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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Системне програмне забезпечення 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІІ, семестр ІV 

Кількість кредитів: 7 

Мова викладання: українська 

Звітність: Іспит, курсовий проект 

https://drive.google.com/drive/folders/175QU_IpfUU1

qZmo9UR81yclpFnkeOA4q  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Зілінський Юрій Володимирович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-

volodymyrovych 

Контактна інформація Ел. адреса: zilinskyi968@ukr.net  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття із застосуванням 

комп'ютерної техніки, самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Системне програмне 

забезпечення» є вивчення основ функціонування багато задачних операційних 

систем та їх програмних засобів, принципів організації програмних інтерфейсів 

операційних систем, способів планування потоків, методів організації взаємодії 

процесів, методів синхронізації процесів і потоків, методів перехоплення викликів 

функцій програмних інтерфейсів, методів організації мережевої взаємодії додатків. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Системне програмне 

забезпечення» є набуття практичних навичок з  

• керування пам’яттю, файловими системами, процесами і потоками; 

https://drive.google.com/drive/folders/175QU_IpfUU1qZmo9UR81yclpFnkeOA4q
https://drive.google.com/drive/folders/175QU_IpfUU1qZmo9UR81yclpFnkeOA4q
https://drive.google.com/drive/folders/175QU_IpfUU1qZmo9UR81yclpFnkeOA4q
https://drive.google.com/drive/folders/175QU_IpfUU1qZmo9UR81yclpFnkeOA4q
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/zilinskyy-yuriy-volodymyrovych
mailto:zilinskyi968@ukr.net
mailto:zilinskyi968@ukr.net
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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• організації взаємодії поміж процесами з використання комунікаційних 

засобів операційної системи; 

• організації мережевої взаємодії процесів; 

• використання синхронізуючих примітивів при організації взаємодії процесів 

і потоків; 

• обробки виключеннь в багато потокових додатках; 

• розробки системних сервісів операційної системи. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Фахові: 

ФК−2  Здатність   використовувати   сучасні  методи  і  мови  програмування  

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення 

ФК−3 Здатність   створювати   системне   та  прикладне  програмне  

забезпечення комп’ютерних систем та мереж 

ФК−4 Здатність  забезпечувати  захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації 

встановленої політики інформаційної безпеки 

ФК−11 Здатність  оформляти  отримані  робочі  результати  у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів 

ФК−15 Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично  оцінювати  отримані  результати,  обґрунтовувати  

та захищати прийняті рішення 
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Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати  і  розуміти  наукові  положення,  що  лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−9 Вміти   застосовувати   знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  призначення  і  правил  експлуатації  програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН−16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Комунікація: 

ПРН−18 Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення  

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 
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ПРН−21 Якісно  виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Р

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1 

2 0 4 

Тема 1. Базові 

відомості про 

архітектуру Windows 

NT. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 
ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

4 6 6 

Тема 2. Керування 

пам'яттю й файловими 

системами. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

4 2 4 

Тема 3. Керування 

процесами і потоками. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

4 0 6 

Тема 4. Синхронізація 

процесів і потоків. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

практичні 

завдання 

 
 
 
4 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

Тема 5. Організація 

взаємодії поміж 

процесами. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

Змістовий модуль 2 

2 2 2 

Тема 6. Обробка 

виключень. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж  

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

8 8 20 

Тема 7. Перехоплення 

API-викликів. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

4 8 12 

Тема 8. Сервісні 

процеси Windows NT. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 0 4 

Тема 9. Системний 

реєстр. 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної 

інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

0 0 72 

Курсовий проект ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

індивідуальні 

завдання 
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призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної 

інженерії 

ПРН−16 Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

ПРН-18 Використовувати    

інформаційні    технології  для 

ефективного спілкування на 

професійному та соціальному рівнях 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до 

нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах 

компетенції рішення 

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та 

здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного мислення 

ПРН−21 Якісно  виконувати роботу 

та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної 

етики 

 

 

Політика оцінювання 

 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до 

лабораторних робіт 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 
Модуль 1, модуль 2 

(тести) 
Наприкінці модуля 1 і 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активне і продуктивне виконання лабораторних робіт (додаткові бали за 

виконання індивідуальних завдань та творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завданнь. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  До 9 

Лабораторні роботи: виконання, звіт, захист До 36 

Опрацювання питань та завдань для самостійної роботи  До 15 

Змістовний модуль №1 До 10 

Змістовний модуль №2 До 10 

Підсумковий контроль До 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, участь в університетських 

заходах тощо) 

Пропущені лекційні заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач 

освіти має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами та надати звіт 

з виконання. 

Лабораторні роботи які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм і 

Правил внутрішнього розпорядку КрНУ.  

