TRU'ONG DJ HQC MO THANH PHO HO CHI MINH
KHOA CNTT
BE CIJ'NG MON HQC
I.

Thông tin tong quát

1.

Ten mon h9c ting Vit: H1 DIEU HANH

2.

Ten mon h9c ting Anh:
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Thuc khi kin thirc/k5 näng

/
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Giáo di,ic dti ewing

Kin thirc chuyên ngành

Kin thtrc cci sâ

Kin thüc b trçi

Kin thxc ngành

D án/KhOa 1un t& nghip

StInchi
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L thuyt

Thirc hành

Tir hpc
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5.

Phu trách mon h9c

a)

Khoa: Cong Ngh Thông Tin

b)

Giãng viên:

TS. BUi Thanh Hiu

c)

Dia chi email lien h:

bt.hieu@ou.edu.vn

d)

PhOng lam vic:

604

II.

Thông tin v mon hQc

1.

Môtãmônhc

H diu hành là mOn h9c thuc nhóm hçc phn cci sO', cung cp nhüng kin thüc co bàn v
nguyen i h diu hành bao gm các vn d quãn l tin trInhIlung (process/thread), quàn l b nhà,
quãn l file và các thit bj nhp/xut
2.

Mon h9c diu kin
STT
1.

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

Mon tiên quyt
Không

2.

Mon hoc triiâc
Kin Tric May TInh

3.

ITEC 1303

Mon hçc song hãnh
1110

MA mon h9c

Mon hoc diu kiên

STT
Không

3.

Mic tiêu mon h9c

Sinh viên hçc xong mon h9c cO khá nang:
Muc tiêu
mon hQc

CO 1

CO2

CO3

4.

CDR CTDT phân b
cho mon hçc

Mota
+Hiu rO vai trO và các chiic nAng co bàn cüa
he dieu hành.
+Phãn bit thrçic các loti h diêu hành qua các
giai doan phát triên.
+Hiêu rO cac khái nim, each thirc to chirc
quãn l tiên trinhlluong, hiêu diiçic nguyen
nhân và các phuxmg pháp xü l' tInh trng
deadlock.
+Hiêucách quAn 1' b nhO.
+Hiêucách quAn lh thông file.
+Hiêu each quàn l thiêt b nhp/xuât
+ Trinh bay duc co ch quàn l tin trInh,
luông.
+ GiAi thIch thrçxc nguyen nhãn xAy ra tinh
trng deadlock.
+ Trinh bay thrçc co chê quAn I b nhà, quAn
l tiên trinh, quAn l h thông file, thiêt bj nh.p
xuâtcUahédéuhânh
+ Co thüc tir hçc, t%r tham khAo tài 1iu.
+ Co thai dh9c tp nghiem Uk, trung thirc.
+ CO khA nAng giAi quyêt van dê dOe lip.

PLO 1.3

PLO 4.3

PLO 12.3

Chun dAu ra (CDR) mon h9c

H9c xong mon hc nay, sinh viên lAm drn7c (dat dt.rcic):
Miic tiêu mon h9c

CO'

CDR mon h9c
P01.1

Mo tA duqc các chirc nàng Co bàn cüa h diu hành.

P01.2

PhAn bit dtrcc các loai he diu hAnh

P01.3

Mo tA thrçxc cách thirc th chrc quAn l tin trInh/lung

P02.1

GiAi thIch duçcc co ch quAn l hO nhO, quàn 1 h
thông file, thiêt bj nhp xuât cüa h diêu hAnh

P02.2

GiAi thIch dixçc tinh trtng deadlock

P03.1

NAng cao khA n.ng tr hçic, t%r trao giAi quyêt van dé
doe lap

CO2

CO3

Mo tA CDR

2110

Ma trin tIch hop gifa chuân dâu ra cOa mon hc và chuân dâu ra cüa chu'o'ng trinh dào
lio
CLOs

PLO4.3

PLO4.4

P01.1

2

2

P01.2

3

3

P01.3

3

3

P02.1

3

P02.2

4

PLO13.1

PLOI3.2

PLO13.3

4

3

3

P03.1
5.

