  
FROM  
  Faq  
WHERE  
  (  
    QuestionShort LIKE N‘%driver%’ OR QuestionLong LIKE N‘%driver%’  
    OR Answer LIKE N‘%driver%’  
  )  
  AND  
  (  
    QuestionShort LIKE N‘%failure%’ OR QuestionLong LIKE N‘%failure%’  
    OR Answer LIKE N‘%failure%’  
  )  



91 
Chương 8. Customer Support 

 

Bởi vì tính chất động của chuỗi tìm kiếm, bạn không thể nào chỉ việc thay “%driver%” và 
“%failure%” với hai tham số cho thủ tục tồn trữ là có thể tạo truy vấn động được. Lỡ như 
người dùng tìm “driver AND failure AND Power Printer” thì sao? Thay vì hai tham số, giờ 
đây bạn cần đến ba tham số! Giải pháp cho vấn đề này là tạo động toàn bộ mệnh đề WHERE. 
Điều này được thực hiện bằng phương thức BuildWhereClause (phương thức này được gọi 
trong phương thức GetFaqList): 

Private Shared Function BuildWhereClause(ByVal searchTerm As String) As String  
    Dim simpleSearch As Boolean = True  
    Dim whereClause As String = String.Empty  
 
    searchTerm = searchTerm.Trim() 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“'”, “''”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“""”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“%”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“--”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“;”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“(”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“)”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“_”, “”) 
 
    Dim testReplace As String = “” 
    testReplace = searchTerm.ToUpper().Replace(“ AND ”, “”) 
    If testReplace <> searchTerm.ToUpper() Then 
        simpleSearch = False 
    End If 
 
    testReplace = searchTerm.ToUpper().Replace(“ OR ”, “”) 
    If testReplace <> searchTerm.ToUpper() Then 
        simpleSearch = False 
    End If 
 
    If simpleSearch = True Then 
        searchTerm = searchTerm.Replace(“ ”, “ AND ”) 
    End If 
 
    Dim myAndSplits() As String = Regex.Split(searchTerm, “ and ”, _    
      RegexOptions.IgnoreCase)  
 
    For i As Integer = 0 To myAndSplits.Length - 1  
        Dim myOrSplits() As String = Regex.Split(myAndSplits(i), “ or ”, _  
          RegexOptions.IgnoreCase) 
 
        whereClause += “(” 
 
        For j As Integer = 0 To myOrSplits.Length - 1 
            whereClause += “(F.QuestionShort LIKE N‘%” & myOrSplits(j) & “%’ OR _   
              F.QuestionLong LIKE N‘%” & myOrSplits(j) & “%’ OR F.Answer LIKE N‘%” & _ 
              myOrSplits(j) & “%’)”  
            If (j + 1) < myOrSplits.Length Then 
                whereClause += “ OR ” 
            End If 
        Next 
 
        whereClause += “) ”  
 
        If (i + 1) < myAndSplits.Length Then  
            whereClause += “ AND ”  
        End If 
    Next 
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    Return whereClause 
End Function 

Mã lệnh bắt đầu bằng việc khai báo hai biến và một số lời gọi phương thức Replace: 

    Dim simpleSearch As Boolean = True 
    Dim whereClause As String = String.Empty 
 
    searchTerm = searchTerm.Trim() 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“'”, “''”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“""”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“%”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“--”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“;”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“(”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“)”, “”) 
    searchTerm = searchTerm.Replace(“_”, “”) 

