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Chú ý:  

- Để lệnh switch chỉ thực hiện duy nhất các lệnh cho công việc thứ i (khi 

Biểu_thức_điều_kiện=Giá_trị_i) thì cuối dãy lệnh thứ i thêm vào lệnh break 

để kết thúc lệnh switch, xem ví dụ 1.8 và 1.9; 

- Lệnh break trong phần default của cấu trúc switch là không cần thiết. 

1.5.3. Điều khiển lặp 

Các cấu trúc điều khiển lặp đóng một vai trò quan trọng trong ngôn ngữ lập 

trình, cùng với các cấu trúc tuần tự và điều khiển tạo nên một văn phạm tương 

đối đầy đủ của ngôn ngữ lập trình trong việc viết chương trình phần mềm. Các 

ngôn ngữ lập trình bậc cao thường cung cấp ba cấu trúc lặp tương đối giống nhau 

về ý nghĩa và cách thức thực hiện và thường là khác nhau về hình thức thể hiện. 

Phần này đề cập đến ba cấu trúc lặp của C/C++ là cấu trúc lặp for, while và do .. 

while. 

1. Cấu trúc for 

Cho phép thực hiện công việc nào đó lặp đi lặp lại một số lần. 

Cú pháp:  

for ( [Khởi_tạo]; [Kiểm_tra]; [Biến_đổi]) 
   {Các lệnh} 

 Trong đó: 

- Khởi_tạo: Là một biểu thức hoặc một số câu lệnh đơn. Phần này thường 

được dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho một biến đếm dùng để kiểm 

soát số bước lặp; 

- Kiểm_tra: Là một biểu thức hoặc một số câu lệnh đơn. Phần này thường 

được dùng để kiểm tra điều kiện kết thúc của vòng lặp bằng một biểu thức 

logic; 

- Biến_đổi: Là một biểu thức hoặc một số câu lệnh đơn. Phần này thường 

được dùng để thay đổi giá trị biến đếm. 

Cách thực hiện:  

1. Trước tiên Khởi_tạo được thực hiện nhằm khởi tạo giá trị ban đầu cho các 
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biến điều khiển của vòng lặp; 

2. Tiếp đến là phần Kiểm_tra được tính toán, nếu nó trả về giá trị là đúng (1) 

thì {Các_lệnh} sẽ được thực hiện, ngược lại thì vòng lặp for sẽ chuyển đến 

bước kết thúc (bước 4); 

3. Sau khi thực hiện được một vòng lặp thi Biến_đổi được thực hiện nhằm 

làm thay đổi giá trị của biến điều khiển, sau đó điều khiển được chuyển về 

bước 2; và vòng lặp sẽ tiếp tục mãi cho đến khi Kiểm_tra có giá trị bằng 

sai (0). 

4. Kết thúc vòng lặp.  

Ví dụ 1.11: Viết chương trình để in các số từ 1 đến 10 ra màn hình. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

printf("Day so tu 1 den 10 :\n");  
for (int i=1; i<=10; i++)  

{ 
printf("%d \n",i); 

} 
getch();  
return 0;  

}  

Trong ví dụ trên Khởi_tạo là khai báo biến nguyên i và gán giá trị 0 cho nó; 

Kiểm_tra là biểu thức logic để kiểm tra i<=10 xem i có nhỏ hơn hoặc bằng 10 hay 

không và Biến_đổi là phép tăng biến đếm i lên 1 đơn vị i++. 

