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De ce Sisteme de 
Operare 2

Odată cu alinierea la noul sistem de
învăţământ universitar european, structura şi
conţinutul programei de cursuri au fost
îmbunătăţite. Cursul de Sisteme de Operare 2
este echivalentul cursului de Proiectarea
Sistemelor de Operare din vechea programă
de învăţământ. Cursul este parte a specializării
C3 – Sisteme de programe de bază.

Cursul de Sisteme de Operare 2 are ca scop
introducerea de concepte legate de
programarea la nivelul nucleului unui sistem
de operare. Deşi se referă la un domeniu
destul de restrâns, cursul şi laboratorul oferă
deprinderi şi skill-uri utile în multe domenii din
ştiinţa calculatoarelor (folosirea surselor,
înţelegerea documentaţiei, corelarea
noţiunilor etc.)

Atât noţiunile teoretice cât şi componentele
practice vor fi prezentate şi se vor realiza pe
sisteme de operare Windows NT şi Linux.
Subiectele acoperite sunt diverse şi vor da
posibilitatea explorării modului de
implementare pe cele două sisteme de
operare.
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Despre cursul de 
SO2

Cursul urmăreşte introducerea conceptelor
legate de proiectarea şi implementarea unui
sistem de operare şi prezentarea
mecanismelor folosite pe nucleul sistemelor
de operare Windows NT şi Linux.

Laboratorul aprofundează noţiunile prin
exerciţii practice, urmărind:

• acomodarea cu utilitarele folosite în
dezvoltarea de module de kernel;

• înţelegerea mediului de programare folosit
în dezvoltarea de drivere;

• deprinderea metodelor de consultare a
documentaţiei;

• deprinderea abilităţilor de investigare şi
folosire a codului sursă al nucleului;

• introducerea în mecanismele pentru
depanare la nivelul nucleului;

Studenţii care participă la curs şi laborator vor
dobândi competenţe legate de implementarea
de module de kernel şi drivere şi
diagnosticarea şi rezolvarea problemelor
asociate.

Prezentare Generală
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Număr feedback-uri: 24

Aspecte pozitive

• temele de casa

• materie bine prezentată

• suport din partea echipei

• lista de discuţii

• checker şi verificarea automată a temei

• nivel tehnic foarte bun al echipei

Aspecte negative

• se trece repede peste noţiuni la curs

• lipsă de timp la curs

• unele discuţii prea în detaliu

• curs monoton, vorbit încet

• alergatură în laborator

• unele laboratoare de tip copy-paste

• aceleaşi teme de mai mulţi ani

Analiza feedback-ului din 2009Aşteptări de la studenţi
1. Studentul îşi va tutui (respectuos)

asistentul şi profesorul (persoana a II-a,
singular). Asistentul și profesorul vor tutui
studenţii.

2. Prezenţa la curs nu este obligatorie. Ne
bazăm pe discernământul studenţilor de la
specializarea C3 să înţeleagă relevanţa
cursului de Sisteme de Operare 2

3. Este indicată și benefică participarea activă
a studenţilor la curs (întrebări, observaţii,
critici, răspunsuri la întrebări). Este, de
asemenea, încurajată exprimarea opiniilor
referitoare la laborator pe parcursul
semestrului, precum şi a opiniilor legate de
imaginea de ansamblu a materiei.

4. Studenţii ar trebui să parcurgă (citească,
nu să înveţe) suportul de curs indicat
înaintea fiecărui curs. Participarea la curs
este legată de pregătirea cursului.

5. Studenţii ar trebui să parcurgă suportul de
laborator de pe site înainte de fiecare
laborator. Recomandăm, de asemenea,
rezolvarea quiz-ului asociat fiecărui
laborator.

6. Temele de casă sunt destul de intense.
Recomandăm cu încrederea folosirea listei
de discuţii pentru întrebări, neclarităţi
legate de teme de casă.

