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Objetivos

§ Estudar o que são sistemas operacionais, o que eles fazem e como são 
projetados e construídos.

§ Estudar como se estruturam atividades e como elas são implementadas 
em sistemas com um ou mais processadores.

§ Estudar aspectos de concorrência e cooperação entre atividades.

§ Estudar o gerenciamento da memória principal durante a execução de 
uma atividade. 

§ Estudar como são organizados e manipulados o sistema de arquivos, a 
memória de massa e os dispositivos de E/S.

§ Estudar mecanismos adequados para a proteção e a segurança de 
sistemas computacionais.



Estrutura

Sistemas Operacionais

Teoria
Estudar conceitos 

fundamentais de sistemas 
operacionais

Prática
Colocar conceitos em 

prática num sistema com 
funcionalidade real



Conteúdo

Assunto Aulas

Introduction 1

Processes 3

Threads 2

Concurrency 7

Scheduling 3

Memory 5

Files 2

Input/Output 3

Total de aulas 26



Processes • What is a process
• How to manage processes

Threads • What is a thread
• How to manage threads

Concurrency • How to manage concurrency among processes
• How to support mutual exclusion
• How to manage deadlocks and starvation

Scheduling • Understand long-term, medium-term and short-term scheduling
• Scheduling techniques in multiprogramming

Memory • How to partition and manage memory
• The concepts of paging and segmentation
• How to implement and manage virtual memory

Files • How to implement and manage files and file systems
• Discuss file sharing and security

Input / Output • How to implement and manage the I/O function
• Discuss performance issues

MC504 Main Subjects and Objectives
What are we going to study here?

Processes • What is a process
• How to manage processes

Threads • What is a thread
• How to manage threads

Concurrency • How to manage concurrency among processes
• How to support mutual exclusion
• How to manage deadlocks and starvation

Scheduling • Understand long-term, medium-term and short-term scheduling
• Scheduling techniques in multiprogramming

Memory • How to partition and manage memory
• The concepts of paging and segmentation
• How to implement and manage virtual memory

Files • How to implement and manage files and file systems
• Discuss file sharing and security

Input / Output • How to implement and manage the I/O function
• Discuss performance issues



Prática
APENAS PARA MC514



Livro-texto

§ Kifer & Smolka, Introduction to Operating System Design and 
Implementation – The OSP 2 Approach.

http://www.springer.com/computer/programming/book/978-1-84628-842-5



Laboratórios

Projeto Duração

1 Tasks 3 semanas

2 Threads 3 semanas

3 Resources 3 semanas

4 Memory 5 semanas

5 Devices 3 semanas



Organização

§ Os projetos poderão ser realizados em duplas.

§ A avaliação será complementada por testes individuais ao final de cada 
laboratório.
§ Num mesmo projeto, os integrantes da dupla poderão ter notas diferentes. 



Desenvolvimento

§ As duplas deverão trabalhar independentemente. 
§ Não confundir independência com isolamento. 

§ É possível interagir com outras duplas para:
§ Discutir tópicos teóricos, conceitos, técnicas e métodos.

§ Discutir detalhes e uso do ambiente de desenvolvimento.

§ Discutir o que um projeto pede, mas não como executá-lo.



Comportamento

§ Conclua e submeta seu projeto, antes de olhar a solução de outra dupla 
(seja para ajudá-la, seja para comparar as abordagens adotadas).

§ Na dúvida, use o seu bom senso. 
§ Todo material submetido para avaliação deverá ser produto de seu próprio esforço. 

§ Toda fraude ou tentativa de fraude identificada será severamente punida.



Submissão dos resultados

§ Os projetos poderão ser desenvolvidos remotamente, mas só poderão 
ser entregues usando o sistema de submissão automática
(v. Manual de OSP 2). 
§ Lembre-se de que as discussões com o professor e o monitor no laboratório são um 

importante instrumento de avaliação.



Avaliação



Avaliação Teórica

Provas Data 

P" 23/09 (quarta-feira) às 19h

P# 25/11 (quarta-feira) às 19h

Exame 09/12 (quarta-feira) às 19h



Avaliação Teórica

§ Serão realizadas 2 provas teóricas

§ Em cada prova, ao menos algumas questões serão de resposta múltipla.

§ As provas terão notas 𝑃* entre 0,0 e 10,0

§ Nenhuma nota será substituída.

§ As provas terão pesos iguais ∴ 𝑃 = ∑./
#

§ As notas serão arredondadas para cima na primeira casa decimal.



Correção de questões de resposta múltipla

§ Suponha que a questão tenha𝑐 alternativas corretas.

§ Se você marcar 𝑘 alternativas 𝑘 ≤ 𝑐 e, dentre elas, 𝑥 estiverem 
corretas, a nota será 45 6 100%.

§ Se você marcar𝑘 alternativas 𝑘 > 𝑐 será adotada como resposta a 
pior combinação de 𝑐 alternativas. 
§ Sua nota será 

;
5 6 100%, onde 𝑦 é o número de alternativas corretas na 

combinação adotada.



§ Questão com quatro alternativas, sendo 𝐴 e 𝐵 corretas.

