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“Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e 

nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e 

havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou”. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentada uma proposta metodológica para o ensino e a aprendizagem dos 

componentes curriculares da disciplina de Sistemas Operacionais. A proposta metodológica 

apresentada é baseada no conceito de sala de aula invertida, uma metodologia de educação onde 

o aluno passa a ser o protagonista no processo de ensino-aprendizagem, com o uso da 

plataforma de prototipação de circuitos elétricos/eletrônicos Arduino. Esta foi escolhida por 

proporcionar um aprendizado de maneira lúdica e também por ser de fácil assimilação. No 

trabalho são descritos vários experimentos que cobrem diferentes tópicos do conteúdo da 

disciplina de Sistemas Operacionais, tais como: escalonamento de processos, interrupções, 

sincronização, tratamento de deadlocks e escalonamento de braço de disco. Visando avaliar a 

metodologia proposta, os experimentos foram apresentados aos alunos da disciplina de 

Sistemas Operacionais, onde eles puderam fazer modificações e observações com o uso da 

plataforma online Tinkercad. Após os experimentos os alunos foram convidados a fazerem uma 

avaliação sobre os experimentos. Com a metodologia proposta foi possível comprovar a 

viabilidade de utilizar novas técnicas de ensino, sobretudo em disciplinas que tenham conteúdo 

denso, como é o caso da disciplina de Sistemas Operacionais. 

 

Palavras-chave: Sistemas Operacionais. Sala de Aula Invertida. Arduino. Ferramenta didática-

pedagógica. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a methodological proposal for teaching and learning the curricular 

components of the Operating Systems discipline. The methodological proposal presented is 

based on the concept of inverted classroom, an education methodology where the student 

becomes the protagonist in the teaching-learning process, using the Arduino 

electrical/electronic circuit prototyping platform. This was chosen because it provides learning 

in a playful way and also because it is easy to assimilate. In the work several experiments are 

described that cover different topics of the content of the discipline of Operating Systems, such 

as: process scheduling, interruptions, synchronization, deadlock handling and disk arm 

scheduling. In order to evaluate the proposed methodology, the experiments were presented to 

students of the Operating Systems discipline, where they were able to make modifications and 

observations using the Tinkercad online platform. After the experiments, the students were 

invited to make an evaluation about the experiments. With the proposed methodology, it was 

possible to prove the feasibility of using new teaching techniques, especially in disciplines that 

have a dense content, such as the Operating Systems discipline. 

 

Keywords: Operational systems. Flipped classroom. Arduino. Didactic-pedagogical tool. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Uma disciplina de Sistemas Operacionais (SO) geralmente é ofertada para cursos da 

área de computação ou cursos de áreas afins. Os conteúdos abordados nesta disciplina 

demandam um conhecimento prévio de arquitetura de computadores, programação e estrutura 

de dados. 

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) sugere, através de seu catálogo de 

currículos de referência, os conteúdos que devem ser abordados em uma disciplina de SO. 

Particularmente no curso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), ofertado no 

Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em Araranguá, a disciplina de SO 

(DEC 7131) aborda, conforme a sua ementa, os seguintes conteúdos: Histórico e evolução dos 

sistemas operacionais; Arquitetura de sistemas operacionais; Gerenciamento de processos; 

Gerenciamento de memória; Gerenciamento de dispositivos de entrada e saída; Sistemas de 

arquivos; Segurança em sistemas operacionais; Estudos de caso. 

É comum agrupar os conteúdos da disciplina de SO em quatro partes, a saber: I) 

gerência de processos; II) gerência de memória; III) gerência de entrada e saída de dados; IV) 

sistemas de arquivos. Esta organização facilita o processo de ensino-aprendizado uma vez que 

prevê o encadeamento dos conteúdos à medida que os tópicos da disciplina são abordados. 

Por ser tratar de conteúdos que exigem conhecimento intermediário de programação e 

arquitetura de computadores, que nem sempre são abstraídos pelos alunos, a disciplina de SO 

demanda um encadeamento de conteúdos teóricos com atividades práticas, sendo que estas 

geralmente são realizadas com o uso de simuladores, implementação de algoritmos que 

apresentem alguma situação real do SO, ou mesmo o uso de um sistema real o qual os alunos 

tenham acesso ao código fonte. 

Neste trabalho é proposta uma nova abordagem para o ensino-aprendizagem de uma 

disciplina de SO. A abordagem proposta é baseada no conceito de sala de aula invertida com o 

uso da plataforma de prototipação Arduino. 

O conceito de sala de aula invertida propõe que o aluno aprenda e questione 

coletivamente sobre o conteúdo de forma ativa, em um tempo reservado para a prática, 

proporcionando diálogos mais avançados do que a metodologia tradicional de ensino. 

 

1.1  OBJETIVOS 
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Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC). 

 

  Objetivo Geral 

 

Propor e validar uma nova metodologia para o ensino-aprendizagem de Sistemas 

Operacionais utilizando como ferramenta prática a plataforma de prototipação Arduino e a 

técnica de metodologia ativa conhecida como sala de aula invertida. 

 

  Objetivos Específicos 

 

1. Propor experimentos com graus de dificuldade variáveis utilizando a plataforma 

Arduino que demonstrem as principais funcionalidades de um SO; 

2. Desenvolver um método de avaliação de conteúdo seguindo as diretrizes de sala de aula 

invertida; 

3. Aplicar os experimentos propostos em (1) aos estudantes da disciplina de SO ofertada 

no curso de Tecnologias da Informação e Comunicação; 

4. Avaliar os resultados dos experimentos aplicados em (3) com base no método 

desenvolvido em (2); 

5. Comparar a metodologia tradicional de ensino-aprendizagem de SO com a metodologia 

proposta. 

 

1.2  MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A principal motivação que levou a escolha do tema deste TCC foi a preposição de uma 

nova abordagem, metodológica, de ensino-aprendizagem dos conteúdos de uma disciplina de 

SO fazendo com que os estudantes tenham uma melhor compreensão dos diferentes temas 

abordados, e com isso, contribuir para a redução dos índices de evasão e reprovação desta 

disciplina, que particularmente para o curso de TIC são considerados altos. 

Alguns dos conteúdos abordados em uma disciplina de SO são difíceis de serem 

assimilados e demandam bastante dedicação e resolução de exercícios por parte dos estudantes. 

A técnica de sala de aula invertida (SAI) possibilita reduzir o tempo passivo e aumentar o tempo 

ativo dos estudantes, ou seja, os estudantes são instigados a estudarem os conteúdos antes das 
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aulas com o objetivo de solucionar algum problema. Desta forma, a aula passa a ser mais para 

esclarecimentos de dúvidas do que para abordar novos conteúdos, como acontece no método 

tradicional. 

A ideia de utilizar o Arduino como ferramenta didática em uma disciplina de SO é 

exatamente para possibilitar a interação do estudante com os conteúdos da disciplina e buscar 

a solução de problemas, permitindo assim que estes aprendam com mais naturalidade conteúdos 

que normalmente são difíceis de serem assimilados. O uso do Arduino permite instigar os 

alunos a perguntarem quando estiverem com dúvidas durante às aulas práticas, situação que 

nem sempre ocorre na metodologia tradicional, o que possibilita que estes pensem não apenas 

em uma resposta, como também em uma solução para a questão. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este projeto trata-se de uma pesquisa exploratória e aplicada sobre a mudança da 

metodologia tradicional para a metodologia ativa na disciplina de SO, através da utilização da 

plataforma Arduino como ferramenta didática-pedagógica. 

Ele se inicia com o estudo da base curricular pré determinada pela SBC para os cursos 

da área computacional e os conteúdos abordados na disciplina de Sistemas Operacionais 

(Capítulo 2). Após, apresenta outras metodologias ativas de ensino e faz um aprofundamento 

na sala de aula invertida assim, trazendo estudos de caso da área tecnológica (Capítulo 3). 

Para complementar os estudos dos discentes foram elaborados experimentos de cada 

parte do material, apresentado no Capítulo 2, e outros adicionais para alinhar seus 

conhecimentos sobre a plataforma Tinkercad e as ferramentas utilizadas (Capítulo 4). 

Após, são apresentadas as metodologias de coleta de dados e qual a perspectiva do 

discente com a implantação dessa metodologia ativa em cada uma das etapas dos experimentos 

(Capítulo 5). E ao final desta, as considerações da utilização dessa metodologia no ensino-

aprendizado de Sistemas Operacionais e sugestões para os trabalhos futuros (Capítulo 6). 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Além deste capítulo de introdução o presente trabalho é composto por outros 6 (seis) 

capítulos e 1 (um) anexo. 
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No Capítulo 2, serão abordadas as principais partes que compõem um sistema 

operacional, quais sejam: gerência de processos, gerência de memória, gerência de dispositivos 

de entrada e saída de dados e sistemas de arquivos. Para atender os objetivos deste trabalho, o 

capitulo inicia abordando o ensino de sistemas operacionais à luz do currículo de referência da 

Sociedade Brasileira de Computação e, na sequência, cada parte do que compõem um sistema 

operacional é descrita de maneira suscinta. 

No Capítulo 3, serão abordadas as principais técnicas de metodologias ativas. São 

apresentados exemplos e experiências de uso de cada uma delas. O capítulo também apresenta um 

pequeno histórico sobre educação no que tange a metodologias tradicionais de ensino. Ao final do 

capítulo são descritos alguns estudos de caso referente ao uso da sala de aula invertida notadamente 

em disciplinas de cursos técnicos e tecnológicos. 

No Capítulo 4, será abordada a proposta para o uso da plataforma Arduino para o ensino-

aprendizagem de conceitos da disciplina de Sistemas Operacionais. No capítulo são descritos os 

experimentos a serem realizados com os alunos e suas respectivas relações com os conteúdos 

abordados em uma disciplina clássica de Sistemas Operacionais. 

No Capítulo 5, serão abordados os resultados obtidos, analisados a partir da técnica de 

metrificação de qualidade e a abordagem da metodologia tradicional em seus quatro segmentos 

de conteúdo. 

No Capítulo 6, serão abordadas as considerações finais e proposta para trabalhos 

futuros. 

Após os capítulos destacados, encontra-se o Anexo A. Nele estão contidos todos os 

códigos dos experimentos apresentados no Capítulo 4, organizado por seções, assim como o 

próprio referente. 
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2  FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

Neste capítulo são descritas as principais partes que compõem um sistema operacional, 

quais sejam: gerência de processos, gerência de memória, gerência de dispositivos de entrada e 

saída de dados e sistemas de arquivos. Para atender os objetivos deste trabalho, o capítulo inicia 

abordando o ensino de sistemas operacionais à luz do currículo de referência da Sociedade 

Brasileira de Computação. Na sequência, cada parte do que compõem um sistema operacional 

é descrita de maneira sucinta.  

 

2.1 ENSINO DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC), possui um documento de referências 

de conteúdo, que se chama “Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em 

Computação” (http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/send/127-educacao/1155-

referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017/). 

Esse documento apresenta uma base de conteúdos de referência para alguns cursos da 

área de computação, que são: Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia 

de Software, Licenciatura em Computação, Sistemas da Informação e cursos Superiores de 

Tecnologia. Neste Trabalho de Conclusão de Curso será utilizado como base o documento de 

referência para cursos de Ciência da Computação, pois este é utilizado como base para a 

formação de algumas disciplinas da área de computação do curso de TIC na UFSC. 

Na grande maioria dos cursos de computação são ensinados os quatro principais 

conteúdos da disciplina de sistemas operacionais, que são: gerência de processos, gerência de 

memória, gerência de dispositivos de entrada e saída de dados e sistema de arquivos.  

De acordo com a tabela de competência e habilidades do curso de bacharelado em 

Ciência da Computação é possível reunir as competências e habilidades dos referenciais de 

formação que precisam ser abordados para a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos. 

A Tabela 1 apresenta as competências e habilidades do curso de Ciência da Computação 

referente aos eixos de formação relacionados à disciplina de Sistemas Operacionais. 

 

Tabela 1: Competências e Habilidades de SO. 

Tabela de Competências e Habilidades de Sistemas Operacionais 

http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/send/127-educacao/1155-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017/
http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/send/127-educacao/1155-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017/
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Competência 

e Habilidade 

Eixo de 

Formação – 

Competência 

Descrição do Eixo de Formação 

Identificação do 

Material da 

Disciplina de SO 

CE - X 

Resolução de 

Problemas – 

C.1.7 

Aplicar temas e princípios recorrentes, 

como abstração, complexidade, princípio 

de localidade de referência (caching), 

compartilhamento de recursos, segurança, 

concorrência, evolução de sistemas, entre 

outros, e reconhecer que esses temas e 

princípios são fundamentais à área de 

Ciência da Computação. 

Gerência de 

Processos 

CE - X 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação – C.7.8 

Aplicar temas e princípios recorrentes, 

como abstração, complexidade, princípio 

de localidade de referência (caching), 

compartilhamento de recursos, segurança, 

concorrência, evolução de sistemas, entre 

outros, e reconhecer que esses temas e 

princípios são fundamentais à área de 

Ciência da Computação. 

Gerência de 

Memória 

CE - V 

Gestão de 

Infraestrutura – 

C.5.9 

Especificar, projetar, implementar, manter 

e avaliar sistemas de computação, 

empregando teorias, práticas e ferramentas 

adequadas. 

Gerência de 

Dispositivos de 

Entrada e Saída 

de Dados 

CE - V 

Desenvolvimento 

de Sistemas – 

C.2.2 

Tomar decisões e inovar, com base no 

conhecimento do funcionamento e das 

características, técnicas de hardware e da 

infraestrutura de software dos sistemas de 

computação, consciente dos aspectos 

éticos, legais e dos impactos ambientais 

decorrentes. 

Sistemas de 

Arquivos 

Fonte: Sociedade Brasileira de Computação, (2018). 

 

2.2 ESTRUTURA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 



21 

 

 

A seguir será apresentado simplificadamente o conteúdo de SO trabalhado em sala de 

aula e será utilizado o livro “Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação” Tanenbaum, et 

al., (2008) para auxiliar a documentação. 

Como apresenta a Figura 1, os computadores são compostos principalmente por 

hardware, kernel e o software. O hardware é toda a parte física: processador, memórias, teclado, 

mouse. O kernel, é responsável por fazer a interação entre o hardware e o software. 

E por fim, o software pode ser decomposto em: Sistema Operacional e as aplicações 

do usuário, que estão inclusos todos os programas “instalados” no SO. O Sistema Operacional 

é o sistema principal do computador, responsável pelo seu funcionamento, sendo dividido em 

quatro categorias principais: gerenciador de entrada e saída, gerenciador de memória, sistema 

de arquivos e gerenciador de processos. 

 

Figura 1: Estrutura do Computador 

 

Fonte: Adaptado de Perez, (2018). 

 

 Fundamentos de Sistemas Operacionais 

 

A necessidade de se criar um sistema operacional se deu quando, os programadores da 

segunda geração perceberam que se caso houvesse algum erro durante a compilação dos dados, 

eles perderiam praticamente o dia inteiro para realizar tal teste e isso era inviável para a 

programação. 

Então chegou a terceira geração, a International Business Machines Corporation 

(IBM) lançou o 360 no mercado e posteriormente o OS/360 para a família 360, permitindo o 

mesmo sistema para a linha de Mainframes. Mas foi só no fim da geração que foi lançado o 

considerado primeiro SO, de uma variação de um sistema criado para máquinas de servidor, o 

UNIX. Era possível utilizá-lo a partir de qualquer plataforma. Posteriormente surgiram suas 



22 

 

 

variantes, o FreeBSD, o NetBSD e o OpenBSD até chegar aos sistemas atuais, além de outros 

sistemas como Microsoft Windows e MAC OS da Apple. 

 

2.2.1.1 Chamadas de Sistema 

 

Entende-se o sistema operacional como um conjunto de chamadas de sistema que faz 

a ligação entre a interface do usuário com o hardware. Onde essas chamadas de sistema são 

responsáveis por dois grandes grupos: de processo e sistema de arquivos. 

A começar pelo processo, ele é um fluxo de execução que contém: dados, pilha, 

ponteiro da pilha, conjunto de registradores, contador do programa e o endereço de memória 

que poderá ler e escrever. Como fluxo de execução, nota-se que pode haver um fluxo principal 

e fluxos secundários. Na seção 2.2.2 serão abordados todos os detalhes a respeito do processo. 

E o sistema de arquivos, sendo chamados de arquivos ou diretórios, contém as 

chamadas para: criação, remoção, leitura e escrita em arquivos. Na seção 2.2.5 será apresentado 

detalhadamente o funcionamento do sistema de arquivos. 

 

 Gerenciador de Processos 

 

O conceito central em qualquer sistema operacional é o de processo, ou seja, uma 

abstração de um programa em execução. Em sua forma mais básica, um processo possui: o 

código que será executado, seus dados e arquivos, seus registradores, uma pilha e o fluxo de 

execução. 

Para que o SO consiga executar um processo é necessário antes que ele exista e para 

tal existência uma das quatro condições necessita ser cumprida, são elas (TANENBAUM, ET 

AL., 2008): 

(1) Na inicialização do sistema: quando o SO é inicializado, vários processos são 

criados. Alguns de primeiro plano que interagem com o usuário; e outros de 

segundo plano que não são associados ao usuário, mas possuem alguma função 

específica. 

(2) Na chamada de sistema por um processo em execução: quando um processo em 

execução faz chamadas de sistema criando um ou mais novos processos, a fim 

de solucionar um problema. 

(3) Um pedido de usuário para criar um novo processo: quando criamos um novo 

arquivo com a extensão doc e clicamos para abrir é realizada uma chamada para 
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alocação de memória do arquivo e criado um novo processo que executa a 

imagem original do programa especificado para a extensão de arquivo doc. 

(4) No início de uma tarefa em lote: se aplica apenas aos sistemas de lote 

encontrados nos computadores de grande porte. Aqui os usuários submetem 

tarefas de lote para o sistema, de forma que, quando o sistema operacional decide 

que tem recursos suficientes para executar outra tarefa, ele cria um novo 

processo e executa a próxima tarefa de sua fila de entrada. 

 

2.2.2.1 Threads 

 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), nos sistemas operacionais tradicionais, cada 

processo tem um espaço de endereçamento e um único fluxo de controle. Contudo, cada vez 

mais situações têm exigido a “presença” de mais fluxos de execução no mesmo espaço de 

endereçamento, executando quase em paralelo. Normalmente, esses fluxos são chamados de 

Threads ou também conhecidos por processos leves. 

Os mesmos conceitos citados para processos se aplicam para as Threads, mas com 

algumas diferenças, uma Thread possui: um contador de programa responsável por controlar a 

instrução a ser executada; registradores e uma pilha própria, que contém o histórico de execução 

e um bloco para cada função chamada. Como mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura de duas Threads. 

 

Fonte: Adaptado de Perez, (2018). 

 

O principal benefício das Threads é o fato de permitir que várias execuções ocorram 

no mesmo ambiente de processo de forma bastante independente umas das outras. 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), um processo é diferente de uma Thread, de modo 

que os processos são usados para agrupar os recursos necessários para executar e as Threads 

são as entidades programadas para executar na Central Process Unit (CPU). 

 

 Condições de Corrida e Exclusão Mútua 

 

Quando dois ou mais processos disputam o mesmo recurso diz-se que estão em uma 

“condição de corrida”. Uma das formas de evitar a condição de corrida é utilizar a exclusão 

mútua, ou seja, quando um processo reserva os recursos para sua execução. Então, quando um 

processo reserva o recurso para executar e obtém esse recurso ele está livre para acessar sua 

região crítica. Porém, se após ele obter o(s) recurso(s), tentar executar e ser bloqueado, significa 

que outro processo está executando a seção crítica, após o processo sair de execução o processo 

bloqueado é desbloqueado e executa imediatamente. Existem vários mecanismos para prover a 

exclusão mútua em um SO, dentre eles destacam-se: semáforos, variáveis mutex e instruções 

de hardware. 
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2.2.2.2 Escalonamento 

 

O escalonador é quem decide, com base em algum critério, qual processo ou Thread 

deve executar no processador. Existem várias situações em que o escalonador pode ser 

chamado, mas ele é absolutamente exigido em duas ocasiões, conforme a Figura 3 

(TANENBAUM, ET AL., 2008): 

 

Figura 3: Estados de um Processo 

 

Fonte: Adaptado de Perez, (2018). 

 

(1) Quando um processo é bloqueado em uma operação de entrada e saída (E/S) ou 

em um semáforo; ou 

(6) Quando um processo finaliza sua execução. 

Nestes dois casos o processo se torna não apto a executar, de modo que outro processo 

deve ser escalonado para executar. 

Os algoritmos de escalonamento podem ser divididos em dois grupos, do modo como 

tratam as interrupções de tempo:  

• Não-preemptivos: executam até serem bloqueados ou finalizarem a execução; 

• Preemptivos: é disposto um tempo de execução para cada processo, se ele não 

tiver finalizado será escalonado o próximo processo da fila de prontos, assim 

alternando todos até as suas finalizações. 

 

 Principais Algoritmos de Escalonamento de Processos 

 

Nesta seção serão apresentados os principais algoritmos de escalonamento de 

processos, comumente implementados em um SO. 

 



26 

 

 

I. FIFO 

 

O First-in First-out (FIFO) tem como princípio a execução contínua do processo que 

ocupar o processador primeiro até ele finalizar sua execução. Seu principal benefício é ser de 

simples entendimento facilitando o escalonamento imediato de processos. Seu principal 

malefícios é escalonar um processo que demande muito tempo de execução, impedindo que 

outros processos executem. 

 

II. SJF 

 

O Shortest Job First (SJF) tem como princípio executar os processos de tempo mais 

curto primeiro, para esse algoritmo os processos precisam informar uma expectativa de tempo 

de execução. Seu principal benefício é antecipar os processos de menor tempo diminuindo o 

tempo médio de espera da execução de processos. 

No entanto, a fila de processos prontos não está sempre cheia para o algoritmo 

selecionar os de menor execução, esse problema torna o algoritmo ineficiente, uma vez que ele 

só é eficiente quando todos os processos estão disponíveis simultaneamente. 

 

III. RR 

 

O Round Robin (RR) funciona com o quantum (timer), ou seja, toda vez que o quantum 

acaba é realizado o escalonamento do próximo processo. Todos os processos recebem o mesmo 

quantum e aqueles que são interrompidos retornam à fila de processos prontos. 

Seu malefício se encontra justamente na definição do quantum. Para um quantum de 

quatro milissegundos, se a troca de processos demorar um milissegundo, então significa que a 

cada quantum finalizado o processador ficará 20% (vinte por cento) do tempo realizando 

processos de registro da troca dos processos. 

 

IV. Escalonamento por Prioridade 

 

Este algoritmo tem como princípio executar as tarefas com prioridades mais altas 

primeiros, sendo elas proporcionais ou inversamente proporcionais a contagem crescente de 

números. 
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Os seus benefícios são seus malefícios, uma vez que, serão executadas todas as altas 

prioridades primeiras, podendo impedir que um ou vários processos de baixa prioridade entrem 

em execução. A solução para este problema encontra-se na inversão de prioridade, onde o 

processo de baixa prioridade recebe uma alta prioridade, lhe proporcionando executar. 

 

 Gerenciador de Memória 

 

A memória é um recurso muito requisitado e deve ser cuidadosamente gerenciado para 

que não falte. Os programas e seus dados aumentam de forma a ocupar toda a memória 

disponível. 

O Gerenciador de Memória é responsável por controlar todas as memórias principais 

do computador, sendo constituído basicamente de um algoritmo de alocação e monitoramento 

e um método de gerenciamento de memória. 

 

2.2.3.1 Gerenciamento Básico de Memória 

 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), “Os sistemas de gerenciamento de memória 

podem ser divididos em duas classes fundamentais: aqueles que alternam os processos entre a 

memória principal e o disco durante a execução (swapping) e aqueles que não alternam”. Como 

é de se pensar, aqueles que realizam o swapping são mais complexos e sofisticados, enquanto 

aqueles que não realizam, são mais simples e enxutos. 

 

2.2.3.2 Swapping 

 

O swapping é considerado uma estratégia simples de gerenciamento de memória. É 

utilizado quando falta recursos de memória para continuar a execução de um programa, ele 

consiste em levar cada parte do programa para a memória principal, executá-los e alocar as 

partes que não estão executando na memória secundária (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

A técnica de compactação de memória provém do swapping, uma vez que a memória 

ocupada é menor do que a metade do total, todas as partições são realocadas para o nível mais 

baixo, organizando e liberando toda a parte superior. 

Quando um processo faz uma requisição de memória são realizadas algumas 

verificações para a liberação. O processo precisa ter lacunas em algum dos lados, caso tenha 
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vizinhos é verificado: a possibilidade da sua realocação; ou a de seus vizinhos; ou sua 

finalização; ou a sua eliminação. 

 

 Gerenciamento de Memória com Listas Encadeadas 

 

Outra forma de monitorar a memória é utilizando as listas encadeadas, onde os 

endereços são representados por um caractere, processo (P) ou lacuna (L) e dois dígitos binários 

(bit), o início do endereçamento e o comprimento. 

O processo de atualização da lista se torna simples, uma vez que ao lado de cada 

processo existe uma lacuna, a menos que ele esteja em alguma das extremidades. Junto desse 

método de gerenciamento são apresentados os algoritmos de alocação de memória: first fit, next 

fit, best fit, worst fit e o quick fit. 

I. O first fit: faz a alocação do processo no primeiro espaço que encontrar e que ele 

possa ser alocado. Dentre os algoritmos de alocação ele é o mais rápido, porém pode 

gerar fragmentação interna. 

II. O next fit: é uma variação do first fit, onde ele aloca o processo no espaço na segunda 

chamada, ou seja, quando ele acha o primeiro espaço para alocar ele continua a 

busca até achar o segundo espaço utilizável, se não houver, o processo é armazenado 

no primeiro espaço. 

III. O best fit: percorre toda a lista pelo melhor espaço, ou seja, o que tenha o tamanho 

mais próximo ou maior. Segundo Tanenbaum, et al., (2008), uma forma de torna-lo 

mais eficiente é organizar a lista em ordem crescente, dessa forma assim que ele 

achar um espaço livre aquele será o melhor espaço. 

IV. O worst fit: por sua vez, percorre toda a lista pelo maior espaço disponível, gerando 

fragmentações internas exageradamente grandes e tornando-se lento. 

V. O quick fit: tem como princípio a utilização de listas de lacunas pré definidas, 

aumentando a agilidade da alocação da memória, entretanto, as alocações não 

controladas podem causar fragmentação interna tornando-o ineficiente como os 

outros. 

 

2.2.3.3 Memória Virtual 

 

Há alguns anos atrás os programas que precisavam executar eram muitas vezes 

maiores do que o espaço disponível pela memória Random Access Memory (RAM), em solução 
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foram criados os overlays – programas divididos em partes – entretanto a decisão de criação do 

overlay recaia sobre o programador, além de ser demorado e maçante. Logo após, foi criado 

um método onde todo o trabalho era transferido para o computador, ele se tornou conhecido 

como memória virtual (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

O método fornece ao computador a possibilidade de executar programas muito 

maiores que a reserva de memória, de forma que as partes essenciais dele estejam alocadas na 

memória principal e quando haver a necessidade, a parte necessária do programa será carregada 

da memória secundária para a principal. 

 

 Paginação 

 

A paginação consiste em uma técnica utilizada para a memória virtual. Ele utiliza a 

Memory Management Unit (MMU) para realizar a decodificação do endereço virtual em 

endereço físico e buscar um endereço de memória. Nesta técnica, o espaço de endereçamento 

virtual é dividido em unidades chamadas páginas. As unidades correspondentes na memória 

física são chamadas de quadros de páginas. As páginas e os quadros de páginas têm sempre o 

mesmo tamanho. 

Como a quantidade de páginas pode ser muitas vezes maior que a quantidade de 

quadros de páginas, é designado um bit presente/ausente que monitora quais páginas estão 

fisicamente alocadas na memória. Quando o programa chama uma página não mapeada é 

gerada uma interrupção chamada: falta de página; e o SO escolhe uma página pouco usada para 

substituir, alterando a tabela de páginas e reiniciando a instrução interrompida. 

 

2.2.3.4 Algoritmos de Substituição de Página 

 

Quando se faz necessário trocar uma página o SO precisa escolher qual página remover 

da memória, antes dele remover é necessário verificar a existência do bit modificação. Caso 

este bit seja igual a 1 significa que a página foi modificada e precisa ser gravada em disco antes 

de ser substituída por outra. 

 

 Algoritmo de Substituição de Página Não Usada Recentemente 

 

O Not Recently Used (NRU) utiliza os bits proteção (R) e modificação (M), para criar 

uma sequência de classes utilizadas na substituição, as classes são: 
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• Classe 0: não referenciada (R), não modificada (M); 

• Classe 1: não referenciada, modificada; 

• Classe 2: referenciada, não modificada; 

• Classe 3: referenciada, modificada. 

Quando é necessário realizar a substituição o SO busca a página de Classe com valor 

numérico mais baixo. Neste algoritmo pode ocorrer de uma Classe 3 se tornar Classe 1 devido 

a interrupção de um relógio, utilizado periodicamente para distinguir as páginas que não foram 

referenciadas recentemente. 

 

 Algoritmo de Substituição de Página FIFO 

 

O FIFO, assim como citado em Gerenciamento de Processos, First-In First-Out, 

desempenha o papel de uma fila, a primeira página carregada será a primeira a ser substituída, 

independentemente se ela será usada na próxima execução. 