Biến simpleSearch được sử dụng để xác định chuỗi tìm kiếm ban đầu có chứa từ khóa AND hay 
OR hay không. Biến whereClause được sử dụng để chứa mệnh đề WHERE mà phương thức này 
xây dựng. Phương thức Replace được sử dụng nhiều lần để loại bỏ các ký tự không cần thiết 
cho câu lệnh SQL. N ếu bạn không “làm sạch” mã SQL, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ dễ bị hacker tấn 
công theo kiểu SQL Injection. Bình thường, mã lệnh thủ tục tồn trữ được tham số hóa sẽ đảm 
nhận việc này; nhưng với một câu lệnh SQL động, bạn phải tự thực hiện việc này. Trong bản 
hiện thực hiện tại, mã lệnh “làm sạch” được nhúng trực tiếp trong phần thân của phương thức, 
nhưng nếu bạn có ý định sử dụng kỹ thuật này thường hơn thì nên chuyển nó thành một 
phương thức riêng biệt. Bạn có thể thấy một số ký tự quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong T-
SQL đã được thay thế. Ví dụ, hai dấu gạch ngang (--) được thay bằng rỗng. Hai ký tự này biểu 
thị bắt đầu một chú thích, nhưng cũng được hacker sử dụng để không cho phần SQL còn lại 
thực thi. Dấu nháy đơn (') được thay bằng hai dấu nháy đơn (''), và dấu nháy kép (") bị loại 
bỏ hoàn toàn bởi vì chúng có thể được sử dụng để xen các dấu phân cách chuỗi không hợp lệ. 
Dấu phần trăm (%) bị loại bỏ để ngăn người dùng tìm với các ký tự đại diện (wildcard). 

Các câu lệnh kế tiếp sử dụng biến testReplace và phương thức Replace để xem chuỗi tìm 
kiếm ban đầu chứa các từ khóa AND hay OR hay không: 

    Dim testReplace As String = “” 
    testReplace = searchTerm.ToUpper().Replace(“ AND ”, “”) 
    If testReplace <> searchTerm.ToUpper() Then 
        simpleSearch = False 
    End If 
 
    testReplace = searchTerm.ToUpper().Replace(“ OR ”, “”) 
    If testReplace <> searchTerm.ToUpper() Then 
        simpleSearch = False 
    End If 
 
    If simpleSearch = True Then 
        searchTerm = searchTerm.Replace(“ ”, “ AND ”) 
    End If 

N ếu một trong hai từ khóa này hiện diện trong chuỗi tìm kiếm, giả định rằng người dùng có ý 
sử dụng logic Boolean trong chuỗi tìm kiếm. N gược lại, mọi khoảng trắng trong chuỗi tìm 
kiếm được thay bằng AND. Do đó, nếu người dùng tìm “driver OR failure”, chuỗi tìm kiếm 
không thay đổi. Tuy nhiên, nếu người dùng tìm “driver failure”, chuỗi tìm kiếm được thay 
bằng “driver AND failure”. 
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Khối mã tiếp theo sử dụng phương thức Split của đối tượng Regex để tách chuỗi tìm kiếm dựa 
trên từ khóa AND, sau đó duyệt qua mảng này và quan sát từng phần tử riêng lẻ: 

    Dim myAndSplits() As String = Regex.Split(searchTerm, “ and ”, _    
      RegexOptions.IgnoreCase)  
 
    For i As Integer = 0 To myAndSplits.Length - 1  

Sau đó, mã lệnh tách phần tử dựa trên từ khóa OR. N ếu từ khóa này không hiện diện trong 
phần tử, vòng lặp For j thực thi đúng một lần và thêm phần tử vào mệnh đề WHERE (được bao 
quanh bởi dấu ngoặc đơn). N ếu phần tử có chứa từ khóa OR, vòng lặp thêm mỗi mục riêng lẻ 
vào mệnh đề WHERE (được phân tách bởi từ khóa OR): 

        Dim myOrSplits() As String = Regex.Split(myAndSplits(i), “ or ”, _  
          RegexOptions.IgnoreCase) 
 
        whereClause += “(” 
 
        For j As Integer = 0 To myOrSplits.Length - 1 
            whereClause += “(F.QuestionShort LIKE N‘%” & myOrSplits(j) & “%’ OR _   
              F.QuestionLong LIKE N‘%” & myOrSplits(j) & “%’ OR F.Answer LIKE N‘%” & _ 
              myOrSplits(j) & “%’)”  
            If (j + 1) < myOrSplits.Length Then 
                whereClause += “ OR ” 
            End If 
        Next 
 
        whereClause += “) ”  
 
        If (i + 1) < myAndSplits.Length Then  
            whereClause += “ AND ”  
        End If 
    Next 
 
    Return whereClause 
End Function 

Cuối cùng, toàn bộ mệnh đề WHERE được trả về cho mã lệnh gọi.  

