
1. Concertos basicos

1.1. 0 que e urn sistema operative
Dm sistema operative (Operating System - OS) e o principal software de i

computador, pois, sem este, o computador nao funciona. 0 sistema operative c
uma interligagao entre o hardware do computador e o utilizador. Permite tambe
que outro software funcione interagindo com o hardware instalado, para q
possa executar fungoes, programar e abrir programas.

Analisa a seguinte situagao:

0 transito num cruzamento do centre de uma gran
cidade pode ser comparado ao que se passa no interior
um computador. Os electroes vibram a uma grande velc
dade, deslocando-se de um lado para outro, o equivaler
electronico dos carros. Os programas e perifericos impacii
tes tocam "buzinas" electronicas, tentando atrair a ateng
do guarda para os poder atender.

0 sistema operative do computador e responsavel f
manter o transito fluido. Podes imaginar o sistema operat
como uma versao computadorizada de um guarda de transi
localizado no cruzamento entre o hardware do computador,
programas de aplicagoes e o utilizador - ver Figura 4.1.

0 sistema operative trabalha estritamente com o hardw,
do computador e com os programas aplicativos; todos esl
componentes tern de ser projectados para trabalharem «

conjunto. A parte do sistema operative que faz a interligagao com o hardw,
chama-se kernel. Um sistema operative e projectado para trabalhar num t1

especifico ou famtlia de microprocessadores; por exemplo, o sistema operat
Windows 98 requer microprocessadores da Intel ou compativeis, como e o CE
dos microprocessadores da AMD e da Cyrix. Tambem existem sistemas oper
vos preparados para trabalhar com diferentes tipos de microprocessadon
como e o caso do Windows NT, onde existem versoes para microprocessadoi
compativeis Intel e Alfa. 0 mesmo se passa em outros sistemas operativi
como o Unix e Linux, nos quais existem versoes para diversas families de mic
processadores.

0 software aplicativo e desenvolvido para funcionar num sistema operative es
cifico. Um programa que funcione em Macintosh requer o sistema operat
Mac OS e nao podera ser executado noutro sistema operative, como por exem
no Windows Millenium. Existem programas para Windows que poderao ser exe
tados em Macintosh ou Linux, mas para tal e necessario um programa de emi
gao do Windows e o seu desempenho ainda e, por enquanto, prejudicado. Acti
mente existem diversos programas que sao desenvolvidos para correrem em sis
mas operatives diferentes. Por exemplo, no Office da Microsoft existe uma vers
que funciona nos sistemas operatives da Microsoft (Windows) e outra versao p,
correr sobre o sistema operative MacOS, que equipa os Macintosh. Outro exem
ainda mais abrangente e o caso do StarOffice. que e um produto concorrente
Office da Microsoft, desenvolvido pela Sun, e que contem versoes oara funcio
rem sobre o Windows, Unix. Linux e OS/2, entre oum

Fig. 4.1 Comparagao do sistema
operative a um guarda de transito



Imagina que na compra de um automovel poderias escolher o modelo, o motor,
a suspensao e os travoes de marcas diferentes e fazer um carro a medida. Esta
situagao e semelhante a da aquisigao de um fato num alfaiate, onde podemos
escolher um modelo exclusive, em vez de ir a um pronto-a-vestir e comprar o que
ja esta feito. Fazer um produto exclusive e muito mais caro do que adquirir um pro-
duto preconcebido. No caso do ramo automovel existem varias marcas e dentro
de cada marca temos muitos modelos diferentes a escolha, sendo possivel arran-
jar um modelo mais adequado as nossas necessidades. Se nao ficarmos satisfei-
tos, podemos sempre mudar de carro. Na informatica a situagao e mais compli-
cada. Apesar de existirem algumas marcas de microprocessadores, sistemas ope-
ratives e programas, estamos mais limitados. Imagina que compras um programa
especifico que so funciona em Windows. Se pretenderes mudar de sistema opera-
tivo, a situagao e mais complexa, pois pode nao haver um programa equivalente
para esse novo sistema operativo. No caso do hardware a situagao e semelhante;
podes pensar em mudar de sistema operativo, mas se nao existirem drives para
esse equipamento, nao podes mudar de sistema e, tanto num como noutro caso,
ficas pendente de uma tecnologia, ou seja, de um sistema operativo.

1.2. A evolucao dos sistemas operatives
Os computadores dos anos 50 nao tinham sistema operativo. 0 operador tra-

balhava directamente com o hardware, o que obrigava a um grande conhecimento
sobre ele; so mais tarde e que surgiram os primeiros sistemas operatives.

Os sistemas operatives gerem um conjunto de fungoes basicas que tern evo-
luido ao longo dos tempos. Vamos entao analisar a evolugao dessas fungoes:

Gestao de programas

Controlo de recursos de hardware

Gestao do microprocessador

Gestao da memoria

Gestao dos perifericos de entrada e saida

Meio de interaccao (interface) do computador
com o utilizador

Seguranca

Gestao dos programas

A funcao mais importante de um sistema opera-
tivo, e que afecta directamente a sua fiabilidade, e o
metodo como este gere a execucao dos programas.

Monotarefa

Rg. 4.2 Gestao por parte do sistema operativo dos
programas, da memoria, dos perifericos e a interacgao
com o utilizador

No caso dos sistemas operatives classificados por monotarefa, estes executam
apenas uma tarefa de cada vez. Vejamos o seguinte exemplo:

- Imagina que estas a usar um editor de texto e tens necessidade de ir buscar
informacao a uma folha de calculo. Neste tipo de sistema operativo tens de
sair do editor de texto para poderes entrar na folha de calculo e fazer o
mesmo oara voltares ao editor de texto.



- Voltando ao editor de texto e na hora da impressao do documento e necess
rio aguardar que todo o documento seja impresso ou passado para a merr
ria da impressora, para que seja possivel trabalhar novamente com o edil
de texto. Quem ja utilizou o sistema operative MS-DOS ja passou por est
situagSes, o que nao foi assim ha tantos anos.

