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DERS TANIMI 

İşletim sistemi tanımı, basit sistemler, çoklu-programlama, zaman paylaşımı, kişisel bilgisayar sistemleri, parallel sistemler, 

süreçlere giriş, süreç takvimlendirme, süreç işlemleri, işbirlikçi süreçler, işlemler/süreçler arası iletişim, işkesme, süreç  

eşzamanlama, kritik-bölüm problemi, atom komutları, semafor, eşzamanlama problemleri, işlemci çizelgeleme, eşzamanlama 

kriterleri ve yöntemleri, çoklu süreçler ve gerçek zamanlı çizelgeleme, algoritma değerlenirmesi, kilitlenme, kilitlenmelerin 

tanımlanması ve kotarılması, kilitlenmelerden kaçınma ve kilitlenmelerin önlenmesi, kilitlenmelerin onarımı, bellek yönetimi ve 

sanal bellek, adres uzayı, Getir-Götür İşlemi, bellek ayırma, sayfalama, bölütleme, dosya sistemi, dosya kavramları, erişim 

yöntemleri, dizin yapıları. 
 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

 

Vize                 %43 

Laboratuvar %7 

Final Sınavı %50 
 

DEVAMLILIK 

 

Dersler:  

 Yoklama her ders alınacaktır ancak notlandırılmaycaktır. 
Sınavlar:  

 Üniversite yönetmeliği esas alınarak, kaçırılan sadece bir sınav için telafi sınavı verilecektir. Eğer birden fazla sınav 

(vize, final) kaçırılmışsa NG alınacaktır. Çeşitli sebeplerden doğabilecek telafi sınavına girme hakkınızı kullanabilmeniz 

için sınav gününden 3 iş günü sonrasına kadar ders hocasına gerekçenizi açıklayan bir rapor teslim etmelisiniz. 
 Hem Vize hem de Final sınavına girmeyenler ve herhangi bir rapor göndermeyenler NG notunu alacaklardır. 

Laboratuvarlar:  

 Laboratuvar çalışmasına herhangi bir şekilde muafiyet verilmeyecektir. 
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İNTİHAL 

İntihal (vize sınavı, final sınavı, ve laboratuvar deneylerinde herhangi bir çeşit kopyayı da içerir) bir disiplin suçudur ve ona göre 

gerekli işlemeler yapılır. Ayrıca, ilgili sınav veya laboratuvar deneyinden sıfır verilecektir.  
 

ÖNEMLİ NOTLAR 

• Bu derste başarılı olabilmek için derslere ve laboratuvarlara düzenli katılım çok büyük önem taşımaktadır. Dersle ilgi 

materyaller dersin web sitesinde yayınlanacaktır. Web sitesindeki her şeyden sorumlusunuz. Web sitesi dönem boyunca 

güncelleneceğinden sık sık ziyaret etmelisiniz. 
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