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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1. Опис дисципліни „Операційні системи” 

Дисципліна – 
Операційні системи 

Галузь знань, спеціальність, 
СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань 
12 «Інформаційні технології»  

Статус дисципліни – нормативна 
Мова навчання - українська 

Кількість залікових 
модулів – 4  

Рік підготовки – 2 
Семестр – 4  

Кількість змістових 
модулів –2  

Лекції –28 год.  
Лабораторні  заняття – 28 год. 
 

Загальна кількість  годин 
– 150  

Спеціальність 
124 «Системний аналіз» 

СРС – 91 год, в т. ч. тренінг – 4 год. 
Індивідуальна робота - 3 год.  

Тижневих годин:11 год., 
з них аудиторних –4 год.

Ступінь вищої освіти – бакалавр Вид підсумкового контролю – 
екзамен  

 
2. Мета й завдання вивчення дисципліни „Операційні системи” 

2.1. Мета завдання дисципліни 
Метою дисципліни “Операційні системи” є вивчення теоретичних основ, методології та 

принципів побудови сучасних операційних систем, методів реалізації багатозадачності, механізмів 
синхронізації потоків. А також оволодіння знаннями про функціонування файлових систем, 
механізми роботи розподілених операційних систем, принципи роботи віртуальної пам’яті, 
механізми захисту операційних систем та методи розмежування доступу. 

2.2 Завдання вивчення дисципліни полягає у 
- - вивчити сучасний стан та тенденції розвиту архітектури ЕОМ, обчислювальних систем, 

комплексів і мереж. 
- вивчити архітектуру і можливості мікропроцесорних засобів. 
- вивчити  проблеми та напрямки розвитку системних програмних засобів. 
- вивчити основні принципи організації і функціонування окремих пристроїв та ЕОМ в 

цілому, а також систем, комплексів і мереж ЕОМ. 
- вивчити  архітектуру, характеристики, можливості та області застосування найбільш 

поширених операційних систем. 
- вивчити  технологію, методи і засоби розробки захищеного програмного забезпечення. 
-  вивчити принципи створення сучасних операційних систем і системного програмного 

забезпечення. 
 
2.3.Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивченя 

дисципліни 
Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 
Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та 
відмов різних класів та походження. 

Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі 
чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою 
інформаційної та/або кібербезпеки. 



Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями 
для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані 
комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації  

 
2.4 Передумови для вивчення дисципліни. 
Теоретичною базою вивчення дисципліни " Операційні системи " є попередні навчальні 

дисципліни: "Вища математика", "Спеціальні розділи математики", "Теорія ймовірності і 
математична статистика", "Основи системної інженерії", "Програмування" та ін. 

2.5. Результати навчання 
Використовувати сучасне програмно апаратне забезпечення інформаційно комунікаційних 

технологій. 
Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних 

інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно телекомунікаційних 
(автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених 
процедур захисту. 

Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування 
інформаційно телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно 
встановленої політики безпеки. 

Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації, а 
також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних 
та інформаційно телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики 
інформаційної і\або кібербезпеки. 

Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на 
основі автоматизованих процедур. 

Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно 
телекомунікаційних системах. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати 
навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та 
технологій обۥєктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати 
інтернет-ресурси. 

 
3. Програма навчальної дисципліни „Операційні системи” 
Змістовний модуль 1. Основні поняття теорії операційних систем. Теоретичні і практичні 

підходи до розробки. 
Тема 1. Вступ. Історія розвитку ОС. Що таке операційна система. Структура 

обчислювальної системи. Коротка історія еволюції обчислювальних систем. 
Література: 1, 2 
Тема 2. Багатозадачні ОС. Метод розподілення часу. Основні поняття концепції ОС. 

Архітектурні особливості ОС. Класифікація ОС. 
Література: 2, 3, 4. 
Тема 3. Типи операційних систем. Монолітне ядро. Багаторівневі системи. Мікроядерна 

архітектра. Змішані системи. Класифікаці ОС. 
Література: 4, 5. 
Тема 4. Процеси. Поняття процесу. Стани процесу. Операції над процесами. 
Література: 5, 6. 
Тема 5. Потоки, симетрична мультипроцесорна обробка і мікроядра. Поняття потоку. 

Модель потоку. Переваги використання потоків. Реалізація потоків в просторі користувача, ядра і 
змішане. 

