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Ficheiros e I/O

Sumário:
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• Ficheiros e organização de informação em disco rígido: motivação

• Tipos de ficheiros

• Suporte da linguagem C para a criação e manipulação de ficheiros

• Definição de FILE em C

• Declaração duma estrutura FILE e respectivo diagrama de sintaxe

• Associação entre uma estrutura FILE e um ficheiro físico

• FILES estandardizadas

• Ficheiros lógicos e ficheiros físicos

• Categorias de funções de entrada/saída

• Abertura dum ficheiro

• Fecho dum ficheiro

• Leitura e escrita de/em ficheiros

• Exemplos
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Taxonomia de tipos de dados
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Ficheiros e organização lógica
de informação em disco rígido: motivação
— Ficheiro: unidade lógica de 

armazenamento de dados.

— Motivação: quando há necessidade de 
guardar informação duma forma 
permanente, mesmo quando o 
computador é desligado.

— Os discos rígidos são os principais 
dispositivos de memória não-volátil onde 
são guardados os ficheiros.

— Em termos conceptuais, todo o disco 
rígido está organizado numa árvore n-ária 
(invertida) designada por sistema de 
ficheiros.

— Tipos de ficheiros: 

• ficheiros 

• directorias

Formatos de ficheiros:
¨ .doc (MS Word)
¨ .c (código em C)
¨ .obj (código objecto)
¨ .mp3 (áudio)
¨ .mov (vídeo Quicktime)
¨ .html (hipertexto)
¨ etc.

Sistema de ficheiros 
em disco rígido
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FILE em C: definição e declaração

FILE é um tipo de dados composto ou estruturado de informação.

Mais concretamente, FILE é uma estrutura (struct) .

Declaração duma variável do tipo FILE

As variáveis do tipo FILE diferem de todas as outras pelo facto de estarem 
associadas a ficheiros em disco. 

Enquanto uma variável do tipo FILE só existe durante a execução dum programa, o 
ficheiro que lhe está associado pode existir antes da execução dum programa e 
manter a sua existência em disco após o término da sua execução.

Diagrama de sintaxe

nome

*

;FILE
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Associação entre uma estrutura FILE (ficheiro lógico) e 
um ficheiro físico em disco

#include <stdio.h>

main(){
FILE *f;
f = fopen(“teste.txt”, “r+”);

. . .

}

f 123603

123603

FILE
buffer 

(entrepósito)

teste.txt

f

buffered stream
disco rígido
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FILES estandardizadas

Há 3 file streams estandardizadas:

Entrada estandardizada (stdin) associada ao ficheiro físico que é, por defeito, o teclado

Saída estandardizada (stdout) associada ao ficheiro físico que é, por defeito, o monitor.

Erro estandardizado (stderr) associada ao ficheiro físico que é, por defeito, o monitor.

stderr

buffered stream

buffered stream

buffered stream

stdin

stdout
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Ficheiros lógicos e ficheiros físicos: porquê?

Independência relativamente aos dispositivos físicos

A qualquer dispositivo físico de entrada/saída ou ficheiro físico é associado um ficheiro 
lógico do mesmo tipo (FILE)

A manipulação dos dispositivos físicos de entrada/saída é feita duma forma uniforme 
para todos eles. 

Enquanto uma variável do tipo FILE só existe durante a execução dum programa, o 
ficheiro ou o dispositivo físico que lhe está associado pode existir antes da execução 
dum programa e manter a sua existência em disco após o término da sua execução.

Redireccionamento do fluxo de entrada/saída

É possível redireccionar o fluxo de dados pela associação dum outro ficheiro ou 
dispositivo físico a um ficheiro lógico .
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Categorias de funções de entrada/saída

File Open/Close

Character 
Input/Output

Formatted 
Input/Output

Line 
Input/Output

File 
Positioning

System 
File Operations

File Status

Block 
Input/Output
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Abertura dum ficheiro
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// função de abertura:

FILE * fopen(const char *filename, const char *mode); 

Parâmetros:
filename: string que contém o nome do ficheiro físico
mode: string que contém o modo de abertura do ficheiro

Retorno:
endereço dum FILE se ok; NULL em caso de erro

#include <stdio.h>

main(){
FILE *f;
f = fopen(“teste.txt”, “r+”);

. . .

