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Pliki okiem użytkownika



  

Pliki w maszynie von Neumanna

CPU File System

RAM

File

● Zwykle myślimy o dostępie 
plikowym jako o pamięci 
większej, nieulotnej, o dostępie 
wolniejszym niż do pamięci 
operacyjnej. 

● W wielu systemach żadne z tych 
założeń nie jest spełnione



  

Plik okiem programisty

● Spójny ciąg bajtów 
(tekstowy lub binarny)

● Znaki końca linii (EOL), 
 końca pliku (EOF)

● Kursor, który można 
przesuwać

● Możliwość zapisu i 
odczytu

● Nie wszystkie operacje 
dla plików binarnych

Ala ma kota.6
Kot ma ale6
>Human Chromosome 16
NNNNNNTAACCCTAACCCTAACCC
TAACCCTAACCCTAACCCTAACCC
TAACCCTAACCCTAACCCTAACCC
TAACCCTAACCCTAACCCTAACCC
TAACCCTAACCCTAACCCAACCCT
AACCCTAACCCTAACCCTAACCCT
AACCCTAACCCCTAACCCTAACCC
TAACCCTAACCCTAACCTAACCCT
AACCCTAACCCTAACCCTAACCCT
AACCCTAACCCTAACCCTAACCCC
TAACCCTAACCCTAAACCCTAAAC
CCTAACCCTAACCCgACCCTAAC
CCTAACCCCAAn



  

Pliki w Pythonie

● Otwieranie plików

● Możliwe tryby odczytu:
– r,rb,r+ :do odczytu

– w,wb,w+ :do zapisu

– a,ab,a+ : do “dopisywania”



  

Czytanie z pliku

● Różne sposoby czytania z pliku:



  

Zapisywanie danych do pliku:

● Zapisywanie napisów

● Przekształcanie innych wartości na napisy

● Znaki specjalne: “\n”, “\r”, “\t”...



  

Przeglądanie plików
● Iterowanie “linia po linii”

● Wyszukiwanie

●  Przydatna funkcja f.tell()



  

Zamykanie plików

● Aby uniknąć utraty zapisanych danych, należy 
zamykać pliki.

● Można ręcznie:

● Albo automatycznie:



  

Słowo o serializacji

● Jeśli nie chcemy zajmować się szczegółami 
reprezentacji obiektów python'a, możemy 
nasze obiekty “peklować” (import pickle)

● Załóżmy, że mamy otwarty plik f
● Możemy tam “zapeklować” dowolny obiekt x:

● I później go “odpeklować” (choćby na innym 
komputerze):



  

Dodatek o wyszukiwaniu binarnym

● Jak rekurencyjnie znaleźć wartość w 
posortowanej tablicy?

● Wersja naiwna: przejrzeć wszystkie 
elementy...

● Wersja sprytniejsza: Sprawdźmy wartość w 
połowie, i rozwiążmy zadanie rekurencyjnie...



  

Tematy na Kolokwium (3.11)

● Świadome używanie typów danych (liczby, 
napisy, listy, porównywanie, działania)

● Proste zadania iteracyjne (wyszukiwanie, 
podsumowywanie, wyliczanie iteracyjne 
wartości)

● Przestawianie elementów w kolekcjach (np. 
Sortowanie bąbelkowe)

● Definiowanie funkcji, również rekurencyjnych 
(np. rekurencyjny anagram)
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