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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo trình này được biên soạn dựa trên chương trình chi tiết mô đun bậc trung cấp 
chuyên ngành Tin học ứng dụng Khoa Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Đây là quyển giáo trình được biên soạn lần thứ nhất cho môn học này tại khoa Công 
nghệ thông tin của nhà trường. Nhằm cung cấp kiến thức nền tảng, giúp học sinh sinh 
viên nắm vững và vận dụng các kỹ thuật phổ biến viết ứng dụng trên ngôn ngữ lập 
trình C#. 

Từ đó, sinh viên có thể tự học các kiến thức chuyên sâu hơn. Trong tài liệu này tác 
giả sử dụng phương pháp lập trình trên ngôn ngữ C# truy xuất trên môi trường Dos và 
ứng dụng windows forms. Qua đó, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức và kỹ năng thực 
hành cơ bản để vận dụng viết được các ứng dụng trong thực tiễn. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn giáo trình sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. 
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của học sinh sinh viên và các bạn 
đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng 9 năm 2020 
 Tác giả biên soạn 
 Nguyễn Gia Quang Đăng 
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Mục tiêu của mô đun: 

 Về kiến thức: 

- Trình bày được quy trình xây dựng một chương trình C# đơn giản.  
- Xác định được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C#. 
- Trình bày được cú pháp câu lệnh trong lập trình C# 
- Phát biểu được sự hoạt động của câu lệnh chương trình con. 
- Khái quát hóa được trong phương pháp lập trình hướng đối tượng 
- Phân biệt được các điều khiển trong lập trình window form. 

 Về kỹ năng: 

- Ứng dụng viết được các chương trình xử lý tính toán cơ bản trên ngôn ngữ C#; 
- Phân tích được các câu lệnh, cú pháp trong một chương trình C#; 
- Xây dựng được các lớp xử lý cho ứng dụng; 
- Sử dụng được các control cơ bản trong Visual studio để thiết kế form. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn luyện tư duy nghiên cứu và phân tích bài toán; 
- Phát huy tính tích cực sáng tạo trong các phương pháp giải; 
- Cẩn thận, chính xác trong khi viết chương trình C#. 

Nội dung của mô đun: 
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BÀI 1: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C# 

Giới thiệu: Khái niệm tổng quan về cấu trúc ngôn ngữ lập trình C# 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu trúc của một chương trình C# 
- Phát biểu lại được khái niệm cơ bản về lập trình 
- Trình bày các bước viết một chương trình bằng ngôn ngữ C# 

Nội dung chính: 

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# 

1.1.1. Khái niệm ngôn ngữ C# 

C# là một ngôn ngữ rất đơn giản, với khoảng 80 từ khoá và hơn mười kiểu dữ 
liệu dựng sẵn, nhưng C# có tính diễn đạt cao. C# hỗ trợ lập trình có cấu trúc, hướng 
đối tượng, hướng thành phần (component oriented).  

Trọng tâm của ngôn ngữ hướng đối tượng là lớp. Lớp định nghĩa kiểu dữ liệu 
mới, cho phép mở rộng ngôn ngữ theo hướng cần giải quyết. C# có những từ khoá 
dành cho việc khai báo lớp, phương thức, thuộc tính (property) mới. C# hỗ trợ 
đầy đủ khái niệm trụ cột trong lập trình hướng đối tượng: đóng gói, thừa kế, đa hình.  

Định nghĩa lớp trong C# không đòi hỏi tách rời tập tin tiêu đề với tập tin cài đặt 
như C++. Hơn thế, C# hỗ trợ kiểu sưu liệu mới, cho phép sưu liệu trực tiếp trong tập 
tin mã nguồn. Đến khi biên dịch sẽ tạo tập tin sưu liệu theo định dạng XML.  

C# hỗ trợ khái niệm giao diện, interfaces (tương tự Java). Một lớp chỉ có thể 
kế thừa duy nhất một lớp cha nhưng có thế cài đặt nhiều giao diện.  

C# có kiểu cấu trúc, struct (không giống C++). Cấu trúc là kiểu hạng nhẹ và bị 
giới hạn.Cấu trúc không thể thừa kế lớp hay được kế thừa nhưng có thể cài đặt giao 
diện.  

C# cung cấp những đặc trưng lập trình hướng thành phần như property, sự kiện 
và dẫn hướng khai báo (được gọi là attribute). Lập trình hướng component được hỗ 
trợ bởi CLR thông qua siêu dữ liệu (metadata). Siêu dữ liệu mô tả các lớp bao gồm 
các phương thức và thuộc tính, các thông tin bảo mật ….  

Assembly là một tập hợp các tập tin mà theo cách nhìn của lập trình viên là các 
thư viện liên kết động (DLL) hay tập tin thực thi (EXE). Trong .NET  một assembly 
là một đơn vị của việc tái sử dụng, xác định phiên bản, bảo mật, và phân phối. 
CLR cung cấp một số các lớp để thao tác với assembly.  
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C# cũng cho truy cập trực tiếp bộ nhớ dùng con trỏ kiểu C++, nhưng vùng mã 
đó được xem như không an toàn. CLR sẽ không thực thi việc thu dọn rác tự động 
các đối tượng được tham chiếu bởi con trỏ cho đến khi lập trình viên tự giải phóng. 

1.1.2. .NET Framework 

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng 
dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. 
Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi 
trường phần mềm (ngược lại với môi trường phần cứng) được biết đến với tên 
Common Language Runtime (CLR). Môi trường phần mềm này là một máy ảo trong 
đó cung cấp các dịch vụ như an ninh phần mềm (security), quản lý bộ nhớ (memory 
management), và các xử lý lỗi ngoại lệ (exception handling). 

.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ 
trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết 
nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... 
CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của.NET framework. 

.NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành 
phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng 
tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ 
xây dựng ứng dụng.NET và IDE (Integrated Developement Environment) được phát 
triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio. 

Bảng 1-1 Lịch sử .NET Framework 

Phiên 
bản 

Số hiệu 
phiên bản 

Ngày phát 
hành 

Visual Studio 
Được phát hành kèm 

theo 

1.0 1.0.3705.0 13/2/2002 Visual Studio.NET 
Windows XP Tablet and 
Media Center Editions 

1.1 1.1.4322.573 24/4/2003 
Visual Studio.NET 

2003 
Windows Server 2003 

2.0 2.0.50727.42 7/11/2005 Visual Studio 2005 Windows Server 2003 R2 

3.0 3.0.4506.30 6/11/2006 
 

Windows Vista, Windows 
Server 2008 
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3.5 3.5.21022.8 19/11/2007 Visual Studio 2008 
Windows 7, Windows 

Server 2008 R2 

4.0 4.0.30319.1 12/4/2010 Visual Studio 2010 

4.5 4.5.50709 15/8/2012 Visual Studio 2012 
Windows 8, Windows 

Server 2012 

4.6 20/7/2015 Visual Studio 2015 Windows 10 

4.7.2 
v1803-v1809, 

2019 
30/4/2018 

Visual Studio 2017 
15.8 

7 SP1, 8.1 Update, 10 
v1607-v1709 

4.8 v1903-v1909 18/4/2019 
Visual Studio 2019 

16.3 
7 SP1, 8.1 Update, 10 

v1607-v1809 

.NET Framework 1.0 

Đây là phiên bản đầu tiên của.NET framework, nó được phát hành vào năm 2002 
cho các hệ điều hành Windows 98, NT 4.0, 2000 và XP. Việc hỗ trợ chính thức từ 
Microsoft cho phiên bản này kết thúc vào 10/7/2007, tuy nhiên thời gian hỗ trợ mở 
rộng được kéo dài đến 14/7/2009. 

.NET Framework 1.1 

Phiên bản nâng cấp đầu tiên được phát hành vào 4/2003. Sự hỗ trợ của Microsoft 
kết thúc vào 14/10/2008, và hỗ trợ mở rộng được định đến 8/10/2013. 

Những thay đổi so với phiên bản 1.0: 

• Tích hợp hỗ trợ mobile ASP.NET (trước đây chỉ là phần mở rộng tùy chọn) 

• Thay đổi về kiến trúc an ninh - sử dụng sandbox khi thực thi các ứng dụng từ 
Internet. 

• Tích hợp hỗ trợ ODBC và cơ sở dữ liệu Oracle 

• .NET Compact Framework 

• Hỗ trợ IPv6 (Internet Protocol version 6) 

• Vài thay đổi khác trong API 
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.NET Framework 2.0 

Kể từ phiên bản này,.NET framework hỗ trợ đầy đủ nền tảng 64-bit. Ngoài ra, cũng 
có một số thay đổi trong API; hỗ trợ các kiểu "generic"; bổ sung sự hỗ trợ cho 
ASP.NET; .NET Micro Framework - một phiên bản.NET framwork có quan hệ 
với Smart Personal Objects Technology. 

.NET Framework 3.0 

Đây không phải là một phiên bản mới hoàn toàn, thực tế chỉ là một bản nâng cấp 
của.NET 2.0. Phiên bản 3.0 này còn có tên gọi khác là WinFX, nó bao gồm nhiều sự 
thay đổi nhằm hỗ trợ việc phát triển và chuyển đổi (porting) các ứng dụng trên 
Windows Vista. Tuy nhiên, không có sự xuất hiện của.NET Compact Framework 3.0 
trong lần phát hành này. 

Bốn thành phần chính trong phiên bản 3.0: 

• Windows Presentation Foundation (WPF - tên mã là Avalon): Đây là một công 
nghệ mới, và là một nỗ lực của Microsoft nhằm thay đổi phương pháp hay cách 
tiếp cận việc lập trình một ứng dụng sử dụng giao diện đồ họa trên Windows 
với sự hỗ trợ của ngôn ngữ XAML. 

• Windows Communication Foundation (WCF - tên mã là Indigo): Một nền tảng 
mới cho phép xây dựng các ứng dụng hướng dịch vụ (service-oriented). 

• Windows Workflow Foundation (WF): Một kiến trúc hỗ trợ xây dựng các ứng 
dụng workflow (luồng công việc) một cách dễ dàng hơn. WF cho phép định 
nghĩa, thực thi và quản lý các workflow từ cả cách nhìn theo hướng kĩ thuật và 
hướng thương mại. 

• Windows CardSpace (tên mã là InfoCard): một kiến trúc để quản lý định 
danh (identity management) cho các ứng dụng được phân phối. 

Ngoài ra Silverlight (hay WPF / E), một phiên bản nhánh.NET Framework hỗ trợ 
các ứng dụng trên nền web, được Microsoft tạo ra để cạnh tranh với Flash. 

Có thể minh họa.NET 3.0 bằng một công thức đơn giản: 

.NET 3.0 =.NET 2.0 + WPF + WCF + WF + WCS 

.NET Framework 3.5 

Được phát hành vào 11/2007, phiên bản này sử dụng CLR 2.0. Đây có thể được 
xem là tương đương với phiên bản .NET Framework 2.0 SP1 và .NET Framework 3.0 

SP1 cộng lại. .NET Compact Framework 3.5 được ra đời cùng với phiên bản.NET 
framework này. 
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Các thay đổi kể từ phiên bản 3.0: 

• Các tính năng mới cho ngôn ngữ C# 3.0 và VB.NET 9.0 

• Hỗ trợ Expression Tree và Lambda 

• Các phương thức mở rộng (Extension methods) 

• Các kiểu ẩn danh (Anonymous types) 

• LINQ 

• Phân trang (paging) cho ADO.NET 

• API cho nhập xuất mạng không đồng bộ (asynchronous network I/O) 

• Peer Name Resolution Protocol resolver 

• Cải thiện WCF và WF 

• Tích hợp ASP.NET AJAX 

• Namespace mới System.CodeDom 

• Microsoft ADO.NET Entity Framework 1.0 

Cũng như phiên bản 3.0, có thể minh họa sự thay đổi của.NET 3.5 bằng công thức: 

.NET 3.5 =.NET 3.0 + LINQ + ASP.NET 3.5 + REST 

.NET Framework 4.0 

Phiên bản beta đầu tiên của.NET 4 xuất hiện vào 5/2009 và phiên bản RC (Release 

Candidate) được ra mắt vào 2/2010. Bản chính thức của.NET 4 được công bố và phát 
hành cùng với Visual Studio 2010 vào 12/4/2010. 

Các tính năng mới được Microsoft bổ sung trong.NET 4: 

• Dynamic Language Runtime 

• Code Contracts 

• Managed Extensibility Framework 

• Hỗ trợ các tập tin ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped files) 

• Mô hình lập trình mới cho các ứng dụng đa luồng (multithreaded) và bất đồng 
bộ (asynchronous) 

• Cải thiện hiệu năng, các mô hình workflow. 

.NET Framework 4.5 
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Những thông tin đầu tiên của.NET 4.5 được Microsoft công bố vào 14/9/2011 
tại BUILD Windows Conference, và nó chính thức được ra mắt vào 15/8/2012. 

Kể từ phiên bản này, Microsoft bắt đầu cung cấp 2 gói cài đặt riêng biệt, gói đầy đủ 
và gói giản chức năng client profiles. 

.NET Framework 4.6 

Các tính năng mới được Microsoft bổ sung trong.NET 4.6: 

 Mở nguồn mở các gói .NET Framework, những gói Open Source .Net 
Framework: trong bộ .Net Framwork 4.6 với những gói .Net Core CLR được 
xây đựng cho Windows, Mac và Linux 

 .NET Compact Framework:  là một phiên bản thu nhỏ được dùng cho các thiết 
bị điện toán di động như Windows Mobile/Windows Phone luôn đảm bảo thiết 
bị có hiệu suất cao.  

 Hỗ Trợ Cho Code Page Encodings: 

.Net Framwork 4.6 tăng cường hỗ trợ nhiều bảng mã khác nhau thay vì chỉ có một 
bảng mã duy nhất như trước  (Unicode) và mặc định hỗ trợ cho code page encodeings. 
 Hiện .Net Framwork 4.6 hỗ trợ các bảng mã sau: 

1. ASCII (code page 20127) 

2. ISO-8859-1 (code page 28591) 

3. UTF-7 (code page 65000) 

4. UTF-8 (code page 65001) 

5. UTF-16 and UTF-16LE (code page 1200) 

6. UTF-16BE (code page 1201) 

7. UTF-32 and UTF-32LE (code page 12000) 

8. UTF-32BE (code page 12001) 

.NET Framework 4.8 

.NET Framework 4.8 được phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Đây là 
phiên bản cuối cùng của .NET Framework, tất cả các công việc trong tương lai sẽ đi 
vào nền tảng .NET Core cuối cùng sẽ trở thành .NET 5 trở đi. Bản phát hành bao 
gồm các cải tiến JIT được chuyển từ .NET Core 2.1, các cải tiến DPI cao cho các 
ứng dụng WPF, cải thiện khả năng truy cập, cập nhật hiệu suất và cải tiến bảo mật. 
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Nó hỗ trợ Windows 7 , Server 2008 R2 , Server 2012 , 8.1 , Server 2012 R2 , 10 , 
Server 2016, 2019 và cũng được vận chuyển dưới dạng đóng gói Windows. 

Bản phát hành gần đây nhất là 4.8.0 Build 3928, được phát hành vào ngày 25 
tháng 7 năm 2019 với kích thước trình cài đặt là 111 MB và ngày chữ ký số là ngày 
25 tháng 7 năm 2019. 

1.1.3. Một số công nghệ trong .NET Framework 

Hiện nay, một hệ thống thông tin thường có những dạng ứng dụng sau: Ứng dụng 
Console phục vụ xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống và giao tiếp vào ra; Ứng 
dụng Desktop phục vụ xây dựng các phần mềm ứng dụng với giao diện thân thiện; 
Ứng dụng Internet phục vụ việc xây dựng các website; Đối với mỗi dạng ứng dụng 
khác nhau, Visual Studio cung cấp các dạng Project khác nhau. Các dạng Project 
được Visual Studio cung cấp gồm có: 

• Console: xây dựng ứng dụng với giao diện dòng lệnh; 

• Windows Forms: xây dựng ứng dụng desktop (giao diện đồ họa) cho 
windows; 

• Windows Presentation Foundation: công nghệ mới xây dựng ứng dụng 
desktop (giao diện đồ họa) cho windows; 

• ASP.NET: nền tảng để phát triển các ứng dụng web chạy trong chương trình 
máy chủ IIS, bao gồm ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, ASP.NET 
Web API; 

• ADO.NET và Entity Framework: Công nghệ cho phép chương trình kết nối 
và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, V.v.); 

• Windows Communications Foundation: công nghệ cho phép phát triển ứng 
dụng mạng hướng dịch vụ (Service Oriented Application, SOA). 

1.2. Cấu trúc chương trình C# 

1.2.1. Các thành phần chính của Visual Studio 

Visual Studio là bộ công cụ tuyệt vời để phát triển các ứng dụng trên .NET 
Framework. Nó gồm các thành phần chính: 

* Solution Explorer: Cửa số này giúp quản lý project, như thêm/bớt/đổi tên 
một Class, thêm Form, thêm một Assembly… 

* Code Editor: đây là cửa sổ để viết mã lệnh, nó rất nhiều tiện ích để giúp 
cho việc viết mã lệnh cũng như quan sát mã lệnh được thuận tiện, ví dụ như 
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chức năng comment (phím tắt là Ctrl + E,C), uncomment (phím tắt là Ctrl+ 
E,U), chức năng thu gọn (Collapse) và mở rộng (Expand) một đoạn mã, chức 
năng refactor để đổi tên một biến, một phương thức… 

* Properties Windows: là cửa sổ để thiết lập các thuộc tính cho các đối 
tượng trong project, thuộc tính của project, cho các điều khiển trong ứng dụng 
Winform. 

* Debug: là công cụ để gỡ lỗi. 

* MSDN: đây là bộ tài liệu tuyệt vời, không thể có tài liệu nào nói về .NET 
Framework đầy đủ và chỉ tiết hơn MSDN. Tra cứu MSDN khi phát triển ứng 
dụng .NET là một yêu cầu bắt buộc với sinh viên. Trong Visual Studio, muốn 
mở MSDN các bạn ấn phím F1, MSDN sẽ mở ra, người dùng có thể dùng chức 
năng Search hoặc Index để tìm tài liệu về vấn đề mình cần tìm hiểu. 

1.2.2. Cấu trúc chương trình 

Một chương trình C# giao tiếp với người dùng qua dòng lệnh gọi là Console 
Application. Cấu trúc của một Console Application như sau: 

Đầu tiên là khai báo thư viện bằng từ khóa using, ví dụ trong thư viện 
(namespace) System có lớp Console. Do đó muốn sử dụng lớp Console chúng ta 
phải khai báo thư viện System bằng từ khóa using ngay ở đầu chương trình. 

