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Ebook 1000 C / C + Bài tập lập trình với Cuongquach.com | Bạn có phải là sinh viên vừa bước vào giảng đường đại học? Hoặc một người trẻ tiếp cận lập trình C/C++. Dù bạn là ai và bạn làm gì?! Khi học lập trình C/C++, bạn cũng cần các bài tập thử thách để tự trau dồi kỹ năng lập trình. Vì vậy, đừng ngại tải xuống 1000 bài tập lập trình C/C++ đã được giải quyết
Cuongquach.com. Thông tin chung về sách điện tử 1000 bài tập lập trình C/C++ với câu trả lời Tên tài liệu: 1000 bài tập lập trình C/C++ với giải pháp Tác giả: Nguyễn Tân Trần Minh Khang Ebook Số: 2 Ngôn ngữ: Định dạng tiếng Việt: Thể loại PDF: Lập trình/C++ Xuất bản tại: Với gần 1000 bài tập lập trình cho ngôn ngữ C/C++ cùng với các câu trả lời, có trong liên kết đến tiêu
đề của các bài tập trong tập tin từ, bạn tự tin chinh phục ngôn ngữ lập trình C. Làm theo quy tắc 10.000 giờ của các ông lớn. Cứ sau 10.000 giờ bạn trở thành một chuyên gia. Nhìn vào gương để xây dựng sự nghiệp của mình: trong khoảng thời gian bảy tháng vào năm 1971, Bill Gates và nhóm bạn của ông đã sử dụng máy tính trong 1.575 giờ trên máy chủ ISI, trung bình 8 giờ
một ngày, 7 ngày một tuần. Mục lục tôi muốn liệt kê 30 bài tập lập trình C/C++ đầu tiên trong cuốn sách này. Bài 1: Tính S(s) = 1 + 2 + 3 + ... + n Bài 2: Tính S(s) = 12 + 2 2 + ... + n 2 Bài 3: Tính S(s) = 1 + 1/2 + 1// 3 + ... + 1/n Bài 4: Tính S(s) = 1/2 + 1/4 + + + + 1/2n Bài 5: Tính S(s) = 1 + 1/3 + 1/5 + + + + 1/(2n + 1) Bài 6: Tính S(s) = 1/1×2 + 1/2×3 +...+ 1/n x (n + 1) Bài 7: Tính
S(s) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + .... + n / n + 1 Bài 8: Tính S(s) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + ... ... + 2n + 1/ 2n + 2 Bài 9: Đếm T(n) = 1 x 2 x 3 ... x N Bài số 10: Tính T(x, n) = x-n Bài 11: Tính S(s) = 1 + 1,2 + 1,2,3 + ... + 1,2,3....N Bài 12: Tính s(n) = x x 2 + x 3 + ... + x-n Bài số 13: Tính S(n) = x 2 + x 4 + + + x-2n Bài 14: Tính S(n) = x + x 3 + x 5 + ... + x 2n + 1 Bài 15: Tính S(s) = 1 + 1/1 + 2 + 1 + 1 +
2 + 3 + ..... + 1/ 1 + 2 + 3 + .... + N Bài 1 6: Tính S (s) = x + x 2 / 1 + 2 + x 3 / 3 + + + x n /1 + 2 + 3 + .... + N Bài 17: Tính S (s) = x x 2/2! + x 3/3! + + + x'n/N! Bài 18: Tính S (s) = 1 + x 2/2! + x 4x/4! + + + x 2n/(2n)! Bài 19: Tính S (s) = 1 + x + x 3/3! + x 5/5! + + + x(2n+1)/(2n+1)! 20: Liệt kê tất cả các ước tính số lượng dương tính n Bài số 21: Tổng hợp tất cả các ước tính số lượng
dương tính n Bài 22: Tính toán tất cả các ước tính dương tính insus n Bài 23: Đếm số ước tính số lượng dương tính n Bài 24: Liệt kê tất cả các số lẻ trên insus n tích cực bài 25: Tóm tắt của tất cả các ước tính thẳng của insus n tích cực Bài 26: Tính toán tất cả các ước tính lẻ của số lượng ine tích cực n Bài học 27: Đếm số lượng thậm chí ước tính dương tính insinsus n Bài học
28: Đối với dương tính ine-số lượng n. Tổng kết ước tính ít hơn thậm chí bài học 29: Tìm ước tính lẻ lớn nhất của một indo chi n tích cực. Ví dụ n = 100 ước tính lẻ lớn nhất là 25 bài học 30: Đối với tích cực insus n. Kiểm tra xem n là số đầy đủ Liên kết Tải về ebook 1000 C / C + bài tập lập trình có giải pháp (Google Drive , Mediafire và MegaNZ. Nhấp vào nút liên kết để tải
xuống. Nguồn: Xin chào những người bạn thuộc nhóm vietjack, tôi vừa hoàn thành một loạt 140 bài tập C với các giải pháp chi tiết với nhiều chủ đề như con trỏ, biến số, mảng, chức năng, thuật toán, tìm kiếm tai địa chỉ: bài tập www.vietjack.com C với giải pháp | Tập hợp 140 bài tập giải quyết C tốt nhất tại VietJack - C Practice Collection với các giải pháp cơ bản đến nâng cao