Ví dụ 1.12: Viết chương trình cho phép nhập vào số n, in ra tổng các số 

nguyên từ 1 đến n và tổng của chúng. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

unsigned int n,i,tong;  
printf("\n Nhap vao so nguyen duong n:"); scanf("%d",&n);  
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tong=0;  
for (i=1; i<=n; i++)  

{ 
printf("\n %d ",i); 
tong+=i;  

} 
printf("\n Tong tu 1 den %d =%d ",n,tong);  
getch();  
return 0;  

}  

Trong chương trình trên, khi chạy cần lưu ý đến độ lớn của n, khi n lớn thì 

tổng các số từ 1 đến n sẽ rất lớn, khi đó kiểu unsigned int của biến tong có thể sẽ 

không phù hợp nữa. Trong ví dụ trên, lệnh tong=0 được đặt trước vòng lặp for là 

bắt buộc; trong vòng for  lệnh tong+=i có thể được thay bằng tong = tong + i. 

Ví dụ 1.13: Giả sử tiền gửi tiết kiệm được tính với lãi suất là m% mỗi tháng, 

sau n tháng thì tiền lãi được cộng vào gốc. Viết chương trình cho phép tính và in 

ra màn hình số tiền có được sau K tháng gửi tiết kiệm với số tiền gốc ban đầu là 

T. 

#include<stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main()  
{  

float m,T,lai; 
int n, K; 
printf("Lai suat               : ");  scanf("%f",&m); 
m=m/100; 
printf("So thang de lai vao goc: ");  scanf("%d",&n); 
printf("So tien gui            : ");  scanf("%f",&T); 
printf("So thang gui           : ");  scanf("%d",&K); 
lai= 0; 
for (int i=1; i<=K; i++) 
    { 
         lai = lai+ m*T; 
         if (i%n==0) 
         { 
            T=T+lai; 
            lai =0;            
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         } 
    } 
printf("So tien: %0.5f",T+lai); 
getch(); 
return 0; 

} 

Bài toán nêu trong ví dụ trên có nhiều cách giải, tuy nhiên cách giải như 

trong chương trình trên thể hiện một cách tự nhiên quá trình giải quyết vấn đề. 

Trong ví dụ trên, đoạn chương trình: 

if (i%n==0) 
{ 

T=T+lai; 
      lai =0;            
 } 

cho phép kiểm tra xem nếu tháng đang tính i chia hết cho n (% là phép lấy phần 

dư) thì số tiền gốc T được công thêm phần lãi lai, đồng thời khi đó tiền lãi sẽ bằng 

0. 

Chú ý: 

- Khởi_tạo và Biến_đổi: có thể chứa nhiều câu lệnh đơn, mỗi lệnh cách nhau 

bởi một dấu phảy (,). Ví dụ: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

      int i, j; 

      for ( i = 5, j = 10 ; i + j < 20; i++, j++ ) 

           printf("\n i + j = %d", (i + j) ); 

} 

Phần khởi tạo thực hiện hai lệnh gán i = 5 và j = 10, và phần biến đổi thực 

hiện hai lệnh i++ và j++. 

- Các thành phần Khởi_tạo, Kiểm_tra và Biến_đổi trong lệnh for là tùy chọn, 

nghĩa là có thể có hoặc không. Khi bị bỏ qua thì phần Kiểm_tra luôn được 

nhận giá trị là đúng. Ví dụ chương trình sau đây sẽ thực hiện lặp vô tận: 

#include <stdio.h> 
int main() 
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{ 
      int i, j; 
      for (  ;    ;   ) 
           printf( "\n i + j = %d", (i + j) ); 
} 

- Mục dù các thành phần Khởi_tạo, Kiểm_tra và Biến_đổi trong lệnh for được 

thiết kế với mục đích là: khởi tạo, kiểm tra và biến đổi biến điều khiển 

của vòng lặp thì người lập trình vẫn có thể sử dụng chúng vào các mục 

đích khác. Ví dụ có thể sử dụng lệnh printf ở phần Kiểm_tra như sau: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
       int i; 
       for( i = 0; i < 5; printf("%d\n", i), i++)    ;   
} 

2. Cấu trúc while 

Cho phép thực hiện công việc nào đó lặp đi lặp lại một số lần. 

Cú pháp:  

while (Biểu_thức_điều_kiện) 
{Các lệnh} 

Trong đó:  

- Biểu_thức_điều_kiện là biểu thức điều kiện dùng để điều khiển vòng lặp. 

