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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

2. Код на курса: 41.1.1.1.02 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Иванова, проф. д-р Красимир Марков, гл. ас. д-р 

Екатерина Оцетова-Дудин 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е студентите да се запознаят с теоретичните и практическите аспекти на 

организацията, структурата и управлението на операционните системи (ОС). В курса се 

разглеждат въпроси, свързани с идеологията и дизайна на ОС, като: процеси, управление на 

процесора и оперативната памет, файлови системи, сигурност и защита на ОС.  

Предмет на дисциплината са операционните системи и базовото програмно осигуряване 

на съвременните компютри. В практически аспект, курсът включва основните елементи и 

конкретните реализации на операционните системи в съвременните компютърни системи.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за видовете операционни системи, тяхното инсталиране, конфигуриране 

и управление.  

Практически умения за работа с файловите системи в Windows, DOS и Unix базираните 

ОС, основните елементи и конкретните реализации в различните операционните системи. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- да обясняват понятия, свързани със съвременните компютърни системи; 

- да инсталират и конфигурират дистрибуция СentOS07; 

- да познават файловата структура на различните видове операционни системи; 

- да познават и използват команден интерпретатор bash и command prompt; 

- да работят с графичните среди на ОС Windows и СentOS07 . 

 10. Начин на преподаване: 

Обучението по дисциплината „Операционни системи” сe извършва през първи семестър, 

съгласно действащия учебен план чрез лекции, групирани по два учебни часа седмично в 

продължение на 15 седмици и практически упражнения, групирани по два учебни часа 

седмично в продължение на 15 седмици. 

Лекциите се провеждат чрез запознаване на студентите последователно с предвидения в 

учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с графичен материал, с нагледни примери 

и задачи, който се представя чрез презентации с мултимедиен проектор. 

Практическите упражнения се провеждат в лабораториите на катедрата, оборудвани със 

съвременни компютри, като всеки студент работи самостоятелно. 

Преди всяко практическо занятие студентите са информирани за необходимостта от 

предварителна подготовка по съответната тема. 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат познания по Инженерна математика 1, Основи на 

информационните технологии и др. 

Курсове, ползващи дисциплината са: Основи на програмирането, Мрежи и протоколи 1, 

ОС Linux и др. включени в учебния план на специалността. 



 

12. Съдържание на курса:  

Учебното съдържание е структурирано в следните раздели:  

Въведение ОС. Класификация. Основни функции на ОС. Еволюция на ОС. Йерархичен 

подход при изграждане на структурата. Структура на ОС. Ядро на операционната система. 

Потребителски интерфейс. Процеси в КС. Видове процеси. Блок за управление на процеса. 

Нишки и паралелност. Многоядрено програмиране. Модели с многопоточна обработка. 

Конкурентни процеси. Междупроцесорни взаимодействия. Основни принципи на 

координация между процесите. Взаимно изключване. Семафори. Монитори. Комуникация 

между процесите. Управление на процесора. Планиране на високо ниво в пакетните системи 

и в системите с време-деление. Планиране на ниско ниво. Стратегии за диспечиране. 

Управление на паметта. Методи за управление на физическата памет. Стратегии на 

управление на реалната памет. Виртуална памет. Същност и организация. на виртуалната 

памет. Управляващи структури. Управление на файлови системи. Основни понятия. 

Структура на файловата система. Справочници. Организация. Управление на вторичната 

памет. Управление на достъпа до файлове. Защита и безопасност на ОС. Принципи за 

изграждане на безопасни системи. Методи за преодоляване защитата на ОС. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Отчита се работата на студента през семестъра, чрез 

текущ контрол по време на лекциите и практическите занятия. Текущият контрол се отразява 

на базата на точкова система като максималния брой точки, които студентите могат да 

получат е 60. Те се получават за следните дейности: решаване и предаване на задачи за 

самостоятелна работа – до 15 точки; активно участие в упражненията, защита на протоколи – 

до 15 точки; успешно решаване на писмен Тест № 1 – до 15 точки;  успешно решаване на 

писмен Тест № 2 – до 15 точки. Тестовете по дисциплината се състоят от двадесет затворени 

въпроса всеки, като въпросите имат 4 възможни отговора, от които само един е верен.  

Формирането на крайната оценката е на базата на получените през семестъра точки, като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е представено в 

Таблица 1. На обявената дата за изпит за дооформяне на крайната оценка студентите 

развиват писмено един или два въпроса от конспекта по дисциплината. 

Таблица 1. 

 Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 10 Слаб 2 (F) 

11 – 20 Слаб 2 (FX) 

21 – 26 Среден 3.00 (E) 

27 – 31 Среден 3.00 (D) 

32 – 40 Добър 4.00 (C) 

41 – 48 Мн. добър 5.00 (B) 

Над 49 точки Отличен 6.00 (A) 

15. Език на преподаване: български  


