
Informatyka II. INF & EIT. Ćwiczenie 10. 
 

Pliki binarne 
 
Zagadnienia: Standardowe wejście i wyjście w trybie binarnym i znakowym. Zapis i odczyt 
danych w postaci binarnej. Operacje na plikach binarnych.    
 
1. Dana jest tablica char dana[100] = ”To jest linia 1\n To jest linia 2\n To jest linia 3\n”. 

Wykorzystując funkcję fwrite zapisać zawartość tablicy do pliku:  
a) o nazwie dane_bt.dat w trybie otwarcia tekstowego (wt); 
b) o nazwie dane_bb.dat  w trybie otwarcia binarnego (wb). 
Wykorzystując funkcję fread wczytać do bufora unsigned char buf[100] dane zapisane 
w pliku dane_bt.dat w trybie otwarcia tekstowego (rt) oraz w trybie otwarcia binarnego (rb). 
Dla każdego z trybów wyprowadzić na ekran zawartości buforów oraz liczby wczytanych 
elementów. Powtórzyć operacje dla pliku dane_bb.dat oraz trybów (rt) i (rb). Wyciągnąć 
wnioski dotyczące zapisu i odczytu danych w trybie tekstowym i binarnym.  

 
2. Wykorzystując funkcję fwrite zapisać do pliku binarnego daną typu char, int, long, double 

oraz tablicę znaków. Odczytać dane z pliku za pomocą funkcji fread.  
 
3. Zdefiniować typ tdana, np. typedef double tdana. Opracować program, który zapisze do pliku 

binarnego dane w formacie: rozmiar danej typu tdana (zmienna typu unsigned), liczba 
danych w pliku (zmienna typu long), ciąg danych typu tdana zapisywanych do pliku, a na-
stępnie odczyta dane z pliku i wyprowadzi na ekran.    

 
4. Opracować program, który na podstawie rozmiaru pliku binarnego określi ile zawiera on 

liczb typu long, a następnie utworzy dynamiczną tablicę liczb typu long i wczyta do niej za-
wartość pliku. Wyprowadzić zawartość tablicy na ekran. Przed zakończeniem programu 
zwolnić przydzieloną pamięć. Uwaga: rozmiar pliku można określić za pomocą funkcji ftell.  

 
5. Zdefiniować typ strukturalny typedef struct tosoba { char naz[20]; long id; }oraz zmienną 

char *nazwa, zawierającą nazwę pliku. Opracować następujące funkcje obsługujące plik bi-
narny złożony ze zmiennych strukturalnych typu tosoba:  
a) inicjującą zmienną typu tosoba losowymi wartościami; 

prototyp: void Inicjuj(tosoba& r); 
b)  wyprowadzającą zawartość zmiennej typu tosoba na ekran; 
c) dopisującą zmienną typu tosoba na końcu pliku o podanej nazwie; 

prototyp: void Fdopisz(char *nazwa, const tosoba *r); 
d) odczytującą zmienną z zadanej pozycji w pliku o podanej nazwie i zapisującą daną do r;  

prototyp: void Fczytaj (char *nazwa, long poz, tosoba& r); 
e) wstawiającą, pomiędzy istniejące dane, nową daną na zadanej pozycji w pliku o podanej 

nazwie; prototyp: void Fwstaw (char *nazwa, long poz, const tosoba *r); 
f) usuwającą element z zadanej pozycji w pliku i zapisującą daną do r;  

prototyp: void Fusun (char *nazwa, long poz, tosoba& r).  
Przetestować opracowane funkcje w programie.  
 

6. Opracować program, który umożliwia przeglądanie zawartości dowolnego pliku o podanej 
nazwie. Zawartość pliku wyprowadzać wierszami po 16 bajtów w postaci szesnastkowej 
i obok te same dane w postaci znakowej. W przypadku napotkania znaku sterującego 
(np. ’\n’, znaki o kodach ASCII mniejszych niż 32) wyprowadzić kropkę.  


