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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Acest curs introduce conceptele de bază ale sistemelor de operare de uz general, cu exemplificări din UNIX. La
sfârşitul semestrului studenţii trebuie să poată inţelege rolul şi structura diverselor componente ale unui sistem de
operare, să realizeze scripturi Shell şi să scrie programe C care folosesc direct apeluri sistem.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Introducere(2 ore):Definiţia sistemului de operare; Responsabilităţile unui sistem de operare;Dezvoltarea istorică a
sistemelor de operare.Structura sistemelor de operare(2 ore):Organizarea memoriei;Interacţiunea componentelor la
execuţie;Structura pe niveluri a componentelor. UNIX:Prezentare generală(2 ore):Scurt istoric;Principii de
proiectare; Sistemul de fişiere UNIX; Organizarea spaţiului pe disc în UNIX. Comenzi UNIX(4 ore):
Generalităţi;Comenzi pentru fişiere şi cataloage; Comenzi pentru procese; Comenzi de informare şi administrare.
Interpretorul de comenzi(2 ore): Facilităţi fundamentale; Facilităţi de programare.Apeluri sistem pentru operaţii cu
fişierele(4 ore):Apeluri sistem(probleme generale); Apeluri sistem fundamentale. Apeluri sistem pentru cataloage:
Starea fişierelor; Deschiderea, citirea şi închiderea cataloagelor.Apeluri sistem pentru procese(3 ore): Apeluri pentru
gestionarea proceselor; Relaţii între procese, semnale(3 ore):procedura de login; grupuri de procese, sesiuni;
semnale; Comunicarea interprocese(4 ore): pipe-uri; IPC în System V. Fire de execuţie(2 ore): Modelul firelor de
execuţie;Standardul Pthreads.
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator,

seminar, proiect)

Interfeţe cu utilizatorul(2 ore); Fişiere de comenzi(2 ore); Expresii regulate, filtre, comanda sed(4 ore); Sisteme de
fişiere, apeluri sistem pentru lucrul cu fişiere şi directoare(6 ore); Procese(4 ore); Comunicarea între procese folosind
pipes(6 ore).Recuperări(4 ore)
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Lucrări scrise de evaluare a cunoştinţelor, cu subiecte teoretice (4) şi practice – probleme(2). Lucrările scrise au
ponderea de 2/3 în nota finală, iar activităţile pe parcurs(laborator) ponderea de 1/3.
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