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Tổng quan ADO.NET

Stored
into

Database (Oracle, SQL Server)

Client

ADO.NET

Data access technology
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Tổng quan ADO.NET

 Lịch sử phát triển công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu 

• ODBC  DAO  RDO  OLE DB  ADO  ADO.NET

 So sánh ADO v.s ADO.NET

ADO ADO.NET

Online Online và Offline

Một bảng Nhiều bảng 

Binary XML
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Tổng quan ADO.NET

 Tổng quan các lớp
• Library

– System.Data.dll

– System.Data.OracleClient.dll

• Namespace
– System.Data

– System.Data.SqlTypes

– System.Data.Odbc

– System.Data.OleDb

– System.Data.SqlClient

– System.Data.OracleClient

– System.Data.SqlServerCe

– System.Data.Common
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Tổng quan ADO.NET

 Mô hình đối tượng ADO.NET

• Có 2 cách làm việc với ADO.NET

– Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu:  

managed provider classes

– Làm việc theo cách disconnected: 

data set classes 
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Tổng quan ADO.NET

 Managed 

Provider Classes 
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Tổng quan ADO.NET

 Generic Data 

Set Classes 
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.NET Data Provider

 .NET Data Provider?

• Là một tập các lớp được thiết kế để làm việc 
với một data store cụ thể

• Mỗi .NET Data Provider cùng thực hiện một 
tập lớp cơ sở:

– Connection, Command, Parameter, 
ParameterCollection, DataReader, 
DataAdapter, CommandBuilder và Transaction 

• Tên các class chỉ khác nhau phần prefix
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.NET Data Provider

.NET DATA PROVIDERS

Establish connection with the database

Retrieve and manipulate data in the database

SQL Server .NET Framework Data Provider
OLE DB .NET Framework Data Provider
ODBC .NET Framework Data Provider
Oracle .NET Framework Data Provider

SQL Server CE .NET Framework Data Provider
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.NET Data Provider

 Lớp Connection

• SqlConnection, OleDbConnection, OdbcConnection, 
OracleConnection 

 Lớp Command

• SqlCommand, OleDbCommand, OdbcCommand, 
OracleCommand

 Lớp Parameter

• SqlParameter, OleDbParameter, OdbcParameter, 
OracleParameter

 Lớp ParameterCollection

• SqlParameterCollection, OleDbParameterCollection,  
OdbcParameterCollection, OracleParameterCollection
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.NET Data Provider

 Lớp DataReader

• SqlDataReader, OleDbDataReader, OdbcDataReader, 
OracleDataReader 

 Lớp DataAdapter

• SqlDataAdapter, OleDbDataAdapter, OdbcDataAdapter, 
OracleDataAdapter

 Lớp CommandBuilder

• SqlCommandBuilder, OleDbCommandBuilder, 
OdbcCommandBuilder, OracleCommandBuilder 

 Lớp Transaction

• SqlTransaction, OleDbTransaction, OdbcTransaction, 
OracleTransaction 



Kết nối trực tiếp CSDL

- Online -
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Đối tượng Connection

 Thành phần đầu tiên để truy cập dữ liệu trong 

ADO.NET

 Phải chỉ ra một vài mảnh thông tin để kết nối

• Server

• Database

• Xác nhận / Ủy quyền

Application SqlConnection Database
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Đối tượng Connection

 Server

• Dùng tham số “server” chỉ server của SQL 

Server

– Truyền vào chuỗi kết nối

– Dùng “.” hay “localhost” để kết nối cơ sở dữ 

liệu cục bộ

string connectString = "Server=localhost;...";Server
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Đối tượng Connection

 Database

• Dùng tham số “database” chỉ database của 

SQL Server

– Truyền vào chuỗi kết nối

string connectString = "Database=pubs;...";Database
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Đối tượng Connection

