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THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 

Bài 10. THỰC HÀNH SỬ DỤNG CHUỖI 
 

I. TÓM TẮT BÀI THỰC HÀNH 

 Thực hành sử dụng chuỗi. 

 Viết đƣợc các chƣơng trình sau: 

 Tìm chuỗi st1 trong chuỗi st2 

 Chèn chuỗi st1 vào chuỗi st2 tại vị trí k 

 Cho dòng chữ st1 chạy qua màn hình liên tục, ngừng khi nhấn ESC 

 Chuẩn hóa Họ Tên 

 Chú ý: 

 Lƣu đồ 

 Cách tiếp cận để giải bài toán trên máy tính 

II. THAO TÁC TỪNG BƯỚC 

2.1. Chương trình tìm chuỗi st1 trong chuỗi cha st2 

2.1.1. Thuật toán 

 Duyệt qua từng vị trí của chuỗi cha st2 

 So sánh kí tự đầu tiên trong chuỗi st1 với kí tự tại vị trí đang xét trên st2 

 Nếu trùng nhau thì duyệt các vị trí kế tiếp trong st1 

 Nếu duyệt hết st1, xuất vị trí tìm thấy. Qua bƣớc 7 

 Nếu không trùng nhau, qua bƣớc 7 

 Nếu hết chuỗi st2, ngừng 

 Qua vị trí tiếp theo trên st2, quay lại bƣớc 2 

2.1.2. Cài đặt 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <string.h> 

#define MAX_PATH 100 

 

//khai bao ham 

void ViTriTimThay(char*, char*); 

 

//dinh nghia ham 

void main() 

{ 

 char st1[MAX_PATH]; 
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 char st2[MAX_PATH]; 

 

 printf("Nhap chuoi st1 : "); 

 fflush(stdin); 

 gets(st1); 

 

 printf("Nhap chuoi st2 : "); 

 fflush(stdin); 

 gets(st2); 

 

 ViTriTimThay(st1, st2); 

  

 getch(); 

} 

 

void ViTriTimThay(char* st1, char* st2) 

{ 

 int length1 = strlen(st1); 

 int length2 = strlen(st2); 

 

 for (int i = 0; i < length2 - length1 + 1; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < length1; j++) 

  { 

   if (st1[j] != st2[i + j]) 

    break; 

  } 

  if (j == length1) 

   printf("\nvi tri tim thay : %d", i + 1); 

 } 

} 

2.1.3. Kết quả 
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III. BÀI TẬP LÀM TẠI LỚP 

 Tìm chuỗi st1 trong chuỗi st1 

 Chèn chuỗi st1 vào chuỗi st2 tại vị trí k 

 Chuẩn hóa tên riêng 

IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ 

 Cho chuỗi st1 chạy qua màn hình liên tục, ngừng khi nhấn phím ESC 

V. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 Phép gán trong chuỗi 

 Các hàm cơ bản trong thao tác chuỗi 

 … 
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