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Bài 1: Sử dụng LINQ to SQL 

Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài có chủ đề “LINQ to SQL”, các bài này sẽ cho bạn một cái nhìn 

khái quát, giúp bạn làm quen với LINQ, một trong những công nghệ mới có trong .NET 3.5. 

Loạt bài này được dựa trên loạt Tutorial của ScottGu (http://weblogs.asp.net/scottgu). 

1. LINQ to SQL là gì? 

LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong 

.NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu 

dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập 

nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. 

LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một 

cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và các quy tắc vào trong mô hình dữ 

liệu của bạn. 

2. Mô hình hóa CSDL dùng LINQ to SQL: 

Visual Studio “Orcas” đã tích hợp thêm một trình thiết kế LINQ to SQL như một công cụ dễ dàng 

cho việc mô hình hóa một cách trực quan các CSDL dùng LINQ to SQL.  Bài viết sau sẽ đi sâu hơn 

vào cách dùng trình thiết kế này (bạn cũng có thể xem đoạn video này để xem cách tôi tạo một mô 

hình LINQ to SQL). 

Bằng cách dùng trình thiết kế LINQ to SQL, tôi có thể dễ dàng tạo một mô hình cho CSDL mẫu 

“Northwind” giống như dưới đây: 

http://weblogs.asp.net/scottgu
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/01/28/video-using-linq-with-asp-net-in-vs-orcas-part-1.aspx
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Mô hình LINQ to SQL ở trên định nghĩa bốn lớp thực thể: Product, Category, Order và OrderDetail. 

Các thuộc tính của mỗi lớp ánh xạ vào các cột của bảng tương ứng trong CSDL. Mỗi instance của 

một lớp biểu diễn một dòng trong bảng dữ liệu. 

Các mũi tên giữa bốn lớp thực thể trên biểu diễn quan hệ giữa các thực thể khác nhau, chúng được 

tạo ra dựa trên các mối quan hệ primary-key/foreign-key trong CSDL. Hướng của mũi tên chỉ ra mối 

quan hệ là một – một hay một – nhiều. Các thuộc tính tương ứng sẽ được thêm vào các lớp thực thể 

trong các trường hợp này. Lấy ví dụ, lớp Category ở trên có một mối quan hệ một nhiều với lớp 

Product, điều này có nghĩa nó sẽ có một thuộc tính “Categories” là một tập hợp các đối tượng 

Product trong Category này. Lớp Product cũng sẽ có một thuộc tính “Category” chỉ đến đối 

tượng ”Category” chứa Product này bên trong. 

Bảng các phương thức bên tay phải  bên trong trình thiết kế LINQ to SQL ở trên chứa một danh sách 

các SP để tương tác với mô hình dữ liệu của chúng ta. Trong ví dụ trên tôi đã thêm một thủ tục có tên 

“GetProductsByCategory”. Nó nhận vào một categoryID và trả về một chuỗi các Product. Chúng ta 

sẽ xem bằng cách nào có thể gọi được thủ tục này trong một đoạn code bên dưới. 

3. Tìm hiểu lớp DataContext 

Khi bạn bấm nút “Save” bên trong màn hình thiết kế LINQ to SQL, Visual Studio sẽ lưu các lớp 

.NET biểu diễn các thực thể và quan  hệ bên trong CSDL mà chúng ta vừa mô hình hóa. Cứ mỗi một 

file LINQ to SQL chúng ta thêm vào solution, một lớp DataContext sẽ được tạo ra, nó sẽ được dùng 

khi cần truy vấn hay cập nhật lại các thay đổi. Lớp DataContext được tạo sẽ có các thuộc tính để biểu 

diễn mối bảng được mô hình hóa từ CSDL, cũng như các phương thức cho mỗi SP mà chúng ta đã 

thêm vào. 
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Lấy ví dụ, dưới đây là lớp NorthwindDataContext được sinh ra dựa trên mô hình chúng ta tạo ra ở 

trên: 

 

4. Các ví dụ LINQ to SQL 

Một khi đã mô hình hóa CSDL dùng trình thiết kế LINQ to SQL, chúng ta có thể dễ dàng viết các 

đoạn lệnh để làm việc với nó. Dưới đây là một vài ví dụ về các thao tác chung khi xử lý dữ liệu: 

a. Lấy các Product từ CSDL 

Đoạn lệnh dưới đây dùng cú pháp LINQ để lấy về một tập IEnumerable các đối tượng Product. Các 

sản phẩm được lấy ra phải thuộc phân loại “Beverages”: 

C#: 

 

VB: 
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b. Cập nhật một sản phẩm trong CSDL 

Đoạn lệnh dưới đây cho thấy cách lấy một sản phẩm, cập nhật lại giá tiền và lưu lại CSDL. 

C#: 

 

VB: 

 

c. Chèn thêm một phân loại mới và hai sản phẩm vào CSDL 

Đoạn mã dưới đây biểu diễn cách tạo một phân loại mới, và tạo hai sản phẩm mới và đưa chúng vào 

trong phân loại đã tạo. Cả ba sau đó sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu. 

Chú ý rằng tôi không cần phải tự quản lý các mối quan hệ primary key/foreign key, thay vào đó, tôi 

chỉ đơn giản thêm các đối tượng Product vào tập hợp Products của đối tượng category, và rồi thêm 

đối tượng category vào tập hợp Categories của DataContext, LINQ to SQL sẽ biết cách thiết lập các 

giá trị primary key/foreign key một cách thích hợp. 

(Add đã được thay đổi bằng InsertOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

C#  
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VB: 

 

d. Xóa các sản phẩm 

Đoạn mã sau sẽ biểu diễn cách xóa tất cả các sản phẩm Toy khỏi CSDL: 

(RemoveAll đã được thay đổi bằng DeleteAllOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

C#: 
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VB: 

 

e. Gọi một thủ tục 

Đoạn mã dưới đây biểu diễn cách lấy các thực thể Product mà không dùng cú pháp của LINQ, mà 

gọi đến thủ tục “GetProductsByCategory” chúng ta đã thêm vào trước đây. Nhớ rằng một khi đã lấy 

về kết quả, tôi có thể cập nhật/xóa và sau đó gọi db.SubmitChanges() để cập nhật các thay đổi trở lại 

CSDL. 

C#: 

 

VB: 
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f. Lấy các sản phẩm và phân trang 

Đoạn mã dưới đây biểu diễn cách phân trang trên server như một phần của câu truy vấn LINQ. Bằng 

cách dùng các toán tử Skip() và Take(), chúng ta sẽ chỉ trả về 10 dòng từ CSDL – bắt đầu từ dòng 

200. 

C#: 

 

VB: 

 

5. Tổng kết 

LINQ to SQL cung cấp một cách hay, rõ ràng để mô hình hóa lớp dữ liệu trong ứng dụng của bạn. 

Một khi đã định nghĩa  mô hinh dữ liệu, bạn có thể dễ dàng thực hiện các câu truy vấn cũng như cập 

nhật, xóa, sửa dữ liệu một cách hiệu quả. 

Hi vọng những hướng dẫn và ví dụ mẫu ở trên đã giúp bạn làm quen với LINQ. Tôi sẽ tiếp tục các 

bài viết này để giúp bạn khám phá LINQ to SQL một cách chi tiết hơn. 
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Bài 2: Định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu 

Trong phần một, tôi đã thảo luận về “LINQ to SQL là gì” và cung cấp một cái nhìn cơ bản về những 

trường hợp chúng ta có thể sử dụng nó. 

Trong bài viết đầu tiên, tôi cũng đã cung cấp các đoạn code mẫu để biểu diễn cách xử lý dữ liệu dùng 

LINQ to SQL, bao gồm: 

 Cách truy vấn dữ liệu 

 Các cập nhật dữ liệu 

 Cách chèn và tạo quan hệ các dòng trong một CSDL 

 Cách xóa các dòng trong một CSDL 

 Cách gọi một thủ tục 

 Cách lấy dữ liệu và phân trang trên server 

Tôi đã thực hiện tất cả các thao tác dữ liệu đó bằng cách dùng một mô hình dữ liệu LINQ to SQL 

giống như dưới đây: 

 

Trong bài này, tôi sẽ đi vào chi tiết cách tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL giống như trên. 

LINQ to SQL, cũng như LINQ to SQL, và tất cả các tính năng khác mà tôi đã nói đến trong loạt 

bài này sẽ được  coi như một phần của .NET 3.5 và Visual Studio “Orcas” (nay là Visual Studio 

2008). 

Bạn có thể làm theo tất cả các bước dưới đây bằng cách tải về hoặc Visual Studio 2008 hoặc Visual 

Web Developer Express. Cả hai đều có thể được cài đặt và dùng đồng thời với Visual Studio 2005. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/products/aa700831.aspx
http://www.microsoft.com/express/vwd/
http://www.microsoft.com/express/vwd/
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1. Tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL 

Bạn có thể thêm một mô hình dữ liệu LINQ to SQL và một dự án ASP.NET, Class Library hay 

Windows bằng cách dùng tùy chọn “Add New Item” bên trong Visual Studio và chọn “LINQ to 

SQL”: 

 

Việc chọn mục “LINQ to SQL” sẽ khởi chạy LINQ to SQL designer, và cho phép bạn mô hình hóa 

các lớp mà nó biểu diễn một CSDL quan hệ. Nó cũng sẽ tạo ra một lớp kiểu “DataContext”, trong đó 

có các thuộc tính để biểu diễn mỗi bảng mà chúng ta mô hình hóa trong CSDL, cũng như các 

phương thức cho mỗi Stored Procedure mà chúng ta mô hình hóa. Như tôi đã mô tả trong phần 1 của 

loạt bài này, lớp DataContext là thành phần trung tâm của mô hình, toàn bộ các thao tác truy vấn 

hoặc cập nhật dữ liệu đều được thực hiện thông qua lớp này. 

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của một của sổ thiết kế LINQ to SQL, và cũng là cái mà bạn sẽ thấy 

ngay khi tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL:  



LINQ to SQL Tutorial 
 

15 

 

 

2. Các lớp thực thể 

LINQ to SQL cho phép bạn mô hình hóa các lớp ánh xạ vào CSDL. Các lớp này thường được là 

“Entity Class” (lớp thực thể) và các instance của nó thường được gọi là “Entity” (thực thể). Các lớp 

entity ánh xạ vào các bảng bên trong một CSDL. Các thuộc tính của các lớp thông thường ánh xạ 

vào các cột trong bảng. Mỗi instance của một lớp thực thể biểu diễn một dòng trong bảng. 

Các lớp thực thể trong LINQ to SQL không cần phải kế thừa từ một lớp đặc biệt nào khác, điều đó 

cho phép bạn có thể cho phép chúng thừa kế từ bất cứ đối tượng nào bạn muốn. Tất cả các lớp được 

tạo ra dùng LINQ to SQL designer đều được định nghĩa như “partial class” – có nghĩa là bạn có thể 

viết thêm code để thêm vào các thuộc tính, phương thức và sự kiên cho chúng. 

Không giống như chức năng DataSet/TableAdapter có trong VS 2005, khi dùng LINQ to SQL 

designer, bạn không cần chỉ ra câu truy vấn SQL được dùng để tạo ra mô hình và lớp truy xuất dữ 

liệu. 

Thay vào đó, bạn tập trung chủ yếu vào việc định nghĩa các lớp thực thể, cách chúng ánh xạ vào 

CSDL, và mối quan hệ giữa chúng. Trình LINQ to SQL cụ thể mà bạn dùng sẽ đảm bảo việc sinh ra 

các lệnh SQL thích hợp vào lúc chạy khi bạn tương tác và làm việc với các thực thể dữ liệu. Bạn có 

thể dùng cú pháp truy vấn LINQ để chỉ ra cách bạn muốn truy vấn dữ liệu. 

3. Tạo các lớp thực thể từ CSDL 

Nếu đã có cấu trúc cho CSDL, bạn có thể dùng nó để tạo các lớp thực thể LINQ to SQL một cách 

nhanh chóng. 
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Các dễ dàng nhất để làm điều này là mở CSDL trong cửa sổ Server Explorer bên trong Visual 

Studio, chọn các table và view mà bạn muốn mô hình hóa, và kéo thả chúng lên trên của sổ LINQ to 

SQL designer. 

  

Khi bạn thêm 2 bảng (Categories and Products) và 1 view (Invoices)  từ CSDL “Northwind” vào cửa 

sổ LINQ to SQL designer, bạn sẽ có thêm 3 lớp thực thể được tạo ra một cách tự động: 
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Dùng các lớp mô hình hóa dữ liệu ở trên, bạn có thể chạy tất cả các đoạn lệnh mẫu được một tả trong 

phần 1 của loạt bài này. Tôi không cần thêm bất kỳ đoạn code nào hay cấu hình để có thể thực hiện 

được các thao tác query, insert, update, delete và phân trang. 

4. Cách đặt tên và ngữ pháp số nhiều 

Một trong những thứ bạn đã nghe nhắc đến khi dung LINQ to SQL là nó có thể tự động chuyển tên 

bảng và cột thành dạng số nhiều khi tạo các lớp thực thể. Lấy ví dụ: Bảng “Products” trong ví dụ của 

chúng ta tạo ra lớp “Product”, cũng như bảng “Categories” tạo ra lớp “Category”. Cách đặt tên này 

giúp mô hình của bạn thống nhất với quy ước đặt tên trong .NET. 

Nếu không thích tên lớp hay tên thuộc tính do trình designer sinh ra, bạn vẫn có thể sửa lại thành bất 

cứ tên nào bạn thích. Bạn có thể làm điều này bằng cách chỉnh sửa tên thực thể/thuộc tính bên trong 

trình thiết kế hoặc thông qua bảng thuộc tính. 

  

Khả năng đặt tên cho các thực thể/thuộc tính/quan hệ khác với tên trong CSDL rất hữu dụng trong 

một số trường hợp, ví dụ: 
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1. Khi tên bảng/cột trong CSDL bị thay đổi. Bởi vì mô hình thực thể của bạn có thể có tên khác với 

tên trong CSDL, do vậy bạn có thể chỉ cần cập nhật lại các quy tắc ánh xạ mà không cần cập nhật 

chương trình hoặc các lệnh truy vấn để có thể dùng được tên mới. 

2. Khi các thành phần bên trong CSDL được đặt tên không rõ ràng. Ví dụ: thay vì dùng 

“au_lname” và “au_fname” cho các tên thuộc tính của một lớp thực thể, bạn có thể đặt tên chúng 

thành “LastName” và “FirstName” trong lớp thực thể và viết các lệnh để dùng với nó (mà không cần 

đổi tên các cột trong CSDL). 

5. Quan hệ giữa các thực thể 

Khi bạn kéo thả các đối tượng từ Server Explorer lên trên cửa sổ LINQ to SQL designer, VS sẽ tự 

động xác định các mối quan hệ primary key/foreign key giữa các đối tượng, và tự động tạo các quan 

hệ mặc nhiên giữa các lớp thực thể khác nhau mà nó đã tạo. Ví dụ, khi bạn thêm cả hai bảng 

Products và Categories từ Northwind lên trên cửa sổ LINQ to SQL, bạn có thể thấy mội mối quan hệ 

một nhiều giữa chúng (được biểu diễn bằng một mũi tên trên của sổ soạn thảo): 

 

Mối quan hệ trên sẽ làm lớp thực thể Product có thêm một thuộc tính là Category, bạn có thể dùng để 

truy cập vào thực thể Category của một Product. Nó cũng làm lớp Category có thêm thuộc tính 

“Products”, đây là một tập hợp cho phép bạn lấy ra tất cả các Product có trong Category đó. 
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Nếu bạn không thích cách mà trình thiết kế đã mô hình hóa hoặc đặt tên, bạn hoàn toàn có thể chỉnh 

sửa lại. Chỉ cần click lên mũi tên chỉ ra quan hệ trên của sổ soạn thảo và truy cập vào các thuộc tính 

của nó thông qua bảng thuộc tính để đổi tên, chỉnh sửa hoặc thậm chí xóa nó. 

6. Delay/Lazy Loading 

LINQ to SQL cho phép chỉ ra các thuộc tính của một thực thể sẽ được lấy về trước(prefetch) hay chỉ 

được lấy khi người dùng lần đầu truy cập (gọi là delay/lazy loading). Bạn có thể tùy biến các quy tắc 

prefetch/lazy load cho các thuộc tính trong thực thể bằng cách chọn thuộc tính hay quan hệ đó, và đặt 

lại giá trị cho thuộc tính “Delay Loaded” thành true hoặc false. 

Tôi có thể cấu hình thuộc tính Picture để nó chỉ được nạp khi dùng đến bằng cách đặt thuộc tính 

Delay Loaded thành true: 

 

Ghi chú: Thay vì cấu hình prefetch/delay load trên các thực thể, bạn cũng có thể đặt lại thông qua các 

lệnh khi bạn thực hiện các câu truy vấn LINQ trên lớp thực thể đó (tôi sẽ hướng dẫn cách làm điều 

này trong bài viết sau của loạt bài này). 

