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Bài tập 6, 7, 9 

 
Bài tập 6 - Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản 

1. Cho dãy có n số nguyên A1, ..., An, đếm số phần tử có giá trị x xuất hiện trong dãy. 

2. Cho dãy có n số nguyên A1, ..., An, tìm phần tử lớn nhất và đếm xem phần tử đó xuất 

hiện bao nhiêu lần trong dãy. 

3. Cho dãy có n số nguyên A1, ..., An, tìm và in ra dãy đại diện của nó. Dãy đại diện là 

dãy chứa các giá trị không lặp lại của dãy ban đầu, ví dụ với dãy {1, 2, 3, 2, 4} thì dãy đại 

diện là {1, 2, 3, 4}. 

4. (*) Cho dãy có n số nguyên A1, ..., An, tìm và in ra dãy con liên tiếp không giảm có 

nhiều phần tử nhất. Ví dụ với dãy {6, 1, 5, 2, 7, 6, 8, 6, 4, 8, 9} thì dãy con liên tiếp không 

giảm có nhiều phần tử nhất là {4, 8, 9}. 

5. Cho dãy có n số nguyên A1, ..., An, sắp xếp theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn 

hình. 

6. Cho hai ma trận A[m,n], B[m,n], tính và in ra màn hình ma trận tổng. 

7. Cho hai ma trận A[m,n], B[n,m], tính và in ra màn hình ma trận tích. 

8. Cho ma trận vuông A[n,n] tính định thức của ma trận A, det(A). 

9. Cho ma trận vuông A[n,n], nếu định thức của ma trận A, det(A)0 thì tìm và in ra ma 

trận nghịch đảo A
-1

 của ma trận A. 

10. (*) Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss. 

11. Sử dụng dữ liệu dạng con trỏ thực hiện các bài tập từ 1 đến 10. 

12. (*) Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký tự đếm xem xâu ký tự đó có bao 

nhiêu ký tự (không kể ký tự trống), và bao nhiêu từ (từ được hiểu là chuỗi các ký tự trong 

bảng chữ cái nằm giữa hai dấu trống trong xâu). Ví dụ xâu “Ky thuat lap trinh” có 15 ký 

tự (không kể dấu trống) và có 4 từ. 

13. (*) Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký tự họ tên người Việt, chuẩn hóa 

xâu vào sao cho: giữa hai từ chỉ chứa một dấu trống, chữ cái đầu tất cả các từ được viết 

hoa và các chữ cái khác được viết thường, không có dấu trống ở đầu và cuối xâu. 

14. (*) Xâu họ tên người Việt gồm từ đầu là Họ, từ cuối là Tên và các từ ở giữa Họ và Tên 

là phần Đệm. Viết chương trình cho phép tách và in các phần Họ, Đệm, Tên của xâu họ 

tên người Việt trên các dòng khác nhau. 

15. Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký tự, kiểm tra xem có từ nào bị viết sai 

chính tả hay không, một từ được hiểu là sai chính tả nếu không chứa một phụ âm nào. 

16. (*) Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký tự chuẩn hóa xâu vào sao cho: 

các dấu ngắt câu (dấu phảy, dấu chấm, dấu chấm phảy, dấu hỏi, dấu chấm tham) dính liền 

với từ trước nó, sau dấu ngắt câu chỉ có duy nhất một dấu trống ngăn cách từ kế tiếp, đầu 

và cuối xâu không chứa dấu trống. 

17. Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký và một số nguyên n, in ra màn hình 

xâu ký tự vào trên nhiều dòng với mỗi dòng không có nhiều hơn n ký tự. 

18. (**) Viết chương trình cho phép nhập vào một xâu ký và một số nguyên n, in ra màn 

hình xâu ký tự vào trên nhiều dòng với mỗi dòng không có nhiều hơn n ký tự tuy nhiên 

việc ngắt dòng chỉ được thực hiện ở vị trí dấu trống (không được ngắt giữa một từ). 