7. Va exista un interval orar pentru consultaţii
legate de teme şi laboratoare. Nu ezitaţi să
folosiţi acel interval orar pentru rezolvarea
neclarităţilor.

8. Înţelegerea materiei este condiţionată de
parcurgerea bibliografiei de suport şi
corelarea noţiunilor prezentate la diversele
cursuri.
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Laboratorul

În cadrul laboratorului de Sisteme de Operare
2 studenţii vor avea ocazia să se acomodeze cu
mediul de programare la nivelul nucleului şi să
obţină cunoştinţe de programare a modulelor
de kernel.

Orele de laborator se vor desfăşura în sala EG
207. Aceasta este echipată cu 14 calculatoare,
fiecare având următoarea configuraţie:
procesor Pentium IV la frecvenţa de 3GHz,
1GB memorie RAM, hardisk cu capacitatea de
160GB şi monitor LCD cu diagonala de 17".

Sistemul de operare utilizat pentru laboratorul
de SO2 este Linux, distribuţia Debian stable
(Lenny). Configuraţia software în Linux este
protejată printr-un sistem de freeze dezvoltat
de echipa SO şi SO2.

Sistemul de freeze permite studenţilor să
efectueze orice tip de modificari asupra
configuratiei software (inclusiv configurări
greșite) și asigură refacerea configuraţiei
iniţiale în momentul repornirii sistemului.
Astfel, în laborator, fiecare student beneficiaza
de conditii identice și, în același timp,
sistemele sunt protejate de erori care le-ar
putea face neutilizabile.

Sala de Laborator
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• Citeşte de pe site suportul asociat
laboratorului respectiv.

• Testează exemplele de cod prezentate în
cadrul suportului de laborator.

• Consultă documentaţia (sursele nucleului,
resursele bibliografice, MSDN) acolo unde
sunt prezentate noi funcţii şi structuri.

• Citeşte laboratorul integral, pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra complexităţii,
indicaţiilor oferite, a punctajului şi a
timpului de rezolvare.

• Rezolvă quiz-ul de laborator.

• Fă-ţi autocritica luând în calcul punctajul
obţinut, timpul suplimentar de care ai avut
nevoie şi natura dificultăţilor întâmpinate.

• Parcurge exerciţiile de laborator şi observă
care sunt secţiunile importante din cadrul
laboratorului pe care le acoperă.

Ce înseamnă să vii pregătit pentru
laboratorul de SO2Despre temele de SO2

Temele de Sisteme de Operare 2 reprezintă
unul din principalele mecanisme de
aprofundare a conceptelor prezentate la curs
şi înţelegere a API-ului pus la dispoziţie de
nucleul sistemelor de operare Windows NT şi
Linux pentru dezvoltarea de module de kernel
şi drivere.

Există 5 teme. Toate temele pot fi rezolvate pe
Linux, iar 4 dintre ele pot fi rezolvate pe
Windows. Pentru a încuraja rezolvarea
temelor, pentru o temă căreia i-a expirat
perioada de întârzieri (12 zile) se poate obţine
nota 7 indiferent de data transmiterii.

Cele 5 teme împreună cu deadline-urile
acestora sunt:

• Tema 1 – Interceptarea de apeluri de sistem

• 28 martie 2010

• Tema 2 – Driver de serială

• 25 aprilie 2010

• Tema 3 – Software RAID

• 9 mai 2010

• Tema 4 – Driver de sistem de fişiere

• 23 mai 2010

• Tema 5 – Stateful firewall

• 06 iunie 2010

Temele acoperă o gamă diversă de noţiuni şi
componentele ale API-ului şi sunt strâns
corelate cu materia de laborator şi curs.

Temele se corectează automat la upload prin
intermediul unui sistem de testare şi a unor
teste publice. O temă poate fi uploadată de
oricâte ori. Se va considera ultimul punctaj al
acesteia.