7. Dùng các Stored Procedure 

LINQ to SQL cho phép bạn có thể mô hình hóa các thủ tục lưu trữ như là các phương thức trong lớp 

DataContext. Ví dụ, cho rằng chúng ta đã định nghĩa một thủ tục đơn giản có tên SPROC như dưới 

đây để lấy về các thông tin sản phẩm dựa trên một CategoryID: 
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Tôi có thể dùng Server Explorer trong VS để kéo/thả thủ tục SPROC lên trên cửa sổ soạn thảo LINQ 

to SQL để có thể thêm một phương thức cho phép goi SPROC. Nếu tôi thả SPROC lên trên thực thể 

“Product”, LINQ to SQL designer sẽ khai báo SPROC để trả về một tập kết quả có kiểu 

IEnumerable<Product>: 

 

Sau đó tôi có thể dùng cú pháp LINQ to SQL hay gọi thẳng phương thức ở trên để lấy về các thực 

thể từ CSDL: 
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Dùng SPROCS để cập nhật/xóa,thêm dữ liệu 

Mặc nhiên LINQ to SQL sẽ tự động tạo ra các biểu thức SQL phù hợp cho bạn mỗi khi muốn cập 

nhật/xóa/thêm dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn viết mã LINQ to SQL như dưới đây để cập nhật một số giá trị 

trên một thực thể “Product”: 

 

Mặc nhiên, LINQ to SQL sẽ tạo và thực thi phát biểu UPDATE tương ứng khi bạn xác nhận thay đổi 

(tôi sẽ nói thêm về vấn đề này trong những bài viết khác). 

Bạn cũng có thể định nghĩa và dùng các thủ tục INSERT, UPDATE, DELETE nếu muốn. Để cấu 

hình, click lên một lớp thực thể trong cửa sổ LINQ to SQL và trong bảng thuộc tính, nhấn chuột lên 

trên nút “…” trên các giá trị Delete/Insert/Update, và chọn SPROC mà bạn đã định nghĩa. 
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Có một điều hay là những thay đổi ở trên hoàn toàn được thực hiện ở lớp ánh xạ LINQ to SQL – có 

nghĩa là tất cả những đoạn lệnh mà tôi đã viết trước đây đều có thể tiếp tục làm việc mà không cần 

thay đổi bất ký điều gì. Điều này giúp tránh phải thay đổi lại code ngay cả nếu sau này bạn muốn 

dùng một hàm SPROC tối ưu hơn sau này.  

8. Tổng kết 

LINQ to SQL cung cấp một cách thức đơn giản, sáng sủa để mô hình hóa lớp dữ liệu trong ứng dụng 

của bạn. Môt khi bạn đã định nghĩa mô hình dữ liệu, bạn có thể thực hiện các câu truy vấn, thêm, cập 

nhật và xóa dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả.  

Dùng trình thiết kế LINQ to SQL có sẵn trong Visual Studio và Visual Web Developer Express, bạn 

có thể tạo và quản lý mô hình dữ liệu cực kỳ nhanh. Trình LINQ to SQL designer cũng vô cùng mềm 

dẻo để bạn có thể tùy biến các hành vi mặc nhiên và ghi đè hoặc mở rộng hệ thống sao cho phù hợp 

với những yêu cầu cụ thể nào đó. 

Trong những bài tiếp theo tôi sẽ dùng mô hình dữ liệu chúng ta đã tạo ra trong bài này để đào sau 

hơn vào việc truy vấn, thêm, cập nhật và xóa dữ liệu. Trong các bài viết về cập nhật, thêm, xóa tôi 

cũng sẽ thảo luận về cách thêm các đoạn lệnh để kiểm tra dữ liệu cũng như các quy tắc vào các lớp 

thực thể chúng ta đã định nghĩa ở trên. 

 Mike Taulty cũng có một số đoạn video rất hay về LINQ to SQL mà bạn nên xem tại đây. Chúng 

cung cấp một cách tuyệt vời để học bằng cách xem những người khác từng bước sử dụng LINQ to 

SQL. 

  

http://mtaulty.com/CommunityServer/blogs/mike_taultys_blog/archive/2007/05/10/9322.aspx
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Bài 3: Truy vấn Cơ sở dữ liệu 

Tháng trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) 

có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa 

các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng 

như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. 

Trong bài viết này, tôi sẽ đi sâu hơn vào cách chúng ta dùng mô hình dữ liệu đã tạo trong phần 2, và 

cách dùng nó để truy vấn dữ liệu bên trong một dự án ASP.NET. 

1. Mô hình hóa CSDL Northwind dùng LINQ to SQL 

Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo một mô hình các lớp LINQ to SQL bằng 

cách dùng trình LINQ to SQL có sẵn trong VS 2008. Dưới đây là một hình mà tôi đã tạo dùng CSDL 

mẫu Northwind: 

 

2. Lấy các sản phẩm 

Một khi đã định nghĩa mô hình dữ liệu như trên, chúng ta có thể dễ dàng truy vấn và lấy dữ liệu từ 

CSDL. LINQ to SQL cho phép bạn làm điều này bằng cách viết các câu truy vấn dùng cú pháp 

LINQ với lớp NorthwindDataContext mà chúng ta đã tạo dùng trình thiết kế LINQ to SQL designer 

ở trên. 

Ví dụ, để lấy và duyệt qua một tập các đối tượng Product, tôi có thể viết code như dưới đây: 

http://namdh.wordpress.com/2008/11/07/linq-to-sql-part-2-modeling-classes/
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Trong câu truy vấn trên, tôi đã dùng một mệnh đề “where” trong cú pháp LINQ để chỉ trả về các sản 

phẩm trong một category cho trước. Tôi hiện đang dùng CategoryID của Product để thực hiện lọc ra 

các dùng mong muốn. 

Một trong những điểm hay là tôi có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cách để tùy biến câu lệnh, và tôi có 

thể nắm bắt ưu điểm của mối quan hệ giữa các thực thể mà tôi đã tạo khi mô hình hóa các lớp để làm 

cho câu lệnh phong phú và tự nhiên hơn. Ví dụ, tôi có thể sửa lại câu truy vấn để lọc ra các dòng theo 

CategoryName thay vì CategoryID bằng cách viết câu lệnh LINQ như sau: 

 

Chú ý cách tôi dùng thuộc tính “Category” trên mỗi đối tượng Product để lọc theo CategoryName 

của Category chứa Product đó. Thuộc tính này được tự động tạo ra bởi LINQ to SQL vì chúng ta đã 

mô hình hóa các lớp Category và Product như một mối quan hệ một-nhiều. 

Một ví dụ khác về cách dùng quan hệ trong mô hình dữ liệu bên trong các câu truy vấn, chúng ta có 

thể viết câu lệnh LINQ như dưới đây để lấy về chỉ những Product có 5 hoặc hơn đơn đặt hàng: 

 

Chú ý cách chúng ta đã dùng tập hợp “OrderDetails” mà LINQ to SQL đã tạo trên mỗi lớp Product 

(nhờ vào mối quan hệ một-nhiều mà chúng ta đã mô hình hóa trong trình thiết kế LINQ to SQL). 
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3. Trực quan hóa các câu truy vấn LINQ to SQL trong trình gỡ lỗi 

Các trình ánh xạ O/R (Object relational mapper) như LINQ to SQL tạo ra và thực thi các câu lệnh 

SQL một cách tự động mỗi khi bạn thực hiện một câu truy vấn hay cập nhật mô hình đối tượng của 

nó. 

Một trong những điều quan tâm lớn nhất mà các lập trình viên mới quen với ORM là: “Câu lệnh 

SQL thực sự được thực thi là gì?”. Một điều thực sự thú vị về LINQ to SQL là nó cho phép xem rất 

dễ dàng câu lệnh SQL được thực thi thực sự khi bạn chạy ứng dụng trong chế độ gỡ lỗi. 

Bắt đầu từ bản Beta2 của VS 2008, bạn có thể dùng một LINQ to SQL visualizer plug-in để xem một 

cách dễ dàng (và kiểm tra) bất kỳ câu lệnh truy vấn LINQ to SQL nào. Chỉ cần đặt một breakpoint và 

di chuột lên trên một câu lệnh LINQ to SQL, sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc kính lúp để xem giá 

trị của câu lệnh một cách trực quan: 

 

Một cửa sổ sẽ hiện lên cho phép bạn xem một cách chính xác câu lệnh LINQ to SQL mà LINQ to 

SQL sẽ dùng để lấy về các đối tượng Product: 

 

Nếu bạn nhấn nút “Execute” trên cửa sổ này, nó sẽ cho phép bạn chạy câu lệnh SQL trực tiếp trong 

trình debugger và xem một cách chính xác dữ liệu được trả về: 
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Điều này rõ ràng làm cho việc xem những gì LINQ to SQL làm cho bạn trở thành cực kỳ dễ dàng. 

Nhớ rằng bạn có thể dễ dàng thay thế câu SQL mà LINQ to SQL thực thi nếu muốn -  mặc dù trong 

98% trường hợp tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng câu lệnh mà LINQ to SQL thực thi là thực sự, thực sự tốt. 

4. Gắn nối các câu truy vấn LINQ to SQL vào các control LINQ to SQL 

Các câu truy vấn LINQ trả về kết quả mà nó sẽ implement interrface IEnumerable – đây cũng là 

interface mà các control ASP.NET dùng để hỗ trợ gắn nối các đối tượng. Điều này có nghĩa là bạn có 

thể gắn nối kết quả của bất kỳ câu lệnh LINQ, LINQ to SQL hay LINQ to XML vào bất kỳ control 

ASP.NET nào. 

Lấy ví dụ, bạn có thể khai báo một control <asp:gridview> trong một trang .aspx giống như sau: 

 

Tôi cũng có thể gắn nối kết quả của câu LINQ to SQL đã viết trước đây vào GridView giống như 

sau: 
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Nó sẽ sinh ra một trang trông như sau: 

 

5. Data Sharping 

Hiện tại, mỗi khi xác định kết quả truy vấn, chúng ta lấy toàn bộ các cột dữ liệu cần thiết cho các đối 

tượng thuộc lớp Product: 

Ví dụ, câu truy vấn sau lấy về các sản phẩm: 

 

Và toàn bộ kết quả được trả về: 
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Thường thì chúng ta chỉ muốn trả về một tập con của dữ liệu về mỗi sản phẩm. Chúng ta có thể dùng 

tính năng data shaping mà LINQ và các trình dich C#, VB mới hỗ trợ để chỉ ra rằng chúng ta chỉ 

muốn một tập con bằng cách chỉnh sửa lại câu truy vấn như sau: 

 

Điều này sẽ trả về chỉ một tập con dữ liệu được trả về từ CSDL: 

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/04/21/new-orcas-language-feature-query-syntax.aspx
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Một điều thực sự thú vị về LINQ to SQL là tôi có thể tận dụng tất cả ưu điểm của các quan hệ trong 

mô hình dữ liệu khi muốn gọt giũa lại dữ liệu. Nó cho phép tôi biểu diễn đầy đủ và hiệu quả các câu 

truy vấn. Lấy ví dụ, câu truy vấn dưới đây lấy về ID và Name từ thực thể Product, tổng số đơn hàng 

đã được đặt cho sản phẩm đó, và rồi lấy tổng giá trị của từng đơn hàng: 

 

LINQ to SQL đủ thông minh để có thể chuyển biểu thức LINQ ở trên thành câu SQL dưới đây khi 

nó được thực thi: 
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Câu SQL ở trên cho phép tính toán tất cả các giá trị của NumOrders và Revenue từ ngay trên SQL 

server, và trả về chỉ những dữ liệu như dưới đây (làm cho việc thực thi được nhanh chóng): 

 

Chúng ta có thể gắn nối tập kết quả vào control GridView để tạo ra một giao diện đẹp hơn: 
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Bạn cũng có thể được hỗ trợ đầy đủ bởi tính năng intellisense bên trong VS 2008 khi viết các câu 

truy vấn LINQ: 

 

Trong ví dụ trên, tôi đang sử dụng một kiểu vô danh (anonymous type) và dùng object initialization 

để gọt giũa và định nghĩa cấu trúc trả về. Một điều thực sự tuyệt vời là VS 2008 cung cấp intellisense 

đầy đủ, kiểm tra lúc dịch và cả refactoring khi làm việc cả với các tập kết quả có kiểu vô danh: 

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/15/new-orcas-language-feature-anonymous-types.aspx?CommentPosted=true
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/03/08/new-c-orcas-language-features-automatic-properties-object-initializers-and-collection-initializers.aspx
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6. Phân trang kết quả truy vấn 

Một trong những yêu cầu chung khi viết các trang web là bạn phải có khả năng phân trang một cách 

hiệu quả. LINQ cung cấp sẵn hai hàm mở rộng cho phép bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng và 

hiệu quả – hàm Skip() và Take(). 

Bạn có thể dùng Skip() và Take() như dưới đây đê chỉ ra rằng bạn chỉ muốn lấy về 10 đối tượng sản 

phẩm – bắt đầu từ một sản phẩm cho trước mà chúng ta chi ra trong tham số truyền vào: 

 

Chú ý ở trên tôi đã không dùng Skip() và Take() trong câu khai báo truy vấn các sản phẩm – mà chỉ 

dùng tới khi gắn kết dữ liệu vào GridView. Mọi người hay hỏi “Có phải làm như vậy thì câu lệnh 

đầu tiên sẽ lấy toàn bộ dữ liệu từ CSDL về lớp giữa, rồi sau đó mới thực hiện việc phân trang ?”. Câu 

trả lời là “Không”. Lý do là vì LINQ chỉ thực sự thực thi các câu truy vấn khi bạn lấy kết quả từ nó 

mà thôi. 
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Một trong những ưu điểm của mô hình này là nó cho phép bạn có thể viết các câu lệnh phức tạp bằng 

nhiều bước, thay vì phải viết trong một câu lệnh đơn (giúp dễ đọc hơn). Nó cũng cho phép bạn tạo ra 

các câu truy vấn từ các câu khác, giúp bạn có thể xây dựng các câu truy vấn rất phức tạp cũng như có 

thể dùng lại được các câu truy vấn khác. 

Một khi tôi đã có phương thức BindProduct() định nghĩa ở trên, tôi có thể viết lệnh như dưới đây để 

lấy về chỉ số đầu từ query string, và cho phép danh sách sản phẩm có thể được hiện phân trang và 

hiển thị: 

 

Nó sẽ cho chúng ta một trang hiển thị các sản phẩm có nhiều hơn 5 đơn đặt hàng, cùng với doanh thu 

tương ứng, và được phân trang dựa trên tham số truyền vào qua query string: 

 

Ghi chú: Khi làm việc với SQL 2005, LINQ to SQL sẽ dùng hàm ROW_NUMBER() để thực hiện 

việc phân trang logic trong CSDL. Nó đảm bảo rằng chỉ 10 dòng dữ liệu được trả về khi chúng ta 

thực hiện các câu lệnh trên: 
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Nó làm cho việc phân trang hiệu quả và dễ dàng hơn, đặc biệt là với các tập dữ liệu lớn. 

7. Tổng kết 

Hi vọng các bước trên đã cung cấp một cái nhìn đầy đủ  về những đặc tính mà LINQ to SQL cung 

cấp, để tìm hiểu thêm về các biểu thức LINQ và cú pháp mới được dùng trong C# và VB.NET trong 

VS 2008, xin hãy tham khảo thêm các bài viết sau: 

 Automatic Properties, Object Initializer and Collection Initializers 

 Extension Methods 

 Lambda Expressions 

 Query Syntax 

 Anonymous Types 

Trong bài viết tiếp theo trong loạt bài này, tôi sẽ cho thấy cách thêm các phép kiểm tra vào mô hình 

dữ liệu của chúng ta, và biểu diễn cách chúng ta có thể dùng để đưa logic chương trình vào mỗi lần 

thực thi các câu lệnh update, insert, hay delete dữ liệu. Tôi cũng sẽ cho các bạn thấy các tính năng 

cao cấp hơn của lazy loading và eager loading, cách dùng control mới <asp:LINQDataSource> để hỗ 

trợ việc khai báo databinding trong ASP.NET, cách giải quyết xung đột… 

  

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/03/08/new-c-orcas-language-features-automatic-properties-object-initializers-and-collection-initializers.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/03/13/new-orcas-language-feature-extension-methods.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/04/08/new-orcas-language-feature-lambda-expressions.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/04/21/new-orcas-language-feature-query-syntax.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/15/new-orcas-language-feature-anonymous-types.aspx?CommentPosted=true


LINQ to SQL Tutorial 
 

35 

 

Bài 4: Cập nhật cơ sở dữ liệu 

Trong bài hôm nay, tôi sẽ nói rõ hơn về cách chúng ta dùng CSDL đã được mô hình hóa trước đây, 

và dùng nó để cập nhật, chỉnh sửa và xóa dữ liệu. Tôi cũng sẽ cho các bạn thấy các chúng ta có thể 

thêm các quy tắc (business rule – sau này trở đi tôi sẽ để nguyên từ business rule, vì từ này rõ nghĩa 

hơn) và tùy biến cách xác thực tính hợp lệ của dữ liệu. 

1. CSDL Northwind được mô hình hóa dùng LINQ to SQL 

Trong phần 2 của loạt bài này, tôi đã đi qua các bước để tạo nên mô hình các lớp LINQ to SQL dùng 

LINQ to SQL designer có trong VS 2008. Dưới đây là sơ đồ lớp đã được tạo cho CSDL mẫu 

Northwind và cũng sẽ là mô hình được dùng trong bài viết này: 

 

Khi chúng ta định nghĩa mô hình dữ liệu dùng LINQ to SQL designer như trên, chúng ta đã định 

nghĩa ra 5 lớp mô hình: Product, Category, Customer, Order and OrderDetail. Các thuộc tính của 

mỗi lớp ánh xạ vào các cột tương ứng trong bảng dữ liệu. Mỗi đối tượng thuộc lớp thực thể sẽ biểu 

diễn một dòng trong bảng CSDL. 

