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III. Obiectivele disciplinei
In prima parte se urmăreşte însuşirea de către studenţi a mecanismelor evoluate de comunicare între procese Unix si Windows. Se pun bazele programarii concurente la nivelul firelor de execuţie. SE pun bazele comunicarii prin socket intre sisteme, cu aplicatii la Unix şi Windows. Partea a doua tratează aspecte teoretice şi practice privind sistemele de operare distribuite. Sunt descrise tehnologiile middleware pentru RPC, memorie partajatǎ distribuitǎ, sisteme de fişiere distribuite, obiecte partajate, interfeţe grafice: X-Window, middleware peste web.

IV. Conţinutul disciplinei
Cursul va acoperi următoarele teme mari: 
	Completari la teoria generala a SO 
	Multiprocesare şi concurenţă sub Unix; Inter process communications (IPC)

Fire de executie (threaduri).
	Comunicaţii socket 
	Sisteme de operare distribuite – teoria generalǎ; introducere in middleware
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Curs

Săpt. 1-2
1. Completări la teoria generală
·	Intrări / ieşiri la nivel fizic: zone tampon, canal I/O, lucrul fizic cu discul.
·	Sistemul de gestiune a fişierelor: acces, organizare, sisteme de directori.
·	Maşini virtuale: vmware, cygwin, zone Solaris, user mode Linux.

Săpt. 3-6
2. Multiprocesare şi concurenţă sub Unix
·	Conceptul de semnal şi utilizarea semnalelor.
·	Mecanismul IPC (Inter Process Communications).
·	IPC memorie partajată.
·	IPC cozi de mesaje.
·	IPC semafoare.
·	Threaduri
·	principalele caracteristici; elemente de sincronizare
·	standardul POSIX
·	threaduri Solaris.

Săpt. 7-8
3. Sistemele de operare Windows XP şi Vista
	Arhitectura sistemului.
	Sistemul de fişiere.
	IPC sub Windows.
	Threaduri Windows.


Săpt. 9-10
4. Comunicaţii prin socket
·	Conceptul de socket: definire, adrese socket, caracteristici.
·	Scenarii de comunicare prin socket stream.
·	Descrierea principalelor funcţii utile în programarea comunicării prin socket stream.
·	Exemple de comunicare între Unix şi Windows.

Săpt. 11-13
5. Sisteme de operare distribuite
·	Sistem distribuit, algoritm distribuit, sistem de operare distribuit: elemente caracteristice.
·	Servicii distribuite oferite de SO clasice: SSH, FTP, NFS.
·	Platforme middleware: RPC, CORBA, RMI, memorie partajată distribuită, sisteme de fişiere distribuite, comunicaţii prin mesaje

Săpt. 14
·	X-Window
·	Pachetul de interfeţe grafice X-window.
·	Protocolul X; arhitectura X şi modul de funcţionare.
·	Bazele programării X-window. 

Laborator
Recapitulare Shell.
Recapitulare procese Unix.
Python (1).
Python (2).
Semnale Unix.
Cozi de mesaje Unix + Windows.
	Memorie partajată + semafoare Unix + Windows.
	Threaduri POSIX; sincronizarea threadurilor.

Threaduri Windows.
	Comunicare client – server prin socket.

Servere concurente.
	Apelul procedurilor la distanta (high level RPC Unix)
	Incheierea activităţii de laborator.
	Examen practic.



VII. Metode didactice folosite
Metodele de bază utilizate în cazul predării cursului şi a laboratorului sunt: expuneri, conversaţii, studiu individual, teme, proiecte aplicative. Disciplina are alocate ore de curs şi ore de laborator. La curs se folosesc materiale bibliografice specifice: cărţi, articole, referinţe de pe Internet. La laborator se urmăreşte dezvoltarea practică a unor proiecte şi rezolvarea unor probleme, fie de programare fie de administrare, folosind calculatorul şi pachete software

VIII. Evaluare
Examen scris şi practic la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
-	nota de la lucrarea scrisă 40%;
-	nota la lucrarea practică 40%;
-	nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentaţii etc. 20%

Cerintele cursului sunt postate la:
http://www.cs.ubbcluj.ro/~florin/SO
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