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Introdução

Arquivos

I REPOSITÓRIOS PERMANENTES de dados
(informações).

I Armazenados em dispositivos de MEMÓRIA AUXILIAR
(discos).

I ALTERAÇÕES durante a execução de um programa são
PERMANENTES (além do tempo de execução do
programa).

I MAIOR capacidade de armazenamento que a memória
principal.



Introdução

Streams

I SEQUÊNCIAS DE BYTES armazenados em dispositivos de
memória auxiliar através do uso de periféricos que aceitam
leitura e gravação de dados.

I Toda ENTRADA ou SAÍDA (E/S) de dados é processada
mediante streams, independentemente do periférico utilizado
(DEVICE INDEPENDENT).

I Operações de E/S de dados de um arquivo são apoiadas pelo
armazenamento dos streams em áreas da memória chamadas
de buffers. Incluídos os dispositivos padrão stdin (de entrada)
e stdout (de saída).



Introdução

Streams

I O sistema de E/S em C utiliza streams.

I Streams são canais de manipulação que representam de forma
lógica um arquivo ou dispositivo qualquer.

I Operações sobre streams são BUFFERIZADAS, isto é
trabalham com áreas de memória intermediária (buffers) e não
sobre o disco.



Arquivos em C

Declarações de um arquivo

FILE * nome_da_variável; //Ponteiro de arquivo

I Streams arquivos são representados pela estrutura FILE,
definida na biblioteca stdio.h

I Para manipular os streams arquivos, os programas devem usar
um ponteiro a essa estrutura (FILE *).



Arquivos em C

FILE de stdio.h

typedef struct _iobuf {
char * _ptr;
int _cnt;
char * _base;
int _flag;
int _file;
int _charbuf;
int _bufsiz;
char * _tmpfname;

} FILE;



Arquivos em C

Esquema de uso

DISCO MEMÓRIA PRINCIPAL
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Arquivos binários

Definição

SEQUÊNCIA DE BYTES (fluxo binário) lidos, sem tradução,
DIRETAMENTE do dispositivo. Não ocorre tradução e existe
uma correspondência, um para um, entre os dados do dispositivo e
os que estão no fluxo.

I Agregado sequencial de bytes;
I O stream pode ser um conjunto de dados simples ou estruturados;
I Sem limitantes de tamanho;
I COMPRIMENTO DO ARQUIVO corresponde ao número de elementos

(dados) que apresenta no momento;
I Os elementos não tem nome;
I Somente se pode acessar um elemento a cada momento (ELEMENTO

CORRENTE);
I O acesso pode ser sequencial ou randômico.



Arquivos binários

Comandos de manipulação
Abertura e criação

fopen(nome_do_arquivo, modo_de_abertura)

I Nome do arquivo: string com o nome do arquivo em disco.

I Modo de abertura: uma das seguintes strings:
I “rb” abre um arquivo binário para leitura
I “wb” cria/recria um arquivo binário para escrita
I “ab” abre um arquivo binário para acrescentar dados no final

dele
I “r+b” abre um arquivo binário para leitura e escrita
I “w+b” cria/recria um arquivo binário para leitura e escrita
I “a+b” abre/cria um arquivo binário para leitura e escrita



Arquivos binários

Exemplo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo

arquivo = fopen(“exemplo.bin”, “rb”); //abre o arquivo para leitura

if(!arquivo) //quando retorna NULL implica que deu erro na leitura
printf(“Erro abrindo o arquivo!”);

return 0;
}



Arquivos binários

Comandos de manipulação
Leitura

fread(var_buffer, n_bytes, qtdd, arquivo)

I var_buffer: ponteiro a posição de memória (buffer) onde os
dados serão lidos;

I n_bytes: tamanho (em bytes) de cada unidade (elemento) a
ser lida;

I qtdd: número de elementos a serem lidos;
I arquivo: ponteiro ao arquivo (FILE*) do qual serão lidos os

dados.

