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Aula anterior

Arquivos binários

X Agregado sequencial de bytes;
X O stream pode ser um conjunto de dados simples ou

estruturados;
X Sem limitantes de tamanho;
X COMPRIMENTO DO ARQUIVO corresponde ao número

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

(ELEMENTO CORRENTE);

I O acesso pode ser sequencial ou
randômico.



Aula anterior

Esquema de uso
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Aula anterior

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 *).



Aula anterior

Funções de manipulação de arquivos

fopen Abertura e manipulação:
fopen(nome_do_arquivo, modo_de_abertura)

fread Leitura:
fread(var_buffer, n_bytes, qtdd, arquivo)

fwrite Escrita:
fwrite(var_buffer, n_bytes, qtdd, arquivo)

fclose Fechamento:
fclose(arquivo)

fflush Descarregamento:
fflush(arquivo)



Aula anterior

Funções sobre arquivos

feof Verifica se o arquivo chegou ao fim:
feof(arquivo)

ferror Verifica se ocorreu um erro na última operação sobre o arquivo:
ferror(arquivo)



Aula anterior

Problema

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.



Aula anterior

Solução
Definição da estrutura aluno

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

} ALUNO, * pALUNO;



Aula anterior

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;

}



Aula anterior

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;

}



Aula anterior

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;

}



Aula anterior

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;
}



Aula anterior

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;

}



Aula anterior

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;

}



Outras funções de manipulação

Funções para manipular arquivos

rewind(arquivo)

SETA A POSIÇÃO do arquivo para O INÍCIO. O parâmetro
arquivo é um ponteiro ao arquivo (FILE*) em que se está
trabalhando.

Usar apenas quando tiverem sido executadas funções de leitura ou
gravação que tenham deslocado a posição corrente para depois do
início.



Outras funções de manipulação

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

float nota; FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
arquivo = fopen(“notas.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

printf(“Imprime primeira vez:\n”);
while(!feof(arquivo)) { //enquanto não é o final do arquivo

fread(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);
printf(“%f\n”, nota);

}
rewind(arquivo); //posição corrente = início
printf(“Imprime segunda vez:\n”);
while(!feof(arquivo)) { //enquanto não é o final do arquivo

fread(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);
printf(“%f\n”, nota);

}
fclose(arquivo); //fecha o arquivo

} return 0;
}



Outras funções de manipulação

Funções para manipular arquivos

fseek(arquivo, n_bytes_deslocados, origem)

I arquivo: ponteiro ao arquivo (FILE*) cuja posição corrente
será atualizada;

I n_bytes_deslocados: número de bytes que serão
deslocados;

I origem: posição a partir da qual os bytes serão deslocados.
Existem três valores possíveis:

I SEEK_SET ou 0, indica que a origem é o início d arquivo;
I SEEK_CUR ou 1, indica que a origem é a posição corrente

no arquivo;
I SEEK_END ou 2, indica que a origem é o final do arquivo.

MOVIMENTA A POSIÇÃO CORRENTE do arquivo para
origem + n_bytes_deslocados.



Outras funções de manipulação

Exemplo

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

float nota; FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
arquivo = fopen(“notas.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

//coloca na posição da sexta nota no arquivo
fseek(arquivo, 5 * sizeof(float), SEEK_SET);
fread(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);//lê a sexta nota
printf(“Sexta nota:%f\n”, nota);
fclose(arquivo); //fecha o arquivo

} return 0;
}



Outras funções de manipulação

Funções para manipular arquivos

ftell(arquivo)

INDICA A POSIÇÃO CORRENTE no arquivo. Essa posição é
dada em bytes. O parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo
(FILE*) em que se está trabalhando

Leitura e escrita em arquivos modificam a posição corrente dele.
Esta posição é sempre o próximo byte a ser lido ou escrito, ou seja
o byte imediatamente posterior ao último processado.