Cách thực hiện: 

1. Tính giá trị Biểu_thức_điều_kiện, nếu giá trị nhận được khác không thì 

thực hiện bước 2, nếu bằng không thì chuyển đến bước 3; 

2. Thực hiện các lệnh {Các lệnh} sau đó trở lại bước 1; 

3. Kết thúc lệnh while. 

Ví dụ 1.14: Viết chương trình để in các số từ 1 đến 10 ra màn hình sử dụng 

vòng lặp while. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
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int main ()  
{  

int i;  
printf("Day so tu 1 den 10 :\n");  
i=1; 
while (i<=10)  
{  
      printf("%d \n",i);  
      i++; 
} 
getch();  
return 0;  

} 

Ví dụ này thực hiện công việc tương tự như trong ví dụ 1.11 là in ra màn hình 

10 số từ 1 đến 10. Vòng lặp while (i<=10) kết thúc khi i>10, lưu ý rằng trong thân 

vòng lặp phải làm biến đổi Biểu_thức_điều_kiện, trong trường hợp này là biến i. 

Để đảm bảo tính đúng đắn của chương trình thì giá trị khởi tạo của biến i trước 

khi thực hiện vòng lặp i=1 là rất quan trọng. 

Ví dụ 1.15: Cho hai số nguyên dương a và b, viết chương trình tính và in ra 

ước số chung lớn nhất (USCLN) của hai số đó. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int a, b, m, n, tg;  
printf("Nhap vao cac he so a,b:");  
scanf("%d %d",&a,&b);  
m=a, n=b; 
while (n>0) 
{ 

tg = m % n; 
m = n; 
n = tg; 

} 
printf("USCLN cua %d va %d la: %d",a,b,m); 
getch();  
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return 0;  
} 

Giải thuật trên được xây dựng theo thuật toán Euler, phần chính của thuật 

toán này là vòng lặp khi số “nhỏ” hơn còn lớn hơn không. Trong chương trình 

này, các giá trị nhập vào được lưu vào hai biến a, b; sau đó dùng các biến m, n để 

lưu các giá trị này và dùng để tính toán. Vòng lặp trong ví dụ trên kết thúc khi 

n<=0, với n là phần dư của phép chia m cho n. Trong ví dụ trên, khi người sử 

dụng nhập giá trị cho b là 0 thì chương trình còn đúng không? Bạn đọc tự tìm 

hiểu và giải thích để hiểu hơn cấu trúc lệnh này. 

Ví dụ 1.16: Viết chương trình cho phép nhập một kí tự từ bàn phím và ghi mã 

ASCII của nó ra màn hình. Chương trình kết thúc khi nhấn phím Enter. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

char ch;   
ch=’~’; 
while (ch!=13) 
{ 

ch=getch(); 
printf("%c - %d \n",ch, ch); 

} 
return 0;  

} 

Theo bảng mã ASCII (Bảng 1-2) Enter có mã là 13. Hàm getch() cho phép đọc 

một ký tự từ bàn phím và gán vào biến ch. Trong chương trình trên lệnh ch=’~’; có 

vẻ là không cần thiết, tuy nhiên trước khi thực hiện biểu thức ch!=13 thì ch chưa 

xác định giá trị nên lệnh gán trước đó là cần thiết. Đây là tình huống không hay 

khi sử dụng cấu trúc while và chúng ta sẽ viết lại đẹp đẽ hơn khi sử dụng cấu trúc 

do .. while sau đây. 

3. Cấu trúc do .. while 

Cho phép thực hiện công việc nào đó lặp đi lặp lại một số lần. 

Cú pháp:  

do 
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  {Các lệnh} 
while (Biểu_thức_điều_kiện) 

Trong đó:  

- Biểu_thức_điều_kiện là biểu thức điều kiện dùng để điều khiển vòng lặp. 

