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A. Obiectivele cursului
 Însușirea de către cursanți a cunoștințelor teoretice și aplicative a disciplinei de sisteme de operare,
cunoștințe necesare pentru configurarea și administrarea sistemelor de operare;
 Întelegerea structurii și funcțiilor unui sistem de operare, funcționarea proceselor în sistemele de operare,
înțelegerea modului de gestiune a memoriei și a resurselor fizice în sistemele de operare, utilizarea,
configurarea și programarea sistemelor de operare unix cu trimitere la implementarile LINUX;
B. Subiectele cursului
1. Structura și funcțiile unui sistem de operare (2 ore)
1.1. Definirea sistemului de operare. Structura unui sistem de operare.
1.2. Funcțiile unui sistem de operare. Tipuri de sisteme de operare.
1.3. Încărcarea unui sistem de operare.
2. Procese (2 ore)
2.1. Noțiunea de proces. Stările unui proces. Operații cu procese.
2.2. Sincronizarea proceselor. Comunicarea între procese.
3. Gestiunea resurselor fizice (2 ore)
3.1. Gestiunea resurselor de calcul.
3.2. Gestiunea dispozitivelor periferice.
4. Gestiunea memoriei în sistemele de operare (2 ore)
4.1. Structura ierarhică de organizare a memoriei. Metode elementare de gestiune a memoriei operative.
4.2. Metode avansate de gestiune a memoriei operative.
5. Gestiunea fișierelor în sistemele de operare (2 ore)
5.1. Gestiunea fișierelor. Sisteme de organizare a fișierelor: ext2, ext3, NTFS, ISSO 9660, FAT, etc.
5.2. Sisteme de cataloage – gestiunea acestora.
6. Gestiunea resurselor logice (2 ore)
6.1. Resurse logice relative la programe. Resurse logice relative la comunicație.
6.2. Resurse logice relative la sistemul de calcul. Interpretoare de comenzi.
7. Studiu de caz. Sistemul de operare Unix/Linux (6 ore)
7.1. Structura sistemului de operare Unix. Sistemul de fişiere Unix. Tipuri de fişiere Unix. Specificarea
fişierelor Unix.
7.2. Principalele directoare din structura standard de fişiere Unix. Conceptul de montare.
7.3. Funcţionarea interpretorului de comenzi Shell. Limbajul de programare Shell.
8. Procese sub Unix (2 ore)
8.1. Conceptul de proces. Apelurile sistem exec.
8.2. Operaţii de intrare/ieșire. Comunicarea între procese prin pipe.

C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect)
Laborator:
1. Utilizarea și administrarea sistemelor de operare UNIX/Linux. Interfața cu utilizatorul in. Principalele
comenzi LINUX. Fișiere de comenzi. Sistemul de fișiere. X-Windows. Editoare de texte în LINUX- ed, vi si
joe, tex (4 ore)
2. Administrare procese. Interpretoare de comenzi Shell:bash (6 ore)
3. Unix/Linux în rețele de calculatoare. Comunicații: mail, pine, write, talk; utilizare FTP și TELNET (4 ore)
4. Gestiunea si programarea proceselor sub LINUX. Comunicare intre procese. Apeluri sistem pt fisiere si
procese. Threduri (6 ore)
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E. Evaluarea
Examen scris + proiect
Nota finală este compusă din media celor două note obţinute: nota la examenul scris şi nota obţinută la
evaluarea proiectului.
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