theo chủ đề kiểu dữ liệu, lệnh nếu có, vòng lặp, cú pháp cơ bản, biến, chức năng, người chơi, con trỏ, nhập tệp, đọc và ghi... Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ hỗ trợ tôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ của bạn. 7 Lượt thích C'h vẫn sử dụng kiến thức con trỏ? Tôi không nhớ một lời cảm ơn, tôi hy vọng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nó không cần phải được thay đổi * như C. Đại biểu
là một con trỏ chức năng trong C Trang chủ thể loại Câu hỏi thường gặp / Hướng dẫn Điều kiện của Chính sách bảo mật dịch vụ Tài liệu là một chương-by-chương C + ngôn ngữ-sy bài học và có bài tập cho bạn để thực hành. Chương 1: Các thao tác cơ bản trong ra ngoài và các lệnh có cấu trúc trong Chương 2: Chương 3 Chức năng: Chương 4 Mảng và Con trỏ: Trình tự ký tự
Chương 5: Loại cấu trúc Chương 6: Loại tệp Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết. Xin chào tất cả các bạn, trong bài viết này tôi muốn chia sẻ với bạn đọc bộ 1000 bài tập lập trình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Độc giả tải về các tập tin chủ đề của bài tập. Sau đó đọc giải pháp bằng cách nhấp vào Thetopic là một liên kết với mã nguồn để trả lời bài tập tương ứng. Tôi
muốn tất cả các bạn tốt nhất cho việc học của bạn! Nếu bạn muốn học lập trình C miễn phí từ đầu, vui lòng tham gia khóa học C Ba Đào của bạn. Chủ đề 1000 bài tập lập trình của thầy Khang Dưới đây là chủ đề 1000 bài tập lập trình C của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được tổng hợp trong file pdf. Bạn chỉ cần tải xuống để xem chủ đề đầy đủ của 1000 bài tập này. Hình
ảnh 10 bài tập đầu tiên trong 1000 bài tập của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Nguồn: By Gia Lộc Dành cho bạn: 70 bài C/C++ Khóa học giải pháp miễn phí 1000 bài tập của thầy Khang Dưới đây là đáp án 1000 bài tập của thầy Khang trong mỗi chương. Bạn có thể liên hệ với vấn đề để tìm hiểu thêm nếu bạn chưa tìm thấy giải pháp. - Bài viết liên quan cho bạn - Bài 1: Tính
S (s) = 1 + 2 + 3 + + + n Bài 2: Tính S (s) = 1x2 + 2x2 + + n2 Bài 3: Tính S (s) = 1 + 1/1 2 + 1/3 + ... + 1/n Bài 4: Tính S(s) = 1/2 + 1/4 + + + 1/2n Bài 5: Tính S(s) = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/(2n + 1 Bài 6) : Tính S (s) = 1/1×2 + 1/2×3 +...3 ++ 1/n x (n + 1) Bài 7: Tính S(s) = 1/2 + 2/3 + 3/3 4 + .... + n / n + 1 Bài 8: Tính S(s) = 1/2 + 3/4 + 5/6 + + + + 2n + 1/ 2 Bài 9: Đếm T(n) = 1 x 2 x 3...
x N Bài 10: Tính T(x, n) = x-n Bài 11: Tính S(s) = 1 + 1,2 + 1,2,3 + ... + 1,2,3....N Bài 12: Tính s(n) = x x 2 + x 3 + ... + x-n Bài 13 : Tính S(s) = x 2 + x 4 + + + + + + x-2n Bài 14: Tính từ S(s) = x x 3 + x 5 + ... + x 2n + 1 Bài 15: Tính S(s) = 1 + 1/1 + 2 + 1 + 2 + 3 + .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + x 3/3!
+ + + x'n/N! Bài 18: Tính S (s) = 1 + x 2/2! + x 4x/4! + + + x 2n/(2n)! Bài 19: Tính S (s) = 1 + x + x 3/3! + x 5/5! + + + x(2n+1)/(2n+1)! Bài số 20: Tất cả các ước tính tích cực trong insus n Bài số 21: Tổng hợp tất cả các ước tính dương tính insus n Bài 22:Tính toán tất cả các ước tính tích cực insus n Bài học 23: Đếm số lượng ước tính tích cực hơn insus n Bài học 24: Liệt kê tất cả
các ước tính lẻ của tích cực trong insinsus n Bài học 25: Tổng hợp tất cả các ước tính thậm chí của inesoquest tích cực n Bài học 26: Tính toán tất cả các ước tính lẻ tích cực hơn insus n Bài học 27: Đếm số chẵn số Tích cực n Bài học 28: Đưa ra dương tính insus n. Ước tính tổng kết ít hơn thậm chí Bài học 29: Tìm ước tính lẻ lớn nhất của một Indo chi n. Ví dụ n = 100 ước
