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I. Tổ chức chương trình 

Mỗi chương trình như đã nêu ra ở các ví dụ trong các chương trước đây thường 
khá ngắn; do đó: 

 Thường không khó để hiểu; 

 Dễ nhớ toàn bộ nội dung chương trình cũng như  

 Hiểu trình tự logic các bước của công việc.  

Tuy nhiên khi giải quyết các bài toán thực tế thì văn bản chương trình thường dài 
hơn rất nhiều, khi đó: 

 Việc quản lý trình tự logic các công việc là tương đối khó khăn.  

 Thêm nữa, khi viết chương trình chúng ta thường gặp những đoạn chương 
trình lặp đi lặp lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau với sự khác biệt rất nhỏ 
hoặc thậm chí giống nhau hoàn toàn.  
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Để giải quyết vấn đề này, tất cả các ngôn ngữ lập trình đều cho phép người sử 
dụng tổ chức chương trình thành chương trình chính và các chương trình con dạng 
thủ tục và hàm.  

1. Ví dụ 

Ví dụ, xét bài toán kiểm tra vị trí tương đối của điểm M trên mặt phẳng so với tam 
giác ABC là ở trong, nằm trên cạnh hay ngoài tam giác.  

 

 

Bài toán này có thể giải bằng cách:  

 Nếu diện tích tam giác ABC bằng tổng diện tích các tam giác MAB, MBC 
và MAC thì kết luận là M nằm trong tam giác ABC.  

 Ngược lại, khi diện tích tam giác ABC nhỏ hơn tổng diện tích các tam giác 
MAB, MBC và MAC thì kết luận là M nằm ngoài tam giác ABC.  

Nếu theo biện pháp này thì rõ ràng là trong chương trình phải cần ít nhất là bốn lần 
tính diện tích tam giác. Nếu ta viết một chương trình con tính diện tích tam giác 
khi biết ba đỉnh U, V, E như DT (U,V,E) chẳng hạn, thì chương trình của chúng ta 
dường như chỉ còn là một dòng lệnh đơn giản: 

If  (DT (A,B,C) < DT (M,B,C)+DT(M,C,A)+DT(M,A,B)) 

printf(“M nam ngoai ABC”); 

else  

printf(“M nam trong ABC”); 

Với ví dụ vừa rồi chúng ta thấy rất rõ một lợi ích của việc sử dụng chương trình 
con là: 

 Làm gọn nhẹ chương trình, thay vì phải viết bốn lần cùng một đoạn chương 
trình rất giống nhau một cách nhàm chán thì giờ đây ta chỉ cần viết có một 
lần.  

 Ngoài ra nó cho phép người lập trình có thể kiểm soát chương trình của 
mình một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.  

 Hiển nhiên là việc phải kiểm tra, tìm lỗi lôgic trong một chương trình có 
bốn đoạn tính diện tích tam giác so với việc kiểm tra kỹ một đoạn chương 
trình tính diện tích tam giác cùng với một dòng lệnh rõ ràng và dễ hiểu như 
trên là rất khác nhau về sự phức tạp. 
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2. Cấu trúc chương trình 

Một chương trình hoàn chỉnh trong C/C++ có 6 phần chính (nhưng không bắt 
buộc) theo thứ tự như sau:  

1. Chỉ thị tiền xử ký; 

2. Định nghĩa kiểu dữ liệu; 

3. Khái báo prototype; 

4. Khai báo biến ngoài; 

5. Chương trình chính và  

6. Cài đặt hàm.  

Nội dung cơ bản các phần này được mô tả chi trong các phần sau đây. 

1. Các chỉ thị tiền xử lý  

Như đã biết trước khi chạy chương trình (bắt đầu từ văn bản chương trình tức 
chương trình nguồn) C/C++ sẽ dịch chương trình ra tệp mã máy còn gọi là chương 
trình đích. Thao tác dịch chương trình nói chung gồm có 2 phần:  

 Xử lý sơ bộ chương trình, hay còn gọi là tiền xử lý và  

 Dịch.  

Phần xử lý sơ bộ được gọi là tiền xử lý, trong đó có các công việc liên quan đến 
các chỉ thị được đặt ở đầu tệp chương trình nguồn như #include, #define … 

Chỉ thị bao hàm tệp #include 

Cho phép ghép nội dung các tệp đã có khác vào chương trình trước khi dịch. Các 
tệp cần ghép thêm vào chương trình thường là các tệp chứa khai báo nguyên mẫu 
của các hằng, biến, hàm … có sẵn trong C hoặc các hàm do lập trình viên tự viết. 
Có hai dạng viết chỉ thị này:  

1. #include <tệp> 

2. #include “đường dẫn\tệp” 

 Dạng khai báo 1 cho phép trình biên dịch tìm tệp cần ghép tại thư mục định 
sẵn của công cụ lập trình. Thường thì mọi công cụ lập trình dạng C đều xây 
dựng sẵn các hàm trong các tệp nguyên mẫu, các tệp này được lưu trong thư 
mục INCLUDES, và thiết lập thư mục mặc định đến thư mục INCLUDES 
này. 

 Dạng khai báo 2 cho phép tìm tệp theo đường dẫn, nếu không có đường dẫn 
sẽ tìm trong thư mục hiện tại. Tệp thường là các tệp (thư viện) được tạo bởi 
lập trình viên và được đặt trong cùng thư mục chứa chương trình. Cú pháp 
này cho phép lập trình viên chia một chương trình thành nhiều môđun đặt 
trên một số tệp khác nhau để dễ quản lý. 

Chỉ thị macro #define  

#define tên_macro xaukitu  
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 Trước khi dịch bộ tiền xử lý sẽ tìm trong chương trình và thay thế bất kỳ vị 
trí xuất hiện nào của tên_macro bởi xâu kí tự. Ta thường sử dụng macro để 
định nghĩa các hằng hoặc thay cụm từ này bằng cụm từ khác dễ nhớ hơn. 

Ví dụ:  

#define then   // thay then bằng dấu cách  

#define begin  {  // thay begin bằng dấu   {  

#define end  }  // thay end bằng dấu   }  

#define MAX 100   // thay MAX bằng 100  

#define TRUE 1   // thay TRUE bằng 1  

Từ đó trong chương trình ta có thể viết những đoạn lệnh như:  

if (i < MAX) then  

begin  

ok = TRUE;  

printf(“%d”,i) ;  

end  

Và trước khi dịch bộ tiền xử lý sẽ chuyển đoạn chương trình trên thành: 

if (i < 100)  

{  

ok = 1;  

printf(“%d”,i);  

}  

theo đúng cú pháp của C/C++ và rồi mới tiến hành dịch.  

 Ngoài việc chỉ thị #define cho phép thay tên_macro bởi một xâu kí tự bất 
kỳ, nó còn cũng được phép viết dưới dạng có đối.  

Ví dụ, để tìm số lớn nhất của 2 số, thay vì ta phải viết nhiều hàm max (mỗi 
hàm ứng với một kiểu số khác nhau), bây giờ ta chỉ cần thay chúng bởi một 
macro có đối đơn giản như sau:  

#define max(A,B) ((A) > (B) ? (A): (B))  

Khi đó trong chương trình nếu có dòng x = max(a, b) thì nó sẽ được thay 
bởi: x = ((a) > (b) ? (a): (b))  

 Chú ý:  

o Tên macro phải được viết liền với dấu ngoặc của danh sách đối. Ví dụ 
không viết max  (A,B).  

o #define bp(x) (x*x) viết sai vì bp(5) đúng nhưng bp(a+b) sẽ thành 
(a+b*a+b) (tức a+b+ab).  

o Tương tự như trên, viết #define max(A,B) (A > B ? A: B) là sai (?) 
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vì vậy luôn luôn bao các đối bởi dấu ngoặc đơn ().  

o #define bp(x) ((x)*(x)) viết đúng nhưng nếu giả sử lập trình viên 
muốn tính bình phương của 2 bằng đoạn lệnh sau:  

int i = 1;  

printf(“Ket qua: %d”,bp(++i));   

thì kết quả in ra sẽ là 6 (trên Dev-C++ kết quả này là 9 ?) thay vì kết 
quả mong muốn là 4. Lí do là ở đây là chương trình dịch sẽ thay 
bp(++i) bởi ((++i)*(++i)), và với i = 1 chương trình sẽ thực hiện như 
2*3 = 6. Do vậy cần cẩn thận khi sử dụng các phép toán tự tăng giảm 
trong các macro có đối. Nói chung, nên hạn chế việc sử dụng các 
macro phức tạp, vì nó có thể gây nên những hiệu ứng phụ khó kiểm 
soát.  

Các chỉ thị biên dịch có điều kiện #if, #ifdef, #ifndef  

1. #if dãy lệnh … #endif  

2. #if dãy lệnh … #else dãy lệnh … #endif,  

3. #ifdef và #ifndef  

 

2. Định nghĩa kiểu dữ liệu  

Dùng để đặt tên lại cho một kiểu dữ liệu nào đó để gợi nhớ hay đặt 1 kiểu dữ liệu 
cho riêng mình dựa trên các kiểu dữ liệu đã có; phần này không bắt buộc phải có. 
Trong C/C++ cho phép định nghĩa kiểu dữ liệu với từ khóa struc và typedef; nội 
dung chi tiết về vấn đề này được trình bày trong phần chương 6. 

3. Khai báo các prototype 

Khai báo mô tả các hàm sẽ dùng trong chương trình chính bao gồm tên hàm, các 
tham số hình thức, kiểu dữ liệu trả về của hàm. Phần này là không bắt buộc, tuy 
nhiên những hàm được dùng trong chương trình chính hoặc chương trình con khác 
bắt buộc phải được khai báo prototype trước khi sử dụng. Tại vị trí này có thể khai 
báo đầy đủ một hàm bao gồm cả phần mô tả và thân hàm, tuy nhiên cách viết đó 
làm cho chương trình chính bị đẩy sâu xuống cuối chương trình làm cho chương 
trình khó theo dõi. Vì vậy việc viết các hàm, chương trình con thường được tổ 
chức thành 2 phần là phần khai báo prototype trước hàm main và phần cài đặt nội 
dung hàm sau hàm main. Nội dung chi tiết về công việc này sẽ được đề cập cụ thể 
trong phần sau của chương này. 

4. Khai báo các biến ngoài (các biến toàn cục) 

Cho phép khai báo các biến, hằng có phạm vi tác động trong toàn bộ chương trình. 
Phần này là tùy vào nhu cầu xử dụng trong mỗi chương trình mà có thể có hoặc 
không. 
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5. Chương trình chính  

Phần này bắt buộc phải có. Trong C/C++ chương trình chính được qui định có tên 
là main. Phần này đã được mô tả trong các phần sau. 

6. Cài đặt các hàm 

Đây là phần mã nguồn đầy đủ của các hàm. Nội dung này sẽ được nghiên cứu 
trong các phần tiếp theo của chương này. 

3. Hàm xây dựng sẵn 

7. stdio.h: Thư viện chứa các hàm vào/ ra chuẩn (standard input/output). Gồm 
các hàm printf(), scanf(), getc(), putc(), gets(), puts(), fflush(), fopen(), 
fclose(), fread(), fwrite(), getchar(), putchar(), getw(), putw()…  

8. conio.h: Thư viện chứa các hàm vào ra trong chế độ DOS (DOS console). 
Gồm các hàm clrscr(), getch(), getche(), getpass(), cgets(), cputs(), putch(), 
clreol(),…  

9. math.h: Thư viện chứa các hàm tính toán gồm các hàm abs(), sqrt(), log(). 
log10(), sin(), cos(), tan(), acos(), asin(), atan(), pow(), exp(),…  

10. alloc.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến việc quản lý bộ nhơ. Gồm các 
hàm calloc(), realloc(), malloc(), free(), farmalloc(), farcalloc(), farfree(), …  

11. io.h: Thư viện chứa các hàm vào ra cấp thấp. Gồm các hàm open(), _open(), 
read(), _read(), close(), _close(), creat(), _creat(), creatnew(), eof(), 
filelength(), lock(),…  

12. graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa. Gồm initgraph(), 
line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(), … 

II. Hàm do người dùng định nghĩa 

Hàm nhận (hoặc không) các đối số và trả lại (hoặc không) một giá trị cho chương 
trình gọi nó. Trong trường hợp không trả lại giá trị, hàm hoạt động như một thủ tục 
trong các ngôn ngữ lập trình khác. Một chương trình là tập các hàm, trong đó có 
một hàm chính với tên gọi main(), khi chạy chương trình, hàm main() sẽ được 
chạy đầu tiên và gọi đến hàm khác. Kết thúc hàm main() cũng là kết thúc chương 
trình.  

Hàm giúp cho việc phân đoạn chương trình thành những môđun riêng rẽ, hoạt 
động độc lập với ngữ nghĩa của chương trình lớn, có nghĩa một hàm có thể được 
sử dụng trong chương trình này mà cũng có thể được sử dụng trong chương trình 
khác, dễ cho việc kiểm tra và bảo trì chương trình. Hàm có một số đặc trưng:  

 Nằm trong hoặc ngoài văn bản có chương trình gọi đến hàm. Trong một văn 
bản có thể chứa nhiều hàm; 

 Được gọi từ chương trình chính (main), từ hàm khác hoặc từ chính nó (đệ 
quy); 
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 Không lồng nhau; 

 Có 3 cách truyền giá trị: Truyền theo tham trị, tham biến và tham trỏ. 

1. Khai báo và định nghĩa Hàm 

1. Khai báo 

Một hàm thường làm chức năng:  

 Tính toán trên các tham đối và cho lại giá trị kết quả, hoặc; 

 Chỉ đơn thuần thực hiện một chức năng nào đó, không trả lại kết quả tính 
toán.  

Thông thường kiểu của giá trị trả lại được gọi là kiểu của hàm. Các hàm thường 
được khai báo ở đầu chương trình. Các hàm viết sẵn được khai báo trong các file 
nguyên mẫu *.h. Do đó, để sử dụng được các hàm này, cần có chỉ thị #include 
<*.h> ở ngay đầu chương trình, trong đó *.h là tên file cụ thể có chứa khai báo của 
các hàm được sử dụng (ví dụ để sử dụng các hàm toán học ta cần khai báo file 
nguyên mẫu math.h).  

Khai báo một hàm như sau:  

<kiểu giá trị trả lại> <tên hàm>(d/s kiểu đối) ;  

 Trong đó, kiểu giá trị trả lại còn gọi là kiểu hàm và có thể nhận kiểu bất kỳ 
chuẩn của C++ và cả kiểu của NSD tự tạo. Đặc biệt nếu hàm không trả lại 
giá trị thì kiểu của giá trị trả lại được khai báo là void. Nếu kiểu giá trị trả lại 
được bỏ qua thì chương trình ngầm định hàm có kiểu là int (phân biệt với 
void !).  

 Ví dụ:  

int bp(int);   // Khai báo hàm bp, có đối kiểu int và kiểu hàm là int  

int rand100();   // Không đối, kiểu hàm (giá trị trả lại) là int  

void alltrim(char[ ]) ;  // đối là xâu kí tự, hàm không trả lại giá trị 

(không kiểu).  

cong(int, int);   // Hai đối kiểu int, kiểu hàm là int (ngầm định).  

Thông thường để chương trình được rõ ràng chúng ta nên tránh lạm dụng các 
ngầm định. Ví dụ trong khai báo cong(int, int); nên khai báo rõ cả kiểu hàm (trong 
trường hợp này kiểu hàm ngầm định là int) như sau : int cong(int, int);. 