Multitarefa

Um sistema operativo multitarefa permite que um utilizador trabalhe com d<
ou mais programas em simultaneo. Na pratica o microprocessador nao executa
diversos programas de uma so vez, mas reserva uma fracgao de tempo para cai
um dos programas.

Existem diferentes tecnicas de gestao da multitarefa. Consoante o metodo ut
zado, a estabilidade do sistema operativo e afectada.

Multitarefa cooperativa

Neste caso de multitarefa, os utilizadores podem executar dois ou mais progi
mas, mas o programa que se encontra em primeiro piano ganha o controlo sobre
microprocessador e mantem esse controlo ate que a tarefa termine. So depois
que o microprocessador e libertado para se ocupar com os restantes programas

Neste caso o que e que acontece se um dos programas para de funcionar?

0 programa que esta parado, ou "travado", nao liberta o microprocessador
consequentemente o computador "congela", ou fica "suspense", e o utilizad
tem que reiniciar o computador. 0 Windows 3.11 e as versoes anteriores a versi
Mac OS 8 utilizavam este tipo de multitarefa.

Multitarefa preempetiva

A multitarefa preempetiva e melhor do que a anterior e permite que o sister
operativo recupere o controlo caso um aplicativo interrompa a sua execucao. 0 ut
zador perde todos os trabalhos que nao tinham sido guardados no programa qi
travou, mas a falha neste aplicativo nao vai influenciar o funcionamento do re
tante sistema. Os sistemas operativos actuais para computadores pessoaisja i
lizam este tipo de multitarefa, como e o caso do Unix, Linux, Windows 95, 98, M
Windows NT, 2000 e XP, Mac OS 8 e versoes mais recentes, e o OS/2, ent
outros. No entanto, nem todos os sistemas que utilizam a multitarefa preemr.
tiva, a gerem de modo eficiente.

Multitarefa multithreading
Um sistema mais recente de multitarefa e designado por multithreading e permi

que o computador execute mais do que uma tarefa de um unico programa. Para fac
tar o multithreading, os programadores devem dividir os programas em tarefas d
tintas, denominadas por threads. Por exemplo, podemos ter uma thread a tratar <
impressao, enquanto que outra trata da recuperagao de ficheiros. Com este tipo <
multitarefa o utilizador pode estar a executar uma tarefa de um programa aplicatr
e em simultaneo podem estar a ser executadas outras tarefas desse program
Podemos tambem obter beneficio quando se executam varies programas aplicativo
A thread do programa que se encontra em segundo piano continua a trabalhe
enquanto o utilizador esta a trabalhar com o programa aplicativo em primeiro piano

Os sistemas operativos mais eficazes combinam a multitarefa preempetiva e
multithreading. Os sistemas operativos para computadores pessoais mencionadc
na multitarefa preempetiva tambem suportam o multithreading



Controlo dos recursos de hardware

Gestao do microprocessador

No caso da multitarefa preempetiva e do multithreading, o sistema operative tern
que gerir quanto tempo cada tarefa vai ocupar no microprocessador.

Quando mandamos imprimir urn documento e de imediato continuamos a escrever,
nao nos podemos esquecer que o sistema operative vai atribuir uma fracgao de tempo
a cada tarefa e para o utilizador parece que este esta a realizar tudo em simultaneo.
Este tipo de processamento por partilha no tempo do microprocessador e conhecido
por "pseudoparalelismo". Neste caso, o tempo de execugao das duas tarefas e o
somatorio das duas a trabalhar isoladamente.

Programs - A

Programs - B

Programs - C

Combinado

Fig. 4.3 Partilha de tempo por urn microprocessador
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Nos sistemas informaticos constituidos por mais do que um microprocessador,
e possivel atribuir a cada um uma tarefa diferente para que o trabalho seja distri-
buido por todos.

Os sistemas operatives tern de estar preparados para poderem realizar esta
gestao e nem todos os sistemas operatives mais recentes tern esta potenciali-
dade. 0 Linux, Unix, Windows NT, 2000, XP, o Mac OS 8 e versoes mais recentes
- sao exemplos de sistemas operatives que suportam multiprocessamento.

Gestao da memoria

0 sistema operative atribui a cada programa que se encontra em execugao
uma fatia de memoria. Os sistemas operatives mais evoluidos implementam a
memoria virtual, que e um metodo de utilizar o disco rtgido do computador como
uma extensao da memoria RAM. Na memoria virtual, as instrugoes e os dados do
programa sao divididos em unidades de tamanho fixo, designadas por paginas. Se
a memoria RAM estiver cheia, o sistema operative armazena as paginas num
ficheiro do disco rigido, denominado por ficheiro de troca (swap file). Quando ha
necessidade das paginas armazenadas no disco rigido, elas sao copiadas para a
memoria RAM (ver Figura 4.4).

A memoria virtual permite que se trabalhe com mais memoria do que a memo-
ria RAM instalada na placa-mae do computador, mas as operacoes de paginagao,
conhecida por troca (swap), prejudicam o desempenho do computador. dado que o
tempo de escrita e leitura de uma pagina num disco rigido e muito superior reia1

vamente ao temoo de escrita e leitura numa memoria RAM



Disco rigido

Dados ou instruf oes de programa
utilizados mais recentemente

Dados ou instrucoes de programa
utilizados menos recentemente

Fig. 4.4 Gestao de memoria virtual

Gestao dos perifericos de entrada e saida

Os perifericos que sao ligados ao computador tern de ser geridos pelo siste
operative. Cada periferico gera interrupsoes, que sao sinais enviados para o mi
processador. Por exemplo, se o utilizador pressionar uma tecla ou se move
rato, geram-se interrupgoes e o sistema operative vai dar ordem para execut;
programa respective a cada pedido de interrup<?ao.