19. (*) Viết chương trình tạo dòng chữ “Ky thuat lap trinh - Khoa CNTT” chạy từ trái qua 
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phải trên màn hình trên một dòng cố định hoặc trên các dòng khác nhau mỗi lần bắt đầu ở 

cạnh bên phải. 

20. Hãy mô tả phân số kiểu bản ghi, viết chương trình cho phép thực hiện các phép toán 

cộng, trừ, nhân, chia hai phân số. 

21. Hãy mô tả số phức kiểu bản ghi, viết chương trình cho phép thực hiện các phép toán 

cộng và nhân hai số phức. 

22. Hãy mô tả tọa độ điểm trên mặt phảng kiểu bản ghi, viết chương trình cho phép nhập 

vào tọa độ các điểm của một tam giác, tính diện tích của tam giác đó. 

23. Hãy mô tả tọa độ điểm trên mặt phảng kiểu bản ghi, dùng mảng để lưu tọa độ các đỉnh 

liên tiếp của một đa giác, tính diện tích của đa giác đó. 

24. Hãy mô tả vector trong không gian 2 chiều dạng bản ghi, viết chương trình thực hiện 

các phép cộng, trừ, tích vô hướng của hai vector. Làm tương tự trong không gian 3 chiều. 

25. Hãy mô tả dữ liệu ngày (bao gồm ngày, tháng, năm) kiểu bản ghi, viết chương trình 

cho phép nhập vào ngày sinh của một người và ngày hiện tại, tính xem người đó đã sống 

được bao nhiêu ngày. 

 

Bài tập 7 - Hàm và thao tác với tệp tin 

26. Cho bốm điểm A, B, C và M nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu A, B, C là các đỉnh 

của một tam giác, hãy tính diện tích tam giác ABC và cho biết vị trí tương đối của M so 

với tam giác ABC là bên trong, bên ngoài hay trên cạnh. Tổ chức chương trình dưới dạng 

các hàm. 

27. Cho bốm điểm A, B, C và M nằm trên cùng một mặt phẳng. Nếu A, B, C là các đỉnh 

của một tam giác và M không nằm trên cạnh của tam giác đó, hãy tìm số lớn nhất R sao 

cho vòng tròn tâm M, bán kính R, không cắt bất cứ cạnh nào và không chứa tam giác 

ABC. Tổ chức chương trình dưới dạng các hàm. 

28. (*) Cho ba điểm A, B, C trên mặt phẳng. Hãy tìm tâm và bán kính hình tròn nhỏ nhất 

chứa ba điểm A, B, C. Tổ chức chương trình dưới dạng các hàm. 

29. Viết hàm tìm số lớn nhất của ba số. Viết hàm tìm số nhỏ nhất của ba số. 

30. Viết hàm tìm giá trị lớn nhất của một mảng. 

31. Giá cước một hãng Taxi được tính như sau: dưới 1 Km (giá mở cửa) là 14000đ, từ Km 

thứ 2 đến Km thứ 20 là 12000đ, từ Km thứ 21 trở đi là 10000đ. Viết hàm tính giá cước 

Taxi của hãng xe nói trên. 

32. Giá điện sinh hoạt tháng được tính như sau: từ 0-50kWh giá 92% giá trung bình 

(GTB), từ 51-100kWh giá 95% GTB, từ 101-200kWh giá 110% GTB, từ 201-300kWh 

giá 138% GTB, từ 301-400 kWh giá 154% GTB, từ 401 trở lên giá 159% GTB. Viết hàm 

tính tiền điện sinh hoạt khi biết số điện sử dụng trong tháng và giá trung bình. 

