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1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET

Visual Studio .NET là môi trường tích hợp

phát triển phần mềm (Integrated Development

Environment (IDE) ) của Microsoft ,là công cụ

cho phép bạn viết mã, gỡ rối và biên dịch

chương trình trong nhiều ngôn ngữ lập trình

.NET khác nhau



.NET Framework

 .NET được developed từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next 

Generation Windows Services (NGWS). Nó được thiết kế từ đầu để 

dùng cho Internet. Viển tượng của Microsoft là xây dựng một 

globally distributed system, dùng XML (chứa những databases tí 

hon) làm chất keo để kết hợp chức năng của những computers khác 

nhau trong cùng một tổ chức hay trên khắp thế giới.

Những computers nầy có thể là Servers, Desktop, Notebook hay 

Pocket Computers, đều có thể chạy cùng một software dựa trên một 

platform duy nhất, độc lập với hardware và ngôn ngữ lập trình. Đó là 

.NET Framework. Nó sẽ trở thành một phần của MS Windows và sẽ 

được port qua các platform khác, có thể ngay cả Unix 



Nền tảng công nghệ .Net 



Components of .Net framework



.Net Components

 .NET application được chia ra làm hai loại: cho Internet gọi là ASP.NET, gồm 

có Web Forms và Web Services và cho desktop gọi là Windows Forms.

Windows Forms giống như Forms của VB6. Nó hổ trợ Unicode hoàn toàn, 

rất tiện cho chữ Việt và thật sự Object Oriented.

Web Forms có những Server Controls làm việc giống như các Controls 

trong Windows Forms, nhất là có thể dùng codes để xử lý Events y hệt như 

của Windows Forms.

Điểm khác biệt chính giữa ASP (Active Server Pages) và ASP.NET là trong 

ASP.NET, phần đại diện visual components và code nằm riêng nhau, không 

lộn xộn như trong ASP. Ngoài ra ASP.NET code hoàn toàn Object Oriented.

Web Services giống như những Functions mà ta có thể gọi dùng từ các URL 

trên Internet, thí dụ như Credit Card authorisation.



.Net Components

 ADO.NET là 1 cache database  (gọi là disconnected database) để thay thế 

ADO. Thay vì application connects vĩnh viễn với database mẹ qua ADO, 

application trong .NET làm việc với portable database chỉ chứa một hai 

tables, là copy từ database mẹ. Khi nào cần, portable database này 

(ADO.NET) sẽ được reconciled với database mẹ để update các thay đổi. Hai 

tables trong ADO.NET có thể được related nhau trong Master/Details 

relationship. Vì ADO.NET có chứa original data lẫn data mới nhất nên 

Rollback trong ADO.NET rất dễ dàng và nhẹ ký.

 XML được yểm trợ tối đa. Nằm phía sau ADO.NET là XML. XML có thể là 

Table of records trong ADO.NET hay Tree of nodes trong DOM (Document 

Object Model).



.Net Components

 IO được hổ trợ bằng toàn bộ Stream kể cả Memory Stream và

StreamReader/StreamWriter. Thêm vào là DataFormatting cho 

Serialisation để chuyển Object xuống binary file hay text file.

 TCP/IP và http là hai protocols thông dụng nhất trong .NET, nhưng chúng 

làm việc phía sau sân khấu giúp ta gọi một remote procedure (nằm trên 

computer khác) dễ dàng như một local procedure. Kỹ thuật ấy gọi là 

Remoting.

 Security hổ trợ Cryptography, Permissions và Policy.

 Diagnostics cho ta Debug và Trace.

 Threading rất tiện và đơn giản để implement Lightweight Process. Vấn đề 

Timing trong .NET program rất linh động, hiệu quả và chính xác.



Common Language Runtime

Việc thiết kế Common Language Runtime nhắm vào các mục tiêu chính sau đây:

 Việc triển khai đơn giản và nhanh hơn: developers sẽ dành thì giờ quyết định ráp 

những software components nào lại với nhau nhiều hơn là lập trình thật sự. 

 Các công tác thiết yếu ("plumbing") như memory management, process 

communication .v.v. được lo liệu tự động. 

 Các công cụ hổ trợ rất đầy đủ (no more API): .NET Framework Base classes rất phong 

phú cho file, network, serialisation, mã hóa, XML, database, v.v.. 

 Cài đặt đơn giản và an toàn (no more DLL "hell"): chỉ cần xcopy files, giống như thời 

vàng son của DOS. Lý do là .NET application chạy trên .NET framework, một khi ta đã 

cài .NET framework vào máy rồi thì có đầy đủ mọi .DLL cần thiết. Có lẽ trong tương lai 

Microsoft cài .NET framework chung với Windows. 

 Dùng cho từ WindowsCE đến Desktop, đến Web (scalability



Hổ trợ và phối hợp mọi ngôn ngữ lập trình

 Common Language Runtime (CLR) là trung tâm điểm của .NET Famework. Trong 

.NET, mọi NNLT đều được compiled ra Microsoft Intermediate Language (IL) giống 

như byte code của Java. .Net buộc  mọi NNLT đều phải dùng cùng các loại data types 

(gọi là Common Type System) nên CLR có thể kiểm soát mọi interface, gọi giữa các 

components và cho phép các ngôn ngữ có thể hợp tác nhau một cách thông suốt. ( 

VB.NET program có thể inherit C# program và ngược lại một cách hoàn toàn tự nhiên).

C# chẳng khác gì VB.NET, có thể port C# code qua VB.NET code rất dễ dàng. Vì 

source code VC++ và Java gần gũi C# hơn VB6 với VB.NET nên ngoài đời có nhiều 

C# code hơn VB.NET. NgoaÌ ra lâu nay người ta vẫn mang ấn tượng rằng VC++ hay 

Java programmers mới thật sự là các cao thủ lập trình, và có khuynh hướng trả lương 

các guru VC++/Java cao hơn VB programmers.

Khi chạy .NET application, nó sẽ được compiled bằng một JIT (Just-In-Time) 

compiler rất hiệu năng ra machine code để chạy. Điểm này giúp .NET application 

chạy nhanh hơn Java interpreted code trong Java Virtual Machine. Just-In-Time cũng 

có nghĩa là chỉ phần code nào cần xử lý trong lúc ấy mới được compiled.



1.2. Môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE

Khi bắt đầu chạy Visual Studio.Net lần đầu tiên, ta thấy

màn hình Start Page

IDE (Integrated Development Environment )



Cửa sổ 

ẩn
Các 

project 

gần đây

START PAGE với VISUAL STUDIO.NET 2003

Thanh Menu 

Các nút 

kích 

hoạt

Mỗi Tab có 1 

tác dụng riêng

Active 

Tab



Cho phép tra cứu tài nguyên 

online nếu có Internet



Cho phép thay đổi các 

thiết lập về giao diện



Thanh Menu

Thanh Toolbar



1.3 Menu Bar và Toolbar

Menu Mô  tả  

File Các lệnh đóng, mở, in Project .... 

Edit Các lệnh như cut, paste, find, undo,.... 

View Các lệnh hiển thị cửa sổ và thanh công cụ của IDE. 

Project Các lệnh thêm các features, như forms vào project. 

Build Các lệnh để biên dịch chương trình. 

Debug Các lệnh gỡ lỗi và chạy chương trình. 

Data Các lệnh tương tác với cơ sở dữ liệu. 

Format Các lệnh định dạng form. 

Tools Các lệnh thêm công cụ và lựa chọn của IDE để thay đổi môi trường. 

Windows Các lệnh sắp xếp và hiển thị cửa sổ. 

Help Các lệnh gọi help. 



Thanh Công cụ(Toolbar)

New 

Project

New 

Item

Open 

Project

Save & 

SaveAll

Cut, Copy & 

Paste

Undo, 

Redo

Navigate 

Backward, 

Forward

Gỡ rối Tìm 

kiếm

Solution 

Explorer

Property 

Windows

Object 

Browser
ToolBox

Class

View



2.4.1 Cửa sổ Solution Explorer

 Liệt kê tất cả các file trong solution

 Hiển thị nội dung của một project mới hay một file đã mở

 Start up project là project được thực hiện khi chạy 

chương trình (nó được in đậm trong solution explorer)

 Dấu + hay - được dùng để khai triển hay rút gọn cây(cũng 

có thể bung hay rút gọn cây bằng cách kích đúp vào tên 

file).

 Thanh công cụ của solution explorer



Solution Explorer
Hiển thị tất 

cả các file

Refresh

Thuộc 

tính

Tên 

Project

Thu gọn 

cây

Bung 

cây



2.4.2 Thanh công cụ Toolbox

 Bao gồm các hộp điều khiển có khả năng tái sử dụng, 

cho phép lập trình trực quan “kéo và thả”.

 Toolbox có thể ẩn tự động bên cạnh trái của IDE.Nó sẽ 

hiện ra khi chuột được di qua. Biểu tượng ghim cài cho 

phép tắt chức năng ẩn tự động này. 



Nhóm

Toolbox

Đối 

tượng

Mũi tên 

cuộn xuống



Nút để 

tắt

Toggle ẩn tự 

động

Khi di 

chuột 

qua tên 

cửa sổ

Minh hoạ cửa sổ

ẩn tự động



2.4.3 Cửa sổ thuộc tính Properties

 Vận dụng thuộc tính của form hay control

 Mỗi control có tập thuộc tính riêng(kích thước,màu sắc,vị trí,..)

 Chia làm hai cột :cột bên trái là thuộc tính,cột bên phải là giá 

trị. 

 Biểu tượng

 Alphabetic sắp xếp thuộc tính theo bảng chữ cái. 

 Categorized sắp xếp thuộc tính theo loại 

 Event để riêng những phản ứng đối với người sử dụng.



Biểu tượng 

Alphabetic

Biểu tượng 

Categorized Biểu tượng 

Event

Thuộc tính
Giá trị hiện thời

Thanh cuộn

Mô tả

Thành phần 

được chọn



1.5 Sử dụng Help

 Help menu

 Index

 Hiển thị các mục theo thứ tự bản chữ cái cho phép người dùng duyệt qua. 

 Search

 Cho phép người dùng tìm kiếm một chủ đề giúp đỡ đặc biệt. 

 Có thể dùng Filter để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. 

 Dynamic help (giúp đỡ động) 

 Cung cấp một chủ đề help dựa trên vị trí chuột. 

 Hiển thị các chủ đề có liên quan trong cửa sổ dynamic help 

 Liệt kê các mục help,ví dụ và các chủ đề “getting started” 

 Context-Sensitive help (giúp đỡ hợp ngữ cảnh)

 Tự động hiện ra những chủ đề help có liên quan



Sau khi cài bộ

thư viện MSDN,

bạn có thể tra

cứu trực tiếp qua

help



1.6 Ví dụ minh họa

• Tạo 1 project C# mới, với tên Welcome

• Đổi tên form và màu nền

• Thêm vào form 1 ảnh bất kì với kích thước tuỳ ý

• Thêm 1 Text Label

• Save và Build Project

• Chạy Project



Tên 

Project

Vị trí 

project

Mô tả về project 

được lựa chọn

Visual C# 

folder

Visual C# Windows 

Application (được chọn)



Đổi tên

Đổi vị trí

Kênh điều khiển 

kích thước

Khung lưới này sẽ

không xuất hiện trong

solution



Đặc tính được lựa 

chọn

Mô tả về 

đặc tính

Thanh tiêu đề đã được đổi tên nhưng

ta thấy lúc này form quá nhỏ nên

không thấy rõ tên này.Do đó cần thay

đổi kích cỡ của khung.

Nhấn chuột vào các ô vuông nhỏ này

để điều chỉnh kích thước(chúng sẽ có

màu xám khi được click,bình thường

màu trắng)

Hình dạng chuột khi ở vị trí điều

khiển kích thước.Ta nhấn chuột và

kéo đến vị trí mong muốn

Sau khi kéo và thả 

tay, Cửa sổ này đã 

được mở rộng



Để đổi màu nền của form,tìm chọn thuộc

tính BackColor trong bảng properties. Để

chọn màu ,ta kéo mũi tên nhỏ bên cạnh

xuống.





lôi nhanh toolbox bằng 

cách click vào biểu tượng 

này.

Nền của khung đã được đổi màu.

Làm tương tự ta cũng có thể chọn

ảnh nền cho khung bằng cách

chọn BackgroundImage rồi browse

ảnh mình thích.
Nhấn giữ chuột
phải, kéo và thả
vào form



Picture 

Box mới

Image properties chứa ảnh sẽ xuất

hiện.(Lúc này chưa có ảnh nào được

chọn).Ta thay đổi giá trị của ô này để

chọn ảnh.



Thay đổi kích thước ảnh
và di chuyển nó bằng
chuột như thường





Label control mới có thể được thêm vào form

bằng 2 cách:kéo thả hay double click .

Màu nền mặc định của control thêm vào

chính là màu nền của form

Sửa chữ hiển thị 

trong label

Label có thể được kéo đến vị trí mong 

muốn hoặc dùng menubar như trên

Chuyển được 

label ra giữa form



Để canh lề và thiết lập kích cỡ, kiểu 

chữ cho label,dùng bảng thuộc tính



Kết quả thu được sau 

khi đổi font.Ta có thể 

thay đổi lại kích thước 

label cho phù hợp.



Save all cho phép ghi 

lại cả code và project



Click nút Build Solution trong  Build menu 
để biên dịch solution

Click Debug trong Start menu hay ấn phím F5

Chạy project



Cửa sổ ra



Click vào đây để kết 

thúc chương trình



Link

Welcome.exe

Welcome.cs

../code/chapter 1/Welcome/bin/Debug/Welcome.exe
../code/chapter 1/Welcome/Form1.cs
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2.1.1.   Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ Assembly và 

các ngôn ngữ bậc cao

 Ngôn ngữ lập trình

Hiện nay tồn tại hàng trăm loại khác nhau

Thuộc một trong ba nhóm :

Ngôn ngữ máy

Ngôn ngữ Assembly 

Các ngôn ngữ bậc cao 



2.1.1.   Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ Assembly và 

các ngôn ngữ bậc cao (II)

 Ngôn ngữ máy

 Được máy tính hiểu trực tiếp 

 Định nghĩa bởi thiết kế phần cứng máy tính 

 Là ngôn ngữ phụ thuộc máy (machine-dependent). 

 Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của mình. 

 Khó hiểu đối với con người            

 Bao gồm các dãy số 

 Cơ bản nhất là 1 và 0.

 Mã nhị phân 

 Chỉ dẫn phần lớn những hoạt động căn bản của máy tính

 Chậm, dài dòng và dễ lỗi 

 Dẫn tới ngôn ngữ Assembly 



2.1.1.   Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ Assembly và 

các ngôn ngữ bậc cao (III)

 Ngôn ngữ Assembly

 Những chữ viết tắt giống tiếng Anh 

 Tượng trưng cho các hoạt động cơ bản của máy tính 

 Được dịch ra ngôn ngữ máy 

 Chương trình dịch hợp ngữ (Assemblers) chuyển sang ngôn 

ngữ máy 

 Chuyển đổi tốc độ cao

 Dễ đọc hơn đối với con người 

 Vẫn khó sử dụng 

 Nhiều câu lệnh cho một nhiệm vụ đơn giản 

 Dẫn tới các ngôn ngữ bậc cao 



2.1.1.   Ngôn ngữ máy, ngôn ngữ Assembly và 

các ngôn ngữ bậc cao (IV)

 Các ngôn ngữ bậc cao

 Những câu lệnh đơn để thực hiện các nhiệm vụ lớn 

 Được dịch ra ngôn ngữ máy 

 Trình biên dịch (Compilers) chuyển đổi sang ngôn ngữ máy 

 Thời gian chuyển đổi đáng kể 

 Trình thông dịch (Interpreters) chạy chương trình mà 

không biên dịch 

 Dùng trong môi trường phát triển 

 Các chỉ dẫn con người có thể hiểu được 

 Trông gần giống tiếng Anh hàng ngày 

 Chứa các ký hiệu toán học chung. 



2.1.2. C, C++, Visual Basic .NET và Java

 C

 Phát triển bởi Dennis Ritchie

 Bắt nguồn từ ngôn ngữ B của phòng thí nghiệm Bell

 Có bổ sung thêm các tính năng về kiểu dữ liệu 

 Được thừa nhận là ngôn ngữ của  UNIX

 Hiện nay được sử dụng rộng rãi 

 Có sẵn trong hầu hết các máy tính 

 Ngôn ngữ của các hệ điều hành lớn  

 Dẫn đến sự phát triển của C++



2.1.2. C, C++, Visual Basic .NET và Java (II)

 C++

 Bjarne Stroustrup phát triển tại phòng thí nghiệm Bell (những năm 

1980)

 Mở rộng của C

 Dùng các phần tử trong Simula 67

 Ngôn ngữ lập trình mô phỏng 

 Cung cấp những tính năng để "chau chuốt " C

 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 

 Ngôn ngữ lai 

 Có thể lập trình theo kiểu cấu trúc Possible to program 
structurally

 Có thể lập trình  với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 

 Có thể dùng cả hai 



2.1.2. C, C++, Visual Basic .NET và Java (III)

 Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)

 Sử dụng các đối tượng (objects)

 Tái sử dụng các thành phần cấu tạo nên phần mềm 

 Mô phỏng theo các mục của thế giới thực 

 Tạo ra nhiều sản phẩm hơn lập trình cấu trúc 

 Hiểu chương trình ,sửa chữa và thay đổi dễ dàng hơn 



2.1.2. C, C++, Visual Basic .NET và Java (IV)

 Visual Basic . NET

 Dựa trên nền BASIC (giữa những năm 60)

 Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code

 Bill Gates bổ sung tại Microsoft

 Rút ra từ Visual Basic

 Là kết quả của Windows GUI (cuối 1980 đầu 1990)

 Graphical User Interface (Giao diện đồ hoạ)

 Có nhiều khả năng như lập trình hướng đối tượng,kiểm soát 
lỗi và tạo giao diện đồ hoạ  GUI 

 Dẫn tới .NET

 Cho phép truy cập vào  các thư viện .NET 

 Phát triển lập trình hướng đối tượng



2.1.2. C, C++, Visual Basic .NET và Java (V)

 Java

 Dự án nghiên cứu của tập đoàn Sun Microsystems (1991)

 Tên mã hoá là Green

 Dựa trên nền tảng C và C++

 Dành cho các thiết bị tiêu dùng điện thông minh 

 Sự thiếu phổ biến gây ra nguy cơ bị huỷ bỏ

 Đột nhiên sự thông dụng của WWW tạo ra tiềm năng mới 

 Khả năng dùng Java thiết kế các nội dung động của trang Web 

 Hoạt ảnh và các nội dung tương tác

 Thu hút được sự chú ý của giới kinh doanh 

 Hiện nay được sử dụng rất rộng rãi

 Tăng cường các tính năng của WWW servers

 Cung cấp ứng dụng cho các thiết bị tiêu thụ 



2.1.3. Ngôn ngữ lập trình C#

 C#

 Phát triển tại Microsoft, đội nghiên cứu do Anders Hejlsberg và Scott 

Wiltamuth lãnh đạo

 Điều khiển sự kiện, hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình trực quan 

 Dựa trên nền tảng C, C++ và Java

 Hợp nhất trong nền .NET platform

 Có thể phân phối các ứng dụng Web 

 Các thiết bị và máy tính để bàn 

 Các chương trình cho phép mọi người truy cập qua bất cứ thiết bị nào 

 Cho phép giao tiếp với các ngôn ngữ máy khác.

 Integrated Design Environment (IDE)-Môi trường tích hợp phát triển phần 

mềm

 Dễ dàng hoá việc lập trình và gỡ lỗi. 

 Phát triển ứng dụng nhanh- Rapid Application Development (RAD)



2.1.3. Ngôn ngữ lập trình C#  (II)

 SOAP

 Simple Object Access Protocol

(giao thức truy xuất đối tượng đơn giản)

 Cho phép giao tiếp giữa các ngôn ngữ lập trình khác nhau

 Bất kỳ ngôn ngữ .NET nào 

 Chia sẻ các chương trình khó khăn ( “ chunks”) trên internet



2.1.4. Các ngôn ngữ bậc cao khác

 Fortran (Formula Translator)

 IBM phát triển (1950)

 Các ứng dụng khoa học và kỹ thuật

 Tạo các ứng dụng khoa học và kỹ thuật 

 Vẫn được sử dụng rộng rãi 

 COBOL (Common Business Oriented Language)

 Phát triển bởi những người dùng máy tính,các nhà máy và chính 

phủ (1959)

 Thao tác hiệu quả với lượng dữ liệu lớn

 Thường kết hợp với các phần mềm thương mại

 Pascal

 Phát triển bởi Professor Nicklaus Wirth (cuối 1960)

 Dùng trong giảng dạy.



2.2. Các kiểu ứng dụng

 2.2.1 Ứng dụng Console 

 Không có các thành phần trực quan 

 Chỉ có đầu ra văn bản 

 Hai loại 

 Dấu nhắc MS-DOS 

 Dùng trong Windows 95/98/ME

 Dấu nhắc lệnh 

 Dùng trong windows 2000/NT/XP

 2.2.2 Ứng dụng Windows

 Có vài dạng đầu ra 

 Chứa giao diện đồ hoạ (GUIs)



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 2.3.1.  Chú thích 

 Chú thích trên một dòng dùng  //…

 Chú thích trên nhiều dòng dùng  /* … */

 Trình biên dịch bỏ qua chú thích 

 Chỉ dùng cho người đọc 

 2.3.2 .Namespaces (Không gian tên)

 Nhóm các tính năng có liên quan của C# vào một loại 

 Cho phép dễ dàng tái sử dụng mã 

 Trong thư viện .NET framework có nhiều không gian tên

 Phải tham chiếu tới để sử dụng 



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 2.3.3.Kí tự cách trắng (White Space)

 Chứa các khoảng trống, ký tự xuống dòng và tabs

 2.3.4.Từ khoá (Keywords)

 Các từ không được dùng làm tên biến,tên lớp hay bất kỳ thứ gì 

khác

 Có các chức năng đặc biệt không thể thay đổi trong ngôn ngữ 

 Ví dụ : class

 Tất cả các từ khoá đều được viết thường 



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 2.3.5.Lớp (Classes)

 Tên lớp chỉ có thể là một từ dài (tức là không có dấu cách trong 

tên lớp)

 Tên lớp được viết hoa với mỗi chữ cái đầu của từ tiếng anh được 

thêm vào  (ví dụ như  MyFirstProgram )

 Mỗi tên lớp là một từ định danh 

 Có thể chứa các chữ cái,chữ số và dấu gạch dưới (_)

 Không được bắt đầu bằng chữ số 

 Có thể bắt đầu bằng biểu tượng @

 Thân lớp bắt đầu với dấu mở ngoặc nhọn ({)

 Thân lớp kết thúc với dấu đóng ngoặc nhọn (})



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 2.3.6.Phương thức (Method)

 Tạo các khối chương trình 

 Phương thức Main

 Mỗi ứng dụng console hay windows phải có duy nhất một 
phương thức này 

 Tất cả các chương trình đều bắt đầu bằng cách chạy phương 
thức Main

 Các dấu ngoặc nhọn được dùng để bắt đầu ({) và kết thúc (}) một 

phương thức

 2.3.7.Câu lệnh (statements)

 Tất cả những gì có trong cặp ngoặc kép(“) được coi là một xâu 

 Mỗi câu lệnh đều phải kết thúc bằng dấu chấm phảy (;)



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 2.3.8. Bộ nhớ

 Mỗi biến chiếm một vị trí trong bộ nhớ 

 Bao gồm tên,loại,kích thước và giá trị 

 Khi một giá trị mới được nhập vào thì giá trị cũ sẽ bị mất. 

 Các biến đã sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị của chúng sau khi 

dùng 

number1 45

Vị trí nhớ chỉ ra tên và giá trị của biến number1. 



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

2.3.9. Toán tử  

 Toán tử số học

 Không phải tất cả các toán tử đều dùng cùng một biểu tượng 

 Dấu  (*) là nhân

 Gạch chéo (/) là chia 

 Dấu phần trăm (%) là toán tử lấy modul 

 Cộng (+) và trừ (-) giữ nguyên ý nghĩa 

 Phải viết trên đường thẳng 

 Không có toán tử mũ 



2.3.Một số khái niệm cơ bản trong C#

 Phép chia

 Phép chia biến đổi phụ thuộc vào biến sử dụng 

 Khi  chia hai số nguyên,kết quả luôn được làm tròn thành số 

nguyên.

 Để có kết quả chính xác hơn dùng các loại biến có hỗ trợ thập 

phân.

 Trật tự

 Dấu ngoặc được thực hiện trước

 Chia,nhân và modul được thực hiện tiếp theo 

 Trái sang phải 

 Cộng và trừ được thực hiện cuối cùng 

 Trái sang phải



Toán tử C# Toán tử số học  Biểu thức  đạ i số  Biểu thức  C# 

Cộng + f + 7 f + 7 

Trừ – p – c p - c 

Nhân * bm b * m 

Chia / x / y or x / y 

Modul % r mod s r % s 

Bảng toán tử số học . 

 



Toán tử Toán tử Order of eva lua tion (p rec edenc e) 

( ) Ngoặc 

Thực hiện đầu tiên.Nếu các cặp ngoặc lồng 

vào nhau,thứ tự tính từ trong ra ngoài,còn nếu 

có vài cặp ngoặc ngang nhau(nghĩa là không 

lồng nhau),chúng được tính từ trái sang phải   

*, / or % 
Nhân 

Chia 

Modul 

Thực hiện thứ hai.Nếu có nhiều toán tử kiểu 

này thì chúng được thực hiện từ trái qua phải 

+ or - 
Cộng 

Trừ 

Thực hiện cuối cùng.Nếu có nhiều toán tử 

loại này thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang 

phải 

Bả ng thứ tự thực  hiện các toán tử số học  
 



2.4  Ví dụ minh hoạ

 2.4.1. Chương trình đưa ra màn hình một dòng thông báo 

Ta lần lượt xét 4 ví dụ :

• Welcome1.cs  In một dòng thông báo 

• Welcome2.cs  In một dòng thông báo bằng nhiều câu lệnh

• Welcome3.cs  In nhiều dòng thông báo bằng một câu lệnh

• Welcome4.cs  In một dòng thông báo trong hộp thông báo



1 // Welcome1.cs

2 // A first program in C#.

3

4 using System;

5

6 class Welcome1

7 {

8 static void Main( string[] args )

9 {

10 Console.WriteLine( "Welcome to C# Programming!" );

11 }

12 }

Welcome to C# Programming!

Có hai dòng chú thích 
đơn.Chúng bị trình biên dịch bỏ 
qua và chỉ dùng để giúp người 
lập trình khác.Dùng ký hiệu (//)Đây là cách dùng trực tiếp cho 

compiler biết nó nên chứa 

không gian tên System .

Dòng trống không có ý nghĩa gì 

với compiler và chỉ dùng để tăng 

tính rõ ràng cho chương trìnhBắt đầu định nghĩa lớp Welcome1 với 

từ khoá class theo sau là tên lớp Đây là cách bắt đầu phương 

thức Main.Trong trường hợp này

nó chỉ thị cho chương trình làm 

mọi thứ 

Đây là chuỗi ký tự mà 

Console.WriteLine chỉ thị cho 

compiler đưa ra

Welcome1.cs

Đầu ra



Trong Visual Studio.Net



1    // Welcome2.cs

2    // Printing a line with multiple statements.

3    

4    using System;

5    

6    class Welcome2

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   Console.Write( "Welcome to " );

11 Console.WriteLine( "C# Programming!" );

12   }

13   }

Welcome to C# Programming!

Console.WriteLine sẽ xác định dòng kết 

thúc ở đâu.Chính vì thế mà đầu ra ta vẫn 

có một dòng chữ dù nó nằm trên hai câu 

lệnh 

Welcome2.cs



1    // Welcome3.cs

2    // Printing multiple lines with a single statement.

3    

4    using System;

5    

6    class Welcome3

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10 Console.WriteLine( "Welcome\nto\nC#\nProgramming!" );

11   }

12   }

Welcome

to

C#

Programming!

Chuỗi ký tự thoát \n dùng để đặt 

kết quả ra xuống dòng tiếp 

theo.Nên dù chỉ có một dòng lệnh 

vẫn in được chữ trên nhiều dòng

Welcome3.cs



Ký tự Mô tả  
\n Xuống dòng.Vị trí con trỏ nằm ở đầu dòng tiếp theo. 

\t Nhảy cách ngang 

\r Về đầu dòng - Carriage return;ký tự ra sau carriage return sẽ 

ghi đè lên các ký tự đầu ra trước trên dòng đó  

\\ In dấu (\). 
\" In dấu (") . 

Một số ký tự đặc  biệt 

 



1    //  Welcome4.cs

2    // Printing multiple lines in a dialog Box.

3    

4    using System;

5 using System.Windows.Forms;

6    

7    class Welcome4

8    {

9    static void Main( string[] args )

10   {

11 MessageBox.Show( "Welcome\nto\nC#\nprogramming!" );

12   }

13   }

Không gian tên

System.Windows.Forms cho 

phép người lập trình dùng lớp 

MessageBox .

Hiển thị nội dung thông điệp trên hộp 

thông báo 

Welcome4.cs



Nút OK cho 
phép người
dùng làm hộp 
thoại biến mất 

Kích thước tự động
phụ thuộc nội dung

Con trỏ
chuột

Đóng
hộp
thoại

Phân tích đầu ra



2.4.2.Ví dụ chương trình tính tổng các số nguyên

 Các kiểu dữ liệu cơ bản

 Các kiểu dữ liệu được xây dựng trong C#

 String, Int, Double, Char, Long

 15 kiểu dữ liệu chính

 Mỗi tên kiểu dữ liệu là một từ khoá của  C# 

 Các biến có cùng kiểu dữ liệu có thể được khai báo trên các dòng khác 

nhau hoặc trên một dòng 

 Console.ReadLine()

 Dùng để lấy dữ liệu từ cửa sổ đầu ra 

 Int32.Parse()

 Dùng để chuyển một xâu sang số nguyên 

 Cho phép dùng các phép toán sau khi xâu đã được chuyển đổi 



1    //  Addition.cs

2    // An addition program.

3    

4    using System;

5    

6 class Addition

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10 string firstNumber,   // first string entered by user

11 secondNumber;  // second string entered by user

12   

13 int number1,          // first number to add

14   number2,         // second number to add

15   sum;             // sum of number1 and number2

16   

17   // prompt for and read first number from user as string

18 Console.Write( "Please enter the first integer: " );

19 firstNumber = Console.ReadLine();

20   

21   // read second number from user as string

22   Console.Write( "\nPlease enter the second integer: " );

23   secondNumber = Console.ReadLine();

24   

25   // convert numbers from type string to type int

26 number1 = Int32.Parse( firstNumber );

27   number2 = Int32.Parse( secondNumber );

28   

29   // add numbers

30 sum = number1 + number2;

31   

Addition.cs

Bắt đầu lớpAddition

Hai biến string định 

nghĩa trên hai 

dòng

Chú thích sau khai báo 

dùng để mô tả ngắn gọn 

mục đích của mỗi biến
int khai báo 3 số nguyên trên 3 

dòng và chỉ dùng một dấu ";" Các 

biến tách nhau bởi dấu ","

Console.ReadLine dùng để lấy 

dữ liệu đầu ra và đặt vào một 

biến 

Dòng này được coi là một 

dấu nhắc vì nó yêu cầu người 

dùng nhập dữ liệu.

Int32.Parse dùng để chuyển 

một xâu đã cho thành số 

nguyên.Sau đó nó được lưu 

vào một biến .
Hai số được cộng và lưu 

trong biến sum.



32   // display results

33 Console.WriteLine( "\nThe sum is {0}.", sum );

34   

35   } // end method Main

36   

37   } // end class Addition

Please enter the first integer: 45

Please enter the second integer: 72

The sum is 117.

Đặt một biến ra qua Console.WriteLine 

bằng cách bằng cách đưa biến ra sau 

dòng chữ và dùng dấu ngoặc đánh dấu 

vị trí biến đó .

Addition.cs
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3.1  Mở đầu

 Trước khi viết một chương trình

 Tìm hiểu vấn đề

 Nghĩ hướng tiếp cận vấn đề 

 Thiết kế các khối công việc cần làm 

 Ghép các phần đã có theo quy tắc của lập trình cấu trúc



3.2   Giải thuật - “Algorithm”

 Một thủ tục

 Những hành động mà chương trình thực hiện 

 Thứ tự của những hành động này 

 Cũng được gọi là một giải thuật

 Chương trình điều khiển

 Đảm bảo cho các thủ tục được thực hiện đúng theo thứ tự của 

nó. 



3.3  Giả mã – “Pseudocode” và sơ đồ khối “Flowchart”

 Giả mã

 Ngôn ngữ nhân tạo và không chính quy 

 Giúp lập trình viên mô tả giải thuật 

 Tương tự như tiếng Anh hàng ngày

 Không phải là ngôn ngữ lập trình thật sự 

 Dễ dàng chuyển đổi thay thế các từ với mã lệnh trong C# 



3.3  Giả mã – “Pseudocode” và sơ đồ khối “Flowchart”

 Sơ đồ khối - "Flow charts"

 Dùng để lược đồ hoá chương trình

 Minh hoạ trật tự đi vào của các sự kiện

 Hình chữ nhật chỉ hành động 

 Hình oval là điểm bắt đầu 

 Các vòng tròn là các bộ nối 

 Hình thoi chỉ quyết định 

 Sự kết hợp các cấu trúc điều khiển 

 Kiểu ngăn xếp

 Đặt cấu trúc này sau cấu trúc kia 

 Lồng

 Lồng cấu trúc này vào trong cấu trúc khác 



3.3  Giả mã – “Pseudocode” và sơ đồ khối “Flowchart”

add grade to total

add 1 to counter

total = total + grade;

counter = counter + 1;

Ví dụ sơ đồ khối tuần tự trong C#



3.4   Các kiểu cấu trúc điều khiển

 3.4.1. Cấu trúc tuần tự 

 3.4.2.Cấu trúc chọn :gồm 3 loại 

Cấu trúc lựa chọn đơn : if

Cấu trúc lựa chọn kép : if/else 

Cấu trúc đa lựa chọn : switch

 3.4.3.Cấu trúc lặp :gồm 4 loại 

while

do/while

for

foreach



3.5    Cấu trúc chọn if

 Cấu trúc if

 Buộc chương trình lựa chọn 

 Chọn lựa dựa theo các điều kiện 

 Bất kỳ biểu thức nào được định giá trị kiểu bool

 Đúng : thực hiện một hành động 

 Sai : Bỏ qua hành động đó 

 Có duy nhất một điểm vào/ra 

 Trong cú pháp không yêu cầu dấu chấm phảy 



Sơ đồ khối cấu trúc lựa chọn đơn if

in ra “Passed”Grade >= 60

đúng

sai

3.5    Cấu trúc chọn if



3.6    Cấu trúc chọn if/else

 Cấu trúc if/else

 Một hướng kế tiếp có thể được thực hiện khi điều kiện là sai 

 Đúng hơn là một hành động có hai lựa chọn 

 Các cấu trúc lồng nhau có thể kiểm tra nhiều trường hợp 

 Cấu trúc với nhiều dòng lệnh cần các dấu ngoặc({)

 Có thể gây lỗi

 Lỗi logic nghiêm trọng (Fatal logic error)

 Lỗi logic không nghiêm trọng (Nonfatal logic error)



Grade >= 60

print “Passed”print “Failed”

false true

3.6    Cấu trúc chọn if/else

Sơ đồ khối minh hoạ cấu trúc chọn kép if/else



3.7.   Cấu trúc đa lựa chọn switch

 Lệnh switch

 Biểu thức không đổi 

 Xâu

 Số nguyên 

 Các trường hợp

 Case „x‟ :

 Dùng các trường hợp  nhất định của biến

 Trường hợp rỗng

 Trường hợp mặc định

 Lệnh break

 Thoát khỏi lệnh switch



1    //  SwitchTest.cs

2    // Counting letter grades.

3    

4    using System;

5    

6    class SwitchTest

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   char grade;      // one grade

11 int aCount = 0,  // number of As

12   bCount = 0,  // number of Bs

13   cCount = 0,  // number of Cs

14   dCount = 0,  // number of Ds

15   fCount = 0;  // number of Fs

16   

17 for ( int i = 1; i <= 10; i++ )

18   {

19 Console.Write( "Enter a letter grade: " );

20   grade = Char.Parse( Console.ReadLine() );

21   

22 switch ( grade )

23   {

24 case 'A':   // grade is uppercase A

25   case 'a':  // or lowercase a

26 ++aCount;

27 break;

28   

29   case 'B':   // grade is uppercase B

30   case 'b':  // or lowercase b

31 ++bCount;

32   break;

33   SwitchTest.cs

Mỗi biến này có chức năng như 

một biến đếm nên chúng được 

khởi tạo từ 0 

Bắt đầu câu lệnh switch.Biến 

grade được dùng làm dữ liệu 

để kiểm tra các trường hợp 

Nhắc người dùng nhập grade 

và lưu nó vào trong biến grade 

case „A‟ là rỗng vì nó không 

giống case „a‟

Cả hai trường hợp đều cộng 1 vào aCount

Lệnh break dùng để thoát khỏi lệnh 

switch và không thực hiện phần còn lại 

của phép toán

Cả trường hợp „B‟ và „b‟ đều 

thêm 1 vào biến bCount 

Vòng lặp for bắt đầu từ i đến 1,lặp 10 

lấn và mỗi lần tăng i lên 1



34 case 'C':  // grade is uppercase C

35   case 'c':   // or lowercase c

36   ++cCount;

37   break;

38   

39   case 'D':   // grade is uppercase D

40   case 'd':  // or lowercase d

41 ++dCount;

42   break;

43   

44   case 'F':  // grade is uppercase F

45   case 'f':   // or lowercase f

46 ++fCount;

47   break;

48   

49 default:    // processes all other characters

50   Console.WriteLine( 

51   "Incorrect letter grade entered." +

52   "\nGrade not added to totals." );

53   break;

54   

55   } // end switch

56   

57   } // end for

58   

59   Console.WriteLine( 

60 "\nTotals for each letter grade are:\nA: {0}" +

61   "\nB: {1}\nC: {2}\nD: {3}\nF: {4}", aCount, bCount,

62   cCount, dCount, fCount );

63   

64   } // end method Main

65   

66   } // end class SwitchTest

Cả hai trường hợp đều cộng 1 vào cCount

Nếu grade bằng D 

hay d thêm 1 vào

dCount

thêm 1 vào fCount Nếu grade bằng F hay f 

Nếu không có trường hợp nào bằng 

giá trị của grade thì chạy trường 

hợp default

Hiển thị kết quả



Enter a letter grade: a

Enter a letter grade: A

Enter a letter grade: c

Enter a letter grade: F

Enter a letter grade: z

Incorrect letter grade entered.

Grade not added to totals.

Enter a letter grade: D

Enter a letter grade: d

Enter a letter grade: B

Enter a letter grade: a

Enter a letter grade: C

Totals for each letter grade are:

A: 3

B: 1

C: 2

D: 2

F: 1

Kết quả chạy chương trình SwitchTest.cs



break;

case: a case a action(s)
true

false

.

.

.

break;

case b action(s) break;

false

false

case: z case z action(s) break;

default action(s)

true

true

case: b

Sơ đồ khối minh hoạ cấu trúc đa lựa chọn switch



3.8.   Cấu trúc lặp while

 Cấu trúc lặp

 Lặp đi lặp lại một hành động

 Còn tiếp tục lặp khi câu lệnh điều kiện là đúng

 Kết thúc khi câu lệnh điều kiện sai

 Chứa một dòng hoặc một khối các dòng lệnh

 Điều kiện phải biến đổi

 Vòng lặp vô hạn



true

false

Product = 2 * productProduct <= 1000

3.8.   Cấu trúc lặp while

Sơ đồ khối cấu trúc lặp while



ví dụ tổng hợp cấu trúc lặp if,if/else và while

Khởi tạo số người đỗ ( passes) bằng 0

Khởi tạo số người trượt ( failures) bằng 0

Khởi tạo student là 1

Khi số sinh viên nhỏ hơn hoặc bằng 10 

Nhập kết quả bài kiểm tra tiếp

If  sinh viên đỗ

Thêm 1 vào passes

Else

Thêm 1 vào failures

Thêm 1 vào biến đếm student 

In số sinh viên đỗ passes

In số sinh viên trượt failures

Nếu hơn 8 sinh viên đỗ 

In “Tăng học phí”

Giả mã cho bài toán 
kết quả kiểm tra



1    // Analysis.cs

2    // Analysis of Examination Results.

3    

4    using System;

5    

6    class Analysis

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   int passes = 0,           // number of passes

11 failures = 0,      // number of failures

12   student = 1,         // student counter

13   result;            // one exam result

14   

15   // process 10 students; counter-controlled loop

16 while ( student <= 10 ) 

17   {

18   Console.Write( "Enter result (1=pass, 2=fail): " );

19   result = Int32.Parse( Console.ReadLine() );

20   

21 if ( result == 1 )

22 passes = passes + 1;

23   

24   else

25 failures = failures + 1;

26   

27 student = student + 1;

28   }

29

Vòng lặp while lặp 10 lần

Câu lệnh if được lồng vào để xác 

định xem nên thêm vào biến đếm 

nào

Nếu người dùng 

nhập 1,thêm 1 vào

passes

Nếu người dùng nhập 2,thêm 1 vào failures

Tiếp tục đếm tổng số sinh viên

Khởi tạo passes và failures bằng 0. 

Thiết lập biến đếm student  1

Analysis.cs



30   // termination phase

31   Console.WriteLine();

32 Console.WriteLine( "Passed: " + passes );

33   Console.WriteLine( "Failed: " + failures );

34   

35   if ( passes > 8 )

36 Console.WriteLine( "Raise Tuition\n" );

37   

38   } // end of method Main

39   

40   } // end of class Analysis

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Passed: 9

Failed: 1

Raise Tuition

Hiển thị kết quả cho người sử dụng

Nếu tổng số passes lớn hơn 8 cũng báo 

để tăng thêm học phí

Analysis.cs



Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 2

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Passed: 5

Failed: 5 

output



3.9.   Cấu trúc lặp for

 Cấu trúc lặp for

 Cú pháp: for (Expression1, Expression2, Expression3)

 Expression1 = Tên biến điều khiển

 Có thể bao gồm nhiều biến

 Expression2 = Điều kiện tiếp tục lặp 

 Expression3 = Tăng/giảm

 Nếu Expression1 có vài biến, Expression3 cũng phải có số 
biến tương ứng

 ++counter và counter++ có giá trị như nhau

 Không gian biến

 Expression1 chỉ dùng trong thân vòng lặp for

 Khi vòng lặp kết thúc,biến hết hiệu lực



for ( int counter = 1; counter <= 5; counter++ )

Giá trị bắt đầu của biến điều khiển Tăng biến điều khiển

tên biến điều khiển Giá trị cuối của biến điều khiểntừ khoá for

Điều kiện tiếp tục lặp

3.9.   Cấu trúc lặp for



counter++

Thiết lập giá trị 

đầu cho biến 

điều khiển

Kiểm tra biến 

điều khiển đã 

đạt giá trị 

cuối chưa

counter <= 10
Console.WriteLine

( counter * 10 );

true

false

int counter = 1

thân vòng lặp

(có thể là nhiều 

câu lệnh)

tăng biến 

điều khiển

Sơ đồ khối cấu trúc lặp for

3.9.   Cấu trúc lặp for



1    // ForCounter.cs

2    // Counter-controlled repetition with the for structure.

3    

4    using System;

5    

6    class ForCounter

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   // initialization, repetition condition and incrementing

11   // are all included in the for structure

12 for ( int counter = 1; counter <= 5; counter++ )

13   Console.WriteLine( counter );

14   }

15   }

1

2

3

4

5

Giá trị counter được khởi 

tạo tại đây,bằng 1.Vòng lặp tiếp tục cho tới khi 

counter lớn hơn 5(dừng lại khi 

nó bằng 6)Tăng counter (thêm 1)

ForCounter.cs



ví dụ với cấu trúc lặp for

 Tăng/giảm

 Khi tăng

 Thường dùng < hay <= 

 Khi giảm

 Thường dùng > hay >=

 Hộp thông báo

 các nút

 OK

 OKCancel

 YesNo

 AbortRetryIgnore

 YesNoCancel

 RetryCancel



 Hộp thông báo

 Biểu tượng

 Exclamation

 Question

 Error

 Information

 Định dạng

 (biến : định dang)

 Bảng mã định dạng 

ví dụ với cấu trúc lặp for



Sum.cs

Output

1    // Fig. 5.5: Sum.cs

2    // Summation with the for structure.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class Sum

8    {

9    static void Main( string[] args ) 

10   {

11   int sum = 0;

12   

13 for ( int number = 2; number <= 100; number += 2 )

14   sum += number;

15   

16 MessageBox.Show( "The sum is " + sum, 

17 "Sum Even Integers from 2 to 100",

18 MessageBoxButtons.OK,

19 MessageBoxIcon.Information );

20   

21   } // end method Main

22   

23   } // end class Sum

đối số 4: 

MessageBox 

Icon (Không 

bắt buộc)

đối số 3: OK 

dialog button. 

(không bắt buộc)

Đối số 2: Thanh 

tiêu đề(Không bắt 

buộc)

đối sô 1:Thông 

điệp hiển thị

Hiển thị message box với nút OK

message box chứa biểu 

tượng thông tin

Biến đếm bắt đầu bằng 2

Nếu number lớn hơn 

100 thì ngừng lặp

Mỗi lần bắt đầu lặp,tăng number lên 2

Chú thích của message boxThanh tiêu đề của message box



MessageBox Ic ons b iểu 

tượng  

Mô tả  

MessageBoxIcon.Exclamation 

 

Hiển thị hội thoại với dấu chấm 

cảm.Thường dùng để cảnh báo 

người dùng về khả năng lỗi 

MessageBoxIcon.Information 

 

Hiển thị thông tin cho người 

dùng 

 

MessageBoxIcon.Question 

 

Hộpthoại với dấu hỏi,thường 

dùng để hỏi người dùng điều gì 

đó. 

MessageBoxIcon.Error 

 

Hộp thoại với dấu x trong vòng 

đỏ.Cảnh báo lỗi hoặc một thông 

điệp quan trọng 

 Bả ng Ic ons c ho message d ia logs. 

 



Messa g eBox Buttons Mô tả  

MessageBoxButton.OK Hộp thoại chứa nút OK  

MessageBoxButton.OKCancel Hộp thoại chứa nút OK và Cancel. Cảnh báo người dùng 
về điều kiện nào đó và cho phép tiếp tục hay hoãn hành 

động  

MessageBoxButton.YesNo Hộp thoại chứa nút Yes và No .Dùng khi hỏi người sử dụng  

MessageBoxButton.YesNoCancel Hộp thoại chứa các nút Yes, No và Cancel .Dùng khi cần 
hỏi người dùng nhưng vẫn cho phép huỷ bỏ một hành động. 

MessageBoxButton.RetryCancel Hộp thoại chứa các nút Retry v à Cancel .Thường báo với 
người dùng về một hoạt động thất bại và cho phép thử lại 

hay thoát. 

MessageBoxButton.AbortRetryIgnore Hộp thoại chứa các nút Abort, Retry và Ignore .Thường 
báo cho người dùng một chuỗi hoạt động thất bại và cho 

phép bãi bỏ,thử lại các hoạt động thất bại hay mặc kệ chúng 
và tiếp tục. 

 Nút c ho hộp thoại message . 

 



Forma t Cod e Mô tả  

C hoặc c Định dạng xâu dạng tiền tệ.Bắt đầu số với số biểu tượng tiền tệ thích hợp($ ở US). 

Phân biệt các chữ số với các ký hiệu ngăn cách thích hợp  (dấu phảy- US) và mặc 
định 2 chữ số thập phân sau dấu phảy  

D hoặc d Định dạng xâu dạng thập phân.Hiển thị số nguyên  

N hoặc n Định dạng xâu với dấu phảy và 2 chữ số thập phân. 

E hoặc e Định dạng xâu dùng ký hiệu khoa học với mặc định là 6 chữ số ở phần thập phân   

F hoặc f Định dạng xâu với số vị trí cố định sau dấu phảy (mặc định là 2). 

G hoặc g Thông thường hay E hoặc F. 

X hoặc x Định dạng xâu theo hệ 16 

               mã  định dạng string . 

 



3.10.  Cấu trúc lặp do/while

 Vòng lặp while so với vòng lặp do/while

 Dùng vòng lặp while

 Kiểm tra điều kiện

 Thực hiện hành động

 Vòng lặp có thể không bỏ qua hoàn toàn

 Dùng vòng lặp do/while

 Thực hiện hành động

 sau đó vòng lặp kiểm tra điều kiện 

 Vòng lặp phải chạy ít nhất một lần

 Luôn dùng dấu ngoặc ({) để tránh nhầm lẫn 



Đúng

Sai

Hành động

Điều kiện

3.10.  Cấu trúc lặp do/while



1    // DoWhileLoop.cs

2    // The do/while repetition structure.

3    

4    using System;

5    

6    class DoWhileLoop

7    {

8    static void Main( string[] args )

9    {

10 int counter = 1;

11   

12   do

13   {

14 Console.WriteLine( counter );

15 counter++;

16 } while ( counter <= 5 );

17   

18   } // end method Main

19   

20   } // end class DoWhileLoop

1

2

3

4

5

counter được khởi tạo bằng 1

Những hành động này được thực hiện ít nhất 1 lần

counter còn nhỏ hơn 6 thì còn lặpTăng 1

DoWhileLoop.cs



3.11.  Lệnh break và continue

 Cách dùng 

 Dùng để biến đổi dòng điều khiển 

 Lệnh break

 Dùng để thoát sớm khỏi vòng lặp 

 Lệnh continue

 Dùng để bỏ qua phần còn lại của câu lệnh và bắt đầu vòng 

lặp bằng lệnh đầu tiênt rong vòng 

 Chương trình có thể hoàn thiện mà không cần dùng chúng 



Ví dụ breaktest.cs

output



1    // BreakTest.cs

2    // Using the break statement in a for structure.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class BreakTest

8    {

9    static void Main( string[] args ) 

10   {

11   string output = "";

12   int count;

13   

14 for ( count = 1; count <= 10; count++ )

15   {

16   if ( count == 5 )

17 break;           // skip remaining code in loop 

18   // if count == 5

19   

20   output += count + " ";

21   

22   } // end for loop

23   

24 output += "\nBroke out of loop at count = " + count;

25   

26 MessageBox.Show( output, "Demonstrating the break statement",

27   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

28   

29   } // end method Main

30   

31   } // end class BreakTest

Hiển thị hộp thoại có tiêy đề 

“demonstrating the break 

statement,” nút OK và biểu 

tượng information 

Vòng lặp từ 1 đến 10,mỗi 

lần tăng 1 

Nếu count = 5 thoát khỏi vòng 

lặp
Hiển thị giá trị cuối nhất của 

counter trước khi thoát 

BreakTest.cs



ví dụ ContinueTest.cs

output



1    // ContinueTest.cs

2    // Using the continue statement in a for structure.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class ContinueTest

8    {

9    static void Main( string[] args ) 

10   {

11   string output = "";

12   

13 for ( int count = 1; count <= 10; count++ )

14   {

15 if ( count == 5 )

16   continue;      // skip remaining code in loop

17   // only if count == 5

18   

19   output += count + " ";

20   }

21   

22   output += "\nUsed continue to skip printing 5";

23   

24 MessageBox.Show( output, "Using the continue statement",

25   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

26   

27   } // end method Main

28   

29   } // end class ContinueTest

Vòng lặp từ 1 đến 

10,mỗi lần tăng 1

Nếu count = 5 tiếp tục lặp làm chương 

trình bỏ qua phần còn lại của vòng lặp 

Tạo message box hiển thị đầu ra có tiêu 

đề “using the continue statement,” nút

OK, và biểu tượng information .

ContinueTest.cs



3.12.1. Toán tử Logic và Toán tử điều kiện

 Các toán tử

 Logic AND (&)

 Điều kiện AND (&&)

 Logic OR (|)

 Điều kiện OR (||)

 Logic loại trừ OR or XOR (^)

 Logic NOT (!)

 Có thể tránh không dùng nếu muốn bằng cách dùng các toán tử điều kiện 

khác 

 Dùng để thêm nhiều điều kiện vào một câu lệnh 



exp ression1 exp ression2 exp ression1 && 

exp ression2 
false false false 

false true false 

true false false 

true true true 

 Bả ng sự thậ t cho toá n tử && (log ic a l AND)  

 

 

exp ression1 exp ression2 exp ression1 || 

exp ression2 
false false false 

false true true 

true false true 

true true true 

 Bảng  sự thậ t c ho toá n tử  || (log ic a l OR) . 

 



Biểu thức  1 Biểu thức  2 Biểu thức 1 ^ Biểu thức  2 

false false false 

false true true 

true false true 

true true false 

          Bảng  sự thậ t c ho toá n tử OR (^) . 

 

 

exp ression !exp ression 

false true 

True false 

 Bả ng sự thậ t cho toá n tử ! (log ic a l NOT). 

 



1    // LogicalOperators.cs

2    // Demonstrating the logical operators.

3    using System;

4    

5    class LogicalOperators

6    {

7    // main entry point for application

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   // testing the conditional AND operator (&&)

11 Console.WriteLine( "Conditional AND (&&)" +

12   "\nfalse && false: " + ( false && false ) +

13   "\nfalse && true:  " + ( false && true ) +

14   "\ntrue && false:  " + ( true && false ) +

15 "\ntrue && true:   " + ( true && true ) );

16   

17   // testing the conditional OR operator (||)

18 Console.WriteLine( "\n\nConditional OR (||)" +

19 "\nfalse || false: " + ( false || false ) +

20   "\nfalse || true:  " + ( false || true ) +

21   "\ntrue || false:  " + ( true || false ) +

22   "\ntrue || true:   " + ( true || true ) );

23   

24   // testing the logical AND operator (&)

25 Console.WriteLine( "\n\nLogical AND (&)" +

26   "\nfalse & false: " + ( false & false ) +

27   "\nfalse & true:  " + ( false & true ) +

28   "\ntrue & false:  " + ( true & false ) +

29 "\ntrue & true:   " + ( true & true ) );

30   

Chỉ đúng nếu cả hai đầu vào đều đúng

Chỉ sai nếu cả hai đầu vào đều sai

Kết quả chỉ đúng nếu cả 2 đều đúng

Bảng sự thật đầu ra cho toán tử 

điều kiện AND  (&&)

Bảng sự thật đầu ra cho 

toán tử điều kiện  OR  (||)

Bảng sự thật đầu ra cho 

toán tử logic AND  (&)

LogicalOperators.cs



31   // testing the logical OR operator (|)

32 Console.WriteLine( "\n\nLogical OR (|)" +

33   "\nfalse | false: " + ( false | false ) +

34 "\nfalse | true:  " + ( false | true ) +

35   "\ntrue | false:  " + ( true | false ) +

36   "\ntrue | true:   " + ( true | true ) );

37   

38   // testing the logical exclusive OR operator (^)

39 Console.WriteLine( "\n\nLogical exclusive OR (^)" +

40 "\nfalse ^ false: " + ( false ^ false ) +

41   "\nfalse ^ true:  " + ( false ^ true ) +

42   "\ntrue ^ false:  " + ( true ^ false ) +

43   "\ntrue ^ true:   " + ( true ^ true ) );

44   

45   // testing the logical NOT operator (!)

46 Console.WriteLine( "\n\nLogical NOT (!)" +

47   "\n!false: " + ( !false ) +

48 "\n!true:  " + ( !true ) );

49   }

50   }

Conditional AND (&&)

false && false: False

false && true:  False

true && false:  False

true && true:   True

Conditional OR (||)

false || false: False

false || true:  True

true || false:  True

true || true:   True

Trả lại kết quả ngược với đầu vào

Sai khi hai điều kiện giống 

nhau 

Kết quả đúng nếu một điều kiện đúng

Bảng sự thật đầu ra cho 

toán tử logic OR  (||)

Bảng sự thật đầu ra cho 

toán tử logical exclusive 

OR  (||)

Bảng sự thật đầu ra cho 

toán tử logical NOT (!)



Logical AND (&)

false & false: False

false & true:  False

true & false:  False

true & true:   True

Logical OR (|)

false | false: False

false | true:  True

true | false:  True

true | true:   True

Logical exclusive OR (^)

false ^ false: False

false ^ true:  True

true ^ false:  True

true ^ true:   False

Logical NOT (!)

!false: True

!true:  False



3.12.2. Toán tử gán (Assignment Operators)

 Toán tử gán

 Có thể rút gọn code

 x += 2 cũng chính là x = x + 2

 Có thể làm với tất cả các toán tử toán học 

 ++, -=, *=, /=, và %=

Toá n tử gá n Biểu thức  ví d ụ Giả i thích  Gá n 

Giả thiết: int c = 3, 
d = 5, e = 4, f = 

6, g = 12; 

   

+= c += 7 c = c + 7 10 vào c 

-= d -= 4 d = d - 4 1 vào d 

*= e *= 5  e = e * 5 20 vào e 

/= f /= 3 f = f / 3 2 vào f 

%= g %= 9 g = g % 9 3 vào g 

        Các  toán tử gán số  học  

 



3.12.3. Toán tử tăng và giảm

(Increment and Decrement Operators)

 Toán tử tăng

 Dùng để thêm 1 vào biến

 x++

 Tương đương với x = x + 1

 Toán tử giảm

 Dùng để giảm biến đi 1 

 y--

 Tăng trước và tăng sau

 x++ or x--

 Thực hiện lệnh sau đó mới cộng hoặc trừ giá trị đi 1

 ++x or --x

 Cộng hoặc trừ giá trị trước rồi thực hiện lệnh sau. 



Toán tử Tên gọi Ví d ụ đơn g iản Giả i thích  

++ Tăng trước ++a  Tăng a lên 1,sau đó dùng giá trị mới của a 

trong biểu thức chứa a. 

++ Tăng sau a++ Dùng giá trị hiện thời của a trong biểu thức 

chứa a, sau đó tăng a lên 1. 

-- Giảm trước --b  Giảm b đi 1, sau đó dùng giá trị mới của b 

trong biểu thức chứa b . 

-- Giảm sau b-- Dùng giá trị hiện thời của b trong biểu thức 

chứa a, sau đó giảm b đi 1. 

                        Toán tử tăng và g iảm . 

 

3.12.3. Toán tử tăng và giảm



Increment.cs

Program Output

1    //  Increment.cs

2    // Preincrementing and postincrementing

3    

4    using System;

5    

6    class Increment

7    {

8    static void Main(string[] args)

9    {         

10   int c;

11   

12   c = 5;

13   Console.WriteLine( c );   // print 5

14   Console.WriteLine( c++ ); // print 5 then postincrement

15   Console.WriteLine( c );   // print 6

16   

17   Console.WriteLine();      // skip a line

18   

19   c = 5;

20   Console.WriteLine( c );  // print 5

21   Console.WriteLine( ++c ); // preincrement then print 6

22   Console.WriteLine( c );  // print 6

23   

24   } // end of method Main

25   

26   } // end of class Increment

5

5

6

5

6

6

Khai báo biến c

cho c=5

Hiển thị c (5)

Hiển thị c (5) sau đó thêm 1

Hiển thị c (6)

Hiển thị c (6)

Cộng 1 và hiển thị c (6)

Hiển thị c (5)

Cho c bằng 5



Toá n tử Assoc ia tivity Loạ i 

() 

++ -- 

left to right 
right to left 

parentheses 
unary postfix 

++ -- +  - (type) right to left unary prefix 

*  /  % left to right multiplicative 

+  - left to right additive 

<  <= >  >= left to right relational 

== != left to right equality 

?: right to left conditional 

=  += -= *= /= %= right to left assignment 

 



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

 Tính kế thừa (Inheritance)

 Lớp cơ bản

 Là lớp mà các lớp khác sẽ kế thừa nó 

 Lớp dẫn xuất

 Là lớp kế thừa từ lớp khác 

 Một lớp có thể kế thừa của lớp khác: 

 Thuộc tính (dữ liệu)

 Cư xử (phương thức)

 Tránh phải viết lại code



Mã nguồn chương trình 

3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application



Mã tự sinh của Window khi khai triển ra 

3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

IDE sinh ra mã cho welcomeLabel.

Click để 

xem kiểu 

design 

Click vào đây 

để xem code

Thuộc tính khởi tạo 

cho WelcomeLabel



Dùng cửa sổ Properties để thiết lập giá trị thuộc tính 

Text property

3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

Windows Form Designer tạo code theo giá trị thuộc tính mới



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

Thay đổi thuộc tính trong phần soạn thảo xem code

Text property



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

Ảnh hưởng của thuộc tính Text mới trong chế độ design

Text property value



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

Phương thức ASimpleProgram_Load.

ASimpleProgram_Loadmethod



3.13. Giới thiệu lập trình ứng dụng 

Windows Application

Thay đổi một giá trị thuộc tính khi chạy



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

 Các cấu trúc điều khiển

 Chỉ có một đầu vào

 Duy nhất một đầu ra

 Lập trình thành từng khối 

 Cho phép lồng

 Làm code rõ ràng và dễ hiểu hơn 

 Không có các cấu trúc chồng lên nhau

 Từ khoá goto



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

 3 dạng điều khiển cần thiết

 Có nhiều cách để thực hiện các dạng điều khiển này

 Tuần tự (chỉ có 1 cách)

 Lập trình theo đường thẳng

 Lựa chọn (3 cách)

 if (lựa chọn đơn)

 if/else (lựa chọn kép)

 switch (đa lựa chọn)

 Lặp (4 cách)

 while

 do/while

 for

 foreach



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

 

Operators Assoc ia tivity Type 

()  

++ -- 

left to right 

right to left 

parentheses 

unary postfix 

++  --  +  -  !  (type) right to left unary prefix 

*  /  % left to right multiplicative 

+  - left to right additive 

<  <= >  >= left to right relational 

== != left to right equality 

& left to right logical AND 

^ left to right logical exclusive OR 

| left to right logical inclusive OR 

&& left to right conditional AND 

|| left to right conditional OR 

?: right to left conditional 

=  += -= *= /= %= right to left assignment 

Fig. 5.21 Prec edenc e and  assoc ia tivity of the opera tors d isc ussed  so fa r. 

 



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Tuần tự

.

.

Hình 3.14.1



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

T

F

if structure 

(single selection)

else/if structure 

(double selection)
TF

switch structure 

(multiple selections)

.

.

break

break

break

break

T

T

T

F

F

F

.

Hình 3.14.2



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

T

F

while structure

T

F

do/while structure
F

T

for structure/foreach structure

Hình 3.14.3



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Luậ t c ấu tạo  c ác  c hương trình c ấu trúc  

1) Bắt đầu với “sơ đồ khối đơn giản nhất”  

2) Bất kỳ hình chữ nhật (hành động) nào cũng có thể thay thế bằng chuỗi hai hình 

chữ nhật (hai hành động) . 

3) Bất kỳ hình chữ nhật nào (hành động) có thể được thay thế bởi cấu trúc điều 

khiển bất kỳ (chuỗi, if, if/else, switch, while, do/while, for hay 

foreach). 

4) Luật 2 và 3 được áp dụng tuỳ thích theo bất cứ trật tự nào  

 

Hình 3.14.4



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Hình 3.14.5 Sơ đồ khối đơn giản nhất



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

.

.

.

Luật 2 Luật 2 Luật 2

Hình 3.14.6  Áp dụng luật 2 liên tục đối với 3.14.5



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Rule 3

Rule 3Rule 3

Hình 3.14.7 :áp dụng luật 3 với 3.14.5



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Hình 3.14.8 tacked, nested and overlapped building blocks.

Stacked building blocks

Overlapping building blocks 

(illegal in structured programs)

Nested building blocks



3.14. Tổng kết về các cấu trúc điều khiển

Hình 3.14.9 Sơ đồ khối không cấu trúc



Chương 4. Phương thức (Method)

Outline 4.1  Phương thức – Methods

4.1.1. Module trong C#

4.1.2. Định nghĩa phương thức 

4.1.3. Tại sao sử dụng phương thức

4.1.4. Ví dụ về các phương thức của lớp Math

4.2        Chuyển đổi đối số

4.2.1. Chuyển đổi tường minh

4.2.2. Chuyển đổi không tường minh

4.3  C# Namespaces

4.4  Tham trị và tham biến

4.5  Truyền theo tham trị và tham biến 

4.6. Phạm vi

4.7  Đệ quy

4.7.1. Đệ quy

4.7.2. So sánh đệ quy và vòng lặp

4.8  Phương thức nạp chồng (Method Overloading)



4.1.1. Module trong C#

 Modules 

 Lớp

 Các phương thức

 Dùng các lớp hay phương thức chỉ cần biết chúng làm được gì 

chứ không cần biết chúng làm thế nào

 Lớp thư viện Framwork .NET (FCL)

 Tăng khả năng sử dụng lại 

 Console-Giao tiếp bàn phím và màn hình

 MessageBox- Hộp thoại



Ta minh hoạ bằng sơ đồ:

Ông chủ

Công 

nhân 1

Công 

nhân 2

Công 

nhân 3

Công 

nhân 4

Công 

nhân 5

4.1.1. Module trong C#



4.1.2. Định nghĩa phương thức

 viết một phương thức

 Phần đầu

 ReturnType Properties Name( Param1, Param2, … )

 Thân

 Chứa mã của phương thức 

 Chứa giá trị trả về nếu cần thiết

 Được dùng ở một nơi khác trong chương trình

 bỏ dấu () nếu cần thiết

 Tất cả các phương thức phải được định nghĩa trong lớp



4.1.3. Tại sao sử dụng phương thức

 Thực hiện chính sách "chia để trị".

 Có thể được sử dụng lại

Dùng các lớp và phương thức để xây dựng các đối tượng mới.

 Giảm việc lặp lại

Phương thức có thể được gọi từ bất kỳ chỗ nào của chương trình.



4.1.4. Ví dụ về các phương thức của lớp Math

 Lớp phương thức Math

 Cho phép ta sử dụng các phép toán chung.

 Cách thức dùng

 ClassName.MethodName( argument1, arument2, … )

 Hằng số

 Math.PI = 3.1415926535…

 Math.E = 2.7182818285…



Phương thức  Mô tả  Ví d ụ 
Abs( x ) Trị tuyệt đối của  x  Abs( 23.7 ) is 23.7 

Abs( 0 ) is 0 

Abs( -23.7 ) is 23.7 

Ceiling( x ) Làm tròn  x tới số tự nhiên nhỏ nhất 

không nhỏ hơn x 

Ceiling( 9.2 ) is 10.0 

Ceiling( -9.8 ) is -9.0 

Cos( x ) cosine lượng giác của  x 

(x đo bằng radians) 

Cos( 0.0 ) là 1.0 

Exp( x ) e mũ x Exp( 1.0 ) xấp xỉ 2.7182818284590451 

Exp( 2.0 ) xấp xỉ  
7.3890560989306504 

Floor( x ) Làm tròn x tới số nguyên lớn nhất 

không vượt quá x 

Floor( 9.2 ) is 9.0 

Floor( -9.8 ) is -10.0 

Log( x ) logarit tự nhiên của x (cơ số e) Log( 2.7182818284590451 ) 

is approximately 1.0 
Log( 7.3890560989306504 )  

is approximately 2.0 

Max( x, y ) Giá trị lớn nhất giữa  x và y  

(also has versions for float, int and 

long values) 

Max( 2.3, 12.7 ) is 12.7 

Max( -2.3, -12.7 ) is -2.3 

Min( x, y ) giá trị nhỏ nhất của x và y  

(also has versions for float, int and 

long values) 

Min( 2.3, 12.7 ) is 2.3 

Min( -2.3, -12.7 ) is -12.7 

Pow( x, y ) x mũ y (xy) Pow( 2.0, 7.0 ) is 128.0 

Pow( 9.0, .5 ) is 3.0 

Sin( x ) sin lượng giác của  x  

(x đo bằng radians) 

Sin( 0.0 ) is 0.0 

Sqrt( x ) Căn bậc hai của  x Sqrt( 900.0 ) is 30.0 

Sqrt( 9.0 ) is 3.0 

Tan( x )  tang của x  

(x đo bằng radians) 
Tan( 0.0 ) is 0.0 

Hình 4.1.4 Cá c  p hương thức  ha y d ùng trong lớp   Math . 

 



1 // Fig. 6.3: SquareInt.cs

2 // A programmer-defined Square method.

