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РОЗДІЛ 3 

Файли 
 

3.1 Текстові файли 
Текстові файли належать до файлів послідовного доступу.  

Текстові файли містять як символьні, так і числові дані. Одиниця  
виміру інформації в текстових файлах – рядки довільної довжини. 
Кожний рядок закінчується парою символів 0D0A – "повернення  
каретки" та "перехід на новий рядок". 

 
3.1.1 Ініціалізація та відкриття текстового файлу 
Для ініціалізації текстового файлу необхідно створити вказівник 

на структуру файлу типу FILE та відкрити його за допомогою функції 
fopen у відповідному режимі. 

ФУНКЦІЯ fopen 
Функція fopen() відкриває файл, ім'я якого задається першим  

параметром (fname), і повертає вказівник на потік, пов'язаний з 
файлом: 

 

FILE *fopen(const char *fname, const char *mode); 
АБО 

FILE *fopen(ім'я_файлу, "режим"); 
Таблиця 11 

Значення параметру mode 
 

Режим Призначення 
"r" або "rt" Відкриває текстовий файл для зчитування даних  
"w" або "wt" Створює текстовий файл для запису даних 
"а" або "at" Дописує дані в існуючий текстовий файл 

 
Максимальна кількість одночасно відкритих файлів задається  

параметром FOPEN_MAX, визначеним у файлі "stdio.h". 
Приклад: 
FILE *f1;  // оголошення вказівника на файл 

// спроба відкрити файл для запису 
if ((f1 = fopen("input.txt", "w")) == NULL) 
{ 
printf("He вдається відкрити файл.\n"); 
exit(1);  // завершення з кодом помилки 1 

} 
АБО 

FILE *f1; 
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if ((f1 = fopen("input.txt", "w")) == NULL) 
{ 
perror("Помилка відкриття! \n "); 
exit(1); 

} 
Приклад запису шляху до файлу: 
FILE *f1, *f2, *f3; 

// f1 – вказівник на файл output.txt, який відкрито для зчитування 
f1 = fopen("output.txt", "rt"); 
f2 = fopen("d:/my/file.cpp", "w"); 

// За правилами С 
f3 = fopen("d:\\my\\file.cpp", "w"); 
 
3.1.2 Зчитування даних з текстового файлу 
ФУНКЦІЯ fscanf 
Функція fscanf() працює аналогічно до функції scanf(), але зчитує 

інформацію із потоку, заданого вказівником stream: 
 

int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...); 
АБО 

int fscanf(вказівник_на_потік, const char *format, ...); 
 

При успішному завершенні функція повертає кількість аргумен-
тів, яким були присвоєні значення; якщо досягнут кінець файлу або 
виникла помилка – значення EOF; якщо не було записано жодного 
символу – нуль. 

 
3.1.3 Запис даних до текстового файлу 
ФУНКЦІЯ fprintf 
Функція fprintf() виводить дані в потік, що адресується вказівником 

stream. Решта параметрів аналогічна параметрам функції printf(): 
 

int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...); 
АБО 

int fprintf (вказівник_на_потік, const char *format, ...). 
 

При успішному завершенні функція повертає кількість записаних 
символів. При помилці – від'ємне число. 

 

3.1.4 Закриття файлу 
ФУНКЦІЯ fclose 
Функція fclose() закриває файл, пов'язаний із потоком stream: 
 

int fclose(FILE *stream); 
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При успішному завершенні функція fclose() повертає нуль; в  
іншому випадку – значення EOF. 

Помилка виникає і при закритті вже закритого файлу. 
Приклад програми, що записує до файлу числа від 1 до 10 та їх 

квадрати; після чого зчитує дані з файлу і виводить на екран: 
#include <windows.h> 
#include "math.h" 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 

FILE *f; // оголошення вказівника на файл 
int j, k; 
double d; 
char name_f[]="input.txt"; //ім'я файлу 

//відкриття файлу з іменем name_f для запису 
f = fopen(name_f,"w"); 
for( j = 1; j < 6; j++) 

{ 
//запис даних (цілого та дійсного чисел) до файлу 

fprintf(f, "%d %lf\n",j, sqrt(double(j))); 
//вивід на екран 

printf("%d %lf\n", j, sqrt(double(j))); 
} 

fclose(f); //закриття файлу 
f = fopen(name_f,"rt"); //відкриття файлу для читання 
for(j = 1; j < 6; j++) 

{ 
// зчитування даних (цілого k та дійсного d) з файлу 

fscanf(f,"%d %lf", &k ,&d); 
printf("%d %lf\n", k, d); 

} 
fclose(f); // закрити файл 
system("pause"); 
return 0; 

} 
Результат 
Запис до файлу 

1 1.000000 

2 1.414214 

3 1.732051 

4 2.000000 

5 2.236068 
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Зчитування з файлу 

1 1.000000 

2 1.414214 

3 1.732051 

4 2.000000 

5 2.236068 

 
3.1.5 Додаткові функції роботи із файлами 
Функція feof() перевіряє чи був досягнутий кінець файлу, що  

пов'язаний з потоком stream: 
 

int feof ( FILE * stream ); 
 

При успішному завершенні функція feof() повертає ненульове 
значення; в іншому випадку – значення 0. 

Функція remove() видаляє файл з ім'ям fname: 
 

int remove (char * fname); 
 

При успішному завершенні функція remove() повертає нуль; в 
іншому випадку – макрос ERRNO з кодом помилки. 

Функція rename() переіменовує файл з ім'ям old у файл з ім'ям new: 
 

int rename (char *old, char *new); 
 

При успішному завершенні функція rename() повертає нуль; в 
іншому випадку – макрос ERRNO з кодом помилки. 
 

3.1.6 Контрольні питання 
1. Яке представлення даних у текстових файлах? Чим являє  

собою інформація, що в них зберігається. 
2. Яку послідовність дій треба виконати, щоб відкрити текстовий 

файл для читання/запису? 
3. Яка функція застосовується для відкриття файлів? 
4. Які значення може приймати параметр mode функції fopen? 
5. Скільки одночасно може бути відкрито файлів? 
6. Які функції застосовуються для запису/зчитування даних з  

текстових файлів? Наведіть приклади застосування. 
7. Яка функція застосовується для закриття файлів? Що ця  

функція повертає при виникненні помилки? 
8. Як обробити помилку при відкритті файлу? 
 
3.1.7 Завдання для самостійної роботи 
1. Напишіть фрагмент коду, в якому відкривається файл для  

дозапису даних, з можливістю обробляти помилку відкриття файлу. 


