
Duomenų rašymas  
į tekstinį failą 



Išmoksite 

• įrašyti į failą programos apskaičiuotas 
reikšmes; 

• tvarkingai apipavidalinti išvedamus duomenis; 

• pasinaudoti svarbiausiais išvesties 
manipuliatoriais 



Rašymui į failą: 
1. Duomenims rašyti į failą naudojami išvesties srautai. 

Naudosime  srautą, kuris yra faile fstream, todėl 
įterpsime nurodymą: 
 #include <fstream> 

2. Rezultatų failo vardo aprašymas konstanta: 
 const char FV[] = “rez.txt” 

3. Sukurti rašymo į failą srautą fr ir susieti su duomenų 
failu: 
 ofstream fr (FV)            arba    ofstream fr (“trys.txt”)  

4. Atlikus veiksmus su failo duomenimis, failą reikia 
užverti: 
 fr.close () 



1 užduotis 

• Tarkime, norime išvesti sveikųjų skaičių nuo 1 
iki 100 kvadratinės šaknies reikšmes. 
Rezultatus išveskime eilutėmis: pirma – 
skaičių, paskui – kvadratinės šaknies iš jo 
reikšmę. 



 
# include <iostream> 
# include <fstream> 
# include <cmath> 
const char FV[] = "rez.txt"; 
using namespace std; 
int main () 
{ 
    ofstream fr (FV); 
    for (int n = 1; n <= 100; n++) 
    { 
        fr << n << "  " << sqrt(n) << endl; 
    } 
    fr.close(); 
    return 0; 
}} 

Įterpiame srautų failą 

Rezultatų failas 

Susiejame srautą  
su rezultatų failu 

Rezultatų failo užvėrimas 



Manipuliatoriai 

Išvesties srauto valdymas 



Manipuliatorių naudojimas 
# include <iostream> 

# include <fstream> 

# include <cmath> 

# include <iomanip> 

const char FV[] = "rez1.txt"; 

using namespace std; 

int main () 

{ 

    ofstream fr (FV); 

    for (int n = 1; n <= 100; n++) 

    { 

        fr << setw(3) << n; 

        fr << setw(10) << setprecision (8) << sqrt(n) << endl; 

    } 

    fr.close(); 

    return 0; 

} 



Išvesties manipuliatoriai 
Manipuliatorius Paaiškinimas Pavyzdys Rezultatas 

setw  Nustatomas išvedamo 
dydžio laukelio plotas 

n = 11; 
cout << setw(4) 

11 

fixed Sk. išvedamas fiksuoto 
kablelio pavidalu 

cout << fixed; 
cout << 2.157841 

2.157841 

setprecision Nustatomas skaitmenų po 
kablelio skaičius 

cout << fixed; 
cout < setprecision(2); 
cout << 2.157841; 

2.16 

Nustatomas reikšminių 
skaitmenų skaičius 

cout < setprecision(2); 
cout << 2.157841; 

2.2 

scientific Sk. išvedamas slankiojo 
kablelio pavidalu 

cout << scientific; 
cout < setprecision(2); 
cout << 2.157841; 

2.16e+000 

cout << scientific; 
cout << 2.15741; 

2.157410e+000 

left Sulygiuojama pagal k. kr. 

right Sulygiuojama pagal d. kr. 



Konstantos 
• Dydis, kurio reikšmė žinoma prieš pradedant 

rašyti programą, ir vykdant programą, nekinta, 
vadinama konstanta 

 const  tipas  vardas  =  reikšmė 

const  int ILGIS = 100; 
const float H = 6.626; 
const double PI = 3.14159265358979; 
const char Csimb [] = “Programavimas C++ kalba” 
const char FV[] = "antras.txt"; 
 


