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RESUMO 

 

Os Objetos de Aprendizagem enriquecem os métodos de ensino e fornecem ao aluno uma 

maneira interativa de aprender, contendo sua atenção para um entendimento muita vezes 

confuso por seu cunho teórico. A disciplina de Sistemas Operacionais presente no curso de 

Ciência da Computação trata, entre outros assuntos, da compreensão de Memória Virtual, que 

abrange diversos conceitos envolvidos na sua implementação. O SMVirt visa contribuir para 

o aprendizado, fornecendo meios gráficos e animações para melhor interação do aluno com o 

tema e consequentemente na compreensão do funcionamento da gerencia de memória. 

 

 

Palavras chaves: Objeto de Aprendizagem, Sistemas Operacionais, Memória Virtual, 

Algoritmos de Substituição de Páginas. 
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ABSTRACT 

 

Learning Objects enrich teaching methods and provide the student with an interactive way to 

learn containing your attention to an understanding a lot of times confused by its theoretical 

nature. The discipline of operating systems present in the course of Computer Science deals 

with, among other things, the understanding of Virtual Memory, which covers many concepts 

involved in its implementation. The SMVirt aims to contribute to learning, providing 

graphical tool and animations to better student interaction with the theme and therefore the 

understanding of the functioning of the management of memory. 

 

Word keys: Learning Objects, Operating System, Virtual Memory, Page Replacement 

Algorithms. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o MEC (http://webeduc.mec.gov.br), Objetos de Aprendizagem (OAs) são 

recursos educacionais, em diversos formatos e linguagens, que tem por objetivo mediar e 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Podemos, ainda, verificar em (FREIRE, 1977) 

que o processo de aprendizagem de algo por alguém, quer seja autonomamente ou com 

auxílio de outra pessoa, guarda relação direta com o grau de consciência – por parte de quem 

quer ensinar e também de quem quer aprender - do processo de aprendizagem. Desta forma, o 

uso de um OA que apoie o aluno no seu intuito de desenvolver o aprendizado, proporciona 

um enriquecimento do processo e gera uma melhor assimilação e conscientização do 

problema estudado. 

Nesse contexto, diversos OAs foram construídos com o objetivo de contribuir para o 

aprendizado em todos os níveis da educação. Já na educação primária, o aluno aprende 

através de ferramentas lúdicas, brincadeiras e imagens, em complemento às experiências 

passíveis de serem realizados em sala de aula. Agora, com o uso da informática na educação, 

outros OAs poderam ser construídos de modo a fornecer um ótimo ambiente de interação, 

dinâmico e atrativo, transmitindo o conhecimento teórico de uma maneira menos formal. 

O uso de software educativo no ensino de Computação tem recebido bastante atenção 

nos últimos anos, principalmente quando focam em temas de recorrente dificuldade dos 

alunos. Trabalhos como GraphOS (CAÑAS, 1987)  e SOsim  (MAIA, 2001), por exemplo, 

destacam-se por apresentar boas simulações de um sistema operacional. Todavia, enquanto 

esses trabalhos tratam com maior atenção o gerenciamento de processos, acabam deixando 

uma lacuna no que diz respeito à gerência de memória. 

Ante o cenário apresentado, observa-se que há a necessidade de uma ferramenta que 

simule o gerenciamento de memória de forma a complementar as já existentes e que ofereça 

uma maior riqueza de detalhes do assunto, porém, sem muitas configurações que pertençam a 

outro tema. Assim, este trabalho propõe a criação de um Objeto de Aprendizagem 

denominado SMVirt que contemple os detalhes da Memória Virtual de um sistema 
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operacional. Espera-se que o SMVirt possa contribuir no ensino da disciplina Sistemas 

Operacionais, em especial no curso de Ciência da Computação da Faculdade Farias Brito. 

A organização deste trabalho dar-se-á em quatro capítulos. O capítulo 1 discorre sobre 

o conceito de Objeto de Aprendizagem e seu uso na educação e também mostra alguns 

exemplos de ferramentas existentes na área de computação e outras áreas. No capítulo 2, 

serão expostos os conceitos de sistemas operacionais necessários para compreender o tema a 

ser tratado na construção do SMVirt. No capítulo 3, apresentamos as tecnologias utilizadas 

para a implementação da ferramenta, bem como os detalhes da arquitetura utilizada. E no 

capítulo 4, abordaremos a forma de utilização do software. 
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1  OBJETOS DE APRENDIZAGEM  

 

 

Segundo o Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE, 2000), um Objeto de 

