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TMHMA ΠΛHPOΦOPIKHΣ 

ΛEITOYPΓIKA ΣYΣTHMATA 

EΠΛ 222 ― 7.5 ECTS 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2015-2016 ― Εαρινό Εξάµηνο 

Διδάσκων καθηγητής: Γιώργος A. Παπαδόπουλος (Καθηγητής) 
Προαπαιτούµενα:  EΠΛ 221 
Απαιτούµενο για:  Ορισµένες επιλογές 
Ώρες Γραφείου:  Δευτέρα―Πέµπτη, 3:00-4:30 µ.µ., (ΘΕΕ 01-118) 
E-Mail:   george@cs.ucy.ac.cy 
URL Μαθήµατος:  http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL222  
    Επίσης στο Moodle (key epl222) 

Σκοπός του Μαθήµατος 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας 
ενός µοντέρνου λειτουργικού συστήµατος. Μελετούνται τα λειτουργικά επίπεδα και οι 
µηχανισµοί ενός µοντέρνου λειτουργικού συστήµατος που υποστηρίζει καταµερισµό 
χρόνου. Επίσης, εξετάζονται τυπικά λειτουργικά συστήµατα όπως τα Windows, Unix, 
Linux, Android και Mac OS X. Παρουσιάζεται ο διπλός ρόλος ενός λειτουργικού 
συστήµατος, σαν διαχειριστή των διαφόρων µονάδων του υπολογιστή και σαν 
προµηθευτή των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον χρήστη. 

Τρόπος Διδασκαλίας και Αξιολόγησης Φοιτητών 

To µάθηµα διδάσκεται στη διάρκεια δύο (διπλών) διαλέξεων ανά βδοµάδα και ενός 
φροντιστηρίου. H ύλη που θα διδαχθεί έχει χωρισθεί λογικά σε έναν αριθµό ενοτήτων· 
για την διευκόλυνση των φοιτητών, η δοµή του διαχωρισµού σε ενότητες όπως επίσης 
και αυτών καθ' εαυτών των ενοτήτων ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό αυτή του βιβλίου [1] 
το οποίο και είναι το βασικό βιβλίο του µαθήµατος. 

Ο τρόπος διδασκαλίας που ακολουθείται, κάνει πολύ συχνά χρήση παραδειγµάτων, 
µερικά από τα οποία παραδοσιακά ανήκουν στην ώρα του φροντιστηρίου, έστω και αν 
εξετάζονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Κατ’ επέκταση, συχνά η ώρα του 
φροντιστηρίου χρησιµοποιείται ως διάλεξη και αντίστροφα. 

Οι διαφάνειες που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, υπάρχουν στο 
περιβάλλον Moodle του Τµήµατος. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον φοιτητή στη 
µελέτη της σχετικής ύλης από το βιβλίο και ορισµένες φορές να παρέχουν 
συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι διαφάνειες σε 
καµιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο. 

H αξιολόγηση θα γίνεται µε ασκήσεις, ενδιάµεση εξέταση και τελική εξέταση. H 
αναλογία ως προς τον τελικό βαθµό έχει ως εξής: 
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 Ασκήσεις   15% 
 Ενδιάµεση Εξέταση  25% 
 Τελική Εξέταση  60% (περιλαµβάνει όλη την ύλη του µαθήµατος) 

Οι ασκήσεις θα πρέπει να παραδίδονται την ηµεροµηνία παράδοσης που έχει 
καθορισθεί. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράδοση θα έχει σαν αποτέλεσµα την 
αφαίρεση 10% του βαθµού της άσκησης για κάθε επιπλέον ηµέρα. 

Η ενδιάµεση εξέταση θα γίνει την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, 10:00 π.µ. – 12:30 µ.µ. 
στις αίθουσες ΧΩΔ01-109 και ΧΩΔ01-110. 

Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν άµεσα στο µάθηµα ΕΠΛ222 στο περιβάλλον 
Moodle του Τµήµατος (http://moodle.cs.ucy.ac.cy), έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις 
διαφάνειες, ασκήσεις και λύσεις τους. 