 Xác nhận

• Có hai cách xác nhận kết nối client đến server

– Windows authentication

 Integrated Security = SSPI trong chuỗi kết nối

– SQL Server authentication

 User ID/uid và Password/pwd trong chuỗi kết nối

string connectString = "Integrated Security=SSPI;...";
Thông tin 
Windows

string connectString = "User ID=Joe; Password=lobster;...";
Thông tin 

SQL
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Đối tượng Connection

 Kết nối

• Dùng SqlConnection để kết nối đến SQL Server

– Tạo object

– Thiết lập chuỗi kết nối

 Truyền vào constructor

 Thiết lập sau khi tạo đối tượng thông qua property 

“ConnectionString”

– Gọi phương thức Open

Application SqlConnection Database
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Đối tượng Connection

 Kết nối

string cs = "server=.;Integrated Security=SSPI;database=pubs";

SqlConnection connection = new SqlConnection(cs);

connection.Open();

...

parameters

create

open
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Đối tượng Connection

 Ngắt kết nối

• Đóng SqlConnection khi đã hoàn tất

– Gọi Close() hay Dispose()

– Đặt lời gọi trong khối finally hay câu lệnh using

static void Main()

{

SqlConnection connection = null;

try

{

...

connection.Open();

...

}

finally

{

connection.Dispose();

}

}

Mở

Đóng



20

Đối tượng Connection

Property Kiểu

ConnectionString string

ConnectionTimeout int

Database string

DataSource string

ServerVersion string

State ConnectionState 
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Đối tượng Connection

Method Kiểu trả về

Open() void

Close() void

CreateCommand() SqlCommand 

BeginTransaction() SqlTransaction 

ChangeDatabase() void
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Đối tượng Command

 Dùng sau khi connection đã được thiết lập

 Dùng SqlCommand để thực thi câu lệnh SQL

• Phải chỉ ra command text

– Truyền cho construtor

– Dùng thuộc tính CommandText

• Phải chỉ ra connection

– Truyền cho constructor

– Dùng thuộc tính Connection

– Dùng phương thức CreateCommand của connection

Application SqlConnection DatabaseSqlCommand
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Đối tượng Command

 Dùng SqlCommand để thực thi câu lệnh SQL

SqlConnection connection = new SqlConnection(...);

...

string text = "select * from authors";

SqlCommand command = new SqlCommand(text, connection);

...

Tạo
command
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Đối tượng Command

 ExecuteReader

• Trả về tập dữ liệu lưu trong SqlDataReader

• Forward-only và Read-only

• Ném ngoại lệ Exception nếu command lỗi

SqlConnection Database

ExecuteReader

Application
SqlDataReader

SqlCommand

string        text       = "select * from authors";

SqlConnection connection = new SqlConnection(...);

SqlCommand    command    = new SqlCommand(text, connection);

...

SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

Thực thi commandNhật kết quả dữ liệu trả về
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DataReader

 Thuộc tính HasRows kiểm tra dữ liệu có không 

 Hai cách truy cập các dòng của tập kết quả

• Dùng foreach duyệt qua các dòng của đối 

tượng IDataRecord

• Dùng while với Read()
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DataReader

 Ba cách truy cập các cột 

• Truy cập thông qua tên

• Truy cập thông qua chỉ mục getXXX()

• Dùng for với FieldCount

static void Display(SqlDataReader reader)

{

while (reader.Read())

{

string last  = (string)reader["au_lname"];

string first = (string)reader[2];

string zip   = reader.GetString(7);

...

}

}

loop

Truy cập data trong dòng
dùng index

Truy cập data trong dòng 

dùng phương thức get
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DataReader

 Gọi Close() khi sử dụng xong SqlDataReader

• Đóng connection

• Không thể truy cập dữ liệu

string        text       = "select * from authors";

SqlConnection connection = new SqlConnection(...);

SqlCommand    command    = new SqlCommand(text, connection);

...

SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

...

reader.Close();

đóng reader 
khi hoàn tất



28

Đối tượng Command

 ExecuteNonQuery 

• Dùng ExecuteNonQuery khi không có dữ liệu trả về

– Trả về 1 số int báo số dòng bị ảnh hưởng

string text = "insert into authors "

+ "(au_id, au_lname, au_fname, contract) values "

+ "('111-11-1111', 'Adams', 'Mark', 1)";

SqlCommand command = new SqlCommand(text, connection);

int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();

...

