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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Операційні системи»: надати 

майбутнім фахівцям у галузі інформаційних технологій знання теоретичних 

основ, складу, структури, та принципів застосування операційних систем 

(WINDOWS, UNIX/Linux), а також формування навиків їх практичного 

адміністрування. Вивчення даної дисципліни є підготовка студента до 

засвоєння спеціальних дисциплін шляхом ознайомлення з базовими поняттями 

комп'ютерної техніки.  

Навчальна дисципліна «Операційні системи» вивчається у четвертому 

семестрі другого курсу  

Зміст навчальної дисципліни: засвоєння практичних та теоретичних засад 

щодо принципів побудови, ідеології та архітектури сучасних операційних 

систем на прикладі ОС WINDOWS та ОС Linux, та отримання навичок роботи і 

конфігурування операційних систем під виконання різних задач. 

Основною особливістю організації навчання студента у вищому 

навчальному закладі освіти є напрацювання навичок самостійного опанування 

знань з використанням різних джерел інформації. У зв'язку з цим приблизно 

половина лекційного матеріалу повинна бути опрацьована студентом 

самостійно. 

Згідно з робочою програмою загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід'ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе 

якісне засвоєння дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота включає опрацювання питань, указаних у методичних вказівках. 

Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, розглянуті на лекціях. При опрацюванні лекційного матеріалу 
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студенти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та 

методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Також навчання студента у вищому навчальному закладі освіти включає 

самостійну роботу над навчальним матеріалом, які передбачені навчальною 

програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях. Метою самостійної 

роботи є напрацювання під керівництвом викладачів навичок самостійного 

опанування знаннями з використанням різноманітних джерел інформації. У 

зв'язку з цим значна частина навчального матеріалу має бути опрацьована 

студентом самостійно. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

1) ознайомитись з робочою програмою по конкретній темі; 

2) ознайомитись з методичними вказівками по темі; 

3) вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, 

рекомендованим підручником, іншим посібникам, керуючись методичними 

вказівками з даної теми. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на контрольні 

питання самоперевірки розміщені в кінці кожної теми. 

Самостійна робота включає наступні її види: 

1) опрацювання питань, розглянутих на заняттях; 

2) конспектування окремих питань програми, які не викладалися на 

заняттях, з використанням різних інформаційних матеріалів; 

3) виконання домашніх завдань і розрахунково-графічних робіт 

відповідно до варіантів. 

Протягом семестру кожний студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного опрацювання 

студентом питань, розглянутих на попередньому занятті, здійснюється 

викладачем на наступному занятті. При опрацюванні матеріалу студенти, окрім 

особистих конспектів, користуються літературою та методичними матеріалами, 

рекомендованими робочою програмою. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Архітектура операційних систем 3 6 

2 Архітектура та ресурси операційних систем 2 6 

3 
Планування та керування процесами і 

потоками 
2 6 

4 
Багатозадачність, взаємодія потоків, 

міжпроцесова взаємодія 
2 6 

5 Керування оперативною пам’яттю 2 6 

6 
Файлова система. Логічна та фізична 

організація файлових систем 
2 6 

7 Реалізація файлових систем 2 6 

8 Керування пристроями введення-виведення 2 6 

9 

Мережеві, багатопроцесорні операційні 

системи та захист інформації. Мережеві 

засоби операційних систем 

1 7 

10 
Взаємодія з користувачем в операційних 

системах 
1 7 

11 Захист інформації в операційних системах 1 8 

12 
Завантаження та адміністрування операційних 

систем 
1 8 

13 Багатопроцесорні та розподілені системи 1 7 

 Усього забезпечення аудиторних занять 
*
 22 85 

 
Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, 

к/р) 
– – 

 Семестровий контроль: іспит − 4 

 Усього годин за модулем 1 22 89 

Примітка:  

*  кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до 

лекцій, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Архітектура операційних систем. 

1. Основні концепції, еволюція, різновиди операційних систем 

2. Поняття операційної системи, її призначення та функції. 

Питання для самоперевірки 

1. ОС: визначення, місце і роль в організації та функціонуванні 

обчислювальної системи.  

2. Класифікаційні ознаки ОС. 

3. Види ОС. Області застосування ОС. 

Література: [1, с. 30–61; 2, с. 25–33; 3, с. 23–52]. 

 

Тема 2 Архітектура та ресурси операційних систем 

1. Функціональні компоненти операційних систем. 

2. Базові поняття архітектури операційних систем. 

3. Класифікація сучасних операційних систем. 

4. Особливості архітектури Windows NT. Компоненти ядра Windows NT. 

Ядро системи.  

5. Користувальницькі процеси.  