tính lẻ lớn nhất là 25 Bài học 30: Đối với insus tích cực n. Kiểm tra xem n là một số đầy đủ là Điều 31: Đối với inss tích cực insus n. Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không, Bài 32: Đối với số dương tính insus n. Bài kiểm tra xem n c c c i s' ch nh ph ng hay kh ng B'i 33: T'nh S(n) = CanBac2(2+CanBac2(2+...+CanBac2(2 + CanBac2(2 + CanBac2(2)))) N d'u c n B'i 34:
T'nh S(n) = CanBac2(n+CanBac2(n + 1 + CanBac2( n - 2 + ... + CanBac2(2 + CanBac2(1) c n d'u c'n B'i 36 : Tính S(n) = CanBac2(n! + CanBac2((n-1)! +CanBac2((n – 2)! + ... + CanBac2(2!) + CanBac2(1!)))) có n dấu căn Bài 37: Tính S(n) = CanBac N(N + CanBac N – 1(N – 1 + ... + CanBac3(3 + CanBac2(2))) có n – 1 dấu căn Bài 38: Tính S(n) = CanBac N + 1(N + CanBac N(N
– 1 +...+CanBac3(2 + CanBac2(1)))) có n dấu căn Bài 39: Tính S(n) = CanBac N + 1(N! + CanBacN((N – 1)! + ... + CanBac3(2! + CanBac2(1!))) có n dấu căn Bài 40 : Berechnetes S(n) = CanBac2(x'n + CanBac2(x'n-1 + ... + CanBac2(x'2 + CanBac2(x))))) hat n die Basisnote Lesson 41: Calculate S(n) = 1 / (1 + 1 / ( 1 + 1 / (.... 1 + 1 / 1 + 1))) với n dấu phần trăm Điều 42: Nhập n là
indo dương. Tìm kiếm giá trị Ine dương lớn nhất để S(k) &lt; n. Trong trường hợp chuỗi k được định nghĩa như sau: S(k) = 1 + 2 + 3 + ... + k Bài 43: Hãy đếm số chữ số của Insus n Bài học 44 tích cực: Tính tổng số chữ số của Insus n Tích cực Bài học 45: Tính toán số chữ số của số Ine dương n Bài học 4 6: Đếm số lẻ của các chữ số tích cực insus n bài học 47: Hãy tính toán
tổng số chữ số chẵn của insus n tích cực bài học 48: Tính toán chữ số lẻ của insus tích cực n bài học 49: Đối với số lượng dương tính n. Tìm chữ số đầu tiên của n bài học 50: Tìm số đảo ngược tích cực trong insus n Bài số 51 : Tìm chữ số lớn nhất của ineber n tích cực Bài 52: Tìm chữ số nhỏ nhất của ineber n tích cực Bài học 53: Đếm số chữ số lớn nhất của insus n tích cực
Bài 54: Tìm chữ số nhỏ nhất của số Ineber tích cực n Bài học 53: Đếm số chữ số lớn nhất của insus tích cực insus n Bài 5 4: Hãy đếm số lượng chữ số dương tính lớn nhất trong bài học 54: Tìm chữ số nhỏ nhất của chữ số tích cực Bài số n bài 53: Đếm số chữ số dương lớn nhất ineber n Bài số 54: Hãy đếm số chữ số nhỏ nhất tích cực hơn insus n bài số 56: Kiểm tra xem indoc
tích cực hay n là lẻ, Bài số 57: Kiểm tra cho dù insoque tích cực là một chữ số thẳng. : Kiểm tra xem các chữ số của ngành công nghiệp tích cực của lên đúng Bài Số 61: Kiểm tra ob die Anzahl der positiven Ins indoc oder n von links nach rechts abnimmt Lektion 62: Für 2 positive Indoc insus a und b. Lassen Sie uns den größten gemeinsamen Wunsch dieser beiden Zahlen
finden. Lektion 63: Geben Sie 2 positive inso inso atomare a und b. Finden Sie die kleinsten gemeinsamen Vielfachen dieser beiden Zahlen Lektion 64 + 65 + 66: Lösen Sie die erste Ebene Gleichung, 2, 4 Lektion 67: Berechnen Von S(x, n) = x – x 2 + x 3 + ... + (-1) n+1 * x-n Lektion 68: Berechnen von S(x, n) = -x-4 + ... + (-1) n) = x - x 3 + x 5 + ... + (-1) n * x-2n+1 Lektion 70:
Berechnen S(n) = 1 - 1/(1 + 2) + 1/(1 + 2 + 3) + ... + (-1) n+1 * 1/1 + 2 + 3+ ... + n) Lektion 71: Berechnen Sie S(x, n) = -x + x 2/(1 + 2) – x3/(1 + 2 + 3) + ... + (-1)n * x'n/(1 + 2 +... + n) Lektion 72: Berechnen von S(x, n) = - x + x 2/2! - x 3/3! + ... + (-1) Lektion 73: Berechnen Sie S(x, n) = -1 + x 2/2! - x 4x4! + ... + (-1) n+1 * x 2n /(2n)! Lektion 74: Berechnen Sie S(x, n) = 1 – x + x 3/3!