}
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Modos de abertura dum ficheiro
(de texto)
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Há 3 modos de abertura dum ficheiro de texto:

“r”: read — abertura de ficheiro para leitura
– se ficheiro existe, coloca marcador no início
– se ficheiro não existe, retorna erro

“w”: write — abertura de ficheiro para escrita
– se ficheiro existe, esvazia ficheiro (coloca marcador no início)
– se ficheiro não existe, então cria-o (coloca marcador no início)

“a”: append — abertura de ficheiro para escrita à cauda
– se ficheiro existe, coloca marcador no fim
– se ficheiro não existe, então cria-o (coloca marcador no início=fim)

NOTA: 

Para além dos 3 modos básicos, é possível abrir um ficheiro para leitura e escrita em 
simultâneo; para isso, basta acrescentar o sinal + ao modo de abertura do ficheiro.
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Fecho dum ficheiro
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// função de fecho:

int fclose(FILE *file); 

Parâmetros:
file: string que contém o nome do ficheiro lógico

Retorno (normalmente ignorado):
0 se ok; EOF em caso de erro
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Exemplo: abertura e fecho de um ficheiro

#include <stdio.h>

int main()
{

FILE *f;
char s[20];

puts(“Escreva nome do ficheiro:”);
gets(s);

f = fopen(s,“r”);

if (f==NULL) 
printf(“ERRO na abertura do ficheiro %s\n”,s);

else {
printf(“SUCESSO na abertura do ficheiro %s\n”,s);
fclose(f);

}
return 0;

}
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Tipos de ficheiros

• Ficheiros binários

• Ficheiros de texto

Um ficheiro de texto é um ficheiro binário em cada carácter ocupa um byte.

Um ficheiro de texto é um ficheiro de caracteres.

Um ficheiro de texto tem a particularidade de ser legível pelos seres humanos quando 
abertos por um processador de texto (por exemplo, pico, vi, …) 

Um ficheiro binário é um ficheiro que armazena dados na forma binária, exactamente como 
são armazenados na memória dum computador. 
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Funções de I/O

• de caracteres

• formatada

• não-formatada

• de acesso aleatório
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Funções de I/O de caracteres: resumo
#include <stdio.h>

/* character input */
int fgetc(FILE *stream);
int getc(FILE *stream);
int getchar(void);
int ungetc(int c, FILE *stream);

/* character output */
int fputc(int c, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);

/* string input */
char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);
char *gets(char *s);
int getline(char **line, size_t *restrict size, FILE * stream);

/* string output */
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int puts(const char *s);
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Funções de I/O formatada: resumo

#include <stdio.h

/* input */
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
int sscanf(const char *s, const char *format, ...);
int scanf(const char *format, ...);

/* output */
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
int printf(const char *format, ...);
int sprintf(char *s, const char *format, ...);
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Funções de I/O não-formatada: resumo

#include <stdio.h>

size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nelem, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nelem, FILE *stream);
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Funções de I/O de acesso aleatório: resumo

#include <stdio.h

/* return file position indicator */
long ftell(FILE *stream);
int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

/* set file position indicator to zero */
void rewind(FILE *stream);

/* set file position indicator */
int fseek(FILE *stream, long offset, int ptrname);
int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);
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Passagem dos parâmetros da linha de comando para o 
programa
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Às vezes, a execução dum programa na linha de comando necessita mais do que o nome do programa 
executável, ou seja, mais do que um parâmetro. Por exemplo, para copiar o ficheiro a.txt para o 
ficheiro b.txt, usamos três parâmetros:

cp a.txt b.txt

Para que a função main() possa aceder aos parâmetros que o sistema operativo lhe passa, a função 
main() tem de ser escrita do seguinte modo:

main(int argc, char **argv)
ou

main(int argc, char *argv[])

número de parâmetros array que contém apontadores para os parâmetros 
(que são strings)
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Passagem dos parâmetros da linha de comando para o 
programa (cont.)
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“cp”

“a.txt”

“b.txt”

argv

argc
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Leitura/escrita (I/O) de caracteres 
dum/num ficheiro de texto

// função de leitura de caracteres dum ficheiro:

int fgetc(FILE *file); 

Parâmetros:
file: variável que contém o endereço do ficheiro lógico.