Sau phần khai báo thư viện đến phần khai báo các lớp, trong lớp gồm có 
thuộc tính, phương thức… và đặc biệt phải có và chỉ có duy nhất một phương 
thức Main. Chương trình sẽ thực thi từ phương thức Main. Nếu không có 
phương thức Main thì khi biên dịch trình biên dịch sẽ báo lỗi. Phương thức 
Main có thể có đối số hoặc không có đối số nhưng bắt buộc phải có từ khóa 
static đặt trước, không nhất thiết phải có từ khóa public đặt trước phương thức 
Main. 
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Hình 1-1 Giao diện chương trình Console App 

Một chương trình C# gồm các phần sau: 

 Khai báo Namespace 

 Một class 

 Phương thức của lớp 

 Thuộc tính của lớp 

 Một phương thức Main 

 Lệnh và biểu thức 

 Comment 

1.3. Một số khái niệm cơ bản 

C# là ngôn ngữ đơn giản 

Như ta đã biết thì ngôn ngữ C# dựng trên nền tảng C++ và Java nên ngôn ngữ C# 
khá đơn giản. Nếu chúng ta thân thiện với C và C++ hoậc thậm chí là Java, chúng ta 
sẽ thấy C# khá giống về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng 
khác được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C và C++, nhưng nó đã được cải tiến để làm 
cho ngôn ngữ đơn giản hơn. Một vài trong các sự cải tiến là loại bỏ các dư thừa, hay 
là thêm vào những cú pháp thay đổi. 

C# là ngôn ngữ hiện đại 
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Một vài khái niệm khá mới mẻ khá mơ hồ với các bạn vừa mới học lập trình, như 
xử lý ngoại lệ, những kiểu dữ liệu mở rộng, bảo mật mã nguồn..v..v... Đây là những 
đặc tính được cho là của một ngôn ngữ hiện đại cần có. Và C# chứa tất cả các đặt 
tính ta vừa nêu trên. Các bạn sẽ dần tìm hiểu được các đặt tính trên qua các bài học 
trong series này. 

C# là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng 

Lập trình hướng đối tượng(tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: 
OOP) là một phương pháp lập trình có 4 tính chất. Đó là tính trừu tượng 
(abstraction), tính đóng gói (encapsulation), tính đa hình (polymorphism) và tính kế 
thừa (inheritance). C# hỗ trợ cho chúng ta tất cả những đặc tính trên. Và để hiểu rõ 
hơn thì chúng ta sẽ có một chương trình bày về phần này. 

C# là một ngôn ngữ ít từ khóa 

C được sử dụng để mô tả thôn# là ngôn ngữ sử dụng giới hạn những từ khóa 
(gồm khoảng 80 từ khóa và mười mấy kiểu dữ liệu xây dựng sẵn). Nếu bạn nghĩ 
rằng ngôn ngữ có càng nhiều từ khóa thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Điều này không 
phải sự thật, lấy ví dụ ngôn ngữ C# làm điển hình nhé. Nếu bạn học sâu về C# bạn 
sẽ thấy rằng ngôn ngữ này có thể được sử dụng để làm bất cứ nhiệm vụ nào. 

Ngoài những đặc điểm trên thì còn một số ưu điểm nổi bật của C#: 

• C# có cấu trúc khá gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống, nên cũng 
khá dể dàng tiếp cận và học nhanh với C#. 

• C# có thể biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau. 

• C# được xây dựng trên nền tảng của C++ và Java nên nó được thừa hưởng 
những ưu điểm của ngôn ngữ đó. 

• C# là một phần của .NET Framework nên được sự chống lưng khá lớn đến từ 
bộ phận này. 

• C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ. 

1.4. Tạo ứng dụng bằng C# 

Để viết chương trình C# trên nền Console Application ta cần tạo một project 
Console Application như sau: 

 File > New.. > Project.. Hoặc ta có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+N. 

 Tìm đến project của C# Console App(.NET Framework), chọn Next và 
Create. 
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Hình 1-2 Hình tạo project Console 

Như bạn thấy thì có 2 phiên bản Console App và Console App (.Net 
Framework). Bạn có thể chọn cái nào cũng được. Nhưng trong chuỗi bài về C# 
mình sẽ chọn .Net Framework 

Sau khi tạo xong project Cosole Application thì ta nhận đoạn mã sau: 

 

Hình 1-3 Giao diện code Console vừa tạo 

Nhấn nút Start trong visual studio hoặc F5 trên bàn phím để chạy chương 
trình. Kết quả sẽ như bên dưới: 
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Hình 1-4 Kết quả chạy đầu tiền 

Ứng dụng Console 

Màn hình DOS màu đen in chữ “Hello C#” trong ảnh trên được gọi là ứng dụng 
console, ứng dụng này giao tiếp với ngườidùng thông quan bàn phím và không có 
giao diện người dùng (UI), giống như các ứngdụng thường thấy trong Windows. 

Trong các chương xây dựng các ứng dụng nâng cao trên Windows hay Web thì 
ta mới dùng các các giao diện đồ họa. Còn để tìm hiểu về ngôn ngữ C# thuần tuý thì 
cách tốt nhất là ta viết các ứng dụng console. 

Trong ứng dụng đơn giản trên ta đã dùng  phương thức WriteLine() của lớp 
Console. 

Phương thức này sẽ xuất ra màn hình dòng lệnh hay màn hình DOS chuỗi tham 
số đưa vào, cụ thể là chuỗi “Hello C#”. 

Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng thành phần của chương trình trên. 

 Using 

Cú pháp:  

 using <tên thư viện> 

Ý nghĩa: 

 Dùng để chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện được sử dụng trong 
chương trình. Các bạn hoàn toàn có thể không sử dụng thư viên nào trong chương 
trình của mình.  
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Namespace 

Cú pháp: 

 namespace <tên namespace> 

 { 

 // Các thành phần bên trong namespace bao gồm các lớp, enum, 

delegate hoặc các 

  // namespace con 

 } 

Như chúng ta đã biết .NET cung cấp một thư viện các lớp đồ sộ và thư viện này 
có tên là FCL (Framework Class Library). Trong đó Console chỉ là một lớp nhỏ 
trong hàng ngàn lớp trong thư viện. Mỗi lớp có một tên riêng, vì vậy FCL có hàng 
ngàn tên như ArrayList, Dictionary, FileSelector,… 

Điều này làm nảy sinh vấn đề, người lập trình không thể nào nhớ hết được tên 
của các lớp trong .NET Framework. Tệ hơn nữa là sau này có thể ta tạo lại một lớp 
trùng với lớp đã có chẳng hạn. Ví dụ trong quá trình phát triển một ứng dụng ta cần 
xây dựng một lớp từ điển và lấy tên là Dictionary, và điều này dẫn đến sự tranh 
chấp khi biên dịch vì C# chỉ cho phép một tên duy nhất. 

Chắc chắn rằng khi đó chúng ta phải đổi tên của lớp từ điển mà ta vừa tạo thành 
một cái tên khác chẳng hạn như myDictionary. Khi đó sẽ làm cho việc phát triển 
các ứng dụng trở nên phức tạp, cồng kềnh. Đến một sự phát triển nhất định nào đó 
thì chính là cơn ác mộng cho nhà phát triển. 

Giải pháp để giải quyết vấn đề này là việc tạo ra một namespace, namsespace sẽ 
hạn chế phạm vi của một tên, làm cho tên này chỉ có ý nghĩa trong vùng đã định 
nghĩa. 

Ý nghĩa: 

 Báo cho trình biên dịch biết rằng các thành phần bên trong khối { } ngay bên 
dưới tên namespace thuộc vào chính namespace đó. 

 Hạn chế phạm vi của một tên, làm cho tên này chỉ có ý nghĩa trong vùng đã 
định nghĩa. 

Ví dụ về namespace: 

 namespace Parent 
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 { 

  public class Action { } 

  namespace Child { } 

 } 

Với khai báo trên thì ta thấy các thành phần trong namespace Child sẽ thuộc 
namespace Parent. 

Class 

Cú pháp: 

 class <Tên lớp> { } 

Ý nghĩa: báo cho trình biên dịch biết rằng những thành phần trong khối { } ngay 
sau tên lớp thuộc vào chính lớp đó. Chi tiết về lớp sẽ được trình bày sau. 

Ví dụ về lớp: 

 class Program { 

           static void Main(string[] args) { } 

 } 

Dễ thấy phương thức Main này khối { } của lớp Program nên phương thức này 
thuộc lớp Program. 

Hàm (Phương thức) Main 

Đây là hàm được tạo sẵn khi tạo project với cấu trúc như sau: 

 static void Main(string[] args) { } 

Hàm chính của toàn chương trình. Mỗi khi trình biên dịch dịch chương trình ra sẽ 
đi vào hàm Main đầu tiên để bắt đầu vòng đời của chương trình. Từ thời điểm này 
chúng ta sẽ viết code (mã chương trình) bên trong khối { } của hàm Main. 

Comment – Chú thích 

Khi viết code nhu cầu chú thích ý nghĩa đoạn code cũng rất thiết thực. 

 Đôi khi bạn không nhớ đoạn code mình viết ra dùng để làm gì. Thì chú thích lại 
ý nghĩa của nó cũng rất cần thiết. 

 Hay bạn có thể đóng đoạn code không dùng tới mà không cần xóa nó đi. Khi 
nào cần sử dụng thì lại mở nó ra sài lại. 
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Một chương trình được viết tốt thì cần phải có chú thích các đoạn mã được 
viết. Các đoạn chú thích này sẽ không được biên dịch và cũng không tham gia 

vào chương trình. 
Mục đích chính là làm cho đoạn mã nguồn rõ ràng và dễ hiểu. 

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về comment nhé! 

Có 3 cách để comment code trong Visual Studio: 

Sử dụng ký tự // 

Bất kỳ đoạn code hay chữ nào phía sau ký tự // cũng sẽ không được biên dịch. 

Sử dụng ký tự /**/ 

Vậy nếu vẫn muốn comment nhưng comment giữa đoạn code. Hay các dòng 
comment khác sẽ liên tiếp nhau dễ đọc hơn. Thì chúng ta cùng tìm hiểu ký tự 
comment tiếp theo /**/. 

Bất kỳ đoạn code hay chữ nào nằm trong khối /**/ đều tính là comment. Mỗi khi 
xuống dòng thì vẫn là comment. 

Sử dụng ký tự /// 

Thêm 1 cách comment code để tiện sử dụng nữa là ký tự ///. Bạn gõ ký tự này ở 
phía trên namespace, class, method thì Visual Studio sẽ tự động sinh ra cho bạn 1 
đoạn comment như sau: 

 

Hình 1-5 Cách ghi chú thích trong Code C# 
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Dấu chấm phẩy (;) 

Có một điểm cần lưu ý khi viết code. Mỗi khi kết thúc một dòng lệnh. Chúng 

ta sẽ viết thêm 1 dấu ; ngay phía sau đoạn code đó để báo hiệu chúng ta đã kết 
thúc dòng lệnh hiện tại. 

Bạn hoàn toàn có thể viết tiếp dòng lệnh tiếp theo ngay trên cùng 1 hàng với 
dòng lệnh cũ. Nhưng khuyến cáo không nên để code rõ ràng. 

Chú ý: 

 Mỗi dòng code là 1 hàng. 

 Các đoạn code con thì để trong khối lệnh { }. 

 C# là phân biệt kiểu chữ (case sensitive). 

 Tất cả lệnh và biểu thức phải kết thúc với một dấu chấm phảy (;). 

 Sự thực thi chương trình bắt đầu tại phương thức Main. 

 Không giống Java, tên file chương trình có thể khác tên lớp. 

1.5. Bài tập áp dụng 

1. Nền tảng .NET Framework là gì? 

2. Các công nghệ cốt lõi sử dụng trong .NET Framework là gì? 

3. Liệt kê ra các thành phần của .NET Framework 

4. .NET Framework có hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ không? 

5. Có thể dùng ngôn ngữ C# viết các chương trình chạy trên các thiết bị di động? 

6. Trong một ứng dụng có thể có bao nhiêu phương thức Main? 

7. Chương trình C# sẽ bắt đầu thực thi từ đâu? 
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BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN TRONG NGÔN NGỮ C# 

Giới thiệu: Giới thiệu về các phép toán, cũng như các phương thức nhập xuất sử dụng 
trong ngôn ngữ C#. 

Mục tiêu: 

- Phát biểu nhận diện được các từ khóa trong ngôn ngữ C# 
- Trình bày được các phép toán ứng dụng 
- Vận dụng được các hàm nhập/ xuất trong C# 

Nội dung chính: 

2.1. Các thành phần cơ bản 

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối 
tượng, một chương trình bao gồm nhiều đối tượng khác nhau có tác động qua lại lẫn 
nhau bởi những hành vi của chúng, cái được gọi là method. Những đối tượng cùng loại 
chất thì được cho là cùng kiểu hay cùng một class. 

Hãy xét một class Hình chữ nhật với hai thuộc tính là chiều dài và chiều rộng. Về 
mặt thiết kế, ta cần phải gán giá trị cho chiều dài, chiều rộng và có các xử lý tính chu 
vi, diện tích và hiển thị các thông số trên. 

Sau đây là một thể hiện đầy đủ của class Rectangle bằng cú pháp C# cơ bản: 

using System; 

namespace RectangleApplication 

{ 

   class Rectangle  

   { 

      // Khai báo biến 

      double length; 

      double width; 

      public void Acceptdetails() 

      { 

         length = 4.5;     
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         width = 3.5; 

      } 

      public double GetArea() 

      { 

         return length * width;  

      } 

      public double GetCircuit() 

      { 

         return (length + width)*2;  

      } 

      public void Display() 

      { 

         Console.WriteLine("Length: {0}", length); 

         Console.WriteLine("Width: {0}", width); 

         Console.WriteLine("Area: {0}", GetArea()); 

         Console.WriteLine("Circuit: {0}", GetCircuit()); 

      } 

   }  

   class ExecuteRectangle  

   { 

      static void Main(string[] args)  

      { 

         Rectangle r = new Rectangle(); 

         r.Acceptdetails(); 

         r.Display(); 

         Console.ReadLine();  
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      } 

   } 

} 

Sau khi biên dịch và thực thi ta nhận được kết quả như sau: 

Length: 4.5 

Width: 3.5 

Area: 15.75 

Circuit: 16 

Phân tích đoạn code trên: 

• Biến: Biến là thuộc tính hoặc dữ liệu của lớp, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Ở 
chương trình trên, class Rectangle có hai biến là length và width. 

• Hàm: hàm là một nhóm các câu lệnh đảm nhiệm một chức năng riêng biệt. Hàm 
của một class được khai báo bên trong class. Trong ví dụ class Rectangle chứa 4 
hàm: AccesptDetails, GetArea, GetCircuit và Display. 

• Khởi tạo một class: class ExcuteRectangle trong ví dụ trên bao gồm phương 
thức Main() và khởi tạo đối tượng Rectangle bên trong phương thức. 

• Định danh: một định danh là tên dùng để xác định một class, biến, hàm hay bất 
kỳ một item do người dùng định nghĩa. Quy tắc cơ bản để đặt tên class trong C# được 
qui định như sau: 

o Tên phải bắt đầu bằng một chữ cái, theo sau có thể là chuỗi chữ cái, con số 
hoặc dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên không được là con số. 

o Tên không được chứa bất kỳ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt như ? – + ! @ # 
$ % ^ & * ( ) [ ] { } . ; : “ ‘ / và \. 

o Tên không được trùng từ khóa của C#. 

• Từ khóa: là những từ dành riêng được định nghĩa từ trước bởi người biên soạn 
ra ngôn ngữ C#. Những từ khóa đó không thể sử dụng như một định danh. Tuy nhiên, 
nếu bạn muốn sử dụng từ khóa đó như định danh, bạn có thể thêm tiền tố @ vào trước 
từ khóa. Trong C#, một số định danh có ý nghĩa đặt biệt trong phạm vi code, chẳng 
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hạn như get và set được gọi là từ khóa theo ngữ cảnh. Dưới đây là danh sách từ khóa 
dành riêng và từ khóa ngữ cảnh trong C#: 

Bảng 2-1 Bảng danh sách từ khóa C# 

Reserved Keywords 

abstract as base bool break byte case 

catch char checked class const continue decimal 

default delegate do double else enum event 

explicit extern false finally fixed float for 

foreach goto if implicit in 
in (generic 
modifier) 

int 

interface internal is lock long namespace new 

null object operator out 
out (generic 
modifier) 

override params 

private protected public readonly ref return sbyte 

sealed short sizeof stackalloc static string struct 

switch this throw true try typeof uint 

ulong unchecked unsafe ushort using virtual void 

volatile while 

Contextual Keywords 

add alias ascending descending dynamic from get 

global group into join let orderby partial 
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(type) 

partial 
(method) 

remove select set 
   

2.2. Nhập/ xuất trong C# 

Trong C# có 5 lệnh dùng để nhập xuất đó là: 

Console.Write(); 

Console.WriteLine(); 

Console.Read(); 

Console.ReadLine(); 

Console.ReadKey(); 

 Console.Write(); 

Cú pháp:  

  Console.Write(<giá trị cần in ra màn hình>); 

Ý nghĩa: In giá trị ra màn hình console. Giá trị này có thể là 1 ký tự, 1 chuỗi, 
một giá trị có thể chuyển về kiểu chuỗi. 

Ví dụ 1: 

Các bạn tạo mới một Project Console Application 

 static void Main(string[] args) 

   { 

      // In ra màn hình dòng chữ Khoa Cong nghe thong tin Hotec 

      Console.Write("Khoa Cong nghe thong tin Hotec"); 

      // In ra màn hình số 10 

      Console.Write(10); 

      // In ra màn hình số 10.9 (f biểu thị cho kiểu dữ liệu float) 

      Console.Write(10.9f); 

      // In ra màn hình chữ true của kiểu dữ liệu bool 

      Console.Write(true); 
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   } 

Thực hiện chạy chương trình thì ta thấy màn hình console vừa hiện lên đã tắt. 
Vậy làm sao để xem được kết quả? 

Để giải quyết vấn đề này chúng ta có nhiều cách: 

• Sử dụng sự trợ giúp của công cụ hỗ trợ lập trình (cụ thể ở đây là Visual 
Studio): 

• Ta thực hiện chạy chương trình bằng cách vào Debug > Run Without 
Debugging. 

• Phím tắt Ctrl + F5.  

