
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1(rok)/1(sem) 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1SOP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Systemy operacyjne 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                           

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Raimond Laptik dr. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Raimond Laptik dr. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Raimond Laptik dr. 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium 

Ogólna ilość godzin 30 30 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest przedstawienie roli i zadań systemu operacyjnego w 

oprogramowaniu komputera. 
Student ma nabyć umiejętności i kompetencje rozwiązywania klasycznych 
problemów synchronizacji, w tym problemu producent-konsument i czytelnicy-

pisarze oraz problemu pięciu filozofów, także dobierania algorytmu szeregowania 
zadań do specyfiki aplikacji. 

 
 

 
Wymagania wstępne 

brak 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Przegląd  systemów  operacyjnych.  Zasady  działania  systemów  
operacyjnych.  Procesy  i  wątki.  Współbieżność.  Szeregowanie  zadań.  

Zarządzanie pamięcią. 
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Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Wprowadzenie do systemów komputerowych. 

Podstawowe komponenty komputera. Rejestry procesora. Wykonywanie 
rozkazów. Przerwania. Hierarchia pamięci. Pamięć podręczna. 

Mechanizmy komunikacji na wejściu/wyjściu. 
 
2. Wprowadzenie do systemów operacyjnych. 

Zadania i funkcje systemów operacyjnych. Ewolucja systemów 
operacyjnych. Kluczowe osiągnięcia. Rozwój nowoczesnych systemów 

operacyjnych. System Microsoft Windows. Tradycyjne systemy 
uniksowe. Współczesne systemy uniksowe. Linux. 
 

3. Opis procesów oraz sterowanie nimi. 
Czym jest proces? Stany procesów. Opis procesu. Sterowanie procesem. 

Zarządzanie procesami w systemie Unix SVR4. 
 
4. Wątki, symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe i mikrojądra. 

Procesy i wątki. Symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe. 
Mikrojądra. 

 
5. Wątki, symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe i mikrojądra. 
Zarządzanie wątkami oraz symetrycznym przetwarzaniem 

wieloprocesorowym w systemie Windows. Zarządzanie wątkami oraz 
symetrycznym przetwarzaniem wieloprocesorowym w systemie Solaris. 

Zarządzanie wątkami oraz symetrycznym przetwarzaniem 
wieloprocesorowym w systemie Linux. 
 

6. Współbieżność: wzajemne wykluczenia i synchronizacja. 
Czym jest współbieżność? Wzajemne wykluczenia wspomagane 

sprzętowo. 
 
7. Współbieżność: wzajemne wykluczenia i synchronizacja. 

Semafory. Monitory. Przekazywanie komunikatów. Problem czytelników i 
pisarzy. 

 
8. Współbieżność: impas oraz zagłodzenie. 

Czym jest impas? Zapobieganie impasom. Unikanie impasu. Wykrywanie 
impasu. Rozwiązania zintegrowane. 
 

9. Współbieżność: impas oraz zagłodzenie. 
Problem ucztujących filozofów. Mechanizmy współbieżności w systemie 

Unix. Mechanizmy współbieżności jądra systemu Linux. Elementy bazowe 
synchronizacji wątków w systemie Solaris. Mechanizmy współbieżności w 
systemie Windows. 

 
10. Zarządzanie pamięcią. 

Wymagania ogólne związane z zarządzaniem pamięcią. Partycjonowanie 
pamięci. Stronicowanie. Segmentacja. 
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11. Pamięć wirtualna. 
Sprzęt i struktury sterujące. Oprogramowanie systemu operacyjnego. 
 

12. Pamięć wirtualna. 
Zarządzanie pamięcią w systemach Unix oraz Solaris. Zarządzanie 

pamięcią w systemie Linux. Zarządzanie pamięcią w systemie Windows. 
 
13. Szeregowanie jednoprocesorowe. 

Rodzaje szeregowania procesorów. Algorytmy szeregowania. Tradycyjne 
szeregowanie w systemie Unix. 

 
14. Szeregowanie wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego. 

Szeregowanie wieloprocesorowe. Szeregowanie czasu rzeczywistego. 
 