Khi định nghĩa mô hình dữ liệu, LINQ to SQL designer cũng tạo ra một lớp DataContext cung cấp 

các cách thức để truy vấn và cập nhật lại dữ liệu. Trong mô hình mẫu chúng ta đã định nghĩa ở trên, 

lớp này được đặt tên là “NorthwindDataContext”. Lớp NorthwindDataContext có các thuộc tính biểu 
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diễn các bảng chúng ta đã định nghĩa trong CSDL (Products, Categories, Customers, Orders, 

OrderDetails). 

Như chúng ta đã xem trong phần 3, chúng ta cũng dễ dàng dùng các biểu thức LINQ để truy vấn và 

lấy dữ liệu từ CSDL bằng cách dùng lớp NorthwindDataContext. LINQ to SQL sau đó sẽ tự động 

diễn dịch các biểu thức đó thành các câu lệnh SQL thích hợp để thực thi. 

Ví dụ, chúng ta có thể viết biểu thức LINQ như dưới đây để lấy về một đối tượng Product đơn bằng 

cách tìm dựa trên tên sản phẩm: 

 

Tôi cũng có thể viết thêm một câu truy vấn LINQ dưới đây để lấy về tất cả các sản phẩm từ CSDL 

mà hiện tại chưa có đơn đạt hàng, và giá tiền nhiều hơn $100: 

 

Chú ý cách tôi đang dùng “OrderDetails” kết hợp với mỗi sản phẩm như một phần của câu truy vấn 

để chỉ lấy về các sản phẩm không có đơn đặt hàng. 

Change Tracking và DataContext.SubmitChanges() 

When we perform queries and retrieve objects like the product instances above, LINQ to SQL will 

by default keep track of any changes or updates we later make to these objects.  We can make any 

number of queries and changes we want using a LINQ to SQL DataContext, and these changes will 

all be tracked together. 

Khi chúng ta thực hiện các câu truy vấn và lấy về các đối tượng như đối tượng product ở trên, LINQ 

to SQL sẽ mặc nhiên lưu lại vết của các thao tác thay đổi hay cập nhật mà chúng ta thực hiện trên các 

đối tượng đó (gọi là change tracking). Chúng ta có thể thực hiện bao nhiêu câu truy vấn và thay đổi 

mà chúng ta muốn bằng cách dùng LINQ to SQL DataContext, và tất cả các thay đổi đó sẽ được lưu 

vết lại. 
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Ghi chú: Việc lưu vết LINQ to SQL xảy ra bên phía chương trình gọi, và không liên quan gì đến 

CSDL. Có nghĩa là bạn không hề dùng tài nguyên trên CSDL, hoặc bạn không cần cài đặt thêm hay 

thay đổi bất kỳ thứ gì trên CSDL để cho phép làm điều này. 

Sau khi đã cập nhật các đối tượng chúng ta lấy từ LINQ to SQL, chúng ta có thể gọi phương 

thức ”SubmitChanges()” trên lớp DataContext để cập nhật lại các  thay đổi lên CSDL. Việc gọi 

phương thức này sẽ làm cho LINQ to SQL để tính toán động và thực thi các câu lệnh SQL phù hợp 

để cập nhật CSDL. 

Lấy ví dụ, bạn có thể viết câu lệnh dưới đây để cập nhật lại giá tiền và số lượng đơn vị còn lại của 

sản phẩm “Chai”: 

 

Khi tôi gọi northwind.SubmitChanges() như ở trên, LINQ to SQL sẽ xây dựng và thực thi một câu 

lệnh SQL “UPDATE” mà nó sẽ cập nhật lại hai thuộc tính của sản phẩm mà chúng ta đã sửa lại như 

ở trên. 

Tôi có thể viết đoạn lệnh dưới đây để duyệt qua danh sách các sản phẩm ít phổ biến và giá cao, sau 

đó đặt lại thuộc tính “ReorderLevel” = 0: 

 

Khi tôi gọi northwind.SubmitChanges() như trên, LINQ to SQL sẽ tính toán và thực thi một tập thích 

hợp các phát biểu UPDATE để cập nhật các sản phẩm có thuộc tính ReorderLevel đã bị thay đổi. 

Hãy nhớ là nếu giá trị của các thuộc tính của đối tượng Product không bị thay đổi bởi câu lệnh trên, 

có nghĩa là bản thân đối tượng không bị thay đổi, thì LINQ to SQL cũng sẽ không thực thi bất kỳ câu 

lệnh UPDATE nào trên đối tượng đó. Ví dụ, nếu đơn giá của đối tượng “Chai” đã là 2 và số san 

phẩm còn lại là 4, thì việc gọi SubmitChanges() sẽ chẳng làm thực thi bất kỳ câu SQL nào. Cũng 

vây, chỉ các sản phẩm trong ví dụ thứ hai có ReorderLevel không bằng 0 mới được cập nhật khi gọi 

SubmitChanges(). 

2. Các ví dụ Insert và Delete 

Ngoài việc cập nhật các dòng đã có trong CSDL, LINQ to SQL còn cho phép bạn thêm và xóa dữ 

liệu. Bạn có thể làm được điều này bằng việc thêm/bớt các đối tượng dữ liệu từ các tập hợp bảng 
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trong lớp DataContext, và sau đó gọi SubmitChanges(). LINQ to SQL sẽ lưu vết lại các thao tác này, 

và tự động thực thi câu lệnh SQL INSERT hay DELETE phù hợp khi phương thức SubmitChanges() 

được gọi. 

a. Thêm một sản phẩm 

Bạn có thể thêm một sản phẩm mới vào CSDL bằng việc tạo ra một đối tượng thuộc lớp “Product”, 

gán các giá trị thuộc tính, và sau đó thêm nó vào tập hợp “Products” của DataContext: 

 

Khi gọi “SubmitChanges” như trên, một dòng mới sẽ được thêm vào bảng Product. 

b. Xóa các sản phẩm 

Cũng như tôi đã nói về việc thêm một sản phẩm mới bằng cách đổi tượng Product vào tập hợp 

Products của DataContext, tôi cũng có thể làm một cách ngược lại khi muốn xóa một sản phẩm từ 

CSDL bằng cách xóa nó khỏi tập hợp này: 

 

(RemoveAll đã được thay đổi bằng DeleteOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

Chú ý cách tôi lấy một tập hợp các sản phẩm không còn được sản xuất và cũng không có đơn đặt 

hàng nào bằng cách dùng một câu truy vấn LINQ, rồi sau đó truyền nó cho phương thức RemoveAll 

của tập hợp Products trong DataContext. Khi gọi SubmitChanges(), tất cả các sản phẩm đó sẽ bị xóa 

khỏi CSDL. 

3. Cập nhật thông qua các quan hệ 

Điều làm cho các trình ORM như LINQ to SQL cực kỳ mềm dẻ là nó cho phép chúng ta dễ dàng mô 

hình hóa mối quan hệ giữa các bảng trong mô hình dữ liệu. Ví dụ, tôi có thể mô hình hóa 
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mỗi Product trong một Category, mỗi Order để chứa các OrderDetails cho từng mục, kết hợp các 

OrderDetail với một Product, và làm cho mỗi Customer kết hợp với một tập các Order. Tôi đã biểu 

diễn cách xây dựng và mô hình hóa các mối quan hệ trong phần 2 của loạt bài này. 

LINQ to SQL cho phép tôi tận dụng được ưu điểm của các mối quan hệ trong việc truy vấn và cập 

nhật dữ liệu. Ví dụ, tôi có thể viết đoạn lệnh dưới đây để tạo một Product mới và kết hợp nó với một 

category “Beverages” trong CSDL như dưới đây: 

 

(Add đã được thay đổi bằng InsertOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

Hãy chú ý cách tôi thêm một đối tượng Product vào tập hợp Products của một Category. Nó sẽ chỉ ra 

rằng có một mối quan hệ giữa hai đối tượng, và làm cho LINQ to SQL tự động duy trì mối quan hệ 

foreign-key/primary key giữa cả hai khi tôi gọi SubmitChanges. 

Một ví dụ khác cho thấy LINQ to SQL có thể giúp quản lý quan hệ giữa các bảng như thế nào và 

giúp cho việc lập trình sáng sủa hơn, hãy xem một ví dụ dưới đây khi tôi tạo một Order mới cho một 

khách hàng đã có. Sau khi đặt giá trị cho ngày chuyển hàng và chi phí cho việc đặt hàng, tôi sẽ tạo 

tiếp 2 mục chi tiết trong đơn đặt hàng để chỉ đến các sản phẩm mà khách hàng đang muốn mua. Sau 

đó, tôi sẽ kết hợp đơn đặt hàng với khách hàng, và cập nhật các thay đổi vào CSDL. 

http://namdh.wordpress.com/2008/11/07/linq-to-sql-part-2-modeling-classes/
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(Add đã được thay đổi bằng InsertOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

Như bạn thấy, mô hình lập trình trên cho phép thực hiện tất cả các công việc này một cách cực kỳ 

sáng sủa theo phong cách hướng đối tượng. 

4. Transactions 

Một transaction (giao dịch) là một dịch vụ được cung cấp bởi một CSDL (hoặc một trình quản lý tài 

nguyên khác) để đảm bảo rằng một tập các thao tác độc lập sẽ được thực thi như một đơn vị duy nhất 

– có nghĩa là hoặc tất cả cùng thành công, hoặc cùng thất bại. Và trong trường hợp thất bại, tất cả các 

thao tác đã là làm sẽ bị hoàn tác trước khi bất kỳ thao tác nào khác được cho phép thực hiện. 

Khi gọi SubmitChanges() trên lớp DataContext, các lệnh cập nhật sẽ luôn được thực thi trong cùng 

một transaction. Có nghĩa là CSDL của bạn sẽ không bao giờ ở trong một trạng thái không toàn vẹn 

nếu bạn thực thi nhiều câu lệnh – hoặc tất cả các thao tác bạn làm sẽ được lưu lại, hoặc không có bất 

kỳ thay đổi nào. 

Nếu không có một transaction đang diễn ra, DataContext của LINQ to SQL sẽ tự động bắt đầu một 

transaction để bảo vệ các thao tác cập nhật khi gọi SubmitChanges(). Thêm vào đó, LINQ to SQL 

còn cho phép bạn tự định nghĩa và dùng đối tượng TransactionScope của riêng bạn. Điều này làm 

cho việc tích hợp các lệnh LINQ to SQL vào các đoạn mã truy cập dữ liệu đã có dễ dàng hơn. Nó 

cũng có nghĩa là bạn có thể đưa cả các tài nguyên không phải của CSDL vào trong cùng transaction. 

Ví dụ: bạn có thể gửi đi một thông điệp MSMQ, cập nhật hệ thống file (sử dụng khả năng hỗ trợ 

transaction cho hệ thống file),… và nhóm tất cả các thao tác đó vào trong cùng một transaction mà 

bạn dùng để cập nhật CSDL dùng LINQ to SQL. 
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5. Kiểm tra dữ liệu và Business Logic 

Một trong những điều quan trọng mà các nhà phát triển cần nghĩ đến khi làm việc với dữ liệu là làm 

sao để kết hợp được các phép xác thực dữ liệu và các quy tắc chương trình (business logic). LINQ to 

SQL cũng hỗ trợ nhiều cách để các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp chúng vào với các mô hình 

dữ liệu của họ. 

LINQ to SQL cho phép bạn thêm khả năng xác thực dữ liệu mà không phụ thuộc vào cách bạn tạo ra 

mô hình dữ liệu cũng như nguồn dữ liệu. Điều này cho phép bạn có thể lặp lại các phép kiểm tra ở 

nhiều chỗ khác nhau, và làm cho mã lệnh sáng sủa và dễ bảo trì hơn rất nhiều. 

6. Hỗ trợ kiểm tra các giá trị thuộc tính dựa trên schema của CSDL 

Khi định nghĩa các lớp mô hình dữ liệu dùng LINQ to SQL designer trong VS 2008, chúng sẽ mặc 

nhiên được gán các quy tắc xác thực dựa trên cấu trúc định nghĩa trong CSDL. 

Kiểu dữ liệu của thuộc tính trong các lớp mô hình dữ liệu sẽ khớp với các kiểu dữ liệu tương ứng 

trong CSDL. Điều này có nghĩa là bạn sẽ gặp lỗi biên dịch nếu cố gắng gán một giá trị kiểu boolean 

và cho một thuộc tính decimal, hoặc nếu thử ép kiểu dữ liệu một cách không hợp lệ. 

Nếu một cột trong CSDL được đánh dấu cho phép mang giá trị NULL, khi đó thuộc tính tương ứng 

trong mô hình dữ liệu được tạo bởi LINQ to SQL designer cũng cho phép NULL. Các cột không cho 

phép NULL sẽ tự động đưa ra các exception nếu bạn cố gắng lưu một đối tượng có thuộc tính đó 

mang giá trị NULL. LINQ to SQL sẽ đảm bảo các cột định danh/duy nhất không bị trùng lắp trong 

CSDL. 

Bạn có thể dùng LINQ to SQL designer để ghi đè lên các quy tắc xác thực dựa trên schema nếu 

muốn, nhưng các quy tắc này sẽ được tạo ra tự động và bạn không cần làm bất kỳ điều gì để cho 

phép chúng. LINQ to SQL cũng tự động xử lý các chuỗi escape, do vậy bạn không cần lo lắng về lỗi 

SQL injection. 

7. Hỗ trợ tùy biến việc kiểm tra giá trị các thuộc tính 

Việc kiểm tra dữ liệu dựa trên cấu trúc định nghĩa trong CSDL rất hữu ích, nhưng chỉ được coi như ở 

mức cơ bản, trong thực tế có thể bạn sẽ gặp phải những yêu cầu kiểm tra phức tạp hơn nhiều. 

Hãy xem một ví dụ trong CSDL Northwind, khi tôi định nghĩa thuộc tính Phone thuộc lớp Customer 

có kiểu dữ liệu là nvarchar. Các nhà phát triển dùng LINQ to SQL có thể viết code giống như dưới 

đây để cập nhật nó với một số phone hợp lệ: 

 

Vấn đề là đoạn code trên được coi là hợp lệ đứng từ góc độ kiểu dữ liệu SQL, vì chuỗi trên vẫn là 

một chuỗi nvarchar mặc dù có thể nó không phải là một số phone hợp lệ: 
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Để tránh việc thêm các số phone kiểu như trên vào CSDL, chúng ta có thể thêm một quy tắc kiểm tra 

tính hợp lệ vào lớp Customer. Thêm một quy tắc để kiểm tra thực sự đơn giản. Tất cả những gì 

chúng ta cần làm là thêm một partial class vào và định nghĩa phương thức như dưới đây: 

 

Đoạn code trên tận dụng ưu điểm của 2 đặc tính trong LINQ to SQL: 

1) Tất cả các lớp được tạo ra đều là partial – có nghĩa là nhà phát triển có thể dễ dàng thêm vào các 

phương thức, thuộc tính và thậm chí cả các sự kiện (và đặt chúng trong một file riêng biệt). Điều này 

làm cho việc thêm các quy tắc xác thực và các hàm phụ trợ vào mô hình dữ liệu và lớp DataContext 

rất dễ dàng. Bạn không cần cấu hình hay viết thêm các code nào khác để làm được điều này. 

2) LINQ to SQL đã tạo sẵn một loạt các điểm mở rộng trong mô hình dữ liệu và lớp DataContext mà 

bạn có thể dùng để thêm vào các phép kiểm tra dữ liệu trước và sau khi thực hiện các công việc. 

Nhiều trong số đó ứng dụng một đặc tính ngôn ngữ mới được gọi là “partial method” có trong VB và 

C# có trong VS 2008 beta 2. Wes Dyer trong nhóm C# có một bài nói về cách các partial method 

làm việc tại đây. 

Trong ví dụ về việc kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu ở trên, tôi dùng phương thức OnPhoneChanging, đây 

là một phương thức sẽ được thực thi bất kỳ lúc nào người dùng gán lại giá trị cho thuộc tính Phone 

trên một đối tượng Customer. Tôi có thể dùng phương thức này để xác thực giá trị đầu vào theo bất 

kỳ cách gì tôi muốn (trong ví dụ này, tôi dùng một biểu thức chính quy). Nếu giá trị đã hợp lệ, tôi chỉ 

đơn giản return và không làm gì cả, khi đó LINQ to SQL sẽ cho là các giá trị này là giá trị hợp lệ, 

ngược lại tôi có thể phát ra một Exception bên trong phương thức kiểm tra, và phép gán khi đó sẽ 

không được thực hiện. 

