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Objectius   
 
En el curs 2012-2013 l’assignatura de Sistemes Operatius passa a impartir-se de forma semi-presencial en 
el campus de Sabadell, degut a l’extinció del plans d’estudi de les Enginyeries Tècniques en Informàtica de 
Sistemes i Gestió.  

Els estudiants d’aquestes titulacions tenen dues possibilitats per seguir l’assignatura durant aquest curs:  

a.  Cursar  l’assignatura de Sistemes Operatius del Grau en Informàtica al campus de Bellaterra 
(docència alternativa).  

b.  Seguir el programa tutoritzat vitualment que s’oferirà en el campus de Sabadell  

En la resta d’aquest document trobareu les explicacions necessàries sobre l’organització i avaluació de 
l’assignatura que s’oferirà al campus de Sabadell.  

Coneixements 

• L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir l’alumne en els sistemes operatius. S’estudien els 
principals conceptes dels sistemes operatius actuals: multiprogramació, processos, fils (Threads), 
com s’executen els processos/fils (administració de CPU), com comparteixen informació sobre 
recursos (concurrència) i la resta de les diferents parts que conformen el SO, control de memòria, 
memòria virtual, entrada/sortida, sistema d’arxius, seguretat i una breu introducció als SO 
distribuïts.  

 Des del punt de vista dels coneixements pràctics a desenvolupar, l’alumne realitza un conjunt 
d’activitats sobre el SO Unix des de dues visions diferents: a nivell d’usuari (shell script), a nivell 
de programador. L’objectiu d’aquestes tasques és desenvolupar aspectes, per part de l’alumne, 
referents a la programació de processos i fils (threads), en la seva comunicació mitjançant 
missatges i en el control de la concurrència de múltiples processos/fils. 

Habilitats 

• Interactuar  amb  el  sistema  operatiu  Linux  a  diferents  nivells  de  treball:  usuari,  usuari  
avançat, programador, programador avançat.  

• Treballar amb comandes i seqüències d’aquests (Shell Scripts) i amb la interfase de programació 
(API) del sistema operatiu.   

• Crear aplicacions basades en threads i en sockets, incloent-hi primitives mutex i variables de tipus 
condició.  

• Dissenyar,  programar  i  provar  diferents  programes  de  aplicació  per  enfortir  els 
coneixements teòric - pràctics.   



• Utilització  de les abstraccions.  

• Capacitat  en determinar la influencia del S.O. en la execució de les aplicacions.  

• Tècnica en resolució de problemes.  

Competències 

• Aprenentatge autònom  

• Resolució de problemes  

• Presa de decisions  

• Comunicació oral i escrita  

• Treball en equip  

• Raonament crític  

• Capacitat d’anàlisi i síntesi  

• Capacitat d’organització i planificació 

 

Capacitats prèvies 
 

 Capacitat de codificació, programació i depuració de codi en llenguatge C. 

 
Continguts 
 

1. Presentació de l’assignatura 

2. Definicions prèvies: El sistema informàtic vist com a jerarquia de nivells. Màquina real/virtual. 
Justificació dels sistemes operatius. Descripció funcional. Serveis d’un sistema operatiu. Tipus de 
Sistemes Operatius. Mòduls que conformen un sistema operatiu. Nucli d’un sistema operatiu. 
Execució kernel/usuari.   

3. Sistema operatiu Unix: comandes bàsiques, shell scripts 

4. Crides a sistema: Interfície d’alt/baix nivell. Llibreries. Tipus de Crides. Processos i fils (threads)  

5. Planificació de la CPU: Planificació de CPU. Planificadors. Algorismes de Planificació 

6. Concurrència: Problemes del no determinisme. Formes d’expressar la concurrència. El problema 
de l’exclusió mútua. Solucions HW i SW al problema de l’exclusió mútua. Comunicacions i 
sincronització de processos. Missatges   

7. Interbloqueig, deadlock: Posposició i “Deadlock”. Condicions per a la producció del “Deadlock”. 
Tècniques per a la prevenció i la detecció del “deadlock”   

8. El kernel del sistema operatiu linux: El significat de kernel depèn de la filosofia de disseny 
implicada en el procés d’implementació. Crides al sistema associades a la manipulació de threads 
i sockets. 