2. Định nghĩa hàm 

Cấu trúc một hàm bất kỳ được bố trí cũng giống như hàm main() trong các phần 
trước.  

Hàm có trả về giá trị  

<kiểu hàm> <tên hàm>(danh sách tham đối hình thức)  
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{  

khai báo cục bộ của hàm ; // chỉ dùng riêng cho hàm này  

dãy lệnh của hàm ;  

return (biểu thức trả về);     // có thể nằm đâu đó trong dãy lệnh.  

}  

 Trong đó:  

o Danh sách tham đối hình thức còn được gọi ngắn gọn là danh sách 
đối gồm dãy các đối cách nhau bởi dấu phẩy, đối có thể là một biến 
thường, biến tham chiếu hoặc biến con trỏ, hai loại biến sau ta sẽ trình 
bày trong các phần tới. Mỗi đối được khai báo giống như khai báo 
biến, tức là cặp gồm <kiểu đối> <tên đối>.  

o Với hàm có trả lại giá trị cần có câu lệnh return kèm theo sau là một 
biểu thức. Kiểu của giá trị biểu thức này chính là kiểu của hàm đã 
được khai báo ở phần tên hàm. Câu lênh return có thể nằm ở vị trí bất 
kỳ trong phần câu lệnh, tuỳ thuộc mục đích của hàm. Khi gặp câu 
lệnh return chương trình tức khắc thoát khỏi hàm và trả lại giá trị của 
biểu thức sau return như giá trị của hàm.  

 Ví dụ : Ví dụ sau định nghĩa hàm tính luỹ thừa n (với n nguyên) của một số 
thực bất kỳ. Hàm này có hai đầu vào (đối thực x và số mũ nguyên n) và đầu 
ra (giá trị trả lại) kiểu thực với độ chính xác gấp đôi là xn

. 

double luythua(float x, int n)  

{  

int i ;     // biến chỉ số  

double kq = 1 ;    // để lưu kết quả  

for (i=1; i<=n; i++) kq *= x ;  

return kq;  

}  

Hàm không trả về giá trị  

void   <tên hàm>(danh sách tham đối hình thức)  

{  

khai báo cục bộ của hàm ; // chỉ dùng riêng cho hàm này  

dãy lệnh của hàm ;  

return;        // có thể nằm đâu đó trong dãy lệnh.  

}  

 Nếu hàm không trả lại giá trị (tức kiểu hàm là void), khi đó có thể có hoặc 
không có câu lệnh return, nếu có thì đằng sau return sẽ không có biểu thức 
giá trị trả lại.  
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 Ví dụ: Hàm xoá màn hình 100 lần, hàm chỉ làm công việc cẩn thận xoá màn 
hình nhiều lần để màn hình thật sạch, nên không có giá trị gì để trả lại. 

void xmh()  

{  

int i;  

for (i=1; i<=100; i++)  

clrscr();  

return ;  

} 

 Hàm main() thông thường có hoặc không có giá trị trả về cho hệ điều hành 
khi chương trình chạy xong, vì vậy ta thường khai báo kiểu hàm là int 
main() hoặc void main() và câu lệnh cuối cùng trong hàm thường là return 
1 hoặc return. Trường hợp bỏ qua từ khoá void nhưng trong thân hàm 
không có câu lệnh return (giống phần lớn ví dụ trong giáo trình này) chương 
trình sẽ ngầm hiểu hàm main() trả lại một giá trị nguyên nhưng vì không có 
nên khi dịch chương trình ta sẽ gặp lời cảnh báo "Cần có giá trị trả lại cho 
hàm" (một lời cảnh báo không phải là lỗi, chương trình vẫn chạy bình 
thường). Để tránh bị quấy rầy về những lời cảnh báo "không mời" này 
chúng ta có thể đặt thêm câu lệnh return 0; (nếu không khai báo void 
main()) hoặc khai báo kiểu hàm là void main() và đặt câu lệnh return vào 
cuối hàm.  

Chú ý: 

 Danh sách đối trong khai báo hàm có thể chứa hoặc không chứa tên đối, 
thông thường ta chỉ khai báo kiểu đối chứ không cần khai báo tên đối, trong 
khi ở dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có tên đối đầy đủ; 

 Cuối khai báo hàm phải có dấu chấm phẩy (;), trong khi cuối dòng đầu tiên 
của định nghĩa hàm không có dấu chấm phẩy; 

 Hàm có thể không có đối (danh sách đối rỗng), tuy nhiên cặp dấu ngoặc sau 
tên hàm vẫn phải được viết. Ví dụ clrscr(), lamtho(), vietgiaotrinh(), … ; 

 Một hàm có thể không cần phải khai báo nếu nó được định nghĩa trước khi 
có hàm nào đó gọi đến nó. Ví dụ có thể viết hàm main() trước (trong văn 
bản chương trình), rồi sau đó mới viết đến các hàm "con". Do trong hàm 
main() chắc chắn sẽ gọi đến hàm con này nên danh sách của chúng phải 
được khai báo trước hàm main(). Trường hợp ngược lại nếu các hàm con 
được viết (định nghĩa) trước thì không cần phải khai báo chúng nữa (vì 
trong định nghĩa đã hàm ý khai báo). Nguyên tắc này áp dụng cho hai hàm 
A, B bất kỳ chứ không riêng cho hàm main(), nghĩa là nếu B gọi đến A thì 
trước đó A phải được định nghĩa hoặc ít nhất cũng có dòng khai báo về A.  

2. Lời gọi Hàm 

Lời gọi hàm được phép xuất hiện trong bất kỳ biểu thức, câu lệnh của hàm khác … 
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Nếu lời gọi hàm lại nằm trong chính bản thân hàm đó thì ta gọi là đệ quy. Để gọi 
hàm ta chỉ cần viết tên hàm và danh sách các giá trị cụ thể truyền cho các đối đặt 
trong cặp dấu ngoặc tròn ().  

Cú pháp 

Tên_hàm(danh sách tham đối thực sự) ;  

 Trong đó: 

o Danh sách tham đối thực sự còn gọi là danh sách giá trị gồm các giá 
trị cụ thể để gán lần lượt cho các đối hình thức của hàm. Khi hàm 
được gọi thực hiện thì tất cả những vị trí xuất hiện của đối hình thức 
sẽ được gán cho giá trị cụ thể của đối thực sự tương ứng trong danh 
sách, sau đó hàm tiến hành thực hiện các câu lệnh của hàm (để tính 
kết quả); 

o Danh sách tham đối thực sự truyền cho tham đối hình thức có số 
lượng bằng với số lượng đối trong hàm và được truyền cho đối theo 
thứ tự tương ứng. Các tham đối thực sự có thể là các hằng, các biến 
hoặc biểu thức. Biến trong giá trị có thể trùng với tên đối. Ví dụ ta có 
hàm in n lần kí tự c với tên hàm inkitu(int n, char c); và lời gọi hàm 
inkitu(12, 'A'); thì n và c là các đối hình thức, 12 và 'A' là các đối thực 
sự hoặc giá trị. Các đối hình thức n và c sẽ lần lượt được gán bằng các 
giá trị tương ứng là 12 và 'A' trước khi tiến hành các câu lệnh trong 
phần thân hàm. Giả sử hàm in kí tự được khai báo lại thành 
inkitu(char c, int n); thì lời gọi hàm cũng phải được thay lại thành 
inkitu('A', 12); 

o Các giá trị tương ứng được truyền cho đối phải có kiểu cùng với kiểu 
đối (hoặc C++ có thể tự động chuyển kiểu được về kiểu của đối); 

o Khi một hàm được gọi, nơi gọi tạm thời chuyển điều khiển đến thực 
hiện dòng lệnh đầu tiên trong hàm được gọi. Sau khi kết thúc thực 
hiện hàm, điều khiển lại được trả về thực hiện tiếp câu lệnh sau lệnh 
gọi hàm của nơi gọi.  

 Ví dụ: Giả sử ta cần tính giá trị của biểu thức 2x3
 

- 5x2
 

- 4x + 1, thay cho 
việc tính trực tiếp x3

 

và x2, ta có thể gọi hàm luythua() trong ví dụ trên để 
tính các giá trị này bằng cách gọi nó trong hàm main() như sau:  

#include <iostream.h>  

#include <iomanip.h>  

void xmh(int); 

double luythua(float x, int n); 

main()      // tính giá trị 2x3
 

- 5x2
 

- 4x + 1  

{  

float x ;     // tên biến có thể trùng với đối của 

hàm  
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double f ;     // để lưu kết quả  

printf("x = ");  

scanf("%f" ,&x ) ; 

f = 2*luythua(x,3) - 5*luythua(x,2) - 4*x + 1;  

xmh(100);     // xoá thật sạch màn hình 100 lần  

printf(“%d”,f) ;  

getch(); 

return 0; 

}  

double luythua(float x, int n) // trả lại giá trị xn 

{  

int i ;     // biến chỉ số  

double kq = 1 ;    // để lưu kết quả  

for (i=1; i<=n; i++) kq *= x ;  

return kq;  

}  

void xmh(int n) // xoá màn hình n lần  

{  

int i;  

for (i=1; i<=n; i++) clrscr();  

return ;  

}  

 

Qua ví dụ này ta thấy lợi ích của lập trình cấu trúc, chương trình trở nên gọn 
hơn, chẳng hạn hàm luythua() chỉ được viết một lần nhưng có thể sử dụng 
nó nhiều lần (2 lần trong ví dụ này) chỉ bằng một câu lệnh gọi đơn giản cho 
mỗi lần sử dụng thay vì phải viết lại nhiều lần đoạn lệnh tính luỹ thừa.  

3. Hàm với đối mặc định 

 Mục này và mục sau chúng ta bàn đến một vài mở rộng thiết thực của 
C/C++ đối với C có liên quan đến hàm, đó là hàm với đối mặc định và cách 
tạo, sử dụng các hàm có chung tên gọi. Một mở rộng quan trọng khác là 
cách truyền đối theo tham chiếu sẽ được bàn chung trong mục truyền tham 
đối thực sự cho hàm.  

 Trong phần trước chúng ta đã khẳng định số lượng tham đối thực sự phải 
bằng số lượng tham đối hình thức khi gọi hàm. Tuy nhiên, trong thực tế rất 
nhiều lần hàm được gọi với các giá trị của một số tham đối hình thức được 
lặp đi lặp lại. Trong trường hợp như vậy lúc nào cũng phải viết một danh 
sách dài các tham đối thực sự giống nhau cho mỗi lần gọi là một công việc 
không mấy thú vị. Từ thực tế đó C++ đưa ra một cú pháp mới về hàm sao 
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cho một danh sách tham đối thực sự trong lời gọi không nhất thiết phải viết 
đầy đủ nếu một số trong chúng đã có sẵn những giá trị định trước. 

Cú pháp 

<kiểu hàm> <tên hàm>(đ1, …, đn, đmđ1 = gt1, …, đmđm = gtm 

 Trong đó: 

 Các đối đ1, …, đn và đối mặc định đmđ1, …, đmđm đều được khai báo như 
cũ nghĩa là gồm có kiểu đối và tên đối; 

 Riêng các đối mặc định đmđ1, …, đmđm có gán thêm các giá trị mặc định 
gt1, …, gtm. Một lời gọi bất kỳ khi gọi đến hàm này đều phải có đầy đủ các 
tham đối thực sự ứng với các đ1, …, đm nhưng có thể có hoặc không các 
tham đối thực sự ứng với các đối mặc định đmđ1, …, đmđm. Nếu tham đối 
nào không có tham đối thực sự thì nó sẽ được tự động gán giá trị mặc định 
đã khai báo.  

 Ví dụ 4.5: Xét hàm xmh(int n = 100), trong đó n mặc định là 100, nghĩa là 
nếu gọi xmh(99) thì màn hình được xoá 99 lần, còn nếu gọi xmh(100) hoặc 
gọn hơn xmh() thì chương trình sẽ xoá màn hình 100 lần. Tương tự, xét hàm 
int luythua(float x, int n = 2); Hàm này có một tham đối mặc định là số mũ 
n, nếu lời gọi hàm bỏ qua số mũ này thì chương trình hiểu là tính bình 
phương của x (n = 2). Ví dụ lời gọi luythua(4, 3) được hiểu là 43, còn 
luythua(2) được hiểu là 22. 

 Hàm tính tổng 4 số nguyên: int tong(int m, int n, int i = 0; int j = 0); khi đó 
có thể tính tổng của 5, 2, 3, 7 bằng lời gọi hàm tong(5,2,3,7) hoặc có thể chỉ 
tính tổng 3 số 4, 2, 1 bằng lời gọi tong(4,2,1) hoặc cũng có thể gọi tong(6,4) 
chỉ để tính tổng của 2 số 6 và 4. 

 Chú ý: Các đối ngầm định phải được khai báo liên tục và xuất hiện cuối 
cùng trong danh sách đối. Ví dụ: 

int tong(int x, int y=2, int z, int t=1);  // sai vì các đối mặc 

định không liên tục 

void xoa(int x=0, int y)    // sai vì đối mặc định không ở 

cuối 

4. Khai báo hàm trùng tên 

 Hàm trùng tên hay còn gọi là hàm chồng (đè). Đây là một kỹ thuật cho phép 
sử dụng cùng một tên gọi cho các hàm "giống nhau" (cùng mục đích) nhưng 
xử lý trên các kiểu dữ liệu khác nhau hoặc trên số lượng dữ liệu khác nhau. 
Ví dụ hàm sau tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên: 

int max(int a, int b) { return (a > b) ? a: b ; }  

o Nếu đặt c = max(3, 5) ta sẽ có c = 5.  
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o Tuy nhiên cũng tương tự như vậy nếu đặt c = max(3.0, 5.0) chương 
trình sẽ bị lỗi vì các giá trị (float) không phù hợp về kiểu (int) của đối 
trong hàm max.  

 Trong trường hợp như vậy chúng ta phải viết hàm mới để tính max của 2 số 
thực. Mục đích, cách làm việc của hàm này hoàn toàn giống hàm trước, tuy 
nhiên trong C và các ngôn ngữ lập trình khác chúng ta buộc phải sử dụng 
một tên mới cho hàm "mới" này. Ví dụ:  

float fmax(float a, float b) { return (a > b) ? a: b ; }  

Tương tự để tuận tiện ta sẽ viết thêm các hàm:  

char cmax(char a, char b) { return (a > b) ? a: b ; }  

long lmax(long a, long b) { return (a > b) ? a: b ; }  

double dmax(double a, double b) { return (a > b) ? a: b ; }  

Tóm lại ta sẽ có 5 hàm: max, cmax, fmax, lmax, dmax, việc sử dụng tên như 
vậy sẽ gây bất lợi khi cần gọi hàm.  

 C++ cho phép ta có thể khai báo và định nghĩa cả 5 hàm trên với cùng 1 tên 
gọi ví dụ là max chẳng hạn. Khi đó ta có 5 hàm:  

int  max(int a, int b)    { return (a > b) ? a: b ; }  

float  max(float a, float b)  { return (a > b) ? a: b ; }  

char  max(char a, char b)   { return (a > b) ? a: b ; }  

long  max(long a, long b)   { return (a > b) ? a: b ; }  

double  max(double a, double b)  { return (a > b) ? a: b ; }  

Và lời gọi hàm bất kỳ dạng nào như max(3,5), max(3.0,5), max('O', 'K') đều 
được đáp ứng. Chúng ta có thể đặt ra vấn đề: với cả 5 hàm cùng tên như vậy, 
chương trình gọi đến hàm nào. Vấn đề được giải quyết dễ dàng vì chương 
trình sẽ dựa vào kiểu của các đối khi gọi để quyết định chạy hàm nào. Ví dụ 
lời gọi max(3,5) có 2 đối đều là kiểu nguyên nên chương trình sẽ gọi hàm 1, 
lời gọi max(3.0,5) hướng đến hàm số 2 và tương tự chương trình sẽ chạy 
hàm số 3 khi gặp lời gọi max('O','K').  