Thực thi
command

SqlConnection Database

ExecuteNonQuery

Application
int

SqlCommand



29

Đối tượng Command

 ExecuteScalar 

• Dùng ExecuteScalar để thực thi select trả về 1 

giá trị đơn (object)

SqlConnection Database

ExecuteScalar

Application
object

SqlCommand
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Đối tượng Command

 Insert dữ liệu 

• Dùng ExecuteNonQuery

mySqlCommand.CommandText = 

"INSERT INTO Customers (CustomerID, CompanyName) 

VALUES ( 'J2COM', 'Jason Price Corporation„)";

int numberOfRows = mySqlCommand.ExecuteNonQuery(); 
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Đối tượng Command

 Update dữ liệu

• Dùng ExecuteNonQuery

mySqlCommand.CommandText = 

"UPDATE Customers " + 

"SET CompanyName = 'New Company' " + 

"WHERE CustomerID = 'J2COM'"; 

numberOfRows = mySqlCommand.ExecuteNonQuery(); 
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Đối tượng Command

 Delete dữ liệu 

• Dùng ExecuteNonQuery

mySqlCommand.CommandText = 

"DELETE FROM Customers " + 

"WHERE CustomerID = 'J2COM'"; 

numberOfRows = mySqlCommand.ExecuteNonQuery(); 
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Đối tượng Command

 Câu lệnh DDL: Create table, Alter table, Drop 

table, …

• Dùng ExecuteNonQuery

mySqlCommand.CommandText = 

"ALTER TABLE MyPersons " + 

"ADD EmployerID nchar(5) CONSTRAINT FK_Persons_Customers " + 

"REFERENCES Customers(CustomerID)"; 

result = mySqlCommand.ExecuteNonQuery(); 
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Đối tượng Command

 Câu lệnh DDL: Create table, Alter table, Drop 

table, …

• Dùng ExecuteNonQuery

mySqlCommand.CommandText = "DROP TABLE MyPersons"; 

result = mySqlCommand.ExecuteNonQuery(); 
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Đối tượng Command

Property Kiểu

Connection string

CommandText string

CommandType CommandType

CommandTimeout String

Parameters SqlParameterCollection

Transaction SqlTransaction
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Đối tượng Command

Method Kiểu trả về

ExecuteReader() SqlDataReader 

ExecuteNonQuery() int

ExecuteScalar() object 
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Đối tượng Command

 Stored procedure

• Dùng ExecuteReader

– Thiết lập property CommandType 

=CommandType.StoredProcedure

– Thiết lập property CommandText bằng tên 

procedure

– Truyền tham số vào parameters

– Gọi ExecuteXXX()
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Đối tượng Command

 Stored procedure

SqlCommand command = new SqlCommand("byroyalty", connection);

command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

command.Parameters.Add("@percentage", SqlDbType.Int);

command.Parameters["@percentage" ].Value = 50;

reader = command.ExecuteReader();

...

Tên procedure

parameters

execute

command type



Kết nối Offline CSDL
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Dữ liệu offline

 Dữ liệu offline (Disconnected data) là gì?

• Là mô hình dùng bộ nhớ tạm để lưu dữ liệu 

– Các table, quan hệ, dòng, cột, …

– Không kết nối và độc lập với data source

Customer 

Name

Customer Id

Ann 0

Bob 1

Customer Id Balance Rating

0 5000 2

1 750 5

DataSet
Tables 
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DataSet

Client Server

Client requests data from Server

DataSet
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DataSet

 Lớp DataSet mô hình các dữ liệu offline

• DataSet có property dạng collection gồm tập 

các đối tượng DataTable

public class DataSet ...

{

public DataTableCollection Tables { get; }

...  

}

Bảng trong 
data set
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DataTable

 DataTable là mô hình trong bộ nhớ của table

• Gồm: Dòng, cột, …

public class DataTable ...

{

public DataRowCollection    Rows { get; }

public DataColumnCollection Columns { get; }

...  

}

rows và columns
hiện tại trong bảng
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DataRow

 DataRow là mô hình bộ nhớ của dòng bên 

trong DataTable

• Có một số cách truy cập column

• Các dòng được sinh bởi table, không được 

tạo trực tiếp
public class DataRow ...