Retorno (normalmente ignorado):
Um carácter na forma de int; EOF em caso de ficheiro vazio

// função de escrita dum carácter num ficheiro:

int fputc(int ch, FILE *file); 

Parâmetros:
ch:   variável que contém o carácter;
file: variável que contém o endereço do ficheiro lógico.

Retorno (normalmente ignorado):
O carácter ch se ok; EOF se não ok
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Exemplo: Implementação do comando more (ou less) do UNIX
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // por causa da função exit
main(int argc, char *argv[])
{

FILE *f;
char ch;

if (argc!=2){ 
printf(“Sintaxe: \n\n%s ficheiro \n\n”,argv[0]);
exit(1); //termina programa

}

f=fopen(argv[1], “r”);
if (f==NULL) {
printf(“ERRO na abertura do ficheiro %s\n”,argv[1]);
exit(2);
}

while ((ch=fgetc(f))!=EOF)
putchar(ch);

fclose(f);
}
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Exemplo: Implementação do comando cp do UNIX
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // por causa da função exit
main(int argc, char *argv[]){

FILE *fin, *fout;
char ch;

if (argc!=3){ 
printf(“Sintaxe: \n\n%s ficheiro ficheiro\n\n”,argv[0]);

exit(1); //termina programa
}

fin=fopen(argv[1],“r”); // abre ficheiro de origem
if (fin==NULL) {
printf(“ERRO na abertura do ficheiro %s\n”,argv[1]);
exit(2);
}

fout=fopen(argv[2], “w”); // abre ficheiro de destino
if (fout==NULL) {
printf(“ERRO na abertura do ficheiro %s\n”,argv[2]);
exit(3);
}

while ((ch=fgetc(fin))!=EOF)
fputc(ch,fout);

fclose(fin);
fclose(fout);

}  
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Leitura/escrita formatada
dum/num ficheiro de texto
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// função de leitura:

int fscanf(FILE *file, const char *format_string, . . . ); 

Parâmetros:
file: variável que contém o endereço do ficheiro lógico.
format_string : variável que contém uma string com 0 ou mais formatos de dados.

Retorno (normalmente ignorado):
Número de entradas na forma de int; EOF se não ok

// função de escrita:

int fprintf(FILE *file, const char *format_string, . . . ); 

Parâmetros:
file: variável que contém o endereço do ficheiro lógico.
format_string : variável que contém uma string com 0 ou mais formatos de dados.

Retorno (normalmente ignorado):
Número de saídas na forma de int; EOF se não ok
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Exemplo: Lê dum ficheiro (price.dat) de preços e escreve noutro 
ficheiro (tax.dat) de preços com imposto de 5%
#include <stdio.h>
#include <stlib.h> // por causa da função exit
#define TAX 0.05

main(){
FILE *fin, *fout;
float price;
// abre ficheiro origem
fin=fopen(“price.dat”,“r”); 
if (fin==NULL) {

printf(“price.dat inexistente!\n”);
exit(1);

}// abre ficheiro destino
fout=fopen(“tax.dat”,“w”); 
if (fout==NULL) {

printf(“nao pode escrever em tax.dat!\n”);
exit(1);

}
// lê de price.dat, calcula, e escreve em tax.dat
while (fscanf(fin, “%f”,&price) == 1){

fprintf(fout, “%7.2f”, price * (1 + TAX));
}
if (!feof(fin))

printf(“Erro na leitura de ficheiro origem”);
fclose(fin);
fclose(fout);

} 
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Leitura/escrita (I/O) de/para  
um ficheiro binário
// função de leitura:

size_t fread(void *dataaddr, size_t size, size_t n, FILE *file); 
Parâmetros:

dataaddr : endereço inicial da zona de memória que contém os dados.
size : número de bytes de um dado item ou objecto.
n : número de itens ou objectos.
file : variável que contém o endereço do ficheiro lógico.