6. Підсистеми середовища та бібліотеки DLL. 

Питання для самоперевірки 

1. Реєстр ОС Windows.  

2. Структура реєстру. Відновлення реєстру. 

3. Архітектура ОС Windows NT. 

4. Як характеризується процес? 

5. Стани процесу в ОС Linux? 

Література: [1, с. 64–97; 2, с. 35–63; 3, с. 54–82]. 
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Тема 3 Планування та керування процесами і потоками 

1. Базові поняття процесів і потоків. 

2. Стани процесів і потоків. 

3. Перемикання контексту й обробка переривань. 

4. Контекст та дескриптор процесу. 

5. Алгоритми планування процесів. 

6. Диспетчеризація потоків. 

Питання для самоперевірки 

1. Характеристика процеса. PCB (Process Control Block), PID (Process 

Identifier), PPID (Parent Process Identifier). 

2. Що характеризує процес? 

3. Що таке контекст і дескриптор процесу? 

4. Що таке основний стан процесу?  

5. Повна схема станів процесу в ОС Windows NT. 

Література: [1, с. 105–158; 2, с. 64–87; 3, с. 84–103]. 

 

Тема 4 Багатозадачність, взаємодія потоків, міжпроцесова взаємодія 

1. Основні проблеми взаємодії потоків.  

2. Проблема змагання. Критичні секції та блокування. Базові механізми 

синхронізації потоків.  

3. Семафори. М’ютекси. 

Питання для самоперевірки 

1. Потоки. Диспетчеризація потоків. 

2. Синхронізація процесів. 

3. Міжпроцесна взаємодія. Заборона переривань. Змінні блокування. 

4. Міжпроцесна взаємодія. Що таке семафори, м’ютекси? 

5. Яке вирішення проблеми взаємоблокування? 

Література: [1, с. 195–258; 2, с. 494–587; 3, с. 144–203]. 
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Тема 5 Керування оперативною пам’яттю.  

1. Взаємодія з диском під час керування  пам’яттю. 

2. Поняття підкачування. 

3. Поняття віртуальної пам’яті. 

4. Сторінкова організація пам’яті. 

5. Сегментація пам’яті. Алгоритми заміщення сторінок. 

6. Сегментація пам’яті з заміщенням сторінок. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття віртуальної пам'яті. Сторінковий розподіл пам'яті. 

2. Які функції ОС по управлінню пам'яттю? 

3. Підсистема управління пам’яттю. Її функції. Які методи управління 

пам’яттю без використання зовнішньої пам’яті?  

3. Сегментний розподіл пам’яті. Що таке стопінг? 

Література: [1, с. 259–348; 2, с. 494–587; 3, с. 204–271]. 

 

Тема 6 Файлова система. Логічна та фізична організація файлових 

систем 

1. Поняття файлу і файлової системи.  

2. Методи реалізації файлів. І-вузли.  

3. Реалізація каталогів.. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття файлу і файлової системи. 

2. Звичайні (регулярні) файли. Основні типи. Які види доступу до файлів 

існують?  

3. Методи реалізації файлів. Що таке І-вузли?  

4. Як реалізовані каталоги у файловій системі? 

Література: [1, с. 259–348; 2, с. 588–633; 3, с. 274–345]. 
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Тема 7 Реалізація файлових систем 

1. Файлові системи із журнальною структурою.  

2. Файлова система ext2fs і ext3fs.  

3. Виртуальные файловые системы. Файлові системи лінії FAT.  

4. Файлова система NTFS.  

5. Системний реєстр Windows XP.  

Питання для самоперевірки 

1. Організація файлової системи UNІX. 

2. ОС LІNUX: Організація файлової системи. Які права доступу до файлів 

є в операційній системі? 

3. Для чого існує реєстр ОС Windows?  

4. Яка структура реєстру? Відновлення реєстру. 

Література: [1, с. 350–377; 2, с. 635–743; 3, с. 347 – 405]. 

 

Тема 8 Керування пристроями введення-виведення 

1. Пристрої введення-виведення.  

2. Таймери. Контролери пристроїв.  

3. Введення-виведення відображене на простір пам'яті.  

4. Переривання. Точні й неточні переривання.  

5. Драйвери пристроїв. Диски.  

6. Інтерфейс: клавіатура, миша, монітор. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функціі виконує підсистема введення-виведення? 

2. Які види операцій введення-виведення для персональних комп’ютерів? 

3. Опишіть існуючі варіанти буферізації? 

4. Яка підтримка синхронних та асинхронних операцій введення-

виведення у операційній системі? 