Sử dụng mẹo nhỏ để giải quyết: 

• Ý tưởng: ta sẽ dùng một lệnh nào đó là cho chương trình phải dừng lại đợi 
mình nhấn một phím bất kỳ mới kết thúc như vậy trước khi chúng ta nhấn một phím 
bất kỳ thì chúng ta có thể quan sát được kết quả trên màn hình console. 

• Lệnh để thực hiện điều này: 

 Console.Read(); 

 Console.ReadLine(); 

 Console.ReadKey(); 

Chúng ta chỉ cần thêm 1 trong 3 lệnh trên vào cuối chương trình là xong.  

Có vẻ như kết quả in ra không như chúng ta mong muốn thì phải. Vấn đề đặt ra 
bây giờ là “chúng ta muốn in mỗi giá trị trên một dòng thì phải làm sao?” Để 
trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng qua phần tiếp theo  

 Console.WriteLine(); 

Cú pháp: 

 Console.WriteLine(<giá trị cần in ra màn hình>); 

Ý nghĩa: 

Lệnh này cũng tượng tự như Console.Write() 

Nhưng sẽ khác khi in giá trị ra màn hình xong nó sẽ tự động đưa con trỏ xuống 
dòng. Điều này giúp ta có thể giải quyết được vấn đề đã đặt ra ở phần trên. 

Ngoài ra, để xuống dòng ta còn có nhiều cách khác như: 



Bài 2: Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ C# 
 

  

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 26 

 

• Sử dụng ký tự đặc biệt: chúng ta sử dụng ký tự “\n” trong chuỗi in ra màn hình 
thì trình biên dịch sẽ tự động đổi nó thành ký tự xuống dòng. 

o Như vậy thay vì dùng Console.WriteLine(“Khoa Cong nghe thong tin”)  ta 
có thể dùng Console.Write (“Khoa Cong nghe thong tin \n”) 

o Các ký tự đặc biệt sẽ được giới thiệu trong phần sau của bài học. 

• Sử dụng lệnh xuống dòng: ta sử dụng thêm 1 lệnh xuống dòng là 

Environment.NewLine 

Như vậy thay vì dùng 2 cách trên ta sẽ viết 

Console.Write(Environment.NewLine); 

Cách này khá dài dòng so với 2 cách trên và cũng rất ít người sử dụng. Hầu hết 
khi xuống dòng ta sử dụng Console.WriteLine()  hoặc “\n” 

Ví dụ 2: Sử dụng câu lệnh Write và WriteLine xuất lệnh 

 static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.Write("Khoa Cong nghe thong tin \n"); // Sử dụng ký tự đặc biệt để 
xuống dòng 

            Console.WriteLine(5); // Sử dụng lệnh in ra màn hình có xuống dòng 

            Console.Write(6.5f); // In ra giá trị nhưng không xuống dòng 

            Console.Write(Environment.NewLine); // sử dụng lệnh xuống dòng 

            Console.Write(true); 

            Console.ReadLine(); 

  } 

Kết quả khi chạy chương trình là: 

 

Hình 2-1 Kết quả ví dụ dùng lệnh Console.WriteLine 
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Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua 2 lệnh xuất dữ liệu ra màn hình rồi. Điểm khác 
biệt cơ bản giữa 2 lệnh là: 

• Console.Write(<giá trị cần in ra màn hình>): in giá trị ra màn hình nhưng 
không đưa con trỏ xuống dòng. 

• Console.WriteLine(<giá trị cần in ra màn hình>): in giá trị ra màn hình và đưa 
con trỏ xuống dòng. 

Lưu ý: Giá trị in ra màn hình có thể được cộng dồn và có thể in ra giá trị của 
biến. 

 Cộng dồn chuỗi in ra màn hình 

Thay vì chúng ta viết: 

int a = 5; // khai báo biến kiểu nguyên có tên là a và khởi tạo giá trị là 5. 

Console.Write("a = "); // In ra màn hình giá trị "a = ". 

Console.Write(a); // In ra giá trị của a là 5 

Thì ta có thể viết gọn lại là Console.Write("a =  “ + a); vẫn in ra màn hình a = 5. 

Như vậy để cho chương trình ngắn gọn, trực quan ta có thể cộng trực tiếp như 
vậy thay vì viết ra nhiều dòng Console.Write(). 

 In ra giá trị của biến 

Cộng dồn là một cách in ra giá trị của biến. 

Ngoài ra ta cũng có thể chỉ định vị trí in ra giá trị của biến trong chuỗi bằng cú 
pháp {<số đếm>}. 

Ví dụ 3: 

int a = 5; // khai báo biến kiểu nguyên có tên là a và khởi tạo giá trị là 5. 

Console.Write("a = {0}", a); // In ra màn hình giá trị "a = 5". 

Cú pháp chung: 

Console.Write("{0} {1} {2} {...}", <giá trị 0>, <giá trị 1>, <giá trị 2>, <giá trị 
n>); 

Trong đó: 

• <giá trị 0> sẽ được điền tương ứng vào vị trí số 0 tương tự như vậy cho các giá 
trị còn lại. 
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Với 2 cách trên ta đã có thể thao tác biến hóa làm cho code trở nên gọn gàng, 
trực quan hơn rồi.  

 Console.Read(); 

Cú pháp: 

  Console.Read(); 

Ý nghĩa: 

Đọc 1 ký tự từ bàn phím và trả về kiểu số nguyên là mã ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange - Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ, 
là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng 
Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác) của ký tự đó. 

Chú ý: lệnh này không đọc được các phím chức năng như Ctrl, Shift, Alt, Caps 
Lock, Tab, . . . 

Ví dụ 4: 

Để biết chắc rằng máy tính có đọc được ký tự mình vừa nhấn hay không thì 
chúng ta sẽ thử viết chương trình đọc 1 ký tự và in ký tự đó ra màn hình như sau: 

static void Main(string[] args) 

{ 

     Console.WriteLine(Console.Read()); // đọc 1 ký tự từ bàn phím bằng lệnh 
Console.Read() sau đó in ra ký tự vừa đọc được. 

     Console.ReadKey(); // lệnh này dùng với mục đích dừng màn hình để xem kết 
quả. 

} 

Kết quả khi chạy chương trình khi gõ chữ a sẽ xuất hiện số 97  

Như đã giải thích lệnh Console.Read() dùng để đọc 1 ký tự và trả về 1 số nguyên 
là mã ASCII của ký tự đó nên khi ta nhập a thì màn hình sẽ in ra số 97 (là mã 
ASCII của ký tự a).  

 Console.ReadLine(); 

Cú pháp: 

 Console.ReadLine(); 
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Ý nghĩa: Đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến khi gặp ký tự xuống dòng thì dừng 
(Nói cách khác là đọc cho đến khi mình nhấn enter thì dừng) và giá trị đọc được 
luôn là một chuỗi. 

Ví dụ 5: 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine(Console.ReadLine()); // đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến 
khi gặp ký tự xuống dòng thì dừng. Sau đó in giá trị đã nhập ra màn hình. 

    Console.ReadKey(); // lệnh này dùng với mục đích dừng màn hình để xem kết 
quả. 

} 

• Màn hình có 2 chữ “Khoa Cong nghe thong tin” là vì chữ đầu tiên do người 
dùng nhập từ bàn phím chữ thứ 2 là máy tính in ra bằng lệnh Console.WriteLine() 

 Console.ReadKey(); 

Cú pháp: 

 Console.ReadKey(<tham số kiểu bool>) 

Ý nghĩa: 

• Lệnh này cũng dùng để đọc một ký tự từ bàn phím nhưng trả về 
kiểu ConsoleKeyInfo (là một kiểu dữ liệu có cấu trúc được định nghĩa sẵn để chứa 
những ký tự của bàn phím bao gồm các phím chức năng). 

• Tham số kiểu bool bao gồm 2 giá trị: true hoặc false. Nếu truyền vào true thì 
phím được ấn sẽ không hiển thị lên màn hình console mà được đọc ngầm ngược lại 
thì phím được ấn sẽ hiển thị lên màn hình console. Nếu không truyền tham số vào 
thì mặc định sẽ là false. 

Ứng dụng của lệnh này rất mạnh nhưng trong phạm vi bài học hôm nay chúng ta 
chỉ tìm hiểu cú pháp và ý nghĩa cơ bản. Vì thế phần ví dụ chỉ trình bày minh hoạ 
cho việc truyền tham số cho các bạn hiểu trước. 

static void Main(string[] args) 

{ 

       Console.WriteLine("Khoa Cong nghe thong tin"); 
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       Console.ReadKey(); // không truyền tham số vào thì mặc định là false. 

       Console.ReadKey(false); // hiển thị phím ấn lên màn hình. 

       Console.ReadKey(true); // Không hiển thị phím ấn lên màn hình. 

} 

Các bạn chạy chương trình bằng cách ấn Ctrl + F5. Xem kết quả khi chạy. 

Khi chạy chương trình ta thử ấn 3 ký tự bất kỳ, ở đây mình ấn 3 lần phím ‘C’ 
nhưng trên màn hình chỉ có 2 chữ C được hiển thị. 

 Ví dụ chương trình nhập xuất cơ bản trong C# 

Để hiểu kỹ hơn về các lệnh nhập xuất, chúng ta cùng xem thử ví dụ sau: 

static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Khoa Cong nghe thong tin Hotec"); // In chữ "K team" sau 
đó xuống dòng. 

            Console.Write(" Moi ban nhap ten cua minh: "); // In không xuống dòng. 

            Console.WriteLine("Ten cua ban la: " + Console.ReadLine()); // Quy tắc chung 
trong thực hiện lệnh là lệnh bên trong thực hiện trước rồi đến lệnh bên ngoài chứa nó. 
Do đó chạy đến đây chương trình sẽ thực hiện lệnh Console.ReadLine() sau đó thực 
hiện cộng chuỗi và cuối cùng in chuỗi ra màn hình. 

            Console.Write(" Moi ban nhap ngay sinh: "); 

            Console.WriteLine(" Ngay sinh: " + Console.ReadLine());// Xuống dòng 

            Console.Write(" Moi ban nhap noi sinh: "); 

            Console.WriteLine(" Noi sinh: " + Console.ReadLine());// Xuống dòng 

            Console.ReadKey(); 

  } 

Kết quả khi chạy chương trình trên là: 
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Hình 2-2 Kết quả các lệnh nhập xuất 

 Bài tập củng cố 

1. Viết chương trình cho phép người dùng nhập tên của mình và hiển thị câu: 
Truong Cao dang TPHCM xin chào <Tên vừa nhập>. 

2. Viết chương trình nhập vào các thông tin: 

• Tên 

• Tuổi 

• Địa chỉ 

Xuất ra màn hình theo định dạng: Bạn tên <Tên>, <Tuổi> tuổi, ở <Địa chỉ> 

2.3. Các kiểu dữ liệu 

• Khái niệm 

o Trong các ngôn ngữ lập trình cấp cao luôn có các qui định về định nghĩa dữ 
liệu trong lập trình 

o Kiểu là khái niệm ám chỉ việc định nghĩa hình thái, cấu trúc và giá trị của dữ 
liệu, bao gồm cách biểu diễn và xử lý của dữ liệu 

o Kiểu dữ liệu trong .NET được mô tả chi tiết trong một cấu trúc gọi là 
Common Type System (CTS) 

• Kiểu dữ liệu trong .NET được chia thành nhiều loại: 

o Kiểu giá trị (Value Types) 

o Kiểu tham chiếu (Reference Types) 

o Kiểu do người dùng định nghĩa (User-defined Types) 

o Kiểu liệt kê (Enumerations) 
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• Mỗi kiểu dữ liệu trong .NET là một đối tượng, nghĩa là nó có các thuộc tính và 
phương thức riêng. Một trong những phương thức thường dùng nhất là Parse 
và ToString 

• Cách tạo và sử dụng các kiểu dữ liệu 

o Các kiểu giá trị (Value Types) 

o Các kiểu tham chiếu (Reference Types) 

Các kiểu giá trị (Value Types) 

• Bao gồm các kiểu dữ liệu số học ngày giờ, kiểu luận lý, kiểu do người dùng định 
nghĩa và kiểu liệt kê 

• Các biến có kiểu giá trị là những biến chứa trực tiếp dữ liệu của chúng thay vì 
chứa một tham chiếu tới dữ liệu được lưu trữ tại một nơi nào đó trong bộ nhớ 
(memory) 

• Các instance của kiểu giá trị được lưu trữ trong một vùng nhớ được gọi là stack, 
ở đó tại thời điểm vận hành (runtime) có thể tạo (create), đọc (read), cập nhật (update), 
và loại bỏ (remove) chúng một cách nhanh chóng 

Các kiểu giá trị tổng quát: 

• Các kiểu giá trị được xây dựng sẵn (Built-in types) 

• Các kiểu do người dùng định nghĩa (User-defined types) 

• Các kiểu liệt kê (Enumerations) 

Kiểu giá trị được xây dựng sẵn (Built-in types) 

• Là các kiểu cơ sở do NET Framework cung cấp, các kiểu dữ liệu khác đều được 
xây dựng dựa trên các kiểu dữ liệu cơ sở này 

• Tất cả các kiểu dạng số (numeric types) được xây dựng sẵn đều thuộc loại kiểu 
giá trị 

• Việc sử dụng alias hoàn toàn tương đương với cách sử dụng tên kiểu theo cách 
đầy đủ, tuy nhiên hầu hết các lập trình viên sử dụng alias để chúng ngắn gọn hơn. 

• Khi gán các biến kiểu giá trị với nhau, dữ liệu được sao chép từ biến này tới biến 
kia và được lưu trữ tại hai vị trí khác nhau trên stack 

• Các kiểu giá trị thường được dùng để trình bày các giá trị đơn giản 

• Bảng sau liệt kê các kiểu số thường dùng nhất: 
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Bảng 2-2 Các kiểu dữ liệu trong C# 

 

Kiểu do người dùng định nghĩa (User-defined Types) 

• Kiểu do người dùng định nghĩa còn được gọi là các struct. Giống như các kiểu 
giá trị khác, các instance của các kiểu do người dùng định nghĩa được lưu trữ trên 
stack và chứa trực tiếp dữ liệu của chúng 

• struct là một kiểu cấu trúc hỗn hợp của nhiều kiểu khác nhằm mục đích dễ dàng 
làm việc với dạng dữ liệu quan hệ 

• struct có cấu trúc tương tự như class, tuy nhiên struct có kiểu giá trị còn class có 
kiểu tham chiếu 

//Khởi tạo 

struct Nhan_Vien 
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{ 

  public string Ma_so; 

  public string Ho_ten; 

  public date Ngay_sinh; 

  public double He so luong; 

} 

//Khai báo biến nhân viên và gán các giá trị 

Nhan_Vien nv; 

nv.Ma_so = "MS01" 

nv.Ho_ten = "Võ Nhật Nam" 

nv.Ngay_sinh = DateTime.Parse("10/10/1989") 

nv.He_so_luong = 2.0 

Kiểu liệt kê (Enumerations) 

• Kiểu liệt kê là các ký hiệu có cùng một họ (có liên quan với nhau) có các giá trị 
cố định. 

• Kiểu liệt kê được dùng để cung cấp một danh sách chọn lựa cho lập trình viên sử 
dụng 

• Lưu ý: khi khai báo kiểu liệt kê chỉ có thể sử dụng các kiểu số nguyên như byte, 
sbyte, short, ushort, int, uint, long hoặc ulong 

enum Titles : int { Mr, Ms, Mrs, Dr }; 

Nếu chúng tao tạo một instance của kiểu Titles, Visual Studio sẽ hiển thị một danh 
sách các giá trị có sẵn để gán giá trị cho biến. 

Titles t=Titles.Dr; 

Console.WriteLine(“{0}.”,t);//Hiển thị là “Dr.” 

Hằng số 

• Là một biến những giá trị không thay đổi trong suốt chương trình. 
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• Bắt buộc phải khởi tạo giá trị khi khai báo. 

Việc gán một tên cho giá trị hằng được xem là một biểu tượng hằng. 

Xét lại câu lệnh: x = 10; thì x được xem là biểu tượng hằng. 

Cú pháp để tạo một biểu tượng hằng: 

const <kiểu dữ liệu> <tên biến> = <giá trị hằng>; 

Có thể thấy cú pháp này khá giống với cú pháp khai báo nhưng có 2 điểm cần lưu ý: 

• Phải có từ khóa const phía trước khai báo. 

• Phải khởi tạo giá trị ngay tại khai báo. 

2.4. Cách khai báo 

Các kiểu giá trị có một khởi tạo (constructor) ngầm định, do vậy chúng ta không 
cần phải bao gồm trong phần khai báo từ khóa New như khi khai báo với class 

bool b = false; 

Trong C# mỗi câu lệnh được kết thúc bởi dấu ";" 

.NET cung cấp một kiểu mới đó là kiểu Nullable cho phép kiểm tra liệu một biến đã 
được gán giá trị hay chưa 

Nullable<bool> b = null; 

// C# cho phép sử dụng ký hiệu thể hiện nhanh như sau 

bool? b = null; 

Một biến có kiểu nullable cho phép sử dụng các thành viên HasValue và Value. 
Chúng ta có thể sử dụng HasValue để kiểm tra liệu có hay không một giá trị đã được 
thiết lập 

if (b.HasValue) 

  Console.WriteLine("b is {0}.", b.Value); 

else 

  Console WriteLine("b is not set "); 
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 Các kiểu tham chiếu (Reference Types) 

• Các kiểu tham chiếu lưu trữ địa chỉ dữ liệu của chúng c , cũng được hiểu như là 
một con trỏ (pointer), trên stack. 

• Dữ liệu thực sự mà các tham chiếu địa chỉ tham chiếu tới được lưu trữ trong một 
vùng bộ nhớ được gọi là heap 

• Hầu hết các kiểu trong .NET Framework là kiểu tham chiếu. Các kiểu tham chiếu 
cung cấp rất nhiều cho tính linh động, uyển chuyển, chúng mang đến khả năng thực thi 
hoàn hảo khi gởi chúng tới các phương thức. 

 Các kiểu tham chiếu được xây dựng sẵn 

• Thời điểm vận hành (runtime) quản lý bộ nhớ bằng việc sử dụng heap thông qua 
một tiến trình được gọi là garbage collection. Garbage collection sẽ khởi tạo bộ nhớ 
theo chu kỳ dựa theo nhu cầu bằng cách loại bỏ các đối tượng không còn được tham 
chiếu nữa. 

• Có khoảng 2500 kiểu tham chiếu được xây dựng sẵn trong .NET Framework 
(không được dẫn xuất từ System.ValueType) 

• Các kiểu tham chiếu thường dùng: 

Bảng 2-3 Bảng Kiểu tham chiếu thường dùng 

 

 Sự chuyển đổi giữa các kiểu 

• Chuyển đổi ngầm định: C# chấp nhận sự chuyển kiểu ngầm định nếu kiểu đích 
có thể thích hợp với tất cả các giá trị có thể nhận từ kiểu nguồn. 