- x 5/5! + ... + (-1) n+1 * x 2n+1/(2n + 1)! Lektion 75: Prüfen Sie, ob ein 4-Byte intete intete intete inteteth 2'k: S(n) = 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + ... + n Lektion 78: Listet alle Schätzungen der positiven ins insus n Lektion 79 auf: Zählen Sie die Anzahl der Ziffern der positiven insus n Lektion 80: Wie Lektion 16 Kapitel 3: Steuerstrukturen Lektion 82: Schreiben Sie das Programm, um die
größte Zahl der 3 realen Zahlen zu finden, b, c Lektion 83: Schreiben Sie ein zweistelliges Einstiegsprogramm, überprüfen Sie, ob sie die gleiche Markierung haben, Lektion 84: Schreiben Sie ein Lösungsprogramm und argumentieren Sie die Gleichung der ersten Ebene ax + b = 0 Lektion 85 : Geben Sie in den Monat von 1 Jahr ein. Cho biết tháng thuộc quý mấy trong năm Bài
86: Tính S(n) = 1^3 + 2^3 + ... + N^3 Bài 87: Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 + ... + n &gt; 10000 Bài 88: Hãy sử dụng vòng lặp for để xuất tất cả các ký tự từ A đến Z Bài 89: Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N Bài 90: Viết chương trình tìm số nguyên dương m lớn nhất sao cho 1 + 2 + ... + m &lt; N Bài 91: In tất cả các số nguyên
dương lẻ nhỏ hơn 100 Bài 92: Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương Bài 93: Viết chương trình kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không Bài 94 : Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5, 7, 93 Bài 95: Viết chương trình nhập 3 số thực. Hãy thay tất cả các số âm bằng trị tuyệt đối của nó Bài 96: Viết chương trình nhập giá trị x sau tính
giá trị của hàm số f(x) = 2x^2 + 5x + 9 khi x &gt;= 5, f(x) = -2x^2 + 4x – 9 khi x &lt; 5 Bài 97: Viết chương trình nhập 3 cạnh của 1 tam giác, Biết được tam giác bài 98: Chương trình các giải pháp: ax + by = c, Dx + ey = f. Nhập 99 bàn phím đầu vào chỉ số: Viết chương trình để nhập 3 số thực. Hãy in 3 con số này lên màn hình theo thứ tự tang tóc dần dần, nhưng chỉ sử dụng tối đa
1 bài viết subvariable 100: Viết chương trình để giải phương trình cấp 2 bài viết 101: Viết chương trình cho tháng và năm. Hãy để chúng tôi cho bạn biết có bao nhiêu ngày trên Điều 102: Viết chương trình nhập trong 1 ngày (ngày, tháng, năm). Xác định ngày bên cạnh ngày bạn vừa nhập (ngày, tháng, năm) Mục 103: Viết chương trình để nhập 1 ngày (ngày, tháng, năm). Tìm
ngày trước ngày nhập (ngày, tháng, năm) Bài 104: Viết đơn để nhập ngày, tháng, năm. Tính toán ngày mà nó là trong Điều 105: Viết một chương trình để nhập một số Indiate hai chữ số. In đọc bài viết số đảo này 106 Viết chương trình để nhập một Indiate gồm 3 chữ số. Hãy in bài viết này insomerica 107: Viết hàm S = CanBacN(x) Điều 108: Viết hàm S = x-y Điều 109: Viết
chương trình in bảng trên màn hình Điều 110: Cần tổng cộng 200.000 đồng của 3 loại tiền giấy 1000, 2000 đồng, 5000 đồng. Chương trình để tìm tất cả các tùy chọn có thể Bài học 111: Viết chương trình để in tam giác cân bằng với một tam giác chiều cao h Mật độ tam giác cân bằng giữa màn hình tam giác cân bằng rỗng giữa tam giác rây vuông ncal tam giác cân bằng rỗng
Bài học 112: Viết chương trình kích thước hình chữ nhật m x n rectantan hoặc hình chữ nhật rỗng đười ươi rectan 216 : Đếm số thẳng trong lĩnh vực Điều 217 : Đếm số điểm dương chia cho 7 trong Mảng Bài 218: Đếm số đối xứng trong Mảng Bài 219: Đếm số biểu diễn của các giá trị x trong Mảng 220: Đếm số giá trị cuối bằng 5 trong Mảng Bài 221: Hiển thị mối tương quan
giữa số chẵn và số lẻ trong Mảng Hàm trở lại 1 trong 3 giá trị -1 , 0, 1 giá trị -1 vẫn là giá trị lẻ 0 là ngay cả trong giá trị lẻ 1 thậm chí còn ít lẻ bài học 222: Đếm các mục lớn hơn hoặc nhỏ hơn các yếu tố xung quanh mảng của bản đồ 223: Đếm số lượng các yếu tố trong mảng của thẻ 224: Đếm số đầy đủ trong mảng của thẻ 225: Đếm số lượng lớn nhất của các giá trị trong mảng
của bản đồ 226 : Chỉ định số lượng các mục liền kề, cả hai cũng bao gồm Bài 227: Nhập số lượng các mục liền kề cả hai đều đã để lại dấu 228: Chỉ định số lượng mục mà số là sau cùng một số. vị trí. Trước và với một giá trị tuyệt đối lớn hơn bài 229: Đếm số lượng các giá trị phân biệt tồn tại trong trường Điều 230: Liệt kê tần suất các giá trị được hiển thị trong mảng (mỗi giá trị
được liệt kê một lần) Bài học 231: Liệt kê các giá trị được hiển thị trong mảng biến tần một chiều chính xác một lần trong Bài học 232 : Liệt kê các giá trị đến , được hiển thị nhiều hơn 1 lần trong phạm vi. lưu ý: Mỗi giá trị liệt kê 1 lần Điều 233: Danh sách tần suất các giá trị được hiển thị trong phạm vi. chú thích: Mỗi giá trị liệt kê tần số 1 lần Điều 234: Đối với 2 mảng a, b. Đếm số
lượng giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng của bài học 235: Đối với 2 mảng a, b. Liệt kê các giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng của bài học 236(*): Đối với 2 mảng a, b. Vui lòng nêu rõ số lượng biểu diễn của mảng a trong Mảng b Bài 237 + 238(*): Đặt tên cho các giá trị có nhiều biểu diễn nhất trong Mảng Điều 239: Đếm số lượng các phần tử phân biệt trong Bài viết mảng 240:
Kiểm tra mảng có được xếp hạng 0 không? Trả về 1, không trả về 0 Bài học 241: Bài kiểm tra mảng có 2 giá trị 0 liên tiếp không? Trả về 1, không trả về 0 Bài học 242: Kiểm tra xem mảng có số ch đều không? Trả về 1, không trả về 0 Bài học 243: Kiểm tra xem mảng có giá trị số nguyên tố không? Trả về 1 mà không trả về 0 Bài học 244: Kiểm tra mảng có thuộc tính thỏa đáng:
Mảng không có số hoàn thành lớn hơn 256. Trả về 1, không trả về 0 Bài học 245: Mảng có kiểm tra không? Trả về 1, không trả về 0 Bài 246: Kiểm tra mảng có đối xứng không? Trả về 1, không có sự trở lại của 0 Bài học 247: Chúng ta định nghĩa một mảng có tính chất lạ nếu tổng của hai phần tử liên tiếp luôn là lẻ. Kiểm tra xem mảng có lạ Trong tự nhiên Điều 248: Kiểm tra xem
mảng có tăng dần hay không Bài 249: Kiểm tra xem mảng có giảm hay không Điều 250: Nói các phần tử trong mảng để tạo thành một mức cộng hay không? Nếu một lỗi công khai d Bài học 251: Cho chúng ta biết nếu các phần tử trong mảng bằng nhau, Bài Học 252: Chúng ta định nghĩa một mảng gọi là du-song nếu giá trị số tôi lớn hơn hoặc nhỏ hơn hai phần tử xung quanh.
