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1 Resumo
Créditos 4 (dedicação media de 8 horas por semana).

Horários Terças e Quintas feiras das 14:00 às 16:00 (verificar sala na DAC).

Atendimento O atendimento aos alunos acontecerá através do sitio web da disciplina ou por email.

Objetivo de
aprendizado

O aluno sera capaz de explicar o funcionamento de um sistema operacional e os conceitos
envolvidos nele, assim como aplicá-los em desenvolvimento de software.

2 Ementa
Conceito de processos: concorrências, regiões críticas, escalonamento. Conceitos de espaços de endereçamento
e de gerenciamento de memória virtual, paginação, segmentação. Sistemas de arquivos: hierarquia, proteção,
organização, segurança. Gerenciamento de Entrada/Saída. Estudos de casos.

3 Objetivo de aprendizado
A disciplina entrega os elementos necessários para a compreensão da teoria e funcionamento interno dos
Sistemas Operacionais, suas estruturas e componentes, seus graus de desenvolvimento e aplicação. Nos temas
expostos há uma extensão dos princípios básicos para os sistemas operacionais em equipos multiprocessador
e para sistemas distribuídos.

Ao finalizar a disciplina o aluno sera capaz de

• Usar com fluidez a terminologia, elementos, e conceitos básicos relacionados com os Sistemas Operaci-
onais para equipes mono e multiprocessador.

• Explicar os serviços de um Sistema Operacional derivados da administração dos recursos disponíveis
(tempo, espaço, e dispositivos periféricos).

• Explicar os problemas e mecanismos relacionados com a concorrência de processos.

• Aplicar os princípios, heurísticas, metodologias, técnicas e mecanismos estudados ao análises de facti-
bilidade técnico-operacional em problemas relacionados com sistemas computacionais.

4 Programa
1. Introdução Definição de sistema operacional (SO) como parte de um sistema computacional, carac-

terísticas básicas de um SO, objetivos de um SO.

2. Processos e threads Introdução, definição de processo, tipos de processos, comunicação entre pro-
cessos, threads, implementação de threads, uso de threads, condições críticas, região crítica, exclusão
mútua, semáforos, monitores, problemas clássicos de sincronização de processos, estados de um pro-
cesso, transições, grafo de processos, operações sobre processos, implementação de processos, mudança
de contexto, criação de processos, administração de processos.
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3. Administração do processador Administradores de CPU, políticas de atribuição de CPU: FCFS,
SJF, prioridade, round-robin.

4. Administração de memoria Métodos de administração de memoria, swapping, paginação, segmen-
tação, memoria virtual, algoritmos de substituição de páginas, trashing, localidade.

5. Administração de entradas e saídas Funções, tipos de periféricos, canais e unidades de controle,
técnicas de administração e atribuição de periféricos, módulos de atenção de periféricos, algoritmos de
planejamento de entradas e saídas, algoritmos para enfileirar pedidos, sistemas de arquivos.

5 Avaliação
A média final na disciplina será composta pela nota obtida nas provas teóricas individuais, em projetos
práticos e, quando necessário, pelo exame final.

5.1 Média de provas
Serão realizadas duas provas escritas, sem consulta, nas datas 24 de abril e 26 de junho.

A média das provas, mpr , será calculada com os pesos

mpr =
2P1 + 3P2

5
.

5.2 Projetos
Os projetos práticos serão desenvolvidos por grupos de dois a três alunos. A avaliação dos projetos poderá
levar em conta a entrega de código fonte, a elaboração de um relatório, e apresentação dos resultados.

A média dos projetos, mpj sera calculada com uma média aritmética.

5.3 Quizzes
Serão realizados quatro quizzes (provas escritas de conteúdo focalizado), sem consulta, em datas depois de
cobrir um quarto dos tópicos incrementalmente.

A média dos quizzes, mq, será calculada com uma média aritmética.

5.4 Leituras
Serão realizadas leituras continuas durante a disciplina que serão avaliadas com provas curtas ao começo da
aula.

A média das leituras, ml, será calculada com uma média aritmética.

5.5 Média parcial
A média parcial será calculada da seguinte maneira

M =
3mpr + 3mpj + 2mq +ml

9
.

5.6 Média final
A média final será atribuída de acordo com

M =

{
M se M ≥ 5,
E+M

2 se M < 5,

onde E é a nota do exame. O exame será realizado no dia 10 de julho.
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5.7 Presença
A presença às aulas e a participação nas atividades do equipe é parte fundamental para o desenvolvimento
da disciplina. Então o limite de faltas é de 25% do total das aulas previstas. O aluno que tiver menos do
75% de presença será reprovado por falta.

5.8 Conduta na disciplina
A conduta do aluno nesta disciplina será considerada como um reflexo de sua atitude e conduta na vida
real. Em especial, é esperado que cada um dos componentes da equipe contribua de forma significativa para
o resultado dos projetos. Sempre que um membro do equipe não estiver em condições de contribuir com
a equipe, ele ou algum outro membro do grupo deve comunicar ao professor a dificuldade de contribuição
imediatamente.

Os trabalhos (e código) deverão ser de autoria do aluno ou grupo. Discussões e troca de ideias
com colegas ou professor são saudáveis e bem vindas, mas a solução final deve ser exclusivamente do(s)
autor(es). O uso de fontes externas, bibliotecas e peças de código para componentes de suporte à solução
são válidas e altamente recomendadas desde que explicitamente referenciados no trabalho (por exemplo, em
código fonte, relatórios, e apresentações). Qualquer outro tipo de conduta será considerado como
plágio, e implicará em pontuação zero para todos os envolvidos.

5.9 Material didático
Todo o material didático considerado relevante para os alunos estará disponível no ambiente Google Classroom
do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) http://classroom.google.com e, portanto, não será
distribuído de forma impressa em sala de aula.
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