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Nội dungNội dungNội dungNội dung

� Ý nghĩa, cách khai báo con trỏ

� Sử dụng con trỏ trong mảng, chuỗi

� Truyền mảng và chuỗi giữa các hàm qua con trỏ
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� Truyền mảng và chuỗi giữa các hàm qua con trỏ

� Xử lý mảng qua con trỏ 



Con trỏ Con trỏ Con trỏ Con trỏ 

� Con trỏ là một biến chứa địa chỉ của biến

� Trong một số tính toán dùng con trỏ là cách duy nhất để giải quyết 

vấn đề

� Sử dụng con trỏ có ưu điểm thường giúp cho chương trình ngắn 

gọn và hiệu quả 

� Tuy nhiên cũng rất nguy hiểm nếu như lập trình viên không cẩn thận
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Bộ nhớBộ nhớBộ nhớBộ nhớ

� Các biến được lưu trong bộ nhớ 

� Bộ nhớ có thể được xem như một mảng rất lớn (array)

� Mỗi vị trí trong bộ nhớ có một địa chỉ 

� Một địa chỉ là một số nguyên, giống như chỉ mục trong mảng

� Trong C, một địa chỉ bộ nhớ được gọi là một “con trỏ”

� C cho phép truy cập vị trí bộ nhớ một cách trực tiếp 
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Hai toán tửHai toán tửHai toán tửHai toán tử

� Toán tử & 

� Trả lại địa chỉ của một đối số

� Nói cách khác, trả lại con trỏ tới đối số

� Đối số (argument) phải là một “tên biến”

� Toán tử *

� Trả lại giá trị lưu ở địa chỉ bộ nhớ cụ thể

� Đối số (argument) phải là một con trỏ 
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KhaiKhai báobáoKhaiKhai báobáo

Khai báo Ý nghĩa

int  i Một biến nguyên

int  *p Cấp phát 2 bytes để lưu giữ địa chỉ của biến nguyên, và vùng nhớ 

có tên là p

int **m Con trỏ “trỏ tới” con trỏ nguyên

p = &i Con trỏ p chỉ tới địa chỉ chứa i

printf(“%p”, p) In ra địa chỉ của i (nằm trong p)

m = &p m trỏ tới p

printf(“%p”, m) In ra địa chỉ của p (trong m)
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i=10

p=1203

Address 1203

*p=10



VíVí dụdụ 11VíVí dụdụ 11
Khai báo

int main(){

int x=6,  y=7;

int *px, *py;

printf("x=%d, y=%d\n", x, y);

*px là nội dung của px 

nên khi thực *px +=10 

giá trị của ix là 16 

px= &x;

py= &y;

*px +=10;

*py +=10;    

printf("x=%d, y=%d\n", x, y);      

}
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Gán 

px=&ix

py=&iy



TruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàmTruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàm

VíVí dụdụ 22VíVí dụdụ 22

void init(int, int);                  //khai báo hàm

int main(){
int x, y;

init(&x, &y);

Khi nội dung của biến con trỏ *px, *py

thay đổi 

thì x, y của chương trình thay đổi theo
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printf("x=%d, y=%d", x, y);

getch();

return 0;

}

void init(int *px, int *py){ //Định nghĩa hàm

*px=6;  // gán 6 cho nội dụng của px

*py=7;       

}

Truyền 2 tham số là 

“địa chỉ của biến x, y”



TruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàmTruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàm

VíVí dụdụ 33VíVí dụdụ 33

Hoán vị giá trị của 2 biến

void swap(int *px, int *px){

int temp = *px;

*px=*py;

*py=temp;           

int main(){

int a=6, b=7;

printf("Truoc: a=%d, b=%d\n", a, b);
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*py=temp;           

} swap(&a, &b);   

printf("Sau: a=%d, b=%d\n", a, b);

getch();

return 0;

}



TruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàmTruyềnTruyền ñịañịa chỉchỉ sang sang hàmhàm