3

4 using System;               // includes basic data types

5 using System.Drawing;        // for graphics capabilities

6 using System.Collections;    // for complex data structures

7 using System.ComponentModel; // controls component behavior

8 using System.Windows.Forms;  // for GUI development

9 using System.Data;          // for reading outside data

10

11 // form used to display results of squaring 10 numbers

12 public class SquareIntegers : System.Windows.Forms.Form

13 {

14 private System.ComponentModel.Container components = null;

15

16 // label containing results

17 private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

18

19 public SquareIntegers()

20 {

21 // Required for Windows Form Designer support

22 InitializeComponent();

23

24 int result; // store result of call to method Square

25

Khai báo lớp SquareInteger.  Nó nằm trong 
System.Windows.Forms.Form

Bắt đầu định nghĩa các phương thức 

của SquareIntegers

Đây là một biến số của phương thức, nó chỉ 

được sử dụng trong phương thức.



26 // loop 10 times

27 for ( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )

28 {

29 // calculate square of counter and store in result

30 result = Square( counter );

31

32 // append result to output string

33 outputLabel.Text += "The square of " + counter + 

34 " is " + result + "\n";

35 }

36

37 } // end SquareIntegers

38

39 // Clean up any resources being used.

40 protected override void Dispose( bool disposing )

41 {

42 // Visual Studio .NET-generated code for method Dispose

43 }

44

45 // Required method for Designer support

46 private void InitializeComponent()

47 {

48 // Visual Studio .NET generated code

49 // for method InitializeComponent

50 }

51

Thân hàm chính trong 

phương thức 

SquareIntegers

Gọi phương thức  Square method.  



52 // The main entry point for the application.

53 [STAThread]

54 static void Main() 

55 {

56 Application.Run( new SquareIntegers() );

57 }

58

59 // Square method definition

60 int Square( int y )

61 {

62 return y * y; // return square of y

63

64 } // end method Square

65   

66 } // end of class SquareIntegers

Phương thức Square. Một biến 

nguyên vào và ra.

Phương thức trả lại bình phương của 

biến nguyên



1 // Fig. 6.4: MaximumValue.cs

2 // Finding the maximum of three doubles.

3

4 using System;

5

6 class MaximumValue

7 {

8 // main entry point for application

9 static void Main( string[] args )

10 {

11 // obtain user input and convert to double

12 Console.Write( "Enter first floating-point value: " );

13 double number1 = Double.Parse( Console.ReadLine() );

14

15 Console.Write( "Enter second floating-point value: " );

16 double number2 = Double.Parse( Console.ReadLine() );

17

18 Console.Write( "Enter third floating-point value: " );

19 double number3 = Double.Parse( Console.ReadLine() );

20

21 // call method Maximum to determine largest value

22 double max = Maximum( number1, number2, number3 );

23

24 // display maximum value

25 Console.WriteLine("\nmaximum is: " + max );

26

27 } // end method Main

Chương trình

nhập 3 số

Ba biến nguyên làm đầu vào cho 

phương thức Maximum.



28

29 // Maximum method uses method Math.Max to help determine

30 // the maximum value

31 static double Maximum( double x, double y, double z )

32 {

33 return Math.Max( x, Math.Max( y, z ) );

34

35 } // end method Maximum

36

37 } // end class MaximumValue

Phương thức Maximum có 3 biến nguyên 

vào và trả lại giá trị lớn nhất của chúng.

Math.Max dùng phương thức Max trong 

lớp Math. Dấu . dùng để gọi phương thức.

Enter first floating-point value: 37.3

Enter second floating-point value: 99.32

Enter third floating-point value: 27.1928

maximum is: 99.32



4.2        Chuyển đổi đối số

 4.2.1.Chuyển đổi tường minh

 Đối tượng được chuyển đổi trực tiếp đến một dạng theo yêu cầu

 Chỉ được thực hiện khi chương trình dịch biết không có dữ liệu bị mất

 4.2.2.Chuyển đổi không tường minh

 Đối tượng được chuyển đổi bằng tay

 Được yêu cầu khi có mất mát dữ liệu.

 Mở rộng

 Tạo một đối tượng của lớp dẫn xuất và phức tạp hơn 

 Thu hẹp

 Tạo đối tượng của lớp cơ sở và dẫn đến mất dữ liệu 



BẢNG THĂNG CẤP BIẾN:

Type Can be Conv erted to Type(s) 

bool object 

byte decimal, double, float, int, uint, long, ulong, object, short or ushort 

sbyte decimal, double, float, int, long, object or short 

char decimal, double, float, int, uint, long, ulong, object or ushort 

decimal object 

double object 

float double or object 

int decimal, double, float, long or object 

uint decimal, double, float, long, ulong, or object 

long decimal, double, float or object 

ulong decimal, double, float or object 

object None 

short decimal, double, float, int, long or object 

ushort decimal, double, float, int, uint, long, ulong or object 

string object 

Fig. 6.5 Allowed implicit conversions. 



4.3  C# Namespaces

 Namespace

 Một nhóm các lớp có liên quan đến nhau và phương thức của 

chúng

 FCL được tạo thành từ các namespaces

 Namespaces được lưu trong các file .dll gọi là  assemblies

 Danh sách các Namespace của .Net framwork được giới thiệu

trong hình 4.3 

 Tất cả các lớp trong C# được cho trong thư viện của các

Namespace

 Có từ khoá là using



Namespac e Mô tả  

System Chứa các loại lớp và kiểu dữ liệu cần thiết (như int, 

double, char, v.v.).Được tham chiếu tới trong mọi chương 

trình C# . 

System.Data Gồm các lớp tạo nên ADO .NET, dùng để truy cập và thao 
tác trên cơ sở dữ liệu  

System.Drawing Chứa các lớp để vẽ và dùng đồ hoạ. 

System.IO Chứa các lớp  vào ra dữ liệu,nhất là với files  

System.Threading Gồm các lớp đa tiến trình dùng để chạy song song các phần 
của một chương trình. 

System.Windows.Forms Gồm các lớp tạo giao diện. 

System.Xml Chứa các lớp xử lý dữ liệu XML . 

Hình 4.3 Namespaces trong Framework Class Lib ra ry. 

4.3  C# Namespaces



4.4  Tham trị và tham biến

 Tham trị

 Gồm các dữ liệu có dạng xác định 

 Người lập trình tạo ra

 struct

 enum

 Tham biến

 Chứa địa chỉ của điểm trỏ tới các dữ liệu

 Lập trình viên tạo ra 

 Lớp

 Giao diện 

 Hàm uỷ quyền



4.5.Truyền theo tham trị và tham biến

 Truyền theo tham trị

 Gửi tới phương thức một bản copy của đối tượng 

 Luôn trả lại giá trị. 

 Khởi tạo một giá trị mặc định 

 Truyền theo tham biến

 Gửi tới phương thức điểm quy chiếu thật sự của đối tượng 

 Do đó biến có thể bị thay đổi trong chương trình 

 Hàm trả lại luôn ở dạng tham chiếu 

 Từ khoá ref định nghĩa một tham chiếu

 Từ khoá out gọi tới một phương thức khi nó chưa khởi tạo giá trị

ban đầu



1 // Fig. 6.8: RefOutTest.cs

2 // Demonstrating ref and out parameters.

3

4 using System;

5 using System.Windows.Forms;

6

7 class RefOutTest

8 {

9 // x is passed as a ref int (original value will change)

10 static void SquareRef( ref int x )

11 {

12 x = x * x;

13 }

14

15 // original value can be changed and initialized

16 static void SquareOut( out int x )

17 {

18 x = 6;

19 x = x * x;

20 }

21

22 // x is passed by value (original value not changed)

23 static void Square( int x )

24 {

25 x = x * x;

26 }

27

28 static void Main( string[] args )

29 {

30 // create a new integer value, set it to 5

31 int y = 5;

32 int z;   // declare z, but do not initialize it

33

Khai báo biến số tham chiếu giá trị của 

nó thay đổi đến khi hết chương trình.

Khi khai báo là void thì không cần 

giá trị trả lại.



34 // display original values of y and z

35 string output1 = "The value of y begins as "

36 + y + ", z begins uninitialized.\n\n\n";

37

38 // values of y and z are passed by value

39 RefOutTest.SquareRef( ref y );

40 RefOutTest.SquareOut( out z );

41   

42 // display values of y and z after modified by methods

43 // SquareRef and SquareOut

44 string output2 = "After calling SquareRef with y as an " +

45 "argument and SquareOut with z as an argument,\n" +

46 "the values of y and z are:\n\n" + 

47 "y: " + y + "\nz: " + z + "\n\n\n";

48   

49 // values of y and z are passed by value

50 RefOutTest.Square( y );

51 RefOutTest.Square( z );

52

53 // values of y and z will be same as before because Square

54 // did not modify variables directly

55 string output3 = "After calling Square on both x and y, " +

56 "the values of y and z are:\n\n" +

57 "y: " + y + "\nz: " + z + "\n\n";

58   

59 MessageBox.Show( output1 + output2 + output3, 

60 "Using ref and out Parameters", MessageBoxButtons.OK,

61 MessageBoxIcon.Information );

62   

63 } // end method Main

64   

65 } // end class RefOutTest

Gọi phương thức SquareRef và 

SquareOut 

Gọi tới phương thức 

SquareRef và SquareOut bằng 

tham trị.



output



4.6. Phạm vi

 Phạm vi

 Là khoảng không gian tác dụng của biến trong chương trình 

 Biến cục bộ

 Tạo ra khi được khai báo

 Bị huỷ khi thoát khỏi khối chương trình

 Không được khởi tạo

 Hầu hết các biến đều được đặt giá trị 0

 Các biến bool đặt là false

 Các biến tham chiếu đặt là null



4.6. Phạm vi

 Trong phạm vi lớp

 Từ khi nó được định nghĩa trong lớp

 Đến khi kết thúc lớp (})

 Chung cho tất cả các phương thức trong lớp đó 

 Thay đổi trực tiếp

 Tên lặp lại làm tên cũ bị ẩn đến khi kết thúc chương trình.

 Trong phạm vi block

 Từ lúc được tạo ra

 Đến lúc hết block (})

 Chỉ dùng trong block đó

 Phải truyền và thay đổi gián tiếp

 Không được nhắc lại tên biến



4.7.1. Đệ quy

 Phương thức đệ quy

 Phương thức tự gọi đến chính nó

 Trực tiếp

 Gián tiếp

 Gọi đến một phương thức khác mà phương thức này có 

lời gọi đến nó 

 Chia nhỏ bài toán phức tạp thành các bài toán đơn giản

 Phải hội tụ đến trường hợp kết thúc đệ quy

 Mỗi phương thức gọi mở phần còn lại(chưa kết thúc)

 Hoàn thành mỗi lời gọi,sau đó hoàn thành chính nó 



1    // Fig. 6.15: FactorialTest.cs

2    // Recursive Factorial method.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class FactorialTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.ComponentModel.Container components = null;

14   

15   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

16   

17   public FactorialTest()

18   {

19   InitializeComponent();

20   

21   for ( long i = 0; i <= 10; i++ )

22   outputLabel.Text += i + "! = " + 

23   Factorial( i ) + "\n";

24   }

25   

Ví dụ



26   // Visual Studio .NET-generated code

27   

28   public long Factorial( long number )

29   {

30 if ( number <= 1 )      // base case

31   return 1;

32   

33   else

34 return number * Factorial( number - 1 );

35   }

36   

37   [STAThread]

38   static void Main() 

39   {

40   Application.Run( new FactorialTest());

41   }

42   

43   } // end of class FactorialTest

Gọi đệ quy tới chính nó.

Đệ quy kết thúc khi giá trị 

number không lớn hơn 1.



4.7.2.So sánh đệ quy và vòng lặp

 Lặp

 Dùng các cấu trúc lặp

 while, do/while, for, foreach

 Tiếp tục lặp cho đến khi điều kiện lặp bị sai

 Đệ quy

 Dùng cấu trúc đệ quy

 if, if/else, switch

 Lặp đi lặp lại trong suốt quá trinh gọi phương thức 

 Tiếp tục cho tới khi đạt điều kiện cơ bản 

 Tạo một bản sao của biến

 tiêu tốn bộ nhớ và tốc độ xử lý chậm 



4.8  Phương thức nạp chồng 

(Method Overloading)

 Là các phương thức với cùng tên gọi

 Có thể có cùng tên nhưng cần các tham số khác nhau 

 Tham số vào hoặc tham số ra phải khác nhau.

 Thường nhằm thực hiện cùng một nhiệm vụ 

 Trên các kiểu dữ liệu khác nhau



1    // Fig. 6.18: MethodOverload.cs

2    // Using overloaded methods.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class MethodOverload : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.ComponentModel.Container components = null;

14   

15   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

16   

17   public MethodOverload()

18   {

19   InitializeComponent();

20   

21   // call both versions of Square

22   outputLabel.Text = 

23 "The square of integer 7 is " + Square( 7 ) +

24   "\nThe square of double 7.5 is " + Square ( 7.5 );

25   }

26   

27   // Visual Studio .NET-generated code

28   

Hai cách thức gọi phương thức 

Square.



29   // first version, takes one integer

30 public int Square ( int x )

31   {

32   return x * x;

33   }

34   

35   // second version, takes one double

36 public double Square ( double y )

37   {

38   return y * y;

39   }

40   

41   [STAThread]

42   static void Main()

43   {

44   Application.Run( new MethodOverload() );

45   }

46   

47   } // end of class MethodOverload

Một phương thức dùng một biến 

nguyên như một tham số.

Phương thức dùng biến double thay cho một biến 

interger.



1    // Invalid MethodOverload.cs

2    // Overloaded methods with identical signatures and

3    // different return types.

4    

5    using System;

6    

7    class MethodOverload2

8    {

9 public int Square( double x )

10   {

11   return x * x;

12   }

13   

14   // second Square method takes same number,

15   // order and type of arguments, error

16 public double Square( double y )

17   {

18   return y * y;

19   }

20   

21   // main entry point for application

22   static void Main()

23   {

24   int squareValue = 2;

25 Square( squareValue );

26   }

27   

28   } // end of class MethodOverload2

Phương thức này trả lại một số tự nhiên

Phương thức này trả lại một số thực

Lỗi xuất hiện vì trình biên 

dịch không biết nên truyền 

tham số theo phương thức 

nào



5.1 Giới thiệu

5.2  Windows Forms

5.3  Mô hình kiểm soát sự kiện (Event-Handling Model)

5.3.1. Mô hình kiểm soát sự kiện chung

5.3.2. Kiểm soát  sự  kiện chuột 

5.3.3.  Kiểm soát  sự kiện bàn phím 

5.4  Control Properties và Layout

5.5  Labels, TextBoxes và Buttons

5.6  GroupBoxes và Panels

5.7  CheckBoxes và RadioButtons

5.8  PictureBoxes

5.9  Menus

5.10 LinkLabels

5.11  ListBoxes và CheckedListBoxes

5.11.1 ListBoxes 

5.11.2 CheckedListBoxes 

5.12  ComboBoxes

5.13  TreeViews

5.14  ListViews

5.15  Tab Control

5.16  Multiple Document Interface (MDI) Windows

5.17  Thừa kế trực quan (Visual Inheritance)

5.18  Điều khiển do người sử dụng định nghĩa.

Chương 5 .Giao diện người dùng đồ họa 

(Graphical User Interface)

Outline



5.1 Giới thiệu

 Giao diện người dùng đồ hoạ (Graphical user interface)

 Cho phép tương tác với chương trình một cách trực quan 

 Cho chương trình một cái nhìn rõ ràng và sự thoải mái

 Xây dựng theo sự cải tiến của window

 Là một đối tượng, có thể tiếp cận qua chuột hoặc bàn phím



Ví dụ về một giao diện người dùng:

Các nút
Nhãn Thanh 

cuốn

Textbox



Loại Mô tả

Nhãn label Là một vùng trong đó một icon hoặc một văn bản tĩnh (uneditalbe text)được hiển thị

Hộp nhập 

(Text box)

Là một vùng mà trong đó người sử dụng nhập dữ liệu từ bàn phím. Vùng này cũng có thể dùng để hiển 

thị thông tin.

Nút điều khiển 

(button)

Là một vùng mà khi click vào thì một sự kiện sẽ được thực thi (trigger)

Hộp kỉêm 

(checkbox)

Là một giao diện người dùng mà chỉ có hai trạng thái chọn hoặc không chọn.

hộp combo 

(combobox)

Là một danh sách kéo thả các mục mà từ đó người sử dụng có thể dùng để lựa chọn bằng cách click vào 

một mục từ list đó hoặc bằng cách đánh vào hộp (nếu được).

Listbox 

(hộp danh sách).

Là một vùng mà trong đó là một danh sách các mục được hiển thị mà từ đó người sử dụng có thể lựa 

chọn bằng cách click vào một dòng bất kỳ. Đa lựa chọn cũng có thể được tiến hành.

Panel Là một vùng mà có thể chứa trong đó các thành phần.

Thanh cuộn 

(scrollBar)
Cho phép người sử dụng có thể tiếp cận vào một dãy các giá trị mà độ dài của nó không  thể phù hợp 

với kích thước của vùng chứa.



5.2  Windows Forms

 WinForms

 Tạo giao diện người dùng đồ hoạ cho chương trình

 Các phần tử trên màn hình nền

 Đặc trưng bởi:

 Dialog ( Lớp ) 

 Window (Cửa sổ)

 MDI window (Cửa sổ giao diện đa văn bản)

 Các thành phần

 Lớp: là phần thực thi  giao diện Icomponent  

 Thiếu các thành phần trực quan



5.2  Windows Forms

 Điều khiển

 Các thành phần cùng với phần giao diện

 Như nút hoặc nhãn

 Có thể quan sát được

 Sự kiện

 Được phát sinh bởi sự chuyển động của chuột và bàn phím.

 Điều khiển các sự kiện để thực thi các hành động.

 được xác định, viết bởi lập trình viên



Các thành phần và điều khiển của window forms



Form thuộc tính

Và sự kiện

Mô tả/ Điển hình và Đối số sự kiện

AccepButton Nút mà bị click khi mà phím Enter được ấn

AutoScroll Thanh cuộn sẽ tự động xuất hiện khi cần (nếu mà dữ

liệu nhiều hơn kích thước).

CancelButton Nút được kích hoạt khi mà phím  Escape được ấn

FormBorderStyle làm viền cho các nút ( vd : none, single, 3D, sizable)

Font Font của text hiển thị trên form, cũng như mặc định

của điều kiển được thêm vào form).

Text Văn bản hỉên thị trên thanh tiêu đề (title bar) của form

Common Methods

Close Đóng form và giải phóng toàn bộ tài nguyên. Một form close không thể được mở lại.

Hide Giấu một form (không giải phóng tài nguyên của nó).

Show Hiển thị một form đã bị giấu.

Common Evént

Load Thi hành trước khi một form được xuất hiện. Sự kiện này là mặc định khi mà form được 

double_clicked trên visual studio. Net designer.



5.3  Mô hình kiểm soát sự kiện 

(Event-Handling Model)

 GUIs là sự kiện được kiểm soát

 Kiểm soát sự kiện

 Các phương thức xử lý sự kiện và thực hiện nhiệm vụ.

 Đại diện liên hợp 

 Các đối tượng mà được tham chiếu bởi phương thức

 Chứa danh sách của method (cách thức) tham chiếu tới

 Phải có cùng một “dấu hiệu, chữ ký” 

 Là trung gian của đối tượng và phương thức 

 “chữ ký” cho sự kiện điều khiển



Đối tượng A sinh ra 

sự kiện E

Đại diện cho sự 
kiện E

Kiểm soát 1 cho 
sự kiện E 

Kiểm soát 3 cho 
sự kiện E 

Kiểm soát 2 cho 
sự kiện E 

Gọi

Gọi

Hình 5.3 Mô hình kiểm soát sự kiện dùng hàm đại diện 



5.3.1. Mô hình kiểm soát sự kiện chung

 Điều khiển sự kiện

 Phải có cùng signature để phù hợp với đại diện

 Hai đối tượng quy chiếu phải hợp quy cách

 ControlName_EventName

 Phải đăng ký với đối tượng đại diện

 Thêm một điều khiển sự kiện vào một danh sách của đại diện

 Một đối tượng đại diện mới cho mỗi điều khiển sự kiện 

 Sự kiện đa khung (multicasting)

 Có nhiều điều khiển cho một sự kiện

 Thứ tự gọi cho điều khiến sự kiện là không xác định



biểu tượng

sự kiện

Danh sách 
các sự kiện 
cung cấp bởi 
điều kiển

lựa chọn 
sự kiện.

Mô tả sự 
kiện.

Phần sự kiện của cửa sổ property.



1    // Fig. 12.7: SimpleEventExample.cs

2    // Using Visual Studio .NET to create event handlers.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // program that shows a simple event handler

12   public class MyForm : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   

16   // Visual Studio .NET generated code

17   

18   [STAThread]

19   static void Main() 

20   {

21   Application.Run( new MyForm() );

22   }

23   

24   // Visual Studio .NET creates an empty handler, 

25   // we write definition: show message box when form clicked

26   private void MyForm_Click( object sender, System.EventArgs e )

27   {

28   MessageBox.Show( "Form was pressed" );

29   }

30   

31   } // end class MyForm

Tạo kiểm soát sự 

kiện

Chữ ký của điều khiển 

sự kiện

Quy chiếu tới đối tượng 

gây ra sự kiện (sender)

Quy chiếu tới đối 

tượng có đối số 

sự kiện là e 

Lớp EventArgs là lớp cơ 

sở cho các đối tượng với 

thông tin sự kiện



sau khi ấn nút ok

Các điều khiến sự kiện cơ bản.



Tên lớp

Danh sách 
các sự 
kiện.

Hình 5.3 Danh sách các sự kiện Form. 



đối tượng 

đại diện.

lớp đối 

sự kiện

Tên sự 

kiện

Chi tiết của sự kiện click



5.3.2. Kiểm soát  sự  kiện chuột

 Lớp MouseEventArgs

 Chứa hệ trục toạ độ của con trỏ chuột 

 chuột được ấn 

 Số lần nhấn chuột

 Số lượng notch của bánh xe chuột trả lại 

 Di chuột 

 Phương thức sự kiện chuột lấy một đối tượng và nhận đối tượng  

MouseEventArgs là một đối

 Sự kiện click sử dụng đại diện eventHandler và đối số sự kiện 

EventArgs 



Sự kiện,đại diện và đối 

số sự kiện

Mô tả

Sự kiện chuột (delegate 

eventHandler, event 

arguments EventArgs)

Mouse Enter Thi hành khi mà con trỏ chuột được ấn vào vùng của điều khiển.

MouseLeave Thi hành khi mà con trỏ chuột rời khỏi vùng của điều khiển.

Sự kiện chuột

MouseDown Thi hành nếu nút chuột được ấn trong lúc con trỏ chuột ở trên vùng điều khiển.

Mouse Hover Thi hành khi con trỏ chuột nằm trên vùng điều khiển.

MouseMove Thi hành khi mà con trỏ chuột được di chuyển trong lúc ở trên vùng điều khiển.

MouseUp Thi hành khi con trỏ chuột được thả trong khi nó nằm trên vùng điều khiển.

Thuộc tính lớp

MouseEventArgs

Button Nút chuột được nhấn(phải,trái,giữa,không).

Clicks số lần mà nút chuột được nhấn

X toạ độ X của sự kiện,có liên hệ với các thành phần (component)

Y toạ độ Y của sự kiện, có liên hệ với các thành phần (component)



1    // Painter.cs

2    // Using the mouse to draw on a form.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   /// creates a form as a drawing surface

12   public class Painter : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   bool shouldPaint = false; // whether to paint

15   

16   /// The main entry point for the application.

17   [STAThread]

18   static void Main() 

19   {

20   Application.Run( new Painter() );

21   }

22   

23   // should paint after mouse button has been pressed

24   private void Painter_MouseDown( 

25   object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e )

26   {

27   shouldPaint = true;

28   }

29   

30   // stop painting when mouse button released

31   private void Painter_MouseUp( 

32   object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e )

33   {

34   shouldPaint = false;

35   }

Tạo một biến shouldPaint 
để xác định xem có thể 
vẽ được hay không trên 
form.

Kiểm soát sự kiện 

MouseDown

shouldPaint được đặt 
là true khi sự kiện 
xảy ra 

Con trỏ chuột sẽ 

vẽ

Kiểm soát sự kiện 

MouseUpshouldPaint là false,trỏ 

chuột sẽ không vẽ



36   

37   // draw circle whenever mouse button 

38   // moves (and mouse is down)

39   protected void Painter_MouseMove( 

40   object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e )

41   {

42   if ( shouldPaint )

43   {

44   Graphics graphics = CreateGraphics();

45   graphics.FillEllipse( 

46   new SolidBrush( Color.BlueViolet ), 

47   e.X, e.Y, 4, 4 );

48   }

49   

50   } // end Painter_MouseMove

51   

52   } // end class Painter

Chương trình chỉ vẽ nếu

shouldPaint là true

Tạo đối tượng đồ 

hoạ trên form

Cung cấp phương 

thức để vẽ các hình 

dạng khác nhau

Phương thức FillEllipse vẽ một vòng 

tròn ở mỗi điểm mà con trỏ chuột đi 

qua và shouldPaint là true

SolidBrush xác định màu 

cần vẽ

Tạo đối tượng mới SolidBrush

bằng cách truyền khởi tạo giá 

trị Color
Cấu trúc Color chứa các màu 

có sẵn 

Toạ độ của x và y cùng chiều cao và rộng 

của điểm được cho vào danh sách tham 

số 
Painter.cs

output



5.3.3.  Kiểm soát  sự kiện bàn phím

 Các sự kiện bàn phím

 Điều khiển được kế thừa từ System.Windows.Forms.Control

 Đại diện là KeyPressEventHandler

 Đối số sự kiện KeyPressEventArgs

 KeyPress

 Ký tự ASCII được ấn

 Không thay đổi các phím

 Đại diện KeyEventHandler

 Đối số sự kiện KeyEventArgs

 KeyUp hay KeyDown

 Thay đổi các phím đặc biệt

 Liệt kê các phím



Keyboard event, delegate và event 

Arguments.4

Sự kiện chuột (delegate keyeventhandler, 

eventarguments KeyEventArgs).

Key down thi hành khi  phím được ấn xuống từ đầu.

Keyup Thi hành khi phím được thả ra.

sự kiện chuột(delegate keyPressEventhandler, 

eventarguments KeyPressEventArgs)

KeyPress thi hành khi  phím được ấn. Điều này xảy ra một cách lặp lại khi phím được giữ.

thuộc tính lớp keyPessEventArgs

Key char Trả lại mã ASCII của phím được ấn.

Handled Có hay không sự kiện phím ấn được điều khiển.

Thuộc tính lớp KeyEventArgs 

Alt chỉ ra rằng có hay không phím alt đựơc ấn

Control Có hay không phím control được ấn.

Shift Có hay không phím shift được ấn.

Handled sự kiện có được điều khỉên hay không

KeyCode trả lại keycode cho phím. Điều này không bao gồm chỉnh sửa thông tin của phím. Được sử 

dụng để kiểm tra các phím đặc biệt.

Keydata trả lại keycode như là một liệt kê các phím, kết hợp với chỉnh sửa thông tinh. Sử dụng để 

xác định tất cả các thông tin về phím được ấn.

Key value trả lại keycode là môt int hơn là một  liệt kê các phím. Sử dụng để chứa số lượng đại diện 

của các phím được ấn.

Modifiers trả lại liệt kê các phím cho bất kỳ một phím sửa đổi nào đựơc ấn, (alt control và shift) Sử 

dụng để xác định thông tin về các phím được sửa đổi (only).



1    // KeyDemo.cs

2    // Displaying information about the key the user pressed.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // form to display key press 

12   // information--contains two labels

13   public class KeyDemo : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.Label charLabel;

16   private System.Windows.Forms.Label keyInfoLabel;

17   

18   private System.ComponentModel.Container components = null;

19   

20   /// The main entry point for the application.

21   [STAThread]

22   static void Main() 

23   {

24   Application.Run( new KeyDemo() );

25   }

26   

27   // display the character pressed using key char

28   protected void KeyDemo_KeyPress( 

29   object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e )

30   {  

31   charLabel.Text = "Key pressed: " + e.KeyChar;

32   }

33   

Forms có 2 Labels
Nhãn cho phím 

được nhấn
Nhãn thay đổi thông tin

Khởi tạo rỗng

Kiểm soát sự kiện 

KeyPress
truy cập vào thuộc tính

KeyChar của đối tượng 

KeyPressEventArgs Phím được nhấn 

dạng char

Hiển thị phím được 

nhấn

Nếu phím được nhấn 

không phải là ASCII, 

charLabel rỗng 



34   // display modifier keys, key code, key data and key value

35   private void KeyDemo_KeyDown( 

36   object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e )

37   {

38   keyInfoLabel.Text = 

39   "Alt: " + ( e.Alt ? "Yes" : "No") + '\n' +

40   "Shift: " + ( e.Shift ? "Yes" : "No" ) + '\n' +

41   "Ctrl: " + ( e.Control ? "Yes" : "No" ) + '\n' + 

42   "KeyCode: " + e.KeyCode + '\n' +

43   "KeyData: " + e.KeyData + '\n' +

44   "KeyValue: " + e.KeyValue;

45   }

46   

47   // clear labels when key released

48   private void KeyDemo_KeyUp( 

49   object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e )

50   {

51   keyInfoLabel.Text = "";

52   charLabel.Text = "";

53   }

đối tượng

KeyEventArgsKhối này kiểm tra các 

phím đặc biệt,trả giá trị 

bool nếu phù hợp

Dùng thuộc tính Alt, Shift, 

và Control

Hiển thị các thuộc tính KeyCode, 

KeyData,  KeyValue

KeyCode liệt kê phím dưới dạng

xâu.dùng ToString

KeyCode trả lại phím được 

nhấn mà không làm thay đổi 

thông tin của phím
Thuộc tính KeyData trả lại danh 
sách phím với dữ liệu về thay đổi 
phím KeyValue trả lại mã phím là số tự nhiên

Giá trị nguyên là mã phím ảo của

Windows KeyUp kiểm soát sự kiện xoá nhãn

KeyDemo.cs



output



5.4  Control Properties và Layout

 Thuộc tính chung.

 Nhận được từ lớp Control

 Thuộc tính Text 

 ấn định văn bản hiển thị trên một điều khiển

 Phương thức Focus

 Làm nổi bật một điều khiển

 Trở thành điều khiển được kích hoạt

 Thuộc tính TabIndex 

 Thứ tự kích hoạt các điều khiển 

 Tự động thiết lập bởi Visual Studio .NET

 Thuộc tính Enable 

 Cho phép truy cập vào một điều khiển 



 Điều khiển Visibility 

 Giấu điều khiển khỏi người sử dụng

 Hoặc dùng phương thức Hide

 Thuộc tính Anchor

 Neo điều khiển vào một vị trí đặc biệt 

 Có khoảng cách không đổi tới một vị trí xác định 

 Điều khiển Unanchored laọi bỏ các quan hệ tới vị trí đó 

 Docking cho phép điều khiển tự trải ra,dính theo chiều dài hoặc 

ngang một mặt 

 Cấu trúc Size

 Cho phép xác định mức độ của kích thước 

 Thuộc tính MinimumSize và MaximumSize 

5.4  Control Properties và Layout



lớp điều khiển

thuộc tính và phương thức

Mô tả

thuộc tính chung

BackColor Background color của control

BackgroundImage Background image của control

Enable Nếu điều khiển được đặt là enable ( vd người sử dụng tương tác với 

nó). Một control diable sẽ vẫn hiển thị nhưng màu của nó sẽ thay đổi 

chuyển sang màu gray.

Focused Điều khiển được đặt thuộc tính này sẽ có một focus( điều khiển đang 

được sử dụng bằng một cách nào đó).

Font Font để sử dụng cho hiển thị Text của điều khiển

ForeColor Màu nổi của điều khỉên. Thuộc tính này thường được sử dụng để hỉên 

thị màu của text

TabIndex Thứ tự của các tab của điều khỉên. Khi phím tab được ấn thì focus sẽ 

di chuyển theo thứ tự các điều khiển có tab tăng dần.

TabStop nếu là true, người sử dụng có thể sử dụng tab để lựa chọn điều khiển. 

(tức là một tab sẽ dừng lại ở điều khiển đó).

Text được kết hợp với điều khiển.Vị trí và sự xuất hiện biến đổi với từng 

loại điều khiển.

TextAlign Thuộc tính này dùng để ấn định vị trí của text bao gồm có đầy đủ các 

vị trí mà ta cần.

Visible Là khả năng ẩn hay hiện  một điều khiển.

Phương thức chung

Focus chuyển focus cho điều khiển

Hide Giầu điều khiển (đặt thuộc tính visible là false)

Show Show điều khiển ( đặt visible là true).



Nếu xác định thuộc tính anchor (là left top) thì khi thay đổi khung

của ứng dụng ,khoảng cách với mép trên và mép bên trái vẫn

được giữ nguyên.



ấn xuống 

để xuất 

hiện cửa 

số thuộc 

tính

Vùng tối này 

chỉ phía sẽ 

cố định



Common Layout properties Mô tả

thuộc tính chung

Anchor Phía của form chứa điều khiển. Các giá trị 

được tổ hợp với nhau như là top, left (trên 

trái) thì điều khiển được cố định koảng 

cách ở phía trên trái.

Dock Phía của form mà điều khiển sẽ đính sát 

vào. Ta ấn định bằng cách ấn vào phần 

thích hợp của bảng mở ra khi click chuột 

vào ô phía trái

DockPadding( cho form chứa) Đặt khoảng không gian cho điều khiển bên 

trong form. Mặc định là zero nên điều 

khiển có thể xuất hiện ở ngoài của form.

Location vị trí của góc trên trái của điều khiển

Size cỡ của điều khiển. Với cấu trúc size, nó có 

hai thuộc tính cao và rộng.

MinimumSize và MaximumSize cỡ lớn và nhỏ nhất của điều khiển.



5.5  Labels, TextBoxes và Buttons

 Labels (Nhãn)

 Cung cấp một đoạn text cung cấp thông tin

 Text chỉ cho phép đọc

 Định nghĩa với lớp Label1

 Nhận được từ lớp Control

 Textbox (Hộp văn bản)

 Lớp TextBox

 Là một hộp để nhận văn bản

 Ví dụ như hộp nhập passwords

 Button(Nút)

 Điều khiển thi hành một nhiêm vụ xác định

 Checkboxes hay radio buttons

 Dẫn xuất từ ButtonBase



thuộc tính nhãn. Mô tả

Thuộc tính chung

Font Font được sử dụng bởi nhãn.

Text Text sẽ được xuất hiện trong nhãn.

TextAlign Xác định vị trí xuất hiện của text 

trong điều khiển.

5.5  Labels, TextBoxes và Buttons



thuộc tính và sự kiện của textbox Mô tả

thuộc tính chung

AccepsReturn Nếu là true, khi ấn phím enter sẽ tạo ra một

Dòng mới nếu text box được kéo ra bằng thuộc 

tính mutillines. Nếu là false, khi ấn enter sẽ click 

vào nút mặc định của form.

passwordChar chỉ có một ký tự duy nhất hiển thị thay vì các ký 

tự được ấn vào, tạo một text box là một hộp 

password. Nếu không có ký tự nào được chỉ 

định thì nó lại sẽ hiển thị các ký tự đánh vào.

Readonly Nếu là true thì hộp nhập sẽ chỉ hiển thị mà 

không có khả năng sửa chữa. Mặc định là false

ScrollBars Nếu là một texboxes multiline, chỉ định thuộc 

tính này để có khả năng cuộn.

Sự kiện chung ( delegate EventHandler, event arguments 

Eventargs)

TextChanged Thi hành khi text thay đổi trong textbox ( người

điều khiển xoá hoặc thêm vào các kí tự). Sự 

kiện mặc định khi điều khiển bị kích double 

trong bảng thiết kế.



thuộc tính của button  và các sự 

kiện của nó

Mô tả

thuộc tính chung

Text Text hiển thị trên mặt của nút

sự kiện chung (delegate eventhandler, 

eventarguments eventargs)

Click Thi hành khi mà người sử dụng 

kích vào điều khiển. Mặc định 

được tạo ra khi ta kích đúp vào 

nút trong phần designer

5.5  Labels, TextBoxes và Buttons



1    //  LabelTextBoxButtonTest.cs

2    // Using a Textbox, Label and Button to display

3    // the hidden text in a password box.

4    

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   

12   // namespace contains our form to display hidden text

13   namespace LabelTextBoxButtonTest

14   {

15   /// <summary>

16   /// form that creates a password textbox and

17   /// a label to display textbox contents

18   /// </summary>

19   public class LabelTextBoxButtonTest : 

20   System.Windows.Forms.Form

21   {

22   private System.Windows.Forms.Button displayPasswordButton;

23   private System.Windows.Forms.Label displayPasswordLabel;

24   private System.Windows.Forms.TextBox inputPasswordTextBox;

25   

26   /// <summary>

27   /// Required designer variable.

28   /// </summary>

29   private System.ComponentModel.Container components = null;

30   

31   // default contructor

32   public LabelTextBoxButtonTest()

33   {

34   InitializeComponent();

35   }

Visual Studio .NET 

thêm ghi chú vào mã 

của chúng ta 

Visual Studio .NET chèn thêm 

các khai báo cho các điều khiển 

được ta thêm vào form 

IDE quản lý các khai báo này

Khai báo các thành phần tham 

chiếu components (một mảng)

Tham chiếu là null

Constructor của form được tự tạo
Phương thức InitializeComponent

tạo ra các thành phần và điều khiển 

trong form và thiết lập thuộc tính của 

chúng 



36   

37   /// <summary>

38   /// Clean up any resources being used.

39   /// </summary>

40   protected override void Dispose( bool disposing )

41   {

42   if ( disposing )

43   {

44   if ( components != null ) 

45   {

46   components.Dispose();

47   }

48   }

49   

50   base.Dispose( disposing );

51   }

52   

53   #region Windows Form Designer generated code

54   /// <summary>

55   /// Required method for Designer support - do not modify

56   /// the contents of this method with the code editor.

57   /// </summary>

58   private void InitializeComponent()

59   {

60   this.displayPasswordButton = 

61   new System.Windows.Forms.Button();

62   this.inputPasswordTextBox = 

63   new System.Windows.Forms.TextBox();

64   this.displayPasswordLabel = 

65   new System.Windows.Forms.Label();

66   this.SuspendLayout();

67   

Phương thức Dispose xoá các tài 

nguyên đã được định chỗ 

#region tiền xử lý trực tiếp cho phép 

xếp gọn lại được các code trong Visual 

Studio .NET

Tạo các đối tượng mới 

cho các điều khiển mà 

ta đã thêm



68   // 

69   // displayPasswordButton

70   // 

71   this.displayPasswordButton.Location = 

72   new System.Drawing.Point( 96, 96 );

73   this.displayPasswordButton.Name = 

74   "displayPasswordButton";

75   this.displayPasswordButton.TabIndex = 1;

76   this.displayPasswordButton.Text = "Show Me";

77   this.displayPasswordButton.Click += 

78   new System.EventHandler( 

79   this.displayPasswordButton_Click );

80   

81   // 

82   // inputPasswordTextBox

83   // 

84   this.inputPasswordTextBox.Location = 

85   new System.Drawing.Point( 16, 16 );

86   this.inputPasswordTextBox.Name = 

87   "inputPasswordTextBox";

88   this.inputPasswordTextBox.PasswordChar = '*';

89   this.inputPasswordTextBox.Size = 

90   new System.Drawing.Size( 264, 20 );

91   this.inputPasswordTextBox.TabIndex = 0;

92   this.inputPasswordTextBox.Text = "";

93   

94   // 

95   // displayPasswordLabel

96   // 

97   this.displayPasswordLabel.BorderStyle = 

98   System.Windows.Forms.BorderStyle.Fixed3D;

99   this.displayPasswordLabel.Location = 

100  new System.Drawing.Point( 16, 48 );

101  this.displayPasswordLabel.Name = 

102  "displayPasswordLabel";

Thiết lập các thuộc tính 

Name, PasswordChar và

Text cho 

inputPasswordTextBox

Visual Studio .NET đăng kí 

các điều khiển sự kiện cho 

chúng ta



103  this.displayPasswordLabel.Size = 

104  new System.Drawing.Size( 264, 23 );

105  this.displayPasswordLabel.TabIndex = 2;

106  

107  // 

108  // LabelTextBoxButtonTest

109  // 

110  this.AutoScaleBaseSize = 

111  new System.Drawing.Size( 5, 13 );

112  this.ClientSize = 

113  new System.Drawing.Size( 292, 133 );

114  this.Controls.AddRange(

115  new System.Windows.Forms.Control[] {

116  this.displayPasswordLabel,

117  this.inputPasswordTextBox,

118  this.displayPasswordButton});

119  this.Name = "LabelTextBoxButtonTest";

120  this.Text = "LabelTextBoxButtonTest";

121  this.ResumeLayout( false );

122  

123  } // end method InitializeComponent

124  

125  // end collapsible region started on line 53

126  #endregion

127  

128  /// <summary>

129  /// The main entry point for the application.

130  /// </summary>

131  [STAThread]

132  static void Main() 

133  {

134  Application.Run( new LabelTextBoxButtonTest() );

135  }

136  

#endregion đánhdấu 

kết thúc của vùng thu gọn



137  // display user input on label

138  protected void displayPasswordButton_Click( 

139  object sender, System.EventArgs e )

140  {

141  // text has not changed

142  displayPasswordLabel.Text = 

143  inputPasswordTextBox.Text;

144  }

145  

146  } // end class LabelTextBoxButtonTest

147  

148  } // end namespace LabelTextBoxButtonTest

tạo một điều khiển sự kiện trống đặt 

tên là 

displayPasswordButton_Click 

Để hiển thị text, thiết lập thuộc 

tính displayPasswordLabel’s

Text cho 

inputPasswordTextBox’s Text

Người sử dụng phải viết  dòng này 

thủ công.

LabelTextBoxButtonTest.cs



5.6  GroupBoxes và Panels

 Sắp xếp các thành phần trên giao diện

 GroupBox có thể hiển thị một caption

 Thuộc tính text xác định caption của nó

 Panel có thể có thanh cuộn

 Để quan sát đầy đủ các control bên trong panel

GroupBox và thuộc tính Mô tả

Thuộc tính chung

Control Các điều khiển có trong groupbox 

Text Text hiển thị ở trên cùng của hộp 

(caption của nó).



Thuộc tính của panel Mô tả

Thuộc tính chung

AutoScroll Một thanh cuộn sẽ xuất hiện khi 

panel quá nhỏ và không thể hiển 

thị hết các điều khiển 

BorderStyle Đường biên của panel (mặc định là 

không có,các lựa chọn khác có thể 

là  fixed3D và fixedSingle).

5.6  GroupBoxes và Panels



Control 

trong bảng

panel

Thanh 

cuộn của 

panel

5.6  GroupBoxes và Panels



1    // GroupBoxPanelExample.cs                             

2    // Using GroupBoxes and Panels to hold buttons.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   /// form to display a groupbox versus a panel

12   public class GroupBoxPanelExample : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Button hiButton;

15   private System.Windows.Forms.Button byeButton;

16   private System.Windows.Forms.Button leftButton;

17   private System.Windows.Forms.Button rightButton;

18   

19   private System.Windows.Forms.GroupBox mainGroupBox;

20   private System.Windows.Forms.Label messageLabel;

21   private System.Windows.Forms.Panel mainPanel;

22   

23   private System.ComponentModel.Container components = null;

24   

25   // Visual Studio .NET-generated Dispose method

26   

27   [STAThread]

28   static void Main() 

29   {

30   Application.Run( new GroupBoxPanelExample() );

31   }

32   

messageLabel khởi tạo 

rỗng

GroupBox (tên là mainGroupBox)

Panel (tên mainPanel)

Thiết lập thuộc tính 

điều khiển

AutoScroll bằng

TRUE



33   // event handlers to change messageLabel

34   

35   // event handler for hi button

36   private void hiButton_Click( 

37   object sender, System.EventArgs e )

38   {

39   messageLabel.Text= "Hi pressed";

40   }

41   

42   // event handler for bye button

43   private void byeButton_Click( 

44   object sender, System.EventArgs e )

45   {

46   messageLabel.Text = "Bye pressed";

47   }

48   

49   // event handler for far left button

50   private void leftButton_Click( 

51   object sender, System.EventArgs e )

52   {

53   messageLabel.Text = "Far left pressed";

54   }

55   

56   // event handler for far right button

57   private void rightButton_Click( 

58   object sender, System.EventArgs e )

59   {

60   messageLabel.Text = "Far right pressed";

61   }

62   

63   } // end class GroupBoxPanelExample

Đại diện điều khiển sự 

kiện

hiButton và

byeButton của

GroupBox

Panel có hai nút, 

leftButton và rightButton

Thêm dòng messageLabel

để thay đổi text

GroupBoxPanelExample.cs  



hiButton_Click

leftButton_Click 
rightButton_Click

output



5.7  CheckBoxes và RadioButtons

 Trạng thái nút

 On/off hay true/false 

 Nhận được từ lớp ButtonBase

 CheckBox

 Không giới hạn số lượng được sử dụng

 RadioButton

 Được nhóm lại với nhau 

 Chỉ một nút có trạng thái đúng

 Có loại trừ lẫn nhau



Checkbox thuộc tính và 

sự kiện 

Mô tả

Thuộc tính chung

Checked Ấn định có hay không check vào checkbox

đã check chưa

Checkstate Ấn định check vào checkbox (trạng thái).

Text Text bên trái của hộp

sự kiện

Checkedchanged Thi hành mỗi lần checkbox là check hoặc không.Mặc 

định sự kiện này là doubleclick vào hộp ở designer

Checkstatchange. Thi hành khi thay đổi trạng thái checkbox

5.7  CheckBoxes và RadioButtons



1    //  CheckBoxTest.cs

2    // Using CheckBoxes to toggle italic and bold styles.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   /// form contains checkboxes to allow

12   /// the user to modify sample text

13   public class CheckBoxTest : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.CheckBox boldCheckBox;

16   private System.Windows.Forms.CheckBox italicCheckBox;

17   

18   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

19   

20   private System.ComponentModel.Container components = null;

21   

22   // Visual Studio .NET-generated Dispose method

23   

24   /// The main entry point for the application.

25   [STAThread]

26   static void Main() 

27   {

28   Application.Run( new CheckBoxTest() );

29   }

30   

Khi chương trình bắt 

đầu,cả hai Checkbox

đều không được check
Thuộc tính thiết lập cho

Text là Bold

Thuộc tính thiết lập cho 

Text là Italic
Label OutputLabel được đặt 

tên là Watch the font style 

change



31   // make text bold if not bold, 

32   // if already bold make not bold

33   private void boldCheckBox_CheckedChanged( 

34   object sender, System.EventArgs e )

35   {

36   outputLabel.Font = 

37   new Font( outputLabel.Font.Name,

38   outputLabel.Font.Size,

39   outputLabel.Font.Style ̂  FontStyle.Bold );

40   }

41   

42   // make text italic if not italic, 

43   // if already italic make not italic

44   private void italicCheckBox_CheckedChanged( 

45   object sender, System.EventArgs e )

46   {

47   outputLabel.Font = 

48   new Font( outputLabel.Font.Name,

49   outputLabel.Font.Size,

50   outputLabel.Font.Style ̂  FontStyle.Italic );

51   }

52   

53   } // end class CheckBoxTest

Khởi tạo Font : font name, 

size, và style

Style là một thành 

phần trong danh sách 

FontStyle

Bản thân thuộc 

tính của Style là 

chỉ đọc

Thuộc tính đối tượng Style

của font được thiết lập khi 

đối tượng được sinh ra 

CheckBoxTest.cs



Kết quả khi chọn bold

Kết quả khi chọn cả 2 kiểu



radioButton thuộc tính và sự kiện. Mô tả

thuộc tính chung

Checked RadioButton được check

Text Text hiển thị ở phía phải của nút ( nhãn của nút).

Sự kiện chung (delegate eventHandler, event argument 

EventArgs)

Click Thi hành khi điều khiển đựơc click

CheckeđChanged Thi hành mọi lúc khi nút được check hoặc không 

check. Mặc định sự kiện được tạo thành khi ta 

doubleclick vào nó ở desiger.

5.7  CheckBoxes và RadioButtons



1    // RadioButtonsTest.cs

2    // Using RadioButtons to set message window options.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   /// form contains several radio buttons--user chooses one

12   /// from each group to create a custom MessageBox

13   public class RadioButtonsTest : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.Label promptLabel;

16   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

17   private System.Windows.Forms.Button displayButton;

18   

19   private System.Windows.Forms.RadioButton questionButton;

20   private System.Windows.Forms.RadioButton informationButton;

21   private System.Windows.Forms.RadioButton exclamationButton;

22   private System.Windows.Forms.RadioButton errorButton;

23   private System.Windows.Forms.RadioButton retryCancelButton;

24   private System.Windows.Forms.RadioButton yesNoButton;

25   private System.Windows.Forms.RadioButton yesNoCancelButton;

26   private System.Windows.Forms.RadioButton okCancelButton;

27   private System.Windows.Forms.RadioButton okButton;

28   private System.Windows.Forms.RadioButton

29   abortRetryIgnoreButton;

30   

31   private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;

32   private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;

33   

34   private MessageBoxIcon iconType = MessageBoxIcon.Error;

iconType tạo ra để lưu lại 

lựa chọn của người dùng

Đối tượng iconType là 

một trong danh sách 

các MessageBoxIcon

Danh sách tên cho 

biết nút nào cần 

hiển thị

Label dùng để nhắc người 

dùngLabel dùng để hiển thị nút 

nào đã được nhấn
Hiển thị text Display

RadioButton tạo ra 

để liệt kê các tuỳ 

chọn 

Một điều khiển sự kiện tồn 

tại cho tất cả các nút radio 

trong  groupBox1 và

groupBox2



35   private MessageBoxButtons buttonType = 

36   MessageBoxButtons.OK;

37   

38   /// The main entry point for the application.

39   [STAThread]

40   static void Main() 

41   {

42   Application.Run( new RadioButtonsTest() );

43   }

44   

45   // change button based on option chosen by sender

46   private void buttonType_CheckedChanged(

47   object sender, System.EventArgs e )

48   {

49   if ( sender == okButton ) // display OK button

50   buttonType = MessageBoxButtons.OK;

51   

52   // display OK and Cancel buttons

53   else if ( sender == okCancelButton )

54   buttonType = MessageBoxButtons.OKCancel;

55   

56   // display Abort, Retry and Ignore buttons

57   else if ( sender == abortRetryIgnoreButton )

58   buttonType = MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore;

59   

60   // display Yes, No and Cancel buttons

61   else if ( sender == yesNoCancelButton )

62   buttonType = MessageBoxButtons.YesNoCancel;

63   

64   // display Yes and No buttons

65   else if ( sender == yesNoButton )

66   buttonType = MessageBoxButtons.YesNo;

67   
68   // only one option left--display 

69   // Retry and Cancel buttons

buttonType được tạo ra để 

lưu trữ lựa chọn của người 

sử dụng 

Đối tượng buttonType thuộc 

danh sách

MessageBoxButtom

Mỗi nút radio tạo ra một 

CheckedChanged khi bị 

click

Bộ quản lý so sánh đối tượng 

sender với tất cả các nút radio 

để xác định xem nút nào được 

chọn



70   else

71   buttonType = MessageBoxButtons.RetryCancel;

72   

73   } // end method buttonType_CheckedChanged

74   

75   // change icon based on option chosen by sender

76   private void iconType_CheckedChanged(

77   object sender, System.EventArgs e )

78   {

79   if ( sender == errorButton ) // display error icon

80   iconType = MessageBoxIcon.Error;

81   

82   // display exclamation point

83   else if ( sender == exclamationButton )

84   iconType = MessageBoxIcon.Exclamation;

85   

86   // display information icon

87   else if ( sender == informationButton ) 

88   iconType = MessageBoxIcon.Information;

89   

90   else // only one option left--display question mark

91   iconType = MessageBoxIcon.Question;

92   

93   } // end method iconType_CheckedChanged

94   

95   // display MessageBox and button user pressed

96   protected void displayButton_Click( 

97   object sender, System.EventArgs e )

98   {

99   DialogResult result = 

100  MessageBox.Show( "This is Your Custom MessageBox.", 

101  "Custom MessageBox", buttonType, iconType, 0, 0 );

102  

103  // check for dialog result and display it in label

104  switch ( result )

Bộ điều khiển so sánh đối tượng 

sender với tất cả các nút để xác 

định nút được chọn 

Click khiến displayButton tạo ra 
một MessageBox

Kết quả của message 

box là một DialogResult

liệt kê
Lệnh Switch kiểm tra kết quả và 

hiển thị displayLabel.Text thích 

hợp



105  {

106  case DialogResult.OK: 

107  displayLabel.Text = "OK was pressed."; 

108  break;

109  

110  case DialogResult.Cancel: 

111  displayLabel.Text = "Cancel was pressed."; 

112  break;

113  

114  case DialogResult.Abort: 

115  displayLabel.Text = "Abort was pressed."; 

116  break;

117  

118  case DialogResult.Retry: 

119  displayLabel.Text = "Retry was pressed."; 

120  break;

121  

122  case DialogResult.Ignore: 

123  displayLabel.Text = "Ignore was pressed."; 

124  break;

125  

126  case DialogResult.Yes: 

127  displayLabel.Text = "Yes was pressed."; 

128  break;

129  

130  case DialogResult.No: 

131  displayLabel.Text = "No was pressed."; 

132  break;

133  

134  } // end switch

135  

136  } // end method displayButton_Click

137  

138  } // end class RadioButtonsTest

Kết quả đầu vào sẽ xác định 

dòng chữ hiển thị trong các 

trường hợp

RadioButtonsTest.cs



Kiểu biểu tượng Exclamation
Kiểu biẻu tượng Error

Kiểu nút OKCancel
Kiểu nút OK

Kiểu Radio button cho 

phép người dùng chọn 

mỗi cột một nút

RadioButtonsTest output



Kiểu nút AbortRetryIgnore

Kiểu nút RetryCancel

Kiểu biểu tượng Information
Kiểu biểu tượng Question

Kiểu nút YesNoCancel

Kiểu nút YesNo

RadioButtonsTest output



5.8  PictureBoxes

 Lớp PictureBox

 Hiển thị một hình ảnh 

 Hình ảnh được thiết lập bởi đối tượng của lớp Image.

 Thuộc tính image đặt một đối tượng Image để sử dụng

 Thuộc tính SizeMode đặt cách mà hình ảnh sẽ hiển thị.



5.8  PictureBoxes

Picture thuộc tính và sự kiện Mô tả

Thuộc tính chung

Image Hình ảnh để hiển thị trong hộp ảnh

SizeMode Sự liệt kê mà điều khiển hình ảnh thay đổi về kích 

cỡ và vị trí . Giá trị Normal ( mặc định), 

stretchImage, autosize và centerImage. Nomal đặt 

hình ảnh vào phía trên bên trái của hộp ảnh.Và 

centerImage đặt vào trung tâm và cắt hình ảnh nếu 

quá to. StretchImage thay đổi kích cỡ của ảnh cho 

phù hợp với khung của hộp ảnh. AutoSize thay đổi 

kích thước của hộp ảnh cho vừa với ảnh 

Sự kiện chung

Click Thi hành khi mà người sử dụng click vào điều 

khiển. Mặc định tạo ra khi ta kích double vào nó ở

designer.



1    // PictureBoxTest.cs

2    // Using a PictureBox to display images.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.IO;

11   

12   /// form to display different images when clicked

13   public class PictureBoxTest : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.PictureBox imagePictureBox;

16   private System.Windows.Forms.Label promptLabel;

17   

18   private int imageNum = -1;

19   

20   /// The main entry point for the application.

21   [STAThread]

22   static void Main() 

23   {

24   Application.Run( new PictureBoxTest() );

25   }

26   

27   // change image whenever PictureBox clicked

28   private void imagePictureBox_Click( 

29   object sender, System.EventArgs e )

30   {

31   imageNum = ( imageNum + 1 ) % 3; // imageNum from 0 to 2

32   

PictureBox 

imagePicture dùng 

để hiển thị một trong 

ba ảnh

Chứa chỉ dẫn Click On 

Picture Box to View 

Images

Đáp ứng sự kiện Click

Lưu ảnh ta muốn hiển thị

Phép tính modul đảm bảo 

số này nằm giữa 0 và 2 



PictureBoxTest.cs

33   // create Image object from file, display on PictureBox

34   imagePictureBox.Image = Image.FromFile( 

35   Directory.GetCurrentDirectory() + "\\images\\image" + 

36   imageNum + ".bmp" );

37   }

38   

39   } // end class PictureBoxTestThiết lập thuộc tính

Image của 

imagePictureBox cho 

một ảnh

Phương thức

FromFile nhận một 

xâu và tạo một đối 

tượng Image 

Phương thức GetCurrentDirectory của 

lớp Directory trả lại thư mục hiện thời 

như một xâu string

Dùng imageNum để 

nối số đúng



5.9  Menus

 Nhóm những lệnh có liên quan với nhau

 Bao gồm

-Lệnh

-Submenus.

 Exit sử dụng lớp Application để thoát.

 Các lựa chọn về màu sắc loại trừ lẫn nhau.

 Tất cả các option đều có một điều khiển sự kiện của nó.

 Font style option sử dụng toán tử Xor



Hình. 13.1Expanded và checked menus.

Phím tắt

Disabled 

command

Separator bar

submenu

Checked 

menu item

5.9  Menus



Text boxes 

dùng để thêm 

các item vào 

menu

Biểu tượng MainMenu

Menu 

Designer

Đặt ký tự & 

trước chữ cái 

để gạch chân 

Thiết kế MENU 

5.9  Menus



MainMenu và  sự kiện 

MenuItem cùng cá c  

thuộc  tính 

Mô tả  /  Đạ i d iện và  tha m số  sự kiện  

(Delega te a nd  Event Arguments) 

MainMenu Properties  

MenuItems Tậo hợp các  MenuItem cho MainMenu. 

RightToLeft Hiển thị văn bản từ phải qua trái.Hữu dụng cho các ngôn ngữ đọc từ 
phải qua trái 

MenuItem Properties  

Checked menu item đã bị check chưa (theo thuộc tính RadioCheck). Mặc 

định false, nghĩa là menu item chưa bị check 

Index Vị trí Item trong menu chính. 

MenuItems Tập hợp các submenu items cho các menu item. 

 

5.9  Menus



5.9  Menus

MergeOrder Thuộc tính này thiết lập vị trí của menu item khi parent menu kết hợp 
với các menu khác. 

MergeType Thuộc tính này liệt kê các giá trị của MenuMerge .Xác định cách kết 

hợp của menu chính với các menu khác. Các giá trị có thể là Add, 

MergeItems, Remove và Replace. 

RadioCheck Nếu true, menu item xuất hiện như radio button (có vòng đen) khi bị 

check;nếu false, menu item dạng checkmark. Mặc định false. 

Shortcut Phím tắt của menu item (Nghĩa là Ctrl + F9 có thể tương đương với 
việc click một item đặc biệt nào đó). 

ShowShortcut Nếu true, phím tắt xuất hiện cạnh menu item text. Mặc định true. 

Text Text xuất hiện trên menu item. Để tạo một shortcut dùng Alt, để ký tự 

& đứng trước (i.e. &File for File). 

Common Events (Delegate EventHandler, event arguments EventArgs) 

Click Sinh ra khi item bị click hay phím tắt được dùng.Mặc định khi thiết kế 
là double-click. 

Hình 5.9 Thuộc  tính và sự kiện c ủa  MainMenu và  MenuItem   

 

 



1 //  MenuTest.cs

2    // Using menus to change font colors and styles.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class MenuTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   // display label

14   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

15   

16   // main menu (contains file and format menu)

17   private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu;

18   

19   // file menu

20   private System.Windows.Forms.MenuItem fileMenuItem;

21 private System.Windows.Forms.MenuItem aboutMenuItem;

22 private System.Windows.Forms.MenuItem exitMenuItem;

23   

24   // format menu

Lệnh About 

Lệnh Exit 



25   private System.Windows.Forms.MenuItem formatMenuItem;

26   

27   // color submenu

28   private System.Windows.Forms.MenuItem colorMenuItem;

29 private System.Windows.Forms.MenuItem blackMenuItem;

30 private System.Windows.Forms.MenuItem blueMenuItem;

31 private System.Windows.Forms.MenuItem redMenuItem;

32 private System.Windows.Forms.MenuItem greenMenuItem;

33

34   // font submenu

35 private System.Windows.Forms.MenuItem timesMenuItem;

36 private System.Windows.Forms.MenuItem courierMenuItem;

37 private System.Windows.Forms.MenuItem comicMenuItem;

38 private System.Windows.Forms.MenuItem boldMenuItem;

39 private System.Windows.Forms.MenuItem italicMenuItem;

40   private System.Windows.Forms.MenuItem fontMenuItem;

41   

42   private System.Windows.Forms.MenuItem separatorMenuItem;

Lựa chọn về màu

lựa chọn về 

kiểu chữ

Lựa chọn về Font



43   

44   [STAThread]

45   static void Main() 

46   {

47   Application.Run( new MenuTest() );

48   }

49   

50   // display MessageBox

51 private void aboutMenuItem_Click(

52   object sender, System.EventArgs e )

53   {

54   MessageBox.Show( 

55   "This is an example\nof using menus.",

56   "About", MessageBoxButtons.OK, 

57   MessageBoxIcon.Information );

58      }

59   

60   // exit program

61 private void exitMenuItem_Click(

62   object sender, System.EventArgs e )

63   {

64   Application.Exit();

65   }

66   

Kiểm soát sự 

kiện About

Kiểm soát sự 

kiện Exit 



67   // reset color

68   private void ClearColor()

69   {

70   // clear all checkmarks

71   blackMenuItem.Checked = false;

72   blueMenuItem.Checked = false;

73   redMenuItem.Checked = false;

74   greenMenuItem.Checked = false;

75   }

76   

77   // update menu state and color display black

78 private void blackMenuItem_Click(

79   object sender, System.EventArgs e )

80   {

81   // reset checkmarks for color menu items

82   ClearColor();

83   

84   // set color to black

85   displayLabel.ForeColor = Color.Black;

86   blackMenuItem.Checked = true;

87   }

Kiểm soát 

sự kiện 
Black 



88   

89   // update menu state and color display blue

90 private void blueMenuItem_Click(

91   object sender, System.EventArgs e )

92   {

93   // reset checkmarks for color menu items

94   ClearColor();

95   

96   // set color to blue

97   displayLabel.ForeColor = Color.Blue;

98   blueMenuItem.Checked = true;

99   }

100  

101  // update menu state and color display red

102 private void redMenuItem_Click(

103  object sender, System.EventArgs e )

104  {

105  // reset checkmarks for color menu items

106  ClearColor();

107  

108  // set color to red

109  displayLabel.ForeColor = Color.Red;

110  redMenuItem.Checked = true;

111  }

Kiểm soát 

sự kiện 
Blue 

Kiểm 

soát sự 

kiện Red 



112  

113  // update menu state and color display green

114 private void greenMenuItem_Click(

115  object sender, System.EventArgs e )

116  {

117  // reset checkmarks for color menu items

118  ClearColor();

119  

120  // set color to green

121  displayLabel.ForeColor = Color.Green;

122  greenMenuItem.Checked = true;

123  }

124  

125  // reset font types

126  private void ClearFont()

127  {

128  // clear all checkmarks

129  timesMenuItem.Checked = false;

130  courierMenuItem.Checked = false;

131  comicMenuItem.Checked = false;

132  }

133  

Kiểm soát 

sự kiện 
Green 



134  // update menu state and set font to Times

135 private void timesMenuItem_Click(

136  object sender, System.EventArgs e )

137  {

138  // reset checkmarks for font menu items

139  ClearFont();

140  

141  // set Times New Roman font

142  timesMenuItem.Checked = true;

143  displayLabel.Font = new Font( 

144  "Times New Roman", 14, displayLabel.Font.Style );

145  }

146  

147  // update menu state and set font to Courier

148 private void courierMenuItem_Click(

149  object sender, System.EventArgs e )

150  {

151  // reset checkmarks for font menu items

152  ClearFont();

153  

154  // set Courier font

155  courierMenuItem.Checked = true;

156  displayLabel.Font = new Font( 

157  "Courier New", 14, displayLabel.Font.Style );

158  }

159  

Kiểm soát sự kiện 

Times New 

Roman

Kiểm soát sự 

kiện Courier 

New



160  // update menu state and set font to Comic Sans MS

161 private void comicMenuItem_Click(

162  object sender, System.EventArgs e )

163  {

164  // reset checkmarks for font menu items

165  ClearFont();

166  

167  // set Comic Sans font

168  comicMenuItem.Checked = true;

169  displayLabel.Font = new Font( 

170  "Comic Sans MS", 14, displayLabel.Font.Style );

171  }

172  

173  // toggle checkmark and toggle bold style

174 private void boldMenuItem_Click(

175  object sender, System.EventArgs e )

176  {

177  // toggle checkmark

178  boldMenuItem.Checked = !boldMenuItem.Checked;

179  

180  // use Xor to toggle bold, keep all other styles

181  displayLabel.Font = new Font( 

182  displayLabel.Font.FontFamily, 14,

183  displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Bold );

184  }

Kiểm soát 

sự kiện 
Bold 

Kiểm soát 

sự kiện 
Comic Sans



185  

186  // toggle checkmark and toggle italic style

187  private void italicMenuItem_Click(

188  object sender, System.EventArgs e)

189  {

190  // toggle checkmark

191  italicMenuItem.Checked = !italicMenuItem.Checked;

192  

193  // use Xor to toggle bold, keep all other styles

194  displayLabel.Font = new Font( 

195  displayLabel.Font.FontFamily, 14,

196  displayLabel.Font.Style ^ FontStyle.Italic );

197  }

198  

199 } // end class MenuTest

Kiểm soát 

sự kiện 
Italic 





5.10 LinkLabels

 Hiển thị link tới các đối tượng khác

 Sử dụng event handler để link tới các file hợp lệ hoặc các chương 

trình

 Phương thức start của lớp Process mở các chương trình khác.

 Nhận được từ lớp Label, thừa kế các hàm.

linkLabel 

trên một 

form
Hình ảnh 

bàn tay 

thể hiện 

một link



thuộc tính và 

sự kiện 

LinkLabel  

Mô tả  /  Đạ i d iện và  tha m số  sự kiện 

(Delega te a nd  Event Arguments) 

Common Properties  

ActiveLinkColor Xác định màu của active link khi được click. Mặc định là đỏ. 

LinkArea Xác định phần của text trong LinkLabel được coi là một phần của 

link. 

LinkBehavior Xác định cư xử của link,như link xuất hiện thế nào khi chuột đặt trên 
nó. 

LinkColor Xác định màu gốc của các link khi chưa được click.Mặc định là xanh  

Links Liệt kê các đối tượng của LinkLabel.Link có các link trong 

LinkLabel. 

LinkVisited Nếu  True, link xuất hiện như khi đã được thăm (màu của nó thay đổi 

theo thiết lập thuộc tính của VisitedLinkColor). Mặc định là 

False. 

Text Xác định text xuất hiện trên điều khiển  

UseMnemonic Nếu  True, & các ký tự trong  thuộc tính Text có chức năng shortcut 

(tương tự như Alt shortcut trong menu). 

VisitedLinkColor Màu của các link đã được thăm. Mặc định Color.Purple. 

Common Event (Delegate LinkLabelLinkClickedEventHandler, event 

arguments LinkLabelLinkClickedEventArgs) 



1    //  LinkLabelTest.cs

2    // Using LinkLabels to create hyperlinks.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class LinkLabelTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   // linklabels to C: drive, www.deitel.com and Notepad

14 private System.Windows.Forms.LinkLabel driveLinkLabel;

15 private System.Windows.Forms.LinkLabel deitelLinkLabel;

16 private System.Windows.Forms.LinkLabel notepadLinkLabel;

17   

18   [STAThread]

19   static void Main() 

20   {

21   Application.Run( new LinkLabelTest() );

22   }

23   

Link đến ổ  C

Link đến 

trang của 

deiltel

Link đến
notepad



24   // browse C:\ drive

25 private void driveLinkLabel_LinkClicked( object sender, 

26   System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e )

27   {

28   driveLinkLabel.LinkVisited = true;

29 System.Diagnostics.Process.Start( "C:\\" );

30   }

31   

32   // load www.deitel.com in Web broswer

33 private void deitelLinkLabel_LinkClicked( object sender, 

34   System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e )

35   {

36   deitelLinkLabel.LinkVisited = true;

37   System.Diagnostics.Process.Start( 

38   "IExplore", "http://www.deitel.com" );

39   }

40   

41   // run application Notepad

42 private void notepadLinkLabel_LinkClicked( 

43   object sender, 

44   System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs e )

45   {

46   notepadLinkLabel.LinkVisited = true;

47   

48   // program called as if in run

49   // menu and full path not needed

50   System.Diagnostics.Process.Start( "notepad" );

51   }

52   

53   } // end class LinkLabelTest

điều khiển
sự kiện ổ 

C

phương thức Start 

để mở một chương 

trình khác

điều khiển sự 

kiện trang deiltel

điều khiển 

sự kiện 

notepad



Kết quả chạy ví dụ

Click vào 

LinkLabel 

đầu tiên để 

xem nội dung ổ 

C







5.11  ListBoxes và CheckedListBoxes

ListBoxes

 Cho phép người sử dụng nhìn và lựa chọn các item trên list

 Các đối tượng tĩnh.