Від викладача вимагається доброзичливе і тактовне ставлення до здобувачів 

вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

Інформацію про академічну доброчесність містить Кодекс академічної етики 

КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf) 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення розміщено на сайті http://krnu.org  (Віртуальний 

освітній простір Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань студентів) 

у складі 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект і презентації лекцій з навчальної дисципліни. 

3. Зілінський Ю.В., Мотолига О.М. Методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://krnu.org/
http://krnu.org/
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для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна 

інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Частина І, Кременчук: видавничий 

відділ КрНУ, 2021 - 51 с. 

4. Зілінський Ю.В., Мотолига О.М. Методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна 

інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Частина ІІ, Кременчук: видавничий 

відділ КрНУ, 2021 - 47 с. 

5. Зілінський Ю.В., Цвєнтарний Р.С. Методичні вказівки щодо виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна 

інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Частина І, Кременчук: видавничий 

відділ КрНУ, 2021 - 45 с. 

6. Методичні вказівки щодо практичних та самостійних робіт 

Зілінський Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних 

робіт з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього 

ступеня «Бакалавр», Частина І, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 - 76 с. 

Зілінський Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних 

робіт з навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього 

ступеня «Бакалавр», Частина ІІ, Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 - 72 с. 

7. Методичні вказівки щодо виконання курсового проєкту 

Зілінський Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання курсових проєктів з 

навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього 

ступеня «Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2021 - 38 с. 

8. Тестові питання модульного і підсумкового контролю. 
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Рекомендована література 

1. Jeffrey Richter. Advanced Windows Nt: The Developer's Guide to the 

Win32 Application Programming. Publisher(s): Microsoft Press. ISBN-13:978-

1556155673.  Release date: 2001. 

2. Mark Russinovich, David Solomon, Alex Ionescu.  Windows Internals. Part 

1., 6th edition. Publisher(s): Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-4873-9.  Release 

date: 2019. 

3. Mark Russinovich, David Solomon, Alex Ionescu.  Windows Internals. Part 

2., 6th edition. Publisher(s): Microsoft Press. ISBN: 978-0-7356-6587-3.  Release 

date: 2019. 

4. Johnson M. Hart. Windows System Programming. 3rd Edition. 

Publisher(s): Addison-Wesley Professional. ISBN-13 978-0321256195. Release 

date: January 2005. 

5. Зілінський Ю.В., Цвєнтарний Р.С., Котовський А.В. Методи 

виявлення деяких способів приховання перехоплень функцій програмного 

інтерфейсу ОС Windows NT. Тези наукових доповідей ХІХ міжнародної 

науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук: КрНУ, 2012. – С.49-51 

6. Зілінський Ю.В., Цвєнтарний Р.С., Котовський А.В. Самоконтроль 

програмного забезпечення як метод підвищення ступеня його надійності в 

процесі експлуатації. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 

2/2011 (67). Частина 1. С. 9-14. 

7. Голуб Д.В., Зілінський Ю.В. Спосіб захисту від шкідливого 

програмного забезпечення, що використовує руткіт технології 

користувацького режиму ОС Windows NT. Тези наукових доповідей 

всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів 

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». - Кременчук: КДУ, 2010. 

с. 38-39. 

8. Зілінський Ю.В., Юдіна А.Л., Бельська В.Ю. Захист і оптимізація 
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програмного забезпечення шляхом прямих викликів сервісів ядра операційних 

систем WINDIWS NT. Вісник Кременчуцького державного політехнічного 

університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ. – 2009. – 

Вип. 5/2009 (58), Ч. 1. С. 49 – 53. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Інтернет ресурс Using SAL Annotations to Reduce C/C++ Code Defects 

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/code-quality/using-sal-annotations-to-reduce-

c-cpp-code-defects?view=msvc-170. 

2. Інтернет ресурс Compiler intrinsics and assembly language 

https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-

us%2Fcpp%2Fassembler%2Ftoc.json%3Fview%3Dmsvc-170. 

3. Інтернет ресурс The Undocumented Functions Microsoft Windows 

NT/2000/XP/Win7 http://undocumented.ntinternals.net.  

 

https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/code-quality/using-sal-annotations-to-reduce-c-cpp-code-defects?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/code-quality/using-sal-annotations-to-reduce-c-cpp-code-defects?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/code-quality/using-sal-annotations-to-reduce-c-cpp-code-defects?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/code-quality/using-sal-annotations-to-reduce-c-cpp-code-defects?view=msvc-170
https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fcpp%2Fassembler%2Ftoc.json%3Fview%3Dmsvc-170
https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fcpp%2Fassembler%2Ftoc.json%3Fview%3Dmsvc-170
https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fcpp%2Fassembler%2Ftoc.json%3Fview%3Dmsvc-170
https://learn.microsoft.com/pdf?url=https%3A%2F%2Flearn.microsoft.com%2Fen-us%2Fcpp%2Fassembler%2Ftoc.json%3Fview%3Dmsvc-170
http://undocumented.ntinternals.net/
http://undocumented.ntinternals.net/

