
LIMBAJE DE PROGRAMARE –
ELEMENTE DE BAZĂ

2. DESCRIEREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR
2. 3 .  CIT IR E A ȘI  SCR IE R EA  DAT E LO R



• Operațiile de citire a datelor de intrare 
şi de scriere a datelor de ieşire se pot 
realiza prin două căi:

1. De la tastatură / pe ecran; simbolizate 
prin (1) în figură

2. Din fișiere text / în fişiere text; 
simbolizate prin (2 ) în figură

• Pentru fiecare tip de operație de citire sau scriere, există comenzi 
specifice implementate în bibliotecile limbajelor de programare.

• Limbajul C/C++ are mai multe biblioteci;  vom folosi iostream pentru 
operațiile standard şi fstream pentru fişiere.



2.3.1. Operații cu tastatura şi ecranul
• Operațiile de citire a datelor de intrare de la tastatură şi descriere (afişare) a 

celor de ieşire sunt prezentate mai jos. Valorile afişate pot fi cele reținute în 
zonele de memorie sau cele rezultate din evaluarea unor expresii:

Citirea de la intrarea standard (tastatura)

• funcția cin
#include <iostream>
cin>>id_v 1 [>>id_v2>>... >>id_vn]; unde id_v1, id_v2,..., id_vn sunt 
identificatori de variabile elementare de orice tip sau constante.

Scrierea (afișarea) la ieșirea standard (ecranul)

• funcția cout
#include <iostream>
cout<<id_v 1 [>>id_v2>>... >>id_vn]; unde id_v1, id_v2,..., id_vn sunt 
identificatori de variabile elementare de orice tip sau constante.



Exemplu: Se citesc două numere întregi a și 
b. Se afișează produsul lor.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{

int a,b,p;
cout<<"a="; cin>>a;
cout<<"b="; cin>>b;
p=a*b;
cout<<"a*b="<<p;
return 0;

}



2.3.2. Operații cu fișiere text

• Datele cu care lucrează un program pot fi memorate în fişiere text. 
Astfel se asigură păstrarea datelor şi reducerea timpului de operare la 
testarea / utilizarea programului

• Un fișier text este format dintr-o succesiune de caractere ASCII scrise 
pe una sau mai multe linii (rânduri) pe memorie externă (disc). 
Sfârșitul fișierului este  marcat de o „etichetă“ specială: EOF (End Of 
File). Prelucrarea unui fişier se face prin mai multe operații: 
deschidere (pentru citire sau scriere), citire, scriere, închidere. 

• La nivel de program, fişierul este recunoscut printr-o variabilă 
asociată, numită identificator de fişier (id_f).



Citirea datelor din fișiere text are 
următoarele etape:
#include<fstream.h> 

• implementarea fişerelor de tip text:

fstream id_f([cale\\]nume_f,ios::in); 

sau

ifstream id_f("nume_f");

Prin implementare, fişierul este deschis pentru citire.

• citirea se face astfel:

id_f>>id_v 1 [>>id_v2>>...>>id_vn]; unde id_v1, id_v2,..., id_vn sunt identificatori de 
variabile elementare de orice tip.

• închiderea fişierului:

id_f.close();



Scrierea în fișiere text are următoarele 
etape:

#include<fstream.h> 

• implementarea fişerelor de tip text:

fstream id_f([cale\\]nume_f,ios::in); 

sau

ofstream id_f([cale\\nume_f);

Prin implementare, fişierul este deschis pentru scriere.

• Scrierea se face astfel:

id_f<<id_v 1 [<<id_v2<<...<<id_vn]; unde id_v1, id_v2,..., id_vn sunt 

identificatori de variabile elementare de orice tip.

• închiderea fişierului:

id_f.close();



• Un fișier text poate fi creat 
direct din mediul de 
programare File – New – Empty
file, se alege numele și extensia 
dorită. 

• Exemplu: date.in – fișier de 
intrare, date.out – fișier de 
ieșire.



Exemplu:


