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6η Δραζηηριόηηηα 

Να θηηαρηεί πξόγξακκα ην νπνίν ζα δεηά ην θύιν (Α ή Κ) θαη ην βάξνο 20 καζεηώλ θαη ζην 

ηέινο ζα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηε κνξθή αλαθνίλσζεο ην κέζν όξν βάξνπο 

ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ. Να γίλεηαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαη γηα ην θύιν (Α ή Κ) θαη 

γηα ην βάξνο (αξηζκόο θαη κεγαιύηεξν ηνπ κεδελόο). 

 

Λύζη 

Θα νξίζνπκε ηηο θαηάιιειεο κεηαβιεηέο γηα ην πιήζνο θαη γηα ην ζπλνιηθό βάξνο ησλ αγνξηώλ 

θαη ησλ θνξηηζηώλ μερσξηζηά.: 

κάνε  "α  0  (πλήθος αγοριών) 

κάνε  "κ  0  (πλήθος κοριτσιών) 

κάνε  "β1  0  (σσνολικό βάρος αγοριών) 

κάνε  "β2  0  (σσνολικό βάρος κοριτσιών) 

 

Επεηδή ζα εηζαρζνύλ δεδνκέλα γηα 20 παηδηά, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εληνιή επαλάιεςεο 

επανάλαβε. Επνκέλσο: 

κάνε  "μεηρηηής  0 

επανάλαβε  20  [ 

κάνε  "μεηρηηής  :μεηρηηής  +  1   

ερώηηζη  (θρ[Δώζε ηο θύλο ηοσ]  :μεηρηηής  [οσ μαθηηή (Α ή Κ):])   

αν  ότι  ανήκει?  απάνηηζη  [Α Κ]  [επιμονή1]   

κάνε  "θύλο  απάνηηζη   

ερώηηζη  [Δώζε ηο βάρος:]   

ανδιαθορεηικά  ότι  αριθμός?  απάνηηζη  [επιμονή2][αν  ή  απάνηηζη  <  0  απάνηηζη  

=  0  [επιμονή2]]   

κάνε  "βάρος  απάνηηζη   

ανδιαθορεηικά  :θύλο  =  "Α  [κάνε  "α  :α  +  1  κάνε  "β1  :β1  +  :βάρος][κάνε  "κ  

:κ  +  1  κάνε  "β2  :β2  +  :βάρος]] 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο επαλάιεςεο, ζα ρξεηαζηεί λα ειέγμνπκε αλ ην πιήζνο ησλ αγνξηώλ ή ησλ 

θνξηηζηώλ είλαη 0. Δελ κπνξεί λα είλαη θαη ηα δύν 0 ηαπηόρξνλα. Αλ έλα από ηα δύν πιήζε είλαη 

0, δελ κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αληίζηνηρν κέζν όξν θαη ζα ρξεηαζηεί λα εκθαλίζνπκε ην 

θαηάιιειν κήλπκα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.  
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Έρνπκε ινηπόλ: 

ανδιαθορεηικά  :α  =  0  [ανακοίνωζη  [Δεν σπάρτοσν αγόρια]][ανακοίνωζη  (θρ[Ο 

μέζος όρος βάροσς ηων αγοριών είναι ]  :β1  /  :α  [κιλά]] 

ανδιαθορεηικά  :κ  =  0  [ανακοίνωζη  [Δεν σπάρτοσν κορίηζια]][ανακοίνωζη (θρ[Ο 

μέζος όρος βάροσς ηων κοριηζιών είναι ]  :β2  /  :κ  [κιλά]] 

 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη δηαδηθαζίεο επιμονή1 θαη επιμονή2 πνπ ειέγρνπλ ηελ εγθπξόηεηα 

ηνπ θύινπ θαη ηνπ βάξνπο αληίζηνηρα: 

για  επιμονή1 

ανακοίνωζη  [Λάθος ειζαγωγή θύλοσ!] 

ερώηηζη  [Δώζε Α ή Κ:] 

αν  ότι  ανήκει?  απάνηηζη  [Α Κ]  [επιμονή1  ζηοπ] 

ηέλος 

 

για  επιμονή2 

ανακοίνωζη  [Λάθος ειζαγωγή βάροσς!] 

ερώηηζη  [Δώζε βάρος > 0:] 

ανδιαθορεηικά  ότι  αριθμός?  απάνηηζη  [επιμονή2  ζηοπ][αν  ή  απάνηηζη  <  0  

απάνηηζη  =  0  [επιμονή2  ζηοπ]] 

ηέλος 


