
Αποτελέσματα αγώνων (Σύνολο μονάδων : 28) 

Δίνεται ένα αρχείο με όνομα games.txt  που έχει την παρακάτω μορφή:

          111111111122222222223333
0123456789012345678901234567890123

1. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ.  : _
2. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ.  : _
3. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  - ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ.  : _ 
4. ...
9. ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  - ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ.  : _

Δηλαδή, το αρχείο έχει ακριβώς 9 γραμμές και σε κάθε γραμμή, ο πρώτος χαρακτήρας (ο 
χαρακτήρας 0) είναι ο αριθμός της γραμμής (“1”, “2”, ..., “9”).

Το όνομα του Γηπεδούχου όπως και το όνομα του Φιλοξενούμενου μπορεί να είναι μόνο 10 
χαρακτήρες.

Τέλος σε κάθε γραμμή, ο χαρακτήρας της υπογράμμισης _ είναι ο 33ος χαρακτήρας της γραμμής (ο 
χαρακτήρας 32) και θα πρέπει να αντικατασταθεί με το αποτέλεσμα του αγώνα (1,2,Χ).

Αρχικά, γράψτε συνάρτηση με όνομα meiwse_onoma() που :

• Να δέχεται ως παράμετρο το όνομα μιας ομάδας.
• Αν το όνομα είναι πάνω απο 10 χαρακτήρες θα επιστρέφει μόνο τους 9 πρώτους χαρακτήρες 

και μία τελεία στο τέλος. Για παράδειγμα για το όνομα “ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ” θα επιστρέφει 
“ΠΑΝΑΙΤΩΛΙ.” .

• Αλλιώς θα επιστρέφει ολόκληρο το όνομα της ομάδας.
(5 μονάδες)

Κατόπιν, γράψτε πρόγραμμα που :

1. Θα ζητάει από τον χρήστη το νούμερο ενός αγώνα, ελέγχοντας ότι το νούμερο είναι μεταξύ 
1 και 9.  

(2 μονάδες)
2. Γι'αυτόν τον αγώνα, θα ζητάει από τον χρήστη το όνομα του γηπεδούχου (giped) και του 

φιλοξενούμενου (filox) και χρησιμοποιώντας την συνάρτηση meiwse_onoma(), θα 
φροντίζει ώστε τόσο το giped όσο και το filox να είναι το πολύ 10 χαρακτήρες σε μήκος.

(3 μονάδες)
3. Θα ζητάει από τον χρήστη το αποτέλεσμα του αγώνα (1, 2 ή Χ), κάνοντας έλεγχο 

δεδομένων.
(2 μονάδες)

4. Θα αντικαθιστά στο αρχείο games.txt στον αντίστοιχο αγώνα:
1. το ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ με το giped
2. το ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜ με το filox
3. και την υπογράμμιση _ με το αποτέλεσμα που έδωσε ο χρήστης. 

(12 μονάδες)
Το πρόγραμμα θα σταματάει όταν δοθούν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων. 

(4 μονάδες)

Αριθμός στήλης.


