
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
DERS KATALOGU 

(COURSE CATALOGUE) 
 

Dersin Adı   Course Name  
 

UNIX/LINUX Programlama UNIX/LINUX Programming 

 
Kodu 
(Code) 

 

Yarıyılı 
(Semester) 

 

Kredisi 
(Local Credits) 

 
AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Dağılımı, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

BIL424 5 3 6 3 0 0 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Bilgisayar Mühendisliği / 
Computer Engineering  

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli / 

Elective 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

- 

Dersin İçeriğe Göre 

Kategorisi, % 
(Course Category by 

Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

%0 %50 %50 %0 

 
Dersin İçeriği 

 
 

 

 (Course Description) 

UNIX dahili, aygıt sürücüsü geliştirme. Ağ arabirimi, istemci / sunucu ve Daemon 

uygulamaları. Süreç yapısı, dosya sistemi, bellek yönetimi, terminal I / O, ağ arayüzü, 

karakter ve blok aygıt sürücüleri, grafik arayüzleri. 

UNIX internals, device driver development. Network interfacing, client/server and Daemon 

applications. Process structure, file system, memory management, terminal I/O, network 

interface, character and block device drivers, graphic interfaces. 

 
Dersin Amacı 

 
 

 

 (Course Objectives) 

Kullanıcı ve çekirdek seviyesinde Unix ailesi işletim sistemlerinin daha derin ve ayrıntılı bir 

şekilde anlaşılmasını sağlamak. 

To experience a deeper and detailed understanding of Unix family of operating systems in user 

and kernel level. 

 
Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 
 

 

 

(Course Learning 

Outcomes) 

Bu dersi alan öğrenciler: 

 

1. Çekirdek nasıl tasarlanır, tasarım kısıtlamaları nelerdir? 

2. Çekirdek alt sistemlerinin birbirleriyle nasıl etkileştiği, 

3. Hangi veri yapıları ve algoritmaları kullanılır? 

4. Hangi kullanıcı ve çekirdek programlama arayüzleri mevcuttur? ile gelişmiş başlıklar 

 

konularını kavrayabileceklerdir. 

 

The students who take this course will be able to comprehend: 

 

1. How kernel is designed, what are design constraints, 

2. How kernel subsystems interact with each other, 

3. Which data structures and algorithms are used, 

4. What user and kernel programming interfaces are available and advanced topics. 



 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming 

Handbook, Michael Kerrisk 

 

 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

 

Ödevler ve Projeler 
 

(Homework & Projects 

Yok 

None 

Laboratuar Uygulamaları 
 

(Laboratory Work) 

Yok 

None 

Bilgisayar Kullanımı 
 

(Computer Use) 

Yok 

None 

Diğer Uygulamalar 
 

(Other Activities) 

Yok 

None  

Başarı 
Değerlendirme 
Sistemi 

 

(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 

(Activities) 

Sayısı 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları (Midterm 

Exams) 

1 %40 

Kısa Sınavlar (Quizzes) 0 %0 

Ödevler (Homework) 0 %0 

Projeler (Projects) 0 %0 

Dönem  Ödevi/Projesi (Term  

Paper/Project) 

0 %0 

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 

0 %0 

Diğer Uygulamalar (Other 

Activities) 

0 %0 

Final Sınavı (Final 

Exam) 

1 %60 



Ders Planı 

 
 

Hafta 
 

Konular 
Dersin 

Çıktıları 

1 UNIX felsefesi, GUI 1 
2 Unix komutları 1 
3 Unix komutları 2 
4 UNIX dosya sistemi 2 
5 UNIX Süreçleri 3 
6 Düzenli ifadeler 3 
7 Kabuk Betiği 4 
8 Programlama Araçları 4 
9 Ara sınav  
10 RPM, otomatik yapılandırma 4 
11 dbx, gdb 4 
12 Ağ, HTML, WWW ve CGI'ya Giriş 4 
13 İnternet Protokolü, Web sunucuları, HTTP 4 
14 Formlar 4 

 

Course Plan 

 
 

Weeks 

 

Topics 
Course 

Outcomes 

1 The UNIX philosopy, GUI 
Unix commands 

1 
2 Unix commands 

 
1 

3 Unix commands 
 

2 

4 The UNIX file system 
UNIX Processes 

2 
5 UNIX Processes 

 
3 

6 Regular expressions 3 
7 Shell Scripting 4 
8 Programming Tools 4 
9 Midterm Exam  

10 RPM, autoconfig 
 

4 
11 dbx, gdb 

 
4 

12 Introduction to Networking, HTML, WWW and CGI 
 

4 
13 Internet Protocol, Web servers, HTTP 

Forms 
 

4 
14 Forms 

 
4 



Dersin Programla İlişkisi 

 

  
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 4 5 

a matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi  x    

b deney tasarlayip yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi  x    

c bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama 

becerisi 
   x  

d çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi  x    

e mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi  x    

f mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi,  x    

g etkin sözlü ve yazili iletişim kurabilme becerisi   x   

h mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi    x  

i yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma   x   

j güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi    x  

k mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarini 

kullanabilme becerisi 
 x    

 

 

 

Relationship between the Course and Program 

 

  
Program Outcomes 

Level of 

Contribution 

1 2 3 4 5 

a an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering  x    
b an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data  x    
c an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints 

such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and 
sustainability 

   x  

d an ability to function on multi-disciplinary teams  x    
e an ability to identify, formulate, and solve engineering problems  x    
f an understanding of professional and ethical responsibility  x    
g an ability to communicate effectively   x   
h the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, 

economic, environmental, and societal context 
   x  

i a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning   x   
j a knowledge of contemporary issues    x  
k an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools 

necessary for engineering practice. 
 x    

 
 

 

 

 Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 
Prof. Dr. Ali OKATAN 

Tarih (Date) 
17.04.2018 

 

 

 

 

 

 