 

 Algoritmo de Substituição de Página Segunda Chance 

 

Este algoritmo é uma variação do FIFO, segundo Tanenbaum, et al., (2008) “que evita 

o problema de jogar fora uma página muito utilizada, é inspecionar o bit proteção (R) da página 

mais antiga”. Dessa forma, se o bit for 1, o algoritmo fornece uma segunda chance para essa 

página zerando o bit e alocando-a ao final da lista de páginas, então segue a procura de outra. 

 

 Algoritmo de Substituição de Página do Relógio 

 

Diferente do Segunda Chance, o relógio cria uma lista circular com um ponteiro para 

a página mais antiga. Se haver a substituição é primeiro inspecionado o bit R da página 

apontada, se for 1 ele zera e avança para a próxima até encontrar uma com R igual a 0. 

Esse algoritmo se difere do Segunda Chance na implementação, sendo mais eficiente. 

 

 Algoritmo de Substituição de Página Menos Recentemente Utilizada 

 

O Least Recently Used (LRU) como o nome consiste substitui a página que foi menos 

utilizada, através do mesmo método de Classes do NRU para identificação. 
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Segundo Tanenbaum, et al., (2008), “Para implementar o LRU completamente é 

necessário manter uma lista encadeada em todas as páginas menos recentemente usada no final. 

A dificuldade é que a lista deve ser atualizada a cada referência de memória. Encontrar uma 

página na lista, exclui-la e depois movê-la para o início da lista é uma operação muito demorada, 

mesmo em hardware (supondo que esse hardware possa ser construído)”. 

O autor apresenta uma simulação do algoritmo para fins de entendimento na página 

374, Capítulo 4.4.7 “Simulando o algoritmo LRU em software”. 

 

2.2.3.5 Segmentação 

 

Na segmentação, a memória disponível é dividida em grandes blocos de tipos de dados 

e cada bloco contém seus segmentos. Cada segmento consiste em uma sequência linear de 

endereços, de 0 até algum máximo. Um segmento pode ser completamente preenchido, 

entretanto isso raramente ocorre devido ao seu tamanho. 

Assim como a paginação, os diferentes tipos de blocos de segmentos também possuem 

diferentes tipos de proteção, por exemplo, um segmento de função pode ser especificado como 

apenas de execução e, assim para as proteções de leitura e escrita. 

  

 Segmentação Pura 

 

Um dos problemas causados pela segmentação é um fenômeno chamado formação do 

tabuleiro de xadrez (do inglês, checkboarding) ou comumente conhecido por fragmentação 

externa. Ele consiste da criação de lacunas entre dois segmentos após a alocação desses, ou 

seja, se tiver quatro segmentos de 5 KB alocados em sequência (a) e o segundo for substituído 

por um de 3 KB irá criar uma lacuna de 2 KB entre o novo segundo e o terceiro segmento (b); 

e o mesmo pode ocorrer entre o terceiro e o quarto segmento (c), como mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Exemplo de Fragmentação Externa. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). 

 

 Segmentação Paginada 

 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008) o Pentium é o processador utilizado para ilustrar a 

segmentação paginada, pois utilizando o OS/2 é possível escolher esse método. Como 

apresentado por ele “A maioria dos sistemas operacionais, incluindo os Windows XP e todos 

os tipos de UNIX, usa o modelo de paginação puro”, sendo assim inviáveis para a apresentação 

deste conceito. 

O centro de memória virtual do Pentium tem duas tabelas principais, a Global 

Descriptor Table (GDT), que descreve os segmentos gerais do sistema; e a Local Descriptor 

Table (LDT), que descreve os segmentos locais de cada programa. Esses dois conceitos são 

importantes para a geração do endereço linear. 

Quando um programa precisa acessar um endereço de memória é necessário realizar 

algumas etapas antes. Primeiro ele precisa carregar um seletor para o segmento de tipo de dado, 

nesse processo um registrador denominado CS armazena o segmento de códigos e outro 

denominado DS armazena o segmento de dados, do segmento que o seletor aponta. Um bit do 

seletor indica se ele é local (LDT) ou global (GDT), outros treze bits especificam o número de 

entrada do bit anterior e os outros dois bits indicam o nível de proteção. 

No instante em que o seletor é carregado no registrador de segmento o descritor é 

buscado da LDT ou GDT e armazenado para que possa ser rapidamente acessado. O descritor 

contém 32 bits e é formado pelo endereço base, o tamanho, um bit que especifica o formato do 

limite e outras informações do segmento, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Obtenção do Endereço Linear. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). 

 

Para encontrar o endereço do descritor é realizado os seguintes passos: primeiro é 

selecionado a LDT ou GDT com base no terceiro bit menos significativo do seletor, então os 

três bits de ordem inferior do seletor são zerados e o endereço da LDT ou GDT é somado com 

o novo endereço do seletor. Com ambos os endereços e o deslocamento consegue-se achar o 

endereço linear (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

E para encontrar o endereço linear é realizado os seguintes passos: é verificado a 

existência do bit G (Granularidade), se for 0 o campo limite terá o espaço em forma de 

segmento, se for 1 o campo limite terá o segmento em forma de páginas. 

Conforme Tanenbaum, et al., (2008), “Supondo que o segmento esteja na memória e 

o deslocamento esteja no intervalo correto, o Pentium adicionará ao deslocamento o campo 

base de 32 bits no descritor, para formar o que é chamado de endereço linear”. 

Se a paginação nesse momento estiver desativada, o endereço linear será o endereço 

final. Entretanto, se ela estiver ativada, o endereço linear será interpretado como endereço 

virtual na MMU e será mapeado utilizando a Tabela de Página. 

 

 Gerenciador de Entrada e Saída 

 

O Gerenciador de Dispositivos de Entrada e Saída de Dados ou Gerenciador de E/S é 

responsável por controlar todos os dispositivos de E/S do computador. Ele precisa enviar 

comandos para os dispositivos, capturar interrupções e tratar erros. 
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De modo geral os dispositivos de entrada e saída podem ser divididos em duas 

categorias: dispositivos de bloco e dispositivos de caractere.  

As unidades de entrada e saída são compostas por dois componentes, o eletrônico e o 

mecânico. O componente eletrônico é chamado de controladora de dispositivos ou adaptador e 

o mecânico é o dispositivo propriamente dito. 

Normalmente o SO tem contato apenas com a controladora, cada tipo de dispositivo 

tem sua própria controladora e uma pode controlar vários modelos diferentes do mesmo 

dispositivo, por exemplo, dois pendrives serão gerenciados pela mesma controladora. 

 

2.2.4.1 Interrupções 

 

Uma das formas de informar ao microprocessador a utilização de um dispositivo de 

E/S é através da interrupção, onde, quando a operação do dispositivo finaliza, a Interrupt 

ReQuest ou requisição de interrupção (IRQ) é gerada e o microprocessador inicia a rotina de 

tratamento de interrupção. 

 

 Acesso Direto à Memória 

 

O Direct Memory Access (DMA) é um método utilizado para endereçar a memória de 

forma quase independente do microprocessador. 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), o SO só pode utilizar DMA se o hardware tiver 

uma controladora de DMA, o que a maioria dos sistemas possui. 

A controladora de DMA tem acesso ao barramento de sistema independente do 

processador e é constituída por registradores de: memória, contador de bytes e, um ou mais de 

controle. Os registradores de controle especificam: a porta de E/S, a direção da transferência, a 

unidade de transferência e o número de bytes a transferir por vez, conforme ilustra a Figura 6. 
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Figura 6: Operação de uma Transferência de DMA. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). 

 

2.2.4.2 Princípios do Software de E/S 

 

Um conceito importante da manipulação de E/S pelo software é a independência de 

dispositivo, ou seja, deve ser possível escrever programas que possam acessar qualquer 

dispositivo de E/S sem a necessidade de especificar o dispositivo antecipadamente. 

 

2.2.4.3 Impasses 

 

Os impasses ou deadlocks são problemas ocasionados quando dois ou mais processos 

desejam o(s) recurso(s) um do outro, essa situação denomina-se deadlock. 

Um recurso pode ter várias instâncias idênticas ou recursos fungíveis, essas oferecem 

o mesmo desempenho durante sua execução.  

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), quatro condições devem estar presentes para que 

um impasse ocorra. São elas: 

• Condição de exclusão mútua: cada recurso está atribuído a um único processo 

ou está disponível; 

• Condição de posse e espera: os processos que têm recursos podem solicitar 

novos; 

• Ausência de preempção: os recursos adquiridos pelo processo devem ser 

liberados somente pelo mesmo; e 
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• Condição de espera circular: deve haver um encadeamento circular de posse e 

solicitação de recursos por dois ou mais processos, ocasionando deadlock. 

 

 Modelagem de Requisição de Recurso 

 

A modelagem é uma forma de visualizar se determinada sequência de 

requisição/liberação resulta em um impasse, utilizando grafos dirigidos. Segundo Tanenbaum, 

et al., (2008), “Os grafos têm dois tipos de nós: processos como círculos, e recursos, mostrados 

como quadrados”. Como apresenta a Figura 7. 

 

Figura 7: Grafos de Alocação de Recurso. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). (a) Requisição de recurso. (b) Obtenção de recurso. (c) Impasse. 

(d) Solicitações de instâncias de um recurso. (e) Obtenções de instâncias de um recurso. 

 

Com a modelagem é possível obter cinco moldes de requisições, como em: (a) e (b), a 

solicitação e obtenção de um único recurso; (c), a espera circular; e, (d) e (e) a solicitação e 

obtenção de instâncias fungíveis de um único recurso. 

 

 Estratégias de Prevenção do Impasse 

 

De modo geral podem ser adotadas quatro estratégias para que não ocorram impasses: 

 

I. O Algoritmo do Avestruz 

 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), “A estratégia mais simples é a do algoritmo do 

avestruz: enfiar a cabeça na terra e fingir que não existe problema algum”. 
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II. Detecção e Recuperação 

 

Nesta técnica, o sistema monitora as requisições e liberações de recursos, verificando 

a formação de ciclos, caso possa ocorrer, um dos processos é eliminado, assim até a eliminação 

do ciclo. 

Entretanto, após a reinicialização do processo eliminado é necessário verificar os 

estados originais dos arquivos modificados e desfazer quaisquer efeitos colaterais. 

 

III. Prevenção de Impasses 

 

Essa técnica consiste em impor limitações para que não ocorra nenhuma das quatro 

condições do impasse. O autor apresenta argumentos para as quatro condições, a que parece 

mais plausível é a espera circular, uma vez que se pode utilizar uma lista numerada de prioridade 

de posse dos recursos. 

Entretanto esse método anula a fungibilidade de instâncias de recurso e criar uma lista 

numerada pode ser muito difícil, muitas vezes ela por si só poderá causar ciclos. A Tabela 2 

apresenta a estratégia para cada condição pensada por (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

 

Tabela 2: Resumo das estratégias de prevenção de impasse. 

Condição Estratégia 

Exclusão mútua Fazer spool de tudo 

Posse e espera Solicitar todos os recursos inicialmente 

Ausência de preempção Permitir preempção de recursos 

Espera circular Ordenar os recursos numericamente 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). 

 

IV. Evitação de Impasses 

 

Essa técnica consiste da utilização de um algoritmo de escalonamento de recursos 

chamado algoritmo do banqueiro. Ele foi criado por Disjkstra no ano de 1965. 

Segundo Tanenbaum, et al., (2008), “Ele é modelado de maneira como um banqueiro 

de uma pequena cidade poderia lidar com um grupo de clientes para os quais concedeu linhas 

de créditos”. 
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A Figura 8 ilustra os empréstimos do banqueiro aos clientes. Cada parte da figura 

apresenta um estado, a coluna “Tem” apresenta quantas unidades o banqueiro emprestou para 

o cliente executar, a coluna “Máx.” é a quantidade máxima de empréstimos para suprir o cliente 

e a legenda “Disponível” é a quantidade de empréstimos disponíveis do banqueiro. 

 

Figura 8: Três estados de alocação de recursos. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). (a) Seguro. (b) Seguro. (c) Inseguro. 

 

Na analogia os clientes são os processos, as unidades são os recursos e o banqueiro é 

o SO. O banqueiro não tem a soma total que todos os clientes necessitam, mas ele tem uma 

quantia considerável de dez unidades para ajuda-los. 

O algoritmo considera cada pedido, calculando um estado seguro. Se for encontrado o 

pedido é cedido, caso contrário, é postergado. Um estado seguro é encontrado quando a 

quantidade de pedidos disponíveis for igual ou maior a quantidade de pedidos do thread mais 

próximo de finalizar. 

O estado (b) é considerado seguro, pois com duas unidades o banqueiro pode atrasar 

o empréstimo dos demais clientes e investir em C, permitindo recuperar quatro unidades com 

seu término, assim B ou D teriam recursos suficientes para seus términos também. 

Caso o cliente B obtivesse mais uma unidade o estado se tornaria inseguro, como em 

(c). Nesse, se todos os clientes resolvessem pedir seus empréstimos máximos o banqueiro 

quebraria, ou seja, causaria um impasse. 

 

 Sistema de Arquivos 

 

Um Sistema de Arquivos visa resolver três problemas, são eles: a possibilidade de 

armazenar um grande volume de dados, manter as informações intactas ao término do processo 

que estão as utilizando e, permitir que um ou mais processos acessem a mesma informação ao 
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mesmo tempo. A seguir serão apresentados os principais elementos que compõem um sistema 

de arquivos. 

 

2.2.5.1 Arquivos 

 

Os arquivos representam uma maneira de armazenar informações que podem ser 

acessadas posteriormente. Um sistema de arquivos deve esconder do usuário os detalhes sobre 

como e onde as informações são armazenadas e como os dispositivos de armazenamento 

funcionam. 

Os arquivos podem ser estruturados de três formas distintas, por: sequência de bytes, 

sequência de registros e árvores.  

Os arquivos podem ser divididos em vários tipos, sendo que os principais são: 

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) e binário. Ambos possuem uma 

estrutura, os arquivos do tipo ASCII podem possuir um caractere especial no início, 

denominado line feed, e/ou um caractere especial no final, denominado carriage return. Os 

arquivos binários não são de fácil visualização como os arquivos ASCII. Eles possuem funções 

importantes no sistema: representar arquivos executáveis e repositório de arquivos. 

 

2.2.5.2 Diretórios 

 

Para monitorar os arquivos, os sistemas de arquivos normalmente têm diretórios ou 

repositório de arquivos, os quais, em muitos sistemas, também são arquivos considerados 

especiais (TANENBAUM, ET AL., 2008).   

Normalmente são utilizados dois sistemas de diretórios: um contendo o nome do 

arquivo, seus atributos e endereço de disco onde os dados estão armazenados, no mesmo local; 

e outro, contendo o nome do arquivo e um ponteiro apontando para uma estrutura que contêm 

seus atributos, endereço de disco e dados (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

A quantidade de diretórios pode variar de um sistema para outro. Entretanto, tem-se 

três modelos comumente citados, respectivamente, são eles: diretório único compartilhado por 

todos usuário, um diretório por usuário e, árvore arbitrária por usuário. Como mostra a Figura 

9. 
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Figura 9: Sistema de Diretório Hierárquico. 

 

Fonte: Adaptado de Tanenbaum, et al., (2008). (a) diretório único compartilhado por todos usuários. (b) um 

diretório por usuário. (c) árvore arbitrária por usuário. 

 

2.2.5.3 Implementação do Sistema de Arquivos 

 

Normalmente o sistema de arquivos é projetado para a arquitetura de disco rígido, pois 

mesmo os equipamentos com memória flash, tem parte dela organizada de forma a simular um 

disco (TANENBAUM, ET AL., 2008). 

A questão mais relevante na implementação de um sistema de arquivos é determinar 

quais blocos do disco estão alocados a um determinado arquivo.   

Na técnica de alocação contígua cada arquivo aloca blocos contíguos, ou seja, se os 

blocos têm um tamanho de 1 (um) KB, um arquivo de 50 (cinquenta) KB alocaria 50 (cinquenta) 

blocos. A seu favor está a facilidade de implementação e o baixo tempo de busca por arquivo, 

uma vez que, inicialmente, haverá poucas chamadas seek. 

Já na alocação encadeada, a primeira palavra do bloco contém um ponteiro para o 

próximo bloco e o restante contém os dados do bloco. Neste método não há fragmentação, 

entretanto o acesso aleatório é extremamente lento, pois para chegar no bloco n, o SO tem que 

começar do início e ler os n – 1 blocos antes dele. 
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3  METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

 

Neste capítulo são descritas as principais técnicas de metodologias ativas. São 

apresentados exemplos e experiências de uso de cada uma delas. O capítulo também apresenta 

um pequeno histórico sobre educação no que tange a metodologias tradicionais de ensino. Ao 

final do capítulo são descritos alguns estudos de caso referente ao uso da sala de aula invertida 

notadamente em disciplinas de cursos técnicos e tecnológicos. 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

Por volta de 378 a. C. Platão criou uma espécie de escola onde se estudavam as 

disciplinas de filosofia e matemática por meio de questionamentos. Essa “escola” ficava nos 

jardins de Academo, de onde posteriormente surgiu o termo academia (LUKA, 2009) (FUJITA, 

2008). 

Após muitos anos, começaram a surgir vários tipos de escolas e com essas tiveram que 

surgir metodologias de ensino. A primeira delas foi a metodologia de sala de aula tradicional. 

Nessa metodologia existiam dois conceitos fortemente formados, o do docente e do discente, 

mas ainda não o do centro de conhecimento. 

Esta metodologia, muito utilizada no Brasil, define que o discente cresça por si só, a 

partir de todo o conhecimento do docente, sendo-lhe ensinado de forma fria e crua (MOURÃO, 

2019). 

A primeira escola a implementar essa metodologia, chamava-se Catedral e surgiu no 

séc. XII, para suprir a necessidade da burguesia em adquirir conhecimento e ganharem mais 

dinheiro. Teve seu início nas escolas monásticas, tendo como objetivo apenas a formação de 

monges (POMBO, 2019) (FUJITA, 2008). 

Através um movimento pedagógico progressivo de inspiração anarquista no início do 

séc. XX, surgiu a escola moderna, que adotava a pedagogia libertária, na qual o conhecimento 

agora deveria pertencer ao aluno, fundamentando-se em uma base científica e racional. Esse 

modelo de escola pode ser considerado híbrido, pois apresenta ambos os conceitos, de sala de 

aula tradicional e invertida. 

A primeira universidade moderna criada no mundo, foi a Universidade de Karueein 

em Fez – Marrocos, e é considerada um centro de conhecimento moderno devido a existência 
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de um espaço físico específico e por possuir diferentes departamentos em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Na próxima seção serão apresentadas outras metodologias de ensino-aprendizagem 

nas quais o professor deixa de ser o centro de conhecimento, para ser o mediador entre os alunos 

e os materiais. 

 

3.2 FUNDAMENTOS DE METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Esta seção descreve as principais técnicas de metodologias ativas. São apresentadas na 

sequência, Aprendizado Baseado em Projetos, Aprendizado Baseado em Problemas, 

Gamificação, Aprendizado entre Pares e sala de aula invertida. 

 

 Aprendizado Baseado em Projetos 

 

No Aprendizado Baseado em Projetos (ABProj), assim como as demais metodologias 

ativas necessitam que o docente mude sua postura de especialista para treinador de 

aprendizagem e, que os alunos assumam maior responsabilidade com sua aprendizagem 

(MASSON, ET AL., 2012). 

Segundo Barbosa, et al., (2013), os projetos são empreendimentos finitos com 

objetivos bem definidos e nascem a partir de um problema, uma necessidade, uma oportunidade 

ou interesse de uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Eles podem ser divididos 

em projetos de: intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino e aprendizagem. 

Algumas características dessa metodologia que se destacam, são: estimular no aluno a 

capacidade de aprender, de trabalhar em equipe e de ouvir outras opiniões, mesmo que 

contrárias as suas (MASSON, ET AL., 2012). 

Na visão do precursor Kilpatrick, os projetos têm quatro fases essenciais: intenção, 

planejamento, execução e julgamento. O precursor Dewey considera que os projetos realizados 

por alunos necessitam da ajuda de um professor que possa assegurar o processo contínuo de 

aprendizagem e crescimento (BARBOSA, ET AL., 2013). 

 

 Aprendizado Baseado em Problemas 
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O Aprendizado Baseado em Problemas (ABProb) é uma proposta pedagógica que 

consiste no ensino centrado do estudante baseado na solução de problemas, sendo eles reais ou 

simulados. Para solucionar esses problemas os alunos recorrem a conhecimentos prévios, 

discutem, estudam, adquirem e integram novos conhecimentos (BORGES, ET AL., 2014). 

Segundo Borges, et al., (2014), essa integração, aliada à aplicação prática, facilita a 

retenção do conhecimento, que pode ser mais facilmente resgatado, quando o estudante estiver 

diante de novos problemas. Portanto, a ABProb valoriza tanto o conteúdo a ser aprendido 

quanto à forma como ele é compreendido, reforçando o papel ativo do aluno e permitindo que 

ele entenda como aprender. 

 

 Gamificação 

 

A metodologia de gamificação visa incorporar a mecânica, dinâmica e estruturas de 

jogos afim de promover comportamentos desejados em situações reais. Diferente do 

aprendizado baseado em jogos, ele visa tornar a sala de aula em um jogo, com base em algumas 

técnicas, sendo: (DRISCOLL, 2014): 

• Feedback imediato e reforços; 

• Progresso (XP, emblemas, tabela de classificação, competição, etc.); 

• Dificuldade crescente (sistema de nivelamento); 

• Baixo risco de falha (repetições ilimitadas); 

• Enredo/narrativa; 

• Escolha do aluno. 

 

 Aprendizado entre Pares 

 

Esta metodologia consiste em agrupar os discentes de forma a instigar seus raciocínios 

em busca de uma solução para as questões apresentadas. Para Araujo, et al., (2012), o 

aprendizado entre pares ou instrução pelos colegas (IpC, do inglês Peer Instruction), foi 

proposto para o Ensino Superior em meados da década de 90 do século passado pelo Prof. Eric 

Mazur, da Universidade de Harvard (EUA). 

Esse método prevê que o docente limite a exposição dos discentes a um conteúdo por 

aproximadamente vinte minutos e então aplique um teste individual de dois minutos sobre eles. 

Caso a média de acertos esteja entre 35% e 70%, os alunos formam pequenos grupos, 
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preferencialmente aqueles com respostas distintas, para que possam discutir suas respostas com 

os colegas antes de o professor explicar a resposta correta (ARAUJO, ET AL., 2012). 

 

 Sala de Aula Invertida 

 

A metodologia de sala de aula invertida é baseada em dois outros conceitos de ensino-

aprendizado, que são o blended learning e o e-learning respectivamente. 

O e-learning, segundo Valente (2014), é utilizado com mesmo significado que 

educação a distância, sendo ele visto como uma nova versão da EaD na qual as atividades são 

mediadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Valente (2014) argumenta ainda que, outra modalidade de e-learning é quando parte 

das atividades são realizadas totalmente a distância e parte é realizada em sala de aula, 

caracterizando o que tem sido denominado de ensino híbrido, misturado ou blended learning. 

E que, para o caso do blended learning o conteúdo e as instruções devem ser elaborados 

especificamente para a disciplina ao invés de usar qualquer material que o aluno possa acessar 

na internet. 

Os mesmos autores definem quatro modelos que categorizam a maioria dos programas 

de ensino híbrido ou blended: flex, blended misturado, virtual enriquecido e rodízio. Sendo que 

o rodízio, esse se subdivide em mais quatro subgrupos: estações, laboratório, individual e por 

fim, a sala de aula invertida (do Inglês, flipped classroom). 

De forma simplificada a metodologia de sala de aula invertida (SAI) consiste em o 

discente – aluno – ser o agente ativo e o docente – professor – ser o mediador para que haja 

discussões mais elevadas sobre o assunto. Ela possui quatro pilares fundamentais definidos por 

sua sigla FLIP, segundo a Universia Brasil (2017) e a Flipped Learning Network (2014), são 

eles: 

• Flexible Environment ou Ambiente Flexível: permite uma grande variedade de 

modelos de ensino. Os educadores criam espaços adaptáveis onde os alunos 

escolhem quando e onde aprenderem, proporcionando grande adaptabilidade 

ao processo. Além disso, os professores são flexíveis em suas expectativas, nos 

tempos de aprendizagem e na avaliação dos alunos. 

• Learning Culture ou Cultura de Aprendizagem: no modelo tradicional, 

centrado no professor, o educador é a única fonte de informação. A educação 

invertida muda isso completamente e coloca o aprendiz e o aprendizado como 

centros da aula. Como resultado, os estudantes se envolvem ativamente na 
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construção do conhecimento. Eles são capazes de avaliar o seu desempenho de 

forma mais pessoal e útil do que provas, por exemplo. 

• Intentional Content ou Conteúdo Intencional: educadores do modelo de 

educação invertida se preocupam continuamente sobre como eles podem 

ajudar estudantes a desenvolver o entendimento de conceitos, assim como a 

sua capacidade de atuar com eles em mente. Ou seja: o conteúdo não deve ser 

somente baseado em livros, mas algo que o estudante seja capaz de aplicar na 

sua vida de alguma forma. 

• Professional Educator ou Educador Profissional: os educadores profissionais 

observam continuamente os seus alunos, fornecendo-lhes feedback relevante 

em todos os momentos, bem como avaliando o seu trabalho. Eles são reflexivos 

em sua prática, interagem uns com os outros para melhorar a qualidade de seus 

ensinamentos, aceitam críticas construtivas e toleram "o caos controlado em 

suas salas de aula". 

 

3.3 ESTUDOS DE CASO 

 

Nesta seção são apresentados alguns estudos de caso de experiências com 

metodologias ativas, notadamente ao uso da técnica de sala de aula invertida em disciplinas de 

cursos das áreas técnicas e tecnológicas, pois esta metodologia de ensino é o objeto de estudo 

deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 Metodologias Ativas Aplicadas à Disciplina de Sistemas Operacionais 

 

O estudo foi realizado com a turma de bacharelado e licenciatura em Ciência da 

Computação do Instituto Federal de Brasília (IFB) na disciplina de Sistemas Operacionais. 

Percebeu-se que a explicação do conteúdo de forma tradicional não era capaz de envolver os 

alunos, prejudicando a realização das atividades propostas e consequentemente a correção das 

mesmas. A ideia de aplicar a metodologia ativa surgiu após essa ser aplicada na disciplina de 

Comunicação em Redes de Computadores do curso técnico de nível médio de Manutenção e 

Suporte em Informática durante os anos de 2014 a 2015 segundo (HOJI, ET AL., 2016). 

Foram utilizadas duas metodologias ativas para a realização do experimento, a SAI e 

o aprendizado baseado em problemas (do Inglês Problem Based Learn – PBL). Com base no 
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PBL foram elaboradas cinco avaliações principais, segundo Hoji, et al., (2016); são elas: duas 

provas de conteúdo teórico, realizações de exercícios dentro e fora da sala de aula e o 

desenvolvimento de duas aplicações práticas utilizando a linguagem de programação C. 

Foram utilizadas duas ferramentas de auxilio: o Moodle e o WhatsApp. Segundo Hoji, 

et al., (2016), o WhatsApp foi utilizado para sanar dúvidas, encaminhar materiais 

complementares, quando necessário, e enviar explicações de interesse geral. Enquanto o 

Moodle servia de repositório de conteúdo, envio de arquivos dos estudantes e realizações de 

atividades. 

No início de cada aula, em aproximadamente quinze minutos, eram feitas revisões dos 

conteúdos com o intuito de sanar possíveis dúvidas ou confusões sobre determinado assunto. 

Embora a turma tivesse iniciado com dezoito alunos, alguns tiveram dificuldades em 

acompanhar e outros desistiram, a turma continuou com dez alunos ativos. A nota média obtida 

foi sete, sendo que o mínimo para a aprovação era de seis; entre esses houveram três 

reprovações (HOJI, ET AL., 2016). 

Para a avaliação dos estudantes foi criado um questionário com vinte e cinco questões 

baseado em seis áreas que concentraram perguntas referentes aos assuntos: I – perguntas gerais 

sobre a disciplina; II – informações sobre o conteúdo disponibilizado para os estudantes; III – 

uso apropriado do Moodle e WhatsApp; IV – informações sobre as atividades práticas; V – 

pertinência e eficácia dos exercícios e avaliações adotadas na disciplina; e VI – auto avaliação. 

Do ponto de vista dos alunos, de acordo com Hoji, et al., (2016), as atividades práticas 

desenvolvidas dentro e fora da sala de aula foram adequados e estavam condizentes com o 

assunto teórico explicado. Entretanto, alguns estudantes enfatizaram que a quantidade de 

atividades foi demasiada. Eles aprovaram as metodologias ativas e sugeriram que esse método 

pudesse ser expandido para todo o curso e não somente para uma única disciplina. Por fim, 

ressaltaram que o Moodle e o WhatsApp foram importantes para a consolidação do 

conhecimento. 

Do ponto de vista do professor houve dois pontos importantes. O primeiro, de 

estimular os estudantes a estudarem em casa. Foi necessário realizar um trabalho de 

conscientização, mostrando que a construção do conhecimento depende deles e que, caso eles 

não estudassem em casa, toda a turma seria prejudicada, pois o tempo disponível em sala de 

aula seria utilizado para explicações teóricas ao invés de realizar as atividades práticas. Em 

poucas semanas verificou-se que eles realmente haviam mudado de postura, tornando-se mais 

ativos durante as aulas (HOJI, ET AL., 2016). 
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E o segundo, foi convencê-los de realizar atividades práticas sem que o professor 

explicasse o conteúdo que deveria ser abordado nas implementações. Alguns estudantes 

esperavam o auxílio do professor no processo de implementação. Porém, quando eles 

perceberam que se não fizessem as atividades propostas iriam reprovar na disciplina, eles 

começaram a agir (HOJI, ET AL., 2016). 