Encontra-se no mercado informatico uma grande variedade de marcas e me
los de perifericos, tais como placas de som, modems, monitores e placas de re
entre outros. Dado que cada dispositive de um modelo de uma determinada me
tern as suas proprias caracteristicas, o sistema operative necessita do drive de
periferico. Os drives dos perifericos sao programas que contem informagoes esp
ficas destes e que sao responsaveis pela interligagao do periferico com o siste
operative. 0 drive de um periferico e especifico para um determinado sistema c
rativo. Se houver alteragao de sistema operative e necessario ter o drive do pei
rico adequado para que este funcione. Um periferico sem o drive nao funciona.

Meio de interaccao (interface) do computador com o utilizador

Do ponto de vista do utilizador de um computador, o que influencia a facilidc
de utilizagao e a qualidade da interface do sistema operative e o conhecime
que o utilizador tern dela. Um utilizador pode ter poucos conhecimentos de in
matica, mas uma das coisas que ele "ve" no computador e a interface do siste
operative e, se ele estiver habituado a trabalhar com uma determinada interfa
vai ser mais dificil habituar-se a trabalhar com outra. A parte do sistema operai
que faz de interface com o utilizador e designada por shell.

Actualmente existem diferengas na interface, consoante o sistema operat
utilizado, o que leva muitos utilizadores a nao mudar de sistema operative, in
pendentemente de existirem outros mais adequados as suas necessidades e ;
mais estaveis.

Vamos voltar ao exemplo dos automoveis:

Quando se tira a carta de condugao de automovel, esta-se, teoricamente, he
litado a conduzir qualquer marca de automovel, pois os principals comandos
um carro sao identicos em todas as marcas de automoveis. No caso da inforn
tica o ideal seria aprendermos a trabalhar com um sistema ooerativo e e=



aprendizagem ser valida para outros sistemas operatives, ou, ainda, que urn deter-
minado programa pudesse funcionar sobre diversos sistemas operatives, para nao
se estar pendente de urn so sistema. Com a utilizagao da interface grafica exis-
tem, de facto, alguns concertos que sao validos para todos, como, por exemplo,
copiar um ficheiro utilizando o rato e arrastar o ficheiro para o local de destine.
Esta e uma das tarefas semelhantes em diversos sistemas operatives que utili-
zam interface grafica, embora ao nivel das configuragoes ainda se verifiquem gran-
des diferengas entre os diversos sistemas operativos.

Ha tres tipos de interfaces do sistema operativo com o utilizador e que passa-
mos a descrever:

1. interface de linha de comandos;

2. interface baseada em menus;

3. interface grafica.

Interface de linha de comandos

Este tipo de interface exige que o
utilizador saiba os comandos e as
respectivas regras de sintaxe.

0 ut i l izador tern de digitar
esses comandos num determinado
local, conhecido por linha de
comandos. Vejamos o exemplo de
um comando:

copy a:\trabalho.txt c:\alunos\

flCKKB UVL 63.706 31-Ob-94 6:22
ACKFR QYL 74.122 31-05-94 6:22
ftCKUP OUL 134.64031-05-94 *•:

EXE 143.712 31-05-94 i
HLP 27.640 31-05-94 6:22

VABSI DLL 54.84831-05-94
UDLG DLL 36,35231-05-94 6:22
DOSL DLL 44.880 31-05-94 6:Z2
DRVL DLL 7.74431-05-94 6:22
HGR DLL 2J..712 31-05-94 6:22

USCftN DLL 151.568 31-05-94 6:22
USOS DLL 7.888 31-65-94 6:22
UTSB EXE 17.856 31-05-94 6:22
ACKF DLL 14.56031-05-94 6:22
RAFIC DLL 36.94431-05-94 6:22
NDEL EXE 132.576 31-05-94 6:22
MDEL HLP 52.490 31-05-94 6:22
ELETE EXE 26.575 31-05-94 6:22
FE COM 62.752 31-05-94 6:22
OOLS GRP 2.188 31-05-94 6:22
t1A«D COM 56.670 31-05-94 6:22
.'125 arquioots) 5.998.963 bytes

Z.133.753.856 bytes liures

Rg. 4.5 Interface de linha de comandos
Este comando e do sistema

operativo MS-DOS e da ordem para se copiar o ficheiro trabalho.txt que se encon-
tra numa disquete (a:) para uma directoria alunos que se encontra no disco rigido
designado por c:.

Interface baseada em menus

As interfaces baseadas em
menus evitam que o utilizador
tenha necessidade de memori-
zar os comandos e a sintaxe de
escrita. Os menus baseados em
texto no ecra mostram todas as
opcoes existentes num determi-
nado ponto.

Os comandos podem ser
seleccionados com auxilio das
teclas de seta e de seguida
pressionando Enter.

Existem alguns s istemas
deste tipo onde e oossivel seleccionar uma opcao com o auxilio do rato

fig. 4.6 Interface baseada em menus



Interface grafica

Rg. 4.7 Interface grSfica

Hoj'e ja ninguem duvida que o tipc
interface mais intuitiva e mais facil
ser utilizada e a interface grafica ((
phical User Interface - GUI). Nas G
os recursos do computador (program
conexoes de rede, ficheiros de dadi
entre outros) sao representados f
pequenas figuras, designadas por n
nes. Podem-se iniciar diversas acco
clicando nos icones. Os programas s
executados em janelas dimensionave
facilitando a mudanga entre program?
Dentro dos programas, pode-se d
comandos atraves da selecgao de ite
dos menus e em alguns deles sao exi
das caixas de dialogo.