Література:7, 8. 
Тема 6. Планування процесів. Рівні планування. Критерії планування і вимоги до 

алгоритмів. Параметри планування. Витісняюче і невитісняюче планування. Алгоритми 
планування. 

Література: 9, 10, 11 
Тема 7. Кооперація процесів і основні аспекти її логічної організації. Взаємодіючі 

процеси. Категорії засобів обміну інформацією. Логічна організація. Механізму передавання 
інформації.  



Література: 12, 13, 14 
Змістовний модуль 2. Особливості високорівневої організації операційних систем. 

Тема 8. Організація пам'яті комп’ютера. Схеми керування пам'яттю. Фізична 
організація пам’яті комп’ютера. Логічна пам’ять. Зв’язування адрес. Функції системи керування 
пам’яттю. 

Література: 15, 16. 
Тема 9. Віртуальна пам’ять та  алгоритми синхронізації. Поняття віртуальної пам’яті. 

Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам’яті. Interleaving, race condition і взаємовиключення. 
Критична секція. Програмні алгоритми організації взаємодії процесів. 

Література: 17, 18. 
Тема 10. Апаратно-незалежний рівень керування віртуальною пам’яттю. Виключні 

ситуації при роботі з пам’яттю. Стратегії керування сторінковою пам’яттю. Алгоритми заміщення 
сторінок. 

Література: 7. 9. 
Тема 11.Реалізація файлової системи. Відомості про файли. Організація файлів і доступ до 

них. Операції над файлами. Директорії їх реалізація. Логічна структура файлового архіву. Загальна 
структура файлової системи. Керування зовнішньою пам’яттю. Монтування файлових систем. 

Література: 10. 11 
Тема 12.Система керування вводом/виводом. Фізичні принципи організації вводу/виводу. 

Структура системи вводу/виводу. Алгоритми планування запитів до жорсткого диску. 
Література: 12, 13 
Тема 13.Мережі і мережеві операційні системи. Мережеві і розподілені операційні 

системи. Взаємодія віддалених процесів. Поняття протоколу. Проблеми адресації в мережі. 
Література14, 15 
Тема 14.Основні поняття інформаційної безпеки. Загрози безпеки. Формалізація підходу 

до забезпечення інформаційної безпеки. Криптографія як одно з базових технологій безпеки ОС. 
Література: 16, 17 
Тема 15.Захисні механізми операційних систем. Ідентифікація і аутентифікація. 

Авторизація. Розмежування доступу до об’єктів ОС. Виявлення вторгнень. Аудит системи захисту. 
Література: 18, 19. 
4. Структура залікового кредиту дисципліни „Операційні системи” 

Кількість годин 

 
Лекції 

Лабор. 
заняття 

Самостій-
на робота 

Індиві- 
дуальна 
робота 

Контрольні 
заходи 

Змістовий модуль 1. Основні поняття теорії систем. Теоретичні і практичні підходи до моделювання 
Тема 1. Вступ. Історія розвитку ОС. 1 2 5  Поточне 

опитування 

Тема2. Багатозадачні ОС. Метод 
розподілення часу. 

1 2 5 1 Поточне 
опитування 

Тема 3. Типи операційних систем.. 2 2 8  Поточне 
опитування 

Тема 4. Процеси. 2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема5. Потоки, симетрична 
мультипроцесорна обробка і мікроядра. 

2 2 7  Поточне 
опитування 

Тема 6. Планування процесів. 2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема 7. Кооперація процесів і основні 
аспекти її логічної організації. 

2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема 8. Організація пам'яті комп’ютера. 
Схеми керування пам'яттю. 

2 2 6 1 Модуль 1 

Змістовий модуль 2. Імітаційне моделювання та методи побудови й аналізу якості моделей 
Тема 9. Віртуальна пам’ять та  алгоритми 
синхронізації. 

2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема 10. Апаратно-незалежний рівень 
керування віртуальною пам’яттю. 

2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема 11. Реалізація файлової системи 2 2 6  Поточне 
опитування 



Тема 12. Система керування 
вводом/виводом. 

2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема13. Мережі і мережеві операційні 
системи. 

2 2 6  Поточне 
опитування 

Тема 14. Основні поняття інформаційної 
безпеки. 

2 1 7 1 Модуль 2 

Тема 15. Захисні механізми операційних 
систем 

2 1 8  Модуль 3 

Тренінг   4   
Разом 28 28 91 3 Екзамен 

 
5. Тематика лабораторних занять. 

