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Arquivos

● Visto como texto: ’a’ ’ ’ ’4’ ’2’ ’ ’ ’C’ ’A’ K’ ’E’

● Visto como variáveis: ’a’ 42 "CAKE"

● Visto como binário: 0x6120 0x3432 0x2043 0x414B 0x45
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Arquivos de Texto vs Arquivos Binários

● São interpretados de forma diferente pelo programa.
● O arquivo de texto possui, além dos dados, as informações de  que tipo de 

dados são esses.
● Um arquivo binário é somente uma sequência de bytes (0 e 1)  e o que 

eles representam não importa.
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TAD: Arquivos

● Toda manipulação de arquivos em C é dava por fluxos ou  
streams.

● Todas as funções e o tipo FILE, ou seja, o TAD para arquivos,  está 
declarado na biblioteca stdio.h.

● Qualquer operação com o arquivo deve ser feita pelo stream  
criado pela abertura do arquivo.

Arquivos

File* arq;

Raphael M. Arquivos



Stream

FILE *arq1;
FILE *arquivo_entrada;

Arquivos

● stdin: Entrada Padrão

● stdout: Saída Padrão

● stderr: Saída de Erro Padrão

Um stream é um struct que contém diversas informações sobre o  
arquivo a ser lido. As entradas e saídas padrão são vistas como  arquivos 
e possuem streams.

FILE *nome;
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fopen()

FILE *arq;
arq = fopen("arquivo.txt", "rt");
if (arq == NULL)
printf("ERRO!");

Arquivos

Para abrirmos um arquivo precisamos do seu nome (se ele não  estiver na 
mesma pasta que o código, precisamos de todo seu  endereço) e o modo. Se o 
arquivo não existir, será retornado  NULL. O modo determina como o arquivo 
será utilizado:

● "r": Somente leitura  "r+": Leitura  e escrita
● "w": Leitura e escrita (apaga se ele já existir)

● "a": Escrita (sem apagar se ele já existir)

● "b": Arquivos Binários

● "t": Arquivos de Texto.

arquivo = fopen(nome, modo);
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fclose()

FILE *arq;
arq = fopen("arquivo.txt", "rt");
if (arq == NULL) printf("ERRO!");
fclose(arq);

Arquivos

Todo arquivo aberto deve ser fechado ao final do programa para  liberar a 
memória do buffer de saída e o ponteiro do stream. É  importante lembrar e 
uma boa prática de programação.

fclose(arquivo);
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printf() e scanf()

Arquivos

printf(formato, variaveis); scanf(formato, &variaveis);

Fazem a leitura e escrita de variáveis na entrada padrão e a escrita  na 
saída padrão.

scanf(“%d %d”, &x, &y);
printf(“valor de x = %d e valor de y = %d\n”, x, y);
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fprintf() e fscanf()
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fprintf(arquivo, formato, variaveis); fscanf(arquivo, formato, &variaveis);

Fazem a leitura e escrita de variáveis no arquivo definido pelo  stream.

FILE* arq;
fscanf(arq, “%d %d”, &x, &y);
fprintf(arq, “valor de x = %d e valor de y = %d\n”, x, y);
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fprintf() e fscanf()

Arquivos

Como o stream da entrada padrão é stdin e o stream da saída  padrão é 
stdout as linhas de código abaixo são equivalentes.

scanf("%d %d", &x, &y);
⇐⇒

fscanf(stdin, "%d %d", &x, &y);

printf("valor de x %d e valor de y = %d", x, y);
              ⇐⇒

fprintf(stdout, "valor de x %d e valor de y = %d", x, y);
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Exemplo 1

FILE *arq;
char c = ’a’;

// escreve ’a’ no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "wt");
fprintf(arq, "%c", c);
fclose(arq);

// le o valor escrito no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "rt");
fscanf(arq, " c", &c);
fclose(arq);
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getchar() e putchar()

char c = getchar();  
putchar(c);

.
Arquivos

Fazem a leitura e escrita de um caractere (1 byte) na entrada  padrão e a 
escrita na saída padrão.

caractere = getchar(); putchar(caractere); 
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fgetc() e fputc()

Arquivos

FILE *arq;
char c = fgetc(arq);
fputc(arq, c);

Fazem a leitura e escrita de um caractere (1 byte) no arquivo  definido pelo 
stream.

caractere = fgetc(arquivo);  fputc(arquivo, caractere); 
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fgetc() e fputc()

.
Arquivos

Como o stream da entrada padrão é stdin e o stream da saída  padrão é 
stdout as linhas de código abaixo são equivalentes.

char  c = getchar();
⇐⇒

char c = fgetc(stdin);

putchar(c);
⇐⇒

fputc(stdout, c);
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Exemplo 2

FILE *arq;
char c = ’a’;