Retorno:
Número de itens ou objectos lidos; 0 se não ok

// função de escrita:

size_t fwrite(void *dataaddr, size_t size, size_t n, FILE *file); 

Parâmetros:
dataaddr : endereço inicial da zona de memória que contém os dados.
size : número de bytes de um dado item ou objecto.
n : número de itens ou objectos.
file : variável que contém o endereço do ficheiro lógico.

Retorno:
Número de itens ou objectos escritos; 0 se não ok
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Funções de I/O não-formatada: exemplo
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // por causa da funcao exit

typedef struct{
char SSN[10];
char name[31];
float salary;
int age;

} employee;

main(){
FILE *fA, *fB;
employee e, E;
employee a[5];

// abre ficheiro de texto
fA=fopen(“a.txt", "r+b");

if (fA==NULL) {
printf(”a.txt inexistente!\n");
exit(1);

}
// abre ficheiro binário

fB=fopen("b.dat", "w+b"); 
if (fB==NULL) {

printf("nao pode escrever em b.dat!\n");
exit(1);

} (cont.)
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Funções de I/O não-formatada: exemplo (cont.)
// lê componentes de 2 structs a partir de ficheiro de texto a.txt

fscanf(fA, "%s %s %f %d ", &a[0].SSN, &a[0].name, &a[0].salary, &a[0].age);
fscanf(fA, "%s %s %f %d ", &a[1].SSN, &a[1].name, &a[1].salary, &a[1].age);

// escreve componentes de 2 structs em memória
fprintf(stdout,"%s :%s :%f :%d\n”,a[0].SSN,a[0].name,a[0].salary,a[0].age);
fprintf(stdout,"%s :%s :%f :%d\n", a[1].SSN, a[1].name, a[1].salary, a[1].age);

// escreve 2 structs existentes no array para o ficheiro binário b.dat
fwrite((const void *)a,sizeof(e),2,fB);

// reposiciona marcador do ficheiro binário no início
rewind(fB);

// lê o conteúdo de 2 structs existentes no ficheiro binário
fread((void *)&e, sizeof(e),1,fB);
fread((void *)&E, sizeof(e),1,fB); // output das structs para o ecra
fprintf(stdout,"%s :%s :%f :%d\n", e.SSN, e.name, e.salary, e.age);
fprintf(stdout,"%s :%s :%f :%d\n", E.SSN, E.name, E.salary, E.age);

fclose(fA);
fclose(fB);

}
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Funções de I/O de acesso aleatório: exemplo
#include <stdio.h>
int main()
{  
int input_char;  
FILE *my_stream;   
char my_filename[] = "snazzyjazz.txt";  
long position;  
int eof_status, error_status, close_error;  

my_stream = fopen (my_filename, "w");  
fprintf (my_stream, "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"); 

/* Close stream; skip error-checking for brevity of example */  
fclose (my_stream);  

printf ("Opening file…\n");  
my_stream = fopen (my_filename, "r");  
position = ftell (my_stream);  
input_char = getc (my_stream);  
printf ("Character at position %d = '%c’ .\n\n", position, input_char);

printf ("Seeking position 25...\n");  
fseek (my_stream, 25, SEEK_SET);  
position = ftell (my_stream);  
input_char = getc (my_stream);  
printf ("Character at position %d = '%c'.\n\n", position, input_char);

(cont.)
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Funções de I/O de acesso aleatório: exemplo (cont.)
printf ("Attempting to read again...\n");  
input_char = getc (my_stream);  
eof_status = feof (my_stream);  
printf ("feof returns %d.\n\n", eof_status);  

error_status = ferror (my_stream);  
printf ("ferror returns %d.\n", error_status);  
printf ("Attempting to write to this read-only stream...\n");  
putc ('!', my_stream);  
error_status = ferror (my_stream);  
printf ("ferror returns %d.\n\n", error_status); 

printf ("Rewinding...\n");  
rewind (my_stream);  
position = ftell (my_stream);  
input_char = getc (my_stream);  
printf ("Character at position %d = '%c'.\n", position, input_char);     
close_error = fclose (my_stream);  

/* Handle fclose errors */  
if (close_error != 0)          

printf ("File could not be closed.\n");    
else          

printf ("File closed.\n");    

return 0;
} FIM