Лабораторне заняття№1 
Тема: Операційна система Microsoft WINDOWS основні властивості та налаштування середовища, 
командний рядок файлові операції, архівація даних 
Мета: Практичне знайомство з операційною системою Microsoft WINDOWS. Засвоєння основних 
операцій в графічному середовищі WINDOWS та операцій командного рядка. 
Питання для обговорення:  
Файлові системи і диски. Керування файлами. Керування користувачами і групами. Встановлення 
лімітів і квот. Резервне зберігання даних. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№2 
Тема: Створення облікових записів користувачів 
Мета: У процесі виконання практичної роботи студенти повинні дослідити процеси створення 
облікових записів користувачів. 
Питання для обговорення:  
Типи облікових записів користувачів. Характеристики локальних облікових записів. Ресурси. 
Привілейований режим та режим користувача.  
Література: 1-19 

 
Лабораторне заняття№ 3. 

Тема: Збільшення продуктивності операційних систем 
Мета: Дослідити способи збільшення продуктивності Windows  та налагодження інтерфейсу 
користувача  
Питання для обговорення:  
Шляхи збільшення продуктивності ПК.  
Визначення поняття інтерфейсу користувача.  
Суть прецизійного налагодження інтерфейсу.  
Призначення мінімізації розміру дискової пам'яті.  
Призначення швидкого переключення користувачів.  
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 4. 
Тема: Процес інсталяції віртуального комп’ ютера. 
Мета: Дослідити процес інсталяції віртуального комп’ ютера. 
Питання для обговорення:  
Визначення віртуальної машини (ВМ). Призначення програми MS VPC. Визначення інсталяції. 
Апаратні параметри, які встановлюються при інсталяції ВМ.  
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 5. 
Тема: Встановлення операційної системи WINDOWS XP на віртуальній машині 
Мета: Дослідити процес встановлення операційної системи Windows XP на віртуальній машині.  
 Питання для обговорення:  
Особливості встановлення ОС на ВМ. Послідовність кроків встановлення ОС на ВМ. Встановлення 
ОС на ВМ з віртуального приводу.  
Література: 1-19 



Лабораторне заняття№ 6. 
Тема: Керування ресурсами віртуального комп’ютера 
Мета: Дослідити процеси керування ресурсами віртуального комп’ ютера. 
Питання для обговорення: 
Визначення ресурсів ВМ. Порядок зміни конфігурації. Дисплей. Повноекранний та віконний 
режими. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 7. 
Тема: Команди, файли, оператори та копіюванн» 
Мета: Навчитись створювати дерево папок за допомогою текстового файлу з розширення cmd, 
використовуючи команду mkdir. 
Питання для обговорення: 
Наведіть визначення командної оболонки.  Яким чином створюються вкладені командні оболонки.  
Яка максимальна глибина вкладених командних оболонок.  Наведіть перелік системних і локальних 
змінних середовища для Windows XP. . За допомогою яких змінних існує можливість опреділити 
поведінку середовища. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 8. 
Тема: Передача параметрів у командні файл. 
Мета: навчитись передавати параметри у cmd-файл, встановлювати атрибути файлів.  
Питання для обговорення: 
1Які бувають типи облікових записів користувачів. 
На якому ПК локальні облікові записи дозволяють вхід в систему та доступ до ресурсів. 
Можливо чи ні змінити тип облікового запису користувача. 
Як налагодити облікові записи користувачів для безпечної роботи.  
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 9. 
Тема: «Cipher-шифрування даних через командну строку. Видаленнядублікатів» Секретний 
спосіб приховування даних. 
Мета:Використовуючи команду Cipher.exe перезаписати видалені дані в Windows. Приховати 
файли.  
Питання для обговорення: 
Параметри шифрування. Команди шифрування. Алгоритми шифрування Яка кількість символів при 
створенні пароля ОЗК. Які вимоги до регістри при створенні імені і паролю ОЗК. 
Яке призначення паспорту .NET. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 10. 
Тема: “Файлові команди операційної системи Linux”. 
Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити файлові команди операційної системи 
Linux. 
 Питання для обговорення: 
1. Особливості операційної системи Linux. Принципи операційної системи Linux. Будова файлових 
команд операційної системи Linux. Принцип роботи командного рядка операційної системи Linux. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 11. 
Тема: Організація ресурсів інтерфейсу користувача для Windows-додатків  
Мета: Вивчення особливостей організації ресурсів інтерфейсу користувача для Windows-додатків. 
Питання для обговорення: 
1 Що являють собою ресурси Windows-додатків. 
2. Яким чином можна створити ресурси Windows-додатків. 
3. Опишіть процес організації меню у Windows-додатках. 
4. Як організувати перемальовування зображення вікна Windows-додатка. 
5. Що являють собою вікна діалогу. 
6. Опишіть особливості побудови та функціонування діалогової процедури. 
7. Як активувати діалогове вікно. 