• Chuyển đổi tường minh: tất cả các biến trong C# phải được khai báo kiểu một 
cách rõ ràng, và trình biên dịch kiểm tra tính nhất quán về kiểu của biểu thức. 

int i = 1; 
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double d = 1.0001; 

d = i; // Sự chuyển đổi được chấp nhận 

• Có thể thực hiện việc chuyển đổi kiểu tường minh bằng cách sử dụng toán tử 
chuyển kiểu (hay ép kiểu - cast operator), nó có dạng: 

long L = 32769; 

int I = (int) L; 

• Cơ chế Boxing và Unboxing: boxing chuyển đổi một kiểu giá trị tới một kiểu 
tham chiếu, và unboxing chuyển đổi một kiểu tham chiếu tới một kiểu giá trị. 

int i = 123; 

object o = (object) i; // cơ chế boxing 

object j = 123; 

int k = (int)j; //cơ chế unboxing 

•  Sử dụng toán tử as: toán tử as cũng được dùng giống như ép kiểu với một số 
lưu ý: 

int j; 

object i = "35"; 

j = i as int ; 

// Đoạn lệnh trên sẽ xảy ra lỗi do int là kiểu giá trị 

//Nếu không thể chuyển đổi kiểu nó s , nó sẽ trả về giá trị null 

string j; 

object i = "35"; 

j = i as string; 

if (j == null) 

  Console.WriteLine("i không phải là chuỗi"); 

else 

  Console.WriteLine("i là chuỗi"); 

• Sử dụng các phương thức Convert:  
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o Các thành viên public được chia sẽ của lớp System.Convert có thể được sử 
dụng để chuyển đổi một kiểu dữ liệu cơ sở tới kiểu dữ liệu cơ sở khác 

o Sử dụng Object Browser để xem và tìm hiểu những phương thức chuyển đổi 
sẵn có (Để mở công cụ Object Browser: chọn thưc đơn view => Object Browser) 

 

Hình 2-3 những phương thức chuyển đổi sẵn 

//chuyển đổi từ kiểu số thực sang kiểu số nguyên 

double SoThuc = 23.15; 

try 

{ 

    int SoNguyen = System.Convert.ToInt32(SoThuc); 

} 

catch (System.OverflowException) 

{ 

   System.Console.WriteLine("Lỗi: số chuyển > biến chứa."); 

} 
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//chuyển đổi từ kiểu số thực sang kiểu chuỗi 

double SoThuc = 23.15; 

string strNumber = System.Convert.ToString(SoThuc); 

//Sử dụng phương thức Parse của kiểu dữ liệu: 

//Ví dụ 1: gán giá trị vào cho biến có kiểu ngày 

DateTime Ngay = DateTime.Parse(“01/25/2008”); 

//Ví dụ 2: chuyển đổi số nguyên sang số thực 

double SoThuc; 

int SoNguyen = 3; 

SoThuc = double Parse(SoNguyen); 

2.5. Các phép toán 

Toán tử đó là các ký hiệu (+ - * / % && ! ...), được được dùng để thi hành các 
tính toán về toán học hay biểu thức logic. 

Trong C# nó hỗ trợ những toán tử về số học sau: 

Bảng 2-4 Các toán tử số học 

Toán tử Ý nghĩa a b Phép toán Kết quả 

+ Phép cộng 7 4 a + b 11 

- Phép trừ 7 4 a - b 3 

* Phép nhân 7 4 a * b 28 

/ Phép chia 7 4 a / b 3 

% Phép chia lấy dư (modules) 11 3 a % b 2 

 Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong biểu thức 

Một biểu thức có thể có nhiều số hạng, kết hợp lại bởi nhiều toán tử và ký hiệu 
(), Lúc này cần biết thứ tự ưu tiên để tính được chính xác giá trị biểu thức. 

Trong biểu thức, toán tử nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ được tính trước. 
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Độ ưu tiên từ cao xuống thấp là: (1) trong ngoặc (), (2) số mũ - căn, (3) nhân 
hoặc chia * /, (4) cộng hoặc trừ + - 

Khi độ ưu tiên ngang nhau, sẽ tính từ trái qua phải 

Console.WriteLine(5 + 3 * 2);         // 11 

Console.WriteLine(6 / 2 + 3 * 2);     // 9 

Console.WriteLine(6 / (2 + 3) * 2);   // 2 

 Toán tử gán trong C# 

Toán tử gán, dùng để gán giá trị (biểu thức giá trị) vào biến. Các toán tử gán 
gồm: 

Bảng 2-5 Bảng toán tử gán giá trị 

Toán tử Diễn tả Ví dụ 

= 
Toán tử gán: 
Gán biểu thức bên phải của = vào biến bên trái 

int x = 10 + 12;  

// x bằng 22 

+= 
Toán tử công thêm: 
Công thêm vào biến bên trái += giá trị bên 
phải 

int x = 10; 

x += 2;  // x bằng 12 

-= 

Toán tử trừ bớt: 
Bớt đi giá trị biến bên trái của -= một lượng 
bằng biểu thức bên phải 

int c = 10; 

c -= 3;       // c = 7 

                

*= 
Toán tử nhân với: 
a *= b tương đương a = a * b; 

int x = 2; 

x *= 3;        //x = 6 

/= 
Toán tử chia cho: 
a / b tương đương a = a / b 

int a = 6; 

a /= 2;        // a = 3 

%= 
Toán tử gán module: 
a %=b tương đương a = a % b; 

int a = 10; 
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Toán tử Diễn tả Ví dụ 

a %= 3;     // a = 1 

 Toán tử tăng ++ và giảm -- trong C# 

Toán tử ++ thêm vào biến 1 đơn vị, còn -- bớt đi một đơn vị, toán tử này có thể 
viết bên trái hoặc bên phải biến. 

int a = 10; 

a++;    // a là 11 (thêm 1) 

++a;    // a là 12 (thêm 1) 

a--;    // a là 11 (bớt 1) 

--a;    // a là 10 (bớt 1) 

Nếu biến độc lập, thì việc viết ++ hoặc -- bên trái hay bên phải không có khác 
biệt. Tuy nhiên trong biểu thức thì có sự khác biệt. 

Nếu viết trước ++x thì toán tử ++ thi hành trước rồi mới áp dụng vào biểu 
thức, nếu viết sau dạng x++ thì biểu thức thi hành xong mới đến ++ (tương tự 
với --) 

Ví dụ: 

static void Main(string[] args) 

{ 

            int i = 5, j = 5; 

            Console.WriteLine(i++); // Sử dụng giá trị i để in ra rồi mới tăng i 

            Console.WriteLine(++j); // Tăng j lên rồi mới in giá trị j ra màn hình 

            Console.ReadKey(); 

} 

• Biến i đã được sử dụng để in ra màn hình rồi sau đó mới tăng lên 1 đơn vị 
cho nên màn hình mới in ra số 5. 
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• Biến j thì ngược lại, tăng lên 1 đơn vị trước rồi mới sử dụng giá trị mới để 
in ra màn hình nên màn hình in ra số 6. 

 Các phép toán so sánh 

Giả sử biến a có giá trị bằng 100 và biến b có giá trị bằng 99: 

Bảng 2-6 Bảng phép toán so sánh 

Toán tử Mô tả Ví dụ 

== 
So sánh 2 toán hạng có bằng nhau hay không. 
Nếu bằng thì trả về true nếu không bằng thì trả 
về false 

a == b sẽ 
trả về false 

!= 
So sánh 2 toán hạng có bằng nhau hay không. 
Nếu không bằng thì trả về true nếu bằng thì trả 
về false 

a != b sẽ trả 
về true 

> 
So sánh 2 toán hạng bên trái có lớn hơn toán hạng 
bên phải hay không. Nếu lớn hơn thì trả 
về true nếu không lớn hơn thì trả về false 

a > b sẽ trả 
về true 

< 
So sánh 2 toán hạng bên trái có nhỏ hơn toán hạng 
bên phải hay không. Nếu nhỏ hơn thì trả 
về true nếu không nhỏ hơn thì trả về false 

a < b sẽ trả 
về false 

>= 
So sánh 2 toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc 
bằng toán hạng bên phải hay không. Nếu lớn hơn 
hoặc bằng thì trả về true nếu nhỏ hơn thì trả về false 

a >= b sẽ 
trả về true 

<= 
So sánh 2 toán hạng có nhỏ hơn hoặc bằng hay 
không. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì trả 
về true nếu lớn hơn thì trả về false 

a <= b sẽ 
trả về false 

 Toán tử logic 

Giả sử mệnh đề A là đúng và mệnh đề B là sai: 
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Bảng 2-7 Bảng toán tử logic 

Toán tử Mô tả Ví dụ 

&& 
Hay còn gọi là toán tử logic AND (và). Trả 
về true nếu tất cả toán hạng đều mang giá 
trị true. 

A && B kết quả 
là false 

|| 
Hay còn gọi là toán tử logic OR (hoặc). Trả 
về true nếu có ít nhất 1 toán hạng mang giá 
trị true. 

A || B kết quả 
là true. 

! 
Hay còn gọi là toán tử logic NOT (phủ định). 
Có chức năng đảo ngược trạng thái logic của 
toán hạng. 

!A kết quả 
là false 

 Ví dụ chương trình sử dụng một số toán tử 

 Ví dụ 1: sử dụng phép toán cơ bản 

 

Lưu ý: đối với phép toán --c hoặc c-- khi đứng độc lập thì không có khác biệt gì. 

 Ví dụ 2: Kết hợp các phép toán để viết chương trình kiểm tra số nhập vào là 
số âm số dương: 

static void Main(string[] args) 

{ 
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    string strsn; // Biến chứa dữ liệu nhập vào từ bàn phím 

    int sn; // Biến chứa số nhập vào từ bàn phím 

    string kq; // Biến chứa kết quả kiểm tra số vừa nhập là âm hay dương 

     strsn = Console.ReadLine(); // Đọc dữ liệu nhập vào từ bàn phím (dữ liệu 
này ở dạng chuỗi) sau đó gán giá trị vào biến strsn 

     sn = Int32.Parse(strsn); // Ép kiểu dữ liệu vừa nhập vào (dạng chuỗi) sang 
dạng số rồi gán giá trị vào biến sn 

     kq = (sn <0) ? "So Am" : "So Duong"; // Sử dụng toán tử 3 ngôi để kiểm tra 
số âm hay Dương 

     Console.WriteLine("{0} la {1}", sn, kq); // In kết quả ra màn hình 

     Console.ReadKey(); 

} 

Kết quả sau khi chạy chương trình: 

  

Đầu tiên ta có 3 biến: 

• strsn: Chứa dữ liệu nhập vào từ bàn phím. Vì dữ liệu nhập vào từ bàn phím mặc 
định là dạng chuỗi nên cần biến kiểu chuỗi để chứa giá trị. 

• sn: Chứa dữ liệu nhập vào từ bàn phím ở dạng số. Từ dữ liệu dạng chuỗi của 
biến strsn ta ép kiểu sang kiểu số để dễ xử lý. 

• kq: Chứa kết quả kiểm tra số vừa nhập là Âm hay Dương. Kết quả này ở dạng 
chuỗi để có thể in ra màn hình luôn. 

Tiếp theo ta nhận kết quả nhập từ bàn phím bằng lệnh Console.ReadLine() rồi gán 
giá trị cho biến strsn. 

Ép kiểu kết quả vừa nhập sang dạng số rồi gán giá trị vào biến sn. 

Sử dụng toán tử 3 ngôi kiểm tra xem số vừa nhập có âm hay không (nếu sn < 0 sẽ 
trả về true ngược lại sẽ trả về false). Nếu nhỏ hơn 0 thì trả về chuỗi “So Am” ngược 
lại trả về chuỗi “So Duong”. 
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2.6. Các biểu thức 

Biểu thức là sự kết hợp giữa toán hạng và toán tử 

Ví dụ biểu thức: 2* y + 3 

Trong biểu thức trên : * và + là toán tử, còn số 2, biến y và số 3 gọi là toán hạng. 
Biểu thức bao giờ cũng trả về giá trị hoặc đối tượng. 

2.7. Các cấu trúc điều khiển 

 Câu lệnh if (Dạng thiếu) 

Cú pháp: 

 if ([Biểu thức điều kiện]) <Câu lệnh thực hiện> 

• if là từ khóa bắt buộc. 

• <Biểu thức điều kiện> là biểu thức dạng boolean (trả về true hoặc false). 

• <Câu lệnh thực hiện> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều 
kiện> là đúng. 

Ý nghĩa: Nếu <Biểu thức điều kiện> trả về true thì thực hiện <Câu lệnh thực 
hiện> ngược lại thì không làm gì cả. 

Ví dụ: 

int n=100; 

if (n==100)  

 Console.WriteLine("n=100"); 

// Biểu thức điều kiện sử dụng toán tử == đề so sánh xem giá trị biến n có bằng 
100 hay không. Nếu bằng trả thì trả về true ngược lại thì trả về false. 

 Console.WriteLine("n=100"); // In ra màn hình chữ “n=100” nếu biểu thức trên 
đúng. 

 Câu lệnh if (Dạng đủ) 

Cú pháp: 

if <Biểu thức điều kiện> 

           <Câu lệnh thực hiện 1> 

else 
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         <Câu lệnh thực hiện 2> 

• if, else là từ khóa bắt buộc. 

• <Biểu thức điều kiện> là biểu thức dạng boolean (trả về true hoặc false). 

• <Câu lệnh thực hiện 1> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều 
kiện> là đúng. 

• <Câu lệnh thực hiện 2> là câu lệnh muốn thực hiện nếu <Biểu thức điều 
kiện> là sai. 

Ý nghĩa: 

Nếu <Biểu thức điều kiện> trả về true thì thực hiện <Câu lệnh thực hiện 1> ngược 
lại thì thực hiện <Câu lệnh thực hiện 2>. 

Ví dụ 1: 

int n=100; 

if(n==100) 

 Console.WriteLine("n=100"); // In ra màn hình n=100 

else 

 Console.WriteLine("n # 100"); // In ra màn hình n # 100 

Một số lưu ý khi sử dụng câu lệnh điều kiện: 

<Biểu thức điều kiện> có thể chứa nhiều biểu thức con bên trong và các biểu thức 
con liên kết với nhau bằng các toán tử quan hệ nhưng tất cả phải trả về kiểu boolean 
(true hoặc false). 

Nếu muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì ta có thể nhóm chúng vào trong cặp ngoặc 
nhọn { }. 

Ngoài cấu trúc if. . . else. . . cơ bản trên còn có cấu trúc nhỏ khác là If. . . else if. . . 
else.  

Ví dụ 2: 

if <Biểu thức điều kiện 1> 

{ 

           <Câu lệnh thực hiện 1> //Thực hiện khi <biểu thức điều kiện 1> đúng 
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} 

eslse if <Biểu thức điều kiện 2> 

{ 

            <Câu lệnh thực hiện 2> // Thực hiện khi <biểu thức điều kiện 1> sai và 
<biểu thức điều kiện 2> đúng 

} 

else 

{ 

            <Câu lệnh thực hiện 3> //Thực hiện khi cả 2 biểu thức điều kiện trên đều 
sai (các trường hợp còn lại) 

} 

• Có thể hiểu ngắn gọn là “Nếu. . . thì. . . Ngược lại, nếu. . . thì. . . Trường hợp 
khác. . .”. 

• Các biểu thức điều kiện được kiểm tra từ trên xuống dưới và không kiểm tra lại. 

• Nếu biểu thức điều kiện đang kiểm tra trả về true thì 

o Thực hiện khối lệnh bên trong nó. 

o Thoát ra khỏi cấu trúc. 

o Không kiểm tra các biểu thức điều kiện còn lại. 

Ví dụ 3: Viết chương trình giải phương trình bậc 1: Ax + B = 0. 

static void Main(string[] args) 

{ 

            string strA, strB; 

            int A, B; 

            double Nghiem; 

            Console.Write("A="); 

            strA = Console.ReadLine(); 

            Console.Write("B="); 
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            strB = Console.ReadLine(); 

            // kiểm tra người dùng có thực sự nhập số nguyên vào hay không. 
Nếu ép kiểu thành công sẽ trả về true, ngược lại trả về false 

            if (int.TryParse(strA, out A) == false || int.TryParse(strB, out B) == 
false)  

            { 

                Console.WriteLine("Du lieu nhap sai !"); 

                return; // Lệnh này tạm hiểu là dừng và thoát chương trình mà 
không thực hiện những câu lệnh sau nó nữa. 

            } 

            else{ 

                Console.WriteLine("\n Phuong trinh cua ban vua nhap la: {0}x + 
{1} = 0", A, B); 

                if (A == 0)                

                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co vo so nghiem !"); 

                else if (B == 0) 

                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem x = 0"); 

                else 

                { 

                    Nghiem = (double)-B / A; // Ép kiểu để cho ra kết quả chính xác 

                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem x = {0}", 
Nghiem); 

                } 

            } 

} 

Trong ví dụ đã sử dụng cả 2 dạng câu lệnh điều kiện là: 

• . . else. . . 

• . . else if. . . else. . . 
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Kết quả khi chạy chương trình trên là: 

 

 Cấu trúc rẽ nhánh Switch case trong C# 

Cú pháp: 

switch (<biểu thức>) 

{ 

case <giá trị thứ 1>: <câu lệnh thứ 1>; 

        break; 

case <giá trị thứ 2>: <câu lệnh thứ 2>; 

        break; 

. . . 

case <giá trị thứ n>: <câu lệnh thứ n>; 

          break; 

default: <câu lệnh mặc định>; 

          break; 

} 

Trong đó:  

• switch, case, default là từ khóa bắt buộc. 

• <biểu thức> phải là biểu thức trả về kết quả kiểu: 

o Số nguyên (int, long, byte, . . .) 

o Ký tự hoặc chuỗi (char, string) 

o Kiểu liệt kê 
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• <giá trị thứ i> với i = 1..n là giá trị muốn so sánh với giá trị của <biểu thức>. 

• <câu lệnh thứ i> với i = 1..n là câu lệnh muốn thực hiện khi <giá trị thứ i> 
tương ứng bằng với giá trị của <biểu thức>. 

• <câu lệnh mặc định> là câu lệnh sẽ được thực hiện nếu giá trị <biểu thức> 
không bằng với <giá trị thứ i> nào. 

