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.NET Platform

 .NET Platform

• .NET Platform là một tập các công cụ và công 

nghệ giúp xây dựng dễ dàng các ứng dụng 

Internet. 

 Mục đích của .NET Platform

• Đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng 

trong môi trường phân bố của Internet
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.NET Platform

 Các thành phần của .NET Platform

• .NET Framework

• .NET My Services

• .NET Enterprise Servers

• Visual Studio .NET
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.NET Platform

 .NET Framework

• Microsoft .NET Framework là môi trường 

chung cho việc xây dựng, triển khai và chạy 

các ứng dụng 

– Không gắn chặt vào hệ điều hành 

– Không gắn chặt vào ngôn ngữ 

– Nhiều tiện ích khác giúp cho việc phát triển các 

ứng dụng nhanh, hiệu quả hơn.
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.NET Platform

 .NET My Services

• .NET My Services là một tập XML Web Service cho 
phép user truy cập thông tin qua Internet. Dùng các 
.NET My Service các ứng dụng có thể truyền thông 
trực tiếp bằng giao thức SOAP và XML

• Một số services

– .NET Calendar, 

– .NET Contacts, 

– .NET Inbox, 

– .NET Documents

– …
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.NET Platform

 .NET Enterprise Servers

• Một nhóm các sản phẩm của Microsoft. Mỗi sản 

phẩm trong họ này phụ trách một thành phần then 

chốt cho kiến trúc ứng dụng đang phát triển

• Một số sản phẩm 

– Microsoft SQL Server

– Microsoft Biztalk Server

– Microsoft Host integration Server

– …
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.NET và .NET Enterprise Servers
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.NET Platform: Orchestration
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.NET Platform

 Visual Studio .NET

• VS.NET là môi trường phát triển để xây dựng 

các ứng dụng trên .NET Framework. 



Microsoft .NET Framework
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.NET Framework

 Các mục đích thiết kế .NET Framework

• Mô hình lập trình thống nhất

• Đơn giản việc phát triển ứng dụng

• Môi trường thực thi code an toàn

• Độc lập ngôn ngữ (hổ trợ nhiều ngôn ngữ lập 

trình)

• Hổ trợ XML Web Service (Dựa trên các công 

nghệ chuẩn: HTTP, XML, SOAP)
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Mô hình lập trình thống nhất

Windows API

.NET Framework

API nhất quán bất chấp 

ngôn ngữ và mô hình lập trình

ASP

Stateless,

Code được nhúng 

vào các trang  

HTML

MFC/ATL

Subclassing,

Power,

Expressiveness

VB Forms

RAD,

Composition,

Delegation
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Đơn giản việc phát triển ứng dụng

HWND hwndMain = CreateWindowEx(
0, "MainWClass", "Main Window",
WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
(HWND)NULL, (HMENU)NULL, hInstance, NULL); 

ShowWindow(hwndMain, SW_SHOWDEFAULT); 
UpdateWindow(hwndMain);

Form form = new Form();
form.Text = "Main Window";
form.Show();

Windows API

.NET Framework
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.NET Framework

 Các phiên bản .NET Framework

• .NET Framework 1.0 – Visual Studio 2002

• .NET Framework 1.1 – Visual Studio 2003

• .NET Framework 2.0 – Visual Studio 2005

• .NET Framework 3.0 – Visual Studio 2005

• .NET Framework 3.5 – Visual Studio 2008

 Các thành phần trong .NET Framework: .NET 
Framework gồm có 2 thành phần chính: 

• Common Language Runtime (CLR)

• Framework Class Library (FCL)
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Common Language Runtime

– CLR –
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Common Language Runtime
Định nghĩa

 Common Language Runtime (CLR)

• CLR là môi trường thực thi cho ngôn ngữ chung và 
các dịch vụ trong quá trình thực thi

• Ví dụ một số dịch vụ CLR

– Biên dịch

– Quản lý bộ nhớ

– Quản lý thread

– Quản lý ngoại lệ

– Bảo mật

– Kiểm tra an toàn kiểu

– …



21

Common Language Runtime
Biên dịch và thực thi
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Common Language Runtime

 Các loại code trong .NET

• Source code

• MSIL

• OptIL 

• Native machine code (mã máy thuần túy)
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Common Language Runtime

public static void Main()

{

Console.WriteLine("Hello, World);

}

.method static public void Main(string[] args ) il managed

{

.entrypoint             // this function is the application entry point

.maxstack 8

// *****************************************************

// Console.WriteLine("Hello, World)";

// *****************************************************

ldstr "Hello, World"        // load string onto stack

// Call static System.Console.Writeline function

// (function pops string from the stack)

call   void [mscorlib]System.Console::WriteLine(class System.String)

// *****************************************************

ldstr "Press Enter to continue“

call   void [mscorlib]System.Console::WriteLine(class System.String)

// Call the System.Console.Read function

call int32 [mscorlib]System.Console::Read()

// The pop instruction removes the top element from the stack.

