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Lệnh nhập/xuất
• Lệnh xuất / hiển thị printf

– Ví dụ
#include <stdio.h>
void main()
{

printf(“Chào các bạn.\n”);
}

• Cú pháp
printf(chuỗi_điều_khiển [, danh_sách_các_tham_số]);
Chuỗi điều khiển dùng để định dạng dữ liệu cần hiển thị

• Ví dụ
printf(“a = %f\n”, a);
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Lệnh nhập/xuất
• Chuỗi điều khiển bao gồm 3 loại kí tự

– Các kí tự điều khiển
• \n sang dòng mới
• \f sang trang mới
• \b xóa kí tự bên trái
• \t dấu tab

– Các kí tự để đưa ra màn hình
– Các kí tự định dạng và khuôn in

• Các kí tự định dạng theo sau kí tự %
• Ví dụ

– %f
– %d
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Lệnh nhập/xuất
• Các kí tự định dạng thường dùng

Kí tự định 
dạng

Ý nghĩa

c In ra một kí tự kiểu char

d In ra số nguyên kiểu int

u In ra số nguyên không dấu kiểu unsigned int

ld In ra số nguyên kiểu long

lu In ra số nguyên kiểu unsigned long

f In ra số thực dạng m...m.n..n với phần thập phân có 6 
chữ số, áp dụng cho kiểu float, double

s In ra xâu kí tự

x In ra số nguyên dưới dạng cơ số 16 (hexa)

o In ra số nguyên dưới dạng cơ số 8

e, E In ra số thực dạng khoa học m...m.E[+ hoặc -]xx, áp 
dụng cho kiểu float, double

g, G Dùng %e hoặc %f tùy thuộc loại nào ngắn hơn
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Lệnh nhập/xuất
• Ví dụ

printf(“%c và %c có mã ASCII tương ứng là %d và %d\n”, ‘a’, ‘A’, ‘a’, ‘A’);
Kết quả: a và A có mã ASCII tương ứng là 97 và 65

printf(“%f”, x); /* phần thập phân được hiển thị ngầm định là 6 chữ số */
x = 4.2 kết quả: 4.200000
X = 4.2345678 kết quả: 4.234568 /*làm tròn*/

printf(“Ví dụ \nxoa\b kí\b tự\b trái\b\n”);
Kết quả:

Ví dụ
xo k t tra
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Lệnh nhập/xuất
• Khuôn in

– Qui định cách thức in ra dữ liệu và chỉ rỏ số chổ dữ liệu sẽ
chiếm, canh lề trái hay phải

– Khuôn in có dạng: %m hay %m.n
– Đối với số nguyên, mẫu ghi là %md

• m là số nguyên chỉ ra số vị trí mà số nguyên chiếm
• Ví dụ: printf(“x = %4d”, x);
• Kết quả: nếu x = 12 in ra ^^12

nếu x = 12345 in ra 12345
– Đối với số thực, mẫu ghi là %m.nf

• m là tổng số chữ viết ra, n là số chữ số phần thập phân
• Ví dụ: printf(“x = %4.2f”, x);
• Kết quả: nếu x = 1.234 in ra ^1.23
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Lệnh nhập/xuất
• In kí tự đặc biệt

– \’ In ra dấu ’
– \” In ra dấu ”
– \\ In ra dấu \

• Các lệnh xuất dữ liệu khác
– puts(chuỗi_kí_tự): hiển thị chuỗi kí tự

• Ví dụ: puts(“Chào bạn”);
– putchar(kí_tự): hiển thị một kí tự

• Ví dụ: putchar(‘a’);
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Lệnh nhập/xuất
• Lệnh nhập dữ liệu scanf
• Ví dụ

#include <stdio.h>
void main()
{

float r, dien_tich;
printf(“Nhập vào bán kính: ”);
scanf(“%f”, &r);
dien_tich = 3.14 * r * r;
printf(“Diện tích là: %f\n”, dien_tich);

getch();
}

• Cách sử dụng lệnh scanf gần giống với lệnh printf
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Lệnh nhập/xuất
• Lệnh scanf

– Cú pháp
scanf(chuỗi_điều_khiển [, danh_sách_tham_số]);

• chuỗi_điều_khiển cho phép định dạng dữ liệu nhập vào
• danh_sách_tham_số là địa chỉ các biến cần nhập dữ liệu

– Để lấy địa chỉ một biến, sử dụng toán tử &
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Lệnh nhập/xuất
• Lệnh scanf

Kí tự định dạng Ý nghĩa

c Nhập vào một kí tự kiểu char

d Nhập vào số nguyên kiểu int

u Nhập vào số nguyên không dấu kiểu unsigned int

ld Nhập vào số nguyên kiểu long

lu Nhập vào số nguyên kiểu unsigned long

f Nhập vào số thực dạng m...m.n..n với phần thập phân có 6 
chữ số, áp dụng cho kiểu float, double

s Nhập vào xâu kí tự, không chứa dấu cách (space)

x Nhập vào số nguyên dưới dạng cơ số 16 (hexa)

o Nhập vào nguyên dưới dạng cơ số 8
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Lệnh nhập/xuất
• Một số lệnh nhập dữ liệu khác

– gets(char *str): nhận chuỗi kí tự vào từ bàn phím cho dến khi
gặp “\n”

– getchar(): nhận kí tự nhập vào
• Ví dụ: ch = getchar();

– getch(): nhận kí tự nhập vào và không cho hiển thị kí tự đó trên
màn hình

– getche(): nhận kí tự nhập vào và cho hiển thị kí tự đó trên màn
hình
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Lệnh nhập/xuất
• Một số lệnh khác liên quan đến xuất/nhập

– fflush(): xóa vùng đệm bàn phím
– kbhit(): kiểm tra bộ đệm bàn phím, bộ đệm rỗng trả về giá trị 0, 

ngược lại trả về giá trị khác 0
– clrscr(): xóa màn hình
– gotoxy(int x, int y): di chuyển con trỏ màn hình đến vị trí cột x 

(180), và dòng y (125)
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Lệnh nhập/xuất
• Bài tập

– Nhập vào 3 số thực, tính tổng của chúng và in ra màn hình
– Tính diện tích tam giác khi biết chiều cao và cạnh đáy
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Tóm lại
• Lệnh xuất dữ liệu

– printf
– putchar
– puts

• Lệnh nhập dữ liệu 
– scanf
– getchar
– gets

• Một số lệnh liên quan khác