8. Hỗ trợ tùy biến việc kiểm tra tính hợp lệ của thực thể 

Việc kiểm tra trên từng thuộc tính như trong các ví dụ trên rất hữu dụng khi bạn muốn kiểm tra giá 

trị của từn thuộc tính riêng lẻ. Nhưng đôi khi, bạn sẽ cần phải kiểm tra dựa trên nhiều giá trị của các 

thuộc tính khác nhau. 

http://blogs.msdn.com/wesdyer/archive/2007/05/23/in-case-you-haven-t-heard.aspx
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Hãy xem ví dụ sau, tôi sẽ đặt giá trị cho 2 thuộc tính “OrderDate” và “RequiredDate”: 

 

(Add đã được thay đổi bằng InsertOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

Đoạn lệnh trên là hợp lệ nếu chỉ đơn thuần xét từ góc độ ngôn ngữ – nhưng sẽ là không có ý nghĩa 

khi bạn lại muốn đặt ngày khách hàng yêu cầu trước ngày đặt hàng. 

Tin vui là từ bản LINQ to SQL beta 2, chúng ta có thể thêm vào các quy tắc kiểm tra cho từng thực 

thể để tránh các lỗi kiểu như trên bằng cách thêm một lớp partial cho lớp “Order” và hiện thực hóa 

hàm OnValidate(), hàm này sẽ được gọi trước khi dữ liệu được đưa vào CSDL. Bên trong phương 

thức này, chúng ta có thể truy cập và kiểm tra tất cả các thuộc tính của lớp trong mô hình dữ liệu. 

 

Bên trong phương thức này, bạn có thể kiểm tra giá trị bất kỳ thuộc tính nào, và thậm chí có thể truy 

cập (chỉ đọc) vào các đối tượng liên quan, và có thể phát ra một exception nếu có tồn tại các giá trị 

không hợp lệ. Bất kỳ một exception nào được phát ra từ phương thức OnValidate() sẽ làm cho việc 

cập nhật bị hủy bỏ, và hủy bỏ các thay đổi trong transaction. 

9. Tùy biến các phương thức kiểm tra việc thêm/xóa/sửa dữ liệu 

Có nhiều lúc bạn muốn thêm các phép kiểm tra khi thêm/xóa/sửa dữ liệu. LINQ to SQL Beta2 cho 

phép làm điều này bằng cách cho phép bạn thêm vào một lớp partial để mở rộng lớp DataContext và 

sau đó hiện thực hóa các phương thức để tùy biến các thao tác thêm/xóa/sửa cho các thực thể. Các 

thức này sẽ được thực thi tự động khi bạn gọi SubmitChanges() trên lớp DataContext. 
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Bạn có thể thêm các phép kiểm tra thích hợp vào bên trong các phương thức đó – và nếu dữ liệu hợp 

lệ, LINQ to SQL sẽ tiếp tục lưu lại các thay đổi vào CSDL (bằng cách gọi phương thức 

“ExecuteDynamicXYZ” của DataContext). 

 

Một trong những điều thú vị là các phương thức phù hợp sẽ được gọi tự động, không phụ thuộc vào 

ngữ cảnh mà đối tượng được tạo/xóa/sửa. Hãy xem ví dụ sau, ở đây tôi muốn tạo một Order mới và 

kết hợp nó với một Customer đã có: 

 

(Add đã được thay đổi bằng InsertOnSubmit trong phiên bản hiện tại) 

Khi tôi gọi northwind.SubmitChanges() ở trên, LINQ to SQL sẽ xác định là nó cần lưu lại một đối 

tượng Order, và phương thức InsertOrder sẽ tự động được gọi. 

10. Nâng cao: Xem danh sách thay đổi cho Transaction 

Đôi khi bạn muốn thêm các quy tắc kiểm tra mà không thể chỉ dựa trên từng thao tác thêm/xóa/sửa 

riêng lẻ, thay vào đó bạn phải có thể duyệt qua toàn bộ các thao tác đã thực hiện trong transaction. 
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Bắt đầu từ bản Beta2 của .NET 3.5, LINQ to SQL cho phép bạn truy cập vào danh sách này bằng 

cách gọi phương thức DataContext.GetChangeList(). Nó sẽ trả về một đối tượng ChangeList chứa 

các tập hợp cho các thao tác thêm/xóa/sửa đã được thực hiện. 

Một cách tiếp cận là bạn có thể tạo một lớp thừa kế từ lớp DataContext và override phương thức 

SubmitChanges(). Khi đó bạn có thể lấy ChangeList() cho thao tác cập nhật và thực hiện các phép 

kiểm tra cần thiết trước khi thực thi: 

 

11. Xử lý các thay đổi đồng thời với Optimistic Concurrency: 

Một trong những vấn đề mà các nhà phát triển phải nghĩ đến trong môi trường đa người dùng là làm 

thế nào có thể xử lý các thao tác cập nhật trên các cùng một tập dữ liệu. Ví dụ, cho là có hai người 

dùng đang cùng lấy về một đối tượng product bên trong một ứng dụng, và một người đặt lại giá trị 

cho ReorderLevel là 0, trong khi người kia đặt lại là 1. Nếu cả hai người dùng đều lưu lại các thay 

đổi đó vào CSDL, nhà phát triển cần cân nhắc việc xử lý tranh chấp dữ liệu. 

Một cách tiếp cận đơn giản là “let the last writer win” (người cuối cùng là người chiến thắng) – có 

nghĩa là những thay đổi bởi người đầu tiên sẽ bị thay đổi mà không biết. Và điều này thường được 

coi là một trải nghiệm kém cỏi (và không đúng) – có nghĩa người dùng sẽ cảm thấy khó sử dụng. 

Một cách tiếp cận khác mà LINQ to SQL hỗ trợ là dùng mô hình optimistic concurrency – khi đó 

LINQ to SQL sẽ tự động xác định xem giá trị gốc trong CSDL đã bị thay đổi bở người dùng khác 

hay chưa. LINQ to SQL sau đó sẽ cung cấp một danh sách các giá trị bị xung đột để người phát triển 

có thể chọn giải pháp xử lý hoặc có thể yêu cầu người dùng chọn một thao tác nào họ muốn. 

Tôi sẽ nói về cách dùng optimistic concurrency với LINQ to SQL trong các bài viết khác. 

12. Dùng SPROCs hoặc tùy biến logic các câu SQL: 

Một trong những câu hỏi mà các nhà phát triển (và đặc biệt là các DBA – các nhà quản trị CSDL), 

những người đã từng viết các thủ tục (SPROC) với các câu SQL tùy biến thường hỏi khi nhìn thấy 

LINQ to SQL lần đầu tiên là: “làm sao tôi có thể kiểm soát hoàn toàn các câu lệnh SQL được thực 

thi bên dưới ?” 
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Một tin tốt là LINQ to SQL có một mô hình cực kỳ mềm dẻo, nó cho phép các nhà phát triển có thể 

thay thế các câu lệnh củaLINQ to SQL bằng các thủ tục insert, update, delete mà họ tự định nghĩa. 

Điều thực sự thú vị là bạn có thể bắt đầu bằng cách định nghĩa mô hình dữ liệu của riêng bạn và để 

LINQ to SQL tự thực hiện các thao tác thêm/sửa/xóa. Rồi sau đó bạn có thể tùy biến lại mô hình dữ 

liệu để thực hiện các thao tác cập nhật với các thủ tục hoặc các câu SQL của bạn mà không phải thay 

đổi bất kỳ đoạn lệnh nào dùng mô hình dữ liệu đó, và cũng chẳng phải thay đổi bất kỳ quy tắc kiểm 

tra đã tạo trước đó. Điều này cung cấp khả năng tùy biến rất lớn cho bạn khi xây dựng ứng dụng. 

Tôi cũng sẽ nói kỹ hơn về cách tùy biến mô hình dữ liệu dùng các thủ tục hay câu lệnh SQL trong 

một bài viết khác. 
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Bài 5: Sử dụng asp:LinqDataSource 

Trong bài viết này, tôi sẽ khám phá control mới <asp:LinqDataSource> có trong ASP.NET thuộc  

phiên bản .NET 3.5. Control này là một datasource control mới cho ASP.NET (giống 

ObjectDataSource và SQLDataSource có trong ASP.NET 2.0) cho phép bạn khai báo việc gắn kết 

dữ liệu vào mô hình dữ liệu của LINQ to SQL cực kỳ dễ dàng. 

1. Ứng dụng mẫu mà chúng ta sẽ xây dựng: 

Chương trình web chỉnh sửa dữ liệu đơn giản mà tôi sẽ xây dựng qua các bước được mô tả trong bài 

này sẽ là một chương trình cho phép nhập/chỉnh sửa dữ liệu cho các sản phẩm trong một CSDL: 

 

Chương trình sẽ hỗ trợ người dùng các tính năng sau: 

1. Cho phép người dùng lọc sản phẩm theo phân loại. 

2. Cho phép người dùng sắp xếp các sản phẩm bằng cách nhấp chuột lên tiêu đề cột (Name, Price, Units 

In Stock, …). 

3. Cho phép người dùng phân trang các sản phẩm (10 sản phẩm mỗi trang). 

4. Cho phép người dùng chỉnh sửa và cập nhật các chi tiết sản phẩm ngay trên trang. 

5. Cho phép người dùng xóa các sản phẩm trong danh sách. 

Ứng dụng web này sẽ được xây dựng với một mô hình dữ liệu hướng đối tượng dùng LINQ to SQL. 
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Tất cả các quy tắc xử lý và kiểm tra dữ liệu sẽ được xây dựng trong lớp dữ liệu – mà không phải 

trong lớp giao diện. Điều này sẽ đảm bảo rằng: 1) một tập các quy tắc xử lý đồng nhất sẽ được dùng 

ở tất cả mọi chỗ trong ứng dụng, 2) chúng ta sẽ phải viết ít code mà không cần lặp lại, và 3) có thể dễ 

dàng chỉnh sửa/thay đổi các quy tắc xử lý sau này mà không cần cập nhật lại chúng ở nhiều chỗ khác 

nhau trong ứng dụng. 

Chúng ta cũng sẽ tận dụng được ưu điểm của việc phân trang/sắp xếp bên trong LINQ to SQL để 

đảm bảo rằng các đặc tính đó không được thực hiện bên trong lớp giữa (middle-tier), mà sẽ được 

thực hiện trong CSDL (có nghĩa là chỉ có 10 sản phẩm được lấy ra trong CSDL tại một thời điểm, 

chúng ta sẽ không lấy hàng ngàn dòng rồi mới thực hiện phân trang hay sắp xếp trên web server). 

2. <asp:LinqDataSource> là gì và nó giúp gì cho chúng ta? 

Control <asp:LinqDataSource> là một ASP.NET control hiện thực hóa mô hình DataSourceControl 

được giời thiệu trong ASP.NET 2.0. Nó tương tự như các control ObjectDataSource và 

SqlDataSource, bạn có thể dùng nó để khai báo việc gắn nối dữ liệu giữa một control ASP.NET với 

một nguồn dữ liệu. Điểm khác biệt là thay vì nố gắn nối trực tiếp vào CSDL (như SqlDataSource) 

hay vào một lớp (ObjectDataSource), <asp:linqdatasource> được thiết kế để gắn vào một mô hình dữ 

liệu LINQ. 

Một trong những ưu điểm của việc dùng <asp:linqdatasource> là nó tận dụng được tính mềm dẻo của 

các trình cung cấp LINQ (LINQ provider: như LINQ to SQL, LINQ to Object…). Bạn không cần 

định nghĩa các phương thức query/insert/update/delete cho nguồn dữ liệu để gọi, thay vào đó bạn có 

thể trỏ <asp:linqdatasource> đến mô hình dữ liệu của bạn, chỉ ra bản thực thể nào bạn muốn làm 

việc, rồi gắn nối nó vào một control Asp.NET và cho phép chúng làm việc với nhau. 

Ví dụ, để xây dựng một danh sách cơ bản các sản phẩm cho phép làm việc với các thực thể Product 

trong mô hình dữ liệu LINQ to SQL, tôi có thể khai báo một thẻ <asp:linqdatasource> trên trang và 

trỏ vào lớp datacontext của LINQ to SQL, và chỉ ra các thực thể (ví dụ: Products) trong mô hình 

LINQ to SQL mà tôi muốn gắn nối. Tôi có thể cho một GridView trỏ vào nó (bằng cách đặt thuộc 

tính DataSourceID) để cho phép xem các Product theo dạng lưới: 

 

Không cần làm thêm bất kỳ điều gì, tôi đã có thể thực thi trang web và có một danh sách các Product 

với khả năng phân trang cũng như sắp xếp được tích hợp sẵn. Tôi cũng có thể thêm một nút 

edit/delete và cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu. Tôi không cần thêm bất kỳ phương thức, ánh 

xạ các tham số, hay thậm chí viết bất kỳ cấu lệnh nào cho <asp:LinqDataSource> để xử lý các 

trường hợp hiển thị và cập nhật trên – nó có thể làm việc với mô hình LINQ to SQL mà chúng ta chỉ 

đến và thực hiện các thao tác tự động. Khi cập nhật, LINQ to SQL sẽ đảm bảo rằng các quy tắc xử lý 

và kiểm tra dữ liệu mà ta đã thêm vào mô hình LINQ to SQL (dưới dạng các phương thức partial) 

cũng sẽ được thực hiện trước khi dữ liệu được thực sự cập nhật vào CSDL. 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms227679.aspx
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Quan trọng: Một trong những điểm hay của LINQ hay LINQ to SQL là nó không được thiết kế để 

chỉ làm việc với lớp giao diện, hay với một control cụ thể nào như LinqDataSource. Như bạn đã thấy 

trong các bài viết trước của cùng loạt bài này, viết code dùng LINQ to SQL cực kỳ sáng sủa. Bạn 

luôn có thể viết thêm các mã lệnh tùy biến để làm việc trực tiếp với mô hình dữ liệu LINQ to SQL 

nếu muốn, hay trong một ngữ cảnh nào đó mà <asp:linqdatasource> không phù hợp để dùng. 

Các phần dưới đây sẽ mô tả từng bước tạo nên ứng dụng web tôi đã nói ở trên bằng cách dùng LINQ 

to SQL và <asp:LinqDataSource>. 

Bước 1: Định nghĩa mô hình dữ liệu 

Chúng ta sẽ bắt đầu việc tạo ra ứng dụng bằng cách định nghĩa mô hình dữ liệu để biểu diễn CSDL. 

Tôi đã nói về cách tạo một mô hình dữ liệu LINQ to SQL dùng trình soạn thảo có trong VS 2008 

trong bài 2. Dưới đây là ảnh chụp màn hình các lớp dữ liệu mà tôi có thể nhanh chóng tạo ra dùng 

LINQ to SQl designer để mô hình hóa CSDL “Northwind”: 

 

Tôi sẽ duyệt lại mô hình này trong bước 5 khi tôi thêm một số quy tắc kiểm tra, nhưng trong giai 

đoạn đầu, tôi sẽ vẫn dùng nó (chưa chỉnh sửa) để tạo giao diện. 
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Bước 2: Tạo danh sách sản phẩm 

Chúng ta sẽ bắt đầu phần giao diện bằng cách tạo một trang ASP.NET với một control 

<asp:gridview> và dùng CSS để định dạng: 

 

Chúng ta có thể viết code để gắn nối mô hình dữ liệu vào gridview này (giống như tôi đã làm trong 

phần 3), hoặc tôi có thể làm cách khác là dùng control mới <asp:linqdatasource> để gắn nối gidview 

này với mô hình dữ liệu. 

VS 2008 includes build-in designer support to make it easy to connect up our GridView (or any other 

ASP.NET server control) to LINQ data.  To bind our grid above to the data model we created 

earlier, we can switch into design-view, select the GridView, and then select the “New Data 

Source…” option within the “Choose Data Source:” drop-down: 

Trình thiết kế trong VS 2008 có sẵn khả năng hỗ trợ làm điều này một cách dễ dàng với GridView 

(hay bất kỳ control ASP.NET nào khác) vào dữ liệu LINQ. Để gắn nối, chúng ta có thể chuyển sang 

chế độ thiết kế, chọn GridView, và sau đó chọn “New Data Source…” bên trong dang sách “Choose 

Data Source:”: 

 

Một hộp thoại sẽ hiện lên, trong đó có danh sách các loại datasource, chọn LINQ trong hộp thoại này 

và đặt trên cho control <asp:linqdatasource> mà bạn muốn tạo: 
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Trình thiết kế <asp:linqdatasource> sẽ hiển thị tiếp các lớp DataContext của LINQ to SQL mà ứng 

dụng của bạn có thể dùng được bao gồm cả trong các thư viện mà bạn đang tham chiếu tới): 

 

Chúng ta muốn chọn mô hình dữ liệu đã được tạo trước đây với trình thiết kế LINQ to SQL. Chúng 

ta cũng sẽ muốn chọn bảng dữ liệu bên trong mô hình dữ liệu mà chúng ta sẽ coi như thực thể chính 
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để làm việc với <asp:linqdatasource>. Trong ví dụ này chúng ta sẽ chọn thực thể “Products”. Chúng 

ta cũng sẽ nhấn vào nút “Advanced” và cho phép việc cập nhật cũng như xóa dữ liệu: 

 

Khi nhấn vào nút “Finish” ở trên, VS 2008 sẽ khai báo một <asp:linqdatasource> trong trang .aspx, 

và cập nhật <asp:gridview> để trỏ đến nó (thông qua thuộc tính DataSourceID).Nó cũng sẽ tự 

động tạo ra các cột trong Grid dự trên cấu trúc của thực thể Products mà chúng ta đã chọn: 

 

Chúng ta cũng có thể nhấp vào hình tam giác nhỏ để bật lên “smart task” của GridView và chỉ ra 

chúng ta muốn cho phép việc phân trang, sắp xếp, chỉnh sửa và xóa dữ liệu: 
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Chúng ta có thể nhấn F5 để thực thi, và có một trang hiển thị danh sách sản phẩm với đầy đủ khả 

năng phân trang cũng như sắp xếp các cột: 

 

Chúng ta cũng có thể nhấn và các nút “edit” hoặc “delete” để cập nhật lại dữ liệu: 
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Nếu nhìn vào mã nguồn của trang, chúng ta sẽ thấy các thẻ của trang chứa nội dung giống như dưới 

đây. Thẻ <asp:linqdatasource> chỉ đến lớp DataContext của LINQ to SQL mà ta đã tạo trước đây, 

cũng như bảng dữ liệu mà chúng ta muốn dùng. GridView sau đó chỉ đến <asp:linqdatasource> 

(thông qua DataSourceID) và chỉ ra những cột nào sẽ được hiển thị, tiêu đề cột, cũng như cách sắp 

xếp sẽ được dùng khi tiêu đề cột được chọn. 