// (remove number returned by Read() function)

pop

// *****************************************************

ret

}
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Common Language Runtime

 MSIL

• MSIL là tập các lệnh, mã lệnh cấp thấp do 
Microsoft sáng tạo ra.

• Các source code được viết bằng nhiều loại 
ngôn ngữ khác nhau đều phải dịch sang MSIL

 OptIL

• OptIL là tập con của MSIL có thể được sinh 
bằng trình biên dịch tối ưu. OptIL giúp cho 
việc sinh nhanh native code 
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Common Language Runtime
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Common Language Runtime
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Common Language Runtime
Metadata

 Khái niệm Metadata

• Metadata là thông tin nhị phân dùng để mô tả 

IL code. 

• Khi code được thực thi, runtime nạp metadata 

vào memory và các tham chiếu đến nó để 

khám phá các thông tin về code của chương 

trình như: các class, các thành viên, thừa kế, 

…
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Common Language Runtime
Metadata

 Đặc điểm của Metadata

• Thông tin về các kiểu của Language-neutral 

• Chìa khóa để làm mô hình lập trình đơn giản 

hơn

• Được sinh tự động bởi compiler

– Được lưu trữ với code trong file

– Được lưu dưới dạng nhị phân

• Phải được sử dụng khi thực thi 



29

Common Language Runtime
Metadata

 Mô tả assembly

• Identity: name, version, culture, [public key]

• Các kiểu (types) nào được export?

• Các assemblies nào mà nó phụ thuộc?

• Quyền bảo mật nào để thực thi?

 Mô tả các kiểu

• Name, visibility, base class, các interfaces được implement

• Members (methods, fields, properties, events, các kiểu lồng 
nhau)

 Các custom attributes

• User-defined (author?)

• Compiler-defined (const) 

• Framework-defined (DllImport, Obsolete)
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Common Language Runtime
Metadata

Metadata
(và ILcode)

Debugger
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Common Language Runtime
Metadata

 Các Compiler dùng Metadata

• Để import các data type giữa các ngôn ngữ (cross-

language)

• Sinh metadata với output code

– Mô tả kiểu đã định nghĩa và dùng

– Ghi nhận các external assemblies được tham chiếu 

– Ghi nhận thông tin version 

• Các Custom attributes có thể được dùng để 

– Obsolete

– Biên dịch cho debugging

– Đánh dấu cho ngôn ngữ đặc trưng
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Common Language Runtime
Metadata

 Các tool khác dùng Metadata

• Type viewers và object browsers

• Các lớp Reflection 

• Designers

• TLB importer và exporter

• Documentation tools

• Debuggers và profilers
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Common Language Runtime
Assembly

 Assembly

• Trong Microsoft .NET Framework một assembly là một 

phần thư viện code đã được biên dịch để dùng cho 

triển khai

• Trong hiện thực Microsoft Window của .NET 

Framework một assembly được lưu trong một file PE 

(portable executable) 

 Phân loại Assembly

• Process assemblies (EXE) 

• Library assemblies (DLL). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_executable
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Common Language Runtime
Assembly

 Các thành phần trong assembly
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Common Language Runtime
Assembly

 Một assemply chứa nhiều file
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Common Language Runtime
Assembly

 Một assembly có thể gồm một hay nhiều file. 

Các code file được gọi là các modules. Một 

assembly có thể có chứa nhiều code module 

 Có thể dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để 

tạo ra các code module nên về mặc kỹ thuật 

có thể dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để 

tạo một assembly 
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Common Language Runtime
Assembly

Assembly
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Common Language Runtime
JIT Compiler

 Trình biên dịch JIT

• Trình biên dịch JIT là trình biên dịch lúc thực thi với nhiệm 
vụ chuyển đổi MSIL (assemplies) sang native code. 