15. Szeregowanie wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego. 

Szeregowanie w systemie Linux. Szeregowanie w systemie Unix SVR4. 
Szeregowanie w systemie Windows. 
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Laboratoria 

Zawartość tematyczna poszczególnych prac laboratoryjnych (w skrócie) L.godz. 

1. Wprowadzenie do prac laboratoryjnych. 

 
2. Program VirtualBox. Instalacja systemu operacyjnego MS Windows 
Vista/7. Partycjonowanie dysków. 

 
3. Instalacja systemu operacyjnego Ubuntu. Partycjonowanie dysków. 

 
4. Zaliczenie prac laboratoryjnych 2-3 (pisemna praca kontrolna). 
 

5. Wiersz poleceń w MS Windows. Tworzenie plików wsadowych. 
Praktyczne wykorzystanie plików wsadowych. 

 
6. Pliki wsadowe w systemie MS-DOS oraz MS Windows. Wykorzystanie 
plików wsadowych w administrowaniu systemem Windows. 

 
7. Zaliczenie prac laboratoryjnych 5-6 (pisemna praca kontrolna). 

 
8. System operacyjny Linux Ubuntu. Podstawowe pojęcia i komendy. 
Praca w środowisku tekstowym lokalnie i zdalnie. Tworzenie nowego 

użytkownika. Korzystanie z podręcznika man. 
 

9. Mechanizmy wejścia wyjścia systemu Linux Ubuntu. Podstawowe 
operacje na plikach tekstowych. Sposoby wyświetlania plików tekstowych 
i wyszukiwania informacji. 

 
10. Zaliczenie prac laboratoryjnych 8-9 (pisemna praca kontrolna). 

 

2 

 
2 
 

 
2 

 
2 
 

2 
 

 
2 
 

 
2 

 
2 
 

 
 

2 
 
 

 
2 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

11. Praca z procesami oraz zmiennymi w systemie Linux Ubuntu. 

 
12. Sposoby efektywnego stosowania masek, oraz przekierowania 
potoków, z jednego polecenia na drugie w systemie Linux Ubuntu. 

 
13. Zaliczenie prac laboratoryjnych 11-12 (pisemna praca kontrolna). 

 
14. Pisanie skryptów w systemie Linux Ubuntu. 
 

15. Zaliczenie pracy laboratoryjnej 14 (pisemna praca kontrolna). 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 

1. W. Stallings, przekł. z jęz. ang. Z. Szalbot, Systemy operacyjne: struktura i 
zasady budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
Dodatkowa: 

2. A. Silberschatz, J. L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. 
WNT, Warszawa 2005. 

3. J. S. Gray, Komunikacja między procesami w Unixie. ReadMe, Warszawa 
1998. 
4. C. Sobaniec, System operacyjny Linux – przewodnik użytkownika. Nakom, 

Poznań 2002. 
5. W. Stallings, Operating Systems, dodatkowe informacje w języku angielskim 

[2010 02 19]: http://williamstallings.com/OS/OS6e.html 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie laboratorium z oceną: 
 
Każda praca laboratoryjna jest oceniana od 0 do 100%.  

Ocena pracy laboratoryjnej składa się z części praktycznej (50%) i pracy 
kontrolnej w postaci pisemnej (50%). 

 
Dla zaliczenia laboratorium, ocena średnia z prac laboratoryjnych ma być nie 
mniej 50%. 

 
Przy opuszczeniu 40% i więcej prac laboratoryjnych, student nie jest dopuszczany 

do zaliczenia. 
 

Zaliczenie przedmiotu z oceną: 
 
Student jest dopuszczany do zaliczenia mając zaliczone laboratorium na ocenę 

średnią nie mniej 50%. 
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Zaliczenie przedmiotu oceniane jest od 0 do 100%, i składa się z oceny 
laboratorium (40%) i testu pisemnego z pytaniami teoretycznymi w czasie sesji 
egzaminacyjnej (60%). 

 
By zaliczyć przedmiot, ocena musi być nie mniej 50%. 

 