Ý nghĩa: Duyệt lần lượt từ trên xuống dưới và kiểm tra xem giá trị của <biểu 
thức> có bằng với <giá trị thứ i> đang xét hay không. Nếu bằng thì thực hiện <câu 
lệnh thứ i> tương ứng. Nếu không bằng tất cả các <giá trị thứ i> thì sẽ thực hiện <câu 
lệnh mặc định> 

Ví dụ 4: Nhập vào xếp hạng từ 1-3. Xuất thông báo “Xep hang cua ban la thu 
…” 

 

Kết quả: 



Bài 2: Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ C# 
 

  

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 51 

 

 

 Câu lệnh lặp 

C# cung cấp một bộ mở rộng các câu lệnh lặp, bao gồm các câu lệnh lặp for, 
while và do… while. Ngoài ra ngôn ngữ C# còn bổ sung thêm một câu lệnh lặp 
foreach, lệnh này mới đối với người lập trình C/C++ nhưng khá thân thiện với người 
lập trình Visual Basic. Cuối cùng là các câu lệnh nhảy như goto, break, continue, và 
return. 

 Vòng lặp while: 

Cú pháp: 

while(biểu thức) 

{ 

Khối lệnh thực hiện; 

} 

Làm việc: 

Bước 1: Xác định giá trị biểu thức 

Bước 2: Tùy thuộc vào tính đúng sai của biểu thức này, sẽ chọn 1 trong 2 nhánh: 

 Nếu biểu thức có giá trị sai, sẽ thoát khỏi chu trình lặp chuyển tới câu lệnh sau 
while. 

 Nếu biểu thức có giá trị đúng, sẽ thực hiện các câu lệnh trong thân while. Khi 
gặp dấu ngoặc nhọn đóng cuối cùng của thân while sẽ trở lại Bước 1. 

Ví dụ 1: Viết chương trình hiển thị giá trị i từ 0 đến 9 dùng vòng lặp while. 
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 Vòng lặp for: 

Cú pháp: 

for([phần khởi tạo];[biểu thức điều kiện]; [bước lặp]) 

{ 

<khối lệnh>; 

} 

Làm việc: 

• Ban đầu trình biên dịch sẽ di vào phần khởi tạo chạy đoạn lệnh khởi tạo. 

• Tiếp theo kiểm tra biểu thức điều kiện lặp. Rồi thực hiện khối code bên trong 
vòng lặp for. Khi đến ký hiệu } thì sẽ quay lên bước lặp lại. 

• Sau đó lại kiểm tra điều kiện lặp rồi tiếp tục thực hiện đoạn code trong khối 
lệnh. Đến khi điều kiện lặp không còn thõa mãn thì sẽ kết thúc vòng lặp for. 

Ví dụ 2: Viết chương trình hiển thị giá trị i từ 0 đến 9 dùng vòng lặp for 

 

 Vòng lặp do…while: 
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Cú pháp: 

do 

{ 

<Khối lệnh>; 

} 

while(biểu thức điều kiện); 

Làm việc: 

- Biểu thức điều kiện lặp là một biểu thức logic bắt buộc phải có với kết quả trả 
về bắt buộc là true hoặc false. 

- Từ khóa do while biểu thị đây là một vòng lặp do while. Các câu lệnh trong khối 
lệnh sẽ được lặp lại đến khi không còn thỏa mãn điều kiện lặp sẽ kết thúc vòng lặp do 
while. 

- Tiến trình: 

• Đầu tiên trình biên dịch sẽ đi vào dòng do và thực hiện khối lệnh bên trong. Sau 
đó khi gặp ký tự } sẽ kiểm tra biểu thức điều kiện lặp có thỏa mãn hay không. Nếu 
kết quả là true thì sẽ quay lại ký tự { thực hiện khối code. Quá trình chỉ kết thúc khi 
điều kiện lặp là false. 

• Biểu thức điều kiện lặp luôn bằng true thì vòng lặp while sẽ trở thành vòng lặp 
vô tận. 

• Biểu thức điều kiện lặp luôn bằng false thì vòng lặp sẽ không được thực thi. 

Lưu ý: vòng lặp do while sẽ thực hiện câu lệnh trong khối code xong rồi mới kiểm 
tra điều kiện lặp. Cuối vòng lặp do while có dấu ; ở cuối. 

Ví dụ 3: Viết chương trình hiển thị đếm số lần nhập ký tự a từ bàn phím dùng 
vòng lặp do…while. Khi người dùng nhập ký tự khác a sẽ thoát chương trình. 
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 Vòng lặp foreach: Cho phép duyệt qua 1 mảng hay 1 tập hợp 

Một số đặc trưng của foreach: 

• Foreach không duyệt mảng hoặc tập hợp thông qua chỉ số phần tử như cấu trúc 
lặp for. 

• Foreach duyệt tuần tự các phần tử trong mảng hoặc tập hợp. 

• Foreach chỉ dùng để duyệt mảng hoặc tập hợp ngoài ra không thể làm gì khác. 

Cú pháp: 

foreach (<kiểu dữ liệu> <tên biến tạm> in <tên mảng hoặc tập hợp>) 

{               

 // Code xử lý         

} 

Trong đó: 

• Các từ khoá foreach, in là từ khoá bắt buộc. 

• <kiểu dữ liệu> là kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng hoặc tập hợp. 

• <tên biến tạm> là tên 1 biến tạm đại diện cho phần tử đang xét khi duyệt mảng 
hoặc tập hợp. 

• <tên mảng hoặc tập hợp> là tên của mảng hoặc tập hợp cần duyệt. 

Làm việc: Foreach cũng có nguyên tắc hoạt động tương tự như các cấu trúc lặp 
khác cụ thể như sau: 
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• Ở vòng lặp đầu tiên sẽ gán giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng vào biến tạm. 

• Thực hiện khối lệnh bên trong vòng lặp foreach. 

• Qua mỗi vòng lặp tiếp theo sẽ thực hiện kiểm tra xem đã duyệt hết mảng hoặc 
tập hợp chưa. Nếu chưa thì tiếp gán giá trị của phần tử hiện tại vào biến tạm và tiếp 
tục thực hiện khối lệnh bên trong. 

• Nếu đã duyệt qua hết các phần tử thì vòng lặp sẽ kết thúc. 

Ví dụ 4: Viết chương trình tính tổng các phần tử trong mảng 1 chiều có 10 phần tử 
giá trị từ 0 đến 9. 

 

2.8. Mảng một chiều 

Mảng là 

•  Tập hợp các đối tượng có cùng kiểu dữ liệu. 

•  Mỗi đối tượng trong mảng được gọi là một phần tử. 

•  Các phần tử phân biệt với nhau bằng chỉ số phần tử. Trong C# chỉ số phần tử là 
các số nguyên không âm và bắt đầu từ 0 1 2 3… 

Đặc điểm của mảng: 

•  Các phần tử trong mảng dùng chung một tên và được truy xuất thông qua chỉ 
số phần tử. 

•  Một mảng cần có giới hạn số phần tử mà mảng có thể chứa. 
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•  Phải cấp phát vùng nhớ mới có thể sử dụng mảng. 

•  Vị trí ô nhớ của các phần tử trong mảng được cấp phát liền kề nhau. 

Những lợi ích khi sử dụng mảng: 

• Gom nhóm các đối tượng có chung tính chất lại với nhau giúp code gọn gàng 
hơn. 

• Để thao tác, dễ quản lý, nâng cấp sửa chữa. Vì lúc này việc thay đổi số lượng 
sinh viên ta chỉ cần thay đổi số phần tử của mảng là được. 

• Dễ dàng áp dụng các cấu trúc lặp vào để xử lý dữ liệu. 

Khai báo mảng 1 chiều 

Cú pháp: <kiểu dữ liệu> [] <tên mảng>; 

• Trong đó: 

• <kiểu dữ liệu> là kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng. 

• Cặp dấu [] là ký hiệu cho khai báo mảng 1 chiều. 

• <tên mảng> là tên của mảng, cách đặt tên mảng cũng như cách đặt tên biến. 

Để sử dụng được mảng ta phải khởi tạo giá trị hoặc cấp phát vùng nhớ cho mảng. Cấp 
phát vùng nhớ: 

• Được thực hiện thông qua toán tử new 

• Lưu ý là khi cấp phát vùng nhớ cho mảng 1 chiều ta cần chỉ ra số phần tử tối đa 
của mảng. 

Ví dụ 1:  

/* 

             * Khai báo mảng 1 chiều kiểu string và có tên là arr. 

             * Sau đó thực hiện cấp phát vùng nhớ với số phần tử tối đa của mảng là 3. 

             */ 

string[] arr = new string[3]; 

• Sau khi mảng được cấp phát vùng nhớ thì các phần tử trong mảng sẽ mang giá 
trị mặc định: 

 Đối với số nguyên là 0 
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 Đối với số thực là 0.0 

 Đối với kiểu ký tự là ‘’ (ký tự rỗng) 

 Đối với kiểu tham chiếu là null 

• Chúng ta có thể khởi tạo giá trị khác mà chúng ta mong muốn ngay khi cấp phát 
vùng nhớ bằng cú pháp sau: 

<kiểu dữ liệu>[] <tên mảng> = new <kiểu dữ liệu>[] { <giá trị 1>, …, <giá trị 
n> }; 

• Các giá trị khởi tạo nằm trong cặp dấu ngoặc ngọn {} và cách nhau bởi dấu 
phẩy. 

• Chúng ta không cần cung cấp số phần tử tối đa mà trình biên dịch sẽ tự đếm 
xem bạn đã khởi tạo bao nhiêu giá trị và xem nó như số phần tử tối đa. Vì thế 
dù việc khai báo số phần tử tối đa không lỗi nhưng trong trường hợp này nó 
không có ý nghĩa lắm!   

Khởi tạo giá trị 

Cú pháp: 

<kiểu dữ liệu>[] <tên mảng> = { <giá trị 1>, …, <giá trị n> }; 

Ví dụ 2: int[] IntArray = { 3, 9, 10 }; 

Về bản chất thì cách này trình biên dịch vẫn xem xét số phần tử khởi tạo và cấp phát 
vùng nhớ cho biến mảng sau đó thực khởi tạo giá trị cho các phần tử trong mảng. 
Nhưng cách viết này có vẻ nhanh và gọn hơn so với cách cấp phát vùng nhớ rồi mới 
khởi tạo giá trị. 

Tóm lại ta có 3 cách khai báo và khởi tạo sau: 

 Khai báo và cấp phát vùng nhớ 

string[] Array = new string[3]; 

 Khai báo, cấp phát và khởi tạo giá trị cho mảng 

string[] Kteam = new string[] { "HowKteam", "Free Education" }; 

 Khởi tạo giá trị cho mảng 

int[] IntArray = { 3, 9, 10 }; 

Ngôn ngữ C# cung cấp cú pháp chuẩn cho việc khai báo những đối tượng Array → đối 
tượng của kiểu System.Array 
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Một số các thuộc tính và phương thức của lớp System.Array 

Bảng 2-8 Bảng thuộc tính và phương thức của lớp System.Array 
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Ví dụ 3: Sử dụng phương thức Array.Reverse() để đảo ngược mảng đã được sắp xếp 

 

2.9. Bài tập áp dụng 

1. Viết chương trình nhập vào một số tương ứng là năm. Xuất ra màn hình năm vừa 
nhập và tuổi của một người tương ứng với năm vừa nhập đó. 

2. Từ câu 1. Thêm chức năng: 

- Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi vị thành 
niên. 

- Nếu tuổi người đó >= 16 và <18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, tuổi 
trưởng thành. 

Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo theo format: Bạn <Tuổi>, già rồi. 

3. Viết trò chơi Kéo Búa Bao với cách chơi: Người dùng sẽ nhập vào các số 1 hoặc 2 
hoặc 3 tương ứng với kéo hoặc búa hoặc bao. Máy sẽ ngẫu nhiên sinh ra một số 
trong 3 số và tính toán máy hoặc người chiến thắng. Nhớ phải in kết quả ra màn 
hình. 

4. Viết chương trình tính năm âm lịch từ năm dương lịch đã nhập. 

Thuật toán tính năm âm lịch: 

• Năm âm lịch = Can + Chi. Vì thế cần tính được Can và Chi sau đó ghép lại là 
xong. 
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• Tính Can bằng cách: 

o Tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 10. 

o Tra bảng sau để tìm ra Can tương ứng 

Năm dương 
% 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Can Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ 

• Tìm Chi bằng cách: 

o Tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 12. 

o Tra bảng sau để tìm ra Chi tương ứng: 

Năm dương 
% 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chi Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi 

• Nối Can và Chi lại để được kết quả. 

5. Tạo một Console Application để viết chương trình giải phương trình bậc 2 

6. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project và sử dụng vòng lặp for –
while để viết  chương trình hiện 100 số từ 1 đến 100 

7. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project và sử dụng vòng lặp 
foreach...in để tổng một dãy số cho trước. 

8. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project và sử dụng câu lệnh switch 
để viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật, hình vuông, hình tam 
giác. 

9. Viết một Console Application sử dụng câu lệnh switch để lựa chọn các toán tử +, - , 
*, / để tính toán 2 số được nhập từ bàn phím. 

10. Tạo một Console Application đã tạo, tạo thêm project, nhập vào số tiền gồm 4 chữ 
số, đọc ra thành chữ. 
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11. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project, nhập vào n kiểm tra n có 
phải là số nguyên tố hay không. 

12. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project, nhập vào n và xuất ra tất 
cả số nguyên tố. 

13. Viết một chương trình tạo ra một mảng một chiều  nguyên chứa giá trị của các 
phần tử được nhập vào từ bàn phím. Sắp xếp các thành phần của mảng theo thứ tự tăng 
dần và hiện kết quả. Làm tương tự với trường hợp sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. 

14. Viết chương trình sử dụng ArrayList để tạo một mảng. Sử dụng thuộc tính Count 
và Capacity. 

15. Viết chương trình đếm có bao nhiêu số nguyên tố trong mảng. 
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BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH CON TRONG C# 

Giới thiệu: Trong lập trình C# xử lý rất nhiều công việc khác nhau, mỗi công việc có 
đặc điểm riêng giúp người lập trình dễ sửa chữa và nâng cấp chương trình trong tương 
lai. 

Mục tiêu: 

- Phát biểu được tối ưu trong việc sử dụng chương trình con trong lập trình 
- Trình bày được phạm vi hoạt động của các biến trong lập trình. 
- Phân biệt được cách lập trình có sử dụng chương trình con và không có chương 

trình con. 

Nội dung chính: 

3.1. Đặt vấn đề 

Trong khi lập chương trình chúng ta thường gặp những đoạn chương trình được lặp 
đi lặp lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Để tránh rườm rà, những đoạn chương 
trình này được thay thế bằng chương trình con tương ứng và khi cần, ta chỉ việc làm 
thủ tục gọi chương trình đó ra(với các tham số tương ứng cần thiết) mà không phải viết 
lại cả đoạn chương trình đó. Thí dụ khi làm toán lượng giác, thường xuyên ta cần tính 
sin của một giá trị hay một biến x nào đó. Như vậy ta cần lập một chương trình còn có 
tên Sin và tham số cần thiết là x. Những chương trình con thông dụng này đã được lập 
sẵn và để trong “thư viện” Trong C#, các chương trình con chuẩn này được phân loại 
và chứa trong các lớp như: Lớp chứa các hàm toán học Math, lớp chứa các hàm xử lý 
thời gian Timer, 

Lý do thứ hai để xây dựng chương trình con là: một vấn đề lớn phức tạp sẽ tương 
ứng với một chương trình có thể rất lớn , rất dài. Do đó việc nhìn tổng quan cả chương 
trình cũng như việc gỡ rối, hiệu chỉnh sẽ rất khó khăn. Ta có thể phân tác vấn đề phức 
tạp đó ra thành nhiều các vấn đề nhỏ hơn(tương ứng với các chương trình con) để dễ 
kiểm tra, gỡ rối từng khối một và sau đó ghép lại thành chương trình lớn. 

Trong ngôn ngữ lập trình C# chương trình con chỉ tồn tại dưới dạng các hàm. 

3.2. Phạm vi hoạt động của biến, hàm 

 Trong C# biển và hàm phải được khai báo bên trong một lớp. Những biến 
được khai báo bên trong một lớp và bên ngoài các hàm (trong lập trình hướng đối 

tượng (OOP) các biến đó gọi là dữ liệu của lớp, các hàm được gọi là các phương 

thức, tạm gọi các biến này là biển toàn cục trong một lớp) các biến này có phạm vi tác 
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động trong toàn bộ lớp nghĩa là các hàm bên trong lớp có thể truy xuất được. Khi khai 
báo các biến này ta phải thêm từ khoá static vì: 

+ Các hàm này được gọi trong hàm Main, mà hàm Main là một hàm tĩnh (vì có từ 
khóa static), trong hàm tĩnh chỉ truy xuất được đến biến và hàm tĩnh (việc này sẽ được 
tìm hiểu kỹ trong lập trình hướng đối tượng và nó được cấp phát bộ nhớ ngay từ khi ta 
thực hiện chương trình 

Ví dụ 1: Các biến static double x; và static int n; trong ví dụ trên có phạm vị tác 
động trong toàn bộ lớp, nghĩa là tất cả các phương thức trong cùng lớp đều có thể truy 
nhập. 

Chú ý: Thông thường những biến dùng chung cho các hàm trong cùng một lớp thì 
ta hay khai báo toàn cục (bên ngoài lớp) 

 Những biến được khai báo bên trong một hàm được gọi là biến cục bộ, phạm 
vi hoạt động của các biển này chỉ ở bên trong hàm mà nó được khai báo, các biến này 
chỉ được cấp phát bộ nhớ khi hàm mà có chứa các biến này được gọi ra thực hiện và 
khi thực hiện xong thì nó sẽ bị giải phóng khỏi bộ nhớ. 

Ví dụ 2: Các biến double s; và int i; trong ví dụ trên 

Chú ý: Những biến dùng để cài đặt thuật toán cho một hàm thì ta nên khai báo biến 
này là biến cục bộ, nếu biến cục bộ và biến toàn cục mà trùng tên nhau thì máy sẽ ưu 
tiên biến cục bộ trước 

 Các biến được khai báo bên trong hai dấu “(“ và ”)” sau tên hàm được gọi là 
các đối của hàm. 

• Đối kiểu tham trị 

 Đối số có kiểu dữ liệu là giá trị thì sẽ được truyền giá trị vào cho hàm. Điều 
này có nghĩa rằng khi một đối tượng có kiều là giá trị được truyền vào cho một hàm, 
thì có một bản sao chép đối tượng đó được tạo ra bên trong hàm. Một khi làm được 
thực hiện xong thì đối tượng sao chép này sẽ được hủy. 

Kiểudữliệu TênHàm(Kiểudữ liệu Tênđối1,Kiểudữ liệu Tênđối2,...) 

