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Bài thực hành số 3 

Thời gian: 4 tuần 
(15/03/2009 - 13/04/2009) 

 
Mục đích:  

• Rèn luyện các kỹ năng lập trình C++ 
• Sử dụng khái niệm ràng buộc động và đa hình 
• Cài đặt một số cấu trúc dữ liệu với C++ 
• Xây dựng các lớp bản mẫu, sử dụng kỹ thuật bản mẫu trong lập trình 

 
Nội dung bài thực hành số 1: 
Bài tập 1:  
 Xây dựng lớp bản mẫu mảng chứa một mảng các phần tử cùng kiểu với 
các phương thức sau: 
 + Cấu tử mặc định 
 + Cấu tử có tham số với tham số là một mảng phần tử bản mẫu 
 + Hàm sắp xếp mảng theo chiều tăng dần theo thuật toán Insertion Sort 
 + Hàm tìm kiếm một phần tử xem có trong mảng hay không, nếu có thì trả 
về vị trí đầu tiên tìm được. 
 + Hàm ghi mảng vào file text, các phần tử ngăn cách với nhau bởi dấu 
cách. 
 + Hàm đọc mảng từ 1 file text có định dạng tương tự như phần ghi mảng. 
 + Hàm tìm phần tử nhỏ nhất 
 + Hàm tìm phần tử lớn nhất 
 + Hủy tử nếu cần thiết 
 + Hàm toán tử nhập, xuất. 

+ Hàm in ra toàn bộ mảng 
 Hãy viết chương trình minh họa sử dụng tất cả các phương thức của lớp 
bản mẫu mảng trên với 3 kiểu dữ liệu int, string và một kiểu do người dùng tự 
xây dựng. 
 
Bài tập 2: 
 Xây dựng lớp bản mẫu DataSet chứa một mảng n đối tượng thuộc lớp bản 
mẫu với các phương thức: 
 + khởi tạo: nhập một mảng n phần tử kiểu bản mẫu 
 + show: hiển thị đúng pNo phần tử của mảng. 
 + next: hiển thị pNo phần tử tiếp theo bắt đầu từ vị trí hiện tại và tiến lên 
pNo vị trí. 
 + prev: hiển thị pNo phần tử đứng trước vị trí hiện tại và lùi lại pNo vị trí 
 + begin: trở về vị trí đầu tiên và hiển thị pNo phần tử từ vị trí đầu tiên. 
 + end: hiển thị trang cuối cùng của mảng 
 + showAll: hiển thị tất cả các phần tử của mảng 
 + sort: sắp xếp mảng tăng dần 
 + clear: xóa toàn bộ mảng 
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 + các hàm cấu tử và hủy tử nếu cần thiết. 
Viết hàm main() minh họa các hàm của lớp bản mẫu đã cài đặt với kiểu dữ 

liệu số nguyên, xâu (String). 
Bài tập 3: 
 Có 3 lớp câu hỏi trắc nghiệm: loại 1 có các trường id, nội dung câu hỏi, 
các lựa chọn A, B, C, D và đáp án (là 1 trong 4 lựa chọn A, B, C, D), loại 2 có 
các trường id, nội dung câu hỏi, các lựa chọn A, B, C và đáp án (là 1 trong 3 lựa 
chọn A, B, C), loại 3 có các trường id, nội dung câu hỏi, hình ảnh 1, các lựa chọn 
A, B, C, D và đáp án (là 1 trong 4 lựa chọn A, B, C, D). Đề thi có tổng số m câu 
hỏi trong đó m1 câu được chọn ngẫu nhiên từ mảng n1 câu hỏi loại 1, m2 câu 
được chọn ngẫu nhiên từ mảng n2 câu hỏi loại 2 và m3 câu được chọn ngẫu 
nhiên từ mảng n3 câu hỏi loại 3 (m1 + m2 + m3 == m). 
 Hãy viết chương trình nhập vào một mảng gồm có: n1 câu hỏi loại 1, n2 
câu hỏi loại 2, n3 câu hỏi loại 3, sau đó nhập các tham số m1, m2, m3, m và đưa 
ra các câu hỏi sẽ có trong đề thi. 
 Yêu cầu kỹ thuật: Chỉ sử dụng một mảng để lưu 3 loại câu hỏi, sử dụng 
mảng động và kỹ thuật đa thể (Polymorphism), các câu hỏi được chọn vào đề thi 
phải khác nhau. 
 
Bài tập 4:  
 Hãy xây dựng cấu trúc dữ liệu bản mẫu hàng đợi (Queue) theo hai cách: 
cài đặt bằng con trỏ và cài đặt bằng mảng. 
  
Bài tập 5: 
 Xây dựng lớp số lớn với các phép tính: cộng, trừ, nhân chia, chia lấy dư 
(mod) hai số. Sử dụng lớp số lớn trên để: 
 + Nhập vào hai số lớn (tối thiểu 100 chữ số) sau đó in ra tổng, tích, hiệu, 
thương và kết quả phép mod của chúng. 
 + Tính giai thừa của một số nguyên lớn (tối thiểu là 100!). 
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