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O que éO que é

● SoftwareSoftware de base de um sistema computacional de base de um sistema computacional

● Cria uma camada de abstração para o desenvolvimento Cria uma camada de abstração para o desenvolvimento 

de programasde programas

● Como uma extensão do sistemaComo uma extensão do sistema

● Utilizado apenas em sistemas genéricos, como os PCsUtilizado apenas em sistemas genéricos, como os PCs



  

Exemplos de SOExemplos de SO



  

FunçõesFunções

● Agendamento de processoAgendamento de processo
● Revezamento da CPURevezamento da CPU

● Cada programa aberto Cada programa aberto “usa” o processador por um intervalo de tempo“usa” o processador por um intervalo de tempo

● Prioridades são dadas a processos que necessitam de mais Prioridades são dadas a processos que necessitam de mais 

processamentoprocessamento

● Sistemas com mais de um processador executam mais de um processo Sistemas com mais de um processador executam mais de um processo 

ao mesmo tempoao mesmo tempo

http://informatica.hsw.uol.com.br/sistemas-operacionais5.htm


  

FunçõesFunções

● Gerenciamento de memóriaGerenciamento de memória
● Alocação de memória necessária para os processos em execuçãoAlocação de memória necessária para os processos em execução

● Cada processo deve ter memória suficiente reservadaCada processo deve ter memória suficiente reservada

● Um processo não pode escrever na área de memória do outroUm processo não pode escrever na área de memória do outro

● O HD é por vezes usado como extensão da memória, sendo chamado O HD é por vezes usado como extensão da memória, sendo chamado 

de memória virtual ou de memória virtual ou swapswap



  

FunçõesFunções
● Gerenciamento de dispositivosGerenciamento de dispositivos

● Usa um tipo de programa especial chamado Usa um tipo de programa especial chamado driverdriver

● A função do A função do driverdriver é ser um tradutor entre o dispositivo e o sistema  é ser um tradutor entre o dispositivo e o sistema 

operacionaloperacional



  

ClassificaçãoClassificação

● Quanto aos usuáriosQuanto aos usuários
● MonousuárioMonousuário

● Apenas um usuário interage no sistemaApenas um usuário interage no sistema

● MultiusuárioMultiusuário

● Diversos usuários conectam-se no sistema simultaneamenteDiversos usuários conectam-se no sistema simultaneamente



  

ClassificaçãoClassificação

● Quanto à execução de tarefasQuanto à execução de tarefas
● MonotarefasMonotarefas

● Uma tarefa é executada de cada vezUma tarefa é executada de cada vez

● MultitarefasMultitarefas

● Várias tarefas são executadas Várias tarefas são executadas 

““ao mesmo tempo”ao mesmo tempo”



  

ClassificaçãoClassificação

● Quanto à interface com o usuárioQuanto à interface com o usuário
● Interface por linha de comandoInterface por linha de comando

● Comunicação feita em modo textoComunicação feita em modo texto

● Interface gráfica para usuários (GUI)Interface gráfica para usuários (GUI)

● Programas são executados em um ambiente gráfico com o uso do Programas são executados em um ambiente gráfico com o uso do 

mousemouse



  

Interface por linha de comandoInterface por linha de comando



  

Interface gráfica para usuários (GUI)Interface gráfica para usuários (GUI)



  

O LinuxO Linux

● Núcleo do sistema operacional Núcleo do sistema operacional livrelivre mais utilizado mais utilizado

● Incorpora tudo o que há de mais avançado em Incorpora tudo o que há de mais avançado em 

tecnologiatecnologia

● Carta do Linus TorvaldsCarta do Linus Torvalds



  

Distribuições GNU/LinuxDistribuições GNU/Linux
● Maneiras de agrupar pacotes de Maneiras de agrupar pacotes de softwaressoftwares sobre o sistema operacional  sobre o sistema operacional 

GNU/LinuxGNU/Linux

● Utilizaremos nas nossas aulas a distribuição Utilizaremos nas nossas aulas a distribuição UbuntuUbuntu

● Lista de distribuições existentesLista de distribuições existentes

http://www.depijama.com/opiniao/o-que-significa-ubuntu/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions


  

Tarefa!Tarefa!

1.1.O que é o processo de O que é o processo de bootboot de um sistema operacional? de um sistema operacional?

2.2.Porque dizem que o Linux é Porque dizem que o Linux é imune à virusimune à virus??

● Enviar respostas por e-mail até Enviar respostas por e-mail até 

quarta-feira, 27/09quarta-feira, 27/09
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