VíVí dụdụ 33VíVí dụdụ 33
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Con Con trỏtrỏ vàvà mảngmảngCon Con trỏtrỏ vàvà mảngmảng

� Con trỏ và mảng có liên quan gần gũi với nhau

� Một biến mảng thực tế là một con trỏ trỏ tới phần tử đầu tiên trong 

mảng

� Có thể truy cập phần tử mảng sử dụng ký hiệu mảng hoặc con trỏ

� a[0] tương đương với *a

� a[1] tương đương với *(a + 1)

� a[2] tương đương với *(a + 2)
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Con trỏ Con trỏ trỏ ñến mảng trỏ ñến mảng trong hàmtrong hàmCon trỏ Con trỏ trỏ ñến mảng trỏ ñến mảng trong hàmtrong hàm

VíVí dụdụ 44VíVí dụdụ 44

Cộng thêm giá trị vào một mảng

#define SIZE 4

//định nghĩa hàm

void add(int *ptr, int inum, int a){

int i;

int main(){
int array[]={2,5,6,9}; 

int x=10, i;

add(array, SIZE, x);
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int i;

for(i=0; i<inum; i++)

*ptr = *ptr + a;  // ptr[+i)] += a; 

ptr++ 

}

for(i=0; i<SIZE; i++)

printf("%d ", *(array+i));

getch();

return 0;

}



Con trỏ Con trỏ trỏ ñến mảng trỏ ñến mảng trong hàmtrong hàmCon trỏ Con trỏ trỏ ñến mảng trỏ ñến mảng trong hàmtrong hàm

� Giả sử 245 là địa chỉ array khi truyền vào hàm add() qua ptr, ptr=245

VíVí dụdụ 44VíVí dụdụ 44
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*ptr= *ptr +10

15

16

19



Con trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗi

VíVí dụdụ 55VíVí dụdụ 55

Biểu diễn chuỗi dùng “mảng” vs. “con trỏ”

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main(){

char *greeting = "Chao ban ";

• Biến con trỏ, thay vì sử dụng greeting[]=“Chao ban ”

• Cả 2 cách đều dành số byte cho chuỗi kèm theo ký tự 

null (\0)

10/03/201610/03/2016 Pointers, Arrays & StringsPointers, Arrays & Strings Page Page 1414

char name[28];

printf("Ten ban la gi? ");

gets(name);

printf("%s", greeting);

puts(name);

getch();

return 0;

}

Ten ban la gi? Red Wine

Chao ban Red Wine

-



Con trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗiCon trỏ và chuỗi

VíVí dụdụ 55VíVí dụdụ 55

� Đối với mảng

� Địa chỉ của ký tự đầu tiền của 

mảng sẽ là “tên mảng”

� Con trỏ 

� Có thêm biến con trỏ “trỏ” đến 

tên greeting
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Khởi tạo mảng con trỏKhởi tạo mảng con trỏKhởi tạo mảng con trỏKhởi tạo mảng con trỏ

VíVí dụdụ 66VíVí dụdụ 66

Biểu diễn chuỗi dùng “mảng” vs. “con trỏ”

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main(){

char *thang[12] ={"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", 

"August", "September", "October", "November", "December"};
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"August", "September", "October", "November", "December"};

int month;

printf("Nhap vao thang 1-12: ");

scanf("%d", &month);

printf("%s\n", thang[month-1]);

getch();

return 0;

}



Khởi tạo mảng các 

con trỏ “trỏ đến”

các chuỗi 

chiếm ít bộ nhớ 

hơn khởi tạo mảng 

chuỗi!