Để thấy mệnh đề WHERE được xây dựng thế nào, giả sử người dùng nhập chuỗi tìm kiếm 
“driver AND failure AND Power Printer OR 3D Printer”. 

Biểu thức tìm kiếm này sẽ trả về tất cả các câu hỏi thường gặp có chứa từ “driver” và 
“failure” và ““Power Printer” hoặc “3D Printer””. Với ví dụ này, kết thúc hàm 
BuildWhereClause, biến whereClause chứa chuỗi sau: 

( 
  ( 
    F.QuestionShort LIKE N‘%driver%’ OR F.QuestionLong LIKE N‘%driver%’ 
    OR F.Answer LIKE N‘%driver%’  
  ) 
)  
AND  
( 
  ( 
    F.QuestionShort LIKE N‘%failure%’ OR F.QuestionLong LIKE N‘%failure%’  
    OR F.Answer LIKE N‘%failure%’ 
  ) 
) 
AND  
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( 
  (  
    F.QuestionShort LIKE N‘%Power Printer%’ OR F.QuestionLong LIKE N‘%Power  
    Printer%’ OR F.Answer LIKE N‘%Power Printer%’ 
  ) 
  OR  
  ( 
    F.QuestionShort LIKE N‘%3D Printer%’ OR F.QuestionLong LIKE N‘%3D Printer%’  
    OR F.Answer LIKE N‘%3D Printer%’ 
  ) 
) 

Khi được thực thi bởi SQL Server, mệnh đề WHERE này trả về tất cả các câu hỏi thường gặp thỏa 
tiêu chuNn tìm kiếm. Bởi cách thiết lập mã lệnh, nó không quan tâm câu hỏi ngắn có chứa từ 
“driver” và câu trả lời có chứa từ “failure” hay không, hoặc ngược lại. Trong mọi trường 
hợp, mã lệnh này đều tìm thấy các mNu tin mà người dùng tìm kiếm. 

Mệnh đề WHERE được truyền cho cơ sở dữ liệu thông qua tham số SQL @whereClause, tại đây nó 
được gắn vào một câu lệnh SQL và được thực thi với lệnh EXEC: 

CREATE PROCEDURE sprocFaqSelectListBySearchTerm  
  @whereClause nvarchar(1000) 
AS  
DECLARE @sqlStatement nvarchar(MAX)  
 
SET @sqlStatement = ‘  
  SELECT 
    Id, 
    QuestionShort, 
    QuestionLong, 
    Answer 
  FROM 
    Faq F 
  WHERE ’ + @whereClause 
  + ‘  
  ORDER BY 
    Id DESC’ 
 
EXEC(@sqlStatement)  

Câu lệnh EXEC trả về các mục FAQ được yêu cầu, cũng giống như câu lệnh SELECT thông 
thường. 

Đến đây xem như kết thúc phần FAQ và toàn bộ phần công khai của Customer Support. Với các 
trang trong thư mục ContentFiles, người dùng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phNm, các file đi 
kèm sản phNm, và duyệt qua các câu hỏi thường gặp. 

Phần cuối cùng của “Mã lệnh Customer Support” khảo sát các trang trong thư mục Management, 
chứa CMS cho Customer Support. 

8.3.5 Customer Support CMS  
Hầu hết các khái niệm được sử dụng trong hệ thống quản lý nội dung của Customer Support đã 
được thảo luận trong các chương trước đây, đặc biệt là chương “CMS”. Tuy nhiên, có một số 
điều cần bàn, sẽ được trình bày ngay sau đây một cách ngắn gọn. 