 Một đặc điểm của các hàm trùng tên đó là trong danh sách đối của chúng 
phải có ít nhất một cặp đối nào đó khác kiểu nhau. Một đặc trưng khác để 
phân biệt thông qua các đối đó là số lượng đối trong các hàm phải khác nhau 
(nếu kiểu của chúng là giống nhau). Ví dụ việc vẽ các hình: thẳng, tam giác, 
vuông, chữ nhật trên màn hình là giống nhau, chúng chỉ phụ thuộc vào số 
lượng các điểm nối và toạ độ của chúng. Do vậy ta có thể khai báo và định 
nghĩa 4 hàm vẽ nói trên với cùng chung tên gọi. Chẳng hạn:  
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void ve(Diem A, Diem B) ;     // vẽ đường thẳng 

AB  

void ve(Diem A, Diem B, Diem C) ;    // vẽ tam giác 

ABC  

void ve(Diem A, Diem B, Diem C, Diem D) ;  // vẽ tứ giác 

ABCD  

Trong ví dụ trên ta giả thiết Diem là một kiểu dữ liệu lưu toạ độ của các 
điểm trên màn hình. Hàm ve(Diem A, Diem B, Diem C, Diem D) sẽ vẽ hình 
vuông, chữ nhật, thoi, bình hành hay hình thang phụ thuộc vào toạ độ của 4 
điểm ABCD, nói chung nó được sử dụng để vẽ một tứ giác bất kỳ.  

 Tóm lại nhiều hàm có thể được định nghĩa chồng (với cùng tên gọi giống 
nhau) nếu chúng thoả các điều kiện sau:  

o Số lượng các tham đối trong hàm là khác nhau, hoặc  

o Kiểu của tham đối trong hàm là khác nhau.  

5. Truyền tham số 

Có 3 cách truyền tham đối thực sự cho các tham đối hình thức trong lời gọi hàm. 
Trong đó cách ta đã dùng cho đến thời điểm hiện nay được gọi là truyền theo tham 
trị, tức các đối hình thức sẽ nhận các giá trị cụ thể từ lời gọi hàm và tiến hành tính 
toán rồi trả lại giá trị. Để dễ hiểu các cách truyền đối chúng ta sẽ xem qua cách 
thức chương trình thực hiện với các đối khi thực hiện hàm.  

1.  Truyền theo tham trị  

 Ta xét lại ví dụ hàm luythua(float x, int n) tính xn. Giả sử trong chương 
trình chính ta có các biến a, b, f đang chứa các giá trị a = 2, b = 3, và f chưa 
có giá trị. Để tính ab

 

và gán giá trị tính được cho f, ta có thể gọi f = 
luythua(a,b). Khi gặp lời gọi này, chương trình sẽ tổ chức như sau:  

o Tạo 2 biến mới (tức 2 ô nhớ trong bộ nhớ) có tên x và n. Gán nội dung 
các ô nhớ này bằng các giá trị trong lời gọi, tức gán 2 (a) cho x và 3 
(b) cho n; 

o Tới phần khai báo (của hàm), chương trình tạo thêm các ô nhớ mang 
tên kq và i; 

o Tiến hành tính toán (gán lại kết quả cho kq); 

o Cuối cùng lấy kết quả trong kq gán cho ô nhớ f (là ô nhớ có sẵn đã 
được khai báo trước, nằm bên ngoài hàm); 

o Kết thúc hàm quay về chương trình gọi. Do hàm luythua đã hoàn 
thành xong việc tính toán nên các ô nhớ được tạo ra trong khi thực 
hiện hàm (x, n, kq, i) sẽ được xoá khỏi bộ nhớ. Kết quả tính toán được 
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lưu giữ trong ô nhớ f (không bị xoá vì không liên quan gì đến hàm) 

 Trên đây là truyền đối theo cách thông thường. Vấn đề đặt ra là giả sử ngoài 
việc tính f, ta còn muốn thay đối các giá trị của các ô nhớ a, b (khi truyền nó 
cho hàm) thì có thể thực hiện được không ? Để giải quyết bài toán này ta cần 
theo một kỹ thuật khác, nhờ vào vai trò của biến con trỏ và tham chiếu.  

2. Truyền theo dẫn trỏ  

 Xét ví dụ tráo đổi giá trị của 2 biến. Đây là một yêu cầu nhỏ nhưng được gặp 
nhiều lần trong chương trình, ví dụ để sắp xếp một danh sách. Do vậy cần 
viết một hàm để thực hiện yêu cầu trên. Hàm không trả kết quả. Do các biến 
cần trao đổi là chưa được biết trước tại thời điểm viết hàm, nên ta phải đưa 
chúng vào hàm như các tham đối, tức hàm có hai tham đối x, y đại diện cho 
các biến sẽ thay đổi giá trị sau này.  

 Từ một vài nhận xét trên, theo thông thường hàm tráo đổi sẽ được viết như 
sau:  

void doi_cho(int x, int y)  

{  

int t ;  

t = x ;  

x = y ; 

y = t ;  

}  

Giả sử trong chương trình chính ta có 2 biến x, y chứa các giá trị lần lượt là 
2, 5. Ta cần đổi nội dung 2 biến này sao cho x = 5 còn y = 2 bằng cách gọi 
đến hàm doi_cho(x, y).  

int main()  

{  

int x = 2;  

int y = 5;  

doi_cho(x, y) ;  

printf("%d, %d",x, y);   //  2, 5 (x, y vẫn không đổi)  

getch(); 

return 0; 

}  

Thực sự sau khi chạy xong chương trình ta thấy giá trị của x và y vẫn không 
thay đổi !?.  

 Như đã giải thích trong mục trên (gọi hàm luythua), việc đầu tiên khi 
chương trình thực hiện một hàm là tạo ra các biến mới (các ô nhớ mới, độc 
lập với các ô nhớ x, y đã có sẵn) tương ứng với các tham đối, trong trường 
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hợp này cũng có tên là x, y và gán nội dung của x, y (ngoài hàm) cho x, y 
(mới). Và việc cuối cùng của chương trình sau khi thực hiện xong hàm là 
xoá các biến mới này. Do vậy nội dung của các biến mới thực sự là có thay 
đổi, nhưng không ảnh hưởng gì đến các biến x, y cũ. Hình vẽ dưới đây minh 
hoạ cách làm việc của hàm swap, trước, trong và sau khi gọi hàm.  

 

Hình 4.1 - Sự thay đổi giá trị của tham số thực 

 Như vậy hàm doi_cho cần được viết lại sao cho việc thay đối giá trị không 
thực hiện trên các biến tạm mà phải thực sự thực hiện trên các biến ngoài. 
Muốn vậy thay vì truyền giá trị của các biến ngoài cho đối, bây giờ ta sẽ 
truyền địa chỉ của nó cho đối, và các thay đổi sẽ phải thực hiện trên nội 
dung của các địa chỉ này. Đó chính là lý do ta phải sử dụng con trỏ để làm 
tham đối thay cho biến thường. Cụ thể hàm swap được viết lại như sau:  

void doi_cho(int *p, int *q)  

{  

int t;    // khai báo biến tạm t  

t = *p ;    // đặt giá trị của t bằng nội dung nơi p trỏ 

tới  

*p = *q ;   // thay nội dung nơi p trỏ bằng nội dung nơi q 

trỏ  

*q = t ;    // thay nội dung nơi q trỏ tới bằng nội 

dung của t  

}  

Với cách tổ chức hàm như vậy rõ ràng nếu ta cho p trỏ tới biến x và q trỏ tới 
biến y thì hàm doi_cho sẽ thực sự làm thay đổi nội dung của x, y chứ không 
phải của p, q. Từ đó lời gọi hàm sẽ là doi_cho(&x, &y) (tức truyền địa chỉ 
của x cho p, p trỏ tới x và tương tự q trỏ tới y).  

 Như vậy có thể tóm tắt 3 đặc trưng để viết một hàm làm thay đổi giá trị biến 
ngoài như sau:  
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o Đối của hàm phải là con trỏ (ví dụ int *p); 

o Các thao tác liên quan đến đối này (trong thân hàm) phải thực hiện tại 
nơi nó trỏ đến (ví dụ *p = …); 

o Lời gọi hàm phải chuyển địa chỉ cho p (ví dụ &x).  

 Ngoài hàm doi_cho đã trình bày, ở đây ta đưa thêm ví dụ để thấy sự cần 
thiết phải có hàm cho phép thay đổi biến ngoài. Ví dụ hàm giải phương trình 
bậc 2 với yêu cầu:  

o Cho trước 3 số a, b, c như 3 hệ số của phương trình, cần tìm 2 nghiệm 
x1, x2 của nó.  

o Không thể lấy giá trị trả lại của hàm để làm nghiệm vì giá trị trả lại 
chỉ có 1 trong khi ta cần đến 2 nghiệm.  

o Do vậy ta cần khai báo 2 biến "ngoài" trong chương trình để chứa các 
nghiệm, và hàm phải làm thay đổi 2 biến này (tức chứa giá trị nghiệm 
giải được).  

o Như vậy hàm được viết cần phải có 5 đối, trong đó 3 đối a, b, c đại 
diện cho các hệ số, không thay đổi và 2 biến x1, x2 đại diện cho 
nghiệm, 2 đối này phải được khai báo dạng con trỏ.  

o Ngoài ra, phương trình có thể vô nghiệm, 1 nghiệm hoặc 2 nghiệm do 
vậy hàm sẽ trả lại giá trị là số nghiệm của phương trình, trong trường 
hợp 1 nghiệm (nghiệm kép), giá trị nghiệm sẽ được cho vào x1.  

int gptb2(float a, float b, float c, float *p, float *q)  

{  

float d ;   // để chứa Δ  

d = (b*b) - 4*a*c ;  

if (d < 0) return 0 ;  

else  

if (d == 0) 

{ *p = -b/(2*a) ; return 1 ; }  

else 

 {  

*p = (-b + sqrt(d))/(2*a) ;  

*q = (-b - sqrt(d))/(2*a) ;  

return 2 ;  

  }  

}  

o Một ví dụ của lời gọi hàm trong chương trình chính như sau:  

main()  

{  
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float a, b, c ;   // các hệ số  

float x1, x2 ;   // các nghiệm  

printf("Nhập hệ số: ");  

scanf(“%f %f %f”,&a, &b, &c);  

switch (gptb2(a, b, c, &x1, &x2))  

{  

case 0:  

printf("Phương trình vô nghiệm");  

break;  

case 1:  

printf("Phương trình có nghiệm kép x = %f", x1);  

break;  

case 2:  

printf("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:\n");  

printf("x1 = %f , và x2 = %f", x1, x2);  

break;  

}  

}  

 Trên đây chúng ta đã trình bày cách xây dựng các hàm cho phép thay đổi giá 
trị của biến ngoài. Một đặc trưng dễ nhận thấy là cách viết hàm tương đối 
phức tạp. Do vậy C++ đã phát triển một cách viết khác dựa trên đối tham 
chiếu và việc truyền đối cho hàm được gọi là truyền theo tham chiếu.  

3. Truyền theo tham chiếu  

 Một biến có thể được gán cho một bí danh mới, và khi đó chỗ nào xuất hiện 
biến thì cũng tương đương như dùng bí danh và ngược lại. Một bí danh như 
vậy được gọi là một biến tham chiếu, ý nghĩa thực tế của nó là cho phép 
"tham chiếu" tới một biến khác cùng kiểu của nó, tức sử dụng biến khác 
nhưng bằng tên của biến tham chiếu.  

 Giống khai báo biến bình thường, tuy nhiên trước tên biến ta thêm dấu và 
(&). Có thể tạm phân biến thành 3 loại: biến thường với tên thường, biến 
con trỏ với dấu * trước tên và biến tham chiếu với dấu &.  

<kiểu biến> &<tên biến tham chiếu> = <tên biến được tham 

chiếu>;  

 Cú pháp khai báo này cho phép ta tạo ra một biến tham chiếu mới và cho nó 
tham chiếu đến biến được tham chiếu (cùng kiểu và phải được khai báo từ 
trước). Khi đó biến tham chiếu còn được gọi là bí danh của biến được tham 
chiếu. Chú ý không có cú pháp khai báo chỉ tên biến tham chiếu mà không 
kèm theo khởi tạo. Ví dụ:  
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int hung, dung ;   // khai báo các biến nguyên hung, dung  

int &ti = hung;    // khai báo biến tham chiếu ti, teo 

tham chieu đến  

int &teo = dung;   // hung dung. ti, teo là bí danh của hung, 

dung  

Từ vị trí này trở đi việc sử dụng các tên hung, ti hoặc dung, teo là như nhau. 
Ví dụ:  

hung = 2 ;  

ti ++;     // tương đương hung ++;  

printf(“%d, %d“,hung, ti);  // 3 3  

teo = ti + hung ;   // tương đương dung = hung + hung  

dung ++ ;    // tương đương teo ++  

printf(“%d, %d“,dung,teo);  // 7 7  

 Vậy sử dụng thêm biến tham chiếu để làm gì ?  

o Cách tổ chức bên trong của một biến tham chiếu khác với biến 
thường ở chỗ nội dung của nó là địa chỉ của biến mà nó đại diện 
(giống biến con trỏ), ví dụ câu lệnh  

printf(“%d“, teo) ;   // 7 

in ra giá trị 7 nhưng thực chất đây không phải là nội dung của biến 
teo, nội dung của teo là địa chỉ của dung, khi cần in teo, chương trình 
sẽ tham chiếu đến dung và in ra nội dung của dung (7). Các hoạt động 
khác trên teo cũng vậy (ví dụ teo++), thực chất là tăng một đơn vị nội 
dung của dung (chứ không phải của teo). Từ cách tổ chức của biến 
tham chiếu ta thấy chúng giống con trỏ nhưng thuận lợi hơn ở chỗ khi 
truy cập đến giá trị của biến được tham chiếu (dung) ta chỉ cần ghi tên 
biến tham chiếu (teo) chứ không cần thêm toán tử (*) ở trước như 
trường hợp dùng con trỏ. Điểm khác biệt này có ích khi được sử dụng 
để truyền đối cho các hàm với mục đích làm thay đổi nội dung của 
biến ngoài.  

 Chú ý:  

o Biến tham chiếu phải được khởi tạo khi khai báo; 

o Tuy giống con trỏ nhưng không dùng được các phép toán con trỏ cho 
biến tham chiếu. Nói chung chỉ nên dùng trong truyền đối cho hàm. 

 Một hàm viết dưới dạng đối tham chiếu sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với đối 
con trỏ và giống với cách viết bình thường (truyền theo tham trị), trong đó 
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chỉ có một khác biệt đó là các đối khai báo dưới dạng tham chiếu.  

 Để so sánh 2 cách sử dụng ta nhắc lại các điểm khi viết hàm theo con trỏ 
phải chú ý đến, đó là:  

o Đối của hàm phải là con trỏ (ví dụ int *p); 

o Các thao tác liên quan đến đối này trong thân hàm phải thực hiện tại 
nơi nó trỏ đến (ví dụ *p = …); 

o Lời gọi hàm phải chuyển địa chỉ cho p (ví dụ &x). 