{

public object this[string] { get; set; }

public object this[int] { get; set; }

public object[] ItemArray { get; set; }

...  

}

Truy cập dữ liệu cột 
bằng tên hay số

Tất cả cột 
trong dòng
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DataColumn

 DataColumn mô hình cột của DataTable

• Chỉ rỏ tên và kiểu dữ liệu khi tạo

public class DataColumn ...

{

public DataColumn(string name, Type type);

...  

}

Đối tượng Type

cho kiểu của dữ liệu cột
Tên cột
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Tạo DataSet

 Tạo DataSet: Có 2 cách tạo 

• DataSet myDataSet = new DataSet(); 

• DataSet myDataSet = new 

DataSet("myDataSet"); 
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Tạo DataSet

 Điền dữ liệu vào DataSet: Có 2 cách

• Fill từ data source có trước 

• Định nghĩa cấu trúc “bằng tay” sau đó fill dữ 

liệu 



48

Tạo DataSet

 Fill từ source như Database

• Dùng DataAdapter và phương thức Fill

string text = "select * from authors";

SqlConnection conn;

...

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(text, conn);

DataSet authors = new DataSet();

adapter.Fill(authors);

Tạo adapter

Dùng adapter để
Fill vào DataSet
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Truy cập dữ liệu trong DataSet

 DataSet có 3 cấp dữ liệu bên trong

• Tập các table

• Các dòng trong mỗi table

• Các giá trị cột trong mỗi dòng

foreach (DataTable table in myDataSet.Tables)

{

foreach (DataRow row in table.Rows)

{

foreach (object data in row.ItemArray)

{

// process column value

}

}

}

Truy cập DataSet
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Tự tạo DataTable

 Có thể tự tạo DataTable

• Định nghĩa cấu trúc bảng

• Tạo các dòng, thêm các dòng vào bảng, fill dữ 

liệu 

DataTable customers = new DataTable("Customers");

customers.Columns.Add("Name", typeof(string));

customers.Columns.Add("Id",   typeof(Int32));

DataRow row = customers.NewRow();

row[0] = "Ann";

row[1] = 0;

customers.Rows.Add(row);

...

Tạo table

Định nghĩa các cột

Tạo row

Fill dữ liệu 

Thêm dòng vào table
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Tự tạo DataSet

 Có thể tự tạo DataSet

• Tạo đối tượng DataSet

• Tạo các table và thêm vào DataSet 

DataTable customers = new DataTable("Customers");

...

DataSet data = new DataSet();

data.Tables.Add(customers);

...

Tạo table

Tạo DataSet

Thêm table vào DataSet
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Cập nhật cơ sở dữ liệu thông qua DataAdapter

 Có thể cập nhật cơ sở dữ liệu sau khi thay đổi DataSet

• Dùng SqlCommandBuilder để tạo các câu SQL cần thiết

• Dùng phương thức Update của DataAdapter để gởi các thay 

đổi

string text = "select * from authors";

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(text, conn);

DataSet ds = new DataSet();

adapter.Fill(ds, "authors");

ds.Tables[0].Rows[4][2] = "Bob";

SqlCommandBuilder b = new SqlCommandBuilder(adapter);

adapter.Update(ds, "authors");Cập nhật database

Xây dựng SQL

Chỉ bảng nguồn 
khi fill

Chỉnh sữa DataSet
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Viết code độc lập cơ sở dữ liệu 

 Mỗi cơ sở dữ liệu có một tập các lớp

• Thực thi cùng interface

OracleConnection

IDbConnection

SqlConnection

IDbCommand

OracleCommandSqlCommand

IDataReader

OracleDataReaderSqlDataReader
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Dùng tham chiếu interface

 Dùng tham chiếu interface giúp viết code 

tổng quát hơn

string text = "select * from authors";

IDbConnection connection = new SqlConnection(...);

...

IDataReader reader = command.ExecuteReader();

Các lớp 
cơ sở dữ liệu cụ thể

Các tham chiếu interface 
độc lập cơ sở dữ liệu
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DataView

 Presentation layer for the data stored in

DataTable

 Provides view of the DataTable for sorting,

filtering and searching

 Can be used to view a subset of the data

stored in DataTable

 There can be two controls on the same

DataTable, which provide different view of the

data



Data Binding
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Data Binding

 Data binding là gì?

