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Aulas anteriores

Arquivos binários

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.



Aulas anteriores

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 *).



Aulas anteriores

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)



Aulas anteriores

Funções de manipulação de 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)

rewind Seta a posição do arquivo para o início:
rewind(arquivo)

fseek Movimenta a posição corrente do arquivo para uma outra
posição:
fseek(arquivo, n_bytes_deslocados, origem)

ftell Informa a posição corrente do arquivo:
ftell(arquivo)



Aulas anteriores

Funções de manipulação de arquivos

rename Troca o nome de um arquivo no sistema:
rename(nome_antigo, nome_novo)

remove Apaga um arquivo do sistema:
remove(nome_arquivo)



Arquivos de texto

Definição

SEQUÊNCIA DE BYTES correspondentes a uma SEQUÊNCIA
DE CARACTERES ASCII, incluindo letras, números e caracteres
especiais utilizados na escrita, separados por espaços, tabulação e
nova linha.
A sequência pode ser divida em linhas, cada uma terminada pelo
caractere fim de linha (’\n’).

I Os dados são somente caracteres (um caractere é igual a um
byte);

I Organizados em sequências de caracteres formando linhas de
tamanho variável;

I Todos os tipos de valores são armazenados como sequências
de caracteres.



Arquivos de texto

Organização interna

Compõem-se de uma sequência de caracteres formando linhas de
tamanho variável. O ELEMENTO CORRENTE de um arquivo
de texto é o CARACTERE em que o sistema ficou posicionado
após a ÚLTIMA OPERAÇÃO sobre o arquivo.

exemplo.txt
Este eh o texto da primeira linha\n

Aqui esta a segunda linha\n

A linha 3\n

A quarta tem mais caracteres\n

EOF

I Mudanças de linha são
sinalizadas por ’\n’. Devem ser
COLOCADAS
EXPLICITAMENTE.

I O final do arquivo é identificado
por EOF. O próprio SISTEMA
COLOCA AO FECHAR
ARQUIVO para escrita.



Arquivos de texto

Declaração de um arquivo de texto

É usada a mesma estrutura que com arquivos binários:

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 *).



Funções para manipular arquivos de texto

Abertura e criação

Semelhante aos arquivos binários:

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 (similar aos
arquivos binários, sem o b):

I “r” abre um arquivo binário para leitura
I “w” cria/recria um arquivo binário para escrita
I “a” abre um arquivo binário para acrescentar dados no final dele
I “r+” abre um arquivo binário para leitura e escrita
I “w+” cria/recria um arquivo binário para leitura e escrita
I “a+” abre/cria um arquivo binário para leitura e escrita



Funções para manipular arquivos de texto

Resumo dos modos de abertura

Modo de
abertura

O arquivo existe O arquivo não
existe

Permissão de
leitura

Permissão de
escrita

“r” / “rb” abre ERRO X

“w” / “wb” cria novo, apaga antigo cria X

“a” / “ab” acrescenta dados no fim cria X

“r+” / “r+b” abre ERRO X X

“w+” / “w+b” cria novo, apaga antigo cria X X

“a+” / “a+b” acrescenta dados no fim cria X X



Funções para manipular arquivos de texto

Leitura

Funções parecidas ao scanf, gets e getchar, com a diferença de
receber como parâmetro o ponteiro ao arquivo (FILE*) do qual se
lê.

I fscanf(arquivo, formatos, variáveis)
Semelhante ao scanf. O parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo em que se
trabalha (FILE*), os outros parâmetros são iguais aos da função scanf. Retorna
o número de elementos lidos ou -1, caso não tenha lido nenhum.

I fgets(texto, qttd, arquivo)
Semelhante ao gets. O parâmetro texto é uma string onde será colocado o
conteúdo lido, qttd indica a quantidade de caracteres que serão lidos e arquivo
é um ponteiro ao arquivo em que se trabalha (FILE*). Retorna NULL caso EOF
seja lido antes que qualquer caractere.