 Hãy so sánh với đối tham chiếu, cụ thể:  

o Đối của hàm phải là tham chiếu (ví dụ int &p); 

o Các thao tác liên quan đến đối này phải thực hiện tại nơi nó trỏ đến, 
tức địa chỉ cần thao tác. Vì một thao tác trên biến tham chiếu thực 
chất là thao tác trên biến được nó tham chiếu nên trong hàm chỉ cần 
viết p trong mọi thao tác (thay vì *p như trong con trỏ); 

o Lời gọi hàm phải chuyển địa chỉ cho p. Vì bản thân p khi tham chiếu 
đến biến nào thì sẽ chứa địa chỉ của biến đó, do đó lời gọi hàm chỉ 
cần ghi tên biến, ví dụ x (thay vì &x như đối với dẫn trỏ).  

 Tóm lại, đối với hàm viết theo tham chiếu chỉ thay đổi ở đối (là các tham 
chiếu) còn lại mọi nơi khác đều viết đơn giản như cách viết truyền theo 
tham trị.  

 Ví dụ: Đổi giá trị 2 biến  

void doi_cho(int &x, int &y)  

{  

int t ; 

t = x; 

x = y;  

y = t;  

}  

và lời gọi hàm cũng đơn giản như trong truyền đối theo tham trị. Ví dụ:  

int a = 5, b = 3;  

doi_cho(a, b);  

printf(“%d, %d”,a,b);  
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Bảng dưới đây minh hoạ tóm tắt 3 cách viết hàm thông qua ví dụ đổi biến ở trên 

 Tham trị Tham chiếu Dẫn trỏ 

Khai 
báo đối 

void 
doi_cho(int 
x, int y) 

void 
doi_cho(int 
&x,int &y) 

void 
doi_cho(int 
*x, int *y) 

Câu 
lệnh 

t=x; x=y; 
y=t 

t=x; x=y; 
y=t 

t=*x; *x=*y; 
*y=t 

Lời gọi doi_cho(a,b) doi_cho(a,b) doi_cho(&a,&b) 

Tác 
dụng 

a,b không 
thay đổi 

a,b có thay 
đổi 

a,b có thay 
đổi 

Bảng 4.1 - So sánh các cách truyền tham số 

6. Hàm và mảng 

1. Truyền mảng 1 chiều cho hàm  

 Thông thường chúng ta hay xây dựng các hàm làm việc trên mảng như vectơ 
hay ma trận các phần tử. Khi đó tham đối thực sự của hàm sẽ là các mảng dữ 
liệu này. Trong trường hợp này ta có 2 cách khai báo đối.  

o Cách thứ nhất đối được khai báo bình thường như khai báo biến mảng 
nhưng không cần có số phần tử kèm theo, ví dụ:  

int x[ ];  

float x[ ];  

o Cách thứ hai khai báo đối như một con trỏ kiểu phần tử mảng, ví dụ:  

int *p;  

float *p  

 Trong lời gọi hàm tên mảng a (tham số thực) sẽ được viết vào danh sách 
tham đối thực sự, vì a là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng a, nên khi 
hàm được gọi địa chỉ này sẽ gán cho con trỏ p. Vì vậy giá trị của phần tử thứ 
i của a có thể được truy cập bởi x[i] (theo khai báo 1) hoặc *(p+i) (theo khai 
báo 2) và nó cũng có thể được thay đổi thực sự (do đây cũng là cách truyền 
theo dẫn trỏ). Sau đây là ví dụ đơn giản, nhập và in vectơ, minh hoạ cho cả 2 
kiểu khai báo đối.  

 Ví dụ: Hàm nhập và in giá trị 1 vectơ  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
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void nhap(int x[ ], int n)   // n: số phần tử  

{  

int i;  

for (i=0; i<n; i++)  

        scanf(“%d”,&x[i]);    

}  

void in(int *p, int n)  

{  

int i;  

for (i=0; i<n; i++)  

         printf(“%d”, *(p+i));  

}  

int main()  

{  

int a[10] ;    // mảng a chứa tối đa 10 phần tử  

nhap(a,7);    // vào 7 phần tử đầu tiên cho a  

in(a,7);    // ra 3 phần tử đầu tiên của a  

getch(); 

return 0;  

}  

2. Truyền mảng 2 chiều cho hàm  

 Đối với mảng 2 chiều khai báo đối cũng như lời gọi là phức tạp hơn nhiều so 
với mảng 1 chiều. Ta có hai cách khai báo đối như sau:  

a. Khai báo theo đúng bản chất của mảng 2 chiều float x[m][n]  

 Với khai báo x[m][n] có thể hiểu x là mảng 1 chiều m phần tử, mỗi phần tử 
của nó có kiểu float[n]. Từ đó, đối được khai báo như một mảng hình thức 1 
chiều (khồng cần số phần tử - ở đây là số dòng) của kiểu float[n]. Tức có thể 
khai báo như sau:  

float x[ ][n] ; // mảng với số phần tử không định trước, mỗi 

phần tử là n số  

float (*x)[n] ;  // một con trỏ, có kiểu là mảng n số (float[n])  

Để truy nhập đến đến phần tử thứ i, j ta vẫn sử dụng cú pháp x[i][j]. Tên của 
mảng a (tham số thực) được viết bình thường trong lời gọi hàm. Nói chung 
theo cách khai báo này việc truy nhập là đơn giản nhưng phương pháp cũng 
có hạn chế đó là số cột của mảng truyền cho hàm phải cố định bằng n.  

 Ví dụ: Tính tổng các số hạng trong ma trận  

#include <stdio.h>  
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#include <conio.h>  

float tong(float x[][10], int m, int n)  

{  

float t = 0;  

int i, j ;  

for (i=0; i<m; i++)  

for (j=0; j<n; j++) t += x[i][j] ;  

return t;  

}  

int main()  

{  

float a[8][10], b[8][10] ;  

int i, j, ma, na, mb, nb;  

printf("nhap so dong, so cot ma tran a: "); 

scanf("%d%d",&ma,&na);  

for (i=0; i<ma; i++)   

for (j=0; j<na; j++)  

{  

printf("a[%d,%d]= ",i,j);  

scanf("%f",&a[i][j]); 

}  

printf("nhap so dong, so cot ma tran b: "); 

scanf("%d%d",&mb,&nb);  

for (i=0; i<mb; i++)  

for (j=0; j<nb; j++)  

{ 

printf("a[%d,%d]= ",i,j);  

scanf("%f",&b[i][j]); 

} 

printf("%f\n",tong(a, ma, na));  

printf("%f\n",tong(b, mb, nb));  

getch(); 

return 0; 

} 

b. Xem mảng float x[m][n] thực sự là mảng một chiều float x[m*n] 

 Khi đó sử dụng cách khai báo như trong mảng một chiều, đó là sử dụng con 
trỏ float *p để truy cập được đến từng phần tử của mảng. Cách này có hạn 
chế trong lời gọi: địa chỉ truyền cho hàm không phải là mảng a mà cần phải 
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ép kiểu về (float*) (để phù hợp với p). Với cách này gọi k là thứ tự của phần 
tử a[i][j] trong mảng một chiều (m*n), ta có quan hệ giữa k, i, j như sau:  k = 
*(p + i*n + j) , i = k/n và j = k%n trong đó n là số cột của mảng truyền cho 
hàm. Điều này có nghĩa để truy cập đến a[i][j] ta có thể viết *(p+i*n+j), 
ngược lại biết chỉ số k có thể tính được dòng i, cột j của phần tử này. Ưu 
điểm của cách khai báo này là ta có thể truyền mảng với kích thước bất kỳ 
(số cột không cần định trước) cho hàm.  

 Ví dụ: Tìm phần tử bé nhất của ma trận  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

void minmt(float *x, int m, int n)  

{  

float min = *x;  

int k, kmin;  

for (k=1; k<m*n; k++)  

if (min > x[k])  

{  

min = x[k];  

kmin = k;  

}  

printf("Gia tri min la: %f , tai dong %d, cot 

%d\n",min,kmin/n,kmin%n);  

}  

int main()  

{  

float a[3][3]; 

int i, j ;  

for (i=0; i<3; i++)  

for (j=0; j<3; j++)  

{  

printf("a[%d,%d]",i,j);  

scanf("%f",&a[i][j]);  

}  

minmt((float*)(a), 3, 3) ;  

getch(); 

return 0; 

} 
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3. Giá trị trả lại của hàm là mảng 

 Không có cách nào để giá trị trả lại của một hàm là mảng. Tuy nhiên thực sự 
mỗi mảng cũng chính là một con trỏ, vì vậy việc hàm trả lại một con trỏ trỏ 
đến dãy dữ liệu kết quả là tương đương với việc trả lại mảng. Ngoài ra còn 
một cách dễ dùng hơn đối với mảng 2 chiều là mảng kết quả được trả lại vào 
trong tham đối của hàm (giống như nghiệm của phương trình bậc 2 được trả 
lại vào trong các tham đối). Ở đây chúng ta sẽ lần lượt xét 2 cách làm việc 
này.  

Giá trị trả lại là con trỏ trỏ đến mảng kết quả  

 Trước hết chúng ta xét ví dụ sau đây:  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

int* day1()     

{  

int kq[3] = { 7, 5, 3 };  

return kq;     

}  

int* day2()     

{  

int *kq; 

kq=(int*)malloc(3*sizeof(int)); 

*kq = *(kq+1) = *(kq+2) = 0 ;   

return kq ;     

}  

int main()  

{  

int *a, i;  

a = day1();  

for (i=0; i<3; i++)  

printf("%d\n",*(a+i));  

a = day2();  

for (i=0; i<3; i++)  

printf("%d\n",*(a+i));  

getch(); 

return 0; 

} 

 Từ ví dụ trên ta thấy hai hàm trả giá trị đều tạo bên trong nó một mảng 3 số 
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nguyên và trả lại địa chỉ mảng này cho con trỏ kết quả hàm. Tuy nhiên, chỉ 
có day2() là cho lại kết quả đúng. Tại sao ?  

o Xét mảng kq được khai báo và khởi tạo trong day1(), đây là một mảng 
cục bộ (được tạo bên trong hàm) như sau này chúng ta sẽ thấy, các 
loại biến "tạm thời" này (và cả các tham đối) chỉ tồn tại trong quá 
trình hàm hoạt động. Khi hàm kết thúc các biến này sẽ mất đi. Do vậy 
tuy hàm đã trả lại địa chỉ của kq trước khi nó kết thúc, thế nhưng sau 
khi hàm thực hiện xong, toàn bộ kq sẽ được xoá khỏi bộ nhớ và vì vậy 
con trỏ kết quả hàm đã trỏ đến vùng nhớ không còn các giá trị như kq 
đã có. Từ điều này việc sử dụng hàm trả lại con trỏ là phải hết sức cẩn 
thận. Muốn trả lại con trỏ cho hàm thì con trỏ này phải trỏ đến dãy dữ 
liệu nào sao cho nó không mất đi sau khi hàm kết thúc, hay nói khác 
hơn đó phải là những dãy dữ liệu được khởi tạo bên ngoài hàm hoặc 
có thể sử dụng theo phương pháp trong hàm dayi2().  

o Trong day2() một mảng kết quả 3 số cũng được tạo ra nhưng bằng 
cách xin cấp phát vùng nhớ. Vùng nhớ được cấp phát này sẽ vẫn còn 
tồn tại sau khi hàm kết thúc (nó chỉ bị xoá đi khi sử dụng toán tử 
delete). Do vậy hoạt động của day2() là chính xác.  

Mảng cần trả lại được khai báo như một tham đối trong danh sách đối của hàm 

 Tham đối này là một con trỏ nên hiển nhiên khi truyền mảng đã khai báo sẵn 
(để chứa kết quả) từ ngoài vào cho hàm thì mảng sẽ thực sự nhận được nội 
dung kết quả (tức có thay đổi trước và sau khi gọi hàm xem mục truyền 
tham đối thực sự theo dẫn trỏ). Để nắm được vấn đề này chúng ta xét ví dụ 
sau.  

 Ví dụ: Cộng 2 vectơ, vectơ kết quả trả lại trong tham đối của hàm. So với ví 
dụ trước giá trị trả lại là void (không trả lại giá trị) còn danh sách đối có 
thêm con trỏ z để chứa kết quả.  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

void congvt(int *x, int *y, int *z, int n)   

{  

for (int i=0; i<n; i++) z[i] = x[i] + y[i];  

}  

main()  

{  

int i, n, a[10], b[10], c[10] ;  

printf("Nhap vao so phan tu: "); 

scanf("%d",&n);   

for (i=0; i<n; i++) 
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{ 

printf("a[%d]=",i); 

scanf("%d",&a[i]);  

} 

for (i=0; i<n; i++)  

{ 

printf("b[%d]=",i); 

scanf("%d",&b[i]);  

} 

congvt(a, b, c, n);  

for (i=0; i<n; i++)  

{ 

printf("c[%d]=%d\n",i,c[i]); 

}  

getch(); 

return 0;   

} 

4. Đối và giá trị trả lại của hàm là xâu ký tự 

 Giống các trường hợp đã xét với mảng 1 chiều, đối của các hàm xâu kí tự có 
thể khai báo dưới 2 dạng: mảng kí tự hoặc con trỏ kí tự. Giá trị trả lại luôn 
luôn là con trỏ kí tự. Ngoài ra hàm cũng có thể trả lại giá trị vào trong các 
đối con trỏ trong danh sách đối.  

 Ví dụ sau đây dùng để tách họ, tên của một xâu họ và tên. Ví dụ gồm 3 hàm. 
Hàm họ trả lại xâu họ (con trỏ kí tự) với đối là xâu họ và tên được khai báo 
dạng mảng. Hàm tên trả lại xâu tên (con trỏ kí tự) với đối là xâu họ và tên 
được khai báo dạng con trỏ kí tự. Thực chất đối họ và tên trong hai hàm họ, 
tên có thể được khai báo theo cùng cách thức, ở đây chương trình muốn 
minh hoạ các cách khai báo đối khác nhau (đã đề cập đến trong phần đối 
mảng 1 chiều). Hàm thứ ba cũng trả lại họ, tên nhưng cho vào trong danh 
sách tham đối, do vậy hàm không trả lại giá trị (void). Để đơn giản ta qui 
ước xâu họ và tên không chứa các dấu cách đầu và cuối xâu, trong đó họ là 
dãy kí tự từ đầu cho đến khi gặp dấu cách đầu tiên và tên là dãy kí tự từ sau 
dấu cách cuối cùng đến kí tự cuối xâu.  

