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L'assignatura

Primera assignatura de sistemes operatius 

de la carrera

Obligatòria per tècnics en sistemes i 

superiors. 

NO per tècnics en gestió (USO)

Nou lloc dins el pla d'estudis

Un quatrimestre més tard (3er al 4rt)

Més crèdits

6 a 9!
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Diferents condicions prèvies

Nous coneixements (EC1 + EC2 + EDA)

Llenguatge C, entorn intèrpret de comandes, 

estructures de dades, memòria virtual, 

concurrència(?)

Més madurs 

Més temari (s'assumeix part del de SO vell)

Assignatura teòrica, s'ha de coordinar 

amb...
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Crèdits i distribució

9 crèdits (6 hores de classe per setmana)

4 hores de pissarra 

grups de 60 (3 labos per grup teoria)

2 hores de laboratori setmanals

Proposta (crèdits) 6T+0P+3L

Càrrega per professor/grup 

4 h T + 2 h L x 3 = 10 h/prof per grup



Càrrega per l'estudiant

9 hores setmanals de treball per l'estudiant, 

durant 16 setmanes (13 de curs més 3 

d'examens)

6 hores setmanals presencials durant 13 

setmanes

3 de treball personal setmanal x 13 setmanes 

(sense incloure hores d'estudi per parcials i 

final)

24 hores d'estudi per parcials i final 

3 d'examen



Filosofia 

Concepte – necesitat, serveis

Implementació interna

POSIX (estàndar UNIX)

Windows

D'altres que lliguin en aquell tema

Pràctiques curtes, associades als serveis 

(no a l'implementació)

Objectius:

Base per altres assignatures

Saber què fa un SO (i què demanar-li)



Temari (provisional)

Crides a sistema

TRAP, interrupció, excepció, llibreries

Gestió de processos

Processos, threads (P-threads), creació, 

destrucció, planificació

Entrada/sortida

Dispositius, sistemes de fitxers

segueix...



Temari (II)

Comunicació

Pipes, signals, sockets, exclusió mútua, 

semàfors

Gestió de memòria

Reserva i alliberament per part del sistema, 

swap, paginació sota demanda,...

Rendiment, seguretat, administració (?)



Laboratori

2 hores /setmana: 13 sessions per curs

1 (potser 2) dedicades a examen labo

La resta pràctiques curtes, les mateixes cada 

quatrimestre (quadern laboratori)

Orientades a entendre conceptes (procés, 

comunicació ...), serveis oferts (sockets, crides 

per fitxers ...) i eines (make, scripts ...)

Obligatòries (?)

PCs amb linux/windows

Filosofia: classe de problemes amb teclat



Llibre recomanat