Pentru întrebări, nelămuriri observaţii legate
de teme folosiţi lista de discuţie sau intervalul
orar pentru consultaţii.

Pentru rezolvarea temelor recomandăm
maşinile virtuale disponibile pe site. Aceste
maşini vor fi folosite pentru corectare.
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Resurse 
suplimentare

Lista de discuţii este principalul mecanism de
comunicare cu echipa de SO2 şi de rezolvare a
întrebărilor şi nelămuririlor legate de teme de
casă, laboratoare sau alte aspecte legate de
cursul de Sisteme de Operare 2 sau de
domeniul sistemelor de operare în general.

Pentru a putea posta sau recepţiona mesaje
de pe lista de discuţii trebuie să fiţi înregistraţi.

Puteţi accesa arhivele listei de discuţii din alţi
ani pentru a obţine informaţii utile pentru
rezolvarea problemelor pe care le întâmpinaţi.

Puteţi, de asemenea, folosi facilitatea de
căutare în cadrul mesajelor prezente pe lista
de discuţii.

Recomandăm căutarea unui mesaj pe listă
înainte de a posta, pentru evitarea double-
postingului. Încurajăm de asemenea
implicarea studenţilor în a răspunde mesajelor
postate de alţi studenţi.

Lista de discuţii
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Una din principalele forme de documentare şi
aprofundare a materiei este folosirea surselor
nucleului sistemelor de operare.

Puteţi consulta sursele nucleului Linux:

• direct, prin descărcarea şi inspectarea
acestora folosind un editor;

• prin folosirea LXR[1] (Linux Cross
Reference);

• prin folosirea instanţei de LXR[2] puse de
noi la dispoziţie (trebuie să fiţi
autentificaţi).

Puteţi consulta sursele nucleului Windows:

• prin consultarea instanţei de LXR[2] puse de
noi la dispoziţie (trebuie să fiţi
autentificaţi);

• direct, prin inspectarea WRK[3] (trebuie să
fiţi autentificaţi).

LXR permite navigarea facilă între diversele
fişiere în căutarea informaţiilor dorite despre o
anumită funcţie, structură de date sau
variabilă.

[1] http://lxr.linux.no/

[2] http://koala.cs.pub.ro/lxr

[3] http://elf.cs.pub.ro/so2/res/wrk.iso

Sursele nucleuluiCărţi
Cea mai mare parte a cursului şi a
laboratorului se bazează pe un set de cărţi
care formează bibliografia materiei. Aceste
cărţi acoperă pe de o parte noţiunile teoretice
legate de internele unui sistem de operare şi,
pe de altă parte, descrierea detaliilor de
implementare şi a interfeţei de dezvoltare de
drivere şi module de kernel.

Pentru noţiuni teoretice, suportul este
reprezentat de:

• Linux Kernel Development, 2nd Edition,
Robert Love

• Windows Internals, 4th Edition, Davin
Solomon & Mark Russinovich

• Understanding the Linux Kernel, 3rd
Edition, Daniel Bovet & Marco Cesati

Pentru aspectele practice, cărţile utile sunt:

• Linux Device Drivers, 3rd Edition,
Alessandro Rubini & Jonathan Corbet

• Essential Linux Device Drivers, Sreekrishnan
Venkateswaran

• Programming the Windows Driver Model,
Walter Oney

• The Windows 2000 Device Driver Book, 2nd
Edition, Art Baker & Jerry Lozano

http://lxr.linux.no/�
http://koala.cs.pub.ro/lxr�
http://elf.cs.pub.ro/so2/res/wrk.iso�
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LXR (LXR Cross Reference) este o aplicaţie
folosită pentru indexarea codului sursă al
diverselor proiecte (în general open source) şi
accesarea acestuia prin intermediul unei
interfeţe web. Iniţial folosit pentru sursele
nucleului Linux, multe proiecte oferă
posibilitatea parcurgerii surselor asociate prin
intermediul LXR.