Viết hàm kiểm tra mảng bước sóng Điều 253: Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu tất cả các yếu tố trong Mảng a trong Mảng b không phải là Bài 254: Đếm giá trị trong mảng: lớn hơn tất cả các giá trị ở phía trước bài viết 486: Tính toán 2 Singles Bài học 487: Đạo đức một mức độ của bài học cấp 1 488: Bài 489 Single 2: Single K-Level 490: Tính giá trị duy nhất tại x=x0 Bài số
491: Định nghĩa operator cho 2 Singles Bài học 492: Định nghĩa operator cho 2 Single SourceCode Polycoties Bài học 493: Tính toán hiệu quả của 2 Singles Bài học 492: Định nghĩa toán cho 2 Single SourceCode Polycoties Bài học 493: Tính toán hiệu quả của 2 2 polycoties Bài 494: Tổng 2 bội số Bài 495: Tính toán của 2 Polynesti 6: Thương mại 2 Polyengial Bài học 497:
Polyenia còn lại của bộ phận đa tinh thể đầu tiên cho bài học polythy thứ hai 4 98: Mức 1 Đạo đức của 499 bài học đa giác quan: Hàm k cấp của đa dạng 500 phần: Tính toán giá trị của polydconsciousness ở vị trí x = x0 Điều 501 : Toán tử +Định nghĩa cho hai polydimmings Bài học 502: Định nghĩa nhà điều hành cho hai Polynimmi Bài học 503: Định nghĩa nhà điều hành cho hai
Polynimmings Bài học 504: Xác định các nhà điều hành /) cho hai Polynies Bài học 505: Kiểm tra Nhận thức Polyd trong Đoạn [a , b] Foreate SourceCode (một số câu chưa được kiểm tra) Bài 506: Bài 507: Tổng số 2 Phòng bài 508: Tính toán 2 Phần trăm bài học 509: Tính toán của 2 đơn vị Bài học 510: Vi phạm 2 phân đoạn Bài học 511: Tối thiểu phần trăm kiểm tra bài học 51
2: Đồng phân tích Bài học 513: Bài kiểm tra phần trăm tích cực 514 : Kiểm tra tỷ lệ phần trăm tiêu cực Bài học 515: So sánh 2 Mô-đun: Hàm trả về 1 trong 3 Giá trị: 0,-1.1 Bài học 516: Định nghĩa toán tử + cho 2 Phần trăm Bài học 517: Ý nghĩa của Toán tử - cho 2 Divisions From Lesson 518: Operator-Operator Definition * for 2 Divisions Article 519: Operator-Operator Definition /
for 2 Divisions of Lesson 520: Definition of Operator ++ for 2 Divisions of Maps 52 1: Operator Definition — for 2 Subdivisions SourceCode Mixed Number Article 522: Dữ liệu về trình bày thông tin của một hỗn hợp của bản đồ 523 cho số hỗn hợp Bài học 524 Xuất khẩu hỗn hợp số Bài học 525 Rút ngắn hỗn hợp Bài học 526 Tổng số 2 số hỗn hợp Bài 527 Tính 2 số hỗn hợp Bài
528 Tính 2 số hỗn hợp Bài 529 Thương mại 2 số hỗn hợp Bài 530 Bài kiểm tra số tối thiểu 531 Đặc điểm kỹ thuật 2 Mã nguồn Số phức Điều 532: Giải thích về trình diễn thông tin số phức tạp Điều 533: Số phức Điều 534: Số phức 535: Tóm tắt 2 số phức Bài 536: Tính toán 2 số phức Bài 537: Tính toán 2 số phức Bài 535: Tóm tắt 2 số phức Điều 1536: Tính toán 2 số phức Điều
537: Tính toán 2 số phức Điều 537 538: Tính toán 2 số phức Bài 539: Cấp công suất n Điểm mã nguồn số phức trong mức Oxy Bài 540: khai báo điểm dữ liệu OXY Bài 541: Nhập tọa độ trên mặt phẳng Bài 542: Xuất tọa độ trên mặt phẳng Điều 543: Tính toán Khoảng cách giữa 2 điểm Bài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo Bài 545: Tính khoảng cách 2 điểm trong phương
pháp Oy Bài 546: Tìm tọa độ của các điểm đối xứng thông qua tọa độ gốc Bài 546: Tìm tọa độ các điểm đối xứng bằng tọa độ gốc Bài 546547: Tìm điểm đối xứng qua trục tức giận của Bài 548 : Tìm điểm đối xứng qua trục bắt đầu Điều 549: Tìm điểm đối xứng qua Hình lục giác thứ nhất (y=x) Bài 550 : Tìm điểm đối xứng qua đường Heigon thứ 2 (y=-x) Bài 551: Kiểm tra điểm
của quad thứ nhất? Bài số 552: Kiểm tra điểm thi quý II? Bài số 553: Kiểm tra giá trị quý III? Bài 554: Kiểm tra giá trị của quý IV? SourceCode Points in Space Oxyz Bài số 555: Khai báo kiểu dữ liệu thể hiện tọa độ trong không gian Oxyz Bài 556: Nhập tọa độ các điểm trong Phòng Oxyz Bài 557: Xuất tọa độ các điểm theo định dạng (x, y, z) Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2
