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EMNEPLAN – del 1 

 

 

Inngår i studieprogram 
Videreutdanning Programvareutvikling for Ingeniører  

Emnenavn (bokmål) 
Parallelle og distribuerte systemer 

Emnenavn (nynorsk) 
Parallelle og distribuerte systema 

Emnenavn (engelsk) 
Parallel and Distributed Systems 

Emnekode (FS) 

Emnenivå Bachelor 

Emnets omfang og organisering 
 Antall studiepoeng: 15 

 Antall semester: 1 

 Undervisningsspråk: Norsk 

 Organisering av emnet: Campusbasert blokkundervisning, Campus Kongsberg 
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EMNEPLAN – del 2 

 

Faglig innhold i emnet 
Dette emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i operativsystemer, små, mellomstore og store 

nettverk med sikkerhetsaspekter rundt disse. Emnet omhandler operativsystem konsepter slik som 

minne håndtering, scheduling og parallelle tråder og prosesser. Det gis en innføring i konsepter og 

implementasjon av synkronisering og kommunikasjon mellom tråder og prosesser, lokalt og over 

nettverk. Emne omhandler også nettverksadressering, ruting, brannmurer, kryptering og 

informasjonssikkerhet.  

Forkunnskapskrav 
Fullført emnet «Objektorientert programmering». 

Læringsutbytte  
En kandidat som har fullført og bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte definert i form av 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

KUNNSKAP 

Studenten: 

 har kunnskap om oppbyggingen og prinsippene bak moderne datanettverk 

 har kunnskap om nettverksmodeller 

 har kunnskap om sikkerhet i datanettverk 

 har kjennskap til sentrale nettverksprotokoller 

 har kunnskap om operativsystemers oppgaver og hvordan disse løses i moderne 

operativsystemer 

FERDIGHETER 

Studenten: 

 kan implementere multiple tråder og prosesser som samarbeider lokalt 

 kan implementere prosesser som kommunisere over datanett bl.a ved hjelp av sockets 

GENERELL KOMPETANSE  

Studenten: 

 kan dokumentere aspekter ved sikkerheten i et datanett 

 kan dokumentere en egenlaget kommunikasjonsprotokoll 
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Læringsaktiviteter 
Forelesninger, seminarer, selvstudium, praktiske øvinger og veiledning. 

Praksis 

Arbeidskrav 
3 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen. 

Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 
Obligatorisk oppmøte i all undervisning. Ved sykdom eller annet godkjent fravær vil et daglig 

refleksjonsnotat regnes som oppmøte. 

Utgifter i emnet 

Vurderingsformer  
Skriftlig eksamen, 5 timer (100%) 

Vurderingsuttrykk: A-F. 

Hjelpemidler til eksamen 
Ingen 

Annet 

Litteratur 

Godkjent emneplan  

*Endringsbeskrivelse 
Første utgave 05.11.2020 

 