Aprendizagem é definido como qualquer entidade que pode ser utilizada, reutilizada ou 

referenciada durante o aprendizado apoiado por computador. Ele pode conter simples 

elementos como um texto ou um vídeo. Ou ainda, ele pode ser um hipertexto, um curso ou até 

mesmo uma animação com áudio e recursos mais complexos. Alguns autores, no entanto, 

determinam regras para a sua construção, como é o caso de Singh (2001), que afirma que um 

Objeto de Aprendizagem deve ser estruturado e dividido em três partes bem definidas, pois 

essa estrutura diferencia o recurso de outras tecnologias aplicadas à Educação e possibilita a 

produção de conhecimento. O objetivo informa ao aluno o que pode ser aprendido através do 

uso do objeto; o conteúdo instrucional prevê as ferramentas necessárias para que, no final, o 

objetivo possa ser atingido; a prática (feedback) é a oportunidade do aluno de registrar a sua 

experiência com o objeto e confirmar se houve conhecimento. 

Várias características norteiam a produção de um OA, como acessibilidade, 

autoconsistência, durabilidade e reusabilidade, entre outros. Sendo esta última a mais 

importante, pois permite seu uso em diferentes ambientes de aprendizagem. Desta forma, 

vários repositórios são criados para centralizar e organizar as ferramentas e permitir sua busca 

por grau de instrução, disciplina e nível de dificuldade. No Brasil, o BIOE – Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (disponível em 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br), criado pela Secretaria de Educação a Distância 

(SEED/MEC), é um exemplo prático disso.  

 

 

1.1 Exemplos de Objetos de Aprendizagem  
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A seguir são apresentados alguns exemplos de Objetos de Aprendizagem disponíveis 

para outras áreas do ensino e que foram disponibilizados na Internet. Esses exemplos foram 

escolhidos sem nenhum critério especial e são utilizados apenas para demonstrar as 

variedades de opções dessas ferramentas.  

 

1.1.1 Caixa de Câmbio 

 

O Objeto de Aprendizagem Caixa de Câmbio 1 tem como objetivo fazer o estudante 

compreender e visualizar como é o funcionamento de um carro e de sua caixa de câmbio. 

Trata-se de uma animação/simulação desenvolvida em Flash que explica como é possível um 

carro andar, devido às marchas, motor, embreagem e outras peças. Em seguida, pode-se ver 

como todas essas peças estão organizadas dentro de um carro. 

Conforme mostra a Figura 1, é possível verificar a interface do aplicativo e a 

facilidade de controle para avançar e retroceder nas lições. 

 

Figura 1 – Demonstração das peças que permitem o funcionamento de um carro. 

 

Fonte: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8245>, acessada em 11/11/2013. 

 

1.1.2 Mudanças Ambientais Globais  

 

Consiste de outro exemplo de Objeto de Aprendizagem que objetiva sensibilizar 

professores e alunos sobre os impactos do aquecimento global nas atividades humanas e 

ecossistema e que medidas são necessárias para diminuir esses efeitos. 
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A animação (Figura 2) em Flash permite ativar/desativar tanto o áudio como a 

legenda. Também é possível avançar facilmente no conteúdo do vídeo. É um OA direcionado 

praticamente a todos os níveis de ensino, conforme está descrito no endereço 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/1978. 

 

Figura 2 – Explicação sobre as mudanças ambientais globais. 

 

Fonte: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/1978>, acessada em 12/11/2013. 

 

Muitas outras ferramentas de simulação e apoio ao ensino-aprendizagem, como estas, 

podem ser facilmente encontradas no repositório de objetos de aprendizagem do MEC, site 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/. 

 

1.1.3 Simulador de Autômatos  

 

O Simulador de Autômatos é um programa simulador que permite a criação, 

simulação e a conversão de modelos formais. Foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar o 

aprendizado de Linguagens Formais e Autômatos (JUNIOR, on-line). Trata-se de uma 

ferramenta que pode ser baixada e executada no computador e que, ao abrir, permite ao 

usuário desenhar um modelo através de figuras já conhecidas dos alunos da disciplina. Ou 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/1978
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seja, a mesma linguagem utilizada pelo professor em seus exemplos. Na Figura 3, podemos 

ver um exemplo da construção de um autômato simples contendo apenas dois estados. 

 

Figura 3 - Exemplo de criação de um autômato com dois estados. 

 

Fonte: < http://www.simuladordeautomatos.com/imagens>, acesso em 24/11/2013. 