 Thuộc tính SelectionMode xác định số lượng các item có thể được 

lựa chọn

 Thuộc tính SelectedItem trả lại item đang được lựa chọn

 Thuộc tính selectedIndex trả lại chỉ số của đối tượng được lựa chọn

 Thuộc tính GetSelected trả lại đúng nều thuộc tính ở đó chỉ số được 

lựa chọn

 Sử dụng phương thức Add để thêm vào các item 

 myListBox.Items.Add(“myListItem”)



5.11  ListBoxes và CheckedListBoxes

CheckedListBoxes.

 Là mở rộng của listBox bằng thêm hộp check boxes tiếp theo tới 
items.

 Có thể lựa chọn nhiều hơn 1 đối tượng trong cùng một lúc.

Lớp ListBoxTest

 Cho phép người sử dụng thêm và bỏ đi các item từ listBox

 Sử dụng các sự kiện điều khiển để thêm vào, bỏ đi và xoá list.

CheckedListBox nhận từ lớp ListBox

 * Có thể thêm, bỏ hoặc xoá đi cả list.

 * Thuộc tính CurrentValue và neưValue trả lại trạng thái của đối 
tượng được lựa chọn.

 * Thuộc tính CheckedItems và CheckedIndices trả lại đối tượng 
và trả lại các chỉ số của đối tượng được lựa chọn theo thứ tự.



ListBox

Items 

được lựa 

chọn

item được check

CheckedListBox

Thanh cuốn 

xuất hiện 

nếu cần 

thiết



thuộc 

tính,phương 

thức và sự kiện 

của ListBox  

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common Properties  

Items Liệt kê tập hợp các mục trong  ListBox. 

MultiColumn Hiển thị xem ListBox có thể chia một danh sách thành nhiều 

cột,nhiều cột sẽ không cần thanh cuốn dọc nữa 

SelectedIndex Trả lại chỉ số của item đang được chọn.Nếu người dùng chọn nhiều 
items, phương thức này tuỳ ý trả lại một trong những chỉ số được chọn 

Nếu không có item nào được chọn,kết quả trả về là -1. 

SelectedIndices Trả lại tập các chỉ số của tất cả các item hiện được chọn  

SelectedItem Trả lại tham chiếu tới mục hiện thời được chọn (nếu nhiều item được 
chọn,nó trả lại mục có chỉ số nhỏ nhất ). 

SelectedItems Trả lại tập các mục hiện thời được chọn  

SelectionMode Xác định số mục có thể được chọn và cách thức chọn nhiều mục.Các 

giá trị None, One, MultiSimple (chấp nhận đa lựa chọn) và 

MultiExtended (chấp nhận đa lựa chọn thông qua sự kết hợp mũi 

tên ngang,click chuột và các nút Shift và Control). 

Sorted Đưa ra các mục theo thứ tự bảng chữ cái nếu là True. Mặc định là 

False. 

GetSelected Nhận một chỉ mục và trả giá trị  True nếu mục tương ứng được chọn  



5.11  ListBoxes và CheckedListBoxes



1    // ListBoxTest.cs

2    // Program to add, remove and clear list box items.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class ListBoxTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   // contains user-input list of elements

14 private System.Windows.Forms.ListBox displayListBox;

15   

16   // user input textbox

17 private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

18   

19   // add, remove, clear and exit command buttons

20 private System.Windows.Forms.Button addButton;

21 private System.Windows.Forms.Button removeButton;

22 private System.Windows.Forms.Button clearButton;

23 private System.Windows.Forms.Button exitButton;

24   

25   [STAThread]

26   static void Main() 

27   {

28   Application.Run( new ListBoxTest() );

29   }

30   

hiển thị 

ListBox

Text field để nhập vào

Add 

button

Remove button

Clear button

Exit button



31   // add new item (text from input box) 

32   // and clear input box

33 private void addButton_Click(

34   object sender, System.EventArgs e )

35   {

36 displayListBox.Items.Add( inputTextBox.Text );

37   inputTextBox.Clear();

38   }

39   

40   // remove item if one selected

41   private void removeButton_Click(

42   object sender, System.EventArgs e )

43   {

44   // remove only if item selected

45 if ( displayListBox.SelectedIndex != -1 )

46 displayListBox.Items.RemoveAt( 

47   displayListBox.SelectedIndex );

48   }

49   

50   // clear all items

51   private void clearButton_Click(

52   object sender, System.EventArgs e )

53   {

54 displayListBox.Items.Clear();

55   }

56   

57   // exit application

58   private void exitButton_Click( 

59   object sender, System.EventArgs e )

60   {

61 Application.Exit();

62   }

63   

64   } // end class ListBoxTest

Thêm sự 

kiện điều 

khiển.

Thêm phương thức

kiểm tra nếu item 

được lựa chọn

Bỏ phương thức

Exit



ListBoxTest.cs



CheckedListBox 

p rop erties, method s a nd  

events 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common Properties (All the ListBox properties and events are inherited by 

CheckedListBox.) 

CheckedItems Tập hợp các mục được check . Không giống như các mục được 
chọn,được nhấn mạnh nhưng không nhất thiết bị check  

CheckedIndices Trả lại các chỉ số của các mục được check.Không giống các chỉ số 
được chọn . 

SelectionMode Chỉ có thể nhận giá trị One (chấp nhận đa lựa chọn) hoặc None (không 

chấp nhận đa lựa chọn). 

Common Methods  

GetItemChecked Nhận một chỉ số và trả giá trị true nếu mục tương ứng được check. 

Common Events (Delegate ItemCheckEventHandler, event arguments 

ItemCheckEventArgs) 

ItemCheck Sinh ra khi item được check hay không check 

ItemCheckEventArgs 

Properties 

 

CurrentValue Xác định item hiện thời được check hay không check. Các giá trị 

Checked, Unchecked hay Indeterminate. 

Index Chỉ số của mục bị thay đổi 

NewValue Trạng thái mới của mục 

Hình 5.11   Thuộc  tính,phương thức  và  sự kiện c ủa  CheckedListBox  

 



5.12  ComboBoxes

 Kết hợp TextBox và drop-down list

 Phương thức Add thêm đối tượng vào hộp

 Thuộc tính

 DropDownStyle: xác định loại của comboBox

 Items: Trả lại đối tượng của list

 SelectedItem: trả lại đối tượng được lựa chọn

 SelectedIndex: trả lại chỉ số của dối tượng được lựa chọn.



5.12  ComboBoxes

Minh hoạ ComboBox.



ComboBox events a nd  

p rop erties 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common Properties  

DropDownStyle Xác định loại combo box.Giá trị Simple nghĩa là phần text có thể 

sửa đổi và danh sách luôn có thể thấy .Giá trị DropDown (mặc định) 

nghĩa là text có thể thay đổi nhưng nút mũi tên phải được click mới 

thấy được phần danh sách .Giá trị DropDownList nghĩa là phần 

text không thể thay đổi và phải click vào nút mũi tên mới thấy phần 
danh sách  

Items Tập hợp các itom trong ComboBox control. 

MaxDropDownItems Số mục lớn nhất hiển thị trong drop-down list (giữa 1 và 100). Nếu 

vượt quá giá trị này thì xuất hiện thanh cuộn. 

SelectedIndex Đưa ra chỉ số của mục được chọn.Trả lại -1 nếu không có mục nào 

được chọn. 

SelectedItem Trả lại tham chiếu tới item hiện đang được chọn 

Sorted Nếu true, item được xếp theo trật tự bảng chữ cái.Mặc định false. 

Common Events (Delegate EventHandler, event arguments EventArgs) 

SelectedIndexChanged Sinh ra khi chỉ số được chọn thay đổi (nghĩa là,check box được 
checked hay không check nữa ).Mặc định khi thiết kế là  double-
clicked control 

Hình 5.12 thuộc  tính và  sự kiện của ComboBox. 

 



1    //  ComboBoxTest.cs

2    // Using ComboBox to select shape to draw

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class ComboBoxTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   // contains shape list (circle, square, ellipse, pie)

14 private System.Windows.Forms.ComboBox imageComboBox;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new ComboBoxTest() );

20   }

21   

22   // get selected index, draw shape

23   private void imageComboBox_SelectedIndexChanged(

24   object sender, System.EventArgs e )

25   {

26   // create graphics object, pen and brush

27   Graphics myGraphics = base.CreateGraphics();

28   

29   // create Pen using color DarkRed

30   Pen myPen = new Pen( Color.DarkRed );

31   

32   // create SolidBrush using color DarkRed

33   SolidBrush mySolidBrush = 

34   new SolidBrush( Color.DarkRed );

35   

Tạo ComboBox

SelectedIndexChanged 

event handler

Tạo đối tượng đồ hoạ

Tạo bút vẽ

Tạo chổi



36   // clear drawing area setting it to color White

37   myGraphics.Clear( Color.White );

38   

39   // find index, draw proper shape

40   switch ( imageComboBox.SelectedIndex )

41   {

42   case 0: // case circle is selected

43   myGraphics.DrawEllipse( 

44   myPen, 50, 50, 150, 150 );

45   break;

46   case 1: // case rectangle is selected

47   myGraphics.DrawRectangle( 

48   myPen, 50, 50, 150, 150 );

49   break;

50   case 2: // case ellipse is selected

51   myGraphics.DrawEllipse( 

52   myPen, 50, 85, 150, 115 );

53   break;

54   case 3: // case pie is selected

55   myGraphics.DrawPie( 

56   myPen, 50, 50, 150, 150, 0, 45 );

57   break;

58   case 4: // case filled circle is selected

59   myGraphics.FillEllipse( 

60   mySolidBrush, 50, 50, 150, 150 );

61   break;

62   case 5: // case filled rectangle is selected

63   myGraphics.FillRectangle( 

64   mySolidBrush, 50, 50, 150, 150 );

65   break;

66   case 6: // case filled ellipse is selected

67   myGraphics.FillEllipse(

68   mySolidBrush, 50, 85, 150, 115 );

69   break;

Lệnh Switch cho phép xác 

định đối tượng đúng để vẽ 

Draw object



Kết quả chương trình

5.12  ComboBoxes



5.13  TreeViews

 Hiển thị các nút trong một hệ thống

 Các nút cha đều có nút con

 Nút cha đầu tiên gọi là gốc.

 Sử dụng phương thức Add để thêm các nút.



Nút gốc

Kích vào để 

thu gọn các 

nút con

Click để mở rộng các 

nút con ra

Nút con

5.13  TreeViews



TreeView p rop erties 

a nd  events 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common 

Properties 

 

CheckBoxes Xác định xem checkboxes có xuất hiện cạnh nut không.True hiển 

thị checkboxes. Mặc định là False. 

ImageList Chỉ rõ ImageList dùng để hiển thị biểu tượng của nodes. 

ImageList là một tập bao gồm một số đối tượng Image  

Nodes Liệt kê tập hợp các TreeNode trong  control. Chứa các 

methods Add (thêm một TreeNode object), Clear (Xoá cả 

tập hợp) và Remove (Xoá một nốt nào đó). Xoá một nút cha thì 

các nút con cũng bị xoá 

SelectedNode  node hiện thời được chọn. 

Common Event (Delegate TreeViewEventHandler, event 

arguments TreeViewEventArgs) 

AfterSelect Sinh ra khi node được chọn thay đổi.Mặc định thiết kế là double clik 
vào control 

Hình 5.13.1 thuộc  tính và  sự kiện c ủa TreeView  

 



TreeNode p rop erties 

a nd  method s 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common Properties  

Checked Xác định xem TreeNode có bị check không. (thuộc tính của 

CheckBoxes phải được thiết lập là True trong 

TreeView cha) 

FirstNode Xác định node đầu tiên trong tập hợp các Nodes (nghĩa là con 

đầu tiên trên cây). 

FullPath Đường dẫn của node,bắt đầu từ đầu cây. 

ImageIndex Chỉ số của ảnh sẽ hiện ra khi node không được chọn nữa. 

LastNode Node cuối cùng trong tập hợp Nodes(Con cuối cùng trong cây). 

NextNode Node anh em kế tiếp. 

Nodes Tập hợp  TreeNode chứa node hiện thời (nghĩa là tất cả con 

của node hiện thời).Bao gồm metod Add (thêm một đối tượng 

TreeNode), Clear (xoá cả tập hợp) và Remove (xoá 

một node nào đó). Remove nút cha sẽ xoá tất cả các node con   

PrevNode Node anh em đứng trước 

SelectedImageI

ndex 

Xác định chỉ số ảnh sẽ dùng khi node được chọn  

Text Chọn text hiển thị trong TreeView. 

Common Methods  

Collapse Thu gọn các node. 

Expand Khai triển  node 

ExpandAll Khai triển tất cả con của  node. 

GetNodeCount Trả lại số node con . 

Hình 5.13.2 Thuộc  tính và phương thức  TreeNode . 

 



5.13  TreeViews



1    //  TreeViewDirectoryStructureTest.cs

2    // Using TreeView to display directory structure

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.IO;

11   

12   public class TreeViewDirectoryStructureTest 

13   : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   // contains view of c: drive directory structure

16   private System.Windows.Forms.TreeView directoryTreeView;

17   

18   [STAThread]

19   static void Main() 

20   {

21   Application.Run(

22   new TreeViewDirectoryStructureTest() );

23   }

24   

Ví dụ



25 public void PopulateTreeView( 

26   string directoryValue, TreeNode parentNode )

27   {

28   // populate current node with subdirectories

29 string[] directoryArray = 

30   Directory.GetDirectories( directoryValue );

31   

32   // populate current node with subdirectories

33   try

34   {

35   if ( directoryArray.Length != 0 )

36   {

37   // for every subdirectory, create new TreeNode,

38   // add as child of current node and recursively

39   // populate child nodes with subdirectories

40   foreach ( string directory in directoryArray )

41   {

42   // create TreeNode for current directory

43 TreeNode myNode = new TreeNode( directory );

44   

45   // add current directory node to parent node

46   parentNode.Nodes.Add( myNode );

47   

48   // recursively populate every subdirectory

49 PopulateTreeView( directory, myNode );

50   }

51   

52   } // end if

53   }

Class tạo các gốc con

Lấy các thư mục con 

của gốc

Tạo node mới

Gọi đệ quy để 

hoàn thiện cây



54   

55   // catch exception

56 catch ( UnauthorizedAccessException )

57   {  

58   parentNode.Nodes.Add( "Access denied" );

59   }

60   

61   } // end PopulateTreeView 

62   

63   // called by system when form loads

64   private void TreeViewDirectoryStructureTest_Load(

65   object sender, System.EventArgs e)

66   {

67   // add c:\ drive to directoryTreeView and 

68   // insert its subfolders

69 directoryTreeView.Nodes.Add( "C:\\" );

70   PopulateTreeView( 

71   "C:\\", directoryTreeView.Nodes[ 0 ] );

72   } 

73   

74   } // end class TreeViewDirectoryStructure

Bắt ngoại lệ về an 

toàn

Tạo gốc



Output



5.14  ListViews

 Hiển thị danh sách 

các items

Có thể lựa chọn một 

hoặc hơn một items từ 

list

Hiển thị icon cùng 

với các item



ListView events a nd  

p rop erties 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common 

Properties 

 

Activation Xác định cách người dùng kích hoạt một item.Thuộc tính này nhận giá 

trị trong danh sách  ItemActivation .Có thể nhận giá trị  

OneClick (click đơn), TwoClick (double-click, item đổi 

màu khi được chọn) và Standard (double-click ). 

CheckBoxes  items sẽ xuất hiện cùng checkboxes nếu giá trị là  True .Mặc định 

là False. 

LargeImageLis

t 

 ImageList được dùng khi hiển thị biểu tượng lớn  

Items Trả lại tập ListViewItems trong control. 

MultiSelect Xác định nếu chấp nhận đa lựa chọn nếu là True (mặc định), 

SelectedItems Danh sách các item đang được chọn. 

SmallImageLis

t 

 ImageList dùng khi hiển thị biểu tượng nhỏ  

View Xác định sự xuất hiện của  ListViewItem.Các giá trị 

LargeIcon (hiển thị biểu tượng lớn, items có thể trong nhiều 

cột ), SmallIcon (hiển thị biểu tượng nhỏ), List (biểu 

tượng nhỏ,item trong một cột) và Details (giống List, 

nhưng nhiều cột thông tin có thể hiển thị một item). 

Common Event (Delegate EventHandler, event arguments 

EventArgs) 

ItemActivate Sinh ra khi kích hoạt một item trong  ListView .Không xác định 

item nào được kích hoạt . 

 



1    //  ListViewTest.cs

2    // Displaying directories and their contents in ListView.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.IO;

11   

12   public class ListViewTest : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   // display labels for current location 

15   // in directory tree     

16   private System.Windows.Forms.Label currentLabel;

17   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

18   

19   // display contents of current directory

20 private System.Windows.Forms.ListView browserListView;

21   

22   // specifies images for file icons and folder icons

23   private System.Windows.Forms.ImageList fileFolder;

24   

Tạo Image List

Ví dụ



25   // get current directory

26   string currentDirectory = 

27   Directory.GetCurrentDirectory();

28   

29   [STAThread]

30   static void Main() 

31   {

32   Application.Run( new ListViewTest() );

33   }

34

35   // browse directory user clicked or go up one level

36   private void browserListView_Click(

37   object sender, System.EventArgs e )

38   {

39   // ensure item selected

40   if ( browserListView.SelectedItems.Count != 0 )

41   {

42   // if first item selected, go up one level

43   if ( browserListView.Items[ 0 ].Selected )

44   {

45   // create DirectoryInfo object for directory

46   DirectoryInfo directoryObject = 

47   new DirectoryInfo( currentDirectory );

48   

49   // if directory has parent, load it

50 if ( directoryObject.Parent != null )

51   LoadFilesInDirectory( 

52 directoryObject.Parent.FullName );

53   }

54   

Load thư mục hiện thời

Kiểm tra nếu

item được chọn 

Nếu đang ở gốc

Trả lại thư mục cha của thư mục 

hiện thời

Nếu item đầu tiên được 

chọn,nhảy tới bậc tiếp theo

Tạo thông tin thư mục



55   // selected directory or file

56   else

57   {

58   // directory or file chosen

59   string chosen = 

60   browserListView.SelectedItems[ 0 ].Text;

61   

62   // if item selected is directory

63 if ( Directory.Exists( currentDirectory + 

64   "\\" + chosen ) )

65   {

66   // load subdirectory

67   // if in c:\, do not need '\', 

68   // otherwise we do

69   if ( currentDirectory == "C:\\" )

70   LoadFilesInDirectory( 

71   currentDirectory + chosen );

72   else

73   LoadFilesInDirectory( 

74   currentDirectory + "\\" + chosen );

75   } //end if

76   

77   } // end else

78   

79   // update displayLabel

80 displayLabel.Text = currentDirectory;

81   

82   } // end if

83   

84   } // end method browserListView_Click

Kiểm tra item được chọn xem có phải 

thư mục không

Cập nhật thư mục hiện 

thời

Load thư mục con



97   // update current directory

98   currentDirectory = currentDirectoryValue;

99   DirectoryInfo newCurrentDirectory = 

100  new DirectoryInfo( currentDirectory );

101  

102  // put files and directories into arrays

103 DirectoryInfo[] directoryArray = 

104  newCurrentDirectory.GetDirectories();

105  

106  FileInfo[] fileArray = 

107 newCurrentDirectory.GetFiles();

108  

109  // add directory names to ListView

110  foreach ( DirectoryInfo dir in directoryArray )

111  {

112  // add directory to ListView

113  ListViewItem newDirectoryItem = 

114  browserListView.Items.Add( dir.Name );

115  

116  // set directory image

117  newDirectoryItem.ImageIndex = 0;

118 }

Lấy thư mục con của thư mục 

hiện thời

Lấy file của thư mục hiện thời

Thêm thư mục vào danh 

sách



119  

120  // add file names to ListView

121  foreach ( FileInfo file in fileArray )

122  {

123  // add file to ListView

124  ListViewItem newFileItem = 

125  browserListView.Items.Add( file.Name );

126  

127  newFileItem.ImageIndex = 1;  // set file image

128  }

129  } // end try

130  

131  // access denied

132 catch ( UnauthorizedAccessException exception )

133  {

134  MessageBox.Show( 

135  "Warning: Some fields may not be " +

136  "visible due to permission settings", 

137  "Attention", 0, MessageBoxIcon.Warning );

138  }

139  

140  } // end method LoadFilesInDirectory

141  

Thêm file vào 

danh sách

Kiểm soát ngoại lệ 

về an toàn



142  // handle load event when Form displayed for first time

143  private void ListViewTest_Load(

144  object sender, System.EventArgs e )

145  {

146  // set image list

147  Image folderImage = Image.FromFile( 

148 currentDirectory + "\\images\\folder.bmp" );

149  

150 Image fileImage = Image.FromFile( currentDirectory +

151  "\\images\\file.bmp" );

152  

153  fileFolder.Images.Add( folderImage );

154  fileFolder.Images.Add( fileImage );

155  

156  // load current directory into browserListView

157  LoadFilesInDirectory( currentDirectory );

158  displayLabel.Text = currentDirectory;

159  

160  }  // end method ListViewTest_Load

161  

162  } // end class ListViewTest

Load Ảnh



Output



5.15  Tab Control

 Tạo một tabbed window

 Windows gọi đối tượng tabpage

 Tabcontrol có thể có điều khiển.

 TabControl có thể có sự kiện riêng khi mà tab được click.



Tab pages



TabPage

TabControl

Controls in 
TabPage

5.15  Tab Control



TabControl p rop erties 

a nd  events 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common Properties  

ImageList Hình ảnh hiển thị trên tab. 

ItemSize Xác định kích thước tab. 

MultiLine Xác định nếu nhiều hàng của tab được chọn. 

SelectedIndex Chỉ ra chỉ số của TabPage được chọn hiện thời. 

SelectedTab Chỉ ra TabPage hiện thời được chọn  

TabCount Trả lại số tab. 

TabPages Lấy tập hợp TabPage trong TabControl. 

Common Event (Delegate EventHandler, event arguments 

EventArgs) 

SelectedIndexCha

nged 

Tạo ra khi SelectedIndex thay đổi (tức là 

TabPage khác được chọn). 

Hình 5.15 thuộc  tính và  sự kiện c ủa  TabControl  

 



1    //  UsingTabs.cs

2    // Using TabControl to display various font settings.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class UsingTabs : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   // output label reflects text changes

14   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

15   

16   // table control containing table pages colorTabPage,

17   // sizeTabPage, messageTabPage and aboutTabPage

18   private System.Windows.Forms.TabControl 

19   optionsTabControl;

20   

21   // table page containing color options

22 private System.Windows.Forms.TabPage colorTabPage;

23 private System.Windows.Forms.RadioButton 

24   greenRadioButton;

25 private System.Windows.Forms.RadioButton redRadioButton;

26 private System.Windows.Forms.RadioButton 

27   blackRadioButton;

28   

Color tab

Các nút màu cho

color tab



29   // table page containing font size options

30 private System.Windows.Forms.TabPage sizeTabPage;

31   private System.Windows.Forms.RadioButton 

32   size20RadioButton;

33   private System.Windows.Forms.RadioButton 

34   size16RadioButton;

35   private System.Windows.Forms.RadioButton 

36   size12RadioButton;

37   

38   // table page containing text display options

39   private System.Windows.Forms.TabPage messageTabPage;

40   private System.Windows.Forms.RadioButton 

41   goodByeRadioButton;

42   private System.Windows.Forms.RadioButton 

43   helloRadioButton;

44   

45   // table page containing about message

46   private System.Windows.Forms.TabPage aboutTabPage;

47   private System.Windows.Forms.Label messageLabel;

48   

49   [STAThread]

50   static void Main() 

51   {

52   Application.Run( new UsingTabs() );

53   }

Size tab

Size buttons

Message tab

About tab



55   // event handler for black color radio button

56   private void blackRadioButton_CheckedChanged(

57   object sender, System.EventArgs e )

58   {

59   displayLabel.ForeColor = Color.Black;

60   }

61

62   // event handler for red color radio button

63   private void redRadioButton_CheckedChanged(

64   object sender, System.EventArgs e )

65   {

66   displayLabel.ForeColor = Color.Red;

67   }

68   

69   // event handler for green color radio button

70   private void greenRadioButton_CheckedChanged(

71   object sender, System.EventArgs e )

72   {

73   displayLabel.ForeColor = Color.Green;

74   }

75   

76   // event handler for size 12 radio button

77   private void size12RadioButton_CheckedChanged(

78   object sender, System.EventArgs e )

79   {

80   displayLabel.Font = 

81   new Font( displayLabel.Font.Name, 12 );

82      }

83

Kiểm soát sự 

kiện



84   // event handler for size 16 radio button

85   private void size16RadioButton_CheckedChanged(

86   object sender, System.EventArgs e )

87   {

88   displayLabel.Font = 

89   new Font( displayLabel.Font.Name, 16 );

90   }

91   

92   // event handler for size 20 radio button

93   private void size20RadioButton_CheckedChanged(

94   object sender, System.EventArgs e )

95   {

96   displayLabel.Font = 

97   new Font( displayLabel.Font.Name, 20 );      

98   }

99   

100  // event handler for message "Hello!" radio button

101  private void helloRadioButton_CheckedChanged(

102  object sender, System.EventArgs e )

103  {

104  displayLabel.Text = "Hello!";

105  }

106  

107  // event handler for message "Goodbye!" radio button

108  private void goodByeRadioButton_CheckedChanged(

109  object sender, System.EventArgs e )

110  {

111  displayLabel.Text = "Goodbye!";

112  }

113  

114  } // end class UsingTabs

Điều khiển sự kiện



output



5.16  Multiple Document Interface (MDI) Windows

 Người dùng có thể sửa đổi nhiều văn bản cùng một lúc.

 Thường sử dụng phức tạp hơn ứng dụng đơn văn bản single-document-

interface

 Ứng dụng windows gọi là cha, còn lại gọi là con.

 Menu cha và con có thể hoà nhập dựa trên thuộc tính MergeOrder

 Cửa sổ con có thể được xắp xếp trong cửa sổ cha.

 Theo nhãn cửa sổ ,không chồng lên nhau,lấp đầy cửa sổ cha,Chỉ có

horizontal hoặc vertical

 Cửa sổ dạng thác (cascaded): chồng chập, cùng cỡ, hiển thị thanh

tiêu đề

 ArrangeIcons: sắp sếp các icon để cửa sổ là nhỏ nhất.



MDI cha

MDI con

5.16  Multiple Document Interface (MDI) Windows



Giao diện đơn cửa sổ

Single Document Interface (SDI)

Giao diện đa cửa sổ

Multiple Document Interface (MDI)

5.16  Multiple Document Interface (MDI) Windows



MDI Form events a nd  

p rop erties 

Desc rip tion /  Delega te a nd  Event Arguments 

Common MDI Child 

Properties 

 

IsMdiChild Xác định Form là MDI con hay không.Nếu là True, 

Form là MDI con (có thuộc tính read-only ). 

MdiParent Xác định Form MDI chacủa con. 

Common MDI Parent 

Properties 

 

ActiveMdiChild Trả lại Form là MDI con hiện thời được kích hoạt (là 

null nếu không có MDI con nào được kích hoạt). 

IsMdiContainer Xác định một Form là MDI ( True) hay không.mặc định 

là False. 

MdiChildren Trả lại MDI con như mảng các Forms. 

Common Method  

LayoutMdi Xác định hiển thị của forms con trên MDI cha.Nhận tham số 

trong danh sách MdiLayout với các giá trị có thể là 

ArrangeIcons, Cascade, 

TileHorizontal và TileVertical.  

Common Event (Delegate EventHandler, event arguments 

EventArgs) 

MdiChildActivate Sinh ra khi MDI con bị đóng hay kích hoạt . 

Hình 5.16 Thuộc  tính và  sự kiện c ủa  MDI c ha và MDI c on . 
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1    UsingMDI.cs

2    // Demonstrating use of MDI parent and child windows.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class UsingMDI : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1;

13 private System.Windows.Forms.MenuItem fileMenuItem;

14 private System.Windows.Forms.MenuItem newMenuItem;

15   private System.Windows.Forms.MenuItem child1MenuItem;

16   private System.Windows.Forms.MenuItem child2MenuItem;

17   private System.Windows.Forms.MenuItem child3MenuItem;

18 private System.Windows.Forms.MenuItem exitMenuItem;

19   private System.Windows.Forms.MenuItem formatMenuItem;

20 private System.Windows.Forms.MenuItem cascadeMenuItem;

21 private System.Windows.Forms.MenuItem 

22   tileHorizontalMenuItem;

23 private System.Windows.Forms.MenuItem 

24   tileVerticalMenuItem;

25   

26   [STAThread]

27   static void Main() 

28   {

29   Application.Run( new UsingMDI() );

30   }

31   

File menu

New submenu

Exit submenu

Formant menu

Cascade option

Tiling options



32   // create Child 1 when menu clicked

33   private void child1MenuItem_Click(

34   object sender, System.EventArgs e )

35   {

36   // create new child

37   Child formChild = new Child( "Child 1", 

38   "\\images\\csharphtp1.jpg" );

39   formChild.MdiParent = this;   // set parent

40   formChild.Show();            // display child

41   }

42   

43   // create Child 2 when menu clicked

44   private void child2MenuItem_Click(

45   object sender, System.EventArgs e )

46   {

47   // create new child

48   Child formChild = new Child( "Child 2", 

49   "\\images\\vbnethtp2.jpg" );

50   formChild.MdiParent = this;  // set parent

51   formChild.Show();            // display child

52   }

53   

54   // create Child 3 when menu clicked

55   private void child3MenuItem_Click(

56   object sender, System.EventArgs e )

57   {

58   // create new child

59   Child formChild = new Child( "Child 3", 

60   "\\images\\pythonhtp1.jpg" );

61   formChild.MdiParent = this;   // set parent

62   formChild.Show();            // display child

63   }

Tạo cửa sổ con



64
65   // exit application

66   private void exitMenuItem_Click(

67   object sender, System.EventArgs e )

68   {

69   Application.Exit();

70   }

71   

72   // set cascade layout

73 private void cascadeMenuItem_Click(

74   object sender, System.EventArgs e )

75   {

76   this.LayoutMdi( MdiLayout.Cascade );

77   }

78   

79   // set TileHorizontal layout

80 private void tileHorizontalMenuItem_Click(

81   object sender, System.EventArgs e )

82   {

83   this.LayoutMdi( MdiLayout.TileHorizontal );

84   }

85   

86   // set TileVertical layout

87 private void tileVerticalMenuItem_Click(

88   object sender, System.EventArgs e )

89   {

90   this.LayoutMdi( MdiLayout.TileVertical );

91   }

92   

93   } // end class UsingMDI

Cascade

Tile horizontally

Tile vertically



Kết quả chương 

trình

UsingMDI.cs



5.17  Thừa kế trực quan (Visual Inheritance)

 Tạo một form bằng cách thừa kế từ một lớp khác.

 Form nhận được thừa kế các chức năng của form cơ 

bản.

 Form nhận được thừa kế những đặc tính trực quan của 

form cơ bản.



1    //  VisualInheritance.cs

2    // Base Form for use with visual inheritance

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class VisualInheritance : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Label bugsLabel;

13   private System.Windows.Forms.Button learnMoreButton;

14   private System.Windows.Forms.Label label1;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new VisualInheritance() );

20   }

21   

22 private void learnMoreButton_Click( object sender, 

23   System.EventArgs e )

24   {

25   MessageBox.Show( 

26   "Bugs, Bugs, Bugs is a product of Bug2Bug.com", 

27   "Learn More", MessageBoxButtons.OK, 

28   MessageBoxIcon.Information );

29   }

30   }



5.18  Điều khiển do người sử dụng định nghĩa.

 Điều khiển tự định nghĩa thừa kế từ các lớp khác 

 Ví dụ:thay đổi sự xuất hiện của nhãn



1    // VisualInheritanceTest.cs

2    // Derived Form using visual inheritance.

3    using System;

4    using System.Collections;

5    using System.ComponentModel;

6    using System.Drawing;

7    using System.Windows.Forms;

8    

9 public class VisualInheritanceTest : 

10   VisualInheritance.VisualInheritance

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button learnProgramButton;

13   

14   // invoke when user clicks Learn the Program Button

15 private void learnProgramButton_Click( object sender, 

16   System.EventArgs e )

17   {

18   MessageBox.Show(

19   "This program was created by Deitel & Associates",

20   "Learn the Program", MessageBoxButtons.OK, 

21   MessageBoxIcon.Information );

22   }

23   

24   public static void Main( string[] args )

25   {

26   Application.Run( new VisualInheritanceTest() );

27   }

28   }

Lớp VisualInheritanceTest 

class thu được từ lớp 

VisualInheritance

Hiển thị message 

box



Kết quả chương trình

VisualInheritanceTest.cs

Lớp nhận 

được không 

thể thay đổi 

các điều 

khiển này

Lớp nhận được 

có thể thay đổi 

điều khiển này



created by Đồng Phương Thảo

Custom Contro l Techniq ues a nd  

PaintEventArgs Prop erties 

Desc rip tion  

Inherit from Windows 

Forms control 

Thêm chức năng vào điều khiển có sẵn.Nếu chồng phương 

thức  OnPaint, gọi lớp cơ bản OnPaint. Chỉ có thể 

thêm vào hình thức điều khiển gốc chứ không thiết kế lại nó 
được . 

Create a UserControl Tạo một tập UserControl gồm nhiều điều khiển tồn 

tại sẵn (và tập hợp các chức năng của chúng). Không thể 

chồng phương thức OnPaint với một phương thức tự 

xác định.Mà chỉ thêm được mã vẽ vào điều khiển sự kiện 

Paint.Chỉ có thể thêm vào hình thức điều khiển gốc chứ 

không thiết kế lại chúng được. 

Inherit from class Control Xác định một điều khiển hoàn toàn mới.Chồng phương thức  

OnPaint,gọi lớp cơ bản OnPaint và chứa phương 

thức điều khiển vẽ.Có thể thay đổi hình thức và chức năng 
điều khiển  

PaintEventArgs 

Properties 

Dùng đối tượng này trong phương thức 

OnPaint hay Paint để vẽ trên điều khiển  

Graphics Chỉ định đối tượng đồ hoạ để điều khiển.Dùng để vẽ trên điều 
khiển  

ClipRectangle Xác định hình chữ nhật chỉ ra đường ranh giới của điều khiển  

Hình 5.18 Điều khiển tự tạo  

 



1    // ClockUserControl.cs

2    // User-defined control with a timer and a label.

3    

4    using System;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Drawing;

8    using System.Data;

9    using System.Windows.Forms;

10   

11   public class ClockUserControl 

12   : System.Windows.Forms.UserControl

13   {

14 private System.Windows.Forms.Timer clockTimer;

15   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

16   

17   // update label at every tick

18   private void clockTimer_Tick(

19   object sender, System.EventArgs e )

20   {

21   // get current time (Now), convert to string

22   displayLabel.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();

23   

24   } // end method clockTimer_Tick

25   

26   } // end class ClockUserControl

Timer

Label

Phương thức 
cập nhật nhãn

Hiển thị giờ 
hiện thời

ClockUserControl.cs



Tạo Custom-control . 

hộp thoại thuộc tính đối tượng.



Điều khiển custom được thêm vào ToolBox.

5.18  Điều khiển do người sử dụng định nghĩa.



Custom control thêm vàoForm.

Biểu tượng Toolbox mới
Điều khiển mới thêm vào

5.18  Điều khiển do người sử dụng định nghĩa.



Chương 6 – Mảng

 Outline

6.1  Mảng - Arrays

6.2  Khai báo và định vị cho mảng 

6.4  Một số ví dụ sử dụng mảng

6.5  Truyền giá trị của mảng bằng phương thức

6.6  Truyền giá trị của mảng theo tham trị và tham biến

6.7  Sắp xếp mảng

6.8  Tìm kiếm trên mảng

6.9  Mảng nhiều chiều

6.10  Cấu trúc lặp for/reach



6.1  Mảng - Arrays

 Dạng cấu trúc dữ liệu tĩnh. Nó sẽ mang kích thước như khi được 

khởi tạo.

 Bao gồm các vùng nhớ kề nhau biểu diễn các dữ liệu có cùng kiểu và 

cùng tên.

 Khi truy nhập tới các phần tử của mảng, ta cần truy nhập theo tên và 

vị trí của phần tử trong mảng.

 Trong C#, mảng được xem là một đối tượng. Nghĩa là nó có các 

phương thức, thuộc tính.



 Lớp cung cấp các thuộc tính và phương thức cho mảng trong C# là 

system. array

 Kích thước của mảng chính là số phần tử có trong mảng

Phần tử đầu tiên của mảng là “phần tử thứ không” (zeroth element).

Có sự khác nhau giữa phần tử thứ k của mảng có kích thước n và 

phần tử k của mảng (k<=n):

 Phần tử thứ k của mảng là phần tử có chỉ số là k-1.

 Phần tử k của mảng có chỉ số là k

6.1  Mảng - Arrays



Các phương thức và thuộc tính trong lớp system. array



Các phương thức và thuộc tính trong lớp system. array



Một ví dụ của mảng

Tên của mảng : Đây

là mảng số nguyên 

có tên là c

Chỉ số của mảng



6.2  Khai báo và định vị cho mảng

 Người sử dụng xác định kiểu của mảng và thực hiện khai báo mảng 

 Khai báo và khởi tạo mảng không nhất thiết phải nằm trong cùng một 

câu lệnh 

 Trong mảng kiểu giá trị,mỗi phần tử chứa một giá trị thuộc kiểu đã 

được khai báo.

 Trong mảng kiểu tham chiếu,mỗi phần tử của mảng là một tham 

chiếu tới đối tượng thuộc kiểu dữ liệu của mảng



6.2  Khai báo và định vị cho mảng

 Mảng có thể được định vị dùng từ khoá new để xác định số phần tử 

có thể có của mảng

 Khởi tạo mảng với initializer lists

 Định vị không gian cho mảng – số phần tử trong danh sách khởi 

tạo quyết định kích thước của mảng

 Các phần tử trong mảng được khởi tạo với giá trị trong danh sách 

khởi tạo initializer list



6.4  Một số ví dụ sử dụng mảng

 Khởi động và phân bố bộ nhớ cho mảng.

 Tính tổng của các phần tử trong mảng.

 Dùng biểu đồ để hiển thị dữ liệu mảng dạng đồ hoạ.

 Sử dụng các phần tử của mảng như một bộ đếm.

 Sử dụng mảng để phân tích kết quả đo đạc



1    //  InitArray.cs

2    // Different ways of initializing arrays.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class InitArray

8    {

9    // main entry point for application

10   static void Main( string[] args )

11   {

12   string output = "";

13   

14 int[] x;            // declare reference to an array

15 x = new int[ 10 ];  // dynamically allocate array and set

16   // default values

17   

18   // initializer list specifies number of elements

19   // and value of each element

20 int[] y = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };

21   

22 const int ARRAY_SIZE = 10; // named constant

23 int[] z;                   // reference to int array

24   

25   // allocate array of ARRAY_SIZE (i.e., 10) elements

26 z = new int[ ARRAY_SIZE ];

27   

28   // set the values in the array

29 for ( int i = 0; i < z.Length; i++ )

30   z[ i ] = 2 + 2 * i;

31   

32   output += "Subscript\tArray x\tArray y\tArray z\n";

33   

Khai báo mảng số 

nguyên x

Chỉ định kích 

thước của x là

10

Khai báo mảng số 

nguyên y và khởi 

tạo các giá trị của 

nó

Khai báo hằng số

ARRAY_SIZE

Khai báo mảng số 

nguyên z

Khởi tạo kích thước z 

là ARRAY_SIZE

Khởi tạo các giá trị của 

z dùng một vòng lặp for

InitArray.cs



34   // output values for each array

35 for ( int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++ )

36   output += i + "\t" + x[ i ] + "\t" + y[ i ] + 

37   "\t" + z[ i ] + "\n";

38   

39   MessageBox.Show( output, 

40   "Initializing an array of int values", 

41   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

42   

43   } // end Main

44   

45   } // end class InitArray

Thêm các giá trị của 

mảng vào đầu ra

Khởi động và phân bố bộ nhớ cho mảng

InitArray.cs



1    // SumArray.cs

2    // Computing the sum of the elements in an array.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class SumArray

8    {

9    // main entry point for application

10   static void Main( string[] args )

11   {

12 int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

13   int total = 0;

14   

15 for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )

16   total += a[ i ];

17   

18   MessageBox.Show( "Total of array elements: " + total,

19   "Sum the elements of an array",

20   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

21   

22   } // end Main

23   

24   } // end class SumArray

Khai báo và khởi tạo 

mảng a

Tổng các giá trị 

của a

Tính tổng của các phần tử trong mảng.

SumArray.cs



1    //  Histogram.cs

2    // Using data to create a histogram.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class Histogram

8    {

9    // main entry point for application

10   static void Main( string[] args )

11   {

12 int[] n = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };

13   string output = "";

14   

15   output += "Element\tvalue\tHistogram\n";

16   

17   // build output

18 for ( int i = 0; i < n.Length; i++ )

19   {

20   output += "\n" + i + "\t" + n[ i ] + "\t";

21   

22 for ( int j = 1; j <= n[ i ]; j++ ) // print a bar

23   output += "*";

24   }

25   

26   MessageBox.Show( output, "Histogram Printing Program",

27   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

28   

29   } // end Main

30   

31   } // end class Histogram

Khai báo mảng số 

nguyên n và khởi 

tạo nó

Tạo một thanh cho mỗi 

phần tử của mảng n

In một thanh gồm các dấu 

sao,tương ứng với giá trị 

phần tử mảng n

Histogram.cs



Dùng biểu đồ để hiển thị dữ liệu mảng dạng đồ hoạ

Histogram.cs



 Thỉnh thoảng chương trình dùng mảng để tổng kết dữ liệu như bài 

toán tổng hợp kết quả của một sự nghiên cứu, đo đạc

 Sau đây là thí dụ minh hoạ về việc sử dụng mảng làm biến đếm trong 

bài toán gieo hạt xúc xắc.

Sử dụng các phần tử của mảng như một bộ đếm.



1    // RollDie.cs

2    // Rolling 12 dice.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.IO;

11   

12   public class RollDie : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Button rollButton;

15   

16   private System.Windows.Forms.RichTextBox displayTextBox;

17   

18   private System.Windows.Forms.Label dieLabel1;

19   private System.Windows.Forms.Label dieLabel2;

20   private System.Windows.Forms.Label dieLabel3;

21   private System.Windows.Forms.Label dieLabel4;

22   private System.Windows.Forms.Label dieLabel5;

23   private System.Windows.Forms.Label dieLabel6;

24   private System.Windows.Forms.Label dieLabel7;

25   private System.Windows.Forms.Label dieLabel8;

26   private System.Windows.Forms.Label dieLabel9;

27   private System.Windows.Forms.Label dieLabel10;

28   private System.Windows.Forms.Label dieLabel11;

29   private System.Windows.Forms.Label dieLabel12;

30   

31   private System.ComponentModel.Container components = null;

32   

33 Random randomNumber = new Random();

34 int[] frequency = new int[ 7 ];

35   

Tạo đối tượng

Random

Khai báo một mảng 

số tự nhiên frequency 

và cho nó đủ bộ nhớ 

để giữ 7 số 

RollDie.cs



36   public RollDie()

37   {

38   InitializeComponent();

39   }

40   

41   // Visual Studio .NET generated code

42   

43   [STAThread]

44   static void Main() 

45   {

46   Application.Run( new RollDie() );

47   }

48   

49 private void rollButton_Click( 

50   object sender, System.EventArgs e )

51   {

52   // pass the labels to a method that will

53   // randomly assign a face to each die

54 DisplayDie( dieLabel1 );

55   DisplayDie( dieLabel2 );

56   DisplayDie( dieLabel3 );

57   DisplayDie( dieLabel4 );

58   DisplayDie( dieLabel5 );

59   DisplayDie( dieLabel6 );

60   DisplayDie( dieLabel7 );

61   DisplayDie( dieLabel8 );

62   DisplayDie( dieLabel9 );

63   DisplayDie( dieLabel10 );

64   DisplayDie( dieLabel11 );

65   DisplayDie( dieLabel12 );

66   

67   double total = 0;

68   

69 for ( int i = 1; i < 7; i++ )

70   total += frequency[ i ];

Kiểm soát sự kiện

rollButton Click

gọi method DisplayDie một 

lần cho mỗi Label

Tổng số lần xúc xắc 

được gieo 

RollDie.cs



71   

72   displayTextBox.Text = "Face\tFrequency\tPercent\n";

73   

74   // output frequency values

75 for ( int x = 1; x < frequency.Length; x++ )

76   {

77   displayTextBox.Text += x + "\t" +

78   frequency[ x ] + "\t\t" + String.Format( "{0:N}",

79   frequency[ x ] / total * 100 ) + "%\n";

80   }

81   

82   } // end Main

83   

84   // simulates roll, display proper

85   // image and increment frequency

86   public void DisplayDie( Label dieLabel )

87   {

88 int face = randomNumber.Next( 1, 7 );

89   

90 dieLabel.Image = Image.FromFile(

91   Directory.GetCurrentDirectory() +

92   "\\images\\die" + face + ".gif" );

93   

94   frequency[ face ]++;

95   }

96   

97   } // end class RollDie

Đưa ra tần số cho mỗi giá 

trị của xúc xắc

Lấy một số ngẫu 

nhiên trong khoảng 1 

đến 6
Hiển thị ảnh tương ứng với 

số gieo được

RollDie.cs



RollDie.cs bài toán gieo hạt xúc xắc



 Xét bài toán thực nghiệm :

Bốn mươi sinh viên sẽ được hỏi về đánh giá chất lượng của thức ăn 

trong căngtin nhà trường. Sự đánh giá sẽ theo các mức từ 1 (tồi tệ) 

cho đến 10 (tuyệt vời). Sau khi thu được đánh giá này, chương trình 

sau sẽ thực hiện việc kiểm tra xem tần suất xuất hiện của mỗi mức.

StudentPoll.cs



1    // StudentPoll.cs

2    // A student poll program.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    class StudentPoll

8    {

9    // main entry point for application

10   static void Main( string[] args )

11   {

12 int[] responses = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 1,

13   6, 3, 8, 6, 10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7,

14   5, 6, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 8, 10 };

15   

16 int[] frequency = new int[ 11 ];

17   string output = "";

18   

19   // increment the frequency for each response

20 for ( int answer = 0; answer < responses.Length; answer++ )

21   ++frequency[ responses[ answer ] ];

22   

23   output += "Rating\tFrequency\n";

24   

25   // output results

26 for ( int rating = 1; rating < frequency.Length; rating++ )

27   output += rating + "\t" + frequency[ rating ] + "\n";

28   

29   MessageBox.Show( output, "Student poll program", 

30   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

31   

32   } // end method Main

33   

34   } // end class StudentPoll

Khai báo và khởi 
tạo mảng số 
nguyên 
responses Khai báo và chia phần 

bộ nhớ cho mảng số 
nguyên frequency

Với mỗi phần tử trong
responses, tăng phần tử 
frequency tương ứng với 
answer 

Đưa ra số lần mỗi phần tử 
responses xuất hiện

StudentPoll.cs



6.5  Truyền giá trị của mảng bằng phương thức

 Truyền mảng như tham số cho phương thức bằng cách xác định tên 

của mảng (không có ngoặc đơn) 

 Mảng được truyền bằng tham chiếu

 Các phần tử riêng biệt của mảng được truyền bằng giá trị 



1    // PassArray.cs

2    // Passing arrays and individual elements to methods.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class PassArray : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;

13   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

14   

15   // Visual Studio .NET generated code

16   

17   [STAThread]

18   static void Main() 

19   {

20   Application.Run( new PassArray() );

21   }

22   

23   private void showOutputButton_Click( object sender, 

24   System.EventArgs e )

25   {

26 int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5 };

27   

28   outputLabel.Text = "Effects of passing entire array " +

29   "call-by-reference:\n\nThe values of the original " +

30   "array are:\n\t";

31   

32 for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )

33   outputLabel.Text += "   " + a[ i ];

34   

35 ModifyArray( a );   // array is passed by reference

Khai báo và khởi tạo 
mảng số nguyên a

Nội dung mảng a

Gọi method ModifyArray, 
truyền tham số mảng 
theo kiểu tham chiếu 

PassArray.cs



36   

37   outputLabel.Text += 

38   "\n\nThe values of the modified array are:\n\t";

39   

40   // display elements of array a

41 for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )

42   outputLabel.Text += "   " + a[ i ];

43   

44   outputLabel.Text += "\n\nEffects of passing array " +

45   "element call-by-value:\n\na[ 3 ] before " +

46   "ModifyElement: " + a[ 3 ];

47   

48   // array element passed call-by-value

49 ModifyElement( a[ 3 ] );

50   

51   outputLabel.Text += 

52   "\na[ 3 ] after ModifyElement: " + a[ 3 ];

53   }

54   

55   // method modifies the array it receives,

56   // original will be modified

57   public void ModifyArray( int[] b )

58   {

59 for ( int j = 0; j < b.Length; j++ )

60   b[ j ] *= 2;

61   }

62   

63   // method modifies the integer passed to it

64   // original will not be modified

65   public void ModifyElement( int e )

66   {

67   outputLabel.Text += 

68   "\nvalue received in ModifyElement: " + e;

69   

Mảng sau khi thực hiện
ModifyArray bị thay đổi nội 
dung

Gọi method 
ModifyElement
truyền phần tử của 

mảng a có chỉ số là 3

Nhân mỗi phần tử 
với 2

PassArray.cs



70 e *= 2;

71   

72   outputLabel.Text += 

73   "\nvalue calculated in ModifyElement: " + e;

74   }

75   } Nhân đối số với 2

Điều này không làm thay đổi giá trị của 
phần tử của mảng gốc vì phần tử này được 

truyền kiểu giá trị

PassArray.cs



6.6  Truyền giá trị của mảng theo tham trị và 

tham biến

 Biến “lưu trữ” đối tượng,thực sự chứa tham chiếu đến các đối tượng này 

 Một tham chiếu là một vị trí trong bộ nhớ máy tính trong đó lưu trữ chính 

các đối tượng

 Các kiểu truyền giá trị (tham trị) cho phương thức

 Tạo bản copy một biến

 Bất kỳ sự thay đổi nào ở biến trong phương thức không ảnh hưởng 

đến biến gốc

 Các kiểu truyền tham chiếu (tham biến) cho phương thức

 Tạo bản copy của tham chiếu tới đối tượng 

 Bất kỳ thay đổi nào trên tham chiếu trong phương thức không ảnh 

hưởng đến biến gốc

 Bất kỳ thay đổi nào về nội dung đối tượng trong phương thức có ảnh 

hưởng đến đối tượng ngoài phương thức



 Từ khoá ref có thể dùng để truyền tham biến cho phương thức

 Kiểu giá trị biến không được copy – Thay đổi biến trong phương 

thức sẽ thay đổi biến ngoài phương thức 

 Tham chiếu tới đối tượng không được copy –Thay đổi tham chiếu 

trong phương thức sẽ thay đổi tham chiếu ngoài phương thức 

 Người lập trình cần cẩn thận khi dùng ref

 Có thể dẫn tới các tham chiếu trở thành rỗng

 Có thể sự thay đổi giá trị biến và tham chiếu theo những cách 

không mong muốn 

6.6  Truyền giá trị của mảng theo tham trị và 

tham biến



1    // ArrayReferenceTest.cs

2    // Testing the effects of passing array references

3    // by value and by reference.

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class ArrayReferenceTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

14   private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new ArrayReferenceTest() );

20   }

21   

22   private void showOutputButton_Click( object sender, 

23   System.EventArgs e )

24   {

25   // create and initialize firstArray

26 int[] firstArray = { 1, 2, 3 };

27   

28   // copy firstArray reference

29 int[] firstArrayCopy = firstArray;

30   

31   outputLabel.Text += 

32   "Test passing firstArray reference by value";

33   

34   outputLabel.Text += "\n\nContents of firstArray " +

35   "before calling FirstDouble:\n\t";

Khai báo và khởi tạo mảng số 

nguyên firstArray

Khai báo mảng số nguyên 

firstArrayCopy và tham chiếu 

nó tới firstArray



36   

37   // print contents of firstArray

38 for ( int i = 0; i < firstArray.Length; i++ )

39   outputLabel.Text += firstArray[ i ] + " ";

40   

41   // pass reference firstArray by value to FirstDouble

42 FirstDouble( firstArray );

43   

44   outputLabel.Text += "\n\nContents of firstArray after " +

45   "calling FirstDouble\n\t";

46   

47   // print contents of firstArray

48 for ( int i = 0; i < firstArray.Length; i++ )

49   outputLabel.Text += firstArray[ i ] + " ";

50   

51   // test whether reference was changed by FirstDouble

52 if ( firstArray == firstArrayCopy )

53   outputLabel.Text += 

54   "\n\nThe references refer to the same array\n";

55   else

56   outputLabel.Text += 

57   "\n\nThe references refer to different arrays\n";

58   

59   // create and initialize secondArray

60 int[] secondArray = { 1, 2, 3 };

61   

62   // copy secondArray reference

63 int[] secondArrayCopy = secondArray;

64   

65   outputLabel.Text += "\nTest passing secondArray " +

66   "reference by reference";

67   

68   outputLabel.Text += "\n\nContents of secondArray " +

69   "before calling SecondDouble:\n\t";

70   

Nội dung đầu ra của

firstArray

Gọi method 

FirstDouble trên

firstArray

Nội dung đầu ra của

firstArray

Kiểm tra xem firstArray và

firstArrayCopy có tham chiếu tới cùng 

một đối tượng không 

Khai báo và khởi tạo mảng số 

nguyên secondArray

Khai báo mảng số nguyên

secondArrayCopy và cho nó tham chiếu 

tới secondArray



71   // print contents of secondArray before method call

72 for ( int i = 0; i < secondArray.Length; i++ )

73   outputLabel.Text += secondArray[ i ] + " ";

74   

75 SecondDouble( ref secondArray );

76   

77   outputLabel.Text += "\n\nContents of secondArray " +

78   "after calling SecondDouble:\n\t";

79   

80   // print contents of secondArray after method call

81 for ( int i = 0; i < secondArray.Length; i++ )

82   outputLabel.Text += secondArray[ i ] + " ";

83   

84   // test whether reference was changed by SecondDouble

85 if ( secondArray == secondArrayCopy )

86   outputLabel.Text += 

87   "\n\nThe references refer to the same array\n";

88   else

89   outputLabel.Text += 

90   "\n\nThe references refer to different arrays\n"; 

91   

92   } // end method showOutputButton_Click

93   

94   // modify elements of array and attempt to modify

95   // reference 

96   void FirstDouble( int[] array )

97   {

98   // double each element's value

99 for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )

100  array[ i ] *= 2;

101  

102  // create new reference and assign it to array

103 array = new int[] { 11, 12, 13 };

104  }

105  

Đầu ra secondArray

Gọi method 

SecondDouble và truyền 

tham trị cho secondArray

Đầu ra của secondArray

Kiểm tra secondArray và

secondArrayCopy tham 

chiếu tới cùng đối tượng

Nhân đôi giá trị mỗi phần tử 

trong mảng

Cho mảng tham chiếu tới 

mảng số nguyên mới chứa 

các giá trị 11, 12 và 13



106  // modify elements of array and change reference array

107  // to refer to a new array

108  void SecondDouble( ref int[] array )

109  {

110  // double each element's value

111 for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )

112  array[ i ] *= 2;

113  

114  // create new reference and assign it to array

115 array = new int[] { 11, 12, 13 };

116  }    

117  } Nhân đôi mỗi phần tử mảngĐặt mảng tham chiếu tới mảng số 

nguyên mới chứa các giá trị 11, 12 và

13

ArrayReferenceTest.cs



6.7  Sắp xếp mảng

 Sắp xếp dữ liệu là một phần quan trọng trong nhiều ứng dụng 

 Bubble Sort : Sắp xếp nổi bọt – mảng kích thước n

 Duyệt mảng n lần 

 Mỗi lần duyệt,so sánh từng cặp hai phần tử liên tiếp 

 Nếu phần tử đứng trước lớn hơn phần tử đứng sau thì đổi 

chỗ hai phần tử 

 Dễ lập trình

 Chạy chậm

 .NET Framework bao gồm nhiều khả năng sắp xếp tốc độ cao



1    //  BubbleSorter.cs

2    // Sorting an array's values into ascending order.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class BubbleSorter : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button sortButton;

13   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

14   

15   // Visual Studio .NET generated code

16   

17   [STAThread]

18   static void Main() 

19   {

20   Application.Run( new BubbleSorter() );

21   }

22   

23   private void sortButton_Click( object sender, 

24   System.EventArgs e )

25   {

26 int[] a =  { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 };

27   

28   outputLabel.Text += "Data items in original order\n";

29   

30 for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )

31   outputLabel.Text += "   " + a[ i ];

32   

33   // sort elements in array a

34 BubbleSort( a );

35   

Khai báo và khởi tạo mảng các 

số nguyên a

Nội dung output của mảng a 

Gọi method Bubble sort trên 

mảng a



36   outputLabel.Text += "\n\nData items in ascending order\n";

37   

38 for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )

39   outputLabel.Text += "   " + a[ i ];

40   

41   } // end method sortButton_Click

42   

43   // sort the elements of an array with bubble sort

44   public void BubbleSort( int[] b )

45   {

46 for ( int pass = 1; pass < b.Length; pass++ ) // passes

47   

48 for ( int i = 0; i < b.Length - 1; i++ )   // one pass

49   

50 if ( b[ i ] > b[ i + 1 ] )      // one comparison

51   Swap( b, i );                // one swap

52   }

53   

54   // swap two elements of an array

55 public void Swap( int[] c, int first )

56   {

57   int hold;      // temporary holding area for swap

58   

59   hold = c[ first ];

60   c[ first ] = c[ first + 1 ];

61   c[ first + 1 ] = hold;

62   }

63   }

Mảng a sau khi sắp 

xếp

Duyệt b.Length-1 lầnLặp với mỗi phần tử của 

mảng b

Nếu một phần tử được 

xét lớn hơn phần tử ngay 

sau nó thì đổi chỗ chúng

Đổi chỗ 2 phần tử 

của mảng

BubbleSorter.cs



6.8  Tìm kiếm trên mảng

 Thông thường các nhà lập trình làm việc với một lượng rất lớn dữ 

liệu lưu trên mảng

 Trong một số trường hợp, họ phải tìm kiếm một dữ liệu nào đó trên 

mảng 

 Có hai loại tim kiếm chính : tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân 

• Linear Search

• Binary Search



6.8.1  Tìm kiếm tuyến tính trên mảng

 Trả lại chỉ số của khoá tìm kiếm trên mảng

 Tìm kiếm tuần tự từ đầu mảng trở đi 

 Làm việc tốt với các mảng nhỏ hoặc các mảng không 

được sắp xếp



1    //  LinearSearcher.cs

2    // Demonstrating linear searching of an array.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class LinearSearcher : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button searchButton;

13   private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

14   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

15   

16   int[] a = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

17   28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 };

18   

19   // Visual Studio .NET generated code

20   

21   [STAThread]

22   static void Main() 

23   {

24   Application.Run( new LinearSearcher() );

25   }

26   

27   private void searchButton_Click( object sender, 

28   System.EventArgs e )

29   {

30 int searchKey = Int32.Parse( inputTextBox.Text );

31   

32 int elementIndex = LinearSearch( a, searchKey );

33   

Lấy số nhập vào làm 

khoá tìm kiếm

Tìm kiếm tuyến tính 

với khoá



34 if ( elementIndex != -1 )

35   outputLabel.Text = 

36   "Found value in element " + elementIndex;

37   

38   else

39   outputLabel.Text = "Value not found";

40   

41   } // end method searchButton_Click

42   

43   // search array for the specified key value

44   public int LinearSearch( int[] array, int key )

45   {

46 for ( int n = 0; n < array.Length; n++ )

47   {

48   if ( array[ n ] == key )

49   return n;

50   }

51   

52 return -1;

53   

54   } // end method LinearSearch

55

56   } // end class LinearSearcher

Nếu không tìm thấy thì giá trị 

chỉ số trả về là -1

Bắt đầu từ đầu mảng.Kiểm tra 

từng phần tử xem nó có hợp với 

khoá cần tìm không.Nếu có thì 

trả lại chỉ số hiện thời 

LinearSearcher.cs



6.8.2  Tìm kiếm nhị phân trên mảng đã sắp xếp

 Mảng phải được sắp xếp

 Loại bỏ được một nửa số phần tử cần tìm tại mỗi bước

 Giải thuật 

 Xác định vị trí khoá chính giữa

 So sánh với khoá cần tìm

 Nếu bằng nhau thì trả về giá trị chỉ số khoá chính giữa

 Nếu khoá cần tìm lớn hơn khoá chính giữa thì thực hiện tìm 

trên nửa lớn của mảng

 Nếu khoá cần tìm bé hơn khoá chính giữa thì thực hiện tìm 

trên nửa bé của mảng

 Lặp lại quá trình trên, nếu tìm thấy thì trả về chỉ số mảng của 

phần tử cần tìm. Nếu không thì trả về giá trị -1



1    //  BinarySearchTest.cs

2    // Demonstrating a binary search of an array.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class BinarySearchTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.Windows.Forms.Label promptLabel;

14   

15   private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

16   

17   private System.Windows.Forms.Label resultLabel;

18   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

19   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

20   

21   private System.Windows.Forms.Button findButton;

22   

23   private System.ComponentModel.Container components = null;

24   

25 int[] a = { 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,

26   18, 20, 22, 24, 26, 28 };

27   

28   // Visual Studio .NET generated code

29   

30   // main entry point for application

31   [STAThread]

32   static void Main() 

33   {

34   Application.Run( new BinarySearchTest() );

35   }

Khai báo và khởi tạo 

mảng int a

BinarySearchTest.cs



36   

37   // searches for an element by calling

38   // BinarySearch and displaying results

39   private void findButton_Click( object sender, 

40   System.EventArgs e )

41   {

42 int searchKey = Int32.Parse( inputTextBox.Text );

43   

44   // initialize display string for the new search

45   outputLabel.Text = "Portions of array searched\n";

46   

47   // perform the binary search

48 int element = BinarySearch( a, searchKey );

49   

50 if ( element != -1 )

51   displayLabel.Text = "Found value in element " +

52   element;

53   else

54   displayLabel.Text = "Value not found";

55   

56   } // end findButton_Click

57   

58   // searchs array for specified key

59   public int BinarySearch( int[] array, int key )

60   {

61   int low = 0;                  // low subscript

62   int high = array.Length - 1;  // high subscript

63   int middle;                   // middle subscript

64   

65 while ( low <= high )

66   {

67 middle = ( low + high ) / 2;

68   

Nhận khoá tìm kiếm được nhập 

vào

Gọi method BinarySearch 

trên mảng a với khoá tìm 

kiếm do người dùng nhập 

vào 

Nếu trả lại -1 tức là 

không tìm thấy

Nếu low index nhỏ hơn

high index thì cố tìm phần 

tử

Tìm điểm giữa của 

không gian tìm kiếm 

hiện thời

BinarySearchTest.cs



BinarySearchTest.cs

69   // the following line displays the portion

70   // of the array currently being manipulated during

71   // each iteration of the binary search loop

72   BuildOutput( a, low, middle, high );

73   

74 if ( key == array[ middle ] )   // match

75   return middle;

76 else if ( key < array[ middle ] )

77   high = middle - 1;   // search low end of array

78 else

79   low = middle + 1;

80   

81   } // end BinarySearch

82   

83   return -1;  // search key not found

84   

85   } // end method BinarySearch

86   

87 public void BuildOutput(

88   int[] array, int low, int mid, int high )

89   {

90   for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )

91   {

92   if ( i < low || i > high )

93   outputLabel.Text += "    ";

94   

95   // mark middle element in output

96   else if ( i == mid )

97   outputLabel.Text += 

98   array[ i ].ToString( "00" ) + "* ";

Nếu khoá giữa là khoá cần tìm 

thì trả lại chỉ số khoá giữa

Nếu giá trị khoá nhỏ hơn 

phần tử chính giữa,cho

high kém middle là 1

Nếu không,cho low hơn midddle 1

Đưa ra tất cả các phần tử 

của mảng trong 2 chỉ số 

và đánh dấu phần tử 

chính giữa .In dấu cách 

trống cho các phần tử 

khác 



BinarySearchTest.cs

99   else

100  outputLabel.Text += 

101  array[ i ].ToString( "00" ) + "  ";

102  }

103  

104  outputLabel.Text += "\n";

105  

106  } // end BuildOutput

107  

108  } // end class BinarySearchTest



BinarySearchTest.cs



6.9  Mảng nhiều chiều

 Đòi hỏi cần phải có hai hoặc nhiều chỉ số mới xác định được một 

phần tử của mảng

 Mảng cần hai chỉ số để xác định được một phần tử của nó được gọi 

là mảng hai chiều (double-subscripted)

 Mảng chữ nhật

 Thường đại diện bởi các bảng trong đó các hàng có cùng kích 

thước, các cột có cùng kích thước

 Quy ước: chỉ số thứ nhất là hàng, chỉ số thứ hai là cột của phần 

tử

 Jagged Arrays

 Là mảng của mảng

 Mảng được cấu thành từ các mảng có kích thước khác nhau



6.9  Mảng nhiều chiều



1    // TwoDimensionalArrays.cs

2    // Initializing two-dimensional arrays.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class TwoDimensionalArrays : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;

13   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

14   

15   // Visual Studio .NET generated code

16   

17   [STAThread]

18   static void Main() 

19   {

20   Application.Run( new TwoDimensionalArrays() );

21   }

22   

23   private void showOutputButton_Click( object sender, 

24   System.EventArgs e )

25   {

26   // declaration and initialization of rectangular array

27 int[,] array1 = new int[,] { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };

28   

29   // declaration and initialization of jagged array

30 int[][] array2 = new int[ 3 ][];

31 array2[ 0 ] = new int[] { 1, 2 };

32 array2[ 1 ] = new int[] { 3 };

33 array2[ 2 ] = new int[] { 4, 5, 6 };

34   

35   outputLabel.Text += "Values in array1 by row are\n";

Khai báo và khởi tạo 

mảng chữ nhật tên là 

array1

Khai báo mảng

jagged array gồm 3 

hàng với tên là 

named array2  

Khởi tạo phần tử thứ 1 

của mảng array2 là 

một mảng có 2 số tự 

nhiên 

Khởi tạo phần tử thứ 2 của 

mảng array2 là một mảng 

có 1 số tự nhiên 

Khởi tạo phần tử thứ 3 

của mảng array2 là một 

mảng có 3 số tự nhiên 

TwoDimensionalArrays.cs



36   

37   // output values in array1

38   for ( int i = 0; i < array1.GetLength( 0 ); i++ )

39   {

40   for ( int j = 0; j < array1.GetLength( 1 ); j++ ) 

41   outputLabel.Text += array1[ i, j ] + "  ";

42   

43   outputLabel.Text += "\n";

44   }

45   

46   outputLabel.Text += "\nValues in array2 by row are\n";

47   

48   // output values in array2

49   for ( int i = 0; i < array2.Length; i++ )

50   {

51   for ( int j = 0; j < array2[ i ].Length; j++ )

52   outputLabel.Text += array2[ i ][ j ] + "  ";

53   

54   outputLabel.Text += "\n";

55   }

56   

57   } // end method showOutputButton_Click

58

59   } // end class TwoDimensionalArrays

TwoDimensionalArrays.cs



1    // DoubleArray.cs

2    // Manipulating a double-subscripted array.