Література: [1, с. 378–427; 2, с. 745–789; 4, с. 407–486.]. 
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Тема 9 Мережеві, багатопроцесорні операційні системи та захист 

інформації. Мережеві засоби операційних систем 

1. Мережеві, багатопроцесорні операційні системи та засоби операційних 

систем 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке протокол? 

2. Опишіть багаторівневу модель мережевих обчислювальних систем? 

3. Що таке сокет (socket)? 

4. Звязок з створенням логічних зв'язків та передавання даних за 

допомогою повідомлень. 

Література: [1, с. 430–483; 2, с. 744–790; 4, с. 487–547]. 

 

Тема 10 Взаємодія з користувачем в операційних системах 

1. Термінальне введення-виведення.  

2. Командний інтерфейс користувача.  

3. Графічний інтерфейс користувача. 

Питання для самоперевірки 

1. Віддалений доступ. Термінали 

2. Графічний та командний інтерфейси. 

3. Які основні каталоги міститися в кореневому каталозі в Linux? 

4. Яку команду необхідно використовувати, щоб переглянути вміст 

каталогу? 

5. Як позначаються батьківський каталог і домашній каталог 

користувача?  

6. Яка команда використовується для навігації по файловій системі? 

7. Як запустити текстовий редактор vi? Які клавіші потрібно натиснути, 

щоб почати вводити текст в цьому текстовому редакторі? Як зберегти текст і 

вийти з програми vi? 

8. Як видалити весь рядок цілком в текстовому редакторі vi? Які ще 

команди vi для роботи з текстом ви знаєте? 
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9. Як переглянути вміст текстового файлу? 

10. Який командою здійснюється пошук у файлі і висновок на екран 

рядків, що містять заданий текст? 

11. Які існують права доступу до файлів і каталогів?  

12. Як задати права для файлу, щоб він був доступний тільки для читання 

для всіх користувачів; для виконання і запису тільки для власника файлу? 

Література: [1, с. 493–559; 2, с. 792–853; 4, с. 549–598]. 

 

Тема 11 Захист інформації в операційних системах 

1. Мережеві, багатопроцесорні операційні системи та захист інформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Основні загрози щодо безпеки інформації?  

2. Які методи шифрування та криптографічні засоби використовуються у 

операційних системах?  

3. Розкажіть про авторизацію та доступ до об'єктів операційної системи. 

4. Що таке домени доступа? 

Література: [1, с. 561–601; 2, с. 856–902]. 

 

Тема 12 Завантаження та адміністрування операційних систем 

1. Загальні принципи завантаження ОС. 

2. Завантаження Linux. 

3. Завантаження Windows XP. 

Питання для самоперевірки 

1. Завантаження операційної системи 

2. Як увійти в систему Linux?  

3. Як додати, видалити нового користувача? 

3. Як завершити роботу з системою Linux? 

4. Для чого призначена програма Midnight Commander? 

5. Чому потрібно бути особливо обережним при роботі в системі Linux 

під користувачем root? 
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6. Що означають права доступу до файлу, позначені числом 762? 

7. Які команди потрібно знати, щоб додати користувача в систему? 

8. Як видалити користувача в Linux? 

Література: [1, с. 603–661; 2, с. 906–943]. 

 

Тема 13 Багатопроцесорні та розподілені системи 

1. Багатопроцесорні та розподілені системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Як реалізовані багатопроцесорні системи? 

2. Що таке розподілені системи? 

3. Розкажіть про особливості розподілених систем. 

Література: [6, с. 270–299; 7, с. 257–279]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Які класифікаційні ознаки ОС ви знаєте? 

2. Характеристика процесу. PCB (Process Control Block), PID (Process 

Identifier), PPID (PPID - Parent Process Identifier). 

3. Що характеризує процес? 

4. Перелічіть стани процесу в ОС Linux. 

5. Основні стану процесу. Повна діаграма стану процесу. Кількість станів 

процесу в ОС Windows NT і Unix. 

6. Контекст і дескриптор процесу. 

7. Алгоритм квантування. Квант часу. Які випадки щодо зміни активного 

процесу? 

8. Алгоритми, засновані на квантуванні. 

9. Алгоритми, засновані на квантувнні. Алгоритм FCFS. Переваги і 

недоліки. 
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10. Алгоритми, засновані на квантуванні. Алгоритм Round Robin. Два 

варіанти виконання процесу. Переваги і недоліки. 

11. Алгоритми, засновані на квантуванні. Алгоритм Shortest-Job-First 

(SJF). Переваги і недоліки. 

12. Алгоритми, засновані на квантуванні. Алгоритм гарантованого 

планування. Переваги і недоліки. 

13. Пріоритет. Два види пріоритетів. Проблема пріоритетного 

планування. 