Em algumas das caixas de dialogo sao fornecidas informagoes adicionais a
programas. Se um programa necessitar de enviar uma mensagem de advertenc
o utilizador ve uma caixa de alerta indicando o que pode acontecer se prosseguii

Apesar da interface mais popular ser a grafica, para quem ja utilizou as inter
ces por linha de comandos e grafica, mas, para tarefas repetidas, e muito me
rapida a utilizagao de comandos inseridos pelo teclado do que andar com o rato
procura do icone desejado. Os sistemas operatives com interface grafica exige
hardware mais evoluido e consequentemente mais caro, pois e necessario u
maior processamento do que em interfaces por linhas de comandos.

Seguranca nos sistemas operatives

A seguranga de um computador e um ponto fundamental para o bom funcion
mento de um sistema informatico.

Existem, basicamente, dois aspectos que devem ser considerados quando 5
planeia a seguranga de um sistema operative:

• A seguranpa dos computadores e dos dados neles armazenados

Exemplos:

-A eliminagao ou alteragao por falha tecnica, acgao humana ou desastres nat
rais de um ou mais ficheiros fundamentais ao sistema operative podem si
suficientes para o computador bloquear.

- A alteragao ou intercepgao do conteudo de ficheiros de trabalho contendo co
teudo crftico da organizagao.

• A seguranca da rede de comunicapoes e dos dados durante a transmissao

Exemplos:

- Entrada no sistema da organizagao por pessoas exteriores, podendo apagar, alt<
rar ou consultar dados, mensagens ou programas criticos para a organizagao.

- Entrada de programas via rede que poderao provocar funcionamento deficient
no sistema. como e o caso dos virus.



Para combater a falha de seguranga podemos referir dois tipos de medidas com-
plementares:

- Administrativas e de controlo fisico de acesso ao sistema informatico.

- Tecnicas.

Dentro de diversos requisites de seguran?a que devem ser tidos em conta,
vamos analisar os seguintes:

- Secretismo - a informagao so deve estar acessivel a quern tenha autorizagao
para a mesma.

- Integridade - os dados e o estado do sistema nao devem poder ser alterados
por acidente ou com portamento incorrecto.

- Disponibilidade - os recursos so devem ser utilizados por aqueles a quern se
destinam.

Para se conseguir obter estes requisites deve possibilitar-se o seguinte:

- Atribuigao sistematica dos privileges mfnimos necessaries para cada caso.

- Mecanismos simples e modulares de garantia de seguranga. Estes tern de
ser projectados desde a fase de concepgao do sistema, e nao como um
acrescento posterior.

- Recolha e verificagao exaustiva de autorizagoes e monitorizagao constante do
sistema.

-Concepgao "aberta" dos mecanismos de seguranga, para que estes nao
dependam do desconhecimento da pessoa para serem eficazes e para que
haja uma verificagao por peritos externos da sua validade.

- Facilidade do uso dos mecanismos de seguranga, para evitar desleixo na sua
aplicagao.

Por muito avangado que um sistema seja a nivel de seguranga, tem-se consta-
tado que ate os sistemas considerados mais seguros tern sido alvos de intrusao.
Como tal, a seguranga nao pode ser encarada como um sistema estatico, isto e,
mesmo que tecnicamente e administrativamente parega que o sistema seja
seguro, deve ser complementado por metodos de verificagao dinamicos na pes-
quisa de eventuais falhas.

Devem ser adicionadas tecnicas complementares de seguranga, tais como
firewalls (nem todos os sistemas operatives incluem esta funcionalidade), antivi-
rus (esta situagao vai serfocada na proxima subunidade) ou outras do genero.

Sistemas operatives mais conhecidos

Encontra-se disponivel uma grande variedade de sistemas operatives e actual-
mente os mais populares sao influenciados por dois predecessores diferentes: o
Unix e o primeiro sistema operative funcional baseado em GUI, desenvolvido no
Palo Alto Research Center (PARC) da Xerox. Alguns dos sistemas operativos
actuals representam diversas tentativas bem-sucedidas de reunir as ideias pionei-
ras desses dois sistemas.

Alguns destes pontos ja foram abordados na Unidade 2, subunidade 3.1 - Os
precursores, prototipos e geracoes da informatica, mas aqui vamos analisar com
maior pormenor alguns pontos dos diferentes sistemas operativos mais utilizado-
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UNIX

0 UNIX nao e urn sistema operative recente, apesar de so ter conhecido i
grande aceitagao nos ultimos 15 anos. A primeira versao do UNIX surgiu ja
1969. Durante os meados dos anos 60, urn grupo de cientistas de computa
trabalhava num projecto chamado Multics, cujo fim era criar um sistema opera
para uma maquina muito potente para a altura, o GE 635. Este projecto envoi
diversas entidades, entre elas o MIT, a AT&T, a Bell Labs e a General Electric. E
novo sistema operativo foi concebido para ser flexivel e para ser usado em m
interactive, possibilitando a partilha de ficheiros e dados e conseguindo mant*
seguranga da informagao. Infelizmente, o desenvolvimento deste sistema c
plexo foi-se atrasando e a AT&T saiu do consorcio.

Dois dos programadores dos laboratories da Bell, Ken Thompson e Dennis
chie, que tinham trabalhado numa versao preliminar (versao beta) do Multics, re
veram reescrever o codigo do jogo "Space Travel" para um minicomputador POP
que tinham acesso. Como o sistema do PDP-7 era muito primitive e limitado 4

ram problemas na sua programagao. Mais tarde, Ken Thompson comegou a c
um novo sistema operativo e alguns utilitarios para serem executados no POP-'
este sistema foi dado o nome de UNICS que, em 1970, evoluiu para UNIX. A
meira versao do UNIX ainda se encontrava numa fase embrionaria mas char
logo a atengao dos responsaveis da Bell Labs e foi dada permissao a Thompso
Ritchie e a mais alguns colegas para utilizarem um minicomputador mais avangc
o PDP-11. Em troca, eles tinham que adicionar ao sistema operativo a possibilid
de se editar e processar texto, pois a Bell Labs necessitava de um sistema <
essas caracteristicas para o seu departamento de patentes. De referir que o PC
tinha somente 16 KB de memoria RAM e tinha um disco de 512 KB.

