
Sisteme de operare
LABORATOR 1 - INTRODUCERE 



Ce este un sistem de operare?
 Sistemul de operare este un pachet de programe care asigură 

gestionarea eficientă a resurselor fizice și logice ale unui sistem de 

calcul precum și o interfață între utilizator și calculator.

Componentele unui sistem de operare 

 Nucleul (Kernel) – conține programele necesare pentru gestionarea 
resurselor calculatorului și pentru controlarea activității echipamentelor 
și programelor;

 Interfața (Shell) – definește modul în care utilizatorul interacționează cu 
S.O. 



Functiile unui sistem de operare:

 Sa asigure comunicarea intre utilizator si SO;

 Sa asigure controlul executiei programelor;

 Sa asigure alocarea eficienta a resurselor fizice ale sistemului;

 Sa faciliteze utilizatorilor dezvoltarea de noi aplicatii;

 Sa faciliteze gestionarea eficienta a datelor;

 Sa asigure securitatea sistemului.



In cadrul primului laborator vom face o introducere a ceea

ce inseamna SO in mediul virtual (masina virtuala) pentru a ne

acomoda cu modalitatea de lucru in cadrul laboratorului.

 Un computer virtual reprezinta un set de componente hardware virtuale, create

cu un software specializat (VMware, VirtualBox, Hyper-V) in cadrul sistemului de
operare curent, demunit si host sau gazda. Masina virtuala va oferii acele

componente sub forma unor servicii de tip hardware sistemului de operare guest

(musafir), in care se pot rula orice tip de aplicatii compatibile cu sistemul de

operare din masina virtuala.

 Fiecare masina virtuala va detine propriile componente hardware: procesor

virtual, memorie RAM, hard-disk-uri virtuale, interfete grafice (placa video),

interfete de retea.

Ce este un computer virtual?



 Masina virtuala poate rula orice tip de sistem de operare independent de

sistemul de operare gazda. Asadar pe un computer cu sistem de operare

Windows putem gazdui masini vrtuale cu diferite sisteme de operare:

distributii de Linux (Ubuntu, Fedora, CentOS, etc), UNIX (Mac OS X),
FreeDOS, etc.

 Toate resursele alocate catre masinile virtuale vor fi asociate resurselor

fizice ale computerului gazda, asadar, numarul de masini virtuale care pot

rula simultan este limitat de resursele fizice ale gazdei.

Mai jos sunt cateva link-uri ajutatoare pentru a va putea crea propria masina virtuala.

http://www.modern.ie/en-us/virtualization-tools

VMware Player

http://www.modern.ie/en-us/virtualization-tools
https://my.vmware.com/web/vmware/free


Avantajele utilizarii masinilor virtuale

 Testarea unor sisteme de operare noi, fără a repartiționa hard diskul și 
fără a afecta funcționarea sistemului existent;

 Utilizarea unor programe mai vechi, incompatibile cu sisteme de 
operare actuale, în special cu cele pe 64-biți;

 Testarea programelor dezvoltate pe diverse sisteme de operare.

 Utilizarea simultana a doua sisteme de operare de pe acelasi computer.