Література: 1-19 
Лабораторне заняття№ 12. 

Тема: Використання АРІ-функцій для роботи із процесами та потоками у Windows  
Мета: Вивчення особливостей використання АРІ-функцій для роботи із процесами та потоками у 
Windows. 
Питання для обговорення: 
1. Що собою являють процеси та потоки? 
2. Що собою являє блок управління процесом та що входить до його складу. 
3. Що собою являє блок управління потоком та що входить до його складу. 
4. Опишіть особливості реалізації процесів у операційній системі Windows. 
5. Опишіть особливості реалізації потоків у операційній системі Windows. 
6. Що собою являють волокна (легковагові потоки) і яке їх призначення. 
7. Опишіть основні АРІ-функції керування процесами та потоками у Windows. 
8. Опишіть стани потоків в ОС Windows. 
9. Що відбувається під час переходу від виконання одного потоку до іншого. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 13. 
Тема: Дослідження особливостей планування потоків у операційній системі Windows  
Мета: Отримати навики планування потоків у операційній системі Windows  
Питання для обговорення: 
1. Що собою являє процес планування потоків у операційних системах? 
2. Чим викликається запуск процедури планування? 
3. Які алгоритми планування ви знаєте? Опишіть їх. 
4. Що таке реєнтерабельність програмного коду ядра операційної системи? 
5. Які класи пріоритетів процесів та відносні пріоритети потоків ви знаєте? 
6. У яких випадках виконується динамічне підвищення пріоритету та як його виключити? 
7. Які критерії вибору величини кванта часу? 
8. Опишіть особливості планування в умовах багатопроцесорності. 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 14. 
Тема: Організації обміну інформацією між процесами в операційній системі Windows  
Мета: Вивчення основних принципів та правил обміну інформацією між процесами в операційній 
системі Windows.  
Питання для обговорення: 
1. Які основні способи обміну інформацією між процесами ви знаєте? 
2. Що собою являє розподілений ресурс? 
3. Опишіть взаємодію клієнтів та сервера на прикладі роботи програм 5.1 та 5.2. 
4. Опишіть особливості організації каналів зв’язку в операційних системах. 
5. В чому різниця між анонімними та іменованими каналами? 
Література: 1-19 

Лабораторне заняття№ 15. 
Тема: Дослідження алгоритмів та механізмів синхронізації процесів у операційній системі Windows. 
Моделювання паралельних систем та усунення тупикових ситуацій 
Мета: Вивчення основних принципів та алгоритмів та механізмів синхронізації процесів у 
операційній системі Windows.  
Питання для обговорення: 
1. Опишіть проблему взаємовиключення. 
2. Які алгоритми синхронізації ви знаєте? 
3. Які методи синхронізації ви знаєте? 
4. Що таке тупикові ситуації (ситуації безвиході) та які умови їх виникнення? 
6. Опишіть особливості синхронізації в ядрі ОС Windows. 
Література: 1-19 
 

6. Комплексне практичне індивідуальне  завдання. 
Варіанти КІЗ з дисципліни „Операційні системи” 



Індивідуальна робота студента передбачає виконання комплексного практичного індивідуального 
завдання, яке виконується кожним студентом одноосібно. Студенти повинні вибрати одну з 
областей, напр. (I) Системи планування процесів; (II) механізми синхронізації; (III) Керування 
пам’яттю; (IV) принципи організації віртуальної памяті (V) принципи планування в операційній 
системі Windows; (VI) принципи планування в операційній системі Linux; (VII)  принципи роботи з 
мережею (VIIІ), (ІХ) Особливості виникнення тупиків та методи вирішення даних ситуацій,    або 
інший напрямок зацікавлень студента, обговорити та затвердити у викладача конкретне завдання у 
вибраній області. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання повинно містити: 
1. теоретичний опис обраної області; 
2. опис поставленого завдання; 
3. шляхи розв’язання поставленого завдання; 
4. представлення результатів. 