Após a aplicação do método a turma apresentou um alto índice de aprovação, devido 

a positiva percepção dos alunos sobre a metodologia permitindo-os estudar conteúdos que o 

professor nem havia explicado, aumentando assim a fixação de conteúdos e sanar dúvidas. 

 

 Sala de Aula Invertida: a análise de uma experiência na disciplina de Cálculo I 

 

Este estudo foi realizado com as turmas de Cálculo Diferencial e Integral I dos cursos 

de Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde, boa parte dos alunos 

possuem uma boa base matemática e estudam em tempo integral. A metodologia de ensino 

aplicada foi a SAI, que consiste em prover dois estados de estudos específicos: ativo e passivo, 

ofertando tempos pré definidos para que os alunos estudem e interajam (PAVANELO, ET AL., 

2017). 

Para a coleta de dados foi utilizado dois questionários, cada um ao final dos dois 

bimestres letivo. O primeiro era composto de questões auto avaliativas, por parte da equipe que 

planejou e aplicou, formado por três perguntas objetivas e quatro descritivas, são elas: 

• “Dê uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 excelente, aos seguintes 

pontos sobre o desenvolvimento da disciplina: (a) Metodologia; (b) 

Organização do site; (c) Vídeo aulas; (d) Motivação; (e) Auto avaliação”; 

• “Quanto tempo semanal, em média, você estudou para a disciplina fora da sala 

de aula?”; 

• “Você considera que a metodologia ajudou na sua organização de estudos? ( ) 

sim, ( ) não”; 

• “As vídeos-aula, em sua opinião, deveriam ter quanto tempo de duração? ( ) 

10min., ( ) 20 min., ( )30 min., ( )40 min”.; 

• “Você prefere aulas expositivas ou aulas onde os alunos resolvem exercícios?”; 

• “Em relação à avaliação bimestral, ela foi justa? ( ) sim, ( ) não”; 

• A última questão era descritiva, solicitando sugestões para o andamento futuro 

da disciplina. 
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Exatos trinta alunos responderam a este questionário, contudo, as respostas eram tão 

boas, que levantou certas dúvidas da equipe de planejamento. Três dados importantes que valem 

ser ressaltados são: 23,3% elogiaram a metodologia; 30% gostaram dela, mas sentiram falta das 

aulas expositivas; e 13,3% tiveram problemas com o material online (PAVANELO, ET AL., 

2017). 

Ao final do segundo bimestre foi aplicado o segundo questionário, este agora continha 

a complementação da análise das respostas do primeiro e foi respondido por exatos 38 alunos. 

Infelizmente, este foi aplicado junto da segunda avaliação bimestral, diferente do primeiro que 

foi aplicado em um tempo dedicado, levando os alunos a dedicarem menos tempo em sua 

resolução. As questões elaboradas foram: 

• “Dê uma nota de 0 a 10 a cada item a seguir e, em seguida, o compare em 

relação ao primeiro bimestre no que se refere aos itens: ( ) melhorou, ( ) piorou, 

( ) mesma coisa”; 

• “As videoaulas do segundo bimestre que duravam de 20 a 25 minutos, você 

assistiu: ( ) < 20%, ( ) entre 20% e 40%, ( ) entre 40% e 60%, ( ) entre 60% e 

80%, ( ) > 80%”; 

o Pontos positivos das videoaulas; Pontos negativos das videoaulas; 

o “Na sua opinião, quanto tempo, em média, as videoaulas deveriam ter: 

( ) 10 min., ( ) 20 mim., ( ) 30 min.”; 

• “Nas aulas presenciais, você prefere: ( ) que os alunos façam os exercícios em 

grupo; ( ) exposição do professor”. 

Desta vez, 21% dos alunos indicaram a melhora no material online, mas 57,98% 

disseram que assistiram menos de 20% das aulas online, o que preocupou em saber qual o 

problema do recurso didático utilizado. Felizmente a última questão confirma que os alunos 

têm grande interesse que esta metodologia continue a ser aplicada na disciplina (PAVANELO, 

ET AL., 2017). 

O artigo finaliza apresentando que a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I foi 

escolhida para aplicar a metodologia por motivos diversos, dentre eles, a disposição do docente 

em inovar sua atividade pedagógica e pela grande importância da disciplina para o curso de 

Engenharia (PAVANELO, ET AL., 2017).  
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4 PROPOSTA DO USO DA PLATAFORMA ARDUINO PARA O 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

Este capítulo apresenta a proposta para o uso da plataforma Arduino para o ensino-

aprendizagem de conceitos da disciplina de Sistemas Operacionais. No capítulo são descritos 

os experimentos a serem realizados com os alunos e suas respectivas relações com os conteúdos 

abordados em uma disciplina clássica de Sistemas Operacionais. 

 

4.1 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

A proposta apresentada neste Trabalho de Conclusão de Curso visa utilizar a 

plataforma Arduino com o uso da metodologia de ensino-aprendizagem com base no conceito 

metodológico de sala de aula invertida. O princípio norteador da proposta é o de fazer com que 

o aluno tenha mais autonomia e responsabilidade nos estudos, vez que, de acordo com os 

princípios da sala de aula invertida, o conteúdo deve ser estudado antes de ser efetivamente 

“aprendido” em sala de aula. 

Visando facilitar o acesso do aluno a plataforma Arduino foi utilizada para os 

experimentos a plataforma Tinkercad, cuja interface fora ilustrada pela Figura 10 

(www.tinkercad.com). Com esta ferramenta é possível realizar experimentos com circuitos 

eletrônicos, programação de sistemas embarcados e projetos 3D. A opção pelo Tinkercad se 

deu em virtude de esta ser uma ferramenta gratuita, disponível na internet e que permitiu a 

realização de todos os experimentos propostos. 

O Arduino utilizado nos experimentos foi o modelo Uno que possui clock de 16 

megahertz, 8 (oito) bits de capacidade de processamento, 14 (quatorze) portas digitais, 6 (seis) 

portas analógicas, 32 (trinta e dois) kilobytes de memória flash, 2 (dois) kilobytes de memória 

RAM e 1 (um) kilobyte de memória Electrically-Erasable Programmable Read Only Memory 

(EEPROM). Além de outros periféricos como conversores analógicos-digitais, timers e 

tratadores de interrupção. A Figura 11 ilustra uma placa do Arduino Uno. 

 

 

http://www.tinkercad.com/
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Figura 10: Interface Principal da plataforma Tinkercad. 

 

Fonte: O Autor, 2019. 

 

Figura 11: Placa do Arduino Uno 

 

Fonte: O Autor, 2019. 

 

Conforme descrito no Capítulo 2, uma disciplina de sistemas operacionais aborda 

conteúdo referentes a pelo menos quatro itens principais, quais sejam, gerência de processos, 

gerência de memória, sistemas de arquivos e gerência de dispositivos de entrada e saída de 

dados. Os conteúdos cobertos em gerência de processos são os que normalmente os alunos 

possuem maior dificuldade, principalmente os conteúdos relacionados a sincronização de 

processos. 

Com base nos quatro tópicos comumente abordados em uma disciplina de sistemas 

operacionais, a Tabela 3 apresenta a programação propostas para os experimentos utilizando a 

metodologia de sala de aula invertida com Arduino. 
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Tabela 3: Conteúdos abordados nos experimentos realizados. 

Tópicos de SO 
Conteúdos 

abordados 
Objetivo 

Gerência de 

Processos 

Escalonamento de 

processos 

Permitir que o aluno entenda as nuances dos 

principais algoritmos de escalonamentos de 

processos. 

Sincronização de 

processos 

Permitir que o aluno entenda as diferentes formas 

de estabelecer a sincronização entre processos 

concorrentes, sobretudo aprender a utilizar 

semáforos e variáveis mutex. 

Prevenção e 

tratamento de 

deadlocks 

Fazer com que o aluno saiba reconhecer uma 

situação de impasse (deadlock) e as diferentes 

formas de se prevenir e tratar tal situação. 

Gerência de 

Memória 

Alocação de 

memória 

Permitir que o aluno entenda as diferentes formas 

de se alocar memória, sobretudo as técnicas de 

segmentação e paginação. 

Gerência de 

Entrada e Saída 

de Dados 

Comunicação com 

periféricos 

Fazer com que o aluno entenda as diferentes formas 

de comunicação entre o processador e os 

dispositivos de entrada e saída de dados. 

Escalonamento de 

braço de disco 

Permitir que o aluno entenda os princípios de 

escalonamento das requisições para acesso ao disco 

rígido e seus respectivos algoritmos. 
Fonte: O Autor, 2019. 

 

As Seções 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 listam, respectivamente, os experimentos propostos 

pelos tópicos de SO da Tabela 3. 

Os códigos fonte implementados em cada experimento estão listados nos Anexo A do 

trabalho. Cada quadro referenciado possui um link para o respectivo código fonte do 

experimento no anexo A. 

 

 Experimento 1 - Familiarização do aluno com a plataforma Arduino: 

Experimentos de nivelamento 

 

Neste experimento foram realizados acionamentos nas portas digitais. Particularmente 

foram utilizados dois Lighting Emitting Diode (LED) que alternavam o estado de apagado para 

acesso e vice-versa. A imagem do experimento realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 

12. O Quadro 1 lista o código fonte deste experimento. 
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Figura 12: Imagem do experimento com as portas digitais. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Além do uso das portas digitais os alunos aprenderam a utilizar LEDs e resistores, que 

foram necessários para limitar a corrente que flui da porta do Arduino para o LED. 

O segundo experimento foi realizado com o uso de um potenciômetro. O objetivo foi 

o de demonstrar o uso das portas analógicas, bem como do conversor analógico-digital, que no 

caso do Arduino Uno, é de 10 (dez) bits. A Figura 13 ilustra a interface do experimento com o 

potenciômetro realizado no Tinkercad. O Quadro 2 lista o código fonte deste experimento. 

 

Figura 13: Imagem do experimento com a porta analógica. 

 

Fonte: O Autor, 2019. 
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Além do uso da porta analógica, neste experimento também foi utilizado o monitor 

serial para a escrita de dados. No caso, o valor lido do potenciômetro, após a conversão do sinal, 

é escrito no monitor serial. 

 

 Experimento 2 - Atividades envolvendo conteúdos de Gerência de Processos 

 

Estes experimentos foram divididos em três grupos: escalonamento de processos; 

sincronização de processos; e prevenção e tratamento de deadlocks. Tanto no segundo como no 

terceiro grupo foi escolhido o mesmo algoritmo para suas experimentações. 

O primeiro grupo é formado por seis experimentos, referente aos conteúdos de 

escalonamento de processos, como os algoritmos: FIFO, SJF, SRTF, Prioridade não 

Preemptivo, Prioridade Preemptivo e RR. 

O primeiro experimento simula o gerenciamento de processos do algoritmo First In 

First Out (FIFO), nele foram utilizados três LEDs: o LED verde, indica o início de um novo 

processo; o LED branco, indica quando o escalonador é chamado; e o LED laranja, representa 

o tempo de execução do processo, em segundos, a cada emissão de luz. A imagem do 

experimento realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 14. O código fonte do experimento 

está listado no Quadro 3. 

 

Figura 14: Imagem do experimento realizado com o algoritmo FIFO. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 
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O segundo experimento simula o gerenciamento de processos do algoritmo Shortest 

Job First (SJF), ele possui a mesma estrutura eletrônica do algoritmo FIFO. Este utiliza uma 

função para organizar os processos em ordem crescente. A imagem do experimento realizado 

no Tinkercad está ilustrada na Figura 14. O código fonte do experimento está listado no Quadro 

4. 

O terceiro experimento simula o gerenciamento de processos do algoritmo Prioridade 

não Preemptivo, ele também possui a mesma estrutura eletrônica do algoritmo FIFO. Este 

utiliza a função para organizar ambos os vetores - de processos e prioridades - de acordo com 

o vetor de prioridade. A imagem do experimento realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 

14. O código fonte do experimento está listado no Quadro 5. 

O quarto experimento simula o gerenciamento de processos do algoritmo Shortest 

Remaining Time First (SRTF) ou conhecido também por SJF Preemptivo. Neste foram 

utilizados quatro LEDs, três com as mesmas funções do algoritmo anterior e o quarto, LED 

vermelho, representa o processo criado pela interrupção. Este algoritmo inclui um botão 

configurado na porta digital 2, específica para interrupção na placa UNO. A imagem do 

experimento realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 15. O código fonte do experimento 

está listado no Quadro 6. 

 

Figura 15: Imagem do experimento realizado com o algoritmo SRTF. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O quinto experimento simula o gerenciamento de processos do algoritmo Prioridade 

Preemptiva, ele possui a mesma estrutura eletrônica do algoritmo SRTF. A imagem do 
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experimento realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 15. O código fonte do experimento 

está listado no Quadro 7. 

O último experimento simula o gerenciamento de processos com o algoritmo Round 

Robin (RR), nele foram utilizados dois LEDs, o vermelho e o branco; o botão e o monitor serial. 

Diferente dos experimentos anteriores, este utiliza uma estrutura para criação de cada tarefa 

chamada Struct, ela se parece com a estrutura de Classes em Java. Também foi utilizado um 

temporizador de um segundo para simular o término do quantum. A imagem do experimento 

realizado no Tinkercad está ilustrada na Figura 16. O código fonte do experimento está listado 

no Quadro 8. 

 

Figura 16: Imagem do experimento realizado com o algoritmo RR. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O seguinte experimento representa o segundo e o terceiro grupo dos experimentos de 

Gerência de Processos, este realiza a sincronização de processos utilizando a estrutura de 

comunicação Semáforo com o algoritmo de escalonamento Round Robin. Como a biblioteca do 

Arduino que compõe as funções e estruturas de Semáforos não pôde ser importada para o 

Tinkercad, nós a desenvolvemos então, baseado nas chamadas realizadas pela biblioteca de 

Semáforo do Java, nas descrições do material de Perez (2018) e no livro de Tanenbaum, et al., 

(2008). 

O experimento utiliza apenas um LED vermelho e um botão para interrupção, 

conforme a Figura 17. O código fonte encontra-se no Quadro 9. 
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Figura 17: Imagem do experimento de Sincronização de Processos. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

 Experimento 3 – Atividades envolvendo conteúdos de Gerência de Memória 

 

Todos estes experimentos destinam-se ao gerenciamento de memória, entretanto, eles 

podem ser divididos em três grupos, algoritmos de: lista encadeada, substituição de páginas e 

segmentação. 

O primeiro grupo de experimentos divide-se em: First Fit, Next Fit, Best Fit, Worst 

Fit e Quick Fit. Dentre estes, os primeiros quatro possuem a mesma estrutura base de 

funcionamento, alterando apenas seus algoritmos. O Quadro 10 apresenta essa estrutura. 

A estrutura é construída em uma placa de ensaio pequena, onde são alinhados doze 

LEDs: um vermelho, um amarelo e dez verdes. A placa de ensaio necessitou ser ligada na porta 

de 5V e GND da placa Uno. A Figura 18 apresenta a estrutura eletrônica. 
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Figura 18: Estrutura eletrônica dos quatro algoritmos de lista encadeada. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O primeiro dos quatro algoritmos simulados como citado anteriormente, é o First Fit. 

Ele iguala seu funcionamento ao FIFO de gerenciamento de processos, dessa forma, se o 

endereço estiver livre, ele será alocado. Seu código encontrasse no Quadro 11. 

O segundo é uma variação do First Fit, esse necessitou de uma alteração no código do 

alocador, para identificar qual bloco de endereço foi utilizado. Este encontrasse no Quadro 12. 

O terceiro, Best Fit, propõe um método de alocação muito semelhante ao Next Fit. 

Apresentado no Quadro 13. 

Fechando os quatros primeiros que utilizam a mesma construção, o Worst Fit. 

Apresentado no Quadro 14. 

Como a proposta do quinto algoritmo é utilizar listas de diferentes tamanhos para a 

alocação, a estrutura eletrônica e de codificação foram alteradas. Na eletrônica houve a 

substituição do LED amarelo pelo RGB e a diminuição de LEDs verdes para oito. Como mostra 

a Figura 19. 
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Figura 19: Estrutura eletrônica do Quick Fit. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

E na codificação foram realizadas algumas modificações, dentre elas a criação de três 

novos vetores de objetos da classe “Memoria” com tamanhos distintos, de: dois, quatro e seis 

endereços; o anterior de dez passou a ter oito endereços. O Quadro 15 apresenta todas às 

modificações realizadas. 

No segundo grupo constam os experimentos de substituição de páginas, eles se 

dividem em: FIFO, Segunda Chance, Relógio, NRU. 

Todos eles possuem a mesma estrutura, tanto eletrônica quanto de codificação, 

alterando apenas seus algoritmos. O código fonte dessa estrutura encontrasse no Quadro 16. 

A estrutura eletrônica consiste de: um LED vermelho, um LED RGB e quatro LEDs 

verdes, todos construídos em uma placa de ensaio pequena, como mostra a Figura 20. 
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Figura 20: Estrutura eletrônica dos algoritmos de paginação. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O primeiro dos quatro é o FIFO, diferente de apresentado anteriormente, neste 

contexto ele desaloca a próxima página, ou seja, a próxima sempre será a mais antiga. Seu 

código fonte está no Quadro 17. 

Dentro desta estrutura ambos os algoritmos, Segunda Chance e Relógio, compõem a 

mesma codificação devido a limitação de hardware da placa UNO. O algoritmo Segunda 

Chance é uma variação do FIFO, ele utiliza o mesmo componente ponteiro que o FIFO para 

buscar a página mais antiga. Como mostra o Quadro 18. 

E o quarto algoritmo, o NRU, busca a página mais antiga de acordo com suas classes 

de monitoramento. Sua codificação está no Quadro 19. 

O terceiro e último grupo dos algoritmos de memória são as estruturas de segmentação. 

Estas possuem a mesma construção eletrônica do algoritmo de lista encadeada, Quick Fit, 

apresentado na Figura 19. 

A estrutura de segmentação possui um funcionamento muito semelhante aos 

algoritmos de lista encadeada, no entanto ela se mostra mais segura, uma vez que necessita de 

permissão para algumas execuções. Como apresenta o Quadro 20. 

E, por fim, mas não menos importante, a segmentação paginada. Esta estrutura por sua 

vez possui algumas particularidades, como: a utilização de duas classes, “Segmento” e 

“Pagina”; cada instância de segmento possui um ponteiro para uma instância de página, 

podendo ser vazio; e, é o maior dentre os desenvolvidos e possivelmente o mais complexo. 

Ele compõe a junção da estrutura de segmentação com a estrutura de paginação, 

utilizando o NRU, apresentado no Quadro 21. 
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 Experimento 4 – Atividades envolvendo conteúdos de Gerência de Entrada e Saída 

de Dados 

 

Os experimentos de gerência de entrada e saída de dados foram divididos em dois 

grupos: comunicadores de periféricos e algoritmos de escalonamento de braço de disco. 

O grupo de comunicadores de periféricos foi desenvolvido em um único projeto, que 

apresenta tanto a entrada, quanto a saída de dados em periféricos externos as placas Uno. 

Este utiliza o protocolo de comunicação Serial Peripheral Interface (SPI), que é uma 

interface de comunicação serial síncrona, onde há o master, denominado mestre, e os slaves, 

denominados escravos. 

O projeto é composto por duas placas Unos, cada uma com seus respectivos 

dispositivos. O master têm: um sensor de temperatura com um LED vermelho e um verde, 

indicativos de envio de dados; e um botão. O slave têm: um display de cristal líquido (do Inglês, 

Liquid Crystal Display – LCD) 16x2. Ambos são conectados a quatro LEDs indicativos: o azul, 

representa o sinal de clock; o amarelo, representa o slave; o verde, representa a comunicação 

Master Output Slave Input (MOSI); e o vermelho, representa a comunicação Master Input Slave 

Output (MISO). Como apresenta a Figura 21. 

 

Figura 21: Estrutura eletrônica dos algoritmos de gerência de dispositivo. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Neste contexto o master têm como objetivo atender ao chamado do botão de 

interrupção, alternando entre, converter a temperatura recebida do sensor de temperatura, de 

grau Fahrenheit para grau Celsius ou gerar um número pré-definido e, enviar um destes dados 

ao slave. Como mostra o Quadro 22. 
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E o slave têm como objetivo identificar quando o master envia a temperatura ou o 

valor pré definido, através das sequências de comando, e apresentá-los no LCD. Como mostra 

o Quadro 23. 

O segundo grupo, dos algoritmos de escalonamento de braço de disco, assim como os 

experimentos de gerência de memória, possui a mesma estrutura eletrônica da Figura 19. Para 

este foi desenvolvido uma versão simplificada da estrutura de paginação com algoritmo FIFO. 

Nesta estrutura foi adicionado a biblioteca EEPROM.h, disponível no Tinkercad. Com 

ela é possível armazenar inteiros na memória simulada da placa Uno, sem a necessidade de 

criar novas estruturas. Como apresenta o Quadro 24. 

Para recriar as várias particularidades da estrutura, foram desenvolvidas algumas 

estratégias. Para o conceito de busca na memória secundária foi desenvolvido uma função de 

embaralhamento que executa a cada loop. Para recriar a lista de requisições, foram adicionados 

dois processos de seis páginas e o tamanho da memória principal foi reduzido para seis 

endereços. E, para que as páginas sejam armazenadas na memória secundária, em suas 

execuções, todas têm seu bit_modify ativo. 

Os algoritmos desenvolvidos se dividem em: FIFO, Shortest Seek Time First (SSTF), 

elevador ou SCAN, C-SCAN e C-LOOK. 

O FIFO tem a mesma execução do FIFO de gerenciador de processos. Seu código está 

no Quadro 25. 

O SSTF tem como princípio buscar o endereço mais próximo do atual. Apresentado 

no Quadro 26. 

O SCAN ou algoritmo do Elevador, como o nome indica, tem o mesmo funcionamento 

do elevador encontrado em shoppings. Possui a mesma função verificaAlocados, presente no 

SSTF. Apresentado no Quadro 27. 

O C-SCAN é uma variação do SCAN, ele é muito semelhante ao original, porém 

possui algumas particularidades. Apresentado no Quadro 28. 

O C-LOOK é uma versão aprimorada do C-SCAN, que diminui suas particularidades 

desnecessárias. Apresentado no Quadro 29.  
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5  AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Neste Capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a metodologia proposta 

neste Trabalho de Conclusão de Curso. Como não foi possível realizar todos os experimentos 

com os alunos, será apresentada, em alguns casos a aplicação da metodologia proposta com a 

metodologia tradicional. Para fins de organização será apresentada a metodologia de ensino 

SAI seguida da metodologia tradicional. 

 

5.1 RESULTADOS OBTIDOS COM A NOVA METODOLOGIA 

 

Para a formulação das perguntas utilizou-se os métodos de pesquisa quantitativo e 

qualitativo (CHAER, ET AL., 2011). 

Todas as perguntas elaboradas são fechadas, Chaer, et al., (2011), ou seja, apresentam 

alternativas específicas para que o informante escolha uma delas. Em conjunto utilizou-se a 

escala Likert de cinco pontos, que segundo da Silva Júnior, et al., (2014), serve para posicionar 

os respondentes de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item, para não inferir 

a medida do construto. 

Mesmo utilizando perguntas fechadas a escala Likert permite agregar o estado 

sentimental em que cada indivíduo se encontra aderindo o conceito de pesquisa qualitativa 

(FRANKENTHAL, 2017). 

Para demonstrar como ocorreu o processo de validação foi elaborado um fluxograma 

de atividades, este pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 22: Fluxograma de Atividades dos Experimentos. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Para encaminhar as perguntas aos alunos foi utilizado o Google Forms, pois este 

permite o anonimato, diferente da plataforma de ensino utilizada, Moodle. Os resultados obtidos 

estão dispostos no mesmo formato dos tópicos apresentados na Tabela 3. 
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Todos os formulários são iguais, sendo separados apenas para fins de análise; eles são 

compostos por cinco afirmações da escala Likert e uma pergunta aberta, listadas abaixo: 

1. A metodologia proposta contribuiu para o meu entendimento dos conteúdos 

teóricos. 

2. Ter contato interativo (mesmo que virtual) com a placa Arduino foi uma 

experiência mais prazerosa do que as atividades práticas da disciplina de SO. 

3. O uso dos LEDs e do monitor serial facilitaram na compreensão dos 

experimentos. 

4. Tive dificuldade em relação a metodologia proposta. 

5. Tive dificuldades em assimilar os experimentos propostos com o conteúdo da 

disciplina. 

6. Você tem alguma consideração adicional sobre a metodologia proposta? 

Descreva abaixo. 

Os tópicos a seguir apresentam os dados brutos de cada formulário, que, 

posteriormente serão analisados juntos. 

 

 Gerência de Processos 

 

A primeira validação de experimentos ocorreu no dia 10 de novembro de 2020, em 

uma terça-feira, das 18:30 horas às 20 horas. Nesse dia conforme a ementa da disciplina, é 

considerada aula síncrona, dessa forma o docente finalizou a apresentação do conteúdo de 

gerenciador de processos e então foi realizada a apresentação e demonstração dos experimentos. 

Para o melhor aproveitamento do tempo foi compilado os algoritmos FIFO, SJF e PnP 

em um único experimento e o SRTF e PP em outro; o RR foi o único apresentado separado. 

Após a apresentação do funcionamento de cada algoritmo foram demonstradas suas execuções, 

como intuito de tornar a teoria visual. Ao fim de todos os experimentos foi solicitado aos alunos 

presentes que preenchessem o formulário de pesquisa. 

O objetivo inicial era instigar a curiosidade dos discentes a criarem seus próprios 

experimentos na plataforma do Tinkercad, entretanto, esse plano se desfez após a primeira 

coleta de dados e, teve-se então que criar um plano de ação para contornar a situação. 

Infelizmente esta coleta obteve apenas um resultado, desta forma, dos resultados 

obtidos, segue abaixo a distribuição nas perguntas. 

1. Concordo parcialmente (1); 

2. Indiferente (1); 
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3. Concordo parcialmente (1); 

4. Discordo parcialmente (1); 

5. Discordo parcialmente (1). 

A Figura 23 abaixo ilustra o gráfico gerado a partir da resposta deste formulário. 

 

Figura 23: Gráfico das Respostas de Gerência de Processos. 

 

Fonte: Google Forms, 2020. 

 

A pergunta de número 6 (seis), descritiva, não teve resultados nessa avaliação. 

 

 Gerência de Memória 

 

Antes de fazer a segunda validação percebeu-se que a primeira teve muito pouco 

impacto e que uma decisão teria que ser tomada. Diante da situação, foi estabelecido como 

plano de ação, a apresentação somente do conteúdo teórico visto em aula no experimento 

prático, assim como a demonstração e a coleta das impressões dos presentes. Dessa forma teve-

se um modelo prático e mais coerente com a visão do discente sobre o conteúdo. 

A segunda validação dos experimentos ocorreu na quinta-feira, dia 26 de novembro 

de 2020, das 18:30 horas às 20 horas. 

Nesta, foi finalizado o conteúdo de gerência de memória nos primeiros 20 minutos de 

aula e então realizada a apresentação dos experimentos. Outra mudança na abordagem dos 

experimentos foi a de apresentar o algoritmo mais complexo. Então, foram apresentados os 

algoritmos, de lista encadeada, Next Fit; e de substituição de página, NRU. 

Na sequência, foi solicitado aos alunos presentes que preenchessem o formulário de 

avaliação. 



65 

 

 

Seguindo o mesmo modelo de apresentação anterior, segue abaixo a distribuição nas 

perguntas. 

1. Concordo totalmente (3), concordo parcialmente (5); 

2. Concordo totalmente (5), concordo parcialmente (1), indiferente (1), discordo 

parcialmente (1); 

3. Concordo totalmente (6), concordo parcialmente (2); 

4. Concordo parcialmente (2), discordo parcialmente (2), discordo totalmente (4); 

5. Concordo parcialmente (1), indiferente (2), discordo parcialmente (2), discordo 

totalmente (3). 

A Figura 24 abaixo ilustra o gráfico gerado a partir da resposta deste formulário. 

 

Figura 24: Gráfico das Respostas de Gerência de Memória. 

 

Fonte: Google Forms, 2020. 

 

A pergunta de número 6 (seis), descritiva, teve um resultado nessa avaliação, sendo 

ele: “Ficou muito bom!”. 

 

 Gerência de Entrada e Saída De Dados 

 

A terceira avaliação seguiu o mesmo modelo da segunda, visto que foi mais prática e 

fácil para os discentes. Essa ocorreu no dia 3 de dezembro de 2020, quinta-feira, das 18:30 

horas às 20 horas. Foram realizados três experimentos, com: os algoritmos de escalonamento 

de braço de disco, o SCAN e, comunicação com periféricos, comunicação básica com SPI. 

O modelo de apresentação seguiu o mesmo da segunda avaliação, também pode 

consequência do tempo. Após a apresentação dos três, foi entregue o formulário, novamente, 
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opcional para o preenchimento. Estão dispostas nesta Seção e na Seção “Sistema de Arquivos” 

os resultados da coleta. 