14. Алгоритми засновані на пріоритетах. 

15. Операції, що проваджуються над процесами. 

16. Зміст і призначення Process Control Block. 

17. Два рішення зміни. Процес-батько (parent process). Процес-дитина 

(child process). 

18. Два способи породження процесу в Windows NT. 

19. Багаторазові операції над процесами. 

20. Багаторазові операції. Перемикання контексту. Рішення проблеми 

накладних витрат в сучасних ОС. 

21. Що таке процес, програмний потік? 

22. Планувальник в сучасних ОС. Функції і масштаби планування 

процесів. 

23. Які типи планування завдань, процесів і потоків? 

24. Витісняючі і не витісняючі алгоритми планування. Переваги і 

недоліки, застосування в ОС 

25. Організація пріоритетного обслуговування в Windows 2000/2003 / XP / 

Vista. 

26. Які способи взаємодії процесів (потоків)? 

27. Взаємоблокіровка (deadlock) / тупики. Які методи відновлення з 

тупика? 

28. Взаємоблокіровка (deadlock) / тупики. Які методи ліквідації тупиків? 
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29. Методи взаємних виключень.Які умови організації взаємодії процесів, 

з критичними ділянками? 

30. Реалізація взаємовиключення. Перерахуйте 4 концепції таких команд. 

31. Що таке семафори, м'ютекси та монітори? 

32. Які види переривань існують? 

33. Програмні переривання. Два основних способи виконання 

переривання шиною. 

34. Програмні переривання. Комбінований підхід в ПК на основі 

процесорів Intel Pentium. 

35. Системні виклики. Режими системних викликів. 

36. Диспетчери ОС Windows. Алгоритм диспетчеризації в ОС Windows. 

37. Які функції ОС по управлінню пам'яттю? 

38. Віртуальна пам'ять. Особливості віртуалізації. 

39. Віртуалізація пам'яті. Своппінг (swapping). Які недоліки своппинга? 

40. Віртуалізація пам'яті. Що таке віртуальна пам'ять (virtual memory)? 

41. Віртуальний адресний простір. Процесор Intel Pentium. 

42. Як виконується перетворення віртуальних адрес у фізичні адреси? 

43. Функції ОС по управлінню пам'яттю в мультипрограмних системах. 

44. Розподіл пам'яті. Фіксований розділ. Переваги і недоліки. 

45. Розподіл пам'яті. Динамічний розподіл. Переваги і недоліки. 

46. Які операції виконуються з вмістом розділів? 

47. Трансляція адресів. Базовий і граничний регістр. 

48. Три методи реалізації віртуальної пам'яті на основі сторінкової 

пам'яті. 

49. Яке призначення та характеристики файлу підкачки (paging file)? 

50. Які методи підвищення ефективності сторінкової віртуальної пам'яті? 

Буфер пошуку трансляції (translation lookaside buffer - TLB). 

51. TLB у процесорі Pentium. Асоціативне відображення (associative 

mapping) страничної пам'яті. Який діапазон розмірів сторінок в процесорі 

Pentium? 

52. Стратегії ОС для управління віртуальною пам'яттю. 
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53. Дві стратегії вибірки. 

54. Опишіть стратегію вибірки заміщенням. 

55. Стратегія заміщення. Алгоритми вибору заміщуваної сторінки. 

56. Сеґментована пам'ять. Який максимальний розмір сегмента? 

57. Переваги сеґментованої пам'яті. Таблиця сегментів процесу. 

58. Організація віртуальної пам'яті за допомогою сеґментації. Які 

недоліки сеґментації? 

59. Сеґментно-сторінкова організація віртуальної пам'яті. Які переваги 

віртуальної пам'яті? 

60. Сеґментно-сторінкова організація віртуальної пам'яті. Два методи 

створення розділяємого віртуального сегмента. 

61. Метод створення розділяється віртуального сегмента характерний для 

ОС працюють на процесорі Pentium. 

62. Таблиці основи віртуальної пам'яті Windows 2000. 

63. Сеґментно-сторінкова організація віртуальної пам'яті в ОС Windows. 

Регістри GDTR і LDTR. 

64. Віртуальний адресний простір процесу. Які розміри таблиці GDT і 

LDT Windows 2000? 

65. Кільця захисту в Windows. 

66. Яка структура контролера пристрою? 

67. Опитування пристроїв і переривання. Виняткові ситуації і системні 

виклики. 

68. Системні виклики по способам реалізації взаємодії процесу і пристрої 

введення-виведення. 

69. Три способи виконання операцій введення-виведення для PC. 

70. Звичайні (регулярні) файли. Основні типи. Які види доступу до файлів 

існують? 
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