 

1.2 Exemplos de Objetos de Aprendizagem em Sistemas Operacionais 

 

Dentro da área de sistemas operacionais, muitos objetos de aprendizagem do tipo 

ferramentas de simulação foram desenvolvidos para demonstrar o funcionamento de 

determinadas características de um sistema operacional. A seguir, serão apresentados alguns 

deles.  

 

1.2.1 SOsim  

 

O SOsim é um simulador de sistemas operacionais que foi desenvolvido por Luiz 

Paulo Maia. Esse OA permite que o professor apresente os conceitos e mecanismos de um 

sistema operacional multiprogramável e/ou multitarefa, como Unix, OpenVMS e Windows 

(MAIA, 2001). Os principais assuntos abordados pelo simulador são: Gerência de Processos, 

Gerência de Processador e Gerência de Memória Virtual. 
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Apesar de ser uma ferramenta bem completa, o seu módulo de Gerência de Memória é 

simplificado e não explora detalhes sobre o tópico. Além disso, a visualização do módulo de 

Gerência de Memória, conforme podemos ver na Figura 4, possui quadrados pequenos para 

representar os frames, o que pode dificultar a compreensão quando forem utilizados vários 

processos na simulação. 

A ferramenta foi desenvolvida com o intuito de ser gratuita e está disponível na página 

http://www.training.com.br/sosim/. 

 

Figura 4 – Gerência de Memória no simulador SOsim. 

 

Fonte: <http://www.training.com.br/sosim/>, Acessado em: 16/11/2013. 

 

1.2.2 SimulaRSO  

 

O Simulador de Recursos de Sistemas Operacionais (SimulaRSO) é um aplicativo que 

simula o comportamento dos principais recursos que são implementados em um sistema 

operacional moderno (RODRIGUES, PEREIRA, 2011). Permite visualizar graficamente o 

Escalonamento de Processos, o Escalonamento de Disco e a Paginação de Memória. Não 

requer nenhum tipo de instalação, podendo ser visualizado direto no browser sem quaisquer 

requerimentos de instalação. No entanto, o computador precisa está conectado à internet. É 

importante frisar que nos testes realizados, o site mostrou-se lento para processar as 

requisições. Está disponível em http://www.simula-rso.appspot.com/. 

http://www.training.com.br/sosim/
http://www.simula-rso.appspot.com/
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Figura 5 – SimulaRSO: Simulação de Escalonamento de Processos. 

 

Fonte: <http://www.simula-rso.appspot.com>, acessado em 16/11/2013. 

 

1.2.3 BrasilOS  

 

Segundo (SILVA, FILHO, QUEIROZ, MENEZES, 2011), a ferramenta BrasilOS se 

apresenta essencial para compreender gerenciamento de processos, pois considera várias 

características do processo, como: tamanho, tipo, prioridade, tempo de CPU, tempo que 

permanece bloqueado e tempo de alternância entre processos. Desse modo, ele se detém 

exclusivamente na gerência de processos, que é um dos temas mais importantes no estudo de 

sistemas operacionais. 

Conforme podemos ver na Figura 6, a interface utiliza cores destacadas para facilitar a 

identificação dos diferentes processos em execução, prontos e bloqueados. Também possui 

botões de ajuda para explicar a teoria por trás do simulador. 

 

Figura 6 – BrasilSO: Execução de Simulação em Modo Gráfico. 
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Fonte: <http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art2049.pdf>, 

acessado em 10/10/2013. 

 

Este simulador também permite a comparação automática dos resultados da simulação 

de diferentes algoritmos, permitindo ao usuário entender a eficiência de um e a ineficiência de 

outro algoritmo diante do grupo de processos criados. Foi desenvolvido utilizando a 

linguagem C# e trata-se de uma aplicação genuinamente Desktop.  

 

1.2.4 EPSOsim  

 

O EPSOsim (CARVALHO, 2011) é um simulador de gerenciamento de processos, 

permite a configuração detalhada do sistema. Conforme visualizado na Figura 7, é possível 

determinar o tempo que cada processo poderá utilizar o processador (timeslice) e o tempo que 

o sistema esperará por tarefas de acesso à dispositivos. Já na Figura 8, é possível definir o tipo 

de processo que será simulado, uma cor para melhor identificá-lo e seu tempo de processador. 

A partir de então, o simulador exibe graficamente o funcionamento dos algoritmos de 

escalonamento. 

 

Figura 7 – EPSOsim: Configurações do Sistema. 
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Fonte: <http://www.ffb.edu.br/sites/default/files/tcc-20111-joel-oliveira-carvalho.pdf>, acesso 

em 16/11/2013. 