Segue abaixo a distribuição nas perguntas. 

1. Concordo totalmente (1), concordo parcialmente (1); 

2. Concordo totalmente (1), concordo parcialmente (1); 

3. Concordo totalmente (1), concordo parcialmente (1); 

4. Discordo parcialmente (1), indiferente (1); 

5. Discordo parcialmente (2). 

A Figura 25 abaixo ilustra o gráfico gerado a partir da resposta deste formulário. 

 

Figura 25: Gráfico das Respostas de Gerência de Entrada e Saída de Dados. 

 

Fonte: Google Forms, 2020. 

 

A pergunta de número 6 (seis), descritiva, não teve resultados nessa avaliação. 

 

 Metrificação de Qualidade 

 

Para realizar a análise nós utilizamos o Net Promoter Score (NPS), esta é uma métrica 

de lealdade do cliente criada em 2003 após a publicação de Fred Reichheld na Harvard Business 

Review Magalhães, (2019). Ela permite medir a qualidade de um projeto em porcentagem na 

escala de -100% à 100%. A partir disso é possível avaliar se a proposta gerou valor para o aluno. 

Ela trabalha com a escala de 1 (um) à 10 (dez), entretanto, pode-se ajusta-la de 1 (um) 

à 5 (cinco) para a Likert. Sendo assim, tem-se uma alternativa promotora, uma neutra e três 

detratoras; será considerado promotor ou detrator a alternativa respectivamente positiva ou 

negativa a afirmação. O cálculo do NPS é realizado com equação 1: 
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(
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠∗100%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) − (

𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠∗100%

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)               (1) 

 

A alternativa neutra não entra no cálculo do NPS e por isso, cabe ao organizador 

decidir como tratá-la; neste caso, esta será apenas tratada como não utilizável. Aplicando esse 

cálculo para os formulários individualmente, a fim de verificar em qual parte houve pior 

qualidade, foram obtidos os seguintes resultados: 

• Gerência de Processos: -20%. 

• Gerência de Memória: 35%. 

• Gerência de Entrada e Saída de Dados: 20%. 

O NPS médio do projeto é de 10,45%, a princípio parece ser baixo, entretanto, ele é 

positivo apesar dos fatores externos desse ano. 

 

5.2 METODOLOGIA DE ENSINO TRADICIONAL 

 

Nesta seção são descritas as formas comumente utilizadas no ensino dos conteúdos de 

uma disciplina de sistemas operacionais. 

 

 Gerência de Processos 

 

Esse conteúdo é o mais aprofundado e trabalhado dentre os demais (gerência de 

memória, gerência de entrada e saída de dados e sistema de arquivos). Inicialmente são 

realizados os experimentos com a linguagem de programação C, onde são ensinadas algumas 

chamadas de sistema envolvidas com processos. As principais chamadas de sistema abordadas 

são: fork, getpid, getppid e exec. A partir das chamadas fork e getppid compreende-se a 

hierarquia entre os processos. 

Também é utilizada a linguagem de programação Java para compreender as teorias 

mais complexas, como a interação entre dois processos e entre n processos. Até chegar nas 

técnicas de sincronização de processos mais complexas, o semáforo. Nesta etapa surge o 

primeiro trabalho de programação individual, a sincronização de n x n processos com a estrutura 

de semáforo. 

 

 Gerência de Memória 
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Nesta parte da disciplina é trabalhado as chamadas de sistema de gerenciamento de 

memória: malloc, calloc, realloc, free; na linguagem de programação C. É compreendido a 

alocação e realocação de memória, bem como a liberação desses endereços reservados para 

execução. Em seguida é abordado os algoritmos de lista encadeada, substituições de página, 

paginação, segmentação e segmentação paginada. 

 

 Gerência de Entrada e Saída de Dados 

 

Nesta parte é trabalhado os algoritmos de escalonamento de braço de disco na 

linguagem de programação Java. É compreendido os principais tipos de comunicação com 

periféricos e, iniciado o segundo trabalho de programação individual, sobre emular os 

algoritmos de escalonamento de braço de disco. 

 

 Sistema de Arquivos 

 

Esta é a última parte da disciplina, nela é compreendido os tipos de alocação do sistema 

de arquivos e trabalhado a alocação encadeada com FAT na linguagem de programação Java. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTA PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta metodológica para o ensino-

aprendizagem dos conteúdos curriculares de uma disciplina de Sistemas Operacionais. A 

proposta apresentada é baseada no conceito de sala de aula invertida, onde o aluno passa a ter 

mais autonomia em relação aos estudos, com o uso da plataforma Arduino, que prove um 

ambiente de fácil assimilação e lúdico em certos aspectos. 

A disciplina de SO foi utilizada como estudo de caso, em virtude de esta ter um 

conteúdo denso que envolve conteúdos de outras disciplinas, como Estrutura de Dados, 

Organização e Arquitetura de Computadores e Redes de Computadores. Por este motivo, nem 

sempre os conteúdos abordados na disciplina de SO são de fácil assimilação por parte dos 

alunos, o que, ocasionalmente leva a desistências ou mesmo reprovações. 

A proposta apresentada neste Trabalho de Conclusão de Curso sugere uma série de 

experimentos que cobrem os principais conteúdos abordados em uma disciplina de SO, tais 

como: sincronização de processos, escalonamento de processos, prevenção e tratamento de 

deadlocks, gerenciamento de memória e dispositivos de entrada e saída de dados. Estes 

experimentos possuem graus de dificuldade variáveis e permitem a interação do aluno através 

do uso de componentes eletrônicos como LEDs, display de LCD, potenciômetros, botões e 

outros. 

Para validar a metodologia proposta foram realizados alguns experimentos com os 

alunos matriculados na disciplina DEC7131 - Sistemas Operacionais, ofertada para o curso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação. Estes experimentos foram feitos em três aulas e 

cobriram os conceitos de gerência de processos, gerência de memória e dispositivos de entrada 

e saída de dados. Cada um dos experimentos foi explicado aos alunos e estes puderam interagir 

e mesmo alterá-los a partir da plataforma Tinkercad, um ambiente gratuito que permite a 

simulação de circuitos elétricos/eletrônicos com o uso da plataforma Arduino. 

Ao final dos experimentos, os alunos foram convidados a preencherem um formulário 

de avaliação disponível no Google Forms. No entanto, por não ter sido conteúdo obrigatório da 

disciplina, infelizmente nem todos os alunos fizeram o preenchimento do formulário, sendo que 

os resultados apresentados, apesar de promissores, possuem um índice de participação muito 

baixo, o que estatisticamente é quase desprezível. 
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Apesar do pouco retorno por parte dos alunos, os experimentos realizados se 

mostraram bastante promissores, pois a ideia de mesclar programação com informações de 

entrada e saída de dados providas pelo hardware torna o aprendizado de conceitos considerados 

complexos mais agradáveis. Desta forma, espera-se que este trabalho possa ter trazido uma 

contribuição para o ensino-aprendizagem de Sistemas Operacionais e também, eventualmente, 

de conteúdos de outras disciplinas, em relação ao conceito de sala de aula invertida e o uso da 

plataforma de prototipação de hardware Arduino. 

 

6.1 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Nesta seção são listadas algumas propostas de trabalhos futuros que possam estender 

e/ou melhorar a metodologia apresentada neste trabalho de conclusão de curso. 

1. Fazer uma avaliação dos experimentos propostos com um número maior de 

alunos matriculados na disciplina de Sistemas Operacionais. 

2. Incluir outros experimentos relacionados aos conteúdos da disciplina de SO, 

tais como: sistemas de arquivos FAT e EXTx; thread safe com o uso de 

interrupções; criação de processos simulando as chamadas de sistema fork() e 

exec(). 

3. Adotar, para complementação de conteúdo, o uso de algum sistema operacional 

embarcado portado para a plataforma Arduino, tais como: Chibios e 

FreeRTOS. 

4. Incluir alguns experimentos de conteúdos de outras disciplinas que permeiam 

a disciplina de SO, como: Estrutura de Dados, Redes de Computadores e 

Organização e Arquitetura de Computadores (Estrutura de Computadores). 
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ANEXO A – CÓDIGOS DOS EXPERIMENTOS 

 

Neste anexo estão os códigos dos experimentos citados no Capítulo 4. Estes estão 

organizados conforme a Tabela 3 do referido. 

 

1. EXPERIMENTO 1 - FAMILIARIZAÇÃO DO ALUNO COM A 

PLATAFORMA ARDUINO: EXPERIMENTOS DE NIVELAMENTO 

 

Esta parte contém dois experimentos, o primeiro refere-se a Figura 12, seu código 

fonte encontra-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Código fonte do experimento com as portas digitais. 

#define LED_VERMELHO 5  

#define LED_VERDE 4  

void setup()  

{  

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);  

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);  

}  
void loop()  

{  

// Controle do LED vermelho  

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);  

delay(1000);  

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);  

delay(1000);  

// Controle do LED verde  

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); 

elay(1000);  

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);  
delay(1000);  

}  

Fonte: O Autor, 2019. 

 

O segundo experimento refere-se a Figura 13, seu código fonte está no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Código fonte do experimento com a porta analógica. 

#define POT A0  

void setup()  

{  

pinMode(POT, INPUT);  

Serial.begin(9600);  
}  

void loop()  

{  

// Leitura do potenciômetro  

// Uso do conversor analógico-digital  
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int valorPot = analogRead(POT);  

// Escrita do valor lido do potenciômetro  

// para o monitor serial  

Serial.println(valorPot); 

delay(100);  

}  

Fonte: O Autor, 2019. 

 

2. EXPERIMENTO 2 - ATIVIDADES ENVOLVENDO CONTEÚDOS 

DE GERÊNCIA DE PROCESSOS 

 

A seguir tem-se os códigos fontes dos experimentos de gerência de processos da 

Tabela 3, eles se subdividem em três partes: escalonamento de processos, sincronização de 

processos e prevenção e tratamento de deadlocks. 

Da parte de escalonamento de processos, o código fonte do algoritmo FIFO referente 

a Figura 14 encontra-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Código fonte do experimento realizado com o algoritmo FIFO. 

// FIFO 

int timer_procs[10] = {2, 2, 3, 5, 8, 6, 4, 3, 9, 10}; 

int Qtde_procs = sizeof(timer_procs)/sizeof(int); 

const int led_proc_inic = 1; 

const int led_proc_escal = 3; 
const int led_contador = 4; 

bool s_critica = true; 

void setup() 

{ 

  pinMode(led_proc_inic, OUTPUT); 

  pinMode(led_proc_escal, OUTPUT); 

  pinMode(led_contador, OUTPUT); 

} 

void iluminaLED(int led) 

{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(200); 
  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(400); 

} 

int escalonador(int id) 

{ 

  if (s_critica == true && id < Qtde_procs){ 

  iluminaLED(led_proc_escal); 

    s_critica = false; 

    id += 1; 

  }else{ 

  id = 0; 
  } 

  return id; 

} 

//****************************** 

void fifo() 
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{ 

  // Novo processo em execução 

  int id_proc = 0; 

  id_proc = escalonador(id_proc); 

  while(true){ 

    iluminaLED(led_proc_inic);// Inicializa processo 

    // Execução do processo 

    for (int j = 0; j < timer_procs[id_proc-1]; j++){ 

      iluminaLED(led_contador); 

      // Mostra tempo de execução do processo 
    } 

    // Finaliza processo 

    s_critica = true; 

    id_proc = escalonador(id_proc); 

    if (id_proc == 0){ 

      delay(2000); 

      break; 

    } 

  } 

} 

//****************************** 

void loop() 
{ 

  fifo(); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo SJF referente a Figura 14 encontra-se no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Código fonte do experimento com o algoritmo SJF. 

int timer_procs[10] = {2, 2, 3, 5, 8, 6, 4, 3, 9, 10}; 

int Qtde_procs = sizeof(timer_procs)/sizeof(int); 

const int led_proc_inic = 1; 

const int led_proc_escal = 3; 
const int led_contador = 4; 

bool s_critica = true; 

void setup() 

{ 

  pinMode(led_proc_inic, OUTPUT); 

  pinMode(led_proc_escal, OUTPUT); 

  pinMode(led_contador, OUTPUT); 

} 

void iluminaLED(int led) 

{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(200); 
  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(400); 

} 

int escalonador(int id) 

{ 

  if (s_critica == true && id < Qtde_procs){ 

  iluminaLED(led_proc_escal); 

    s_critica = false; 

    id += 1; 

  }else{ 

  id = 0; 
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  } 

  return id; 

} 

//****************************** 

void fifo() 

{ 

  // Novo processo em execução 

  int id_proc = 0;// id == 0 

  id_proc = escalonador(id_proc);// id == 1 

  while(true){ 
    iluminaLED(led_proc_inic);// Inicializa processo 

    // Execução do processo 

    for (int j = 0; j < timer_procs[id_proc-1]; j++){ 

      iluminaLED(led_contador); 

      // Mostra Tempo de Execução do Processo 

    } 

    // Finaliza processo 

    s_critica = true; 

    id_proc = escalonador(id_proc); 

    if (id_proc == 0){ 

      delay(2000); 

      break; 
    } 

  } 

} 

//****************************** 

void OrdemCrescente() 

{ 

    int i, f, temporaria; 

// Percorre o vetor com um elemento 

    for(i=0; i<Qtde_procs; i++){ 

       // Transforma o vetor em uma matriz quadrática 

        for(f=i+1; f<Qtde_procs; f++){ 
          // Verifica se o elemento X é menor que X+1 

            if(timer_procs[i] > timer_procs[f]){ 

                temporaria = timer_procs[i]; 

                timer_procs[i] = timer_procs[f]; 

                timer_procs[f] = temporaria; 

            } 

        } 

    } 

} 

void SJF() 

{ 

  OrdemCrescente(); 
  fifo();// {2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10} 

} 

void loop() 

{ 

SJF(); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Prioridade não Preemptivo referente a Figura 14 encontra-

se no Quadro 5. 
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Quadro 5: Código fonte do experimento com o algoritmo Prioridade não Preemptiva. 

int timer_procs[10] = {2, 2, 3, 5, 8, 6, 4, 3, 9, 10}; 

int prior_procs[10] = {3, 3, 1, 5, 2, 6, 6, 9, 4, 7}; 

int Qtde_procs = sizeof(timer_procs)/sizeof(int); 

const int led_proc_inic = 1; 

const int led_proc_escal = 3; 

const int led_contador = 4; 

bool s_critica = true; 

void setup() 

{ 
  pinMode(led_proc_inic, OUTPUT); 

  pinMode(led_proc_escal, OUTPUT); 

  pinMode(led_contador, OUTPUT); 

} 

void iluminaLED(int led) 

{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(200); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(400); 

} 
int escalonador(int id) 

{ 

  if (s_critica == true && id < Qtde_procs){ 

  iluminaLED(led_proc_escal); 

    s_critica = false; 

    id += 1; 

  }else{ 

  id = 0; 

  } 

  return id; 

} 

//****************************** 
void fifo() 

{ 

  // Novo processo em execução 

  int id_proc = 0;// id == 0 

  id_proc = escalonador(id_proc);// id == 1 

  while(true){ 

    iluminaLED(led_proc_inic);// Inicializa processo 

    // Execução do processo 

    for (int j = 0; j < timer_procs[id_proc-1]; j++){ 

      iluminaLED(led_contador); 

      // Mostra Tempo de Execução do Processo 
    } 

    // Finaliza processo 

    s_critica = true; 

    id_proc = escalonador(id_proc); 

    if (id_proc == 0){ 

      delay(2000); 

      break; 

    } 

  } 

} 

//****************************** 

void OrdemCrescente() 
{ 

    int i, f, temporaria; 

    for(i=0; i<Qtde_procs; i++){ 

        for(f=i+1; f<Qtde_procs; f++){ 
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            if(prior_procs[i] < prior_procs[f]){ 

              // Organiza o vetor de Prioridades 

              temporaria = prior_procs[i]; 

                prior_procs[i] = prior_procs[f]; 

                prior_procs[f] = temporaria; 

              // Organiza o vetor de Processos 

              // conforme o vetor de Prioridades 

                temporaria = timer_procs[i]; 

                timer_procs[i] = timer_procs[f]; 

                timer_procs[f] = temporaria; 
            } 

        } 

    } 

} 

void prioridade() 

{ 

  OrdemCrescente(); 

  fifo();// {3, 10, 6, 4, 5, 9, 2, 2, 8, 3} 

} 

void loop() 

{ 

prioridade(); 
} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo SRTF referente a Figura 15 encontra-se no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Código fonte do experimento com o algoritmo SRTF. 

int id_proc = 0; 

int processos[4] = {3, 6, 2, 4}; 

int tempo_chegada[4] = {9, 0, 3, 2}; 

int Qtde_procs = sizeof(processos)/sizeof(int); 

int tempo_exec = 0; 

int id_processos = 0; 
bool s_critica = true; 

// Volatile: pode ser alterada por interrupções durante a execução 

volatile int novos_processos[2]; 

volatile int id_n_processos = 0; 

volatile bool novo_processo_criado = false; 

volatile bool s_critica_n_processo = true; 

volatile bool exec_interrompida = false; 

const int led_proc_inic = 1; 

const int led_proc_escal = 3; 

const int led_contador = 4; 

const int led_novo_proc = 5; 

const int button = 2; 
// Código da porta 2 na placa UNO 

const int interrupt_door = 0; 

void setup() 

{ 

  pinMode(led_proc_inic, OUTPUT); 

  pinMode(led_proc_escal, OUTPUT); 

  pinMode(led_contador, OUTPUT); 

  pinMode(button, INPUT); 

  attachInterrupt(interrupt_door, criaNovoProcesso, RISING); 

} 

void iluminaLED(int led) 
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{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(200); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(400); 

} 

//****************************** 

void verificaProximoProcesso(int id, int tempo_exec) 

{ 

  // Procurar o de menor tempo que chegou mais cedo 
  if (tempo_exec == 0){ 

  OrdemChegada(0, Qtde_procs); 

  } 

  if (tempo_exec > 0){ 

  OrdemProcesso(id, Qtde_procs); 

  } 

} 

//****************************** 

int escalonador(int id) 

{ 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    if (s_critica == true && id < Qtde_procs){ 
      iluminaLED(led_proc_escal); 

      // Organiza a próxima execução 

      verificaProximoProcesso(id, tempo_exec); 

      tempo_exec += processos[id]; 

      s_critica = false; 

      id += 1; 

    }else{ 

      // verifica flag de novo processo 

      if (exec_interrompida == true){ 

       id = id_processos; 

        exec_interrompida = false; 
      }else{ 

       id = 0; 

        tempo_exec = 0; 

      } 

    } 

  }else{// Novo Processo Criado 

    if (s_critica_n_processo == true){ 

      id = id_n_processos+1; 

      s_critica_n_processo = false; 

    }else{ 

      novo_processo_criado = false; 

      s_critica_n_processo = true; 
      exec_interrompida = true; 

      if (id_n_processos == 0){ 

        id_n_processos = 1; 

      }else{ 

        id_n_processos = 0; 

      } 

      // Pisca duas vezes para término de novo processo 

      iluminaLED(led_proc_escal); 

      iluminaLED(led_proc_escal); 

      delay(800); 

      digitalWrite(led_novo_proc, LOW); 
      delay(400); 

      // Retorna o ID do processo anterior em execução 

      id = id_processos; 

    } 
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  } 

  return id; 

} 

void fifo(volatile int* array, int ID) 

{ 

  // Novo processo em execução 

  ID = escalonador(ID); 

  while(true){ 

    iluminaLED(led_proc_inic);// Inicializa processo 

    // Execução do processo 
    for (int j = 0; j < array[ID-1]; j++){ 

      iluminaLED(led_contador); 

      delay(1000); 

      // Mostra Tempo de Execução do Processo 

    } 

    // Finaliza processo 

    if (s_critica_n_processo == true){ 

      s_critica = true; 

    } 

    ID = escalonador(ID); 

    if (ID == 0){ 

      delay(3000); 
      OrdemChegada(0, Qtde_procs); 

      break; 

    } 

  } 

} 

//****************************** 

void OrdemChegada(int ini, int fim) 

{ 

    int i, f, temporaria; 

    for(i=ini; i<fim; i++){ 

        for(f=i+1; f<fim; f++){ 
            if(tempo_chegada[i] > tempo_chegada[f]){ 

                temporaria = processos[i]; 

                processos[i] = processos[f]; 

                processos[f] = temporaria; 

              temporaria = tempo_chegada[i]; 

                tempo_chegada[i] = tempo_chegada[f]; 

                tempo_chegada[f] = temporaria; 

            } 

        } 

    } 

} 

void OrdemProcesso(int ini, int fim) 
{ 

    int i, f, temporaria; 

    for(i=ini; i<fim; i++){ 

        for(f=i+1; f<fim; f++){ 

            if(processos[i] > processos[f]){ 

              if (tempo_chegada[f] <= tempo_exec){ 

              temporaria = processos[i]; 

                processos[i] = processos[f]; 

                processos[f] = temporaria; 

              temporaria = tempo_chegada[i]; 

                tempo_chegada[i] = tempo_chegada[f]; 
                tempo_chegada[f] = temporaria; 

              } 

            } 

        } 
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    } 

} 

//****************************** 

void SRT() 

{ 

  fifo(processos, id_processos);// {2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10} 

} 

void loop() 

{ 

SRT();   
} 

//****************************** 

void criaNovoProcesso() { 

  digitalWrite(led_novo_proc, HIGH); 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    int novo_processo = random(1, 11); 

    novo_processo_criado = true; 

    if (id_n_processos == 0){ 

      novos_processos[0] = novo_processo; 

    }else{ 

      novos_processos[1] = novo_processo; 

    } 
    fifo(novos_processos, id_n_processos); 

  } 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Prioridade Preemptiva referente a Figura 15 encontra-se 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Código fonte do experimento com o algoritmo Prioridade Preemptiva. 

int id_proc = 0; 

int processos[4] = {3, 6, 2, 4}; 

int tempo_chegada[4] = {9, 0, 3, 2}; 

int prioridade[4] = {7, 5, 9, 6}; 

int Qtde_procs = sizeof(processos)/sizeof(int); 

int tempo_exec = 0; 

int id_processos = 0; 
bool s_critica = true; 

volatile int novos_processos[2]; 

volatile int id_n_processos = 0; 

volatile bool novo_processo_criado = false; 

volatile bool s_critica_n_processo = true; 

volatile bool exec_interrompida = false; 

const int led_proc_inic = 1; 

const int led_proc_escal = 3; 

const int led_contador = 4; 

const int led_novo_proc = 5; 

const int button = 2; 
const int interrupt_door = 0; 

void setup() 

{ 

  pinMode(led_proc_inic, OUTPUT); 

  pinMode(led_proc_escal, OUTPUT); 

  pinMode(led_contador, OUTPUT); 

  pinMode(button, INPUT); 
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  attachInterrupt(interrupt_door, criaNovoProcesso, RISING); 

} 

void iluminaLED(int led) 

{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(200); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(600); 

} 

//****************************** 
void verificaProximoProcesso(int id, int tempo_exec) 

{ 

  // Procurar o de menor tempo que chegou mais cedo 

  if (tempo_exec == 0){ 

  OrdemChegada(0, Qtde_procs); 

  } 

  if (tempo_exec > 0){ 

  OrdemPrioridade(id, Qtde_procs); 

  } 

} 

//****************************** 

int escalonador(int id) 
{ 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    if (s_critica == true && id < Qtde_procs){ 

      iluminaLED(led_proc_escal); 

      // Organiza a próxima execução 

      verificaProximoProcesso(id, tempo_exec); 

      tempo_exec += processos[id]; 

      s_critica = false; 

      id += 1; 

    }else{ 

      // verifica flag de novo processo 
      if (exec_interrompida == true){ 

       id = id_processos; 

        exec_interrompida = false; 

      }else{ 

       id = 0; 

        tempo_exec = 0; 

      } 

    } 

  }else{// Novo Processo Criado 

    if (s_critica_n_processo == true){ 

      id = id_n_processos+1; 

      s_critica_n_processo = false; 
    }else{ 

      novo_processo_criado = false; 

      s_critica_n_processo = true; 

      exec_interrompida = true; 

      if (id_n_processos == 0){ 

        id_n_processos = 1; 

      }else{ 

        id_n_processos = 0; 

      } 

      iluminaLED(led_proc_escal); 

      iluminaLED(led_proc_escal); 
      delay(800); 

      digitalWrite(led_novo_proc, LOW); 

      delay(400); 

      id = id_processos; 
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    } 

  } 

  return id; 

} 

void fifo(volatile int* array, int ID) 

{ 

  // Novo processo em execução 

  ID = escalonador(ID); 

  while(true){ 

    iluminaLED(led_proc_inic);// Inicializa processo 
    // Execução do processo 

    for (int j = 0; j < array[ID-1]; j++){ 

      iluminaLED(led_contador); 

      // Mostra Tempo de Execução do Processo 

    } 

    // Finaliza processo 

    if (s_critica_n_processo == true){ 

      s_critica = true; 

    } 

    ID = escalonador(ID); 

    if (ID == 0){ 

      delay(4000); 
      OrdemChegada(0, Qtde_procs); 

      break; 

    } 

  } 

} 

//****************************** 

void OrdemChegada(int ini, int fim) 

{ 

    int i, f, temporaria; 

    for(i=ini; i<fim; i++){ 

        for(f=i+1; f<fim; f++){ 
            if(tempo_chegada[i] > tempo_chegada[f]){ 

                temporaria = processos[i]; 

                processos[i] = processos[f]; 

                processos[f] = temporaria; 

              temporaria = tempo_chegada[i]; 

                tempo_chegada[i] = tempo_chegada[f]; 

                tempo_chegada[f] = temporaria; 

                temporaria = prioridade[i]; 

                prioridade[i] = prioridade[f]; 

                prioridade[f] = temporaria; 

            } 

        } 
    } 

} 

void OrdemPrioridade(int ini, int fim) 

{ 

    int i, f, temporaria; 

    for(i=ini; i<fim; i++){ 

        for(f=i+1; f<fim; f++){ 

            if(prioridade[i] < prioridade[f]){ 

              if (tempo_chegada[f] <= tempo_exec){ 

              temporaria = processos[i]; 

                processos[i] = processos[f]; 
                processos[f] = temporaria; 

              temporaria = tempo_chegada[i]; 

                tempo_chegada[i] = tempo_chegada[f]; 

                tempo_chegada[f] = temporaria; 
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                temporaria = prioridade[i]; 

                prioridade[i] = prioridade[f]; 

                prioridade[f] = temporaria; 

              } 

            } 

        } 

    } 

} 

//****************************** 

void PrioridadePreemptivo() 
{ 

  fifo(processos, id_processos);// {2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10} 

} 

void loop() 

{ 

  PrioridadePreemptivo();   

} 

//****************************** 

void criaNovoProcesso() { 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    int novo_processo = random(1, 11);// 1 a 10 

    novo_processo_criado = true; 
    if (id_n_processos == 0){ 

      novos_processos[0] = novo_processo; 

    }else{ 

      novos_processos[1] = novo_processo; 

    } 

    digitalWrite(led_novo_proc, HIGH); 

    fifo(novos_processos, id_n_processos); 

    digitalWrite(led_novo_proc, LOW); 

  } 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo RR referente a Figura 16 encontra-se no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Código fonte do experimento com o algoritmo RR. 

// ROUND ROBIN 

#define NR_PROCS  3 

typedef unsigned int u_int;// Abreviação para unsigned int 

typedef void (*task)(void); 

const int led_escalonador = 3; 

const int led_novo_proc = 5; 

const int button = 2; 

const int interrupt_door = 0; 

volatile bool novo_processo_criado = false; 
typedef struct tcb { 

   u_int proc_id; 

   u_int proc_tempo; 

   task proc_f; 

} tcb_t; 

tcb_t ready_queue[NR_PROCS];// Fila de prontos da Struct do TCB_T 

u_int task_running = 0; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 

void task_I(); 



85 

 

 

u_int escalonador(u_int task_id); 

void round_robin(u_int task_id, tcb_t *list); 

void configura_timer(); 

ISR(TIMER1_OVF_vect); 

void setup() 

{ 

   pinMode(button, INPUT); 

   attachInterrupt(interrupt_door, criaNovoProcesso, RISING); 

   ready_queue[3].proc_f = &task_I; 

   configura_timer(); 
   // Cria tarefas 

   ready_queue[0].proc_id = 1; 

   ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

   ready_queue[1].proc_id = 2; 

   ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

   ready_queue[2].proc_id = 3; 

   ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(led_escalonador, OUTPUT); 

} 

void iluminaLED(int led) 

{ 
  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(600); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(300); 

} 

// Implementação das tarefas 

void task_1() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 1 executando ..."); 

} 

void task_2() 
{ 

  Serial.println("Tarefa 2 executando ..."); 

} 

void task_3() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 3 executando ..."); 

} 

void task_I() 

{ 

  Serial.println("Interrupção executando ..."); 

  delay(ready_queue[3].proc_tempo * 1000); 

} 
u_int escalonador(u_int task_id) 

{ 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    if (task_id < NR_PROCS){ 

      task_running = (task_id+1) % NR_PROCS; 

    }else{ 

      task_running = 0; 

    } 

  }else{ 

      novo_processo_criado = false; 

      return -1; 
  } 

  iluminaLED(led_escalonador); 

  return task_id; 

} 
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void round_robin(u_int task_id, tcb_t *list) 

{ 

  list[task_id].proc_f(); 

  task_id = escalonador(task_id); 

  if (task_id == -1){ 

    Serial.println("Interrupção finalizada"); 

  } 

} 

void loop() 

{ 
  // Timer dispara para cada execução 

} 

//****************************** 

// Interrupção 

void criaNovoProcesso() { 

  iluminaLED(led_novo_proc); 

  novo_processo_criado = true; 

  tcb_t interrupt[1]; 

  interrupt[0].proc_id = 3; 

  interrupt[0].proc_tempo = 2; 

  interrupt[0].proc_f = &task_I; 

  round_robin(0, interrupt); 
} 

//***************************************************** 

// Configurações do Timer para 1 segundo 

void configura_timer() 

{ 

   // Configuração do timer1 

   TCCR1A = 0;                         

  //confira timer para operação normal pinos OC1A e OC1B desconectados 

   TCCR1B = 0;                         

  //limpa registrador 

   TCCR1B |= (1<<CS10)|(1 << CS12);    
  // configura prescaler para 1024: CS12 = 1 e CS10 = 1 

   TCNT1 = 0xC2F7;                     

  // incia timer com valor para que estouro ocorra em 1 segundo 

  // 65536-(16MHz/1024/1Hz) = 49911 = 0xC2F7 

   TIMSK1 |= (1 << TOIE1);            

  // habilita a interrupção do TIMER1 

} 

ISR(TIMER1_OVF_vect)                               

{//interrupção do TIMER1 

  // Renicia TIMER 

  TCNT1 = 0xC2F7; 

  round_robin(task_running, ready_queue); 
} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Da parte de sincronização de processos e prevenção e tratamento de deadlocks, o 

código fonte do algoritmo RR com a estrutura de comunicação Semáforo referente a Figura 17 

foi utilizado para simular os dois contextos, ele encontra-se no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Código fonte do experimento de Sincronização de Processos. 