Xử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗi

� char *temp;

� char name[10]=“Xin chao";

� temp =name;

� Nhập danh sach tên người, sắp xếp và in 

VíVí dụdụ 77VíVí dụdụ 77

puts( temp); // “Xin chào”

� Nhập danh sach tên người, sắp xếp và in 

theo thứ tự tăng dần

� Nhập vào 1 danh sách (mảng 2 chiều)

� Một mảng con trỏ “trỏ tới” danh sách đó

� Dùng con trỏ để sắp xếp và In danh 

sách
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Xử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗi

VíVí dụdụ 77VíVí dụdụ 77

#include <string.h>

#define MAXNUM 5

#define MAXLEN 6

int main(){

char name[MAXNUM][MAXLEN];

char *ptr[MAXNUM];//mảng các con trỏ

//sắp xếp

for(i=0; i<count-1; i++)

for(j=i+1; j<count; j++){

if(strcmp(ptr[i], ptr[j])>0){ //longer

temp = ptr[i];

ptr[i]= ptr[j];

char *temp;

int i,j, count=0;

//Nhập danh sách

while(count <MAXNUM){

printf("Nhap ten nguoi thu %d :", count+1);

gets(name[count]);

ptr[count] = name[count]; //pointer to name   

count = count+1;

}

ptr[i]= ptr[j];

ptr[j]= temp;

}

}

// in danh sách đã sẵp xếp

printf("\nDANH SACH SAU KHI SAP xEP\n");

for(i=0; i<count-1; i++)

printf("Ten nguoi thu %d:%s \n", i+1, ptr[i]);   

getch();    return 0;

}



Xử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗiXử lý con trỏ “trỏ ñến” chuỗi

� Mảng con trỏ *ptr[MAXNUM]

� Trỏ đến chuỗi 

VíVí dụdụ 77VíVí dụdụ 77

� Mảng các chuỗi 

name[MAXNUM][MAXLEN]
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Con trỏ “trỏ ñến” con trỏCon trỏ “trỏ ñến” con trỏCon trỏ “trỏ ñến” con trỏCon trỏ “trỏ ñến” con trỏ

VíVí dụdụ 88VíVí dụdụ 88

In ra ma trận

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#define ROWS 2

#define COLS 2

//in ra man hinh

for(i=0; i<ROWS; i++){

for(j=0; j<COLS; j++)

printf("%2d",*(*(table+i)+j));  

printf("\n");
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int main(){

int table[ROWS][COLS];                           

int i,j;  

// nhap vao ma tran
for(i=0; i<ROWS; i++)

for(j=0; j<COLS; j++){

printf(“a[%d][%d]=",i,j);

scanf("%d", &*(*(table +i)+j));                

}     

printf("\n");

}

getch();

return 0;

}

*(*(table+i)+j) = table[i][j])



Hàm chuỗi xây dựng sẵnHàm chuỗi xây dựng sẵnHàm chuỗi xây dựng sẵnHàm chuỗi xây dựng sẵn

� <string.h> hỗ trợ một số hàm xử lý chuỗi

� strlen(char *s): trả lại chiều dài chuỗi s

� strcat(char *s1,char *s2): thêm s2 vào s1 (s1 phải có đủ độ dài)

� strcpy(char *s1, char *s2): copy s2 vào s1 (s1 phải đủ độ dài)

strcmp(chả *s1, *s2): so sánh s1 với s2 � strcmp(chả *s1, *s2): so sánh s1 với s2 

� =0, bằng nhau

� <0, s1 nhỏ hơn s2 (theo alphabet)

� >0 s1 lớn hơn s2
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Con trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàm

� Có thể truyền một phần của mảng (array) cho hàm, bằng cách 

truyền một con trỏ tới vị trí đầu của mảng con (subarray)

� fun( &arr[2] )

� fun( arr+2 )

� Trong phạm vi hàm, cách khai báo thông số có thể là 

� fun(int  arr[]) {….}

� fun(int  *arr) {..…}
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Con trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàmCon trỏ, mảng, hàm

VíVí dụdụ 99VíVí dụdụ 99

Tính chiều dài của một chuỗi, và một chuỗi con tính từ vị trí bất kỳ tới hết

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

//định nghĩa hàm

int strlen(char *s){

int i=0;

int main(){

char *p ="hello, world";