 
7. Самостійна робота 

№ 
п/п 

Тематика 
К-сть 
годин 

1 Історія створення та еволюції операційних систем 9 
2 Архітектури операційних систем 9 
3 Операційні системи з мікроядерною архітектурою. 9 
4 Операційні системи з монолітною архітектурою ядра. 9 
5 Методи реалізації багатозадачності. 9 
6 Методи керування пам’яттю. 9 
7 Віртуальна пам’ять. 9 
8 Розподілені операційні системи. 9 
9 Процеси і потоки. 9 
10 Механізми синхронізації. 10 
11 Тренінг 4 
Разом: 91 

8. Тренінг з дисципліни. 
Порядок проведення тренінгу: 

Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгу. 
Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів. 
Практична частина реалізується шляхом виконання завдань з певних проблемних питань 

теми тренінгу. 
Підведення підсумків. Обговорення результатів виконаних завдань. Обмін думками з питань, 

що виносились на тренінг. 
Рекомендується проведення тренінгу за наступною темою:  

Розподілені операційні системи.. 
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

У процесі вивчення дисципліни „Операційні системи” використовуються наступні засоби 
оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- поточне опитування; 
- залікове модульне тестування та опитування; 
- оцінювання результатів КПІЗ; 
- завдання на лабораторному обладнанні, тощо; 
- ректорська контрольна робота; 
- екзамен; 
- інші види індивідуальних та групових завдань. 
 
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни „Операційні системи” визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий модуль 2 
(ректорська контрольна 

Заліковий модуль 3 
(підсумкова оцінка за 

 Заліковий модуль 
4 



роботат) КІЗ враховуючи 
поточне опитування) 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 
Тиждень 8 Тиждень 15 Тиждень 17  

 
Шкала оцінювання 

 За 
шкалою ТНЕУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно A (відмінно) 
85–89 B (дуже добре) 
75–84 

добре 
C (добре) 

65–74 D (задовільно) 
60–64 

задовільно 
E (достатньо) 

35–59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1–34 

незадовільно 
F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна. 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-15 
2. Інструкції до виконання практичних робіт (електронний варіант) 1-15 
3 Обладнання: Intel Pentium G4400 – 10 шт 1-15 

4 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Nod32, FoxitReader, 
AdobeReader,  WinRAR, WinZip, MathCAD, MatLab, Total Commander, С#, С++, 
MASM32, Java Server Pages, Servlets, IBM Rational, GPSS World, Visual Web 
Developer 2008 Express, SWI Prolog, Spider Project, Primavera Project Planner, SQL 
Server 2008 Enterprise, Visio Professional 2007Visual Studio Team System 2008, 
Microsoft Robotics Developer 

1-15 
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– 2016- 496с. 

6. Столлингс Вильям Операционные системы. Внутренняя структура и принципы 
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7. Батаев, А.В. Операционные системы и среды: Учебник / А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин, С.В. 
Синицын и др. - М.: Academia, 2018. - 271 c. 

8. . Дейтел, Х., М. Операционные системы. Основы и принципы. Т. 1 / Х. М. Дейтел, Д.Р. 
Чофнес. - М.: Бином, 2016. - 1024 c. 

9.  Дроздов, С.Н. Операционные системы: учебное пособие / С.Н. Дроздов. - РнД: Феникс, 
2016. - 361 c. 
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Матросов. - М.: Academia, 2017. - 1040 c. 

13.  Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум (для бакалавров) / С.В. Назаров, Л.П. 
Гудыно, А.А. Кириченко. - М.: КноРус, 2017. - 480 c. 

14.  Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. - М.: Форум, 2015. - 256 c. 

15.  Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. - М.: Форум, 2018. - 256 c. 

16.  Рудаков, А.В. Операционные системы и среды: Учебник / А.В. Рудаков. - М.: Инфра-М, 
2016. - 480 c. 

17.  Синицын, С.В. Операционные системы / С.В. Синицын. - М.: Academia, 2016. - 416 c. 
18.  Спиридонов, Э.С. Операционные системы / Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков, М.Д. Рукин и 

др. - М.: КД Либроком, 2017. - 350 c. 
19.  Спиридонов, Э.С. Операционные системы / Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков, М.Д. Рукин. - 

М.: КД Либроком, 2015. - 350 c. 
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