Hçc lieu

a.

Giáo trInh

[1] Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, Pearson, 2015.
b.
Tài liçu tham kháo (liçt kê tôi da 3 tài lieu tham kháo)
[2] Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, John
Wiley, 2013.
[3] William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Pearson, 2015.
c.

Phn mm

6.

Dáth giá mon hçc

Thãnh phtn dánh
giá

Bài dánh giá
(A.x.x)

(1)

(2)
A1.1 Bàikimtra
qua trinhlBãi thu
hoach

Al. Danh giá qua
trInh

Tng cong: 01
A2.Dánhgiá
cui kS'

A2.1 Kimtratu
.
lun
Tng cong: 01

Tng cong

Thai dirn
(3)

CDR mon hçc
(4)
PO1.1,PO1.2,
P01.2, P02.1,
P02.2
Click or tap here
to enter text.
PO1.1,PO1.2,
P01.2,P02.1,
P02.2, P03.1
Click or tap here
to enter text.

T' l %

30%
30%
70%
70%
100%
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7.

Kê hoch giáng dy

K hoach giâng dy 1 thuyt (4.5 ti&t/ bui)
Ni dung
Tun/bui
(2)
h9c
(1)
1. Tun 1/Bui Chuang 1. Tng
quan ye h diêu
1 thuyêt 1
hành
1.1 Tong quan
ye h thông may
tInh
1.2. Tong quan
ye h diêu hành
1.2.1 Khái
niêm ye he diêu
hành
1.2.2Cácchiirc
näng ca ban
1.2.3 Lichsr
phát triên cüa he
diêu hành
1.2.4 Phân 1oi
h diu hành)

CDR mon Hot dng dy Bài dánh
giá
và hc (4)
hçc
(5)
(3)
Giáng viên:
A.1.1
P01.1
+
Giâi
thiu
dé
A.2. 1
P01.2
cuong chi tiêt.
P03.1
+ Thuyêt giãng
+ DAt câu hOi, bài
tip.
+ Nhãn rnanh
nhUng diem
chInh.
+ Nêu các yêu
cau cho buôi hQc
sau.
Sinhviên:
+ Hoc lOp:
nghe giàng, trâ
1i các câu hOi,
giâi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hc 0 nhà: xern
bài giáng, due kêt
các kiên thirc
trng tam, tIm
hiêu các kiên
thrrc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá l0i các
câu
hOi
träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia thào
lun trên din
dan.

Chixcing 2: Tin
trinh & Lung
2.1 Tin trInh
(process)
2.1.1 Mo hlnh
2.1.2 Hiên
thuc

2. Tu.n 2/
Buôi 1' thuyêt
2

Chi.rcing 2:Tin
trInh & Luông
2.2 Lung
(thread)
2.2.1 Mo hinh
2.2.2 Hin thut

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão
[1] Ch.rcmg 1
[2] Chrnmg 1,2

P01.3
P03.1

Giâng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dtcâuhôi,
bài tap.
+ Nhân rnanh
nhctng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi hoc
sau.

A.l.1
A.2.1

[1] Chucing 2
[2] ChuGng 3, 4,
5,6
[3] Chiicing 3, 4

41O

Tuân/bui
hçc
(1)

3. Tuân 3/
Buôi 1 thuyêt
3

Ni dung
(2)

Chi.wng 2:Tiên
trInh & Luông
2.3 Truyn
thông giUa các
tiên trInh
2.3.1 Các dng
tirangtáe gi&a
eác tiêntrinh
2.3.2Vândê
tranh chap tài
nguyen và giái
pháp giãi quyêt
2.3.3 Van dê
dông bO hoat
dng cüa các
tiên trInh

CDR mon
hc
(3)

