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Objetivo
 Revisão dos conceitos da linguagem C. Organização de programas. Uso de funções de
biblioteca.

 

Problema
 
Escreva um programa em C que: 

1. Recebe como parâmetros de entrada: 

a. o nome de um arquivo(A), no formato texto, onde cada linha contem um
texto qualquer 

b. o nome de um arquivo(B), no formato texto, onde cada linha deverá conter
uma palavra e a quantidade de vezes que  essa palava ocorre  no arquivo de
entrada.  

2. Seu programa deverá separar todas as palavras de cada linha do arquivo. Palavras
com letras maiúsculas ou minúsculas deverão ser consideradas como a mesma
palavra. Para isso você poderá transformar todas as palavras  em letras maiúsculas. 
Considere como “palavras” um conjunto continuo  de caracteres “a-z” e/ou  “0-9”.
Qualquer outro caractere deve ser considerado como “separador” de palavras. 

3. O   aquivo de saida é composto por 3 campos no seguinte formato: 

Campo Descrição Exemplo
Campo 1 Palavra separada   MARIA
Campo 2 O caracter  “;”    ;
Campo 3 Quantidade de ocorrências no

formato ASCII
43

4. Na organização do seu programa, deverá ter uma função  para a qual é passado uma 
“string”, contendo  a linha do arquivo de entrada,  e esta  função deverá retornar um



apontador para um vetor, onde o 1.o elemento contém  a primeira palavra, o
segundo elemento contém a segunda palavra e assim por diante.   

5. Estude as  funções de manipulação de  tempo para mostrar no video,  ao final  do
programa,   o tempo  recorrido desde o inicio do programa até o final do programa.  

6. Use funções da biblioteca de String, Time, e Arquivos.  NÃO programe funções
providas pela linguagem C! 

7. Use alocação dinâmica de memória. 

8. Organize seu programa em funções e em arquivos “.h” para que possam ser
reutizados nos próximos laboratórios.

 Sugestões para escrita/depuração de programas em C
• Em caso de dúvida consulte a man page da função que vai usar: especialmente útil para

saber quais arquivos .h são necessários para dar #include. Se não funcionou consulte
novamente a man page! 

• Programação defensiva: use funções envelopadoras em todas as operaçõpes de E/S:
seu código fica mais limpo e mais fácil de depurar; coloque o código das funções
envelopadoras num arquivo fonte, que V. vai codificar uma só vez, digamos, envel.c e dê
um #include "envel.c" no início do seu programa; adote a convenção do Richard Stevens
(*): dê à função envelopadora o mesmo nome da função de sistema, porém com a 1ª letra
maiúscula, mesmo número de parâmetros e mesmo resultado, porém ela aborta o seu
programa no caso de erro. 

 Exemplo: declaração da função envelopadora Open():
 
                  int Open(const char *filename, int flags)
                  {  int fd;
                     if ((fd= open(filename, flags)) <0 ){
                            perror("Erro ao abrir arquivo");
                                exit(1);
                         }
                         else return fd;
                 }
 Uso:
                 myfd= Open(argv[1], O_RDONLY);

• Utilize a função fprintf(stderr, ...) para enviar mensagens de erro e sumários para o
vídeo: não há atraso no envio e caso a saída normal do seu programa use a saída padrão e
V. queira redirecioná-la para um arquivo, as mensagens de erro e sumários continuarão a
aparecer no vídeo. 

• V. pode enviar mensagens ao vídeo para depuração, assim: 
#define DEBUG 1
...



   if(DEBUG) fprintf (stderr, "Passando pelo etc... etc... cont = %d\n",
cont++);

• Visualize o conteúdo de arquivos com um dos comandos : od -c nome-do-arquivo ou od
-x nome-do-arquivo (ou od -cx nome-do-arquivo); 
o comando wc nome-do-arquivo também é muito útil: mostra no de linhas, de "palavras"
e debytes de um arquivo texto. 

(*)Richard Stevens - "Advanced Programming in the Unix Environment" - Ad Wesley
1992  (é a "bíblia" para programação de sistemas no Unix) 