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class DoubleArray : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;

13   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

14   

15   int[][] grades;

16   int students, exams;

17   

18   // Visual Studio .NET generated code

19   

20   [STAThread]

21   static void Main() 

22   {

23   Application.Run( new DoubleArray() );

24   }

25   

26   private void showOutputButton_Click( object sender, 

27   System.EventArgs e )

28   

29   {

30 grades = new int[ 3 ][];

31 grades[ 0 ] =  new int[]{ 77, 68, 86, 73 };

32 grades[ 1 ] =  new int[]{ 96, 87, 89, 81 };

33 grades[ 2 ] =  new int[]{ 70, 90, 86, 81 };

34   

Khởi tạo mảng grades có 3 hàng

Khởi tạo mỗi phần tử của mảng grade

DoubleArray.cs



DoubleArray.cs

35   students = grades.Length;      // number of students

36   exams = grades[ 0 ].Length;    // number of exams

37   

38   // line up column headings

39   outputLabel.Text += "                   ";

40   

41   // output the column headings

42   for ( int i = 0; i < exams; i++ )

43   outputLabel.Text += "[" + i + "]  ";

44   

45   // output the rows

46 for ( int i = 0; i < students; i++ )

47   {

48   outputLabel.Text += "\ngrades[" + i + "]   ";

49   

50 for ( int j = 0; j < exams; j++ )

51   outputLabel.Text += grades[ i ][ j ] + "   ";

52   }

53   

54 outputLabel.Text += "\n\nLowest grade: " + Minimum() +

55   "\nHighest grade: " + Maximum() + "\n";

56   

57 for ( int i = 0; i < students; i++ )

58   outputLabel.Text += "\nAverage for student " + i + " is " +

59   Average( grades[ i ] );

60   

61   } // end method showOutputButton_Click

62   

Đưa mỗi hàng ra

Đưa ra mỗi phần 

tử của hàng

Đưa grades lớn nhất và nhỏ 

nhất

Đưa ra giá trị trung bình của 

mỗi hàng



63   // find minimum grade in grades array

64   public int Minimum()

65   {

66   int lowGrade = 100;

67   

68 for ( int i = 0; i < students; i++ )

69   

70   for ( int j = 0; j < exams; j++ )

71   

72 if ( grades[ i ][ j ] < lowGrade )

73   lowGrade = grades[ i ][ j ];

74   

75   return lowGrade;

76   }

77   

78   // find maximum grade in grades array

79   public int Maximum()

80   {

81   int highGrade = 0;

82   

83   for ( int i = 0; i < students; i++ )

84   

85   for ( int j = 0; j < exams; j++ )

86   

87   if ( grades[ i ][ j ] > highGrade )

88   highGrade = grades[ i ][ j ];

89   

90 return highGrade;

91   }

92   

Examine each element 

in grades array

Nếu phần tử hiện thời của mảng 

nhỏ hơn grade thấp nhất,đặt giá 

trị của lowGrade cho phần tử hiện 

thời

Kiểm tra mỗi phần tử 

trong mảng grades

Nếu phần tử hiện thời của mảng 

cao hơn grade cao nhất,đặt giá 

trị của highGrade là giá trị của 

phần tử hiện thời

DoubleArray.cs



93   // determine average grade for a particular student

94   public double Average( int[] setOfGrades )

95   {

96   int total = 0;

97   

98 for ( int i = 0; i < setOfGrades.Length; i++ )

99   total += setOfGrades[ i ];

100  

101 return ( double ) total / setOfGrades.Length;

102  }

103  

104  } // end class DoubleArray
Tổng các grade của mảng

Chia total cho số các 

grade

DoubleArray.cs



6.10  Cấu trúc lặp for/reach

 Cấu trúc này được sử dụng nhằm nhắc lại giá trị của cấu 

trúc dữ liệu cũng như của mảng 

 Câu lệnh foreach không có biến đếm

 Sử dụng một biến để đại diện cho giá trị từng phần tử



1    //  ForEach.cs

2    // Demonstrating for/each structure.

3    using System;

4    

5    class ForEach

6    {

7    // main entry point for the application

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   int[,] gradeArray = { { 77, 68, 86, 73 }, 

11   { 98, 87, 89, 81 }, { 70, 90, 86, 81 } };

12   

13   int lowGrade = 100;

14   

15 foreach ( int grade in gradeArray )

16   {

17 if ( grade < lowGrade )

18   lowGrade = grade;

19   }

20   

21   Console.WriteLine( "The minimum grade is: " + lowGrade );

22   }

23   }

The minimum grade is: 68 

Dùng vòng lặp foreach để kiểm 

tra từng phần tử trong mảng

Nếu phần tử mảng hiện thời nhỏ 

hơn lowGrade,đặt lowGrade chứa 

giá trị của phần tử hiện thời đó 

ForEach.cs



Chương 7 – Chuỗi và kí tự

 Outline

7.1  Giới thiệu về chuỗi và kí tự

7.2  Khởi tạo chuỗi 

7.4  Chỉ số chuỗi, thuộc tính độ dài Length và phương thức CopyTo

7.5  So sánh chuỗi

7.6  Phương thức GetHashCode

7.7  Định vị kí tự và một xâu con trong chuỗi

7.8  Trích chọn xâu con từ chuỗi

7.9  Nối, ghép chuỗi

7.10  Các phương thức xử lý chuỗi khác

7.11  Lớp StringBuilder

7.12  Phương thức  EnsureCapacity

7.13  Các phương thức StringBuilder Append và AppendFormat 

7.14  Phương thức StringBuilder Insert, Remove và Replace 

7.15  Các phương thức xử lý kí tự  

7.16  Card Shuffling và Dealing Simulation

7.17  Các biểu thức và lớp Regex



7.1  Giới thiệu về chuỗi và kí tự

 Chuỗi và ký tự có khả năng 

 Sửa đổi text

 Xử lý các từ..

 Mở rộng từ các chương trước 

 Lớp String và kiểu char

 Lớp StringBuilder

 Lớp Regex và Match

 Tầm quan trọng của các ký tự

 Hằng ký tự :  là số nguyên đại diện cho ký tự đó

 Mã hoá ký tự

 Bảng ký tự Unicode

 Chuỗi - String

 Đối tượng của lớp String trong không gian tên System 

 Bao gồm các ký tự



7.2 Khởi tạo chuỗi

 Lớp string cung cấp 8 hàm tạo chuỗi theo nhiều

cách khác nhau

 Ta xét ví dụ sau 



1    // StringConstructor.cs

2    // Demonstrating String class constructors.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // test several String class constructors

8    class StringConstructor

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string output;

15   string originalString, string1, string2, 

16   string3, string4;

17   

18   char[] characterArray = 

19   { 'b', 'i', 'r', 't', 'h', ' ', 'd', 'a', 'y' };

20   

21   // string initialization

22   originalString = "Welcome to C# programming!";

23   string1 = originalString;

24   string2 = new string( characterArray );

25   string3 = new string( characterArray, 6, 3 );

26   string4 = new string( 'C', 5 );

27   

28   output = "string1 = " + "\"" + string1 + "\"\n" +

29   "string2 = " + "\"" + string2 + "\"\n" +

30   "string3 = " + "\"" + string3 + "\"\n" +

31   "string4 = " + "\"" + string4 + "\"\n";

32   

Khai báo chuỗi

xác định mảng char 

characterArray chứa 9 ký tựGán một chuỗi chữ tham 

chiếu cho chuỗi

originalString 

Cho string1 tham 

chiếu tới cùng chuỗi 

chữ đó

String2 được gán là một 

chuỗi mới

Hàm khởi tạo String

nhận một mảng ký  tự 
làm tham số 

Hàm khởi tạo String nhận 

một mảng char và hai số 

nguyên int làm tham số

Bắt đầu chỉ số và đếm

ArgumentOutOfRangeException 

loại bỏ nếu phần tử nằm ngoài 

khoảng 

Dùng hàm khởi tạo string với một ký 

tự và một số nguyên để đếm số lần lặp 

lại ký tự trong string

Chuỗi ra

StringConstructor.cs



33   MessageBox.Show( output, "String Class Constructors",

34   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

35   

36   } // end method Main

37   

38   } // end class StringConstructor

Hiển thị kết quả ra

StringConstructor.cs



7.4  Chỉ số chuỗi, thuộc tính độ dài Length và 

phương thức CopyTo

 Chỉ số chuỗi

 Chỉ số chuỗi cho phép xác định vị trí các ký tự trong chuỗi. 

 Thuộc tính độ dài 

 Trả về giá trị chiều dài của chuỗi ký tự

 CopyTo

 Copy một số ký tự trong chuỗi vào một mảng kiểu ký tự nào đó



1    // StringMethods.cs

2    // Using the indexer, property Length and method CopyTo

3    // of class String.

4    

5    using System;

6    using System.Windows.Forms;

7    

8    // creates string objects and displays results of using

9    // indexer and methods Length and CopyTo

10   class StringMethods

11   {

12   // The main entry point for the application.

13   [STAThread]

14   static void Main( string[] args )

15   {

16   string string1, output;

17   char[] characterArray;

18   

19   string1 = "hello there";

20   characterArray = new char[ 5 ];

21   

22   // output string

23   output = 

24   "string1: \"" + string1 + "\"";

25   

26   // test Length property

27   output += "\nLength of string1: " + string1.Length;

28   

29   // loop through character in string1 and display

30   // reversed

31   output += "\nThe string reversed is: ";

32   

33   for ( int i = string1.Length - 1; i >= 0; i-- )

34   output += string1[ i ];

35   

Khai báo String

String1 để lưu chuỗi 

chữ “hello there”

Nối vào kết quả ra 

chuỗi string1 theo 

thứ tự ngược lại 

StringMethods.cs



36   // copy characters from string1 into characterArray

37   string1.CopyTo( 0, characterArray, 0, 5 );

38   output += "\nThe character array is: ";

39   

40   for ( int i = 0 ; i < characterArray.Length; i++ )

41   output += characterArray[ i ];

42   

43   MessageBox.Show( output, "Demonstrating the string " +

44   "Indexer, Length Property and CopyTo method",

45   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

46   

47   } // end method Main

48   

49   } // end class StringMethods

Chỉ số để bắt đầu 

copy

Copy tới mảng ký tự nàyChỉ số vị trí đặt vào 

mảng ký tự

Số ký tự cần copy 

từ string

Nối nội dung mảng

char vào xâu string 

output

Phương thức Copyto được 

gọi bởi string1

StringMethods.cs



7.5  So sánh chuỗi

 So sánh chuỗi

 Lớn hơn

 Nhỏ hơn

 Phương thức  Equals

 Kiểm tra sự bằng nhau của các đối tượng

 Trả lại giá trị logic Bool

 Dùng cách so sánh từ điển



1    // StringCompare.cs

2    // Comparing strings.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // compare a number of strings

8    class StringCompare

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string string1 = "hello";

15   string string2 = "good bye";

16   string string3 = "Happy Birthday";

17   string string4 = "happy birthday";

18   string output;

19   

20   // output values of four strings

21   output = "string1 = \"" + string1 + "\"" +

22   "\nstring2 = \"" + string2 + "\"" +

23   "\nstring3 = \"" + string3 + "\"" +

24   "\nstring4 = \"" + string4 + "\"\n\n";

25   

26   // test for equality using Equals method

27   if ( string1.Equals( "hello" ) )

28   output += "string1 equals \"hello\"\n";

29   else

30   output += "string1 does not equal \"hello\"\n";

31   

32   // test for equality with ==

33   if ( string1 == "hello" )

34   output += "string1 equals \"hello\"\n";

Ví dụ phương thức

Equals

So sánh giá trị 

Unicode trong mỗi 

xâu
Toán tử bằng

StringCompare.cs



StringCompare.cs

35   else

36   output += "string1 does not equal \"hello\"\n";

37   

38   // test for equality comparing case

39   if ( String.Equals( string3, string4 ) )

40   output += "string3 equals string4\n";

41   else

42   output += "string3 does not equal string4\n";

43   

44   // test CompareTo

45   output += "\nstring1.CompareTo( string2 ) is " +

46   string1.CompareTo( string2 ) + "\n" +

47   "string2.CompareTo( string1 ) is " +

48   string2.CompareTo( string1 ) + "\n" +

49   "string1.CompareTo( string1 ) is " +

50   string1.CompareTo( string1 ) + "\n" +

51   "string3.CompareTo( string4 ) is " +

52   string3.CompareTo( string4 ) + "\n" +

53   "string4.CompareTo( string3 ) is " +

54   string4.CompareTo( string3 ) + "\n\n";

55   

56   MessageBox.Show( output, "Demonstrating string " +

57   "comparisons", MessageBoxButtons.OK, 

58   MessageBoxIcon.Information );

59   

60   } // end method Main

61   

62   } // end class StringCompare

Kiểm tra bằng nhau giữa string3 và 

string4

Đưa ra lời nhắn hợp lý
Phương thức Static  

Equals

Phương thức

CompareTo gọi tới so 

sánh string



String3 có hai ký tự viết hoa 

nên nó lớn hơn string4

StringCompare.cs



1    // StringStartEnd.cs

2    // Demonstrating StartsWith and EndsWith methods.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // testing StartsWith and EndsWith

8    class StringStartEnd

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string[] strings = 

15   { "started", "starting", "ended", "ending" };

16   string output = "";

17   

18   //test every string to see if it starts with "st"

19   for ( int i = 0; i < strings.Length; i++ )

20   

21   if ( strings[ i ].StartsWith( "st" ) )

22   output += "\"" + strings[ i ] + "\"" +

23   " starts with \"st\"\n";

24   

25   output += "\n";

26   

27   // test every string to see if it ends with "ed"

28   for ( int i = 0; i < strings.Length; i ++ )

29   

30   if ( strings[ i ].EndsWith( "ed" ) )

31   output += "\"" + strings[ i ] + "\"" +

32   " ends with \"ed\"\n";

33   

Phương thức StartsWith

xác định xem một chuỗi có 

bắt đầu với string text 

truyền cho nó hay không

Phương thức EndsWith xác 

định xem một chuỗi có kết 

thúc với string text truyền 

cho nó hay không

Mảng các 

string

Nội dung xác định 

ngay lúc khai báo

Phương thức

StartsWith có tham số 

là một String

Cấu trúc If xác định 

xem string ở chỉ số 

i có bắt đầu với “st” 

hay không

Nối chuỗi string[i] vào chuỗi 

kết quả ra
Trả lại true nếu câu lệnh kiểm tra 

thấy đúng 

Cấu trúc If xác định 

xem string ở chỉ số 

i có kết thúc với "ed" 

hay không

StringStartEnd.cs



34   MessageBox.Show( output, "Demonstrating StartsWith and " +

35   "EndsWith methods", MessageBoxButtons.OK, 

36   MessageBoxIcon.Information );

37   

38   } // end method Main

39   

40   } // end class StringStartEnd

StringStartEnd.cs



7.6  Phương thức GetHashCode

 Thông thường người ta lưu chuỗi cung như các kiểu dữ liệu khác

trong các dạng mà ta có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.

 Cách tốt nhất là dùng hash table. Đây là phương thức lưu trữ thông 

tin bằng cách biểu diễn một phép tính đặc biệt lên đối tượng. Phép

toán đó gọi là hash code.

 Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể được lưu trữ trong hash table.

 Hash table

 Thuộc lớp Object

 Tạo khả năng truy cập thông tin một cách dễ dàng

 Tính toán để sinh ra hash code



1    // StringHashCode.cs

2    // Demonstrating method GetHashCode of class String.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // testing the GetHashCode method

8    class StringHashCode

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   

15   string string1 = "hello";

16   string string2 = "Hello";

17   string output;

18   

19   output = "The hash code for \"" + string1 +

20   "\" is " + string1.GetHashCode() + "\n";

21   

22   output += "The hash code for \"" + string2 +

23   "\" is " + string2.GetHashCode() + "\n";

24   

25   MessageBox.Show( output, "Demonstrating String " +

26   "method GetHashCode", MessageBoxButtons.OK, 

27   MessageBoxIcon.Information );

28   

29   } // end method Main

30   

31   } // end class StringHashCode

xác định hai

string

Method GetHashCode được 

gọi để tính cho xâu string1 và 

string2

StringHashCode.cs



Giá trị Hash code của 

strings “hello” và “Hello”

StringHashCode.cs



7.7  Định vị kí tự và một xâu con trong chuỗi

 Trong nhiều ứng dụng, cần phải tìm một ký tự hay một chuỗi ký tự

trong một chuỗi, một văn bản. 

 Ví dụ sau đây sẽ cung cấp một số phương thức trên các chuỗi

 IndexOf

 IndexOfAny

 LastIndexOf

 LastIndexOfAny



1    // StringIndexMethods.cs

2    // Using String searching methods.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // testing indexing capabilities of strings

8    class StringIndexMethods

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string letters = "abcdefghijklmabcdefghijklm";

15   string output = "";

16   char[] searchLetters = { 'c', 'a', '$' };

17   

18   // test IndexOf to locate a character in a string

19   output += "'c' is located at index " +

20   letters.IndexOf( 'c' );

21   

22   output += "\n'a' is located at index " +

23   letters.IndexOf( 'a', 1 );

24   

25   output += "\n'$' is located at index " +

26   letters.IndexOf( '$', 3, 5 );

27   

28   // test LastIndexOf to find a character in a string

29   output += "\n\nLast 'c' is located at " +

30   "index " + letters.LastIndexOf( 'c' );

31   

32   output += "\nLast 'a' is located at index " +

33   letters.LastIndexOf( 'a', 25 );

34   

Method IndexOf to locate first 

occurrence of substring in a string

IndexOf thực hiện thành công 

sẽ trả lại chỉ số của vị trí ký tự 

cần tìm,nếu không trả lại giá trị 

-1

IndexOf có hai tham số:ký tự 

cần tìm và chỉ số ban đầu để 

tìm kiếmIndexOf cần 3 tham số,ký tự 

cần tìm,chỉ số ban đầu để tìm 

và số ký tự cần tìm 

Các đầu ra này 

dùng phương thức 

LastIndexOf

Nhận ký tự là tham 

số tìm kiếm

Có 2 tham số:ký tự cần tìm và 

chỉ số cao nhất để tìm ngược về 

phía sau

StringIndexMethods.cs



35   output += "\nLast '$' is located at index " +

36   letters.LastIndexOf( '$', 15, 5 );

37   

38   // test IndexOf to locate a substring in a string

39   output += "\n\n\"def\" is located at" +

40   " index " + letters.IndexOf( "def" );

41   

42   output += "\n\"def\" is located at index " +

43   letters.IndexOf( "def", 7 );

44   

45   output += "\n\"hello\" is located at index " +

46   letters.IndexOf( "hello", 5, 15 );

47   

48   // test LastIndexOf to find a substring in a string

49   output += "\n\nLast \"def\" is located at index " +

50   letters.LastIndexOf( "def" );

51   

52   output += "\nLast \"def\" is located at " +

53   letters.LastIndexOf( "def", 25 );

54   

55   output += "\nLast \"hello\" is located at index " +

56   letters.LastIndexOf( "hello", 20, 15 );

57   

58   // test IndexOfAny to find first occurrence of character

59   // in array

60   output += "\n\nFirst occurrence of 'c', 'a', '$' is " +

61   "located at " + letters.IndexOfAny( searchLetters );

62   

63   output += "\nFirst occurrence of 'c, 'a' or '$' is " +

64   "located at " + letters.IndexOfAny( searchLetters, 7 );

65   

66   output += "\nFirst occurrence of 'c', 'a' or '$' is " +

67   "located at " + letters.IndexOfAny( searchLetters, 20, 5 );

68   

LastIndexOf tìm ngược trong 

xâu từ cuối lên đầu

Tham số nhận các ký tự để 

tìm,chỉ số tìm ngược đầu tiên 

và phần xâu cần tìm 

IndexOf và LastIndexOf có 

chức năng tương tự như

LastIndexOf và IndexOf

Thay vì gửi tham số ký 

tự,hai phương thức này tìm 

tham số là xâu con 

Method IndexOfAny

nhận một mảng ký tự là 

tham số đầu tiên

Trả lại chỉ số của ký tự 

nào đó xuất hiện đầu 

tiên trong tham số mảng 

lý tự

StringIndexMethods.cs



69   // test LastIndexOfAny to find last occurrence of character

70   // in array

71   output += "\n\nLast occurrence of 'c', 'a' or '$' is " +

72   "located at " + letters.LastIndexOfAny( searchLetters );

73   

74   output += "\nLast occurrence of 'c', 'a' or '$' is " +

75   "located at " + letters.LastIndexOfAny( searchLetters, 1 );

76   

77   output += "\nLast occurrence of 'c', 'a' or '$' is " +

78   "located at " + letters.LastIndexOfAny( 

79   searchLetters, 25, 5 );

80   

81   MessageBox.Show( output, 

82   "Demonstrating class index methods",

83   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

84   

85   } // end method Main

86   

87   } // end class StringIndexMethods

LastIndexOfAny

có tham số đầu 

tiên là một mảng 

ký tự
Method LastIndexOfAny trả lại 

chỉ số của ký tự bất kỳ xuất hiện 

đầu tiên từ tham số 

StringIndexMethods.cs
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7.8  Trích chọn xâu con từ chuỗi

 Phương thức Substring

 Trích một chuỗi con từ một chuỗi có sẵn.

 Trả về một chuỗi mới.

 Xét ví dụ  SubString.cs



1    // SubString.cs

2    // Demonstrating the String Substring method.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // creating substrings

8    class SubString

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string letters = "abcdefghijklmabcdefghijklm";

15   string output = "";

16   

17   // invoke Substring method and pass it one parameter

18   output += "Substring from index 20 to end is \"" +

19   letters.Substring( 20 ) + "\"\n";

20   

21   // invoke Substring method and pass it two parameters

22   output += "Substring from index 0 to 6 is \"" +

23   letters.Substring( 0, 6 ) + "\"";

24   

25   MessageBox.Show( output, 

26   "Demonstrating String method Substring",

27   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

28   

29   } // end method Main

30   

31   } // end class SubString

Substring có một 

tham số int

Tham số xác định index đầu 

tiên để copy các lý tự trong 

xâu gốc

Xâu trả lại bao gồm một bản 

sao các ký tự từ chỉ số xác 

định đến hết
Nếu index không thuộc khoảng,nó sẽ bị 

loại bằng

ArgumentOutOfRangeException
Ví dụ này dùng Substring

có 2 tham số int
Tham số đầu xác 

định chỉ số bắt đầu
Tham số thứ 2 xác định 

chiều dài xâu con cần 

copy

Xâu con trả lại chứa một bản 

sao các ký tự đặc biệt của 

xâu gốc 

SubString.cs
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7.9  Nối, ghép chuỗi

 Phương thức tĩnh Concat

 Nhận 2 xâu và trả lại một xâu mới 

 string s3 = string.Concat(s1, s2);

 Dùng toán tử „+‟:

string s5 = s1 + s2;



1    // SubConcatination.cs

2    // Demonstrating String class Concat method.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // concatenates strings using String method Concat

8    class StringConcatenation

9    {

10   // The main entry point for the application.

11   [STAThread]

12   static void Main( string[] args )

13   {

14   string string1 = "Happy ";

15   string string2 = "Birthday";

16   string output;

17   

18   output = "string1 = \"" + string1 + "\"\n" +

19   "string2 = \"" + string2 + "\"";

20   

21   output += 

22   "\n\nResult of String.Concat( string1, string2 ) = " +

23   String.Concat( string1, string2 );

24   

25   output += "\nstring1 after concatenation = " + string1;

26   

27   MessageBox.Show( output, 

28   "Demonstrating String method Concat",

29   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

30   

31   } // end method Main

32   

33   } // end class StringConcatenation

Khai báo hai xâu mới

Nối tiếp vào xâu

string2 cho tới hết 

xâu string1

Các xâu gốc string, 

string1 không bị biến đổi

Đưa ra kết quả lời gọi 

ConCat

SubConcatination.cs
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7.10  Các phương thức xử lý chuỗi khác

 Phương thức Replace 

 Xâu gốc không thay đổi 

 Trả lại xâu gốc nếu không có kết quả thích hợp

 Phương thức ToUpper

 Chuyển các ký tự thường thành các ký tự viết hoa

 Xâu gốc không đổi

 Method ToLower

 Chuyển các các ký tự viết hoa thành ký tự thường 

 Xâu gốc không đổi 



 Phương thức ToString

 Gọi để  có xâu đại diện cho bất kỳ đối tượng nào 

 Phương thức Trim

 Bỏ các ký tự trắng

 Bỏ các ký tự trong tham số mảng

7.10  Các phương thức xử lý chuỗi khác



1    // StringMiscellaneous2.cs

2    // Demonstrating String methods Replace, ToLower, ToUpper, Trim 

3    // and ToString.

4    

5    using System;

6    using System.Windows.Forms;

7    

8    // creates strings using methods Replace, ToLower, ToUpper, Trim

9    class StringMethods2

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   string string1 = "cheers!";

16   string string2 = "GOOD BYE ";

17   string string3 = "   spaces   ";

18   string output;

19   

20   output = "string1 = \"" + string1 + "\"\n" +

21   "string2 = \"" + string2 + "\"\n" +

22   "string3 = \"" + string3 + "\"";

23   

24   // call method Replace

25   output += 

26   "\n\nReplacing \"e\" with \"E\" in string1: \"" +

27   string1.Replace( 'e', 'E' ) + "\"";

28   

29   // call ToLower and ToUpper

30   output += "\n\nstring1.ToUpper() = \"" +

31   string1.ToUpper() + "\"\nstring2.ToLower() = \"" +

32   string2.ToLower() + "\"";

33   

Method Replace trả lại 

xâu mới dự trên việc xem 

xét chính xác các tham 

số Thay thế tất cả „e' 

trong string1 thành 

'E'
Xâu cần tìmXâu được thế vào

Original string return 

if no match occur

Method ToLower trả lại 

xâu mới thu được bằng 

cách viết thường xâu 

string2

StringMiscellaneous2.cs



34   // call Trim method

35   output += "\n\nstring3 after trim = \"" +

36   string3.Trim() + "\"";

37   

38   // call ToString method

39   output += "\n\nstring1 = \"" + string1.ToString() + "\"";

40   

41   MessageBox.Show( output, 

42   "Demonstrating various string methods",

43   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

44   

45   } // end method Main

46   

47   } // end class StringMethods2

Method Trim xoá tất cả 

các ký tự cách trắng ở 

đầu hoặc cuối của xâu 

string3

Trả lại xâu mới string bỏ qua 

các ký tự cách trắng

Method ToString chỉ 

ra rằng xâu string1

không bị thay đổi

StringMiscellaneous2.cs



7.11  Lớp StringBuilder

 Lớp StringBuilder

 Tạo và thao tác các thông tin xâu động 

 Có khả năng thay đổi kích thước

 Các phương thức quan trọng  của lớp StringBuilder :

•Capacity()   Truy cập hay gán một số ký tự mà StringBuilder nắm giữ.
•Chars()        Chỉ mục.
•Length()      Thiết lập hay truy cập chiều dài của chuỗi
•MaxCapacity()  Truy cập dung lượng lớn nhất của StringBuilder
• Append()      Nối một kiểu đối tượng vào cuối của StringBuilder
•AppendFormat()  Thay thế định dạng xác định bằng giá trị  được định  
dạng của một đối tượng.
•EnsureCapacity() Đảm bảo rằng StringBuilder hiện thời có khả năng tối 
thiểu lớn như một giá trị xác định.
•Insert()      Chèn một đối tượng vào một vị trí xác định
•Replace()   Thay thế tất cả thể hiện của một ký tự xác định với những ký 
tự mới



1    // StringBuilderConstructor.cs

2    // Demonstrating StringBuilder class constructors.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text;

7    

8    // creates three StringBuilder with three constructors

9    class StringBuilderConstructor

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   StringBuilder buffer1, buffer2, buffer3;

16   string output;

17   

18   buffer1 = new StringBuilder();

19   buffer2 = new StringBuilder( 10 );

20   buffer3 = new StringBuilder( "hello" );

21   

22   output = "buffer1 = \"" + buffer1.ToString() + "\"\n";

23   

24   output += "buffer2 = \"" + buffer2.ToString() + "\"\n";

25   

26   output += "buffer3 = \"" + buffer3.ToString() + "\"\n";

27   

28   MessageBox.Show( output, 

29   "Demonstrating StringBuilder class constructors",

30   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

31   

32   } // end method Main

33   

34   } // end class StringBuilderConstructor

Hàm khởi tạo không tham số

StringBuilder với kích cỡ 

khởi đầu mặc định là 16 Stringbuilder không có các 

ký tự và kích thước khởi đầu 

là 10

Stringbuilder với 

tham số dạng xâu 

Kích thước khởi tạo là bội 

số nhỏ nhất của 2 lớn hơn 

số ký tự trong tham số 

string

Method ToString có đại 

diện dạng string của nội 

dung StringBuilders

Method trả lại xâu 

cơ sở của 

StringBuilders

StringBuilderConstructor.cs
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7.12  Phương thức  EnsureCapacity

 Phương thức EnsureCapacity

 Cho phép người lập trình bảo đảm Stringbuilder có khả năng tăng 

số lần tăng kích thước cần thiết 

 Tăng gấp đôi sức chứa hiện thời của StringBuiler

 Thuộc tính Length trả về số ký tự có trong StringBuilder

 Thuộc tính Capacity trả về số lượng stringbuilder có thể lưu trữ

mà không phải phân cấp bộ nhớ. 



1    // StringBuilderFeatures.cs

2    // Demonstrating some features of class StringBuilder.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text;

7    

8    // uses some of class StringBuilder’s methods

9    class StringBuilderFeatures

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   StringBuilder buffer = 

16   new StringBuilder( "Hello, how are you?" );

17   

18   // use Length and Capacity properties

19   string output = "buffer = " + buffer.ToString() +

20   "\nLength = " + buffer.Length +

21   "\nCapacity = " + buffer.Capacity;

22   

23   // use EnsureCapacity method

24   buffer.EnsureCapacity( 75 );

25   

26   output += "\n\nNew capacity = " +

27   buffer.Capacity;

28   

29   // truncate StringBuilder by setting Length property

30   buffer.Length = 10;

31   

32   output += "\n\nNew length = " +

33   buffer.Length + "\nbuffer = ";

34   

Khai báo StringBuilder

có tên bufferNhận tham số của 

string để khởi tạo 

giá trị ban đầu theo 

xâu thực 

Nối với output nội 

dung của 

StringBuilder

Nối với output chiều 

dài của

StringBuilder

Nối với output kích 

thước của

StringBuilder

Mở rộng sức chứa tới ít 

nhất 75 ký tự 

Dùng bộ xử lý thiết lập độ dài 

của Stringbuilder là 10

Có thể loại bỏ bất kỳ ký tự 

nào không hợp với độ dài

Có thể nối các ký tự 

trắng vào cuối xâu

StringBuilder nếu

Length vượt quá không 

gian cần thiết

StringBuilderFeatures.cs



35   // use StringBuilder indexer

36   for ( int i = 0; i < buffer.Length; i++ )

37   output += buffer[ i ];

38   

39   MessageBox.Show( output, "StringBuilder features",

40   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

41   

42   } // end method Main

43   

44   } // end class StringBuilderFeatures

Chiều dài mới cho phép 

của StringBuilder chỉ là 

10 nên các ký tự đứng 

trước phải bị cắt 

StringBuilderFeatures.cs



7.13  Các phương thức StringBuilder Append và 

AppendFormat

 Phương thức Append

 Cho phép gắn thêm các giá trị thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau 

vào cuối một StringBuilder

 Chuyển một đối số thành chuỗi

 Phương thức AppendFormat

 Chuyển một chuỗi thành một dạng xác định.



1    // StringBuilderAppend.cs

2    // Demonstrating StringBuilder Append methods.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text;

7    

8    // testing the Append method

9    class StringBuilderAppend

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   object objectValue = "hello";

16   string stringValue = "good bye";

17   char[] characterArray = { 'a', 'b', 'c', 'd',

18   'e', 'f' };

19   

20   bool booleanValue = true;

21   char characterValue = 'Z';

22   int integerValue = 7;

23   long longValue = 1000000;

24   float floatValue = 2.5F;

25   double doubleValue = 33.333;

26   StringBuilder buffer = new StringBuilder();

27   

28   // use method Append to append values to buffer

29   buffer.Append( objectValue );

30   buffer.Append( "  " );

31   buffer.Append( stringValue );

32   buffer.Append( "  " );

33   buffer.Append( characterArray );

34   buffer.Append( "  " );

Ví dụ phương thức 

chồng chập Append

Tạo nhiều đối 

tượng thuộc các 

kiểu khác nhau 

để nối 

StringBuilder buffer

tạo ra làm ví dụ

StringBuilderAppend.cs



StringBuilderAppend.cs

35   buffer.Append( characterArray, 0, 3 );

36   buffer.Append( "  " );

37   buffer.Append( booleanValue );

38   buffer.Append( "  " );

39   buffer.Append( characterValue );

40   buffer.Append( "  " );

41   buffer.Append( integerValue );

42   buffer.Append( "  " );

43   buffer.Append( longValue );

44   buffer.Append( "  " );

45   buffer.Append( floatValue );

46   buffer.Append( "  " );

47   buffer.Append( doubleValue );

48   

49   MessageBox.Show( "buffer = " + buffer.ToString(),

50   "Demonstrating StringBuilder append method",

51   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

52   

53   } // end method Main

54   

55   } // end class StringBuilderAppend

Các phương thức chồng chập

Append khác để gắn đối tượng vào 

buffer

Append gần giống như toán 

tử + ,dùng với string

Appends all of the objects 

created from lines 15-26



1    // StringBuilderAppendFormat.cs

2    // Demonstrating method AppendFormat.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text;

7    

8    // use the AppendFormat method

9    class StringBuilderAppendFormat

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   StringBuilder buffer = new StringBuilder();

16   string string1, string2;

17   

18   // formatted string

19   string1 = "This {0} costs: {1:C}.\n";

20   

21   // string1 argument array

22   object[] objectArray = new object[ 2 ];

23   

24   objectArray[ 0 ] = "car";

25   objectArray[ 1 ] = 1234.56;

26   

27   // append to buffer formatted string with argument

28   buffer.AppendFormat( string1, objectArray );

29   

30   // formatted string

31   string2 = "Number:{0:d3}.\n" +

32   "Number right aligned with spaces:{0, 4}.\n" +

33   "Number left aligned with spaces:{0, -4}.";

34   

Tạo string1 với 

thông tin định dạng

Số tham số cần 

định dạngĐịnh dạng như giá trị 

hiện thời

AppendFormat takes 

two parameters

String1 to specify the format

objectArray là tham 

số định dạng string

Tham số được tham 

chiếu bởi “{0}” là 

mảng đối tượng ở 

chỉ số 0

Một xâu string khác 

dùng để định dạng 

Xác định tham số đầu 

được định dạng là số 

thập phân có 3 chữ số 

Tham số có 4 ký tự và 

được căn lề phải

Xâu được căn lề trái



35   // append to buffer formatted string with argument

36   buffer.AppendFormat( string2, 5 );

37   

38   // display formatted strings

39   MessageBox.Show( buffer.ToString(), "Using AppendFormat",

40   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

41   

42   } // end method Main

43   

44   } // end class StringBuilderAppendFormat

Phiên bản

AppendFormat có hai 

tham sốString chứa một định 

dạng Đối tượng được áp 

dụng định dạng

Output chỉ ra kết quả việc 

áp dụng AppendFormat

với các tham số tương 

ứng

StringBuilderAppendFormat.cs



7.14  Phương thức StringBuilder Insert, Remove 

và Replace

 Phương thức Insert

 Stringbuilder cung cấp 18 phương thức overloaded 

 Chèn vào bất kỳ vị trí nào trong chuỗi

 Chương trình có thể bắt lỗi  ArgumentOutOfRangeException

 Phương thức Remove

 Có hai tham số

 Chương trình có thể bắt lỗi  ArgumentOutOfRangeException

 Phương thức Replace 

 Thay thế một xâu xác định



1    // StringBuilderInsertRemove.cs

2    // Demonstrating methods Insert and Remove of the 

3    // StringBuilder class.

4    

5    using System;

6    using System.Windows.Forms;

7    using System.Text;

8    

9    // test the Insert and Remove methods

10   class StringBuilderInsertRemove

11   {

12   // The main entry point for the application.

13   [STAThread]

14   static void Main( string[] args )

15   {

16   object objectValue = "hello";

17   string stringValue = "good bye";

18   char[] characterArray = { 'a', 'b', 'c',

19   'd', 'e', 'f' };

20   

21   bool booleanValue = true;

22   char characterValue = 'K';

23   int integerValue = 7;

24   long longValue = 10000000;

25   float floatValue = 2.5F;

26   double doubleValue = 33.333;

27   StringBuilder buffer = new StringBuilder();

28   string output;

29   

30   // insert values into buffer

31   buffer.Insert(0, objectValue);

32   buffer.Insert(0, "  ");

33   buffer.Insert(0, stringValue);

34   buffer.Insert(0, "  ");

Các đối tượng có 

kiểu khác nhau 

được tạo ra để nối

Dùng phương thức

Insert

StringBuilderInsertRemove.cs



35   buffer.Insert(0, characterArray);

36   buffer.Insert(0, "  ");

37   buffer.Insert(0, booleanValue);

38   buffer.Insert(0, "  ");

39   buffer.Insert(0, characterValue);

40   buffer.Insert(0, "  ");

41   buffer.Insert(0, integerValue);

42   buffer.Insert(0, "  ");

43   buffer.Insert(0, longValue);

44   buffer.Insert(0, "  ");

45   buffer.Insert(0, floatValue);

46   buffer.Insert(0, "  ");

47   buffer.Insert(0, doubleValue);

48   buffer.Insert(0, "  ");

49   

50   output = "buffer after inserts: \n" +

51   buffer.ToString() + "\n\n";

52   

53   buffer.Remove( 10, 1 ); // delete 2 in 2.5

54   buffer.Remove( 2, 4 );  // delete .333 in 33.333

55   

56   output += "buffer after Removes:\n" +

57   buffer.ToString();

58   

59   MessageBox.Show( output, "Demonstrating StringBuilder " +

60   "Insert and Remove methods", MessageBoxButtons.OK,

61   MessageBoxIcon.Information );

62   

63   } // end method Main

64   

65   } // end class StringBuilderInsertRemove

Output buffer đã chèn 

tất cả các đối tượng 

khác nhau

Output hiển thị những gì 

được chèn nhưng theo thứ 

tự ngược lại Stream qua buffer tiến tới 

vị trí thích hợp trong xâu Xác định khu 

vực di chuyển

Đưa ra xâu mới 
từ kết quả của 
phương thức 
Remove

StringBuilderInsertRemove.cs



StringBuilderInsertRemove.cs

Changes to the 

string from the 

Remove method call



1    // StringBuilderReplace.cs

2    // Demonstrating method Replace.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text;

7    

8    // testing the Replace method

9    class StringBuilderReplace

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   StringBuilder builder1 = 

16   new StringBuilder( "Happy Birthday Jane" );

17   

18   StringBuilder builder2 = 

19   new StringBuilder( "good bye greg" );

20   

21   string output = "Before replacements:\n" +

22   builder1.ToString() + "\n" + builder2.ToString();

23   

24   builder1.Replace( "Jane", "Greg" );

25   builder2.Replace( 'g', 'G', 0, 5 );

26   

27   output += "\n\nAfter replacements:\n" +

28   builder1.ToString() + "\n" + builder2.ToString();

29   

StringBuilder tạo và 

xác định các xâu

Gọi phương thức

Replace

Thay “Jane” bằng “Greg”

Thay tất cả các ký tự thứ 

nhất bằng ký tự thứ hai 

Chỉ số xác định điểm 

bắt đầu và khoảng kéo 

dài

StringBuilderReplace.cs



StringBuilderReplace.cs

30   MessageBox.Show( output, 

31   "Using StringBuilder method Replace",

32   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

33   

34   } // end method Main

35   

36   } // end class StringBuilderReplace

Kết quả khi thay “Jane” bằng

“Greg”

Khoảng kéo dài là 5 không đủ để 

biến đổi “greg” 



7.15  Các phương thức xử lý kí tự

 Cấu trúc Char

 Cho việc sử dụng ký tự 

 Các phương thức đều là tĩnh

 Các phương thức:

 IsLower

 IsUpper

 ToUpper

 ToLower

 IsPunctuation

 IsSymbol

 IsWhiteSpace



1    //CharMethods.cs

2    // Demonstrates static character testing methods 

3    // from Char structure

4    

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   

12   // Form displays information about specific characters.

13   public class StaticCharMethods : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.Label enterLabel;

16   private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

17   private System.Windows.Forms.Button analyzeButton;

18   private System.Windows.Forms.TextBox outputTextBox;

19   

20   private System.ComponentModel.Container components = null;

21   

22   // The main entry point for the application.

23   [STAThread]

24   static void Main() 

25   {

26   Application.Run( new StaticCharMethods() );

27   }

28   

29   // Visual Studio .NET generated code

30   

TextBox để 

người dùng nhập 

các ký tự vào
TextBox hiển thị 

kết quả phân tích 

đầu ra 

CharMethods.cs



CharMethods.cs

31   // handle analyzeButton_Click

32   private void analyzeButton_Click(

33   object sender, System.EventArgs e )

34   {

35   char character = Convert.ToChar( inputTextBox.Text );

36   BuildOutput( character );

37   } 

38   

39   // display character information in outputTextBox

40   private void BuildOutput( char inputCharacter )

41   {

42   string output;

43   

44   output = "is digit: " +

45   Char.IsDigit( inputCharacter ) + "\r\n";

46   

47   output += "is letter: " +

48   Char.IsLetter( inputCharacter ) + "\r\n";

49   

50   output += "is letter or digit: " +

51   Char.IsLetterOrDigit( inputCharacter ) + "\r\n";

52   

53   output += "is lower case: " +

54   Char.IsLower( inputCharacter ) + "\r\n";

55   

56   output += "is upper case: " +

57   Char.IsUpper( inputCharacter ) + "\r\n";

58   

59   output += "to upper case: " +

60   Char.ToUpper( inputCharacter ) + "\r\n";

61   

62   output += "to lower case: " +

63   Char.ToLower( inputCharacter ) + "\r\n";

64   

Kiểm soát sự kiện khi người 

dùng click Analyze 

Character

Chuyển dữ liệu được 

nhập vào từ string

sang Char

Method Convert.ToCharMethod BuildOutput

Char method IsDigit,  true nếu

inputCharacter được xác định 

là một số Char method IsLetter trả giá trị

true nếu inputCharacter là 

chữ cáiChar method IsLetterOrDigit

là true nếu inputCharacter là 

một chữ cái hay chữ số

Char method IsLower , true

nếu inputCharacter là ký tự 

viết thườngChar method IsUpper true

nếu inputCharacter là một chữ 

cái viết hoaChar method ToUpper chuyển

inputCharacter thành chữ viết 

hoa tương ứng 
Char method ToLower chuyển 

inputCharacter thành ký tự 

viết thường

Phương thức sẽ trả lại tham số 

ban đầu nếu không có sự 

chuyển đổi nào diễn ra 



CharMethods.cs

65   output += "is punctuation: " +

66   Char.IsPunctuation( inputCharacter ) + "\r\n";

67   

68   output += "is symbol: " + Char.IsSymbol( inputCharacter );

69   

70   outputTextBox.Text = output;

71   

72   } // end method BuildOutput

73   

74   } // end class StaticCharMethods

Char method IsPunctuation là

true nếu inputCharacter là 

một dấu chấm câu 
Char method IsSymbol sẽ

true nếu inputCharacter là 

một biểu tượng



7.16  Card Shuffling và Dealing Simulation

 Lớp Card

 Hai chuỗi có thể thay đổi 

 Face và suit

 Phương thức ToString



Card.cs

1    // Card.cs

2    // Stores suit and face information on each card.

3    

4    using System;

5    

6    // the representation of a card

7    public class Card

8    {

9    private string face;

10   private string suit;

11   

12   public Card( string faceValue, 

13   string suitValue )

14   {

15   face = faceValue;

16   suit = suitValue;

17   

18   } // end constructor

19   

20   public override string ToString()

21   {

22   return face + " of " + suit;

23   

24   } // end method ToString

25   

26   } // end class Card

Hàm khởi tạo nhận hai xâu để nó 

khởi tạo face và suit

Phương thức string bao gồm 

face(mặt) và suit(loại) quân bài



DeckOfC

ards.cs

1    // DeckOfCards.cs

2    // Simulating card drawing and shuffling.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // provides the functionality for the form

12   public class DeckForm : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Button dealButton;

15   private System.Windows.Forms.Button shuffleButton;

16   

17   private System.Windows.Forms.Label displayLabel;

18   private System.Windows.Forms.Label statusLabel;

19   

20   private System.ComponentModel.Container components = null;

21   

22   private Card[] deck = new Card[ 52 ];

23   private int currentCard;

24   

25   // main entry point for application

26   [STAThread]

27   static void Main() 

28   {

29   Application.Run( new deckForm() );

30   }

31   

32   // Visual Studio .NET generated code

33   

Ứng dụng Deckform tạo một 

cỗ bài 52 quân dùng lớp Card

Người dùng có thể chọn 

xáo bài dùng Shuffle 

Cards

Người dùng có thể chia bài 

(Deal Card) bằng cách nhấn 

nút 
Hiển thị mỗi lá bài được 

chia



DeckOfC

ards.cs

34   // handles form at load time

35   private void DeckForm_Load( 

36   object sender, System.EventArgs e )

37   {

38   string[] faces = { "Ace", "Deuce", "Three", "Four",

39   "Five", "Six", "Seven", "Eight", 

40   "Nine", "Ten", "Jack", "Queen", 

41   "King" };

42   

43   string[] suits = { "Hearts", "Diamonds", "Clubs",

44   "Spades" };

45   

46   // no cards have been drawn

47   currentCard = -1;

48   

49   // initialize deck

50   for ( int i = 0; i < deck.Length; i++ )

51   deck[ i ] = new Card( faces[ i % 13 ], suits[ i % 4 ] );

52   

53   } // end method deckForm_Load

54   

55   // handles dealButton Click

56   private void dealButton_Click(

57   object sender, System.EventArgs e )

58   {

59   Card dealt = DealCard();

60   

61   // if dealt card is null, then no cards left

62   // player must shuffle cards

63   if ( dealt != null )

64   {

65   displayLabel.Text = dealt.ToString();

66   statusLabel.Text = "Card #: " + currentCard;

67   }

Cho người dùng cấu trúc có 

thể điền vào mảng deck với 

các quân bài Card

Phép tính Modul đảm bảo giá 

trị nằm trong khoảng xác định 

Kiểm soát sự kiện

dealButton_Click khiến 

phương thức DealCard lấy lá 

bài tiếp theo trong mảng 

Nếu bộ bài deck không 

rỗng,phương thức trả lại tham 

chiếu tới đối tượng Card nếu 

không nó trả lại giá trị null 

Hiển thị các lá bài trong

displayLabelSố quan bài hiển thị trong 

statusLabel

Liệt kê các loại mặt có thể

Liệt kê các loại mặt có thể



DeckOfC

ards.cs

68   else

69   {

70   displayLabel.Text = "NO MORE CARDS TO DEAL";

71   statusLabel.Text = "Shuffle cards to continue";

72   }  

73   }

74   

75   // shuffle cards

76   private void Shuffle()

77   {

78   Random randomNumber = new Random();

79   Card temporaryValue;

80   

81   currentCard = -1;

82   

83   // swap each card with random card

84   for ( int i = 0; i < deck.Length; i++ )

85   {

86   int j = randomNumber.Next( 52 );

87   

88   // swap cards

89   temporaryValue = deck[ i ];

90   deck[ i ] = deck[ j ];

91   deck[ j ] = temporaryValue;

92   }

93   

94   dealButton.Enabled = true;

95   

96   } // end method Shuffle

97   

String “NO MORE 

CARDS TO DEAL” được 

hiển thị trong displayLabel

nếu DealCard là null

String “Shuffle cards to 

continue được hiển thị trong 

statusLabel nếu DealCard là

null

Vòng lặp for duyệt qua 52 quân 

bài (0-51),lấy một số ngẫu nhiên 

giữa 0 và 51 

Đối tượng Card hiện thời 

và chọn ngẫu nhiên Card

được đổi chỗ trong mảng 

Method Shuffle đổi chỗ 

52 quân bài qua một lần 

duyệt mảng duy nhất 



DeckOfC

ards.cs

98   private Card DealCard()

99   {

100  // if there is a card to deal then deal it

101  // otherwise signal that cards need to be shuffled by

102  // disabling dealButton and returning null

103  if ( currentCard + 1 < deck.Length )

104  {

105  currentCard++;

106  return deck[ currentCard ];

107  }

108  else

109  {

110  dealButton.Enabled = false;

111  return null;

112  }

113  

114  } // end method DealCard

115  

116  // handles shuffleButton Click

117  private void shuffleButton_Click(

118  object sender, System.EventArgs e )

119  {

120  displayLabel.Text = "SHUFFLING...";

121  Shuffle();

122  displayLabel.Text = "DECK IS SHUFFLED";

123  

124  } // end method shuffleButton_Click

125  

126  } // end class deckForm

Phương thức

shuffleButton_Click khiến 

phương thức Shuffle xáo 

trộn các lá bài 
Khi lời gọi tới Shuffle trả kết 

quả, displayLabel hiển thị

“DECK IS SHUFFLED”



Nhắc người dùng xáo bài 

vì cỗ bài deck rỗng

Ví dụ một lần 

chạy thành công

DeckOfCards.cs

Program Output



DeckOfCards.cs

Program Output

Khi hoàn thành xáo 

bài,thông điệp sẽ được 

đưa ra cho người dùng



7.17  Các biểu thức và lớp Regex

 Regular expression (biểu thức chuẩn)

 Dễ dàng hoá các lệnh biên dịch 

 Xác nhận tính hiệu lực cú pháp chương trình 

 Lớp Regex

 Một biểu thức chuẩn không thể thay đổi 

 Phương thức Match

 Trả lại đối tượng của lớp Match

 Phương thức Matches

 Trả lại đối tượng của MatchCollection object

 Lớp Match

 Một biểu thức chuẩn tương ứng với phép toán



Cha ra c ter Ma tc hes Cha ra c ter Ma tc hes 

\d Mọi ký tự là chữ số \D mọi ký tự không phải số 

\w Mọi ký tự từ \W mọi ký tự không phải từ 

\s Dấu cách trống \S mọi ký tự không phải ký 
tự cách trống 

Hình 7.17      Các  lớp  ký tự. 

 

7.17  Các biểu thức và lớp Regex



1    //  RegexMatches.cs

2    // Demonstrating Class Regex.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    using System.Text.RegularExpressions;

7    

8    // test out regular expressions

9    class RegexMatches

10   {

11   // The main entry point for the application.

12   [STAThread]

13   static void Main( string[] args )

14   {

15   string output = "";

16   

17   // create regular expression

18   Regex expression = 

19   new Regex( @"J.*\d[0-35-9]-\d\d-\d\d" );

20   

21   string string1 = "Jane's Birthday is 05-12-75\n" +

22   "Dave's Birthday is 11-04-68\n" +

23   "John's Birthday is 04-28-73\n" +

24   "Joe's Birthday is 12-17-77";

25   

26   // match regular expression to string and

27   // print out all matches

28   foreach ( Match myMatch in expression.Matches( string1 ) )

29   output += myMatch.ToString() + "\n";

30   

Tạo một thực 

thể của lớp

Regex

Hợp với các số trong 

khoảng 0 – 3 và 5 - 9

Đại diện cho một số có 2 chữ 

số

vòng lặp foreach

lặp lại qua mỗi 

Match

* phù hợp với ký tự chưa 

xác định 

Ký tự chấm phù hợp với 

mọi ký tự không phải ký tự 

xuống dòngKý tự “J” là một ký tự văn học“\d” hợp với ký tự số

RegexMatches.cs



31   MessageBox.Show( output, "Using class Regex",

32   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

33   

34   } // end method Main

35   

36   } // end class RegexMatches

Output chỉ ra hai thành 

phần thích hợp của 

string1

RegexMatches.cs



Qua ntifier Ma tc hes 

* Hợp với zero hay nhiều thể hiện kiểu mới . 

+ Hợp với một hoặc hơn những thể hiện của kiểu  

? Hợp với 0 hay một thể hiện của kiểu. 

{n} Hợp với chính xác n thể hiện. 

{n,} Hợp với ít nhất n thể hiện. 

{n,m} Hợp với giữa n và m (tính cả đầu mút) thể hiện. 

HÌnh 7.17.2  Quantifiers used  regula r expressions. 

 

7.17  Các biểu thức và lớp Regex



Validate.cs

1    // Fig. 15.22: Validate.cs

2    // Validate user information using regular expressions.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.Text.RegularExpressions;

11   

12   // use regular expressions to validate strings

13   public class ValidateForm : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.Label phoneLabel;

16   private System.Windows.Forms.Label zipLabel;

17   private System.Windows.Forms.Label stateLabel;

18   private System.Windows.Forms.Label cityLabel;

19   private System.Windows.Forms.Label addressLabel;

20   private System.Windows.Forms.Label firstLabel;

21   private System.Windows.Forms.Label lastLabel;

22   

23   private System.Windows.Forms.Button okButton;

24   

25   private System.Windows.Forms.TextBox phoneTextBox;

26   private System.Windows.Forms.TextBox zipTextBox;

27   private System.Windows.Forms.TextBox stateTextBox;

28   private System.Windows.Forms.TextBox cityTextBox;

29   private System.Windows.Forms.TextBox addressTextBox;

30   private System.Windows.Forms.TextBox firstTextBox;

31   private System.Windows.Forms.TextBox lastTextBox;

32   

33   private System.ComponentModel.Container components = null;

34   



35   // The main entry point for the application.

36   [STAThread]

37   static void Main() 

38   {

39   Application.Run( new validateForm() );

40   }

41   

42   // Visual Studio .NET generated code

43   

44   // handles okButton Click event

45   private void okButton_Click(

46   object sender, System.EventArgs e )

47   {

48   // ensures no textboxes are empty

49   if ( lastTextBox.Text == "" || firstTextBox.Text == "" ||

50   addressTextBox.Text == "" || cityTextBox.Text == "" ||

51   stateTextBox.Text == "" || zipTextBox.Text == "" ||

52   phoneTextBox.Text == "" )

53   {

54   // display popup box

55   MessageBox.Show( "Please fill in all fields", "Error",

56   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

57   

58   // set focus to lastTextBox

59   lastTextBox.Focus();

60   

61   return;

62   }

63   

Phương thức

okButton_Click đảm bảo 

tất cả các trường dữ liệu 

được điền vào 

Sẽ thông báo nếu một số 

trường bị trống

Instance method Focus

of class TextBox

Method Focus đặt con trỏ 

vào hộp TextBox để tạo 

lời gọiChương trình điều khiển 

thoát khỏi kiểm soát sự 

kiện

Validate.cs



64   // if last name format invalid show message

65   if ( !Regex.Match( lastTextBox.Text, 

66   @"^[A-Z][a-zA-Z]*$" ).Success )

67   {

68   // last name was incorrect

69   MessageBox.Show( "Invalid Last Name", "Message",

70   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

71   lastTextBox.Focus();

72   

73   return;

74   }

75   

76   // if first name format invalid show message

77   if ( !Regex.Match( firstTextBox.Text, 

78   @"^[A-Z][a-zA-Z]*$" ).Success )

79   {

80   // first name was incorrect

81   MessageBox.Show( "Invalid First Name", "Message",

82   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

83   firstTextBox.Focus();

84   

85   return;

86   }

87   

88   // if address format invalid show message

89   if ( !Regex.Match( addressTextBox.Text, 

90   @"^[0-9]+\s+([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\s[a-zA-Z]+)$" ).Success )

91   {

92   // address was incorrect

93   MessageBox.Show( "Invalid Address", "Message",

94   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

95   addressTextBox.Focus();

96   

97   return;

98   }

Last Name được xác 

nhận trước

Nếu thuộc tính Success

của thực  thể Match là

true

Điều khiển tiếp tục di 

chuyển thông qua First 

Name

Same process will occur for 

the remaining TextBoxes

“*” chỉ ra rằng dải thứ hai của các ký tự 

có thể xảy ra 0 hay nhiều lần 

“\s” hợp với ký tự 

cách trắng đơn

Trường Last Name và

First Name đều chấp 

nhận xâu có độ dài bất kỳ 

bắt đầu bằng ký tự viết 

hoa 

Trường địa chỉ chấp nhận mọi 

thứ có định dạng “10 Broadway” 

hay “10 Main Street”
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99   

100  // if city format invalid show message

101  if ( !Regex.Match( cityTextBox.Text, 

102  @"^([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\s[a-zA-Z]+)$" ).Success )

103  {

104  // city was incorrect

105  MessageBox.Show( "Invalid City", "Message",

106  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

107  cityTextBox.Focus();

108  

109  return;

110  }

111  

112  // if state format invalid show message

113  if ( !Regex.Match( stateTextBox.Text, 

114  @"^([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\s[a-zA-Z]+)$" ).Success )

115  {

116  // state was incorrect

117  MessageBox.Show( "Invalid State", "Message",

118  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

119  stateTextBox.Focus();

120  

121  return;

122  }

123  

124  // if zip code format invalid show message

125  if ( !Regex.Match( zipTextBox.Text, @"^\d{5}$" ).Success )

126  {

127  // zip was incorrect

128  MessageBox.Show( "Invalid Zip Code", "Message",

129  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

130  zipTextBox.Focus();

131  

132  return;

133  }

Kiểm tra phần còn lại của

TextBoxes

“\d{5}hợp với 5 chữ số

City và State hợp với bất 

kỳ từ nào có ít nhất một ký 

tự hay hai từ có ít nhất 

một ký tự nếu các từ phân 

biệt nhau bởi ký tự trắng 

duy nhất

Phải chính xác là 5 chữ 

số
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134  

135  // if phone number format invalid show message

136  if ( !Regex.Match( phoneTextBox.Text, 

137  @"^[1-9]\d{2}-[1-9]\d{2}-\d{4}$" ).Success )

138  {

139  // phone number was incorrect

140  MessageBox.Show( "Invalid Phone Number", "Message",

141  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

142  phoneTextBox.Focus();

143  

144  return;

145  }

146  

147  // information is valid, signal user and exit application

148  this.Hide();

149  MessageBox.Show( "Thank You!", "Information Correct",

150  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

151  

152  Application.Exit();

153  

154  } // end method okButton_Click

155  

156  } // end class ValidateForm

Nếu Success được trả lại 

sau quá trình kiểm tra thì 

chương trình sẽ thông báo 

rồi thoát

“^” và “$” buộc 

biểu thức kiểm 

tra toàn xâu 

Phone phải có 

dạng xxx-yyy-yyy

Validate.cs



Báo lỗi sai nếu

TextBox bỏ trống
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Tín hiệu cho thấy hộp “Zip” 

TextBox chưa được điền 

đúng cách

Validate.cs



Dấu hiệu cho thấy TextBox 

đã được điền đúng 
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1    // Fig. 15.23: RegexSubstitution.cs

2    // Using Regex method Replace.

3    

4    using System;

5    using System.Text.RegularExpressions;

6    using System.Windows.Forms;

7    

8    // Summary description for RegexSubstitution.

9    public class RegexSubstitution1

10   {

11   

12   // The main entry point for the application.

13   static void Main( string[] args ) 

14   {

15   string testString1 = 

16   "This sentence ends in 5 stars *****";

17   

18   string testString2 = "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8";

19   Regex testRegex1 = new Regex( "stars" );

20   Regex testRegex2 = new Regex( @"\d" );

21   string[] results;

22   string output = "Original String 1\t\t\t" + testString1; 

23   

24   testString1 = Regex.Replace( testString1, @"\*", "^" );

25   

26   output += "\n^ substituted for *\t\t\t" + testString1;

27   

28   testString1 = testRegex1.Replace( testString1, "carets" );

29   

30   output += "\n\"carets\" substituted for \"stars\"\t" +

31   testString1;

32   

33   output += "\nEvery word replaced by \"word\"\t" + 

34   Regex.Replace( testString1, @"\w+", "word" );

35   

Phương thức Replace 

ở đây là tĩnh

Xâu cần thay đổi

string chứa regular 

expression để so sánhXâu thay thế

Thay thế mọi “*” trong 

testString1 với “^”

Thực thể phương thức Replace

dùng regular expression truyền 

cho hàm khởi tạo

Regular expression 

“stars”trong

testString1 được 

thay bởi “carets”

Khởi tạo testRegex2

với tham số @”\d”



36   output += "\n\nOriginal String 2\t\t\t" + testString2;

37   

38   output += "\nFirst 3 digits replaced by \"digit\"\t" +

39   testRegex2.Replace( testString2, "digit", 3 );

40   

41   output += "\nString split at commas\t\t[";

42   

43   results = Regex.Split( testString2, @",\s*" );

44   

45   foreach ( string resultString in results ) 

46   {

47   output += "\"" + resultString + "\", ";

48   }

49   

50   output = output.Substring( 0, output.Length - 2 ) + "]";

51   

52   MessageBox.Show( output, 

53   "Substitution using regular expressions" );

54   

55   } // end method Main

56   

57   } // end class RegexSubstitution

Thực thể phương thức

Replace có 3 tham sốXâu cần thay đổi

string chứa các text 

thay thế
Một số nguyên xác định số 

thay thế cần thực hiệnMethod split chia một xâu 

thành một số xâu con
string gốc bị đứt tại các vị trí phù 

hợp với biểu thức chuẩn -regular 

expression

Method Split trả lại một 

mảng các xâu con ở giữa 

phù hợp với regular 

expression

Dùng phương thức 

tĩnh static Splitxâu cần cắtregular expression
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8.4.  File truy xuất ngẫu nhiên



8.1. Files và Streams

Mục đích của nghiên cứu phần này:

 Cung cấp khả năng khởi tạo, đọc, viết và khả năng cập nhật File.

 Hiểu được luồng thông tin (Stream) trong C#.

 Có thể sử dụng lớp File và thư mục.

 Có thể sử dụng được các lớp FileStream và lớp BinaryFormatter

để đọc và viết các đối tượng vào trong các File.

 Nắm vững việc xử lý các File truy xuất tuần tự và File truy xuất

ngẫu nhiên.



 File được sử dụng như bộ nhớ ngoài để lưu trữ với số lượng lớn
dữ liệu,và có thể giữ lại dữ liệu thậm chí sau khi chương trình kết
thúc.

 Mỗi File kết thúc với một kí tự đánh dấu kết thúc File hoặc một số
Byte xác định được ghi trong hệ thống lưu trữ quản lý cấu trúc dữ
liệu.

Files ?

Phần tử đầu 
tiên của File

Phần tử 
cuối (thứ n)

của File

Dấu hiệu 
kết thúc 
File



Cấu tạo của File trong lưu trữ



Stream ?

 Stream (luồng) là luồng của thông tin, chứa thông tin sẽ được
chuyển qua, còn tập tin thì để lưu trữ thông tin.



Khi một File được mở ra:

 C# sẽ tạo một đối tượng.

 Nối luồng thông tin với đối tượng này. 

Có 3 đối tượng stream:

 Console.In :     trả về một đối tượng stream vào chuẩn.

 Console.Out:   trả về một đối tượng stream ra chuẩn.

 Console.Error: trả về một đối tượng stream thông báo lỗi chuẩn.

8.1. Files và Streams



BinaryFormatter sử dụng 2 phương thức Serialize và Deserialize để 

viết và đọc đối tượng từ trong luồng:

 Serialize:chuyển đổi một đối tượng sang một định dạng, và 

có thể được viết vào File mà không mất dữ liệu.

 Deserialize: đọc dữ liệu đã định dạng từ một File và chuyển 

nó về dạng ban đầu. 

System.IO.Stream cho phép thể hiện dưới dạng bit của stream:

 FileStream: đọc và viết từ File truy xuất trình tự và ngẫu nhiên:

 MemoryStream: chuyển đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ.

 BufferedStream: sử dụng bộ nhớ đệm để chuyển dữ liệu.

8.1. Files và Streams



8.2. Lớp File và lớp Directory

 Thông tin được lưu trữ trên các files

 Files được tổ chức thành các thư mục

 Lớp Directory dùng để thao tác các thư mục 

 Lớp File dùng để thao tác trên các files 

 Chỉ có phương thức tĩnh,không thể khởi tạo đối tượng  File



static Method  Desc rip tion 

AppendText Trả lại một StreamWriter nối tiếp vào file đã tồn tại hoặc tạo 
một file nếu nó chưa có . 

Copy Copy một file vào file mới. 

Create Tạo một file và trả lại FileStream tương ứng của nó. 

CreateText Tạo một file text và trả lại StreamWriter tương ứng của nó  . 

Delete Xoá một file. 

GetCreationTime Trả lại đối tượng DateTime tượng trưng cho thời gian mà file 
được tạo ra . 

GetLastAccessTime Trả lại đối tượng DateTime đại diện cho thời gian file được 
truy cập lần cuối    

GetLastWriteTime Trả lại đối tượng DateTime đại diện cho thời gian file được 
thay đổi lần cuối  

Move Di chuyển một file đến một vị trí xác định nào đó 

Open Trả lại FileStream kết hợp với một file xác định và trang bị 
cho nó quyền đọc/ghi . 

OpenRead Trả lại read-only FileStream gắn với một file nào đó xác định. 

OpenText Trả lại một StreamReader gắn với một file xác định. 

OpenWrite Trả lại read/write FileStream gắn với một file xác định. 

Hình 8.2 c ác  phương  thức  c ủa  lớp  File . 

 

8.2. Lớp File và lớp Directory



8.2. Lớp File và lớp Directory



1    // FileTest.cs

2    // Using classes File and Directory.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.IO;

11   

12   // displays contents of files and directories

13   public class FileTestForm : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.Label directionsLabel;

16   

17   private System.Windows.Forms.TextBox outputTextBox;

18 private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

19   

20   private System.ComponentModel.Container components = null;

21   

22   [STAThread]

23   static void Main() 

24   {

25   Application.Run( new FileTestForm() );

26   }

27   

28   // Visual Studio .NET generated code

29   

30   // invoked when user presses key

31 private void inputTextBox_KeyDown(

32   object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e )

33   {

Textbox  để nhập 

đường dẫn file và 

thư mục

Kiểm soát việc 

gõ phím enter

FileTest.cs



34   // determine whether user pressed Enter key

35 if ( e.KeyCode == Keys.Enter )

36   {

37   string fileName; // name of file or directory

38   

39   // get user-specified file or directory

40 fileName = inputTextBox.Text;

41   

42   // determine whether fileName is a file

43 if ( File.Exists( fileName ) )

44   {

45   // get file's creation date, 

46   // modification date, etc.

47 outputTextBox.Text = GetInformation( fileName );

48   

49   // display file contents through StreamReader

50   try

51   {

52   // obtain reader and file contents

53 StreamReader stream = new StreamReader( fileName );

54 outputTextBox.Text += stream.ReadToEnd();

55   }

56   // handle exception if StreamReader is unavailable

57   catch( IOException )

58   {

59   MessageBox.Show( "File Error", "File Error",

60   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

61   }

62   }

63   

64   // determine whether fileName is a directory

65 else if ( Directory.Exists( fileName ) )

66   {

67   // array for directories

68   string[] directoryList;

Kiểm tra nếu 

phím được nhấn 

là enter

Đặt filename do 

người dùng nhập

Kiểm tra sự tồn 

tại file fileName 

Nếu file tồn tại,lấy 

và đưa ra thông tin

Tạo StreamReader 

để đọc text  từ file

Gọi method 

ReadToEnd

Kiểm tra sự tồn tại 

của thư mục 

fileName
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69   

70   // get directory's creation date, 

71   // modification date, etc.

72 outputTextBox.Text = GetInformation( fileName );

73   

74   // obtain file/directory list of specified directory

75 directoryList = Directory.GetDirectories( fileName );

76   

77 outputTextBox.Text += 

78   "\r\n\r\nDirectory contents:\r\n";

79   

80   // output directoryList contents

81   for ( int i = 0; i < directoryList.Length; i++ )

82   outputTextBox.Text += directoryList[ i ] + "\r\n";

83   }

84   else

85   {

86   // notify user that neither file nor directory exists

87 MessageBox.Show( inputTextBox.Text + 

88   " does not exist", "File Error", 

89   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

90   }

91   } // end if

92   

93   } // end method inputTextBox_KeyDown

94   

95   // get information on file or directory

96   private string GetInformation( string fileName )

97   {

98   // output that file or directory exists

99 string information = fileName + " exists\r\n\r\n";

100  

101  // output when file or directory was created

102 information += "Created: " +

103  File.GetCreationTime( fileName ) + "\r\n";

Lấy thông tin về 

việc tạo file

Thông báo sự tồn 

tại của file với 

người nhập

Nếu tồn tại,lấy và đưa 

ra thông tin thư mục

Lấy các thư 

mục con
Đưa ra các thư mục 

con

Báo lỗi nếu không tồn 

tại file có tên được 

nhập
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104  

105  // output when file or directory was last modified

106 information += "Last modified: " +

107  File.GetLastWriteTime( fileName ) + "\r\n";

108  

109  // output when file or directory was last accessed

110 information += "Last accessed: " +

111  File.GetLastAccessTime( fileName ) + "\r\n" + "\r\n";

112  

113 return information;

114  

115  } // end method GetInformation

116  

117  } // end class FileTestForm

Lần cuối cùng 
thay đổi file

Lần cuối truy cập file

Trả lại thông tin 
file

FileTest.cs
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Program Output



8.3.    File truy xuất tuần tự

 C# không có áp đặt nào lên File. Do vậy,ta phải xây dựng định dạng

dữ liệu cho File (sử dụng các bản ghi).

