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1. Resumo 

A aprendizagem de sistemas operacionais requer o entendimento de algoritmos 

difíceis de serem implementados nas séries iniciais de um curso de graduação em 

computação, especialmente porque a implementação utiliza recursos avançados de 

programação, tais como threads. O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema 

de apoio à aprendizagem do conceito de escalonamento aplicado à Sistemas 

Operacionais, a fim de ilustrar o funcionamento dos algoritmos FIFO, LIFO, SJF, por 

Prioridade e o Circular. 

2. Introdução 

Na Ciência da Computação, a multiprogramação é responsável pela alocação da CPU 

para a execução de vários processos simultâneos, propiciando aumento de 

desempenho [6]. Um dos fatores importantes para o desempenho do processamento 

é a não ociosidade dos recursos. Como tempo é associado aos processos, a fim de 

evitar a ociosidade, os processos são organizados de tal forma que sempre tenha 

algum pronto para execução. 

A ordem de execução dos processos deve seguir critérios definidos por 

algoritmos de escalonamento. A compreensão dos conceitos de escalonamento e dos 

algoritmos pode ser facilitada com o uso de uma ferramenta de apoio à aprendizagem, 

capaz de ilustrar o funcionamento dos processos, respeitado parâmetros de recursos, 

CPU e tempo. 

3. Objetivos 

O objetivo do projeto é criar uma ferramenta baseada em Threads para apoio à 

aprendizagem de algoritmos de escalonamento de processos em um núcleo de uma 

CPU, visando ilustrar o funcionamento dos diferentes algoritmos. 

4. Metodologia 

Foram pesquisadas três ferramentas open source de apoio ao ensino de Sistemas 

Operacionais, a saber: S2O [1], SSOG [4], e SOSIM[5]. A ferramenta SOSIM [5] é uma 

ferramenta relacionada a este trabalho, utilizada no ensino de Sistemas Operacionais, 

mas não contempla a implementação dos algoritmos de escalonamento de processos. 



As demais ferramentas não possuem uma interface gráfica amigável. Dada a limitação 

das ferramentas atuais, este projeto está em desenvolvimento em JAVA usando 

Threads. 

Os algoritmos de escalonamento (scheduling algorithms) a serem 

implementados são os algoritmos FIFO, LIFO, Algoritmo de Prioridade e o Circular, 

cujo os funcionamentos são descritos a seguir [3]: i) First In First Out (FIFO), o 

processo que estiver na fila de prontos com uma quantidade de tempo maior que a 

dos demais será o escolhido para ir a CPU; ii) Last In First Out (LIFO), neste 

algoritmo, só é possível inserir e remover elementos do seu topo, por consequência 

o último a entrar será o primeiro a sair; iii) Shortest Job First (SJF) se fundamenta 

na ideia de reduzir a quantidade de tempo de espera; iv) Prioridade, a seleção é 

realizada partindo da prioridade de cada um. Na ocorrência de várias unidades em 

um mesmo patamar, como critério de desempate, pode ser aplicado o algoritmo FIFO; 

e v) Circular (Round Robin), neste algoritmo é definida uma quantidade de tempo 

para ser tirado da execução, voltando o processo para a fila de prontos. 

5. Desenvolvimento 

O software inicia com nenhum processo em execução. O estudante poderá criar até 

16 processos simultâneos com diferentes prioridades, se necessário. Após criar os 

processos, o algoritmo a ser executado será selecionado e, a partir daí, inicia-se o 

escalonamento. Entretanto, dependendo do algoritmo escolhido, algumas 

características associadas a cada processo podem ser parametrizadas e 

consideradas no processo de escalonamento. 

Por exemplo, um processo criado com maior prioridade em relação aos demais 

processos, é escalonado primeiro, mesmo tendo sido criado a posterior. A Figura 1 

ilustra a ferramenta de criação dos processos, bem como o mapa de componentes 

numeradas de 1 a 7. 

Cada processo criado é representado por uma cor. O vetor de 0 a 15 posições 

mostra os processos empilhados em uma escala de prioridade. Quanto mais alto na 

posição do vetor, maior a prioridade. A criação de cada processo parametriza o 

identificador (ID) do novo processo criado, a Unidade Central de Processamento, a 

prioridade escalonada de 0 a 15, e a expectativa de tempo correspondente ao tempo 

de vida do processo (dada em nano segundos). 



 

 1. Painel de onde se concentram 
botões que realizam a gerência do 
programa. 
2. Painel onde será selecionado o 
algoritmo de ordenação a ser 
utilizado. 
3. Representação   dos   processos. 

 

4. Vetor de Labels que possui como 
função indicar a prioridade dos 
processos. 
5. Painel onde será visualizado o 
processo   que   está   em  execução. 

 

6. Painel que fica visível após o clique 
do botão “Criar”, seu objetivo é 
mostrar o ID e o UCP e a cor do 
processo, possibilitando ainda que o 
usuário escolha a prioridade e 
coloque uma estimativa de tempo 
para o mesmo. 
7. Painel que mostrará processos 
ativos, e suas características. 

(a) (b) 

Figura 1. (a) Ferramenta de criação de processos e definição de parâmetros de escalonamento. 
(b) Mapa de componentes da Ferramenta. 

 

 

6. Resultados preliminares 

A facilidade do uso é uma premissa. O estudante poderá criar de 1 a 16 processos, 

escolhendo o método de ordenação ao qual deseja ver a demonstração. Como 

resultado preliminar é apresentada a tela inicial do software. Como resultados finais 

são esperados uma visualização de cada algoritmo de escalonamento, bem como a 

visão de como são implementados com o uso de threads. 
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