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Conţinutul cursului: 

Noţiuni generale despre sisteme de operare 

Istoria evoluţiei sistemelor de calcul şi a sistemelor de operare 

Noţiunile şi conceptele fundamentale ale sistemelor de operare, clasificarea sistemelor de operare 

Sisteme de fişiere 

Partiţii ale discului 

Familia de sisteme de operare WINDOWS 

Distributivele sistemei de operare Linux 

Sisteme de operare mai puţin utilizate: Unix, MAC OS, Free BSD ş.a. 

Procese, planificarea proceselor, mecanisme de interacţiune dintre procese 

Gestionarea resurselor sistemului de calcul 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe:  

 să opereze cu aparatul epistemologic (terminologic) al disciplinei Sisteme de operare; 

 să interpreteze principiile de funcţionare ale sistemului de operare; 

 să identifice erorile în funcţionarea unui sistem de operare; 

 să stabilească avantajele şi necesitatea instalării sistemelor de operare; 

 să organizeze schimbarea sistemelor de operare; 

 să argumenteze schimbarea sistemelor de operare; 

 să optimizeze lucrul sistemelor de operare; 

 să coordoneze interacţiunea dintre diferite sisteme; 

 să selecteze sistemele de operare conform configuraţiei calculatorului. 
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