Outras funções de manipulação

Exemplo

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

float nota; FILE * arquivo; //declara o ponteiro ao arquivo
arquivo = fopen(“notas.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

printf(“Posição (em bytes) do arquivo:%d\n”, ftell(arquivo));
fseek(arquivo, 5 * sizeof(float), SEEK_SET);
printf(“Posição (em bytes) do arquivo:%d\n”, ftell(arquivo));
fread(&nota, sizeof(float), 1, arquivo);//lê a sexta nota
printf(“Posição (em bytes) do arquivo:%d\n”, ftell(arquivo));
printf(“Sexta nota:%f\n”, nota);
fclose(arquivo); //fecha o arquivo

} return 0;
}



Outras funções de manipulação

Funções para manipular arquivos

rename(nome_antigo, nome_novo)

I nome_antigo: string contendo o antigo nome do arquivo
que será renomeado;

I nome_novo: string contendo o novo nome do arquivo.

RENOMEIA o arquivo com nome nome_antigo para
nome_novo.

Observação: o arquivo deve estar fechado!



Outras funções de manipulação

Exemplo

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

int main() {

rename(“notas.txt”, “notas-turmas-A-B.bin”);

return 0;
}



Outras funções de manipulação

Funções para manipular arquivos

remove(nome_do_arquivo)

APAGA o arquivo com nome nome_do_arquivo. O parâmetro
nome_do_arquivo deve ser uma string.

Observação: o arquivo deve estar fechado!



Outras funções de manipulação

Exemplo

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

int main() {

remove(“exemplo.bin”);

return 0;
}



Acesso randômico

O que é?

I Acesso a ponto de um arquivo sem percorrer o conteúdo que
antecede o ponto desejado.

I A posição desejada de leitura ou escrita pode não coincidir
com a posição corrente do arquivo.

I A posição corrente do arquivo pode ser alterada para qualquer
posição do arquivo.

Como realizar? funções fseek e ftell.



Problema

Enunciado

Considere o problema do começo da aula, que armazena os dados
dos alunos. Adicione na estrutura do aluno um campo para a nota
da prova de recuperação. Implemente uma função que recebe um
aluno e um arquivo, e atualize os dados do aluno caso o encontre
no arquivo (busca pelo nome).

Usando essa função e as anteriormente implementadas. Faça um
programa que lê os alunos no arquivo alunos.bin, solicita a nota da
prova de recuperação para aqueles que estão reprovados e atualiza
os dados do aluno no arquivo, com a nota recebida.



Problema

Solução
Definição da estrutura aluno

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

} ALUNO, * pALUNO;



Problema

Solução
Atualiza um aluno do arquivo

void atualiza(char * nome_arquivo, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
ALUNO corrente;
int contador = 0;
if((arquivo = fopen(nome_arquivo, “r+b”))) {

while(!feof(arquivo) && contador >= 0)
if(fread(&corrente, sizeof(ALUNO), 1, arquivo) == 1) {

if(str_cmp(aluno->nome, corrente.nome) == 0 ) {
fseek(arquivo, contador * sizeof(ALUNO), SEEK_SET);
fwrite(aluno, sizeof(ALUNO), 1, arquivo);
contador =-2; //indica que achou
}
contador++;

}
fclose(arquivo);
if(contador >= 0)

printf(“Aluno %s nao encontrado\n”, aluno->nome);
}

}



Problema

Solução
Lê dados dos alunos e atualiza as notas dos reprovados

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define TOTAL 34
#define ARQUIVO “alunos.bin”

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

int main() {
ALUNO alunos[TOTAL]; int n = 0;
FILE * arquivo = fopen(ARQUIVO, “rb”);
if(arquivo) {

while(!feof(arquivo))
if(fread(alunos + n, sizeof(ALUNO), 1, arquivo))

if(.3 * alunos[n].p1 + .45 * alunos[n].p2 + .15 * alunos[n].ap + .1 * alunos[n].tf < 6) {
printf(“Entre a nota da prova de recuperacao de %s:\n”, alunos[n].nome);
scanf(“%f”, &alunos[n].pr);
n++;

}
fclose(arquivo);
for(n- -; n >= 0; n- -)

atualiza(ARQUIVO, alunos[n]);
}
return 0;

}
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