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Hướng dẫn sử dụng Visual C++2008 (Visual C++ 4 newbie) 
(Viết cho K49, ngày cập nhật cuối: 3/3/2009) 

1. Giới thiệu 
Visual Studio là bộ công cụ phát triển ứng dụng tích hợp (IDE) của Microsoft, đây là bộ 

IDE tốt nhất trên Windows dành cho việc phát triển các ứng dụng với các ngôn ngữ trên nền 
dot NET và C/C++ nguyên bản (native C/C++). Rất nhiều lập trình viên chuyên nghiệp sử 
dụng bộ IDE Visual Studio và theo ý kiến của cá nhân tôi, việc giảng dạy và sử dụng Visual 
Studio trong môi trường giáo dục là rất cần thiết. 

Hiện tại Visual có khá nhiều phiên bản: Visual Studio 6.0, Visual Studio 2003, Visual 
Studio 2005, Visual Studio 2008 và sắp tới là Visual Studio 2010. Mỗi phiên bản này bao 
gồm các IDE chung (hoặc riêng) cho việc phát triển ứng dụng với các ngôn ngữ khác nhau 
(VB, VB.NET, C#, Java, C, C++) và có thể có phiên bản anh em của nó gọi là bản Express 
Edition được Microsoft phân phối miễn phí tại website của hãng. Trong bài viết ngắn này tôi 
chỉ đề cập tới các thao tác cơ bản để viết 1 ứng dụng C/C++ dành cho những ai mới học lập 
trình C/C++ trên Visual Studio 2008. 

2. Thao tác cơ bản với Visual Studio 
Đầu tiên là thao tác cài đặt, bộ cài Visual Studio 2008 nằm trên 1 đĩa DVD và hầu như các 

bạn sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc cài đặt: nó giống như cài đặt các chương 
trình thông thường khác. 

Sau khi cài đặt thành công, lần đầu tiên chạy chương trình các bạn sẽ được hỏi muốn giao 
diện của Visual Studio giống như giao diện phát triển ứng dụng Visual C++ hay Visual C#, 
mục này tùy vào sở thích của mỗi người. 

Với phiên bản Visual Studio 2008, một ứng dụng được gọi là 1 Solution, trong 1 Solution 
lại có thể có các ứng dụng con, mỗi ứng dụng con này được gọi là một Project. 

Các tùy chọn và cấu hình Visual Studio các bạn có thể tra trong tài liệu trợ giúp MSDN 
hoặc trên Internet, tôi sẽ không chi tiết về vấn đề này. 

3. Viết 1 chương trình C/C++ với Visual Studio 
Để viết một chương trình ta vào mục File chọn New, chọn Project, một hộp thoại sẽ hiện 

ra để các bạn lựa chọn như sau: 
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Chúng ta chọn Project type là Visual C++ (ngôn ngữ C cũng nằm trong mục Visual C++ 
này), mục Templates chúng ta chọn Win32 Console Application, mục Name gõ tên của 
Project là Vidu1, mục Location chúng ta chọn thư mục lưu ứng dụng bằng cách nhấn vào 
Browse, sau đó nhấn OK. 

Một hộp thoại tiếp theo sẽ hiện ra: 

 
Chúng ta nhấn lên Application Settings và chọn mục Empty Project sau đó nhấn vào nút 

Finish: 
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Tiếp đến trong Tab Solution Explorer chúng ta nhấn chuột phải lên mục Source Files, 
chọn Add, New Item như hình sau: 

 
Trong hộp thoại hiện ra tiếp sau đó chúng ta chọn Code trong mục Categories và mục 

C++ File (.cpp) trong mục Template, gõ tên vào mục Name( nếu là ứng dụng C thì gõ 
vidu1.c, còn nếu lập trình C++ thì gõ vidu1 là đủ), nhấn vào nút Add. 

 
Sau đó bắt đầu gõ vào chương trình: 
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Chương trình C Chương trình C++ 
// file vidu1.c 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
 printf("Hello World!"); 
 system("pause"); 
 return 0; 

      } 

// file vidu1.cpp 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 cout << “Hello World!” << endl; 
 system("pause"); 
 return 0; 

      } 

 
 
Sau khi gõ xong để dịch chương trình chúng ta nhấn F7, để chạy chương trình chúng ta 

nhấn F5. 
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn độc giả qua email 

tuannhtn@yahoo.com. 
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