 Đặc điểm cơ bản của JIT

• JIP độc lập ngôn ngữ lập trình

• JIT phụ thuộc kiến trúc CPU

• JIP biên dịch cho mỗi phương thức lần đầu tiên chạy

• Native code được lưu lại để dùng lại sau này

 CLR cung cấp 3 trình biên dịch JIT để chuyển MSIL sang native 
code: 

• EconoJIT

• JIT 

• optJIT
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Common Language Runtime
JIT Compiler

 Trình viên dịch JIT

JIT Compiler Input Language JIT Compiler 

Overhead

Compilation 

Speed  

Quality of  

Output

EconoJIT MSIL (incl. OptIL) Very Small Very Fast Low

JIT MSIL (incl. OptIL) Medium to Large Moderate High

OptJIT

(not in V1)

OptIL only Small Fast High
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Common Language Runtime
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Common Language Runtime – CLR {2}

 The CLR cung cấp các dịch vụ sau:

• Quản lý code

• Độc lập bộ nhớ phần mềm (Software memory isolation)

• Xác thực kiểu an toàn trong MSIL

• Chuyển đổi MSIL sang native code 

• Nạp và thực thi code được quản lý (MSIL or native)

• Truy cập metadata

• Quản lý bộ nhớ cho các đối tượng được quản lý

• Chèn và thực thi các kiểm tra bảo mật

• Bắt ngoại lệ (exceptions)

• Tích hợp giữa các đối tượng .NET Framework và các đối 
tượng COM

• Tự động bố cục các đối tượng cho kết nối trễ

• Hổ trợ các dịch vụ cho người phát triển (profiling, 
debugging, ...)
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Common Language Runtime – CLR {7}

 Garbage collector – GC

• GC đảm nhận vai trò định vị, cấp phát bộ nhớ, 
giải phóng tự động các vùng nhớ khi không 
cần thiết sử dụng nữa.

 Mã quản lý – Mã không quản lý

• Bất kỳ mã chương trình nào được thiết kế để 
thực thi trong CLR được gọi là mã quản lý. 
Những mã khác chạy ngoài .NET gọi là mã 
không quản lý



.NET Framework Class Library

– FCL –
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.NET Framework Class Library

 Framework Class Library – FCL: Một tập thư 

viện lớp trong .NET

 .Net Framework thay thế phần lớn (mặc dù 

không phải tất cả) các tập Windows API bằng 

thư viện lớp hướng đối tượng và được quản 

lý tốt
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FCL

System.Globalization

System.Diagnostics

System.Configuration

System.CollectionsSystem.IO

System.Reflection

System.Net

System

System.Threading

System.Text

System.Security
System.Runtime.

InteropServices
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FCL

 Các lớp trong FCL có thể được chia thành các loại 

sau:

• Hỗ trợ chức năng chính: tương tác với các kiểu dữ liệu 

cơ bản và collection; console, network và file I/O; và 

tương tác dễ dàng với các runtime.

• Hỗ trợ  tương tác cơ sở dữ liệu; dùng và sinh dữ liệu 

XML; và cấu trúc dữ liệu.

• Hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web (thin client).

• Hỗ trợ xây dựng các ứng dụng desktop (thick client) 

• Hỗ trợ xây dựng các ứng dụng XML web service
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FCL

Framework Class Library

• System

• System.Collections

• System.Drawing

• System.IO

• System.Data

• System.Windows.Forms

• System.Web.UI

• System.Web.Services

• . . .
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ADO.NET: Data và XML

ADO.NET: Data and XML

DataSet DataRow

DataTable DataView

System.Data

System.Xml.Schema

System.Xml.Serialization

System.Xml
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Web Forms và XML Web Services

ASP.NET
System.Web

Configuration SessionState

Caching Security

Services

Description

Discovery

Protocols

UI

HtmlControls

WebControls
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User Interface cho Windows

System.Drawing

System.Windows.Forms
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Các ngôn ngữ trong .NET Framework

 C# (C-Sharp) – được thiết kế cho .NET
Ngôn ngữ hướng thành phần mới (component-oriented)

 C++ .NET 
Các mở rộng code được quản lý cho C++ 

 Visual Basic .NET
Version mới của Visual Basic, có nhiều đổi mới

 JScript .NET
Version mới của Jscript, tăng cường sự thực thi

 J# .NET
Ngôn ngữ Java cho .NET
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Các ngôn ngữ trong .NET Framework

 Ngôn ngữ hãng thứ ba (Third-party)

• APL, COBOL, Pascal, Eiffel, Haskell, ML, 

Oberon, Perl, Python, Scheme, Smalltalk…



Các loại ứng dụng có thể 

viết với .NET
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Các loại ứng dụng

 Desktop application 

• Windows Form

• Console Application

 Web application (ASP.NET)