Ví dụ 3: static double Mu(double x,int n) 

+ Trong lời gọi hàm thì giá trị của tham số thực sự sẽ được chuyển vào cho đối số 
kiểu tham trị. Vì chỉ truyền giá trị nên nếu bên trong hàm có thay đổi giá trị của các 
đối số thì sau khi thoát khỏi hàm giá trị của các tham số thực sự không bị thay đổi 

+ Ta có thể truyền vào một hằng số trong lời gọi hàm 
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Ví dụ 4: Nhập vào hai số a, b tìm ước số chung của hai số.  

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

       Console.Write("Nhap vao so a: "); 

       int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

       Console.Write("Nhap vao so b: "); 

       int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 

       Console.WriteLine("Gia tri a và b vua nhap là: a= {0},b={1}", a, b); 

       Console.WriteLine("Uoc so chung nho nhat cua a và b la: {0}", 
UocChung(a, b)); 

        Console.WriteLine("Gia tri a và b sau khi goi ham là: a= {0},b={1}", a, b); 

        Console.Read(); 

     } 

     static int UocChung(int a, int b) 

     { 

            while (a != b) 

            { 

                if (a > b) a = a - b;  

                if (b > a) b = b - a; 

            } 

            Console.WriteLine("Gia tri a và b trong ham khi tinh là: a= {0},b={1}", 
a, b); 

            return a; 

    } 

} 
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Kết quả sau khi thực hiện: 

 

• Đối kiểu tham chiếu 

Ngôn ngữ C# còn cung cấp khả năng cho phép ta truyền các đối tượng có kiều giá 
trị dưới hình thức là tham chiếu. Ngôn ngữ C# đưa ra một bổ sung tham số là ref cho 
phép truyền các đối tượng giá trị vào trong phương thức theo kiểu tham chiếu.  

 Kiểudữliệu TênHàm(ref Kiểudữliệu Tênđối1, ref Kiểudữliệu Tênđối2,...)  

Ví dụ 5: static void HoanVi(ref int x, ref int y) 

+ Ta không thể chuyển vào một hằng số trong lời gọi hàm  

+ Trước khi gọi hàm thì tham số thực sự phải được khởi gán  

+ Khi gọi hàm thì phải có từ khóa ref phía trước tham số thực sự 

+ Trong lời gọi hàm thì địa chỉ của tham số thực sự sẽ được chuyển vào cho đối số 
kiểu tham chiếu của hàm. Vì vậy sau khi thoát khỏi hàm thì giá trị của tham số thực sự 
bị thay đổi nếu trong hàm ta thay đổi giá trị của đối số mà tham số thực sự truyền vào. 

Những hàm chỉ có thể trả về duy nhất một giá trị, mặc dù giá trị này có - thể là một 
tập hợp các giá trị. Nếu chúng ta muốn hàm trả về nhiều hơn một giá trị thì cách thực 
hiện là tạo các tham số dưới hình thức tham chiếu. Khi đó trong hàm ta sẽ xử lý và gán 
các giá trị mới cho các tham số tham chiếu này, kết quả là sau khi hàm thực hiện xong 
ta dùng các tham số truyền vào như là các kết quả trả về. 

Ví dụ 6: Nhập vào hai số a, b, tìm ước số chung bội số chung của hai số 

class Program 

{ 

        //USCLN và USCNN 

   static void Main(string[] args) 

   { 
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      Console.Write("Nhap vao so a: "); 

      int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

      Console.Write("Nhap vao so b: "); 

      int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 

      Console.WriteLine("Gia tri a và b vua nhap là: a= {0},b={1}", a, b); 

      int us = 0, bs = 0; 

      UocBoi(a, b, ref us, ref bs); 

      Console.WriteLine("Uoc so chung LON nhat cua a và b la: {0}",us); 

      Console.WriteLine("Boi so chung NHO nhat cua a và b la:  a= {0}", bs); 

       Console.Read(); 

    } 

    static void UocBoi(int a, int b, ref int uc,ref int bc) 

    { 

            int a1 = a, b1 = b; 

            while (a != b) 

            { 

                if (a > b) a = a - b; 

                if (b > a) b = b - a; 

            } 

            uc = a; 

            bc = (int)((a1 * b1) / uc); 

    } 

} 

Kết quả sau khi thực hiện: 
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• Đổi kiểu tham chiếu chỉ nhận giá trị 

Ngôn ngữ C# bắt buộc phải thực hiện một phép gán cho biến trước khi sử dụng, do 
đó khi khai báo một biến như kiều cơ bản thì trước khi có lệnh nào sử dụng các biến 
này thì phải có lệnh thực hiện việc gán giá trị xác định cho biến 

Để mở rộng cho yêu cầu trong trường hợp này ngôn ngữ C# cung cấp thêm một bổ 
sung tham chiếu là out. Khi sử dụng tham chiếu out thì yêu cầu bắt buộc phải khởi tạo 
các tham số tham chiếu được bỏ qua. Các tham số này không cung cấp bất cứ thông tin 
nào cho phương thức mà chỉ đơn giản là cơ chế nhận thông tin và đưa ra bên ngoài. Do 
vậy ta có thể đánh dấu tất cả các tham số tham chiếu này là out, khi đó ta sẽ giảm được 
công việc phải khởi tạo các biến này trước khi đưa vào phương thức.  

Lưu ý là bên trong phương thức có các tham số tham chiếu out thì các tham số này 
phải được gán giá trị trước khi trở về  

Kiểudữliệu TênHàm(out Kiểudữliệu Tênđốil, out Kiểudữ liệu Tênđối2,...) 

Ví dụ 7: static void Ham(int x,int y, out int phannguyenm, out int phandu) 

Các đối của hàm có nguyên tắc hoạt động giống như biến cục bộ. Khi xây dựng một 
hàm chúng ta phải biết được hàm của chúng ta cần bao nhiêu đối, đối đó thuộc kiểu 
gì? 

+ Ta không thể chuyền vào một hằng số trong lời gọi hàm  

+ Trước khi gọi hàm thì tham số thực sự không cần phải khởi gán  

+ Khi gọi hàm thì phải có từ khóa out phía trước tham số thực sự 

+ Trong lời gọi hàm thì địa chỉ của tham số thực sự sẽ được chuyền vào cho đối số 
kiểu tham chiếu của hàm. Vì vậy sau khi thoát khỏi hàm thì giá trị của tham số thực sự 
bị thay đổi nếu trong hàm ta thay đổi giá trị của đối số mà tham số thực sự truyền vào. 

Ví dụ 8: Nhập vào hai số a, b, tìm ước số chung bội số chung của hai số  

class Program 
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{ 

        //USCLN và USCNN 

   static void Main(string[] args) 

   { 

      Console.Write("Nhap vao so a: "); 

      int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

      Console.Write("Nhap vao so b: "); 

      int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 

      Console.WriteLine("Gia tri a và b vua nhap là: a= {0},b={1}", a, b); 

      int us, bs; 

      UocBoi(a, b, out us, out bs); 

      Console.WriteLine("Uoc so chung LON nhat cua a và b la: {0}",us); 

      Console.WriteLine("Boi so chung NHO nhat cua a và b la:  a= {0}", bs); 

       Console.Read(); 

    } 

    static void UocBoi(int a, int b, out int uc, out int bc) 

    { 

            int a1 = a, b1 = b; 

            while (a != b) 

            { 

                if (a > b) a = a - b; 

                if (b > a) b = b - a; 

            } 

            uc = a; 

            bc = (int)((a1 * b1) / uc); 

    } 

} 
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Kết quả sau khi thực hiện: 

 

3.3. Cấu trúc một hàm 

Hàm là một đơn vị độc của chương trình, do vậy khi định nghĩa một hàm chúng ta 
không được định nghĩa một hàm bên trong một hàm khác. Một hàm có dạng tổng quát 
như sau: 

Kiểudữliệu TênHam(Danh sách các đối số) 

{ 

 //Các câu lệnh trong thân hàm 

 [return biểu thức]; 

} 

Trong đó: 

+ Kiểu dữ liệu của hàm có thể là các kiểu dữ liệu cơ sở, các kiểu dữ liệu do người 
dùng định nghĩa. Nếu hàm không có giá trị trả về thì ta khai báo hàm trả về kiểu void. 
Nếu hàm trả về một giá trị thuộc kiểu dữ liệu cụ thể nào đó thì trước khi kết thúc hàm 
ta phải gán giá trị cho hàm bằng câu lệnh return BiểuThức. Khi gặp câu lệnh này máy 
sẽ tính toán giá trị của biểu thức được bao nhiêu gán cho tên hàm và thoát khỏi hàm. 

+ Tên hàm là một tên do người dùng định nghĩa và phải tuân thủ theo nguyên tắc 
đặt tên và đặt làm sao nó mang ý nghĩa phù hợp với công việc của hàm. 

+ Danh sách các tham đối có thể là các kiểu đối như đã nêu ở trên, nếu có nhiều đối 
giữa các đối đặt cách nhau bởi dấu phẩy. Nếu như hàm không có đối | thì chúng ta vẫn 
phải viết hai dấu “(“và”)” sau tên hàm 

+ Phần thân của hàm bắt đầu bằng dấu { và kết thúc bằng dấu } và ở giữa là các câu 
lệnh thực hiện yêu cầu của hàm. 
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3.4. Nguyên tắc hoạt động 

Như ở trên chúng ta đã tìm hiểu mỗi hàm có thể có đối hoặc không. Nếu như hàm 
có đối thì sau khi xây dựng xong chúng ta có thể gọi chúng ra thực hiện. Mỗi một đối 
ta phải truyền cho nó một tham số tương ứng tuỳ thuộc đối đó là kiểu gì. 

 Nếu đối là kiểu tham trị trước tiên máy sẽ cấp phát bộ nhớ cho đối kiểu tham trị 
đó, sau đó tiến hành sao chép giá trị của tham số thực thụ với nó đưa vào đối này. Từ 
đó ta thấy tham số thực thụ tương ứng với đối có kiểu tham trị có thể là một hằng, một 
biến, một biểu thức... và có kiểu tương ứng. Bởi vì đối kiểu tham trị khi mà hàm chứa 
đối này được gọi ra thực hiện thì nó được cấp phát bộ nhớ riêng sau đó sao chép giá trị 
của tham số thực thụ tương ứng với nó đưa vào và sau đó máy tiến hành các thao tác 
trên đối này mà không làm ảnh hưởng tới tham số thực thụ tương ứng với nó và cũng 
bởi vì nó chỉ sao chép giá trị của tham số thực thụ tương ứng với nó do vậy tham số 
thực thụ tương ứng với nó cứ cho một giá trị là được. Vì vậy tham số thực thụ tương 
ứng với đối kiểu tham trị có thể là hàng, biến, biểu thức...miễn là có cùng kiểu. 

Ghi chú: Theo những phân tích ở trên những đối chỉ nhằm mục đích cung cấp dữ 
liệu đầu vào cho hàm thì chúng ta khai báo đối đó là đối kiểu tham 

 Nếu đối là kiểu tham chiếu đối này sẽ tham chiếu tới tham số tương ứng với nó. 
Nghĩa là trong thân hàm khi ta thao tác trên đối tham chiếu này thực chất là thao tác 
trên tham số truyền vào tương ứng với đối này. Do vậy mọi thay. đổi giá trị của đối 
tham chiếu cũng đồng nghĩa với việc thay đổi giá trị của tham số tương ứng truyền 
vào. Điều này chứng tỏ rằng tham số tương ứng với đối là kiểu tham chiếu phải là một 
biến hay phần tử của mảng có biểu tương ứng và khi hàm chứa đối kiểu tham chiếu 
này kết thúc thì tham số tương ứng với nó lưu lại được sự thay đổi khi ra khỏi hàm. 

Trong C# có hai loại đối kiểu tham chiếu đó là: đối kiểu tham chiếu ref và đối kiểu 
tham chiếu out. Nếu đối là kiểu tham chiếu ref thì tham số tương ứngvới nó phải được 
khởi gán giá trị trước khi truyền vào và nó có thể tham gia tính toán trong các biểu 
thức. Nếu đổi là kiểu tham chiếu out thì tham số tương ứng với nó không cần khởi tạo 
giá trị ban đầu, chính vì lẽ đó nó chỉ dùng để nhận giá trị và không được tham gia tính 
toán trong các biểu thức. 

Ghi chú: Theo những phân tích ở trên những đối dùng để cung cấp dữ liệu đầu vào 
cho hàm và đồng thời lưu lại được sự thay đổi khi chúng ta tác động trên những đối 
này, những đối như vậy thì chúng ta khai báo đổi kiểu tham chiếu(ref). Những đối chỉ 
nhằm mục đích nhận giá trị khi ra khỏi hàm thì những đối này chúng ta khai báo đối 
theo kiểu tham chiếu out. 
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Tham số truyền vào cho đối tham chiếu phải kèm theo hai từ khoá ref hoặc out 
tương ứng với đối kiểu tham chiếu ref và đối kiểu tham chiếu out. 

Ví dụ 1: Nhấp vào ba số nguyên dương sau đó tiến hành sắp xếp ba số nguyên đó 
theo thứ tự tăng dần. 

class Program 

{ 

        static void swap(ref int x, ref int y) 

        { 

            int tg = x; 

            x = y; 

            y = tg; 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.Write("Nhap vao so a: "); 

            int a = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("Nhap vao so b: "); 

            int b = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("Nhap vao so c: "); 

            int c = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            if (a > b) swap(ref a, ref b); 

            if (a > c) swap(ref a, ref c); 

            if (b > c) swap(ref b, ref c); 

            Console.WriteLine("a={0}\tb={1}\tc={2}", a, b, c); 

            Console.Read(); 

        } 

} 
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Kết quả sau khi thực hiện: 

 

3.5. Cách gọi hàm 

Trong cùng một lớp một hàm có quyền gọi các hàm khác ra sử dụng(thứ tự các hàm 
trong cùng một lớp là không quan trong), một hàm có thể gọi chính nó ra thực hiện. Ta 
gọi đó là gọi đệ quy, đệ quy và giải thuật đệ quy chúng ta sẽ nghiên cứu trong các tài 
liệu khác, ở đây tôi chỉ giới thiệu sơ bộ về cách gọi đệ quy trong việc xây dựng một 
hàm trong C# thông qua một ví dụ như sau:  

Ví dụ 1: Xây dựng chương trình tính giá trị của biểu thức sau: 

S=x/1!+x2/2!+x3/3!+...+xn/n! 

class Program 

{ 

        static double x; 

        static int n; 

        static void nhap() 

        { 

            Console.Write("Nhap vao so x: "); 

            x = double.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("Nhap vao so b: "); 

            n = int.Parse(Console.ReadLine()); 

        } 

        static double Mu(double x, int n) 

        { 

            if (n == 0) return 1; 
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            else 

                return x * Mu(x, n - 1); 

        } 

        static double GiaiThua(int n) 

        { 

            if (n == 0) return 1; 

            else 

                return n * GiaiThua(n - 1); 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            double s = 0; 

            nhap(); 

            for (int i = 1; i <= n; i++) 

                s = s + Mu(x, i) / GiaiThua(i); 

            Console.WriteLine("S={0:N2}", s); 

            Console.Read(); 

        } 

} 

Kết quả sau khi thực hiện: 
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3.6. Bài tập áp dụng 

1. Viết chương trình giải phương trình bậc 2. 

2. Tạo một Console Application để viết chương trình nhập vào n và tính 
S=1+2+3+….+n 

3. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project, nhập n và tính S=1-2+3-
4+…+(-1)n. 

4. Trong Console Application đã tạo, tạo thêm một project, nhập n và tính 
T=1x2x3x…xn=n! 

5. Tạo một Console Application đã tạo, thêm 1 project, nhập vào n và tính 
S=12/1+22/2+32/3+…+n2/n 
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BÀI 4: WINDOWS FORMS 

Giới thiệu: Trong ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường windows Application 
cho phép người dùng sử dụng một số điều khiển (control) hỗ trợ trong thiết kế và xử lý 
tạo nên ứng dụng. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các chức năng của các điều khiển trong C# 
- Sử dụng được các thuộc tính trong các điều khiển. 

Nội dung chính: 

4.1. Giới thiệu về Windows Applications 

4.1.1. Giới thiệu 

− Windows applications được thể hiện trong chế độ giao diện đồ họa và thỏa mãn 
các tương tác của người sử dụng. 

− .Net cung cấp WinForm và các điều khiển khác qua lớp cơ sở trong namespace 
System.Windows.Forms. 

− Khi người dùng thực hiện một thao tác với biểu mẫu hoặc một trong các điều 
khiển, hành động sẽ tạo ra một sự kiện. Ứng dụng của bạn phản ứng với các sự kiện 
này bằng cách sử dụng mã và xử lý các sự kiện khi chúng xảy ra. 

− Windows Forms chứa nhiều loại điều khiển mà bạn có thể thêm vào biểu mẫu: 
điều khiển hiển thị hộp văn bản, nút, hộp thả xuống, nút radio và thậm chí các trang 
Web. Nếu một điều khiển hiện có không đáp ứng nhu cầu của bạn, Windows Forms 
cũng hỗ trợ tạo điều khiển tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách sử 
dụng lớp UserControl. 

− Với tính năng kéo và thả Windows Forms Designer trong Visual Studio, bạn 
có thể dễ dàng tạo các ứng dụng Windows Forms. Chỉ cần chọn các điều khiển bằng 
con trỏ của bạn và thêm chúng vào vị trí bạn muốn trên biểu mẫu. 

Để thiết kế một windows application – bạn cần: 

− Tạo một Windows Application trong Visual Studio.Net và thêm 
System.Windows.Forms và System.Drawing. 

− Tạo một lớp mới để biểu diễn WinForm và dẫn xuất từ 
System.Windows.Forms.Form. 

Integrated Development Enviroment (IDE) 
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− Visual studio.Net cung cấp rất nhiều các công cụ để trợ giúp cho việc phát triển 
các ứng dụng và giảm lược các công việc của người lập trình.  

− Visual studio.Net cung cấp bộ biên tập mã chuẩn cho tất cả các ứng dụng .Net. 

IntelliSense and Hot Compiler 

− IntelliSense đưa ra khả năng cho trình soạn thảo những tùy chọn khác nhau 
trong từng ngữ cảnh lập trình. 

− Hot compiler đánh dấu các lỗi cú pháp của chương trình trong khi gõ code. 

4.1.2. Tạo mới giao diện ứng dụng 

Môi trường phát triển tích hợp Visual Studio (IDE), bạn sẽ tạo một ứng dụng C # 
đơn giản có giao diện người dùng (UI) dựa trên Windows.  