điểm trong không gian trong x Bài 560 : Tính toán khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo y Bài 561: Tính toán khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo cách z Bài số 562: Tìm tọa độ của các điểm đối xứng bằng tọa độ gốc Bài 563: Tìm tọa độ các điểm đối xứng bằng mặt phẳng Oxy 564: Tìm tọa độ của các điểm đối xứng bằng mặt phẳng Bài oxz Bài 565 : Tìm
tọa độ của điểm đối xứng qua mức Oyz SourceCode Circle ở mức Oxygen Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện cho vòng tròn Bài học 567: Nhập vòng tròn Điều 568: Xuất vòng tròn theo định dạng ((x, y), r) Bài 569: Tính toán lưu thông vòng tròn của vòng tròn Điều 570: Tính diện tích vòng tròn Điều 571 : Có tính đến vị trí tương đối giữa hai vòng tròn (không cắt, tiếp xúc,
cắt) Bài 572: Kiểm tra xem tọa độ 1 điểm có nằm trong vòng tròn hay không Bài 573: Nhập 2 vòng tròn. Tính diện tích của mặt phẳng được bao phủ bởi hai vòng tròn, SourceCode Systical trong Bài học Oxyz 574: Khai báo loại dữ liệu để đại diện cho số thứ 6 trong phòng Oxyz Bài học 575: Nhập tờ 576 map 576: Xuất ceasheet ở định dạng ((x, y, z), r) Bài 577: Tính diện tích
xung quanh loa thẻ 578 : Systular Band Bài học 579: Có tính đến vị trí tương đối giữa hai cây cầu (không cắt, tiếp xúc, cắt) Bài 580: Kiểm tra xem tọa độ 1 điểm nằm trong lingua 582 trong mặt phẳng oxy 581: Khai báo kiểu dữ liệu để thể hiện hình tam giác trong bài học oxy cấp 582 : Nhập Tam giác Bài học 583: Tam giác xuất khẩu tam giác xuất khẩu Định dạng ((x1, y1); (x2,
y2); (x3, y3)) Bài số 584: Kiểm tra tọa độ của 3 đỉnh, 3 mẹo thực tế của hình tam giác Bài số 585: Tính toán hình tròn của tam giác Bài 586: Tính diện tích tam giác Bài 587: Tìm tọa độ của tam giác Bài 588: Tìm 1 đầu trong tam giác có màng lớn nhất Bài 5 89: Tìm 1 đỉnh trong tam giác với bài học Tosses nhỏ nhất 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P (x, y) đến 3 đỉnh của tam
giác Bài số 591: Kiểm tra xem tọa độ 1 điểm có nằm trong tam giác hay không Bài 592: Vui lòng chỉ định hình dạng của hình tam giác (ch đều, bậc hai, quy mô vuông, quy mô, bình thường) SourceCode Ngày Điều 593: Khai báo loại dữ liệu được thực hiện trong bài học 594 : Nhập ngày của bài viết 595: Xuất khẩu ngày theo định dạng (ng/th/nm) Bài 596: Kiểm tra năm nhuận Bài
597: Tính số ngày trong điều 598 Năm: Tính số ngày từ 1 tháng 1, Bài 599: Tìm ngày mà bạn biết năm và thứ tự của ngày tại Điều 600: Tìm ngày bạn biết số ngày từ ngày 1 tháng 1, điều 601: Tìm ngày hôm sau Điều 602: Tìm ngày hôm qua Điều 603: Tìm ngày hôm sau k ngày Điều 604: Tìm ngày hôm trước k ngày Điều 605: Khoảng cách giữa 2 ngày Điều 606: So sánh 2 ngày
Tính ngày thứ hai của năm (Sử dụng CT Zeller) SourceCode Điều 607 : Khai báo kiểu dữ liệu để hiển thị thông tin từ 1 tỉnh (TINH). Biết rằng một tỉnh bao gồm các thành phần sau: Mã tỉnh: Intex Loại 2 Byte Tên tỉnh: Chuỗi lên đến 30 Ký tự Phạm vi: Loại số thực Sau đó viết hàm đầu vào, xuất khẩu cho loại dữ liệu này SourceCode Điều 608: Khai báo loại dữ liệu để đại diện cho
thông tin của một hộp sữa (HOPSUA). Biết rằng một hộp sữa bao gồm các thành phần sau: thương hiệu lên đến 20 ký tự trọng lượng: loại số thực tế Thời hạn sử dụng: loại dữ liệu ngày (RIGHT) Sau đó ghi chức năng đầu vào, xuất khẩu cho loại dữ liệu này SourceCode Điều 609: Khai báo loại dữ liệu để đại diện cho các thông tin của 1 vé phim (VE). Biết rằng 1 vé phim bao gồm
các thành phần sau: Tên phim: Series lên đến 20 ký tự Giá: intemeric type 4 byte export: time type (THOIGIAN) Date of view: Date data type (RIGHT) Then write the input function, export for this data type SourceCode Article 610: Declare the data type to represent the information of a cave surface (MATHANG). Biết rằng một bề mặt hang động bao gồm các thành phần sau: tên