// ROUND ROBIN COM SEMÁFORO 

#define NR_PROCS  3 
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typedef unsigned int u_int;// Abreviação para unsigned int 

typedef void (*task)(void); 

const int led_novo_proc = 5; 

const int button = 2; 

const int interrupt_door = 0; 

volatile bool novo_processo_criado = false; 

typedef struct tcb { 

   u_int proc_id; 

   u_int proc_tempo; 

   task proc_f; 
} tcb_t; 

tcb_t ready_queue[NR_PROCS];// Fila de prontos da Struct do TCB_T 

u_int task_running = 0; 

tcb_t procs_bloqueados[NR_PROCS];// Fila de bloqueados de TCB 

u_int prox_bloqueado = 0; 

u_int antigo_bloqueado = 0; 

int permission = -1; 

bool mutex = true; 

bool s_critica = true; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 
void task_I(); 

bool acquire(tcb_t proc); 

bool verificaProcesso(u_int id); 

u_int escalonador(u_int task_id); 

void round_robin(u_int task_id, tcb_t *list); 

void configura_timer(); 

ISR(TIMER1_OVF_vect); 

void setup() 

{ 

   pinMode(button, INPUT); 

   attachInterrupt(interrupt_door, criaNovoProcesso, RISING); 
   ready_queue[3].proc_f = &task_I; 

   configura_timer(); 

   // Cria tarefas 

   ready_queue[0].proc_id = 1; 

   ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

   ready_queue[1].proc_id = 2; 

   ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

   ready_queue[2].proc_id = 3; 

   ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

   Serial.begin(9600); 

} 

void iluminaLED(int led) 
{ 

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led, LOW); 

  delay(800); 

} 

//************************************************** 

// ACQUIRE: BLOQUEIA PROCESSO (FILA DE BLOQUEADOS) 

bool acquire(tcb_t proc) 

{ 

  noInterrupts();// Desabilita as interrupções 
  if (permission > 0 && mutex == true){ 

    permission--; 

    mutex = false; 

    interrupts();// Habilita as interrupções 
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    return true; 

  }else{ 

    if (!verificaProcesso(proc.proc_id)){ 

      if (prox_bloqueado == NR_PROCS){ 

        prox_bloqueado = 0; 

      } 

      procs_bloqueados[prox_bloqueado] = proc; 

      prox_bloqueado++; 

    }else{ 

      if (verificaBloqueados()){ 
        Serial.println("Todos os Processos foram Bloqueados"); 

        Serial.println("Liberando o mais antigo..."); 

       liberaMaisAntigo(); 

        Serial.println("--------------------------"); 

      } 

    } 

    interrupts();// Habilita as interrupções 

    return false; 

  } 

} 

// VERIFICA SE O PROCESSO ESTÁ BLOQUEADO 

bool verificaProcesso(u_int id) 
{ 

  for (int i = 0; i < NR_PROCS; i++){ 

    if (procs_bloqueados[i].proc_id == id){ 

    return true; 

    } 

  } 

  return false; 

} 

// VERIFICA SE A LISTA DE BLOQUEADOS ESTÁ CHEIA 

bool verificaBloqueados() 

{ 
  bool flag = false; 

  for (int i = 0; i < NR_PROCS; i++){ 

    if (procs_bloqueados[i].proc_id >= 0){ 

      flag = true; 

    }else{ 

      flag = false; 

      break; 

    } 

  } 

  return flag; 

} 

// *** LIBERA O PROCESSO MAIS ANTIGO *** 
void liberaMaisAntigo() 

{ 

  if (antigo_bloqueado == NR_PROCS){ 

  antigo_bloqueado = 0; 

  } 

  release(); 

  if (permission <= 0){ 

  Serial.println("Permições insuficientes para liberar um processo..."); 

  }else{ 

  procs_bloqueados[antigo_bloqueado].proc_id = -1; 

    ready_queue[antigo_bloqueado].proc_f(); 
    antigo_bloqueado++; 

  } 

} 

void release() 
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{ 

  noInterrupts();// Desabilita as interrupções 

  permission++; 

  mutex = true; 

  interrupts();// Habilita as interrupções 

} 

//************************************************** 

// Implementação das tarefas 

void task_1() 

{ 
  if (acquire(ready_queue[0])){ 

  Serial.println("Tarefa 1 executando ...");   

    release(); 

  } 

} 

void task_2() 

{ 

   if (acquire(ready_queue[1])){ 

  Serial.println("Tarefa 2 executando ...");   

    release(); 

  } 

} 
void task_3() 

{ 

   if (acquire(ready_queue[2])){ 

  Serial.println("Tarefa 3 executando ...");   

    release(); 

  } 

} 

void task_I() 

{ 

  if (acquire(ready_queue[3])){ 

  Serial.println("Interrupção executando ...");   
    release(); 

    delay(ready_queue[3].proc_tempo * 1000); 

  } 

} 

u_int escalonador(u_int task_id) 

{ 

  if (novo_processo_criado == false){ 

    if (task_id < NR_PROCS){ 

      task_running = (task_id+1) % NR_PROCS; 

    }else{ 

      task_running = 0; 

    } 
  }else{ 

    novo_processo_criado = false; 

    return -1; 

  } 

  return task_id; 

} 

void round_robin(u_int task_id, tcb_t *list) 

{ 

  list[task_id].proc_f(); 

  task_id = escalonador(task_id); 

} 
void loop() 

{ 

  // Timer dispara para cada execução 

} 
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//****************************** 

// Interrupção 

void criaNovoProcesso() { 

  iluminaLED(led_novo_proc); 

  novo_processo_criado = true; 

  tcb_t interrupt[1]; 

  //malloc(sizeof(ready_queue)+tam_queue); 

  interrupt[0].proc_id = 3; 

  interrupt[0].proc_tempo = 3; 

  interrupt[0].proc_f = &task_I; 
  round_robin(0, interrupt); 

} 

//***************************************************** 

// Configurações do Timer para 1 segundo 

void configura_timer() 

{ 

   // Configuração do timer1 

   TCCR1A = 0;                         

  //confira timer para operação normal pinos OC1A e OC1B desconectados 

   TCCR1B = 0;                         

  //limpa registrador 

   TCCR1B |= (1<<CS10)|(1 << CS12);    
  // configura prescaler para 1024: CS12 = 1 e CS10 = 1 

   TCNT1 = 0xC2F7;                     

  // incia timer com valor para que estouro ocorra em 1 segundo 

  // 65536-(16MHz/1024/1Hz) = 49911 = 0xC2F7 

   TIMSK1 |= (1 << TOIE1);            

  // habilita a interrupção do TIMER1 

} 

ISR(TIMER1_OVF_vect)                               

{//interrupção do TIMER1 

  // Renicia TIMER 

  TCNT1 = 0xC2F7;                                  
  round_robin(task_running, ready_queue); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

3. EXPERIMENTO 3 – ATIVIDADES ENVOLVENDO CONTEÚDOS 

DE GERÊNCIA DE MEMÓRIA 

 

A seguir tem-se os códigos fontes dos experimentos de gerência de memória da Tabela 

3, eles se subdividem em três partes, algoritmos de: lista encadeada, substituição de páginas e 

segmentação. 

Da parte de lista encadeada, os quatro primeiros algoritmos possuem a mesma 

estrutura base, referente a Figura 18 e apresentada no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Estrutura dos algoritmos de lista encadeada. 

/*-------- Configurações de Processo --------*/ 

#define NR_PROCS  5 

typedef void (*task)(void); 

typedef struct Processo { 
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  int proc_id; 

  int proc_prioridade; 

  int proc_tamanho; 

  task proc_f; 

} processo; 

processo ready_queue[NR_PROCS];// Fila de prontos de TCB 

int task_running = -1; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 
void task_4(); 

void task_5(); 

/*--------------------------------------------*/ 

/*--------- Configurações de Memória ---------*/ 

#define bitAlocado 1 

#define bitDesalocado 0 

#define NR_ENDERECOS 10 

int loops = 3; 

// Interface da classe 

class Memoria {  

private: 

  int bit_presente; 
  int task_id; 

  int prioridade; 

  int pos_inicial; 

  int pos_final; 

public: 

  int getID(); 

  int getPrioridade(); 

  void setBitPresente(int bit); 

  void setEndereco(int task_id, int prior, int inicio, int fim); 

  int getPos_final(); 

  bool verificaEndereco(); 
}; 

// Implementação da classe 

int Memoria::getID() 

{ 

  return this->task_id; 

} 

int Memoria::getPrioridade() 

{ 

  return this->prioridade; 

} 

void Memoria::setBitPresente(int bit) 

{ 
  this->bit_presente = bit; 

} 

void Memoria::setEndereco(int task_id, int prior, int inicio, int fim) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->prioridade = prior; 

  this->pos_inicial = inicio; 

  this->pos_final = fim; 

} 

int Memoria::getPos_final() 
{ 

  return this->pos_final; 

} 

bool Memoria::verificaEndereco() 
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{ 

  if (this->bit_presente == 0) 

    return true; 

  else 

    return false; 

} 

// Instanciar a classe Memoria 

Memoria memoria[10]; 

void setup() 

{ 
  // Cria tarefas 

  ready_queue[0].proc_id = 1; 

  ready_queue[0].proc_prioridade = 3; 

  ready_queue[0].proc_tamanho = 1; 

  ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

  ready_queue[1].proc_id = 2; 

  ready_queue[1].proc_prioridade = 3; 

  ready_queue[1].proc_tamanho = 2; 

  ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

  ready_queue[2].proc_id = 3; 

  ready_queue[2].proc_prioridade = 4; 

  ready_queue[2].proc_tamanho = 3; 
  ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

  ready_queue[3].proc_id = 4; 

  ready_queue[3].proc_prioridade = 3; 

  ready_queue[3].proc_tamanho = 2; 

  ready_queue[3].proc_f = &task_4; 

  ready_queue[4].proc_id = 5; 

  ready_queue[4].proc_prioridade = 4; 

  ready_queue[4].proc_tamanho = 3; 

  ready_queue[4].proc_f = &task_5; 

  Serial.begin(9600); 

} 
void LED(int porta) 

{ 

digitalWrite(porta, HIGH); 

  delay(700); 

  digitalWrite(porta, LOW); 

  delay(300); 

} 

// VERIFICAR MEMÓRIA TODOS OS ENDEREÇOS DISPONÍVEIS 

int verificaMemoriaDisponivel(int task_running) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 
    if (memoria[i].verificaEndereco()){ 

      count++; 

    } 

  } 

  return count; 

} 

// VERIFICAR UM PROCESSO COM PRIORIDADE MAIS BAIXA QUE O PROCESSO EM EXECUÇÃO 

void verificarPrioridades(int task_running, int faltante) 

{  

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i].getPrioridade() >= ready_queue[task_running].proc_prioridade){ 
      if ((memoria[i].getPos_final() - i) >= faltante){ 

        liberarMemoria(memoria[i].getID(), i, memoria[i].getPos_final()); 

        break; 

      } 
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    } 

  } 

} 

// LIBERAÇÃO DE MEMÓRIA DOS ENDEREÇOS DO PROCESSOS 

void liberarMemoria(int task_id, int inicio, int fim) 

{ 

  Serial.print("Processo "); 

  Serial.print(task_id+1); 

  Serial.print(" liberando o(s) endereco(s) "); 

  for (int i = inicio; i <= fim; i++){ 
    if (task_id == memoria[i].getID()){ 

      memoria[i].setBitPresente(0); 

      Serial.print(i); 

      Serial.print(", "); 

    } 

  } 

  Serial.println("da memoria"); 

} 

// LIBERAÇÃO DE TODOS OS ENDEREÇOS DE MEMÓRIA 

void liberaTodaMemoria()// ñ utilizado 

{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 
    memoria[i].setBitPresente(0); 

  } 

} 

// ALOCADOR 

void Alocador(int task_running, int inicio, int fim) 

{ 

  Serial.print("Endereco(s) "); 

  for(int k = inicio; k <= fim; k++){// Aloca no segundo endereco 

    LED(k+2); 

    memoria[k].setEndereco(task_running, ready_queue[task_running].proc_prioridade, inicio, fim); 

    Serial.print(k); 
    Serial.print(", "); 

  } 

  Serial.println("alocado(s)."); 

} 

[...]// ALGORITMO DE LISTA ENCADEADA 

int escalonador(int task_running) 

{ 

  task_running = (task_running+1) % NR_PROCS; 

  Serial.print("ID do Processo: "); 

  if (First_Fit(task_running)){ 

  LED(12); 

    loops = 3; 
  }else{ 

    LED(13); 

    Serial.println("Memoria insuficiente para alocacao do processo"); 

    int disponivel = verificaMemoriaDisponivel(task_running); 

    if (ready_queue[task_running].proc_tamanho > disponivel){// TAMANHO > DISPONIVEL 

      // Liberação 

      verificarPrioridades(task_running, (ready_queue[task_running].proc_tamanho - disponivel)); 

      Serial.println("*** Reexecucao do Processo ***"); 

      loops--; 

      if (loops == 0){ 

        Serial.println(""); 
        Serial.println("** Loop detectado, finalizando processo **"); 

        Serial.println(""); 

        task_running++;// anulação do decremento abaixo 

        loops = 2;// flag global p/ detecção de loop 
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      } 

      task_running--; 

    } 

  } 

  return task_running; 

} 

void loop() 

{ 

  task_running = escalonador(task_running); 

  if (loops == 3)// proteção contra loops 
    ready_queue[task_running].proc_f(); 

} 

/*-------------------------------------------*/ 

/*-------- Configurações de Processo --------*/ 

void task_1() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 1 executando ..."); 

  Serial.println("-----------------------"); 

} 

void task_2() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 2 executando ..."); 
  Serial.println("-----------------------"); 

} 

void task_3() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 3 executando ..."); 

  Serial.println("-----------------------"); 

} 

void task_4() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 4 executando ..."); 

  Serial.println("-----------------------"); 
} 

void task_5() 

{ 

  Serial.println("Tarefa 5 executando ..."); 

  Serial.println("-----------------------"); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

  

O código fonte do algoritmo First Fit referente a Figura 18 encontra-se no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Algoritmo de gerenciamento de lista encadeada, First Fit. 

[...] 

bool First_Fit(int task_running) 
{ 

  int count = 0, inicio = 0; 

  Serial.println(task_running+1); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i].verificaEndereco()){ 

      count++; 

      if (count == ready_queue[task_running].proc_tamanho){ 

        Alocador(task_running, inicio, i); 

        return true; 

      } 

    }else{ 
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      inicio++; 

    } 

  } 

  return false; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Next Fit referente a Figura 18 encontra-se no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Algoritmo de gerenciamento de lista encadeada, Next Fit. 

[...] 

bool Next_Fit(int task_running) 

{ 

  int primeiro_inicio = -1; 

  int primeiro_fim = -1; 

  int segunda_chance = 2; 

  int count = 0, inicio = 0, i = 0; 

  Serial.println(task_running+1); 

  /*---------------- Next FIT ----------------*/ 

  for (i; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i].verificaEndereco()){ 

      count++; 
      if (count == ready_queue[task_running].proc_tamanho){ 

        if (segunda_chance == 2){ 

          primeiro_inicio = i - count +1; 

          primeiro_fim = i; 

          inicio = i; 

        } 

        if (segunda_chance == 1){ 

          segunda_chance--; 

          break; 

        } 

        segunda_chance--; 
        count = 0; 

      }else inicio++; 

    }else{ 

      count = 0;// Se bit_presente 1 

      inicio++; 

    } 

  } 

  if (ready_queue[task_running].proc_tamanho == 1)inicio++;// correção de bug 

  if (segunda_chance == 0){// aloca no segundo endereco 

  Alocador(task_running, inicio, i, true); 

    return true; 

  } 
  if (primeiro_inicio != -1 && primeiro_fim != -1){// aloca no primeiro endereco 

    Alocador(task_running, primeiro_inicio, primeiro_fim, false); 

    return true; 

  } 

  /*-------------------------------------------*/ 

  return false; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 
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O código fonte do algoritmo Best Fit referente a Figura 18 encontra-se no Quadro 13. 

 

Quadro 13: Algoritmo de gerenciamento de lista encadeada, Best Fit. 

[...] 

bool Best_Fit(int task_running) 

{ 
  int primeiro_inicio = -1; 

  int primeiro_fim = -1; 

  int count = 0, inicio = 0, i = 0; 

  Serial.println(task_running+1); 

  /*---------------- Best FIT ----------------*/ 

  for (i; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i].verificaEndereco()){ 

      count++; 

      if (count == ready_queue[task_running].proc_tamanho){ 

        Serial.println("Tamanho ideal"); 

        Alocador(task_running, inicio, i); 

    return true; 
      }else{ 

        if (count > ready_queue[task_running].proc_tamanho){ 

          primeiro_inicio = i - count +1; 

          primeiro_fim = i; 

          inicio = i; 

        } 

      } 

    }else{ 

      count = 0;// Se bit_presente 1 

      inicio++; 

    } 
  } 

  if (ready_queue[task_running].proc_tamanho == 1)inicio++;// correção de bug 

  if (primeiro_inicio != -1 && primeiro_fim != -1){// aloca no maior endereco 

    Alocador(task_running, primeiro_inicio, primeiro_fim); 

    return true; 

  } 

  /*-------------------------------------------*/ 

  return false; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Worst Fit referente a Figura 18 encontra-se no Quadro 

14. 

 

Quadro 14: Algoritmo de gerenciamento de lista encadeada, Worst Fit. 

[...] 

bool Worst_Fit(int task_running) 

{       

  int count = 0, inicio = -1, maior = 0; 

  Serial.println(task_running+1); 

  /*---------------- Worst FIT ----------------*/ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i].verificaEndereco()){ 

      count++; 
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      if (count > maior){ 

        maior = count; 

        inicio = i - count +1; 

      } 

    }else{ 

      count = 0;// Se bit_presente 1 

    } 

  } 

  if (maior >= ready_queue[task_running].proc_tamanho){ 

    Alocador(task_running, inicio, ready_queue[task_running].proc_tamanho+inicio-1); 
    return true; 

  } 

  /*-------------------------------------------*/ 

  return false; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Quick Fit referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 

15. Todas as lacunas apresentadas pelos “[...]” neste algoritmo podem ser completadas pelo 

Worst Fit, ambos possuem seus funcionamentos semelhantes. 

 

Quadro 15: Algoritmo de gerenciamento de lista encadeada, Quick Fit. 

/*-------- Configurações de Processo --------*/  

#define NR_PROCS 8  

[…]  

void task_1();  

void task_2();  

void task_3();  

void task_4();  
void task_5();  

void task_6(); 

void task_7();  

void task_8();  

[…]  

// Instanciar a classe Memoria  

Memoria memoriaGG[8];  

Memoria memoriaG[6];  

Memoria memoriaM[4];  

Memoria memoriaP[2];  

Memoria *memoria[4] = {memoriaP, memoriaM, memoriaG, memoriaGG};  

void setup()  
{  

  // Cria tarefas  

  […]  

  ready_queue[5].proc_id = 6;  

  ready_queue[5].proc_prioridade = 3;  

  ready_queue[5].proc_tamanho = 8;  

  ready_queue[5].proc_f = &task_6;  

  ready_queue[6].proc_id = 7;  

  ready_queue[6].proc_prioridade = 4;  

  ready_queue[6].proc_tamanho = 6;  

  ready_queue[6].proc_f = &task_7;  
  ready_queue[7].proc_id = 8;  

  ready_queue[7].proc_prioridade = 1;  
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  ready_queue[7].proc_tamanho = 1;  

  ready_queue[7].proc_f = &task_8;  

  […]  

}  

[…]  

void LEDRGB(int porta1, int porta2)  

{  

  digitalWrite(porta1, HIGH); 

  digitalWrite(porta2, HIGH);  

  delay(1000);  
  digitalWrite(porta1, LOW);  

  digitalWrite(porta2, LOW);  

  delay(300);  

}  

// BUSCA A LISTA DE MEMÓRIA IDEAL  

int buscaMemoria(int task_running)  

{  

  if (ready_queue[task_running].proc_tamanho > 2){  

    if (ready_queue[task_running].proc_tamanho > 4){  

      if (ready_queue[task_running].proc_tamanho > 6){  

        LEDRGB(10, 12);// AMARELO  

        return 3;  
      }else{  

        LEDRGB(10, 11);// CIANO  

        return 2;  

      }  

    }else{  

      LEDRGB(11, 12);// ROXO  

      return 1;  

    }  

  }else{  

    LEDRGB(11, 11);// AZUL  

    return 0;  
  }  

}  

// RETORNA TAMANHO DA MEMORIA  

int buscaTamanho(int m) 

{  

  if (m == 0) return 2;  

  if (m == 1) return 4;  

  if (m == 2) return 6;  

  if (m == 3) return 8;  

}  

// VERIFICAR MEMÓRIA TODOS OS ENDEREÇOS DISPONÍVEIS  

int verificaMemoriaDisponivel(int task_running)  
{  

  int m = buscaMemoria(task_running);  

  int tamanho = buscaTamanho(m);  

  [...]  

  for (int i = 0; i < tamanho; i++){  

    if ( (memoria[m])[i].verificaEndereco() ){  

  [...]  

}  

// LIBERAÇÃO DE MEMÓRIA DOS ENDEREÇOS DO PROCESSO  

void liberarMemoria(int m, int tamanho, int task_id, int inicio, int fim)  

{  
  [...]  

  if (task_id == (memoria[m])[i].getID()){  

  (memoria[m])[i].setBitPresente(0);  

  [...]  
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}  

// VERIFICAR UM PROCESSO COM PRIORIDADE MAIS BAIXA QUE O PROCESSO EM EXECUÇÃO  

void verificarPrioridades(int task_running, int faltante)  

{  

  int m = buscaMemoria(task_running);  

  int tamanho = buscaTamanho(m);  

  for (int i = 0; i < tamanho; i++){  

    if ((memoria[m])[i].getPrioridade() >= ready_queue[task_running].proc_prioridade){  

      if (((memoria[m])[i].getPos_final() - (memoria[m])[i].getPos_inicial())+1 >= faltante){  

        liberarMemoria(m, tamanho, (memoria[m])[i].getID(), i, (memoria[m])[i].getPos_final());  
        break;  

      }  

    }  

  }  

}  

// ALOCADOR  

void Alocador(int m, int task_running, int inicio, int fim)  

{  

  [...]  

  (memoria[m])[k].setEndereco(task_running, ready_queue[task_running].proc_prioridade, inicio, fim);  

  [...]  

}  
bool Quick_Fit(int task_running)  

{  

  int m = buscaMemoria(task_running);  

  int tamanho = buscaTamanho(m);  

  int count = 0, inicio = -1, maior = 0;  

  Serial.print("Lista de ");  

  Serial.print(tamanho);  

  Serial.println(" enderecos selecionada.");  

  Serial.print("ID do Processo: ");  

  Serial.println(task_running+1);  

  /*---------------- Quick FIT ----------------*/  
  for (int i = 0; i < tamanho; i++){  

    if (memoria[m][i].verificaEndereco()){  

      [...]  

      Alocador(m, task_running, inicio, ready_queue[task_running].proc_tamanho+inicio-1); 

[...]  

void task_6()  

{  

  Serial.println("Tarefa 6 executando ...");  

  Serial.println("-----------------------");  

}  

void task_7()  

{  
  Serial.println("Tarefa 7 executando ...");  

  Serial.println("-----------------------");  

}  

void task_8()  

{  

  Serial.println("Tarefa 8 executando ...");  

  Serial.println("-----------------------");  

}  

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Da parte de algoritmos de substituição de páginas, todos os algoritmos possuem a 

mesma estrutura base, como mostra a Figura 20 e apresentado no Quadro 16. 
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Quadro 16: Estrutura dos algoritmos de paginação. 