Trang quản lý chủng loại  
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Trang Categories.aspx cho phép bạn thêm các chủng loại mới vào cơ sở dữ liệu. Bằng việc sử 
dụng các danh sách thả xuống quen thuộc, bạn có thể đi sâu vào cấu trúc phân cấp chủng loại 
và thêm một chủng loại mới tại mỗi mức. Điểm quan trọng cần lưu ý ở trang này là cách sử 
dụng các validator. Trang này có ba textbox, cho phép bạn nhập một chủng loại mới để thêm 
vào cơ sở dữ liệu tại mỗi mức. Mỗi textbox có một điều kiểm <asp:RequiredFieldValidator> 
gắn với nó. Thông thường, với ba validator, bạn cần phải nhập dữ liệu vào cả ba textbox trước 
khi trang xác nhận tính hợp lệ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chỉ một trong ba textbox là 
bắt buộc. Để cho phép chỉ một validator tại một thời điểm, mỗi validator có một đặc tính 
ValidationGroup khác nhau. Dưới đây là validator kiểm tra textbox thứ nhất: 

<asp:RequiredFieldValidator ID=“reqLevel1” ValidationGroup=“Level1” runat=“server” 
  ControlToValidate=“txtLevel1” Display=“Dynamic” 
  ErrorMessage=“*” /> 

Các điều kiểm kích hoạt việc kiểm tra hợp lệ (như các nút nhấn) giờ đây cũng có đặc tính 
ValidationGroup. Theo cách này, bạn có thể gắn các điều kiểm postback với một 
ValidationGroup cụ thể: 

<asp:Button ID=“btnAddNewLevel1” runat=“server” Text=“Thêm mức 1 mới” 
  ValidationGroup=“Level1” /> 

Khi nút này được nhấn, chỉ có các điều kiểm trong cùng một ValidationGroup mới được kiểm 
tra tính hợp lệ.  

Các trang liệt kê 
Các trang liệt kê sản phNm, download, và FAQ rất giống nhau. Chúng sử dụng một GridView để 
hiển thị các mục. Các nút Sửa và Xóa cho phép bạn thay đổi các mục hiện có và xóa chúng. 
RowCommand cho mỗi GridView xét CommandName của đối số để xác định hành động phải được 
thực hiện, sử dụng một mệnh đề Select Case. Bên trong mỗi khối Case, mã lệnh chuyển 
CommandArgument thành Integer và sử dụng nó để thu lấy DataKey của khung lưới. Bạn có thể 
dời mã lệnh này ra ngoài mệnh đề Select Case để bạn chỉ phải viết có một lần. Tuy nhiên khi 
làm thế, bạn sẽ gặp vấn đề khi sắp xếp GridView. Mặc dù việc sắp xếp được thực hiện tự động 
bởi ASP.NET, nhưng nó vẫn phát sinh RowCommand khi bạn nhắp vào một trong các tiêu đề cột để 
sắp xếp khung lưới. Khi thực hiện như thế, CommandArgument của tham số e chứa tên của cột 
cần sắp. Rõ ràng, tên cột không thể nào chuyển thành Integer được, do đó mã lệnh sẽ “phá 
sản”. 

Các trang tạo và cập nhật  
Với mỗi loại nội dung—Download, FAQ, và Sản phẩm—có một trang InsertUpdate cho phép bạn 
tạo mới và cập nhật các mục đang tồn tại. Cả ba đều sử dụng FCKeditor. Mã lệnh của trang 
Download và Product sử dụng phương thức GetCategoryPath của lớp Category. Phương thức này 
trả về đường dẫn của một chủng loại từ mNu tin con đến mNu tin cha. Phương thức này là cần 
thiết bởi vì mục nội dung trong cơ sở dữ liệu chỉ chứa chủng loại con sâu nhất. Để có thể chọn 
trước danh sách thả xuống của các mức cha, bạn cần biết một chủng loại có các chủng loại 
cha nào. Thủ tục tồn trữ sprocCategorySelectPath lần nữa sử dụng Common Table Expressions 
theo cách mà bạn đã thấy trước đây. 