33. Nếu khoản tiền tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng là T thì thuế suất tính thuế thu 

nhập cá nhân tháng được tính như sau: Khi T  5 triệu t huế suất là 5%, 5 triệu < T  10 

triệu thuế suất là 10%, 10 triệu < T  18 triệu thuế suất là 15%, 18 triệu < T  32 triệu 

thuế suất là 20%, 32 triệu < T  52 triệu thuế suất là 25%, 52 triệu < T  80 triệu thuế suất 

là 30%, T > 80 triệu thuế suất là 35%. Ví dụ nếu T =  17 (triệu), thì thuế thu nhập cá nhân 

tháng phải nộp là Thuế TN = 55% + (10 - 5)  10% + (17-10)18% = 1.8 (triệu). Viết 

hàm tính thuế thu nhập cá nhân tháng khi biết khoản tiền tính thuế tháng. 

34. Viết hàm cho phép đếm số từ có trong một xâu ký tự, từ được hiểu là chuỗi các ký tự 

trong bảng chữ cái nằm giữa hai dấu trống trong xâu. Ví dụ với xâu “Ky thuat lap trinh” 
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hàm trả về giá trị là 4. 

35. (*) Cho hai xâu ký tự ST1 và ST2, viết hàm cho phép trả về vị trí bắt đầu xuất hiện 

của xâu ST2 trong xâu ST1, nếu ST2 không có trong ST1 thì hàm trả về giá trị -1. 

36. Viết hàm tính số ngày từ ngày/tháng/năm bắt đầu đến ngày/tháng/năm kết thúc. Ví dụ 

nếu ngày bắt đầu là 1/1/1970 và ngày kết thúc là 15/6/2014 hàm sẽ trả về số ngày là 

16236. 

37. Viết hàm tính ngày/tháng/năm mới khi biết ngày/tháng/năm bắt đầu và một số nguyên 

n, trong đó ngày/tháng/năm mới là ngày sau ngày/tháng/năm bắt đầu n ngày. Ví dụ ngày 

bắt đầu là 1/1/1970 và n = 16236 thì hàm trả về ngày mới là 15/6/2014. 

38. Viết hàm cho phép trả về dạng chữ của một ngày/tháng/năm. Ví dụ nếu 

ngày/tháng/năm là 24/06/2014 thì hàm trả về giá trị là “Ngày hai mươi tư tháng sáu năm 

hai nghìn không trăm mười bốn”. 

39. (*) Viết hàm cho phép trả về dạng chữ của một số tiền nguyên (dạng số), ví dụ với số 

tiền là 125050 thì hàm trả về giá trị là “Một trăm hai mươi lăm nghìn không trăm năm 

mươi đồng”. 

40. (**) Viết hàm cho phép trả về dạng chữ của một số tiền có độ chính xác sau dấu phảy 

2 chữ số. Ví dụ với số tiền là 125050,35 thì hàm trả về giá trị là “Một trăm hai mươi lăm 

nghìn không trăm năm mươi phảy ba mươi lăm đồng”. 

41. Viết hàm cho phép trả về xâu họ tên đã chuẩn hóa của xâu họ tên người Việt. Xâu tự 

họ tên người Việt được chuẩn hóa là: giữa hai từ chỉ chứa một dấu trống, chữ cái đầu tất 

cả các từ được viết hoa và các chữ cái khác được viết thường, không có dấu trống ở đầu 

và cuối xâu. 

42. (*) Xâu họ tên người Việt gồm từ đầu là Họ, từ cuối là Tên và các từ ở giữa Họ và Tên 

là phần Đệm. Viết hàm cho phép tách và trả về Họ, Đệm và Tên từ xâu họ tên người Việt. 

43. (*) Mật mã Caesar: Với một bảng gồm n chữ cái, với khóa k (0kn) phương pháp 

mã hóa Caesar là thay thế lần lượt các ký tự trong văn bản gốc bằng ký tự cách nó k vị trí 

trong bảng chữ cái. Việc giải mã được làm ngược lại. Viết các hàm cho phép mã và giải 

mã dạng mật mã Caesar. 