// CRIAR AS ESTRUTURAS BASE: PROCESSO, LISTA DE PROCESSOS, PÁGINAS, MEMORIA_P, 

MEMORIA_S. 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE PROCESSO --------------*/ 

#define NR_PROCS 3 

typedef void (*task)(void); 

typedef struct Processo { 

  int task_id; 

  int pp; 

  int *pgs_principais; 

  int *pgs_dependentes; 

  task proc_f; 

} processo; 
processo ready_queue[NR_PROCS]; 

int task_running = -1; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA CLASSE DE MEMÓRIA --------------*/ 

class Pagina{ 

  private: 

  int bit_presente; 

  int task_id; 

  int page_id; 
  int bit_read; 

  int bit_modify; 

  int bit_principal; 

  public: 

  Pagina(){}; 

  Pagina(int task_id, int page_id, int bit_principal); 

  Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify, int bit_principal); 

  void setNPagina(); 

  ~Pagina(); 

  int getBit_presente(); 

  int getTask_id(); 

  int getPage_id(); 
  int getBit_read(); 

  int getBit_modify(); 

  int getBit_principal(); 

  void setBit_presente(int bit); 

  void setPage_id(int id); 

  void setBit_read(int bit); 

  void setBit_modify(int bit); 

  void toString(); 

}; 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE --------------*/ 

Pagina::Pagina(int task_id, int page_id, int bit_principal) 
{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = 0; 

  this->bit_modify = 0; 

  this->bit_principal = bit_principal; 

} 

Pagina::Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify, int bit_principal) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 
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  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = bit_read; 

  this->bit_modify = bit_modify; 

  this->bit_principal = bit_principal; 

} 

void Pagina::setNPagina() 

{ 

  this->bit_presente = 0; 

  this->task_id = 0; 
  this->page_id = 0; 

  this->bit_read = 0; 

  this->bit_modify = 0; 

  this->bit_principal = 0; 

} 

Pagina::~Pagina() 

{ 

  delete &bit_presente; 

  delete &task_id; 

  delete &page_id; 

  delete &bit_read; 

  delete &bit_modify; 
  delete &bit_principal; 

} 

int Pagina::getBit_presente() 

{ 

  return this->bit_presente; 

} 

int Pagina::getTask_id() 

{ 

  return this->task_id; 

} 

int Pagina::getPage_id() 
{ 

  return this->page_id; 

} 

int Pagina::getBit_read() 

{ 

  return this->bit_read; 

} 

int Pagina::getBit_modify() 

{ 

  return this->bit_modify; 

} 

int Pagina::getBit_principal() 
{ 

  return this->bit_principal; 

} 

void Pagina::setBit_presente(int bit) 

{ 

  this->bit_presente = bit; 

} 

void Pagina::setPage_id(int id) 

{ 

  this->page_id = id; 

} 
void Pagina::setBit_read(int bit) 

{ 

  this->bit_read = bit; 

} 
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void Pagina::setBit_modify(int bit) 

{ 

  this->bit_modify = bit; 

} 

void Pagina::toString() 

{ 

  Serial.print("Task ID: ");Serial.println(this->task_id); 

  Serial.print("Page ID: ");Serial.println(this->page_id); 

  Serial.print("Bit Presente: ");Serial.println(this->bit_presente); 

  Serial.print("Bit Leitura: ");Serial.println(this->bit_read); 
  Serial.print("Bit Modificacao: ");Serial.println(this->bit_modify); 

  Serial.print("Bit Principal: ");Serial.println(this->bit_principal); 

} 

#define NR_ENDERECOS 4 

Pagina *memoria_P[NR_ENDERECOS]; 

Pagina *memoria_S[NR_ENDERECOS]; 

int p_FIFO = 0; 

void setup() 

{ 

  // CONFIGURAÇÕES GERAIS 

  Serial.begin(96000); 

  // CONFIGURAÇÃO DOS PROCESSOS 
  ready_queue[0].task_id = 0; 

  ready_queue[0].pp = 1; 

  ready_queue[0].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[0].pgs_principais[0] = {1};// Ñ É POSSÍVEL DECLARAR PGS COM ID 0, 0 == NULL 

  ready_queue[0].pgs_principais[1] = {1}; 

  ready_queue[0].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[0].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[0].pgs_dependentes[1] = {3}; 

  ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

  ready_queue[1].task_id = 1; 

  ready_queue[1].pp = 1; 
  ready_queue[1].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_principais[0] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_principais[1] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[1] = {3}; 

  ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

  ready_queue[2].task_id = 2; 

  ready_queue[2].pp = 1; 

  ready_queue[2].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[2].pgs_principais[0] = {1}; 

  ready_queue[2].pgs_principais[1] = {1}; 
  ready_queue[2].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[2].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[2].pgs_dependentes[1] = {3}; 

  ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

} 

void LED(int pino) 

{ 

  digitalWrite(pino, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(pino, LOW); 

  delay(200); 
} 

void LEDRGB(int p1, int p2) 

{ 

  digitalWrite(p1, HIGH); 
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  digitalWrite(p2, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(p1, LOW); 

  digitalWrite(p2, LOW); 

  delay(200); 

} 

int contaQtdePP(int task_running, int page_id)// conta quantas vezes 1 PP repete no vetor 

{ 

  bool troca = false; int count = 0, i = 0; 

  while(!troca){ 
    if (ready_queue[task_running].pgs_principais[i] == page_id){ 

      count++; 

    }i++; 

    if (i == NR_ENDERECOS || i == ready_queue[task_running].pp) troca = true; 

  } 

  return count+1; 

} 

bool verificaMLivre(int pgs)// Pagina *memoria) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getPage_id() == 0){ 
      count++; 

    } 

  } 

  if (count >= pgs) return true; 

  else return false; 

} 

int buscaPgM(int task_id, int page_id, int TP, Pagina *memoria[NR_ENDERECOS], int M)// 

{ 

  if (M == 0) Serial.println("MEMORIA_P"); if(M == 1) Serial.println("MEMORIA_S"); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i]->getTask_id() == task_id){ 
      if (memoria[i]->getPage_id() == page_id && memoria[i]->getBit_principal() == TP) 

        return i; 

    } 

    if (M != 3){ 

      memoria[i]->toString(); 

      Serial.println(""); 

      delay(600); 

    } 

  } 

  return -1; 

} 

int verificaPgsPMP(int task_running) 
{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_running && memoria_P[i]->getBit_principal() == 1){ 

      count++; 

    } 

  } 

  return count; 

} 

void paginaLida(int task_id, int page_id, int TP) 

{ 
  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, TP, memoria_P, 3); 

  memoria_P[indice]->setBit_read(1); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Lida"); 
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} 

void paginaModificada(int task_id, int page_id, int TP) 

{ 

  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, TP, memoria_P, 3); 

  memoria_P[indice]->setBit_modify(1); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Modificada"); 

} 

void salvaPgModificada(int task_running, int indice, int TP) 

{ 
  // SALVA NA MEMORIA_S 

  int p = buscaPgM(task_running, memoria_P[indice]->getPage_id(), TP, memoria_S, 3); 

  if (p != -1){ Serial.println("Sobrescrevendo Registro de Pagina"); 

    LED(p+2); 

    memoria_S[p] = new Pagina(memoria_P[indice]->getTask_id(), memoria_P[indice]->getPage_id(), 

memoria_P[indice]->getBit_read(), memoria_P[indice]->getBit_modify(), memoria_P[indice]-

>getBit_principal()); 

  } 

  else{ 

    for (int k = 0; k < NR_ENDERECOS; k++){ 

      if (memoria_S[k]->getPage_id() == 0){ 

        LED(k+2); 
        memoria_S[k] = new Pagina(memoria_P[indice]->getTask_id(), memoria_P[indice]->getPage_id(), 

memoria_P[indice]->getBit_read(), memoria_P[indice]->getBit_modify(), memoria_P[indice]-

>getBit_principal()); 

        break; 

      } 

    } 

  } 

} 

void listaMemoria(Pagina *memoria[NR_ENDERECOS], bool M)// 

{ 

  if (M) Serial.println("MEMORIA_P"); else Serial.println("MEMORIA_S"); 
  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    memoria[i]->toString(); 

    Serial.println(""); 

    delay(1000); 

  } 

  Serial.println("----------------------"); 

} 

[...]// ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

void Alocador(int task_running, int buscaEndereco, int indice, int TP, int buscaPageID, int M) 

{ 

  // Alocador(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), i, 1, pp, 0); 

  bool alocado = false; 
  Pagina *p; 

  // BUSCA E RETORNA A POSIÇÃO DA MS 

  int pos_pg = buscaEndereco; 

  if (pos_pg == -1){// PG N EXISTE NA MEMÓRIA_S 

    pos_pg = buscaPgM(task_running, buscaPageID, TP, memoria_P, 3); 

    if (pos_pg == -1){// E TBM N NA MEMÓRIA_P 

      Serial.println(""); 

      p = new Pagina(task_running, indice+1, TP); 

      LEDRGB(10, 12); 

      Serial.println("Criando Nova Pagina"); 

      Serial.println(""); 
    }else// SE EXISTIR NA MEMÓRIA_P 

      alocado = true; 

  }else{// SE EXISTIR NA MEMÓRIA_S 

    Serial.println(""); 
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    p = new Pagina(memoria_S[pos_pg]->getTask_id(), memoria_S[pos_pg]->getPage_id(), 

memoria_S[pos_pg]->getBit_read(), memoria_S[pos_pg]->getBit_modify(), memoria_S[pos_pg]-

>getBit_principal()); 

    LEDRGB(10, 12); 

    Serial.println("Dados Carregados da Memoria_S"); 

    Serial.println(""); 

  } 

  // SE NÃO CRIA, SUBSTITUI (SE PRECISAR), E ALOCA 

  if(TP == 0){ 

    if (!verificaMLivre(1)) 
      FIFO(task_running, TP); 

  } 

  LEDRGB(11, 12); 

  int k = 0; 

  while (!alocado && k < NR_ENDERECOS){ 

Serial.print("Endereco "); 

    Serial.print(k+1); 

    if (memoria_P[k]->getPage_id() == 0) Serial.println(" : Livre"); 

    else Serial.println(" : Ocupado"); 

    delay(800); 

    if (memoria_P[k]->getBit_presente() == 0 || memoria_P[k]->getPage_id() == 0){ 

      LED(k+2); 
      memoria_P[k] = p; 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("--- Pagina Alocada ---"); 

      memoria_P[k]->toString(); 

      Serial.println(""); 

      delay(1000); 

      alocado = true; 

    }else k++; 

  } 

} 

int verificaAlocacao(int task_running) 
{  

  LEDRGB(10, 12); 

  int pgs_principais = ready_queue[task_running].pp; 

  if (verificaPgsPMP(task_running) != pgs_principais){ 

    if (verificaMLivre(pgs_principais)){ 

      for (int j = 0; j < pgs_principais; j++){ 

        int pp = ready_queue[task_running].pgs_principais[j]; 

        Alocador(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), j, 1, pp, 0); 

      } 

      return 0; 

    } 

  } 
  return pgs_principais; 

} 

int escalonador(int task_running) 

{ 

  task_running = (task_running+1) % NR_PROCS; 

  Serial.print("Processo "); 

  Serial.print(task_running); 

  Serial.println(" alocando..."); 

  delay(1000); 

  int A = verificaAlocacao(task_running); 

  if (A == 0){ 
    Serial.println("Paginas Principais Alocadas"); 

    delay(1000); 

  }else{ 

    LED(13); 
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    LED(13); 

    // ALG DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

    Serial.println(""); 

    FIFO(task_running, 1);// TP = substitui a qtde de PP do processo 

    // REINICIA INSTRUÇÃO 

    Serial.println("** Reiniciando o Processo **"); 

    Serial.println("----------------------"); 

    Serial.print("Processo "); 

    Serial.print(task_running); 

    Serial.println(" alocando..."); 
    delay(500); 

    int A = verificaAlocacao(task_running); 

    if (A == 0){ 

      Serial.println("Paginas Principais Alocadas"); 

      delay(1000); 

    } 

  } 

  return task_running; 

} 

void loop() 

{ 

  listaMemoria(memoria_P, true); 
  task_running = escalonador(task_running); 

  ready_queue[task_running].proc_f(); 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS --------------*/ 

void executaPgsPrincipais(int task_running) 

{ 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_running].pp; i++){ 

    LEDRGB(11, 11); 

    Serial.print("Pagina principal "); 

    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

    Serial.println(" executando"); 
    delay(1000); 

    paginaLida(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1); 

    if (ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i] != NULL){ 

      int ppr = contaQtdePP(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

      paginaModificada(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1); 

      Serial.println("----------------------"); 

      for (int j = 0; j < ppr; j++){ 

        Alocador(task_running, buscaPgM(task_running, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[j], 0, 

memoria_S, 3), j+1, 0, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[j], 3); 

        LEDRGB(10, 10); 

        Serial.print("Pagina dependente "); 

        Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_dependentes[j]); 
        Serial.println(" executando"); 

        delay(1000); 

        paginaLida(task_running, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[j], 0); 

        Serial.println("----------------------"); 

        if (buscaPgM(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1, memoria_P, 3) == -1){ 

          Serial.println(""); 

          FIFO(task_running, 0); 

          int pp = ready_queue[task_running].pgs_principais[i]; 

          Alocador(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), i, 1, pp, 0); 

          LEDRGB(11, 11); 

          Serial.print("** Pagina "); 
          Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

          Serial.println(" Realocada e Executando... **"); 

          Serial.println(""); 

        }  
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      }  

    } 

    Serial.print("Pagina principal "); 

    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

    Serial.println(" finalizando"); 

    Serial.println("----------------------"); 

    delay(1000); 

  } 

} 

void task_1() 
{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println("Processo 0 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgsPrincipais(0); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Processo 0 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

void task_2() 
{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println("Processo 1 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgsPrincipais(1); 

  Serial.println("Processo 1 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

void task_3() 
{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println("Processo 2 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgsPrincipais(2); 

  Serial.println("Processo 2 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo FIFO referente a Figura 20 encontra-se no Quadro 17. 

 

Quadro 17: Algoritmo de substituição de página, FIFO. 

[...] 

int p_FIFO = 0; 

[...] 

void FIFO(int task_running, int TP) // ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

{ 

  // VERIFICAR BITS -> SALVAR NA MS -> LIBERAR DA MP 

  int pgs_faltantes; 

  if (TP == 1) 

    pgs_faltantes = (ready_queue[task_running].pp - verificaPgsPMP(task_running)); 
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  else 

    pgs_faltantes = 1;// Pgs 1 

  if (p_FIFO % NR_ENDERECOS == 0) p_FIFO = 0; 

  for (int j = 0; j < pgs_faltantes; j++){ 

    for (int i = p_FIFO; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

      if (memoria_P[i]->getPage_id() != 0){ 

        p_FIFO = i; 

        break; 

      } 

    } 
    LED(13); 

    Serial.println("Pagina desalocada"); 

    memoria_P[p_FIFO]->toString(); 

    Serial.println(""); 

    LED(p_FIFO+2); 

    delay(600); 

    if (memoria_P[p_FIFO]->getBit_modify()){ 

      LEDRGB(10, 11); 

      Serial.println("Salvando Pagina Modificada"); 

      salvaPgModificada(task_running, p_FIFO, TP); 

      listaMemoria(memoria_S, false); 

    } 
    memoria_P[p_FIFO]->setNPagina();// ZERA OS DADOS DO ENDEREÇO NA MP 

    p_FIFO++; 

  } 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo Segunda Chance e o Relógio referente a Figura 20 

encontra-se no Quadro 18. 

 

Quadro 18: Algoritmo de substituição de página, Segunda Chance. 

[...] 

int p_FIFO = 0; 

[...] 

void SC(int task_running, int TP) // ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

{ 
  // VERIFICAR BITS -> SALVAR NA MS -> LIBERAR DA MP 

  int pgs_faltantes; 

  if (TP == 1) 

    pgs_faltantes = (ready_queue[task_running].pp - verificaPgsPMP(task_running)); 

  else 

    pgs_faltantes = 1;// Pgs 1 

  if (p_FIFO % NR_ENDERECOS == 0) p_FIFO = 0; bool substituta = false; 

  for (int j = 0; j < pgs_faltantes; j++){ 

    for (int i = p_FIFO; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

      if (memoria_P[i]->getPage_id() != 0){ 

        if (memoria_P[i]->getBit_read() == 1){ 
          memoria_P[i]->setBit_read(0); 

          p_FIFO++; 

        }else{ 

          p_FIFO = i; 

          substituta = true; 

          break; 

        } 
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      } 

    } 

    if (!substituta){ 

      if (p_FIFO % NR_ENDERECOS == 0) p_FIFO = 0; 

      for (int i = p_FIFO; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

        if (memoria_P[i]->getPage_id() != 0){ 

          if (memoria_P[i]->getBit_read() == 1){ 

            memoria_P[i]->setBit_read(0); 

            p_FIFO++; 

          }else{ 
            p_FIFO = i; 

            break; 

          } 

        } 

      } 

    } 

    LED(13); 

    Serial.println("Pagina desalocada"); 

    memoria_P[p_FIFO]->toString(); 

    Serial.println(""); 

    LED(p_FIFO+2); 

    delay(600); 
    if (memoria_P[p_FIFO]->getBit_modify()){ 

      LEDRGB(10, 11); 

      Serial.println("Salvando Pagina Modificada"); 

      salvaPgModificada(task_running, p_FIFO, TP); 

      listaMemoria(memoria_S, false); 

    } 

    memoria_P[p_FIFO]->setNPagina();// ZERA OS DADOS DO ENDEREÇO NA MP 

    p_FIFO++; 

  } 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo NRU referente a Figura 20 encontra-se no Quadro 19. 

 

Quadro 19: Algoritmo de substituição de página, NRU. 

[...] 

void NRU(int task_running, int TP) // ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

{ 

  // VERIFICAR BITS -> SALVAR NA MS -> LIBERAR DA MP 

  int pgs_faltantes; 

  if (TP == 1) 

    pgs_faltantes = (ready_queue[task_running].pp - verificaPgsPMP(task_running)); 

  else 
    pgs_faltantes = 1;// Pgs 1 

  int pg_substituta = -1; bool modify = false; 

  for (int j = 0; j < pgs_faltantes; j++){ 

    for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

      if (memoria_P[i]->getPage_id() != 0){ 

        if (memoria_P[i]->getBit_read() == 0 && memoria_P[i]->getBit_modify() == 0){ 

          pg_substituta = i; 

          modify = false; 

          break; 

        }else if(memoria_P[i]->getBit_read() == 0 && memoria_P[i]->getBit_modify() == 1){ 

          pg_substituta = i; 
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          modify = true; 

        } 

      } 

    } 

    if (pg_substituta == -1){ 

      for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

        if (memoria_P[i]->getPage_id() != 0){ 

          if (memoria_P[i]->getBit_read() == 1 && memoria_P[i]->getBit_modify() == 0){ 

            pg_substituta = i; 

            modify = false; 
            break; 

          }else if(memoria_P[i]->getBit_read() == 1 && memoria_P[i]->getBit_modify() == 1){ 

            pg_substituta = i; 

            modify = true; 

          } 

        } 

      } 

    } 

    LED(13); 

    Serial.println("Pagina desalocada"); 

    memoria_P[pg_substituta]->toString(); 

    Serial.println(""); 
    LED(pg_substituta+2); 

    delay(600); 

    if (modify){ 

      LEDRGB(10, 11); 

      Serial.println("Salvando Pagina Modificada"); 

      salvaPgModificada(task_running, pg_substituta, TP); 

      listaMemoria(memoria_S, false); 

    } 

    memoria_P[pg_substituta]->setNPagina();// ZERA OS DADOS DO ENDEREÇO NA MP 

  } 

} 
[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Da parte de algoritmos de segmentação, o código fonte da estrutura de segmentação 

referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 20. 

 

Quadro 20: Estrutura de Segmentação. 

#define NR_PROCS 3 

typedef void (*task)(void); 

typedef struct Processo { 

  int task_id; 

  int comp_req; 

  bool perm_read; 

  bool perm_modify; 

  task proc_f; 

} processo; 
processo ready_queue[NR_PROCS]; 

int task_running = -1; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 

class Segmento 

{ 
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  private: 

  bool i; 

  int task_id; 

  int comp; 

  int inicio; 

  int bit_presente; 

  bool prot_read;// Pode ser lido 

  bool prot_modify;// Pode ser modificado 

  public: 

  Segmento(); 
  Segmento(int task_id, int comp, int inicio, int bit_presente, bool prot_read, bool prot_modify); 

  int getTask_id(); 

  int getBit_presente(); 

  int getComp(); 

  int getInicio(); 

  bool getProt_read(); 

  bool getProt_modify(); 

  void setBit_presente(int bit); 

  void setComp(int comp); 

  void toString(); 

}; 

Segmento::Segmento() 
{ 

  this->task_id = 0; 

  this->comp = 0; 

  this->inicio = 0; 

  this->bit_presente = 0; 

  this->prot_read = false; 

  this->prot_modify = false; 

}; 

Segmento::Segmento(int task_id, int comp, int inicio, int bit_presente, bool prot_read, bool prot_modify) 

{ 

  this->task_id = task_id; 
  this->comp = comp; 

  this->inicio = inicio; 

  this->bit_presente = bit_presente; 

  this->prot_read = prot_read; 

  this->prot_modify = prot_modify; 

}; 

int Segmento::getTask_id() 

{ 

  return this->task_id; 

} 

int Segmento::getBit_presente() 

{ 
  return this->bit_presente; 

} 

int Segmento::getComp() 

{ 

  return this->comp; 

} 

int Segmento::getInicio() 

{ 

  return this->inicio; 

} 

bool Segmento::getProt_read() 
{ 

  return this->prot_read; 

} 

bool Segmento::getProt_modify() 
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{ 

  return this->prot_modify; 

} 

void Segmento::setBit_presente(int bit) 

{ 

  this->bit_presente = bit; 

} 

void Segmento::setComp(int comp) 

{ 

  this->comp = comp; 
} 

void Segmento::toString() 

{ 

  Serial.print("ID do Processo: "); Serial.println(this->task_id); 

  Serial.print("Bit presente: "); Serial.println(this->bit_presente); 

  Serial.print("Inicio: "); Serial.print(this->inicio+1); 

  if (this->comp > 0){ 

    Serial.print(" (Fim: "); Serial.print(this->inicio + this->comp);Serial.print(")"); 

  }Serial.println(""); 

  Serial.print("Comprimento: "); Serial.println(this->comp); 

  Serial.print("Protecao Leitura: "); Serial.println(this->prot_read); 

  Serial.print("Protecao Modificacao: "); Serial.println(this->prot_modify); 
} 

#define NR_ENDERECOS 8 

Segmento *memoria[NR_ENDERECOS]; 

void setup() 

{ 

  ready_queue[0].task_id = 0; 

  ready_queue[0].comp_req = 2; 

  ready_queue[0].perm_read = true; 

  ready_queue[0].perm_modify = false; 

  ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

  ready_queue[1].task_id = 1; 
  ready_queue[1].comp_req = 1; 

  ready_queue[1].perm_read = false; 

  ready_queue[1].perm_modify = true; 

  ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

  ready_queue[2].task_id = 2; 

  ready_queue[2].comp_req = 3; 

  ready_queue[2].perm_read = true; 

  ready_queue[2].perm_modify = true; 

  ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

  Serial.begin(9600); 

} 

void LED(int pino) 
{ 

  digitalWrite(pino, HIGH); 

  delay(800); 

  digitalWrite(pino, LOW); 

  delay(200); 

} 

void LEDRGB(int p1, int p2) 

{ 

  digitalWrite(p1, HIGH); 

  digitalWrite(p2, HIGH); 

  delay(800); 
  digitalWrite(p1, LOW); 

  digitalWrite(p2, LOW); 

  delay(200); 

} 
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int procuraMaiorEnd() 

{ 

  int count = 0, tam = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i]->getBit_presente() == 0) 

      count++; 

    else{ 

      if (tam < count) tam = count; 

      count = 0; 

    } 
  } 

  if (tam == 0) tam = count; 

  return tam; 

} 

int procuraUmBitEnd(int comp_end) 

{ 

  int inicio = 0, count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i]->getBit_presente() == 0){ 

      count++; 

    }else inicio = i+1; 

    if (count == comp_end) break; 
  } 

  return inicio; 

} 

bool Desalocador(int task_running) 

{ 

  int i; bool enc = false; 

  for (i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i]->getBit_presente() == 1){ 

      if (memoria[i]->getComp() >= ready_queue[task_running].comp_req){ 

        enc = true; 

        break; 
      } 

    } 

  } 

  if (enc){ 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("Enderecos desalocados");// desalocando só um endereço // arrumar 

    LEDRGB(10, 12); 

    for (int k = memoria[i]->getInicio(); k < memoria[i]->getInicio() + memoria[i]->getComp(); k++){ 

      //memoria[k]->toString(); 

      Serial.print(k+1); Serial.print(", "); 

      LED(k+2); 

      memoria[k]->setBit_presente(0); 
      delay(1000); 

    }Serial.println(""); return true; 

  }return false; 

} 

void Alocador(int task_id, int comp, int comp_end) 

{ 

  int inicio = procuraUmBitEnd(comp_end); 

  Serial.print("Enderecos Alocados: "); 

  LEDRGB(11, 12); 

  for (int i = inicio; i < comp+inicio; i++){// inicio = 3, comp = 2; roda de 3 a 5 = 2 

    Serial.print(i+1);Serial.print(", "); 
    LED(i+2); 

    memoria[i] = new Segmento(task_id, comp, inicio, 1, ready_queue[task_id].perm_read, 

ready_queue[task_id].perm_modify);// comp, inicio, bit_p, read, modify 

  } 
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  Serial.println(""); 

} 

bool verificaAlocacao(int task_running) 

{ 

  int end = procuraMaiorEnd(); 

  if (ready_queue[task_running].comp_req <= end){ 

    Alocador(task_running, ready_queue[task_running].comp_req, end); 

    return true; 

  }else 

    return false; 
} 

int escalonador(int task_running) 

{ 

  task_running = (task_running+1) % NR_PROCS; 

  Serial.print("Processo "); 

  Serial.print(task_running); 

  Serial.println(" alocando..."); 

  if (verificaAlocacao(task_running)) 

    Serial.println("Segmento Alocado"); 

  else{ 

    Serial.println("Enderecos Insuficentes para Alocacao"); 

    LED(13); 
    if (Desalocador(task_running)){ 

      Serial.println("------------------"); 

      Serial.println("Reiniciando Processo..."); 

      if (verificaAlocacao(task_running)) 

          Serial.println("Segmento Alocado"); 

    }  

  } 

  return task_running; 

} 

void listaMemoria() 

{ 
  Serial.println("------------------"); 

  Serial.println("Lista da Memoria"); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    memoria[i]->toString(); 

    Serial.println(""); 

    delay(1500); 

  } 

  Serial.println("------------------"); 

} 

void loop() 

{ 

  task_running = escalonador(task_running); 
  Serial.println(""); 

  ready_queue[task_running].proc_f(); 

  Serial.println(""); 

  delay(1000); 

  listaMemoria(); 

} 

void task_1() 

{ 

  Serial.println("Processo 0 executando"); 

  delay(600); 

} 
void task_2() 

{ 

  Serial.println("Processo 1 executando"); 

  delay(600); 
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} 

void task_3() 

{ 

  Serial.println("Processo 2 executando"); 

  delay(600); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte da estrutura de segmentação paginada referente a Figura 19 encontra-

se no Quadro 21. 

 

Quadro 21: Estrutura de Segmentação Paginada. 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE PROCESSO --------------*/ 

#define NR_PROCS 3 

typedef void (*task)(void); 
typedef struct Processo { 

  int task_id; 

  int comp_req; 

  bool perm_read; 

  bool perm_modify; 

  int pp; 

  int vpp; 

  int *pgs_principais; 

  int *pgs_dependentes; 

  task proc_f; 

} processo; 
processo ready_queue[NR_PROCS]; 

int task_running = -1; 

void task_1(); 

void task_2(); 

void task_3(); 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA CLASSE DE PÁGINA --------------*/ 

class Pagina{ 

  private: 

  int i; 

  int bit_presente; 

  int task_id; 

  int page_id; 
  int bit_read; 

  int bit_modify; 

  int bit_principal; 

  public: 

  Pagina(){}; 

  Pagina(int task_id, int page_id, int bit_principal); 

  Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify, int bit_principal); 

  void setNPagina(); 

  ~Pagina(); 

  int getBit_presente(); 

  int getTask_id(); 
  int getPage_id(); 

  int getBit_read(); 

  int getBit_modify(); 

  int getBit_principal(); 

  void setBit_presente(int bit); 

  void setPage_id(int id); 

  void setBit_read(int bit); 



116 

 

 

  void setBit_modify(int bit); 

  void toString(); 

}; 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE --------------*/ 

Pagina::Pagina(int task_id, int page_id, int bit_principal) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = 0; 
  this->bit_modify = 0; 

  this->bit_principal = bit_principal; 

} 

Pagina::Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify, int bit_principal) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = bit_read; 

  this->bit_modify = bit_modify; 

  this->bit_principal = bit_principal; 

} 
void Pagina::setNPagina() 

{ 

  this->bit_presente = 0; 

  this->task_id = 0; 

  this->page_id = 0; 

  this->bit_read = 0; 

  this->bit_modify = 0; 

  this->bit_principal = 0; 

} 

Pagina::~Pagina() 

{ 
  delete &bit_presente; 

  delete &task_id; 

  delete &page_id; 

  delete &bit_read; 

  delete &bit_modify; 

  delete &bit_principal; 

} 

int Pagina::getBit_presente() 

{ 

  return this->bit_presente; 

} 

int Pagina::getTask_id() 
{ 

  return this->task_id; 

} 

int Pagina::getPage_id() 

{ 

  return this->page_id; 

} 

int Pagina::getBit_read() 

{ 

  return this->bit_read; 

} 
int Pagina::getBit_modify() 

{ 

  return this->bit_modify; 

} 
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int Pagina::getBit_principal() 

{ 

  return this->bit_principal; 

} 

void Pagina::setBit_presente(int bit) 

{ 

  this->bit_presente = bit; 

} 

void Pagina::setPage_id(int id) 

{ 
  this->page_id = id; 

} 

void Pagina::setBit_read(int bit) 

{ 

  this->bit_read = bit; 

} 

void Pagina::setBit_modify(int bit) 

{ 

  this->bit_modify = bit; 

} 

void Pagina::toString() 

{ 
  Serial.print("Task ID: ");Serial.println(this->task_id); 

  Serial.print("Page ID: ");Serial.println(this->page_id); 

  Serial.print("Bit Presente: ");Serial.println(this->bit_presente); 

  Serial.print("Bit Leitura: ");Serial.println(this->bit_read); 

  Serial.print("Bit Modificacao: ");Serial.println(this->bit_modify); 

  Serial.print("Bit Principal: ");Serial.println(this->bit_principal); 

} 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA CLASSE DE SEGMENTO --------------*/ 

class Segmento 

{ 

  private: 
  bool i; 

  int task_id; 

  bool pg_seg; 

  Pagina *p; 

  int comp; 

  int inicio; 

  int bit_presente; 

  bool prot_read;// Pode ser lido 

  bool prot_modify;// Pode ser modificado 

  public: 

  Segmento(); 

  Segmento(int task_id, int comp, int inicio, int bit_presente, bool prot_read, bool prot_modify); 
  void setNSegmento(); 

  int getTask_id(); 

  bool getPg_Seg(); 

  Pagina* getPagina(); 

  int getBit_presente(); 

  int getComp(); 

  int getInicio(); 

  bool getProt_read(); 

  bool getProt_modify(); 

  void setPg_Seg(bool pg); 

  void setPagina(Pagina *pg); 
  void setBit_presente(int bit); 

  void setComp(int comp); 

  void toString(); 

}; 
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/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE --------------*/ 

Segmento::Segmento() 

{ 

  this->task_id = 0; 

  this->pg_seg = false; 

  this->comp = 0; 

  this->inicio = 0; 

  this->bit_presente = 0; 

  this->prot_read = false; 

  this->prot_modify = false; 
}; 

Segmento::Segmento(int task_id, int comp, int inicio, int bit_presente, bool prot_read, bool prot_modify) 

{ 

  this->task_id = task_id; 

  this->pg_seg = false; 

  this->comp = comp; 

  this->inicio = inicio; 

  this->bit_presente = bit_presente; 

  this->prot_read = prot_read; 

  this->prot_modify = prot_modify; 

}; 

void Segmento::setNSegmento() 
{ 

  this->task_id = 0; 

  this->pg_seg = false; 

  this->comp = 0; 

  this->inicio = 0; 

  this->bit_presente = 0; 

  this->prot_read = false; 

  this->prot_modify = false; 

}; 

int Segmento::getTask_id() 

{ 
  return this->task_id; 

} 

bool Segmento::getPg_Seg() 

{ 

  return this->pg_seg; 

} 

Pagina* Segmento::getPagina() 

{ 

  return this->p; 

} 

int Segmento::getBit_presente() 

{ 
  return this->bit_presente; 

} 

int Segmento::getComp() 

{ 

  return this->comp; 

} 

int Segmento::getInicio() 

{ 

  return this->inicio; 

} 

bool Segmento::getProt_read() 
{ 

  return this->prot_read; 

} 

bool Segmento::getProt_modify() 
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{ 

  return this->prot_modify; 

} 

void Segmento::setPg_Seg(bool pg) 

{ 

  this->pg_seg = pg; 

} 

void Segmento::setPagina(Pagina *pg) 

