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Para que servem arquivos?



  

Quais são as operações principais para trabalhar 
com arquivos?



  

Quais são os dois tipos de arquivos?



  

O que é um roteiro típico para trabalhar com 
arquivos texto em C?



  

O que é um roteiro típico para trabalhar com 
arquivos texto em C?

● Crie um ponteiro para o arquivo (FILE *)

● Abra o arquivo de modo apropriado, associando-o ao ponteiro (fopen(…))

● Leia os dados (fscanf(…) até devolver EOF)

● Altere os dados e escreva-os no arquivo (fprintf(…))

● Feche o arquivo (fclose(…))



  

Quais são os parâmetros da função main() e para 
que servem?



  

Escreva um programa que lê o nome de um 
arquivo texto passado pela linha de comando, e 

imprime seus conteúdos na tela.



  

Lab 14: Classificação de palavras
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct Word {
 char palavra[80];
 int ocorrencias;
} Word;

int contarPalavras(char *texto); // exemplo nos slides
void removerPontuacao(char *texto); // exemplo parecido nos slides
int buscarPalavra(Word *palavras, char *palavra, int tam); // busca sequencial
int contarOcorrencias(char *texto, Word *palavras);
void ordenarPalavras(Word *palavras, int tam); // bubbleSort or insertionSort

int main() {
    // ler e armazenar texto (i.e. uma string com espaços que termina com \n)
    // remover a pontuação
    // contar as palavras
    // alocar dinamicamente um vetor de palavras
    // contar ocorrências e armazená-las no vetor
    // imprimir o vetor
    // libere o espaço na memória
    return 0;
}

// implementação das funções
// ...



  

Lab 15: Filtragem linear

● Defina uma ou duas estruturas (struct Imagem {...}; struct Filtro {}) para armazenar 
imagens e filtros

● Leia o arquivo texto argv[1] (imagem)
● Determine as dimensões do arquivo
● Leia o arquivo texto argv[2] (filtro)
● Determine as dimensões do filtro
● Aplique o filtro à imagem e imprima o resultado

● Dica: se usar estruturas com tamanhos fixos, por ex.
    struct Imagem {
       //…;
       int dados[600][600]
    };
precisa usar variáveis globais; para usar variáveis locais precisa alocar o espaço para os 
dados dinamicamente
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