 

Figura 8 – EPSOsim: Janela de Criação de um Processo. 

 

Fonte: <http://www.ffb.edu.br/sites/default/files/tcc-20111-joel-oliveira-carvalho.pdf>, 

Acesso em 16/11/2013. 
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O simulador EPSOsim possui oito algoritmos de escalonamento e permite a 

visualização do Diagrama de Grantt, o qual é uma das partes fundamentais do mesmo, 

segundo Carvalho (2011). 
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2  CONCEITOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

 

De acordo com Deitel (2005), sistema operacional é um software que habilita as 

aplicações a interagir com o hardware de um computador. Sendo assim, o programador passa 

a escrever programas não para um hardware específico, mas para uma abstração 

computacional que é fornecida pelo sistema operacional. Detalhes intrínsecos a uma 

determinada arquitetura podem ser ignorados e o trabalho de desenvolvimento passa a ser 

otimizado para o problema a ser solucionado pelo programa. 

Um programa de computador (software), por sua vez, é uma sequência de comandos 

que instruem a máquina a fazer algo, e estes comandos estão escritos em uma linguagem 

capaz de ser entendida pela máquina (VILARIM, 2004). Isso significa que tanto o sistema 

operacional quanto as aplicações de usuários são programas e, portanto, são linhas de códigos 

que ordenam o computador a realizar tarefas, a diferença está no papel de cada um. 

Alguns conceitos e abstrações são necessários para compreender como o sistema 

operacional funciona. Neste capítulo, apresentamos a definição de elementos fundamentais 

nessa compreensão. 

 

2.1 Processo 

 

Define-se um processo como um programa em execução (TANENBAUM, 2009), ou 

seja, um programa de computador carregado na memória que compartilha a Unidade Central 

de Processamento (CPU) com outros processos e realiza o seu trabalho. A cada processo é 

atribuído um espaço de endereçamento que corresponde a um intervalo de posições na 

memória no qual o processo pode ler e escrever. Nesse espaço está contido o programa 
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executável, os dados do programa e sua pilha. Além disso, há outras informações associadas a 

cada processo, como por exemplo, uma lista dos arquivos abertos pelo mesmo. 

“Em muitos sistemas operacionais, todas as informações relativas a um processo – 

que não sejam o conteúdo de seu próprio espaço de endereçamento – são 

armazenadas em uma tabela do sistema operacional denominada tabela de processos, 

que é um arranjo (ou lista encadeada) de estruturas, uma para cada processo 

existente” (TANENBAUM, 2009. Pag. 23). 
 

2.2 Espaço de Endereçamento 

 

Em sistemas operacionais modernos, múltiplos programas podem compartilhar a 

memória paralelamente. Para que um processo não interfira na execução de outro, é 

necessário um mecanismo de proteção, uma forma de impedir que um processo invada o 

espaço de endereços de outro processo. Muito embora essa proteção seja implementada no 

hardware, ela é controlada pelo sistema operacional. 

No gerenciamento do espaço de endereçamento, cada processo possui um conjunto de 

endereços que pode utilizar, geralmente iniciando do 0 até um valor máximo. No caso mais 

simples, a quantidade máxima de espaço de endereçamento que um processo tem é menor que 

a memória principal (TANENBAUM, 2009). Porém, quando o programa precisa de um 

espaço de endereçamento superior à própria memória, uma técnica chamada de Memória 

Virtual é utilizada para resolver o problema da escassez de memória. Discutiremos 

posteriormente os detalhes dessa técnica, uma vez que esse trabalho se baseia na sua 

implementação e funcionamento. 

 

2.3 Gerenciamento de Memória 

 

O gerenciamento de memória é o componente do sistema operacional que gerencia a 

memória primária, também chamada de Memória de Acesso Randômico (RAM). Seu papel é 

alocar memória para os processos criados e desalocar no seu término, bem como manter o 

controle de uso da memória. Devido ao custo muito alto de sua fabricação, foi criada uma 

hierarquia de memórias que é formada por memórias cache muito rápidas e a memória 

principal, ambas voláteis, uma vez que os seus dados são perdidos quando o fornecimento de 

energia é interrompido. O sistema operacional trata de abstrair esses recursos e fornecer aos 

programas um modelo mais simplificado. 
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Quando não há uma abstração da memória, geralmente cada programa é executado por 

vez, devido ao simples fato de que cada programa iria assumir que é dono de toda a memória 

disponível e facilmente corromperia os dados um do outro. 

