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Опис програми кредитного модуля  
 
__________________НП-04, Oпераційні системи UNIX __________________ 

(код та назва кредитного модуля, дисципліни) 

Статус кредитного модуля _______________обов’язковий________________ 
                                                                  (обов'язковий або за вільним вибором студентів) 

Лектор _____Лабжинський Володимир Анатолійович, ст. викладач________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада) 

Інститут/факультет ________Теплоенергетичний________________________ 
(назва) 

Кафедра ___автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ___ 
(назва) 

І. Загальні відомості 
 
Дисципліна “Oпераційні системи UNIX” – це одна з важливих складових 

частин підготовки фахівців за спеціальністю "Програмне забезпечення 
автоматизованих систем". Зазначена дисципліна включена до циклу 
"Професійної та практичної підготовки". До складу дисципліни включений 
один кредитний модуль обсягом 3 (три) кредити ЕСТS. 

В структурно-логічній схемі навчання дисципліна розташована в 10 
семестрі, тобто тоді, коли студенти вже прослухали курси "Системне 
програмування і операційні системи", "Комп'ютерні мережі", засвоїли 
принципи побудови сучасних операційних систем та набули певного досвіду 
розробки локального та мережного програмного забезпечення. 

В курсі вивчаються основи побудови класичної багатозадачної ОС 
UNIX, файлова підсистема та підсистема керування процесами, процеси 
(потоки) та їх взаємодія на локальній машині та в мережі, основні системні 
функції для роботи з файлами та процесами, а також методика створення 
прикладних програм за схемою “клієнт-сервер”. Також вивчаються: мова 
програмування сценаріїв оболонки Bash, вхід до системи з терміналу та 
мережний вхід, засоби обмеження доступу до ресурсів  системи, засоби 
обліку роботи користувачів. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
 
Основною метою дисципліни є вивчення та практичне засвоєння методів 

роботи з багатозадачними операційними системами, на базі яких функціонує 
велика кількість комп'ютерів в мережі Інтернет, а також набуття студентами 
практичних вмінь і навичок створення програмних систем “клієнт-сервер”. В 
результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 
ЗНАТИ: 

 
 принципи побудови багатозадачних операційних систем 

(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: “Основи операційних 
систем” – 4.ПФ.С.03.02.01); 

 основні системні виклики (функції), які застосовуються при роботі з 
файлами та процесами; 

 засоби синхронізації взаємодіючих процесів 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Програмування для 
паралельних розподілених комп’ютерних систем" – 
ПФ.Д.21.ПР.О.04); 

 принципи та протоколи взаємодії основних мережних служб мережі 
Інтернет 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Основи мереж і 
телекомунікацій" – 4.ПФ.С.03.03.02). 
 

ВМІТИ: 
 

 розробляти програмне забезпечення, яке функціонує в гетерогенному 
мережному середовищі 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Програмування 
прикладних задач у глобальних мережах" – ПФ.Е.01.ПР.Р.01.01); 

 конфігурувати всі основні служби, що існують в ОС UNIX, керувати 
доступом до системи, налагоджувати мережні з’єднання 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Супроводження 
системного програмного забезпечення " – ПФ.Д.01.ПР.Р.02); 

 розробляти програмне забезпечення, яке функціонує в мережному 
середовищі, за технологією “клієнт-сервер” 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Програмні засоби 
управління передачею даних у комп’ютерній мережі" – 
ПФ.Е.24.ПР.Р.02.01); 

 виконувати обов'язки адміністратора вузла мережі Інтернет 
(Назва та шифр змістовного модуля ОПП: "Методи та функції 
адміністрування програмного забезпечення комп’ютерних мереж" – 
ПФ.Д.04.ПП.Р.01.01). 
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IV. Зміст кредитного модуля  
 