44. (**) Mật mã Vigenère: Với một bảng gồm n chữ cái, với m khóa k1, k2, .., km (0kin, i 

= 1 .. m) phương pháp mã hóa Vigenère là thay thế ký tự thứ nhất trong văn bản gốc bằng 

ký tự cách nó k1 vị trí trong bảng chữ cái, ký tự thứ 2 bằng ký tự cách nó k2 vị trí, .. ký tự 

thứ m bằng ký tự cách nó km vị trí trong bảng chữ cái. Dùng lặp lại m khóa k1, k2, .., km 

cho đến khi mã hóa hết ký tự của văn bản gốc. Việc giải mã được làm ngược lại. Viết các 

hàm cho phép mã và giải mã dạng mật mã Vigenère. 

45. (**) Cho một dãy có n +1 ô được đánh số từ 0 đến n. Một quân cờ đứng ở ô số 0. Mỗi 

một nước đi quân cờ được đi lên phía trước không quá k ô. Một cách đi của quân cờ là 

xuất phát từ ô số 0 quân cờ phải đi đến ô thứ n. Với hai số nguyên dương n và k, hãy tính 

số cách đi của quân cờ. Ví dụ, với n=3 và k=2 sẽ có 3 cách đi quân cờ với các nước 

1+1+1, 1+2 và 2+1. 

46. (*) Một sân hình chữ nhật được chia thành mn ô vuông có kích thước bằng nhau, với 

m và n 50. Mỗi ô có thể được chôn một quả mìn. Nếu nổ một quả mìn ở ô(i,j), hàng i và 

cột j, thì nó sẽ gây nổ cho các ô xung quanh (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1) nếu các ô này có 

mìn. Hãy nhập vào vị trí các ô có mìn và vị trí ô đầu tiên bị nổ, in ra danh sách các ô bị 

nổ.  

47. Gọi tổng triệt để của số nguyên dương n là tổng các chữ số của n nếu giá trị này chỉ có 

một chữ số; trường hợp ngược lại tiếp tục tính tổng các chữ số của giá trị này cho đến khi 
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giá trị tính được chỉ có một chữ số. Viết chương trình sử dụng hàm dạng đệ quy để tính 

tổng triệt để của một số nguyên dương. 

48. (**) Bài toán mã đi tuần: Quân mã được đặt ở một ô trên bàn cờ vua (88) trống nó 

phải di chuyển theo quy tắc của cờ vua để đi qua mỗi ô trên bàn cờ đúng một lần. Viết 

chương trình tìm và thể hiện một lời giải của bài toán. 

49. (**) Bài toán tám con hậu: Đặt tám con hậu trên bàn cờ vua (88) trống sao cho không 

có quân hậu nào có thể ăn được quân hậu khác. Viết chương trình tìm và thể hiện một lời 

giải của bài toán. 

50. Viết chương trình quản lý sinh viên với các hoạt động: Thêm một sinh viên, tìm một 

sinh viên, sửa một sinh viên, in danh sách sinh viên. Tổ chức chương trình dưới dạng các 

hàm; mỗi sinh viên là một dạng bản ghi  gồm các thông tin Họ tên, ngày sinh, giới tính, 

điểm trung bình chung. 

 

Bài tập 9 - Một số thuật toán cơ bản 

1. Vẽ sơ đồ khối thể hiện thuật toán giải bài toán: 

a) Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên m và n. 

b) Giải phương trình bậc hai ax
2
+ bx+ c=0. 

2. Cho đa thức Pn(x) = anx
n
 + an-1x

n-1
+...+a1x+a0. Xây dựng thuật toán tính Pn(x0) dựa 

trên biểu diễn 

Pn(x) = (((...((anx+ an-1)x+an-2)x+....)x+a2)x+a1)x+a0 

Vẽ sơ đồ khối. 

3. Vẽ sơ đồ khối mô tả cách tính tích phân xác định 

4. Vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán giải phương trình 

bằng phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung và phương pháp tiếp tuyến. 

5. Vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán giải hệ phương trình đại số tuyến tính Ax=b. 

6. Vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán giải phương trình vi phân y’=f(x,y), y(x0) = y0, 

x[x0,x1],  bằng phương pháp Ơle.  

7. Cho tam giác ABC và một điểm M không nằm trên cạnh của tam giác. Hãy viết 

chương trình tính số lớn nhất R sao cho vòng tròn tâm M, bán kính R, không cắt bất cứ 

cạnh nào và không chứa tam giác. 

8. Một sân hình chữ nhật được chia thành mn ô vuông có kích thước bằng nhau, với m 

và n 50. Mỗi ô có thể được chôn một quả mìn. Nếu nổ một quả mìn ở ô (i,j), tức là ở 

hàng i và cột j, thì nó sẽ gây nổ cho các ô xung quanh (i+1,j), (i-1,j), (i,j+1), (i,j-1) nếu 

các ô này có mìn. Bắt đầu từ ô (p,q) hãy nổ tối đa các ô mìn trên sân theo nguyên tắc nổ 

nói trên. Hãy cho biết số tối thiểu các ô cần kích nổ ban đầu để có thể nổ hết mìn trong 

sân. 

9. Viết chương trình tính A=2
n
, trong đó n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím. Giá trị 

n không quá 300. Viết A ra màn hình. 

10. Thông thường, cứ bốn năm lại có một năm nhuận. Đó là những năm chia hết cho 4, trừ 

những năm chẵn thế kỷ mà không chia hết cho 400. Ví dụ, năm 1996 nhuận, 1900 không 

nhuận, năm 2000 nhuận. Thông thường, mỗi năm có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày. 

Số ngày trong từng tháng như sau: 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31; trong 

năm nhuận tháng 2 có 29 ngày. Mỗi tuần được nghỉ hai ngày là thứ bảy và chủ nhật. 

Ngoài ra, trong năm còn được nghỉ các ngày lễ 1/1, 30/4, 1/5  và 2/9 nếu những ngày này 
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không trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Cho biết ngày đầu tiên của một năm là thứ mấy 

trong tuần (qua số hiệu). Tính số ngày nghỉ trong năm đó. 

11. Cho hai xâu kí tự S1 và S2  chỉ gồm các chữ cái Latin, ta gọi xâu con chung của hai 

xâu này, kí hiệu là Sc, là một xâu gồm các kí tự có mặt trong cả hai xâu S1 và S2  mà thứ 

tự trước sau trong xâu con chung này cũng là thứ tự trước sau trong mỗi xâu ban đầu đã 

cho. Ví dụ nếu cho hai xâu ban đầu là “The  Application” và “To  Apply”  thì xâu con 

chung có thể là  “T  Appl”. Hãy tìm xâu con chung dài nhất của hai xâu này. 

12.  Viết chương trình đếm số dòng của một file văn bản. 

13. Viết chương trình đọc in từng kí tự của file văn bản ra màn hình, mỗi màn hình 20 

dòng.  

14. Viết chương trình tìm xâu dài nhất trong một file văn bản.  

15. Viết chương trình ghép một file văn bản thứ hai vào file văn bản thứ nhất, trong đó tất 

cả chữ cái của file văn bản thứ nhất phải đổi thành chữ in hoa. 

16. Viết chương trình in nội dung file ra màn hình và cho biết tổng số chữ cái, tổng số chữ 

số đã xuất hiện trong file. 

17. Viết chương trình nhập dữ liệu của n, n<20,  nhân sự và ghi vào tệp NS.DAT. Mỗi 

nhân sự có thông tin về họ tên, tuổi và lương. 

18. Cho 2 file số thực (đã được sắp tăng dần). In ra màn hình dãy số xếp tăng dần của cả 2 

file. 

19. Viết hàm nhập 10 số thực từ bàn phím vào file INPUT.DAT. Viết hàm đọc các số thực 

từ file trên và in tổng bình phương của chúng ra màn hình. 