{ 

  this->p = pg; 
} 

void Segmento::setBit_presente(int bit) 

{ 

  this->bit_presente = bit; 

} 

void Segmento::setComp(int comp) 

{ 

  this->comp = comp; 

} 

void Segmento::toString() 

{ 

  Serial.print("Segmento do Processo: "); Serial.println(this->task_id); 
  Serial.print("Bit presente: "); Serial.println(this->bit_presente); 

  Serial.print("Inicio: "); if (inicio > 0)Serial.print(this->inicio+1); else Serial.print(this->inicio); 

  if (this->comp > 0){ 

    Serial.print(" (Fim: "); Serial.print(this->inicio + this->comp);Serial.print(")"); 

  }Serial.println(""); 

  Serial.print("Comprimento: "); Serial.println(this->comp); 

  Serial.print("Paginas Alocadas: "); Serial.println(this->pg_seg); 

  Serial.print("Protecao Leitura: "); Serial.println(this->prot_read); 

  Serial.print("Protecao Modificacao: "); Serial.println(this->prot_modify); 

  if (this->pg_seg == 1){ 

    Serial.println(""); 
    p->toString(); 

  } 

} 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DAS CLASSES --------------*/ 

#define NR_ENDERECOS 8 

Segmento *memoria_P[NR_ENDERECOS]; 

Segmento *memoria_S[NR_ENDERECOS]; 

void setup() 

{ 

  // CONFIGURAÇÕES GERAIS 

  Serial.begin(159000); 

  // CONFIGURAÇÃO DOS PROCESSOS 
  ready_queue[0].task_id = 0; 

  ready_queue[0].comp_req = 4; 

  ready_queue[0].perm_read = true; 

  ready_queue[0].perm_modify = true; 

  ready_queue[0].pp = 2; 

  ready_queue[0].vpp = 2; 

  ready_queue[0].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[0].pgs_principais[0] = {1};// Ñ É POSSÍVEL DECLARAR PGS COM ID 0, 0 == NULL 

  ready_queue[0].pgs_principais[1] = {3}; 

  ready_queue[0].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[0].pgs_dependentes[0] = {2}; 
  ready_queue[0].pgs_dependentes[1] = {4}; 

  ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

  /*ready_queue[1].task_id = 1; 

  ready_queue[1].comp_req = 1; 
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  ready_queue[1].perm_read = true; 

  ready_queue[1].perm_modify = false; 

  ready_queue[1].pp = 1; 

  ready_queue[1].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_principais[0] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_principais[1] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[1] = {3}; 

  ready_queue[1].proc_f = &task_2;*/ 
  ready_queue[1].task_id = 1; 

  ready_queue[1].comp_req = 3; 

  ready_queue[1].perm_read = true; 

  ready_queue[1].perm_modify = false; 

  ready_queue[1].pp = 1; 

  ready_queue[1].vpp = 2; 

  ready_queue[1].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_principais[0] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_principais[1] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes = new int[2]; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[1].pgs_dependentes[1] = {3}; 
  ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

  ready_queue[2].task_id = 2; 

  ready_queue[2].comp_req = 3; 

  ready_queue[2].perm_read = false; 

  ready_queue[2].perm_modify = true; 

  ready_queue[2].pp = 1; 

  ready_queue[2].vpp = 2; 

  ready_queue[2].pgs_principais = new int[2]; 

  ready_queue[2].pgs_principais[0] = {1}; 

  ready_queue[2].pgs_principais[1] = {1}; 

  ready_queue[2].pgs_dependentes = new int[2]; 
  ready_queue[2].pgs_dependentes[0] = {2}; 

  ready_queue[2].pgs_dependentes[1] = {3}; 

  ready_queue[2].proc_f = &task_3; 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DE SEGMENTAÇÃO PAGINADA --------------*/ 

void LED(int pino) 

{ 

  digitalWrite(pino, HIGH); 

  delay(800); 

  digitalWrite(pino, LOW); 

  delay(200); 

} 
void LEDRGB(int p1, int p2) 

{ 

  digitalWrite(p1, HIGH); 

  digitalWrite(p2, HIGH); 

  delay(800); 

  digitalWrite(p1, LOW); 

  digitalWrite(p2, LOW); 

  delay(200); 

} 

void listaMemoria(Segmento *memoria[NR_ENDERECOS], bool M)// 

{ 
  if (M) Serial.println("MEMORIA_P"); else Serial.println("MEMORIA_S"); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    Serial.println(""); 

    memoria[i]->toString(); 
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    Serial.println("--------------------"); 

    delay(1000); 

  } 

  Serial.println("----------------------"); 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PÁGINAÇÃO --------------*/ 

int contaQtdePP(int task_running, int page_id)// conta quantas vezes 1 PP repete na atribuição dinâmica 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_running].vpp; i++){ 
    if (ready_queue[task_running].pgs_principais[i] == page_id) 

      count++; 

  } 

  Serial.print("Paginas Dependentes da Pagina Principal: "); 

  Serial.println(count); 

  return count; 

} 

bool verificaMLivre(int pgs, int inicioSeg, int compSeg)// Pagina *memoria) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = inicioSeg; i < inicioSeg+compSeg; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getPg_Seg() == 1){ 
      count++; 

    } 

  } 

  if (count >= pgs) return true; 

  else return false; 

} 

int buscaPgM(int task_id, int page_id, int TP, Segmento *memoria[NR_ENDERECOS], int M)// 

{ 

  if (M == 0) Serial.println("MEMORIA_P"); if(M == 1) Serial.println("MEMORIA_S"); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria[i]->getTask_id() == task_id && memoria[i]->getPg_Seg() == 1){ 
      if (memoria[i]->getPagina()->getPage_id() == page_id && memoria[i]->getPagina()->getBit_principal() 

== TP) 

        return i; 

    } 

    if (M != 3){ 

      memoria[i]->getPagina()->toString(); 

      Serial.println(""); 

      delay(600); 

    } 

  } 

  return -1; 

} 
int verificaPgsPMP(int task_running, int inicioSeg, int compSeg) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = inicioSeg; i < inicioSeg+compSeg; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_running && memoria_P[i]->getPagina()->getBit_principal() == 

1){ 

      count++; 

    } 

  } 

  return count; 

} 
void paginaLida(int task_id, int page_id, int TP) 

{ 

  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, TP, memoria_P, 3); 

  memoria_P[indice]->getPagina()->setBit_read(1); 
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  Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Lida"); 

} 

void paginaModificada(int task_id, int page_id, int TP) 

{ 

  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, TP, memoria_P, 3); 

  memoria_P[indice]->getPagina()->setBit_modify(1); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Modificada"); 

} 
void salvaPgModificada(Segmento *seg, int TP, int indice)// 

{ 

  // SALVA NA MEMORIA_S 

  int p = buscaPgM(memoria_P[indice]->getTask_id(), memoria_P[indice]->getPagina()->getPage_id(), TP, 

memoria_S, 3); 

  if (p != -1){ Serial.println("Sobrescrevendo Registro de Pagina"); 

    LED(p+2); 

    memoria_S[p] = new Segmento( 

      memoria_P[indice]->getTask_id(), 

      memoria_P[indice]->getComp(), 

      p,// inicio 

      memoria_P[indice]->getBit_presente(), 
      memoria_P[indice]->getProt_read(), 

      memoria_P[indice]->getProt_modify() 

    ); 

memoria_S[p]->setPg_Seg(true); 

    memoria_S[p]->setPagina(new Pagina( 

      memoria_P[indice]->getPagina()->getTask_id(),  

      memoria_P[indice]->getPagina()->getPage_id(),  

      memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_read(),  

      memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_modify(),  

      memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_principal() 

    )); 
  } 

  else{ 

    for (int k = 0; k < NR_ENDERECOS; k++){ 

      if (memoria_S[k]->getPagina()->getBit_presente() != 1){ 

        LED(k+2); 

        memoria_S[k] = new Segmento( 

          memoria_P[indice]->getTask_id(), 

          1, 

          k,// inicio 

          memoria_P[indice]->getBit_presente(), 

          memoria_P[indice]->getProt_read(), 

          memoria_P[indice]->getProt_modify() 
        ); 

        memoria_S[k]->setPg_Seg(true); 

        memoria_S[k]->setPagina(new Pagina( 

          memoria_P[indice]->getPagina()->getTask_id(),  

          memoria_P[indice]->getPagina()->getPage_id(),  

          memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_read(),  

          memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_modify(),  

          memoria_P[indice]->getPagina()->getBit_principal() 

        )); 

        break; 

      } 
    } 

  } 

} 

void reajustarSegmento(int task_running, int qtde) 
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{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_running){ 

      memoria_P[i]->setComp(memoria_P[i]->getComp() -(qtde)); 

      //Serial.println(-(qtde)); 

    } 

  } 

} 

void NRU(int task_running, int TP, int inicioSeg, int compSeg) // ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

PÁGINA 
{ 

  // VERIFICAR BITS -> SALVAR NA MS -> LIBERAR DA MP 

  int pgs_faltantes, inicio, fim; 

  if (TP == 1){ 

    pgs_faltantes = ready_queue[task_running].comp_req; 

    inicio = 0; 

    fim = NR_ENDERECOS; 

  }else{ 

    pgs_faltantes = 1;// Pgs 1 

    inicio = inicioSeg; 

    fim = inicioSeg+compSeg; 

  } 
  int pg_substituta = -1; bool modify = false; 

  for (int j = 0; j < pgs_faltantes; j++){ 

    for (int i = inicio; i < fim; i++){ 

      if (memoria_P[i]->getPagina()->getBit_presente() == 1){ 

        if (memoria_P[i]->getPagina()->getBit_read() == 0 && memoria_P[i]->getPagina()->getBit_modify() == 

0){ 

          pg_substituta = i; 

          modify = false; 

          break; 

        }else if(memoria_P[i]->getPagina()->getBit_read() == 0 && memoria_P[i]->getPagina()-

>getBit_modify() == 1){ 
          pg_substituta = i; 

          modify = true; 

        } 

      } 

    } 

    if (pg_substituta == -1){ 

      for (int i = inicio; i < fim; i++){ 

        if (memoria_P[i]->getPagina()->getBit_presente() == 1){ 

          if (memoria_P[i]->getPagina()->getBit_read() == 1 && memoria_P[i]->getPagina()->getBit_modify() 

== 0){ 

            pg_substituta = i; 

            modify = false; 
            break; 

          }else if(memoria_P[i]->getPagina()->getBit_read() == 1 && memoria_P[i]->getPagina()-

>getBit_modify() == 1){ 

            pg_substituta = i; 

            modify = true; 

          } 

        } 

      } 

    } 

    LED(13); 

    Serial.println("Pagina desalocada"); 
    memoria_P[pg_substituta]->getPagina()->toString(); 

    Serial.println(""); 

    LED(pg_substituta+2); 

    delay(600); 
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    if (modify){ 

      LEDRGB(10, 11); 

      Serial.println("Salvando Pagina Modificada"); 

      salvaPgModificada(memoria_P[pg_substituta], TP, pg_substituta); 

      listaMemoria(memoria_S, false); 

    } 

    memoria_P[pg_substituta]->getPagina()->setNPagina();// ZERA OS DADOS DO ENDEREÇO NA MP 

    reajustarSegmento(memoria_P[pg_substituta]->getTask_id(), 1); 

    memoria_P[pg_substituta]->setNSegmento(); 

     
  } 

} 

void restauraDDSeg(int task_id, int indice) 

{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_id){ 

      memoria_P[indice] = new Segmento( 

        memoria_P[i]->getTask_id(),  

        memoria_P[i]->getComp(),  

        memoria_P[i]->getInicio(), 

        memoria_P[i]->getBit_presente(),  

        memoria_P[i]->getProt_read(),  
        memoria_P[i]->getProt_modify() 

      ); 

    } 

    break; 

  } 

  reajustarSegmento(task_id, -1); 

} 

void AlocadorPg(int task_running, int buscaEndereco, int indice, int TP, int buscaPageID, int M, int inicioSeg, 

int compSeg) 

{ 

  bool alocado = false, MS = false; 
  Pagina *p; 

  // BUSCA E RETORNA A POSIÇÃO DA MS 

  int pos_pg = buscaEndereco; 

  if (pos_pg == -1){// PG N EXISTE NA MEMÓRIA_S 

    pos_pg = buscaPgM(task_running, buscaPageID, TP, memoria_P, 3); 

    if (pos_pg == -1){// E TBM N NA MEMÓRIA_P 

      Serial.println(""); 

      if (TP == 0) 

       p = new Pagina(task_running, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[indice], TP); 

      else 

        p = new Pagina(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[indice], TP); 

      LEDRGB(10, 12); 
      Serial.println("Criando Nova Pagina"); 

      Serial.println(""); 

    }else// SE EXISTIR NA MEMÓRIA_P 

      alocado = true; 

  }else{// SE EXISTIR NA MEMÓRIA_S 

    Serial.println(""); 

    p = new Pagina(memoria_S[pos_pg]->getPagina()->getTask_id(), memoria_S[pos_pg]->getPagina()-

>getPage_id(),  

                   memoria_S[pos_pg]->getPagina()->getBit_read(), memoria_S[pos_pg]->getPagina()-

>getBit_modify(),  

                   memoria_S[pos_pg]->getPagina()->getBit_principal()); 
    LEDRGB(10, 12); 

    MS = true; 

    Serial.println("Dados Carregados da Memoria_S"); 

    Serial.println(""); 
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  } 

  // SE NÃO CRIA, SUBSTITUI (SE PRECISAR), E ALOCA 

  if(TP == 0){ 

    if (!verificaMLivre(1, inicioSeg, compSeg)) 

      NRU(task_running, TP, inicioSeg, compSeg); 

  } 

  LEDRGB(11, 12); 

  int k = inicioSeg; // VERIFICA ESPAÇO NO SEGMENTO - ALOCA 

  while (!alocado && k < inicioSeg+compSeg){ 

Serial.print("Endereco "); 
    Serial.print(k+1); 

    if (memoria_P[k]->getTask_id() == task_running && memoria_P[k]->getPagina()->getBit_presente() != 1) 

Serial.println(" : Livre"); 

    else Serial.println(" : Ocupado"); 

    delay(800); 

    if (memoria_P[k]->getTask_id() == task_running && memoria_P[k]->getPagina()->getBit_presente() == 

0){ 

      LED(k+2); 

      if (MS) restauraDDSeg(task_running, k); 

      memoria_P[k]->setPagina(p); 

      memoria_P[k]->setPg_Seg(true); 

      Serial.println(""); 
      Serial.println("--- Pagina Alocada ---"); 

      memoria_P[k]->getPagina()->toString(); 

      Serial.println(""); 

      delay(1000); 

      alocado = true; 

    }else k++; 

  } 

} 

int procuraInicioEndSeg(int task_running) 

{ 

  int i; 
  for (i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_running){ 

      break; 

    } 

  } 

  return i; 

} 

int verificaAlocacaoPg(int task_running)// AQUI 

{  

  LEDRGB(10, 12); 

  // PROCURA INÍCIO SEGMENTO CORRESPONDENTE 

  int inicioSeg = procuraInicioEndSeg(task_running), compSeg = memoria_P[inicioSeg]->getComp(); 
  int pgs_principais = ready_queue[task_running].pp; 

  // task_id, inicioSeg, compSeg // PROCURA PG NO SEGMENTO 

  if (verificaPgsPMP(task_running, inicioSeg, compSeg) != pgs_principais){ 

    for (int j = 0; j < pgs_principais; j++){ 

      int pp = ready_queue[task_running].pgs_principais[j]; 

      AlocadorPg(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), j, 1, pp, 0, inicioSeg, compSeg); 

    } 

    return 0; 

  } 

  return pgs_principais; 

} 
void InterruptorDeClasses() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("** Interruptor de Classes **"); 
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  Serial.println(""); 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++) 

    memoria_P[i]->getPagina()->setBit_read(0);// zera tanto dos mais antigos aos recentemente alocados 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DE SEGMENTAÇÃO --------------*/ 

int procuraMaiorEnd() 

{ 

  int count = 0, tam = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() != 1) 
      count++; 

    else{ 

      if (tam < count) tam = count; 

      count = 0; 

    } 

  } 

  if (tam == 0) tam = count; 

  return tam; 

} 

int procuraUmBitEnd(int comp_end) 

{ 

  int inicio = 0, count = 0; 
  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() == 0){ 

      count++; 

    }else inicio = i+1; 

    if (count == comp_end) break; 

  } 

  return inicio; 

} 

void AlocaSeg(int task_id, int comp, int comp_end) 

{ 

  int inicio = procuraUmBitEnd(comp_end); 
  Serial.print("Enderecos Alocados: "); 

  LEDRGB(11, 12); 

  for (int i = inicio; i < comp+inicio; i++){ 

    Serial.print(i+1);Serial.print(", "); 

    LED(i+2); 

    memoria_P[i] = new Segmento(task_id, comp, inicio, 1, ready_queue[task_id].perm_read, 

ready_queue[task_id].perm_modify);// comp, inicio, bit_p, read, modify 

  } 

  Serial.println(""); 

} 

bool segNAlocado(int task_running) 

{ 
  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_running && memoria_P[i]->getBit_presente() == 1) 

      return false; 

  } 

  return true; 

} 

void realocaSegmento(int inicio) 

{ 

  int i; 

  for (i = inicio; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() == 1) break; 
  } 

  int l = 0; 

  for (int k = inicio; k < inicio+memoria_P[i]->getComp(); k++){ 

    memoria_P[k] = new Segmento( 
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      memoria_P[i]->getTask_id(),  

      memoria_P[i]->getComp(),  

      inicio, 

      memoria_P[i]->getBit_presente(),  

      memoria_P[i]->getProt_read(),  

      memoria_P[i]->getProt_modify() 

    ); 

    if (memoria_P[i+l]->getPg_Seg()){ 

      memoria_P[k]->setPg_Seg(true); 

      memoria_P[k]->setPagina(new Pagina( 
        memoria_P[i+l]->getPagina()->getTask_id(),  

        memoria_P[i+l]->getPagina()->getPage_id(),  

        memoria_P[i+l]->getPagina()->getBit_read(),  

        memoria_P[i+l]->getPagina()->getBit_modify(),  

        memoria_P[i+l]->getPagina()->getBit_principal() 

      )); 

    } 

    l++; 

    memoria_P[i+l]->getPagina()->setNPagina(); 

    memoria_P[i+l]->setNSegmento(); 

  } 

} 
void reorganizarSegmentos() 

{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() != 1){ 

      realocaSegmento(i); 

    } 

  }  

} 

int verificaAlocacaoSeg(int task_running) 

{ 

  if (segNAlocado(task_running)){ 
    int end = procuraMaiorEnd(); 

    if (ready_queue[task_running].comp_req <= end){ 

      AlocaSeg(task_running, ready_queue[task_running].comp_req, end); 

      return 0; 

    }else{ 

      // NRU - ATUALIZA DADOS DOS SEGMENTOS - VERIFICA ESPAÇO NO SEGMENTO - ALOCA 

      Serial.println("Enderecos Insuficentes para Alocacao"); 

      LED(13); 

      LED(13); 

      Serial.println("Desalocar com NRU");Serial.println(""); 

      for (int k = 0; k < ready_queue[task_running].comp_req - end; k++){ 

        NRU(task_running, 0, k, NR_ENDERECOS); 
      } 

      reorganizarSegmentos(); 

      return 2; 

    } 

  } 

  return 1; 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROCESSO --------------*/ 

int escalonador(int task_running) 

{ 

  task_running = (task_running+1) % NR_PROCS; 
  Serial.print("Processo "); 

  Serial.print(task_running); 

  Serial.println(" alocando..."); 

  int vAS = verificaAlocacaoSeg(task_running); 
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  if (vAS == 0){ 

    Serial.println("Segmento Alocado"); 

  }else{ 

    if (vAS == 1) 

      Serial.println("Segmento Existente"); 

    else{ 

      vAS = verificaAlocacaoSeg(task_running); 

      if (vAS == 0) 

        Serial.println("Segmento Alocado"); 

      else 
        Serial.println("Nao foi possivel alocar");// 

    } 

  } 

  int A = verificaAlocacaoPg(task_running); 

  if (A == 0){ 

    Serial.println("Paginas Principais Alocadas"); 

    delay(1000); 

  } 

  return task_running; 

} 

void loop() 

{ 
  listaMemoria(memoria_P, true); 

  task_running = escalonador(task_running); 

  ready_queue[task_running].proc_f(); 

  if (NR_ENDERECOS % 2 == 0) InterruptorDeClasses();// TIMER PERIÓDICO DO NRU 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS --------------*/ 

void executaPgsPrincipais(int task_running) 

{ 

  int inicioSeg = procuraInicioEndSeg(task_running), compSeg = memoria_P[inicioSeg]->getComp(); 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_running].pp; i++){ 

    if (buscaPgM(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1, memoria_P, 3) == -1){ 
      Serial.println(""); 

      NRU(task_running, 0, inicioSeg, compSeg); 

      int pp = ready_queue[task_running].pgs_principais[i]; 

      AlocadorPg(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), i, 1, pp, 0, inicioSeg, compSeg); 

      LEDRGB(11, 11); 

      Serial.print("** Pagina "); 

      Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

      Serial.println(" Realocada e Executando... **"); 

      Serial.println(""); 

    } 

    LEDRGB(11, 11); 

    Serial.print("Pagina principal "); 
    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

    Serial.println(" executando"); 

    delay(1000); 

    if (memoria_P[inicioSeg]->getProt_read() == 1) 

      paginaLida(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1); 

    if (ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i] != 0){ 

      if (memoria_P[inicioSeg]->getProt_modify() == 1){ 

        paginaModificada(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1); 

        Serial.println("----------------------"); 

        int ppr = contaQtdePP(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

        for (int j = 0; j < ppr; j++){// ARRUMAR EXECUÇÃO DE MULTIPLAS PDS - FINALIZAÇÃO 
          AlocadorPg(task_running, buscaPgM(task_running, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i+j], 

0, memoria_S, 3), j+i, 0, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i+j], 3, inicioSeg, compSeg); 

          LEDRGB(10, 10); 

          Serial.print("Pagina dependente "); 
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          Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i+j]); 

          Serial.println(" executando"); 

          delay(1000); 

          if (memoria_P[inicioSeg]->getProt_read() == 1){ 

            paginaLida(task_running, ready_queue[task_running].pgs_dependentes[i+j], 0); 

          Serial.println("----------------------"); 

          } 

          if (buscaPgM(task_running, ready_queue[task_running].pgs_principais[i], 1, memoria_P, 3) == -1){ 

            Serial.println(""); 

            NRU(task_running, 0, inicioSeg, compSeg); 
            int pp = ready_queue[task_running].pgs_principais[i]; 

            AlocadorPg(task_running, buscaPgM(task_running, pp, 1, memoria_S, 3), i, 1, pp, 0, inicioSeg, 

compSeg); 

            LEDRGB(11, 11); 

            Serial.print("** Pagina "); 

            Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

            Serial.println(" Realocada e Executando... **"); 

            Serial.println(""); 

          }  

        } 

      } 

    } 
    Serial.print("Pagina principal "); 

    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs_principais[i]); 

    Serial.println(" finalizando"); 

    Serial.println("----------------------"); 

    delay(1000); 

  } 

} 

void task_1() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 
  Serial.println("Processo 0 Executando..."); 

  delay(1000); //listaMemoria(memoria_S, false); 

  executaPgsPrincipais(0); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Processo 0 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

void task_2() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 
  Serial.println("Processo 1 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgsPrincipais(1); 

  Serial.println("Processo 1 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

void task_3() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 
  Serial.println("Processo 2 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgsPrincipais(2); 

  Serial.println("Processo 2 Finalizado."); 
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  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

4. EXPERIMENTO 4 – ATIVIDADES ENVOLVENDO CONTEÚDOS 

DE GERÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS 

 

A seguir tem-se os códigos fontes dos experimentos de gerência de entrada e saída da 

Tabela 3, eles se subdividem em duas partes: comunicadores de periféricos e algoritmos de 

escalonamento de braço de disco. 

Da parte de comunicadores de periféricos, o código fonte do master referente a Figura 

21 encontra-se no Quadro 22. 

 

Quadro 22: Código fonte do gerenciador de dispositivo, Master. 

// Some of this code was adapted from code in Instructables Arduino Keypad 4x4 Tutorial 

// by Autodesk, which can be found at https://www.instructables.com/id/Arduino-Keypad-4x4-Tutorial/ 

/* Definitions */ 

#define CLK 10 

#define SS 11 

#define MOSI 12 

#define MISO 13 

#define FALSE 0 
#define TRUE !FALSE 

#define TEMP A0 

#define SSON 4 

#define SSOFF 3 

/* Variables */ 

unsigned long prevTick = 0.0; 

unsigned long lastTime = 0.0; 

int clockState = LOW; 

unsigned int clkCounter = 0; 

int bitNum[4]; 

int bitSent[] = {FALSE, FALSE, FALSE, FALSE}; 

int bitsToSend = 4; 
int ii; 

const int button = 2; 

const int interrupt_door = 0;// Código da porta 2 na placa UNO 

volatile bool conectados = false, troca = true; 

bool geraTemperatura = false, codMaiores = false, dados = false, QTDE = false, RESTO = false, reinicia = 

false; 

int qtde = 0, resto = 0; 

float temperatura = 0; 

void setup() 

{ 

// Set pins as inputs or outputs 
  pinMode(CLK, OUTPUT); 

pinMode(MOSI, OUTPUT); 

    pinMode(MISO, INPUT); 

pinMode(SS, OUTPUT); 

  // Set initial output pin states 
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digitalWrite(CLK, LOW); 

digitalWrite(MOSI, LOW); 

  digitalWrite(SS, HIGH); 

  Serial.begin(96000); 

  pinMode(TEMP, INPUT); 

  pinMode(button, INPUT); 

  attachInterrupt(interrupt_door, conectaUnos, RISING); 

} // end setup 

void transmiteDados() 

{ 
  // Sending any key press 

  if(bitsToSend > 0) 

  { 

    if (!(bitSent[bitsToSend - 1])) // if next bit not yet sent 

    {   

      if((clkCounter - lastTime) > (-1 * bitsToSend + 5)) // if it is the correct time for this bit to be sent 

      { 

        if((clockState == LOW) && ((millis() - lastTime) > 1000)) // if the clock is low and it's at least a second 

since the last bit was sent 

        { 

          noInterrupts(); 

          digitalWrite(SS, LOW); // notify slave that a message is coming 
          digitalWrite(MOSI, bitNum[bitsToSend - 1]); // write current bit to MOSI line 

          bitSent[bitsToSend - 1] = TRUE; // record that the bit has been sent 

          bitsToSend--; // decrement bit number 

          Serial.print("Enviando bit "); Serial.println(bitNum[bitsToSend]); 

          lastTime = millis(); // timestamp of when this bit was sent 

          interrupts(); 

        } // end if 

      } // end if 

    } // end if 

  } // end if 

  else // no more bits to send 
  { 

    //Serial.println(millis()); 

    if(digitalRead(MISO) == HIGH) // check for acknowledgment of receipt from slave 

    { 

      if((millis() - lastTime) > 2000) 

      { 

        noInterrupts(); 

        digitalWrite(SS, HIGH); // if message was sent and acknowledged, end transmission 

        digitalWrite(MOSI, LOW); // reset MOSI to off 

        Serial.println("Conexao Fechada"); 

        Serial.println(""); 

        interrupts(); 
        lastTime = millis(); // timestamp of when the key was pressed 

        Serial.println("Nova Conexao"); 

        bitsToSend = 4; // set number of bits to be sent 

        for(ii = 0 ; ii < 4 ; ii++) // change the 'bitSent' array to FALSE 

        { 

          bitSent[ii] = FALSE; 

        } // end for loop 

      } 

    } 

  } // end else 

} 
void desconstroeNum(int num) 

{ 

  int temp = num; 

  for (int i = 0; i < 4; i++){// desconstrução decimal p/ binário 
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//Serial.println(temp); 

    bitNum[i] = temp % 2; 

    temp = temp / 2; 

  } 

  imprimeV(); 

  transmiteDados(); 

} 

void imprimeV() 

{ 

  for (int i = 0; i < 4; i++){ 
    Serial.print(i); Serial.print(" "); Serial.println(bitNum[i]); 

  } 

} 

void loop()// FUNCIONAMENTO PERFEITO 

{ 

  // Clock code 

  if ((millis() - prevTick ) >= 1000) // 1000 milliseconds has passed 

  { 

    clockState = !clockState; // toggle clockState 

    digitalWrite(CLK, clockState); 

    prevTick = millis(); // restart timing from this point 

    clkCounter++; 
  } 

  transmiteDados(); 

  if (troca) verificaUnos(); 

  else{ 

    digitalWrite(SSON, LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(SSOFF, HIGH); 

    bitNum[3] = 0; 

    bitNum[2] = 0; 

    bitNum[1] = 1;// representa num 3 

    bitNum[0] = 1; 
  } 

  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance 

} // end loop 

void calcTemp() 

{ 

  temperatura = analogRead(A0); 

  temperatura = (temperatura * 5) / 1024; 

  temperatura = (temperatura - 0.5) * 100; 

  int tempT = (int) temperatura; 

  if (temperatura - tempT > 0.5) 

    temperatura = (int) tempT + 1; 

  else 
    temperatura = (int) tempT; 

  Serial.print("Temperatura aproximada: ");Serial.println(temperatura); 

  geraTemperatura = true; 

} 

void sinalSomar() 

{ 

  bitNum[3] = 1; 

  bitNum[2] = 1; 

  bitNum[1] = 1;// representa num 15 

  bitNum[0] = 1; 

  imprimeV(); 
  codMaiores = true; 

} 

void transformaNums() 

{ 



133 

 

 

  // qtde de dados para somar 

  int temp = temperatura; 

  qtde = 0; 

  while (true){ 

    temp = temp - 15; 

    qtde++; 

    resto = temp; 

    if (temp - 15 < 0) break; 

  } 

  if (resto > 0) qtde++; 
  dados = true; 

} 

void enviaQTDE() 

{ 

  // transmite quantos 15 serão recebidos 

  desconstroeNum(qtde); 

  Serial.print("Quantidade de 15s: "); Serial.println(qtde); 

  QTDE = true; 

} 

void enviaRESTO() 

{ 

  // transmite o restante dos dados: 15*N + X 
  if (resto > 0){ 

    desconstroeNum(resto); 

    Serial.print("Resto das subtracoes: "); Serial.println(resto); 

    reinicia = true; 

  } 

} 

void verificaUnos() 

{ 

  if (bitsToSend == 0) conectados = !conectados; 

  if (conectados == true){ 

    transmiteDados(); 
    if (reinicia == true){ 

      Serial.println("Reiniciando comparadores"); 

      geraTemperatura = false; 

      codMaiores = false; 

      dados = false; 

      QTDE = false; 

      RESTO = false; 

      reinicia = false; 

      delay(2000); 

    } 

    if (QTDE == true && resto > 0) RESTO = true; 

  }else{ 
    digitalWrite(SSOFF, LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(SSON, HIGH); 

    if (digitalRead(MISO) == LOW){ 

      if (geraTemperatura == false) calcTemp(); 

      if (temperatura > 14){ 

        if (codMaiores == true && dados == false) transformaNums(); 

        if (codMaiores == false){ sinalSomar(); conectados = !conectados; } 

        if (dados == true){ 

          if (QTDE == true && RESTO == true) enviaRESTO(); 

          if (QTDE == false) enviaQTDE(); 
          conectados = !conectados; 

        } 

      }else{ 

        desconstroeNum(temperatura);// Nums abaixo de 15 
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        imprimeV(); 

      } 

      Serial.println(""); 

      delay(1000); 

    } 

  } 

} 

void conectaUnos() 

{ 

  noInterrupts(); 
  troca = !troca; 

  if (troca) { 

    conectados = true, reinicia = true; 

    qtde = 0, resto = 0; 

    verificaUnos(); 

  } 

  interrupts(); 

  //Serial.println(troca); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do slave referente a Figura 21 encontra-se no Quadro 23. 