P01.3
P03.1

Hott dng dy
và hçc (4)

Bài dánh
giá
(5)

Sinhviên:
+Hoci1óp:
nghe giàng, trã
1i cac cau hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc i nhà: xern
bài giãng, due kêt
các kiên thrc
trong tam, tIm
hiêu the kiên
thüe lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã lôi các
câu hôi träc
nghim l thuyêt,
tham gia thão
1un trên din
dan.
A.1.1
Giãng viên:
A.2.1
+ Thuyêt giãng
+ DteâuhOi,
bài tip.
+ Nhân rnnh
nhIng diem
chinh.
+ Nêu các yêu
câu eho buôi hçe
sau.

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

[1] Chixang 2
[2] Chrnmg 3, 4,
5,6
[3] Chi.xong 3, 4

Sinh viên:
+ Hc & lap:
nghe giâng, trâ
läi các câu hôi,
giãi các bài tp
dt ra, ghi chü.
+ Hoc a nhà: xern
bài giâng, diic kêt
các kiên thrc
trQng tam, tim
hiêu các kiên
thirc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá ion eác
câu hôi träc
nghim 1 thuyêt,
tham gia tháo
luân trên din
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Tutn/buëi
hQc
(1)

Ni dung
(2)

4. Tun 4/
Buôi 1' thuyêt
4

Chrnyng 2:Tin
trmnh & Luông.

CDR mon
hçc
(3)
P01.3
P02.2
P03.1

2.4 Diêu phôi
tiên trInh.
2.4.1 Mic tiêu
2.4.2 Các cap
diêu phôi
2.4.3 Các giãi
thuat diêu phôi
2.4.4 Van dê
diêu phôi luông
Chuang 3.
DeadLock
3.1 Dc diem sü
dçing tái nguyen
cüa cac tiên
trInh
3.2 Tinh trng
deadlock

5. Tuân 5/
Buôi l thuyêt

Chuong 3.
DeadLock

5

3.3 Giái pháp xir
l
3.3.1 Không
xr l
3.3.2 Ngan ch.n
deadlock
3.3.3 Tránh
deadlock
3.3.4 Phát hiên
vàxr1
deadlock

P02.2
P03.1

Hoit dng dy
và h9c (4)
dan.
Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dtt cau hôi,
bài tip.
+ Nhân mnh
nhng diem
chInh.
+Nêu các yêu
câu cho buôi h9c
sau.

Bài dánh
giá
(5)
A.1.1
A.2.1

Sinh viên:
+Hocâlâp:
nghe giâng, trã
Ru các câu hôi,
giâi các bài tp
dt ra, ghi chit.
+ Hçc x nhà: xem
bãi giãng, düc kêt
các kiên thüc
trQng tam, tim
hiêu các kiên
thirc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trã kM các
câu hôi träc
nghim l thuyêt,
tham gia thão
1un trên din
dan.
A.1.1
Giáng viên:
A.2.1
+ Thuyêt giàng
+ Dat câu hOi,
bài tip.
+ Nhân manh
nhng diem
chInh.
+Nêu cac yeu
câu cho buôi hoc
sau.

Tài lieu chInh
và tài 1iu tham
khâo

[1] Chucmg 2
[2] Chuong 3, 4,
5, 6

[3] Chung 3, 4

[1] Chucing 6
[2] Chuong 7
[3] Chucung 6

[1] Chi.rcmg 6
[2] Chucung 7
[3] Chuong 6

Sinh viên:
+HocâRup:
nghe giàng, trà
1&i các câu hOi,
giái các bai tp
dt ra, ghi chü.
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TunIbui
hc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

Chtrcmg 4. Quãn
l b nha
4.1 Van dê quán
l bô nhó

6. Tuân 6/
Buôi l thuyêt
6

Chuang 4. Quàn
l b nhâ

P02.1
P03.1

4.2MôhInh
quãn l b pJj
thixc
4.2.1 Cap phát
lien tvc
- Phân vüng
c6 dinh
- Phân vüng
dôna
•
4.2.2 Cap phat
khong hen tue
- Phan trang
- Phan doan