20. Viết hàm nhập 10 số nguyên từ bàn phím vào file văn bản tên INPUT.DAT. Viết hàm 

đọc các số nguyên từ file trên và ghi những số chẵn vào file EVEN.DAT còn các số lẻ vào 

file ODD.DAT. 

21. Nhập bằng chương trình 2 ma trận số nguyên vào 2 file văn bản. Hãy tạo file văn bản 

thứ 3 chứa nội dung của ma trận tích của 2 ma trận trên. 

22. Tổ chức quản lý file sinh viên (Họ tên, ngày sinh, giới tính, điểm) với các chức năng : 

Nhập, xem, xóa, sửa, tính điểm trung chung. 

23. Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp NS.DAT, sửa lại lương của từng người và ghi vào 

tệp. 

24. Cho ma trận A, kích thước mn, 1m,n20. Mỗi phần tử của A là một số nguyên. 

Hãy sắp xếp lại các phần tử của ma trận A sao cho trên một hàng thì các phần tử có chỉ số 

lớn hơn sẽ không nhỏ hơn, trên một cột các phần tử ở hàng dưới không nhỏ hơn các phần 

tử ở hàng trên. Dữ liệu vào cho trong tệp dạng text Mat.in có khuôn dạng sau: 

- Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên m và n; 

- Trong m dòng tiếp theo ghi giá trị các phần tử của A. Tại dòng thứ 1+i, với 

i=1,2,..,m; ghi n số nguyên, là các giá trị của các phần tử A(i,1), A(i,2), . ..,  

A(i,n). Mỗi số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. 

Ma trận A sau khi được sắp xếp xong được ghi ra tệp dạng text Mat.Out có khuôn 

dạng tương tự như Mat.In 

25. Cho ma trận A, kích thước mn, 10m,n10000. Mỗi phần tử của A là một số thực. 

Hãy đưa ra chỉ số của hàng (cột) có tổng giá trị các phần tử là lớn nhất so với các hàng 

(cột) còn lại. Dữ liệu vào cho trong tệp dạng text Mat.4 có khuôn dạng sau: 

- Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên m và n; 
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- Trong m dòng tiếp theo ghi giá trị các phần tử của A. Tại dòng thứ 1+i, với 

i=1,2,..,m; ghi n số thực, là các giá trị của các phần tử A(i,1), A(i,2), . ..,  

A(i,n). Mỗi số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. Mỗi số thực ghi đúng một 

chữ số ở phần thập phân. 

26. Trên một đường thẳng cho n điểm A1, A2, ..., An, n <100. Các điểm này coi như đã 

được sắp xếp theo một hướng nào đó. Kí hiệu tập hợp các điểm này là X. Mỗi điểm dược 

tô bởi 1 trong 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Đoạn thẳng [Ai,...,Aj]  được gọi là tới hạn  nếu 

như các điểm trong đó được tô bởi đủ cả 4 màu và có 2 màu chỉ xuất hiện đúng một lần. 

Độ đo của đoạn này được tính bằng số điểm của tập X có trên đó. Hãy tìm tất cả các đoạn 

tới hạn có độ đo bé nhất. Dữ liệu về tập X  được cho trong text  file  DT.DAT có cấu trúc 

như sau: dòng đầu tiên ghi số n; trên các dòng sau là n kí tự thuộc 1 trong 4 kí tự  ‘X’, 

‘V’, ‘T’, ‘D’, mỗi kí tự  cách nhau ít nhất một dấu cách hoặc dấu xuống dòng. Các kí tự 

này là kí hiệu màu (xanh, vàng, tím, đỏ) cho điểm tương ứng trên đường thẳng. 