 Services

• ASP.NET Web service

• Windows Service

 Library 

• Class library

• Windows control library

• Web control library
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Các bước phát triển ứng dụng

 Viết mã nguồn bằng 1 trong các ngôn ngữ 

được .NET hổ trợ (C#/ VB.NET, …)

 Dịch mã nguồn sang file *.dll hay *.exe chứa 

mã trung gian bằng chương trình csc.exe

 Khi chương trình được chạy trong CLR, JIT 

sẽ dịch các mã trung gian sang native code 

và thực thi

 Native code được thực thi trong ngữ cảnh 

của CLR



Visual Studio .NET
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Các phiên bản Visual Studio .NET

 Visual Studio .NET 2003
• Professional, Enterprise Developer, Enterprise Architect, và Academic 

 Visual Studio 2005 Editions
• Visual Studio 2005 Express Editions

• Visual Studio 2005 Standard Edition

• Visual Studio 2005 Professional Edition

• Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects

• Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers

• Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers

• Visual Studio 2005 Team Foundation Server

• Visual Studio 2005 Team Suite

 Visual Studio 2008 Editions
• Visual Studio 2008 Express Editions

• Visual Studio 2008 Professional Edition

• Visual Studio Team System 2008 Development Edition 

• Visual Studio Team System 2008 Database Edition 

• Visual Studio Team System 2008 Architecture Edition 

• Visual Studio Team System 2008 Test Edition 

• Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server 

• Visual Studio Team System 2008 Team Suite
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Yêu cầu hệ thống tối thiểu

 Visual Studio .NET 2005

• Processor: 600 Mhz

• RAM: 192 MB

• Operating System: 
– Windows 2000 SP4

– Windows XP SP2

– Windows 2003

– Windows Vista

 Visual Studio .NET 2008

• Processor: 2 Ghz

• RAM: 512 MB

• Operating System: 
– Windows XP SP2

– Windows 2003

– Windows Vista



Solutions và Projects 

trong .NET
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Projects

 Giúp tổ chức và thi hành trên các item chúng ta 
đang phát triển

 Visual Studio.NET projects được dùng như 
bộ chứa bên trong một solution để quản lý, 
build và debug các item trong ứng dụng

 Project chứa:
• Project files

• Ressource files

• Các định nghĩa lược đồ Dataset (Dataset 

schema)

• Icons và bitmaps

 Output của project thường là chương trình 
thực thi (.exe), file thư viện liên kết động (.dll) 
hay module
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Solutions

 Một solution là một bộ chứa các 

projects và các các solution items 

sẽ được build vào trong ứng dụng.

 Một solution thường chứa một 

hay nhiều project có liên quan.
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Tạo các project .NET

 Chọn một Project Template

 Thiết lập các Project References

 Viết code

 Build Projects và Solutions
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Chọn Project Template

 Windows Application

 Console Application

 Class Library

 Windows Control Library

 Windows Service

 ASP .NET Web Application / Service / Control 

Library

 …
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Thiết lập các Project References

 .NET Assemblies

 COM Components

 Projects
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Build Projects và Solutions

2.

4.

1.

3.
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Tiến trình thực thi trong .NET

Class Loader

JIT Compiler
with optional
verification

Execution

Security Checks

EXE/DLL

(MSIL and 

metadata)

Class

Libraries

(MSIL and 

metadata)

Trusted,

pre-JITed

code only

Call to an

uncompiled

method

Runtime Engine

Managed

Native 

Code

Compiler Source

Code
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Integrated Development Environment

Toolbox

Task List

Solution

Explorer

Dynamic Help

Editor/Browser

Properties
Server

Explorer

Object Browser
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Mô tả Integrated Development Environment

 Chỉ có một IDE cho mọi .NET Projects 

 Các Projects có thể chứa nhiều ngôn ngữ lập 

trình

• Ví dụ: Visual Basic .NET và C# trong cùng 

project

 IDE có thể tùy biến qua “My Profile”

 IDE có sẵn Internet Browser
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Dùng Integrated Development Environment

 Dùng Solution Explorer

 Dùng Server Explorer

 Dùng Object Browser

 Dùng Task List

 Dùng XML Features

 Dùng Intellisense

 Recording và dùng Macros
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Dùng Solution Explorer

 Displays hệ thống cấp 

bậc Project

• Project references

• Forms, classes, 

modules

• Folders chứa 

subitems

 Chế độ “Show All 

Files”

 Thao tác Projects

• Drag-and-drop 

Context menus
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Dùng Server Explorer