Σηµειώνεται ότι τυχόν αποτυχία του φοιτητή να συγκεντρώσει τουλάχιστον 50% στο 
σταθµισµένο µέσο όρο ενδιάµεσης και τελικής εξέτασης, ισοδυναµεί αυτοµάτως µε 
αποτυχία στο µάθηµα, ανεξαρτήτως της επίδοσης στις ασκήσεις. Σε τέτοια 
περίπτωση, ο τελικός βαθµός του µαθήµατος που θα δοθεί στον φοιτητή θα είναι ίσος 
µε τον σταθµισµένο µέσο όρο ενδιάµεσης και τελικής εξέτασης. 

Κώδικας Καλής Συµπεριφοράς 

• Δεν αργούµε στην προσέλευση στο µάθηµα. Από τη στιγµή που έχει αρχίσει η 
διάλεξη, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα φοιτητή. 

• Δεν οχλαγωγούµε. Φοιτητής που δηµιουργεί φασαρία αποβάλλεται. Ισχύει η 
συλλογική ευθύνη. Σε περίπτωση µαζικής οχλαγωγίας η διάλεξη διακόπτεται και 
η ύλη της ηµέρας θεωρείται διδαχθείσα. 

• Φαινόµενα χρήσης αντιδεοντολογικών πρακτικών για διευκόλυνση επίλυσης 
ασκήσεων (εργασίες, εξετάσεις), όπου υποπέσουν στην αντίληψη του 
διδάσκοντος τιµωρούνται µε µηδενισµό και παραποµπή στην πειθαρχική 
επιτροπή του Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

Βιβλιογραφία 

Βασική βιβλιογραφία 

Επιβάλλεται ο κάθε φοιτητής να προµηθευθεί το ακόλουθο βιβλίο που θα είναι και το 
βασικό βιβλίο του µαθήµατος. 

[1] W. Stallings, 'Operating Systems: Internals and Design Principles’, Prentice Hall, 
 8th edition, 2015, ISBN-10: 1-292-06135-9, ISBN-13: 978-1-292-06135-1. 
 
 Το βιβλίο αυτό είναι µεταφρασµένο και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Τζιόλα, 
 ISBN: 978-960-418-481-1 

Συµπληρωµατική/βοηθητική βιβλιογραφία 

Τα ακόλουθα βιβλία δίνονται σαν συµπληρωµατική ή/και βοηθητική βιβλιογραφία. 

[2] A. Silberschatz, G. Gagne, P. B. Galvin, ‘Operating Systems Concepts’, 7th edition, 
Wiley, 2005, ISBN 0-471-69466-5. 

[3] A. S. Tanenbaum, ‘Modern Operating Systems’, Pearson International Edition, 3rd 
edition, 2009, ISBN 0-13813459-6.  
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[4] I. M. Flynn, A. M. McHoes, ‘Understanding Operating Systems’, Thomson, 2006, 
ISBN 0-534-42366-3. 

[5] L. F. Bic, A. C. Shaw, ‘Operating Systems Principles’, Prentice Hall, 2003, ISBN 0-
13-026611-6.  

[6] J. Bacon, T. Harris, ‘Operating Systems: Concurrent and Distributed Software 
Design’, Addison Wesley, 2003, ISBN 0-321-11789-1. 

Αναλυτική Ύλη 

Ενότητα 1η: Εισαγωγικές έννοιες 

Στόχοι και λειτουργίες του Λ.Σ. Η εξέλιξη των Λ.Σ. Κύρια επιτεύγµατα. Εξελίξεις που 
οδήγησαν στα µοντέρνα Λ.Σ. Ιδεατές µηχανές. Microsoft Windows. Συστήµατα UNIX, 
Linux και Android. 

Ενότητα 2η: Περιγραφή και Έλεγχος διεργασιών 

Αναπαράσταση διεργασιών στο Λ.Σ. και έλεγχός τους από αυτό. Καταστάσεις 
διεργασιών. Δοµές δεδοµένων για τη διαχείριση των διεργασιών. Πως το Λ.Σ. 
χρησιµοποιεί αυτές τις δοµές για να ελέγχει την εκτέλεση των διεργασιών. Διαχείριση 
διεργασιών στο UNIX SVR4. 