Với các trang này và mã lệnh của chúng, bạn đã đi hết phần “Mã lệnh Customer Support”. Giờ 
đây, bạn có thể sử dụng và hiểu rõ lối hoạt động bên trong của Customer Support. Trong phần 
tiếp theo, bạn sẽ biết cách cài đặt ứng dụng lên web server. 
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8.4 Cài đặt Customer Support 
Cũng như các chương khác trong quyển sách này, bạn có thể chọn cài đặt Customer Support tự 
động hay bằng tay. Quá trình cài đặt tự động cho phép bạn thiết lập ứng dụng chạy dưới IIS. 
Điều này hữu ích nếu bạn muốn triển khai hệ thống trên các server internet hay intranet cục 
bộ. N ếu muốn xem xét chi tiết mã lệnh và cải tiến nó, bạn nên chọn quá trình cài đặt bằng tay.  

Sử dụng gói cài đặt  
N ếu bạn muốn cài đặt CustomerSupport như một website thực thụ trên một máy tính hay máy 
server, không có hiệu chỉnh hay mở rộng gì cả, thực hiện theo các bước sau (sử dụng gói cài 
đặt): 

 Chạy file WebSetupProjects\CustomerSupport\Debug\CustomerSupport.msi từ CD-ROM đính 
kèm. Quá trình này cài đặt những file cần thiết vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot\ 
CustomerSupport\. Chú ý rằng, trong lúc cài đặt, có một màn hình yêu cầu bạn xác nhận 
tên thư mục ảo, bạn hãy giữ nguyên tên mặc định là CustomerSupport (xem hình 8-18).  

 
Hình 8-18 

 N hắp Next để cài đặt ứng dụng, và đóng chương trình cài đặt khi đã hoàn tất. 

 Kế tiếp, mở file Web.config trong thư mục C:\Inetpub\wwwroot\CustomerSupport\ và tìm 
nút <connectionStrings>. Kiểm tra chuỗi kết nối có trỏ đến bản cài đặt SQL Server của 
bạn hay không và điều chỉnh nếu cần thiết. Lưu và đóng file này.  

 Cũng giống như chương 7 (“CMS”), bạn cần cấu hình các quyền bảo mật cho thư mục 
UserFiles, để website có thể lưu các file được upload qua website và FCKeditor. Tham 
khảo chương đó để có những chỉ dẫn chi tiết.  
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 Bây giờ duyệt http://localhost/CustomerSupport. Ứng dụng Customer Support sẽ xuất hiện 
và bạn có thể xem danh sách sản phNm, download, và FAQ.  

Cài đặt bằng tay  
Mặc dù sử dụng gói cài đặt là một cách rất tiện lợi để cài đặt Customer Support, cài đặt bằng tay 
cũng không mấy khó. Để cài đặt Customer Support bằng tay, tuân theo các bước sau:  

 Chép thư mục Websites\CustomerSupport\ từ CD-ROM đính kèm vào đĩa cứng, chẳng hạn 
C:\Websites\CustomerSupport\. 

 Mở Visual Studio 2005 (hay Visual Web Developer). Chọn File | Open Web Site và tìm đến thư 
mục C:\Websites\CustomerSupport\. Khi đó, cửa sổ Solution Explorer chứa tất cả các file 
của dự án.  

 Kế tiếp, mở file Web.config từ Solution Explorer và tìm nút <connectionStrings>. Kiểm 
tra chuỗi kết nối có trỏ đến bản cài đặt SQL Server của bạn hay không và điều chỉnh 
nếu cần thiết. Lưu và đóng file này.  