Nesse modelo de trabalho, a organização da memória poderia acontecer de várias 

maneiras, conforme mostra a Figura 9. Na opção a, o programa do usuário fica na parte 

superior da memória e o sistema operacional na inferior. Já na opção b, o sistema operacional 

fica na parte superior em Memória de Somente Leitura (ROM) e o programa logo abaixo. Na 

opção c, apenas os drivers ficam em Memória de Somente Leitura (ROM), enquanto o 

sistema operacional fica na parte inferior e no meio, o programa de usuário. 

 

Figura 9 - Organização da memória 

 

Fonte: Sistemas Operacionais Modernos (TANENBAUM, 2009). 

 

Embora esses modelos possam ter sido usados no passado, a necessidade de executar 

múltiplos programas simultaneamente nos sistemas operacionais modernos torna-os muito 

dispendiosos e difícil de gerenciar. Portanto, tornou-se necessário criar uma abstração de 

memória chamada espaço de endereçamento (TANEMBAUM, 2009), o qual já foi definido 

anteriormente. 

 

2.4 Memória Virtual 

 

Segundo Tanenbaum (2009), a ideia por trás da memória virtual é que cada programa 

tem seu próprio espaço de endereçamento, que por sua vez é dividido em blocos chamados de 
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páginas. Assim, antes do programa ser carregado na memória, ele é dividido em páginas, e 

somente algumas dessas páginas são carregadas. Quando um endereço referenciado pelo 

programa está em uma página que ainda não foi carregada para a memória, o sistema 

operacional é responsável por carregar a página necessária e retomar a execução do programa 

a partir da última instrução. 

A implementação mais comum dessa abstração da memória, na qual cada programa 

dispõe de uma memória conceitualmente infinita, é a paginação. 

 

2.5 Paginação 

 

No sistema de paginação, os endereços referenciados pelos programas são 

denominados endereços virtuais e constituem o espaço de endereçamento virtual 

(TANENBAUM, 2009). Um hardware denominado Unidade de Gerenciamento de Memória 

(MMU) é responsável por traduzir endereços virtuais para endereços que existem na memória 

física. 

Cada página de endereço virtual pode ser carregada numa região da memória chamada 

moldura de página (page frame). O mapeamento é gerenciado pela Unidade de 

Gerenciamento de Memória (MMU) através de uma tabela de páginas. Sempre que a Unidade 

Central de Processamento (CPU) precisa acessar um endereço de memória, ela passa o 

endereço virtual para a Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU) que usa a tabela de 

páginas para traduzir para o endereço real da memória. Se o endereço referenciado não estiver 

carregado em nenhuma moldura (frame), o controle é passado para o sistema operacional para 

que ele possa carregar a página que contém o endereço. Esse evento é chamado de falta de 

página (page fault). 

A tabela de páginas possui várias entradas com as informações necessárias para 

realizar a tradução de endereços virtuais em endereços físicos. Na Figura 10 podemos ver a 

estrutura de uma entrada da tabela. Além das informações de mapeamento em si, também é 

utilizado bits para informar se a página foi referenciada e/ou modificada, determinar os tipos 

de acesso permitido, se o cache está habilitado e se a página está atualmente carregada na 

memória. Esse bits podem ser utilizados pelos algoritmos de substituição de páginas para 

tentar minimizar a possibilidade de uma escolha ruim. A seguir mostramos a descrição dos 

bits mais importantes, utilizados pelo SMVirt. 
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 Referenciada – Indica se a página foi referenciada. Sempre que a página é 

referenciada, seu bit de referência é ajustado para 1, indicando que a mesma foi usada 

recentemente. Dependendo do algoritmo de substituição de página utilizado, esse bit 

poderá ser usado no momento da seleção da página. Ele poderá ser reajustado para 0 

em função do tempo ou da própria execução do algoritmo de substituição. 

 Modificada – Também conhecido por bit de sujeira, indica que a página foi 

modificada durante a execução, implicando que, caso a página seja retirada da 

memória na ocorrência de um falta de página, ela deverá ser salva de volta no disco 

para não perder as alterações. Caso não tenha sido modificado, poderá simplesmente 

ser descartada. 

 Presente/Ausente – Também chamado de bit de validade, esse bit indica que a página 

referenciada já está carregada na memória. Acessos a endereços dessas páginas não 

geram falta de página. Caso o bit de validade esteja em 0, significa que a página não 

foi carregada na memória. Acessos a endereços dessas páginas geram falta de página, 

momento no qual,  o controle é passado ao sistema operacional. 

