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ВСТУП 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Програмування для ОС 

UNIX» складено відповідно до вибіркової частини змісту освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». 

 Предметом вивчення даної дисципліни є теоретичні основи  та практичні 

методи створення системного програмного забезпечення UNIX – подібних ОС 

на приклады ОС Linux  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна базується на знаннях та вміннях, 

які студенти отримали під час вивчення дисциплін:  

 Дискретна математика 

 Алгоритми і методи обчислень 

 Теорія ймовірностей та математична статистика 

 Програмування 

 Системне програмне забезпечення 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Системне програмування в термінах Unix- подібних ОС. Файл – основна 

концепція Unix- подібних ОС. 

2. Поняття процесу, потоку. Міжпроцесна взаємодія (стандарти POSIX та 

System V). 

3. Основні засоби IPC взаємодії 

      

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни: набуття студентами загальних 

практичних та теоретичних навичок в напрямку системного програмування для 

UNIX подібних ОС на прикладі сворення програмних модулів у середовищі ОС 

Linux. 

Завдання: 



4 

  

− набуття студентами основних знань у створенні програмних кодів 

засобами мови С з погляду системного програмування для UNIX подібних ОС; 

− набуття студентами основних практичних навиків у розробці 

програмних кодів для роботи з файлами та каталогами на рівні звернення до 

ядра ОС за допомогою системних викликів 

− ознайомлення студентів з основними засобами міжпроцесної 

комунікації  двох стандартів POSIX та SYSTEM V; 

− ознайомити студентів з поняттями процес та потік; 

− набуття студентами основних практичних навиків створення 

програмних кодів, щодо створення міжпроцесної взаємодії між процесами, що 

пов’язані та непов’язані родинними зв’язками, та потоками 

1.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

− мову програмування С, як основий інструмент системного 

програмування для UNIX подібних операційних систем; 

− структуру ядра UNIX подібних ОС на прикладі ОС Linuх; 

− системні виклики ядра ОС Linuх для роботи з регулярними файлами; 

− методи та засоби розробки багатозадачного та багатопоточного 

программного забезпечення для операційної системи Linuх; 

− засоби міжзадачної та міжпоточної комунікації: неіменовані та 

іменовані канали, семафори, черги повідомлень, розділена пам’ять, взаємні 

виключення, умовні змінні та м’ютекси. 

уміти: 

− користуватись сучасними UNIX подібними операційними системами 

сімейства Linux на рівні системних викликів та команд; 

− формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних 

прикладних завдань; 



5 

  

− створювати багатозадачне та багатопоточне программного 

забезпечення для операційної системи Linuх; 

− використовувати для організації міжпроцесної взаємодії підходи   

POSIX та System V. 

У результаті вивчення студентами дисципліни «Програмування для ОС 

UNIX» вони отримають  

− Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки 

складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення), уміння їх 

застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки(ФК) 

будуть здатні 

− використовувати інформаційні та комунікаційні технології(ЗК) 

зможуть 

− Розробляти алгоритми функціонування автоматів з пам'яттю, 

робити їх формалізований опис із застосуванням різних мов(ПРН). 

− Володіти методами і засобами програмного забезпечення для 

паралельних і розподілених комп’ютерних системах. Здійснювати  побудову 

паралельного алгоритму і виконувати його аналіз. Виконувати  моделювання 

паралельних обчислень(ПРН) 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин/7 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Системне програмування в термінах Unix- 

подібних ОС. Файл – основна концепція Unix- подібних ОС. 

Unix-подібні операційні системи, структура ядра Unix- подібних 

операційних систем на прикладі ОС Linux. Основні команди ОС Linux. 

Системне програмування з погляду Unix- подібних ОС. Файл як основна 

складова Unix- подібних ОС. Файлова система. Типи файлів. Права доступу( 

три категорії користувачів, поняття моди файлу). Основні операції роботи з 

файлами (r w e). Використання утиліт сімейства make для створення 

багатомодульного проекту засобами мово С. Регулярні файли: віртуальна 

пам’ять, системні виклики для виконання зчитування та запису з/в файл, 

розріджений доступ до файлу, векторне зчитування/запис у файл. Чорні дірки у 

файлах, причина їх появи  Директорії або каталоги: особливості зчитування та 

аналізу вмісту каталогу, функції сімейства stat. 

Змістовний модуль 2. Поняття процесу, потоку. Міжпроцесна 

взаємодія (стандарти POSIX та System V).  

Створення процесів як основний інструмент багатозадачность Unix-

подібних ОС. Функції сімейства exec, особливості їх використання. Очікування 

закінчення виконання процесів за допомогою функцій сімейства wait або 

функції waitpid. Приорітет процесів. Основні засоби міжпроцесної взаємодії  

стандарт POSIX: неіменовані канали, іменовані канали, створення черг 

повідомлень, пам’ять, що спільно використовується. Основні засоби 

міжпроцесної взаємодії стандарт System V. Відмінність у створенні процесів у 

порівнянні зі стандартом Posix. 

Змістовий модуль 3. Основні засоби IPC взаємодії.  

Потік як один з засобів розпаралелювання процесів, що виконуються в 

межах одного родинного процесу. Засоби синхронізації багатозадачних та 

багатопоточних прикладних программ: семафори, мютекси та умовні змінні. 

Виконання задач за роскладом.  
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4. Засоби діагностики успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни застосовуються наступні види контролю: 

 поточний контроль знань студентів впродовж семестру, який впливає на 

результати атестацій;  

 підсумковий контроль знань студентів (іспит). 

Поточний контроль знань студентів здійснюється на основі результатів 

здачі тестів з окремих розділів дисципліни, результатів виконання 

лабораторних робіт, та виконання підсумкових тестових робіт за кожним 

змістовим модулем. 

 


