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Guia docent
340377 - SIOP-I4O01 - Sistemes Operatius

Última modificació: 10/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 701 - DAC - Departament d'Arquitectura de Computadors.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2018). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MONTSERRAT FARRERAS ESCLUSA

Altres: Sanchez Lopez, Sergio
Heredero Lazaro, Ana M.

CAPACITATS PRÈVIES

Pel correcte seguiment de l'assignatura és necessari tenir coneixements bàsics d'Estructura de Computadors i de programació en
algun llenguatge d'alt nivell (com ara C que farem servir a l'assignatura)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. CEFC10. Coneixement de les característiques,  funcionalitats  i  estructura dels  Sistemes Operatius i  dissenyar i  implementar
aplicacions basades en els seus serveis.
4. CEFC5. Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
I_CEFB4. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i,
en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
5. CEFC9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics
que els conformen.

Transversals:
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades
pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les classes del grup gran es realitzaran utilitzant els mitjans disponibles a les aules (pissarres, equipament multimedia) i seran de dos
tipus:
- Classes basades en l'exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi (mètode expositiu). En
aquestes sessions més expositives es fomentarà la participació i intervenció de l'estudiantat mitjançant activitats d'aprenentatges
actiu de curta durada a l'aula: preguntes directes, resolució de problemes vinculats amb el plantejament teòric exposat, exposicions
de l'estudiantat sobre temes determinats o altres activitats tant grupals com individuals que fomentin el pensament critic.
- Classes de problemes: En aquestes sessions corregirem en grup problemes previament plantejat i resolts individualment i de forma
autonoma fora de l'aula, aquests exercicis seran autoavaluats i conformaran la nota de l'avaluació continuada.
En aquestes sessions es busca treballar principalment l'aprenentatge autònom, l'autoavaluació i el pensament crític.
Les classes de grup petit es duran a terme al laboratori: El laboratori consisteix en un projecte col.laboratiu que s'anirà desenvolupant
al llarg del quadrimestre, i que acabarà amb una competició entre els projectes desenvolupats per tots els grups. El projecte està
estructurat per fer-lo entre les diferents sessions de laboratori, de manera coordinada amb els continguts teòrics exposats a classe.
L'estudiant haurà de portar cada nova sessió preparada (llegir i entendre l'enunciat de la pràctica a partir d'un guió que es trobarà
prèviament al campus digital), i desenvoluparà a classe, amb el suport del professor, els punts previstos per aquella sessió. Al
laboratori es treballa el treball en equip, aprenentatge col.laboratiu.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer els serveis que ofereix un SO des del punt de vista d'un usuari, d'un programador i d'un administrador.
Conèixer i saber utilitzar diferents sistemes d'interacció amb el SO (comandes, scripts, biblioteques, crides a sistema, ...) i conèixer la
seva implementació.
Saber descriure la necessitat d'un sistema de fitxers i els serveis que n'ha d'oferir. Conèixer diferents formes d'implementació en
sistemes actuals (particions, fat, inodes, ntfs, raid).
Saber quines operacions ha d'oferir un SO a un programador respecte a l'entrada / sortida. Ser capaç de descriure els conceptes i
necessitats de dispositius, així com la gestió i implementació (part dependent i independent, descriptors de dispositius,...).
Conèixer els conceptes de procés, multiprocés, temps compartit, concurrència i threads. Conèixer els problemes que pot donar l'ús de
processos i threads i maneres de solucionar-los. Saber gestionar processos i threads. Saber descriure com s'implementen aquests
conceptes a sistemes actuals.
Conèixer i saber fer servir mecanismes de sincronització i comunicació entre processos/threads

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

1.Visió general d'un Sistema Operatiu

Descripció:
1.1. Visió general d'un SO
1.2. El sistema operatiu com a un interface
1.3. Accés al nucli del SO

Activitats vinculades:
Activitat 1: Revisió de coneixements Previs
Activitat 2: Laboratori introducció al SO
Activitat 3 : Problemes introducció al SO

Competències relacionades:
I_CEFC9. CEFC9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els
components bàsics que els conformen.
I_CEFB4. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades
i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 20h

2. Processos

Descripció:
2.1. Conceptes de processos
2.2. Utilització de processos (CAS)
2.3. Comunicació sincrona entre processos: Senyals
2.4. Gestio interna de processos

Activitats vinculades:
Activitat 1: Laboratori Processos
Activitat 2: Problemes Processos

Competències relacionades:
I_CEFC10. CEFC10. Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i
implementar aplicacions basades en els seus serveis.
I_CEFB4. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades
i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 20h
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3. Entrada/sortida

Descripció:
3.1. Conceptes d'E/S
3.2. Utlització del SO (CAS)
3.3 Comunicacio Asíncrona entre processos: Pipes i Sockets
3.4. Implementació interna

Activitats vinculades:
Activitat 1:Problemes Entrada/sortida
Activitat 2: Laboratori Entrada/sortida

Competències relacionades:
I_CEFC10. CEFC10. Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i
implementar aplicacions basades en els seus serveis.
I_CEFB4. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades
i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

Dedicació: 42h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 28h

4. Sistema de fitxers

Descripció:
4.1. Introducció al SF
4.2. Implementacio
4.3. Optimitzacions de SF

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes Sistema de fitxers

Competències relacionades:
I_CEFC5. CEFC5. Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 12h
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5. Gestió de memòria

Descripció:
5.1. Conceptes
5.2. Memoria Virtual
5.3. Implementacio i Optimitzacions

Activitats vinculades:
Activitat 1: problemes Gestió de memòria
Activitat 2: treball complementari

Competències relacionades:
I_CEFC9. CEFC9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els
components bàsics que els conformen.
I_CEFC5. CEFC5. Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
I_CEFB4. CEFB4. Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades
i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
07 AAT N2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques
donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts
d'informació indicades.
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NF=30%LAB+ MAX(30%AC+40%EF, 70%EF)

LAB: laboratori
AC: Avaluació continuada (Una entrega avaluable per tema)
EF: Examen final

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

No hi ha examen parcial, per contra hi ha entregues puntuables al llarg del curs, normalment quinzenals (una per tema).
Pel que fa a la re-avaluacio, la normativa ha canviat: Es podrà optar a la re-avaluació si s’ha suspès l'assignatura amb una qualificació
final igual o superior a 2,0. La qualificació obtinguda mitjançant re-avaluació es continuarà ponderant amb la resta d’activitats no re-
avaluables amb el mateix percentatge que s’indiqui a la guia docent pel conjunt de proves. La qualificació obtinguda a la re-avaluació
substituirà la qualificació prèvia obtinguda a la part re-avaluable sempre que sigui superior a aquesta, i amb un valor màxim de
Notable (7.0) en la qualificació final de l’assignatura. Si l’estudiant que es presenta a re-avaluació no supera l’assignatura, es
conservarà la nota més alta entre el resultat de l’avaluació ordinària i el de la re-avaluació.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Robbins, Kay A; Robbins, Steven. UNIX systems programming : communication, concurrency, and threads. Upper Saddle River,
N.J.: Prentice Hall PTR, 2003. ISBN 9780134424071.

RECURSOS

Altres recursos:
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Tots els recursos disponibles per assolir els objectius de l'assignatura es penjaran al campus digital (plataforma d'Atenea). Apunts,
Transparencies, problemes, examens anteriors, videos etc.