I getc(arquivo)
Lê um único caractere do arquivo e o retorna (semelhante ao getchar). O
parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo em que se trabalha (FILE*).
Retorna o caractere lido ou EOF se estiver no final do arquivo.



Funções para manipular arquivos de texto

Escrita

Funções parecidas ao printf, puts e putchar, com a diferença de
receber como parâmetro o ponteiro ao arquivo (FILE*) no qual se
escreve.

I fprintf(arquivo, formatos, variáveis)
Semelhante ao printf. O parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo em que se
trabalha (FILE*), os outros parâmetros são iguais aos da função printf. Retorna
o número de caracteres escritos ou um valor negativo em caso de erro.

I fputs(texto, arquivo)
Semelhante ao puts. O parâmetro texto é a string que será escrita no arquivo
(não grava o caractere ’\0’) e o arquivo é um ponteiro ao arquivo em que se
trabalha (FILE*). Retorna um valor positivo em caso de sucesso e EOF em caso
de erro.

I putc(caractere, arquivo)
Escreve um único caractere no arquivo (semelhante ao putchar). O parâmetro
caractere é o caractere a ser escrito e o arquivo é um ponteiro ao arquivo em
que se trabalha (FILE*). Retorna o código ASCII do caractere escrito ou -1 em
caso de erro. Para escrever fim de linha colocar ’\n’, para escrever fim do
arquivo colocar ’\0’ ou encerrar o arquivo.



Funções para manipular arquivos de texto

Fechamento

Mesmas funções que para arquivos binários:

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.



Funções para manipular arquivos de texto

Final de arquivo e erro

Mesmas funções que para arquivos binários:

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.



Funções para manipular arquivos de texto

Posicionamento

Mesmas funções que para arquivos binários:

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

I fseek(arquivo, n_bytes_deslocados, origem)
MOVIMENTA A POSIÇÃO CORRENTE do arquivo para origem +
n_bytes_deslocados. O parâmetro arquivo é um ponteiro ao arquivo (FILE*)
em que se trabalha, n_bytes_deslocados é o número de caracteres que serão
deslocados e origem é a posição a partir da qual ocorre o deslocamento, com
três valores possíveis: SEEK_SET ou 0 (início do arquivo), SEEK_CUR ou 1
(posição atual do arquivo) e SEEK_END ou 2 (fim do arquivo).

I 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



Funções para manipular arquivos de texto

Renomear e apagar

Mesmas funções que para arquivos binários:

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.

remove(nome_do_arquivo)

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



Exemplo

Problema
Mesmo exemplo desenvolvido para arquivos binários

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

I Recebe uma lista de alunos e escreve esses dados em um arquivo (colocando em
uma linha o nome e em outra as notas);

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;
I Recebe um aluno e um arquivo, e atualize os dados do aluno caso o encontre no

arquivo (busca pelo nome).

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

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

Faça outro programa que adiciona informações lidas do teclado para 4 novos alunos
no final do arquivo alunos.txt.

Por fim, faça um programa que lê os alunos no arquivo alunos.txt, solicita a nota da
prova de recuperação para aqueles que estão reprovados e atualiza os dados do aluno
no arquivo, com a nota recebida.



Exemplo

Solução
Definição da estrutura aluno

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

} ALUNO, * pALUNO;



Exemplo

Solução
Escreve alunos no arquivo

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

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

for(i = 0; i < n; i++)
fprintf(arquivo,“%s\n%f %f %f %f\n”, alunos[i].nome, alunos[i].p1,

alunos[i].p2, alunos[i].ap, alunos[i].tf);
fclose(arquivo);

}
return 0;

}



Exemplo

Solução
Escreve 30 alunos no arquivo alunos.txt

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

}



Exemplo

Solução
Lê um aluno do arquivo

int le(char * nome_arquivo, char * nome_aluno, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “r”)))

return 0;
while(!feof(arquivo))

if(fgets(aluno->nome, arquivo) )
if(str_cmp(aluno->nome, nome_aluno) == 0 ) {

fscanf(arquivo, “%f %f %f %f”, &aluno->p1,
&aluno->p2, &aluno->ap, &aluno->tf);

fclose(arquivo);
return 1;