//chiều dài xâu p

printf("Length of \"%s\": %d\n", p, strlen(p));
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int i=0;

while(*s !='\0'){

s++;

i++;

}

return i;

}

//chiều dài từ vị trí 7 của p tới hết

printf("Substring from position 7 is \"%s\" whose 

length is %d\n", p+7, strlen(p+7));

getch();    

return 0;

}



Bộ nhớBộ nhớBộ nhớBộ nhớ

� Bộ nhớ tĩnh

� Bộ nhớ động

� Toán tử cấp phát bộ nhớ� Toán tử cấp phát bộ nhớ

� malloc

� Toán tử giải phóng bộ nhớ

� free
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BộBộ nhớnhớ tĩnhtĩnhBộBộ nhớnhớ tĩnhtĩnh

� Bộ nhớ tĩnh (stack)

� Vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ các biến toàn cục và lời gọi hàm

� Tất cả những phần bộ nhớ mà chúng ta có thể sử dụng 

Bộ nhớ Bộ nhớ Bộ nhớ Bộ nhớ 

� là các biến, các mảng và các đối tượng khác mà chúng ta đã khai báo

� Kích cỡ của chúng là cố định và không thể thay đổi trong thời gian 

chương trình chạy 
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Bộ Nhớ ĐộngBộ Nhớ ĐộngBộ Nhớ ĐộngBộ Nhớ Động

Bộ nhớ Bộ nhớ Bộ nhớ Bộ nhớ 

� Bộ nhớ động (heap)

� Bộ nhớ mà kích cỡ của nó chỉ có thể được xác định khi chương trình 

chạy

� Hai toán tử được sử dụng
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� Hai toán tử được sử dụng

� malloc: cấp phát

� free: thu hồ
void Foo (void)
{

int     *ptr = malloc( sizeof(int));     
char  *str = calloc (10,sizeof(char));
//...
free(ptr); 
free(str); 

}



Sử dụng bộ nhớ ñộng phải sử dụng thư viện Sử dụng bộ nhớ ñộng phải sử dụng thư viện stdlib.hstdlib.hSử dụng bộ nhớ ñộng phải sử dụng thư viện Sử dụng bộ nhớ ñộng phải sử dụng thư viện stdlib.hstdlib.h

� Hàm malloc: Cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ

� void * malloc (size_t nbytes);

� Hàm calloc: Giống malloc

� void * calloc (size_t nelements, size_t size);

� Cấp phát vùng nhớ cho nelements phần tử

� Giải phòng một khối nhớ động đã được cấp phát bởi malloc, calloc

� void free (void * pointer);
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TạoTạo giágiá trịtrị chocho mộtmột mảngmảng ñộngñộng vàvà in in mảngmảng lênlên mànmàn hìnhhìnhTạoTạo giágiá trịtrị chocho mộtmột mảngmảng ñộngñộng vàvà in in mảngmảng lênlên mànmàn hìnhhình

int main()

{

int n, i;

int *a;

//gán giá trị ngẫu nhiên cho mảng

for (i=0; i<n; i++)

a[i]=rand()%10+1;  //1~10

//hiển thị ra màn hình

for (i=0; i<n; i++)

VíVí dụdụ 1010VíVí dụdụ 1010
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scanf("%d",&n);// số phần tử

if (n > 0){

//cấp phát mem

a= calloc(n, sizeof( int));

if (a!=NULL){

printf("%d ", *(a+i));

//giải phóng mem

free(a);

}//if 2

else printf("Khong du bo nho");

}//if 1

getch();

}



Kêt luậnKêt luậnKêt luậnKêt luận

� Cách khai báo con trỏ, sử dụng con trỏ trong mảng, chuỗi

� Truyền mảng và chuỗi giữa các hàm qua con trỏ

� Cấp phát bộ nhớ động
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