
Języki i metody programowania.  Ćwiczenie 11.

Pliki zdefiniowane

Cel ćwiczenia: Programowanie z wykorzystaniem plików binarnych, zdefiniowanych. Pliki
binarne liczb i rekordów. Zarządzanie strukturami danych. Wykonywanie operacji na plikach:
wyszukiwanie, dopisywanie i usuwanie elementów. Sortowanie plików.

1. Zdefiniować plik złożony z liczb całkowitych typu integer. Wczytać z klawiatury nazwę
pliku. Zapisać do pliku N losowych liczb całkowitych należących do przedziału [0, 100),
gdzie N – stała. Wyprowadzić elementy pliku na ekran wierszami, po 20 elementów
w wierszu, każdy element na trzech polach.

2. Dany jest plik zawierający liczby całkowite. Opracować procedurę, która realizuje
następujące operacje: otwiera plik; odczytuje daną z pliku; jeśli odczytana liczba jest nie-
parzysta, to dopisuje na końcu pliku liczbę dwa razy większą, a jeśli nie, to czyta dalej
(wykorzystać procedurę seek); zamyka plik. Wyprowadzić na ekran zawartość pliku przed
modyfikacją i po modyfikacji.

3. Wczytać do tablicy A, o rozmiarze M, oraz do tablicy B, o rozmiarze N, losowe liczby
całkowite należące do przedziału [-20, 20), gdzie M, N – stałe. Posortować elementy
obu tablic. Zapisać elementy tablicy A w pliku p1.dat, natomiast elementy tablicy B
w pliku p2.dat. Opracować procedurę, która realizuje algorytm sortowania przez łączenie
(algorytm działa tylko na plikach – bez wczytywania danych z plików do tablic):
•  otwiera pliki p1.dat i p2.dat;
•  odczytuje pierwszą liczbę z pliku p1 oraz pierwszą liczbę z pliku p2;
•  porównuje odczytane liczby i mniejszą z nich zapisuje do pliku p3.dat;
•  powtarza operacje odczytu z plików i porównywania liczb, aż do wyczerpania

danych w obu plikach.
Na przykład dla plików p1 i p2 zawierających elementy  2, 4, 5, 7 (plik p1)
oraz  3, 6, 9 (plik p2), przedstawiona procedura tworzy plik p3, który zawiera
posortowane zawartości plików p1 i p2, tj. elementy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Wyprowadzić zawartości plików p1, p2, p3 na ekran.

4. Zdefiniować plik zawierający rekordy typu tosoba, gdzie
type  tosoba = record

naz: string[20];
id: longint;

      end;
Opracować następujące procedury:
a) Zakładającą pusty plik rekordów typu tosoba o podanej nazwie.
b) Wstawiającą losową daną typu tosoba na koniec pliku (jeśli plik istnieje, to dana jest

dołączana na koniec pliku; jeśli plik nie istnieje to zgłaszany jest błąd).
c) Wyprowadzającą na ekran zawartość pliku rekordów.
d) Wyprowadzającą na ekran pozycje i zawartości wszystkich rekordów o ustalonej

wartości pola nazwisko.
e) Usuwającą z pliku rekord znajdujący się na określonej pozycji.

Przetestować opracowane procedury w programie głównym.


