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Ανάπτυξθ Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γ’ Λυκείου 

Μπάσκετ 

Σε ζναν αγώνα μπάςκετ οι δφο ομάδεσ κατεβαίνουν με 10 παίκτεσ θ κακεμία. Να φτιαχτεί 

πρόγραμμα ςε ΓΛΩΣΣΑ που να κάνει τα εξισ: 

1)  Να διαβάηει τα ονόματα των δφο ομάδων και να καταχωρεί τα ονόματα των 

παικτών τουσ  ςε δφο μονοδιάςτατουσ πίνακεσ 10 κζςεων ΟΜΑΔΑ1, ΟΜΑΔΑ2. 

2)  Να δθμιουργεί ζναν διςδιάςτατο πίνακεσ ΣΤΑΤ[20,4]  (βάηοντασ το μθδζν ςε όλεσ τισ 

κζςεισ) όπου κα καταχωροφνται τα ςτατιςτικά των παικτών τθσ κάκε ομάδασ ωσ 

εξισ: 

Οι πρώτεσ 10 γραμμζσ κα αναφζρονται ςτθν 1θ ομάδα και οι υπόλοιπεσ  ςτθ 2θ , επίςθσ 

ςτθν 1θ ςτιλθ του πίνακα κα καταχωροφνται τα 2-ποντα , ςτθν 2θ τα τρίποντα , ςτθν 3θ οι 

βολζσ των φάουλ που πετυχαίνει και ςτθν 4θ τα φάουλ που υποπίπτει ο παίκτθσ. 

3)  Δεδομζνου ότι ο αγώνασ αρχίηει, να εκτελείται θ εξισ επαναλθπτικι διαδικαςία θ 

οποία κα ςταματάει  όταν ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ είναι μθδζν: 

a. Σε κάκε φάςθ να διαβάηει τον υπολειπόμενο χρόνο,να διαβάηει ποιά ομάδα    

( 1 ι 2 ) , ποιόσ  παίκτθσ (1 ζωσ 10) και για ποια αιτία (1: δίποντο, 2: τρίποντο 

,3: βολζσ φάουλ, 4:φάουλ) ,να ενθμερώνεται ο πίνακασ ΣΤΑΤ ώςτε ςτισ ςτιλεσ 

1,2,4  θ καταχώριςθ να αυξάνεται κατά 1  ενώ αν πρόκειται για τισ βολζσ 

φάουλ να διαβάηει 0,1 ι 2 ανάλογα με τισ βολζσ που βάηει ο παίκτθσ 

(κάνοντασ ζλεγχο εγκυρότθτασ των τιμών) και αυξάνοντασ ι όχι κατάλλθλα 

τθν καταχώριςθ. 

b. Σε περίπτωςθ που ο παίκτθσ υποπζςει ςτο 5ο του φάουλ να γράφεται 

κατάλλθλο μινυμα. 

c. Όταν διαβαςτεί υπολειπόμενοσ χρόνοσ ίςοσ με μθδζν (δθλαδι το παιγνίδι 

τελείωςε) το πρόγραμμα να υπολογίηει και να εκτυπώνει: 

i. Το ςκόρ του αγώνα και τθν νικιτρια ομάδα. 

ii. Τον παίκτθ του αγώνα με τουσ περιςςότερουσ πόντουσ (κεωριςτε οτι 

είναι μοναδικόσ)κάνοντασ ανάλυςθ των ςτατιςτικών του (Δθλ. όνομα, 

δίποντα, τρίποντα ,πόντουσ από φάουλ και φάουλ που ζχει κάνει). 

iii. Το μζςο όρο διπόντων τθσ νικιτριασ ομάδασ. 

iv. Πόςοι  παίκτεσ από τθν νικιτρια ομάδα δεν ςθμείωςαν πόντουσ. 