 Để lấy dữ liệu từ File này,chương trình thường bắt đầu từ điểm đầu

tiên (0),tìm và đọc tuần tự cho đến khi dữ liệu được tìm thấy.

 File dạng này khả năng đáp ứng không cao.

 Lớp BinaryFormatter kết hợp với một đối tượng Stream để thực hiện

ở đầu vào/ra của đối tượng.



Tạo khả năng truy cập 

File(viết vào File)

Mở một File đã tồn tại 

hoặc tạo File mới

Tạo một đối tượng của 

luồng BinaryFormatter

Luồng cần thiết cho 

việc tạo File

Ghi dữ liệu 

vào File

Record là một 

Struct nào đó cần 

ghi vào File

Nhớ là phải đóng 

File vào

Phương thức để ghi 

dữ liệu vào File

8.3.1   Tạo File truy xuất tuần tự
Các không gian tên 

cần thiết



1    // BankUI.cs

2    // A reusable windows form for the examples in this chapter.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class BankUIForm : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.ComponentModel.Container components = null;

14   

15 public System.Windows.Forms.Label accountLabel;

16 public System.Windows.Forms.TextBox accountTextBox;

17   

18 public System.Windows.Forms.Label firstNameLabel;

19 public System.Windows.Forms.TextBox firstNameTextBox;

20   

21 public System.Windows.Forms.Label lastNameLabel;

22 public System.Windows.Forms.TextBox lastNameTextBox;

23   

24 public System.Windows.Forms.Label balanceLabel;

25 public System.Windows.Forms.TextBox balanceTextBox;

26   

27   // number of TextBoxes on Form'

28   protected int TextBoxCount = 4;

29   

Labels

Textboxes

BankUI.cs



30   // enumeration constants specify TextBox indices

31   public enum TextBoxIndices

32   {

33   ACCOUNT,

34   FIRST,

35   LAST,

36   BALANCE

37   

38   } // end enum

39   

40   [STAThread]

41   static void Main() 

42   {

43   Application.Run( new BankUIForm() );

44   }

45   

46   // Visual Studio .NET generated code

47   

48   // clear all TextBoxes

49 public void ClearTextBoxes()

50   {

51   // iterate through every Control on form

52   for ( int i = 0; i < Controls.Count; i++ )

53   {

54   Control myControl = Controls[ i ]; // get control

55   

56   // determine whether Control is TextBox

57   if ( myControl is TextBox )

58   {

59   // clear Text property (set to empty strng)

60   myControl.Text = "";

61   }

62   }

63   

64   } // end method ClearTextBoxes

Phương thức để xoá 

textboxes

BankUI.cs
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65   

66   // set text box values to string array values

67 public void SetTextBoxValues( string[] values )

68   {

69   // determine whether string array has correct length

70   if ( values.Length != TextBoxCount )

71   {

72   // throw exception if not correct length

73   throw( new ArgumentException( "There must be " +

74   (TextBoxCount + 1) + " strings in the array" ) );

75   }

76   

77   // set array values if array has correct length

78   else

79   {

80   // set array values to text box values

81   accountTextBox.Text = 

82   values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ];

83   firstNameTextBox.Text = 

84   values[ ( int )TextBoxIndices.FIRST ];

85   lastNameTextBox.Text = 

86   values[ ( int )TextBoxIndices.LAST ];

87   balanceTextBox.Text = 

88   values[ ( int )TextBoxIndices.BALANCE ];

89   }

90   

91   } // end method SetTextBoxValues

92   

93   // return text box values as string array

94 public string[] GetTextBoxValues()

95   {

96   string[] values = new string[ TextBoxCount ];

97   

Phương thức để 

thiết lập giá trị của 

textboxes

Phương thức để 

lấy giá trị của 

textboxes
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98   // copy text box fields to string array

99   values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] = 

100  accountTextBox.Text;

101  values[ ( int )TextBoxIndices.FIRST ] = 

102  firstNameTextBox.Text;

103  values[ ( int )TextBoxIndices.LAST ] = 

104  lastNameTextBox.Text;

105  values[ ( int )TextBoxIndices.BALANCE ] = 

106  balanceTextBox.Text;

107  

108  return values;

109  

110  } // end method GetTextBoxValues

111  

112  } // end class BankUIForm



1    // Record.cs

2 // Serializable class that represents a data record.

3    

4    using System;

5    

6 [Serializable]

7    public class Record

8    {

9 private int account;

10 private string firstName;

11 private string lastName;

12 private double balance;

13   

14   // default constructor sets members to default values

15 public Record() : this( 0, "", "", 0.0 )

16   {

17   }

18   

19   // overloaded constructor sets members to parameter values

20   public Record( int accountValue, string firstNameValue,

21   string lastNameValue, double balanceValue )

22   {

23 Account = accountValue;

24 FirstName = firstNameValue;

25 LastName = lastNameValue;

26 Balance = balanceValue;

27   

28   } // end constructor

29   

Nói với trình biên dịch là các đối 

tượng của lớp Record có thể xuất 

hiện như một tập các bits

Dữ liệu đi vào record

Thiết lập các thành 

phần là 0

Thiết lập các 

thành phần là 

các tham số
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30   // property Account

31 public int Account

32   {

33   get

34   {

35   return account;

36   }

37   

38   set

39   {

40   account = value;

41   }

42   

43   } // end property Account

44   

45   // property FirstName

46 public string FirstName

47   {

48   get

49   {

50   return firstName;

51   }

52   

53   set

54   {

55   firstName = value;

56   }

57   

58   } // end property FirstName

59   

Các phương thức 

truy cập

Record.cs



60   // property LastName

61 public string LastName

62   {

63   get

64   {

65   return lastName;

66   }

67   

68   set

69   {

70   lastName = value;

71   }

72   

73   } // end property LastName

74   

75   // property Balance

76 public double Balance

77   {

78   get

79   {

80   return balance;

81   }

82   

83   set

84   {

85   balance = value;

86   }

87   

88   } // end property Balance

89   

90   } // end class Record

Các phương thức truy 

cập

Record.cs



1    // CreateSequentialAccessFile.cs

2    // Creating a sequential-access file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   using System.IO;

12   using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

13   using System.Runtime.Serialization;

14   

15   // Deitel namespace

16   using BankLibrary;

17   

18   public class CreateFileForm : BankUIForm

19   {

20   private System.Windows.Forms.Button saveButton;

21   private System.Windows.Forms.Button enterButton;

22   private System.Windows.Forms.Button exitButton;

23   

24   private System.ComponentModel.Container components = null;

25   

26   // serializes Record in binary format

27   private BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

28   

29   // stream through which serializable data is written to file

30   private FileStream output;

31   

CreateSequentialAccessFile.cs



32   [STAThread]

33   static void Main() 

34   {

35   Application.Run( new CreateFileForm() );

36   }

37   

38   // Visual Studio .NET generated code

39   

40   // invoked when user clicks Save button

41   private void saveButton_Click(

42   object sender, System.EventArgs e )

43   {

44   // create dialog box enabling user to save file

45 SaveFileDialog fileChooser = new SaveFileDialog();

46 DialogResult result = fileChooser.ShowDialog();

47   string fileName; // name of file to save data

48   

49   // allow user to create file

50   fileChooser.CheckFileExists = false;

51   

52   // exit event handler if user clicked "Cancel"

53 if ( result == DialogResult.Cancel )

54   return;

55   

56   // get specified file name

57 fileName = fileChooser.FileName;

58   

59   // show error if user specified invalid file

60   if ( fileName == "" || fileName == null )

61   MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",

62   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

Tạo đối tượng 

SaveFileDialog 

Hiển thị

SaveFileDialog

Kiểm tra nếu 

người dùng 

muốn thoát
Nhận tên file 

để save
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63   else

64   {

65   // save file via FileStream if user specified valid file

66   try

67   {

68   // open file with write access

69 output = new FileStream( fileName,

70   FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write );

71   

72   // disable Save button and enable Enter button

73   saveButton.Enabled = false;

74   enterButton.Enabled = true;

75   }

76   

77   // handle exception if file does not exist

78   catch ( FileNotFoundException )

79   {

80   // notify user if file does not exist

81   MessageBox.Show( "File Does Not Exist", "Error",

82   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

83   }

84   }

85   } // end method saveButton_Click

86   

87   // invoke when user clicks Enter button

88 private void enterButton_Click(

89   object sender, System.EventArgs e )

90   {

91   // store TextBox values string array

92   string[] values = GetTextBoxValues();

93   

94   // Record containing TextBox values to serialize

95   Record record = new Record();

96   

Phương thức ghi dữ 

liệu khi người dùng

click enter
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97   // determine whether TextBox account field is empty

98   if ( values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] != "" )

99   {

100  // store TextBox values in Record and serialize Record

101  try

102  {

103  // get account number value from TextBox

104  int accountNumber = Int32.Parse( 

105  values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

106  

107  // determine whether accountNumber is valid

108  if ( accountNumber > 0 )

109  {

110  // store TextBox fields in Record

111 record.Account = accountNumber;

112 record.FirstName =

113  values[ ( int )TextBoxIndices.FIRST ];

114 record.LastName =

115  values[ ( int )TextBoxIndices.LAST ];

116 record.Balance = Double.Parse( values[

117  ( int )TextBoxIndices.BALANCE ] );

118  

119  // write Record to FileStream (serialize object)

120 formatter.Serialize( output, record );

121  }

122  else

123  {

124  // notify user if invalid account number

125  MessageBox.Show( "Invalid Account Number", "Error",

126  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

127  }

128  }

129  

Ghi lại trường

TextBox trong 

record

Ghi dữ liệu vào 

file
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130  // notify user if error occurs in serialization

131  catch( SerializationException )

132  {

133  MessageBox.Show( "Error Writing to File", "Error",

134  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

135  }

136  

137  // notify user if error occurs regarding parameter format

138 catch( FormatException )

139  {

140  MessageBox.Show( "Invalid Format", "Error",

141  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

142  }

143  }

144  

145  ClearTextBoxes(); // clear TextBox values

146  

147  } // end method enterButton_Click

148  

149  // invoked when user clicks Exit button

150  private void exitButton_Click(

151  object sender, System.EventArgs e )

152  {

153  // determine whether file exists

154  if ( output != null )

155  {

156  // close file

157  try

158  {

159 output.Close();

160  }

161  

Catch block nếu 

người dùng nhập 

dữ liệu sai

Đóng

FileStream
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162  // notify user of error closing file

163  catch( IOException )

164  {

165  MessageBox.Show( "Cannot close file", "Error",

166  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

167  }

168  }

169  

170 Application.Exit();

171  

172  } // end method exitButton_Click

173  

174  } // end class CreateFileForm

BankUI graphical 

user interface

Thoát khỏi 

chương 

trình
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CreateSequentialAccessFile.cs

Program Output

Ac count Number First Name Last Name Ba lance 

100 Nancy Brown -25.54 

200 Stacey Dunn 314.33 

300 Doug Barker 0.00 

400 Dave Smith 258.34 

500 Sam Stone 34.98 

 



8.3.2 Đọc File truy xuất tuần tự

 Đọc dữ liệu tuần tự từ một file 

 Chương trình thường bắt đầu ở đầu file và đọc dữ liệu liên tiếp 

cho tới khi thấy dữ liệu mong muốn 

 Đôi khi cần làm việc này một vài lần trong suốt thời gian chạy 

chương trình 

 Con trỏ vị trí file :

 Chỉ tới byte kế tiếp sẽ được đọc hay ghi dữ liệu 

 Có thể chỉ tới bất kỳ điểm nào trong file

 RichTextBox:

 LoadFile: phương thức để hiển thị nội dung file 

 Find: phương thức tìm kiếm những xâu riêng

 Có thể hiển thị nhiều dòng văn bản



8.3.2 Đọc File truy xuất tuần tự
Phương thức để 

ghi dữ liệu vào File
Các không gian tên 

cần thiết

Tạo một đối tượng của 

luồng BinaryFormatter

Luồng cần thiết 

cho việc mở File

Mở một File đã 

tồn tại để đọc

Tạo khả năng truy cập 

File(đọc từ File)

Đọc dữ liệu 

từ File

Tuyệt đối nhớ là 

phải đóng File vào



1    //ReadSequentialAccessFile.cs

2    // Reading a sequential-access file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   using System.IO;

12   using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

13   using System.Runtime.Serialization;

14   

15   // Deitel namespaces

16   using BankLibrary;

17   

18   public class ReadSequentialAccessFileForm : BankUIForm

19   {

20   System.Windows.Forms.Button openButton;

21   System.Windows.Forms.Button nextButton;

22   

23   private System.ComponentModel.Container components = null;

24   

25   // stream through which serializable data are read from file

26   private FileStream input;

27   

28   // object for deserializing Record in binary format

29   private BinaryFormatter reader = new BinaryFormatter();

30   

31   [STAThread]

32   static void Main() 

33   {

34   Application.Run( new ReadSequentialAccessFileForm() );

35   }
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36   

37   // Visual Studio .NET generated code

38   

39   // invoked when user clicks Open button

40   private void openButton_Click(

41   object sender, System.EventArgs e )

42   {

43   // create dialog box enabling user to open file

44 OpenFileDialog fileChooser = new OpenFileDialog();

45 DialogResult result = fileChooser.ShowDialog();

46   string fileName; // name of file containing data

47   

48   // exit event handler if user clicked Cancel

49   if ( result == DialogResult.Cancel )

50   return;

51   

52   // get specified file name

53   fileName = fileChooser.FileName; 

54   ClearTextBoxes();

55   

56   // show error if user specified invalid file

57   if ( fileName == "" || fileName == null )

58   MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",

59   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

60   else

61   {

62   // create FileStream to obtain read access to file

63 input = new FileStream( fileName, FileMode.Open,

64   FileAccess.Read );

65   

66   // enable next record button

67   nextButton.Enabled = true;

68   }

69   

70   } // end method openButton_Click

Khởi tạo OpenFilelDialog

Hiển thị 

OpenFileDialog

Tạo đối tượng

FileStream để nhập với 

thuộc tính read only 
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71   

72   // invoked when user clicks Next button

73 private void nextButton_Click(

74   object sender, System.EventArgs e )

75   {

76   // deserialize Record and store data in TextBoxes

77   try

78   {

79   // get next Record available in file

80 Record record =

81   ( Record )reader.Deserialize( input );

82   

83   // store Record values in temporary string array

84 string[] values = new string[] { 

85 record.Account.ToString(),

86 record.FirstName.ToString(),

87 record.LastName.ToString(),

88 record.Balance.ToString() };

89   

90   // copy string array values to TextBox values

91 SetTextBoxValues( values );

92   }

93   

94   // handle exception when no Records in file

95 catch( SerializationException )

96   {\

97   // close FileStream if no Records in file

98 input.Close(); 

99   

100  // enable Open Record button

101  openButton.Enabled = true; 

102  

103  // disable Next Record button

104  nextButton.Enabled = false; 

105  

Phương thức 

để xem record 

tiếp theo

Hiển thị Record 

trong TextBoxes

Exception kiểm soát 

trường hợp không còn 

records
Đóng FileStream
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106  ClearTextBoxes();

107  

108  // notify user if no Records in file

109 MessageBox.Show( "No more records in file", "",

110  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

111  }

112  

113  } // end method nextButton_Click

114  

115  } // end class ReadSequentialAccessFileForm

Thông báo hết 

record với người 

dùng

ReadSequentialAccessFile.cs
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8.4.  File truy xuất ngẫu nhiên

 Các record được truy cập ngay lập tức, không phải duyệt trình tự từ 

đầu như sequential-access files, tiện lợi. 

 Class BinaryWriter tạo ra một biến tham chiếu tới đối tượng của lớp 

System.IO.Stream của không gian tên System.IO,cung cấp một 

phương thức để viết dữ liệu dưới dạng Byte vào File.

 Dữ liệu có thể được insert,update,delete mà không phá hủy dữ liệu 

khác trong File.

 Các dữ liệu cần ghi vào có kích thước được định trước và không thể 

dùng phương thức Serialize.



8.4.  File truy xuất ngẫu nhiên

Dạng tổ chức File truy 

xuất ngẫu nhiên

Kích thước một 

bản ghi(record)



1    // RandomAccessRecord.cs

2    // Data-record class for random-access applications.

3    

4    using System;

5    

6    public class RandomAccessRecord

7    {

8    // length of firstName and lastName

9    private const int CHAR_ARRAY_LENGTH = 15;

10   

11   private const int SIZE_OF_CHAR = 2;

12   private const int SIZE_OF_INT32 = 4;

13   private const int SIZE_OF_DOUBLE = 8;

14   

15   // length of record

16 public const int SIZE = SIZE_OF_INT32 +

17   2 * ( SIZE_OF_CHAR * CHAR_ARRAY_LENGTH ) + SIZE_OF_DOUBLE;

18   

19   // record data

20 private int account;

21 private char[] firstName = new char[ CHAR_ARRAY_LENGTH ];

22 private char[] lastName = new char[ CHAR_ARRAY_LENGTH ];

23 private double balance;

24   

25   // default constructor sets members to default values

26 public RandomAccessRecord() : this( 0, "", "", 0.0 )

27   {

28   }

29   

Private members để 

lưu trữ dữ liệu

Thiết lập các 

members về 

giá trị mặc 

định

Hằng số giữ độ 

dài record
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30   // overloaded counstructor sets members to parameter values

31 public RandomAccessRecord( int accountValue,

32   string firstNameValue, string lastNameValue, 

33   double balanceValue )

34   {

35   Account = accountValue;

36   FirstName = firstNameValue;

37   LastName = lastNameValue;

38   Balance = balanceValue;

39   

40   } // end constructor

41   

42   // property Account

43 public int Account

44   {

45   get

46   {

47   return account;

48   }

49   

50   set

51   {

52   account = value;

53   }

54   

55   } // end property Account

56   

57   // property FirstName

58 public string FirstName

59   {

60   get

61   {

62   return new string( firstName );

63   }

64   

Thiết lập giá trị 

tham số cho 

records 

Phương thức 

truy cập First 

name 

Phương thức truy cập 

Account 
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65 set

66   {

67   // determine length of string parameter

68 int stringSize = value.Length;

69   

70   // firstName string representation

71   string firstNameString = value;

72   

73   // append spaces to string parameter if too short

74 if ( CHAR_ARRAY_LENGTH >= stringSize )

75   {

76   firstNameString = value +

77   new string( ' ', CHAR_ARRAY_LENGTH - stringSize );

78   }

79   else

80   {

81   // remove characters from string parameter if too long

82 firstNameString = 

83   value.Substring( 0, CHAR_ARRAY_LENGTH );

84   }

85   

86   // convert string parameter to char array

87   firstName = firstNameString.ToCharArray();

88   

89   } // end set

90   

91   } // end property FirstName

92   

93   // property LastName

94 public string LastName

95   {

96   get

97   {

98   return new string( lastName );

99   }

Bộ truy cập set đảm bảo 

độ dài là 15 ký tự

Lấy độ dài xâu

Thêm dấu cách 

trống nếu độ dài 

chưa đủ 15 ký tự

Xoá các ký tự nếu độ dài 

vượt quá 15 ký tự

Phương thức truy cập 

Last name 
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100  

101 set

102  {

103  // determine length of string parameter

104 int stringSize = value.Length;

105  

106  // lastName string representation

107  string lastNameString = value;

108  

109  // append spaces to string parameter if too short

110 if ( CHAR_ARRAY_LENGTH >= stringSize )

111  {

112  lastNameString = value +

113  new string( ' ', CHAR_ARRAY_LENGTH - stringSize );

114  }

115  else

116  {

117  // remove characters from string parameter if too long

118 lastNameString = 

119  value.Substring( 0, CHAR_ARRAY_LENGTH );

120  }

121  

122  // convert string parameter to char array

123  lastName = lastNameString.ToCharArray();

124  

125  } // end set

126  

127  } // end property LastName

128  

Lấy độ dài tên

Bộ truy cập set đảm bảo 

độ dài là 15 ký tự

Thêm dấu cách 

trống nếu độ dài 

chưa đủ 15 ký 

tự

Xoá các ký tự nếu 

độ dài vượt quá 

15 ký tự
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129  // property Balance

130 public double Balance

131  {

132  get

133  {

134  return balance;

135  }

136  

137  set

138  {

139  balance = value;

140  }

141  

142  } // end property Balance

143  

144  } // end class RandomAccessRecord

Phương thức truy cập 

số dư Balance 
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8.4.1 Tạo File truy xuất ngẫu nhiên

Tạo đối tượng 
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Tên File

cần tạo

Phương 

thức tạo mới

Viết vào File 
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File
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8.4.1 Tạo File truy xuất ngẫu nhiên

 Sau khi thao tác trên File,ta phải đóng File bằng việc đóng 2 đối 
tượng:

 Chú ý: Lớp BinaryWriter cung cấp phương thức chồng Write để ghi dữ
liệu vào File, tuy nhiên lớp BinaryReader không cung cấp phương
thức Read để đọc dữ liệu.



1    // CreateRandomAccessFile.cs

2    // Creating a random file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.IO;

7    using System.Windows.Forms;

8    

9    // Deitel namespaces

10   using BankLibrary;

11   

12   class CreateRandomAccessFile

13   {

14   // number of records to write to disk

15   private const int NUMBER_OF_RECORDS = 100;

16   

17   [STAThread]

18   static void Main(string[] args)

19   {

20   // create random file, then save to disk

21 CreateRandomAccessFile file = new CreateRandomAccessFile();

22 file.SaveFile();

23   

24   } // end method Main

25   

26   // write records to disk

27 private void SaveFile()

28   {

29   // record for writing to disk

30 RandomAccessRecord blankRecord = new RandomAccessRecord();

31   

32   // stream through which serializable data are written to file

33   FileStream fileOutput = null;

34   

Tạo random file

Ghi file vào đĩa qua lời 

gọi phương thức 

SaveFile

Tạo record rỗng

SaveFile method
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35   // stream for writing bytes to file

36   BinaryWriter binaryOutput = null;

37   

38   // create dialog box enabling user to save file

39 SaveFileDialog fileChooser = new SaveFileDialog();

40 DialogResult result = fileChooser.ShowDialog();

41   

42   // get file name from user

43   string fileName = fileChooser.FileName;

44   

45   // exit event handler if user clicked Cancel

46   if ( result == DialogResult.Cancel )

47   return;

48   

49   // show error if user specified invalid file

50   if ( fileName == "" || fileName == null )

51   MessageBox.Show("Invalid File Name", "Error", 

52   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

53   else

54   {

55   // write records to file

56   try

57   {

58   // create FileStream to hold records

59 fileOutput = new FileStream( fileName,

60   FileMode.Create, FileAccess.Write );

61   

62   // set length of file

63 fileOutput.SetLength( RandomAccessRecord.SIZE *

64   NUMBER_OF_RECORDS );

65   

66   // create object for writing bytes to file

67 binaryOutput = new BinaryWriter( fileOutput );

68   

Tạo và hiển thị 

SaveFileDialog để người 

dùng có thể xác định tên 

và vị trí 

FileStream ứng với 

file do người dùng 

lựa chọn

Thiết lập chiều dài

FileStream bằng recod 

lần số records

CreateRandomAccessFile.cs

Truyền FileStream cho 

BinaryWriter để ghi trực tiếp các

bytes vào file



69   // write empty records to file

70 for ( int i = 0; i < NUMBER_OF_RECORDS; i++ )

71   {

72   // set file position pointer in file

73 fileOutput.Position = i * RandomAccessRecord.SIZE;

74   

75   // write blank record to file

76 binaryOutput.Write( blankRecord.Account );

77 binaryOutput.Write( blankRecord.FirstName );

78 binaryOutput.Write( blankRecord.LastName );

79 binaryOutput.Write( blankRecord.Balance );

80   }

81   

82   // notify user of success

83   MessageBox.Show("File Created", "Success",

84   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

85   }

86   

87   // handle exception if error occurs during writing

88   catch( IOException )

89   {

90   // notify user of error

91   MessageBox.Show( "Cannot write to file", "Error", 

92   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

93   }

94   }

95   

Tạo 100 record rỗng

Dịch chuyển con trỏ vị 

trí file tới vị trí tiếp theo 

Ghi dữ liệu vào 

file
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96   // close FileStream

97 if ( fileOutput == null )

98   fileOutput.Close();

99   

100  // close BinaryWriter

101 if ( binaryOutput == null )

102  binaryOutput.Close();

103  

104  } // end method SaveFile

105  } // end class CreateRandomAccessFile

Đóng BinaryWriter

Đóng

Filestream



8.4.2 Ghi dữ liệu ngẫu nhiên vào Random-

access Files Khai báo các đối 
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1    // WriteRandomAccessFile.cs

2    // Write data to a random-access file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   using System.IO;

12   

13   // Deitel namespaces

14   using BankLibrary;

15   

16   public class WriteRandomAccessFileForm : BankUIForm

17   {

18   private System.Windows.Forms.Button openButton;

19   private System.Windows.Forms.Button enterButton;

20   

21   private System.ComponentModel.Container components = null;

22   

23   // number of RandomAccessRecords to write to disk

24   private const int NUMBER_OF_RECORDS = 100;

25   

26   // stream through which data are written to file

27   private FileStream fileOutput;

28   

29   // stream for writing bytes to file

30   private BinaryWriter binaryOutput;

31   

WriteRandomAccessFile.cs



32   [STAThread]

33   static void Main() 

34   {

35   Application.Run( new WriteRandomAccessFileForm() );

36   }

37   

38   // Visual Studio .NET generated code

39   

40   // invoked when user clicks Open button

41 private void openButton_Click(

42   object sender, System.EventArgs e )

43   {

44   // create dialog box enabling user to open file

45 OpenFileDialog fileChooser = new OpenFileDialog();

46 DialogResult result = fileChooser.ShowDialog();

47   

48   // get file name from user

49   string fileName = fileChooser.FileName;

50   

51   // exit event handler if user clicked Cancel

52   if ( result == DialogResult.Cancel )

53   return;

54   

55   // show error if user specified invalid file

56   if ( fileName == "" || fileName == null )

57   MessageBox.Show("Invalid File Name", "Error",

58   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

59   else

60   {

61   // open file if file already exists

62   try

63   {

64   // create FileStream to hold records

65 fileOutput = new FileStream( fileName, 

66 FileMode.Open, FileAccess.Write );

Kiểm soát sự kiện 
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WriteRandomAccessFile.cs

Tạo FileStream  chỉ 
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67   

68   // create object for writing bytes to file

69 binaryOutput = new BinaryWriter( fileOutput );

70   

71   // disable Open button and enable Enter button

72   openButton.Enabled = false; 

73   enterButton.Enabled = true;

74   }

75   

76   // notify user if file does not exist

77   catch( IOException )

78   {

79   MessageBox.Show("File Does Not Exits", "Error",

80   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

81   }

82   }

83   

84   } // end method openButton_Click

85   

86   // invoked when user clicks Enter button

87 private void enterButton_Click(

88   object sender, System.EventArgs e )

89   {

90   // TextBox values string array

91 string[] values = GetTextBoxValues();

92   

93   // determine whether TextBox account field is empty

94   if ( values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] != "" )

95   {

96   // write record to file at appropriate position

97   try

98   {

99   // get account number value from TextBox

100  int accountNumber = Int32.Parse( 

101  values[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

Tạo BinaryWriter để 

ghi trực tiếp vào file

Kiểm soát sự kiện 
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102  

103  // determine whether accountNumber is valid

104 if ( accountNumber > 0 && 

105  accountNumber <= NUMBER_OF_RECORDS )

106  {

107  // move file position pointer

108 fileOutput.Seek( ( accountNumber - 1 ) *

109  RandomAccessRecord.SIZE, SeekOrigin.Begin );

110  

111  // write data to file

112 binaryOutput.Write( accountNumber );

113 binaryOutput.Write(

114  values[ ( int )TextBoxIndices.FIRST ] );

115 binaryOutput.Write(

116  values[ ( int )TextBoxIndices.LAST ] );

117 binaryOutput.Write( Double.Parse( values[

118  ( int )TextBoxIndices.BALANCE ] ) );

119  }

120  else

121  {

122  // notify user if invalid account number

123  MessageBox.Show("Invalid Account Number", "Error", 

124  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

125  }

126  }

127  

128  // handle number-format exception

Kiểm tra giá trị của

accountNumer 

Di chuyển con trỏ vị trí 

file
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file
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129  catch( FormatException )

130  {

131  // notify user if error occurs when formatting numbers

132  MessageBox.Show("Invalid Balance", "Error",

133  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

134  }

135  }

136  

137  ClearTextBoxes(); // clear text box values

138  

139  } // end method enterButton_Click

140  

141  } // end class WriteRandomAccessFileForm

WriteRandomAccessFile.cs
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8.4.3 Đọc dữ liệu tuần tự từ Random-access Files

 Dùng lớp BinaryReader thay vì deserialization

 Gắn một FileStream với nó thì bytes có thể đọc trực tiếp từ  file 
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1    // ReadRandomAccessFile.cs

2    // Reads and displays random-access file contents.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   using System.Data;

11   using System.IO;

12   

13   // Deitel namespaces

14   using BankLibrary;

15   

16   public class ReadRandomAccessFileForm : BankUIForm

17   {

18   private System.Windows.Forms.Button openButton;

19   private System.Windows.Forms.Button nextButton;

20   

21   private System.ComponentModel.Container components = null;

22   

23   // stream through which data are read from file

24   private FileStream fileInput;

25   

26   // stream for reading bytes from file

27   private BinaryReader binaryInput;

28   

29   // index of current record to be displayed

30   private int currentRecordIndex;

31   
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32   [STAThread]

33   static void Main() 

34   {

35   Application.Run( new ReadRandomAccessFileForm() );

36   }

37   

38   // Visual Studio .NET generated code

39   

40   // invoked when user clicks Open button

41 private void openButton_Click(

42   object sender, System.EventArgs e )

43   {

44   // create dialog box enabling user to open file

45 OpenFileDialog fileChooser = new OpenFileDialog();

46 DialogResult result = fileChooser.ShowDialog();

47   

48   // get file name from user

49   string fileName = fileChooser.FileName;

50   

51   // exit eventhandler if user clicked Cancel

52   if ( result == DialogResult.Cancel )

53   return;

54   

55   // show error if user specified invalid file

56   if ( fileName == "" || fileName == null )

57   MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",

58   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

59   else

60   {

61   // create FileStream to obtain read access to file

62 fileInput = new FileStream( fileName, 

63 FileMode.Open, FileAccess.Read );

64   

Kiểm soát sự kiện Open 
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65   // use FileStream for BinaryWriter to read bytes from file

66 binaryInput = new BinaryReader( fileInput );

67   

68   openButton.Enabled = false; // disable Open button

69   nextButton.Enabled = true; // enable Next button

70   

71   currentRecordIndex = 0;

72   ClearTextBoxes();

73   }

74   

75   } // end method openButton_Click

76   

77   // invoked when user clicks Next button

78 private void nextButton_Click(

79   object sender, System.EventArgs e )

80   {

81   // record to store file data

82 RandomAccessRecord record = new RandomAccessRecord();

83   

84   // read record and store data in TextBoxes

85   try

86   {

87   string[] values; // for storing TextBox values

88   

89   // get next record available in file

90 while( record.Account == 0 )

91   {

92   // set file position pointer to next record in file

93 fileInput.Seek( 

94   currentRecordIndex * RandomAccessRecord.SIZE, 0 );

95   

96   currentRecordIndex += 1;

97   
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98   // read data from record

99 record.Account = binaryInput.ReadInt32();

100 record.FirstName = binaryInput.ReadString();

101 record.LastName = binaryInput.ReadString();

102 record.Balance = binaryInput.ReadDouble();

103  }

104  

105  // store record values in temporary string array

106 values = new string[] {

107 record.Account.ToString(),

108 record.FirstName,

109 record.LastName,

110 record.Balance.ToString() };

111  

112  // copy string array values to TextBox values

113  SetTextBoxValues( values );

114  }

115  

116  // handle exception when no records in file

117 catch( IOException )

118  {

119  // close streams if no records in file

120 fileInput.Close();

121 binaryInput.Close();

122  

123  openButton.Enabled = true; // enable Open button

124  nextButton.Enabled = false; // disable Next button

125  ClearTextBoxes();

126  
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record
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127  // notify user if no records in file

128 MessageBox.Show("No more records in file", "",

129  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

130  }

131  

132  } // end method nextButton_Click

133  

134  } // end class ReadRandomAccessFileForm

Báo với người 
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record
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Chương trình xử lý giao tác

A Transaction-Processing Program

 Chương trình duy trì thông tin về account của một ngân hàng.

 Người dùng có thể thêm new, update, delete account đã tồn tại.

 Chúng ta tạo ra class Transaction đóng vai trò như một người được

ủy quyền để điều khiển tất cả các transaction processing.

 Do sử dụng tính ủy quyền, ta có thể gói gọn cách hoạt

động(behavior) của bộ xử lý giao tác chỉ trong một File.

 Nếu thay đổi cách hoạt động,ta chỉ cần thay đổi tính ủy quyền thay

vì phải thay đổi cách hoạt động của mỗi File sử dụng tính ủy quyền.



1    // Transaction.cs

2    // Handles record transactions.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.IO;

7    using System.Windows.Forms;

8    

9    // Deitel namespaces

10   using BankLibrary;

11   

12   public class Transaction

13   {

14   // number of records to write to disk

15   private const int NUMBER_OF_RECORDS = 100;

16   

17   // stream through which data move to and from file

18   private FileStream file;

19   

20   // stream for reading bytes from file

21   private BinaryReader binaryInput;

22   

23   // stream for writing bytes to file

24   private BinaryWriter binaryOutput;

25   

26   // create/open file containing empty records

27 public void OpenFile( string fileName )

28   {

29   // write empty records to file

30   try

31   {

32   // create FileStream from new file or existing file

33 file = new FileStream( fileName, FileMode.OpenOrCreate );

34   

Phương thức để tạo hay 

mở file

Tạo FileStream từ file 

mới hay cũ
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35   // use FileStream for BinaryWriter to read bytes from file

36 binaryInput = new BinaryReader( file );

37   

38   // use FileStream for BinaryWriter to write bytes to file

39 binaryOutput = new BinaryWriter( file );

40   

41   // determine whether file has just been created

42 if ( file.Length == 0 )

43   {

44   // record to be written to file

45 RandomAccessRecord blankRecord = 

46   new RandomAccessRecord();

47   

48   // new record can hold NUMBER_OF_RECORDS records

49   file.SetLength( RandomAccessRecord.SIZE *

50   NUMBER_OF_RECORDS );

51   

52   // write blank records to file

53   for ( int i = 0; i < NUMBER_OF_RECORDS; i++ )

54   {

55   // move file-position pointer to next position

56   file.Position = i * RandomAccessRecord.SIZE;

57   

58   // write blank record to file

59 binaryOutput.Write( blankRecord.Account );

60 binaryOutput.Write( blankRecord.FirstName );

61 binaryOutput.Write( blankRecord.LastName );

62 binaryOutput.Write( blankRecord.Balance );

63   }

64   }

65   }

66   

Tạo BinaryWriter và

BinaryReader từ FileStream

Nếu file là mới,điền nó 

với các records trống



67   // notify user of error during writing of blank records

68   catch( IOException )

69   { 

70   MessageBox.Show("Cannot create file", "Error",

71   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

72   }

73   

74   } // end method OpenFile

75   

76   // retrieve record depending on whether account is valid

77 public RandomAccessRecord GetRecord( string accountValue )

78   {

79   // store file data associated with account in record

80   try

81   {

82   // record to store file data

83 RandomAccessRecord record = new RandomAccessRecord();

84   

85   // get value from TextBox's account field

86   int accountNumber = Int32.Parse( accountValue );

87   

88   // if account is invalid, do not read data

89   if ( accountNumber < 1 || 

90   accountNumber > NUMBER_OF_RECORDS )

91   {

92   // set record's account field with account number

93   record.Account = accountNumber;

94   }

95   

96   // get data from file if account is valid

97   else

98   {

99   // locate position in file where record exists

100 file.Seek( ( accountNumber - 1 ) *

101  RandomAccessRecord.SIZE, 0 );

Lấy record kết hợp 
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record để giữ dữ 

liệu
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102  

103  // read data from record

104 record.Account = binaryInput.ReadInt32();

105 record.FirstName = binaryInput.ReadString();

106 record.LastName = binaryInput.ReadString();

107 record.Balance = binaryInput.ReadDouble();

108  }

109  

110 return record;

111  }

112  

113  // notify user of error during reading

114  catch( IOException )

115  {

116  MessageBox.Show( "Cannot read file", "Error",

117  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

118  }

119  

120  return null;

121  

122  } // end method GetRecord;

123  

124  // add record to file at position determined by accountNumber

125 public bool AddRecord( 

126  RandomAccessRecord record, int accountNumber )

127  {

128  // write record to file

129  try

130  {

131  // move file position pointer to appropriate position

132 file.Seek( ( accountNumber - 1 ) * 

133  RandomAccessRecord.SIZE, 0 );

134  

Lưu dữ liệu trong 

record
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135  // write data to file

136 binaryOutput.Write(record.Account);

137 binaryOutput.Write(record.FirstName);

138 binaryOutput.Write(record.LastName);

139 binaryOutput.Write(record.Balance);

140  }

141  

142  // notify user if error occurs during writing

143  catch( IOException )

144  {

145 MessageBox.Show( "Error Writing To File", "Error",

146  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

147  

148  return false; // failure

149  }

150  

151  return true; // success

152  

153  } // end method AddRecord

154  

155  } // end class Transaction

Ghi dữ liệu vào file
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Transaction-Processor GUI

 GUI cung cấp các quá trình xử lý File thông qua giao diện.

 Class Transaction-ProcessorForm là cửa sổ cha chứa các cửa sổ

con : StartDialogForm,NewDialog-Form,UpdateDialogForm,

DeleteDialogForm.

 StartDialogForm cho phép người dùng mở 1 File chứa thông tin

về account và cung cấp khả năng vào các Dialog khác.



1    // TransactionProcessor.cs

2    // MDI parent for transaction-processor application.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class TransactionProcessorForm 

12   : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   private System.Windows.Forms.MdiClient MdiClient1;

16   

17   // reference to StartDialog

18   private StartDialogForm startDialog;

19   

20   // constructor

21   public TransactionProcessorForm()

22   {

23   // required for Windows Form Designer support

24   InitializeComponent();

25   

26   startDialog = new StartDialogForm();

27   startDialog.MdiParent = this;

28   startDialog.Show();

29   }

30   
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31   [STAThread]

32   static void Main() 

33   {

34   Application.Run( new TransactionProcessorForm() );

35   }

36   

37   // Visual Studio .NET generated code

38   

39   } // end class TransactionProcessorForm

TransactionProcessor.cs



1    // StartDialog.cs

2    // Initial dialog box displayed to user. Provides buttons for 

3    // creating/opening file and for adding, updating and removing

4    // records from file.

5    

6    // C# namespaces

7    using System;

8    using System.Drawing;

9    using System.Collections;

10   using System.ComponentModel;

11   using System.Windows.Forms;

12   

13   // Deitel namespaces

14   using BankLibrary;

15   

16   public delegate void MyDelegate();

17   

18   public class StartDialogForm : System.Windows.Forms.Form

19   {

20   private System.Windows.Forms.Button updateButton;

21   private System.Windows.Forms.Button newButton;

22   private System.Windows.Forms.Button deleteButton;

23   private System.Windows.Forms.Button openButton;

24   

25   private System.ComponentModel.Container components = null;

26   

27   // reference to dialog box for adding record

28   private NewDialogForm newDialog;

29   

30   // reference to dialog box for updating record

31   private UpdateDialogForm updateDialog;

32   

33   // reference to dialog box for removing record

34   private DeleteDialogForm deleteDialog;

35   
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36   // reference to object that handles transactions

37   private Transaction transactionProxy;

38   

39   // Visual Studio .NET generated code

40   

41   // invoked when user clicks New/Open File button

42 private void openButton_Click(

43   object sender, System.EventArgs e )

44   {

45   // create dialog box enabling user to create or open file

46 OpenFileDialog fileChooser = new OpenFileDialog();

47   DialogResult result;

48   string fileName;

49   

50   // enable user to create file if file does not exist

51   fileChooser.Title = "Create File / Open File";

52   fileChooser.CheckFileExists = false;

53   

54   // show dialog box to user

55 result = fileChooser.ShowDialog();

56   

57   // exit event handler if user clicked Cancel

58   if ( result == DialogResult.Cancel )

59   return;

60   

61   // get file name from user

62   fileName = fileChooser.FileName;

63   

64   // show error if user specified invalid file

65   if ( fileName == "" || fileName == null )

66   MessageBox.Show( "Invalid File Name", "Error",

67   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

68   

69   // open or create file if user specified valid file
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70   else

71   {

72   // create Transaction with specified file

73 transactionProxy = new Transaction();

74 transactionProxy.OpenFile( fileName );

75   

76   // enable GUI buttons except for New/Open File button

77   newButton.Enabled = true;

78   updateButton.Enabled = true;

79   deleteButton.Enabled = true;

80   openButton.Enabled = false;

81   

82   // instantiate dialog box for creating records

83 newDialog = new NewDialogForm( transactionProxy,

84   new MyDelegate( ShowStartDialog ) );

85   

86   // instantiate dialog box for updating records

87 updateDialog = new UpdateDialogForm( transactionProxy,

88   new MyDelegate( ShowStartDialog ) );

89   

90   // instantiate dialog box for removing records

91 deleteDialog = new DeleteDialogForm( transactionProxy,

92   new MyDelegate( ShowStartDialog ) );

93   

94   // set StartDialog as MdiParent for dialog boxes

95   newDialog.MdiParent = this.MdiParent;

96   updateDialog.MdiParent = this.MdiParent;

97   deleteDialog.MdiParent = this.MdiParent;

98   }

99   

100  } // end method openButton_Click

101  

Tạo hay mở 

file nào đó

Tạo mới,cập nhật và 

xoá menu con

StartDialog.cs



StartDialog.cs

102  // invoked when user clicks New Record button

103 private void newButton_Click(

104  object sender, System.EventArgs e )

105  {

106  Hide(); // hide StartDialog

107  newDialog.Show(); // show NewDialog

108  

109  } // end method newButton_Click

110  

111 private void updateButton_Click(

112  object sender, System.EventArgs e )

113  {

114  Hide(); // hide StartDialog

115  updateDialog.Show(); // show UpdateDialog

116  

117  } // end method updateButton_Click

118  

119 private void deleteButton_Click(

120  object sender, System.EventArgs e )

121  {

122  Hide(); // hide StartDialog

123  deleteDialog.Show(); // show DeleteDialog

124  

125  } // end method deleteButton_Click

126  

127 protected void ShowStartDialog()

128  {

129  Show();

130  }

131  

132  } // end class StartDialogForm

Hiển thị StartDialog GUI

Phương thức cho 
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record trong file 
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1    // UpdateDialog.cs

2    // Enables user to update records in file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   

11   // Deitel namespaces

12   using BankLibrary;

13   

14   public class UpdateDialogForm : BankUIForm

15   {

16   private System.Windows.Forms.Label transactionLabel;

17   private System.Windows.Forms.TextBox transactionTextBox;

18   

19   private System.Windows.Forms.Button saveButton;

20   private System.Windows.Forms.Button cancelButton;

21   

22   private System.ComponentModel.Container components = null;

23   

24   // reference to object that handles transactions

25   private Transaction transactionProxy;

26   

27   // delegate for method that displays previous window

28   private MyDelegate showPreviousWindow;

29   

UpdateDialog.cs
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30   // initialize components and set members to parameter values

31   public UpdateDialogForm(

32   Transaction transactionProxyValue, 

33   MyDelegate delegateValue )

34   {

35   InitializeComponent();

36   showPreviousWindow = delegateValue;

37   

38   // instantiate object that handles transactions

39   transactionProxy = transactionProxyValue;

40   }

41   

42   // Visual Studio .NET generated code

43   

44   // invoked when user enters text in account TextBox

45 private void accountTextBox_KeyDown(

46   object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e )

47   {

48   // determine whether user pressed Enter key

49   if ( e.KeyCode == Keys.Enter )

50   {

51   // retrieve record associated with account from file

52 RandomAccessRecord record =

53   transactionProxy.GetRecord( GetTextBoxValues()

54   [ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

55   

56   // return if record does not exist

57   if ( record == null )

58   return;

59   

Hiển thị nội dung bản 

ghi

truy lục bản ghi



60   // determine whether record is empty

61   if ( record.Account != 0 )

62   {

63   // store record values in string array

64 string[] values = {

65 record.Account.ToString(),

66 record.FirstName.ToString(),

67 record.LastName.ToString(),

68 record.Balance.ToString() };

69   

70   // copy string array value to TextBox values

71 SetTextBoxValues( values );

72   transactionTextBox.Text = "[Charge or Payment]";

73   

74   }

75   else

76   {

77   // notify user if record does not exist

78   MessageBox.Show(

79   "Record Does Not Exist", "Error",

80   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

81   }

82   }

83   

84   } // end method accountTextBox_KeyDown

85   

86   // invoked when user enters text in transaction TextBox

87 private void transactionTextBox_KeyDown(

88   object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e )

89   {

90   // determine whether user pressed Enter key

91   if ( e.KeyCode == Keys.Enter )

92   {

Nếu bản ghi không 

rỗng,hiển thị nội dung 

của nó trong TextBoxes
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93   // calculate balance using transaction TextBox value

94   try

95   {

96   // retrieve record associated with account from file

97   RandomAccessRecord record = 

98   transactionProxy.GetRecord( GetTextBoxValues()

99   [ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

100  

101  // get transaction TextBox value

102  double transactionValue = 

103  Double.Parse( transactionTextBox.Text );

104  

105  // calculate new balance (old balance + transaction)

106  double newBalance = 

107  record.Balance + transactionValue;

108  

109  // store record values in string array

110  string[] values = {

111  record.Account.ToString(),

112  record.FirstName.ToString(),

113  record.LastName.ToString(),

114  newBalance.ToString() };

115  

116  // copy string array value to TextBox values

117  SetTextBoxValues( values );

118  

119  // clear transaction TextBox

120  transactionTextBox.Text = "";

121  }

122  
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123  // notify user if error occurs in parameter mismatch

124  catch( FormatException )

125  {

126  MessageBox.Show( 

127  "Invalid Transaction", "Error", 

128  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

129  }

130  }

131  

132  } // end method transactionTextBox_KeyDown

133  

134  // invoked when user clicks Save button

135 private void saveButton_Click(

136  object sender, System.EventArgs e )

137  {

138  RandomAccessRecord record = 

139  transactionProxy.GetRecord( GetTextBoxValues()

140  [ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

141  

142  // if record exists, update in file

143  if ( record != null )

144  UpdateRecord( record );

145  

146  Hide();

147  ClearTextBoxes();

148  showPreviousWindow();

149  

150  } // end method saveButton_Click

151  

Phương thức ghi lại 

những thay đổi do 

người dùng tạo ra
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152  // invoked when user clicks Cancel button

153  private void cancelButton_Click(

154  object sender, System.EventArgs e )

155  {

156  Hide();

157  ClearTextBoxes();

158  showPreviousWindow();

159  

160  } // end method cancelButton_Click

161  

162  // update record in file at position specified by accountNumber

163 public void UpdateRecord( RandomAccessRecord record )

164  {

165  // store TextBox values in record and write record to file

166  try

167  {

168  int accountNumber = record.Account;

169  string[] values = GetTextBoxValues();

170  

171  // store values in record

172  record.Account = accountNumber;

173  record.FirstName = 

174  values[ ( int )TextBoxIndices.FIRST ];

175  record.LastName = 

176  values[ ( int )TextBoxIndices.LAST ];

177  record.Balance = 

178  Double.Parse( 

179  values[ ( int )TextBoxIndices.BALANCE ] );

180  

181  // add record to file

182 if ( transactionProxy.AddRecord(

183  record, accountNumber ) == false )

184  

185  return; // if error

186  }

Phương thức cập 

nhật bản ghi
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187  

188  // notify user if error occurs in parameter mismatch

189  catch( FormatException )

190  {

191  MessageBox.Show( "Invalid Balance", "Error",

192  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

193  

194  return;

195  }

196  

197  MessageBox.Show( "Record Updated", "Success",

198  MessageBoxButtons.OK, 

199  MessageBoxIcon.Information );

200  

201  } // end method UpdateRecord

202  

203  } // end class UpdateDialogForm

UpdateDialog.cs
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1    // NewDialog.cs

2    // Enables user to insert new record into file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   

11   // Deitel namespaces

12   using BankLibrary;

13   

14   public class NewDialogForm : BankUIForm

15   {

16   private System.Windows.Forms.Button saveButton;

17   private System.Windows.Forms.Button cancelButton;

18   

19   private System.ComponentModel.Container components = null;

20   

21   // reference to object that handles transactions

22   private Transaction transactionProxy;

23   

24   // delegate for method that displays previous window

25   public MyDelegate showPreviousWindow;

26   

27   // constructor

28   public NewDialogForm( Transaction transactionProxyValue,

29   MyDelegate delegateValue )

30   {

31   InitializeComponent();

32   showPreviousWindow = delegateValue;

33   
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34   // instantiate object that handles transactions

35   transactionProxy = transactionProxyValue;

36   }

37   

38   // Visual Studio .NET generated code

39   

40   // invoked when user clicks Cancel button

41   private void cancelButton_Click(

42   object sender, System.EventArgs e )

43   {

44   Hide();

45   ClearTextBoxes();

46   showPreviousWindow();

47   

48   } // end method cancelButton_Click

49   

50   // invoked when user clicks Save As button

51 private void saveButton_Click(

52   object sender, System.EventArgs e )

53   {

54 RandomAccessRecord record =

55   transactionProxy.GetRecord( GetTextBoxValues()

56   [ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

57   

58   // if record exists, add it to file

59   if ( record != null )

60 InsertRecord( record );

61   

62   Hide();

63   ClearTextBoxes();

64   showPreviousWindow();

65   

66   } // end method saveButton_Click

67   

Phương thức để 

viết record vào 

đĩa
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68   // insert record in file at position specified by accountNumber

69 private void InsertRecord( RandomAccessRecord record )

70   {

71   //store TextBox values in string array

72   string[] textBoxValues = GetTextBoxValues();

73   

74   // store TextBox account field

75   int accountNumber = Int32.Parse(

76   textBoxValues[ ( int )TextBoxIndices.ACCOUNT ] );

77   

78   // notify user and return if record account is not empty

79   if ( record.Account != 0 )

80   {

81 MessageBox.Show(

82   "Record Already Exists or Invalid Number", "Error",

83   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

84   

85   return;

86   }

87   

88   // store values in record

89   record.Account = accountNumber;

90   record.FirstName = 

91   textBoxValues[ ( int )TextBoxIndices.FIRST];

92   record.LastName = 

93   textBoxValues[ ( int )TextBoxIndices.LAST];

94   record.Balance = Double.Parse( 

95   textBoxValues[ ( int )TextBoxIndices.BALANCE ] );

96   

97   // add record to file

98   try

99   {

100 if ( transactionProxy.AddRecord(

101  record, accountNumber ) == false )

Phương thức để 

chèn bản ghi vào 

file

Nếu vị trí này 

rỗng,thêm record
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102  

103  return; // if error

104  }

105  

106  // notify user if error occurs in parameter mismatch

107  catch( FormatException )

108  {

109  MessageBox.Show( "Invalid Balance", "Error",

110  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

111  }

112  

113  MessageBox.Show( "Record Created", "Success",

114  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

115  

116  } // end method InsertRecord

117  

118  } // end class NewDialogForm
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1    // DeleteDialog.cs

2    // Enables user to delete records in file.

3    

4    // C# namespaces

5    using System;

6    using System.Drawing;

7    using System.Collections;

8    using System.ComponentModel;

9    using System.Windows.Forms;

10   

11   // Deitel namespaces

12   using BankLibrary;

13   

14   public class DeleteDialogForm : System.Windows.Forms.Form

15   {

16   private System.Windows.Forms.Label accountLabel;

17   private System.Windows.Forms.TextBox accountTextBox;

18   

19   private System.Windows.Forms.Button deleteButton;

20   private System.Windows.Forms.Button cancelButton;

21   

22   private System.ComponentModel.Container components = null;

23   

24   // reference to object that handles transactions

25   private Transaction transactionProxy;

26   

27   // delegate for method that displays previous window

28   private MyDelegate showPreviousWindow;

29   

30   // initialize components and set members to parameter values

31   public DeleteDialogForm( Transaction transactionProxyValue, 

32   MyDelegate delegateValue)

33   {

34   InitializeComponent();

35   showPreviousWindow = delegateValue;
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36   

37   // instantiate object that handles transactions

38   transactionProxy = transactionProxyValue;

39   }

40   

41   // Visual Studio .NET generated code

42   

43   // invoked when user clicks Delete Record button

44 private void deleteButton_Click(

45   object sender, System.EventArgs e)

46   {

47   RandomAccessRecord record =

48   transactionProxy.GetRecord( accountTextBox.Text );

49   

50   // if record exists, delete it in file

51   if ( record != null )

52   DeleteRecord( record );

53   

54   this.Hide();

55   showPreviousWindow();

56   

57   } // end method deleteButton_Click

58   

59   // invoked when user clicks Cancel button

60   private void cancelButton_Click(

61   object sender, System.EventArgs e)

62   {

63   this.Hide();

64   showPreviousWindow();

65   

66   } // end method cancelButton_Click

67   

Phương thức để xoá 

một bản ghi
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68   // delete record in file at position specified by accountNumber

69 public void DeleteRecord( RandomAccessRecord record )

70   {

71   int accountNumber = record.Account;

72   

73   // display error message if record does not exist

74 if ( record.Account == 0 )

75   {

76   MessageBox.Show( "Record Does Not Exist", "Error",

77   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

78   accountTextBox.Clear();

79   

80   return;

81   }

82   

83   // create blank record

84 record = new RandomAccessRecord();

85   

86   // write over file record with empty record

87 if ( transactionProxy.AddRecord(

88   record, accountNumber ) == true )

89   

90   // notify user of successful deletion

91   MessageBox.Show( "Record Deleted", "Success",

92   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );

Phương thức để 

xoá record

Kiểm tra sự tồn tại 

của record

Nếu record đã tồn tại,tạo 

một record rỗng mới và 

ghi đè lên cái cũ 



93   else

94   

95   // notify user of failure

96   MessageBox.Show( 

97   "Record could not be deleted", "Error",

98   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

99   

100  accountTextBox.Clear();

101  

102  } // end method DeleteRecord

103  

104  } // end class DeleteDialogForm
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Chương 9 – Lập trình hướng đối tượng trong C#

Outline
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9.1. Lớp và đối tượng - Class and Objects

 Cơ sở của lập trình hướng đối tượng gắn liền với sự ra đời và định nghĩa về 

lớp và đối tượng .

 Lập trình hướng đối tượng là tư tưởng lập trình trong đó dữ liệu ( data ) và 

hàm ( functions ) được đóng gói trong các lớp 

 Một đối tượng là một thể hiện ( instance ) của lớp có các thành phần dữ liệu 

riêng của nó . Các đối tượng là thể hiện của cùng một lớp sẽ có cùng một bộ 

“ khung “ do lớp tạo ra

 Phân loại lớp : Có thể phân loại lớp dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau :

 Lớp cha và lớp con : phân loại theo tính kế thừa . 

 Lớp nội và lớp ngoại : phân loại theo tính chứa đựng . 

 Lớp trừu tượng và lớp cài đặt : phân loại theo chức năng . 
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Khai báo lớp

 Cấu trúc :

[Bổ từ truy cập] class <Tên_lớp> [:] [Tên_lớp_cha]

Trong đó các thành phần nằm trong [] là không bắt buộc

 Bổ từ truy cập : Xác định phạm vi sử dụng của lớp . 

 class : Từ khoá chỉ ra một khai báo lớp 

 Tên_lớp : Là tên của lớp không chứa dấu cách và phải bắt đầu bằng 

kí tự 

 “ : “ : Thể hiện tính kế thừa

 Tên_lớp_cha : Tên của lớp cha mà lớp kế thừa từ đó

9.1



Khởi tạo đối tượng

 Khởi tạo ( Instantiate ) một đối tượng từ một lớp là cấp phát bộ nhớ 

cho đối tượng đó trong vùng nhớ Heap . Một đối tượng được khai 

báo nhưng chưa khởi tạo thì chưa được cấp phát bộ nhớ 

 Cách khởi tạo một đối tượng trong C# giống với Java và VB.Net

<Tên_đối_tượng>= new <Tên_lớp> ( Các tham số nếu có )

9.1



Phương thức khởi tạo - Constructor

 Constructor là một phương thức đặc biệt của lớp

 Dùng để khởi tạo đối tượng và thiết lập các dữ liệu ban đầu trong 

một lớp 

 Constructor có cùng tên với tên lớp và không có giá trị trả về 

 Constructor có thể nạp chồng

 Constructor phải được sử dụng với bổ từ truy cập public

 Constuctor trong C# giống hệt constructor trong Java

 Cú pháp :

public <Tên_lớp> () [ : base () ]

{ // Đặt mã của bạn vào đây }

public <Tên_lớp> ( các tham số ) [ : base( các tham số ) ]

{ // Đặt mã của bạn vào đây }

9.1



 base là từ khoá mặc định trong C# ( cũng như me trong VB.Net và 

super trong Java ) để chỉ lớp cha ( nếu có ) của lớp đang xét 

 Trong phương thức khởi dựng của một lớp có thể gọi các phương 

thức khởi dựng của lớp cha thông qua từ khoá base

public <Tên_lớp> ( ) [: base () ]

public <Tên_lớp> ( các tham số ) [ : base( các tham số ) ]

 Ngoài ra , trong một phương thức khởi dựng , ta còn có thể gọi các 

phương thức khởi dựng nạp chồng khác của lớp với từ khoá this

public <Tên_lớp>( các tham số ) [ : this ( các tham số ) ]

Phương thức khởi tạo - Constructor
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 Trong một lớp , nếu không có Constructor thì C# sẽ sử

dụng constructor mặc định ( không chứa tham số ) và khởi

tạo các biến thành viên với giá trị mặc định :

 Các biến giá trị số được gán bằng 0

 Các biến đối tượng được gán bằng null

 Ta cũng có thể có static constructor ( phương thức khởi tạo

tĩnh ) . Đây là phương thức chỉ được thực hiện một lần bất cứ

khi nào một đối tượng của lớp được Instantiate . Tác dụng

của static constructor là giúp ta khởi tạo giá trị cho các biến

thành phần kiểu static trong một lớp

9.1
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1    // Time1.cs

2    // Class Time1 maintains time in 24-hour format.

3    

4    using System;

5    

6    // Time1 class definition

7    public class Time1 : Object

8    {

9 private int hour;    // 0-23

10 private int minute; // 0-59

11 private int second;  // 0-59

12   

13   // Time1 constructor initializes instance variables to 

14   // zero to set default time to midnight

15 public Time1()

16   {

17   SetTime( 0, 0, 0 );

18   }

19   

20   // Set new time value in 24-hour format. Perform validity

21   // checks on the data. Set invalid values to zero.

22 public void SetTime( 

23   int hourValue, int minuteValue, int secondValue )

24   {

25 hour = ( hourValue >= 0 && hourValue < 24 ) ? 

26   hourValue : 0;

27   minute = ( minuteValue >= 0 && minuteValue < 60 ) ?

28   minuteValue : 0;

29   second = ( secondValue >= 0 && secondValue < 60 ) ? 

30   secondValue : 0;

31   }

32   

Private instance variablesKhởi tạo mặc định

Phương thức SetTime

Tính hiệu lực của 

tham số

Time1.cs
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33   // convert time to universal-time (24 hour) format string

34 public string ToUniversalString()

35   {

36   return String.Format( 

37   "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", hour, minute, second );

38   }

39   

40   // convert time to standard-time (12 hour) format string

41 public string ToStandardString()

42   {

43   return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",

44   ( ( hour == 12 || hour == 0 ) ? 12 : hour % 12 ),

45   minute, second, ( hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );

46   }      

47   

48   } // end class Time1

Giờ ra theo định 

dạng quốc tế 

Giờ ra có định dạng chuẩn
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1    // TimeTest1.cs

2    // Demonstrating class Time1.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // TimeTest1 uses creates and uses a Time1 object

8    class TimeTest1

9    {

10   // main entry point for application

11   static void Main( string[] args )

12   {

13 Time1 time = new Time1();  // calls Time1 constructor

14   string output;

15   

16   // assign string representation of time to output

17   output = "Initial universal time is: " +

18   time.ToUniversalString() +

19   "\nInitial standard time is: " +

20   time.ToStandardString();

21   

22   // attempt valid time settings

23 time.SetTime( 13, 27, 6 );

24   

25   // append new string representations of time to output

26   output += "\n\nUniversal time after SetTime is: " +

27   time.ToUniversalString() +

28   "\nStandard time after SetTime is: " +

29   time.ToStandardString();

30   

31   // attempt invalid time settings

32 time.SetTime( 99, 99, 99 );

33   

Gọi khởi tạo thời 

gian  mặc định

Gọi phương thức

SetTime để thiết lập 

thời gian với các tham 

số hợp lệ 

Gọi phương thức

SetTime với các tham số 

hợp lệ 
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34   output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " +

35   "\nUniversal time: " + time.ToUniversalString() +

36   "\nStandard time: " + time.ToStandardString();

37   

38   MessageBox.Show( output, "Testing Class Time1" );

39   

40   } // end method Main

41   

42   } // end class TimeTest1



9.1

Đối tượng this và base

 Không giống như trong C++ this là một con trỏ . Trong C# và Java ,  

this là một đối tượng để chỉ ra đối tượng đang tham chiếu đến .

 Dùng đối tượng this để truy cập đến các biến và hàm thành viên của 

lớp 

 base là một đối tượng được định nghĩa sẵn trong C# để truy cập đến 

đối tượng là một thể hiện của lớp cha của lớp đang tham chiếu đến . 

Dùng base , ta có thể truy cập đến các thuộc tính và phương thức 

của lớp cha .

 base trong C# giống như super trong Java và MyBase trong VB.Net
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1    // Time4.cs

2    // Class Time2 provides overloaded constructors.

3    

4    using System;

5    

6    // Time4 class definition

7    public class Time4 

8    {

9    private int hour;   // 0-23

10   private int minute;  // 0-59

11   private int second; // 0-59

12   

13   // constructor

14   public Time4( int hour, int minute, int second ) 

15   { 

16 this.hour = hour;

17 this.minute = minute;

18 this.second = second;

19   }

20   

21   // create string using this and implicit references

22   public string BuildString()

23   {

24 return "this.ToStandardString(): " + 

25   this.ToStandardString() + 

26   "\nToStandardString(): " + ToStandardString();

27   }

28   

Tham chiếu this được dùng để 

thiết lập các biến thành phần cho 

các tham số của hàm khởi tạo 

this tham chiếu tới một 

phương thức 

ThisTest



ThisTest

29   // convert time to standard-time (12 hour) format string

30   public string ToStandardString()

31   {

32 return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",

33   ( ( this.hour == 12 || this.hour == 0 ) ? 12 : 

34   this.hour % 12 ), this.minute, this.second,

35   ( this.hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );

36   }      

37   

38   } // end class Time4 Con trỏ this dùng để truy 

cập vào các biến thành 

phần



9.1

ThisTest1    // ThisTest.cs

2    // Using the this reference.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // ThisTest class definition

8    class Class1

9    {

10   // main entry point for application

11   static void Main( string[] args )

12   {

13   Time4 time = new Time4( 12, 30, 19 );

14   

15   MessageBox.Show( time.BuildString(), 

16   "Demonstrating the \"this\" Reference" );

17   }

18   }



Bộ gom rác (Garbage Collection)

 Toán tử new phân phát bộ nhớ

 Khi đối tượng không bao giờ được tham chiếu tới nữa, CLR sẽ thực 

hiện việc thu gom rác 

 Bộ gom rác có tác dụng tránh hiện tượng thiếu bộ nhớ(tràn bộ nhớ 

khi chạy vì các phần nhớ không sử dụng chưa được thu hồi lại)

 Phân phát và thu hồi các tài nguyên khác (kết nối cơ sở dữ liệu,truy 

cập file,...) phải được kiểm soát rõ ràng bởi người lập trình 
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 Dùng finalizers chung với bộ gom rác để giải phóng tài nguyên và bộ 

nhớ 

 Trước khi bộ gom rác thu hồi bộ nhớ của một đối tượng,nó gọi 

finalizer (kết thúc) của đối tượng

 Mỗi lớp chỉ có một finalizer ,cũng được gọi là  huỷ (destructor)

9.1

Bộ gom rác (Garbage Collection)



Phương thức huỷ - Destructor

 Là phương thức ngược lại với phương thức khởi tạo - nó huỷ

đối tượng đã được tạo ra bằng phương thức khởi tạo .

 Destructor có tên là dấu “ ~ “ theo sau là tên lớp.

 Destructor không chứa tham số , không trả lại giá trị và

không có bổ từ truy cập đi kèm

 Khai báo Destructor

 ~ <Tên_lớp > ( )

Ví dụ :
~ MyClass ( )

{
// Đặt mã cần xử lý ở đây 

}
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Các thành phần tĩnh của lớp

(static Class Members)

 Mỗi đối tượng của lớp có một bản sao riêng của tất cả các thể hiện 

của biến 

 Đôi khi sẽ thật có ích nếu tất cả các thể hiện của một lớp có chung 

một bản sao của biến 

 Khai báo biến dùng từ khoá  static cho phép tạo một bản sao duy 

nhất cho một biến tại một thời điểm(được dùng chung cho tất cả các 

đối tượng cùng lớp)

 Phạm vi có thể được xác định cho các biến static (public, private,...)
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1    // Employee.cs

2    // Employee class contains static data and a static method.

3    

4    using System;

5    

6    // Employee class definition

7    public class Employee

8    {

9    private string firstName;

10   private string lastName;

11   private static int count;  // Employee objects in memory

12   

13   // constructor increments static Employee count

14   public Employee( string fName, string lName )

15   {

16   firstName = fName;

17   lastName = lName;

18   

19 ++count;

20   

21   Console.WriteLine( "Employee object constructor: " +

22   firstName + " " + lastName + "; count = " + Count );           

23   }

24   

25   // destructor decrements static Employee count

26 ~Employee()

27   {

28 --count;

29   

30   Console.WriteLine( "Employee object destructor: " +

31   firstName + " " + lastName + "; count = " + Count );

32   }

33   

Huỷ Employee 

Giảm biến đếm các 

thành phần tĩnh,để thấy 

ít hơn  một employee

Cập nhật số công nhân 

Employees

Employee.cs
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Employee.cs

34   // FirstName property

35   public string FirstName

36   {

37   get

38   {

39   return firstName;

40   }

41   }

42   

43   // LastName property

44   public string LastName

45   {

46   get

47   {

48   return lastName;

49   }

50   }

51   

52   // static Count property

53   public static int Count

54   {

55   get

56   {

57   return count;

58   }

59   }

60   

61   } // end class Employee
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1    // StaticTest.cs

2    // Demonstrating static class members.

