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Bài thực hành số 2 
Thời gian: 2 tuần 

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

 

Mục đích:  

 Cài đặt thuật toán tìm kiếm nhị phân  

 Cài đặt các thuật toán sắp xếp cơ bản  

 
 

Bài tập 1:  

 Viết chương trình làm các công việc sau (mỗi công việc một hàm): 

 Nhập một mảng các số nguyên (từ file , từ bàn phím hoăc̣ sinh ngẫu 
nhiên) 

 In mảng ra màn hình. 

 Cài đặt các thuật toán sắp xếp nổi boṭ (bubble ), chèn (insertion), đổi 
chỗ trưc̣ tiếp (exchange), chọn (selection), đếm phân phối  (counting). So 

sánh thời gian ch ạy của các thuật toán này . 

 

Bài tập 2: 

Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc học sinh gồm các trường sau:  

- Tên: kiểu xâu ký tự (độ dài tối đa là 30). 

- Tuổi: số nguyên 

- Điểm các môn hoc̣ : Toán, Lý, Hóa (nguyên) 

1. Nhập một mảng N cấu trúc đã khai báo ở phần 1 và hiển thị danh sách đã 

nhập lên màn hình (với mỗi học sinh  in tên, tuổi và điểm trung bình trên 

các dòng riêng biệt). 

2. Sắp xếp các hoc̣ sinh theo điểm trung bình , nếu cùng điểm  trung bình thì 

theo tên. 

3. Nhập vào 2 số x < y và tìm xem có bao nhiêu học sinh có điểm trung bình 

nằm trong khoảng (x, y). 

 

Bài tập 3:  

 Viết chương trình làm các công việc sau (mỗi công việc một hàm): 

 Sinh ngẫu nhiên  một mảng số nguyên 

 In mảng ra màn hình. 

 Cài đặt các thuật toán sắp xếp  nhanh (Quick sort) và sắp xếp trộn 
(Merge sort). So sánh thời gian ch ạy của các thuật toán này . 

 

Bài tập 4:  

 Viết chương trình làm các công việc sau: 

 Sinh các hoán vị của một số nguyên n nhập vào từ bàn phím  
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 Sinh các hình vuông ma thuật cấp n gồm nxn ô, mỗi ô chứa một số 
nguyên khác nhau từ 1 tới n, hai đường chéo chính cũng là các số  khác 

nhau từ 1 tới n. 

 Cài đặt bài toán tìm đường đi trên mê cung đã được học  trên lớp (dữ 
liệu nhập từ file). 

 


