ΘΕΜΑ Β
B1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις,
1-5, και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.
Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν βασικές αρμοδιότητες-εργασίες ενός
Λειτουργικού Συστήματος:
1. Λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του ανθρώπου και της μηχανής,
μεταφέροντας εντολές ή απαιτήσεις του χρήστη στο υπολογιστικό σύστημα.
2. Διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους και τους κατανέμει στις διάφορες
διεργασίες.
3. Οργανώνει και να διαχειρίζεται τα αρχεία του συστήματος.
4. Διορθώνει τα λάθη των προγραμμάτων που συντάσσει ο χρήστης.
5. Διαχειρίζεται την κύρια μνήμη.
Μονάδες 10
B2. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος (στήλη Β) με αριθμημένες τις γραμμές του (στήλη
Α). Θεωρήστε ότι κατά την εκτέλεσή του στην εντολή "Διάβασε Χ", δίνεται ως είσοδος η
τιμή 2 (στήλη Γ).
Να αντιγράψετε στο γραπτό σας τη στήλη Γ και να την συμπληρώστε ως εξής: Δίπλα σε
κάθε μεταβλητή και στο χώρο των κενών "...", γράψτε την αριθμητική τιμή της
μεταβλητής, ενώ στις γραμμές 4 και 7 διαγράψτε μια από τις δύο λέξεις "Αληθής" ή
"Ψευδής" έτσι ώστε αυτή που θα απομείνει να εκφράζει τη λογική τιμή κάθε συνθήκης.
Στην τελευταία στήλη (Γ) έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες τιμές, ενώ δεν θα
συμπληρωθούν οι γραμμές 6, 9 και 11.
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ΘΕΜΑ Δ
Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο που να παρακολουθεί τις ημερήσιες αναχωρήσεις
πλοίων από το λιμάνι ενός νησιού (διευκρινίζεται ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των
πλοίων που τελικά θα αναχωρήσουν), ο οποίος:
Δ1. Να διαβάζει το όνομα πλοίου και τον αριθμό των επιβατών σε αυτό. Η διαδικασία
θα επαναλαμβάνεται έως ότου δοθεί αντί για όνομα πλοίου η λέξη «ΤΕΛΟΣ».
Μονάδες 10
Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος το πλήθος των πλοίων που αναχώρησαν.
Μονάδες 5
Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει στο τέλος το μέσο όρο των επιβατών στα πλοία
που αναχώρησαν.
Μονάδες 10