Site-ul oficial LXR[1] oferă acces la un număr
mare de versiuni al nucelului Linux.

Site-ul de PSO[2] oferă acces la sursele
nucleului Linux folosit în maşinile virtuale
pentru laborator şi teme (versiunea 2.6.28) şi
la sursele nucleului Windows oferite prin
intermediul iniţiativei WRK. Pentru accesarea
acestora va trebui să fiţi autentificaţi.

LXR indexează sursele unei aplicaţii şi permite
identificarea fişierelor şi a liniilor unde sunt
definite sau utilizate funcţii, structuri de date
sau variabile prin intermediul hyperlink-urilor.

[1] http://lxr.linux.no/

[2] http://cs.pub.ro/~pso/lxr/source

LXRSite
Site-ul de SO2 (http://elf.cs.pub.ro/so2) oferă
acces sau link-uri către resursele folosite în
cadrul cursului:

• cursuri

• laboratoare

• enunţuri teme

• upload teme şi vizualizarea rezultatelor

• maşini virtuale pentru rezolvarea temelor şi
a exerciţiilor de laborator

• informaţii despre reguli şi notare

• facilitate de căutare în lista de discuţii

• link-uri către WRK sau documentaţie

• anunţuri ale echipei de SO2

Accesarea anumitor resurse şi upload-ul
temelor necesită autentificare. Autentificarea
se realizează cu numele de utilizator şi parola
de pe curs.cs.pub.ro.

10

http://lxr.linux.no/�
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Echipa SO2 2010

Octavian Purdilă
Email: tavi@cs.pub.ro

Titular curs Sisteme de Operare 2

mailto:tavi@cs.pub.ro�
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Andrei Faur
Email: andrei.faur@cti.pub.ro

Asistent asociat

Răzvan Deaconescu
Email: razvan.deaconescu@cs.pub.ro

Asistent

Octavian Voicu
Email: octavian.voicu@gmail.com

Asistent asociat

Andrei Voinescu
Email: voinescu.andrei@gmail.com

Asistent asociat
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Nume: Octavian PURDILĂ

Adresă de e-mail: tavi@cs.pub.ro

Educaţie:

• 2004 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, doctorat (domeniu: Sisteme de
operare: sisteme de fişiere, reţea şi securitate)

• 2002 - 2003: Universitatea Politehnica din Bucureşti, diplomă de studii aprofundate

• 1997 - 2002: Universitatea Politehnica din Bucureşti, diplomă de inginer

Experienţă profesională:

• 2006 - prezent: Ixia Communications, Senior Architect

• 2002 - prezent: Universitatea Politehnica din Bucureşti, curs de Sisteme de Operare şi
Proiectarea Sistemelor de Operare

• 2005 - 2006: Ixia Communications, Linux Team Lead

• 2003 - 2005: Cisco Networking Academy Center, Instructor CCNA

• 2002 - 2003: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Administrator de reţea

Activităţi de cercetare şi dezvoltare

• Iunie 2007 – noiembrie 2007: Hopkins Internetworking Research Group, intern

• 2006 – prezent: Laboratorul de cercetare Ixia, UPB, coordonator

• 2004 – 2006: coordonator proiecte de cercetare studenţeşti

• 2002: National University of Singapore, ALiCE Non-Java Applications Support

Lucrări publicate: 6 lucrări

Curriculum Vitae
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Nume: Răzvan DEACONESCU

Adresă de e-mail: razvan.deaconescu@cs.pub.ro

Educaţie:

• 2007 – Prezent: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și
Calculatoare, Doctorat (domeniul ‘Sisteme Peer-to-Peer’)

• 2006 – 2008: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master Calculatoare (SPBA)

• 2001 – 2006: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 1997 – 2001: Colegiul Naţional „I.C Brătianu”, Pitești

Proiecte şi experienţă profesională:

