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Въведение. Особености на системното програмиране
Ядро на операционната система – същност и задачи. Режим на ядрото и потребителски режим. Гледна точка на
процес срещу гледна точка на ядро.
Единна директорна йерархия. Типове файлове. Директории, линкове и файлове
Системни извиквания
Особености на системните извиквания. Същност и стъпки при изпълнение на системните извиквания.
Библиотечни функции.
Управление на грешки от системни извиквания и библиотечни функции.
Универсален входно-изходен модел.
Файлов вход/изход.
Файлов указател. Файлови дупки.
Операции за контрол на файла. Извличане и модификация на статус флаговете на отворен файл.
Връзка между файлови дескриптори и отворени файлове. Дублиране на файлови дескриптори.
Действия върху файловите дескриптори при зареждане на нова програма в паметта на процес.Флаг close-on-exec.
Буфериране на файловия вход/изход.
Буфериране в потребителското адресно пространство и буфериране от ядрото на операционната система. Буферен
кеш.
Ефект от размера на буфера върху производителността на системните извиквания.
Контролиране на буферирането в ядрото на файловия вход/изход. Синхронизиран входно-изходен даннов
интегритет и синхронизиран входно-изходен файлов интегритет. Системни извиквания за контролиране на
буферирането от ядрото на файловия вход/изход.
Файлови системи.
Специални файлове за устройства. Драйвери на устройства. Идентификатори на устройства.
Дискови устройства и дялове.
Видове файлови системи.
Структура на файловата система.
Същност и структура на i-node. Организация на данновите блокове.
Виртуална файлова система.
Журнални файлови системи.
Монтиране и размонтиране на файлови системи. Единна директорна йерархия и точки на монтиране.
Директории и линкове.
Вътрешна организация.
Интерпретиране на символните линкове от системните извиквания.
Процеси и програми.
Информация поддържана от ядрото за изпълняващите се процеси в системата.
Памет на процес. Application Binary Interface.
Списък с променливи на средата.
Системни извиквания за създаване на процеси.
Реализация на цикъла на изпълнение на команди от командния интерпретатор.
Особености при споделяне на системна информация между процес родител и процес наследник.
Завършване на процес. Осиротели процеси наследници и процеси зомбита.
Проектиране на функции за обработка на сигнали.
Зареждане на нова програма в паметта на процес.
Exec функции. Особености.
Променлива на средата PATH.
Предаване на променливи на средата при зареждане на нова програма.
Сигнали и exec.
Други извиквания за създаване на процес.
Сигнали.
Същност и особености на сигналите.
Типове събития предизвикващи генериране на сигнал.
Подразбиращи се действия на процеса при възникване на сигнал.
Задаване на диспозиция за сигнал. Системни извиквания за промяна на диспозицията на сигнал.
Извиквания за изпращане на сигнал към процес.
Извеждане на описания на сигнали.
Множества от сигнали.
Сигнална маска.
Блокиране на процес до получаване на сигнал.
Програмни канали.
Вътрешна реализация на програмните канали.
Атомарност на операциите с програмните канали.
Капацитет на програмните канали.
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Създаване и използване на неименовани канали.
Комуникация между процеси с неименовани канали. Затваряне на ненужните файлови дескриптори.
Именовани канали.
Сравнение на именовани с неименовани канали.
Създаване на именовани канали.
Семантика на отварянето на именован канал. Неблокиращо отваряне на именован канал.
Неблокиращи операции за вход/изход. Семантика на операциите за вход/изход от/към неименован канал.
Междупроцесна комуникация с механизмите на System V IPC.
Механизми за междупроцесна комуникация. Обзор на програмния интерфейс.
Създаване, отваряне и премахване на System V IPC обект.
IPC ключове – същност и генериране.
Асоциирани даннови структури и права на обекта.
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