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Arquivos de texto

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.
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Funções para manipular arquivos de texto

I Abertura e criação (semelhante aos binários, só muda o modo
sem a letra b):
fopen(nome_do_arquivo, modo_de_abertura)

I Leitura:
I fscanf(arquivo, formatos, variáveis)
I fgets(texto, qttd, arquivo)
I getc(arquivo)

I Escrita:
I fprintf(arquivo, formatos, variáveis)
I fputs(texto, arquivo)
I putc(caractere, arquivo)
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Funções para manipular arquivos de texto

O restante das funções é o mesmo que para arquivos binários:

I Fechar: fclose(arquivo)
I Descarregar: fflush(arquivo)
I Verificar fim do arquivo: feof(arquivo)
I Verificar erro: ferror(arquivo)
I Voltar à posição inicial: rewind(arquivo)
I Reposicionar: fseek(arquivo, n_bytes_deslocados, origem)
I Conhecer a posição atual: ftell(arquivo)
I Renomear: rename(nome_antigo, nome_novo)
I Apagar: remove(nome_do_arquivo)
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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.
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Problema

Considere o mesmo problema anterior, mas ao invés de colocar em
uma linha o nome e em outra as notas, colocar em uma única linha
o nome e as notas do aluno, separando o valor de cada campo pelo
caractere ’#’.
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Solução
Definição da estrutura aluno

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

} ALUNO, * pALUNO;
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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#%f#%f#%f#%f\n”, alunos[i].nome, alunos[i].p1,

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

}
return 0;

}
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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;

}
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Problema

Como ler os dados?

Precisamos implementar uma função nova cada vez ou é possível
usar funções prontas para separar os campos dado um formato?



Funções com strings

Função strtok

strtok(string, separador)

I string: cadeia de caracteres que se deseja separar;
I separador: cadeia de caracteres com o separador.

Divide a string em várias substrings (tokens), delimitadas pelo
separador.

Retorna um ponteiro para o primeiro token.

Para obter os seguintes tokens da mesma string, se chama a
função passando como primeiro parâmetro NULL. Quando a função
retorna NULL, então foram lidos todos os tokens.



Funções com strings

Função strtok. Exemplo

#include<stdio.h>
#include<string.h>

void main() {
char string[]=“palavra_1, palavra_2, palavra_3”;

printf(“A primeira palavra eh: %s\n”, strtok(string, “, ”));

printf(“A segunda palavra eh: %s\n”, strtok(NULL, “, ”));

printf(“A terceira palavra eh: %s\n”, strtok(NULL, “, ”));

return 0;
}
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Solução
Lê um aluno do arquivo

int le(char * nome_arquivo, char * nome_aluno, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
char linha[100];
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “r”)))

return 0;
while(!feof(arquivo))

if(fgets(linha, 100, arquivo))
if(strcmp(strtok(linha, “#”), nome_aluno) == 0 ) {

//strings se copiam, NÃO se atribuem!
strcpy(aluno->nome, nome_aluno);
/* Precisa atribuir as notas (como converter string para float?):
aluno->p1 = strtok(NULL, “#”);
aluno->p2 = strtok(NULL, “#”);
aluno->ap = strtok(NULL, “#”);
aluno->tf = strtok(NULL, “#”);*/
fclose(arquivo);
return 1;

}
fclose(arquivo);
return 0;

}



Funções com strings

Funções atoi e atof

atoi(string)

I string: cadeia de caracteres (todos dígitos).

Converte a string para o inteiro correspondente. Retorna o valor
em int.

atof(string)

I string: cadeia de caracteres (todos dígitos).

Converte a string para o real correspondente. Retorna o valor em
float.



Funções com strings

Funções atoi e atof. Exemplo

#include<stdio.h>
#include<string.h>

void main() {
char inteiro[]=“10500”, real[]=“5.75”;

printf(“O dobro do inteiro eh: %d\n”, 2 * atoi(inteiro));

printf(“A metade do real eh: %f\n”, 0.5 * atof(real));

return 0;
}



Funções com strings

Solução
Lê um aluno do arquivo

int le(char * nome_arquivo, char * nome_aluno, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
char linha[100];
if(!(arquivo = fopen(nome_arquivo, “r”)))

return 0;
while(!feof(arquivo))

if(fgets(linha, 100, arquivo))
if(strcmp(strtok(linha, “#”), nome_aluno) == 0 ) {

//strings se copiam, NÃO se atribuem!
strcpy(aluno->nome, nome_aluno);
aluno->p1 = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno->p2 = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno->ap = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno->tf = atof(strtok(NULL, “#”));
fclose(arquivo);
return 1;

}
fclose(arquivo);
return 0;

}



Funções com strings

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;
}



Funções com strings

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#%f#%f#%f#%f\n”, alunos[i].nome, alunos[i].p1,

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

}
return 0;

}



Funções com strings

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;

}



Funções com strings

Solução
Atualiza um aluno do arquivo

void atualiza(char * nome_arquivo, pALUNO aluno) {
FILE * arquivo;
char linha[100];
int contador = 0;
if((arquivo = fopen(nome_arquivo, “r+”))) {

while(!feof(arquivo) && contador >= 0)
if(fgets(linha, 100, arquivo)) {

if(strcmp(strtok(linha, “#”), aluno->nome) == 0 ) {
fseek(arquivo, sizeof(char), contador, SEEK_SET);
fprintf(arquivo,“%s#%f#%f#%f#%f%f\n”, alunos[i].nome,

alunos[i].p1, alunos[i].p2, alunos[i].ap, alunos[i].tf,
alunos[i].pr);

contador = -102;
}
contador += strlen(linha);

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

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

}
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Solução
Lê dados dos alunos e atualiza as notas dos reprovados

int main() {
ALUNO alunos[TOTAL]; int n = 0;
FILE * arquivo = fopen(ARQUIVO, “rb”);
char linha[100];
if(arquivo) {

while(!feof(arquivo))
if(fgets(linha, 100, arquivo)) {

strcmp(alunos[n].nome, strtok(linha, “#”));
aluno.p1 = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno.p2 = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno.ap = atof(strtok(NULL, “#”));
aluno.tf = atof(strtok(NULL, “#”));
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;

}



Bibliotecas

Bibliotecas em C

São arquivos .h.

Para definir uma biblioteca, só precisa ser criado o arquivo com a
extensão .h e escrever o código nela.

Também é possível que as bibliotecas só contenham a definição das
estruturas, constantes e protótipo das funções que se deseja
exportar (permitir ser usadas por outros módulos). Contendo o
restante do código em um arquivo .c com igual nome. No arquivo
.c da biblioteca se deve incluir o .h: #include “arquivo.h”

Para incluir bibliotecas definidas pelo usuário, se usam aspas duplas:
#include “nome_biblioteca .h”
Essa biblioteca deve estar na pasta da sua aplicação para ela poder
ser usada!!
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alunos.h (em alunos.c estão as implementações)
alunos.c deve incluir alunos.h

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

} ALUNO, * pALUNO;

void escreve(char * , pALUNO , int);
int le(char * , char *, pALUNO);
void adiciona(char * , pALUNO , int);
void atualiza(char * , pALUNO);



Bibliotecas

Exemplo de programa (copiar a biblioteca na pasta)
Adiciona 4 novos alunos no fim de alunos.txt

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