A partir daqui, o desenvolvimento do UNIX era um projecto oficialmente n
nhecido pela Bell Labs. Em 1973, o sistema UNIX foi reescrito mais uma vez, i
desta feita foi utilizada a linguagem de programagao C, facilitando enormemen
sua posterior manutengao e transporte para outras maquinas. Dentro da
Labs, outros grupos de trabalho comegaram a utilizar o UNIX (agora na versao
algumas universidades adquiriram-no para o usar nos seus cursos de concep
de sistemas operatives.

Apesar do UNIX nao ser oficialmente apoiado pela Bell Labs, a sua popi
dade cresceu. Era um sistema operativo como ainda nao se tinha visto:
pequeno, simples, escrito numa linguagem de alto nivel e, para alem disso, 3
sentava conceitos inovadores. Mais tarde surgiram as versoes 5 e 6, em 191
1975, respectivamente.

So em 1978, com a versao 7, e que saiu a primeira versao comercial. I
atraso favoreceu a sua evolugao, pois permitiu a realizagao de diversos tei
antes da sua comercializagao.

Todas as outras variantes comerciais do UNIX seguem a sua linha ate i
antepassado comum. Depois da versao 7, a genealogia complica-se um pou<
aparecem muitos ramos que nao vamos mencionar, uma vez que todos eles
vergem em sistemas que sao compativeis com, pelo menos, um dos seguii
langamentos comerciais do UNIX:

-AT&T

- BSD, da Berkeley Software Distribution

- SCO Unix, da Santa Cruz Operation

- Sun OS - actualmente chama-se Solaris, da Sun MicroRvci-



- HP UX, da Hewlett-Packard

- Ultrix, da DEC

-AIX, da IBM

- IRIX, da SGI

- Linux

Apesar destas variantes, os laboratories Bell continuaram a produzir versoes
do seu UNIX (o original) e, em 1985, surgiu a versao 8; nos finais de 1986, a ver-
sao 9 e, em 1990, a versao 10.

Caracterfsticas do UNIX

0 UNIX e urn sistema operative que suporta as mais avangadas tecnologias em
sistemas operatives e que ainda hoje sao referencias, tais como: multitarefa
preempetiva e multithreading, multiutilizador (significa que varies utilizadores
podem usar a mesma maquina em simultaneo, podendo executar diversas tare-
fas), multiprocessamento, sistemas de seguranca, ligacao em rede e, mais recente-
mente, a interface grafica com o utilizador (GUI). Existem ainda versoes deste sis-
tema operative que trabalham a 32 bit e a 64 bit, tirando partido dos microproces-
sadores actuals de 64 bit.

0 UNIX e urn sistema flexivel e pode ser encontrado numa grande gama de dife-
rentes arquitecturas de computadores, desde os supercomputadores ate aos
microcomputadores com microprocessadores da Intel (80386, 80486 e Pentium)
e da Motorola.

Future do UNIX

0 facto de existir uma grande flexibilidade de plataformas e de variantes do
UNIX torna a sua escolha confusa para um novo utilizador. Para piorar esta situa-
cao, nao esta a existir compatibilidade entre todas as aplicacoes das diferentes
variantes do UNIX, nem a interface com o utilizador e comum a todas as variantes.

Com vista a uniformizac.ao, os maiores fabricantes de UNIX chegaram a um
acordo, o SVID (System V Interface Definition), em que uma das suas funcoes e
"congelar" a gama de servigos que este sistema operative pode fornecer e indicar
como se devem requisitar esses mesmos servigos, nomeadamente sob a forma
de uma biblioteca de fungoes para usar nos programas escritos em C. Este acordo
nao diz nada sobre o formato exterior do UNIX, ou seja, se e possivel existirem
sistemas UNIX a interagir com o utilizador atraves de microfones e camaras de
video, em vez de monitores, teclados e ratos, e continuar compativel com a SVID.
Esta compatibilidade diz respeito somente aos servigos oferecidos pelo sistema
operative. A maioria dos grandes fabricantes e consumidores de computadores,
incluindo a IBM e o proprio Governo dos EUA, aderiram a este padrao e estao inte-
ressados em criar e manter sistemas baseados neste sistema operative.

Assim, a tendencia e para a uniao e felizmente deve garantir o futuro do UNIX
como o sistema operativo de eleicao.

Xerox PARC e o primeiro GUI funcional

Um trabalho realizado durante a segunda metade dos anos 70, no Palo Alto
Research Center (PARC) da Xerox Corporation, estabeleceu, com ideias ja estuda-
das por outras pessoas. os principios sobre como um sistema operativo deveria
ser. Esse sistema ooerativo incluiria uma interface grafica. onde cada um CK



aspectos da interface grafica (GUI) incluia a ideia do ecra como uma area de t
balho, icones no ecra, janelas e janelas suspenses (pull-down) e selecgao d
opgoes com auxilio de um rato. Embora a Xerox tenha langado, em 1981, urn co
putador com um sistema operative designado por Star, baseado em GUI,
empresa nunca foi capaz de capitalizar as inovagoes das suas pesquisas.

MS-DOS

0 MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), tambem conhecido simpU
mente por DOS, foi comercializado pela Microsoft para equipar os primeiros mic
processadores da Intel de 8 e 16 bit, e desenvolvido para o primeiro IBM PC, e
1981. 0 MS-DOS nao consegue usufruir das capacidades avangadas dos mic
processadores de 32 bit da Intel (iniciados pelo 8036). 0 MS-DOS e executado e
modo real dos microprocessadores Intel, em que o sistema operative nao po
executar mais do que um programa em simultaneo, nao conseguindo assim evi
que os outros programas invadam o espago de memoria, o que provoca falhas
funcionamento. Alem do mais, o MS-DOS so trabalha com 640 kB de memo
RAM.