 Cũng giống như chương 7 (“CMS”), bạn cần cấu hình các quyền bảo mật cho thư mục 
UserFiles, để website có thể lưu các file được upload qua website và FCKeditor. Tham 
khảo chương đó để có những chỉ dẫn chi tiết.  

 Bây giờ bạn có thể duyệt website bằng cách nhấn Ctrl+F5. Visual Studio 2005 (hay Visual 
Web Developer) sẽ khởi chạy web server nội bộ và website sẽ được hiển thị trong trình 
duyệt mặc định.  

Sử dụng Customer Support  
Bất chấp chọn kiểu cài đặt nào, bạn cũng phải xem Customer Support trong trình duyệt. Bạn có 
thể sử dụng các mục trình đơn như Sản phẩm và Download theo cách đã được mô tả ở đầu 
chương. Bạn cũng thấy mục trình đơn Quản trị, mục này cho phép bạn quản lý nội dung trong 
hệ thống.  
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N hằm tạo sự thuận lợi khi lý giải cách hoạt động của Customer Support, cũng như cho phép bạn 
truy xuất dễ dàng phần phản trị, không có cơ chế xác thực nào được sử dụng cho website này. 
Điều này có nghĩa: bất cứ ai cũng có quyền truy xuất phần quản trị của website này. Dĩ nhiên 
đây không phải là điều bạn muốn, cho nên bạn cần bảo vệ vùng đó. Để thực hiện việc này, 
chọn Website | ASP.NET Configuration từ trình đơn chính của Visual Studio 2005 hay Visual Web 
Developer. N hư thế, Web Site Administration Tool sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt. Tạo vai trò 
ContentManagers và một người dùng, rồi gán người dùng này vào vai trò đó. N ếu bạn cần thêm 
thông tin về cách làm việc của Web Site Administration Tool, nhắp liên kết How do I use this tool? ở 
góc trên phải của màn hình. 

Bước kế tiếp là thêm đoạn mã sau vào cuối file Web.config, ngay sau thẻ đóng của nút 
<system.web>: 

</system.web> 
<location path=“Management”> 
    <system.web> 
        <authorization> 
            <allow roles=“ContentManagers” /> 
            <deny users=“*”/> 
        </authorization> 
    </system.web> 
</location> 

Đoạn mã trên không cho phép truy xuất thư mục Management đối với những người dùng không 
thuộc vai trò ContentManagers. 

Một giải pháp khác là tạo một website CMS hoàn toàn mới, kết nối với cơ sở dữ liệu Customer 
Support. Với cách này, bạn có thể tách biệt phần công khai với phần được bảo vệ của website.  
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Trong phần tiếp theo, bạn sẽ biết cách mở rộng Customer Support để nó hữu ích hơn. Phần này 
đề xuất một số tính năng cải tiến cho Customer Support và hiện thực một trong những tính năng 
đó. 

8.5 Mở rộng Customer Support 
Một cải tiến cho Customer Support là cho phép người dùng liên hệ với bạn thông qua một form 
Contact. Theo cách này, người dùng có thể đặt những câu hỏi về sản phNm. Sau đó, các câu hỏi 
này cùng các câu trả lời có thể được thêm vào danh sách FAQ của site. 

Phần này sẽ hướng dẫn bạn tạo một tính năng như thế. Bạn sẽ biết cách tạo form và cách gửi 
e-mail cho bộ phận hỗ trợ khi một người dùng điền vào form. Thêm nữa, bạn sẽ biết cách lưu 
những chi tiết về người dùng vào Profile để người dùng không phải nhập đi nhập lại những 
chi tiết về mình. Để hiện thực form Contact, tuân theo các bước sau: 

 Thêm một trang mới với tên là Contact.aspx trong thư mục ContentFiles. Cho trang này 
sử dụng trang MainMaster.master. 

 Trong điều kiểm MainMenu.ascx (thuộc thư mục Controls), thêm một liên kết đến trang 
mới này để người dùng có thể truy xuất nó. 