• Cách thức liên kết việc đọc/ghi giữa control và 

và dữ liệu (database, array, collection)

Interface controls ADO.NET components

Data Binding tích hợp 2 thành phần

Examples Examples

DataTable
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Data Binding

 Các loại binding

• Data binding đơn giản: Kết nối Một giá trị đơn

giữa dataset với một property bất kỳ của 

control

• Data binding phức tạp: Kết nối Một tập giá trị

giữa dataset với control thể hiện nhiều giá trị 

hơn 1 thời điểm
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Data Binding

 Data binding đơn giản:

• Data binding với property Text của TextBox
– txtTextBox.DataBindings.Add("Text",ds,“Bang.TênCột");

– txtTextBox.DataBindings.Add("Text",ds.Tables[0],“TênCột");

 Data binding phức tạp

• Data binding với DataGridView

– grd.DataSource = ds; grd.DataMember = “Bảng";

– grd.DataSource = ds.Tables[0];
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Data Binding

 Data binding phức tạp

• Data binding với Combobox/ListBox

• cb.DataSource = ds;

cb.DisplayMember = “Bảng.Cột1";

cb.ValueMember = "Bảng.Cột2"; 

• cb.DataSource = ds.Tables[0];

cb.DisplayMember = “Cột1";

cb.ValueMember = "Cột2";
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Đồng bộ dữ liệu giữa các control

 Lớp CurrencyManager giúp việc đồng bộ dữ 

liệu giữa các control

• Property quan trong: 

– Position

– Count

• Phương thức 

– Position++

– Position--

CurrencyManager cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds,“Bảng"];

if (cm.Position < cm.Count - 1)

{

cm.Position++;

}
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Đồng bộ dữ liệu giữa các control

 Những chức năng cơ bản

• Update

– cm.EndCurrentEdit();

adapter.Update(ds.Bảng); 

• Next

– cm.Position++; 

• Back

– cm.Position--;



63

Đồng bộ dữ liệu giữa các control

 Những chức năng cơ bản

• First

– cm.Position = 0; 

• Last

– vt = this.BindingContext[ds, “Bảng"].Count - 1

– cm.Position = vt; 

• Delete

– vt = this.BindingContext[ds, “Bảng"].Position

– cm.RemoveAt(vt);

• Add new

– cm.AddNew();
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Đồng bộ dữ liệu giữa các control

 Chú ý quan trọng: 

• Data source của các control phải đồng nhất 

với nhau

– Hoặc cùng dataset

– Hoặc cùng datatable

• Tốt nhất: nên dùng datatable
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Quan hệ dữ liệu dạng Master – detail

 Master – detail: dạng quan hệ 1-n trong cơ 

sở dữ liệu 
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Quan hệ dữ liệu dạng Master – detail

 Bước 1: fill dữ liệu 

• Fill 2 bảng vào dataset (bao gồm khóa chính và khóa ngoại)

 Bước 2: tạo quan hệ 

• DataColumn colMaster = ds.Tables[“tenMaster"].Columns[“cộtPK"];

• DataColumn colDetail = ds.Tables[“tenDetail"].Columns[“cộtFK"];

• DataRelation relation = new DataRelation(“tenquanhe", colMaster, 

colDetail);

• ds.Relations.Add(relation);
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Quan hệ dữ liệu dạng Master – detail

 Bước 3: (cách 1)

• dataGridViewMaster.DataSource = ds;

• dataGridViewMaster.DataMember = “tenMaster";

• dataGridViewDetail.DataSource = ds;

• dataGridViewDetail.DataMember = 

“tenMaster.tenquanhe";
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Quan hệ dữ liệu dạng Master – detail

 Bước 3: (cách 2)

• dataGridViewMaster.DataSource = 

ds.Tables[“tenMaster”];

• dataGridViewDetail.DataSource = 

ds.Tables[“tenMaster”];

• dataGridViewDetail.DataMember = 

“tenquanhe";


