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Bài thực hành số 2 
Thời gian: 3 tuần 

(22/03/2010 - 12/04/2010) 
 

Mục đích:  

 Rèn luyện kỹ năng lập trình hướng đối tượng với C ++ 

 Xây dưṇg các lớp với các phương thức và thuôc̣ tính dữ liêụ phù hơp̣ với 
yêu cầu bài toán  

 

Nội dung bài thực hành số 1: 

1. Bài tập 

Bài tập 1: 

 Xây dưṇg lớp các đa thức trên trường số thưc̣ (các hệ số thực , biến số 

thưc̣) với các thuôc̣ tính dữ liêụ và phương thức sau : 

 + Bâc̣ của đa thức  

 + Các hệ số của đa thức  

 + Hàm cấu tử mặc định khởi tạo đa thức bằng 0 

 + Hàm cấu tử có tham số là một mảng n +1 số thưc̣ là các hê ̣số của môṭ đa 

thức bâc̣ n . 

 + Hủy tử  

 + Hàm toán tử nhập xuất  

 + Hàm toán tử so sánh !=, ==. 

 + Hàm toán tử +, -, * hai đa thức . 

 + Hàm tính giá trị của đa thức với giá trị của biến số x . 

 Nhâp̣ vào môṭ mảng các đa thức và 1 số thưc̣ x 0, in ra các đa thức vừa 

nhâp̣ , tính tổng và tính củ a các đa thức . Tính giá trị của các đa thức tại giá trị x 0, 
tất cả các giá tri ̣ tính toán yêu cầu in ra màn hình trên từng dòng . 

 

Bài tập 2: 

 Xây dưṇg lớp Row chứa các thông tin về môṭ hoc̣ sinh như sau : số thứ tư ̣, 

mã số sinh viên , họ và tên , số điêṇ thoaị , điểm trung bình với các hàm cấu tử , 

hủy tử , toán tử nhập xuất tương ứng . 

 Xây dưṇg lớp DataSet chứa môṭ mảng n đối tươṇg thuôc̣ lớp Row với các 

phương thức phù hơp̣ để giải quyết bài t oán sau : 

 Nhâp̣ vào N (tổng số hoc̣ sinh ) học sinh , nhâp̣ vào 1 số nguyên pNo  (số 

học sinh mỗi lần hiển thị ), hãy hiển thị danh sách các học sinh đã nhập theo các 

thao tác sau : 

 + Khi chương trình bắt đầu chaỵ (hay khi người dù ng nhấn r ) thì hiển thị 

pNo hoc̣ sinh đầu tiên trong danh sách . 

 + Khi người dùng nhấn x thì hiển thi ̣ pNo hoc̣ sinh tiếp theo . 
 + Khi người dùng nhấn p thì hiển thi ̣ pNo hoc̣ sinh trước đó . 

 + Khi người dùng nhấn b thì hiển thi ̣ pN o hoc̣ sinh đầu tiên . 

 + Khi người dùng nhấn e thì hiển thi ̣ pNo hoc̣ sinh cuối cùng . 

 + Khi người dùng nhấn f thì cho phép nhâp̣ laị pNo . 
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- 2 - 

 

Bài tập 3: 

 Viết chương trình giải một hệ phương trình 3 ẩn. Dữ liệu của chương trình 

được ghi trong một file text có tên là dat31.txt theo khuôn dạng sau  

A11 A12 A13 B11 

A21 A22 A23 B21 

A31 A32 A33 B31 

…. 

 Kết quả của chương trình được ghi vào một file text có tên là output31.txt 

và đặt trong cùng thư mục theo khuôn dạng sau: 
X1 X2 X3 

hoặc No solution nếu hệ tương ứng vô nghiệm. 

 

Bài tập 4:  

 Xây dưṇg lớp mảng các số nguyên với các phương thức sau : 

 + Cấu tử măc̣ điṇh  

 + Cấu tử có tham số với tham số là môṭ mảng số nguyên  

 + Hàm sắp xếp mảng  

 + Hàm tìm kiếm môṭ phần tử xem có trong mảng  hay không 

 + Hàm ghi mảng vào file text  

 + Hàm đọc mảng từ 1 file text. 

 + Hàm tính trung bình cộng của mảng  

 + Hàm tìm phần tử nhỏ nhất  

 + Hàm tìm phần tử lớn nhất  
 + Hủy tử nếu cần thiết  

 + Hàm toán tử nhập , xuất . 

 Hãy viết chương trình minh họa sử dụng tất cả các phương thức của lớp 

mảng trên . 

 

Bài tâp̣ 5: 

 Xây dưṇg lớp ma trâṇ các số nguyên kích thước NxM với các phương 

thức sau : 

 + Cấu tử măc̣ điṇh  

 + Cấu tử có tham số  

 + Cấu tử copy  

 + Hủy tử  

 + Hàm toán tử nhập xuất  

 + Hàm toán tử so sánh !=, == 

 + Hàm toán tử +, - hai ma trâṇ  
 + Tìm phần tử yên ngựa của ma trận , là phần tử lớn nhất của hàng nhưng 

nhỏ nhất của cột , trả về giá trị . 

 Hãy viết chương trình chính minh họa các phương thức đã cài đặt của lớp 

ma trâṇ trên . 