 Trên trang Contact, tạo một form với các textbox cho tên người dùng, địa chỉ e-mail, 
và câu hỏi/lời bình. Đặt tên cho các điều kiểm này lần lượt là txtUserName, 
txtEmailAddress, và txtComments. Thiết lập thuộc tính TextMode của txtComments là 
MultiLine. Thêm nút btnSave với text là Gửi comment. 

 Thêm checkbox chkRememberMe để người dùng chọn lưu những chi tiết về họ. Tiếp 
tục, thêm nhãn lblStatus để báo với người dùng rằng thông điệp đã được gửi. 

 N ếu muốn, bạn có thể thay đổi bố cục trang thành bất cứ gì mà bạn thấy hợp. Bạn có 
thể sử dụng các bảng và nhãn để trang được dễ đọc. 

 N hắp đúp vào nút nhấn trong Design View để VWD thêm mã lệnh thụ lý sự kiện Click 
của nút nhấn. 

 Chuyển sang Design View và nhắp đúp vào bất cứ đâu trên trang. Mã lệnh thụ lý sự 
kiện Page_Load sẽ được thêm vào. 

 Mở file Web.config và bên trong phần tử <system.web>, thêm đoạn mã sau: 

<anonymousIdentification enabled="true" /> 
<profile> 
    <properties> 
        <add name="Name" allowAnonymous="true" /> 
        <add name="EmailAddress" allowAnonymous="true" /> 
    </properties> 
</profile> 

 Cấu hình sao cho ứng dụng sử dụng một provider hỗ trợ tính năng Profile. Để làm như 
thế, chọn Website | ASP.NET Configuration trong VS2005 (hay VWD). Trong Web Site 
Administration Tool, nhắp Provider Configuration rồi nhắp Select a single provider for all site 
management data. Đảm bảo AspNetSqlProvider đã được chọn và nhắp liên kết Test để đảm 
bảo provider hoạt động chính xác. 
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Hình 8-20 

 Trở lại file Web.config và cuộn đến nút <system.net>. Đổi đặc tính host của phần tử 
<network> thành tên của mail server mà bạn đang sử dụng để gửi mail. Tùy vào cài 
đặt của bạn, đây có thể là localhost hay một SMTP server nào đó. 

 Ở đầu trang, thêm một câu lệnh Imports cho System.Net.Mail rồi thêm đoạn mã sau 
vào phương thức thụ lý sự kiện Click của nút nhấn mà bạn đã thêm ở bước 6: 

Protected Sub btnSave_Click(ByVal sender As Object, _ 
  ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click 
 
    Dim subject As String = "Phản hồi từ website" 
    Dim message As String = String.Format("Người dùng {0} với " & _ 
      "địa chỉ e-mail: {1} để lại thông điệp sau " & _ 
      ControlChars.CrLf & "{2}", txtUserName.Text, _ 
      txtEmailAddress.Text, txtComments.Text) 
 
    Dim mySmtpClient As SmtpClient = New SmtpClient() 
    Dim myMessage As MailMessage = New MailMessage( _ 
      "You@YourProvider.Com", "You@YourProvider.Com", subject, message) 
 
    myMessage.IsBodyHtml = False 
    mySmtpClient.Send(myMessage) 
 
    If chkRememberMe.Checked Then 
        Profile.Name = txtUserName.Text 
        Profile.EmailAddress = txtEmailAddress.Text 
    Else 
        Profile.Name = String.Empty 
        Profile.EmailAddress = String.Empty 
    End If 
 
    lblStatus.Text = "Thông điệp đã được gửi đi."  
End Sub 

Hãy thay You@YourProvider.Com bằng địa chỉ e-mail của bạn. Đoạn mã trên định dạng 
phần thân thông điệp bằng cách lấy giá trị của các textbox và nối vào thông điệp 
(dạng chuỗi). Sau đó, một MailMessage được tạo rồi được gửi đi bằng phương thức 
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Send của đối tượng SmtpClient. Ở cuối phương thức, những chi tiết về người dùng 
được lưu vào Profile nếu người dùng chọn lưu. 