 Ví dụ: 

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

#include <string.h>  

char* ho(char hoten[])   
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{  

char* kq;  

int i=0;  

while (hoten[i] != 32) i++;  

kq=(char*)malloc(i*sizeof(char)); 

strncpy(kq, hoten, i) ;  

return kq;  

}  

char* ten(char* hoten)  

{  

char* kq = new char[10];  

int i=strlen(hoten);  

while (hoten[i] != 32) i--;  

kq=hoten+i+1;  

return kq;  

}  

void tachht(char* hoten, char* ho, char* ten)  

{  

int i=0;  

while (hoten[i] != '\40') i++;  

strncpy(ho, hoten, i) ;   

i=strlen(hoten);  

while (hoten[i] != '\40') i--;   

strncpy(ten, hoten+i+1, strlen(hoten)-i-1) ;  

}  

int main()  

{  

char ht[30], *h, *t ;  

printf("Ho va tan = ");  

gets(ht); 

h = ho(ht); t = ten(ht);  

printf("Ho:%s, Ten:%s.\n",h,t); 

tachht(ht, h, t);  

printf("Ho:%s, Ten:%s.\n",h,t); 

getch(); 

return 0; 

} 
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5. Đối là hằng con trỏ 

 Theo phần truyền đối cho hàm ta đã biết để thay đổi biến ngoài đối tương 
ứng phải được khai báo dưới dạng con trỏ. Tuy nhiên, trong nhiều trường 
hợp các biến ngoài không có nhu cầu thay đổi nhưng đối tương ứng với nó 
vẫn phải khai báo dưới dạng con trỏ (ví dụ đối là mảng hoặc xâu kí tự). Điều 
này có khả năng do nhầm lẫn, các biến ngoài này sẽ bị thay đổi ngoài ý 
muốn. Trong trường hợp như vậy để cẩn thận, các đối con trỏ nếu không 
muốn thay đổi (chỉ lấy giá trị) cần được khai báo như là một hằng con trỏ 
bằng cách thêm trước khai báo kiểu của chúng từ khoá const. Từ khoá này 
khẳng định biến tuy là con trỏ nhưng nó là một hằng không thay đổi được 
giá trị. Nếu trong thân hàm ta cố tình thay đổi chúng thì chương trình sẽ báo 
lỗi. Ví dụ đối hoten trong cả 3 hàm ở trên có thể được khai báo dạng const 
char* hoten.  

 Ví dụ: Đối là hằng con trỏ. In hoa một xâu kí tự  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <stdlib.h>  

#include <string.h>  

void inhoa(const char* s)  

{  

char *t= new char[5];  

strcpy(t, s); 

printf("%s,%s",s,strupr(t));  

}  

int main()  

{  

char *s = "abcde" ;  

inhoa(s);  

getch(); 

return 0; 

}  

Trong ví dụ trên, nếu strupr(t) bằng strupr(s) thì chương trình sẽ thông báo 
lỗi vì s được định nghĩa là hằng con trỏ trong khi hàm strupr() lại làm thay 
đổi giá trị của nó, và điều này là không thể. 

III. Con trỏ hàm 

- Mặc dù một hàm không phải là một biến nhưng nó vẫn chiếm vị trí trong bộ 
nhớ và ta có thể gán vào vị trí của nó cho một loại biến con trỏ. Con trỏ này 
trỏ đến điểm xâm nhập vào hàm. Ta gọi đây là con trỏ hàm. Con trỏ hàm có 
thể sử dụng thay cho tên hàm và việc sử dụng con trỏ cho phép các hàm 
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cũng được truyền như là tham số cho các hàm khác. Để hiểu được các con 
trỏ hàm làm việc như thế nào, ta cần hiểu một chút về cách biên dịch và gọi 
một hàm. Khi biên dịch hàm, trình biên dịch chuyển chương trình nguồn 
sang dạng mã máy và thiết lập một điểm xâm nhập vào hàm (chính là vị trí 
chỉ thị mã máy đầu tiên của hàm). Khi có lời gọi thực hiện hàm, máy tính sẽ 
thực hiện một chỉ thị call chuyển điều khiển đến điểm xâm nhập này. Trong 
trường hợp gọi hàm bằng tên hàm thì điểm xâm nhập này là trị tức thời (gần 
như là một hằng và không chứa biến nào cả), cách gọi hàm này gọi là cách 
gọi hàm trực tiếp. Trái lại, khi gọi hàm gián tiếp thông qua một biến trỏ thì 
biến trỏ đó phải trỏ tới chỉ thị mã máy đầu tiên của hàm đó. Cách gọi hàm 
thông qua biến trỏ hàm gọi là cách gọi hàm gián tiếp. 

- Một hàm cũng giống như dữ liệu: có tên gọi , có địa chỉ lưu trong bộ nhớ và 
có thể truy nhập đến hàm thông qua tên gọi hoặc địa chỉ của nó. Con trỏ hàm 
là một con trỏ chỉ đến địa chỉ của một hàm. Để truy nhập (gọi) hàm thông 
qua địa chỉ chúng ta phải khai báo một con trỏ chứa địa chỉ này và sau đó 
gọi hàm bằng cách gọi tên con trỏ.  

1. Khai báo 

Cú pháp 

<kiểu giá trị> (*tên biến hàm)(d/s tham đối);  

<kiểu giá trị> (*tên biến hàm)(d/s tham đối) = <tên hàm>;  

- Ta thấy cách khai báo con trỏ hàm cũng tương tự khai báo con trỏ biến (chỉ 
cần đặt dấu * trước tên), ngoài ra còn phải bao *tên hàm giữa cặp dấu ngoặc 
(). Ví dụ:  

float (*f)(int);   // khai báo con trỏ hàm có tên là f trỏ 

đến hàm  

// có một tham đối kiểu int và cho giá trị 

kiểu float.  

void (*f)(float, int);   // con trỏ trỏ đến hàm với cặp đối 

(float, int).  

- hoặc phức tạp hơn:  

char* (*m[10])(int, char)   // khai báo một mảng 10 con trỏ 

hàm trỏ đến  

// các hàm có cặp tham đối (int, char), 

giá trị trả  

// lại của các hàm này là xâu kí tự.  

- Chú ý: phân biệt giữa 2 khai báo: float (*f)(int) và float *f(int). Cách khai 
báo trước là khai báo con trỏ hàm có tên là f. Cách khai báo sau có thể viết 
lại thành float* f(int) là khai báo hàm f với giá trị trả lại là một con trỏ float.  
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2. Sử dụng con trỏ hàm 

- Con trỏ hàm thay tên hàm 

- Để sử dụng con trỏ hàm ta phải gán nó với tên hàm cụ thể và sau đó bất kỳ 
nơi nào được phép xuất hiện tên hàm thì ta đều có thể thay nó bằng tên con 
trỏ. Ví dụ như các thao tác gọi hàm, đưa hàm vào làm tham đối hình thức 
cho một hàm khác … Sau đây là các ví dụ minh hoạ.  

- Ví dụ 4.16: Dùng tên con trỏ để gọi hàm  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

float bphuong(float x)  

{  

return x*x;  

}  

int main()  

{  

float (*f)(float);  

f = bphuong;  

printf("Binh phuong cua 3.5 = :%f",f(3.5)); 

getch(); 

return 0; 

}  

- Con trỏ hàm làm tham đối  

- Ví dụ 4.17: Tham đối của hàm ngoài các kiểu dữ liệu đã biết còn có thể là 
một hàm. Điều này có tác dụng rất lớn trong các bài toán tính toán trên 
những đối tượng là hàm toán học như tìm nghiệm, tính tích phân của hàm 
trên một đoạn ... Hàm đóng vai trò tham đối sẽ được khai báo dưới dạng con 
trỏ hàm. Ví dụ sau đây trình bày hàm tìm nghiệm xấp xỉ của một hàm liên 
tục và đổi dấu trên đoạn [a, b]. Để hàm tìm nghiệm này sử dụng được trên 
nhiều hàm toán học khác nhau, trong hàm sẽ chứa một biến con trỏ hàm và 
hai cận a, b, cụ thể bằng khai báo float timnghiem(float (*f)(float), float a, 
float b). Trong lời gọi hàm f sẽ được thay thế bằng tên hàm cụ thể cần tìm 
nghiệm.  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <math.h>  

#define EPS 1.0e-6  

float timnghiem(float (*f)(float), float a, float b);  

float emux(float);  
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float logx(float);  

int main()  

{  

printf("Nghiem cua e mu x - 2 trên doan [0,1] = ");  

printf("%f\n",timnghiem(emux,0,1));  

printf("Nghiem cua loga(x) - 1 trên doan [2,3] = ");  

printf("%f\n",timnghiem(logx,0,1));  

getch();  

return 0; 

}  

float timnghiem(float (*f)(float), float a, float b)  

{  

float c = (a+b)/2;  

while (fabs(a-b)>EPS && f(c)!=0)  

{  

if (f(a)*f(c)>0) a = c ; else b = c;  

c = (a+b)/2;  

}  

return c;  

}  

float emux(float x) { return (exp(x)-2); }  

float logx(float x) { return (log(x)-1); }  

3. Mảng con trỏ hàm 

- Tương tự như biến bình thường các con trỏ hàm giống nhau có thể được gộp 
lại vào trong một mảng, trong khai báo ta chỉ cần thêm [n] vào sau tên mảng 
với n là số lượng tối đa các con trỏ; ví dụ sau minh hoạ cách sử dụng này. 
Dùng mảng con trỏ để lập bảng giá trị cho các hàm : x*x, sin(x), cos(x), 
exp(x) và sqrt(x). Biến x chay từ 1.0 đến 10.0 theo bước 0.5 

- Ví dụ 4.18:  

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <math.h>  

double bp(double x)  

{ 

return x*x; 

} 

int main() 
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{ 

int i,j; 

double x=1.0; 

double (*f[6])(double); 

f[1]=bp;   // hàm bình phương xây dựng ở trên 

f[2]=sin;  // hàm sin trong math.h 

f[3]=cos;   // hàm cos trong math.h 

f[4]=exp;   // hàm exp (e mũ) trong math.h 

f[5]=sqrt;  // hàm sqrt (căn bậc 2( trong math.h 

while (x<=10.0)   // Lập bảng 

{ 

printf("\n"); 

for (j=1;j<=5;++j) 

printf("%10.2f ",f[j](x)); 

x+=0.5; 

} 

getch(); 

return 0; 

} 

IV. Đệ qui 

1. Khái niệm 

- Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân hàm có lệnh gọi đến chính 
nó. Khi hàm gọi đệ qui đến chính nó, thì mỗi lần gọi máy sẽ tạo ra một tập 
các biến cục bộ mới hoàn toàn độc lập với tập các biến cục bộ đã được tạo ra 
trong các lần gọi trước. 
Để minh hoạ chi tiết những điều trên, ta xét một ví dụ về tính giai thừa của 
số nguyên dương n. Theo định nghĩa giai thừa của một số nguyên n được ký 
hiệu là n! và được tính như sau: 

- n!=1* 2 * 3 *…* (n-1) *n = (n-1)! *n (với 0!=1) 

- Như vậy, để tính n! ta thấy nếu n=0 thì n!=1 ngược lại thì n!=n * (n-1)! 

- Ví dụ 4.19: Để minh hoạ chi tiết những điều trên, ta xét một ví dụ về tính 
giai thừa của số nguyên dương n. Khi không dùng phương pháp đệ qui hàm 
có thể được viết như sau : 

long int gt1(int n) /* Tính n! v?i n>=0*/ 

{ 

long int gtphu=1; 

int i; 
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for (i=1;i<=n;++i) 

gtphu*=i; 

return gtphu; 

} 

- Hàm tính n! theo phương pháp đệ qui có thể được viết như sau : 

long int gt2(int n) 

{ 

if (n==0 || n==1) 

return 1; 

else 

return(n*gt2(n-1)); 

} 

- Và lời gọi hàm gt từ chương trình chính được thực hiện như sau: 

int main() 

{ 

//printf("\n 3!=%d",gt1(3)); 

printf("\n 3!=%d",gt2(3)); 

getch(); 

return 0; 

} 

- Lần gọi đầu tiên tới hàm gt2 được thực hiện từ hàm main(). Máy sẽ tạo ra 
một tập các biến tự động của hàm gt2. Tập này chỉ gồm các đối n. Ta gọi đối 
n được tạo ra lần thứ nhất là n thứ nhất. Giá trị của tham số thực ( số 3 ) 
được gán cho n thứ nhất. Lúc này biến n trong thân hàm được xem là n thứ 
nhất. Do n thứ nhất có giá trị bằng 3 nên điều kiện trong toán tử if là sai và 
do đó máy sẽ lựa chọn câu lệnh else. Theo câu lệnh này, máy sẽ tính giá trị 
biểu thức: n*gt2(n-1) (*). Để tính biểu thức trên, máy cần gọi chính hàm gt2 
vì thế lần gọi thứ hai sẽ thực hiện. Máy sẽ tạo ra đối n mới, ta gọi đó là n thứ 
hai. Giá trị của n-1 ở đây lại là đối của hàm , được truyền cho hàm và hiểu là 
n thứ hai, do vậy n thứ hai có giá trị là 2. Bây giờ, do n thứ hai vẫn chưa thoả 
mãn điều kiện if nên máy lại tiếp tục tính biểu thức : n*gt2(n-1) (**). Biểu 
thức trên lại gọi hàm gt2 lần thứ ba. Máy lại tạo ra đối n lần thứ ba và ở đây 
n thứ ba có giá trị bằng 1. Đối n=1 thứ ba lại được truyền cho hàm, lúc này 
điều kiện trong lệnh if được thoả mãn, máy đi thực hiện câu lệnh: return 
1=gt2(1) (***). Bắt đầu từ đây, máy sẽ thực hiện ba lần ra khỏi hàm gt2. Lần 
ra khỏi hàm thứ nhất ứng với lần vào thứ ba. Kết quả là đối n thứ ba được 
giải phóng, hàm gt2(1) cho giá trị là 1 và máy trở về xét giá trị biểu thức 
n*gt2(1) đây là kết quả của (**) ở đây, n là n thứ hai và có giá trị bằng 2. 
Theo câu lệnh return, máy sẽ thực hiện lần ra khỏi hàm lần thứ hai, đối n thứ 
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hai sẽ được giải phóng, kết quả là biểu thức trong (**) có giá trị là 2.1. Sau 
đó máy trở về biểu thức (*) lúc này là: n*gt2(2)=n*2*1 n lại hiểu là thứ 
nhất, nó có giá trị bằng 3, do vậy giá trị của biểu thức trong (*) là 3.2.1=6. 
Chính giá trị này được sử dụng trong câu lệnh printf của hàm main() nên kết 
quả in ra trên màn hình là: 3!=6. 

- Từ ví dụ trên ta thấy hàm đệ qui có đặc điểm:  

- Chương trình viết rất gọn,  

- Việc thực hiện gọi đi gọi lại hàm rất nhiều lần phụ thuộc vào độ lớn của đầu 
vào. Chẳng hạn trong ví dụ trên hàm được gọi n lần, mỗi lần như vậy 
chương trình sẽ mất thời gian để lưu giữ các thông tin của hàm gọi trước khi 
chuyển điều khiển đến thực hiện hàm được gọi. Mặt khác các thông tin này 
được lưu trữ nhiều lần trong ngăn xếp sẽ dẫn đến tràn ngăn xếp nếu n lớn. 

- Hàm đệ qui so với hàm có thể dùng vòng lặp thì đơn giản hơn, tuy nhiên với 
máy tính khi dùng hàm đệ qui sẽ dùng nhiều bộ nhớ trên ngăn xếp và có thể 
dẫn đến tràn ngăn xếp. Vì vậy khi gặp một bài toán mà có thể có cách giải 
lặp ( không dùng đệ qui ) thì ta nên dùng cách lặp này. Song vẫn tồn tại 
những bài toán chỉ có thể giải bằng đệ qui. 

2. Lớp các bài toán giải được bằng đệ qui 

- Phương pháp đệ qui thường được dùng để giải các bài toán có đặc điểm:  

- Giải quyết được dễ dàng trong các trường hợp riêng gọi là trường hợp suy 
biến hay cơ sở, trong trường hợp này hàm được tính bình thường mà không 
cần gọi lại chính nó; 

- Đối với trường hợp tổng quát, bài toán có thể giải được bằng bài toán cùng 
dạng nhưng với tham đối khác có kích thước nhỏ hơn tham đối ban đầu. Và 
sau một số bước hữu hạn biến đổi cùng dạng, bài toán đưa được về trường 
hợp suy biến.  