3    

4    using System;

5    

6    // StaticTest class definition

7    class StaticTest

8    {

9    // main entry point for application

10   static void Main( string[] args )

11   {

12   Console.WriteLine( "Employees before instantiation: " +

13   Employee.Count + "\n" );

14   

15   // create two Employees

16 Employee employee1 = new Employee( "Susan", "Baker" );

17 Employee employee2 = new Employee( "Bob", "Jones" );

18   

19   Console.WriteLine( "\nEmployees after instantiation: " +

20   "Employee.Count = " + Employee.Count + "\n" );

21   

22   // display the Employees 

23   Console.WriteLine( "Employee 1: " + 

24   employee1.FirstName + " " + employee1.LastName +

25   "\nEmployee 2: " + employee2.FirstName +

26   " " + employee2.LastName + "\n" );

27   

28   // mark employee1 and employee1 objects for 

29   // garbage collection

30 employee1 = null;

31 employee2 = null;

32   

33   // force garbage collection

34 System.GC.Collect();

35   

Tạo 2 đối tượng

Employee 

Thiết lập đối tượng

Employee là null

Ép buộc thu gom rác

StaticTest.cs
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StaticTest.cs

36   Console.WriteLine( 

37   "\nEmployees after garbage collection: " +

38   Employee.Count );

39   }

40   }

Employees before instantiation: 0

Employee object constructor: Susan Baker; count = 1

Employee object constructor: Bob Jones; count = 2

Employees after instantiation: Employee.Count = 2

Employee 1: Susan Baker

Employee 2: Bob Jones

Employee object destructor: Bob Jones; count = 1

Employee object destructor: Susan Baker; count = 0

Employees after garbage collection: 2



8.12 Các thành phần hằng và chỉ đọc

 Khai báo các thành phần hằng (các thành phần có giá trị không bao 

giờ thay đổi ) dùng từ khoá const

 Các thành phần const là hoàn toàn tĩnh ( static )

 Thành phần const phải được khởi tạo khi khai báo 

 Từ khoá readonly để khai báo các thành phần sẽ được khởi tạo 

bằng constructor nhưng sau đó không thay đổi
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1    // UsingConstAndReadOnly.cs

2    // Demonstrating constant values with const and readonly.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // Constants class definition

8    public class Constants

9    {

10   // PI is constant variable

11 public const double PI = 3.14159;

12   

13   // radius is a constant variable

14   // that is uninitialized

15 public readonly int radius;

16   

17   public Constants( int radiusValue )

18   {

19 radius = radiusValue;

20   }

21   

22   } // end class Constants

23   

24   // UsingConstAndReadOnly class definition

25   public class UsingConstAndReadOnly

26   {

27   // method Main creates Constants 

28   // object and displays it's values

29   static void Main( string[] args )

30   {   

31   Random random = new Random();

32   

33   Constants constantValues = 

34   new Constants( random.Next( 1, 20 ) );

35   

Biến hằng PI

Biến chỉ đọc radius;phải 

được khởi tạo trong

constructor

Khởi tạo thành phần 

chỉ tạo radius

UsingConstAndReadOnly.cs
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36   MessageBox.Show( "Radius = " + constantValues.radius + 

37   "\nCircumference = " +  

38   2 * Constants.PI * constantValues.radius,

39   "Circumference" );

40   

41   } // end method Main

42   

43   } // end class UsingConstAndReadOnly

UsingConstAndReadOnly.cs



dữ liệu trừu tượng và thông tin ẩn

 Các lớp nên giấu các thông tin chi tiết 

 Stacks -Ngăn xếp

 Vào sau ra trước- Last-in, first-out (LIFO)

 Item được đặt vào ở đỉnh stack

 Item được lấy ra ở đáy stack

 Queues-Hàng đợi

 Vào trước ra trước : First-in, first-out (FIFO)

 Item được thêm vào hàng (Thêm vào cuối )

 Item ra khỏi hàng  (Lấy ra ở đầu)
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Tái sử dụng phần mềm

 Thư viện lớp Framework Class Library (FCL) chứa hàng ngàn các 

lớp đã được định nghĩa sẵn 

 Các lớp FCL nên dùng bất cứ khi nào có thể 

 Không lỗi

 Tối ưu

 Tài liệu tốt

 Tái sử dụng code dễ dàng trong các phát triển ứng dụng nhanh 

Rapid Application Development (RAD)
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1    // TimeLibrary.cs

2    // Placing class Time3 in an assembly for reuse.

3    

4    using System;

5    

6    namespace TimeLibrary

7    {

8    // Time3 class definition

9    public class Time3

10   {

11   private int hour;    // 0-23

12   private int minute;  // 0-59

13   private int second; // 0-59

14   

15   // Time3 constructor initializes instance variables to 

16   // zero to set default time to midnight

17   public Time3()

18   {

19   SetTime( 0, 0, 0 );

20   }

21   

22   // Time3 constructor: hour supplied, minute and second

23   // defaulted to 0

24   public Time3( int hour ) 

25   { 

26   SetTime( hour, 0, 0 ); 

27   }

28   

29   // Time3 constructor: hour and minute supplied, second

30   // defaulted to 0

31   public Time3( int hour, int minute ) 

32   { 

33   SetTime( hour, minute, 0 );

34   }

35   

TimeLibrary.cs
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36   // Time3 constructor: hour, minute and second supplied

37   public Time3( int hour, int minute, int second ) 

38   { 

39   SetTime( hour, minute, second ); 

40   }

41   

42   // Time3 constructor: initialize using another Time3 object

43   public Time3( Time3 time )

44   {

45   SetTime( time.Hour, time.Minute, time.Second );

46   }

47   

48   // Set new time value in 24-hour format. Perform validity

49   // checks on the data. Set invalid values to zero.

50   public void SetTime( 

51   int hourValue, int minuteValue, int secondValue )

52   {

53   Hour = hourValue; 

54   Minute = minuteValue;

55   Second = secondValue;

56   }

57   

58   // property Hour

59   public int Hour

60   {

61   get

62   {

63   return hour;

64   }

65   

66   set

67   {

68   hour = ( ( value >= 0 && value < 24 ) ? value : 0 );

69   }

70   

TimeLibrary.cs
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71   } // end property Hour

72   

73   // property Minute

74   public int Minute

75   {

76   get

77   {

78   return minute;

79   }

80   

81   set

82   {

83   minute = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );

84   }

85   

86   } // end property Minute

87   

88   // property Second

89   public int Second

90   {

91   get

92   {

93   return second;

94   }

95   

96   set

97   {

98   second = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );

99   }

100  

101  } // end property Second

102  

TimeLibrary.cs
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TimeLibrary.cs

103  // convert time to universal-time (24 hour) format string

104  public string ToUniversalString()

105  {

106  return String.Format( 

107  "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", Hour, Minute, Second );

108  }

109  

110  // convert time to standard-time (12 hour) format string

111  public string ToStandardString()

112  {

113  return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",

114  ( ( Hour == 12 || Hour == 0 ) ? 12 : Hour % 12 ),

115  Minute, Second, ( Hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );

116  }      

117  

118  } // end class Time3

119  }



Namespaces và Assemblies

 Các thành phần phần mềm nên được tái sử dụng 

 Namespaces cung cấp những nhóm các lớp có liên quan 

 Không có hai lớp nào trong cùng namespace trùng tên 

 Các lớp trong các namespaces khác nhau có thể có cùng tên 

 Dynamic Link Libraries (.dll files) cho phép các lớp được đóng gói lại 

để tái sử dụng 
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Class Library đơn giản.

Namespaces và Assemblies



1    // AssemblyTest.cs

2    // Using class Time3 from assembly TimeLibrary.

3    

4    using System;

5 using TimeLibrary;

6    

7    // AssemblyTest class definition

8    class AssemblyTest

9    {

10   // main entry point for application

11   static void Main( string[] args )

12   {

13 Time3 time = new Time3( 13, 27, 6 );

14   

15   Console.WriteLine( 

16   "Standard time: {0}\nUniversal time: {1}\n",

17   time.ToStandardString(), time.ToUniversalString() );

18   }

19   }

Standard time: 1:27:06 PM

Universal time: 13:27:06

Tham chiếu tới namespace

TimeLibrary

Dùng Time3 như bình 

thường

AssemblyTest.cs



9.2. Giao diện - Interfaces

 Interface là một khái niệm mới trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại .Trong 

C++ không có khái niệm interface 

 Interface không chỉ hiểu là giao diện người dùng ( user interface ) mà nó là 

một khái niệm để định nghĩa phần khuôn mẫu của một tập các property , 

method , indexer và event . 

 Interface không chứa phần cài đặt cho những thành phần kể trên

 Không giống Java và Delphi , interface trong C# không chứa biến thành viên

 Một interface có thể kế thừa từ nhiều interface khác

 Một interface có thể được cài đặt bởi một lớp hoặc một cấu trúc ( struct )

 Interface là câu trả lời của C# và Java về tính đa kế thừa trong C++ . Nói 

cách khác , cơ sở của đa kế thừa trong C# và Java là interface
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 Khai báo một interface cũng tương tự khai báo một lớp , chỉ thay 

class bằng interface

 Interface không có constructor và destructor  

 Không thể instantiate một đối tượng từ một interface 

 Không thể sử dụng các bổ từ truy cập với các thành phần của 

interface . Mọi thành phần đều là public . Các lớp  ứng dụng interface 

sẽ cài đặt bổ từ truy cập cho các thành phần của interface tuỳ theo .

 Một lớp ứng dụng ( implements ) các interface thì phải cài đặt toàn 

bộ các method , property , indexer hay event trong các interface đó

9.2
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Ví dụ : Mô tả một trò chơi

 Trong ví dụ này , ta sẽ mô tả hành động của các nhân vật trong một trò chơi

chiến đấu . Các nhân vật có thể là các loài vật khác nhau tham gia vào một cuộc

chiến để tìm kho báu . Các nhân vật này sẽ ứng dụng một interface gọi là

ICharacter . Interface này sẽ định nghĩa các property và method của một nhân vật

như : ăn chiến lợi phẩm , nói , hiển thị thông tin , số lượng máu , số lượng vũ khí ,

chết và đánh một nhân vật khác .

 Kết thúc cuộc chơi , nhân vật nào thu được nhiều máu và vũ khí nhất là kẻ

thắng cuộc .

 Thiết kế chương trình :

 Ta sẽ xây dựng interface ICharacter với các thành phần như trên và hai lớp Lion

( sư tử ) và Tiger ( hổ ) để tham gia vào cuộc chiến này
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Ví dụ : Mô tả một trò chơi

using System ;

using System.Windows.Forms;

public interface ICharacter

{

int Blood // Số lượng máu

{

get ; 

set ;

}

int WeaPon  // Số lượng vũ khí 

{

get ;

set ;

}

string Name // Tên nhân vật

{

get ;

set ;

}
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Ví dụ : Mô tả một trò chơi

public string State // Sống hay chết
{

get ;
}
string Info
{

get ;
}
void Eat ( bool isBlood ) ; // Ăn máu hoặc vũ khí . Nếu true thì là ăn máu
void Fight (ICharacter enermy ) ; // Đánh một nhân vật khác

}

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

using System ;

public Lion : ICharacter // Lớp sư  tử

{

public Lion ( string name );

{

this.Name=name ;

this.Blood = 50;

this.Weapon=10;

this.State=“Sống”;

}
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Ví dụ : Mô tả một trò chơi

public string Name
{

get { return this.name; }
set { this.name=value ; }

}

public int Blood

{

get { return this.blood ; }

set { this.blood=value ; }

}

public int Weapon

{

get { return this.weapon ; }

set { this.weapon=value ; }

}

public void Eat (bool isBlood)

{

if ( isBlood ) this.Blood++;

else this.Weapon++ ;

}
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public string State
{

get { return this.Blood>0?”Sống”:”Chết” ; }
}
private int blood ;
private int weapon ;

public string Info()
{

get 
{

return string.Format (“Tên :{0}\nLượng máu :{1}\nLượng vũ khí 
:{2}\nTình trạng :{3}\n,this.Name,this.Blood,this.Weapon,this.State );

}
}
public void Fight ( ICharacter enermy )
{

if ( enermy.State==“Sống” )
{

enermy.Blood--; //Ăn máu
this.Eat(true);
if ( enermy.Weapon>0)
{

enermy.Weapon--; // Ăn vũ khí
this.Eat(false);

}
}

}

Ví dụ : Mô tả một trò chơi
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Kết quả kiểm tra

 Sử dụng lớp Lion và interface vừa tạo , viết một chương trình kiểm tra các kết

quả vừa rồi .

 Mỗi biểu tượng trong hình là một nhân vật được tạo ra từ lớp Lion khi nhấn

nút “Thêm” . Có thể thay đổi vị trí của nhân vật bằng cách dùng chuột kéo . Kĩ

thuật được sử dụng ở đây là các PixtureBox chứa hình nhân vật
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Kết quả kiểm tra
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9.3. Quyền truy cập - Modifiers

 Modifier xác định phạm vi mà các thành phần như :  property , method , event , 

indexer... được sử dụng 

 Modifier chỉ ra tính quan sát được , truy cập được của một thành phần theo quan điểm 

của mã lệnh nằm ngoài phạm vi định nghĩa thành phần đó

 Các modifier trong C# 

 public : Thành phần được truy cập từ các lớp bên ngoài và các lớp kế thừa

 protected : Thành phần chỉ được truy cập bởi lớp định nghĩa nó và các lớp kế thừa từ 

lớp đó

 private : Thành phần chỉ có thể truy cập trong phạm vi lớp định nghĩa nó 

 internal : Thành phần được truy cập bởi các lớp trong một gói ( assembly )

 protected internal : Thành phần được truy cập bởi các lớp trong gói và các lớp kế 

thừa từ định nghĩa nó 
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 Trong C# , nếu không chỉ rõ modifier cho một thành phần thì nó được mặc định

 Nếu là thành phần ở mức trên cùng ( Top Level ) như class, interface ... thì

modifier mặc định là public

 Nếu là thành phần làm tổ ( Nested ) - được định nghĩa trong một thành

phần khác thì modifier mặc định là private

 Không giống như trong C++ - các thành phần có cùng modifier được nhóm vào

một nhóm với 1 modifier đặt ở đầu . Trong C# , các thành phần khác nhau nếu có

cùng modifier thì phải đặt từng modifier cho mỗi thành phần

 Mỗi thành phần chỉ có một modifier . Các modifier không được sử dụng trong

không gian tên - namespace .

9.3. Quyền truy cập - Modifiers

9.3



Thành phần của Modifier mặc định Modifier được phép khai 

báo

enum public không

class private public

private

protected

internal

protected internal

interface public không

struct private public

internal

private

Bảng các modifier được phép dùng với các kiểu thành phần khác nhau

9.3. Quyền truy cập - Modifiers
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1    // RestrictedAccess.cs

2    // Demonstrate compiler errors from attempt to access 

3    // private class members.

4    

5    class RestrictedAccess

6    {

7    // main entry point for application

8    static void Main( string[] args )

9    {

10   Time1 time = new Time1();

11   

12 time.hour = 7;

13 time.minute = 15;

14 time.second = 30;

15   }

16   

17   } // end class RestrictedAccess

Cố truy cập vào 

thành phần private

RestrictedAccess.cs

9.3



9.4. Thuộc tính - Properties

 Thuộc tính Public cho phép khách hàng:

 Get (nhận giá trị của) dữ liệu cá nhân 

 Set (gán giá trị cho) dữ liệu cá nhân

 Get accessor

 Điều khiển định dạng dữ liệu

 Set accessor

 Đảm bảo giá trị mới phù hợp với giá trị thành phần  
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1    // Time3.cs

2    // Class Time2 provides overloaded constructors.

3    

4    using System;

5    

6    // Time3 class definition

7    public class Time3

8    {

9    private int hour;   // 0-23

10   private int minute;  // 0-59

11   private int second; // 0-59

12   

13   // Time3 constructor initializes instance variables to 

14   // zero to set default time to midnight

15   public Time3()

16   {

17   SetTime( 0, 0, 0 );

18   }

19   

20   // Time3 constructor: hour supplied, minute and second

21   // defaulted to 0

22   public Time3( int hour ) 

23   { 

24   SetTime( hour, 0, 0 ); 

25   }

26   

27   // Time3 constructor: hour and minute supplied, second

28   // defaulted to 0

29   public Time3( int hour, int minute ) 

30   { 

31   SetTime( hour, minute, 0 );

32   }

33   

Time3.cs
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Time3.cs

34   // Time3 constructor: hour, minute and second supplied

35   public Time3( int hour, int minute, int second ) 

36   { 

37   SetTime( hour, minute, second ); 

38   }

39   

40   // Time3 constructor: initialize using another Time3 object

41 public Time3( Time3 time )

42   {

43   SetTime( time.Hour, time.Minute, time.Second );

44   }

45   

46   // Set new time value in 24-hour format. Perform validity

47   // checks on the data. Set invalid values to zero.

48   public void SetTime( 

49   int hourValue, int minuteValue, int secondValue )

50   {

51   Hour = hourValue; 

52   Minute = minuteValue;

53   Second = secondValue;

54   }

55   

56   // property Hour

57 public int Hour

58   {

59   get

60   {

61   return hour;

62   }

63   

64   set

65   {

66   hour = ( ( value >= 0 && value < 24 ) ? value : 0 );

67   }

68   

Constructor nhận tham số là đối 

tượng Time3.Một đối tượng 

Time3 mới được khởi tạo với 

giá trị của tham số 

Thuộc tính

Hour



Time3.cs

69   } // end property Hour

70   

71   // property Minute

72 public int Minute

73   {

74   get

75   {

76   return minute;

77   }

78   

79   set

80   {

81   minute = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );

82   }

83   

84   } // end property Minute

85   

86   // property Second

87 public int Second

88   {

89   get

90   {

91   return second;

92   }

93   

94   set

95   {

96   second = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );

97   }

98   

99   } // end property Second

100  

Thuộc tính

Minute

Thuộc tính

Second
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Time3.cs

101  // convert time to universal-time (24 hour) format string

102  public string ToUniversalString()

103  {

104  return String.Format( 

105  "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", Hour, Minute, Second );

106  }

107  

108  // convert time to standard-time (12 hour) format string

109  public string ToStandardString()

110  {

111  return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",

112  ( ( Hour == 12 || Hour == 0 ) ? 12 : Hour % 12 ),

113  Minute, Second, ( Hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );

114  }      

115  

116  } // end class Time3
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1    // TimeTest3.cs

2    // Demonstrating Time3 properties Hour, Minute and Second.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // TimeTest3 class definition

12   public class TimeTest3 : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Label hourLabel;

15   private System.Windows.Forms.TextBox hourTextBox;

16   private System.Windows.Forms.Button hourButton;

17   

18   private System.Windows.Forms.Label minuteLabel;

19   private System.Windows.Forms.TextBox minuteTextBox;

20   private System.Windows.Forms.Button minuteButton;

21   

22   private System.Windows.Forms.Label secondLabel;

23   private System.Windows.Forms.TextBox secondTextBox;

24   private System.Windows.Forms.Button secondButton;

25   

26   private System.Windows.Forms.Button addButton;

27   

28   private System.Windows.Forms.Label displayLabel1;

29   private System.Windows.Forms.Label displayLabel2;

30   

31   // required designer variable

32   private System.ComponentModel.Container components = null;

33   

34   private Time3 time;

35   

TimeTest3.cs
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36   public TimeTest3()

37   {

38   // Required for Windows Form Designer support

39   InitializeComponent();

40   

41   time = new Time3();

42   UpdateDisplay();

43   }

44   

45   // Visual Studio .NET generated code

46   

47   // main entry point for application

48   [STAThread]

49   static void Main() 

50   {

51   Application.Run( new TimeTest3() );

52   }

53   

54   // update display labels

55   public void UpdateDisplay()

56   {

57   displayLabel1.Text = "Hour: " + time.Hour + 

58   "; Minute: " + time.Minute +

59   "; Second: " + time.Second;

60   displayLabel2.Text = "Standard time: " +

61   time.ToStandardString() + "\nUniversal time: " +

62   time.ToUniversalString();

63   }

64   
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65   // set Hour property when hourButton pressed

66 private void hourButton_Click( 

67   object sender, System.EventArgs e )

68   {

69   time.Hour = Int32.Parse( hourTextBox.Text );

70   hourTextBox.Text = "";

71   UpdateDisplay();

72   }

73   

74   // set Minute property when minuteButton pressed

75 private void minuteButton_Click(

76   object sender, System.EventArgs e )

77   {

78   time.Minute = Int32.Parse( minuteTextBox.Text );

79   minuteTextBox.Text = "";

80   UpdateDisplay();

81   }

82   

83   // set Second property when secondButton pressed

84 private void secondButton_Click(

85   object sender, System.EventArgs e )

86   {

87   time.Second = Int32.Parse( secondTextBox.Text );

88   secondTextBox.Text = "";

89   UpdateDisplay();      

90   }

91   

92   // add one to Second when addButton pressed

93 private void addButton_Click(

94   object sender, System.EventArgs e )

95   {

96   time.Second = ( time.Second + 1 ) % 60;

97   

Đặt thuộc tính   

Hour của đối tượng 

Time3 

Đặt thuộc tính 

Minute của đối tượng 

Time3 

Đặt thuộc tính  

Second của đối 

tượng Time3 

Thêm1 second vào đối tượng

Time3 
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98   if ( time.Second == 0 )

99   {

100  time.Minute = ( time.Minute + 1 ) % 60;

101  

102  if ( time.Minute == 0 )

103  time.Hour = ( time.Hour + 1 ) % 24;

104  }

105  

106  UpdateDisplay();

107  }

108  

109  } // end class TimeTest3

9.4
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9.5. Phương thức - Methods

 Một lớp sẽ đóng gói ( encapsulate ) dữ liệu ( data ) và phương thức 

(method) thao tác trên các dữ liệu đó 

 Trong các ngôn ngữ như : VB , C thậm chí C++ , ta có thể định nghĩa 

một phương thức chung mà không thuộc về một lớp nào . Trong C# 

thì khác , mọi phương thức phải nằm trong một lớp hoặc một cấu trúc 

nhất định .

 Trong C# : [Bổ từ truy cập] <Kiểu trả về> <Tên_method> ([Các tham 

số])

{

// Thân method . Chúng ta sẽ đặt mã lệnh ở đây

}
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Phương thức tĩnh - Static method

 Phương thức tĩnh là phương thức mà cho phép ta gọi nó trực tiếp từ tên lớp

thay vì từ một đối tượng của lớp .

 Giống như biến tĩnh , phương thức tĩnh tuy thuộc về toàn bộ lớp nhưng nó lại

không thuộc về bất kì một đối tượng nào của lớp

 Khác với C++ , cho phép gọi phương thức tĩnh từ một đối tượng , trong C# ,

phương thức tĩnh bắt buộc phải gọi từ tên lớp .

 Không thể dùng đối tượng this để tham chiếu đến phương thức tĩnh trong một

lớp

 Một số ví dụ về static method của các lớp built - in trong C#

public static Color FromArgb (int anpha , int red , int green , int blue ); // Static method của lớp Color

public static Graphics FromImage ( Image image ); // Static method của lớp Graphics

public static Rectangle Inflate ( Recangle rect , int x , int y ) ; // Static method của lớp Rectangle

public static Control FromHandle ( IntPtr handle ) ; // Static method của lớp Control

public static Object Equals ( Object A, Object B) ; // Static method của lớp Object
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 Khác với non - Virtual method là method mà phần cài đặt ( implementation ) của

nó cố định trong cả lớp cha lẫn lớp con . Virtual method là method mà phần cài đặt

của nó có thể bị thay đổi trong các lớp con . Việc thay đổi này được gọi là đè chồng

( overriding )

 Khi triệu gọi một virtual method , kiểu đối tượng khi chạy ( run - time type ) sẽ

quyết định đến method thực sự được thực thi . Ngược lại , với một non - virtual

method , method thực sự được thực thi phụ thuộc vào kiểu khi biên dịch ( compile -

time type ) .

 Virtual method được khai báo và cài đặt trong lớp cha với từ khoá virtual

 Method override một virtual method trong lớp cha được khai báo và cài đặt trong

lớp con với từ khoá override

Phương thức ảo - Virtual method

 public virtual void VirtualMethod ( Types someType ) ; 

// Khai báo virtual method trong lớp cha

 public override void VirtualMethod ( Types someType ) ; 

// Khai báo overriding method trong lớp con
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Cách thức triệu gọi một virtual method

 Giả sử ta có một đối tượng với một method tên là N , danh sách tham số của nó

là A . Kiểu của đối tượng khi biên dịch là C và kiểu khi chạy là R ( R là C hoặc con

của C ) . Quá trình triệu gọi method N như sau :

 Đầu tiên , các phiên bản nạp chồng ( overload ) của N ( được khai báo trong C

hoặc kế thừa bởi C ) được kiểm tra để tìm một phiên bản thích hợp với kiểu của

các tham số trong A gọi là M .

 Nếu M là non - virtual method thì M sẽ được gọi

 Nếu M là một virtual method thì phiên bản kế thừa sau cùng nhất của M trong R

được gọi . Cách thức xác định phiên bản này như sau :

 Nếu M được cài đặt trong R với từ khoá virtual thì phiên bản này là M

 Nếu không và nếu M được cài đặt trong R với từ khoá override thì phiên bản này

là M

 Trường hợp còn lại , phiên bản kế thừa sau cùng nhất của M trong R giống như

phiên bản này trong lớp cha gần nhất của R
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Truyền tham số với ref và out

 ref và out có thể coi như câu trả lời của C# về việc dần từ bỏ sử dụng con trỏ trong C++

 Trong C++ , con trỏ rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi . Nhưng trong C# thì khác ,

việc sử dụng con trỏ không được hỗ trợ mặc định . Con trỏ chỉ được sử dụng với định hướng

biên dịch unsafe ( không an toàn )

 Trong C++ , tham số được truyền với kiểu con trỏ thì sẽ giữ nguyên thay đổi ( nếu có ) khi

ra khỏi method .

 ref và out được định nghĩa trong C# cũng với cùng mục đích như vậy . ref trong C# thì

giống với byref trong VB hay VB.Net ; ref và out trong C# cũng giống với var trong Delphi

 Khi truyền tham số bằng ref , giá trị của tham số phải được khởi tạo trước khi truyền . Với

out thì không cần .

 Dùng ref khi đã biết chắc các tham số đã được khởi tạo giá trị đầu , nếu không thì dùng out

 Property không là biến do vậy , không thể truyền với ref

 ref có thể được dùng trong nạp chồng hàm . Xem ví dụ sau :

public void OverloadableMethod ( int a ) ; 

public void OverloadableMethod (ref int a ) ; // Hai method này nạp chồng được nhau

public void UnOverloadableMethod ( ref int a );

public void UnOverloadableMethod ( out int b ) ; // Hai method này không thể nạp chồng nhau
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Truyền tham số với ref và out

 Ví dụ :

int c ; // Không khởi tạo giá trị cho c

int d =5 ;

public void RefMethod ( ref int a , int b ) // Truyền tham số bằng ref

{

a= 10 * b;

}

// Gọi hàm

RefMethod ( c , d ); // Lỗi vì c không được khởi tạo giá trị

public void OutMethod ( out a , int b ) // Truyền tham số bằng out

{

a=10*b ; 

}

OutMethod ( c , d ) ; // Hợp lệ . Giá trị trả lại là c=50

 Tại sao lại cần ref và out ?

 Truyền tham số bằng ref và out là một cách để nhận giá trị trả về từ hàm . Nếu không dùng

ref và out , chỉ có thể nhận về một giá trị từ hàm

 Nếu muốn hàm trả về nhiều giá trị trong cùng một lời gọi hàm thì phải dùng ref hoặc out
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 Reflection là một kĩ thuật cho phép khám phá các thông tin kiểu khi chạy chương trình

 Với reflection , ta có thể lấy về thông tin về các method , property , trường , triệu gọi

method...

 Trong ví dụ này , ta sẽ xây dựng 3 lớp có tên là : Grandfather ( lớp ông ) , Father ( lớp

cha ) và Child ( lớp con ) . Lớp Father là lớp con của Grandfather , lớp Child là lớp con

của Father . Mỗi lớp có 3 method kiểu public , static hoặc virtual . Chương trình sẽ

liệt kê tất cả các method của 3 lớp và thực thi các method tương ứng của mỗi lớp

khi người dùng chọn một method từ danh sách .

using System;

using System.Windows.Forms;

public class Grandfather

{

// Để đơn giản , ta không đưa các property vào đây

public Grandfather()

{

// Không xử lý

}

9.5
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virtual public void ShowName (Label lb) // Hiển thị tên trên một label

{

lb.Text=“ Name : Grandfather “;

}

virtual public void ShowAge ( Label lg)

{

lb.Text = “ Age : 70 “;

}

public static void ShowSurName (Label lb) // Phương thức tĩnh

{

lb.Text= “ SurName : Smith “;

}

}

public class Father : Grandfather 

{

public Father ():base()

{

}

9.5

Ví dụ : Truy xuất các method với Reflection



Ví dụ : Truy xuất các method với Reflection

public override void ShowName ( Label lb )
{

lb.Text = “ Name : Father “;
}

public override void ShowAge ( Label lb )

{

lb.Text = “Age : 45 “;

}

}

public class Child : Father 

{

public Father () : base ()

{ }

public override void ShowAge ( Label lb )

{

lb.Text = “Age : 20 “ ;

}

public override void ShowName ( Label lb )

{ lb.Text=“Name : Child “ ; }

}
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Khi chưa rê chuột trên các image Các method của Grandfather lấy được 
bằng reflection

9.5
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Kết quả kiểm tra

Double Click để thực hiện method Kết quả thực hiện ShowName
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9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates

 Uỷ nhiệm hàm - delegate là một khái niệm mới trong C# và VB.Net tuy nhiên , ý nghĩa 

của nó thì giống với con trỏ hàm trong C++ hay kiểu thủ tục trong Delphi ( Procedural 

type )

 Delegate  định nghĩa một kiểu tham chiếu ( reference type )  dùng để đóng gói các 

method với một signature nhất định ( kiểu trả về , danh sách tham số ) . Nói cách khác 

delegate định nghĩa một tập các method có cùng signature

 Mặc dù delegate có ý nghĩa tương tự như con trỏ hàm trong C++ nhưng delegate là 

type safe ( an toàn kiểu ) , secure và object - oriented ( MSDN ) do nó được quản lý 

bởi .Net Framework ( managed type )

 Delegate cũng như con trỏ hàm trong C++ được tạo ra xuất phát từ nhu cầu cần 

truyền một method cho một hàm thay vì truyền các biến 

 Delegate gắn liền với Event ( sự kiện ) trong C#
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 Khai báo một delegate :

[attributes] [modifiers] delegate result-type identifier ([formal-

parameters]); 

 attributes : Khai báo các thông tin phụ

 modifiers : private , public , protected , internal

 result - type : Kiểu trả về của delegate

 indentifier : Tên của delegate

 formal - parameters : Danh sách các tham số và kiểu của chúng

 Khởi tạo một delegate :

 <name> =  new <Delegate_name> [(Particular_function_name )]

9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates
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 Ví dụ :

delegate void MyDelegate(int i);

class Program
{

public static void Main()
{

TakesADelegate(new MyDelegate(DelegateFunction));
}

public static void TakesADelegate(MyDelegate SomeFunction)
{

SomeFunction(21);
}

public static void DelegateFunction(int i)
{

System.Console.WriteLine("Called by delegate with number: {0}.", i);
}

}

9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates
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 Event ( sự kiện ) và Message ( thông điệp ) là cơ chế hoạt động cốt lõi của 

hệ điều hành Windows . Do vậy , mọi chương trình viết trên windows đều 

hoạt động dựa trên các event và message . 

 Không giống như C++ hay Delphi ít nhiều còn liên quan chặt chẽ đến các 

thông điệp windows , xử lý thông điệp , đón bắt thông điệp ,thay đổi thông 

điệp ... C# và VB.Net hay nói chung là họ ngôn ngữ .Net đã đóng gói toàn bộ 

các thông điệp windows và chỉ đưa ra các cài đặt để phản ứng lại với các 

event phát sinh từ một thông điệp windows nào đó . Do đó , trong .Net ta sẽ 

làm việc trực tiếp với các event phát sinh từ thông điệp : OnCreate , OnPaint 

, OnMouseDown ...

 Event và delegate có quan hệ mật thiết với nhau , delegate là cơ sở cho việc 

phát sinh ra các event được tạo ra từ một thành phần cho các “bộ nghe” ( 

listener ) về sự thay đổi nào đó bên trong thành phần

9.6

9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates



 Event thường được biết đến nhiều nhất thông qua các thành phần giao diện 

đồ hoạ như : Button , ListBox , TextBox... Tuy nhiên , event không nhất thiết 

chỉ được dùng với những thành phần này 

 Event là một cách hữu hiệu để thông báo cho người sử dụng đối tượng về 

những trạng thái thay đổi bên trong đối tượng . Những thay đổi này có thể do 

tương tác của người dùng ( click chuột ...) hay một cơ chế lôgíc nào đó phát 

sinh ra ( số kí tự đánh vào TextBox vượt quá 10 ...)

 Trong cơ chế điều khiển event , đối tượng phát sinh event không biết được 

method nào cần dùng để điều khiển event đó . Method này sẽ được cung 

cấp bởi người dùng đối tượng nếu họ muốn điều khiển sự kiện trên .

 Event được khai báo sử dụng delegate . Một event cho phép người sử dụng 

đối tượng cung cấp một delegate sẽ được triệu gọi  khi event đó xảy ra 

9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates
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9.6. Sự kiện và hàm đại diện

Events and Delegates

Có hai khái niệm cần phân biệt đó là Event và EventHandler

 Event : là cách mà đối tượng thông báo cho người sử dụng nó về một sự 

thay đổi nào đó đã xảy ra bên trong đối tượng

 EventHandler : là một delegate mà người dùng cung cấp để triệu gọi khi 

event xảy ra 

 Một delegate muốn được sử dụng để được triệu gọi khi event xảy ra phải có 

các đặc trưng sau :

 Kiểu trả về : void

 Danh sách tham số : gồm đúng hai tham số . Tham số thứ nhất thuộc kiểu 

object chỉ ra đối tượng đã phát sinh ra event . Tham số thứ hai là một đối 

tượng thuộc lớp kế thừa từ lớp EventArgs dùng để cung cấp dữ liệu về đối 

tượng khi event xảy ra 

 Chẳng hạn , khai báo delegate cho sự kiện vẽ lại các đối tượng GUI ( Paint ) 

như sau :

 public delegate void PaintEventHanlder ( object sender , PaintEventArgs e ) ;
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Ví dụ về một số event phát sinh bởi các đối tượng GUI 

private void ButtonClick(object sender , EventArgs e)

{

// Mã xử lý sự kiện Click chuột ở đây

}

this.button1.Click+=new EventHandler(this.ButtonClick ) ; // Tạo delegate tham chiếu đến ButtonClick

this.button2.Click+=new EventHandler(this.ButtonClick );  // Tạo delegate tham chiếu đến ButtonClick

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

private void LabelMouseMove ( object sender , MouseEventArgs e)

{

// Mã xử lý sự kiện chuột di chuyển

}

this.label1.MouseMove+=new MouseEventHandler(this.LabelMouseMove) ;

 Trong ví dụ trên ta đã khai báo hai method là ButtonClick và LabelMouseMove có signature giống với

signature của các delegate EventHandler và MousEventHandler . Khi một sự kiện click chuột hay chuột di

chuyển xảy ra , người dùng muốn xử lý các sự kiện này thì phải cung cấp một delegate kiểu EventHandler hoặc

MouseEventHandler cho đối tượng gây ra sự kiện . Ở ví dụ trên , ta đã cung cấp một delegate tham chiếu đến

method ButtonClick cho hai đối tượng button1 và button2 và một delegate tham chiếu đến LabelMouseMove

cho đối tượng label1 . Do đó , khi Click chuột xảy ra trên button1 hoặc button2 thì ButtonClick sẽ được gọi ;

tương tự , khi chuột di chuyển trên label1 thì LabelMouseMove sẽ được triệu gọi
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9.7. Tính kế thừa – Inheritance

 Một lớp được ra đời bằng cách tiếp thu các phương thức và biến 

từ một lớp đã tồn tại 

 Nó sau đó được thêm vào các phương thức riêng khác để nâng 

cao khả năng của mình 

 Lớp này được gọi là lớp dẫn xuất vì nó thừa kế các phương thức 

và biến từ lớp cơ bản 

 Đối tượng của lớp dẫn xuất là đối tượng của lớp cơ bản,nhưng 

ngược lại thì không đúng 

 Quan hệ là: “Is a” : đối tượng của lớp dẫn xuất có thể coi như đối 

tượng của lớp cơ bản 

 Quan hệ có : “Has a” :lớp đối tượng có các thành phần là các 

tham chiếu đối tượng  

 Lớp dẫn xuất chỉ có thể truy cập vào các thành phần non-private 

của lớp cơ bản trừ khi nó được thừa kế chức năng truy cập 
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9.7.1 Các lớp cơ sở và các lớp dẫn xuất

 Một đối tượng thường là một đối tượng của lớp khác 

 Mỗi lớp dẫn xuất là một đối tượng của lớp cơ sở của nó 

 Kế thừa kiểu cây phả hệ 

 Để xác định lớp one là lớp dẫn xuất của lớp two

 class one : two

 Thành phần:

 Cấu tạo bởi quan hệ  “has a” 

 Hàm khởi tạo không được thừa kế 

9.7



9.7

Lớp  c ơ sở Lớp  d ẫ n xuấ t  

Sinh viên Sinh viên đã tốt nghiệp 
Sinh viên chưa tốt nghiệp 

HÌnh dạng Hình tròn 
HÌnh tam giác 
Hình chữ nhật 

Khoản nợ Nợ ô tô 
Nợ xây nhà  
Nợ thế chấp 

Nhân viên Công nhân  
Lãnh đạo 

Tài khoản Kiểm tra tài khoản 
Ghi lại tài khoản 

Hình. 9.7.1 Ví dụ về  kế thừa . 

 

9.7.1 Các lớp cơ sở và các lớp dẫn xuất
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9.7.1 Các lớp cơ sở và các lớp dẫn xuất

Cây thừa kế cho trường đại học CommunityMembers.

Community Member

Employee Student Alumnus

Faculty Staff

Administrator Teacher



9.7

Các thành phần của cây phân cấp Shape .

Hình dáng

Hình phẳng Hình không gian

Hình cầu Hình lập phương Hình trụHình Tam giácHình vuôngHình tròn

9.7.1 Các lớp cơ sở và các lớp dẫn xuất



Mối quan hệ giữa lớp dẫn xuất và lớp cơ sở

 Điều đầu tiên mà lớp dẫn xuất làm là gọi hàm khởi tạo của 

lớp cơ sở,có thể trực tiếp hay không rõ ràng

 từ khoá override cần thiết nếu phương thức của lớp dẫn xuất 

đè chồng lên phương thức của lớp cơ sở 

 Nếu phương thức của lớp cơ sở sẽ bị ghi đè nó phải được 

khai báo là  virtual
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9.7.2 Protected Members

 Các thành phần protected

 Chỉ có thể được truy cập bởi lớp cơ sở hay bất kỳ lớp dẫn xuất từ 

lớp cơ sở đó 

 Thành phần internal :

 Chỉ có thể được truy cập bởi các lớp được khai báo trong cùng 

một assembly

 Các thành phần chồng chập của lớp cơ sở có thể truy cập bằng cách 

viết:

 base.member
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1    // Fig. 9.4: Point.cs

2    // Point class represents an x-y coordinate pair.

3    

4    using System;

5    

6    // Point class definition implicitly inherits from Object

7    public class Point

8    {

9    // point coordinates

10 private int x, y;

11   

12   // default (no-argument) constructor

13 public Point()

14   {

15   // implicit call to Object constructor occurs here

16   }

17   

18   // constructor

19 public Point( int xValue, int yValue )

20   {

21 // implicit call to Object constructor occurs here

22   X = xValue;

23   Y = yValue;

24   }

25   

26   // property X

27   public int X

28   {

29   get

30   {

31   return x;

32   }

33   

Các toạ độ X and Y được 

khai báo private nên các 

lớp khác không được truy 

cập trực tiếp vào nó 

Hàm khởi tạo mặc định

point với lời gọi trực 

tiếp tới hàm khởi tạo 

của Object 

Constructor để đặt các 

tham số toạ độ,cũng là 

lời gọi gián tiếp tới Object 

constructor

9.7

Point.cs



9.7

Point.cs

34   set

35   {

36   x = value; // no need for validation

37   }

38   

39   } // end property X

40   

41   // property Y

42   public int Y

43   {

44   get

45   {

46   return y;

47   }

48   

49   set

50   {

51   y = value; // no need for validation

52   }

53   

54   } // end property Y

55   

56   // return string representation of Point

57 public override string ToString()

58   {

59   return "[" + x + ", " + y + "]";

60   }

61   

62   } // end class Point

Định nghĩa phương 

thức chồng chập

ToString
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PointTest.cs

1    // Fig. 9.5: PointTest.cs

2    // Testing class Point.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // PointTest class definition

8    class PointTest

9    {

10   // main entry point for application

11   static void Main( string[] args )

12   {

13 // instantiate Point object

14   Point point = new Point( 72, 115 );

15   

16   // display point coordinates via X and Y properties

17   string output = "X coordinate is " + point.X +

18   "\n" + "Y coordinate is " + point.Y;

19   

20 point.X = 10; // set x-coordinate via X property

21 point.Y = 10; // set y-coordinate via Y property

22   

23   // display new point value

24 output += "\n\nThe new location of point is " + point;

25   

26   MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Point" );

27   

28   } // end method Main

29   

30   } // end class PointTest

Gián tiếp gọi phương 

thức ToString của lớp 

Point 

Tạo một đối tượng

Point 

Thay đổi toạ độ của lớp Point 
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1    // Fig. 9.6: Circle.cs

2    // Circle class contains x-y coordinate pair and radius.

3    

4    using System;

5    

6    // Circle class definition implicitly inherits from Object

7    public class Circle

8    {

9 private int x, y;      // coordinates of Circle's center

10 private double radius; // Circle's radius

11   

12   // default constructor

13 public Circle()

14   {

15   // implicit call to Object constructor occurs here

16   }

17   

18   // constructor

19 public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue )

20   {

21   // implicit call to Object constructor occurs here

22   x = xValue;

23   y = yValue;

24   Radius = radiusValue;

25   }

26   

27   // property X

28   public int X

29   {

30   get

31   {

32   return x;

33   }

34   

Khai báo toạ độ tâm và 

bán kính đường tròn là

private

Hàm khởi tạo của 

Circle

Circle.cs
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35   set

36   {

37   x = value;  // no need for validation

38   }

39   

40   } // end property X

41   

42   // property Y

43   public int Y

44   {

45   get

46   {

47   return y;

48   }

49   

50   set

51   {

52   y = value; // no need for validation

53   }

54   

55   } // end property Y

56   

57   // property Radius

58   public double Radius

59   {

60   get

61   {

62   return radius;

63   }

64   

65   set

66   {

67   if ( value >= 0 )  // validation needed

68   radius = value;

69   }
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70   

71   } // end property Radius

72   

73   // calculate Circle diameter

74   public double Diameter()

75   {

76   return radius * 2;

77   }

78   

79   // calculate Circle circumference

80   public double Circumference()

81   {

82   return Math.PI * Diameter();

83   }

84   

85   // calculate Circle area

86   public double Area()

87   {

88   return Math.PI * Math.Pow( radius, 2 );

89   }

90   

91   // return string representation of Circle

92 public override string ToString()

93   {

94   return "Center = [" + x + ", " + y + "]" +

95   "; Radius = " + radius;

96   }

97

98 } // end class Circle

Xác định phương thức 

chồng chập ToString
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1    // Fig. 9.7: CircleTest.cs

2    // Testing class Circle.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // CircleTest class definition

8    class CircleTest

9    {

10   // main entry point for application.

11   static void Main( string[] args )

12   {

13   // instantiate Circle

14 Circle circle = new Circle( 37, 43, 2.5 );

15   

16   // get Circle's initial x-y coordinates and radius

17   string output = "X coordinate is " + circle.X + 

18   "\nY coordinate is " + circle.Y + "\nRadius is " +

19   circle.Radius;

20   

21   // set Circle's x-y coordinates and radius to new values

22 circle.X = 2;

23 circle.Y = 2;

24 circle.Radius = 4.25;

25   

26   // display Circle's string representation

27   output += "\n\nThe new location and radius of " +

28 "circle are \n" + circle + "\n";

29   

30   // display Circle's diameter

31   output += "Diameter is " +

32   String.Format( "{0:F}", circle.Diameter() ) + "\n";

33   

Tạo đối tượng Circle 

Thay đổi toạ độ và bán 

kính đối tượng Circle

Gọi gián tiếp tới 

phương thức 

ToString của đường 

tròn 

CircleTest.cs
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34   // display Circle's circumference

35   output += "Circumference is " +

36 String.Format( "{0:F}", circle.Circumference() ) + "\n";

37   

38   // display Circle's area

39   output += "Area is " + 

40 String.Format( "{0:F}", circle.Area() );

41   

42   MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Circle" );

43   

44   } // end method Main

45   

46   } // end class CircleTest

Gọi các phương thức 

tính chu vi và diện tích  

đường tròn 



9.7.3 Phương thức khởi tạo: Constructors và 

hủy Destructors trong lớp dẫn xuất

 Việc khởi tạo lớp dẫn xuất sẽ dẫn đến gọi constructor của lớp cơ 

sở,dù rõ ràng hay không 

 Có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền khi lớp cơ sở cũng là lớp 

dẫn xuất 

 Khi gọi hàm huỷ,nó thực hiện chức năng của mình và sau đó gọi hàm 

huỷ của lớp cơ sở của lớp dẫn xuất ấy.
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1    //  Point4.cs

2    // Point4 class represents an x-y coordinate pair.

3    

4    using System;

5    

6    // Point4 class definition

7    public class Point4

8    {

9    // point coordinate

10   private int x, y;

11   

12   // default constructor

13 public Point4()

14   {

15   // implicit call to Object constructor occurs here

16 Console.WriteLine( "Point4 constructor: {0}", this );

17   }

18   

19   // constructor

20 public Point4( int xValue, int yValue )

21   {

22   // implicit call to Object constructor occurs here

23   X = xValue;

24   Y = yValue;

25 Console.WriteLine( "Point4 constructor: {0}", this );

26   }

27   

28   // destructor

29 ~Point4()

30   {

31 Console.WriteLine( "Point4 destructor: {0}", this );

32   }

33   

34   // property X

35   public int X

Constructors với thông 

điệp ra và lời gọi gián 

tiếp tới hàm tạo của lớp 

cơ sở

Hàm huỷ với 

thông điệp đầu 

ra

Câu lệnh ở đầu ra dùng 

tham chiếu this để gọi 

gián tiếp tới phương 

thức ToString

Point4.cs
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36   {

37   get

38   {

39   return x;

40   }

41   

42   set

43   {

44   x = value; // no need for validation

45   }

46   

47   } // end property X

48   

49   // property Y 

50   public int Y

51   {

52   get

53   {

54   return y;

55   }

56   

57   set

58   {

59   y = value; // no need for validation

60   }

61   

62   } // end property Y

63   

64   // return string representation of Point4

65   public override string ToString()

66   {

67   return "[" + x + ", " + y + "]";

68   }

69   

70   } // end class Point4
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1    // Fig. 9.18: Circle5.cs

2    // Circle5 class that inherits from class Point4.

3    

4    using System;

5    

6    // Circle5 class definition inherits from Point4

7    public class Circle5 : Point4

8    {

9    private double radius;

10   

11   // default constructor

12 public Circle5()

13   {

14   // implicit call to Point3 constructor occurs here

15 Console.WriteLine( "Circle5 constructor: {0}", this );

16   }

17   

18 // constructor

19   public Circle5( int xValue, int yValue, double radiusValue )

20   : base( xValue, yValue )

21   {

22   Radius = radiusValue;

23 Console.WriteLine( "Circle5 constructor: {0}", this );

24   }

25   

26   // destructor overrides version in class Point4

27 ~Circle5()

28   {

29 Console.WriteLine( "Circle5 destructor: {0}", this );

30   }

31   

32   // property Radius

33   public double Radius

34   {

Các hàm khởi tạo 

gọi lớp cơ sở và 

câu lệnh ra 

Câu lệnh ở đầu ra dùng 

tham chiếu this để gọi 

gián tiếp tới phương thức 

ToString

Hàm huỷ với 

thông điệp đầu 

ra

Circle5.cs
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35   get

36   {

37   return radius;

38   }

39   

40   set

41   {

42   if ( value >= 0 )

43   radius = value;

44   }

45   

46   } // end property Radius

47   

48   // calculate Circle5 diameter

49   public double Diameter()

50   {

51   return Radius * 2;

52   }

53   

54   // calculate Circle5 circumference

55   public double Circumference()

56   {

57   return Math.PI * Diameter();

58   }

59   

60   // calculate Circle5 area

61   public virtual double Area()

62   {

63   return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );

64   }

65   

66   // return string representation of Circle5

67   public override string ToString()

68   {



9.7

Circle5.cs

69   // use base reference to return Point3 string

70   return "Center = " + base.ToString() + 

71   "; Radius = " + Radius;

72   }

73   

74   } // end class Circle5
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1    // Fig. 9.19: ConstructorAndDestructor.cs

2    // Display order in which base-class and derived-class constructors

3    // and destructors are called.

4    

5    using System;

6    

7    // ConstructorAndFinalizer class definition

8    class ConstructorAndFinalizer

9    {

10   // main entry point for application.

11   static void Main( string[] args )

12   {

13   Circle5 circle1, circle2;

14   

15   // instantiate objects

16 circle1 = new Circle5( 72, 29, 4.5 );

17 circle2 = new Circle5( 5, 5, 10 );

18   

19   Console.WriteLine();

20   

21   // mark objects for garbage collection

22 circle1 = null;

23 circle2 = null;

24   

25   // inform garbage collector to execute

26 System.GC.Collect();

27   

28   } // end method Main

29   

30   } // end class ConstructorAndDestructor

Create two objects 

of type Circle5

Remove references 

to Circle5 objects

Run the garbage collector

ConstructorAndDestructor.cs
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Point4 constructor: Center = [72, 29]; Radius = 0

Circle5 constructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5

Point4 constructor: Center = [5, 5]; Radius = 0

Circle5 constructor: Center = [5, 5]; Radius = 10

Circle5 destructor: Center = [5, 5]; Radius = 10

Point4 destructor: Center = [5, 5]; Radius = 10

Circle5 destructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5

Point4 destructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5

ConstructorAndDestructor.cs



9.8. Tính đa hình – Polymorphism

 Tính đa hình cho phép người lập trình viết :

 Các chương trình kiểm soát một lượng lớn các lớp cùng loại 

 Các hệ thống dễ dàng mở rộng

 Phân cấp lớp

 Có thể gán đối tượng lớp dẫn xuất cho tham chiếu của lớp cơ sở

 Có thể chọn chính xác giữa các kiểu dữ liệu trong phân cấp lớp 

 Một đối tượng của lớp dẫn xuất có thể coi như một đối tượng của lớp 

cơ sở

 Mảng các tham chiếu của lớp cơ sở  chiếu tới các đối tượng của 

nhiều loại lớp dẫn xuất

 Đối tượng  của lớp cơ sở KHÔNG phải là đối tượng của bất kỳ 

lớp dẫn xuất nào của nó 

9.8



9.8

1    // Fig. 10.1: Point.cs

2    // Point class represents an x-y coordinate pair.

3    

4    using System;

5    

6    // Point class definition implicitly inherits from Object

7 public class Point

8    {

9    // point coordinate

10   private int x, y;

11   

12   // default constructor

13   public Point()

14   {

15   // implicit call to Object constructor occurs here

16   }

17   

18   // constructor

19   public Point( int xValue, int yValue )

20   {

21   // implicit call to Object constructor occurs here

22   X = xValue;

23   Y = yValue;

24   }

25   

26   // property X

27   public int X

28   {

29   get

30   {

31   return x;

32   }

33   

Định nghĩa lớp Point

Point.cs
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34   set

35   {

36   x = value;  // no need for validation

37   }

38   

39   } // end property X

40   

41   // property Y

42   public int Y

43   {

44   get

45   {

46   return y;

47   }

48   

49   set

50   {

51   y = value;  // no need for validation

52   }

53   

54   } // end property Y

55   

56   // return string representation of Point

57   public override string ToString()

58   {

59   return "[" + X + ", " + Y + "]";

60   }

61   

62   } // end class Point
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1    // Fig. 10.2: Circle.cs

2    // Circle class that inherits from class Point.

3    

4    using System;

5    

6    // Circle class definition inherits from Point

7 public class Circle : Point

8    {

9    private double radius; // circle's radius

10   

11   // default constructor

12   public Circle()

13   {

14   // implicit call to Point constructor occurs here

15   }

16   

17   // constructor

18   public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue ) 

19   : base( xValue, yValue )

20   {

21   Radius = radiusValue;

22   }

23   

24   // property Radius

25   public double Radius

26   {

27   get

28   {

29   return radius;

30   }

31   

Định nghĩa lớp Circle thừa kế 

từ lớp Point

Circle.cs
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32   set

33   {

34   if ( value >= 0 ) // validate radius

35   radius = value;

36   }

37   

38   } // end property Radius

39   

40   // calculate Circle diameter

41   public double Diameter()

42   {

43   return Radius * 2;

44   }

45   

46   // calculate Circle circumference

47   public double Circumference()

48   {

49   return Math.PI * Diameter();

50   }

51   

52   // calculate Circle area

53   public virtual double Area()

54   {

55   return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );

56   }

57   

58   // return string representation of Circle

59   public override string ToString()

60   {

61   return "Center = " + base.ToString() +

62   "; Radius = " + Radius;

63   }

64   

65   } // end class Circle

Circle.cs
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1    // Fig. 10.3: PointCircleTest.cs

2    // Demonstrating inheritance and polymorphism.

3    

4    using System;

5    using System.Windows.Forms;

6    

7    // PointCircleTest class definition

8    class PointCircleTest

9    {

10   // main entry point for application.

11   static void Main( string[] args )

12   {

13 Point point1 = new Point( 30, 50 );

14 Circle circle1 = new Circle( 120, 89, 2.7 );

15   

16   string output = "Point point1: " + point1.ToString() +

17   "\nCircle circle1: " + circle1.ToString();

18   

19   // use 'is a' relationship to assign 

20   // Circle circle1 to Point reference

21 Point point2 = circle1;

22   

23   output += "\n\nCCircle circle1 (via point2): " + 

24 point2.ToString();

25   

26   // downcast (cast base-class reference to derived-class

27   // data type) point2 to Circle circle2

28 Circle circle2 = ( Circle ) point2;

29   

30 output += "\n\nCircle circle1 (via circle2): " + 

31   circle2.ToString();

32   

33   output += "\nArea of circle1 (via circle2): " + 

34   circle2.Area().ToString( "F" );

35   

Tạo đối tượng Point 

Tạo đối tượng Circle 
Gán tham chiếu Point 

cho tham chiếu của đối 

tượng Circle
Dùng tham chiếu lớp cơ 

sở truy cập đối tượng lớp 

dẫn xuất

Dùng tham chiếu 

của lớp dẫn xuất để 

truy cập lớp cơ sở 

PointCircleTest.cs

Gán tham chiếu Circle 

với tham chiếu của lớp 

Point  (downcast)
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PointCircleTest.cs

36   // attempt to assign point1 object to Circle reference

37 if ( point1 is Circle )

38   {

39   circle2 = ( Circle ) point1;

40   output += "\n\ncast successful";

41   }

42   else

43   {

44   output += "\n\npoint1 does not refer to a Circle";

45   }

46   

47   MessageBox.Show( output, 

48   "Demonstrating the 'is a' relationship" );

49   

50   } // end method Main

51   

52   } // end class PointCircleTest

Kiểm tra nếu point1 tham 

chiếu tới một đối tượng 

Circle–không thể được,vì có

downcasting ở dòng 28



9.8.1 Lớp Abstract và phương thức

 Abstract class là lớp không thể tạo ra đối tượng 

 Khai báo lớp abstract class bằng cách thêm từ khoá abstract vào trước từ 

khoá class

 Abstract class có thể chứa các abstract method , abstract property hoặc 

abstract event . 

 Nếu một lớp bất kì mà có chứa các abstract method thì lớp đó phải là 

abstract và phải được khai báo với từ khoá abstract .

 Các abstract method không chứa phần cài đặt và phải được đè chồng bởi 

phương thức của lớp kế thừa từ abstract  class chứa abstract method đó

 Một abstract method cũng có thể được coi là một vitural method ( vì nó bị đè 

chồng ở lớp con )

9.8
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9.8.1 Lớp Abstract và phương thức

 Abstract method chỉ có thể được khai báo trong abstract class

 Abstract method không thể được khai báo với bổ tử truy cập static hay 

virtual 

 Abstract property không thể được khai báo cùng với bổ từ truy cập static 

 Abstact method và abstract property bị đè chồng trong các lớp con bởi các 

override method và override property 

 Abstract class, abstract method trong C# về cơ bản giống trong Java . Tuy 

nhiên , trong Java không có abstract property và abstract event .

 Nếu một abstract class ứng dụng một interface thì phương thức trong 

interface sẽ được ánh xạ tương ứng tới abstract method trong abstract class 

ấy .



9.8.1 Lớp Abstract và phương thức-ví dụ

9.8

 Lớp Abstract cơ sở là Shape

 Xét phương thức virtual cụ thể Area (giá trị trả lại mặc định là 0)

 virtual method Volume (giá trị trả lại mặc định là 0)

 Thuộc tính abstract chỉ đọc Name

 Lớp Point2 kế thừa từ Shape

 Đè chồng thuộc tính Name (yêu cầu)

 Không đè chồng các phương thức Area và Volume

 Lớp Circle2 kế thừa từ Point2

 Đè chồng thuộc tính Name

 Đè chồng phương thức Area, giữ nguyên Volume

 Lớp Cylinder2 kế thừa Circle2

 Đè chồng thuộc tính Name

 Đè chồng phương thức Area và Volume



1    // Fig. 10.4: Shape.cs

2    // Demonstrate a shape hierarchy using an abstract base class.

3    using System;

4    

5 public abstract class Shape

6    {

7    // return Shape's area

8 public virtual double Area()

9    {

10   return 0;

11   }

12   

13   // return Shape's volume

14 public virtual double Volume()

15   {

16   return 0;

17   }

18   

19   // return Shape's name

20 public abstract string Name

21   {

22   get;

23   }

24   }

Khai báo lớp abstract  Shape

Khai báo phương thức 

virtual Area và Volume với 

việc thực thi mặc định 

Khai báo thuộc tính trừu tượng chỉ đọc 

Name; việc thực hiện các lớp sẽ thực 

thi thuộc tính này

Shape.cs
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1    // Fig. 10.5: Point2.cs

2    // Point2 inherits from abstract class Shape and represents

3    // an x-y coordinate pair.

4    using System;

5    

6    // Point2 inherits from abstract class Shape

7 public class Point2 : Shape

8    {

9    private int x, y; // Point2 coordinates

10   

11   // default constructor

12   public Point2()

13   {

14   // implicit call to Object constructor occurs here

15   }

16   

17   // constructor

18   public Point2( int xValue, int yValue )

19   {

20   X = xValue;

21   Y = yValue;

22   }

23   

24   // property X

25   public int X

26   {

27   get

28   {

29   return x;

30   }

31   

32   set

33   {

34   x = value; // no validation needed

35   }

Lớp Point2 kế thừa từ lớp Shape

Point2.cs
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36   }

37   

38   // property Y

39   public int Y

40   {

41   get

42   {

43   return y;

44   }

45   

46   set

47   {

48   y = value; // no validation needed

49   }

50   }

51   

52   // return string representation of Point2 object

53   public override string ToString()

54   {

55   return "[" + X + ", " + Y + "]";

56   }

57   

58   // implement abstract property Name of class Shape

59 public override string Name

60   {

61   get

62   {

63   return "Point2";

64   }

65   }

66   

67   } // end class Point2

Thực hiện Point2 của thuộc 

tính chỉ đọc Name 

Point2.cs
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1    // Fig. 10.6: Circle2.cs

2    // Circle2 inherits from class Point2 and overrides key members.

3    using System;

4    

5    // Circle2 inherits from class Point2

6 public class Circle2 : Point2

7    {

8    private double radius; // Circle2 radius

9    

10   // default constructor

11   public Circle2()

12   {

13   // implicit call to Point2 constructor occurs here

14   }

15   

16   // constructor

17   public Circle2( int xValue, int yValue, double radiusValue )

18   : base( xValue, yValue )

19   {

20   Radius = radiusValue;

21   }

22   

23   // property Radius

24   public double Radius

25   {

26   get

27   {

28   return radius;

29   }

30   

Định nghĩa lớp Circle2 kế thừa 

từ lớp Point2

Point2.cs
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31   set

32   {

33   // ensure non-negative radius value

34   if ( value >= 0 )

35   radius = value;

36   }

37   }

38   

39   // calculate Circle2 diameter

40   public double Diameter()

41   {

42   return Radius * 2;

43   }

44   

45   // calculate Circle2 circumference

46   public double Circumference()

47   {

48   return Math.PI * Diameter();

49   }

50   

51   // calculate Circle2 area

52 public override double Area()

53   {

54   return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );

55   }

56   

57   // return string representation of Circle2 object

58   public override string ToString()

59   {

60   return "Center = " + base.ToString() +

61   "; Radius = " + Radius;

62   }

Chồng lên phương thức

Area  (định nghĩa trong 

lớp Shape)

Point2.cs



63   

64   // override property Name from class Point2

65 public override string Name

66   {

67   get

68   {

69   return "Circle2";

70   }

71   }

72   

73   } // end class Circle2
Đè chồng lên thuộc tính chỉ đọc 

Name

Point2.cs

9.8
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1    // Fig. 10.7: Cylinder2.cs

2    // Cylinder2 inherits from class Circle2 and overrides key members.

3    using System;

4    

5    // Cylinder2 inherits from class Circle2

6 public class Cylinder2 : Circle2

7    {

8    private double height; // Cylinder2 height

9    

10   // default constructor

11   public Cylinder2()

12   {

13   // implicit call to Circle2 constructor occurs here

14   }

15   

16   // constructor

17   public Cylinder2( int xValue, int yValue, double radiusValue,

18   double heightValue ) : base( xValue, yValue, radiusValue )

19   {

20   Height = heightValue;

21   }

22   

23   // property Height

24   public double Height

25   {

26   get

27   {

28   return height;

29   }

30   

31   set

32   {

33   // ensure non-negative height value

34   if ( value >= 0 )

35   height = value;

Lớp Cylinder2 thu 

được từ Circle2

Cylinder2.cs
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36   }

37   }

38   

39   // calculate Cylinder2 area

40 public override double Area()

41   {

42   return 2 * base.Area() + base.Circumference() * Height;

43   }

44   

45   // calculate Cylinder2 volume

46 public override double Volume()

47   {

48   return base.Area() * Height;

49   }

50   

51   // return string representation of Circle2 object

52   public override string ToString()

53   {

54   return base.ToString() + "; Height = " + Height;

55   }

56   

57   // override property Name from class Circle2

58 public override string Name

59   {

60   get

61   {

62   return "Cylinder2";

63   }

64   }

65   

66   } // end class Cylinder2

Chồng lên việc thực hiện tính diện tích Area 

của lớp Circle2

Chồng lên thuộc tính chỉ đọc

Name

Chồng lên việc thực hiện tính thể tích volume 

của lớp Shape

Cylinder2.cs
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1    // Fig. 10.8: AbstractShapesTest.cs

2    // Demonstrates polymorphism in Point-Circle-Cylinder hierarchy.

3    using System;

4    using System.Windows.Forms;

5    

6    public class AbstractShapesTest

7    {

8    public static void Main( string[] args )

9    {

10   // instantiate Point2, Circle2 and Cylinder2 objects

11   Point2 point = new Point2( 7, 11 );

12   Circle2 circle = new Circle2( 22, 8, 3.5 );

13   Cylinder2 cylinder = new Cylinder2( 10, 10, 3.3, 10 );

14   

15   // create empty array of Shape base-class references

16 Shape[] arrayOfShapes = new Shape[ 3 ];

17   

18   // arrayOfShapes[ 0 ] refers to Point2 object

19 arrayOfShapes[ 0 ] = point;

20   

21   // arrayOfShapes[ 1 ] refers to Circle2 object

22 arrayOfShapes[ 1 ] = circle;

23   

24   // arrayOfShapes[ 1 ] refers to Cylinder2 object

25 arrayOfShapes[ 2 ] = cylinder;

26   

27   string output = point.Name + ": " + point + "\n" +

28   circle.Name + ": " + circle + "\n" +

29   cylinder.Name + ": " + cylinder;

30   

Tạo một mảng các đối tượng 

của lớp Shape 

Dùng tham chiếu của

Shape  chiếu tới đối 

tượng Point2 

Dùng tham chiếu của 

Shape  chiếu tới đối 

tượng  Circle2

Dùng tham chiếu của 

Shape  chiếu tới đối 

tượng Cylinder2 

AbstractShapesTest.cs
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31   // display Name, Area and Volume for each object

32   // in arrayOfShapes polymorphically

33 foreach( Shape shape in arrayOfShapes )

34   {

35 output += "\n\n" + shape.Name + ": " + shape +

36   "\nArea = " + shape.Area().ToString( "F" ) + 

37   "\nVolume = " + shape.Volume().ToString( "F" );

38   }

39   

40   MessageBox.Show( output, "Demonstrating Polymorphism" );          

41   }

42   }
Dùng vòng lặp foreach 

để truy cập vào từng 

phần tử của mảng

Tin vào tính đa hình để gọi 

phiên bản thích hợp của 

phương thức

AbstractShapesTest.cs



9.8.2 Nạp chồng toán tử

 C# chứa nhiều toán tử (như + hoặc - ) được định nghĩa cho vài kiểu 

dữ liệu cơ bản

 Thường phải dùng các toán tử này với các kiểu dữ liệu do người 

dùng định nghĩa(ví dụ như với lớp số phức )

 Những ký hiệu toán tử có thể mang tính trực giác nhiều hơn việc gọi 

phương thức 

 C# cho phép người dùng nạp chồng toán tử cho phù hợp ngữ cảnh 

sử dụng 

9.8



 Phương thức xác định hành động sẽ diễn ra của toán tử nạp chồng 

 Dạng: public static Kiểu-trả-về operator toán-tử-được-nạp-chồng( tham số)

 Các phương thức này phải được khai báo dạng public và static

 Kiểu trả về là kiểu thu được sau khi thực hiện tính phép toán nạp chồng đó 

 Từ khoá operator theo sau kiểu trả về cho thấy phương thức này xác định 

một toán tử nạp chồng 

 Phần cuối cùng của thông tin là toán tử được nạp chồng(như +, -, *, ...)

 Nếu phép toán một ngôi,một tham số phải được xác định,nếu toán tử hai 

ngôi,phải hai tham số được khai báo..

9.8.2 Nạp chồng toán tử

9.8
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1    // Fig. 10.26: ComplexNumber.cs

2    // Class that overloads operators for adding, subtracting

3    // and multiplying complex numbers.