Розділ 1. Загальні відомості про ОС UNIX 
 
Тема 1.1.   UNIX – класична багатозадачна операційна система 
Історія створення ОС UNIX, огляд можливостей, опис архітектури ядра. 
Системні виклики та бібліотечні функції, обробка помилок. Довідкова 
підсистема. Джерела стандартів, граничні значення системних змінних, 
функції sysconf, pathconf і fpathconf. Елементарні системні типи даних. 
Порядок реєстрації користувача в системі, ідентифікація користувача. 
Оболонка (shell) – інтерактивний обробник команд користувача. Огляд 
можливостей оболонки. 
Тема 1.2.   Файлова підсистема 
Керування файловим введенням-виведенням. Огляд бібліотечних 
функцій для роботи з файлами. Дескриптори файлів, спільний доступ до 
файлів, атомарність операцій введення-виведення. 
Системні операції для роботи з файловою системою. Файли та каталоги. 
Внутрішня організація файлів. Робота з індексами. Типи файлів. Права 
доступу до файлів. Огляд побудови файлових систем UNIX-подібних 
ОС. Жорсткі та символічні посилання на файли. Часові характеристики 
файлів. Робота з каталогами. 
Стандартна бібліотека введення-виведення. Потоки та об’єкти типу 
FILE. Стандартні потоки введення-виведення. Відкриття та закриття 
потоку, читання з потоку та запис у потік, використання буферизації 
потоків для пришвидшення операцій введення-виведення. Тимчасові 
файли. Введення-виведення згідно з форматом. 
Інформація про систему та файли даних. Облікові записи користувачів 
та груп, файли паролів, інші файли даних. Облік входів користувачів до 
системи. Отримання відомостей про систему. Отримання та 
встановлення системної дати і часу. 
Тема 1.3.   Підсистема керування процесами 
Середовище виконання процесу. Запуск та завершення роботи процесу. 
Аргументи командного рядка. Функції виділення та звільнення пам’яті. 
Список змінних середовища. Отримання та встановлення обмежень на 
використання ресурсів в рамках процесу. 
Керування процесами. Функції створення та завершення роботи 
процесу. Ідентифікатори процесу. Виклик інших програм. Синхронізація 
продовження виконання процесу з моментом завершення роботи свого 
нащадка. Спільне використання файлів. Зміна ідентифікаторів 
користувача та групи. Ідентифікація користувача. Часові характеристики 
процесу. 
Сигнали. Концепція сигналів. Надсилання та обробка сигналів 
процесами. Надійні та ненадійні сигнали. Перервані системні виклики. 
Набори сигналів. 
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Взаємовідносини між процесами. Процеси-демони. Вхід до системи з 
терміналу та мережний вхід. Групи процесів, сесії, керуючий термінал. 
Правила програмування демонів. Запуск єдиного екземпляра демона. 
Угоди для демонів. Модель “клієнт-сервер”.  

 
Розділ 2. Міжпроцесна взаємодія 

 
Тема 2.1.   Взаємодія процесів на локальній машині 
Огляд механізмів взаємодії процесів в ОС UNIX. Іменовані та 
неіменовані канали. Процеси, потоки та загальний доступ до інформації. 
Живучість об’єктів IPC. Дія команд fork, exec і exit на об’єкти IPC. 
Неіменовані канали (pipe), функції popen і pclose. Іменовані канали 
(FIFO). Деякі властивості каналів. Послідовні та паралельні сервери. 
Обмеження при використанні каналів. 
Програмні потоки та засоби синхронізації їх роботи. Концепція потоків 
та їх ідентифікація. Створення потоку та завершення його роботи. 
Синхронізація дій потоків за допомогою взаємних виключень, 
блокувань читання-запису та умовних змінних. 
Засоби міжпроцесної взаємодії System V. Черги повідомлень. 
Ідентифікація об’єктів IPC за допомогою ключів. Права доступу до 
об’єктів IPC. Створення та відкриття каналів IPC. Програми ipcs та 
ipcrm. Обмеження ядра. Робота з чергами повідомлень: створення, 
відкриття, читання та запис повідомлень, керування. 
Мультиплексування повідомлень. Приклади програм “клієнт-сервер”. 
Обмеження, які накладають на черги повідомлень. 
Семафори System V – засіб синхронізації дій процесів. Використання 
розділюваної пам’яті. Робота з семафорами: створення, відкриття, 
оперування, керування. Обмеження, які накладають на семафори. Робота 
з сегментами розділюваної пам’яті: створення, приєднання та 
від’єднання сегменту до адресного простору процесу, керування. 
Обмеження при використанні розділюваної пам’яті. 
Тема 2.2.   Взаємодія процесів у мережі 
Вступ до мережного програмування. Протоколи транспортного рівня 
TCP та UDP. Приклад простої програми “клієнт-сервер”. Модель OSI. 
Огляд протоколів сім’ї TCP/IP. Встановлення та розрив з’єднання TCP. 
Номери портів. Використання протоколів прикладними програмами в 
мережі Інтернет. 
Структура адрес гнізд IPv4 та IPv6. Системні функції для роботи з 
гніздами TCP. Складові частини мережної адреси. Огляд функцій 
перетворення адрес. Паралельні сервери. Лічильник посилань 
дескриптора гнізда. 
Основні відомості про гнізда UDP. Функції recvfrom і sendto. Приклад 
простої програми “клієнт-сервер” на основі протоколу UDP. Загублені 
дейтаграми. 
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Суперсервер inetd (xinetd). Альтернативні варіанти побудови мережних 
серверів. Автоматизація процесу запуску мережних серверів. Послідовні 
та паралельні сервери. Огляд різних варіантів побудови паралельних 
серверів та оцінка їх продуктивності.  
 

Приблизний перелік лабораторних робіт 
 
 
Мета циклу лабораторних робіт полягає в тому, щоб студенти отримали 

практичні навички з розробки локальних та мережних програм, які 
взаємодіють за технологією “клієнт-сервер”. 

 
№ лаб. 
роботи 

Тема лабораторної роботи 

1 Створення власного сценарію реєстрації. Встановлення змінних 
оточення. Отримання списку користувачів у системі. Запуск 
програм в інтерактивному та фоновому режимах. 