Cách thực hiện: 

1. Thực hiện các lệnh {Các lệnh}; 

2. Tính giá trị Biểu_thức_điều_kiện, nếu giá trị nhận được khác không thì trở 

lại bước 1, nếu bằng không thì chuyển đến bước 3; 

3. Kết thúc. 

Ví dụ 1.17: Viết chương trình để in các số từ 1 đến 10 ra màn hình sử dụng 

vòng lặp do .. while. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int i;  
printf("Day so tu 1 den 10 :\n");  
i=1; 
do 
{  
      printf("%d \n",i);  
      i++; 
} while (i<=10); 
getch();  
return 0;  

} 

Ví dụ này cho kết quả giống với ví dụ 1.11 và 1.14. Trong ví dụ này vòng lặp 

còn thực hiện khi i<=10, sau khi đã thực hiện lần đầu tiên của vòng lặp. Cũng như 

ví dụ 1.14 trong thân vòng lặp phải làm biến đổi Biểu_thức_điều_kiện, và việc 

khởi tạo của biến i trước khi thực hiện vòng lặp. 

Ví dụ 1.18: Viết chương trình tính USCLN của hai số sử dụng cấu trúc do .. 

while. 
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#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

int a, b, m, n, tg;  
printf("Nhap vao cac he so a,b:");  
scanf("%d %d",&a,&b);  
m=a, n=b; 
do  
{ 

tg = m % n; 
m=n; 
n=tg; 

} while (n>0); 
printf("USCLN cua %d va %d la: %d",a,b,m); 
getch();  
return 0;  

}  

Về cơ bản chương trình trên là giống với chương trình trong ví dụ 1.15. Điểm 

không hay của chương trình này so với ví dụ trước đó là phép chia m%n lần đầu 

không đảm bảo rằng n<>0. Ví dụ này cho thấy để giải bài toán tìm USCLN của 2 

số thì sử dụng cấu trúc while sẽ thuận lợi hơn. 

Ví dụ 1.19: Viết lại ví dụ 1.16 sử dụng cấu trúc do .. while. 

#include <stdio.h>  
#include<conio.h>  
int main ()  
{  

char ch;   
do 
{ 

ch=getch(); 
printf("%c - %d \n",ch, ch); 

} while (ch!=13); 
return 0;  

} 

Chương trình này rõ ràng là “đẹp” hơn chương trình tương tự trong ví dụ 
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1.16. 

4. Một số nhận xét về for, while và do while 

Như đã thấy trong các phần trên, về cơ bản 3 cấu trúc lặp for, while và do .. 

while đều cho phép thực hiện một số công việc với lặp đi lặp lại một số lần. Tuy 

nhiên chúng tồn tại một số khác biệt như sau: 

- Lệnh for cho phép thực hiện lặp với số vòng lặp có thể tính được trước, 

cấu trúc này phù hợp cho việc lặp/duyệt trên một danh sách, trên một 

mảng. 

- Lệnh while và do .. while cho phép thực hiện các công việc lặp mà việc ước 

lượng số bước lặp tại thời điểm viết chương trình là không thuận lợi. Các 

cấu trúc này phù hợp khi làm việc trên các bài toán biến đổi theo thời 

gian. Ví dụ như thực hiện một công việc nào đó cho đến khi người sử 

dụng nhấn phím ESC. 

- Trong một số tình huống, ví dụ như trong các ví dụ 1.11, 1.14 và 1.17, thì 

việc sử dụng một trong ba cấu trúc lặp là không có sự khác biệt. 

- Trong một số tình huống, như trong ví dụ 1.15 và 1.18, thì sử dụng cấu 

trúc while sẽ thuận lợi hơn khi sử dụng cấu trúc do .. while. 

- Trong một số tình huống, như trong ví dụ 1.16 và 1.19, thì sử dụng cấu 

trúc do .. while sẽ thuận lợi hơn khi sử dụng cấu trúc while.  

