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ИНФОРМАТИКА
Основне академске студије

Студијски програм: Основне академске студије информатике
Назив предмета: ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ 1
Статус предмета: Обавезни на свим модулима основних академских студија информатике
Број ЕСПБ: 6
Услов: Уписан одговарајући семестар; Положени предмети Основи програмирања и Архитектура рачунара 1
Циљ предмета
Упознавање са функцијама оперативног система, управљање ресурсима, концептима конкурентног програмирања,
решавање задатака из конкурентног програмирања, shell програмирање.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално рукују оперативним системом и програмирају апликације у којима се
процеси и нити одвијају истовремено.
Вештине која су студенти стекли после савладавања програма: Способност рационалног коришћења компјутерских
ресурса и отклањање застоја у раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у оперативне системе. Дефиниција, историјски развој ОС, компоненте оперативног система, архитектура
оперативног система. Хардверски и софтверски концепти. Еволуција хардверских уређаја, хардверске компоненте,
хардверска подршка оперативним системима, кеширање и баферовање, софтвер, интерфејс апликационих програма
(АPI), компајлирање, линковање и пуњење, управљачки софтвер (firmware), средњи слој (middleware). Концепти
процеса. Дефиниције процеса, стања процеса: животни циклус процеса, управљање процесима, прекиди,
међупроцесна комуникација. Концепти нити, дефиниција нити, мотивација за нити, стање нити: животни циклус нити,
операције нити, модели нити, разматрање имплементације нити Јава нити. Асинхроно конкурентно извођење.
Узајамно искључење, примена једноставног узајамног искључивања, софтверска решења за узајамно искључење,
хардверска решења за проблем узајамног искључивања, семафори. Конкурентно програмирање. Монитори. Застој и
неодређено одлагање. Примери застоја, решења за застоје, спречавање застоја, избегавање застоја. Организација
реалне меморије и управљање. Организација меморије, управљање меморијом, меморијска хијерархија, стратегије за
управљање меморијом. Организација виртуалне меморије. Управљање витруелном меморијом.
Практична настава. Вежбе
Упознавање са основним концептима и функционисањем савремених оперативних система. Разумевање функција
оперативног система и њихово извођење. Појам конкурентности и савладавање конкурентног програмирања.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
3 Практична настава:
2
Методе извођења наставе
Предавања: предавања и дискусије уз коришћење мултимедијалних садржаја; студије случаја.
Вежбе: практични рад са алатима за е-учење, рад на пројектима; асистент пружа сву потребну помоћ студентима.
Интерактивно учешће студената које обухвата упознавање са концептима и функционисањем савремених оперативних
система и практичан рад у њима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
50 поена
практична настава
4
колоквијум-и
20+26

Завршни испит
усмени испит
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50 поена
50