 

Quadro 23: Código fonte do gerenciador de dispositivo, Slave. 

/* Included libraries */ 

#include <LiquidCrystal.h> 

/* Arduino pin definitions */ 

#define CLK 7 

#define SS 8 

#define MOSI 9 

#define MISO 10 

/* Variables */ 

int clkState = LOW; 

int prevClkState = LOW; 
byte data = 0x00; // for storing received bits 

int bitPos = 3; // current bit position 

unsigned long timerStart; 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

bool somar = false, iniciarSoma = false, LCD = false; 

int qtde = 0, resto = 0, soma = 0; 

void setup() 

{ 

// set pins as inputs or outputs 

  pinMode(CLK, INPUT); 

pinMode(MOSI, INPUT); 

    pinMode(MISO, OUTPUT); 
pinMode(SS, INPUT); 

  // set initial states of output pins 

  digitalWrite(MISO, LOW); 

  Serial.begin(96000); 

  // set up the LCD's number of columns and rows: 

  lcd.begin(16, 2); 

lcd.setCursor(0, 1);   

}   

void loop() 

{ 

  clkState = digitalRead(CLK); // align clock with master's clock 
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  if (clkState != prevClkState) // if clock has changed 

  { 

    prevClkState = clkState; 

    if (digitalRead(SS) == LOW) // and if this slave is to receive a message 

    { 

      if (clkState == HIGH) // and if clock change was from low to high 

      { 

        if (digitalRead(MOSI) == LOW) // if MOSI was low then record a 0 in current bit position 

        { 

          data &= ~(0x01 << bitPos); // 'AND' existing bit with a 0 to make it 0 
          bitPos--; // decrement to next bit position 

        } 

        else // if MOSI was high then record a 1 in current bit position 

        { 

          data |= (0x01 << bitPos); // 'OR' existing bit with a 1 to make it 1 

          bitPos--; // decrement to next bit position 

        } 

        if (bitPos < 0) // if all 4 bits have been set 

        {   

          delay(500); 

          digitalWrite(MISO, HIGH); // send an acknowledgment signal 

          delay(1000); 
          LCD = true; 

          if (iniciarSoma == true){ 

            soma = (qtde-1) * 15 + data; 

            lcd.clear(); 

            lcd.print("Somando..."); 

            LCD = true; 

            iniciarSoma = false; 

            somar = false; 

            qtde = 0; resto = 0; 

            Serial.println("*** Somando ***"); 

          } 
          if (somar){ 

            qtde = data; 

            iniciarSoma = true; 

            LCD = false; 

            Serial.print("Qtde de numeros: "); Serial.println(data);// 15 

          } 

          if (data > 14 && somar == false){ 

            lcd.clear(); 

            lcd.setCursor(0, 0); 

            lcd.print("Recebendo"); 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            lcd.print("Valores..."); 
            somar = true; 

            LCD = false; 

            Serial.print("Sinal de soma recebido... ");Serial.println(data); 

          } 

          if (LCD){ 

            lcd.clear(); // clear previous data on lcd 

            if (soma == 0) { 

              soma = data; 

              lcd.setCursor(0, 0); 

              lcd.print("Valor recebido:"); 

              lcd.setCursor(0, 1); 
              lcd.print(soma); 

              Serial.println("Valor recebido: "); Serial.println(soma); 

            }else{ 

              lcd.setCursor(0, 0); 
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              lcd.print("Temperatura:"); 

              lcd.setCursor(0, 1); 

              lcd.print(soma); // send data to lcd 

              lcd.setCursor(3, 1); 

              lcd.print("C"); 

              lcd.setCursor(0, 1); 

              Serial.print("Temperatura: "); Serial.println(soma); 

            } 

            LCD = false; 

            soma = 0; 
            delay(2000); 

          } 

          data = 0x00; 

          digitalWrite(MISO, LOW); 

          bitPos = 3; // reset bit position 

        } 

      } 

    } 

  } 

  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance 

} // end loop 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Da parte de algoritmos de escalonamento de braço de disco, todos os algoritmos 

possuem a mesma estrutura base, como mostra a Figura 19 e apresentado no Quadro 24. 

 

Quadro 24: Estrutura dos algoritmos de braço de disco. 

#include <EEPROM.h> 

// CRIAR AS ESTRUTURAS BASE: PROCESSO, LISTA DE PROCESSOS, PÁGINAS, MEMORIA_P, 

MEMORIA_S. 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE PROCESSO --------------*/ 

#define NR_PROCS 2 

typedef void (*task)(void); 

typedef struct Processo { 

  int task_id; 

  int NRP; 

  int *pgs; 

  task proc_f; 
} processo; 

processo ready_queue[NR_PROCS]; 

int task_running = -1; 

void task_1(); 

void task_2(); 

/*-------------- CONSTRUÇÃO DA CLASSE DE MEMÓRIA --------------*/ 

class Pagina{ 

  private: 

  int i; 

  int bit_presente; 

  int task_id; 
  int page_id; 

  int bit_read; 

  int bit_modify; 

  public: 

  Pagina(){}; 

  Pagina(int task_id, int page_id); 

  Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify); 
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  void setNPagina(); 

  ~Pagina(); 

  int getBit_presente(); 

  int getTask_id(); 

  int getPage_id(); 

  int getBit_read(); 

  int getBit_modify(); 

  void setBit_presente(int bit); 

  void setPage_id(int id); 

  void setBit_read(int bit); 
  void setBit_modify(int bit); 

  void toString(); 

}; 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE --------------*/ 

Pagina::Pagina(int task_id, int page_id) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = 0; 

  this->bit_modify = 0; 

} 
Pagina::Pagina(int task_id, int page_id, int bit_read, int bit_modify) 

{ 

  this->bit_presente = 1; 

  this->task_id = task_id; 

  this->page_id = page_id; 

  this->bit_read = bit_read; 

  this->bit_modify = bit_modify; 

} 

void Pagina::setNPagina() 

{ 

  this->bit_presente = 0; 
  this->task_id = 0; 

  this->page_id = 0; 

  this->bit_read = 0; 

  this->bit_modify = 0; 

} 

int Pagina::getBit_presente() 

{ 

  return this->bit_presente; 

} 

int Pagina::getTask_id() 

{ 

  return this->task_id; 
} 

int Pagina::getPage_id() 

{ 

  return this->page_id; 

} 

int Pagina::getBit_read() 

{ 

  return this->bit_read; 

} 

int Pagina::getBit_modify() 

{ 
  return this->bit_modify; 

} 

void Pagina::setBit_presente(int bit) 

{ 
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  this->bit_presente = bit; 

} 

void Pagina::setPage_id(int id) 

{ 

  this->page_id = id; 

} 

void Pagina::setBit_read(int bit) 

{ 

  this->bit_read = bit; 

} 
void Pagina::setBit_modify(int bit) 

{ 

  this->bit_modify = bit; 

} 

void Pagina::toString() 

{ 

  Serial.print("Task ID: ");Serial.println(this->task_id); 

  Serial.print("Page ID: ");Serial.println(this->page_id); 

  Serial.print("Bit Presente: ");Serial.println(this->bit_presente); 

  Serial.print("Bit Leitura: ");Serial.println(this->bit_read); 

  Serial.print("Bit Modificacao: ");Serial.println(this->bit_modify); 

} 
#define NR_ENDERECOS 6 

#define NR_ENDERECOS_S 16 

Pagina *memoria_P[NR_ENDERECOS]; 

Pagina *memoria_S[NR_ENDERECOS_S]; 

int p_FIFO = 0;// Ponteiro do Alg de Substituição  

void setup() 

{ 

  // CONFIGURAÇÕES GERAIS 

  Serial.begin(96000); 

  // CONFIGURAÇÃO DOS PROCESSOS 

  ready_queue[0].task_id = 0; 
  ready_queue[0].NRP = 6; 

  ready_queue[0].pgs = new int[6]; 

  ready_queue[0].pgs[0] = {1};// Ñ É POSSÍVEL DECLARAR PGS COM ID 0, 0 == NULL 

  ready_queue[0].pgs[1] = {2}; 

  ready_queue[0].pgs[2] = {3}; 

  ready_queue[0].pgs[3] = {4}; 

  ready_queue[0].pgs[4] = {5}; 

  ready_queue[0].pgs[5] = {6}; 

  ready_queue[0].proc_f = &task_1; 

  ready_queue[1].task_id = 1; 

  ready_queue[1].NRP = 6; 

  ready_queue[1].pgs = new int[6]; 
  ready_queue[1].pgs[0] = {1}; 

  ready_queue[1].pgs[1] = {2}; 

  ready_queue[1].pgs[2] = {3}; 

  ready_queue[1].pgs[3] = {4}; 

  ready_queue[1].pgs[4] = {5}; 

  ready_queue[1].pgs[5] = {6}; 

  ready_queue[1].proc_f = &task_2; 

} 

void LED(int pino) 

{ 

  digitalWrite(pino, HIGH); 
  delay(1000); 

  digitalWrite(pino, LOW); 

  delay(200); 

} 
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void LEDRGB(int p1, int p2) 

{ 

  digitalWrite(p1, HIGH); 

  digitalWrite(p2, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(p1, LOW); 

  digitalWrite(p2, LOW); 

  delay(200); 

} 

void LoteMS(int Lote) 
{ 

  if (Lote < 8) LEDRGB(11, 11);// 1ºs 8 endereços 

  else LEDRGB(10, 11);// 2ºs 8 endereços 

} 

bool verificaMLivre(int pgs) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() != 1) 

      count++; 

  } 

  if (count >= pgs) return true; 
  else return false; 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE BRAÇO DE DISCO --------------*/ 

[...] 

/*---------------------------------------------------------------------------*/ 

int buscaPgM(int task_id, int page_id, Pagina *memoria[NR_ENDERECOS], bool TM)// 

{ 

  int NR = NR_ENDERECOS; 

  if (!TM) NR = NR_ENDERECOS_S; 

  for (int i = 0; i < NR; i++){ 

    if (memoria[i]->getTask_id() == task_id && memoria[i]->getPage_id() == page_id) 
      return i; 

  } 

  return -1; 

} 

void paginaLida(int task_id, int page_id) 

{ 

  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, memoria_P, true); 

  memoria_P[indice]->setBit_read(1); 

  //Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Lida"); 

} 

void paginaModificada(int task_id, int page_id) 
{ 

  int indice = buscaPgM(task_id, page_id, memoria_P, true); 

  memoria_P[indice]->setBit_modify(1); 

  //Serial.println(""); 

  Serial.println("Pagina Modificada"); 

} 

void salvaPgModificada(int task_running, int indice) 

{ 

  // SALVA NA MEMORIA_S 

  int p = buscaPgM(task_running, memoria_P[indice]->getPage_id(), memoria_S, false); 

  if (p != -1){ 
    Serial.println("Sobrescrevendo Registro de Pagina"); 

    Serial.println(""); 

    LoteMS(p); 

    if (p > 8) LED(p%8+2); else LED(p+2); 
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    memoria_S[p] = new Pagina( 

      memoria_P[indice]->getTask_id(),  

      memoria_P[indice]->getPage_id(),  

      memoria_P[indice]->getBit_read(),  

      memoria_P[indice]->getBit_modify() 

    ); 

  } 

  else{ 

    for (int k = 0; k < NR_ENDERECOS_S; k++){ 

      if (memoria_S[k]->getBit_presente() != 1){ 
        LoteMS(p); 

    if (k > 8) LED(k%8+2); else LED(k+2); 

        memoria_S[k] = new Pagina( 

          memoria_P[indice]->getTask_id(),  

          memoria_P[indice]->getPage_id(),  

          memoria_P[indice]->getBit_read(),  

          memoria_P[indice]->getBit_modify() 

        ); 

        break; 

      } 

    } 

  } 
} 

void listaMemoria(Pagina *memoria[NR_ENDERECOS], bool M)// 

{ 

  int NR = NR_ENDERECOS; 

  if (M){  

    Serial.println("MEMORIA_P"); 

  }else{  

    Serial.println("MEMORIA_S"); NR = NR_ENDERECOS_S; 

  } 

  for (int i = 0; i < NR; i++){ 

    memoria[i]->toString(); 
    Serial.println(""); 

    delay(1000); 

  } 

  Serial.println("----------------------"); 

} 

int contaPGsMP(int task_id) 

{ 

  int count = 0; 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getTask_id() == task_id && memoria_P[i]->getBit_presente() == 1) 

      count++; 

  } 
  return count; 

} 

void FIFO(int task_running) // ALGORITMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

{ 

  // VERIFICAR BITS -> SALVAR NA MS -> LIBERAR DA MP 

  if (p_FIFO % NR_ENDERECOS == 0) p_FIFO = 0; 

  for (int i = p_FIFO; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() == 1){ 

      p_FIFO = i; 

      break; 

    } 
  } 

  Serial.println("Pagina desalocada"); 

  memoria_P[p_FIFO]->toString(); 

  Serial.println(""); 
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  LED(p_FIFO+2); 

  delay(600); 

  if (memoria_P[p_FIFO]->getBit_modify()){ 

    LEDRGB(12, 11); 

    Serial.println("Salvando Pagina Modificada"); 

    Serial.println(""); 

    salvaPgModificada(memoria_P[p_FIFO]->getTask_id(), p_FIFO); 

  } 

  memoria_P[p_FIFO]->setNPagina();// ZERA OS DADOS DO ENDEREÇO NA MP 

  p_FIFO++; 
} 

void Alocador(Pagina *pg)// 

{  

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS; i++){ 

    Serial.print("Endereco "); 

    Serial.print(i+1); 

    if (memoria_P[i]->getBit_presente() != 1){ 

      Serial.println(" : Livre"); 

      LED(i+2);LED(i+2); 

      memoria_P[i] = pg; 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("--- Pagina Alocada ---"); 
      memoria_P[i]->toString(); 

      Serial.println(""); 

      delay(1000); 

      break; 

    }else Serial.println(" : Ocupado"); 

  } 

} 

int verificaAlocacao(int task_running)// GES_FIFO(int task_id) 

{  

  LEDRGB(10, 12); 

  int dif = ready_queue[task_running].NRP - contaPGsMP(task_running); 
  if (verificaMLivre(dif)){ 

    float ticks = GES_FIFO(task_running); 

    if (ticks != 0){ // POSSÍVEL PROBLEMA 

      Serial.println(""); 

      Serial.print("Ticks Medios de Espera: "); 

      Serial.println(ticks); 

      int k; 

      for (int i = 0; i < dif; i++){ 

        k = EEPROM.read( i ); 

       Serial.println("-------------------"); 

        Serial.println("Carregando dados da Memoria Secundaria"); 

        Serial.println(""); 
        Alocador(new Pagina( 

          memoria_S[k]->getTask_id(), 

          memoria_S[k]->getPage_id(), 

          memoria_S[k]->getBit_read(), 

          memoria_S[k]->getBit_modify() 

        )); 

      } 

    }else{ 

      for (int i = 0; i < ready_queue[task_running].NRP; i++){ 

        Serial.println("-------------------"); 

        Serial.println("Criando Nova Pagina"); 
        Serial.println(""); 

        Alocador(new Pagina( 

          task_running, 

          ready_queue[task_running].pgs[i] 
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        )); 

      } 

    } 

    dif = 0; 

  } 

  return dif; 

} 

int escalonador(int task_running) 

{ 

  task_running = (task_running+1) % NR_PROCS; 
  Serial.print("Processo "); 

  Serial.print(task_running); 

  Serial.println(" alocando..."); 

  Serial.println(""); 

  //delay(1000); 

  int alocado = verificaAlocacao(task_running); 

  if (alocado == 0){ 

    Serial.println("Paginas Principais Alocadas"); 

    //delay(1000); 

  }else{ 

    LED(13); 

    LED(13); 
    // ALG DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINA 

    for (int i = 0; i < alocado; i++) 

      FIFO(task_running); 

    // REINICIA INSTRUÇÃO 

    Serial.println("** Reiniciando o Processo **"); 

    Serial.println("----------------------"); 

    Serial.print("Processo "); 

    Serial.print(task_running); 

    Serial.println(" alocando..."); 

    delay(500); 

    if (verificaAlocacao(task_running)){ 
      Serial.println("Paginas Principais Alocadas"); 

      delay(1000); 

    } 

  } 

  return task_running; 

} 

/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA FUNÇÃO DE EMBARALHAMENTO --------------*/ 

void realocaPG(int indice)// realocar em %3 

{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS_S; i += 3){ 

    if (memoria_S[i]->getBit_presente() != 1){ 

      memoria_S[i] = new Pagina( 
        memoria_S[indice]->getTask_id(), 

        memoria_S[indice]->getPage_id(), 

        memoria_S[indice]->getBit_read(), 

        memoria_S[indice]->getBit_modify() 

      ); 

      memoria_S[indice]->setNPagina(); 

      break; 

    } 

  } 

} 

void embaralhaMS() 
{ 

  for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

    if (memoria_S[i]->getBit_presente() == 1) 

      realocaPG(i); 



143 

 

 

  } 

} 

/*-------------- LOOP --------------*/ 

void loop() 

{ 

  listaMemoria(memoria_S, false); 

  task_running = escalonador(task_running); 

  ready_queue[task_running].proc_f(); 

  embaralhaMS(); 

} 
/*-------------- IMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS --------------*/ 

void executaPgs(int task_running) 

{ 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_running].NRP; i++){ 

    LEDRGB(10, 12); 

    Serial.print("Pagina "); 

    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs[i]); 

    Serial.println(" executando"); 

    LED(i+2); 

    Serial.println(""); 

    paginaLida(task_running, ready_queue[task_running].pgs[i]); 

    paginaModificada(task_running, ready_queue[task_running].pgs[i]); 
    Serial.println(""); 

    Serial.print("Pagina "); 

    Serial.print(ready_queue[task_running].pgs[i]); 

    Serial.println(" finalizando"); 

    Serial.println("----------------------"); 

  } 

} 

void task_1() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 
  Serial.println("Processo 0 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgs(0); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Processo 0 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

void task_2() 

{ 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 
  Serial.println("Processo 1 Executando..."); 

  delay(1000); 

  executaPgs(1); 

  Serial.println("Processo 1 Finalizado."); 

  Serial.println("*** ------------------ ***"); 

  Serial.println(""); 

} 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo FIFO referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 25. 
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Quadro 25: Algoritmo de escalonamento de braço de disco, FIFO. 

[...] 

float GES_FIFO(int task_id)// ALGORITMO DE ESCALONAMENTO DE BRAÇO DE DISCO 

{ 

  float tickMEspera = 0, pos_anterior = 0; 

  for (int j = 0; j < NR_ENDERECOS_S; j++){ 

    for (int i = 0; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getPage_id() == j+1){ 

       if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

          LoteMS(i); 
          LED(i+2); 

          EEPROM.write(j, i); 

          Serial.print("| ");Serial.print(i);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 

          if (i > pos_anterior){ tickMEspera += i - pos_anterior; Serial.println(i - pos_anterior); } 

          else{ tickMEspera += pos_anterior - i; Serial.println(pos_anterior - i);} 

          pos_anterior = i; 

          delay(600); 

          break; 

        } 

      } 

    } 
  } 

  return tickMEspera / ready_queue[task_id].NRP; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo SSTF referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 26. 

 

Quadro 26: Algoritmo de escalonamento de braço de disco, SSTF. 

[...] 

bool verificaAlocados(int indice) 

{ 

  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++){ 
    if (EEPROM.read(i) == indice) 

      return true; 

  }return false; 

} 

int buscaProximo(int task_id, int indice) 

{ 

  int anterior = 0, prox = 0; 

  for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

    if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

      if (!verificaAlocados(i)){ 

        prox = i; break; 
      } 

    } 

  } 

  for (int i = indice; i > 0; i--){ 

    if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

      if (!verificaAlocados(i)){ 

        anterior = i; break; 

      } 

    } 

  } 

  if (prox != 0){ 
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    if (anterior != 0){ 

      if ((prox - indice) <= (indice - anterior)) return prox; 

      else return anterior; 

    }else return prox; 

  }else return anterior; 

} 

float GES_SSTF(int task_id)// ALGORITMO DE ESCALONAMENTO DE BRAÇO DE DISCO 

{ 

  float tickMEspera = 0, pos_anterior = 0; 

  int k = 9; 
  for (int i = 0; i < ready_queue[task_id].NRP; i++){ 

    k = buscaProximo(task_id, k); 

    if (k != 0){ 

      LoteMS(k); 

      if (k > 8) LED(k%8+2); else LED(k+2); 

      EEPROM.write(i, k); 

      Serial.print("| ");Serial.print(k);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 

      if (k > pos_anterior){ tickMEspera += k - pos_anterior; Serial.println(k - pos_anterior); } 

      else{ tickMEspera += pos_anterior - k; Serial.println(pos_anterior - k);} 

      pos_anterior = k; 

      delay(600); 

    } 
    if (i == ready_queue[task_id].NRP-1) k = 0; 

  } 

  return tickMEspera / ready_queue[task_id].NRP; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo SCAN referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Algoritmo de escalonamento de braço de disco, SCAN. 

[...] 

bool verificaAlocados(int indice) 
{ 

  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++){ 

    if (EEPROM.read(i) == indice) 

      return true; 

  }return false; 

} 

int buscaProximo(int task_id, int indice, bool dir) 

{ 

  int pos = 0; 

  if (dir){ 

    for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 
        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  if (!dir){ 

    for (int i = indice; i > 0; i--){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 
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        } 

      } 

    } 

  } 

  return pos; 

} 

float GES_SSTF(int task_id)// ALGORITMO DE ESCALONAMENTO DE BRAÇO DE DISCO 

{ 

  bool dir = true;// true = externo, false = interno 

  float tickMEspera = 0, pos_anterior = 6; 
  int pos_ms = 9; 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_id].NRP; i++){ 

    pos_ms = buscaProximo(task_id, pos_ms, dir); 

    if (pos_ms != 0){ 

      LoteMS(pos_ms); 

      if (pos_ms > 8) LED(pos_ms%8+2); else LED(pos_ms+2); 

      EEPROM.write(i, pos_ms); 

      Serial.print("| ");Serial.print(pos_ms);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 

      if (pos_ms > pos_anterior){ tickMEspera += pos_ms - pos_anterior; Serial.println(pos_ms - pos_anterior); 

} 

      else{ tickMEspera += pos_anterior - pos_ms; Serial.println(pos_anterior - pos_ms);} 

      pos_anterior = pos_ms; 
      delay(600); 

    } 

    if (pos_ms >= NR_ENDERECOS_S-1){ dir = false; } 

  } 

  return tickMEspera / ready_queue[task_id].NRP; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo C-SCAN referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 28. 

 

Quadro 28: Algoritmo de escalonamento de braço de disco, C-SCAN. 

[...] 

bool verificaAlocados(int indice) 

{ 

  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++){ 

    if (EEPROM.read(i) == indice) 

      return true; 

  }return false; 

} 

int buscaProximo(int task_id, int indice, bool dir) 

{ 

  int pos = 0; 

  if (dir){ 
    for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  if (!dir){ 

    for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S - indice; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 
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        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  return pos; 

} 

float GES_SSTF(int task_id)// ALGORITMO DE ESCALONAMENTO DE BRAÇO DE DISCO 

{ 
  bool dir = true;// true = externo, false = interno 

  float tickMEspera = 0, pos_anterior = 7;// posição aleatória que o braço parou 

  int pos_ms = 9, count = 0; 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_id].NRP; i++){ 

    pos_ms = buscaProximo(task_id, pos_ms, dir); 

    if (pos_ms != 0){ 

      LoteMS(pos_ms); 

      if (pos_ms > 8) LED(pos_ms%8+2); else LED(pos_ms+2); 

      EEPROM.write(i, pos_ms); 

      Serial.print("| ");Serial.print(pos_ms);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 

      if (pos_ms > pos_anterior){ tickMEspera += pos_ms - pos_anterior; Serial.println(pos_ms - pos_anterior); 

} 
      else{ tickMEspera += pos_anterior - pos_ms; Serial.println(pos_anterior - pos_ms);} 

      pos_anterior = pos_ms; 

      count++; 

      delay(600); 

    } 

    if (pos_ms >= NR_ENDERECOS_S-1){  

      dir = false; 

      pos_ms = 0; 

      Serial.print("| ");Serial.print(pos_ms);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 

      if (pos_ms > pos_anterior){ tickMEspera += pos_ms - pos_anterior; Serial.println(pos_ms - pos_anterior); 

} 
      else{ tickMEspera += pos_anterior - pos_ms; Serial.println(pos_anterior - pos_ms);} 

      pos_anterior = pos_ms; 

      count++; 

    } 

  } 

  if (count == 0) count++; 

  return tickMEspera / count; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

O código fonte do algoritmo C-LOOk referente a Figura 19 encontra-se no Quadro 29. 

 

Quadro 29: Algoritmo de escalonamento de braço de disco, C-LOOK. 

[...] 

bool verificaAlocados(int indice) 

{ 

  for (int i = 0; i < EEPROM.length(); i++){ 

    if (EEPROM.read(i) == indice) 

      return true; 

  }return false; 

} 

int buscaProximo(int task_id, int indice, bool dir) 

{ 
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  int pos = 0; 

  if (dir){ 

    for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 

        } 

      } 

    } 

  } 
  if (!dir){ 

    for (int i = indice; i < NR_ENDERECOS_S - indice; i++){ 

      if (memoria_S[i]->getTask_id() == task_id && memoria_S[i]->getBit_presente() == 1){ 

        if (!verificaAlocados(i)){ 

          pos = i; break; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  return pos; 

} 

float GES_SSTF(int task_id)// ALGORITMO DE ESCALONAMENTO DE BRAÇO DE DISCO 
{ 

  bool dir = true;// true = externo, false = interno 

  float tickMEspera = 0, pos_anterior = 7;// posição aleatória que o braço parou 

  int pos_ms = 9, count = 0; 

  for (int i = 0; i < ready_queue[task_id].NRP; i++){ 

    pos_ms = buscaProximo(task_id, pos_ms, dir); 

    if (pos_ms != 0){ 

      LoteMS(pos_ms); 

      if (pos_ms > 8) LED(pos_ms%8+2); else LED(pos_ms+2); 

      EEPROM.write(i, pos_ms); 

      Serial.print("| ");Serial.print(pos_ms);Serial.print(" - ");Serial.print(pos_anterior);Serial.print(" | = "); 
      if (pos_ms > pos_anterior){ tickMEspera += pos_ms - pos_anterior; Serial.println(pos_ms - pos_anterior); 

} 

      else{ tickMEspera += pos_anterior - pos_ms; Serial.println(pos_anterior - pos_ms);} 

      pos_anterior = pos_ms; 

      count++; 

      delay(600); 

    } 

    if (pos_ms >= NR_ENDERECOS_S-1){  

      dir = false; 

      pos_ms = pos_anterior; 

    } 

  } 
  if (count == 0) count++; 

  return tickMEspera / count; 

} 

[...] 

Fonte: O Autor, 2020. 

 