 

Giờ chúng ta đã có một trang web cơ bản để làm việc với mô hình dữ liệu LINQ to SQL, chúng ta có 

thể tiếp tục tùy biến giao diện và hành vi. 

Bước 3: Bỏ các cột không cần thiết 

GridView của chúng ta ở trên có rất nhiều cột được định nghĩa sẵn, 2 trong số đó (SupplierID và 

CategoryID) là các cột khóa ngoài, và việc hiển thị các cột này có vẻ như không phải là một ý tưởng 

hay. 

Xóa bớt các cột không cần thiết 

Chúng ta có thể bắt đầu việc dọn dẹp giao diện bằng cách xóa đi một số cột không cần thiết. Tôi có 

thể làm điều này bằng cách sửa mã nguồn, hay trong chế độ thiết kế (nhấp chuột lên cột muốn xóa và 

chọn “Remove”). Ví dụ, bạn có thể bỏ cột “Quantity Per Unit” dưới đây và chạy lại ứng dụng của 

chúng ta để có một giao diện sáng sủa hơn: 
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Nếu bạn đã từng dùng control <asp:ObjectDataSource> trước đây và truyền các tham số cho các 

phương thức cập nhật, một trong những thứ khốn khổ bạn biết có lẽ là việc thay đổi tham số của các 

phương thức cập nhật trong TableAdapter khi các thông số được nhận từ lớp giao diện bị thay đổi. 

Ví dụ: nếu chúng ta xóa một cột trong bảng ở trên, chúng ta lại phải chỉnh sửa lại TableAdapter để 

nó hỗ trợ các phương thức cập nhật không cần tới tham số đã bị xóa đó. 

Một điều hay là với <asp:LinqDataSource> bạn không cần thực hiện các thay đổi kiểu như vậy. Chỉ 

đơn giản là thêm hoặc xóa một cột và chạy lại chương trình – không cần làm thêm bất cứ điều gì 

khác. Điều này làm cho việc thay đổi giao diện web dùng<asp:LinqDataSource> dễ hơn nhiều. 

Xóa các cột SupplierID và CategoryID 

Hiện tại, chúng ta hiển thị các giá trị khóa ngoài đến các bảng Supplier và Category trong GridView: 

 

Điều này tuy cần thiết đứng từ góc độ mô hình dữ liệu, nhưng lại không mang lại giá trị gì cho người 

dùng. Thứ mà chúng ta làm là hiển thị CategoryName và SupplierName, và cung cấp một dang sách 

xổ xuống trong chế độ Edit cho phép người dùng dễ dàng chọn các giá trị cho SupplierID và 

CategoryID. 

Tôi có thể thay đổi GridView để hiển thị Supplier Name và Category Name thay vì ID bằng việc 

thay thế <asp:BoundField> với một <asp:TemplateField>. Trong TemplateField này, tôi có thể thêm 

bất kỳ nội dung nào tôi muốn để tùy biến lại cách hiển thị của cột dữ liệu. 
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Trong đoạn mã dưới đây, tôi sẽ tận dụng các thuộc tính Supplier và Category trên mỗi Product, nhờ 

đó tôi có thể dễ dàng gắn nối các cột Supplier.CompanyName và Category.CategoryName và các cột 

tương ứng trong Grid. 

 

Và bây giờ khi chạy ứng dụng, tôi sẽ có danh sách các Category và Supplier theo tên: 

 

Để tạo ra danh sách cho phép người dùng chọn các giá trị của các cột Supplier và Category trong chế 

độ Edit, đầu tiên tôi sẽ thêm hai control <asp:LinqDataSource> nữa vào trang. Tôi sẽ cấu hình chúng 

để gắn nối với Categories và Suppliers bên trong mô hình dữ liệu LINQ to SQL mà ta đã tạo trước 

đây: 
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Tôi có thể quay trở lại các cột <asp:TemplateField> mà chúng ta đã tạo và tùy biến giao diện Edit 

của chúng (bằng cách chỉ ra EditItemTemplate). Chúng ta cũng sẽ tùy biến mỗi cột để có một danh 

sách trong chế độ Edit, và các giá trị sẽ được lấy từ các datasource CategoryDataSource và 

SupplierDataSource ở trên, và các một liên hệ này sẽ là 2 chiều: 

 

Và giờ, khi người dùng nhấp chuột lên Edit trên GridView, chúng sẽ được hiển thị như một danh 

sách Supplier mà sản phẩm đang chọn kết hợp: 

 

Và khi bạn bấm nút Save, sản phẩm sẽ được cập nhật một cách phù hợp (GridView sẽ dùng giá trị 

của dòng được chọn hiện tại trong DropDownList để đưa vào SupplierID). 

Bước 4: Lọc danh sách sản phẩm 

Thay vì hiển thị tất cả các sản phẩm trong CSDL, bạn có thể cập nhật phần giao diện để nó thêm một 

danh sách cho phép người dùng lọc lại các sản phẩm theo một phân loại nào đó. 
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Vì chúng ta đã thêm control <asp:LinqDataSource> tham chiếu đến Categories vào trang web này 

trước đây, do vậy giờ những gì cần làm chỉ là tạo một dropdownlist trên đầu trang để gắn nối với nó. 

Ví dụ: 

 

Khi tôi chạy trang web này, tôi sẽ có trên đầu trang một danh sách cho tất cả các mục phân loại: 

 

Bước cuối cùng là cấu hình GridView để nó chỉ hiển thị các sản phẩm trong phân loại được chọn, 

cách dễ nhất là chọn “Configure DataSource” trong smart task của GridView: 

 

Nó sẽ đưa tôi quay trở lại cửa sổ thiết kế <asp:LinqDataSource> mà tôi đã dùng trong phần đầu bài 

viết này. Tôi có thể chọn nút “Where” trong cửa sổ này để thêm một bộ lọc vào control datasource. 

Tôi có thể tạo ra nhiều bộ lọc nếu cần, và kéo các giá trị để lọc từ một vài chỗ khác nhau (ví dụ: từ 

querystring (trên web), từ các giá trị trên form, từ các control khác trên trang…): 
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Ở trên, tôi sẽ tạo bộ lọc các Products theo CategoryID, và sau đó lấy giá trị của CategoryID muốn lọc 

từ danh sách mà chúng ta đã tạo trên trang: 

 



LINQ to SQL Tutorial 
 

60 

 

Sau khi bấm Finish, control <asp:linqdatasource> trên trang của chúng ta sẽ được cập nhật để sử 

dụng bộ lọc giống như sau: 

 

Và bây giờ nếu thực thi trang web, người dùng sẽ có thể chọn một trong các phân loại có sẵn và sau 

đó phân trang, sắp xếp, chỉnh sửa hay xóa các sản phẩm trong phân loại đó: 

 

Control <asp:LinqDataSource> sẽ tự động áp dụng các bộ lọc LINQ cần thiết khi làm việc với các 

lớp LINQ to SQL của chúng ta để đảm bảo rằng chỉ có các dữ liệu cần thiết được lấy về từ CSDL (ví 

dụ: trong Grid ở trên, chỉ có 3 dùng sản phẩm từ trang thứ hai trong nhóm các sản phẩm Confection 

được lấy về). 

Bạn có thể sử dụng sự kiện Selecting trên <asp:LinqDataSource> nếu muốn tùy biến câu truy vấn 

LINQ trong đoạn code. 

Bước 5: Thêm các quy tắc kiểm tra logic 

Như tôi đã nói đến trong phần 4 của loạt bài LINQ to SQL này, khi chúng ta định nghĩa mô hình dữ 

liệu LINQ to SQL, mặc nhiên chúng ta sẽ tự động có một tập hợp các ràng buộc trong các lớp mô 

hình dữ liệu, các ràng buộc này được sinh ra dựa trên định nghĩa trong CSDL. Điều này có nghĩa là 

nếu bạn thử nhập một giá trị null vào cho một cột mandatory, gán một string vào cho một cột số 

nguyên, hay đặt giá trị cho khóa ngoài cho một dòng không tồn tại, mô hình LINQ to SQL của chúng 

ta sẽ phát ra một lỗi và nhờ vậy CSDL được toàn vẹn. 

Việc kiểm tra theo cách này chỉ nhằm đảm bảo sự toàn vẹn ở mức cơ bản, dù vậy, nó vẫn đủ cho hầu 

hết các ứng dụng trong thực tế. Chúng ta cũng có thể mong muốn thêm vào các quy tắc logic ở một 

mức độ cao hơn, cho phép kiểm tra các quy tắc business vào trong các lớp mô hình dữ liệu. Xin cảm 

ơn LINQ to SQL đã cho phép làm điều này thật dễ dàng (để xem chi tiết, xin đọc lại phần 4). 

Một ví dụ về các quy tắc logic 

Lấy ví dụ, ngoài những quy tắc logic cơ bản, chúng ta còn muốn đảm bảo rằng người dùng sẽ không 

thể ngưng bán một loại sản phẩm nếu vẫn còn sản phảm loại đó trong kho hàng. 
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Nếu một người dùng nhấn nút Save dòng ở trên, chúng ta sẽ không cho phép việc thay đổi được lưu 

lại và phát ra một lỗi để báo cho người dùng. 

Thêm một quy tắc kiểm tra mô hình dữ liệu 

Nếu kiểm tra các quy tắc này ở lớp giao diện thì sẽ là không phù hợp, vì khi đó quy tắc này sẽ chỉ 

được áp dụng cho chính nơi đó, và sẽ không tự động được áp dụng nếu chúng ta thêm một trang khác 

cũng cho phép cập nhật Product vào ứng dụng. Việc phân tán các quy tắc kiểm tra logic/business vào 

lớp giao diện sẽ làm cho việc bảo trì trở nên khó khăn khi ưng dụng trở nên lớn và phức tạp, vì các 

thay đổi/cập nhật đều cần áp dụng các thao tác cần thiết ở nhiều chỗ khác nhau. 

Nơi được coi là phù hợp để đặt các quy tắc kiểm tra này là trong các lớp mô hình dữ liệu LINQ to 

SQL mà chúng ta đã định nghĩa trước đây. Như đã đề cập đến trong phần 4, tất cả các lớp được sinh 

ra bởi LINQ to SQL designer đều được định nghĩa như các lớp “partial” – nó cho phép chúng ta có 

thể dễ dàng thêm vào các phương thức/sự kiện/thuộc tính. Các lớp mô hình dữ liệu LINQ to SQL sẽ 

tự động gọi các phương thức kiểm tra mà chúng ta có thể viết ra để thực hiện việc kiểm tra theo 

mong muốn riêng. 

Ví dụ, tôi có thể thêm một lớp partial vào ứng dụng để hiện thực phương thức OnValidate() mà 

LINQ to SQL sẽ gọi trước khi lưu một đối tượng Product vào CSDL. Bên trong phương thức này tôi 

có thể thêm quy tắc sau để đảm bảo rằng các sản phẩm không thể có một ReOrder Level nếu sản 

phẩm đã ngưng bán: 

 

Một khi đã thêm lớp ở trên vào dự án, quy tắc business ở trên sẽ được áp dụng bất kỳ lúc nào người 

dùng dùng đến mô hình dữ liệu và chỉnh sửa lại CSDL. Điều này được áp dụng cho cả việc thêm một 

sản phẩm mới, cũng như cập nhật lại một sản phẩm đã có. 

Vì <asp:LinqDataSource> mà chúng ta đã định nghĩa ở trên làm việc với các lớp mô hình dữ liệu 

LINQ to SQL, do vậy các thao tác cập nhật/xóa/thêm đều phải qua được phép kiểm tra ở trên trước 

khi được áp dụng vào CSDL. Chúng ta không cần làm thêm bất kỳ điều giở lớp UI để phép kiểm tra 
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này được thực hiện – nó sẽ tự động được dùng bất kỳ nơi nào cũng như bất kỳ lúc nào mô hình 

LINQ to SQL được dùng. 

Thêm phần kiểm soát lỗi vào giao diện 

Mặc nhiên nếu người dùng nhập vào một giá trị không hợp lệ cho UnitsOnOrder/Discontinued vào 

GridView, các lớp LINQ to SQL của chúng ta sẽ sinh ra một exception. Đến lượt 

<asp:LinqDataSource> sẽ bắt lỗi này và cung cấp một sự kiện mà người sử dụng có thể dùng để xử 

lý lỗi đó. Nếu không có trình xử lý lỗi nào được cung cấp, khi đó GridView (hoặc một control khác) 

gắn nối vào <asp:LinqDataSource> sẽ bắt lỗi này và cung cấp một event để người dùng có thể xử lý 

nó. Nếu lại tiếp tục không có ai xử lý lỗi, khi đó nó sẽ được chuyển đến cho Page, và chuyển đến 

hàm xử lý Application_Error() trong file Global.asax nếu vẫn không có trình xử lý lỗi. Các nhà phát 

triển có thể chọn bất kỳ chỗ nào trong chuỗi xử lý này để cung cấp một cách tương tác hợp lý nhất 

đến người dùng cuối. 

Đối với ứng dụng của chúng ta, nơi hợp lý nhất đến xử lý các lỗi cập nhật dữ liệu là bắt sự kiện 

RowUpdatedtrên GridView. Sự kiện này sẽ được phát ra mỗi khi một lệnh cập nhật được thực hiện 

trên datasource, và chúng ta có thể truy cập thông tin chi tiết của exception nếu việc cập nhật không 

thành công, sau đo hiển thị thông báo thích hợp cho người dùng. 

 

Để ý rằng ở trên tôi không hề thêm bất kỳ hàm kiểm tra nào vào lớp giao diện. Thay vì vậy, tôi sẽ lấy 

về chuỗi thông báo lỗi của exception đã phát ra từ phần business logic và hiển thị nó cho người dùng. 

Chú ý là tôi cũng đã chỉ ra ở trên là tôi muốn GridView vẫn ở trong chế độ Edit khi lỗi xảy ra – bằng 

cách đó người dùng sẽ không bị mất đi những thay đổi mà họ đã tạo ra, và có thể chỉnh sửa các giá 

trị họ đã nhập vào và click nút “update” một lần nữa để lưu lại. Chúng ta cũng có thể thêm một 

control <asp:literal> với ID “ErrorMessage” bất kỳ chỗ nào mà ta muốn thông báo lỗi hiện ra: 

 

Và bấy giờ chúng ta sẽ thử cập nhật Product với các giá trị kết hợp không hợp lệ, chúng ta sẽ thấy 

một thông báo lỗi, nhờ đó người dùng sẽ biết cách sửa lại cho phù hợp: 
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Một trong những ưu điểm khi làm theo cách trên là tôi có thể thêm hay thay đổi các quy tắc trong mô 

hình dữ liệu mà không cần chỉnh sửa lại code trong lớp giao diện để có thể hiển thị thông báo phù 

hợp. Các quy tắc xác thực, và thông báo lỗi tương ứng, có thể được viết ở một chỗ trong lớp mô hình 

dữ liệu và sẽ được áp dụng phù hợp bất kỳ khi nào bạn dùng nó. 

3. Tổng kết 

Control <asp:LinqDataSource> cung cấp một cách dễ dàng để gắn nối bất kỳ control ASP.NET vào 

một mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Nó cho phép các control dùng hiển thị giao diện có thể vừa lấy 

dữ liệu về từ LINQ to SQL, cũng như áp dụng các thay đổi thêm/xóa/sửa vào mô hình dữ liệu. 

Trong ứng dụng ở trên, chúng ta đã dùng LINQ to SQL designer để tạo ra một mô hình dữ liệu rõ 

ràng và hướng đối tượng. Chúng ta sau đó thêm ba control ASP.NET vào trang (GridView, 

DropDownList, ErrorMessage Literal), và thêm ba control <asp:LinqDataSource> để gắn nối dữ liệu 

cho Product, Category, và Supplier. 
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Chúng ta sau đó viết thêm 5 dòng để kiểm tra dữ liệu trong lớp mô hình dữ liệu, và 11 dòng trong 

lớp giao diện để xử lý lỗi. 

Kết quả cuối cùng là một ứng dụng web đơn giản với giao diện được tùy biến cho phép người dùng 

lọc dữ liệu động theo phân loại, sắp xếp và phân trang một cách hiệu quả trên danh sách sản phẩm, 

chỉnh sửa trực tiếp thông tin sản phẩm và cho phép lưu lại các thay đổi, và xóa các sản phẩm từ hệ 

thống. 