4    

5 public class ComplexNumber

6    {

7    private int real; 

8    private int imaginary; 

9    

10   // default constructor

11   public ComplexNumber() {}

12   

13   // constructor

14   public ComplexNumber( int a, int b )

15   {

16   Real = a;

17   Imaginary = b;

18   }

19   

20   // return string representation of ComplexNumber

21   public override string ToString() 

22   { 

23   return "( " + real + 

24   ( imaginary < 0 ? " - " + ( imaginary * -1 ) : 

25   " + " + imaginary ) + "i )"; 

26   } 

27   

28   // property Real

29 public int Real 

30   { 

31   get

32   { 

33   return real; 

34   } 

35   

Định nghĩa lớp số phức

ComplexNumber 

Thuộc tính Real cho phép truy cập 

vào phần thực của số phức

ComplexNumber.cs
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ComplexNumber.cs

36   set

37   { 

38   real = value; 

39   }

40   

41   } // end property Real 

42   

43   // property Imaginary

44 public int Imaginary 

45   { 

46   get

47   { 

48   return imaginary; 

49   } 

50   

51   set

52   { 

53   imaginary = value; 

54   }

55   

56   } // end property Imaginary

57   

58   // overload the addition operator

59 public static ComplexNumber operator + ( 

60   ComplexNumber x, ComplexNumber y ) 

61   { 

62   return new ComplexNumber(

63   x.Real + y.Real, x.Imaginary + y.Imaginary ); 

64   } 

65   

Thuộc tính Imaginary cho 

phép truy cập vào phần ảo 

của số phức

Chồng chập toán tử cộng(+) 

cho lớp số phức 

ComplexNumbers
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66   // provide alternative to overloaded + operator

67   // for addition

68 public static ComplexNumber Add( ComplexNumber x, 

69   ComplexNumber y )

70   {

71   return x + y;

72   }

73   

74   // overload the subtraction operator

75 public static ComplexNumber operator - ( 

76   ComplexNumber x, ComplexNumber y ) 

77   { 

78   return new ComplexNumber(

79   x.Real - y.Real, x.Imaginary - y.Imaginary ); 

80   } 

81   

82   // provide alternative to overloaded - operator

83   // for subtraction

84 public static ComplexNumber Subtract( ComplexNumber x, 

85   ComplexNumber y )

86   {

87   return x - y;

88   }

89   

90   // overload the multiplication operator

91 public static ComplexNumber operator * ( 

92   ComplexNumber x, ComplexNumber y ) 

93   { 

94   return new ComplexNumber( 

95   x.Real * y.Real - x.Imaginary * y.Imaginary, 

96   x.Real * y.Imaginary + y.Real * x.Imaginary ); 

97   }

Phương thức Add – cung cấp 

một khả năng khác cho toán tử 

cộng
Chồng chập toán tử trừ (-) 

cho lớp số phức 

ComplexNumbers

Phương thức Subtract – cung cấp 

một khả năng mới cho toán tử trừ

Chồng chập toán tử nhân (*) 

cho lớp số phức 

ComplexNumbers

ComplexNumber.cs



9.8

98   

99   // provide alternative to overloaded * operator

100  // for multiplication

101 public static ComplexNumber Multiply( ComplexNumber x,

102  ComplexNumber y )

103  {

104  return x * y;

105  }

106  

107  } // end class ComplexNumber

Phương thức Multiply – cung cấp 

một khả năng khác cho toán tử nhân 

ComplexNumber.cs



9.8

1    // Fig 10.27: OperatorOverloading.cs

2    // An example that uses operator overloading

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class ComplexTest : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.Windows.Forms.Label realLabel;

14   private System.Windows.Forms.Label imaginaryLabel;

15   private System.Windows.Forms.Label statusLabel;

16   

17   private System.Windows.Forms.TextBox realTextBox;

18   private System.Windows.Forms.TextBox imaginaryTextBox;

19   

20   private System.Windows.Forms.Button firstButton;

21   private System.Windows.Forms.Button secondButton;

22   private System.Windows.Forms.Button addButton;

23   private System.Windows.Forms.Button subtractButton;

24   private System.Windows.Forms.Button multiplyButton;

25   

26   private ComplexNumber x = new ComplexNumber();

27   private ComplexNumber y = new ComplexNumber();

28   

29   [STAThread]

30   static void Main() 

31   {

32   Application.Run( new ComplexTest() );

33   }

34   

OperatorOverloading.cs



9.8

35   private void firstButton_Click(

36   object sender, System.EventArgs e )

37   {

38   x.Real = Int32.Parse( realTextBox.Text );

39   x.Imaginary = Int32.Parse( imaginaryTextBox.Text );

40   realTextBox.Clear();

41   imaginaryTextBox.Clear();

42   statusLabel.Text = "First Complex Number is: " + x;

43   }

44   

45   private void secondButton_Click(

46   object sender, System.EventArgs e )

47   {

48   y.Real = Int32.Parse( realTextBox.Text );

49   y.Imaginary = Int32.Parse( imaginaryTextBox.Text );

50   realTextBox.Clear();

51   imaginaryTextBox.Clear();

52   statusLabel.Text = "Second Complex Number is: " + y;

53   }

54   

55   // add complex numbers

56   private void addButton_Click( object sender, System.EventArgs e )

57   {

58 statusLabel.Text = x + " + " + y + " = " + ( x + y );

59   }

60   

61   // subtract complex numbers

62   private void subtractButton_Click(

63   object sender, System.EventArgs e )

64   {

65 statusLabel.Text = x + " - " + y + " = " + ( x - y );

66   }

67   

Dùng toán tử cộng để cộng 

hai số phức

Dùng toán tử trừ để trừ hai 

số phức

OperatorOverloading.cs
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68   // multiply complex numbers

69   private void multiplyButton_Click(

70   object sender, System.EventArgs e )

71   {

72 statusLabel.Text = x + " * " + y + " = " + ( x * y );

73   }

74   

75   } // end class ComplexTest Dùng toán tử nhân để nhân 

hai số phức

ComplexNumbers

OperatorOverloading.cs



OperatorOverloading.cs



Chương 10 – Cơ sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET

Outline

10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ

10.2. Làm việc với hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2000

10.3  Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

10.3.1 Truy vấn SELECT 

10.3.2 Mệnh đề WHERE

10.3.3 Mệnh đề ORDER BY

10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: INNER JOIN

10.3.6 Truy vấn thêm mới  INSERT 

10.3.7 Truy vấn cập nhật UPDATE 

10.3.8 Truy vấn xóa DELETE 

10.4. ADO.NET  



 Cơ sở dữ liệu:

Là sự lưu trữ dữ liệu có tổ chức.

 Hệ quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS):

Cung cấp cơ chế lưu trữ, quản lý dữ liệu một cách phù hợp với 

định dạng dữ liệu.

Cho phép lưu trữ và truy cập tới cơ sở dữ liệu mà không cần biết 

về những khai báo bên trong cơ sở dữ liệu. 

Ví dụ như SQL Server, Microsoft Access … là các hệ quản lý cơ sở 

dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu



10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ

 Biểu diễn dữ liệu một cách logic

 Có thể xem xét các mối quan hệ mà không cần quan tâm đến cấu 

trúc vật lý của dữ liệu 

 Bao gồm các bảng

 Các hàng được gọi là các mẩu tin (records)

 Các cột được gọi là các trường ( fields)

 Khoá chính (Primary key) một hàng phải có khóa chính nhằm 

phân biệt nó với các hàng khác. Do đó khóa chính phải có giá trị 

duy nhất và không có giá trị null



 Khóa ngoại (foreign key): trong trường hợp một nhân viên mua nhiều 

hàng hóa thì trên bảng Order, ngoài khóa chính (thường là số hiệu 

hàng hóa) còn lặp lại số thẻ nhân viên (trong bảng Employee). Lúc 

này số thẻ nhân viên gọi là khóa ngoại của bảng Order. Khóa ngoại 

dùng để tìm kiếm các giá trị trong bảng con (bảng Order).

10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ



Ví dụ ta có cơ sở dữ liệu của bảng Employee và bảng Order như sau:

khóa chính của 

bảng Employee

khóa chính của

bảng Order

khóa ngoại của

bảng Order

10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ



Quan hệ (relationship): được thiết lập giữa hai bảng dữ liệu với nhau, có ba 

loại quan hệ chính.

 Quan hệ 1-1: quan hệ trực tiếp giữa 2 bảng dữ liệu. Ví dụ bạn có 2 bảng 

Person1, Person2 thì quan hệ Kết hôn là quan hệ 1-1. Một cách khác khi mà 

2 bảng có quan hệ thông qua 2 khóa chính thì quan hệ là 1-1.

 Quan hệ 1-N: ứng với một hàng trong bảng này có nhiều hàng trong bảng 

khác. Chẳng hạn như quan hệ giữa 2 bảng Employee và Order như vừa rồi 

là quan hệ 1-N.

 Quan hệ N-N: được thiết lập khi một hàng trong Parent table có nhiều hàng 

trong Child table và ngược lại.

10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ



 Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity), được định nghĩa là không tồn 

tại dữ liệu dư thừa, bao gồm:

 Dữ liệu nhập (Entity Integrity): mọi hàng phải có một giá trị duy nhất 

trong trường khóa chính của nó.

 Ràng buộc toàn vẹn (Referential Integrity): mọi giá trị trường khóa 

ngoại của bảng này phải xuất hiện trong trường khóa chính của bảng 

khác.

 Toàn vẹn miền (Domain Integrity): dữ liệu nhập vào trong cột phải 

phù hợp với định dạng và kiểu dữ liệu đã khai báo. 

10.1  Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ



Xét các bảng CSDL sau.
authorID firstName lastName 

1 Harvey Deitel 

2 Paul Deitel 

3 Tem Nieto 

4 Kate Steinbuhler 

5 Sean Santry 

6 Ted Lin 

7 Praveen Sadhu 

8 David McPhie 

9 Cheryl Yaeger 

10 Marina Zlatkina 

11 Ben Wiedermann 

12 Jonathan Liperi 

13 Jeffrey Listfield 

Fig. 19.4 Data  from the Authors tab le  of Books. 

 

Bảng Authors của CSDL Books

ví dụ



authorID isbn authorID isbn 

1 0130895725 2 0139163050 

1 0132261197 2 013028419x 

1 0130895717 2 0130161438 

1 0135289106 2 0130856118 

1 0139163050 2 0130125075 

1 013028419x 2 0138993947 

1 0130161438 2 0130852473 

1 0130856118 2 0130829277 

1 0130125075 2 0134569555 

1 0138993947 2 0130829293 

1 0130852473 2 0130284173 

1 0130829277 2 0130284181 

1 0134569555 2 0130895601 

1 0130829293 3 013028419x 

1 0130284173 3 0130161438 

1 0130284181 3 0130856118 

1 0130895601 3 0134569555 

2 0130895725 3 0130829293 

2 0132261197 3 0130284173 

2 0130895717 3 0130284181 

2 0135289106 4 0130895601 

Fig. 19.8 Data  from AuthorISBN tab le in Books. 

 
Bảng AuthorsISBN của CSDL Books (lưu số ISBN của sách).

ví dụ



ví dụ

Bảng Titles của CSDL Books.



Bảng Publishers của CSDL Books

publisherID publisherName 

1 Prentice Hall 

2 Prentice Hall PTG 

Fig. 19.6 Data  from the Publishers tab le of Books. 

 

ví dụ



Ta có mối quan hệ giữa các bảng đó như sau:

AuthorISBN

authorID

isbn

Authors

authorID

firstName

lastName

Publishers

publisherID

publisherName

Titles

isbn

title

editionNumber

copyright

publisherID

imageFile

price

1

¥

¥

¥1

1

ví dụ



10.2. Làm việc với hệ quản trị CSDL Microsoft 

SQL Server 2000

 Để làm quen, ta xét ví dụ tạo cơ sở dữ liệu với SQL Server 2000

 Trong menu Start chọn Microsoft SQL Server \Enterprise Manager để 

mở cửa sổ SQL Server Enterprise Manager.

 Trong Databases chọn New Database … như sau.



nhập tên CSDL

rồi nhấn OK

tạo bảng

tạo cột và

định dạngchỉ định

khóa chính



Thiết lập quyền truy nhập CSDL

 Do tính bảo mật, mỗi một CSDL chỉ cho phép người dùng có 

tên (user ID) và mật mã (password) cho trước có quyền truy cập hay 

thay đổi nội dung của nó.

 User ID và password được tạo ra bằng DBMS tạo ra CDSL đó, 

ở đây là SQL Server 2000. Bạn chọn New Database User… để tạo 

một user mới.



tạo user 

mới

chọn <new>
tên user

chọn CSDL mặc định

cho phép truy cập

password



chọn CSDL

cho phép truy cập

thiết lập

vai trò

nhấp OK để

nhập lại mật mã

và hoàn tất



Detach và Attach CSDL

 Do tính bảo mật, việc “copy” CSDL không đơn giản. Muốn sử 

dụng CSDL nào đó trên một DBMS khác, trước hết bạn phải 

Detach CSDL khỏi DBMS cũ. Việc Detach giải phóng CSDL khỏi 

các mối liên kết mà nó đang có.

 Sau khi Detach xong, bạn copy bình thường nó vào đĩa 

mềm. Để sử dụng, từ đĩa mềm bạn copy vào máy mới rồi Attach 

nó vào DBMS . Cả hai thao tác này đều ở trong menu chuột phải 

All Tasks.





10.3  Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

 Được dùng để yêu cầu dữ liệu (thực hiện truy vấn ) và thao tác 

trên dữ liệu đó 

 Để thực hiện các lệnh SQL, bạn sử dụng SQL Query Analyzer. 

Có thể mở trực tiếp từ cửa sổ SQL Server Enterprise Manager 

bằng cách chọn Tools\SQL Query Analyzer như sau



mở cửa sổ

SQL Query 

Analyzer



10.3  Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc



10.3.1 Truy vấn SELECT

 Chức năng:

Trích thông tin từ một hay nhiều bảng trong một CSDL.

 Cú pháp:

SELECT danh_sách_các_cột FROM tên_bảng

Dấu * cho phép trích mẩu tin với tất cả các cột trong bảng.

Nhấn F5 để thực hiện các câu lệnh trong SQL Query Analyzer.



authorID lastName authorID lastName 

1 Deitel 8 McPhie 

2 Deitel 9 Yaeger 

3 Nieto 10 Zlatkina 

4 Steinbuhler 12 Wiedermann 

5 Santry 12 Liperi 

6 Lin 13 Listfield 

7 Sadhu   

Fig. 19.13 authorID and  lastName from the Authors tab le. 

 

Ví dụ lệnh SELECT * FROM Authors cho kết quả

10.3.1 Truy vấn SELECT



10.3.2 Mệnh đề WHERE

 Chức năng:

Truy xuất dữ liệu trong bảng theo các điều kiện nào đó.

 Cú pháp:

SELECT tên_cột FROM tên_bảng

WHERE tên_cột phép_toán giá_trị

Phép toán Mô tả

= So sánh bằng

<> So sánh không bằng

> Lớn hơn

< Nhỏ hơn

>= Lớn hơn hoặc bằng

<= Nhỏ hơn hoặc bằng

BETWEEN Nằm giữa một khoảng

LIKE So sánh mẫu chuỗi



Ví dụ ta có bảng Persons như sau:

Lệnh: SELECT * FROM Persons WHERE City = 'Sandnes„ 

cho kết quả:

10.3.2 Mệnh đề WHERE



10.3.2 Mệnh đề WHERE–Phép toán LIKE

 Chức năng:

Phép toán LIKE được dùng để tìm kiếm một chuỗi mẫu văn 
bản trên một cột.

 Cú pháp:

SELECT tên_cột FROM tên_bảng
WHERE tên_cột LIKE mẫu

Ví dụ: câu lệnh SQL sau sẽ trả về danh sách những người có tên 
chứa chuỗi „la‟:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName LIKE '%la%'



 Chức năng:

Sắp xếp kết quả trả về theo một tiêu chuẩn bất kỳ.

 Ví dụ: 

Ta có bảng Orders sau:

Lệnh        SELECT Company, OrderNumber FROM Orders

ORDER BY Company 

cho kết quả

10.3.3 Mệnh đề ORDER BY



Ta cũng có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần của OrderNumber 

bằng cách đánh lệnh: 

SELECT Company, OrderNumber FROM Orders

ORDER BY OrderNumber DESC

Kết quả trả về: 

Ngược lại, ASC sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

10.3.3 Mệnh đề ORDER BY



10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: INNER JOIN

Các bảng trong CSDL có thể quan hệ ràng buộc với nhau thông qua 
các khoá. Một khoá chính (primary key) là một cột mà trong đó mỗi 
giá trị của hàng phải là duy nhất. Mục đích của khoá là kết nối dữ liệu 
từ nhiều bảng khác nhau mà không gây trùng lặp dữ liệu giữa các 
bảng. 

Ví dụ ta có 2 bảng sau:

Bảng Employees

Bảng Orders

khoá chính của bảng 

Employees

khóa chính của

bảng Orders

khóa ngoại của

bảng Orders



10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: INNER JOIN

 Chức năng:

Kết nối dữ liệu từ hai bảng.

 Cú pháp:

SELECT cột_1, cột_2, cột_3

FROM bảng_1

INNER JOIN bảng_2

ON bảng_1.khoá_chính = bảng_2.khoá_ngoại



Chú ý: 

 Các bảng được tạo ra bằng lệnh INNER JOIN có thể là đối số 

của lệnh INNER JOIN khác. 

 Các mệnh đề cũng có thể được sử dụng cho phù hợp với mục 

đích bài toán.

Ví dụ:

1    SELECT Titles.title, Titles.isbn, Authors.firstName, 

2    Authors.lastName, Titles.copyright, 

3    Publishers.publisherName

4    FROM

5    ( Publishers INNER JOIN Titles 

6    ON Publishers.publisherID = Titles.publisherID ) 

7    INNER JOIN

8    ( Authors INNER JOIN AuthorISBN  

9    ON Authors.authorID = AuthorISBN.authorID ) 

10   ON Titles.isbn = AuthorISBN.isbn

11   ORDER BY Titles.title

bảng 1 là kết hợp bảng 

Publishers và Titles 

có cùng publisherID
bảng 2 là kết hợp bảng

Authors và AuthorsISBN

có cùng authorIDbảng kết quả trả về 

kết hợp 2 bảng trên 

có cùng isbnsắp xếp kết quả

theo tiêu đề 

10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: INNER JOIN



10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: LEFT JOIN

 Chức năng:

Trả về tất cả các dòng của bảng thứ nhất, ngay cả khi các dòng đó 
không ứng với dòng nào ở bảng thứ hai. 

 Ví dụ:

SELECT Employees.Name, Orders.Product
FROM Employees
LEFT JOIN Orders
ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

Kết quả trả về:



10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: RIGHT JOIN

 Chức năng:

Trả về tất cả các dòng của bảng thứ hai, ngay cả khi dòng đó 

không ứng với dòng nào của bảng thứ nhất.

 Ví dụ

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees

RIGHT JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID

trả về kết quả sau:



10.3.4 Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng: INNER JOIN

Ví dụ dòng lệnh sau cho biết ai đã đặt hàng và họ đã đặt món 

hàng nào:

SELECT Employees.Name, Orders.Product

FROM Employees

INNER JOIN Orders

ON Employees.Employee_ID = Orders.Employee_ID



10.3.6 Truy vấn thêm mới  INSERT

 Chức năng:

Chèn một hàng vào trong bảng.

 Cú pháp:

INSERT INTO tên_bảng

VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)

Ta cũng có thể chỉ rõ các cột/trường nào cần chèn dữ liệu:

INSERT INTO tên_bảng (cột_1, cột_2,...)

VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,....)



10.3.6 Truy vấn thêm mới  INSERT

Ví dụ Ta có bảng Persons như sau:

Câu lệnh SQL sau:

INSERT INTO Persons (LastName, Address)

VALUES ('Rasmussen', 'Storgt 67')

sẽ tạo ra kết quả trong bảng Persons :



10.3.7 Truy vấn cập nhật UPDATE

 Chức năng:

Cập nhật hay sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng.

 Cú pháp:

UPDATE tên_bảng

SET tên_cột = giá_trị_mới

WHERE tên_cột = giá_trị



10.3.7 Truy vấn cập nhật UPDATE

Ví dụ ta có bảng Person sau:

Để bổ xung thêm phần tên cho người có họ là Rasmussen 

ta đánh lệnh sau:

UPDATE Person SET FirstName = 'Nina'

WHERE LastName = 'Rasmussen„

Kết quả trả về:



10.3.8 Truy vấn xóa DELETE

 Chức năng:

Xoá các dòng ra khỏi bảng.

 Cú pháp:

DELETE FROM tên_bảng

WHERE tên_cột = giá_trị

 Ví dụ xoá người có tên Nina Rasmussen: 

DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen' 



10.4. ADO.NET

 ADO (Active Data Object) đang là một đối tượng phổ biến trong 

lập trình cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng ADO kết nối với bất kỳ cơ sở dữ 

liệu tương thích. Nó cung cấp hệ giao tiếp lập trình ứng dụng API 

(application program interface)  để truy nhập vào cơ sở dữ liệu hệ 

thống.

 Các API  là các dạng thức ngôn ngữ và thông báo định nghĩa 

các cách chương trình tương tác với hệ điều hành, với các thủ tục 

trong những chương trình khác, với các hệ thống truyền thông, hay 

với các trình điều khiển phần cứng.



Lớp Connection

 .NET Data Provider là một phần của mô hình lập trình ADO.NET, 
bao gồm 4 lớp sau:

Connection: lớp kết nối cơ sở dữ liệu.

DataAdapter: lớp chứa dữ liệu.

Command: lớp chứa lệnh.

DataReader: lớp đọc dữ liệu.

 Bạn cần khai báo Connection khi muốn truy cập loại dữ liệu nguồn. 

Có 3 loại kết nối Microsoft cung cấp trong .Net Framework bao gồm 

OdbcConnection, OleDbConnection và SqlConnection.

SqlConnection tối ưu hóa cho quá trình kết nối với CSDL SQL 

Server 7.0 và phiên bản mới hơn. Trong khi Odbc và OleDb được sử 

dụng cho MS Access hay MySQL, …      



Thuộc tính ConnectionString

Thuộc tính ConnectionString chỉ định loại cơ sở dữ liệu cụ thể muốn kết 

nối. Nó chứa các thông tin về kết nối như tính bảo mật, mật mã, tên 

Server, tài khoản đăng nhập, thời gian kết nối

Để khởi tạo biến kết nối ta thực hiện các bước sau:

 sử dụng không gian tên .NET Data Provider:

using System;

using System.Data.SqlClient;

 khởi tạo chuỗi kết nối:

string ConStr = “Server = hutiph”; 

+ “Initial Catalog = sinhvien;” + “User ID = hieu;”

+”Password = 123456;”;

 khai báo và khởi tạo biến kết nối:

SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConStr);

tên Server

tên CSDL

tên usermật mã



Lớp DataAdapter

 Lớp DataAdapter dùng để nhận dữ liệu từ dữ liệu nguồn, sau đó 

chuyển vào DataSet và các lớp quan hệ như DataTable (xem về lớp 

không kết nối ở phần sau). Nó cũng có trách nhiệm cập nhật dữ liệu 

thay đổi vào dữ liệu nguồn.

 Các phát biểu trong SQL được “nhúng” vào C# bằng đối tượng 

Command. Bộ điều hợp sẽ sử dụng đối tượng Command để truy vấn 

và cập nhật dữ liệu. Vì thế để làm việc được với DataAdapter, bạn 

phải chỉ rõ và sử dụng đối tượng Command. 

 DataAdapter chia thành 3 lớp cụ thể: OleDbDataAdapter , 

OdbcDataAdapter, SqlDataAdapter



Khai báo đối tượng SqlDataAdapter

 khai báo câu lệnh SQL truy vấn dữ liệu

string  SQL = “SELECT * FROM sinhvien.dbo.dulieu”;

 Khởi tạo và mở kết nối:

SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConStr);

Conn.Open();

 Khai báo đối tượng DataAdapter:

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(SQL,Conn);



Lớp không kết nối

 Trong khi mục đích chính của những lớp kết nối cho phép truy cập và 

thao tác đến dữ liệu nguồn thì lớp không kết nối cho phép thao tác 

trên đối tượng tạm thời. Một vài lớp không kết nối quan trọng:

Lớp DataSet

Lớp DataTable

Lớp DataView

 DataSet là lớp cục bộ hay còn gọi là bộ nhớ truy cập nhanh cho dữ 

liệu được lấy từ dữ liệu nguồn. Nó chính là phiên bản copy của dữ 

liệu nguồn.

 Điền dữ liệu vào DataSet bằng DataAdapter:

DataSet ds = new DataSet();

da.Fill(ds,”sinhvien”);

khởi tạo 

đối tượng DataSet

tên CSDL



Vài nét về DataGrid

 DataGrid là một giao diện cho phép hiển thị dữ liệu dưới 

dạng bảng. Nó rất thích hợp trong việc kết hợp với CSDL để 

hiển thị dữ liệu. Với tính điều hướng, DataGrid còn cho phép 

hiển thị các bảng CSDL có quan hệ với nhau.

 Khi DataGrid liên kết dữ liệu với DataSet thì mọi thay đổi 

trên DataGrid đều dẫn đến thay đổi nội dung của DataSet.



Sử dụng Toolbox để kết nối CSDL

 C# hỗ trợ kết nối với CSDL bằng công cụ ToolBox, nhờ 

đó bạn không còn phải khởi tạo các biến kết nối. Khi đó 

các thuộc tính kết nối được nhập trực tiếp qua Wizard và 

bạn vẫn có thể thay đổi các thuộc tính kết nối này trong 

code.

 Trong thanh Main Menu, chọn View\Toolbox rồi chọn 

phần Data như sau.



chọn đối tượng

kết nối là

SqlDataAdapter
Wizard hiện ra

khi kéo vào form
Nhấp New Connection

để tạo liên kết mới

dùng câu lệnh 

SQL để tạo

đối tượng Command

đánh câu lệnh 

SELECT

Wizard từ câu lệnh SELECT

tạo ra 4 đối tượng Command cho

phép cập nhật vào dữ liệu nguồn.

Nếu không, bạn phải viết các đối tượng

lệnh theo kiểu tham số !



Chương trình đầu tiên

Hiển thị dữ liệu trong CSDL vào DataGrid

 Các project đầu này không sử dụng công cụ ToolBox để kết 

nối với CSDL. Sau khi đã quen với các khai báo cần thiết, bạn có 

thể sử dụng ToolBox để đơn giản hóa kết nối (đặc biệt là việc 

khai báo các đối tượng Command (!)).

 Vì chủ yếu làm việc với SQL Server 2000 nên ta chọn lớp 

kết nối là SqlDataConnection.

 Bạn kéo DataGrid từ ToolBox vào Form và viết mã vào sự 

kiện nạp Form.



khai báo lớp 

SqlClient

chuỗi chứa thông

mở kết nối
Lớp DataAdapter

truyền dữ liệu nguồn bằng 

câu lệnh SELECT

điền vào DataSet 

hiển thị dữ liệu

vào DataGrid



Kết quả chương trình



Thay đổi dữ liệu nguồn

C# có những cú pháp để thực hiện các câu lệnh SQL trực tiếp lên dữ 

liệu nguồn. Cú pháp đó như sau:

SqlCommand lenh = Conn.CreateCommand();

lenh.CommandText = “Delete from sinhvien.dbo.dulieu where [ho ten] = „ha‟ ”;

lenh.ExcuteNonQuery();

biến kết nối
câu lệnh trong SQL

giả sử xóa sv 

có họ tên là ha

thực hiện lệnh

Một vấn đề nảy sinh là trường hợp thông tin trong câu 

lệnh SQL được người dùng chỉ định thì sao ? Giả sử ta có 

hộp TextBox yêu cầu nhập họ tên SV cần xóa. Lúc này ta 

chèn thông tin đó vào câu lệnh SQL bằng quy ước cộng 

chuỗi ký tự  “+stringadd+”



Thay đổi dữ liệu nguồn

 Ví dụ hộp TextBox có tên là ht thì câu lệnh xóa sinh viên có 
họ tên nhập vào hộp thoại là:

lenh.CommandText = 

“Delete from sinhvien.dbo.dulieu where [ho ten] = „ “+ht.Text+” „ “;

 Bạn có thể thắc mắc là hộp TextBox luôn coi dữ liệu nhập 
vào nó là kiểu string. Trong khi dữ liệu của CSDL đòi hỏi phải 
đúng kiểu. Chẳng hạn như hộp TextBox về số thẻ SV coi số thẻ 
SV nhập vào là string còn CSDL đã mặc định là kiểu int. Thực ra 
thì lúc SQL Server nhận câu lệnh này, nó vẫn nhận kiểu string 
và convert sang kiểu int (nếu dữ liệu nhập vào có thể convert 
được). Do đó dòng Command Text luôn có dạng „ “+string+” „

quy ước 

chèn ký tự



Cập nhật với DataGrid

 Khi dùng DataGrid để hiển thị nội dung trong DataSet thì mọi thay 

đổi trên DataGrid đều làm thay đổi DataSet. Và ta có thể cập nhật 

luôn nội dung đã thay đổi này vào dữ liệu nguồn bằng một câu lệnh 

đơn giản:

da.Update(ds,”sinhvien.dbo.dulieu”);

 Tuy nhiên, điều này phải trả giá. Việc điền dữ liệu vào DataSet 

đơn giản hơn nhiều vì lúc đó SqlDataAdapter chỉ gắn với lệnh truy 

xuất SELECT từ dữ liệu nguồn. Điều ngược lại (ghi từ DataSet vào 

nguồn) có nghĩa là bạn phải khai báo các đối tượng Command chứa 

các lệnh Insert, Update, Delete dưới dạng tham số. Viết đầy đủ nó sẽ 

như sau:



1    // Fig. 19.27: TableDisplay.cs

2    // Displays data from a database table.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // Summary description for TableDisplay.cs.

12   public class TableDisplay : System.Windows.Forms.Form

13   {

14      private System.Data.DataSet dataSet1;

15      private System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter oleDbDataAdapter1;

16      private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;

17      private System.Data.OleDb.OleDbCommand oleDbSelectCommand1;

18      private System.Data.OleDb.OleDbCommand oleDbInsertCommand1;

19      private System.Data.OleDb.OleDbCommand oleDbUpdateCommand1;

20      private System.Data.OleDb.OleDbCommand oleDbDeleteCommand1;

21      private System.Data.OleDb.OleDbConnection oleDbConnection1;

22   

23      private System.ComponentModel.Container components = null;

24   

25 public TableDisplay()

26      {

27         InitializeComponent();

28   

29         // Fill dataSet1 with data

30 oleDbDataAdapter1.Fill( dataSet1, "Authors" );

31   

32         // bind data in Users table in dataSet1 to dataGrid1

33 dataGrid1.SetDataBinding( dataSet1, "Authors" );

34      }

35

sử dụng lớp kết

nối OleDbDataAdapter

khai báo 4 đối

tượng Command

TableDisplay.cs



36   private void InitializeComponent()

37   {

38   this.dataSet1 = new System.Data.DataSet();

39   this.oleDbDataAdapter1 = 

40   new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter();

41   this.dataGrid1 = new System.Windows.Forms.DataGrid();

42   this.oleDbSelectCommand1 = 

43   new System.Data.OleDb.OleDbCommand();

44   this.oleDbInsertCommand1 = 

45   new System.Data.OleDb.OleDbCommand();

46   this.oleDbUpdateCommand1 = 

47   new System.Data.OleDb.OleDbCommand();

48   this.oleDbDeleteCommand1 = 

49   new System.Data.OleDb.OleDbCommand();

50   this.oleDbConnection1 = 

51   new System.Data.OleDb.OleDbConnection();

52   ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

53   (this.dataSet1)).BeginInit();

54   ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

55   (this.dataGrid1)).BeginInit();

56   this.SuspendLayout();

57   // 

58   // dataSet1

59   // 

60   this.dataSet1.DataSetName = "NewDataSet";

61   this.dataSet1.Locale = 

62   new System.Globalization.CultureInfo("en-US");

63   // 

64   // oleDbDataAdapter1

65   // 

66 this.oleDbDataAdapter1.DeleteCommand = 

67   this.oleDbDeleteCommand1;

68 this.oleDbDataAdapter1.InsertCommand = 

69   this.oleDbInsertCommand1;

khởi tạo 4 đối

tượng

gán đối tượng 

vào OleDbAdapter

TableDisplay.cs



70 this.oleDbDataAdapter1.SelectCommand = 

71   this.oleDbSelectCommand1;

72   this.oleDbDataAdapter1.TableMappings.AddRange(

73   new System.Data.Common.DataTableMapping[] {

74   new System.Data.Common.DataTableMapping(

75   "Table", "Authors", 

76   new System.Data.Common.DataColumnMapping[] {

77   new System.Data.Common.DataColumnMapping(

78   "authorID", "authorID"),

79   new System.Data.Common.DataColumnMapping(

80   "firstName", "firstName"),

81   new System.Data.Common.DataColumnMapping(

82   "lastName", "lastName")})});

83 this.oleDbDataAdapter1.UpdateCommand = 

84   this.oleDbUpdateCommand1;

85   // 

86   // dataGrid1

87   // 

88   this.dataGrid1.DataMember = "";

89   this.dataGrid1.HeaderForeColor = 

90   System.Drawing.SystemColors.ControlText;

91   this.dataGrid1.Location = 

92   new System.Drawing.Point(16, 16);

93   this.dataGrid1.Name = "dataGrid1";

94   this.dataGrid1.Size = new System.Drawing.Size(264, 248);

95   this.dataGrid1.TabIndex = 0;

96   // 

97   // oleDbSelectCommand1

98   // 

99   this.oleDbSelectCommand1.CommandText = 

100  "SELECT authorID, firstName, lastName FROM Authors";

101  this.oleDbSelectCommand1.Connection = 

102  this.oleDbConnection1;

TableDisplay.cs



TableDisplay.cs

103  // 

104  // oleDbInsertCommand1

105  // 

106  this.oleDbInsertCommand1.CommandText = 

107  "INSERT INTO Authors(firstName, lastName) VALUES " +

108  "(?, ?)";

109  this.oleDbInsertCommand1.Connection = 

110  this.oleDbConnection1;

111  this.oleDbInsertCommand1.Parameters.Add(

112  new System.Data.OleDb.OleDbParameter("firstName", 

113  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

114  "firstName"));

115  this.oleDbInsertCommand1.Parameters.Add(

116  new System.Data.OleDb.OleDbParameter("lastName", 

117  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

118  "lastName"));

119  // 

120  // oleDbUpdateCommand1

121  // 

122 this.oleDbUpdateCommand1.CommandText = 

123  "UPDATE Authors SET firstName = ?, lastName = ? WHERE" +

124  " (authorID = ?) AND (firstNam" +

125  "e = ? OR ? IS NULL AND firstName IS NULL) AND " +

126  "(lastName = ? OR ? IS NULL AND las" +

127  "tName IS NULL)";

128 this.oleDbUpdateCommand1.Connection = 

129  this.oleDbConnection1;

130  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

131  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

132  "firstName", 

133  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 

134  50, "firstName"));

135  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

136  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

137  "lastName", 

khai báo lệnh 

Insert với tham số

khai báo tham số

của lệnh Insert

khai báo lệnh 

Update với tham số

khai báo tham số

của lệnh Update



138  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

139  "lastName"));

140  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

141  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

142  "Original_authorID", 

143  System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, 

144  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

145  ((System.Byte)(10)), ((System.Byte)(0)), 

146  "authorID", System.Data.DataRowVersion.Original, 

147  null));

148  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

149  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

150  "Original_firstName", 

151  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

152  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

153  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

154  "firstName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

155  null));

156  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

157  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

158  "Original_firstName1", 

159  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

160  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

161  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

162  "firstName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

163  null));

164  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

165  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

166  "Original_lastName", 

167  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

168  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

169  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

170  "lastName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

171  null));

khai báo tham số

của lệnh Update
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172  this.oleDbUpdateCommand1.Parameters.Add(

173  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

174  "Original_lastName1", 

175  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

176  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

177  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

178  "lastName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

179  null));

180  // 

181  // oleDbDeleteCommand1

182  // 

183  this.oleDbDeleteCommand1.CommandText = 

184  "DELETE FROM Authors WHERE (authorID = ?) AND " +

185  "(firstName = ? OR ? IS NULL AND firs" +

186  "tName IS NULL) AND (lastName = ? OR ? IS NULL AND " +

187  "lastName IS NULL)";

188  this.oleDbDeleteCommand1.Connection = 

189  this.oleDbConnection1;

190  this.oleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(

191  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

192  "Original_authorID", 

193  System.Data.OleDb.OleDbType.Integer, 0, 

194  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

195  ((System.Byte)(10)), ((System.Byte)(0)), 

196  "authorID", System.Data.DataRowVersion.Original, 

197  null));

198  this.oleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(

199  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

200  "Original_firstName", 

201  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50,

202  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

203  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

204  "firstName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

205  null));

khai báo lệnh 

Delete với tham số

khai báo các tham số

của lệnh Delete

TableDisplay.cs



206  this.oleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(

207  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

208  "Original_firstName1", 

209  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

210  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

211  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

212  "firstName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

213  null));

214  this.oleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(

215  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

216  "Original_lastName", 

217  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

218  System.Data.ParameterDirection.Input, false,

219  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

220  "lastName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

221  null));

222  this.oleDbDeleteCommand1.Parameters.Add(

223  new System.Data.OleDb.OleDbParameter(

224  "Original_lastName1", 

225  System.Data.OleDb.OleDbType.VarWChar, 50, 

226  System.Data.ParameterDirection.Input, false, 

227  ((System.Byte)(0)), ((System.Byte)(0)), 

228  "lastName", System.Data.DataRowVersion.Original, 

229  null));

230  // 

231  // oleDbConnection1

232  //

khai báo các tham số

của lệnh Delete
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233 this.oleDbConnection1.ConnectionString = 

234  @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";" +

235  @"User ID=Admin;Data Source=C:\Books\2001\csphtp1\" +

236  @"csphtp1_examples\ch19\Books.mdb;Mode=Share " +

237  @"Deny None;Extended Properties="""";Jet OLEDB:" +

238  @"System database="""";Jet OLEDB:Registry " +

239  @"Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" +

240  @"Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database " +

241  @"Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk " +

242  @"Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet " +

243  @"OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:" +

244  @"Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt " +

245  @"Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on " +

246  @"Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica " +

247  @"Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False";

248  // 

249  // TableDisplay

250  // 

251  this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);

252  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 273);

253  this.Controls.AddRange(

254  new System.Windows.Forms.Control[] {

255  this.dataGrid1});

256  this.Name = "TableDisplay";

257  this.Text = "TableDisplay";

258  ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

259  (this.dataSet1)).EndInit();

260  ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

261  (this.dataGrid1)).EndInit();

262  this.ResumeLayout(false);

263  

chuỗi kết nối

với CSDL

TableDisplay.cs



264  }   // end of InitializeComponent

265  

266  [STAThread]

267  static void Main() 

268  {

269  Application.Run( new TableDisplay() );

270  }

271  }

chương trình chính

hiển thị bảng

Kết quả 

chương 

trình
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Dùng công cụ ToolBox

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu bạn dùng công cụ ToolBox thì từ 

câu lệnh SELECT máy sẽ tự tạo các câu lệnh INSERT, UPDATE, 

DELETE với các khai báo tham số tương ứng.

Đồng thời nó còn tạo các khai báo về biến kết nối. Kích chuột phải 

trên SqlDataAdapter1, chọn Generate DataSet để tạo ra một DataSet 

chứa dữ liệu nguồn.



tên DataSet

DataSet mới tạo thành



Chương trình với DataGrid

Lúc này bạn có thể thiết kế một nút Save cho phép ghi lại mọi thay 

đổi trên DataGrid với mã lệnh cực kỳ đơn giản.

Chú ý là nếu cần có thể xem phần Windows Form Designer 

generated code để thay đổi chuỗi kết nối cho phù hợp với yêu cầu.





Kết quả chương trình



Chương 11 .Kiểm soát ngoại lệ  
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11.1  Tổng quan về cơ chế xử lý ngoại lệ

 Xử lý ngoại lệ

 Tạo ra những ứng dụng có thể điều khiển hoặc giải quyết ngoại 

lệ 

 Khiến chương trình trở nên rõ ràng,mạnh và ít lỗi. 

 Từ khoá

 Try

 Bao gồm những mã mà ngoại lệ có thể xảy ra

 Catch

 Giới thiệu những kiểu ngoại lệ mà khối catch có thể xử lý

 Finally 

 Những đoạn mã (không bắt buộc) ở đây sẽ luôn được thực 

hiện

 Xử lý ngoại lệ

 Sử dụng khối Try-Catch này để xử lý ngoại lệ dẫn xuất



• Kiểu Catch

– Phải là một lớp Exception hoặc mở rộng của nó một cách 

trực tiếp hay gián tiếp

• Stack trải

– CLR cố gắng định vị một khối Try trong phương thức được 

gọi

11.1  Tổng quan về cơ chế xử lý ngoại lệ



Ví dụ :Chia cho 0 DivideByZeroException

 Vấn đề

Trong một phép chia,khi mẫu số là 0 sẽ gây tràn số, tạo ra lỗi và nếu 

không được xử lý chương trình có thể dừng ứng dụng hoặc đưa ra 

những ứng dụng không như mong đợi

 •Phương pháp 

 Convert.ToInt32 sẽ tự động dò tìm những khuyết tật phát ra từ số 

nguyên

• Tạo ra một FormatException, tức là đưa ra lỗi về định dạng.

 - CLR sẽ tự động dò tìm phép chia cho số 0, và khi thấy sẽ đưa ra 

DivideByZeroException



1    // DivideByZeroTest.cs

2    

3    using System;

4    using System.Drawing;

5    using System.Collections;

6    using System.ComponentModel;

7    using System.Windows.Forms;

8    using System.Data;

9    

10   public class DivideByZeroTest : System.Windows.Forms.Form

11   {

12   private System.Windows.Forms.Label numeratorLabel;

13   private System.Windows.Forms.TextBox numeratorTextBox;

14   

15   private System.Windows.Forms.Label denominatorLabel;

16   private System.Windows.Forms.TextBox denominatorTextBox;

17   

18   private System.Windows.Forms.Button divideButton;

19   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

20   

25   // Yêu cầu biến thiết kế

26   private System.ComponentModel.Container components = null;

27   

28   // Cấu trúc mặc định

29   public DivideByZeroTest()

30   {

32   InitializeComponent();

33   }

34   

Những hệ thống cơ bản 

của cơ chế xử lý ngoại lệ 

trong C# 

Lớp thể hiện cách xử lý 

ngoại lệ từ phép chia cho 

số 0 trong toán học số 

nguyên và trong định dạng 

số học không chính xác

Đòi hỏi hỗ trợ bằng thiết 

kế dạng cửa sổ 

DivideByZeroTest.cs



36   [STAThread]

37   static void Main() 

38   {

39   Application.Run( new DivideByZeroTest() );

40   } 

41   

42   

43   

44   

45   

46   private void divideButton_Click( 

47   object sender, System.EventArgs e )

48   {

49   outputLabel.Text = "";

50   

51   

52   try

53   {

54   

55   

56   int numerator = Convert.ToInt32( numeratorTextBox.Text );

57   int denominator = 

58   Convert.ToInt32( denominatorTextBox.Text );

59   

60   

61   

62   int result = numerator / denominator;

63   

64   outputLabel.Text = result.ToString();

65   

66   } // Kết thúc try

67   

DivideByZeroTest.cs

Sẽ không thể thực hiện nếu một 

ngoại lệ được đưa ra (không 

được xử lý )

FormatException được đưa ra 

nếu nó không thể chuyển đổi 

tử string sang số nguyên

Điểm nhập vào 

chính cho ứng dụng

Visual Studio.NET 

tạo ra mã

Nhập số nguyên đầu 

vào bởi người sử dụng 

và chia tử số cho mẫu 

số

Truy lục dữ liệu đầu 

vào và gọi kết quả  

phép chia (thương)
Khối Try bao quanh đoạn mã 

có thể tạo ra các ngoại lệ

Convert.ToInt32 tạo 

FormatException nếu 

đối số không phải số 

nguyên

Phép chia tạo ra ngoại lệ 

nếu mẫu số là số 0. Và 

khi đó cần đưa ra thông 

báo 

DivideByZeroException



68   

69   catch ( FormatException )

70   {

71   MessageBox.Show( "You must enter two integers",

72   "Invalid Number Format", 

73   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

74   }

75   

76   

77   catch ( DivideByZeroException divideByZeroException )

78   {

79   MessageBox.Show( divideByZeroException.Message,

80   "Attempted to Divide by Zero",

81   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

82   }

83   

84   } // Kết thúc phương thức divideButton_Click

85   

86   } // Kết thúc lớp DivideByZeroTest

Khối Catch xử lý 

ngoại lệ 

FormatException 

Khối Catch xử lý cho 

ngoại lệ 

DivideByZeroException

Hai khối Catch Hộp thông báo được đưa ra 

để thông báo lỗi khi có

Cách xử lý sử dụng đặc tính  

Message của lớp Exception

DivideByZeroTest.cs



DivideByZeroTest.cs

Program Output

Thông báo được đưa ra 

khi một định dạng không 

đúng được nhập vào ở 

bất cứ field vào nào

Thông báo đưa ra khi 

người sử dụng cố gắng 

chia cho số 0



11.2  Cấu trúc phân cấp ngoại lệ trong .NET

 .Net Framework

 Lớp cơ sở là lớp Exception

 Các lớp dẫn xuất:

 ApplicationException

 Người lập trình sử dụng để tạo ra các kiểu dữ liệu đặc biệt 

cho ứng dụng của mình

 Ít xảy ra trường hợp chương trình ngừng chạy

 SystemException

 CLR có thể sinh ra tại một điểm bất kỳ trong quá trình chạy 

 Ngoại lệ về thời gian chạy 

 Ví dụ: IndexOutOfRangeException



11.3  Finally Block

 Sự thiếu tài nguyên do phân phối bộ nhớ không hợp lý

 Khối Finally 

 Cách lý tưởng để thu hồi và phân bổ tài nguyên đồng thời giảm 

thiểu mã lệnh

 thực hiện ngay lập tức sau khối Catch hoặc khối Try

 bắt buộc phải có mặt nếu không có khối Catch để xử lý ngoại lệ

 Không bắt buộc nếu có nhiều khối catch tồn tại

 Biểu thức loại bỏ ngoại lệ (Throw expression) 

 Một đối tượng ngoại lệ 

 Phải thộc lớp Exception hoặc một trong các lớp dẫn xuất của nó 

 Tuỳ chỉnh kiểu bỏ ngoại lệ từ các phương thức



1    // Fig 11.2: UsingExceptions.cs

2    

3    

4    using System;

5    

6    

7    class UsingExceptions

8    {

9    

10   static void Main( string[] args )

11   {

12   

13   Console.WriteLine( "Calling DoesNotThrowException" );

14   DoesNotThrowException();

15   

16   

17   

18   Console.WriteLine( "\nCalling ThrowExceptionWithCatch" );

19   ThrowExceptionWithCatch();

20   

21   

22   

23   Console.WriteLine( 

24   "\nCalling ThrowExceptionWithoutCatch" );

25   

26   

27   try

28   {

29   ThrowExceptionWithoutCatch();

30   }

31   

Những phương thức tĩnh của 

lớp. Nhờ vậy hàm chính có 

thể dẫn theo một cách trực 

tiếp

Trường hợp 1 : không có 

ngoại lệ nào xảy ra trong 

phương thưc gọi

T/h 2:ngoại lệ xảy ra và được 

nắm bắt trong phương thức

T/h 3: ngoại lệ xảy ra nhưng 

không được nắm giữ do không 

có bộ điều khiển nắm bắt.

Gọi ra ngoại lệ không được 

nắm bắt nhờ khối Try

UsingExceptions.cs



32   

33   

34   catch

35   {

36   Console.WriteLine( "Caught exception from " + 

37   "ThrowExceptionWithoutCatch in Main" );

38   }

39   

40   

41   

42   Console.WriteLine( 

43   "\nCalling ThrowExceptionCatchRethrow" );

44   

45   

46   try

47   {

48   ThrowExceptionCatchRethrow();

49   }

50   

51   

52   

53   catch

54   {

55   Console.WriteLine( "Caught exception from " + 

56   "ThrowExceptionCatchRethrow in Main" );

57   }

58   

59   } // Kết thúc phương thức Main

60   

Đưa ra một phương thức tĩnh 

khác của lớp UsingExceptions

Xử lý ngoại lệ đưa ra mà 

không có bộ điều khiển 

nắm bắt sẵn có

Xử lý ngoại lệ đưa ra nhưng 

không được nắm bắt

T/h 4: ngoại lệ xảy ra và được 

nắm bắt rồi đưa trở lại lời gọi

Khối Catch xử lý ngoại lệ 

được đưa trở lại

Khối Try gọi ra phương thức 

ngoại lệ được đưa trở lại

UsingExceptions.cs



61   // T/h 1: Không ngoại lệ nào được đưa ra.

62   public static void DoesNotThrowException()

63   {

64   // Khối try không đưa ra bất cứ một ngoại lệ nào 

65   try

66   {

67   Console.WriteLine( "In DoesNotThrowException" );

68   }

69   

70   // Khối catch này không thực hiện

71   catch

72   {

73   Console.WriteLine( "This catch never executes" );

74   }

75   

76   // Khối finally xử lý tương ứng ngoại lệ đưa ra

77   finally

78   {

79   Console.WriteLine( 

80   "Finally executed in DoesNotThrowException" );

81   }

82   

83   Console.WriteLine( "End of DoesNotThrowException" );

84   

85   } 

86   

87   // T/h 2: Đưa ra ngoại lệ và nắm bắt nó một cách cục bộ

88   public static void ThrowExceptionWithCatch()

89   {

90   // Khối try đưa ra ngoại lệ

91   try

92   {

93   Console.WriteLine( "In ThrowExceptionWithCatch" );

94   

UsingExceptions.cs

Định nghĩa một phương thức 

DoesNotThrowException( )

Nhập vào khối try, giữ ở 

khối cạtch và thực hiện ở 

khối  finally. Kết kợp ba 

khối try-catch-finally 

Định nghĩa một phương thức 

ThrowExceptionWithCatch( )

Kết thúc phương thức, 

chương trình điều 

khiển quay trở về hàm 

Main



95   throw new Exception( 

96   "Exception in ThrowExceptionWithCatch" );

97   }

98   

99   // nắm giữ đối tượng đưa ra từ khối try

100  catch ( Exception error )

101  {

102  Console.WriteLine( "Message: " + error.Message );

103  }

104  

105  // finally thực thi tương ứng ngoại lệ đưa ra

106  finally

107  {

108  Console.WriteLine( 

109  "Finally executed in ThrowExceptionWithCatch" );

110  }

111  

112  Console.WriteLine( "End of ThrowExceptionWithCatch" );

113  

114  } // Kết thúc phương thức ThrowExceptionWithCatch

115  

116  // T/h 3: Đưa ra ngoại lệ và không nắm bắt nó một cách cục bộ

117  public static void ThrowExceptionWithoutCatch()

118  {

119  // Khối try đưa ra ngoại lệ không được nắm bắt

120  try

121  {

122  Console.WriteLine( "In ThrowExceptionWithoutCatch" );

123  

124  throw new Exception( 

125  "Exception in ThrowExceptionWithoutCatch" );

126  }

127  

Chuỗi ký tự bây giờ trở thành thông 

báo lỗi của đối tượng ngoại lệ

Đưa ra sự trình bày để 

Tạo một đối tượng 

ngoại lệ mới

Sử dụng đặc tính thông báo lỗi của đối 

tượng ngoại lệ để truy cập vào thông báo lỗi

Khối try kết thúc ngay sau 

khi đưa ra một ngoại lệ 

mới

Định nghĩa phương thức 

ThrowExceptionWithoutCatch ( )

UsingExceptions.cs

Không có bộ điều khiển nắm bắt 

nào, vì thế chương trình điều 

khiển đi thẳng tới khối finally 

Khối Try kết thúc sau khi gọi ra 

ngoại lệ, chương trình điều khiển 

tiếp tục với khối catch đầu tiên 

dưới khối try



128  

129  finally

130  {

131  Console.WriteLine( "Finally executed in " +

132  "ThrowExceptionWithoutCatch" );

133  }

134  

135  // Không thể tìm ra mã nên tạo ra lỗi lôgic 

136  Console.WriteLine( "This will never be printed" );

137  

138  } // Kết thúc phương thức ThrowExceptionWithoutCatch

139  

140  // T/h 4: Đưa ra ngoại lệ, nắm bắt nó và đưa trở lại lời gọi

141  public static void ThrowExceptionCatchRethrow()

142  {

143  

144  try

145  { 

146  Console.WriteLine( "In ThrowExceptionCatchRethrow" );

147  

148  throw new Exception( 

149  "Exception in ThrowExceptionCatchRethrow" );

150  }

151  

152  

153  catch ( Exception error )

154  {

155  Console.WriteLine( "Message: " + error.Message );

156  

157  

158  throw error;  

159  

160  // Không đưa ra mã lỗi nên tạo ra lỗi lôgic

161  }

162  

UsingExceptions.cs

Khối Finally được tìm thấy 

nhưng chương trình điều khiển 

quay trở lại hàm main ngay lập 

tức sau đó

Điều khiển chương trình tiếp 

tục từ diễn tả ở khối catch đầu 

tiên mà phù hợp với cùng kiểu 

đó

Ngoại lệ được đưa trở lại phương 

thức gọi để xử lý thêm.

Khối try đưa 

ra ngoại lệ

Nắm bắt mọi ngoại 

lệ, đặt nó trong đối 

tượng  lỗi



163  

164  finally

165  {

166  Console.WriteLine( "Finally executed in " +

167  "ThrowExceptionCatchRethrow" );

168  }

169  

170  // Không đưa ra được mã nên tạo ra lỗi lôgic 

171  Console.WriteLine( "This will never be printed" );

172  

173  } // Kết thúc phương thức ThrowExceptionCatchRethrow

174  

175  } 

Khối Finally được tìm thấy 

nhưng chương trình điều 

khiển quay trở lại đoạn xảy ra 

đầu tiên của khối try

Kết thúc lớp 

UsingExceptions

UsingExceptions.cs



Calling DoesNotThrowException

In DoesNotThrowException

Finally executed in DoesNotThrowException

End of DoesNotThrowException

Calling ThrowExceptionWithCatch

In ThrowExceptionWithCatch

Message: Exception in ThrowExceptionWithCatch

Finally executed in ThrowExceptionWithCatch

End of ThrowExceptionWithCatch

Calling ThrowExceptionWithoutCatch

In ThrowExceptionWithoutCatch

Finally executed in ThrowExceptionWithoutCatch

Caught exception from ThrowExceptionWithoutCatch 

in Main

Calling ThrowExceptionCatchRethrow

In ThrowExceptionCatchRethrow

Message: Exception in ThrowExceptionCatchRethrow

Finally executed in ThrowExceptionCatchRethrow

Caught exception from ThrowExceptionCatchRethrow 

in Main

UsingExceptions.cs



11.4  Các thuộc tính ngoại lệ

 Thuộc tính cho ngoại lệ bắt được

 Message

 chứa những thông báo lỗi kết hợp với một đối tượng ngoại lệ 

 Có thể là thông báo mặc định hoặc tuỳ biến 

 StackTrace

 Chứa một chuỗi thể hiện phương thức gọi stack

 Đưa ra một danh sách liên tiếp những phương thức được xử 

lý không đầy đủ khi ngoại lệ xảy ra 

 Nó chỉ ra một cách chính xác vị trí phát sinh ra lỗi.

 Thuộc tính lỗi trong (InnerException) 

 “quét” các đối tượng gây ngoại lệ trong code

 Sau đó đưa ra kiểu ngoại lệ mới 



Main becomes first method 

on the method call stack

Invoked in try block, becomes 

second on method call stack

1    // Properties.cs

2    // Thể hiện stack trải và đặc tính ngoại lệ

3    

4    using System;

5    

6    

7    

8    class Properties

9    {

10   static void Main( string[] args )

11   {

12   

13   

14   try

15   {

16   Method1();

17   }

18   

19   

20   

21   

22   catch ( Exception exception ) 

23   {

24   Console.WriteLine( 

25   "exception.ToString(): \n{0}\n",

26   exception.ToString() ); 

27   

28   Console.WriteLine( "exception.Message: \n{0}\n",

29   exception.Message );

30   

31   Console.WriteLine( "exception.StackTrace: \n{0}\n",

32   exception.StackTrace );

33   

Khi bộ điều khiển đưa trở lại từ stack 

trải, khối try được thực thi và gửi 

ngoại lệ đến khối catch

Khối Catch sử dụng phương thức  

ToString và các đặc tính Message, 

StackTrace cùng InnerException để tạo 

kết quả ở đầu ra

Lớp thể hiện cách sử dụng các đặc tính 

Message, StackTrace và InnerException

Khối Try gọi Method1, và bất kỳ 

ngoại lệ nào đưa ra cũng được 

nắm bắt

Đưa ra dữ liệu string chứa 

lỗi diễn giải chi tiết ngoại lệ
Trả về chồng phát dấu hiệu lỗi, chỉ ra 

vị trí dòng mã nguồn phát sinh ra lỗi

Properties.cs



34   Console.WriteLine( 

35   "exception.InnerException: \n{0}",

36   exception.InnerException );

37   

38   } // Kết thúc khối Catch

39   

40   } // Kết thúc Main

41   

42   

43   public static void Method1()

44   {

45   Method2();

46   }

47   

48   

49   public static void Method2()

50   {

51   Method3();

52   }

53   

54   

55   public static void Method3()

56   {

57   

58   try

59   {

60   Convert.ToInt32( "Not an integer" );

61   }

62   

Method2 là mở rộng từ phương 

thức gọi stack và sau đó trở lạ gọi 

Method1Khi điều khiển trở lại  method2, 

CLLR kết thúc mà không có 

khối try 

Không phải là dạng số 

nguyên nên cần đưa ra một 

thông báo ngoại lệ

Khối Try sử dụng  

Convert.ToInt32 sẽ trở thành 

phương thức thứ 5 và cũng là 

cuối cùng trong stack

Method3 dẫn bởi Method2 trở thành 

phương thức thứ 4 trong stack

Method2 dẫn bởi  Method1 trở thành 

phương thức thứ 3 trong stack

Ở đây CLLR tìm kiếm một khối try nhưng 

không thành công, nó kết thúc và mở rộng ra 

từ việc gọi stack

Từ việc điều khiển Method1 được 

quay trở lại lời gọi hàm chính Main
Gọi Method2

Gọi Method3

Đưa ra một ngoại lệ chưa 

đựng trong một 

InnerException
Cố gắng chuyển đổi 

chuỗi không phải số 

nguyên sang dạng int

Properties.cs



63   

64   catch ( FormatException error ) 

65   {

66   throw new Exception( 

67   "Exception occurred in Method3", error );

68   }

69   

70   } // Kết thúc Method3

71   

72   } // Kết thúc lớp UsingExceptions

Bộ Catch tạo ra một đối tượng 

ngoại lệ, sau đó đưa ra nó

Nắm bắt ngoại lệ 

FormatException đưa ra bởi 

Convert.ToInt32

Chương trình điều khiển sẽ quay 

trở lại vấn đề dẫn ra Method3, đó 

là Method2

Method3 kết thúc bởi ngoại lệ 

được đưa ra không được nắm bắt 

trong dạng phương thức này

Sau khi khối Catch thực thi, 

ngoại lệ được kết thúc từ phương 

thức gọi stack

Bộ catch tạo ra một đối tượng 

ngoại lệ, sau đó đưa ra nó 

Properties.cs



Properties.cs

exception.ToString():

System.Exception: Exception occurred in Method3 ---> 

System.FormatException: Input string was not in a correct format.

at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, 

NumberFormatInfo info)

at System.Convert.ToInt32(String s)

at Properties.Method3() in     

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 60

--- End of inner exception stack trace ---

at Properties.Method3() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 66

at Properties.Method2() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 51

at Properties.Method1() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 45

at Properties.Main(String[] args) in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 16

Khối đầu tiên của đầu ra là 

chuỗi ngoại lệ miêu tả kết quả 

từ phương thức ToString Tên của lớp ngoại lệ theo bởi giá trị 

thuộc tính  Message

Chuỗi thể hiện đối tượng 

InnerException

Kết quả đưa ra của  

StackTrace cho ngoại lệ 

được đưa ra trong Method3



Properties.csexception.Message:

Exception occurred in Method3

exception.StackTrace:

at Properties.Method3() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 66

at Properties.Method2() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 51

at Properties.Method1() in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 45

at Properties.Main(String[] args) in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 16

exception.InnerException:

System.FormatException: Input string was not in a correct format.

at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, 

NumberFormatInfo info)

at System.Convert.ToInt32(String s)

at Properties.Method3() in  

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_8\

properties\properties.cs:line 60

Mô tả đặc tính Message của ngoại 

lệ đưa ra trong phương thức 

Method3

Đặc tính StackTrace của 

ngoại lệ được đưa ra trong  

Method3

ToString thể hiện đặc tính 

InnerException



11.5  Những lớp ngoại lệ người dùng định nghĩa

 Người sử dụng tự tạo ra một kiểu ngoại lệ mới để sử dụng vào 

những mục đích xử lý riêng của mình.

 Nên dẫn xuất từ lớp ApplicationException

 Nên kết thúc với “Exception”

 Nên định nghĩa 3 constructors 

 Một constructor mặc định

 Một constructor có một tham số là một string 

 Một constructor nhận một tham số string và một tham số là 

ngoại lệ



1    // NegativeNumberException.cs

2    

3    

4    

5    using System;

6    

7    

8    

9    class NegativeNumberException : ApplicationException

10   {

11   

12   public NegativeNumberException()

13   : base( "Illegal operation for a negative number" )

14   {

15   }

16   

17   

18   public NegativeNumberException( string message )

19   : base( message )

20   {

21   }

22   

23   

24   

25   public NegativeNumberException( 

26   string message, Exception inner ) 

27   : base( message, inner )

28   {

29   }

30   

31   } // Kết thúc lớp NegativeNumberException

Lớp NegativeNumberException

dẫn xuất từ ApplicationExceptionDiễn tả constructor mặc định (không đối số)

Tham số string mà constructor 

này nhận 

Tham số chuỗi và tham số 

Exception (ngoại lệ) mà 

constructor này nhận

NegativeNumberException thể hiện những 

ngoại lệ cho bởi hoạt động bất hợp lý trong 

cách thực hiện số âm

constructor mặc định

constructor nhận một tham số là 

chuỗi thông báo lỗi (string)

constructor nhận một chuỗi thông 

báo và một ngoại lệ nằm bên trong 

làm tham số

NegativeNumberException.cs



1    // SquareRootTest.cs

2    

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   

12   public class SquareRootTest : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Label inputLabel;

15   private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;

16   

17   private System.Windows.Forms.Button squareRootButton;

18   

19   private System.Windows.Forms.Label outputLabel;

20   

21   

22   private System.ComponentModel.Container components = null;

23   

24   

25   public SquareRootTest()

26   {

27   

28   InitializeComponent();

29   }

30   

31   //Đoạn Visual Studio .NET tạo ra mã

32   

Đoạn biểu thị lớp ngoại lệ mà người 

lập trình tự định nghĩa

Nhận dữ liệu đầu vào và tính 

toán căn bậc hai của nó

constructor mặc định

SquareRootTest.cs



33   

34   [STAThread]

35   static void Main() 

36   {

37   Application.Run( new SquareRootTest() );

38   } 

39   

40   

41   

42   public double SquareRoot( double operand )

43   {

44   

45   if ( operand < 0 )

46   throw new NegativeNumberException( 

47   "Square root of negative number not permitted" );

48   

49   

50   return Math.Sqrt( operand );

51   

52   } // Kết thúc lớp SquareRoot

53   

54   

55   

56   private void squareRootButton_Click(

57   object sender, System.EventArgs e )

58   {

59   outputLabel.Text = "";

60   

61   

62   try

63   {

64   double result = 

65   SquareRoot( Double.Parse( inputTextBox.Text ) );

66   

SquareRoot đưa ra một ngoại 

lệ NegativeNumberException

Khối Try dẫn từ SqaureRoot

Một ngoại lệ FormatException xảy 

ra nếu giá trị người sử dụng nhập 

vào là một số không hợp kiểu

Điểm nhập vào hàm chính 

cho ứng dụng

Ước tính căn bậc hai của thông số và 

đưa ra ngoại lệ 

NegativeNumberException nếu thông 

số nhập vào là âm

Tính toán căn bậc hai 

nếu không có ngoại lệ

Nhận ở đầu vào, chuyển đổi sang kiểu 

số double và tính toán căn bậc hai

SquareRootTest.cs



67   outputLabel.Text = result.ToString();

68   }

69   

70   

71   catch ( FormatException notInteger )

72   {

73   MessageBox.Show( notInteger.Message,

74   "Invalid Operation", MessageBoxButtons.OK, 

75   MessageBoxIcon.Error );

76   }

77   

78   // Đưa ra hộp thông báo nếu một số âm được nhập vào

79   catch ( NegativeNumberException error )

80   {

81   MessageBox.Show( error.Message, "Invalid Operation",

82   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error );

83   }

84   

85   } // Kết thúc squareRootButton_Click

86   

87   } // Kết thúc lớp SquareRootTest

Khối catch xử lý ngoại lệ tạo 

bởi FormatException

Khối Catch xử lý ngoại 

lệNegativeNumberException

SquareRootTest.cs



SquareRootTest.cs

Đầu ra thể hiện 

một hàm đúng

Khi cố gắng thực 

hiện căn bậc hai 

của một số âm



11.6  Xử lý tràn với toán tử checked và unchecked

 Các tính toán có thể gây tràn số

 Sử dụng ngữ cảnh kiểm tra khi thực hiện những phép toán có thể 

cho ra kết quả gây tràn 

 Người lập trình nên định nghĩa những bộ xử lý ngoại lệ để xử 

lý hiện tượng tràn bộ nhớ 

 Trong .NET, những kiểu dữ liệu thô thường được lưu trữ trong 

cấu trúc có kích cỡ cố định

 Ví dụ như, giá trị lớn nhất kiểu int là 2,147,483,647

 Tràn số có thể khiến chương trình chạy ra kết quả sai

 C# cung cấp những thao tác "checked" và "unchecked" để chỉ rõ 

tính hợp lệ của các tính toán số nguyên.



Với phép chuyển đổi thường là ép kiểu từ dạng có giá trị lớn về nhỏ hơn

Các phép tính hoặc 

chuyển đổi 

Checked unchecked

Đưa ra thông báo OverflowException

xảy ra trong quá trình thực hiện

Kết quả tràn được cắt xén        gây mất 

dữ liệu làm sai kết quả và ứng dụng

Có tràn Có tràn

Không tràn

Xử lý bình thường



1    // Overflow.cs

2    // Chương trình thể hiện operator checked và unchecked

3    

4    using System;

5    

6    

7    class Overflow

8    {

9    static void Main( string[] args )

10   {

11   int number1 = Int32.MaxValue;  // 2,147,483,647

12   int number2 = Int32.MaxValue;  // 2,147,483,647

13   int sum = 0;

14   

15   Console.WriteLine( 

16   "number1: {0}\nnumber2: {1}", number1, number2 );

17   

18   

19   try

20   {

21   Console.WriteLine( 

22   "\nSum integers in checked context:" );

23   

24   sum = checked( number1 + number2 );

25   }

26   

27   

28   catch ( OverflowException overflowException )

29   {

30   Console.WriteLine( overflowException.ToString() );

31   }

32   

33   Console.WriteLine( 

34   "\nsum after checked operation: {0}", sum );

35   

Khởi đầu tạo các biến rồi gán giá 

trị lớn nhất của kiểu số nguyên int

Sum đưa number1 và 

number2 vào trong ngữ 

cảnh checked t

Cả Number1 và Number2 cùng là 

nguyên nhân gây ra tràn, gây ngoại lệ 

overflowException

Khối catch xử lý kiểm tra và 

đưa ra thông báo 

overflowException

dưới dạng chuỗi

Lớp Overflow

Khối try gọi ra đoạn mã tính 

tổng là mã có thể gây tràn

Overflow.cs



36   Console.WriteLine( 

37   "\nSum integers in unchecked context:" );

38   

39   sum = unchecked( number1 + number2 );

40   

41   Console.WriteLine( 

42   "sum after unchecked operation: {0}", sum );

43   

44   } // Kết thúc hàm Main

45   

46   } // Kết thúc lớp Overflow

Đưa number1 và number2 vào 

trong ngữ cảnh unchecked

(không kiểm tra )

Overflow.cs



Kết quả chương trình

number1: 2147483647

number2: 2147483647

Sum integers in checked context:

System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow.

at Overflow.Overflow.Main(String[] args) in 

f:\books\2001\csphtp1\csphtp1_examples\ch11\fig11_09\

overflow\overflow.cs:line 24

sum after checked operation: 0

Sum integers in unchecked context:

sum after unchecked operation: -2

Trường hợp thứ hai : 

tổng không được kiểm 

tra tính tràn, kết quả bị 

cắt xen và đưa ra một 

kết quả sai

Giá trị hai biến số 

number1 và number2 

được gán
Tổng cho ra một kết quả tràn nên 

có một thông báo tràn được đưa 

ra kèm theo vị trí của nó.

Overflow.cs



Chương 12 – Đa tiến trình - Multithreading

 Outline

12.1  Giới thiệu

12.2  Các trạng thái của một tiến trình

12.3  Các mức ưu tiên của tiến trình 

12.4  Đồng bộ tiến trình và lớp điều khiển

12.5  Tạo/ dùng tiến trình không đồng bộ hoá

12.6  Tạo/dùng tiến trình có đồng bộ hoá

12.7             Các thao tác với các tiến trình. Ví dụ 



12.1  Giới thiệu

 Hầu hết các ngôn ngữ lập trình chỉ cho phép chạy một câu lệnh một 

lúc 

 Việc chạy câu lệnh truyền thống cũng đồng thời được thực hiện 

dùng hệ điều hành gốc 

 .NET Framework Class Library hỗ trợ cơ chế đa tiến trình 

 Đa tiến trình (Multithreading) : chạy đồng thời các tiến trình 

 Tiến trình (thread ): một phần của chương trình có thể chạy được



12.2  Các trạng thái của một tiến trình

 Một tiến trình có thể có nhiều trạng thái khác nhau trong chu kỳ sống 

của nó (từ lúc được tạo ra cho đến khi kết thúc và bị phá huỷ ) . 