- Như vậy trong trường hợp tính n! nếu n = 0 hàm cho ngay giá trị 1 mà 
không cần phải gọi lại chính nó, đây chính là trường hợp suy biến. Trường 
hợp n > 0 hàm sẽ gọi lại chính nó nhưng với n giảm 1 đơn vị. Việc gọi này 
được lặp lại cho đến khi n = 0.  

- Một lớp rất rộng của bài toán dạng này là các bài toán có thể định nghĩa 
được dưới dạng đệ qui như các bài toán lặp với số bước hữu hạn biết trước, 
các bài toán UCLN, tháp Hà Nội, ... 

- Cấu trúc chung của hàm đệ qui  

- Dạng thức chung của một chương trình đệ qui thường như sau:  

if (trường hợp suy biến)  

{ 

trình bày cách giải // giả định đã có cách giải  

}  
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else // trường hợp tổng quát  

{  

gọi lại hàm với tham đối "bé" hơn  

} 

3. Các ví dụ 

- Bài toán tìm ước số chung lớn nhất (UCLN): Cho hai số nguyêna và b, tìm 
USCLN của hai số theo giải thuật đệ qui. Bài toán có thể được định nghĩa 
dưới dạng đệ qui như sau: 

- Nếu b = 0 thì UCLN = a; 

- Nếu b<>0 thì UCLN(a, b) = UCLN(b, a mod b). 

- Từ đó ta có hàm đệ qui để tính UCLN của a và b như sau.  

- Ví dụ 4.20: 

int USCLN(int a, int b)  

{ 

if (b==0) 

return a; 

else 

return USCLN(b,a%b); 

} 

- Số Fibinaci: Tính số hạng thứ n của dãy Fibonaci với giải thuật đệ qui. Dãy 
Fibonaci được định nghĩa như sau: 

- f(0) = f(1) = 1; 

- f(n) = f(n-1) + f(n-2) với n >=2.  

Ví dụ 4.21: 

long Fib(int n)  

{  

long kq;  

if (n==0 || n==1) kq = 1;  

else kq = Fib(n-1) + Fib(n-2);  

return kq;  

}  

- Bài toán tháp Hà nội: Có n đĩa với kích thước to, nhỏ khác nhau. Ban đầu 
sắp xếp các đĩa theo trật tự kích thước vào một cọc sao cho đĩa nhỏ nhất nằm 
trên cùng, tức là tạo ra một dạng hình nón. Người chơi phải di chuyển toàn 
bộ số đĩa sang một cọc khác, tuân theo các quy tắc sau: 

- Một lần chỉ được di chuyển một đĩa; 



 37

- Một đĩa chỉ có thể được đặt lên một đĩa lớn hơn (không nhất thiết hai đĩa 
này phải có kích thước liền kề, tức là đĩa nhỏ nhất có thể nằm trên đĩa lớn 
nhất). 

- Hình ảnh mô tả bài toán được cho như hình 4.2. 

 

Hình 4.2 - Bài toán tháp Hanoi 

- Mô tả bài toán: 

- Đặt tên các cọc là A, B, C và qui ước A là Cọc Nguồn, B là Cọc Đích và C 
là Cọc Trung Gian; 

- Gọi n là tổng số đĩa; 

- Đánh số đĩa từ 1 (nhỏ nhất, trên cùng) đến n (lớn nhất, dưới cùng). 

- Thuật giải đệ qui: Để chuyển n đĩa từ cọc A sang cọc B  với C là cọc trung 
gian: 

1. Chuyển n-1 đĩa từ A sang C. Chỉ còn lại đĩa #n trên cọc A; 

2. Chuyển đĩa  #n từ A sang B; 

3. Chuyển n-1 đĩa từ C sang B cho chúng nằm trên đĩa #n 

- Ví dụ 4.22:  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void chuyen(int sodia, char CotNguon, char CotDich, char 

CotTG) 

{ 

if (sodia>0) 

{ 

chuyen(sodia-1, CotNguon, CotTG, CotDich); 

printf(" Chuyen dia %d Tu %c -> 

%c\n",sodia,CotNguon,CotDich); 

chuyen(sodia-1, CotTG, CotDich, CotNguon); 

} 

} 

int main() 

{ 
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char CotNguon,CotDich,CotTG; 

int n; 

printf("\n Hay nhap so dia: "); 

scanf("%d",&n); 

chuyen(n,'A','B','C'); 

getch(); 

} 

- Kết quả thực hiện ví dụ 4.22 được cho như hình 4.3. 

-  

Hình 4.3 - Kết quả thực hiện bài toán tháp Hà nội với n=4 

V. Tóm tắt nội dung bài học 

I. Tổ chức chương trình 

1. Ví dụ  

2. Cấu trúc chương trình 

3. Hàm xây dựng sẵn  

II. Hàm do người dùng định nghĩa  

1. Khai báo và định nghĩa Hàm  

2. Lời gọi Hàm  

3. Hàm với đối mặc định 

4. Khai báo hàm trùng tên 

5. Truyền tham số 

6. Hàm và mảng 

III. Con trỏ hàm 

1. Khai báo 

2. Sử dụng con trỏ hàm 

3. Mảng con trỏ hàm 

IV. Đệ qui 

1. Khái niệm 

2. Lớp các bài toán giải được bằng đệ qui 

3. Các ví dụ 
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V. Tóm tắt nội dung bài học 

VI. Bài tập 

VI. Bài tập về nhà và hướng dẫn thực hành - HÀM VÀ CẤU TRÚC 
CHƯƠNG TRÌNH 

A. Bài tập làm theo yêu cầu 

1. Xác định vị trí tương đối của 1 điểm với tam giác ABC 

Yêu cầu: Viết chương trình cho phép nhập vào tọa độ trên mặt phẳng XOY ba đỉnh 
của tam giác ABC, và tọa độ của điểm M; đưa ra kết luận về vị trí tương đối của M 
so với ABC : M nằm trong, trên cạnh hay nằm ngoài ABC. 

Soạn thảo văn bản chương trình như sau 

#include <stdio.h>  
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
double KC(int x1, int y1, int x2, int y2); 
double DT(double a, double b, double c); 
int main()  
{  

int xa,ya, xb,yb, xc,yc, xm,ym; 
double ab, bc, ac, am, bm, cm; 
double abc, amb, bmc, amc; 
printf("Nhap toa do diem A(x,y):"); 
scanf("%d%d", &xa, &ya); 
printf("Nhap toa do diem B(x,y):"); 
scanf("%d%d", &xb, &yb); 
printf("Nhap toa do diem C(x,y):"); 
scanf("%d%d", &xc, &yc); 
printf("Nhap toa do diem M(x,y):"); 
scanf("%d%d", &xm, &ym); 
ab=KC(xa,ya,xb,yb); 
bc=KC(xb,yb,xc,yc); 
ac=KC(xa,ya,xc,yc); 
am=KC(xa,ya,xm,ym); 
bm=KC(xb,yb,xm,ym); 
cm=KC(xc,yc,xm,ym); 
abc=DT(ab, bc, ac); 
amb=DT(am, bm, ab); 
bmc=DT(bm, cm, bc); 
amc=DT(am, cm, ac); 
if ((amb==0)||(bmc==0)||(amc==0)) 
{ 
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printf("M nam tren canh cua ABC"); 
} 
else 
{ 

if ((amb+bmc+amc)==abc)      
{ 

printf("M nam trong tam giac ABC");                             
} 
else 
{ 

printf("M nam ngoai tam giac ABC");     
} 

} 
getch(); 
return 0; 

} 
double KC(int x1, int y1, int x2, int y2) 
{ 

double kq; 
kq=sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2)); 
return kq; 

} 
double DT(double a, double b, double c) 
{ 

double kq, p; 
p=(double)(a+b+c)/2; 
kq=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 
return kq;        

} 

Thử nghiệm 1: Nhấn F9 để chạy chương trình, sau đó nhập vào tọa độ cho các đỉnh 
của tam giác ABC lần lượt là A(x,y): 0,0 ; B(x,y): 10,0; C(x,y): 0, 10; và tọa độ 
của điểm M là M(x,y): 1,1. Nhận xét về kết quả đạt được. 

Thử nghiệm 2: Với dữ liệu vào A(x,y): 0,0 ; B(x,y): 10,0; C(x,y): 0, 10; M(x,y): 
1,1 sử dụng chức năng debug của công cụ lập trình (Dev-C++) và ghi lại giá trị của 
các biến abc, amb, bmc và amc. Xem lại kết luận của chương trình và đưa ra giải 
pháp để khắc phục. 

Thử nghiệm 3: Xây dựng hàm tính bình phương của 1 số và sử dụng vào chương 
trình thay cho hàm sqrt() sẵn có. 

2. Viết hàm đếm số từ của một xâu ký tự 

Yêu cầu: Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký tự, đếm số từ có trong 
xâu. Từ được hiểu là một đoạn ký tự nằm giữa hai dấu trống và khác trống. 
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Soạn thảo văn bản chương trình như sau 

#include <stdio.h>  
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
int wordCount(char *s); 
int main() 
{ 

char s[100]; 
printf("Nhap vao mot xau:");     
gets(s); 
printf("So tu: %d", wordCount(s)); 
getch(); 
return 0; 

} 
int wordCount(char *s) 
{ 

int kq,i; 
kq=0; 
i=0; 
while (s[i]!='\0') 
{ 

if (s[i]==32) 
{ 

kq=kq+1;         
} 
i++; 

} 
kq++; 
return kq; 

} 

Thử nghiệm 1: Nhấn F9 để chạy chương trình, nhập vào xâu ký tự “ky thuat lap 
trinh” nhận xét về kết quả đạt được. 

Thử nghiệm 2: Nhập vào xâu ký tự “ky thuat lap trinh ” (có một ký tự trống ở cuối) 
nhận xét về kết quả đạt được.  

Thử nghiệm 3: Nhập vào xâu ký tự “ ky   thuat lap trinh ” (có 1 ký tự trống ở đầu, 3 
ký tự trống giữa ky và thuat, 1 ký tự trống ở cuối) nhận xét về kết quả đạt được. 

B. Bài tập tự làm 

1. Viết 1 hàm cho phép nhập vào số nguyên, 1 hàm cho phép nhập vào số thực. 

2. Viết chương trình cho phép nhập vào tọa độ trên mặt phẳng XOY ba đỉnh 
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của tam giác ABC, và tọa độ của điểm M; đưa ra kết luận về vị trí tương đối 
của M so với ABC : M nằm trong, trên cạnh hay nằm ngoài ABC. 

3. Cho tam giác ABC và một điểm M không nằm trên cạnh của tam giác. Hãy 
viết chương trình tính số lớn nhất R sao cho vòng tròn tâm M, bán kính R, 
không cắt bất cứ cạnh nào và không chứa tam giác. 

4. Viết hàm chuẩn hóa chuỗi họ tên người Việt theo yêu cầu sau: Không có ký 
tự trống phía đầu và cuối, giữa 2 từ có một ký tự trống, ký tự đầu tiên của 
mỗi từ được viết HOA và ký tự khác được viết thường. 

5. Giả sử hovaten là xâu họ tên người việt, viết các hàm TEN cho phép lấy ra 
phần tên, hàm HODEM cho phép lấy ra phần họ và đệm của hovaten. 

6. Viết hàm đếm số từ của một xâu ký tự. Mỗi từ được hiểu là đoạn ký tự giữa 
hai dấu trống và không phải là khoảng trống. 

7. Viết hàm chuyển số nguyên thành xâu ký tự biểu diễn cách đọc số đó. Ví dụ 
nhập vào số: 235 -> in ra “Hai tram ba muoi lam”, 807 -> in ra “Tam tram 
linh bay”, 55 -> in ra “Nam muoi lam”. 

8. Xâu ký tự biểu diễn ngày tháng là xâu dạng “DD/MM/YYY”, trong đó DD 
là hai chữ số biểu diễn ngày, MM là hai chữ số biểu diễn tháng và YYYY là 
bốn chữ số biểu diễn năm. Viết hàm kiểm tra một xâu ký tự nhập vào có 
phải là xâu biểu diễn ngày tháng hay không? Nếu là xâu biểu diễn ngày 
tháng thì ngày tháng đó có hợp lệ hay không. Ví dụ xâu ‘30/02/2010’ là xâu 
biểu diễn ngày tháng nhưng ngày tháng đó là không hợp lệ (vì không có 
ngày 30 tháng 2). 

9. Cho hai xâu biểu diễn ngày tháng sd1 và sd2, viết hàm tính số ngày tính từ 
sd1 đến sd2 nếu sd1 và sd2 là hai xâu biểu diễn ngày tháng hợp lệ (tham 
khảo bài 6). 

10. Cho sd1 là xâu biểu diễn ngày tháng, n là một số nguyên. Viết hàm 
NgaySauN(sd1,n) cho phép trả về xâu ký tự dạng ngày tháng là ngày thứ n 
sau ngày sd1, ví dụ sd1 = “27/01/2010” và n= 15 thì hàm trả về 
“11/02/2010”. Viết hàm NgayTruocN(sd1,n) cho phép trả về xâu ký tự dạng 
ngày tháng là ngày thứ n trước ngày sd1, ví dụ sd1 = “27/01/2010” và n= 46 
thì hàm trả về “12/12/2009”. 

11. Viết hàm cho phép đổi năm dương lịch thành năm âm lịch. Ví dụ nếu năm 
dương lịch là 2010 thì năm âm lịch là “Canh Dần”. 

12. Ta gọi tổng triệt để các chữ  số của số tự nhiên n là tổng các chữ số của n 
nếu tổng này chỉ có một chữ  số;  trong trường hợp ngược lại tổng triệt để là 
kết quả của việc cộng dồn liên tiếp cho đến khi chỉ còn một chữ số. Ví dụ số 
n=1186 có tổng các chữ số là 16, số này có hai chữ số và tổng các chữ số 
của nó là 7. Vậy tổng triệt để của n=1186 là 7. Nhập từ bàn phím  một số k,   
1  k  9, viết ra màn hình tất cả các số có 4 chữ số mà tổng triệt để của nó 
bằng k (không kể các hoán vị). 
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13. Một sân hình chữ nhật được chia thành mn ô vuông có kích thước bằng 
nhau, với m và n 50. Mỗi ô có thể được chôn một quả mìn. Nếu nổ một quả 
mìn ở ô (i,j), tức là ở hàng i và cột j, thì nó sẽ gây nổ cho các ô xung quanh 
(i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1) nếu các ô này có mìn. Hãy nhập vào vị trí các ô 
có mìn và vị trí ô đầu tiên bị nổ và in ra tối đa các ô bị nổ trên sân chữ nhật. 

14. Cho một dãy có n+1 ô được đánh số từ 0 đến n. Một quân cờ đứng ở ô số 0. 
Mỗi một nước đi quân cờ được đi lên phía trước không quá k ô. Một cách đi 
của quân cờ là xuất phát từ ô số 0 quân cờ phải đi đến ô thứ n. Với hai số 
nguyên dương n và k, hãy tính số cách đi của quân cờ. Ví dụ, với n=3 và 
k=2 sẽ có 3 cách đi quân cờ với các nước 1+1+1, 1+2 và 2+1. (Bài 1, Đề thi 
Olympic Tin học Sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội mở rộng, Khối không 
chuyên, Hà nội 4-1996). 