5. Lệnh break và continue 

Trong phần trình bày về các câu lệnh lặp ở trên ta thấy việc kết thúc lặp chỉ 

diễn ra khi điều kiện lặp không còn thỏa mãn. Vấn đề là nếu muốn thoát ra khỏi 

vòng lặp sớm hơn thì có được không?  Trong một số ngôn ngữ lập trình điều này 

là được phép, và trong C/C++ đó là lệnh break hoặc continue.  

Lệnh break: Dùng để kết thúc sự thực hiện của một trong các lệnh do, for, 

switch hoặc while chứa nó, sau đó điều khiển được chuyển đến câu lệnh kế tiếp. 

Cú pháp: 

 break; 

Lệnh break thường được dùng để kết thúc việc xử lý một nhánh nào đó của 

cấu trúc switch, và nếu thiếu các lệnh break trong cấu trúc này thường dẫn đến lỗi 

chương trình. 
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Trong các cấu trúc lặp, lệnh break chỉ kết thúc duy nhất một câu lệnh do, for, 

hoặc while trực tiếp chứa nó. 

Ví dụ 1.20: Sử dụng lệnh break. 

#include <stdio.h> 

int main()  

{ 

char c; 

    for(;;)  

{ 

printf( "\nNhan phim bat ky, Nhan Q de thoat: " ); 

scanf("%c", &c); 

if (c == 'Q')  

break; 

} 

}  

Như đã biết, vòng lặp for(;;) sẽ thực hiện vô tận nếu như không có tác động 

nào. Trong ví dụ trên, trong thân vòng lặp lệnh scanf("%c", &c) cho phép đọc vào 

ký tự mà người sử dụng vừa nhập vào, lệnh if (c == 'Q') tiếp theo sẽ kiểm tra xem 

ký tự vừa nhập vào có phải là Q hay không, nếu đúng thì lệnh break sẽ kết thúc 

vòng lặp. Trường hợp người sử dụng nhập vào là ký tự q (thường) thì chương 

trình có kết thúc không? Để nhập vào Q hoặc q chương trình đều thoát thì cần sửa 

chương trình như thế nào? Bạn đọc tự giải quyết vấn đề này như là bài tập. 

Lệnh continue: Lệnh này dùng để quay lại đầu vòng lặp mà không thực hiện 

các lệnh trong khối lệnh lặp (dạng for, do hay while) kể từ sau lệnh continue. 

Cú pháp: 

 continue; 

Vòng lặp tiếp theo được xác định như sau: 

- Trong vòng lặp do và while, vòng lặp tiếp theo được bắt đầu bằng cách 

tính lại biểu thức điều khiển của câu lệnh. 

- Với vòng lặp for (dạng for(i; c; e)) thì lệnh continue sẽ cho phép thực hiện 

công việc của e, sau đó tính lại c và tùy thuộc vào kết quả đúng hay sai 
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mà vòng lặp được tiếp tục hay không. 

Ví dụ 1.21: Sử dụng lệnh continue. 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int i = 0; 

do 

{ 

       i++; 

        printf("before the continue\n");  

        continue; 

        printf("after the continue, should never print\n"); 

} while (i < 3); 

 printf("after the do loop\n");  

} 

Kết quả nhận được trên màn hình là: 

before the continue 
before the continue 
before the continue 
after the do loop 

Và như giải thích ở trên thì lệnh printf("after the continue, should never print\n"); 

không bao giờ được thực hiện vì nó luôn đứng sau continue trong ví dụ này trong 

mọi tình huống. 

1.6. BÀI TẬP 

1. Viết chương trình cho phép giải phương trình bậc hai a*x2+b*x+c = 0 với 

các tham số a, b và c được nhập từ bàn phím. 

2. Viết chương trình cho phép nhập vào các hệ số a1, b1, c1, a2, b2, c2 và giải 

hệ bậc nhất sau: 

a1* x + b1* y  = c1 
a2* x + b2* y  = c2 