Đầu tiên, bạn sẽ tạo một dự án ứng dụng C #: 

Bước 1: Mở Visual Studio 2019 

Bước 2: Chọn Create a new project 

 

Hình 4-1 Giao diện tạo mới project 

Bước 3: Trên Project tạo mới, chọn Windows Forms App (.NET Framework) cho 
C # 
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Hình 4-2 Giao diện kiểu ứng dụng lập trình 

Bước 4: Nhập tên project là HelloWorld và chọn Create 

 

Hình 4-3 Giao diện nhập tên phiên bản làm việc của project 

Kết quả sau khi tạo xong: 
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Hình 4-4 Giao diện sau khi tạo project thành công 

Trong đó: 

1) Ở phía bên trái của Visual Studio, bạn cũng sẽ thấy một ToolBox. Hộp công cụ 
chứa tất cả các điều khiển có thể được thêm vào Windows Forms. Các điều khiển như 
hộp văn bản hoặc nhãn chỉ là một số điều khiển có thể được thêm vào Windows 
Forms. 

2) Trong đó Solution Explorer, bạn cũng sẽ có thể thấy quản lý project HelloWorld, 

trong đây sẽ chứa 2 tệp lệnh bên dưới: 

 Một ứng dụng Form có tên là Forms1.cs. Tệp này sẽ chứa tất cả mã cho ứng 
dụng Windows Form. 

 Chương trình chính có tên Program.cs là tệp mã mặc định được tạo khi ứng 
dụng mới được tạo trong Visual Studio. Mã này sẽ chứa mã khởi động cho toàn bộ 
ứng dụng. 

3) Bảng thuộc tính cũng hiển thị trong Visual Studio. Vì vậy, đối với mỗi điều khiển 
(control) sẽ có những thuộc tính dành riêng cho điều khiển đó. Mỗi Điều khiển có một 
tập hợp các thuộc tính mô tả điều khiển đó. 
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4) Biểu mẫu được hiển thị trong Visual Studio sẽ bắt đầu xây dựng ứng dụng 
Windows Forms của mình. 

Lưu ý: 

- .Net solution được lưu trữ trong file với phần mở rộng là .sln 

- Một dự án (project) C# được lưu trữ trong file với  phần mở rộng là .csproj 

- Mã nguồn của C# được lưu trữ trong file với phần  mở rộng .cs. 

Ví dụ áp dụng viết ứng dụng đầu tiên như sau: 

 

Hình 4-5 Giao diện thiết kế 

Hướng dẫn thực hiện: 

Bước 1: Thiết kế form cho nút bấm Button “Click this” 

 Chọn Hộp công cụ để mở cửa sổ ra Hộp công cụ 
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Hình 4-6 Giao diện công cụ hỗ trợ thiết kế (Toolbox) 

 

(Nếu bạn không thấy tùy chọn Hộp công cụ hiện ra, bạn có thể mở nó từ thanh 
menu. Để làm như vậy, hãy xem > Hộp công cụ hoặc nhấn Ctrl + Alt + X) 

 Chọn biểu tượng Ghim để gắn cửa sổ Hộp công cụ 

 

 Chọn điều khiển Nút Button và sau đó kéo vào biểu mẫu 
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Hình 4-7 Giao diện thiết kế 

 Trong cửa sổ Thuộc tính, xác định vị trí Text, thay đổi tên Button1 thành 
Click this, rồi nhấn Enter 

 

Hình 4-8 Đặt thuộc tính text 

(Nếu bạn không nhìn thấy cửa sổ Thuộc tính (Properties) , bạn có thể mở nó từ 
thanh menu. Để làm như vậy, hãy chọn Xem > Cửa sổ Thuộc tính. Hoặc nhấn F4) 

 Trong phần Thiết kế của cửa sổ Thuộc tính (Properties), thay đổi tên từ 
Button1 thành btnClickThis, rồi nhấn Enter. 
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Hình 4-9 Đặt thuộc tính Button 

Bước 2: Thiết kế form cho nhãn Label “Hello World!” 

 Chọn điều khiển Nhãn (Label) từ cửa sổ Hộp công cụ, sau đó kéo nó vào biểu 
mẫu form và thả nó bên dưới nút Bấm. 

 Trong phần Thiết kế hoặc phần (DataBindings) của cửa sổ Thuộc tính name 
hãy đổi tên của Label1 thành lblHelloWorld, rồi nhấn Enter. 

Bước 3: Thêm code vào form như sau 

 Trong cửa sổ Form1.cs [Design], bấm đúp vào nút Bấm (Click this) để mở cửa 
sổ Form1.cs 

(Ngoài ra, bạn có thể mở rộng Form1.cs trong Solution Explorer, sau đó 
chọn Form1) 

 Trong cửa sổ Form1.cs , sau dòng private void nhập hoặc nhập 
lblHelloWorld.Text = "Hello World!"; 
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Bước 4: Chạy chương trình 

 Chọn nút Bắt đầu để chạy ứng dụng 

 

 Trong Visual Studio IDE, cửa sổ Công cụ sẽ mở và cửa sổ Đầu ra cũng sẽ 
mở. Nhưng bên ngoài IDE một hộp thoại Form1 xuất hiện. Chọn nút Nhấp 
vào nút này trong hộp thoại Form1 . Lưu ý rằng văn bản Label1 thay đổi thành Hello 
World! 

4.2. Các điều khiển cơ bản trong C# 

Bảng 4-1 Bảng điều khiển cơ bản 

Điều khiển Mô tả 

Form Đối tượng cửa sổ của chương trình chứa các đối tượng khác  

Label Đối tượng dùng để hiển thị văn bản và hình ảnh (người dùng 
không sửa được )  

Textbox Dùng để hiển thị và nhập dữ liệu từ bàn phím  
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Button Nút ấn cho phép khi click vào thì thực hiện 1 chức năng  

Checkbox Cho phép chọn hoặc không chọn  

Listbox Đối tượng cho phép xem và chọn dữ liệu giữa các dòng  

Combobox Cho phép chọn dữ liệu giữa các dòng  

Groupbox Đối tượng chứa các đối tượng khác  

Panel Đối tượng chứa các đối tượng khác  

Radio Button Nút tùy chọn 

Groupbox Sử dụng để nhóm các đối tượng 

 Điều khiển của Form 

- Là các thành phần đồ họa 

- Mỗi điều khiển tạo ra các đối tượng cùng lớp  

- Các đối tượng có các phương thức , thuộc tính và sự kiện riêng (properties, 
methods và events). 

* Các thuộc tính thường dùng: 

- AcceptButton : nút click khi ấn Enter 

- CancelButton : nút click khi ấn ESC 

- BackgroundImage : ảnh nền của form 

- Font : font của form và các thành phần 

- FormBorderStyle : đường viền form 

- ForeColor : màu chữ của form và của các thành phần ... 

- Text : dòng văn bản hiển thị trên tiêu đề  

- MaximizeBox : có hay không nút phóng to 
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- MinimizeBox : có hay không nút thu nhỏ  

- StartPosition : vị trí bắt đầu khi chạy form 

- WindowState : trạng thái ban đầu của form 

* Các phương thức 

- Close : đóng form giải phóng tài nguyên 

- Hide : ẩn form 

- Show : hiện form ẩn 

* Các sự kiện thường dùng 

- Load : xảy ra khi chạy form 

- FormClosing : xảy ra khi đóng form 

 

Hình 4-10 Các sự kiện thường dùng 

 Điều khiển Label 

* Các thuộc tính thường dùng 

- autosize : tự thay đổi kích thước của đối tượng 

- fonts : fonts của đối tượng . 
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- forecolor : màu chữ 

- image : ảnh nền  

- text : văn bản hiển thị 

- textalign : lề của văn bản 

 

Hình 4-11 Hình các thuộc tính cơ bản của Label 

 Điều khiển Textbox 

Là điều khiển cho phép nhận giá trị từ người dùng trên một form. Mặc định giá trị 
lớn nhất mà Textbox nhận là 2048 ký tự. 

* Các thuộc tính thường dùng 

- Enable : có/không thao tác đối tượng 

- Multiline : có/không cho phép nhập nhiều dòng  

- PaswordChar : nhập ký tự làm mật khẩu 

- ReadOnly : có/không cho phép sửa dữ liệu của đối tượng 

- Text: văn bản nhập  

* Các sự kiện thường dùng 
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- TextChanged : xảy ra khi nhập/xóa kí tự 

- KeyDown : xảy ra khi ấn 1 phím trên đối tượng 

- KeyUp : ngược với KeyDown  

Hình 4-12 Các thuộc tính của Textbox 

4.3. Các điều khiển hộp thoại 

Listbox, Combo Box, Tree View, List View, Toolbar, Image List and Main Menu 

 Điều khiển List box: chứa một danh sách các items. Một List box cho phép 
người sử dụng lựa chọn một hoặc nhiều hơn một items. 

- Trong .Net, list box được biểu diễn bởi lớp System. Windows. Forms. ListBox. 

List box chứa một tập hợp gọi là các “Items”. 

- Mỗi “Item” (luôn luôn là một chuỗi) có thể được thêm vào hoặc được xóa đi từ 
một List box 

* Thêm Item vào ListBox 
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Một list box được hiệu chỉnh: chế độ design sử dụng Visual Studio IDE hoặc ở chế 
độ runtime sử dụng code 

Thêm Item vào list box sử dụng Visual Studio IDE → lựa chọn điều khiển listbox 

trong chế độ design and trong cửa sổ thuộc tính → Item → thêm items. 

 

Hình 4-13 Giao diện thiết kế ListBox 

Thêm Item vào list box ở chế độ runtime → một item được thêm vào listbox sử 
dụng phương thức Add() của tập hợp đối tượng Listbox. 
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Hình 4-14 Giao diện Add Item vào ListBox và kết quả 

* Các thuộc tính: 

 listbox.Items : chứa danh sách các Item( các dòng trong listbox) 
 listbox.Items(i): chọn item thứ i trong danh sách để sử dụng 
 listbox.Items(i).Text : set hoặc get một chuỗi vào item đó (để hiển thị) 
 listbox.SelectedIndex : số thứ tự của item được click chọn 
 listbox.SelectedValue: giá trị của item được chọn đang giữ 
 listbox.SelectedItem : lấy danh sách item vừa click chọn 
 listbox.Datasource : gán nguồn dữ liệu cho listbox, có thẻ là 1 Array, List, 

datatable, dataset ,... 
 listbox.DisplayMember: chọn thành phần hiển thị, cột nào trong bảng (dùng 

như "TenCot") 
 listbox.ValueMember: chọn thành phần giá trị mà item thực sự giữ 
* Các phương thức: 

 listbox.Items.Add( <string value>): add thêm 1 item vào listbox 
 listbox.Items.RemoveAt(index) : xóa item tại index 
 listbox.SelectedItems.Count: đếm số phần tử được chọn 
 listbox.Items.Clear(): Xóa tất cả item trong ListBox 
* Các sự kiện: 

 SelectedIndexChanged – sự kiện được sử dụng khi một item trong listbox 
được lựa chọn. Để lấy được điều khiển của sự kiện – double click chuột vào đối tượng 
listbox trong chế độ design. 

 Điều khiển ComboBox 
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 ComboBox tương tự như listbox 
 Combo Box có 3 chế độ thiết kế (thuộc tính: DropDownStyle) 
- Simple 
- DropDown (Mặc định) 
- DropDownList 

Ví dụ minh họa cho 3 kiểu thiết kế ComboBox 

 

Hình 4-15 Ví dụ sử dụng ComboBox 

 Điều khiển TreeView 

Được sử dụng để biểu diễn sự phân cấp cho các item 

 

Hình 4-16 Giao diện thiết kế TreeView 
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* Các sự kiện của TreeView 

Bảng 4-2 Bảng sự kiện TreeView 

Sự kiện Mô tả 

After Select Xuất hiện khi một node được lựa chọn trong điều khiển Treeview 
(Các node được lựa chọn dựa vào thuộc tính SelectedNode) 

BeforeExpand Xuất hiện trước khi node được mở rộng 

BeforeCollapse Xuất hiện trước khi node bị thu hẹp 

AfterExpand Xuất hiện sau khi node được mở rộng 

AfterCollapse Xuất hiện sau khi node bị thu hẹp 

BeforeLableEdit Xuất hiện trước khi sửa nhãn của node (thuộc tính LabelEdit) 

AfterLable Xuất hiện sau khi nhãn của node được sửa 

Ví dụ áp dụng: 
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Kết quả sau khi thực hiện: 

 

Hình 4-17 Kết quả thực hiện ví dụ TreeView 

 Điều khiển Main Menu 

 Xây dựng hệ thống menu là MenuStrip 

 Điều khiển cho phép tạo “normal” menu. 

* Các thành phần UI có thể chứa trong một MenuStrip 

o ToolStripMenuItem: Menu item truyền thống 

o ToolStripComboBox: ComboBox nhúng 

o ToolStripSeparator: Dòng ngăn cách các nội dung 

o ToolStripTextBox: TextBox nhúng 

 MenuStrip hỗ trợ phương thức Add(), AddRange(), Remove() và thuộc tính 
Count. 
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Hình 4-18 Giao diện thiết kế MenuStrip 

 Điều khiển Context Menu Strip 

Ví dụ khi chuột phải thì đổi màu (Red, Green, Blue) cho form: 

 

Hình 4-19 Giao diện thiết kế ContextMenuStrip 
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Code xử lý: 

private void frmContextStrip_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

            if (e.Button == MouseButtons.Right)//Khi chuột phải 

                contextMenuStrip1.Show(this, e.X, e.Y); 

} 

private void redToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

        this.BackColor = Color.Red; 

} 

private void greenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

       this.BackColor = Color.Green; 

} 

private void blueToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

      this.BackColor = Color.Blue; 

} 

Kết quả thực hiện: 
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Hình 4-20 Kết quả thực hiện ví dụ ContextStrip 

 Điều khiển Hộp hội thoại:  

- OpenFile Dialog  

- SaveFile Dialog 

- Font Setting Dialogs  

- Color Selection 

- Print Dialogs boxes 

* OpenFile Dialog Box 

System. Windows.Forms.OpenFileDialogBox 

Bảng 4-3 Bảng thuộc tính OpenFileDialogBox 

Thuộc tính Mô tả 

DefaultExt Mặc định phần mở rộng của file. 

FileName Đường dẫn và tên của file được lựa chọn 
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InitialDirectory Thư mục được mở trong hộp hội thoại 

MultiSelect Thuộc tính Boolean. Cho phép lựa chọn một hoặc nhiều file 

DialogResult Trả về kết quả khi người sử dụng chọn nút Ok hoặc Cancel 

Title Thiết lập tiêu để cho hộp hội thoại 

Ví dụ áp dụng: Mở hộp thoại xem đường dẫn tập tin đã chọn 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 

            openFileDialog.InitialDirectory = "c:\\"; 

            openFileDialog.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"; 

            openFileDialog.FilterIndex = 2; 

            openFileDialog.RestoreDirectory = true; 

            if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                MessageBox.Show("Chọn đường dẫn: " + openFileDialog.FileName); 

            } 

} 

* SaveFile DialogBox 

System. Windows.Forms.SaveFileDialogBox 

Thiết kế form như sau: 
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Hình 4-21 Giao diện thiết kế SaveFileDialogBox 

Code xử lý: 

private void btnSaveFile_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 

            saveFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"; 

            saveFileDialog1.FilterIndex = 2; 

            saveFileDialog1.RestoreDirectory = true; 

            saveFileDialog1.Title = "Save File"; 

            saveFileDialog1.ShowDialog();//Mở hộp thoại             

        } 

* Font and Color Dialog Boxes 

 System. Windows.Forms.FontDialogBox 

Ví dụ Font and Color DialogBox, thiết kế như sau: 

 

Hình 4-22 Font and Color DialogBox 



Bài 4: Windows Forms 
 

  

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 98 

 

Code xử lý: 

private void btnFontDialogBox_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FontDialog fontDialog1 = new FontDialog(); 

            fontDialog1.ShowColor = true; 

            fontDialog1.Font = textBox1.Font; 

            fontDialog1.Color = textBox1.ForeColor; 

            if (fontDialog1.ShowDialog() != DialogResult.Cancel) 

            { 

                textBox1.Font = fontDialog1.Font; 

                textBox1.ForeColor = fontDialog1.Color; 

            } 

        } 

Kết quả thực hiện: 

 

Hình 4-23 Kết quả thực hiện Font and Color DialogBox 

4.4. Bài tập áp dụng 

1. Sử dụng Form và Button 
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Thiết kế Form có hai nút lệnh có tên là &Green và &Yellow. Form có nút Min, Max 
Button. 

 Khi click vào nút lệnh Green, Form đổi màu nền thành màu Xanh (Green) và 
đổi tiêu đề của Form thành “Green Color” 

 Khi click vào nút lệnh Yellow, Form đổi màu nền thành màu Vàng (Yellow) và 
đổi tiêu đề của Form thành “Yellow Color”. 

2. Sử dụng Form, TextBox và Button 

Thiết kế Form có một TextBox để trắng, và 3 nút lệnh: Display, Clear, Exit. 

 Khi Click nút Display, hộp TextBox hiện lên câu: “Xin chào bạn đến với ngôn 

ngữ lập trình C#” 

 Click nút Clear, hộp TextBox bị xoá trắng 

 Click nút Exit để thoát khỏi chương trình. 

3. Sử dụng Form, TextBox, Label và Button 

Thiết kế Form có một TextBox (có thể gõ nhiều dòng), một Label, 1 nút lệnh View, 
1 nút lệnh Exit để thực hiện công việc sau: 

 Ban đầu, nút View bị mờ, khi bắt đầu ấn phím bất kì vào TextBox, nút View 
mới được kích hoạt. 

 Sau khi nhập vào ô TextBox, click nút View, Label sẽ hiển thị nội dung của 
TextBox 

 Click nút Exit để thoát khỏi chương trình. 

4. Sử dụng Form, Label, Groupbox và RadioButton 

Thiết kế Form gồm 1 Label có dòng chữ “Thuộc tính MultiLine để làm gì?” và 4 
RadioButton lần lượt có các tiêu đề sau: Chữ đậm, Chữ nghiêng, Xuống dòng, Chữ 
hoa. Các nút RadioButton được đặt trong một Groupbox có nhãn là “Trả lời”. Cuối 
cùng là một Label để hiển thị kết quả. Các công việc cần thực hiện: 

 Ban đầu Label hiển thị kết quả là rỗng. 

 Khi chọn RadioButton thứ 3, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Đúng”. 