27. Mỗi hình chữ nhật được xác định bởi bộ (x, y, u, v) , trong đó (x,y) và (u,v) là toạ độ 

của các đỉnh đối tâm của hình chữ nhật. Cho một danh sách các hình chữ nhật có cạnh 

song song với các trục toạ độ. Danh sách này được lưu trữ trong một  text  file  

CHU_NHAT.DAT, trong đó mỗi dòng lưu trữ 5 số  i, x, y, u, v; số nguyên  i  là số hiệu 

hình chữ nhật; x, y, u, v  là dữ liệu của  hình  chữ nhật thứ  i. Các số này cách nhau ít nhất 

một dấu cách. 

a. Hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất trong danh sách. 

b. Hãy tìm hình chữ nhật C cạnh song song với các trục toạ độ có diện tích nhỏ nhất 

chứa tất cả các hình chữ nhật này. 

c. Hãy tìm dãy lớn nhất các hình chữ nhật trong danh sách mà đôi một không có 

điểm chung. Dữ liệu đưa ra là dãy số hiệu các hình chữ nhật tìm được. Dãy này 

được ghi trong tệp B2.OUT; các số hiệu ngăn cách nhau bởi dấu phảy. Gợi ý: Sắp 

xếp các hình chữ nhật theo số lượng hình chữ nhật có điểm chung với nó. 

d. Cho một hình chữ nhật N(a, b, c,d). Hãy kiểm tra xem các hình chữ nhật trong 

danh sách có phủ kín hình chữ nhật N hay không? 

28. Dãy các điểm trên mặt phẳng A1,A2,...Ak gọi là tự cắt nếu đường gấp khúc trên mặt 

phẳng nối các điểm này có hai đoạn thẳng (Ai,Ai+1)  và  (Aj,Aj+1) nào đó cắt nhau tại điểm 

không  phải là đầu mút. Cho một dãy các điểm trên mặt phẳng  A1, A2,... An. Hãy kiểm tra 

xem dãy đã cho có tự cắt hay không?  Trong trường hợp dãy đã cho là dãy tự cắt hãy tìm 

dãy con không tự cắt có độ dài lớn nhất. Độ dài của  một dãy con nào đó được hiểu là số 

đoạn thẳng trên đường gấp khúc nối các đỉnh  của dãy con đó. Dữ liệu các điểm của dãy 

được cho trong  text  file  INP.1. Mỗi dòng gồm hai số  x, y  cách nhau ít nhất một dấu 

cách thể hiện toạ độ của một điểm. 

29. Một danh sách nhân sự gồm có họ tên (tiếng Việt không dấu) và ngày sinh được lưu 

trữ trong text  file  B3.INP; Dữ liệu của mỗi nhân sự được lưu trữ trên một dòng; giữa các 

thành phần họ, đệm, tên và ngày sinh có ít nhất một dấu cách. Ngày sinh được nhập vào 

dưới dạng xâu gồm 10 kí tự: 2 kí tự dành cho ngày, 2 kí tự dành cho tháng, 4 kí tự dành 

cho năm và 2 dành cho dấu phân cách; ví dụ, tệp B3.INP có thể có nội dung như sau: 

Nguyen Van Hoan      24/12/1974 

Tran Binh       12/08/1975 

Tran Thi Kim Thuong   03/02/1956 

Viết chương trình  đọc  danh sách này từ tệp B3.INP và ghi ra màn hình thành từng cột họ 

đệm, tên, ngày sinh theo thứ tự ngày tháng năm sinh tăng dần. Giả thiết số lượng nhân sự 

không quá 25. Với tệp B3.INP như trên thì kết quả trên màn hình sẽ là: 
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Tran Thi Kim  Thuong   03/02/1956 

Nguyen Van  Hoan     24/12/1974 

Tran    Binh     12/08/1975 

30. Thông tin về một nhân viên trong cơ quan bao gồm : họ và tên, nghề nghiệp, số điện 

thoại, địa chỉ nhà riêng. Viết hàm nhập từ bàn phím thông tin của 7 nhân viên và ghi vào 

file INPUT.DAT. Viết hàm tìm trong file INPUT.DAT và in ra thông tin của 1 nhân viên 

theo số điện thoại được nhập từ bàn phím. 


