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3.2 Двійкові файли 
Двійкові (бінарні) файли належать до файлів прямого доступу. 

Інформація в таких файлах зберігається у вигляді послідовності бай-
тів. Двійкові файли містять дані різної природи: байти графічної,  
текстової, числової, аудіо та іншої інформації. Одиниця виміру інфо-
рмації в двійкових файлах – порції байтів зазначеної довжини. 

Двійкові файли як і текстові строюються за допомогою функції 
fopen(). При цьому використовується один із наступних режимів  
роботи із файлом. 

Таблиця 12 
Значення параметру mode 

Режим Призначення 
"rb" Відкриває двійковий файл для зчитування даних 
"wb" Створює двійковий файл для запису даних 
"ab" Дописує дані в існуючий двійковий файл 

 

3.2.1 Зчитування даних з двійкового файлу 
ФУНКЦІЯ fread 
Функція fread() зчитує з потоку stream, count об'єктів (порцій 

даних) довжиною size байт до масиву buf: 
 

size_t fread(void *buf, size_t size, size_t count, FILE *stream); 
 

Функція повертає кількість зчитаних об'єктів. 
Приклад зчитування з файлу 5 чисел типу float: 
FILE *f1; // оголошення вказівника на файл 
float b[5] = { 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 }; 

// вказівник f1 посилається на двійковий файл з іменем file 
f1 = fopen("file", "rb"); 

// якщо вдалося зчитати блок з 5-ти дійсних чисел 
if (fread(b, sizeof(float), 5, f1) != 5) 
{ 

if (feof(f1))  // перевірка чи досягнутий кінець файлу 
printf("Достроковий кінець файлу."); 

else printf("Помилка відкриття файлу.\n"); 
} 
 

3.2.2 Запис даних до двійкового файлу 
ФУНКЦІЯ fwrite 
Функція fwrite() записує в потік stream, count об'єктів (порцій 

байт) довжиною size з масиву buf: 
 

size_t fwrite(const void *buf, size_t size, size_t count, FILE *stream); 
 

Функція повертає кількість записаних до файлу об'єктів. 
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Приклад запису до файлу 1 числа типу float: 
FILE *f1; 
float f = 34.3; 
f1 = fopen("file", "wb"); 
fwrite(&f, sizeof(float), 1, f1); 
 
3.2.3 Функция fseek 
Функция fseek() встановлює вказівник поточної позиції файлу, 

пов'язаного з потоком stream, у відповідність до значення парамет-
рів delta і pos: 

 

fseek(FILE *stream,delta,pos); 
 

delta – величина зсуву у байтах, на значення якого необхідно пе-
ремістити вказівник файлу; 

pos – позиція, відносно якої відбувається зсув вказівника: 
 
Константа Числове значення Напрямок руху  
SEEK_SET 0 від початку  
SEEK_CUR 1 від поточної позиції 
SEEK_END 2 від кінця файлу 

 
3.2.4 Структуровані файли 
Структурований файл – це окремий випадок двійкового файлу. В 

якості порції даних в таких файлах використовують структури. 
Для ініціалізації, відкриття, зчитування та запису даних до струк-

турованих файлів застосовуються ті ж самі функції, які використо-
вуються при роботі з двійковими файлами. 

Структуровані файли дозволяють за одне звернення записати/ 
зчитати всі поля структури, що значно пришвидшує роботу з файлом. 

Приклад запису до файлу структури, що містить 2 поля –  
ціле (b.n, 4 байта) і дійсне (b.r, 4 байта): 

#include <stdio.h> 
#include <windows.h> 
#include "math.h" 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
SetConsoleCP(1251); 
SetConsoleOutputCP(1251); 
FILE *f1;    // оголошення вказівника на файл 
struct {    // опис структури даних 
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int n; 
float r; 

} b; 
// відкриття файлу для запису 

f1 = fopen("file1","wb"); 
printf("Запис до файлу"); 
for (int j = 1; j < 6; j++) 
{ 

// ініціалізація полів структури 
b.n = j; 
b.r = sqrt(float(j)); 

// запис 1 елементу структури до файлу 
fwrite(&b, sizeof(b), 1, f1); 

printf("\n%d %f", b.n, b.r); 
} 

fclose(f1);    // закрити файл 
printf("\n"); 

// відкриття файлу для зчитування 
f1 = fopen("file1","rb"); 
printf("Зчитування з файлу\n"); 
int k = 0; // 0 – для 1-го блоку 
while (!feof(f1)) // доки не досягли кінця файлу 

{ 
// встановити вказівник перед зчитуваним блоком 

fseek(f1, (k)*sizeof(b), SEEK_SET); 
// зчитати блок даних розміром sizeof(b) – 1 елемент структури b 

if (fread(&b, sizeof(b), 1, f1)) 
// вивести результат на екран 

printf("%d %f\n", b.n, b.r); 
k+=2;    // пропустити запис 

} 
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 

3 1.732051 

5 2.236068 

 

3.2.5 Контрольні питання 
1. Як дані зберігаються у двійкових (бінарних) файлах? 
2. Які значення може приймати параметр mode функції fopen 

при роботі з бінарними файлами? 
3. Які функції застосовуються для запису та зчитування даних у 

бінарних файлах? Наведіть їх синтаксис та приклади застосування. 
4. Призначення та аргументи функції fseek? 
5. Що використовується в якості порції даних в структурованих 

файлах? 
 
3.2.6 Завдання для самостійної роботи 
1. Продемонструйте в коді як за 1 команду зчитати з файту  

10 цілих чисел; записати до файлу значення масиву, що містить  
20 дійсних чисел. 

2. Продемонструйте в коді як встановити вказівник на 5-тий,  
передостанній елемент файлу; перемістити вказівник на три позиції 
вперед від поточного значеня. 

3. Напишіть фрагмент коду, в якому з бінарного файлу in зчиту-
ється 10 цілих. В файл out записується значення середнього арифме-
тичного введених чисел і виводиться рядок формату: 

Середнє арифметичне = значення_ср_арифметичного 

4. Напишіть фрагмент коду, в якому зі структурованого файлу  
in зчитується інформація про 10 людей: їх прізвище та вік. У файл 
out записати прізвище та вік наймолодшого. 