Lê qtdd elementos do arquivo, cada um de tamanho n_bytes, e
os escreve a partir da posição de memória apontada por
var_buffer. Retorna a quantidade lida, que pode ser menor que a
requisitada caso chegue ao final do arquivo.



Arquivos binários

Exemplo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ALUNOS 34

int main() {
FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
float notas[ALUNOS]; int i;
//verifica se foi possível abrir o arquivo para leitura
if(!(arquivo = fopen(“notas.bin”, “rb”)))

printf(“Erro ao abrir arquivo”);
else { //conseguiu abrir o arquivo

fread(notas, sizeof(float), ALUNOS, arquivo);//lê as notas
for(i = 0; i < ALUNOS; i++)//imprime as notas

printf(“Nota %d: %f\n”, i + 1, notas[i]);
}
return 0;

}



Arquivos binários

Comandos de manipulação
Escrita

fwrite(var_buffer, n_bytes, qtdd, arquivo)

I var_buffer: ponteiro a posição de memória (buffer) onde
estão os dados que serão escritos;

I n_bytes: tamanho (em bytes) de cada unidade (elemento) a
ser escrita;

I qtdd: número de elementos a serem escritos;
I arquivo: ponteiro ao arquivo (FILE*) no qual serão escritos os

dados.

Escreve qtdd elementos, que estão a partir da posição de memória
apontada por var_buffer, no arquivo, cada um de tamanho
n_bytes. Retorna a quantidade escrita se não houver erros.



Arquivos binários

Exemplo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ALUNOS 34
int main() {

FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
float nota; int i;
//verifica se foi possível criar ou recriar o arquivo para escrita
if(!(arquivo = fopen(“notas.bin”, “wb”)))

printf(“Erro ao criar arquivo”);
else { //conseguiu criar o arquivo

printf(“Indique as notas:\n”);
for(i = 0; i < ALUNOS; i++) {//lê as notas e escreve as notas

scanf(“%f”, &nota);//lê a nota
fwrite(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);//escreve a nota

}
} return 0;

}



Arquivos binários

Comandos de manipulação
Fechamento

fclose(arquivo)

I arquivo: ponteiro a arquivo (FILE*), que será fechado.
Arquiva os dados do buffer em disco e fecha o stream.

fflush(arquivo)

I arquivo: ponteiro a arquivo (FILE*), cujo buffer será
descarregado em disco mas sem fechar o stream.



Arquivos binários

Exemplo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo

arquivo = fopen(“exemplo.bin”, “rb”); //abre o arquivo para leitura

if(!arquivo) //quando retorna NULL implica que deu erro na leitura
printf(“Erro abrindo o arquivo!”);

else //conseguiu abrir o arquivo
fclose(arquivo); //fecha o arquivo

return 0;
}



Arquivos binários

Funções sobre arquivos

feof(arquivo)

Verifica se o arquivo chegou até o fim. O parâmetro arquivo é um
ponteiro ao arquivo (FILE*) em que se está trabalhando.

ferror(arquivo)

Verifica se a última operação com o arquivo produziu um erro. O
parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo (FILE*) em que se
está trabalhando.



Arquivos binários

Exemplo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {

FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
float nota;
arquivo = fopen(“exemplo.bin”, “rb”); //abre o arquivo para leitura
if(!arquivo) //quando retorna NULL implica que deu erro na leitura

printf(“Erro abrindo o arquivo!”);
else { //conseguiu abrir o arquivo

while(!feof(arquivo)) { //enquanto não é o final do arquivo
fread(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);
if(ferror(arquivo))

printf(“Erro operando o arquivo”);
}
fclose(arquivo); //fecha o arquivo

} return 0;
}



Problema

Enunciado

Defina uma estrutura para representar um aluno na disciplina. Ela deve ter o nome
(até 30 caracteres) e quatro campos para notas: primeira e segunda provas, média das
avaliações práticas e trabalho final. Implemente funções que:

I Recebe uma lista de alunos e escreve esses dados em um arquivo;
I Leia um determinado aluno (através do nome) de um arquivo;
I Recebe uma lista de alunos e os adiciona no final de um arquivo;

Usando as funções acima descritas, faça um programa que lê do teclado informações
de 30 alunos e armazena as informações no arquivo alunos.bin.

