
Operacje wejścia-wyjścia





 Konwersja na string:

string to_string(int val);

string to_string(unsigned val);

string to_string(long val);

string to_string(unsigned long val);

string to_string(long long val);

string to_string(unsigned long long val);

string to_string(float val);

string to_string(double val);

string to_string(long double val);

 Konwersja ze stringa na …
int stoi(const string& str, size_t *idx=0, int base=10);

long stol(const string& str, size_t *idx=0, int base=10);

unsigned long stoul(const string& str, size_t *idx=0, int base=10);

long long stoll(const string& str, size_t *idx=0, int base=10);

unsigned long long stoull(const string& str, size_t *idx=0, int
base=10);

float stof(const string& str, size_t *idx=0);

double stod(const string& str, size_t *idx=0);

long double stold(const string& str, size_t *idx=0);



 Pozostałe potencjalnie przydatne metody:
◦ str1.c_str() – zwraca ciąg reprezentowany jako 

tablica znaków,

◦ str1.find(co, [odkad]) – zwraca indeks 
pierwszej litery pierwszego wystąpienia podciągu 
co.

◦ str1.substr(odkad, ile_znakow) – zwraca 
podciąg ciągu str1 rozpoczynający się od znaku 
pod indeksem odkad.

◦ str1.swap(str) – zamienia zawartości ciągów 
między sobą

http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string

http://en.cppreference.com/w/cpp/string/basic_string


Odczyt (ifstream)

Zapis (ofstream)

Czego tu wszędzie brakuje?

plik.close();



Wynik

Plik testowy.txt



http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ifstream/

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ofstream/

app – jak append

http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ifstream/
http://www.cplusplus.com/reference/iostream/ofstream/


 Załóżmy, że plik źródłowy wygląda tak:

 Stwórz obiekt, który:
◦ Posiada pole prywatne typu string do przechowywania 

ścieżki do pliku źródłowego,
◦ Posiada konstruktor ogólny, umożliwiający ustawienie i 

zapamiętanie ścieżki do pliku,
◦ Metodę wyliczSrednia(), której zadaniem jest 

wyliczenie średniej arytmetycznej wartości z 3 kolumny. 



 Informatyk z firmy „Kompik” zapisał w pliku  
hasla.txt 200 haseł. Każde hasło umieszczone 
jest w osobnym wierszu pliku. Hasło składa się 
tylko z małych liter alfabetu angielskiego, zaś 
jego długość wynosi od 3 do 10 znaków. 

 Stwórz obiekt, który:
◦ Posiada pola prywatne typu string do przechowywania 

ścieżki do pliku źródłowego i pliku docelowego.
◦ Posiada konstruktor ogólny, umożliwiający ustawienie i 

zapamiętanie ścieżki do pliku źródłowego i docelowego,
◦ Metody parzystosc(), palindrom(), sumaKodow(), 
najkrotszeNajdluzsze(), których zadaniem jest 
zapisanie w pliku docelowym odpowiedzi na poniższe 
punkty:

Pliki z danymi: www.tomaszx.pl/materialy/jpoig_dane.zip

http://www.tomaszx.pl/materialy/jpoig_dane.zip


1. Podaj, ile haseł ma parzystą, a ile nieparzystą liczbę 
znaków.  

2. Utwórz zestawienie haseł (po jednym w wierszu), 
które są palindromami.  

3. Utwórz zestawienie haseł (po jednym w wierszu) 
zawierających w sobie dwa kolejne znaki, których 
suma kodów ASCII wynosi 220.  

4. Wypisz najkrótsze i najdłuższe hasło z pliku.
Przykłady dla punktu 3: 
 Hasło  krzysio zawiera dwa kolejne znaki  si, których 

suma kodów ASCII wynosi 220. Kod ASCII znaku s to 
115, kod znaku i to 105; suma kodów wynosi 
115+105 = 220. 

 Hasło cyrk zawiera również takie dwa kolejne znaki. 
Kod ASCII znaku c to 99, kod ASCII znaku y to 121; 
suma kodów wynosi 99+121=220 



 Napisać program, którego zadaniem jest odczytanie danych tabelarycznych 
w pliku tekstowym, a następnie zapisanie ich do nowego pliku w postaci 
kodu HTML. Dane rozdzielone są spacją.

 Nazwy plików źródłowego i docelowego powinny być wyrażone jako pola 
własnego obiektu. Funkcja generująca tabelę powinna nazywać się 
przewtarzaj() i nie przyjmować żadnych parametrów.

Przykład:
Wejście:

"Waga" "Wzrost" "BMI" "Nadwaga" 

70 1,8 21,6 "NIE" 

67 1,77 21,39 "NIE" 

85 1,7 29,41 "TAK" 

100 1,92 27,13 "TAK"

Wynik:

<html><body>

<table>

<tr><td>"Waga"</td><td>"Wzrost"</td><td>"BMI"</td><td>"Nadwaga"</td></tr>

<tr><td>70</td><td>1,8</td><td>21,6</td><td>"NIE"</td></tr>

<tr><td>67</td><td>1,77</td><td>21,39</td><td>"NIE"</td></tr>

<tr><td>85</td><td>1,7</td><td>29,41</td><td>"TAK"</td></tr>

<tr><td>100</td><td>1,92</td><td>27,13</td><td>"TAK"</td></tr>

</table>

</body></html>



 W pliku  liczby.txt,  w oddzielnych wierszach, znajduje 
się 1000 liczb zapisanych w systemie dwójkowym o 
długościach zapisów od 2 do 16 cyfr (0 lub 1). 

 Napisz program, którego wykonanie da odpowiedzi do 
poniższych podpunktów. Odpowiedzi zapisz w pliku 
odpowiedzi2.txt, a każdą odpowiedź poprzedź literą 
oznaczającą ten podpunkt:  

1. Ile jest liczb parzystych w całym pliku? 

2. Jaka jest największa liczba w tym pliku? Podaj jej 
wartość w dwóch systemach: dwójkowym i 
dziesiętnym. 

 Nazwy plików źródłowego i docelowego powinny być 
wyrażone jako pola własnego obiektu. Funkcja 
generująca odpowiedzi nazywać się liczby() i nie 
przyjmować żadnych parametrów.


