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Загальна інформація про курс
Курс «Основи архітектури ЕОМ та операційні системи» є навчальною дисципліною з циклу професійної обов’язкової підготовки за спеціальністю
126 «інформаційні системи та технології». Вона викладається у другому семестрі в обсязі 120 год.(4 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 32 год.,
лабораторні – 32 год., самостійна робота – 56 год. У курсі передбачено два змістових модулі та одна контрольні роботи. Завершується дисципліна
заліком
Засвоєння теоретичних основ побудови, принципів проектування, конфігурування й застосування різних сучасних операційних систем, які
забезпечують організацію обчислювальних процесів у корпоративних інформаційних системах та практичне застосування системних викликів в
програмних додатках.

Анотація

Цілі курсу
Формат

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. Підсумковий контроль — залік.

Семестр

2

Обсяг (кредити) / Тип курсу
(обов’язковий / вибірковий)

Програмні
компетентності

4 / Обов’язковий

Лекції (години)

32

Лабораторні
заняття (години)

32

Самостійна робота (години)

56

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
.

Результати навчання

Методи викладання та навчання

Форми оцінювання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)

ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і
вибирати необхідні для вирішення професійних
завдань інформаційно-довідкові ресурси і знання з
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.
ПР07. Знати і застосовувати на практиці
фундаментальні концепції, парадигми і основні
принципи
функціонування
мовних,
інструментальних і обчислювальних засобів
інженерії програмного забезпечення.
ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні
технології обробки, зберігання та передачі даних.

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейсметод, дослідження, проєктне навчання

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейсметод, дослідження, проблемне навчання

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії,
практичні заняття, командна робота, кейсметод, дослідження, проєктне навчання

Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
(CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
процесу (FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
(CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
процесу (FAS)
Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт
(CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS),
експрес-опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
підсумковий/семестровий
контроль
у
формі
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального
процесу (FAS)

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Політика курсу

Тема 1

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

А
В
С
D
Е

відмінно
добре
задовільно

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни

Нарахуван
ня балів

100% підсумкове оцінювання у вигляді
ізаліку (20%) та поточного оцінювання
(80%).
20% залік семестровий залік,
відповідно до графіку навчального
процесу
80% поточне оцінювання:
 70% оцінювання завдань на
лабораторних роботах;
 10% проміжний контроль (1 ко
нтрольні роботи)

Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку університету. Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики
поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Виконання лабораторних
робіт вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів. Письмові завдання повинні бути подані до
встановлених строків.

Архітектура операційних систем

Структура та зміст курсу
Лабораторна робота 1
Початкові відомості про
роботу з ОС Linux. Робота з
файлами в UNIX/Linux

Самостійна
робота

Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Індивідуальне розрахункове
завдання.

Тема 2

Керування процесами і потоками

Лабораторна робота 2

Тема 3

Планування процесів і потоків

Лабораторна робота 3

Тема 4

Взаємодія потоків

Лабораторна робота 4

Створення і компіляція
програм в ОС Linux.
Передача параметрів
командного рядка у програму.
Робота з процесами.
Отримання системної
інформації.
Фонові процеси і сігнали.

Тема 5

Міжпроцесова взаємодія

Лабораторна робота 5

Застосування потоків.

Тема 6

Оперативна пам'ять

Лабораторна робота 6

Тема 7

Керування пристроями введеннявиведення

Лабораторна робота 7

Linux API – введення в
межпроцесну взаімодію.
Канали.
Linux Api – введення в
межпроцесну взаімодію.
Сокети.

Тема 8

Файлова система

Тема 9

Мережні, багатопроцесорні операційні
системи та захист інформації

Література

Вивчення тем курсу за допомогою
рекомендованої літератури, домашніх
завдань
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Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