 Quản lý Data 

Connections

 Xem và quản lý 

Servers

 Dùng kỹ thuật  Drag-

and-Drop
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Dùng the Object Browser

 Kiểm tra các 
Objects và các 
thành viên

 Truy cập các Lower-
level Items

• Hiện các 
inheritance 
và interfaces

 Kiểm tra làm thế 
nào các thư viện 
lớp .NET 
Framework dùngClass Namespace

Method

Library

Inheritance
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Dùng the Task List

 Tương tự Tasks Feature trong Microsoft Outlook

 Được lưu với Solution trong file.suo

 Thêm vào Task List

• Có thể thêm tasks bằng tay bằng cách đánh vào field 

thích hợp

• Visual Basic .NET thêm build errors, upgrade 

comments, etc. 

• Có thể dùng token strings để thêm comments trong 

code 
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Dùng XML Features

 Cửa sổ phát thảo tài liệu HTML và XML

 AutoComplete

 Color-Coding

 Data View cho thao tác dữ liệu
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Dùng Intellisense

 Cho phép truy cập dễ dàng vào Properties, 

Methods và Events

 AutoComplete

 Color-Coding
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Recording và dùng Macros

 Có thể dùng các 

Macros cho các nhiệm 

vụ lặp đi lặp lại như 

chèn Comments

 Macro Explorer cung 

cấp Macro Navigation

 IDE cung cấp các mẫu:

• Toggle line numbering

• Saving/loading 

Window Views

• Debugging macros

 Để ghi Macros mới, 

Vào Tools/Macros 

Menu
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Nghiên cứu

 Những vấn đề nghiên trong .NET

• - Ngôn ngữ C#, MSIL

• - Trình biên dịch 

• - Hoạt động .NET Framework

• - Lập trinh Windows Form, ASP.NET, ADO.NET, .NET 

Remoting, XML Web Service, Windows Service, GDI+

• - Tối ưu hóa code

• - Cấu trúc file assembly

• Visual Studio .NET

• - ...
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Câu hỏi Ôn tập

1. Giải thích các khái niệm mới (và ý nghĩa các từ viết tắt): .Net Platform, .Net 
Framework, CLR, FCL, IL, Metadata, Assembly, JIT, GC

2. Liệt kê các phần tử chính của .NET Platform

3. Nêu tên hai phần chính của .NET Framework

4. Liệt kê một số ngôn ngữ được hổ trợ trong .NET Framework

5. Liệt kê các phiên bản .NET Framework, C#, Visual Studio.NET

6. Chúng ta gọi code thực thi trong Common Language Runtime là gì

7. Giải thích quy trình biên dịch và thực thi ứng dụng trong .NET

8. Có bao nhiều cách dịch MSIL sang native code

9. Cho biết một số thư viện về ADO.NET

10.Cho biết một số thư viện về ASP.NET

11.Cho biết một số thư viện về lập trình Windows Form

12.Liệt kê một số ứng dụng có thể viết trên .NET

13.Khái niệm solution, project trong Visual Studio.NET

14.Thao tác dùng Project References

15.Sau khi tạo assembly để thực thi assembly trên một hệ thống khác cần có yêu 
cầu gì

16.Tạo sao các ứng dụng viết trên .NET phải dịch 2 lần
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Bài tập

1. Cài đặt Visual Studio.NET 2005 hay 2008

2. Sử dụng Visual Studio.NET để tạo blank solution và thêm một số project mới 
vào solution. Thực thi từng loại project đã thêm

3. Cài đặt SQL Server 2005 hay 2008

4. Tìm hiểu các thao tác cơ bản trên SQL Server 2005 hay 2008

5. Tìm nơi lưu trữ trình biên dịch cho ngôn ngữ C#, Visual Basic.NET sau khi cài 
đặt Visual Studio.NET

6. B1: Dùng chương trình Visual Studio.Net viết chương trình xuất dòng chữ 
“Hello World” lên màn hình console
B2: Tìm chương trình MSIL Disassembler (ildasm.exe). Dùng chương trình 
này để xem mã MSIL của file PE trong B1 và lưu MSIL này sang file *.IL 
B3: Tìm chương trình MSIL Assembler (ilasm.exe). Dùng chương trình này để 
chuyển file chứa MSIL trong B2 sang lại file PE

7. Tìm chương trình Native Image Generator (Ngen.exe). Dùng chương trình 
này để chuyển MSIL sang native code

8. Vào trang http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d9kh6s92.aspx để xem các 
.NET Framework tools

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d9kh6s92.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d9kh6s92.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d9kh6s92.aspx