 

Figura 10 - Entrada da tabela de páginas 

 

Fonte: Sistemas Operacionais Modernos (TANENBAUM, 2009). 

 

Quando uma página referenciada não está carregada na memória, conforme já dito 

anteriormente, o controle é passado para o sistema operacional que precisa decidir qual página 

deve sair da memória e ceder o espaço para a nova página. Se a página a ser removida tiver 

sido modificada enquanto estava na memória, ela deverá ser reescrita no disco com o 

propósito de atualizar a cópia virtual lá existente (TANENBAUM, 2009). 

 

2.6 Algoritmos de Substituição de Páginas 
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 Para Denning (1968, citado por MACHADO, MAIA, 2007), o maior problema na 

gerência de memória virtual por paginação não é decidir quais páginas carregar para a 

memória principal, mas quais liberar. No momento de uma falta de página, caso não haja 

memória disponível para alocar a página referenciada, o sistema operacional será responsável 

por liberar um dos frames da memória. 

A escolha da página a ser retirada da memória pode ser crucial para o desempenho do 

sistema, por isso, existem vários algoritmos que têm o objetivo de selecionar os frames que 

tenham as menores chances de serem referenciados em um futuro próximo (MACHADO, 

MAIA, 2007). Para tanto, os algoritmos de substituição de páginas se baseiam num conceito 

denominado princípio da localidade que observa basicamente, segundo Tanembaum (2007), 

que grande parte dos programas não referencia seu espaço de endereço uniformemente, mas 

as referências tendem a se aglomerar em um número pequeno de páginas. 

A seguir, apresentamos o funcionamento de alguns dos algoritmos de substituição de 

páginas que podem ser utilizados nesse processo. Os algoritmos descritos são os que estão 

contemplados no Objeto de Aprendizagem proposto nesse trabalho. 

 

2.6.1 Ótimo 

 

Quando avaliamos uma estratégia de substituição de página, normalmente a 

comparamos com a estratégia de substituição de página ótima, a qual determina que, para 

obtermos desempenho ótimo, devemos substituir a página que será referenciada novamente 

no futuro mais distante possível (DEITEL, 2005). 

Esta comparação refere-se ao algoritmo Ótimo, que é inviável de ser implementado em 

sistemas reais, mas serve como parâmetro de comparação e métrica para algoritmos factíveis. 

No algoritmo Ótimo, a página a ser retirada da memória é aquela que não será mais 

referenciada ou na falta dessa, aquela que demorará mais tempo para ser referenciada, 

minimizando a ocorrência de faltas de página. Sua implementação exigiria conhecer os 

acessos futuros ao momento da falta de página, o que é impraticável. No entanto, para o 

Objeto de Aprendizagem proposto nesse trabalho, será possível mostrar seu funcionamento 

tendo em vista que os acessos às páginas são todos conhecidos, posto que são informados pelo 

usuário, como será visto no Capítulo 4 - Funcionamento. 

 

2.6.2 FIFO 
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 O algoritmo FIFO (first in, first out) usa uma estratégia simples para escolher a página 

a ser retirada da memória. No momento que ocorrer a falta de página, será retirada a página 

que foi carregada há mais tempo. Para tanto, uma lista das páginas é mantida de forma que a 

cada nova página carregada, ela é inserida no final da lista, conforme está ilustrado na Figura 

11. A página escolhida será sempre a que está no início da lista, pois isso significa que, dentre 

as páginas atualmente carregadas, ela é a mais “velha”. 

 

Figura 11 – Ilustração do algoritmo FIFO 

 

Fonte: Aquitetura de Sistemas Operacionais (MACHADO, MAIA, 2007). 

 

 Apesar de sua simplicidade de implementação, nem sempre a página mais antiga 

representa a menos acessada. De forma que essa escolha pode ser ruim para o desempenho do 

sistema, no caso da página ser acessada logo em seguida. 

 

2.6.3 LRU 

 

 O LRU (least recently used) é o algoritmo que escolhe a página que foi referenciada a 

mais tempo. Dessa forma, esse algoritmo precisa manter o registro do momento em que as 

páginas foram acessadas, permitindo que no momento em que uma página precise ser retirada 

da memória, ele tenha a informação de qual página foi menos recentemente acessada. Essa 

ideia está ligada ao princípio da localidade, como definido anteriormente, pois assume que as 

páginas usadas há menos tempo serão acessadas em breve e as páginas há mais tempo sem 

acesso permanecerão sem ser acessadas. 

