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Hướng dẫn sử dụng DevCpp (DevCpp 4 newbie) 
(Ngày cập nhật cuối: 2/3/2009) 

1. Giới thiệu 
DevCpp (Dev-C++, phiên bản hiện tại là 4.9.9.2, có thể download tại địa chỉ 

http://www.bloodshed.net/) là một bộ công cụ phát triển tích hợp (IDE) các ứng dụng C/C++ 
thuộc dạng mã nguồn mở. DevCpp dựa trên trình biên dịch mã nguồn mở Mingw (xem chi 
tiết tại địa chỉ http://www.mingw.org/), hiện nay DevCpp là công cụ phát triển các ứng dụng 
C/C++ được sử dụng rộng rãi để dạy về lập trình cũng như để phát triển các ứng dụng mã 
nguồn mở. Mặc dù không có nhiều tính năng cao cấp như các công cụ IDE thương mại khác 
(như Visual Studio của Microsoft) nhưng DevCpp vẫn là một công cụ rất thích hợp trong môi 
trường giáo dục ở bậc đại học khi dạy và học các ngôn ngữ C/C++. 

Hiện tại DevCpp có hai phiên bản khác nhau: một phiên bản phải cài đặt có thể download 
tại địa chỉ http://www.bloodshed.net/ và một phiên bản Portable không cần cài đặt có thể 
download tại địa chỉ: http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/devcpp-portable/Dev-
CppPortable_4.9.9.2_Revision_4.paf.exe (chừng 11 Mb). Hai phiên bản này hoàn toàn giống 
nhau, chỉ khác về mặt cài đặt nên trong tài liệu này tôi chỉ đề cập tới phiên bản Portable. 

2. Thao tác cơ bản với DevCpp 
Đầu tiên là cài đặt, sau khi đã download DevCpp về, chúng ta bắt đầu cài đặt bằng cách 

bung (extract) ra thành một thư mục có tên là Dev-CppPortable bằng cách chạy file 
CppPortable_4.9.9.2_Revision_4.paf.exe, giả sử ta extract ra ổ D:\ như hình vẽ: 

 
Sau khi nhấn vào Extract, ta sẽ có thư mục Dev-CppPortable trên ổ đĩa D:\ như hình vẽ; 

 
Tiếp đến ta vào thư mục Dev-CppPortable, tại 1 shortcut tới file Dev-CppPortable.exe ra 

màn hình Desktop (cho tiện làm việc). Lần đầu tiên chạy DevCpp sẽ có các bước cấu hình mà 
chương trình sẽ hỏi các bạn, chúng ta lần lượt tiến hành như sau: 

3. Cấu hình DevCpp 

mailto:tuannhtn@yahoo.com
http://www.bloodshed.net/
http://www.mingw.org/
http://www.bloodshed.net/
http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/devcpp-portable/Dev


Hướng dẫn sử dụng DevCpp (DevCpp 4 newbie) – Nguyễn Hữu Tuân 

tuannhtn@yahoo.com  2 
 

a. Điều chỉnh Tab 
Để chương trình sử dụng 1 ký tự bằng dấu TAB và điều chỉnh Tab size chúng ta vào mục 
Tools, Editor Options, đánh dấu vào mục Use Tab Character, bỏ đánh dấu mục Smart 
Tabs và điều chỉnh TAB size thành 4 hoặc 3 ký tự trắng như hình vẽ: 

 
b. Chỉnh font chữ 
Font chữ mặc định của DevCpp có kích thước là 10pt nên khá bé, để điều chỉnh kích 

thước font bạn vào mục Tools, Editor Options và điều chỉnh lại kích thước font chữ như sau: 
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c. Default code 
Để mỗi khi làm một bài mới không cần phải gõ lại các câu lệnh chung như #include hoặc 

int main(), return 0 chúng ta sử dụng tính năng default code của DevCpp: vẫn trong mục 
Editor Options, ta chọn tab Code, nhấn vào Default code và copy đoạn mã chung cho tất cả 
các chương trình (phải gõ trước đoạn mã này), ví dụ đoạn mã chung cho tất cả các chương 
trình C++ như sau: 

 
4. Viết 1 ứng dụng C đơn giản với DevCpp 
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Để viết một chương trình ta vào mục File chọ New, chọn Source File hoặc nhấn 
Control+N, sau đó là bước đặt tên file và bắt đầu soạn thảo. 

Cần chú ý là file chương trình C có phần tên mở rộng là *.c, bạn hãy gõ chương trình sau 
và nhấn F9 để dịch thử và chạy chương trình: 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
 printf("Hello World!"); 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
Chú ý: Luôn gõ các cặp { và } ngay khi bắt đầu dấu { để không bị thiếu. 
5. Viết 1 ứng dụng C++ đơn giản với DevCpp 
Tương tự như viết 1 chương trình C, bạn gõ thử chương trình C++ sau để test (chú ý phần 

tên mở rộng là .cpp): 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 cout << “Hello World!” << endl; 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn độc giả qua email 

tuannhtn@yahoo.com 

mailto:tuannhtn@yahoo.com
mailto:tuannhtn@yahoo.com