15. Viết ra tất cả các hoán vị của dãy Xn={1,2,...,n} có n phần tử là các số 1,2 
,..., n. 

16. Tổ hợp chặp k từ n, kí hiệu là Cn
k. Viết chương trình tính Cn

k biết rằng: 

Cn
k= Cn-1

k-1+ Cn-1
k và 

Cn
0 = Cn

n = Ck
k= 1. 
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Bài 7b - LÀM VIỆC VỚI FILE 

Nội dung bài học 

I. Một số khái niêm 

II. Các thao tác trên tập tin 

1. Khai báo biến tập tin 

2. Mở tập tin 

3. Đóng tập tin 

4. Kiểm tra đến cuối tập tin hay chưa? 

5 Di chuyển con trỏ tập tin về đầu tập tin - Hàm rewind() 

III. Truy cập tập tin văn bản 

1. Ghi dữ liệu lên tập tin văn bản 

2. Đọc dữ liệu từ tập tin văn bản 

IV. Truy cập tập tin nhị phân 

1. Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân - Hàm fwrite() 

2 Đọc dữ liệu từ tập tin nhị phân - Hàm fread() 

3. Di chuyển con trỏ tập tin - Hàm fseek() 

4. Ví dụ 

V. Tóm tắt nội dung bài học 

I. Một số khái niệm 

Dữ liệu trong chương trình được lưu trữ ở RAM máy tính, vì thế khi kết thúc 

chương trình, tắt máy dữ liệu sẽ bị giải phóng. Để xử lý dữ liệu cần phải lưu trữ 

trên bộ nhớ ngoài (đĩa cứng, USB, …) dưới dạng file. File là tập hợp các byte liên 

tục được lưu trữ và được gán tên gọi. Khi xử lý file chương trình có thể xem xét 

chuỗi byte với cách nhìn khác nhau, có những ứng xử khác nhau với dữ liệu. Trong 

C hỗ trợ việc thao tác với file với quan điểm: file văn bản, file nhị phân. 

o File văn bản (Text File): là loại tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa. 

Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được lưu trữ thành các dòng, mỗi dòng được 

kết thúc bằng ký tự xuống dòng (new line), ký hiệu ‘\n’; ký tự này là sự kết hợp 

của 2 ký tự CR (Carriage Return - Về đầu dòng, mã Ascii là 13) và LF (Line Feed - 

Xuống dòng, mã Ascii là 10). Mỗi tập tin được kết thúc bởi ký tự EOF (End Of 

File) có mã Ascii là 26 (xác định bởi tổ hợp phím Ctrl + Z).  

Truy xuất tập tin theo kiểu văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự.  
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o Tập tin nhị phân: Quan điểm tập tin là dãy byte liên tục, việc xử lý với 

tập tin dựa trên việc đọc ghi dãy byte.  

Biến tập tin: là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho một 

tập tin. Dữ liệu chứa trong một tập tin được truy xuất qua các thao tác với thông số 

là biến tập tin đại diện cho tập tin đó.  

Con trỏ tập tin: Khi một tập tin được mở ra để làm việc, tại mỗi thời điểm, sẽ 

có một vị trí của tập tin mà tại đó việc đọc/ghi thông tin sẽ xảy ra. Người ta hình 

dung có một con trỏ đang chỉ đến vị trí đó và đặt tên nó là con trỏ tập tin.  

Sau khi đọc/ghi xong dữ liệu, con trỏ sẽ chuyển dịch thêm một phần tử về 

phía cuối tập tin. Sau phần tử dữ liệu cuối cùng của tập tin là dấu kết thúc tập tin 

EOF (End Of File).  

II. Các thao tác trên tập tin  

Các thao tác với tập tin:  

 o Khai báo biến tập tin.  

 o Mở tập tin bằng hàm fopen().  

 o Thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu của tập tin bằng các hàm đọc/ghi dữ 

liệu.  

 o Đóng tập tin bằng hàm fclose().  

Ở đây, ta thao tác với tập tin nhờ các hàm được định nghĩa trong thư viện 

stdio.h.  

1. Khai báo biến tập tin  

Cú pháp 

FILE <Danh sách các biến con trỏ, đại diện cho tập tin>  

Các biến trong danh sách phải là các con trỏ và được phân cách bởi dấu phẩy(,).  

Ví dụ: FILE *f1,*f2;  

2. Mở tập tin  

Cú pháp 

FILE *fopen(char *Path, const char *Mode)  

Trong đó:  
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- Path: chuỗi chỉ đường dẫn đến tập tin trên đĩa.  

- Mode: chuỗi xác định cách thức mà tập tin sẽ mở. Các giá trị có thể của 

Mode:  

Chế độ  Ý nghĩa  

r  Mở tập tin văn bản để đọc  

w  Tạo ra tập tin văn bản mới để ghi  

a  Nối vào tập tin văn bản  

rb  Mở tập tin nhị phân để đọc  

wb  Tạo ra tập tin nhị phân để ghi  

ab  Nối vào tập tin nhị phân  

r+  Mở một tập tin văn bản để đọc/ghi  

w+  Tạo ra tập tin văn bản để đọc ghi  

a+  Nối vào hay tạo mới tập tin văn bản để đọc/ghi  

r+b  Mở ra tập tin nhị phân để đọc/ghi  

w+b  Tạo ra tập tin nhị phân để đọc/ghi  

a+b  Nối vào hay tạo mới tập tin nhị phân  

Mặc định là mở dạng text nếu không có xác định là b, nếu rõ ràng hơn thì thêm chỉ 

định t để xác định là kiểu text. 

- Hàm fopen trả về một con trỏ tập tin. Chương trình của ta không thể thay đổi 

giá trị của con trỏ này. Nếu có một lỗi xuất hiện trong khi mở tập tin thì hàm này 

trả về con trỏ NULL.  

Ví dụ: Mở một tập tin tên TEST.txt để ghi.  

FILE *f;  

f = fopen("TEST.txt", "w");  

if (f!=NULL)  

{  

/* Các câu lệnh để thao tác với tập tin*/  

/* Đóng tập tin*/  

}  

Kiểm tra con trỏ f với giá trị NULL cho phép xác định được lệnh thực hiện thành 

công hay không? 
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Nếu mở tập tin để ghi, trường hợp tập tin đã tồn tại rồi thì tập tin sẽ bị xóa và một 

tập tin mới được tạo ra. Nếu ta muốn ghi nối dữ liệu, ta phải sử dụng chế độ “a”. 

Khi mở với chế độ đọc, tập tin phải tồn tại rồi, nếu không một lỗi sẽ xuất hiện.  

3. Đóng tập tin  

Hàm fclose() được dùng để đóng tập tin được mở bởi hàm fopen(). Hàm này sẽ 

ghi dữ liệu còn lại trong vùng đệm vào tập tin và đóng lại tập tin.  

Cú pháp: int fclose(FILE *f)  

Trong đó f là con trỏ tập tin được mở bởi hàm fopen(). Giá trị trả về của hàm là 

0 báo rằng việc đóng tập tin thành công. Hàm trả về EOF nếu có xuất hiện lỗi.  

Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng hàm fcloseall() để đóng tất cả các tập tin lại.  

Cú pháp: int fcloseall()  

Kết quả trả về của hàm là tổng số các tập tin được đóng lại. Nếu không thành 

công, kết quả trả về là EOF.  

4. Kiểm tra đến cuối tập tin hay chưa?  

Cú pháp: int feof(FILE *f)  

Ý nghĩa: Kiểm tra xem đã chạm tới cuối tập tin hay chưa và trả về EOF nếu cuối 

tập tin được chạm tới, ngược lại trả về 0.  

5. Di chuyển con trỏ tập tin về đầu tập tin - Hàm rewind()  

- Chuyển về đầu tập tin, sử dụng hàm rewind(). 

Cú pháp: void rewind(FILE *f); 

+ f: con trỏ tập tin đang thao tác.  

- Chuyển đến vị trí bất kỳ sử dụng hàm fseek(). 

Cú pháp: int fseek(FILE *f, long offset, int whence); 

+ f: con trỏ tập tin đang thao tác.  

+ offset: số byte cần dịch chuyển con trỏ tập tin.  

+ whence: vị trí bắt đầu để tính khoảng cách dịch chuyển cho offset:  

0  SEEK_SET  Vị trí đầu tập tin  

1  SEEK_CUR  Vị trí hiện tại của con trỏ tập tin  

2  SEEK_END  Vị trí cuối tập tin  
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+ Kết quả trả về của hàm là 0 nếu việc di chuyển thành công. Nếu không thành 

công, 1 giá trị khác 0 (đó là 1 mã lỗi) được trả về.  

- Lấy vị trị của con trỏ file hàm ftell(); 

Cú pháp: long ftell(FILE *stream); 

+ stream: biến đại diện cho file 

+ trả về vị trí của con trỏ file so với đầu file 

III. Truy cập tập tin văn bản  

1. Ghi dữ liệu lên tập tin văn bản  

1.1 Hàm fputc()  

Hàm này được dùng để ghi một ký tự lên một tập tin văn bản đang được mở 

để làm việc.  

Cú pháp: int fputc(int c, FILE *f)  

Trong đó, tham số c chứa mã Ascii của một ký tự nào đó. Mã này được ghi 

lên tập tin liên kết với con trỏ f. Hàm này trả về EOF nếu gặp lỗi.  

1.2 Hàm fputs()  

Hàm này dùng để ghi một chuỗi ký tự chứa trong vùng đệm lên tập tin văn 

bản.  

Cú pháp: int fputs(const char *buffer, FILE *f)  

Trong đó, buffer là con trỏ có kiểu char chỉ đến vị trí đầu tiên của chuỗi ký tự 

được ghi vào. Hàm này trả về giá trị 0 nếu buffer chứa chuỗi rỗng và trả về EOF 

nếu gặp lỗi.  

1.3 Hàm fprintf()  

Hàm này dùng để ghi dữ liệu có định dạng lên tập tin văn bản.  

Cú pháp: fprintf(FILE *f, const char *format, varexpr)  

Trong đó: format: chuỗi định dạng (giống với các định dạng của hàm 

printf()), varexpr: danh sách các biểu thức, mỗi biểu thức cách nhau dấu phẩy (,).  

Định dạng  Ý nghĩa  

%d  Ghi số nguyên  

%[.số chữ số thập phân] f  Ghi số thực có <số chữ số thập phân> theo quy tắc 
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làm tròn số.  

%o  Ghi số nguyên hệ bát phân  

%x  Ghi số nguyên hệ thập lục phân  

%c  Ghi một ký tự  

%s  Ghi chuỗi ký tự  

%e hoặc %E hoặc %g 

hoặc %G  

Ghi số thực dạng khoa học (nhân 10 mũ x)  

 

Ví dụ: Viết chương trình ghi chuỗi ký tự lên tập tin văn bản D:\\Baihat.txt  

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main(){  

FILE *f;  

clrscr();  

f=fopen("D:\\Baihat.txt","r+");  

if (f!=NULL){  

fputs("Em oi Ha Noi pho.\n",f);  

fputs("Ta con em, mui hoang lan; ta con em, mui hoa sua.",f);  

fclose(f);  

}  

getch();  

return 0;  

}  

2. Đọc dữ liệu từ tập tin văn bản  

2.1 Hàm fgetc()  

Hàm này dùng để đọc dữ liệu từ tập tin văn bản đang được mở để làm việc.  

Cú pháp: int fgetc(FILE *f)  

Hàm này trả về mã Ascii của một ký tự nào đó (kể cả EOF) trong tập tin liên 

kết với con trỏ f.  

2.2 Hàm fgets()  

Cú pháp: char *fgets(char *buffer, int n, FILE *f)  



 50

Hàm này được dùng để đọc một chuỗi ký tự từ tập tin văn bản đang được 

mở ra và liên kết với con trỏ f cho đến khi đọc đủ n ký tự hoặc gặp ký tự xuống 

dòng ‘\n’ (ký tự này cũng được đưa vào chuỗi kết quả) hay gặp ký tự kết thúc EOF 

(ký tự này không được đưa vào chuỗi kết quả).  

Trong đó:  

- buffer (vùng đệm): con trỏ có kiểu char chỉ đến cùng nhớ đủ lớn chứa các 

ký tự nhận được.  

- n: giá trị nguyên chỉ độ dài lớn nhất của chuỗi ký tự nhận được.  

- f: con trỏ liên kết với một tập tin nào đó.  

- Ký tự NULL (‘\0’) tự động được thêm vào cuối chuỗi kết quả lưu trong 

vùng đêm.  

- Hàm trả về địa chỉ đầu tiên của vùng đệm khi không gặp lỗi và chưa gặp 

ký tự kết thúc EOF. Ngược lại, hàm trả về giá trị NULL.  

2.3 Hàm fscanf()  

Hàm này dùng để đọc dữ liệu từ tập tin văn bản vào danh sách các biến theo 

định dạng.  

Cú pháp: fscanf(FILE *f, const char *format, varlist)  

Trong đó: format: chuỗi định dạng (giống hàm scanf()); varlist: danh sách các 

biến mỗi biến cách nhau dấu phẩy (,).  

Ví dụ: Viết chương trình chép tập tin D:\Baihat.txt ở trên sang tập tin 

D:\Baica.txt.  

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main()  

{  

 FILE *f1,*f2;  

 clrscr();  

 f1=fopen("D:\\Baihat.txt","rt");  

 f2=fopen("D:\\Baica.txt","wt");  

 if (f1!=NULL && f2!=NULL)  

 {  

  int ch=fgetc(f1);  
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  while (! feof(f1))  

  {  

   fputc(ch,f2);  

   ch=fgetc(f1);  

  }  

  fcloseall();  

 }  

 getch();  

 return 0;  

}  

3. Ví dụ 

Đọc ma trận tính ma trận, ghi ma trận chuyển vị vào file mới. Xem xét file văn bản 
như đầu vào, đầu ra của chương trình, thay vì nhận từ bàn phím và xuất ra màn 
hình. 

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

int a[100][100]; 

int n,m; 

 

int main()  

{  

 char *infile="vao.txt", *outfile="ra.txt"; 

 int i, j; 

 FILE *f1,*f2;  

 f1=fopen(infile,"rt");  

 if(f1==NULL) 

 { 

  printf("Loi mo file %s",infile); 

getch(); 

  return -1; 

 } 

 f2=fopen(outfile,"wt");  

 if(f2==NULL) 

 { 

  printf("Loi mo file %s",outfile); 

  getch(); 

  fclose(f1); 

  return -2; 
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 } 

 fscanf(f1,"%d%d",&m,&n); 

 for(i=0;i<m;i++) 

 { 

  for(j=0;j<n;j++) 

  { 

   fscanf(f1,"%d",&a[i][j]); 

  } 

 } 

 fprintf(f2,"%d %d\n",n,m); 

 for(i=0;i<n;i++) 

 { 

  for(j=0;j<m;j++) 

  { 

   fprintf(f2,"%4d",a[j][i]); 

  } 

  fprintf(f2,"\n"); 

 } 

 fclose(f1); 

 fclose(f2); 

 printf("Ket thuc tinh chuyen vi"); 

 getch();  

 return 0;  

} 

IV. Truy cập tập tin nhị phân  

1. Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân  

Cú pháp: size_t     fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)  

Trong đó:  

- ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ chứa thông tin cần ghi lên tập tin.  

- n: số phần tử sẽ ghi lên tập tin.  

- size: kích thước của mỗi phần tử.  

- f: con trỏ tập tin đã được mở.  

- Giá trị trả về của hàm này là số phần tử được ghi lên tập tin. Giá trị này bằng n 

trừ khi xuất hiện lỗi.  
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2. Đọc dữ liệu từ tập tin nhị phân  

Cú pháp: size_t       fread(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f)  

Trong đó:  

- ptr: con trỏ chỉ đến vùng nhớ sẽ nhận dữ liệu từ tập tin.  

- n: số phần tử được đọc từ tập tin.  

