
BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: Dùng JFrame để tạo các ứng dụng sau:

1) Trong ứng dụng có:

 Bốn Radio Button dùng để chọn các phép tính.

 Ba EditBox dùng để nhập và xuất dữ liệu.

 Một Button dùng để thực hiện quá trình tính.

2) Trong ứng dụng có:

 Một EditBox dùng để nhập dữ liệu.

 Hai ListBox dùng để chứa các dữ liệu nhập. ListBox “Danh sach thu nhat” 
có kiểu Simple, ListBox “Danh sach thu hai” có kiểu Multiple.

 Ba Button, Button “Nhap” dùng để chuyển dữ liệu từ EditBox sang 
ListBox “Danh sach thu nhat”, Button “>>” dùng để chuyển dữ liệu đang 
lựa chọn từ “Danh sach thu nhat” sang “Danh sach thu hai”, Button “<<” 
dùng để chuyển dữ liệu đang lựa chọn từ “Danh sach thu hai” sang “Danh 
sach thu nhat”



3) Trong ứng dụng có:

 Một ComboBox chứa các giá 
trị từ 2 đến 9.

 Một List Box dùng hiển thị 
bảng cửu chương.

Bài 2: Xây dựng chương trình xử lí thẻ ATM:

- Form chương trình chính:

Khachhang

- mskh: String

- hoten:String

- ngaysinh: Date

- diachi: String

Taikoan

- mstk: String 

- mskh: String

- sodu: double

+ deposit (double): boolean 

+ withdraw (double): boolean 
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Trong ứng dụng có:

 Thực đơn “Danh muc” chứa một mục “Khách hàng”.

1) Kích chọn “Khách hàng” mở form khachhang

 Thực đơn “Xử lí” chứa một mục “Giao dịch”

1) Kích chọn “Giao dịch” mở form giaodich
- Form Khachhang:

- Sử dụng thư viện JdateChoose để nhập ngày sinh

- Nạp danh sách khách hàng vào lưới khi Form mở

- Nút Thêm: thêm mới khách hàng ( database và lưới)

- Nút Xóa: Xóa khách hàng chọn từ lưới (xóa database)

- Kích chọn khách hàng từ lưới: nội dung đưa lên thông tin khách hàng

- Nút sửa: cập nhật thông tin khách hàng chọn từ lưới.

- Nút tài khoản: mở Form taikhoan 
- Form Taikhoan:

+ Nút Thêm : Thêm thông tin tài khoản mới vào lưới và Database



+ Nút Xóa : Xóa tài khoản chọn từ lưới.

- Form Giaodich

+ Combobox KSKH: nạp danh sách mskh khi mở Form

+ TextField Họ tên: hiển thị họ tên tương ứng khách hàng

+ Thông tin tài khoản: hiển thị danh sách tài khoản của khách hàng

+ TextField Số tiền: nhập số tiền giao dịch tương ứng tài khoản chọn trên lưới

+ Nút Nạp tiền: Nạp số tiền vào tài khoản chọn

+ Nút Rút tiền: Rút số tiền từ tài khoản chọn