2 Порівняльний аналіз введення-виведення низького та високого 
рівнів. Дослідження впливу буферизації на продуктивність 
роботи. 

3 Створення програми-демона. Керування її реакцією на сигнали. 
4 Створення системи “клієнт-сервер” з використанням 

неіменованих та іменованих каналів. Дослідження обмежень, які 
накладають на канали. 

5 Створення багатопоточної програми. Дослідження трьох 
механізмів синхронізації потоків: взаємних виключень, 
блокувань читання-запису та умовних змінних. 

6 Створення програми-клієнта однієї з мережних служб Інтернет. 
7 Створення паралельного сервера за одним з можливих варіантів 

побудови та оцінка ефективності його функціонування. 
 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
 
Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт повинно спиратися на грунтовне 
засвоєння студентами теоретичного матеріалу. 

Перевірка результатів виконання лабораторних робіт має на меті 
продовження процесу вивчення матеріалу з одночасним усуненням помилок, 
що виникають в ході самостійної роботи. 

Індивідуальне консультування проводиться один раз на тиждень за 
графіком. 
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Основна література 
 

1. Конспект лекцій з курсу. 
2. Бах М. Дж. Архитектура операционной системы UNIX: Пер. с англ. – 

424 с. Адреса в мережі Інтернет: http://lib.ru/BACH. 
3. Керниган Б. В., Пайк Р. UNIX – универсальная среда 

программирования: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 
304 с. 

4. Стивенс У. UNIX: взаимодействие процессов: Пер. с англ. – СПб.: 
Питер, 2002. – 576 с. 

5. Стивенс У. UNIX: разработка сетевых приложений: Пер. с англ. – 
СПб.: Питер, 2003. – 1088 с. 

6. Стивенс У. Р. Протоколы TCP/IP. Практическое руководство: Пер. с 
англ. – СПб.: “Невский диалект” – “БХВ-Петербург”, 2003. – 672 с. 

7. Альбитц П., Ли К. DNS и BIND: Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 
2002. – 696 с. 

8. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. UNIX: руководство 
системного администратора: Пер. с англ. – Киев, Издательская группа 
BHV, 2000. – 832 с. 

9. Петерсен Р. Linux: руководство по операционной системе: Пер. с 
англ. – Киев, Издательская группа BHV, 1997. – 688 с. 

10. Таненбаум Э. Современные операционные системы: Пер. с англ. – 2-е 
изд. – СПб.: Питер, 2004. – 1040 с. 

 
Література знаходиться в НТБ НТУУ “КПІ” та на сайті INTRANET за 

адресою: http://education.apeps.kiev.ua. 
 

VI. Мова 
 
Дисципліна викладається українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачені. 

VIII. Методика оцінювання 
 
Розмір шкали рейтингових оцінок – 100 балів. Оцінка з дисципліни 

виставляється за рейтинговою системою з подальшим переведенням до 
традиційної 4-бальної. 

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру 
складається з балів, отриманих за: 
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 виконання та захист лабораторних робіт; 
 написання однієї модульної контрольної роботи. 

Лабораторні роботи: 
 
 кількість лабораторних робіт – 7; 
 максимальна кількість балів на лабораторних заняттях – 76; 
 внесок окремих лабораторних робіт до семестрового рейтингу 

студента  подано у таблиці. 
 

Номер лабораторної роботи Внесок до семестрового рейтингу, балів 
1.  6 
2.  6 
3.  10 
4.  12 
5.  12 
6.  15 
7.  15 
Всього 76 

  

Критерії оцінювання виконання та захисту лабораторних робіт: 
 

 якщо студент виконав роботу, але не відповів на контрольні 
запитання до неї, то за роботу нараховується 50% від максимальної 
кількості балів; 

 якщо робота виконана невчасно, то знімається 10–30% від 
максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від 
терміну запізнення); 

 якщо студент виконав роботу не самостійно та не розбирається в коді 
програми, то бали за роботу не нараховуються; 

 якщо в програмі не витримані основні правила створення 
програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 
коментарів тощо) знімається по 5% від максимальної кількості балів 
за кожний з цих недоліків. 

 

Модульна контрольна робота (МКР): 
 
 

 тема МКР “Засоби міжпроцесної взаємодії в ОС UNIX”; 
 МКР містить два теоретичні та два практичні завдання; 
 максимальна кількість балів за написання МКР  – 24; 
 термін проведення МКР – 17-й тиждень семестру. 
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Критерії оцінювання написання МКР: 
 

 теоретичне завдання – 8 балів; 
 практичне завдання – 4 бали. 

 

Семестрова атестація (диференційований залік) 
 
 

Умови допуску студента до заліку: 
 виконання всіх обов’язкових видів робіт, передбачених робочою 

навчальною програмою; 
 студент отримує залік, якщо сума балів, набраних протягом 

семестру, не менша 60. 

IX. Організація 
 
Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 
процесу в НТУУ “КПІ”. 

Контактний телефон лектора: (044) 406-84-60. 
E-mail лектора: sergeant@aprodos.kpi.ua. 
 


