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Практична робота 
Створення однодокументного Windows - додатку для роботи з текстовими

 файлами з використанням класів CArchive та CFile 

бібліотеки MFC Visual C++

1 Мета роботи

Удосконалення теоретичних навичок роботи з текстовими файлами з 

використанням класів CArchive та CFile бібліотеки MFC Visual C++.

2 Послідовність виконання практичної роботи

За аналогією створення в одній з попередніх практичних робот Windows-

проєкту Output_message,  де активно використовується клас контексту 

пристрою, створимо Windows-проєкт Writer, програмний код якого буде 

записувати на диск тестовий файл з рядком, який буде уведений користувачем. 

Потім, за вимогою користувача, програмний код забезпечуватиме завантаження 

збереженого файлу з диску. 

Зробимо так, що текстові дані будуть зберігатися в об‘єкті String_Data 

класу CString:



Проініціалізуємо об‘єкт String_Data:

Пов‘яжемо повідомлення WM_CHAR з методом OnChar() та додамо код 

для зберігання введених символів в об‘єкті String_Data:



Для виведення у вікні нового рядка додамо код у метод OnDraw():

 

Отже, наша програма отримує символи з клавіатури та відтворює їх у 

головному вікні:

Тепер зробимо так, щоб користувач мав можливість зберігати введені 

дані зберігати дані на диску та завантажувати їх з диску. Клас документу (файл 



WriterDoc.cpp) містить вбудований метод Serialize(), котрий виглядає 

наступним чином:

Методу Serialize() передається посилання на об‘єкт ar класу CArchive. 

Робота з об‘єктом ar практично не відрізняється від роботи з потоками cin та 

cout. Спочатку викличемо метод IsStoring() об‘єкту ar для того, щоб визначити, 

чи був викликаний метод для запису на диск. А для завантаження об‘єкту  

String_Data з диску код буде наступним:



Перед запуском програми додамо останній штрих – при занесенні 

символів в об‘єкт String_Data, програма повинна повідомляти документ про 

змінення даних. Якщо користувач забажає вийти з програми, не зберігши дані, 

програма виведе діалогове вікно з пропозицією зберегти зміни у документі. Для 

того, щоб повідомити додаток про зміну даних, викличемо в методі OnChar() 

метод об‘єкту документу SetModifiedFlag():

Прапорець зміни документу скидається, коли користувач зберігає дані на диску.



Оберемо у меню «Файл» опцію «Сохранить» та збережемо наш файл з 

ідентифікатором Text.dat:

Після зберігання користувач може знову прочитати файл через опції 

«Файл» «Открыть» та обраний файл Text.dat буде завантажено у клієнтську 

область:



Внесемо у програму ще низку змін: при створенні нового документу 

через опції «Файл» «Создать» треба стерти старий вміст об‘єкту String_Data – 

ми зробимо це у методі OnNewDocument() документу. Метод 

UpdateAllViews(NULL) приводить до оновлення усіх видів програми новими 

даними документу, а вміст об‘єкту String_Data при створенні нового документу 

видаляється наступним чином:



Отже, запустимо програму, наберемо у вікні текст, активуємо «Файл» 

«Создать»:

Активуємо запропоновану опцію «нет» та отримаємо чисте вікно:

Далі активуємо «Файл» «Открыть» та обрати файл Text.dat:



Вміст збереженого файлу буде завантажено у клієнтську область 

текстового редактора.

3 Порядок виконання роботи

3.1 В інтегрованому середовищі Visual Studio створити відповідний 

Windows – проєкт на Visual C++ з використанням бібліотеки MFC, 

дотримуючись послідовності виконання практичної роботи за п. 2.

3.2 Зібрати рішення Windows – проекту: Ctrl+Shift+B.     

3.3 Запустити зібраний  Windows – проєкт: Ctrl+F5.               

3.4 Отримати результати дії Windows – проєкту на моніторі ПК.

 

4 Зміст звіту

4.1 Звіт оформлюється із урахуванням вимог до навчальної документації і 

містить  всі розкриті  пункти виконання роботи. 

4.2 Результати роботи програми копіюються з монітору у текстову 

частину звіту. 

4.3 Висновки з роботи.