dòng: chuỗi lên đến 20 ký tự 4-byte intexitype Số tồn tại: 4-byte-intemeric-type Sau đó viết chức năng đầu vào, chức năng đầu vào, Đối với loại dữ liệu này SourceCode Điều 611: Tuyên bố loại dữ liệu để đại diện cho thông tin của một chuyến bay. Biết rằng một chuyến bay bao gồm các thành phần sau: Mã chuyến bay: tối đa 5 chữ số chuỗi ngày bay: Loại dữ liệu ngày bay: Loại
thời gian: chuỗi tối đa 20 ký tự mục tiêu: tối đa 20 ký tự Chuỗi Sau đó viết hàm đầu vào, xuất cho loại dữ liệu này SourceCode Bài học 612: Khai báo loại dữ liệu để đại diện cho thông tin của người chơi. Biết rằng một người chơi bao gồm các thành phần sau: Mã người chơi: chuỗi lên đến 10 ký tự Tên người chơi: chuỗi tối đa 30 ký tự ngày sinh: Loại dữ liệu ngày sau đó viết hàm
đầu vào, xuất cho loại dữ liệu này SourceCode Bài học 613: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện cho thông tin của một nhóm. (DOIBONG). Biết rằng một đội bao gồm các thành phần sau: Mã đội: chuỗi tối đa 5 ký tự tên đội: chuỗi tối đa 30 ký tự danh sách người chơi: mảng 1 chiều của người chơi (tối đa 30 yếu tố) Sau đó ghi chức năng nhập liệu, xuất cho loại dữ liệu Này
SourceCode Điều 614: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện cho thông tin của nhân viên (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên bao gồm các thành phần sau: nhân viên mã: chuỗi lên đến 5 ký tự Tên nhân viên: chuỗi lên đến 30 ký tự Lương nhân viên: loại số thực Sau đó viết chức năng đầu vào, xuất khẩu cho loại dữ liệu này SourceCode Điều 615: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện
cho thông tin của một ứng cử viên (THISINH). Biết rằng một ứng cử viên bao gồm các thành phần sau: mã ứng cử viên: chuỗi tối đa 5 ký tự tên ứng cử viên: chuỗi tối đa 30 ký tự Điểm số toán học: loại số thực Điểm: loại số thực Tổng số điểm: loại số thực Sau đó viết hàm đầu vào, xuất nó cho loại dữ liệu này SourceCode Bài viết 616 : Khai báo loại dữ liệu để thể hiện thông tin
của một disset (LUANVAN). Biết rằng một bài luận diss bao gồm các thành phần sau: Mã disscion: Chuỗi lên đến 10 ký tự Tên của dissiter: Chuỗi lên đến 100 ký tự Tên của học sinh dẫn đến: chuỗi lên đến 30 ký tự Tên của người hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự năm thực hiện: loại 2 byte-intexial Sau đó viết hàm đầu vào, xuất khẩu cho loại dữ liệu này SourceCode Bài học 617:
để hiển thị thông tin của học sinh (HOCSINH). Bạn có biết rằng một lớp học bao gồm các thành phần sau: Tên học sinh: chuỗi lên đến 30 Điểm toán học: 2-Byte-Intexology Loại Điểm văn bản: 2-Byte-Intex Loại điểm trung bình: Loại số thực Sau đó viết hàm đầu vào, xuất cho loại dữ liệu này SourceCode Bài viết 618: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện cho thông tin của một lớp
(LOPHOC). Biết rằng một lớp học bao gồm các thành phần sau: Tên lớp: Chuỗi lên đến 30 ký tự Số: Số nguyên loại 2 byte danh sách sinh viên trong lớp (lên đến 50 sinh viên) Sau đó viết hàm đầu vào, xuất cho loại dữ liệu này SourceCode 619: Khai báo kiểu dữ liệu để đại diện cho thông tin của sổ tiết kiệm (SOTIETKIEM). Biết rằng sổ tiết kiệm bao gồm các thành phần sau: mã
sổ: chuỗi lên đến 5 ký tự Spartyp: chuỗi tối đa 10 ký tự Tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự nhập bằng chứng: Loại số nguyên 4 byte Ngày mở: loại dữ liệu ngày Số tiền gửi: loại số thực Sau đó ghi chức năng nhập liệu, xuất cho loại dữ liệu này SourceCode Điều 620: Khai báo loại dữ liệu của một đại lý (DAILY) Anh biết không, mà một đại lý bao gồm các thành phần sau: - Đại lý
mã: chuỗi lên đến 5 ký tự - Đại lý tên: chuỗi lên đến 30 ký tự - Điện thoại: 4 byte intexial loại - Nhận ngày: Ngày dữ liệu loại - Địa chỉ: lên đến 50 ký tự Chuỗi - Email chuỗi lên đến 50 ký tự Sau đó viết chức năng đầu vào, xuất khẩu để loại dữ liệu này SourceCode Chương 10: Đệ quy tuyến tính đệ quy đệ quy nhị phân đệ quy bài viết tương ứng bài viết 712: Viết chức năng tính
toán xếp hạng thứ n của hai chuỗi sau : X(0) = 1 Y(0) = 0 X(n) = x(n - 1) + y(n - 1) (n &gt; 0) Y(s) = 3 * x(n - 1) + 2 * y(n - 1) (n &gt; 0) Bài 713 : Tính xếp hạng n. của phạm vi X(0) = 1 X(n) = n2.x(0) + (n - 1) - 2.x(1) + +(n - i)-2.x(i) +... + 2.x(n - 2) + 1'2.x(n - 1) Bài học vấn đề tháp Hà Nội 714 : Có 3 ngăn xếp các đĩa được đánh số 1, 2 và 3. Lô đầu tiên 1 đã gấp n đĩa để đĩa lớn hơn
ở phía dưới và hai ngăn xếp đĩa khác không có đĩa. Yêu cầu: Chuyển tất cả các ổ đĩa cứng từ người đàn ông 1 đến lô 3, mỗi khi chỉ có một đĩa được chuyển giao và lô hai có thể được sử dụng như một trung gian. Ngoài ra, khi chuyển đĩa, cần đảm bảo rằng các quy tắc đĩa lớn hơn nằm dưới vấn đề hoán vị phát sinh trong Bài học 715: Đối với tập A với các phần tử được đánh
số n của 1, 2, ..., n. Hoán vị của A là một chuỗi a1, a2, ... , trên. Trong đó (a.i) thuộc về A và họ tăng gấp đôi khác. Viết hàm tạo ra tất cả các hoán vị Set A. Tám bài viết 716 Vấn đề: Đối với kích thước bàn cờ (8 x 8). Hãy đặt 8 người lính lên bàn cờ để không nữ hoàng nào có thể ăn cùng nhau Bài học tuần tra mã đề 717: Nhập Kích thước bàn cờ (8x8). Hãy di chuyển mã trên
bàn cờ để mỗi ô đi chính xác một lần đệ quy và mảng 1 cách xuất mảng kỹ thuật đếm kỹ thuật của kỹ thuật tính toán để đánh dấu kỹ thuật tìm kiếm kỹ thuật phân loại các bài tập đệ quy Chương 11: Con trỏ con trỏ cơ bản + khai báo và ban đầu + tham số là con trỏ + cần nhớ các toán tử của con trỏ + kích thước của con trỏ và mảng 1 chiều + nhập + nhập + thêm , Xóa, Cộng
thêm, Subsect Hoán vị + Nâng cao Cursor một bài tập kết hợp + Thay đổi con trỏ sau khi thoát khỏi chức năng + Con trỏ Unstyling Pointer và 2-Way Array + Import + Add Chapter 12 Delete: Danh sách tuyên bố bắt đầu liên kết Danh sách Điều 78 1 : Viết chức năng của initialtything danh sách các liên kết cá nhân Tạo 1 nút ở đầu danh sách Viết chức năng thêm 1 nút ở đầu danh
sách các liên kết cá nhân Duyệt danh sách các liên kết Nhập danh sách các liên kết Điều 786 : Viết hàm để nhập danh sách các liên kết dưới dạng trừu tượng Chương trình minh họa Điều 787: Viết chương trình để thực hiện các yêu cầu sau: Nhập một danh sách duy nhất của insales xuất khẩu danh sách duy nhất của các nút tổng hợp insomblys trong DSLK SourceCode Bài tập
lý thuyết danh sách các bài tập tuyên bố bài tập - Tên đầy đủ: lên đến 30 ký tự - Điểm toán học: loại insonumber - điểm văn bản: loại tổng hợp - Điểm trung bình: loại tổng hợp : SourceCode Điều 797 Loại số thực: Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách các ứng cử viên liên kết duy nhất. Giả sử thí sinh bao gồm các thành phần thông tin sau: - Mã ứng viên: tối đa 5 ký tự - Họ
tên: tối đa 30 ký tự - Điểm toán: loại số thực - Quan điểm: loại số thực - Kết quả: Loại số thực Điều 798: Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết phòng đơn trong khách sạn (PHONG). Giả sử phòng khách sạn bao gồm các thông tin sau: - Mã phòng: tối đa 5 ký tự - Tên phòng: tối đa 30 ký tự - Đơn giá: số thực - Số giường: loại không xác định - Điều kiện giường: 0 miễn
phí 1 bận rộn SourceCode Tạo NODE cho danh sách liên kết duy nhất Các bài tập chuỗi trong C Rewwwwwwwwwy www www rewwwwwry bài tập chuỗi Bài tập Các ví dụ về việc sử dụng tệp Lưu và xử lý dữ liệu Trên đây là chia sẻ 1000 bài tập lập trình C/C++ do anh Khang giải quyết từ blog Vương Trí Tài của bạn. Tôi muốn bạn đọc của Lập trình không khó để tìm hiểu tốt!
Tốt!
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