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• L'Administració de Sistemes Operatius només s'ensenya a 7 o 8 universitats a tot
el món (inclosa la UPC).

- La major part d'administradors de sistemes ho són per accident.

• Workshop on University-Level Education of System Administration.
- Dins el Usenix LISA'99, Novembre 1999. Seattle.

• Què es va fer al Workshop?
- Comparar objectius
- Comparar temaris
- Comparar metodologies
- Detectar mancances
- Escoltar suggerències

ENTORN
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• Component pràctica molt elevada.

• Temaris limitats pels recursos.

• Molt similars als diferents cursos:
- Introducció
- Instal.lació i Configuració del Sistema

• Hardware, usuaris, start-up i shutdown...

- Sistema de fitxers
• Proteccions, fiabilitat.

- Gestió de dispositius
• Drivers i xarxa.

- Serveis i Servidors
- Seguretat i fiabilitat

• Backups, Monitorització, Polítiques

- Aplicacions i entorns d'usuari

TEMARIS
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DIFERÈNCIES EN LA METODOLOGIA

• Aprofundiment en cada part del temari.

• Durada del curs i hores per setmana.

• Pes dels laboratoris.

• Nombre d'alumnes.
- Entre 8 i 110!

• Mètodes d'avaluació.

• Gran contrast entre U.S.A. i Europa.
- Alumnes menys mimats (guiats).
- Horaris més flexibles.
- Gran ús de e-mail i eines similars.
- No són més exigents.

• ... però potser els alumnes s'espavilen més (?).

DIFERÈNCIES
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MANCANCES

• Aspectes no tècnics de l'assignatura.

- Tècniques de comunicació.

- Tècniques de gestió

- Metodologies de treball.

• Mecanismes per a avaluar les pràctiques de laboratori

- No només és important el resultat final, sinó com s'hi ha arribat.

• Realisme dels laboratoris.

- Com portar situacions reals als laboratoris.

- Cal fomentar la responsabilitat dels alumnes envers la seva feina.

MANCANCES I PREOCUPACIONS
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• El resultat del Workshop va ser interessant.

- Creació d'una llista de distribució sobre el tema.

- Intercanvi de material docent i experiències.

- Reflexió sobre el contingut i les mancances del temari.

• Aplicació a l'assignatura A.S.O. de la F.I.B.

- Els resultats: el proper quadrimestre.

CONCLUSIONS
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