Trong bài viết tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ khám phá thêm LINQ to SQL bao gồm kiểm 

soát truy xuất đồng thời, lazy loading, thừa kế các ánh xạ bảng, cũng như cách dùng các thủ tục SQL 

để tùy biến. 
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Bài 6: Lấy dữ liệu dùng Stored Procedure 

Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ cho thấy cách chúng ta có thể dùng các stored procedure (SPROCs) và 

các hàm do người dùng định nghĩa (UDFs) với mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Bài viết này sẽ tập 

trung chủ yếu vào cách dùng SPROCs để truy vấn và lấy dữ liệu về từ CSDL. Trong bài viết kế tiếp, 

tôi sẽ hiển thị cách bạn có thể dùng các SPROCs để cập nhật, thêm, xóa dữ liệu từ CSDL. 

1. Dùng SPROC hay không SPROC?  Đó là một vấn đề…. 

Câu hỏi liệu nên dùng các câu SQL động được sinh ra bởi trình ORM hay dùng Stored Procedure khi 

xây dựng lớp dữ liệu là một chủ đề không bao giờ kết thúc tranh cãi giữa các nhà phát triển, kiến trúc 

sư phần mềm và các DBA. Rất nhiều người thông minh hơn tôi nhiều đã viết về chủ đề này, vì vậy 

tôi sẽ không nói thêm về vấn đề này ở đây nữa. 

LINQ to SQL đi cùng với .NET 3.5 rất mềm dẻo, và có thể được dùng để tạo các lớp mô hình dữ 

liệu, trong đó các đối tượng không phụ thuộc vào cấu trúc CSDL phía dưới, và có thể xử lý các phép 

kiểm tra logic cũng như xác thực tính hợp lệ của dữ liệu mà không phụ thuộc vào việc dữ liệu sẽ 

được lưu nạp dùng các câu SQL động hay thông qua các SPROCs. 

Trong bài Truy vấn Cơ sở dữ liệu (phần 3), tôi đã thảo luận cách bạn có thể viết các biểu thức truy 

vấn LINQ cho một mô hình dữ liệu LINQ to SQL dùng đoạn mã như sau: 

 

Khi bạn viết các biểu thức LINQ kiểu như vậy, LINQ to SQL sẽ thực thi các câu lệnh SQL động để 

bạn có thể lấy về các đối tượng khớp với câu truy vấn của bạn. 

Như bạn đã được học trong bài viết này, bạn cũng có thể dùng các SPROCs trong CSDL trong lớp 

DataContext, nó cung cấp một cách khác để lấy về các đối tượng Products bằng cách gọi thủ tục 

tương ứng: 

http://namdh.wordpress.com/2009/05/17/2008/11/21/linq-to-sql-part-3-querying-database/
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Khả năng này cho phép bạn dùng cả các câu SQL động và các SPROCs với một mô hình dữ liệu rõ 

ràng, mạnh mẽ cũng như cung cấp sự mềm dẻo khi làm việc với các dự án. 

2. Các bước ánh xạ và gọi SPROC dùng LINQ to SQL 

Trong phần 2, tôi đã nói về cách dùng LINQ to SQL designer để tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to 

SQL như dưới đây: 
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Ở cửa sổ trên có chứa 2 cửa sổ con, cửa sổ bên trái cho phép chúng ta định nghĩa mô hình dữ liệu sẽ 

ánh xạ vào CSDL, cửa sổ bên phải cho phép ánh xạ các thủ tục và hàm vào đối tượng DataContext, 

điều này cho phép chúng ta có thể thay thế các câu SQL động trong việc lấy dữ liệu về. 

3. Cách ánh xạ một SPROC vào một DataContext của LINQ 

Để ánh xạ một SPROC vào lớp DataContext, trước tiên hãy mở cửa sổ Server Explorer trong VS 

2008 và mở danh sách các  SPROC trong CSDL: 

 

Bạn có thể nháy đúp vào bất kỳ thủ tục SPROC nào ở trên để mở và chỉnh sửa chúng, ví dụ như 

“CustOrderHist” trong Northwind như dưới đây: 

 

Để ánh xạ vào SPROC ở trên vào DataContext, bạn có thể kéo/thả nó từ cửa sổ Server Explorer lên 

trên cửa sổ LINQ to SQL designer. Việc này sẽ làm tự động sinh ra một thủ tục trong lớp 

DataContext của LINQ to SQL như dưới đây: 
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Mặc nhiên tên của phương thức được tạo trong lớp DataContext sẽ chính là tên của SPROC, và kiểu 

trả về của phương thức sẽ là một kiểu được tạo tự động với cách đặt tên theo dạng 

“[SprocName]Result”. Ví dụ: SPROC ở trên sẽ trả vef một dãy các đối tượng có kiểu 

“CustOrderHistResult”. Chúng ta có thể đổi tên của phương thức nếu muốn bằng cách chọn nó rồi 

dùng Property Grid để đặt lại tên khác. 

4. Cách gọi SPROC mới được tạo 

Khi đã hoàn thành các bước trên để ánh xạ một SPROC vào lớp DataContext của chúng ta, bạn có 

thể gọi nó một cách dễ dàng để lấy dữ liệu về. Tất cả những gì chúng ta cần làm là gọi phương thức 

mà chúng ta đã ánh xạ trong DataContext để lấy về một chuỗi các đối tượng về từ SPROC: 

VB: 

 

C#: 
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Thêm nữa, thay vì lặp qua tập kết quả như ở trên, tôi cũng có thể gắn nối nó vào cho một control để 

hiển thị ra màn hình, ví dụ như tôi có thể dùng <asp:gridview>: 

 

Khi đó danh sách các sản phẩm được mua bở khách hàng sẽ được hiển thị như sau: 

 

5. Ánh xạ kiểu trả về của phương thức SPROC vào một lớp trong mô hình dữ liệu 

Trong thủ tục CustOrderHist ở trên, thủ tục trả về một danh sách dữ liệu bao gồm 2 cột: 

ProductName chứa tên và TotalNumber chứa số sản phẩm đã được đặt hàng trong quá khứ. LINQ to 

SQL designer sẽ tự động tạo ra một lớp có tên CustOrderHistResult để biểu diễn kết quả này. 
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Chúng ta cũng có thể chọn cách gán kiểu trả về của thủ tục cho một lớp có sắn trong mô hình dữ 

liệu, ví dụ một lớp thực thể Product hay Order. 

Ví dụ, cho là chúng ta có một thủ tục tênGetProductsByCategory trong CSDL trả về thông tin sản 

phẩm giống như sau: 

 

Cũng như trước đây, ta có thể tạo một phương thức GetProductsByCategory ở bên trong lớp 

DataContext mà nó sẽ gọi thủ tục này bằng cách kéo nó vào cửa sổ LINQ to SQL designer. Thay vì 

thả nó vào một vị trí bất kỳ, chúng ta sẽ thả nó lên trên lớp Product mà ta đã tạo ra sẵn trên sửa sổ 

này: 

 

Việc kéo một SPROC và thả lên trên một lớp Product sẽ làm cho LINQ to SQL Designer tạo ra 

phương thức GetProductsByCategory trả về một danh sách các đối tượng có kiểu Product: 
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Một ưu điểm của việc sử dụng lớp Product như kiểu trả về là LINQ to SQL sẽ tự động quản lý các 

thay đổi được tạo ra trên đối tượng được trả về này, giống như được làm với các đối tượng được trả 

về thông qua các câu truy vấn LINQ. Khi gọi “SubmitChanges()” trên DataContext, những thay đổi 

này cũng sẽ được cập nhật trở lại CSDL. 

Ví dụ, bạn có thể viết đoạn code giống như dưới đây (dùng một SPROC) và thay đổi giá của các sản 

phẩm bên trong một Category nào đó thành 90% giá trị cũ: 

 

Khi gọi SubmitChanges, nó sẽ cập nhật lại giá của tất cả các sản phẩm. Để hiểu thêm về cách quản lý 

các thay đổi và cách phương thức SubmitChanges() làm việc, cũng như các thêm các phương thức 

xác thực logic dữ liệu, xin mời đọc lại bài 4 trong cùng loạt bài này. 

Trong bài viết tiếp theo của loạt bài về LINQ to SQL, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay thế các câu 

lệnh SQL động cho việc INSERT/UPDATE/DELETE bằng các thủ tục SPROC. Và khi thay thế như 

vậy, bạn hoàn toàn không phải thay đổi gì trên các đoạn lệnh trên – việc thay đổi này hoàn toàn xảy 

ra trên mô hình dữ liệu và hoàn toàn trong suốt với các chương trình dùng nó. 
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6. Xử lý các tham số thủ tục dạng OUTPUT 

LINQ to SQL ánh xạ các tham số dạng “OUTPUT” của các SPROC thành các tham biến (dùng từ 

khóa ref trong C# hoặc ByRef trong VB.NET), và với các tham trị, LINQ to SQL dùng các biến kiểu 

nullable (dùng ? trong C# hay <Nullable> trong VB.NET). 

Ví dụ, thủ tục”GetCustomerDetails” sau sẽ nhận vào mộtCustomerID như tham số đầu vào, và trả về 

tên công ty như một tham số dạng OUTPUT và lịch sử giao dịch như kết quả truy vấn: 

 

Nếu bạn kéo thủ tục trên để thả vào lớp Order trong LINQ to SQL designer, chúng ta có thể viết lệnh 

như sau để gọi nó: 

VB: 

 

C#: 
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Chú ý thủ tục trên vừa trả về một tập các đối tượng Order, đồng thời trả về CompanyName thông qua 

một tham số output. 

7. Xử lý các thủ tục trả về nhiều kiểu kết quả khác nhau 

Khi một thủ tục trả về nhiều kiểu kết quả khác nhau, kiểu trả về của phương thức trên lớp 

DataContext không thể được ép về một kiểu cụ thể nào đó. Ví dụ, thủ tục dưới đây có thể trả về một 

tập các sảm phẩm hay lệnh đặt hàng tùy thuộc vào tham số đầu vào: 

 

LINQ to SQL hỗ trợ việc tạo các phương thức trợ giúp cho phép trả về Product hay Order bằng cách 

thêm một lớp partial NorthwindDataContext vào dự án và định nghĩa một phương thức trong lớp 

này (trong ví dụ này chúng ta gọi là VariablesShapeSample) để gọi thủ tục và trả về một đối tượng 

có kiểu IMultipleResult như trong ví dụ sau: 

VB: 
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C#: 

 

Một khi đã thêm phương thức này vào dự án, bạn có thể gọi và chuyển về kiểu thích hợp là Product 

hoặc Order: 

VB: 
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C#: 

 

Hỗ trợ các hàm do người dùng tự định nghĩa (UDF) 

Thêm vào việc hỗ trợ các các thủ tục, LINQ to SQL còn hỗ trợ các hàm trả về các giá trị vô hướng 

hoặc các bảng kết quả. Một khi đã được thêm vào lớp DataContext như một phương thức, bạn có thể 

dùng các hàm UDF này trong câu trong các câu lệnh LINQ. 

Ví dụ, hãy xem các hàm UDF đơn giản có tên MyUpperFunction sau đây: 
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Chúng ta có thể kéo và thả nó từ cửa sổ Server Explorer lên cửa sổ LINQ to SQL Designer để thêm 

nó vào lớp DataContext như một phương thức. 

Chúng ta sau đó có thể dùng hàm UDF này ngay bên trong các biểu thức LINQ khi viết các câu truy 

vấn (giống như chúng ta đang dùng trong biểu thức Where như dưới đây): 

VB: 

 

C#: 

 

Nếu bạn dùng LINQ to SQL Debug Visualizer mà tôi đã viết tại đây, bạn có thể thấy các LINQ to 

SQL chuyển đổi câu truy vấn ở trên thành câu lệnh SQL để thực thi hàm UDF khi chạy: 

 

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/07/31/linq-to-sql-debug-visualizer.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/07/31/linq-to-sql-debug-visualizer.aspx
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8. Tổng kết 

LINQ to SQL hỗ trợ khả năng gọi các thủ tục và hàm trong CSDL và có khả năng tích hợp dễ dàng 

vào trong mô hình dữ liệu. Trong bài viết này tôi đã trình diễn cách dùng các thủ tục SPROC để dễ 

dàng truy xuất cũng như cập nhật các lớp mô hình dữ liệu. Trong bài kế tiếp tôi sẽ biểu diễn cách 

dùng SPROC để thực hiện việc cập nhật/thêm/xóa khi gọi SubmitChanges để cập nhật lại dữ liệu vào 

CSDL. 
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Bài 7: Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure 

Trong phần 6 tôi đã nói tới cách chúng ta có thể dùng các Stored Procedure (SPROC) và các hàm do 

người dùng định nghĩa (UDF) để truy vấn và lấy dữ liệu về dùng mô hình dữ liệu  LINQ to SQL. 

Trong viết này, tôi sẽ nói về cách dùng các thủ tục này để cập nhật, thêm hoặc xóa dữ liệu. 

Để có thể minh họa cho điều này, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu và xây dựng một lớp truy xuất dữ liệu 

cho CSDL mẫu Northwind: 

9. Bước 1: Tạo lớp truy xuất dữ liệu (chưa dùng đến các thủ tục) 

Trong phần 2, tôi có nói về cách dùng  LINQ to SQL designer có trong VS 2008 để tạo một mô hình 

lớp giống như dưới đây: 

 

Thêm các quy tắc kiểm tra dữ liệu vào các lớp mô hình dữ liệu 

Sau khi định nghĩa các lớp trong mô hình dữ liệu và các quan hệ giữa chúng, chúng ta sẽ tiếp tục 

thêm vào các quy tắc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thêm 

các lớp partial vào trong dự án và thêm các quy tắc kiểm tra vào các lớp mô hình dữ liệu (tôi đã nói 

đến vấn đề này khá kỹ trong bài 4). 
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Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc để đảm bảo rằng số điện thoại của khách hàng được nhập đúng 

định dạng, và chúng ta không cho phép thêm một đơn hàng (Order) nếu trường OrderDate lớn hơn 

RequiredDate. Một khi đã được định nghĩa như dưới đây, các phương thức kiểm tra sẽ tự động được 

thực thi bất kỳ lúc nào chúng ta cập nhật lại các đối tượng trong hệ thống. 

VB: 

 

C#: 
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Thêm phương thức GetCustomer() vào lớp DataContext 

Hiện tại chúng ta đã tạo các lớp mô hình dữ liệu, và đã áp dụng các phương thức kiểm tra trên chúng, 

chúng ta có thể truy vấn và tương tác với dữ liệu. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách viết 

các câu lệnh LINQ với các lớp mô hình dữ liệu để truy vấn và cập nhật CSDL (tôi đã có nói về điều 

này trong bài 3). Thêm nữa tôi cũng có thể ánh xạ các SPROC vào lớp DataContext và dùng chúng 

để đưa dữ liệu vào CSDL (bài 6). 

Khi xây dựng các lớp dữ liệu LINQ to SQL, bạn sẽ thường có nhu cầu đưa các câu lệnh LINQ 

thường dùng vào các phương thức tiện ích trong lớp DataContext. Bạn có thể làm được điều này 

bằng cách thêm một lớp partial váo project. Ví dụ, banks có thể thêm một phương thức có tên 

"GetCustomer()" cho phép chúng ta tìm kiếm và lấy về các đối tượng Customer từ CSDL dựa trên 

día trị của CustomerID: 

VB: 
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C#: 

 

10. Bước 2: Dùng lớp truy cập dữ liệu (chưa sử dụng SPROC) 

Hiện tại chúng ta đã có một lớp truy cập dữ liệu (data access layer) để biểu diễn mô hinh dữ liệu, tích 

hợp các quy tắc và cho phép chúng ta có thể thực hiện truy vấn, cập nhật, thêm và xóa dữ liệu. 

Hãy xem một trường hợp đơn giản là khi chúng ta lấy về một đối tượng khách hàng đã có, cập nhật 

lại giá trị của trường ContactName và PhoneNumber, sau đó tạo mới một đối tượng Order và kết hợp 

chúng với nhau. CHúng ta có thể viết đoạn lệnh dưới đây để làm tất cả điều này trong một 

transaction. LINQ to SQL sẽ đảm bảo các thủ tục kiểm tra sẽ được thực thi và cho phép trước khi dữ 

liệu có thể được cập nhật một cách thực sự: 

VB: 
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C#: 

 

LINQ to SQL theo dõi các thay đổi mà chúng ta đã tạo trên các đối tượng được lấy về từ 

DataContext, và cũng theo dõi cả các đối tượng mà chúng ta thêm vào. Khi gọi SubmitChanges(), 

LINQ to SQL sẽ kiểm tra xem dữ liệu có hợp lệ hay không, và có đúng với các quy tắc logic hay 

không, nếu đúng thì các câu SQL động sẽ được sinh ra để cập nhật bản ghi Customer ở trên, và thêm 

một bản ghi mới vào bảng Orders. 