}
fclose(arquivo);
return 0;

}



Exemplo

Solução
Lê dados de um aluno de alunos.txt

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

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;
}



Exemplo

Solução
Adiciona alunos no fim do arquivo

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

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

for(i = 0; i < n; i++)
fprintf(arquivo,“%s\n%f %f %f %f\n”, alunos[i].nome, alunos[i].p1,

alunos[i].p2, alunos[i].ap, alunos[i].tf);
fclose(arquivo);

}
return 0;

}



Exemplo

Solução
Adiciona 4 novos alunos no fim de alunos.txt

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

}



Exemplo

Solução
Atualiza um aluno do arquivo

void atualiza(char * nome_arquivo, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
char nome_corrente[31];
int achou = 0;
if((arquivo = fopen(nome_arquivo, “r+”))) {

while(!feof(arquivo) && !achou)
if(fscanf(arquivo, “%s”, nome_corrente) > 0) {

if(str_cmp(aluno->nome, nome_corrente) == 0 ) {
fprintf(arquivo, “%f %f %f %f %f\n”, aluno->p1, aluno->p2,

aluno->ap, aluno->tf, aluno->pr);
achou = 1; //indica que achou
}

}
fclose(arquivo);
if(!achou >= 0)

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

}



Exemplo

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.txt”

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(fgets(alunos[n].nome, arquivo)) {

fscanf(arquivo, “%f %f %f %f”, &alunos[n].p1, &alunos[n].p2, &alunos[n].ap,
&alunos[n].tf);

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;

}



Arquivos binários versus arquivos de texto

Definição

Binário composto por uma sequência (fluxo binário) de bytes lidos,
sem tradução, diretamente do dispositivo externo. Não ocorre
nenhuma tradução e existe uma correspondência um para um
entre os dados do dispositivo e os que estão no fluxo.

Texto composto de uma sequência de bytes correspondendo a uma
sequência de caracteres ASCII. A sequência pode ou não ser
dividida em linhas terminadas por um caractere de final de
linha.



Arquivos binários versus arquivos de texto

Organização interna

I Arquivos binários
I os dados podem ser estruturados e ou simples (int, float, · · · );
I organizados em blocos de bytes;
I cada elemento pode corresponder a um ou mais bytes;
I valores numéricos são representados em forma binária.

I Arquivos de texto
I os dados são somente caracteres (um caractere = um byte);
I organizados em sequências de caracteres, formando linhas de

tamanho variável;
I todos os tipos de valores são armazenados como sequências de

caracteres;
I valores reais, com ponto decimal e sinal, são armazenados

como caracteres.



Arquivos binários versus arquivos de texto

Exemplo de uso de memória

Considere um número inteiro de 8 dígitos. Armazená-lo em um
arquivo:

I binários, consome 4 bytes, pois esse número podem ser
representado por um int de 32 bits.

I de texto, consome 8 bytes, pois cada dígito é representado
por um caractere de 1 byte cada.



Arquivos binários versus arquivos de texto

Comparação

I O PROCESSAMENTO é mais
RÁPIDO, pois os dados não
precisam de qualquer conversão.

I Consomem MENOS ESPAÇO
em bytes, o que os tornam mais
adequados para grandes volumes
da dados.

I Conteúdo não pode ser entendido
sem a “máscara” correspondente
(como a struct utilizada), como
no caso de texto.

I FACILIDADE para a CRIAÇÃO
de arquivos texto, bastando usar
um editor de textos, como o
Bloco de Notas.

I FACILIDADE de
VISUALIZAÇÃO de conteúdo,
pois as informações estão em
caracteres.

I PROCESSAMENTO é LENTO
porque os dados, ao serem
gravados, devem ser convertidos
para a representação de caracteres
em ASCII.

I CONSOMEM bem MAIS área
para ARMAZENAMENTO.

I Caracteres numéricos precisam ser
convertidos antes de poderem ser
quantificados.
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