- size: kích thước của mỗi phần tử.  

- f: con trỏ tập tin đã được mở.  

- Giá trị trả về của hàm này là số phần tử đã đọc được từ tập tin. Giá trị này bằng n 

hay nhỏ hơn n nếu đã chạm đến cuối tập tin hoặc có lỗi xuất hiện..  

3. Ví dụ  

Ví dụ 1: Viết chương trình ghi lên tập tin CacSo.Dat 3 giá trị số (thực, 

nguyên, nguyên dài). Sau đó đọc các số từ tập tin vừa ghi và hiển thị lên màn hình.  

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

int main()  

{  

FILE *f;  

f=fopen("number.txt","wb");  

if (f!=NULL)  

{  

 double d=3.14;  

 int i=101;  

 long l=54321;  

 fwrite(&d,sizeof(double),1,f);  

 fwrite(&i,sizeof(int),1,f);  

 fwrite(&l,sizeof(long),1,f);  

 /* Doc tu tap tin*/  

 rewind(f);  

 fread(&d,sizeof(double),1,f);  

 fread(&i,sizeof(int),1,f);  

 fread(&l,sizeof(long),1,f);  

 printf("Cac ket qua la: %f %d %ld",d,i,l);  

 fclose(f);  

} 
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else 

{ 

 printf("Khong mo duoc file"); 

}  

getch();  

return 0;  

} 

Ví dụ 2: Mỗi sinh viên cần quản lý ít nhất 2 thông tin: mã sinh viên và họ tên. 

Viết chương trình cho phép lựa chọn các chức năng: nhập danh sách sinh viên từ 

bàn phím rồi ghi lên tập tin SinhVien.dat, đọc dữ liệu từ tập tin SinhVien.dat rồi 

hiển thị danh sách lên màn hình, tìm kiếm họ tên của một sinh viên nào đó dựa vào 

mã sinh viên nhập từ bàn phím.  

Ta nhận thấy rằng mỗi phần tử của tập tin SinhVien.Dat là một cấu trúc có 2 

trường: mã và họ tên. Do đó, ta cần khai báo cấu trúc này và sử dụng các hàm 

đọc/ghi tập tin nhị phân với kích thước mỗi phần tử của tập tin là chính kích thước 

cấu trúc đó.  

Trong trường hợp này có thể coi file nhị phân như là nơi lưu trữ dữ liệu lâu dài, 

cũng có thể coi như là nơi lưu trữ xử lý dữ liệu thay vì dùng bộ nhớ. 

#include<stdio.h>  

#include<conio.h>  

#include<string.h>  

typedef struct  

{  

 char Ma[10];  

 char HoTen[40];  

} SinhVien;  

///----------- 

void WriteFile(char *FileName)  

{  

 FILE *f;  

 int n,i;  

 SinhVien sv;  

 f=fopen(FileName,"ab");  

 printf("Nhap bao nhieu sinh vien? "); 

 scanf("%d",&n);  
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 for(i=1;i<=n;i++)  

 {  

  printf("Sinh vien thu %i\n",i);  

  fflush(stdin); 

  printf(" - MSSV: ");gets(sv.Ma);  

  printf(" - Ho ten: ");gets(sv.HoTen);  

  fwrite(&sv,sizeof(sv),1,f);  

 }  

 fclose(f);  

 printf("Bam phim bat ky de tiep tuc");  

 getch();  

}  

void ReadFile(char *FileName)  

{  

 FILE *f;  

 SinhVien sv;  

 f=fopen(FileName,"rb");  

 printf(" MSSV | Ho va ten\n");  

 fread(&sv,sizeof(sv),1,f);  

 while (!feof(f))  

 {  

  printf(" %s | %s\n",sv.Ma,sv.HoTen);  

  fread(&sv,sizeof(sv),1,f);  

 }  

 fclose(f);  

 printf("Bam phim bat ky de tiep tuc!!!");  

 getch();  

}  

void Search(char *FileName)  

{  

 char MSSV[10];  

 FILE *f;  

 int Found=0;  

 SinhVien sv;  

 fflush(stdin);  

 printf("Ma so sinh vien can tim: ");gets(MSSV);  

 f=fopen(FileName,"rb");  

 while (!feof(f) && Found==0)  
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 {  

  fread(&sv,sizeof(sv),1,f);  

  if (strcmp(sv.Ma,MSSV)==0) Found=1;  

 }  

 fclose(f);  

 if (Found == 1)  

 { 

  printf("Tim thay SV co ma %s. Ho ten la: %s",sv.Ma,sv.HoTen);  

 } 

 else 

 {  

  printf("Tim khong thay sinh vien co ma %s",MSSV);  

 } 

 printf("\nBam phim bat ky de tiep tuc!!!");  

 getch();  

}  

int main()  

{  

int c;  

for (;;)  

{  

printf("1. Nhap DSSV\n");  

printf("2. In DSSV\n");  

printf("3. Tim kiem\n");  

printf("4. Thoat\n");  

printf("Ban chon 1, 2, 3, 4: ");  

scanf("%d",&c);  

fflush(stdin); 

 

if(c==1)  

{ 

 WriteFile("SinhVien.dat");  

} 

else if (c==2)  

{ 

 ReadFile("SinhVien.dat");  

} 

else if (c==3) 
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{  

 Search("SinhVien.Dat");  

} 

else break;  

}  

return 0;  

} 

Ngoài ra thư viện stdio.h còn định nghĩa một số hàm khác cho phép thao tác với 

tập tin, sinh viên có thể tham khảo trong phần trợ giúp.  

V. Tóm tắt nội dung bài học 

I. Một số khái niêm 
II. Các thao tác trên tập tin 

1. Khai báo biến tập tin 
2. Mở tập tin 
3. Đóng tập tin 
4. Kiểm tra đến cuối tập tin hay chưa? 
5 Di chuyển con trỏ tập tin về đầu tập tin - Hàm rewind() 

III. Truy cập tập tin văn bản 
1. Ghi dữ liệu lên tập tin văn bản 
2. Đọc dữ liệu từ tập tin văn bản 

IV. Truy cập tập tin nhị phân 
1. Ghi dữ liệu lên tập tin nhị phân - Hàm fwrite() 
2 Đọc dữ liệu từ tập tin nhị phân - Hàm fread() 
3. Di chuyển con trỏ tập tin - Hàm fseek() 
4. Ví dụ 

V. Tóm tắt nội dung bài học 

VI. Bài tập về nhà và hướng dẫn thực hành - LÀM VIỆC VỚI FILE 

A. Bài tập làm theo yêu cầu 

1. Viết chương trình tính nghiệm của hệ 2 phương trình với tham số nhập 
từ File 

Vấn đề: Viết chương trình giải hệ 2 phương trình 2 ẩn sau: 
  a1.x + b1.y = c1 
  a2.x + b2.y = c2 
với dữ liệu là các hệ số a1, b1, c1, a2, b2, c2 được nhập từ file week5_1.dat. 
Soạn thảo văn bản chương trình sau: 

#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main()  
{  
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    int a1, b1, c1; 
    int a2, b2, c2; 
    float d, dx, dy, x, y; 
    FILE *finput; 
    FILE *foutput; 
    finput=fopen("week5_1.dat","rt");  
    foutput=fopen("week5_1.res","wt");  
    fscanf(finput,"%d %d %d",&a1, &b1, &c1); 
    fscanf(finput,"%d %d %d",&a2, &b2, &c2); 
    d =a1*b2-a2*b1; 
    dx=c1*b2-c2*b1; 
    dy=a1*c2-a2*c1; 
    fprintf(foutput,"%s\n","He phuong trinh:"); 
    fprintf(foutput,"%d.x + %d.y = %d\n",a1,b1,c1); 
    fprintf(foutput,"%d.x + %d.y = %d\n",a2,b2,c2); 
    if (d!=0) 
    { 
        x = (float)dx/d;  y = (float)dy/d; 
        fprintf(foutput,"%s\n","Co cap nghiem:");         
        fprintf(foutput,"x=%0.2f, y=%0.2f",x,y); 
    } 
    else 
    { 
        fprintf(foutput,"%s\n","Vo nghiem!"); 
    } 
    fclose(finput); 
    fclose(foutput); 
    printf("Xem ket qua trong file week5_1.res"); 
    getch(); 
    return 0;  
} 

Thử nghiệm 1: 
- Sử dụng công cụ notepad soạn thảo nội dung như sau: 

5  7  9 
7  2  1 
Và ghi vào file week5_1.dat (tên file là week5_1 và phần mở rộng là dat) 
cùng thư mục lưu trữ chương trình nguồn. 

- Chạy chương trình và cho biết nội dung file week5_1.res. Nhận xét về kết 
quả đạt được. 

Thử nghiệm 2: 
- Sử dụng công cụ notepad sửa lại nội dung file week5_1.dat như sau: 

5  7  9 
10 14  18 

- Chạy chương trình và cho biết nội dung file week5_1.res. Nhận xét về kết 
quả đạt được. 
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Thử nghiệm 3: 
- Sử dụng công cụ notepad sửa lại nội dung file week5_1.dat như sau: 

5.0  7.0  9.0 
7.0  2.0  1.0 

Chạy chương trình và cho biết nội dung file week5_1.res. Nhận xét về kết quả đạt 
được. 

2. Kiểm tra định dạng file 

Vấn đề: Làm thế nào để biết một file thực sự là file chương trình dạng EXE hoặc là 
một file ảnh BMP? Cách thứ nhất có thể là kiểm tra phần mở rộng của tên file, tuy 
nhiên cách này không đáng tin cậy vì thực tế người sử dụng có thể tự đặt cho phần 
mở rộng của tên file. Cách thứ 2 là kiểm tra những dấu hiệu đặc biệt trong nội 
dung của file đó để đưa ra kết luận. Cách thứ 2 này là một trong những việc mà 
một con virus máy tính cần làm để lây nhiễm lên các file cần thiết và cũng là cách 
để một chương trình diệt virus có thể kiểm tra để xem 1 file có bị nhiễm virus hay 
không. 
Soạn thảo văn bản chương trình sau: 

#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main()  
{  
FILE *f;  
f=fopen("notepad.exe","rb");  
if (f!=NULL)  
{  
 char a,b;  
 fread(&a,sizeof(char),1,f);  
 fread(&b,sizeof(char),1,f);  
 printf("%c  %c",a,b);  
 fclose(f);  
} 
else 
{ 
 printf("Khong mo duoc file"); 
}  
getch();  
return 0;  
} 

Thử nghiệm 1: 
- Copy file notepad.exe trong thư mục C:\windows\system32 đưa vào thư mục 

lưu giữ chương trình. 
- Chạy chương trình và nhận xét về kết quả hiển thị trên màn hình. 
- Đổi dòng lệnh 

f=fopen("notepad.exe","rb"); 
Thành 
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  f=fopen("calc.exe","rb"); 
- Copy file calc.exe trong thư mục C:\windows\system32 đưa vào thư mục lưu 

giữ chương trình. 
- Chạy chương trình và nhận xét về kết quả hiển thị trên màn hình. 

Thử nghiệm 2: 
- Trong thư mục lưu giữ chương trình, chọn một file có phần mở rộng là EXE 

và đổi tên thành myfile.exe. 
- Đổi dòng lệnh 

f=fopen("calc.exe","rb"); 
Thành 

  f=fopen("myfile.exe","rb"); 
- Chạy chương trình và nhận xét về kết quả hiển thị trên màn hình. 
- Qua kết quả của thử nghiệm 1 và thử nghiệm 2 có thể kết luận sơ bộ gì về 

file chương trình dạng EXE. 
Thử nghiệm 3: 

- Sử dụng công cụ Paint của windows, tạo một ảnh và ghi vào thư mục lưu trữ 
chương trình với định dạng file là 24-bit Bitmap và tên file là Anh1.bmp. 

- Đổi dòng lệnh 
f=fopen("myfile.exe","rb"); 

Thành 
  f=fopen("Anh1.bmp","rb"); 
- Chạy chương trình và nhận xét về kết quả hiển thị trên màn hình. 
- Tương tự như trên tạo 2 file ảnh Anh2.bmp và Anh3.bmp. 
- Chạy chương trình và kết luận sơ bộ về dạng file này. 

Thử nghiệm 4: 
- Về thư mục lưu trữ chương trình, chạy file notepad.exe, chương trình này có 

hoạt động bình thường không?  
- Soạn thảo chương trình sau: 

#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main()  
{  
    FILE *f;  
    f=fopen("notepad.exe","r+b");  
    if (f!=NULL)  
    {  
     char a = 'N'; 
     fwrite(&a,sizeof(char),1,f);  
     fclose(f);  
    } 
    else 
    { 
     printf("Khong mo duoc file"); 
    }  
    getch();  
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    return 0;  
} 

- Đoạn chương trình trên làm gì? 
- Về thư mục lưu trữ chương trình, chạy file notepad.exe, chương trình này có 

hoạt động bình thường không? Vì sao? 
- Sửa dòng lệnh char a = 'N'; trong chương trình trên thành char a = 'M'; sau 

đó nhấn F9 để chạy chương trình. 
- Về thư mục lưu trữ chương trình, chạy file notepad.exe, chương trình này có 

hoạt động bình thường không? Vì sao? 

B. Bài tập tự làm 

1. Viết chương trình quản lý một tập tin văn bản theo các yêu cầu:  

a- Nhập từ bàn phím nội dung một văn bản sau đó ghi vào đĩa.  

b- Đọc từ đĩa nội dung văn bản vừa nhập và in lên màn hình.  

c- Đọc từ đĩa nội dung văn bản vừa nhập, in nội dung đó lên màn hình và 

cho phép nối thêm thông tin vào cuối tập tin đó.  

2. Viết chương trình cho phép thống kê số lần xuất hiện của các ký tự là chữ 

(‘A’..’Z’,’a’..’z’) trong một tập tin văn bản.  

3. Viết chương trình đếm số từ và số dòng trong một tập tin văn bản.  

4. Viết chương trình nhập từ bàn phím và ghi vào 1 tập tin tên là DMHH.DAT với 

mỗi phần tử của tập tin là 1 cấu trúc bao gồm các trường: Ma (mã hàng: char[5]), 

Ten (Tên hàng: char[20]).Kết thúc việc nhập bằng cách gõ ENTER vào Ma. Ta sẽ 

dùng tập tin này để giải mã hàng hóa cho tập tin DSHH.DAT sẽ đề cập trong bài 5.  

5. Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím và ghi vào 1 tập tin tên DSHH.Dat 

với mỗi phần tử của tập tin là một cấu trúc bao gồm các trường : mh (mã hàng: 

char[5]), sl (số lượng : int), dg ( đơn giá: float), st (Số tiền: float) theo yêu cầu:  

- Mỗi lần nhập một cấu trúc  

- Trước tiên nhập mã hàng (mh), đưa mh so sánh với Ma trong tập tin 

DMHH.DAT đã được tạo ra bởi bài tập 1, nếu mh=ma thì in tên hàng ngay bên 

cạnh mã hàng.  

- Nhập số lượng (sl).  

- Nhập đơn giá (dg).  

- Tính số tiền = số lượng * đơn giá.  
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Kết thúc việc nhập bằng cách đánh ENTER vào mã hàng. Sau khi nhập xong yêu 

cầu in toàn bộ danh sách hàng hóa có sự giải mã về tên hàng theo mẫu sau:  

STT MA 

HANG 

TEN HANG SO LG DON GIA SO TIEN 

1 a0101 Duong cat trang 25 10000.00 250000.00 

2 b0101 Sua co gai Ha Lan 10 40000.00 400000.00 
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