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ÜTEMTERV 
 

Időpont Előadás 

2023.03.11. Az operációs rendszer fogaloma, osztályozása. Felületek az operációs rendszer 

magjához (kernel): felhasználói (UI) és programozói (API) felületek. Operációs rendszer 

működése. Operációs rendszer struktúrák. Események és kezelésük. A folyamat 

koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái. Processz kontroll. Processz állapotok 

és állapotátmenetek. Az időkiosztás (scheduling). A CPU ütemezés algoritmusai. A 

process "kapcsolás" (Process Controll Switch). A taszk és a fonál koncepció. 

2023.04.15. Processzek közötti kommunikáció (Inter Process Communication, IPC). Az üzenetsor és 

osztott memória mechanizmus rendszerhívásai. Erőforrás-kezelés. Holtpont-problémák. 

Konkurencia-problémák. A kölcsönös kizárás (Mutual Exclusion) és szinkronizálási 

mechanizmusok. A memória menedzselő alrendszer. Virtuális memóriamenedzselési 

alapok. Lapozó rendszerek. Az I/O alrendszer, eszközök kezelése, eszköz driver-ek. 

Fájlrendszer megvalósítási alapfeladatok. 

 

Ajánlott irodalom: 

 Az előadások, gyakorlatok anyagai és egyéb hasznos anyagok (https://users.iit.uni-

miskolc.hu/~tompa) 

 Tannenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem-Prentice Hall, 1999. 

 Kóczy A., Kondorossi K, (szerk.): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem, 

2000. 

 

A tárgy lezárásának módja: aláírás és vizsga. 

Évközi számonkérések: 

Beadandó feladat: Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy beadandó feladatot - 

melyben a hallgató a félév során tanult technológiát alkalmazza - a megadott határidőig az 

előírt módon. Nem teljesítéskor vagy nem elfogadott teljesítéskor a feladat az utolsó oktatási 

alkalomkor pótolható. 

 

Aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás feltétele a feladat elfogadható és határidőn belüli teljesítése. 

 

A vizsga formája: írásbeli és szóbeli 

 

https://users.iit.uni-miskolc.hu/~tompa
https://users.iit.uni-miskolc.hu/~tompa


A vizsga menete: vizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki megszerezte az aláírást. 

Az írásbeli dolgozat nem megfelelő teljesítése elégtelent eredményez. A vizsgáztató oktatónak – 

ellenőrzési célból – joga van az írásbeli dolgozat egyes kérdéseinek szóban való ismételt 

reprodukálását kérni a hallgatótól. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent.  
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