0 MS-DOS teve influencias do UNIX; os comandos de gestao e navegagao en
directories sao muito identicos aos do UNIX, mas todo o funcionamento e mu
diferente. 0 MS-DOS nao e um sistema operative que suporta multitarefa, nao t<
interface grafica incorporada, e mono-utilizador, nao incorpora sistema
seguranca, nao inclui ligacao em rede e nao suporta multiprocessamento. Pelo c<
trario, o UNIX, apesar de mais antigo, incluia estas funcionalidades desde as |
meiras versoes, excepto no que se refere a interface grafica, que surgiu m;
tarde.

Apesar das grandes limitagoes deste sistema operative e da continuagao de:
sistema ter terminado com o langamento da versao 6.22 em 1994, ainda hoj«
possivel encontrar pessoas a usa-lo, dada a grande quantidade de programas e>
tentes para o MS-DOS e por ocorrerem situagoes onde nao e possivel arranjar i
programa compativel com os sistemas operatives mais actuals.

Mac OS

Em 1984, o Mac OS foi o primeiro sistema operative a incluir interface graf
com o utilizador (GUI), a equipar microcomputadores pessoais e a ser comerci
zado em grande escala. Este sistema operative foi desenvolvido com base r
ideias do Xerox PARC, apos uma visita dos fundadores da Apple as instalagc
da Xerox, em 1979. Inicialmente, o sistema operative chamava-se System e,

final dos anos 80, este sistema operat
da Mac era o sistema operative tecnolc
camente mais avangado para microcom
tadores pessoais. Apesar desta vantagi
tecnologica, a Apple Computer foi incaf
de a capitalizar e mais tarde ficou atras i
numero de utilizadores a favor do Micros
Windows. 0 Mac OS e amplamente cor
derado o sistema operativo mais facil
usar para utilizadores principiantes. Acti
mente. o sistema operative encontra-se
versao 10Fig. 4.8 Interface grafica do Mac OS [Mac OS X) e desr!° a vers



Mac OS 8 que suporta a multitarefa preempetiva e o multithreading. 0 Mac OS
incorpora actualmente sistemas de seguranca, multiutilizador, multiprocessa-
mento e iigacao em rede.

Nao obstante o facto de haver software destinado a todo o tipo de fungoes, o
Mac OS e muito popular, especialmente no meio jornalistico e de edigao grafica.

OS/2

Em 1985, a IBM, em conjunto com varias outras empresas, das quais se des-
taca a Microsoft, criaram uma parceria com a finalidade de desenvolver um novo
sistema operativo: o OS/2 (Operating System/2) e, em 1987 sai a primeira versao
- o OS/2 VI.0. Este sistema operativo trabalha a 32 bit e inicialmente foi projec-
tado para correr sobre microcomputadores com microprocessador 80386 DX ou
superior. 0 OS/2 consegue aproveitar as potencialidades dos novos microprocessa-
dores e trabalhar com registos de 32 bit. E possivel executar programas a 32 bit do
OS/2 e a 16 bit do MS-DOS e do Windows ate a versao Windows 3.11. Este sis-
tema era mais estavel a correr programas do MS-DOS e do Windows 3.11 do que o
proprio MS-DOS e Windows 3.11 a correrem os mesmos programas, pois este novo
sistema dispunha de recursos como multitarefa preemptiva e multithreading.

Para alem destas, podem destacar-se outras caractensticas deste sistema
operativo, nomeadamente uma melhor gestao de memoria RAM (acima de
640 kbyte), a interface grafica com o utilizador (GUI), sistemas de seguranpa. liga-
930 em rede, multiutilizador e multiprocessamento.

Inicialmente este sistema foi desenvolvido para ser utilizado em microcomputa-
dores pessoais pelo publico em geral, mas, actualmente, com o OS/2 Warp 5, a
IBM tern apostado em implementa-lo no mercado empresarial.

Apesar de inicialmente ter sido um sistema operativo tecnologica-
mente superior quando comparado ao MS-DOS e Windows 3.11, a
Microsoft acabou por limitar a sua expansao com o langamento do
Windows 95. Os novos programas desenvolvidos para o Windows 95
deixaram de ser compativeis com o OS/2, e, para agravar ainda mais
esta situagao, os microcomputadores pessoais comegaram a sair da
fabrica com o Windows 95 pre-instalado.

Windows
Rg. 4.9 Logotipo do OS/2

Windows 3.11

A Microsoft, ao constatar o sucesso do Mac OS - sistema operativo com inter-
face grafica com o utilizador (GUI) -, comegou a executar as primeiras versoes do
Windows. Estas versoes do Windows foram desenvolvidas ate a versao Windows
3.11 em 1994 e nao eram consideradas sistemas operativos, mas sim programas
que corriam sobre o MS-DOS e que colocavam os microprocessadores da Intel (a
partir dos 80386DX) a trabalhar em modo protegido.

Ao trabalhar-se com o MS-DOS, estes programas so conseguiam trabalhar com
16 bit de dados de cada vez, nao podendo tirar partido das capacidades de pro-
cessamento de 32 bit do microprocessador Intel 80386 e superiores. As versoes
do Windows 3.11 e as anteriores utilizavam multitarefa cooperativa, podendo exe-
cutar mais do que um programa em simultaneo. mas o bloqueamento de um dos
Droeramas podia provocar uma falha em todo o sistema.