11. Chờ một giây - Tôi nghĩ bài viết này định nói về việc dùng SPROC cơ mà ??? 

Nếu vẫn đang đọc bài này, bạn có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu vì không thấy nói gì về SPROC. Tại sao 

tôi hướng dẫn bạn cách viết lệnh để làm việc với các đối tượng trong mô hình dữ liệu, rồi cho phép 

các câu lệnh SQL động được thực thi? Sao tôi vẫn chưa cho các bạn thấy cách để gọi các SPROC để 

thực hiện việc chèm/sửa/xóa dữ liệu ? 
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Lý do là vì mô hình lập trình của LINQ to SQL để làm việc với các đối tượng mô hình dữ liệu bằng 

SPROC cũng hoàn toàn tương tự với việc sử dụng các câu SQL động. Cách chúng ta thêm các quy 

tắc kiểm tra cũng hoàn toàn tương tự (do vậy các quy tắc mà ta đã thêm vào trước đây sẽ vẫn có hiệu 

quả khi chúng ta chuyển sang dùng SPROC). Đoạn lệnh ở trên để lấy về một Customer, rồi cập nhật 

và thêm một Order sẽ hoàn  toàn giống nhau, không phụ thuộc vào việc chúng ta dùng các câu SQL 

động hay các SPROC để thực hiện việc truy cập vào CSDL. 

Mô hình lập trình này rất mạnh mẽ theo cả hai nghĩa: nó không bắt bạn phải học hai cách dùng khác 

nhau, và bạn cũng không cần phải quyết định ngay từ đầu là dung SPROC hay không. Ban đầu, bạn 

có thể dùng các câu SQL động được cung cấp bởi LINQ to SQL cho tất cả các câu truy vấn, chèn, 

cập nhật và xóa dữ liệu. Bạn sau đó có thể thêm vào các quy tắc để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, 

và rồi sau nữa lại có thể thay đổi để dùng các SPROC - hoặc không tùy bạn quyết định. Các đoạn 

lệnh và các đoạn test bạn đã viết trước đây sẽ vẫn được sử dụng tiếp, không phụ thuộc vào việc dùng 

SQL hay SPROC. 

Phần tiếp theo của bài này sẽ biểu diễn cách cập nhật mô hình dữ liệu mà chúng ta đã tạo ra để dùng 

SPROC trong việc thêm/sửa/xóa dữ liệu, chúng ta vẫn tiếp tục dùng các quy tắc xác thực, và vẫn tiếp 

tục làm việc với cùng các đoạn lệnh đã viết ở trên. 

12. Cách sử dụng SPROC để thực hiện Insert/Update/Delete 

Chúng ta có thể sửa lại lớp truy cập dữ liệu đã được xây dựng trước đây để xử lý các thao tác cập 

nhật, thay vì dùng các câu SQL động, theo một trong 2 cách sau: 

1) Dùng LINQ to SQL designer để cấu hình các SPROC để thực thi khi gặp thao tác thêm/xóa/sửa 

dữ liệu trên các lớp mô hình dữ liệu.  

hoặc: 

2) Thêm một lớp partial NorthwindDataContext vào dự án, rồi viết các phương thức partial tương 

ứng với các thao tác Insert/Update/Delete (ví dụ: InsertOrder, UpdateOrder, DeleteOrder) mà nó sẽ 

được gọi khi chúng ta thực hiện Insert/Update/Delete trên các đối tượng mô hình dữ liệu. Các 

phương thức partial đó sẽ được truyền vào các đối tượng dữ liệu mà ta muốn cập nhật, và chúng ta 

có thể thực thi các thủ tục hay câu lệnh SQL mà chúng ta muốn dùng để lưu đối tượng đó vào CSDL. 

Khi dùng cách 1) (dùng LINQ to SQL designer) để cấu hình các SPROC để gọi, thì thực ra nó cũng 

sẽ tạo ra cách lệnh tương tự như chúng ta dùng trong cách 2). Nói chúng tôi khuyên các bạn dùng 

LINQ to SQL designer để cấu hình các SPROC trong 90% trường hợp - và chỉ trong các trường hợp 

nào bạn cần tùy biến lại cách gọi ở một mức độ cao, bạn mới nên viết các lệnh một cách trực tiếp. 

13. Bước 3: Thêm một Order bằng cách dùng SPROC 

Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển mô hình dữ liệu sang dùng SPROC, bắt đầu từ đối tượng Object. 

Đầu tiên, chúng ta đến cửa sổ "Server Explorer" mở rộng nhánh Stored Procedures trong CSDL của 

chúng ta, và sau đó nhấn phải chuột và chọn "Add New Stored Procedure": 
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Sau đó ta tạo thêm một thủ tục có tên "InsertOrder" có nhiệm vụ chèn thêm một bản ghi mới vào 

bảng Orders: 

 

Hãy chú ý cách SPROC định nghĩa tham số OrderID như một tham số dạng OUTPUT. Đó là vì cột 

OrderID trong CSDL là cột tự tăng mỗi khi thêm một bản ghi mới vào. Người gọi sẽ truyền giá trị 

NULL khi gọi nó - và thủ tucjnafy sẽ trả về giá trị của OrderID mới được tạo ra (bằng cách gọi hàm 

SCOPE_IDENTITY() ỏ cuối thủ tục). 

Sau khi tạo ra SPROC, chúng ta sẽ mở LINQ to SQL designer của lớp truy cập dữ liệu. Như tôi đã 

nói trong bài 6, chúng ta có thể kéo/thả các SPROC từ Server Explorer lên trên màn hình chính của 

trình thiết kế. Chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với thủ tục InsertOrder vừa được tạo: 
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Bước cuối cùng là cấu hình lại để lớp truy cập dữ liệu dùng thủ tục SPROC khi chèn các đối tượng 

Order mới vào trong CSDL. Chúng ta có thể là điều này bằng cách chọn lớp Order trong cửa sooe 

LINQ to SQL designer, và sau đó chuyển đến bảng thuộc tính và nhấn nút 3 chấm (...) ở mục Insert 

để chọn thao tác tương ứng: 

 

Khi nhấn nút này, cửa sổ sau sẽ hiện ra để có thể tùy biến hành vi Insert: 
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Ở trên, nếu bạn chọn chế độ mặc nhiên ("Use Runtime") thì LINQ to SQL sẽ tính toán và sinh ra câu 

lệnh SQL động để thực hiện các thao tác tương ứng. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách nhấn chuột 

vào Customize và chọn thủ tục InsertOrder từ danh sách các SPROC: 

 

LINQ to SQL sẽ hiển thị các tham số của thủ tục mà ta đã chọn, và cho phép ánh xạ các thuộc tính 

của lớp Order và các tham số của InsertOrder. Mặc nhiên, LINQ to cũng tự động xác định các tham 

số tương ứng theo tên, tuy nhiên bạn vẫn có thể sửa lại nếu muốn. 
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Nhấn vào nút Ok là xong. Giờ đây bất cứ khi nào một đối tượng Order được thêm vào DataContext 

và phương thức SubmitChanges() được gọi, thủ tục InsertOrder sẽ được thực thi thay cho câu lệnh 

SQL động. 

Quan trọng: Mặc dù hiện tại chúng ta đã dùng SPROC để cập nhật, phương thức "OnValidate" của 

Order mà chúng ta đã tạo trước đây (trong bước 1 của bài viết này) để kiểm tra tính hợp lệ của đối 

tượng Order sẽ vẫn được thực thi trước khi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện. Do vậy chúng ta sẽ 

có một cách rõ ràng để xử lý và kiểm tra các quy tắc, và có thể dùng lại một cách dễ dàng mà không 

phụ thuộc vào việc chúng ta dùng SQL động hay dùng SPROC. 

14. Bước 4: Thực hiện cập nhật dùng SPROC 

Giờ chúng ta sẽ sửa lại đối tượng Customer để cho phép cập nhật bằng cách dùng SPROC. 

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tạo một SPROC tên "UpdateCustomer" như dưới đây: 

 

Chú ý ở trên, ngoài việc truyền giá trị cho tham số CustomerID, tôi cũng truyền một tham số khác có 

tên @Original_CustomerID. Cột CustomerID trong bảng Customers không phải là một cột tự tăng, 

và nó có thể được chỉnh sửa như một phần của thao tác cập nhật. Do vậy chúng ta sẽ phải truyền cả 

giá trị của CustomerID cũ và CustomerID mới  để có thể cập nhật. Chúng ta sẽ xem cách ánh xạ các 

cột ngay sau đây. 

Bạn sẽ thấy ở trên tôi đã truyền một tham số có tên @Version (có kiểu timestamp) vào cho SPROC. 

Đây là một cột tôi đã thêm vào bảng Customers để có thể xử lý việc tranh chấp khi các thao tác cập 

nhật được diễn ra đồng thời (optimistic concurrency). Tôi sẽ nói chi tiết hơn về việc xử lý tranh chấp 

này trong bài viết sau của loạt bài LINQ to SQL, nhưng tôi cũng nói luôn là LINQ to SQL hỗ trợ đầy 

đủ optimistic concurrency, và cho phép bạn có thể chọn dùng version timestamp hay bằng cách cung 

cấp cả giá trị cũ/mới cho SPROC để có thể xác định được các thay đổi được tạo ra bới người khác kể 

từ lần cuối bạn đọc dữ liệu. Trong ví dụ này tôi dùng timestamp vì nó giúp viết lệnh rõ ràng hơn. 

Một khi đã tạo xong SPROC, bạn có thể kéo/thả nó vào cửa sổ LINQ to SQL designer để thêm nó 

như một phương thức trong lớp DataContext. Chúng ta có thể chọn lớp Customer trong cửa sổ thiết 
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kế và nhấn vào nút ... ở mục Update để dùng SPROC vừa tạo trong việc cập nhật lại dữ liệu trong 

bảng Customer: 

 

Chúng ta sẽ chọn ô "Customize" và chọn để dùng UpdateCustomer: 

 

Khi ánh xạ các thuộc tính của đối tượng Customer vào các tham số của SPROC, bạn sẽ được nhắc 

rằng bạn đang muốn gán các giá trị mới(Current) hay các giá trị gốc (Original) - là các giá trị mà bạn 

lấy về lần đầu từ CSDL. Ví dụ, bạn sẽ cần gán giá trị thuộc tính Customer.CustomerID "mới" vào 
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cho tham số @CustomerID của SPROC, và Customer.CustomerID "gốc" vào cho 

@original_customerID. 

Khi nhấn "Ok" trên ửa sổ này, bạn đã hoàn thành việc ánh xạ các tham số vào các thuộc tính. Từ giờ 

trở đi, mỗi khi cập nhật lại giá trị cho đối tượng Customer và gọi SubmitChanges(), thủ tục 

UpdateCustomer sẽ được gọi thay cho câu lệnh SQL động. 

Quan trọng: Dù rằng hiện tại bạn đã dùng SPROC để cập nhật, phương thức "OnPhoneChanging()" 

mà chúng ta đã tạo trước đó (trong bước 1 của bài này) để xác thực số điện thoại vẫn được thực thi 

trước khi bất kỳ thay đổi nào được lưu lại hay "UpdateCustomer" được gọi. Chúng ta có một cách rõ 

ràng, sáng sủa để hiện thực hóa cá quy tắc xử lý cũng như xác thực dữ liệu, và có thể dùng chúng mà 

không phụ thuộc và việc chúng ta đang dùng câu lệnh SQL động hay SPROC. 

15. Bước 5: Dùng lớp DAL lần nữa 

Một khi đã cập nhật lớp truy cạp dữ liệu (DAL) để dùng SPROC thay vì câu lệnh SQL động, bạn có 

thể chạy lại các câu lệnh tương tự các câu lệnh ta đã làm ở bước 2 để làm việc với các lớp mô hình 

dữ liệu: 

 

Giờ đây việc cập nhật đối tượng Customer, và việc thêm các đối tượng Order sẽ được thực thi thông 

qua thủ tục đã tạo thay vì dùng các câu SQL động. Các quy tắc kiểm tra cũng được thực thi hệt như 

trước đây, và các câu lệnh chúng ta đã dùng để sử dụng các lớp mô hình dữ liệu cũng hoàn toàn 

tương tự. 

16. Một số ưu điểm của việc dùng SPROC 

Sau đây là một vài ý nhỏ có thể có ích cho bạn trong việc dùng SPROC: 

Dùng các tham số dạng output: 

Trong phần 3 ở trên, tôi đã biểu diễn cách chúng ta có thể trả về giá trị OrderID mới được tạo (đây là 

một cột tự tăng trong CSDL) bằng cách dùng một tham số dạng output. Bạn sẽ không bị giới hạn 

trong việc trả về chỉ các cột tự tăng - mà thật sự bạn có thể trarveef các giá trị cho bất kỳ tham số nào 
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của SPROC. Bạn có thể dùng cách tiếp cận này cho cả trường hợp Insert và Update. LINQ to 

SQL có thể lấy giá trị trả về và dùng nó để cập nhật giá trị của các thuộc tính của các đối tượng trong 

mô hình dữ liệu mà không cần thực thi thêm một câu truy vấn thứ 2 để lấy các giá trị đã được tạo ra. 

Sẽ thế nào nếu một SPROC phát ra một lỗi? 

Nếu một SPROC phát ra một lỗi khi thực hiện việc Insert/Update/Delete, LINQ to SQL sẽ tự động 

hủy và rollback toàn bộ các thay đổi đã tạo ra trong transaction kết hợp với lời gọi SubmitChanges(). 

Điều này đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ luôn trong trạng thái đúng đắn. 

Tôi có thể viết code thay vì dung ORM designer để gọi SPROC? 

Như đã nói trong phần đầu bài viết này, bạn có thể dùng LINQ to SQL designer để ánh xạ các thao 

tác thêm/sửa/xóa vào các SPROC, hoặc bạn cũng có thể thêm các phương thức partial vào lớp 

DataContext và viết lệnh gọi chúng. Đây là một ví dụ về cách viết các phương thức trong lớp partial 

của NorthwindDataContext dùng UpdateCustomer để gọi một thủ tục: 

 

Đoạn lệnh ở trên thực ra chính là cái được tạo ra khi bạn dùng LINQ to SQL designer để ánh xạ 

SPROC và kết hợp nó với thao tác cập nhật đối tượng Customer. Bạn có thể xem nó như điểm khởi 

đầu và sau đó tiếp tục thêm bất kỳ lệnh xử lý nào bạn muốn (ví dụ: dùng giá trị trả về của SPROC để 

phát ra các exception tương ứng với mã lỗi nhận được, optimistic concurrency...). 

17. Tổng kết 

LINQ to SQL là một trình ánh xạ đối tượng (ORM) cực kỳ mềm dẻo. Nó cho phép bạn viết các đoạn 

code theo kiểu hướng đối tượng một cách rõ ràng, sang sủa để lấy, cập nhật hay thêm dữ liệu. 

Hơn hết, nó cho phép bạn thiết kế các lớp mô hình dữ liệu mộ cách dễ dàng, không phụ thuộc vào 

cách nó được lưu hay nạp lại từ CSDL. Bạn có thêt dùng trình ORM xây dựng sẵn để lấy về hay cập 

nhật dữ liệu một cách hiệu quả bằng cách dùng các câu SQL động. Hoặc bạn cũng có thể cấu hình 

lớp dữ liệu để dùng SPROC. Điều hay là các đoạn lệnh của bạn để dùng lớp dữ liệu này, cũng như 

các thủ tục để kiểm tra logic đều không phụ thuộc vào cách lưu/nạp dữ liệu thực sự được dùng. 

Trong bài tiếp theo của loạt bài này, tôi sẽ nói về một số khái niệm còn lại trong LINQ to SQL, bao 

gồm: Single Table Inheritance, Deferred/Eager Loading, Optimistic Concurrency, và xử lý trong các 

ngữ cảnh Multi-Tier. 
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Bài 8: Thực thi các biểu thức SQL tùy biến 

Có một vài bạn đã hỏi tôi khi viết các bài này là “Liệu tôi có thể kiểm soát hoàn toàn các câu SQL 

được dùng bởi LINQ to SQL mà không cần phải viết các SPROC?”. Trong bài viết này tôi sẽ nói về 

điều này – và thảo luận cách bạn có thể viết các câu SQL tùy biến để truy vấn, cũng như để thêm, 

sửa hay xóa dữ liệu. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ dùng mô hình mô hình dữ liệu được tạo với CSDL Northwind (xin 

hãy đọc phần 2 để học cách dùng VS 2008 để tạo ra mô hình này): 

 

Trong phần 3, tôi đã cho các bạn thấy cách dùng ngôn ngữ LINQ mới được đưa vào VB và C# để 

truy vấn mô hình dữ liệu ở trên và trả về một tập đối tượng biểu diễn các dòng/cột trong CSDL. 

Ví dụ, bạn có thể thêm một phương thức trợ giúp “GetProductsByCategory” vào lớp DataContext 

trong mô hình dữ liệu của chúng ta mà nó sẽ dùng cách truy vấn LINQ để trả về các đối tượng 

Product từ CSDL: 

http://namdh.wordpress.com/2009/08/03/2008/11/07/linq-to-sql-part-2-modeling-classes/
http://namdh.wordpress.com/2009/08/03/2008/11/21/linq-to-sql-part-3-querying-database/


LINQ to SQL Tutorial 
 

92 

 

VB: 

 

C#: 

 

Một khi bạn đã định nghĩa phương thức LINQ như trên, bạn có thể viết lệnh giống như dưới đây để 

dùng nó lấy về các sản phẩm, và duyệt qua tập kết quả trả về: 

VB: 
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Khi biểu thức LINQ bên trong phương thức “GetProductsByCategory” được thực thi, trình quản ly 

LINQ to SQL sẽ tự động thực thi câu SQL động để lấy về dữ liệu Product và tạo ra danh sách các đối 

tượng Product. Bạn có thể dùng trình debug để xem cách biểu thức LINQ này thực thi. 