Resposta Valor Razão

𝐴𝐵 100% Resposta correta

𝐴 50% Uma de duas alternativas corretas

𝐴𝐶 50% Uma de duas alternativas corretas

𝐶 0% Nenhuma alternativa correta

𝐴𝐵𝐶 50% Usa-se a pior combinação de duas alternativas. Neste caso, 𝐴𝐶 ou 𝐵𝐶 .

𝐴𝐶𝐷 0% Usa-se a pior combinação de duas alternativas. Neste caso, 𝐶𝐷.

𝐴𝐵𝐶𝐷 0% Usa-se a pior combinação de duas alternativas. Neste caso, 𝐶𝐷.

Exemplode correçãode questãode respostamúltipla



MC514: Avaliação Prática

§ Cada projeto receberá uma nota 𝐿* entre 0,0 e 10,0 sendo:
§ 2 pontos para a implementação.

§ 2 pontos para boas práticas de programação.

§ 6 pontos para entendimento da solução e interpretação dos resultados.



MC514: Avaliação Prática

§ Critérios para avaliação da implementação
§ Coerência entre a teoria e a prática.

§ Correção dos algoritmos implementados. 

§ Comparação entre os resultados obtidos e aqueles fornecidos pelo simulador 
padrão.



MC514: Avaliação Prática

§ Critérios para avaliação das práticas de programação
§ Comentários, código claro, conciso e estruturado, variáveis com bons nomes, etc.

§ Documentação dos aspectos mais relevantes da implementação.



MC514: Avaliação Prática

§ Critérios para avaliação do entendimento da solução e interpretação de 
resultados
§ Evidência do entendimento dos conceitos envolvidos.

§ Interpretação dos resultados produzidos pelo módulo quando submetido a 
diversos conjuntos de parâmetros.

§ Para esta avaliação, haverá um teste ao final de cada projeto.



§ Nenhuma nota será substituída.

§ Os laboratórios terão pesos 𝑊*
conforme a tabela ao lado.

§ Cálculo da média dos laboratórios

§ 𝐿 = ∑C/6D/
∑C/

Laboratório 𝑾𝒊

1 Tasks 2

2 Threads 2

3 Resources 3

4 Memory 4

5 Devices 3

MC514: Avaliação Prática



Avaliação Final

§ Cálculo da nota do semestre

§ Cálculo da média final

§ Se 𝑁 ≥ 5 ⇒ 𝑀 = 𝑁

§ Se 𝑁 < 5 ⇒ 𝑀 = MNO
# onde 𝐸 é a nota do exame

§ Se 𝑀 ≥ 5, você passou!

MC504 MC514
𝑁 = 𝑃 mín 𝑃, 𝐿 < 4 ⇒ 𝑁 = mín 𝑃, 𝐿

mín 𝑃, 𝐿 ≥ 4 ⇒ 𝑁 =
5𝑃 + 3𝐿

8



Bibliografia



Livro-texto

§ O conteúdo da disciplina é clássico, o que dispensa um livro-texto 
específico.

§ Alguns dos melhores textos hoje disponíveis estão indicados nos 
próximos slides.

§ Esses e vários outros títulos encontram-se também nas bibliotecas da 
Unicamp. 

§ Além dos sites de apoio dos livros indicados, há vários links na rede para 
bons tutoriais e textos de referência gratuitos.
§ www.acm.org

§ www.computer.org



Bibliografia recomendada



Bibliografia recomendada



Observações gerais



Ensino Aberto

§ Na página da disciplina no Ensino Aberto você encontrará
§ Todas as apresentações usadas em aula

§ Cópias dos principais artigos citados em classe

§ Os resultados das avaliações

§ Preencha seu perfil. 
§ Não deixe de incluir uma foto.



Correio Eletrônico

§ Ao usar e-mail lembre-se de
§ Começar o campo Assunto com [MC504].
§ Sempre marcar “Enviar cópia para e-mail externo”.
§ Só usar e-mail para assuntos rápidos. 
§ Resolver dúvidas maiores em classe.
§ Não usar e-mail para depurar seus projetos.
§ Não esperar respostas imediatas. 
§ Não tentar resolver questões de última hora.



Coisas para não fazer

§ Copiar, no todo ou em parte, a solução de um colega, com ou sem seu 
conhecimento ou autorização.

§ Copiar, no todo ou em parte, uma solução pré-existente, com ou sem 
autorização.

§ Fornecer, no todo ou em parte, uma solução para que outro colega 
apresente como sua.

§ Maquiar uma solução para que ela pareça funcionar.

§ Utilizar recursos vedados pelo enunciado.

§ Utilizar qualquer outro recurso com o objetivo de camuflar os defeitos 
de uma solução incorreta.



Coisas para não esquecer

§ Seja caprichoso
§ Questões ilegíveis poderão não ser corrigidas.

§ Seja previdente
§ Não deixe a matéria se acumular.

§ Seja honesto
§ Toda tentativa de fraude identificada acarreta nota zero para todos os envolvidos. 

§ O fraudador só engana mesmo a si próprio.



Observações Gerais

§ A parte teórica será apoiada por bibliografia atualizada e 
complementada por intenso trabalho prático.

§ A parte teórica deverá exigir pelo menos duas a três horas de estudo 
adicionais, para cada hora de aula, desde o início.

§ A parte teórica será beneficiada por uma participação ativa nas aulas. 
§ Isto permite que você identifique suas dificuldades e 

as elimine antes que se tornem problemas de fato.