Windows 95, 98 e Me

Com a ofensiva do Mac OS e do OS/2, que trabalhavam a 32 bit e com interf;
grafica com o utilizador (GUI) integrada, a Microsoft comega, em 1993, a desen
ver urn sistema operative com as caracteristicas anteriormente mencionadas e c
possibilidade de funcionar em rede e de suportar multitarefa preempetiva. Esta '
sao apareceu nos finals de 1995, e foi designada por Windows 95. Ao contrario <
versoes anteriores do Windows, este era realmente um sistema operative e nao u
aplicacao. Outra caracterlstica que se tornou relevante para o seu sucesso fc
compatibilidade com a maior parte dos programas feitos para o MS-DOS e
milhoes de rnicrocomputadores ja incorporarem este sistema operative de fabr
Em 1997 foi langada uma actualizagao do Windows 95, conhecida por Windows
OSR2, que suportava a gestao dos discos rigidos de FAT16 e de FAT32, cuja vai
gem era ser possivel trabalhar com partigoes superiores a 2 Gbyte.

Em 1998, a Microsoft langou o Windows 98, que e uma versao melhorada
Windows 95, oferecendo uma maior estabilidade, melhor conectividade cor
Internet e drives para novos perifericos, como foi o caso dos DVD-ROM, por ex>
plo. Em 1999 sal mais uma actualizagao conhecida por Windows 98 SE (segui
edigao).

Nos finals do ano 2000, foi langada a ultima evolugao do Windows 9x de
nada por Windows Me (Millenium Edition). Com o langamento do Windows
Home, que utiliza a tecnologia do Windows NT e que substituiu o Windows
assistimos ao fim dos sistemas operatives que derivaram do MS-DOS.

Windows NT, 2000 e XP

Nos finals dos anos 80, a Microsoft comega a desenvolver um novo siste
operative a 32 bit para o mercado empresarial, designado por Windows NT (/
Technology- Nova Tecnologia), deixando de parte as limitagoes existentes no
-DOS que trabalha a 16 bit. Este novo sistema operative inspirou-se em teen
gias ja existentes no UNIX, como e o caso de trabalhar com sistemas cliente/s<
dor, de suportar multiprocessamento, multiutilizador e de incorporar sistemas
seguranpa, multitarefa preemptiva e multithreading. 0 Windows NT tambem §
melhor a multitarefa preemptiva e o multithreading do que o Windows 9x.

0 Windows NT foi desenvolvido em duas vertentes: por um lado, para sut
tuir em definitive os sistemas operatives Windows 95, 98 e Me, por outro,
gando uma versao para rnicrocomputadores pessoais, designada por Windows
Workstation (posto de trabalho), e outra versao para computadores servidore
Windows NT Server. Ha quern pense que o Windows 95, 98 e Me foram sister
operativos de transigao entre o sistema operative a 16 bit - o MS-DOS - e o \
dows NT a 32 bit.

0 Windows NT teve varias evolugoes, mas so com o aparecimento da ver
3.51, em 1994, e que conhece algum sucesso em servidores. Mais tarde, co
versao NT 4.0, em 1996, onde a interface grafica era muito semelhante a do ^
dows 95, este sistema triunfou na versao Workstation e nas versoes servidora:

No ano 2000 assistiu-se ao langamento do Windows 2000, que e uma <
lugao do Windows NT. No Windows 2000 conhece-se a versao Windows 2i
Professional, que e a evolugao do Windows NT Workstation para postos de
balho, e Windows 2000 Server, para postos servidores de rede.

Nos finais de 2001, a Microsoft lanca mais uma evolucao da tecnologia
o Windows XP. Neste sistema surgem duas versoes oars DOSTOS de trabalhi



versao para o mercado domestico, o Windows XP Home, que substituiu e acabou
com os sistemas operatives Windows 95, 98 e Me, e a versao para postos empre-
sariais, o Windows XP Professional, que substituiu o Windows 2000 Professional.
Ambas as versoes sao provenientes da tecnologia NT. Em 2003, surgiu a versao
servidora conhecida por Windows 2003 Server.

A Microsoft anunciou que ja esta a sair uma versao a 64 bit do seu sistema
Windows XP.

MS-DOS
(Windows 3.11)

+
MS-DOS

Windows 95 Windows 98

en
_o
~o
co
O)

Windows NT
Workstation

Windows 2000
Professional

Windows NT
Server

Windows 2000
Server

Rg. 4.10 Esquema da evolugao dos sistemas operatives da Microsoft

Windows Me

1 (fim da tecnologia Windows 9x)

Windows XP Home

Windows XP Professional

Windows 2003 Server

Windows CE

Este e um sistema operative projectado para Assistentes Pessoais Digitais
(PDA) e e considerado uma versao "light" do Windows, ou seja, mais leve, execu-
tando versoes simplificadas dos programas para Windows 95 e 98, como e o caso
do Microsoft Office, disponiveis em versoes reduzidas para o Windows CE. Esta
incluido um calendario de agendamento interactive, uma agenda de enderegos de
contactos, correio electronico, um browser, reconhecimento de escrita a mao e
suporte para gravagao de voz. Por meio de um programa automatico de sincroniza-
gao activa e possivel transferir os novos ficheiros ou os que foram alterados do
PDA para o computador de secretaria ou vice-versa.

Este sistema operative que ja sofreu um upgrade, chamando-se agora Windows
Pocket PC, equipa os novos telemoveis GPRS e os da 3.a geragao, onde se denota a
jungao das funcionalidades de um PDA com as de um telemovel.

GNU/Linux

Este sistema operative foi escrito em linguagem C, e derivou do Minix, uma versao
reduzida do UNIX. A primeira versao do kernel a funcionar estava pronta em 1991 e
designava-se por Linux versao 0.02. A este kernel foi adicionado software ja desenvol-
vido pela comunidade de software livre (FSF) que, em conjunto, formam o sistema ope-
rative GNU/Linux. Em pouco tempo o que era um pequeno projecto foi apadrinhado por
milhares de programadores em todo o mundo e comegou a crescer rapidamente.

0 que torna este sistema operative tao atraente?

Ele e poderoso, e gratuito, tem codigo fonte aberto e e multiplataforma.