 Bước cuối cùng trong trang Contact là đưa những chi tiết về người dùng vào các 
TextBox nếu chúng tồn tại trong profile. Để làm điều đó, thêm đoạn mã sau vào 
phương thức thụ lý sự kiện Page_Load mà bạn đã thêm ở bước 7: 

If Not Page.IsPostBack Then 
    txtUserName.Text = Profile.Name 
    txtEmailAddress.Text = Profile.EmailAddress 
End If 

Trang Contact đã xong, giờ đây người dùng có thể gửi một thông điệp đến bộ phận hỗ trợ, yêu 
cầu thêm thông tin hoặc đề xuất về một sản phNm. N hằm tạo sự dễ dàng cho người dùng điền 
form, trang Contact lưu những chi tiết về người dùng bằng tính năng Profile của ASP.NET 2.0. Sau 
đó, thông tin này được đưa vào các textbox khi trang Contact nạp lại ở lượt tiếp theo. 

Với Customer Support, bạn đã thấy hầu hết các tính năng cần thiết để cung cấp đủ thông tin và 
hỗ trợ cho người dùng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn cần hơn thế nữa. Với site hiện 
tại, tương đối dễ tạo các tính năng mới như: 

 Tìm kiếm theo serial number—N ếu có một cơ sở dữ liệu chứa serial number của 
các sản phNm, bạn có thể kết serial number với các file và các câu hỏi thường gặp. 
Theo đó, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết bằng cách nhập 
serial number của sản phNm. 

 Tích hợp với một webshop—Trong chương tiếp theo, bạn sẽ biết cách tạo một 
webshop (hệ thống bán hàng trực tuyến). Và bạn có thể tích hợp webshop với 
Customer Support. Theo đó, người dùng có thể duyệt sản phNm, đặt mua, và download 
các file hỗ trợ cho sản phNm đó; tất cả chỉ trong một website. 

 Hiện thực tính năng “download các file có liên quan”—Đây là một tính năng khá 
phổ biến, bạn có thể thêm tính năng này vào trang Downloads. Tại trang này, bạn cho 
hiện các file có liên quan với file mà người dùng đang xem. 

8.6 Kết chương  
Trong chương này, bạn được giới thiệu Customer Support, một website cho phép người dùng 
tìm và lấy thông tin về các sản phNm mà công ty Codepro Hardware bán.  

Đầu tiên, bạn dạo qua hệ thống từ góc độ người dùng cuối. Bạn biết cách tìm kiếm sản phNm, 
các file đi kèm, và các câu hỏi thường gặp.  

Tiếp đến, bạn có cái nhìn khái quát về bản thiết kế của hệ thống. Bạn thấy rằng ứng dụng 
được tách làm ba tầng khác nhau: một cho trình bày, một cho logic nghiệp vụ, và một cho 
truy xuất dữ liệu. Bạn thấy qua danh sách các lớp có liên quan và các phương thức mà chúng 
hỗ trợ. 

Trong phần “Mã lệnh Customer Support”, bạn xét kỹ mã lệnh bên trong tất cả các lớp và các 
trang. Bạn biết cách triển khai các điều kiểm ObjectDataSource để áp dụng kiến trúc ba tầng 
cho ứng dụng. Các điều kiểm này cho phép bạn tạo các ứng dụng thiết kế tốt và dễ bảo trì 
(không phải làm rối các trang bằng nhiều lệnh SQL hay tên thủ tục tồn trữ). Bạn cũng biết cách 
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sử dụng tính năng Common Table Expressions trong SQL Server, một kỹ thuật mạnh để tạo mã đệ 
quy, cho phép bạn thu lấy các cấu trúc dữ liệu phức hợp, phân cấp từ cơ sở dữ liệu.  

Cuối chương, bạn biết cách cài đặt Customer Support và hiện thực một cải tiến cho nó.  


