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Bài thực hành số 2 
Thời gian: 3 tuần 

(09/03 - 30/04) 
Phần A: Lý thuyết 
 
Một số hàm thông dụng trong C++. 

Trước hết là các hàm chuyển kiểu: 
atoi(), atol(), atof(): hàm chuyển một xâu thành 1 số kiểu int, long và float 
nếu thành công, ngược lại trả về 0. 
itoa(), ltoa(), ultoa(): chuyển các số kiểu int, long và unsigned long thành 
một xâu. 
Các hàm chuyển kiểu trên đều nằm trong thư viện stdlib của C++. 
Các hàm dành cho xử lý xâu: 
strlen(): trả về độ dài của một xâu 
strcat(): ghép hai xâu, xâu kết quả được gán cho xâu đối số thứ nhất do đó nó 
cần đủ dài để chứa kết quả. 
strcmp(): so sánh hai xâu với nhau giá trị trả về là một gía trị kiểu int tuỳ 
thuộc vào quan hệ giữa hai xâu tham số. 
strdup(): trả về một xâu mới (nằm trên một vùng nhớ mới) thường được 
dùng để tạo ra một bản copy của một xâu sẵn có ví dụ: char *s = strdup(“test 
str”); 
strstr(): tìm kiếm vị trí xuất hiện của một xâu con trong một xâu nào đó, giá 
trị trả về là vị trí khớp đầu tiên. 
strlwr(): chuyển các ký tự của một xâu thành dạng ký tự thường 
strupr(): chuyển các ký tự của một xâu thành dạng ký tự hoa 
strrev(): đảo ngược một xâu 
strset(): đặt tất cả các ký tự của một xâu thành một ký tự nào đó 
memset(): tương tự như hàm strset nhưng khác một chút. 
Các hàm trên đều thuộc thư viện chuẩn string. 
Ngoài ra còn một số hàm khác có thể được sử dụng trong các bài toán xử lý 

xâu chẳng hạn như: 
sscanf(): hàm này rất tiện cho việc trích các phần có kiểu khác nhau (int, 

float, char) của một xâu. 
sprintf(): hàm này thường được dùng để lưu các biến thuộc các kiểu khác vào 

một xâu nào đó. 
Về cụ thể có thể xem thêm trong phần MSDN của Visual Studio. 
 

Phần B: Bài tập 
 
Bài tập 1: 

Viết chương trình nhận một số thập phân từ bàn phím và chuyển nó thành 
dạng số ở cơ số bất kỳ. 

Yêu cầu:  
• Chương trình có khả năng nhận tham số bằng hai cách một là trên 
dòng lệnh hai là khi chương trình chạy. 
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Bài tập 2: 
 Viết chương trình tạo ra một cây thư mục theo yêu cầu sau: 

• Tên của thư mục gốc dựa trên tham số nhập vào từ bàn phím, tham 
số này là một tên sinh viên có 3 chữ cái, chẳng hạn với tên “Nguyễn 
Văn Tèo” thì tên thư mục gốc sẽ là: teonv. 
• Dưới thư mục gốc tạo ra năm thư mục con: prac1, prac2, …, prac5 
và hai thư mục khác là input và output. 

 
Bài tập 3: 

a) Viết chương trình nhập vào hai ma trận, tính tổng, tích của chúng và 
hiển thị kết quả lên màn hình. 

b) Tìm phần tử nhỏ nhất ở mỗi hàng và phần tử lớn nhất trong các phần 
tử nhỏ nhất đó. 

Yêu cầu: 
• Việc nhập ma trận được thực hiện bằng các hàm với các mảng 
nguyên, thực 
• Việc tìm phần tử nhỏ nhất và lớn nhất cũng được thực hiện bởi các 
hàm 
 

Bài tập 4:  
 Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên 

a) Hãy đưa ra số lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy đó. 
b) Hãy đưa ra phần tử lớn thứ k trong dãy số đó. 
c) In ra tất cả các số khác nhau trong dãy 
d) In ra số lần xuất hiện của các số trong dãy 
Dữ liệu được nhập vào từ bàn phím. 
 

Bài tập 5:  
 Viết chương trình nhập một xâu từ bàn phím, viết các hàm thực hiện các 
công việc sau: 

• Đưa ra độ dài xâu (hàm length) 
• Chuẩn hóa sao cho giữa hai từ chỉ có một dấu cách, các dấu cách ở 
đầu và cuối được bỏ đi (hàm trim). 
• Chuyển các ký tự thường thành các ký tự hoa (hàm toUpper). 
• Chuyển các ký tự hoa thành các ký tự thường (hàm toLower). 
• Đảo ngược xâu (hàm reserve). 
• Hàm sub() cho phép lấy một xâu con có độ dài là một tham số của 
hàm bắt đầu từ một vị trí nào đó của xâu. 
• Hàm strchr() cho phép thay thế tất cả các ký tự của xâu bằng một ký 
tự khác. 
• Hàm pos() cho biết vị trí xuất hiện đầu tiên của một xâu con trong 
một xâu khác 
Sau khi gọi tới các hàm yêu cầu đưa ra kết quả tương ứng. 

 