Ενότητα 3η: Νήµατα και Μικροπυρήνες 

Νήµατα. Μικροπυρήνας. Υποστήριξη διεργασιών, νηµάτων και πυρήνων στα Λ.Σ.: 
Windows, Solaris, Linux, Android και Mac OS X. 

Ενότητα 4η: Συντρέχων Προγραµµατισµός 

Ταυτοχρονισµός, συντρέχων προγραµµατισµός και η έννοια του αµοιβαίου 
αποκλεισµού. Υλοποίηση αµοιβαίου αποκλεισµού: α) Σε επίπεδο λογισµικού. β) Σε 
επίπεδο υλικού. γ) Σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος. δ) Σε επίπεδο γλωσσών 
προγραµµατισµού. Κλασσικά προβλήµατα ταυτοχρονισµού. 

Ενότητα 5η: Αδιέξοδο και Παρατεταµένη Στέρηση 

Βασικές αρχές δηµιουργίας αδιέξοδου. Αντιµετώπιση του αδιέξοδου: α) Αγνόηση. β) 
Πρόληψη. γ) Αποφυγή. δ) Ανίχνευση και επανόρθωση. ε) Μία ολοκληρωµένη 
στρατηγική αντιµετώπισης του αδιέξοδου. Το πρόβληµα των συνδαιτυµόνων 
φιλοσόφων. Μηχανισµοί ταυτοχρονισµού στα Λ.Σ. Unix, Linux, Solaris και Windows. 

Ενότητα 6η: Χρονοδροµολόγηση 

Είδη χρονοδροµολόγησης. Αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης. Χρονοδροµολόγηση στο 
παραδοσιακό UNIX. 

Ενότητα 7η: Διαχείριση Μνήµης 

Βασικές αρχές διαχείρισης µνήµης. Διαµοίραση µνήµης. Σελιδοποίηση και κατάτµηση.  

Ενότητα 8η: Ιδεατή µνήµη 

Τεχνικές υλοποίησης ιδεατής µνήµης. Στρατηγικές διαχείρισης ιδεατής µνήµης. 
Διαχείριση µνήµης στο Unix, Solaris, Linux, Windows και Android. 

Ενότητα 9η: Διαχείριση Συσκευών Ε/Ε και Αποθήκευσης 

Συσκευές Ε/Ε. Οργάνωση των λειτουργιών Ε/Ε. Ο ρόλος του Λ.Σ. στη διαχείριση 
συσκευών Ε/Ε. Χρήση προσωρινής µνήµης στις λειτουργίες Ε/Ε. Διαχείριση δίσκου. 
Συστήµατα RAID. Μνήµη cache στο δίσκο. Ε/Ε στο Unix SVR4, LINUX και Windows. 
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Ενότητα 10η: Διαχείριση και Συστήµατα Αρχείων 

Εισαγωγικές έννοιες. Οργάνωση αρχείων και πρόσβαση σε αυτά. Δένδρα-Β. Κατάλογοι 
αρχείων. Διαµοίραση αρχείων. Οµαδοποίηση εγγραφών. Διαχείριση του χώρου του 
δίσκου. Διαχείριση αρχείων στο Unix, LINUX Windows και Android. 

Ενότητα 11η: Ασφάλεια και Προστασία 

Βασικές αρχές ασφάλειας σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Απειλές και επιθέσεις στα 
στοιχεία ενός συστήµατος. Εισβολείς. Κακόβουλο λογισµικό. Είδη απειλών. 
Πιστοποίηση. Έλεγχος πρόσβασης. Ανίχνευση αυθαίρετης εισόδου. Άµυνα από 
κακόβουλο λογισµικό. Αντιµετώπιση υπερχείλισης της προσωρινής µνήµης. Ασφάλεια 
στα Windows. 