 Sua implementação, no entanto, não é barata pelo fato da necessidade de ter uma lista 

atualizada contendo de um lado a página acessada há menos tempo e do outro lado a página 
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acessada há mais tempo. Encontrar uma página na lista, deletá-la e posicioná-la na dianteira é 

uma operação demorada, mesmo no hardware (TANEMBAUM, 2009). 

 Outra forma de implementar o LRU é utilizando um hardware específico, conforme 

descrito a seguir: Para uma máquina contendo n frames, esse hardware pode conter uma 

matriz de n x n bits, inicialmente zerados. Sempre que o frame k for referenciado, o hardware 

primeiro marcará todos os bits da linha k com o valor 1 e, em seguida, todos os bits da coluna 

k com o valor 0 (TANEMBAUM, 2009). A Figura 12 mostra o funcionamento do algoritmo 

considerando uma máquina com 4 frames e referências das páginas na sequência 0 1 2 3 2 1 0 

3 2 3. 

 

Figura 12 – Funcionamento do LRU com hardware especial numa máquina com 4 frames 

 

Fonte: Sistemas Operacionais Modernos (TANEMBAUM, 2009). 

 

 De acordo com Tanembaum (2009), em um instante qualquer, a linha da matriz que 

possuir o menor valor binário será a página menos recentemente acessada e, portanto, a 

página escolhida pelo algoritmo para substituição. 

 

2.6.4 FIFO Circular 

 

 Este algoritmo é uma melhoria do algoritmo já explicado FIFO, pois avalia se a página 

não foi referenciada recentemente. Para tanto, ele observa o bit de referência presente na 

tabela de páginas do processo. Assim, seu funcionamento é da seguinte maneira: as páginas 

em memória são mantidas numa lista circular e um ponteiro aponta para o primeiro elemento 
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(Figura 13a). Quando ocorrer uma falta de página, o algoritmo faz uma análise na lista 

observando se a página que o ponteiro está apontando tem seu bit de referência em 1 - o que 

significa que ela foi referenciada recentemente – caso tenha, o bit é modificado para 0 e o 

ponteiro avança para a próxima posição na lista (Figura 13b). O algoritmo repete a mesma 

análise até encontrar uma página cujo bit de referência está em 0. Neste caso, a página é 

substituída pela nova página, a lista é atualizada e o bit de referência ajustado para 1. 

 

Figura 13 – Ilustração do algoritmo FIFO circular 

 

Fonte: Arquitetura de Sistemas Operacionais (MACHADO, MAIA, 2007). 

 

A seguir vamos levantar algumas questões quanto à implementação da paginação, 

detalhes que definem e influenciam no funcionando dos algoritmos de substituição: Política 

de busca, política de alocação e escopo de substituição. 

 

2.7 Política de Busca 

 

A política de busca determina o momento em que as páginas serão carregadas na 

memória. Basicamente, há duas abordagens. A primeira é iniciar o programa sem que 

nenhuma página esteja na memória e assim, quando a primeira instrução for executada, 

ocorrerá uma falta de página e o sistema operacional irá carregá-la na memória, ao passo que 

atualizará as informações na tabela de páginas do processo para indicar que aquela página 

referenciada já está carregada. Em seguida, a mesma instrução poderá ser executada 

novamente. A partir daí o processo se repetirá quando qualquer página requerida pelo 
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processo em execução não estiver presente na memória. Essa abordagem é chamada de 

paginação por demanda, pois carrega as páginas na memória na medida em que elas são 

acessadas (demandadas). 

 A outra maneira de tratar o carregamento das páginas na memória é usar a abordagem 

de paginação antecipada. Nesse caso, algumas páginas extras são carregadas na memória, 

além da página que efetivamente causou a falta de página. Essa abordagem pode ser usada 

apenas no início da execução do programa, a fim de evitar a provável alta taxa de ocorrências 

de falta de página. 

 Por fim, conclui-se que (TANEMBAUM, 2007) a questão de usar ou não paginação 

por demanda só é relevante quando um programa for iniciado pela primeira vez. Pois com o 

tempo, as páginas mais necessárias estarão presentes na memória. Essas páginas são 

chamadas de conjunto de trabalho e é descrito da seguinte maneira: (TANEMBAUM, 2007) 

A qualquer instante t existe um conjunto que consiste em todas as páginas usadas pelas k 

referências mais recentes à memória. 