Faça um segundo programa que leia do teclado o nome de um aluno, o procure no
arquivo alunos.bin e imprima seus dados.

Por fim, faça um programa que adiciona informações lidas do teclado para 4 novos
alunos no final do arquivo alunos.bin.



Problema

Solução
Definição da estrutura aluno

typedef struct _aluno {
char nome[31];
float p1;
float p2;
float ap;
float tf;

} ALUNO, * pALUNO;



Problema

Solução
Escreve alunos no arquivo

void escreve(char * nome_arquivo, pALUNO alunos, int n) {
FILE * arquivo;
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “wb”)))

printf(“Erro ao criar o arquivo”);
else {

fwrite(alunos, sizeof(ALUNO), n, arquivo);
fclose(arquivo);

}
return 0;

}



Problema

Solução
Escreve 30 alunos no arquivo alunos.bin

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARQUIVO “alunos.bin”
#define QUANTIDADE 30

typedef struct · · · ALUNO, * pALUNO;
void escreve(char * , pALUNO , int);

int main() {
ALUNO alunos[QUANTIDADE]; int i;
for(i = 0; i < QUANTIDADE; i++) {

printf(“Indique os dados do aluno %d\n”, i + 1);
scanf(“%s %f %f %f %f”, alunos[i].nome, &alunos[i].p1, &alunos[i].p2,
&alunos[i].ap, &alunos[i].tf);

}
escreve(ARQUIVO, alunos, QUANTIDADE);
return 0;

}



Problema

Solução
Lê um aluno do arquivo

int le(char * nome_arquivo, char * nome_aluno, pALUNO aluno)
{

FILE * arquivo;
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “rb”)))

return 0;
while(!feof(arquivo))

if(fread(aluno, sizeof(ALUNO), 1, arquivo) == 1)
if(str_cmp(aluno->nome, nome_aluno) == 0 ) {

fclose(arquivo);
return 1;

}
fclose(arquivo);
return 0;

}



Problema

Solução
Lê dados de um aluno de alunos.bin

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARQUIVO “alunos.bin”

typedef struct · · · ALUNO, * pALUNO;
int le(char * , char * , pALUNO);

int main() {
ALUNO aluno; char nome[31];
printf(“Informe o nome do aluno\n”);
scanf(“%s”, nome);
if(le(ARQUIVO, nome, &aluno))

printf(“Notas de %s: %f %f %f %f\n”, aluno.nome, aluno.p1, aluno.p2,
aluno.ap, aluno.tf);

else
printf(“Aluno %s nao encontrado\n”, nome);

return 0;
}



Problema

Solução
Adiciona alunos no fim do arquivo

void adiciona(char * nome_arquivo, pALUNO alunos, int n) {
FILE * arquivo;
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “ab”)))

printf(“Erro ao abrir o arquivo”);
else {

fwrite(alunos, sizeof(ALUNO), n, arquivo);
fclose(arquivo);

}
return 0;

}



Problema

Solução
Adiciona 4 novos alunos no fim de alunos.bin

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARQUIVO “alunos.bin”
#define QUANTIDADE 4

typedef struct · · · ALUNO, * pALUNO;
void adiciona(char * , pALUNO , int);

int main() {
ALUNO alunos[QUANTIDADE]; int i;
for(i = 0; i < QUANTIDADE; i++) {

printf(“Indique os dados do novo aluno %d\n”, i + 1);
scanf(“%s %f %f %f %f”, alunos[i].nome, &alunos[i].p1, &alunos[i].p2,
&alunos[i].ap, &alunos[i].tf);

}
adiciona(ARQUIVO, alunos, QUANTIDADE);
return 0;

}
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