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LAB 3. XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG CƠ BẢN TRONG PYTHON

Mục tiêu:

- Xây dựng một số ứng dụng Python cơ bản.

Câu 1. Dựa theo ví dụ các phần 13.3, 13.4 (trang 125 sách Think Python) viết ứng dụng tách từ, hiển thị số
lượng từ, tần suất các từ xuất hiện nhiều nhất từ một tập tin văn bản.

Câu 2. Sinh viên hãy viết một ứng dụng đồng hồ chạy trên Python Shell.

Mã nguồn tham khảo:

import time
while True:

from datetime import datetime,strftime
now = datetime.now()
print (strftime("%m/%d/%Y %H:%M:%S"), end="", flush=True)
print("\r", end="", flush=True)
time.sleep(1) #moi giay chay 1 lan

Câu 3. Xây dựng trò chơi đoán số. Xem hướng dẫn: https://inventwithpython.com/chapter4.html

 Gieo ngẫu nhiên 1 số bất kỳ
 Nếu người chơi đoán số nhỏ hơn số cần tìm thì xuất thông báo “Số nhỏ hơn…”
 Nếu người chơi đoán số lớn hơn số cần tìm thì xuất thông báo “Số lớn hơn…”
 Nếu người chơi đoán đúng thì xuất thông báo “Chúc mừng, bạn đã đoán đúng…”

Câu 4. Thực hiện xây dựng 1 Windows Form trong Python 3.5.1 Shell (sử dụng gói Tkinter) và Visual Studio
2015.

Xem hướng dẫn: http://www.c-sharpcorner.com/article/how-to-create-gui-in-python/

Câu 5. Viết ứng dụng truy xuất/bóc tách dữ liệu từ một địa chỉ web bất kỳ.

a. Sử dụng module requests

import requests
response = requests.get('http://kenh14.vn’)
print (response.status_code)
print (response.content)
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b. Sử dụng module urllib

import urllib 1
sock = urllib.urlopen("http://vnexpress.net") 2

htmlSource = sock.read()
sock.close()
print htmlSource

c. Lấy danh sách email của giảng viên từ nguồn dẫn sau: http://cntt.dlu.edu.vn/vi/gioi-thieu-75e9b/co-cau-to-
chuc-1299b và hiển thị kết quả ở tập tin data.txt.

Ví dụ hướng dẫn dùng regex lấy địa chỉ email

>>>import re

>>>line = "dia chi admin@dammio.com, abc@abc.com"

>>>match = re.findall(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+', line)

>>>match

['admin@dammio.com', 'abc@abc.com']

d. Hiển thị tiêu đề và đường dẫn tin tức từ nguồn RSS: https://vnexpress.net/rss/tin-moi-nhat.rss. Tham khảo
https://wiki.python.org/moin/RssLibraries nếu muốn bóc tách trực tiếp từ định dạng RSS.

e. Lấy giá Bitcoin, Ethereum từ nguồn JSON: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/ và lưu dữ liệu xuống tập
tin btc.txt, sau đó viết thêm đoạn mã cho phép cập nhật dữ liệu 1 phút 1 lần.

Hướng dẫn các cách cập nhật 1 phút 1 lần:

Cách 1:

import time

def executeSomething():
#code here
time.sleep(60)

while True:
executeSomething()

Cách 2:

import time
starttime=time.time()
while True:

print "tick"
time.sleep(60.0 - ((time.time() - starttime) % 60.0))

Cách 3:

import sched, time
s = sched.scheduler(time.time, time.sleep)
def do_something(sc):

print "Doing stuff..."
# do your stuff
s.enter(60, 1, do_something, (sc,))
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s.enter(60, 1, do_something, (s,))
s.run()

Hướng dẫn bóc tách JSON: https://docs.python.org/2/library/json.html