 Khi chọn các RadioButton còn lại, Label Kết quả hiển thị dòng chữ “Sai” 

5. Sử dụng Form, Label, Groupbox và CheckBox 
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Thiết kế Form gồm 1 Groupbox có nhãn là “Chọn các ca sỹ VN bạn yêu thích”, 
chứa 5 CheckBox lần lượt có nhãn là: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Thanh Lam, Quang Dũng, 
Lam Trường, 1 nút lệnh “Xem” và một Label để hiển thị danh sách các ca sĩ bạn yêu 
thích. Các công việc cần thực hiện: 

 Nếu không chọn ca sĩ nào, Label sẽ hiện nội dung “Bạn không lựa chọn ca sĩ 
nào trong danh sách trên”. 

 Nếu có chọn, Label sẽ hiện nội dung: “Các ca sĩ mà bạn yêu thích là” <danh 
sách các ca sĩ> 

6. Sử dụng Form, TextBox và ListBox 

Thiết kế Form gồm 1 ListBox và 1 TextBox. Khi Click vào các phần tử trong 
ListBox, TextBox sẽ hiển thị nội dung của các phần tử được chọn. 

7. Sử dụng Form, ListBox và Button 

Thiết kế Form gồm có 2 ListBox, 2 Label và 4 nút lệnh có giao diện như sau: 

 Chọn các mặt hàng bên “Danh sách các mặt hàng”, khi Click vào nút >, sẽ 
chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá 
đi các phần tử được lựa chọn bên “Danh sách các mặt hàng”) 

 Khi Click nút >> sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Danh sách các mặt hàng” 
sang bên “Các mặt hàng lựa chọn”, (đồng thời xoá trắng bên “Danh sách các mặt 
hàng”) 

 Chọn các mặt hàng bên “Các mặt hàng lựa chọn”, khi Click vào nút <, sẽ 
chuyển các phần tử được lựa chọn sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá 
đi các phần tử được lựa chọn đó bên “Các mặt hàng lựa chọn”. 

 Khi Click nút << sẽ chuyển toàn bộ các phần tử bên “Các mặt hàng lựa chọn” 
sang bên “Danh sách các mặt hàng”, (đồng thời xoá trắng bên “Các mặt hàng lựa 
chọn”) 
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8. Sử dụng Form, TextBox, ComboBox và Button 

Thiết kế Form gồm có 1 TextBox điền Họ tên, 3 ComboBox có các Label đi kèm có 
nhãn: Ngày, Tháng, Năm 

 ComboBox Ngày nạp các giá trị từ 1 đến 31 (không cho nhập thêm dữ liệu) 

 ComboBox Tháng nạp các giá trị từ 1 đến 12 (không cho phép nhập thêm dữ 
liệu) 

 ComboBox Năm nạp các giá trị từ 1930 đến 2010 (cho phép nhập thêm dữ liệu) 

 Khi ấn nút lệnh Kiểm tra, nếu ngày tháng năm sinh là hợp lệ sẽ hiện ra 
MessageBox thông báo Họ tên và ngày sinh. Nếu dữ liệu ngày tháng không hợp lệ sẽ 
hiện ra MessageBox thông báo “Ngày sinh không hợp lệ!” 

9. Thiết kế chương trình Calculator đơn giản 

 

 Chương trình Calculator đơn giản 

 Các hộp TextBox A+B, A*B, A-B, A/B không được phép sửa dữ liệu (Thuộc 
tính ReadOnly = True) 
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 Sau khi nhập dữ liệu cho A và B, Nếu dữ liệu nhập đúng kiểu số, khi ấn nút 
Result sẽ tính kết quả để điền vào các TextBox A+B, A-B, A*B, A/B 

 Ấn nút Reset sẽ xoá trắng tất cả các TextBox, đưa Focus về TextBox A 

 Ấn nút Exit để thoát khỏi chương trình. 

 Lưu ý: Tạo TabIndex theo thứ tự: TextBox A, TextBox B, nút Result, nút Reset, 
nút Exit. 

10. Thiết kế Form đăng nhập 

 

Khi người sử dụng gõ UserName = “admin” và Password = “123” hoặc UserName 
= “user” và Password = “456” thì đóng Form đăng nhập và sẽ gọi sang Form thứ 2 có 
giao diện như sau: 

 

 Nếu UserName = “admin” thì hiển thị cả 2 GroupBox Style và Colour 

 Nếu UserName = “user”, chỉ hiển thị GroupBox Style, không hiển thị Groupbox 
Colour. 

 Các chức năng của Form Edit: 

 Khi chọn CheckBox Bold, chữ sẽ đậm, nếu bỏ chọn chữ sẽ bình thường. Tương 
tự với các CheckBox Italic (chữ nghiêng) và Underline (gạch dưới chân) 
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 Khi click vào RadioButton Blue, chữ sẽ chuyển sang màu xanh, tương tự với Red 
và Grayed. 

11. Viết chương trình ứng dụng sau: 

 

 

Yêu cầu chức năng: 

* Khi Form khởi động, khung văn bản được quy định chức năng Wrap (văn bản tự 
động xuống dòng khi chạm giới hạn ngang), và sẽ xuất hiện thanh cuộn dọc nếu cần 
(ForcedVertical).  

* Các chức năng trên trình đơn:  

+ Đối với nhóm lệnh Edit: 

• Undo: Cho phép phục hồi lại thao tác trước đó.  

• Cut: Cắt đoạn văn bản đang được chọn.  
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• Copy: Sao chép đoạn văn bản đang được chọn.  

• Paste: dán Đoạn văn bản trong Clipboard vào vị trí hiện tại của văn bản.  

• Select All: Chọn tòan bộ văn bản.  

• Delete: Xóa khối văn bản đang được chọn hay ký tự bên phải con trỏ hiện hành.  

• Delete All: xóa toàn bộ văn bản (dù có chọn hay không chọn) 

• Date and Time: Chèn ngày tháng hiện hành vào vị trí con trỏ hiện hành của văn 
bản.  

+ Đối với nhóm lệnh Format: 

• Font: Định dạng phông chữ.  

• Fore Color: Định dạng màu chữ của khối văn bản đang được chọn.  

• Back Color: Định dạng màu nền của khối văn bản đang được chọn.  

• Background: Định dạng màu nền cho toàn bộ văn bản.  

• WordWrap: Ấn định văn bản Wrap hay không Wrap văn bản. 

+ Nếu Wrap thì trên trình đơn sẽ xuất hiện dấu kiểm (Cheked) và cho phép xuất 
hiện thanh cuộn dọc nếu cần (ForcedVertical).  

+ Nếu không Wrap thì trên trình đơn không có dấu kiểm và cho phép xuất hiện. 
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BÀI 5: THAO TÁC VỚI CHUỖI 

Giới thiệu: Trong ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường windows Application 
cho phép người dùng sử dụng một số điều khiển (control) hỗ trợ trong thiết kế và xử lý 
tạo nên ứng dụng. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được các toán tử so sánh về chuỗi. 
- Phát biểu được các hàm nhập xuất chuỗi trong C#. 
- Vận dụng được các hàm xử lý trên chuỗi có sẵn 
- Trình bày được quy tắc qua lớp Regex 

Nội dung chính: 

5.1. Thao tác trên chuỗi dùng String 

String là một kiểu dữ liệu tham chiếu được dùng để lưu trữ chuỗi ký tự. Vì là một 
kiểu dữ liệu nên cách khai báo và sử dụng hoàn toàn tương tự các kiểu dữ liệu khác. 
các thuộc tính và phương thức mà lớp String hỗ trợ. 

Bảng 5-1 Bảng các thuộc tính và phương thức mà lớp String hỗ trợ 
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Lưu ý: 

• Các phương thức mà mình có ghi String phía trước là các phương thức gọi thông 
qua tên lớp. Các phương thức còn lại được gọi thông qua đối tượng. 
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• Các phương thức khi gọi sẽ tạo ra đối tượng mới rồi thao tác trên đối tượng đó 
chứ không thao tác trực tiếp với đối tượng đang xét. 

Để hiểu rõ cách sử dụng các phương thức trên. Chúng ta cùng thực hiện chuẩn hoá 
một chuỗi họ tên của người dùng với các yêu cầu: 

• Cắt bỏ hết các khoảng trắng dư ở đầu cuối chuỗi. Các từ cách nhau một khoảng 
trắng nếu phát hiện có nhiều hơn 1 khoảng trắng thì thực hiện cắt bỏ. 

• Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, các chữ cái tiếp theo thì viết thường. 

Ý tưởng: 

• Cắt khoảng trắng dư ở đầu và cuối chuỗi thì ta có thể sử dụng phương 
thức Trim. 

• Khoảng trắng ở giữa thì ta sẽ duyệt cả chuỗi nếu phát hiện có 2 khoảng trắng thì 
thay thế nó bằng 1 một khoảng trắng. Để làm điều này ta có thể dùng: 

o  IndexOf để phát hiện khoảng trắng. 

o  Replace để thay thế 2 khoảng trắng thành 1 khoảng trắng. 

• Viết hoa chữ cái đầu và viết thường các chữ cái còn lại thì ta có thể cắt chuỗi họ 
tên ra thành các từ và ứng với mỗi từ ta thực hiện như yêu cầu đề bài. Để làm điều này 
ta có thể sử dụng: 

o  Split để cắt ra các từ. 

o  Substring để cắt ra các chữ cái mong muốn. 

o  ToUpper để viết hoa và ToLower để viết thường. 

Bây giờ các bạn hãy làm thử trước khi xem code tham khảo của mình nào! 

Sau đây là code tham khảo để giải quyết các vấn đề trên: 

static void Main(string[] args) 

        { 

            /* 

            * Khai báo 1 biến kiểu chuỗi tên là FullName 

            * Khai báo 1 biến Result chứa kết quả chuẩn hoá chuỗi. 

            * Giá trị biến FullName được nhập từ bàn phím. 
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            */ 

            string FullName; 

            string Result = ""; 

            Console.Write(" Moi ban nhap ho va ten: "); 

            FullName = Console.ReadLine(); 

            /* Cắt các khoảng trắng dư ở đầu và cuối chuỗi */ 

            FullName = FullName.Trim(); 

            /*  

             * Trong khi còn tìm thấy 2 khoảng trắng 

             * thì thực hiện thay thế 2 khoảng trắng bằng 1 khoảng trắng 

             */ 

            while (FullName.IndexOf("  ") != -1) 

            { 

                FullName = FullName.Replace("  ", " "); 

            } 

            /* 

             * Cắt chuỗi họ tên ra thành mảng các từ. 

             * Sau đó duyệt mảng để chuẩn hoá từng từ một. 

             * Khi duyệt mỗi từ ta thực hiện cắt ra chữ cái đầu trên và lưu trong biến 
FirstChar 

             * Cắt các chữ cái còn lại và lưu trong biến OtherChar. 

             * Thực hiện viết hoa chữ cái đầu và viết thường các chữ cái còn lại. 

             * Cuối cùng là lưu chữ vừa chuẩn hoá vào biến Result. 

             */ 

            string[] SubName = FullName.Split(' '); 

            for (int i = 0; i < SubName.Length; i++) 

            { 
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                string FirstChar = SubName[i].Substring(0, 1); 

                string OtherChar = SubName[i].Substring(1); 

                SubName[i] = FirstChar.ToUpper() + OtherChar.ToLower(); 

                Result += SubName[i] + " "; 

            } 

            Console.WriteLine(" Ho ten cua ban la: " + Result); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

Kết quả thực hiện: 

 

5.2. Thao tác trên chuỗi dùng StringBuilder 

Lớp StringBuilder được .NET xây dựng sẵn giúp chúng ta thao tác trực tiếp với 
chuỗi gốc và giúp tiết kiệm bộ nhớ hơn so với lớp String. 

Đặc điểm của StringBuilder là: 

• Cho phép thao tác trực tiếp trên chuỗi ban đầu. 

• Có khả năng tự mở rộng vùng nhớ khi cần thiết. 

• Không cho phép lớp khác kế thừa. 

Từ 2 đặc điểm này đã làm nổi bật lên ưu điểm của StringBuilder so với String đó là 
ít tốn bộ nhớ. Cụ thể qua ví dụ sau: 

string Value = "Nguyen"; 

Value = Value + "Dang"; 

  Ở 2 dòng lệnh ta có thể thấy bộ nhớ sẽ được lưu trữ như sau: 

• Đầu tiên tạo 1 vùng nhớ đối tượng kiểu string tên là Value. 

• Tạo 1 vùng nhớ chứa giá trị “Dang” 
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• Khi thực hiện toán tử cộng trên 2 chuỗi sẽ tạo ra 1 vùng nhớ nữa để chứa giá trị 
chuỗi mới sau khi cộng. 

• Cuối cùng là phép gán sẽ thực hiện trỏ đối tượng Value sang vùng nhớ chứa 
chuỗi kết quả của phép cộng. 

Như vậy ta thấy sẽ có 1 vùng nhớ không sử dụng nhưng vẫn còn nằm trong bộ nhớ, 
đó là vùng nhớ chứa giá trị “Nguyen” – giá trị ban đầu của biến Value. 

Đối với StringBuilder thì khác:  

StringBuilder MutableValue = new StringBuilder("Nguyen"); 

MutableValue.Append("Dang"); 

  Ở 2 dòng lệnh trên bộ nhớ sẽ lưu trữ như sau: 

• Tạo một vùng nhớ cho đối tượng MutableValue chứa giá trị “Nguyen”. 

• Tạo một vùng nhớ chứa giá trị “Dang”. 

• Mở rộng vùng nhớ của MutableValue để nối chuỗi “Dang” vào sau chuỗi 
“Nguyen”. 

Rõ ràng là ta không tạo ra quá nhiều vùng nhớ và cũng không lãng phí bất cứ vùng 
nhớ nào. 

Sử dụng 

Cách khởi tạo 1 đối tượng StringBuilder có đôi chút khác so với String. 

Cú pháp: 

Khởi tạo một đối tượng rỗng: 

StringBuilder <tên biến> = new StringBuilder(); 

Khởi tạo một đối tượng chứa 1 chuỗi cho trước: 

StringBuilder <tên biến> = new StringBuilder(<chuỗi giá trị>); 

Trong lớp StringBuilder có các phương thức như: Remove, Insert, Replace được sử 
dụng hoàn toàn giống như lớp String. 

Chỉ có vài phương thức mới các bạn cần chú ý: 

Bảng 5-2 Phương thức lớp StringBuilder 
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Lưu ý: 

• Các bạn nhớ đây là đối tượng kiểu StringBuilder nên thao tác với chuỗi như 
gán, nối chuỗi, . . . phải thông qua các phương thức chứ không thể thực hiện trực tiếp 
được. 

• Giữa String và StringBuilder đều có cái hay riêng của nó. Tuỳ vào từng yêu cầu 
của bài toán mà nên sử dụng cho hợp lý, tránh lạm dụng quá nhiều 1 kiểu: 

o  Thông thường đối với các bài toán đòi hỏi thao tác nhiều với chuỗi gốc như 
cộng chuỗi, chèn chuỗi, xoá bỏ một số ký tự, . . . thì nên sử dụng StringBuilder để 
tối ưu bộ nhớ. 

o  Còn lại thì nên sử dụng String để việc thao tác thuận tiện hơn. 

5.3. Sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex 

Namspace System.Text.RegularExpressions của thư viện BCL (Base Class Library) 
chứa đựng tất cả các đối tượng liên quan đến biểu thức quy tắc trong môi trường .NET. 
Và lớp quan trọng nhất mà biểu thức quy tắc hỗ trợ là Regex. 

Sử dụng Regex để tìm kiếm tập hợp: 

Thực hiện việc tìm kiếm một chuỗi một cách lập đi lặp lại cho đến hết chuỗi, và kết 
quả trả về là một tập hợp. Tập hợp được trả về có kiểu là MatchCollection, bao gồm 
không có hay nhiều đối tượng Match. Hai thuộc tính quan trọng của những đối 
tượng Match là chiều dài và giá trị của nó. 

Các lớp trong trong namespace System.Text.RegularExpresions: 

Bảng 5-3 Các lớp trong trong namespace System.Text.RegularExpresions 
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Lớp Mô tả 

Regex Lớp thực hiện các hoạt động của biểu thức. 

Capture Thể hiện kết quả của một chuỗi đơn 

CaptureCollection Thể hiện một tập hợp các đối tượng Capture 

Group Thể hiện kết quả của một nhóm lưu trữ (biểu thức được viết 
trong ngoặc) 

GroupCollection Thể hiện một tập hợp của đối tượng Group 

Match Dò tìm trên pattern xem có xuất hiện một RE hay không rồi trả 
về kết quả chính xác như là một đối tượng Match duy nhất.  

MatchCollection Thể hiện một tập hợp của đối tượng Match 

MatchEvaluator Một delegate được sử dụng trong suốt biểu thức – dựa vào các 
hoạt động thay thế text 

Các phương thức của Regex: 

Bảng 5-4 Các phương thức của Regex 

Phương thức Mô tả 

Match Tìm kiếm trên pattern xem có xuất hiện một RE hay không rồi trả 
về kết quả chính xác như là một đối tượng Match duy nhất.  

Matches Tìm kiếm trên pattern xem tất cả các xuất hiện của một RE có hay 
không rồi trả về tất cả những so khớp thành công xem như Match 
được gọi nhiều lần  
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IsMatch Trả về một giá trị boolean để kiểm tra sự phù hợp được tìm thấy 

Replace Thực hiện một hoạt động thay thế của chuỗi biểu thức hợp lệ 

Split Tách một chuỗi phù hợp bởi biểu thức hợp lệ 

Unescape Cho unescape bất cứ những ký tự nào được escape trên pattern  

5.4. Bài tập áp dụng 

1. Nhập 2 chuỗi so sánh 2 chuỗi có phân biệt hoa thường? 

2. Nhập 2 chuỗi so sánh 2 chuỗi không phân biệt hoa thường? 

3. Đếm độ dài của một chuỗi nhập vào? 

4. Kiểm tra chuỗi nhập vào có bằng chữ ”N” hay không? 

5. Nhập vào một chuỗi hiển thị chuỗi ký tự từ 3 đến 6? 

6. Nhập vào một chuỗi xóa chuỗi ký tự từ 3 đến 6? 

7. Nhập vào một chuỗi, thay thế ký tự ’u’ thành ký tự ’-’. 

8. Nhập vào một chuỗi, tách chuỗi từ các khoảng trắng ’ ’ thành từng phần tử trong 
mãng? 

9. Nhập vào một chuỗi, hiển thị các ký tự trong mãng? 

10. Cắt lấy tên file trong đường dẫn sau: s=”@ C:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-
US.bin”. 

11. Viêt chương trình tách họ và chữ lót, tên sau: Nguyen Gia Quang Dang 
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