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Đề cương ôn tập - Lập trình hướng đối tượng và C++ 
2 trang) 

06/05/2007 

 

Chương 1: Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++ 
- Phân biệt lập trình không có cấu trúc, lập trình hướng thủ tục (có cấu trúc) và 

lập trình hướng đối tượng (khái niệm, ưu nhược điểm)?  

- Các khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng (lớp và đối tượng, kế thừa, 

đa thể, bản mẫu ...)? 

 

Chương 2: Những khái niệm mở đầu 
- Trình bày quá trình biên dịch một chương trình C++ (có nhiều file mã nguồn): 

quá trình biên dịch, liên kết các file .obj, liên kết các file thư viện, các file 

header? 

- Các kiểu biến, hằng của C++ (khai báo, sử dụng, khởi tạo và tầm hoạt động), 

chúng được liên kết với nhau trong quá trình biên dịch như thế nào? 

- So sánh hai kiểu dữ liệu con trỏ và tham chiếu (khai báo, khởi tạo, sử dụng)?  

 

Chương 3: Con trỏ, tham chiếu và hàm 
- Nêu khái niệm hàm trong C++, khi nào sử dụng từ khóa const với các hàm 

trong một chương trình? 

- So sánh các kiểu truyền tham số đối với một hàm trong C++? (Chú ý các hàm 

làm việc với các kiểu dữ liệu mảng).  

- Nêu khái niệm  chồng (overload) hàm, khi nào thì sử dụng chồng hàm, khi nào 

không thể chồng hàm? 

- Thế nào là tham số mặc định, khi nào dùng các tham số mặc định với các hàm? 

- Trình bày các vấn đề liên quan tới hàm inline.  

 

Chương 4: Các dòng vào ra trong C++ 
- Nêu các đối tượng vào ra chuẩn của một chương trình C++?  

- Nêu một số hàm vào dữ liệu của cin (đã học) và cho ví dụ cụ thể?  

- Nêu một số hàm xuất và định dạng dữ liệu xuất của cout (đã học) và cho ví dụ 

cụ thể? 

- Các đối tượng, phương thức và cờ để làm việc với các file dữ liệu?  

- Nêu một số phương thức và các đối tượng IO để làm việc với các dòng ký tự 

(stringstream)? 

 

Chương 5: Đối tượng và lớp 
- Phân biệt khái niệm lớp và đối tượng? Phân biệt phương thức và thông điệp? 

Nêu cú pháp khai báo lớp? Các thành viên của một lớp?  

- Tại sao cần khai báo các lớp trong các file header nhưng phần cài đặt lại đặt 

trong file .cpp. 



  
-- 4455ĐĐHH  

 

- 2 - 

- Phân biệt các nhãn public, private, protected (khai báo, mục đích sử dụng ...)? 

- Nêu các khái niệm về lớp bạn và hàm bạn, chúng được sử dụng để làm gì, cho 

ví dụ? 

- Khái niệm cấu tử? Cấu tử mặc định, cấu tử có tham số, cấu tử copy, cấu tử có 

tham số mặc định? Khởi tạo các biến thành viên của lớp thô ng qua hàm cấu tử? 

- Khái niệm hủy tử, sử dụng? 

- Các thành viên tĩnh của lớp (static function, static data member…), khởi tạo, sử 

dụng? 

- Các hạn chế của chồng toán tử? 

- Cài đặt hàm toán tử gán, các hàm toán tử một ngôi (các toán tử so sánh, toán tử 
nhập,  xuất) 

 

Chương 6: Kế thừa 
- Khái niệm kế thừa, cho ví dụ cụ thể? 

- Trình bày việc kiểm soát truy cập với các lớp kế thừa? Phân biệt sự khác nhau 

giữa các thành viên priavte và protected của các lớp kế thừa?  

- Nêu các hình thức kế thừa, so sánh? 

- Cấu tử, hủy tử và các thành viên của lớp cơ sở được truy cập tới như thế nào 

trong lớp dẫn xuất? 

- Con trỏ và kế thừa? 

 

Chương 7: Đa thể và ràng buộc động 
- Thế nào là đa thể, phân biệt nó với khái niệm chồng hàm, cho một ví dụ cụ thể 

(các lớp và cài đặt cụ thể)? 

- Thế nào là ràng buộc động, cho ví dụ? Cách thức trình biên dịch giải quyết ràng 

buộc động? 

- Nêu khái niệm lớp trừu tượng, hàm ảo thực sự, cho ví dụ?  

 

Chương 8: Bản mẫu 

- Khái niệm lớp bản mẫu và thể nghiệm của một lớp bản mẫu, cho ví dụ cụ thể?  

- Nêu cách thức làm việc của các lớp bản mẫu? 

- Các hàm và thành viên dữ liệu tĩnh với các lớp bản mẫu?  

- ? 

- Trình bày khái niệm hàm bản mẫu và thể nghiệm của hàm bản mẫu, cách thức 

trình biên dịch giải quyết các hàm bản mẫu như thế nào?  
-  

 
 