• Asistent universitar Universitatea Politehnica București (2006-prezent): cursuri din
domeniul sistemelor de operare și reţelelor de calculatoare

• Coordonator în cadrul proiectului “Economia bazată pe cunoaștere” - Brașov, 2007

• Co-autor suport de laborator Reţele Locale (2005-2008) și suport de laborator Utilizarea
Sistemelor de Operare (2007)

• Membru și coordonator ROSEdu

• Membru al proiectului P2P-Next – FP7 (2008)

• Coordonator stagii Orange (2008)

Domenii și activităţi de interes:

• Teaching & Trainning

• Sisteme de operare, reţele de calculatoare

• Dezvoltare, promovare și comunităţi free/open-source

• Sofware management & engineering

Curriculum Vitae
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Nume: Andrei FAUR

Adresă de e-mail: andrei.faur@cti.pub.ro

Educaţie:

• 2009 - Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master, secţia Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite

• 2006 – 2009: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2001 - 2005: Grupul Școlar Decebal, Drobeta Turnu Severin

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2009 - 2010 : asistent Utilizarea Sistemelor de Operare

• 2009 : Participant sesiune de comunicări, secţiunea Sisteme software și servicii de reţea

• 2008 - 2009 : Implementare RSTP în cadrul proiectului LiSA (Linux Switching Appliance)

• Certificări : TOEFL, GRE CS

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme de operare

• Reţelistică

• Sisteme distribuite

Curriculum Vitae
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Nume: Octavian VOICU

Adresă de e-mail: octavian.voicu@gmail.com

Educaţie:

• 2009 – prezent: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și
Calculatoare, Master, secţia Inteligenţa Artificială (AI)

• 2005 – 2009: Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Automatică și
Calculatoare, secţia Calculatoare (C3)

• 2001 – 2005: Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”, București

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2009 - prezent: Membru AIMAS Group; membru echipa de organizare AI-MAS Winter
Olympics

• 2009: Participare sesiune de comunicări, secţiunea Sisteme distribuite pe scara largă

• 2006, 2007, 2009: Participare ACM ICPC SouthEastern European Region

• 2007 - 2009: Dezvoltare platformă Mentorship și reţea socială profesională
MentorshipNET

• 2005 - 2009: Implicare în proiectele Asociaţiei ORICUM pentru Educaţie

• Certificări: GRE CS, TOEFL, Cambridge CAE

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Inteligenţă artificială

• Sisteme distribuite

• Linux

• Sisteme încorporate

• Robotică

Curriculum Vitae
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Nume: Andrei VOINESCU

Adresă de e-mail: andrei.voinescu@gmail.com

Educaţie:

• 2009 - Prezent: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Master, secţia Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite

• 2006 – 2009: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, secţia Calculatoare

• 2001 - 2005: Colegiul Naţional “Sf.Sava”, București

Proiecte şi experienţă profesională:

• 2010 : lucrare “Task Scheduling in Wireless Sensor Networks” la ICNS (International
Conference for Networking and Services) 2010

• 2009 - 2010 : asistent Sistem Incorporate

• 2009 : Suceava Hard & Soft 2009 - locul V

• 2009 : participare la IP Nearshoring 2009, Ostrava

• 2009 : asistent Proiectarea cu Microprocesoare, Proiectarea Algoritmilor

• 2008 - 2010 : membru al proiectului SENSEI - FP7 (Integrating the Physical with the
Digital World of the Network of the Future)

• 2008 : stagiu la firma Critical Software, Portugalia

• 2008 : Suceava Hard & Soft 2008 - locul IV

• 2008 : asistent Proiectarea Algoritmilor

• 2007 : participare în proiectul COOPER - FP6 (Collaborative Open Environment for
Project-Centered Learning)

• Certificări : Cambridge

Pasiuni relevante pentru cariera viitoare:

• Sisteme embedded, Linux

• Sisteme de operare, Linux

• Reţele de senzori wireless

Curriculum Vitae
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