7. Tun 7/
Bui l thuyêt
7

Chtrcung 4. Quàn
1 b nha
4.3MOhinh
quán l' b
ão
4.3.1 Däc dim
4.3.2 Phân trang
theo yêu câu

P02.1
P03.1

Hoat dng dy
và h9c (4)

Bài dánh
giá
(5)

+ Hc a nhà: xem
bài giàng, dic kêt
các kiên thüc
trQng tam, tim
hiêu các kiên
thüc lien quan.
+Trên h thông
LMS: trâ 1?yi các
câu hôi träc
nghim l thuyêt,
tham gia thão
lun trên din
dan.
Giáng viên:
A.1.1
+ Thuyêt giáng
A.2. 1
+ Dt cau hôi, bài
tap.
+ Nhân manh
nhting diem chInh.
+ Nêu ác yêu câu
cho buôi hoc sau.
Sinh vien:
+Hoc i lap: nghe
giãng, trá 1n các
câu hôi, giái các
bai tap dat ra, ghi
chu.
+ Hçc ô nhà: xem
bài giáng, due kt
các kiên thrc
trçng tam, tim
hiêu các kiên th(rc
lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá Ru các
câu hôi träc
nghim !2 thuyêt,
tham gia thão luan
trên din dan.
Giáng viên:
A.1 .1
+ Thuyêt giáng
A.2.1
+ Dt cau hói, bài
tap.
+ Nhân math
nhüng diem chInh.
± Nêu các yêu câu
cho bui h9c sau.

Tài lieu chInh
và tài lieu tham
khão

[1] Chrnmg 3
[2] Chtrcmg 8, 9

[1] Chuong 3
[2] Chuong 8, 9

[1] Chuong 3
[2] Chucmg 8, 9

Sinh viên:
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Tun/bui
h9c
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

Chu'ang5. Quán
1)2 h thông File
5.1 File vàthu
mic
5.1.1 Y nghTa
5.1.2 Các khái
niêm
5.1.3 Các thao
tác vài file
5.1.4 Thi.rmc

8. Tun 8/
Bu6i 1)2 thuyt
8

ChuTcng5. Quán
1)2 h thông File

P02.1
P03.1

5.2 Hin thirc h
thông file
5.2.1 Cap phát
lien tçic
5.2.2 Cap phát
drng danh sách
Iiênkêt
5.2.3 Bang FAT
(File Allocation
Table)
5.2.4 Cap phát
dung index
5.2.5 I-node
5.2.6 NTFS
5.2.7 Quán 1)2 các
vüng trông trên
dia

9. Tun 9/
Buôi 1)2 thuyêt
9

Chucung5. Quãn
1)2 h thông File
5.3 H th6ng file
trong MS-DOS

P02.1
P03.1

Hoat dng day
và hçc (4)

Bài dánh
giá
(5)

+ H9c lOp: nghe
giáng, trâ Ru các
câu hôi, giái các
baitpdtra,ghi
cht.
+ Hçc 0 nhà: xem
bài giâng, dttc kêt
cac kiên th(rc
tr9ng tam, tIm
hiêu các kiên thirc
lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá Ru các
câu hôi träc
nghim 1)2 thuyêt,
tham gia tháo lu.n
trên diên dan.
Giàng viên:
A.1.1
+ Thuyêt giáng
A.2.1
+ Dat cau hôi, bài
tip.
+ Nhân rnnh
nhüng diem chInh.
+ Nêu các yêu cau
cho buôi hQc sau.
Sinhviên:
+ H9c 0 lOp: nghe
giàng, trá 10i các
câu hôi, giâi các
bài tp dt ra, ghi
chi.'i.
+ Hoc 0 nhà: xem
bài giáng, dCic kt
các kiên thCrc
trong tam, tIm
hiêu các kiên thi'rc
lien quan.
+Trên h thông
LMS: trá Ru các
câu hôi trãc
nghim 1)2 thuyêt,
tham gia tháo lun
trên din dan.
Giang v,iên:
A.1.1
+ Thuyêt giãng
A.2.1
+ Dat câu hói, bài
tp.
+ Nhân rnnh
nhttng diem chInh.