1. Dùng các câu truy vấn SQL tùy biến với LINQ to SQL 

Trong ví dụ mẫu ở trên chúng ta đã không viết bất kỳ câu lệnh SQL nào để truy vấn dữ liệu và lấy về 

các đống tượng có kiểu Product. Thay vì vậy, LINQ to SQL sẽ tự đọng dịch biểu thức LINQ thành 

câu lệnh SQL chúng ta và thực thi nó trong CSDL. 

Nhưng liệu nếu chúng ta muốn kiểm soát hoàn toàn câu lệnh SQL được thực thi với CSDL, và không 

muôn LINQ to SQL làm điều đó tự động? Một cách để làm điều này là dùng một SPROC giống như 

tôi đã trình bày trong bài 6 và bài 7. Một cách khác là dùng phương thức “ExcecuteQuery” trong lớp 

DataContext để thực thi một câu SQL do chúng ta cung cấp. 

2. Dùng ExecuteQuery 

Phương thức ExecuteQuery nhận vào một câu SQL, cùng với một tập các tham số mà ta có thể dùng 

để tạo nên câu SQL. Bằng cách dùng nó, bạn có thể thực thi bất kỳ câu lệnh SQL bạn muốn với 

CSDL (kể các câu lệnh JOIN nhiều bảng). 

Điều làm cho ExecuteQuery thực sự hữu dụng là nó cho phép bạn chỉ ra cách nó trả về dữ liệu. Bạn 

có thể làm được điều này bằng cách truyền một đối tượng có kiểu mong muốn như một tham số của 

phương thức, hay dùng kiểu generic. 

Ví dụ, bạn có thể thay đổi phương thức GetProductsByCategory() được tạo ra trước đây – phiên bản 

dùng một biểu thức LINQ – để dùng phương thức ExecuteQuery thực thi một câu SQL với CSDL và 

trả về một tập đối tượng Product như kết quả: 

VB: 

 

C#: 

 

Chúng ta có thể gọi GetProductsByCategory() dùng cùng cách như trước đây: 
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Nhưng không như trước đây, trong trường hợp này câu SQL tùy biến sẽ được gọi thay cho câu SQL 

động được tạo bởi biểu thức LINQ. 

3. Tùy biến các biểu thức SQL và theo vết (tracking) các thao tác cập nhật: 

Mặc nhiên, khi bạn lấy về một mô hình dữ liệu dùng LINQ to SQL, nó sẽ lưu lại các thay đổi mà bạn 

làm. Nếu gọi phương thức  “SubmitChanges()” trên lớp DataContext, nó sẽ lưu lại các thay đổi vào 

CSDL. Tôi đã nói chi tiết về vấn đề này trong phần 4 của loạt bài này. 

Một trong nhưng tính năng nổi trọi của ExecuteQuery là nó có thể kết hợp hoàn toàn vào quá trình 

theo vết và cập nhật lại mô hình dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể viết đoạn lệnh dưới đây để lấy về tất cả 

các sản phẩm từ một chủng loại nào đó và giảm giá toàn bộ 10%: 

 

Bởi vì chúng ta đã chỉ ra rõ kiểu trả về của câu lệnh ExecuteQuery trong phương thức 

GetProductsByCategory, do vậy LINQ to SQL sẽ biết cách để dò ra các thay đổi trên các đối tượng 

Product mà chúng ta trả về,  và khi gọi “SubmitChanges()” trên đối tượng đó, chúng sẽ được lưu lại 

trong SCDL. 
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4. Tùy biến các biểu thức SQL với các lớp của bạn 

Phương thức ExecuteQuery()  cho phép bạn chỉ ra bất kỳ lớp nào như kiểu trả về của câu truy vấn. 

Lớp này không nhất thiết phải được tạo ra bởi trình LINQ to SQL designer, hay phải thừa kế từ bất 

kỳ class/interface nào. 

Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một lớp ProductSummary mới chứa các thuộc tính là tập con của 

Product như dưới đây (chú ý là chúng ta dùng đặc tính Automatic Properties mới có trong C#): 

 

Chúng ta có thể sau đó tạo ra một phương thức tên là GetProductSummariesByCategory() trong lớp 

NorthwindDataContext, nó sẽ trả về các kết quả dựa trên kiểu ProductSummary. Để ý là câu SQL 

dưới đây chỉ yêu cầu các thuộc tính của Product nó cần – ExecuteQuery sẽ tự biết cách đưa các giá 

trị đó vào các đối tượng ProductSummary mà nó sẽ trả về. 

 

Sau đó chúng ta có thể dùng phương thức này để truy vấn và duyệt qua tập kết quả trả về: 

 

5. Tùy biến các câu SQL cho Inserts/Updates/Deletes 

Thêm vào việc dùng các biểu thức SQL tùy biến để truy vấn, bạn cũng có thể dùng chúng để thực 

hiện các thao tác như thêm/xóa/sửa. 

Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách tạo ra các phương thức partial trong lớp DataContext 

tương ứng các thao tác Insert/Update/Delete cho thực thể mà chúng ta muốn thay đổi. Và chúng ta 

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/03/08/new-c-orcas-language-features-automatic-properties-object-initializers-and-collection-initializers.aspx
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sau đó có thể dùng phương thức ExecuteCommand để thực thi các câu SQL cần thiết. Ví dụ, để thay 

thế hành vi Delete mặc nhiên cho lớp Product, bạn có thể định nghĩa một phương thức partial 

DeleteProduct như sau: 

 

Và bây giờ, nếu bạn viết đọa code dưới đây để xóa một Product nào đó khỏi CSDL, LINQ to SQL sẽ 

gọi phương thức DeleteProduct – và khi đó các câu SQL tùy biến sẽ được thực thi thay thế cho câu 

SQL được sinh ra tự động bởi LINQ to SQL: 

 

6. Tổng kết 

Trình quản lý LINQ to SQL tự động tạo ra và thực thi các câu SQL động để thực hiện các câu truy 

vấn, cập nhật, thêm và xóa dữ liệu trong CSDL. 

Đối với một số trường hợp, khi bạn muốn kiểm soát hoàn toàn câu lệnh SQL được thực thi, bạn có 

thể dùng các thủ tục SPROC, hay cũng có thể viết các câu SQL của riêng bạn. Điều này cung cấp 

khả năng tùy biến mạnh m 
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Bài 9: Dùng biểu thức LINQ tùy biến với <asp:LinqDatasource>  

Trong phần 5 của loạt bài này tôi đã giới thiệu control <asp:LinqDataSource> mới trong .NET 3.5 và 

nói về cách dùng nó để gắn nối các control ASP.NET dễ dàng vào các mô hình dữ liệu LINQ to 

SQL. Tôi cũng đã trình bày một chút về cách dùng chúng trong một bài viết sau đó khi nói về control 

<asp:ListView>. 

Trong cả hai bài viết trên, các câu truy vấn được thực hiện đều tương đối dễ hiểu (mệnh đề Where 

làm việc chỉ với một bảng dữ liệu). Trong bài viết hôm nay tôi sẽ biểu diễn cách tận dụng khả năng 

xây dựng các câu truy vấn nhanh chóng với LINQ dùng LinqDataSource, và cách bạn có thể dùng 

bất kỳ biểu thức LINQ nào để thực hiện truy vấn với nó. 

1. Tóm tắt: dùng <asp:LinqDataSource> với một mệnh đề where được khai báo 

Trong 2 bài viết đó tôi đã biểu diễn cách bạn có thể dùng các bộ lọc có sẵn của LinqDataSource để 

khai báo nhanh một bộ lọc trên một mô hình dữ liêu LINQ to SQL. 

Ví dụ, cho là bạn đã tạo ra một mô hình dữ liệu LINQ to SQL của CSDL Northwind (cách dùng đã 

được nói đến trong phần 2 của loạt bài này), chúng ta có có thể khai báo một control 

<asp:LinqDataSource> trên trang với một mệnh để <where> mà nó chỉ trả về các sản phẩm thuộc 

một chủng loại nào đó (được chỉ ra qua tham số “categoryid” của chuỗi query string): 

 

Chúng ta có thể trỏ một control <asp:gridview> đến datasource đã tạo và cho phép phân trang, chỉnh 

sửa và sắp xếp: 

 

Khi chạy trang trên, chúng ta sẽ có một GridView với khả năng tự động sắp xếp, phân trang cũng 

như chỉnh sửa dữ liệu dữ trên dữ liệu có trong mô hình dữ liệu của chúng ta: 
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Dùng cách khai báo các tham số cho where giống như trên có thể làm việc tốt trong hầu hết trường 

hợp. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn muốn câu lệnh lọc phức tạp hơn? Ví dụ, sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ 

muốn hiển thị các sản phẩm được tạo bới các nhà cung cấp dựa trên một tập động các quốc gia? 

2. Dùng các sự kiện Selecting với <asp:LinqDataSource> 

Để xử lý các trường hợp trên, bạn có thể tạo các hàm xử lý cho các sự kiện “Selecting” thuộc control 

<asp:LinqDataSourc>. Bên trong các hàm xử lý sự kiện này, bạn có thể viết bất kỳ đoạn lệnh nào 

bạn muốn để lấy về tập kết quả. Bạn có thể làm được điều này với một câu truy vấn LINQ, gọi một 

thủ tục SPROC hay dùng một biểu thức SQL tùy biến. Một khi đã lấy dữ liệu về, những gì cần làm là 

gán nó cho thuộc tính “Result” của đối tượng LinqDataSourceSelectEventArgs. Control 

<asp:LinqDataSourc> khi đói sẽ dùng tập kết quả do bạn trả về để làm việc. 

Ví dụ, dưới đây là một câu truy vấn LINQ to SQL để lấy về chỉ các sản phẩm từ các nhà cung cấp 

thuộc các nước được chọn: 

VB: 
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C#: 

 

Ghi chú: Bạn không cần viết câu truy vấn ngay bên trong hàm xử lý sự kiện. Một cách tiếp cận sáng 

sủa hơn là đưa các câu lệnh truy vấn vào trong các hàm trợ giúp, và sau đó gọi lại chúng từ các hàm 

xử lý sự kiện. Tôi đã dùng cách tiếp cận này trong phần đầu của bài 8 (dùng hàm trợ giúp 

GetProductsByCategor).  

Bây giờ, bằng cách dùng hàm xử lý Selecting, mỗi khi chạy bạn sẽ chỉ thấy các sản phẩm được cung 

cấp bởi các nhà cung cấp đến từ các quốc gia mà chúng ta đã cho trước. 
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Một trong những điều thật sự thú vị là các chức năng phân trang và sắp xếp vẫn làm việc với 

GridView của chúng ta – dù rằng chúng ta đã chuyển sang dùng sự kiện Selecting. Và quan trọng là 

việc phân trang cũng như sắp xếp này được thực hiện bên trong CSDL – có nghĩa là chúng ta chỉ lấy 

về 10 sản phẩm từ CSDL mà chúng ta cần để hiển thị cho trang hiện tại trên GridView, điều này giúp 

việc thực thi hiệu quả hơn rất nhiều. 

Bạn có lẽ sẽ tự hỏi – làm sao nó có thẻ hỗ trợ việc sắp xếp và phân trang hiệu quả như vậy ngay cả 

khi ta dùng sự kiện Selecting? Lý do là vì câu truy vấn LINQ sẽ không được thực thi tới chừng nào 

bạn còn chưa lấy kết quả trả về của nó (deferred execution model). Ưu điểm của mô hình này là nó 

cho phép bạn dễ dàng soạn câu truy vấn trước khi thực thi nó, cũng như dễ dàng đưa thêm các tính 

năng “add-on” và. Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong phần 3 của loạt bài này. 

Trong hàm xử lý sự kiện “Selecting” ở trên chúng ta khai báo câu truy vấn LINQ chúng ta muốn 

thực thi và sau đó gán nó vào thuộc tính e.Query. Mặc dù vậy, câu lênh LINQ không được thực thi vì 

chúng ta không lấy kêt quả của nó (bằng cách dùng những hàm như ToArray() hay ToList()). 

LINQDataSource sau đó sẽ có thể thêm mệnh đề order by, và nối thêm các hàm mở rộng Take() và 

Skip(), nhờ vậy mà tập kết quả sẽ được phân trang và sắp xếp. Chỉ khi đó LINQDataSource mới thực 

hiện câu lệnh LINQ và lấy dữ liệu về, và LINQ to SQL sẽ đảm bảo rằng việc sắp xếp và phân trang 

này được thực hiện bên trong CSDL – và chỉ có đúng 10 dòng được trả về. 

Chú ý dưới đây chúng ta vẫn dùng GridView để chỉnh sửa và xóa dữ liệu, ngay cả khi dùng sự kiện 

“Selecting” của LinqDataSource: 
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Khả năng hỗ trợ việc xóa/sửa dữ liệu sẽ còn làm việc chừng nào thuộc tính Query của sự kiện 

Selecting còn được gán một tập các thực thể cùng loại (ví du: một dãy các đối tượng kiểu Product, 

Supplier, Category, Order…). LINQDataSource khi đó sẽ có thể tự động xử lý các trường hợp UI 

control thực hiện việc cập nhật đối với nó. 

Để học thêm về cách cập nhật trong LINQ to SQL, xin đọc lại bài 4 của loạt bài này. Và sau đó đọc 

tiếp bài 5 để xem cách cập nhật với LINQDataSource. 

3. Thực hiện các phép chiếu khi truy vấn với sự kiện Selecting 

Một trong những điểm mạnh của LINQ là khả năng trả về các “dạng” dữ liệu tùy biến, hay còn gọi là 

phép chiếu dữ liệu. Đó là khả năng mà bạn chỉ trả về một tập con các giá trị của thực thể (một số cột 

nào đó mà thôi), hay trả về các giá trị được tính toán tự động bằng các biểu thức do bạn định nghĩa. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm cách LINQ thực hiện các phép chiếu này trong phần 3 của loạt bài này. 

Ví dụ, bạn có thể sửa lại sự kiện hàm xử lý sự kiện Selecting để đưa thông tin vào cho GridView một 

tập tùy biến các giá trị của Product. Trong grid này, ta sẽ chỉ hiển thị ProductID, ProductName, 

Product UnitPrice, số lệnh đặt hàng trên sản phẩm này (Number of Orders), và doanh thu của sản 

phẩm (Revenue). Chúng ta có thể tính toán động 2 giá trị cuối dùng một biểu thức LINQ như dưới 

đây: 

VB: 

http://namdh.wordpress.com/2009/08/05/2009/01/06/linq-to-sql-part-4-updating-our-database/
http://namdh.wordpress.com/2009/08/05/2009/03/20/linq-to-sql-part-5-linqdatasource/
http://namdh.wordpress.com/2009/08/05/2008/11/21/linq-to-sql-part-3-querying-database/
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C#: 

 

Ghi chú: hàm Sum được dùng để tính toán Revenue ở trên là một ví dụ về “Phương thức mở rộng” 

(Extension Method). Tham số được truyền cho hàm này là một ví dụ về biểu thức Lambda. Kiểu trả 

về được tạo bởi biểu thức LINQ là một kiểu vô danh (anonymous type) và nó được hình thành từ biểu 

thức truy vấn. Extension Methods, Lambda Expressions, và Anonymous Types là các đặc tính mới 

của VB và C# trong VS 2008. 

Kết quả của biểu thức LINQ trên khi gắn nối vào GridView sẽ tương tự như sau: 

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/03/13/new-orcas-language-feature-extension-methods.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/15/new-orcas-language-feature-anonymous-types.aspx
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Ghi chú rằng việc phân trang và sắp xếp sẽ vẫn làm việc bình thường với GridView của chúng ta – 

dù rằng chúng ta đã chuyển sang dùng câu lệnh LINQ tùy biến. 

Dù vậy, vẫn có một tính năng sẽ không làm việc khi dùng phép chiếu dữ liệu, đó là việc hỗ trợ cập 

nhật dữ liệu ngay trong GridView. Đó là vì LINQDataSource không biết cách nào để cập nhật dữ 

liệu một cách an toàn. Nếu chúng ta muốn thêm khả năng cập nhật vào cho GridView để hỗ trợ các 

kiểu trả về tùy biến như vậy, chúng ta hoặc sẽ phải chuyển sang dùng một control ObjectDataSource 

(ta phải cung cấp thêm phương thức Update để xử lý việc cập nhật), hoặc phải cung cấp thêm một 

trang để người dùng cập nhật – và hiển thị môt DetailsView hay FormViewgắn nối và thực thể 

Product để chỉnh sửa. 

4. Tổng kết 

Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác truy vấn thường dùng với mô hình dữ liệu LINQ to SQL 

dùng khả năng khai báo các bọ lọc của LINQDataSource. 

Để thực hiện biểu thức lọc phức tạp hơn, bạn có thể tận dụng ưu điểm của sự kiên Selecting có trong 

LINQDataSource. Điều này cho phép bạn thực hiện bất kỳ logic nào bạn muốn để  lấy về các dòng 

dữ liệu phù hợp. Bạn có thể nhiều cách để lấy dữ liệu này, chẳng hạn dùng Query Expressions, gọi 

Stored Procedures, hay thực hiện một câu truy vấn tùy biến. 

 