- Vamos abordar a questao do poder.
0 Linux trouxe toda a maturidade e sofisticacao do UNIX para o PC. Como
vimos, ele foi desenvolvido com base no UNIX. De acordo com os defensorer



do Linux, esta pode ser a melhor versao existente do UNIX. 0 Linux in
todos os recursos do UNIX, nomeadamente multitarefa preempetiva e o /
tithreading, memoria virtual, ligacao em rede e a Internet, multiprocessame
e interface grafica com o utilizador (GUI).

- Quanto ao prego, ele e gratuito.
Qualquer pessoa pode adquirir urn CD-ROM com o Linux ou simplesme
retira-lo da Internet, ou ainda copia-lo de um CD-ROM de um colega e o Li
pode ser instalado num numero ilimitado de computadores.
0 Linux e distribuido utilizando a General Public License (GPL) da Open Softy
Foundation, que especifica que qualquer pessoa pode obter e utilizar o Li
gratuitamente, mas que proibe a sua venda. 0 que existe actualmente
empresas que juntam em CD-ROM o Linux com uma colecgao de drives, \
tarios e interfaces graficas com o utilizador (GUI) e, deste modo, vend
-nos. Mas o Linux continua a poder ser instalado num numero ilimitadc
computadores. Encontram-se no mercado diversas distribuigoes de Lit
entre outras, RedHat, Mandrake, Suse, Debian, Conectiva ou mesmo a ver
portuguesa Caixa Magica. Esta situagao acaba por confundir os novos uti
dores do Linux, que, inicialmente, ficam sem saber qual a melhor distribui
que se adequa as suas necessidades.

- Outra caractenstica, nao menos importante, e que o seu codigo-fonl
aberto, isto e, qualquer pessoa com conhecimentos tern acesso ao co<
de qualquer programa que o constitui e, em caso de encontrar defer
pode rectifica-lo ou melhora-lo e dar conhecimento dessa alteragao
Internet.

- 0 Linux foi desenvolvido para correr sobre diversas plataformas de micro
cessadores, desde os Intel e seus compativeis, passando pelos Macinl
com os seus microprocessadores RISC da Motorola e os DEC Alpha.

Embora o Linux seja poderoso e gratuito, muitas empresas estao longe
adopta-lo, precisamente porque nao e um produto comercial garantido por i
empresa estavel. Alem disto, o Linux nao consegue executar as aplicagoes que
rem no Windows, o preferido ainda pela maior parte dos utilizadores. Existem e
dos avangados para o langamento de uma versao de Linux para correr os prc
mas do Windows.

0 Linux comega a ganhar cada
mais aceitagao e estima-se que o nun
de utilizadores em todo o mundo ja i
passou os 10 milhoes.

Um exemplo de sucesso e o ser\
Apache. 0 Apache e o servidor Web
servidor Web e um programa que di
nibiliza paginas Web na Internet) n
utilizado em todo mundo. Cerca de
dos servidores Web sao Apache a cc
sobre o Linux.

E possivel correr este software
computadores antigos, como e o casi
um 80486 da Intel.

Rg. 4.11 Ambiente de trabalho do Linux



Existe uma versao reduzida do Linux que corre sobre PDA,
como e o caso da Zaurus SL-5500 da Sharp, e visa concorrer
directamente com os Pocket PC da Microsoft, pretendendo
tambem equipar telemoveis GPRS e da 3.a geragao.

Outros sistemas operatives

Novell Netware - este sistema operative de rede foi inicial-
mente desenvolvido para partilhar impressoras numa rede com
microcomputadores com o sistema operative MS-DOS. 0 MS-DOS
nao tinha partilha de recursos em rede e o Novell Netware nao
tinha concorrente nesta area. Actualmente, e ja na versao 6, e
um excelente produto para servidores de rede; o grande concor-
rente e o Windows NT Server.

Rg. 4.12 PDA da Sharp, a Zaurus
SL-5500

AS/400 - sistema operative de rede e propriedade da IBM. E utilizado como sis-
tema operative de servidores de medias e grandes empresas.

VMS - Open VMS (Virtual Memory System) e um sistema operativo interactive,
utilizado pelos microprocessadores Dec ALPHA. Utiliza DCL (Digital Command Lan-
guage) para a comunicagao entre o utilizador e o sistema operativo.

Todos estes sistemas de rede suportam multiprocessamento, multiutilizadores
e multitarefa preempetiva e o multithreading.

Observafio:

Os sistemas operatives de rede e de grande porte ainda sao dominados pelos
sistemas operatives do UNIX e por outros, como o caso do AS-400. A Microsoft
comega a ganhar quotas importantes nesta area com os seus sistemas operatives
de rede (Windows NT Server, Windows 2000 Server, e Windows 2003 Server),
mas, por outro lado, comega-se a verificar que o Linux esta em grande expansao e
a conquistar espago no mercado de microcomputadores pessoais, dominado
actualmente pelos sistemas operatives da Microsoft, nomeadamente os computa-
dores compativeis IBM-PC (com o Windows 95, 98, Me, NT, 2000 e XP).

Dentro de alguns anos ja poderemos com certeza ver quern conseguiu ganhar as
maiores quotas de mercado nas diferentes areas dos sistemas operatives. Como
em tudo na vida, o equilibrio e fundamental. Vamos aguardar para ver se realmente
havera uma distribuigao equitativa da quota de mercado nas diferentes areas nos
sistemas operatives ou se se vai verificar o monopolio de um deles.

Os sistemas operatives sao um ponto senstvel de todo o sistema informatico;
sem eles nada funciona. Seria bom que a concorrencia existisse neste tipo de pro-
duto.

1.3 Requisites mmimos de hardware para um
sistema operativo

0 sistema operativo esta ligado directamente ao hardware do computador.
Deste modo temos de saber qual o hardware adequado para um determinado sis-
tema operativo quando o vamos instalar. Temos tambem de anatisar os recurs
minimos necessaries oara se conseguir instalar o sistema ooeratr