 Unstarted (chưa bắt đầu)

 Khi một tiến trình bắt đầu chu kỳ sống

 Tồn tại cho tới khi phương thức Start được gọi

 Started (bắt đầu):

 Tồn tại ở trạng thái này cho tới khi bộ xử lý bắt đầu chạy nó 



12.2  Các trạng thái của một tiến trình

 Running (đang chạy ):

 Tiến trình nào có mức ưu tiên cao nhất thì được chạy trước 

 Bắt đầu chạy khi bộ xử lý được cấp phát cho tiến trình 

 ThreadStart là uỷ quyền đặc biệt cho các hoạt động của 

tiến trình 

 Stopped (ngừng):

 Khi kết thúc uỷ quyền

 Nếu chương trình gọi phương thức Abortcủa Thread

 Blocked :

 Blocked  khi có yêu cầu vào/ra 

 Kết thúc blocked khi hệ điều hành đã hoàn thành quá trình 

vào/ra 



 WaitSleepJoin:

 Có 3 cách rơi vào trạng thái này:

 Tiến trình gọi phương thức Wait của  Monitor vì nó bắt 

gặp code mà nó chưa thể thực hiện

 Kết thúc trạng thái khi một tiến trình khác gọi Pulse

 Gọi phương thức Sleep để tạm dừng trong một khoảng 

thời gian nhất định 

 Hai tiến trình được hợp nhất nếu một không thể thực hiện 

cho tới khi tiến trình kia kết thúc 

 Các tiến trình chờ hay tạm dừng có thể thoát khỏi các trạng 
thái này nếu gọi phương thức  Interrupt

 Suspended (treo):

 Trạng thái này xảy ra khi gọi phương thức Suspend

 Trở về trạng thái Started khi gọi phương thức Resume

12.2  Các trạng thái của một tiến trình



Vòng đời của một tiến trình

WaitSleepJoin Suspended Stopped Blocked

Unstarted

Started

Running

dispatch 

(assign a 

processor)

Start

Resume

quantum 

expiration

12.2  Các trạng thái của một tiến trình



12.3  Các mức ưu tiên của tiến trình

 Tất cả các tiến trình đều có mức độ ưu tiên riêng :

 Các mức: Lowest, BelowNormal, Normal, AboveNormal, và 

Highest

 Tất cả các tiến trình có mức ưu tiên mặc định là Normal (bình 

thường)

 Dùng thuộc tính Priority để điều chỉnh mức độ ưu tiên của các 

tiến trình

 Timeslicing(thời gian cắt ) :

 Mỗi tiến trình đều có một khoảng thời gian ngắn được chạy trước 

khi bộ xử lý được chuyển cho tiến trình khác 

 Không có nó,các tiến trình sẽ được chạy xong hết trước khi một 

tiến trình khác bắt đầu 



 Thread Scheduler (lập lịch trình cho các tiến trình) :

 Giữ cho các tiến trình có mức độ ưu tiên cao nhất luôn được 

chạy 

 Nếu nhiều tiến trình có cùng mức ưu tiên : chạy lần lượt theo 

vòng tròn 

 Đôi khi dẫn đến sự thiếu trầm trọng:

 Những tiến trình có độ ưu tiên thấp bị trì hoãn việc chạy 

12.3  Các mức ưu tiên của tiến trình



Lịch trình theo mức độ ưu tiên của các tiến trình

Priority Highest

Priority AboveNormal

Priority Normal

Priority BelowNormal

Priority Lowest

A B

C

D E F

G

Tiến trình đã sẵn sàng

12.3  Các mức ưu tiên của tiến trình



12.4  Đồng bộ tiến trình và lớp điều khiển

 Các kết quả sai có thể xảy ra nếu hai tiến trình cố gắng cùng cập nhật 

một phần dữ liệu trong cùng thời điểm

 Thread Synchronization (đồng bộ tiến trình):

 Khi một tiến trình đang thao tác với dữ liệu thì các tiến trình khác 

phải chờ 

 Monitors :

 Lớp Monitor dùng để đồng bộ hoá

 Khoá các đối tượng:chỉ một tiến trình được truy cập nó trong một 

thời điểm 

 phương thức Enter dùng để khoá đối tượng 

 Đối tượng có SyncBlock nhờ đó theo dõi được trạng thái khoá



 Các tiến trình cố truy cập vào đối tượng bị khoá sẽ rơi vào trạng 

thái blocked

 Khi một tiến trình đã làm việc xong với một đối tượng nó dùng 

phương thức  Exit để ngừng khoá đối tượng đó 

 Từ khoá lock cũng có thể được dùng để khoá đối tượng 

 Nếu tiến trình không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trên đối tượng:

 Gọi phương thức Wait với tham số là chính đối tượng đó

 Điều này giải phóng khoá và gửi đối tượng đến trạng thái 

WaitSleepJoin 

 Khi phương thức Pulse được gọi với một tham số là đối 

tượng,tiến trình được giải phóng khỏi trạng thái WaitSleepJoin

12.4  Đồng bộ tiến trình và lớp điều khiển



12.4  Đồng bộ tiến trình và lớp điều khiển

Đồng bộ truy cập dùng Mutex

 Lớp Mutex :một tiến trình chỉ có thể truy cập đến đối tượng nào 

đó nếu nó có được Mutex ( mutually exclusive ) của đối tượng đó . 

Một tiến trình cũng có thể nhả Mutex nếu nó không cần truy cập đối 

tượng nữa . Không giống như Monitor , ta phải khởi tạo một Mutex 

trước khi sử dụng nó.

 Có 3 cách khởi tạo một Mutex

 Mutex() : tiến trình hiện tại sẽ nắm giữ Mutex 

 Mutex(bool owner ) : Nếu owner là true thì tiến trình hiện tại sẽ nắm 

giữa Mutex và ngược lại 



Đồng bộ truy cập dùng Mutex

 Mutex ( bool , string name ) : Giống như cách khởi tạo thứ hai nhưng 

có thể cung cấp tên cho Mutex 

 Sau khi một Mutex đã được tạo ra , một tiến trình muốn có Mutex 

cần phải gọi method WaitOne() . Method này sẽ dừng tiến trình đến 

khi nó nhận được Mutex ( thuộc dạng bocking ) . 

 Để nhả Mutex ta dùng method ReleaseMutex()



12.5  Tạo/ dùng tiến trình không đồng bộ hoá

 Produce Tạo một tiến trình và đặt nó trong bộ nhớ đệm 

 Consumer đọc dữ liệu từ bộ nhớ đệm đó

 Producer và consumer nên liên lạc để cho phép dữ liệu hợp lệ được 

đọc 

 Lỗi logic xảy ra nếu các tiến trình không được đồng bộ 

 Producer có thể ghi đè dữ liệu trước khi consumer đọc nó 

 Consumer đọc sai dữ liệu hoặc đọc một dữ liệu hai lần 



12.6  Tạo/dùng tiến trình có đồng bộ hoá

 Việc đồng bộ hoá đảm bảo đạt được kết quả đúng :

 Producer chỉ tạo kết quả sau khi consumer đã đọc kết quả trước 

đó 

 Consumer chỉ đọc khi producer ghi giá trị mới



Tạo ra một tiến trình mới và gắn một tác vụ cụ thể cho nó:2 cách

 Cách thứ nhất là dùng lớp Thread . Phương thức khởi dựng của nó 

dùng để tạo ra một tiến trình mới :

Thread myThread =new Thread ( ThreadStart ts ) ;

 Trong đó ts là một đối tượng thuộc delegate ThreadStart sẽ được 

thread thực hiện khi nó bắt đầu ( start ) . ThreadStart là một delegate 

không trả về giá trị và không chứa tham số 

 Sau khi tạo ra một thread mới ta có thể cho nó chạy bằng method 

Start :   myThread.Start();

 Trong trường hợp này, hệ điều hành phải tiêu tốn nhiều tài nguyên 

nên ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện chương trình 

12.7 Các thao tác với các tiến trình



12.7 Các thao tác với các tiến trình

 Có một cách khác để tạo ra tiến trình là dùng lớp ThreadPool . Khi 

dùng cách này , thay vì phải tạo ra một tiến trình mới từ đầu , ta chỉ 

việc sử dụng các tiến trình  có sắn mà hệ điều hành tạo ra và chỉ đợi 

gán cho nó một tác vụ nào đó cần thực thi . Tuy nhiên ,ThreadPool bị 

giới hạn tới 25 tiến trình  . Tất cả các method trong lớp ThreadPool 

đều là static 

 Để tạo tiến trình  từ ThreadPool ,ta sử dụng static method  

QueueUserWorkItem của lớp TheadPool 

ThreadPool.QueueUserWorkItem (new WaitCallBack ( aFunction )) ;



12.7 Các thao tác với các tiến trình.

 Không giống như Thead , tiến trình tạo ra bởi TheadPool tự động thực hiện 

khi nó được tạo ra và sẽ không có một method kiểu Start cho TheadPool 

 Để lấy về tiến trình hiện tại (tiến trình đang running ) dùng thuộc tính tĩnh 

của lớp Thead có tên là CurrentThread : Thead.CurrentThread; 

 Để dừng tiến trình hiện tại : trong một khoảng thời gian nhất định , sử 

dụng static method của lớp Thread .Sleep ( khoảng thời gian ) . Chẳng hạn 

Thread.Sleep(1000) sẽ dừng tiến trình hiện tại trong 1 giây .

 Để treo một tiến trình : ( không nhất thiết phải là current thread ) ta dùng 

method Suspend của lớp Thread . Chẳng hạn : myThread.Suspend () . Một 

khi thread bị treo , nó có thể bị “ đánh thức “ bởi một thread khác bằng 

method Resume : myThread.Resume ();



 Để hủy một tiến trình , ta dùng method Abort của lớp Thread . Khi 

đó một ngoại lệ ThreadAbortException sẽ được ném ra và ta phải bắt 

lấy ngoại lệ này để có thể huỷ thread một cách an toàn . 

 Với tiến trình  tạo ra từ ThreadPool thì không có cách nào huỷ nó khi 

đã triệu gọi method QueueUserWorkItem . Tiến trình sẽ tự huỷ khi 

chương trình kết thúc

12.7 Các thao tác với các tiến trình.



Ví dụ : Cuộc đua của hai chú thỏ

 Trong ví dụ này , ta sẽ ứng dụng Thread vào việc tạo chuyển động 

của hai con thỏ một cách độc lập nhau . 

 Sự chuyển động của thỏ được tạo ra trên cơ sở một PictureBox kết 

hợp với kĩ thuật thay đổi liên tiếp các khung hình trong một thời gian 

ngắn . Các khung hình là các bức ảnh được xử lý ghép ảnh sao cho 

ta có cảm giác như các chú thỏ đang chuyển động trên một đồng cỏ 

thực sự .

 Trong ví dụ này , ta sẽ thực hiện tạo luồng bằng cả hai phương 

pháp: dùng lớp Thread và lớp ThreadPool . 

 Nếu dùng lớp Thread : ta có thể tuỳ ý Suspend , Resume , Arbort 

một tiến trình mà không ảnh hưởng đến các tiến trình khác 



 Nếu dùng ThreadPool : sau khi ta đã gọi phương thức 

ThreadPool.QueueUserWorkItem để gắn công việc mà tiến trình sẽ 

thực hiện với một method nào đó thì ta không thể Suspend , Stop nó 

nữa ngoài cách kết thúc chương trình 

 Ngoài ra , ví dụ cũng cho phép thay đổi mức ưu tiên của các tiến 

trình. Tuy nhiên , để thấy được ảnh hưởng của mức độ ưu tiên lên 

các tiến trình thì cần phải thay đổi cả vận tốc chuyển động của các 

chú thỏ .

Ví dụ : Cuộc đua của hai chú thỏ



using System ;

using System.Windows.Forms;

using System.Threading;
namespace ExamThread
{

// Phần mã do IDE tự sinh ra 
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{

private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
private System.Windows.Forms.PictureBox ptbRabbit1;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
private System.Windows.Forms.PictureBox ptbRabbit2;
private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar1; // Thay đổi vận tốc
private System.Windows.Forms.TrackBar trackBar2; // Thay đổi vận tốc
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Label label2;
private System.ComponentModel.Container components = null;
private int delay1; // Trễ của thread 1
private int delay2; // Trễ của thread 2
private int counter1=1; // Biến đếm file ảnh sẽ được chiếu trên pictureBox1
private int counter2=17; // Biến đếm file ảnh sẽ được chiếu trên pictureBox1
private ThreadPriority[] // Mảng các mức ưu tiên của tiến trình
priority={ThreadPriority.Lowest,ThreadPriority.BelowNormal,
ThreadPriority.Normal,ThreadPriority.AboveNormal,ThreadPriority.Highest};
private Thread rabbit1; // tiến trình của thỏ 1
private Thread rabbit2; // tiến trình của thỏ 2
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// Các thành phần trên Form 
private System.Windows.Forms.Button btnRabbit1;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox3;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox4;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit15;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit14;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit13;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit12;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit11;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit25;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit24;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit23;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbitI2;
private System.Windows.Forms.StatusBarPanel statusBarPanel1;
private System.Windows.Forms.StatusBarPanel statusBarPanel2;
private System.Windows.Forms.StatusBar stbar;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox5;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox6;
private System.Windows.Forms.RadioButton threadStyle11;
private System.Windows.Forms.RadioButton threadStyle12;
private System.Windows.Forms.RadioButton threadStyle22;
private System.Windows.Forms.RadioButton threadStyle21;
private System.Windows.Forms.RadioButton rabbit21;
private System.Windows.Forms.Button btnRabbit2;
private System.Windows.Forms.Button btnStart1;
private System.Windows.Forms.Button btnStart2;
private WaitCallback myCB; // Delegate WaitCallBack dùng trong ThreadPool
// Delegate này chính là method ta cần thực hiện khi tiến trình ThreadPool chạy
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public Form1()
{

InitializeComponent();
}
// Bỏ qua phần mã InitializeComponent 
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{

delay1=delay2=150; // Tạo độ trễ ban đầu cho hai Thread
btnRabbit1.Click+=new EventHandler(MouseClickEventHandler);
btnRabbit2.Click+=new EventHandler(MouseClickEventHandler);
// Nút btnRabbit1 và btnRabbit2 là hai nút cho phép Suspend , Resume
rabbit1.Priority=ThreadPriority.Normal; // Mức ưu tiên ban đầu
rabbit2.Priority=ThreadPriority.Normal; // Mức ưu tiên ban đầu
trackBar1.Scroll+=new EventHandler(SpeedChange);
trackBar2.Scroll+=new EventHandler(SpeedChange);
// SpeedChange là EventHandler của sự kiện Scrool của thanh TrackBar
rabbit13.Checked=true;
rabbit23.Checked=true;
//
trackBar1.Value=150;
trackBar2.Value=150;

foreach(object child in groupBox3.Controls)
{

(child as RadioButton).Click+=new 
EventHandler(RadioButtonClick);

}
// groupBox3 chứa các tuỳ chọn về mức ưu tiên của Thread 1
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foreach(object child in groupBox4.Controls) // groupBox4 chứa các mức ưu tiên của Thread2
{

(child as RadioButton).Click+=new EventHandler(RadioButtonClick);
}
//
foreach(object child in groupBox5.Controls)
{

(child as RadioButton).CheckedChanged+=new EventHandler(ThreadTypeChange);
}
// groupBox5 chứa các tuỳ chọn kiểu tạo tiến trình  - Thread hay ThreadPool 
foreach(object child in groupBox6.Controls)
{

(child as RadioButton).Click+=new EventHandler(ThreadTypeChange);
}
// groupBox5 chứa các tuỳ chọn kiểu tạo tiến trình - Thread hay ThreadPool

}
private void CallBack1() // CallBack tạo chuyển động của thỏ 1
{

while(true)
{

string path="..\\Image\\back"+counter1.ToString()+".bmp";
Bitmap bm=new Bitmap(path); // Nạp ảnh
ptbRabbit1.Image=bm; // Thay đổi ảnh
counter1++;
if (counter1>16)

counter1=1;
try
{

stbar.Panels[1].Text="Rabbit 1 - "+rabbit1.ThreadState.ToString()+" : 
Rabbit 2 - "+rabbit2.ThreadState.ToString();

}
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catch(Exception e)
{}
Thread.Sleep(delay1); // Tạo trễ 
}

}
private void CallBack2() // CallBack tạo sự chuyển động của thỏ 2
{

while(true)
{

string path="..\\Image\\back"+counter2.ToString()+".bmp";
Bitmap bm=new Bitmap(path); // Gọi ảnh
ptbRabbit2.Image=bm; // Thay đổi ảnh
counter2++; // Tăng biến đếm 
if (counter2>32)

counter2=17;
try
{

stbar.Panels[1].Text="Rabbit 1- "+rabbit1.ThreadState.ToString()+" : 
Rabbit 2 - "+rabbit2.ThreadState.ToString();

}
catch(Exception e)
{}
Thread.Sleep(delay2); // Tạo trễ 
}

}
private void CallBack3(object ob) // CallBack cung cấp cho ThreadPool 
{

int id=(int)ob; // ob sẽ chỉ là 1 hoặc 2 để chỉ thỏ 1 hoặc 2 . Tuỳ theo giá trị này mà
while(true)      // ta sẽ có xử lý tương ứng để khỏi phải viết CallBack4 cho thỏ 2
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{
string path="..\\Image\\back"+(id==1?counter1.ToString():counter2.ToString())+".bmp";
Bitmap bm=new Bitmap(path); // Nạp ảnh từ file dạng backx.bmp ( x=1,2..32 )
if (id==1) ptbRabbit1.Image=bm;
else ptbRabbit2.Image=bm;
if (id==1)
{

counter1++;
if (counter1>17) counter1=1;

}
else 
{

counter2++;
if (counter2>32) counter2=17;

}
try
{

stbar.Panels[1].Text="Rabbit 1 - "+rabbit1.ThreadState.ToString()+" : Rabbit 2 -
"+rabbit2.ThreadState.ToString();

}
catch(Exception e) 
{}
Thread.Sleep(id==1?delay1:delay2);
}

}
private void MouseClickEventHandler(object sender,EventArgs e) // Xử lý các nút btnRabbit1
{ // và btnRabbit2 bị click

Button bt=(Button)sender; // Lấy về button 
Thread tr=null;
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if (bt.Name=="btnRabbit1") 
tr=rabbit1; // Nếu là nút btnRabbit1 thì gán biến tr cho tiến trình của thỏ 1 ( rabbit 1)
else if (bt.Name=="btnRabbit2")
tr=rabbit2;
if(bt.Text=="Suspend")
{

bt.Text="Resume";
tr.Suspend();

}
else if (bt.Text=="Resume")
{

bt.Text="Suspend";
tr.Resume();

}
}

private void SpeedChange(object sender, System.EventArgs e) // Xử lý việc thay đổi giá trị 
{ // của các TrackBar

TrackBar tb=(TrackBar)sender;
switch(tb.Name)
{

case "trackBar1":
{

delay1=trackBar1.Value;
break;

}
case "trackBar2":
{

delay2=trackBar2.Value;
break;
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}
}

}
private void RadioButtonClick(object sender,EventArgs e) // Xử lý việc chọn mức ưu tiên của 
{ // cả hai tiến trình

RadioButton rbt=(RadioButton)sender;
int pos=int.Parse(rbt.Name.Substring(rbt.Name.Length-1,1));
// Chú ý cách đặt tên cho các RadioButton có dạng rabbit11, rabbit 12, rabbit21...
// Do đó chỉ cần tách lấy số cuối cùng của tên là có thể biết RadioButton đó
// Tương ứng với mức ưu tiên nào dựa vào mảng mức ưu tiên đã khai báo ở đầu 
// Kĩ thuật này sẽ giảm công sức viết mã
if (rbt.Parent==this.groupBox3)
{

if (rbt.Checked)
rabbit1.Priority=priority[pos-1];
if (rbt.Name=="rabbit15")

rabbit25.Enabled=false;
else

rabbit25.Enabled=true;
}
else if (rbt.Parent==this.groupBox4)
{

if (rbt.Checked)
rabbit2.Priority=priority[pos-1];
if (rbt.Name=="rabbit25")

rabbit15.Enabled=false; // Ngăn không cho 2 tiến trình
else // cùng có mức Highest để khỏi treo máy

rabbit15.Enabled=true;
}

}
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private void ThreadTypeChange(object sender,EventArgs e) 
// Xử lý việc thay đổi cách tạo tiến trình

{
RadioButton bt=(RadioButton)sender;
Thread tr=null;
Button start=null;
Button rabbit=null;
start=bt.Parent==groupBox5?btnStart1:btnStart2;
rabbit=bt.Parent==groupBox5?btnRabbit1:btnRabbit2;
tr=bt.Parent==groupBox5?rabbit1:rabbit2;
if(bt.Checked )
{

if (bt.Name.Substring(bt.Name.Length-1,1)=="1")
{

if (!tr.IsAlive) // Arborted
{

if (tr==rabbit1)
tr=new Thread(new ThreadStart(CallBack1));
else
tr=new Thread(new ThreadStart(CallBack2));

}
else 
{

start.Enabled=false;
rabbit.Enabled=true;

}
}
else 
{
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rabbit.Enabled=false;
start.Enabled=true;
myCB=new WaitCallback(CallBack3);

}
}

}
private void ButtonStartClick(object sender, System.EventArgs e) // Xử lý nút bắt đầu tiến trình
{

Button bt=(Button)sender;
Thread tr=bt==btnStart1?rabbit1:rabbit2;
RadioButton rbt1=bt==btnStart1?threadStyle11:threadStyle21;
RadioButton rbt2=bt==btnStart1?threadStyle12:threadStyle22;
if (rbt1.Checked)
{

if (tr.ThreadState==System.Threading.ThreadState.Unstarted)
{

tr.Start();
bt.Enabled=!bt.Enabled;
Button btnRabbit=bt==btnStart1?btnRabbit1:btnRabbit2;
btnRabbit.Enabled=true;

}
}
if (rbt2.Checked)
{

try
{

tr.Abort();
}
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catch(Exception ex)
{}
finally
{

ThreadPool.QueueUserWorkItem(myCB,bt==btnStart1?1:2);
rbt1.Enabled=false; // Cấm các nút Suspend , Resume và Start
rbt2.Enabled=false; // Điều này là do , khi ThreadPool chạy thì nó không thể bị
bt.Enabled=false;    // Suspend hay Arbort được , vì vậy cấm các nút này để khỏi 

// Phải xử lý nếu người dùng nhấn vào đó 
}

}
}

private void Form1_Closed(object sender, System.EventArgs e)
{

try
{

rabbit1.Abort(); // Huỷ tiến trình 1
rabbit2.Abort(); // Huỷ tiến trình 2

}
catch(ThreadAbortException ex2)
{}
finally
{

Process.GetCurrentProcess().Kill(); // Kết thúc chương trình
// Điều này nên có để ngăn chặn việc gặp lỗi trong quá trình 

} // huỷ tiến trình mà chương trình vẫn chưa kết thúc hoàn toàn

}
}  // Kết thúc lớp

} // Kết thúc namespace
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Giao diện ban đầu 
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tiến trình 1 đang chạy , tiến trình 2 bị treo
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Tạo tiến trình bằng 

ThreadPool

Status bar chỉ ra hai tiến trình tạo 

ban đầu đã bị huỷ 
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Chương 13 – Đồ họa và  Media

 Outline

13.1  Giới thiệu

13.2  Điều khiển màu (Color Control)

13.4  Điều khiển Font 

13.5  Đường thẳng, hình chữ nhật, Ovals 

13.6  Vẽ cung tròn

13.7  Đa giác 

13.8  Các tính năng đồ họa khác

13.9  Multimedia

13.10  Nạp, hiển thị và xác định kích thước ảnh

13.11  Chuỗi ảnh động

13.12  Windows Media Player



13.1  Giới thiệu

 Graphical Device Interface (giao diện thiết bị đồ hoạ)

 Vector đồ hoạ hai chiều

 Khả năng vẽ

 Đối tượng Pen hay Brush 

 Cấu trúc Color

 Định vị trong hệ toạ độ x,y 



Các lớp và cấu trúc trong namespace System.Drawing 

structure

class

keySystem.Drawing

Font

FontFamily

Graphics

Icon

Pen

Region

SolidBrush

TextureBrush

Image

Brush

HatchBrush

LinearGradientBrush

PathGradientBrush

SolidBrush

TextureBrush

Color

Point

Rectangle

Size
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GDI+ hệ trục toạ độ. coordinate system. Đơn vị đo là pixels.

x-axis

y-axis

(0, 0)
+x

+y

(x, y)
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 Ngữ cảnh đồ hoạ - Graphics context

 Bề mặt vẽ

 Đối tượng đồ hoạ -Graphics object  

 Điều khiển cách thông tin được vẽ

 Điều khiển sự kiện Virtual OnPaint 

 Phương thức Invalidate

 Refresh và vẽ lại  
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13.2  Điều khiển màu (Color Control)

 Nhằm làm nổi bật chương trình xuất hiện 

 Cấu trúc màu

 Hệ màu ARGB: dùng các màu cơ bản là 

Alpha,Red,Green,Blue

 Khoảng giá trị từ 0 đến 255 để thể hiện độ đậm nhạt

 thao

Mµu  Gi¸ trÞ RGB  Mµu) Gi¸ trÞ RGB  

Orange 255, 200, 0 White                 255, 255, 255 

Pink 255, 175, 175 Gray                  128, 128, 128 

Cyan    0, 255, 255 DarkGray              64, 64, 64 

Magenta   255, 0, 255 Red                   255, 0, 0 

Yellow   255, 255, 0 Green                 0, 255, 0 

Black   0, 0, 0 Blue                 0, 0, 255 

 



Phương thức  và  

thuộc  tính c ấu trúc  

Color  

Mô tả  

Phương thức chung  

static FromArgb Tạo một màu dựa trên nền tảng giá trị các màu red, green và blue biểu 

diễn dưới dạng số nguyên từ 0 tới 255.Các bản chồng chập cho phép định 

nghĩa sẵn các giá trị của màu  alpha, red, green và blue. 

static FromName Tạo một màu từ một tên,truyền như string. 

Thuộc tính chung  

A byte giữa 0 và 255, đại diện cho các thành phần alpha . 

R byte giữa 0 và 255, đại diện cho các thành phần  red . 

G byte giữa 0 và 255, đại diện cho các thành phần green . 

B byte giữa 0 và 255, đại diện cho các thành phần blue . 

 Các  thành viên c ấu trúc  Color . 

 

13.2  Điều khiển màu (Color Control)



13.2  Điều khiển màu (Color Control)

Lớp  Mô tả  

HatchBrush Dùng một chổi vuông để điền vào một vùng với một 

hình dáng nhất định.Hình dạng này được xác định 

bởi một thành viên của danh sách HatchStyle, 

một màu chính (dùng để vẽ hình) và một màu nền. 
LinearGradientBrus

h 
Điền một vùng bằng cách pha trộn từ từ một màu 

vào một màu khác.Độ dốc tuyến tính được định 

nghĩa dọc theo một đường thẳng.Chúng có thể được 

xác định bằng hai màu,góc dốc và chiều rộng của 

hình chữ nhật hay hai điểm. 
SolidBrush Điền một màu vào một vùng. Xác định đối tượng 

Color .  
TextureBrush Điền vào một vùng bằng cách lặp lại một Image 

xác định kéo dài suốt bề mặt . 
Các lớp kế  thừa  từ lớp  Brush. 

 



1    // ShowColors.cs

2    // Using different colors in C#.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // allows users to change colors using the name of 

12   // the color or argb values

13   class ShowColors : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.ComponentModel.Container components = null;

16   

17   // color for back rectangle

18   private Color behindColor = Color.Wheat;

19   private System.Windows.Forms.GroupBox nameGroup;

20   private System.Windows.Forms.GroupBox colorValueGroup;

21   private System.Windows.Forms.TextBox colorNameTextBox;

22   private System.Windows.Forms.TextBox alphaTextBox;

23   private System.Windows.Forms.TextBox redTextBox;

24   private System.Windows.Forms.TextBox greenTextBox;

25   private System.Windows.Forms.TextBox blueTextBox;

26   private System.Windows.Forms.Button colorValueButton;

27   private System.Windows.Forms.Button colorNameButton;

28   

29   // color for front rectangle

30   private Color frontColor = 

31   Color.FromArgb( 100, 0 , 0, 255 );

32   

ShowColors.cs



ShowColors.cs

33   [STAThread]

34   static void Main() 

35   {

36   Application.Run( new ShowColors() );

37   }

38   

39   // Visual Studio .NET generated code

40   

41   // override Form OnPaint method

42   protected override void OnPaint( PaintEventArgs e )

43   {

44   Graphics graphicsObject = e.Graphics; // get graphics

45   

46   // create text brush

47   SolidBrush textBrush = new SolidBrush( Color.Black );

48   

49   // create solid brush

50   SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.White ); 

51   

52   // draw white background

53   graphicsObject.FillRectangle( brush, 4, 4, 275, 180 );

54   

55   // display name of behindColor

56   graphicsObject.DrawString( behindColor.Name, this.Font,

57   textBrush, 40, 5 );

58   

59   // set brush color and display back rectangle

60   brush.Color = behindColor;

61   

62   graphicsObject.FillRectangle( brush, 45, 20, 150, 120 );

63   

Phương thức

OnPaint để vẽ cửa 

sổ 

Đối tượng Graphics

được tạo là

graphicsObject

graphicsObject gán cho

PaintEventArgs e’s Graphics

Chổi vẽ mới

SolidBrush màu đen

SolidBrush mới màu 

trắng

Lớp SolidBrush

dẫn xuất từ Brush

Phương thức

FillRectangle để vẽ một 

hình chữ nhật đặc màu 

trắng

Toạ độ X và Y của 

một điểm

Kích thước của 

hình chữ nhật

Màu behindColor gán 

cho thuộc tính Color

Thuộc tính brush’s 

Color được đổi thành

behindColor

Phương thức

DrawString hiển thị 

thuộc tính Color của 

Brush

Dùng SolidBrush

brush

Hiển thị hình chữ nhật 

khác
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64   // Hiển thị giá trị Argb của màu gốc

65   graphicsObject.DrawString( "Alpha: " + frontColor.A +

66   " Red: " + frontColor.R + " Green: " + frontColor.G 

67   + " Blue: " + frontColor.B, this.Font, textBrush, 

68   55, 165 );

69   

70   // set brush color and display front rectangle

71   brush.Color = frontColor;

72   

73   graphicsObject.FillRectangle( brush, 65, 35, 170, 130 );

74   

75   } // end method OnPaint

76   

77   // handle colorValueButton click event

78   private void colorValueButton_Click( 

79   object sender, System.EventArgs e )

80   {

81   // obtain new front color from text boxes

82   frontColor = Color.FromArgb( Convert.ToInt32( 

83   alphaTextBox.Text ), 

84   Convert.ToInt32( redTextBox.Text ),

85   Convert.ToInt32( greenTextBox.Text ), 

86   Convert.ToInt32( blueTextBox.Text ) );

87   

88   Invalidate(); // refresh Form

89   }

90   

Rút và hiển thị giá trị màu

ARGB của Color

frontColor

Phương thức FromArgb tạo 

đối tượng mới Color do người 

dùng nhập vào 
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91   // handle colorNameButton click event

92   private void colorNameButton_Click( 

93   object sender, System.EventArgs e )

94   {

95   // set behindColor to color specified in text box

96   behindColor = Color.FromName( colorNameTextBox.Text );

97   

98   Invalidate(); // refresh Form

99   } 

100  

101  } // end class ShowColors

Phương thức

FromName để tạo đối 

tượng Color mới do 

người dùng nhập vào



1    //ShowColorsComplex.cs

2    // Change the background and text colors of a form.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // allows users to change colors using a ColorDialog

12   public class ShowColorsComplex : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Button backgroundColorButton;

15   private System.Windows.Forms.Button textColorButton;

16   

17   private System.ComponentModel.Container components = null;

18   

19   [STAThread]

20   static void Main() 

21   {

22   Application.Run( new ShowColorsComplex() );

23   }

24   

25   // Visual Studio .NET generated code

26   

27   // change text color

28   private void textColorButton_Click(

29   object sender, System.EventArgs e )

30   {

31   // create ColorDialog object

32   ColorDialog colorChooser = new ColorDialog();

33   DialogResult result;

34   

ShowColorsComplex.cs



35   // get chosen color

36   result = colorChooser.ShowDialog();

37   

38   if ( result == DialogResult.Cancel )

39   return;

40   

41   // assign forecolor to result of dialog

42   backgroundColorButton.ForeColor = colorChooser.Color;

43   textColorButton.ForeColor = colorChooser.Color;

44   

45   } // end method textColorButton_Click

46   

47   // change background color

48   private void backgroundColorButton_Click(

49   object sender, System.EventArgs e )

50   {

51   // create ColorDialog object

52   ColorDialog colorChooser = new ColorDialog();

53   DialogResult result;

54   

55   // show ColorDialog and get result

56   colorChooser.FullOpen = true;

57   result = colorChooser.ShowDialog();

58   

59   if ( result == DialogResult.Cancel )

60   return;

61   

62   // set background color

63   this.BackColor = colorChooser.Color;

64   

65   }  // end method backgroundColorButton_Click

66   

67   } // end class ShowColorsComplex

Phương thức 

ShowDialog để hiển thị 

cửa sổ 

Thuộc tính Color của

colorChooser lưu lại 

giá trị đầu vào

Thiết lập màu được 

chọn cho chữ của cả hai 

nút 

Thuộc tính màu nền 

Background của form 

Hiển thị hộp thoại gồm 

các màu có thể 

ShowColorsComplex.cs
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13.4  Điều khiển Font

 Các phương thức và hằng số điều khiển font 

 Tạo Font

 Metrics của Font: 

 height,  decent, ascent và leading (có hình minh hoạ)

 Một thuộc tính đã được tạo ra thì không thể thay đổi  

 Thuộc tính kích thước

 Trả lại kích thước font đo theo đơn vị mong muốn 



xy1Õ
descent

baseline

ascent

leading

height

Minh hoạ Metrics của font

13.4  Điều khiển Font



Thuéc tÝnh ChØ dÉn 

Bold KiÓm tra mét lo¹i font dïng cã kiÓu ®Ëm nÐt hay kh«ng 

,gi¸ ttÞ tr¶ vÒ lµ true nÕu font ®ã cã kiÓu ®Ëm nÐt 
FontFamily M« t¶ mét sè lo¹i font thêng dïng nh font Arial, 

Timenewroman 
Height M« t¶ chiÒu cao cña Font 

Italic KiÓm tra xem mét font  cã kiÓu Ilatic (kiÓu nghiªng ) 
kh«ng ,gi¸ trÞ tr¶ vÒ lµ true nÕ ®óng 

Name M« t¶ tªn font nh mét chuçi  

Size Tr¶ vÒ mét  mét sè thùc d¹ng float cho ta biÕt kÝch thuíc 
cña font  ®ang dïng trong thiÕt kÕ 

SizeInPoints Returns a float value indicating the current font size 

measured in points. 
Strikeout KiÓm tra mét kiªu Font dïng cã ®Þnh d¹ng kiÓu g¹ch 

ngang hay kh«ng ,gi¸ trÞ tr¶ vÒ lµ true nÕu ®óng 
Underline KiÓm tra xem kiÓu Font ®ang dïng cã ®Þnh d¹ng g¹ch 

ch©n hay kh«ng 
Gi¸ trÞ tr¶ vÒ lµ true nÕu Font cã ®Þnh d¹ng nh vËy 

 B¶ng thuéc tÝnh font 

 



1    // UsingFonts.cs

2    // Demonstrating various font settings.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // demonstrate font constructors and properties

12   public class UsingFonts : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new UsingFonts() );

20   }

21   

22   // Visual Studio .NET generated code

23   

24   // demonstrate various font and style settings

25   protected override void OnPaint( 

26   PaintEventArgs paintEvent )

27   {

28   Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics;

29   SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

30   

31   // arial, 12 pt bold

32   FontStyle style = FontStyle.Bold;

33   Font arial = 

34   new Font( new FontFamily( "Arial" ), 12, style );

35   

Font constructor 

khởi tạo đối tượng 

Font

Tên font là một 

string

Cỡ font (số thực  

float)

Đối tượng FontStyle

UsingFonts.cs



36   // times new roman, 12 pt regular

37   style = FontStyle.Regular;

38   Font timesNewRoman = 

39   new Font( "Times New Roman", 12, style );

40   

41   // courier new, 16 pt bold and italic

42   style = FontStyle.Bold | FontStyle.Italic;

43   Font courierNew = new Font( "Courier New", 16, style );

44   

45   // tahoma, 18 pt strikeout

46   style = FontStyle.Strikeout;

47   Font tahoma = new Font( "Tahoma", 18, style );

48   

49   graphicsObject.DrawString( arial.Name + 

50   " 12 point bold.", arial, brush, 10, 10 );

51   

52   graphicsObject.DrawString( timesNewRoman.Name + 

53   " 12 point plain.", timesNewRoman, brush, 10, 30 );

54   

55   graphicsObject.DrawString( courierNew.Name + 

56   " 16 point bold and italic.", courierNew, 

57   brush, 10, 54 );

58   

59   graphicsObject.DrawString( tahoma.Name +

60   " 18 point strikeout.", tahoma, brush, 10, 75 );

61   

62   } // end method OnPaint

63   

64   } // end class UsingFonts

Phương thức 

DrawString chọn font và 

vẽ chữ vào các vị trí đặc 

biệt

UsingFonts.cs



1    // UsingFontMetrics.cs

2    // Displaying font metric information.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // displays font information

12   public class UsingFontMetrics : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new UsingFontMetrics() );

20   }

21   

22   // Visual Studio .NET generated code

23   

24   // displays font information

25   protected override void OnPaint(

26   PaintEventArgs paintEvent )

27   {

28   Graphics graphicsObject = paintEvent.Graphics;

29   SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

30   

31   // Arial font metrics

32   Font arial = new Font( "Arial", 12 );

33   FontFamily family = arial.FontFamily;

34   Font sanSerif = new Font( "Microsoft Sans Serif",

35   14, FontStyle.Italic );

Tạo Font arialThuộc tính FontFamily

để lấy FontFamily của 

arial

UsingFontMetrics.cs



36   

37   // display Arial font metrics

38   graphicsObject.DrawString( "Current Font: " + 

39   arial.ToString(), arial, brush, 10, 10 );

40   

41   graphicsObject.DrawString( "Ascent: " +

42   family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), arial,

43   brush, 10, 30 );

44   

45   graphicsObject.DrawString( "Descent: " +

46   family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), arial,

47   brush, 10, 50 );

48   

49   graphicsObject.DrawString( "Height: " + 

50   family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), arial,

51   brush, 10, 70 );

52   

53   graphicsObject.DrawString( "Leading: " +

54   family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), arial,

55   brush, 10, 90 );

56   

57   // display Sans Serif font metrics

58   family = sanSerif.FontFamily;

59   

60   graphicsObject.DrawString( "Current Font: " + 

61   sanSerif.ToString(), sanSerif, brush, 10, 130 );

62   

63   graphicsObject.DrawString( "Ascent: " +

64   family.GetCellAscent( FontStyle.Regular ), sanSerif,

65   brush, 10, 150 );

66   

67   graphicsObject.DrawString( "Descent: " +

68   family.GetCellDescent( FontStyle.Regular ), sanSerif, 

69   brush, 10, 170 );

70   

ToString để đưa ra xâu  

string đại diện cho font

Hiển thị Font’s metrics

UsingFontMetrics.cs



71   graphicsObject.DrawString( "Height: " + 

72   family.GetEmHeight( FontStyle.Regular ), sanSerif,

73   brush, 10, 190 );

74   

75   graphicsObject.DrawString( "Leading: " +

76   family.GetLineSpacing( FontStyle.Regular ), sanSerif,

77   brush, 10, 210 );

78   

79   } // end method OnPaint

80   

81   } // end class UsingFontMetrics

UsingFontMetrics.cs



13.5  Đường thẳng, hình chữ nhật, Ovals

 Phương thức Graphics 

 Dùng để vẽ đường thẳng,hình chữ nhật và hình oval

 Phác thảo hình vẽ dùng Pen

 Hình dạng đặc dùng Brush

 Các tham số nguyên đại diện cho các toạ độ 

 Hai tham số nguyên cuối cùng thể hiện chiều rộng và 
chiều cao



Graphic s Drawing  Methods and  Desc rip tions. 

Note: Many of these methods are overloaded—consult the documentation for a full listing. 

DrawLine( Pen p, int x1, int y1, int x2, int y2 ) 

VÏ ®êng th¼ng nèi liÒn ®iÓm A(x1,y1) vµ ®iÓm B(x2,y2).Thuéc tÝnh Pen x¸c ®inh mµu vÏ ,kiÒu 
vµ chiÒu réng cña nÐt vÏ 

DrawRectangle( Pen p, int x, int y, int width, int height ) 

VÏ mét h×nh ch÷ nhËt khi biÕt to¹ ®é gãc tr¸I phÝa trªn cña nã A(x,y)vµ chiÒu réng ,chiÒu cao cña 
h×nh ch÷  nhËt .§èi tîng Pen quy ®Þnh mµu vÏ ,kiÓu vµ bÒ réng cña c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt 

FillRectangle( Brush b, int x, int y, int width, int height ) 

LÖnh nµy dïng ®Ó vÏ mét h×nh chò nhËt ®Æc khi biÕt to¹ ®é cña ®iÓm gãc tr¸I phÝa trªn cña nã 
A(x,y) vµ chiÒu réng(with ) vµ chiÒu cao (Height) cña h×nh ch÷ nhËt .§èi tîng Brush cho phÐp ta 
®Þnh c¸c thøc ®iÒn ®Çy h×nh ch÷ nhËt 

DrawEllipse( Pen p, int x, int y, int width, int height ) 

LÖnh nµy dïng ®Ó vÏ mét h×nh ellipse néi  tiÕp trong mét  h×nh ch÷ nhËt cã to¹ ®é cña ®iÓm gíc 
tr¸I phÝa trªn lµ A(x.y) ,chiÒu réng vµ chiÒu cao cña h×nh ch÷ nhËt cña h×nh ch÷ nhËt  .§èi tîng 
Pen x¸c ®Þnh mµu vÏ vµ bÒ réng cña nÐt vÏ 

FillEllipse( Brush b, int x, int y, int width, int height ) 

LÖnh nµy dïng ®Ó vÏ mét h×nh ellipse ®Æc néi tiÕp trong mét h×nh ch÷ nhËt  cã to¹ ®é cña ®iÓm 
gãc bªn tr¸I phÝa trªn lµ A(x,y) vµ chiÒu réng,chiÒu cao cña h×nh ch÷ nhËt ®ã .§èi tîng Brush x¸c 
®Þnh c¸c ®Æc tÝnh khi ®iÒn vµo h×nh ellipse 

C¸c ph¬ng thøc dïng ®Ó vÏ ®êng th¼ng ,h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh ellipse 

 



1    // LinesRectanglesOvals.cs

2    // Demonstrating lines, rectangles and ovals.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // draws shapes on the Form

12   public class LinesRectanglesOvals : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new LinesRectanglesOvals() );

20   }

21   

22   // Visual Studio .NET generated code

23   

24   protected override void OnPaint(

25   PaintEventArgs paintEvent )

26   {

27   // get graphics object

28   Graphics g = paintEvent.Graphics;

29   SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.Blue );

30   Pen pen = new Pen( Color.AliceBlue );

31   

32   // create filled rectangle

33   g.FillRectangle( brush, 90, 30, 150, 90 );

34   

Vẽ hình chữ nhật 

trên màn hình

Vẽ đối tượng

Các toạ độ giới hạn hình 

chữ nhật Kích thước hình chữ nhật

LinesRectanglesOvals.cs
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35   // draw lines to connect rectangles

36   g.DrawLine( pen, 90, 30, 110, 40 );

37   g.DrawLine( pen, 90, 120, 110, 130 );

38   g.DrawLine( pen, 240, 30, 260, 40 );

39   g.DrawLine( pen, 240, 120, 260, 130 );

40   

41   // draw top rectangle

42   g.DrawRectangle( pen, 110, 40, 150, 90 );

43   

44   // set brush to red

45   brush.Color = Color.Red;

46   

47   // draw base Ellipse

48   g.FillEllipse( brush, 280, 75, 100, 50 );

49   

50   // draw connecting lines

51   g.DrawLine( pen, 380, 55, 380, 100 );

52   g.DrawLine( pen, 280, 55, 280, 100 );

53   

54   // draw Ellipse outline

55   g.DrawEllipse( pen, 280, 30, 100, 50 );

56   

57   } // end method OnPaint

58   

59   } // end class LinesRectanglesOvals

DrawLine nhận một Pen

và hai cặp số nguyên  

ints

Start and end 

point of the line

Dùng đối tượng pen

để vẽ

Chồng phương 

thức DrawEllipse

và FillEllipse

Chỉ rõ đối tượng vẽ

Các toạ độ của hình chữ 

nhật giới hạn ellipse

Giới hạn rộng và dài 

của hình chữ nhật



Ellipse giới hạn bởi hình chữ nhật

(x, y)

height

width
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13.6  Vẽ cung tròn

 Thuộc tính của cung tròn 

 Góc khởi đầu

 Góc cung 

 Hình chữ nhật giới hạn



Góc cung dương và âm

0180

90

270

0180

90

270

Cung dương Cung âm

13.6  Vẽ cung tròn



Graphics Methods And Descriptions 

Note: Many of these methods are overloaded—consult the documentation for a complete listing. 

DrawArc( Pen p, int x, int y, int width, int height,  

   int startAngle, int sweepAngle ) 

.LÖnh nµy dïng ®Ó vÏ mét phÇn cña mét ellipse néi tiÕp mét h×nh ch÷ nhËt cã kÝch thíc cho tríc 
(width,height) cã to¹ ®é ®iÓm gãc tr¸I phÝa trªn lµ (x,y) vµ biÕt gãc xu¸t ph¸t cña cung (gãc t¹o bëi 
tia nèi t©m cña ellipse vµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña cung trßn ,gãc nµy tÝnh theo chiÒu thuËn cña kim 
®ång hå) thªm vµ ®ã lµ gãc quÐt (sweepAngle) 

DrawPie( Pen p, int x, int y, int width, int height,  

   int startAngle, int sweepAngle ) 

GÇn t¬ng tù nh DrawArc ,lÖnh nµy sÏ vÏ mét ®êng cong kÝn ®îc t¹o thµnh b»ng c¸ch nèi 
®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña cung vÏ ®îc b»ng lÖnh DrawArc víi t©m cña h×nh ellipse 

FillPie( Brush b, int x, int y, int width, int height,  

   int startAngle, int sweepAngle ) 

LÖnh nµy t¬ng tù nh lÖnh DrawPie nhng lÖnh nµy sÏ ®iÒn kÝn phÇn bªn trong cña h×nh thu ®ùoc 
b»ng lÖnh DrawPie b»ng mét mµu chän tríc 

C¸c ph¬ng thøc dïng ®Ó vÏ cung trßn 

 



1    // Vecungtron.cs

2    // Drawing various arcs on a form.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // draws various arcs

12   public class DrawArcs : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.ComponentModel.Container components = null;

15   

16   [STAThread]

17   static void Main() 

18   {

19   Application.Run( new DrawArcs() );

20   }

21   

22   // Visual Studio .NET generated code

23   

24   private void DrawArcs_Paint(

25   object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e )

26   {

27   // get graphics object

28   Graphics graphicsObject = e.Graphics;

29   Rectangle rectangle1 = 

30   new Rectangle( 15, 35, 80, 80 );

31   SolidBrush brush1 = 

32   new SolidBrush( Color.Firebrick );

33   Pen pen1 = new Pen( brush1, 1 );

34   SolidBrush brush2 = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

35   Pen pen2 = new Pen( brush2, 1 );

Tạo nhiều đối tượng

Graphics khác nhau

Vecungtron.cs
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36   

37   // start at 0 and sweep 360 degrees

38   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

39   graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 360 );

40   

41   // start at 0 and sweep 110 degrees

42   rectangle1.Location = new Point( 100, 35 );

43   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

44   graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, 110 );

45   

46   // start at 0 and sweep -270 degrees

47   rectangle1.Location = new Point( 185, 35 );

48   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

49   graphicsObject.DrawArc( pen2, rectangle1, 0, -270 );

50   

51   // start at 0 and sweep 360 degrees

52   rectangle1.Location = new Point( 15, 120 );

53   rectangle1.Size = new Size( 80, 40 );

54   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

55   graphicsObject.FillPie( brush2, rectangle1, 0, 360 );

56   

57   // start at 270 and sweep -90 degrees

58   rectangle1.Location = new Point( 100, 120 );

59   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

60   graphicsObject.FillPie( 

61   brush2, rectangle1, 270, -90 );

62   

Yêu cầu vẽ hình chữ nhật

Vẽ một cung tròn bên trong 

hình chữ nhật,cung tròn 

quét góc 360 độ

Thiết lập thuộc tính

Location của 

Rectangle cho Point 

mới

Thuộc tính Size quyết 

định chiều dài và rộngThay đổi kích thước hình 

chữ nhật



63   // start at 0 and sweep -270 degrees

64   rectangle1.Location = new Point( 185, 120 );

65   graphicsObject.DrawRectangle( pen1, rectangle1 );

66   graphicsObject.FillPie( 

67   brush2, rectangle1, 0, -270 );

68   

69   } // end method DrawArcs_Paint

70   

71   } // end class DrawArcs

Vecungtron.cs



13.7  Đa giác

 Đa giác

 Hình có nhiều cạnh

 DrawLine

 Chuỗi các điểm nối với nhau

 DrawPolygon

 Đa giác đóng

 FillPolygon

 Đa giác đặc



Method Description 

DrawLines LÖnh nµy cho phÐp ta vÏ liªn tiÕp mét lo¹t ®o¹n th¼ng ,c¸c ®Çu mót cña c¸c 
®o¹n th¼ng ®îc lu bëi mét m¶ng ,khi vÏ dïng lÖnh nµy c¸c ®iÓm ®îc nèi 
víi nhau lÇn lît theo thø tù chØ sè trong m¶ng. 

DrawPolygon T¬ng tù nh lÖnh trªn ,song kÕt qu¶ ta sÏ thu ®îc lµ mét ®êng kÝn do khi 
sö dông lÖnh nµy th× ®iÓm ®Çu cña m¶ng vµ ®iÓm cói cña m¶ng sÏ ®îc nèi  
víi nhau 

FillPolygon Dïng ®Ó vÏ mét ®a gi¸c “®Æc” tøc lµ ®iÒn ®Çy phÇn bªn trong cña ®a gi¸c 
víi mµu nµo ®ã 

C¸c ph¬ng thøc ®å ho¹ ®Ó vÏ mét ®a gi¸c 

 

13.7  Đa giác



1    // DrawPolygons.cs

2    // Demonstrating polygons.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   public class PolygonForm : System.Windows.Forms.Form

12   {

13   private System.Windows.Forms.Button colorButton;

14   private System.Windows.Forms.Button clearButton;

15   private System.Windows.Forms.GroupBox typeGroup;

16   private System.Windows.Forms.RadioButton 

17   filledPolygonOption;

18   private System.Windows.Forms.RadioButton lineOption;

19   private System.Windows.Forms.RadioButton polygonOption;

20   private System.Windows.Forms.Panel drawPanel;

21   

22   private

23   System.ComponentModel.Container components = null;

24   

25   // contains list of polygon vertices

26   private ArrayList points = new ArrayList();

27   

28   // initialize default pen and brush

29   Pen pen = new Pen( Color.DarkBlue );

30   

31   SolidBrush brush = new SolidBrush( Color.DarkBlue );

32   

ArrayList points chứa 

các đối tượng Point
Pen và Brush để tô màu

DrawPolygons.cs



33   [STAThread]

34   static void Main() 

35   {

36   Application.Run( new PolygonForm() );

37   }

38   

39   // Visual Studio .NET generated code

40   

41   // draw panel mouse down event handler

42   private void drawPanel_MouseDown(

43   object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e )

44   {

45   // add mouse position to vertex list

46   points.Add( new Point( e.X, e.Y ) );

47   drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

48   

49   } // end method drawPanel_MouseDown

50   

51   private void drawPanel_Paint(

52   object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e )

53   {

54   // get graphics object for panel

55   Graphics graphicsObject = e.Graphics;

56   

57   // if arraylist has 2 or more points, display shape

58   if ( points.Count > 1 )

59   {

60   // get array for use in drawing functions

61   Point[] pointArray = 

62   ( Point[] )points.ToArray( 

63   points[ 0 ].GetType() );

64   

65   if ( polygonOption.Checked )

66   

Lưu vị trí click chuột vào

ArrayList
Làm mới bảng cho điểm 

mới

Nếu hai hoặc hơn 2 Points

có trong ArrayList points

thì hiển thị đa giác 

Lấy một Array từ

ArrayList bằng

ToArray

DrawPolygons.cs



67   // draw polygon

68   graphicsObject.DrawPolygon( pen, pointArray );

69   

70   else if ( lineOption.Checked )

71   

72   // draw lines

73   graphicsObject.DrawLines( pen, pointArray );

74   

75   else if ( filledPolygonOption.Checked )

76   

77   // draw filled

78   graphicsObject.FillPolygon( 

79   brush, pointArray );

80   }

81   

82   } // end method drawPanel_Paint

83   

84   // handle clearButton click event

85   private void clearButton_Click(

86   object sender, System.EventArgs e )

87   {

88   points = new ArrayList(); // remove points

89   

90   drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

91   

92   } // end method clearButton_Click

93   

94   // handle polygon radio button CheckedChanged event

95   private void polygonOption_CheckedChanged(

96   object sender, System.EventArgs e)

97   {

98   drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

99   

100  } // end method polygonOption_CheckedChanged

101  

Tạo ArrayList 

rỗng,thay thế danh 

sách cũ 

DrawPolygons.cs



102  // handle line radio button CheckedChanged event

103  private void lineOption_CheckedChanged(

104  object sender, System.EventArgs e)

105  {

106  drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

107  

108  } // end method lineOption_CheckedChanged

109  

110  // handle filled polygon radio button 

111  // CheckedChanged event

112  private void filledPolygonOption_CheckedChanged(

113  object sender, System.EventArgs e)

114  {

115  drawPanel.Invalidate(); // refresh panel

116  

117  } // end method filledPolygonOption_CheckedChanged

118  

119  // handle colorButton click event

120  private void colorButton_Click(

121  object sender, System.EventArgs e)

122  {

123  // create new color dialog

124  ColorDialog dialogColor = new ColorDialog();

125  

126  // show dialog and obtain result

127  DialogResult result = dialogColor.ShowDialog();

128  

129  // return if user cancels

130  if ( result == DialogResult.Cancel )

131  return;

132  

Cho phép người dùng 

chọn màu mới với

ColorDialog

DrawPolygons.cs



133  pen.Color = dialogColor.Color;   // set pen to color

134  brush.Color = dialogColor.Color; // set brush

135  drawPanel.Invalidate();          // refresh panel;

136  

137  } // end method colorButton_Click

138  

139  } // end class PolygonForm

DrawPolygons.cs
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13.8  Các tính năng đồ họa khác

 Các cấp bậc chổi vẽ

 Cung cấp các tính năng truyền thống

 Đường dẫn tổng quát



1    // Fig. 16.21: DrawShapes.cs

2    // Drawing various shapes on a form.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.Drawing.Drawing2D;

11   

12   // draws shapes with different brushes

13   public class DrawShapesForm : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.ComponentModel.Container components = null;

16   

17   [STAThread]

18   static void Main() 

19   {

20   Application.Run( new DrawShapesForm() );

21   }

22   

23   // Visual Studio .NET generated code

24   

25   // draw various shapes on form

26   private void DrawShapesForm_Paint(

27   object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e )

28   {

29   // references to object we will use

30   Graphics graphicsObject = e.Graphics;

31   

32   // ellipse rectangle and gradient brush

33   Rectangle drawArea1 = 

34   new Rectangle( 5, 35, 30, 100 );

DrawShapes.cs



DrawShapes.cs

35   LinearGradientBrush linearBrush = 

36   new LinearGradientBrush( drawArea1, Color.Blue,

37   Color.Yellow, LinearGradientMode.ForwardDiagonal );

38   

39   // pen and location for red outline rectangle

40   Pen thickRedPen = new Pen( Color.Red, 10 );

41   Rectangle drawArea2 = new Rectangle( 80, 30, 65, 100 );

42   

43   // bitmap texture

44   Bitmap textureBitmap = new Bitmap( 10, 10 );

45   

46   // get bitmap graphics

47   Graphics graphicsObject2 = 

48   Graphics.FromImage( textureBitmap );

49   

50   // brush and pen used throughout program

51   SolidBrush solidColorBrush = 

52   new SolidBrush( Color.Red );

53   Pen coloredPen = new Pen( solidColorBrush );

54   

55   // draw ellipse filled with a blue-yellow gradient

56   graphicsObject.FillEllipse( 

57   linearBrush, 5, 30, 65, 100 );

58   

59   // draw thick rectangle outline in red

60   graphicsObject.DrawRectangle( thickRedPen, drawArea2 );

61   

62   // fill textureBitmap with yellow

63   solidColorBrush.Color = Color.Yellow;

64   graphicsObject2.FillRectangle( 

65   solidColorBrush, 0, 0, 10, 10 );

66   

LinearGradientBrush cho 

phép người dùng vẽ 

gradient màu 

Tham số Rectangle

Hai màu

Colors
Liệt kê các

LinearGradientMode

Dòng định nghĩa

LinearGradientBrush 

linearBrush

Hướng của gradien màu

Vẽ một ellipse với linearBrush

Tham số xác định một 

dòng đỏ rộng 10 pixels

Bitmap mới rộng 10 

pixels cao 10 pixels



DrawShapes.cs

67   // draw small black rectangle in textureBitmap

68   coloredPen.Color = Color.Black;

69   graphicsObject2.DrawRectangle( 

70   coloredPen, 1, 1, 6, 6 );

71   

72   // draw small blue rectangle in textureBitmpa

73   solidColorBrush.Color = Color.Blue;

74   graphicsObject2.FillRectangle( 

75   solidColorBrush, 1, 1, 3, 3 );

76   

77   // draw small red square in textureBitmap

78   solidColorBrush.Color = Color.Red;

79   graphicsObject2.FillRectangle( 

80   solidColorBrush, 4, 4, 3, 3 );

81   

82   // create textured brush and 

83   // display textured rectangle

84   TextureBrush texturedBrush = 

85   new TextureBrush( textureBitmap );

86   graphicsObject.FillRectangle( 

87   texturedBrush, 155, 30, 75, 100 );

88   

89   // draw pie-shaped arc in white

90   coloredPen.Color = Color.White;

91   coloredPen.Width = 6;

92   graphicsObject.DrawPie( 

93   coloredPen, 240, 30, 75, 100, 0, 270 );

94   

95   // draw lines in green and yellow

96   coloredPen.Color = Color.Green;

97   coloredPen.Width = 5;

98   graphicsObject.DrawLine( 

99   coloredPen, 395, 30, 320, 150 );

100  

TextureBrush chèn ảnh 

vào bên trong một hình vẽ

texturedBrush điền hình 

chữ nhật bằng ảnh

Bitmap

DrawPie với

coloredPen,toạ độ và 

kích thước



101  // draw a rounded, dashed yellow line

102  coloredPen.Color = Color.Yellow;

103  coloredPen.DashCap = ( DashCap )LineCap.Round;

104  coloredPen.DashStyle = DashStyle.Dash;

105  graphicsObject.DrawLine( 

106  coloredPen, 320, 30, 395, 150 );

107  

108  } // end method DrawShapesForm_Paint

109  

110  } // end class DrawShapesForm

Đặt thuộc tính DashCap của 

coloredPen là thành viên của 

danh sách DashCap

DashCap liệt kê các kiểu 

của các điểm đầu mút

Thiết lập thuộc tính 

DashStyle của coloredPen

cho DashStyle.Dash

DrawShapes.cs



1    // Fig. 16.22: DrawStarsForm.cs

2    // Using paths to draw stars on the form.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   using System.Drawing.Drawing2D;

11   

12   // draws randomly colored stars

13   public class DrawStarsForm : System.Windows.Forms.Form

14   {      

15   private

16   System.ComponentModel.Container components = null;

17   

18   [STAThread]

19   static void Main() 

20   {

21   Application.Run( new DrawStarsForm() );

22   }

23   

24   // Visual Studio .NET generated code

25   

26   // create path and draw stars along it

27   private void DrawStarsForm_Paint(

28   object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e )

29   {

30   Graphics graphicsObject = e.Graphics;

31   Random random = new Random();

32   SolidBrush brush = 

33   new SolidBrush( Color.DarkMagenta );

34   

DrawStarsForm.cs
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35   // x and y points of the path

36   int[] xPoints = 

37   { 55, 67, 109, 73, 83, 55, 27, 37, 1, 43 };

38   int[] yPoints = 

39   { 0, 36, 36, 54, 96, 72, 96, 54, 36, 36 };

40   

41   // create graphics path for star;

42   GraphicsPath star = new GraphicsPath();

43   

44   // translate the origin to (150, 150)

45   graphicsObject.TranslateTransform( 150, 150 );

46   

47   // create star from series of points

48   for ( int i = 0; i <= 8; i += 2 )

49   star.AddLine( xPoints[ i ], yPoints[ i ],

50   xPoints[ i + 1 ], yPoints[ i + 1 ] );

51   

52   // close the shape

53   star.CloseFigure();

54   

55   // rotate the origin and draw stars in random colors

56   for ( int i = 1; i <= 18; i++ )

57   {

58   graphicsObject.RotateTransform( 20 );

59   

60   brush.Color = Color.FromArgb( 

61   random.Next( 200, 255 ), random.Next( 255 ), 

62   random.Next( 255 ), random.Next( 255 ) );

63   

64   graphicsObject.FillPath( brush, star );

65   }

66   

67   } // end method DrawStarsForm_Paint

68   

69   } // end class DrawStarsForm

Đặt gốc của đối 

tượng Graphics

Mảng Int đại diện cho các 

toạ độ của các đỉnh ngôi 

sao 

Tạo đường nối các điểm của 

ngôi sao và lưu chúng trong 

star

CloseFigure để hoàn thiện hình 

vẽ

Phương thức AddLine

để nối đường thẳng 

vào hình vẽ

AddLine thêm một đường 

thẳng nối điểm trước đến 

điểm hiện thời 

Lặp để vẽ star 18 

lần,xoay chúng quanh 

gốc

Phương thức FillPath

vẽ một ngôi sao đặc 

star bằng Brush

Tạo màu ngẫu 

nhiên cho các 

ngôi sao
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Program Output



13.9  Multimedia

 Cuộc cách mạng Multimedia (đa phương tiện) 

 Xử lý nhanh hơn 

 Cho phép các ứng dụng đa phương tiện 



13.10  Nạp, hiển thị và xác định kích thước ảnh

 Các tính năng multimedia của C# 

 Graphics - Đồ hoạ

 Images - Ảnh

 Animations - Ảnh động

 video - phim



1    // Fig. 16.23: DisplayLogoForm.cs

2    // Displaying and resizing an image.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // displays an image and allows the user to resize it

12   public class DisplayLogoForm : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.Button setButton;

15   private System.Windows.Forms.TextBox heightTextBox;

16   private System.Windows.Forms.Label heightLabel;

17   private System.Windows.Forms.TextBox widthTextBox;

18   private System.Windows.Forms.Label widthLabel;

19   

20   private

21   System.ComponentModel.Container components = null;

22   

23   private

24   Image image = Image.FromFile( "images/Logo.gif" );

25   private Graphics graphicsObject;

26   

27   public DisplayLogoForm()

28   {

29   InitializeComponent();

30   

31   graphicsObject = this.CreateGraphics();

32   }

33   

image được gán 

bằng phương thức 

FromFile

Phương thức 

CreateGraphics để tạo 

một đối tượng Graphics

kết hợp với Form

DisplayLogoForm.cs



34   [STAThread]

35   static void Main() 

36   {

37   Application.Run( new DisplayLogoForm() );

38   }

39   

40   // Visual Studio .NET generated code

41   

42   private void setButton_Click(

43   object sender, System.EventArgs e )

44   {

45   // get user input

46   int width = Convert.ToInt32( widthTextBox.Text );

47   int height = Convert.ToInt32( heightTextBox.Text );

48   

49   // if dimensions specified are too large 

50   // display problem

51   if ( width > 375 || height > 225 )

52   {

53   MessageBox.Show( "Height or Width too large" );

54   

55   return;

56   }

57   

58   // clear Windows Form

59   graphicsObject.Clear( this.BackColor );

60   

61   // draw image

62   graphicsObject.DrawImage( 

63   image, 5, 5, width, height );

64   

65   } // end method setButton_Click

66   

67   } // end class DisplayLogoForm

Khi người dùng chọn  Set,kiểm 

tra xem chúng có nằm trong 

khoảng chấp nhận được không

Phương thức Clear để vẽ cả 

Form bằng màu nền hiện thời

Phương thức Graphics

DrawImage được gọi để hiển 

thị hình ảnh

DisplayLogoForm.cs
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13.11  Chuỗi ảnh động

 Một chuỗi động các ảnh lấy ra từ một mảng

 Phát hiện xung đột

 Mất hiệu lực địa phương



1    // Fig. 16.24: LogoAnimator.cs

2    // Program that animates a series of images.

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // animates a series of 30 images

12   public class LogoAnimator : System.Windows.Forms.Form

13   {

14   private System.Windows.Forms.PictureBox logoPictureBox;

15   private System.Windows.Forms.Timer Timer;

16   private System.ComponentModel.IContainer components;

17   

18   private ArrayList images = new ArrayList();

19   private int count = -1;

20   

21   public LogoAnimator()

22   {

23   InitializeComponent();

24   

25   for ( int i = 0; i < 30; i++ )

26   images.Add( Image.FromFile( "images/deitel" + i +

27   ".gif" ) );

28   

29   // load first image

30   logoPictureBox.Image = ( Image ) images[ 0 ];

31   

32   // set PictureBox to be the same size as Image

33   logoPictureBox.Size = logoPictureBox.Image.Size;

34   

35   } // end constructor

PictureBox chứa 

ảnh cần thiết

Timer quay 

vòng các ảnh

Count giữ giấu 

vết của ảnh hiện 

thời
Load lần lượt từng ảnh 

trong tổng số 30 cái lưu 

trong  ArrayList

Đặt ảnh đầu tiên ở 

PictureBox

Thay đổi kích cỡ  

PictureBox cho bằng 

với kích cỡ ảnh Image

LogoAnimator.cs



36   

37   [STAThread]

38   static void Main() 

39   {

40   Application.Run( new LogoAnimator() );

41   }

42   

43   // Visual Studio .NET generated code

44   

45   private void Timer_Tick(

46   object sender, System.EventArgs e )

47   {

48   // increment counter

49   count = ( count + 1 ) % 30;

50   

51   // load next image

52   logoPictureBox.Image = ( Image )images[ count ];

53   

54   } // end method Timer_Tick

55   

56   } // end class LogoAnimator

LogoAnimator.cs



13.12  Windows Media Player

 Ứng dụng hữu ích để xem và nghe nhạc 

 Nhiều định dạng

 Có thể tìm những nội dung đã tồn tại trước đó 

 Có thể tạo từ các gói có sẵn 



1    // Fig 16.27: MediaPlayerTest.cs

2    // Demonstrates the Windows Media Player control

3    

4    using System;

5    using System.Drawing;

6    using System.Collections;

7    using System.ComponentModel;

8    using System.Windows.Forms;

9    using System.Data;

10   

11   // allows users to play media files using a 

12   // Windows Media Player control

13   public class MediaPlayer : System.Windows.Forms.Form

14   {

15   private System.Windows.Forms.MainMenu applicationMenu;

16   private System.Windows.Forms.MenuItem fileItem;

17   private System.Windows.Forms.MenuItem openItem;

18   private System.Windows.Forms.MenuItem exitItem;

19   private System.Windows.Forms.MenuItem aboutItem;

20   private System.Windows.Forms.MenuItem aboutMessageItem;

21   private System.Windows.Forms.OpenFileDialog 

22   openMediaFileDialog;

23   private AxMediaPlayer.AxMediaPlayer player;

24   

25   private

26   System.ComponentModel.Container components = null;

27   

28   [STAThread]

29   static void Main() 

30   {

31   Application.Run( new MediaPlayer() );

32   }

33   

34   // Visual Studio .NET generated code

35   
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36   // open new media file in Windows Media Player

37   private void openItem_Click(

38   object sender, System.EventArgs e)

39   {

40   openMediaFileDialog.ShowDialog();

41   

42   player.FileName = openMediaFileDialog.FileName;

43   

44   // adjust the size of the Media Player control and

45   // the Form according to the size of the image

46   player.Size = new Size( player.ImageSourceWidth, 

47   player.ImageSourceHeight );

48   

49   this.Size = new Size( player.Size.Width + 20, 

50   player.Size.Height + 60 );

51   

52   } // end method openItem_Click

53   

54   private void exitItem_Click(

55   object sender, System.EventArgs e)

56   {

57   Application.Exit();

58   

59   } // end method exitItem_Click

60   

61   private void aboutMessageItem_Click(

62   object sender, System.EventArgs e)

63   {

64   player.AboutBox();

65   

66   } // end method aboutMessageItem_Click

67   

68   } // end class MediaPlayer

Khi người dùng chọn 

Open từ menu File
Cho phép người dùng 

chọn file

Điều chỉnh kích thước player 

và ứng dụng cho hợp với kích 

thước media 

Chạy khi người dùng chọn  Exit

Kết thúc ứng dụng

Chạy khi người dùng chọn 

About Windows Media 

PlayerHiển thị hộp thoại chứa thông 

tin 
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