
1

Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan

Hafta 11
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Rasgele Erişimli Dosyalar

BLM 112- Programlama Dilleri II

Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler 
yaptığına bak.
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► Rasgele erişimli dosyalar

▪ İstenilen kayda diğer kayıtlar üzerinde arama yapmadan  erişim.

▪ Dosya içindeki kayıtlara anlık erişim

▪ Yeni veri mevcut veriyi bozmadan dosyaya eklenebilir

▪ Daha önce saklanan kayıt üzerine yazılmadan güncellenebilir veya 
silinebilir

► Sabit kayıt uzunluğu kullanılarak uygulanır

▪ Sıralı erişimli dosyalarda sabit kayıt uzunluğu yoktur.
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► Rasgele erişimli dosyadaki veri biçimlendirilmemiş ("raw bytes" olarak 

saklanır)

▪ Aynı tipteki tüm veriler (örn. int tipi) aynı miktarda hafıza alanı 

kullanır.

▪ Aynı tipteki kayıtlar aynı uzunluktadır

▪ İçeriği insanlar tarafından okunabilir değildir
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►Biçimlendirmesiz I/O fonksiyonları
▪ fwrite

– Hafızanın bir bölgesinden dosyaya bayt transferi yapar.

▪ fread
– Dosyadan hafızanın bir bölgesine bayt transferi yapar

►Örneğin:
▪ fwrite( &number, sizeof( int ), 1, myPtr );

▪ &number – Bayt’ların kendisinden transfer edileceği yer

▪ sizeof( int ) – Transfer edilecek bayt sayısı

▪ Örn: 1 girilirse diziler için dizinin bir elemanının transfer 
edilmesi

▪ myPtr – Dosyayı gösteren pointer.
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►Struct veri yapısını dosyaya yazdırma

▪ fwrite( &myObject, sizeof (struct myStruct), 1, myPtr );

▪ sizeof – nesnenin kapladığı hafıza miktarını gösterir

►Birden fazla dizi elemanı yazdırmak için

▪ İlk parametre diziyi gösteren pointer olmalı

▪ Üçüncü parametre de yazdırılacak eleman sayısını 

belirtmeli
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► fseek : Dosyadaki konumu belirten işaretçinin konumunu 
ayarlar.

► fseek( pointer, offset, symbolic_constant );
❑ pointer – dosyayı gösteren işaretçi

❑ offset – dosyadaki konumu gösteren işaretçi (ilk pozisyon 0)

❑ symbolic_constant – dosyanın neresinden okumaya 
başlayacağımızı gösterir.

• SEEK_SET – dosyanın başından başla

• SEEK_CUR – dosyanın mevcut bulunulan 
konumundan başla

• SEEK_END – dosyanın sonundan başla
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►fread

▪ Dosyadan belirtilen kadar bayt okuyup hafızaya 
atar

►fread( &client, sizeof (struct clientData), 1,myPtr );

❖ Birden fazla sabit uzunlukta dizi elemanı 
okuyabilir.

▪ Diziyi gösteren işaretçi oluştur

▪ Okunacak eleman sayısını belirt

❖ Birden çok eleman okumak için üçüncü 
parametrede belirt
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►Bu uygulamada

▪ Banka hesap bilgileri üzerinde çeşitli anlık 
işlemlerin yapılabilmesi için rasgele erişimli 
dosya kullanımı gösterilecektir.

►Yapılacak işlemler

▪ Mevcut hesapları güncelle

▪ Yeni hesap ekle

▪ Mevcut bir hesabı sil

▪ Dosyadaki hesap bilgilerini formatlı biçimde bir 
metin dosyasına yazdır.
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►Hasta takip sistemi

▪ Hasta no, adı, yaşı ve hastalık bilgisini tutacak 
bir struct oluştur

▪ Belli sayıda hasta girişi yap.

▪ Dosya içerisinde hasta no’ya göre arama yap.

▪ Hasta kaydı sil

▪ Hasta kaydı düzenle.

▪ Dosyadan hastaları listele
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►Bitwise İşlemler
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