9. El sistema d’arxius: El Sistema d’arxius és la part més visible del S.O., s’analitza tant en els 
aspectes externs en relació a serveis proporcionats com en la seva implementació en sistemes 
operatius convencionals. Les visions física i lògica del mòdul i el procés de translació d’adreces. 
Per últim  s’introdueix l’alumne en el procés de sintonització del S.O. i en la mesura de les seves 
prestacions 

10. Gestió d’Entrada/Sortida: Arquitectura  de  la  Interfície  d’E/S.  Gestió  de  dispositius.  Disseny  
de  drivers. Ocultar  la  complexitat  que suposa la utilització directa dels controladors de 
dispositius. 

11. Gestió de memòria: Models  mono/multiprogramació.  Overlays/carga  i  enllaç  dinàmic.  
Paginació,  Segmentació,  mecanismes mixtes. Memòria Virtual. 

12. Seguretat: Seguretat externa. Sistemes de confiança 

 



Metodologia docent 
 
Aquest curs acadèmic 2012/2013 amb motiu  de l'extinció de les carreres tècniques en informàtica de 

gestió i de sistemes, la docència d'aquesta assignatura serà del tipus tutoritzada, això introdueix canvis 

importants respecte a la manera de impartir l'assignatura els cursos passats.  

 Classes magistrals: No   s'impartiran  durant   aquest  curs   acadèmic,   el   material   teòric de 

l'assignatura es situarà al campus virtual.    

 Docència tutoritzada: es publicaran al campus virtual tots els materials de l’assignatura i es farà 

servir aquest mitjà per a les comunicacions amb els alumnes i el seguiment necessari. 

 Els alumnes poden optar per seguir les classes de l’assignatura de sistemes operatius del grau en 

informàtica. És necessari comunicar aquesta opció al professor a principi de curs i seguir 

l’especificat a la guia docent corresponent. 

 Classes Pràctiques: Aquest curs acadèmic 2012/2013 es convalidaran les pràctiques de 

l'assignatura als alumnes que les hagin aprovat durant curs 2011/2012. Els alumnes que no hagin 

realitzat   o   aprovat   les   practiques   durant   el   curs   passat,   s'hauran   de   posar   en   

contacte   amb   el professor   de   l'assignatura   (a   principi   de   curs)   per   rebre  la  

informació  de   com  aprovar  les pràctiques de l'assignatura aquest curs acadèmic.    

 
 
 
Avaluació 
 
L'avaluació de la part teòrica de l'assignatura es farà mitjançant una prova, formada per un conjunt 

d'exercicis teòrics i pràctics del tema en qüestió. La nota final de la 1ª convocatòria de la assignatura 

estarà formada per la nota mitja de proves (part teòrica, 70% de la  nota final) més la nota de la part de 

pràctiques (30% nota final).   

Per   aprovar   la   nota   de   la   part   teòrica   de   la   1ª   convocatòria   cal   tenir   en   compte   les   

següents condicions:  

1)  La nota mitja de les proves ha de ser >=5. 

2)  La nota individual de cada prova ha de ser  >=4 (però la mitja de totes  ha de ser >=5) 

Per exemple, les següents notes en   les proves:  4, 6, 6, 4  => nota mitja de 5, aprovarien la part teòrica, 

però les notes  7, 6, 8, 2  NO la aprovarien (l'última es <=4). 

Els   alumnes   que   hagin   suspès   la  part   teòrica   de  1ª   convocatòria   de   la   assignatura   

s'hauran   de presentar a l'examen teòric de  2ª convocatòria que, en un principi, es realitzarà el dia 

indicat per aquesta convocatòria en el calendari acadèmic de l'assignatura. La nota final de la 2ª 

convocatòria estarà formada per la nota de l'examen d'aquesta convocatòria (70%) més la nota de 

pràctiques (30%).    
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