// escreve ’a’ no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "wt");
fputc(arq, c);
fclose(arq);

// le o valor escrito no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "rt");
c = fgetc(arq);
fclose(arq);
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gets() e puts()

gets(string);
puts(string);

Arquivos

Fazem a leitura e escrita de uma string na entrada padrão e a  escrita na 
saída padrão.

gets(string );  puts(string ); 
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gets() e puts()

Arquivos

gets(string);
puts(string);

Fazem a leitura e escrita de uma string na entrada padrão e a  escrita na 
saída padrão.

gets(string );  puts(string ); 

A função gets() tem um problema com gerenciamento de buffer e  não deve 
ser usada!

Cuidado!
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fgets() e fputs()

Arquivos

FILE *arq;

fgets(string, 100, arq);  
fputs(string, arq);

Fazem a leitura e escrita de uma string no arquivo definido pelo  stream.

fgets(string , tamanho, arquivo); fputs(string , arquivo);
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fgets() e fputs()

M.
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FILE *arq;

fgets(string, 100, arq);  
fputs(string, arq);

Fazem a leitura e escrita de uma string no arquivo definido pelo  stream.

fgets(string , tamanho, arquivo); fputs(string , arquivo);

 função fgets() deve ser usada para substituir a função gets()!

Cuidado!
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fgets() e fputs()

Arquivos

Como o stream da entrada padrão é stdin e o stream da saída  padrão é 
stdout as linhas de código abaixo são equivalentes.

puts(string);
⇐⇒

fputs(string, stdout);

gets(string);
⇐⇒

fgets(string, 100, stdin);
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Exemplo 3

FILE *arq;
char string[12] = "Hello World";

// escreve "Hello World" no arquivo  arq = 
fopen("arquivo.txt", "wt");  fputs(string, arq);
fclose(arq);

// le o valor escrito no arquivo  arq = 
fopen("arquivo.txt", "rt");  fgets(string, 12, 
arq);  fclose(arq);
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fread()

Arquivos

Lerá x bytes, y vezes. Quando o arquivo for binário, fread() pode  ler 
qualquer tipo de dados.

fread(endereco, tamanho_elem, numero_elems, arquivo);

FILE *arq;
char c;
int n;

fread(&c,  1, 1, arq);
fread(&n,  4, 1, arq);
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fwrite()

Arquivos

Escreverá x bytes, y vezes. Quando o arquivo for binário, fwrite()  pode 
escrever qualquer tipo de dados.

fwrite(endereco, tamanho_elem, numero_elems, arquivo);

FILE *arq;
char c = ’a’;
int n = 10;

fwrite(&c,  1, 1, arq);
fwrite(&n,  4, 1, arq);
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Exemplo 4

FILE *arq;
char str[12] = "Hello World";

// escreve "Hello World" no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "wt");
fwrite(str, 1, 12, arq);
fclose(arq);

// le o valor escrito no arquivo
arq = fopen("arquivo.txt", "rt");
fread(str, 1, 12, arq);
fclose(arq);
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End Of File

FILE *arq = fopen("arquivo.txt", "r");
char c = fgetc(arq);

while (c != EOF) {  
putchar(c);
c = fgetc(arq);

}

fclose(arq);

Arquivos

End Of FIle ou EOF é um valor especial que determina quando a  leitura de 
um arquivo chegou ao seu final. Ela também pode ser  utilizada na entrada 
padrão com redirecionamento de arquivos.
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fseek()

● SEEK_SET: começo do arquivo.

● SEEK_END: fim do arquivo.

● SEEK_CUR: posição atual do arquivo.

FILE *arq;

fseek(arq, 100, SEEK_CUR);

Arquivos

Muda a posição atual de leitura/escrita do arquivo, andando ele x  bytes depois da 
posição dada por inicio. A posição início pode ser  uma das seguintes:

fseek(arquivo, tamanho, inicio);
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Exercício

Faça um programa que imprima na tela o valor em hexadecimal do  dados a 
cada 10 bytes. Você deve realizar o menor número  possível de leituras, 
lendo o menor número de bytes possível.

Exemplo:
Para o arquivo com os seguintes bytes: AA 1B 09 2A C5 F0 FF B7  54 9F 0F 12 
88 A3 E8 38 BC C7 66 A1 00 13
O programa deve imprimir: AA 0F 00
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Exercício: Solução

int main() {
FILE *arq;
char c;

arq = fopen("arquivo.txt", "rb");
c = fgetc(arq);
while (fseek(arq, 9, SEEK_CUR) == 0) {

printf("%x ", c);
c = fgetc(arq);

}

fclose(arq);  return 0;
}
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