Tài 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

[1J Chrnmg 4
[2]Chuang 11,
12

[1] Chi.rcung 4
[2]Chtrorng 11,
12

[1] Chi.nmg 4
[2]Chucmg 11,
12
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Tuân/bui
hQc
(1)

Ni dung
(2)

CDR mon
h9c
(3)

6.1 Nguyen i'
phn ci1ng
nhap/xuât
6.1.1 Thit bj
nhp/xut
6.1.2 Bô diu
khin thi& bj
nhp/xut
6.1.3 Các thanh
ghi nhp/xut
6.1.4 K th4t
DMA
6.1.5 Ngät
(Interrupt)

Chucmg 6.
Quân 1 nhâp
xut
6.2 Nguyen 1
phn mêm
nhap/xuAt
6.2.1 Muctiêu
cüa phn mm
nhap xut
6.2.2 Lp trinh
thp/xut
6.2.3 Cc ch
ngat
6.2.4
Nhp/xu.t s1r
diing k5 thut
DMA
6.3 Dia cUng
6.3.1 GiOi
thiêu
6.3.2 Djnh
dng dTa
6.3.3 Các thut
toán diu phi
dia
6.3.4 XCr 1 1i

Bài dánh
giá
(5)

Tãi 1iu chInh
và tài 1iu tham
khão

+ Nêu cac yeu cu
cho buôi hoc sau.

Chuang 6.
Quân 1 nhâp
xut

10. Tun 10/
Bui 1 thuyt
10

Hoat dng dty
và hçc (4)

P02.1
P03.1

Sinh viên:
+ H9c a 16p: nghe
giáng, trá lai các
câu hói, giái các
bài tp dt ra, ghi
chá.
+ H9c a nhà: xem
bài giáng, düc kt
các kin thCrc
tr9ng tam, tim
hiêu các kin thrc
lien quan.
+Trên h thng
LMS: trà lai cac
cau höi trc
nghim l thuyt,
tham gia tháo 1un
trên din dan.
Giáng viên:
A.1.1
+ Thuyêt giáng
A.2.1
+ Dat cau hói, bài
tip.
+ NhAn manh
nhüng dim chInh.
+ Nêu các yêu câu
cho bui hoc sau.

[1] Chucing 5
[2] Chuong 13

[1] Chuang 5
[2] Chucmg 13

Sinh viên:
+ Hçc & lap: nghe
giáng, trá Ri các
câu hói, giái các
bài tp dt ra, ghi
chi.
+ Hoc & nhà: xem
bài giáng, due kt
các kin thCre
trQng tam, tim
hiu các kin thcrc
lien quan.
+Trên h tMng
LMS: trâ l&i các
cau hôi trc
nghim l' thuyt,
tham gia tháo lun
trên diën dan.
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8.

Quy djnh cüa mon hçc

Quy djnh v nôp bài tip, bài kim tra : sinh viên khong n5p bâi tIp va hio ciu dtin
htn duçxc coi nhu không np hal.
Quy djnh v& chuyên can: sinh vién thrçc yêu cti tham dir day dU các bui h9c
Quy djnh v crn thi:
Ni quy lap hçc: sinh viên duçvc yêu câu gi& trtt tr vâ tharn gia trá Iai cãu höi và lam
bài tp i lap

TRU1NG KHOA
(Kj và ghi rô h ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(Kj và ghi rô ho ten)

TS. GVCC. Lê Xuân Trithng

TS.FhanhHiu

lo l l 0