 

2.8 Política de Alocação 

 

 Quando um processo está em execução, algumas páginas desse processo estão na 

memória e outras estão no disco. O total de páginas que ele poderá manter ao mesmo tempo 

na memória é determinado pela política de alocação implementada. Existem duas opções: 

Alocação fixa e Alocação variável. 

 Segundo (MACHADO, MAIA, 2007), na política de alocação fixa, cada processo tem 

um número máximo de frames que pode ser utilizado durante a execução do programa. Isso 

significa que caso o processo precise de mais memória além do que foi determinado pra ele, 

será necessário substituir as páginas desse processo que estão em memória. Essa alternativa 

pode não ser ideal, tendo em vista que, num programa grande, poderá ocorrer alta taxa de 

faltas de página (page faults). 

 A política de alocação variável determina que, ainda segundo o mesmo autor, o 

número máximo de páginas alocadas ao processo pode variar durante sua execução em função 

de sua taxa de paginação e da ocupação da memória principal. Nessa abordagem, cada 

processo poderá “ganhar” ou “perder” frames de acordo com sua execução. Assim, um 

processo maior poderá manter um número maior de páginas na memória, enquanto um menor 
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poderá ceder os frames não utilizados para outro processo. Para viabilizar essa alternativa 

dinâmica de alocação, o sistema operacional precisará monitorar a execução dos processos. 

 

2.9 Escopo de Substituição 

 

 Quando ocorre uma falta de página e não há mais frames livres para o processo, será 

preciso retirar uma página da memória. As páginas que serão candidatas a ser substituídas 

dependem do escopo de substituição, que pode ser local ou global. 

 No escopo de substituição local, segundo (MACHADO, MAIA, 2007), apenas as 

páginas do processo que gerou o page fault são candidatas a realocação. Desta forma, apenas 

os frames do processo são avaliados para substituição de uma das páginas. 

 Já no escopo de substituição global, todos os frames carregados na memória são 

avaliados a fim de selecionar uma página a ser substituída. (MACHADO, MAIA, 2007) 

lembra que nem todas as páginas podem ser candidatas à substituição. Algumas páginas, 

como as do núcleo do sistema, são marcadas como bloqueados e não podem ser realocadas. 

 Ainda segundo o mesmo autor, existe uma relação entre o escopo e a política de 

alocação de páginas. A política de alocação fixa permite ser usada apenas com o escopo de 

substituição local. Enquanto que a política de alocação variável poderá ser usada com o 

escopo local e global. 
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3  ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

Neste capítulo será apresentado a arquitetura e a implementação do SMVirt. Serão 

descritas as tecnologias utilizadas e em seguida será mostrada a arquitetura do sistema e o 

diagrama de classes, bem como alguns detalhes da implementação. 

 

3.1 Javascript 

 

As linguagens de programação permeiam o mundo da computação e se destacam por 

suas facilidades frente a um determinado tipo de problema. No mundo da Internet, por 

exemplo, várias ferramentas e linguagens se juntam para trazer ao usuário uma experiência de 

navegação cada vez melhor. 

O Javascript é uma linguagem de programação que foi criada por Brendan Eich e 

lançada em 1995 como componente do navegador de Internet Netscape. Dentre suas 

características está o suporte a orientação a objetos, a programação funcional, a tipagem fraca, 

linguagem dinâmica e funções de primeira classe. 

Com o avanço das tecnologias de Internet e a demanda por aplicações WEB robustas e 

responsivas, a linguagem ganhou força e hoje é amplamente suportada em diversas 

plataformas, seja no computador, em tablets ou nos telefones inteligentes (smartphone). 

Segundo Crockford (2008), o Javascript é uma linguagem importante porque é a de 

navegadores de Internet. 

O grande diferencial do Javascript é que é uma linguagem que executa 

predominantemente no lado do cliente (client-side), isto é, dentro do navegador do usuário. 

Embora existam outras tecnologias capaz de executar programas dentro de uma página WEB  

- como os applets Java e o Flash - o fato do interpretador está incorporado ao navegador torna 

esse modelo mais independente e seguro. 
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Com o uso do Javascript as aplicações web evoluíram e hoje é possível aproximar a 

usabilidade de uma página na Internet com aquela que o usuário está acostumado em seu 

computador – aplicações desktop.  

 

3.2 Single Page Application 

 

No ambiente tradicional da WEB, o navegador do cliente solicita a um servidor 

remoto o conteúdo do site escolhido e mostra na tela o resultado de sua interpretação do texto 

recebido. Esse texto, basicamente, está escrito usando a Linguagem de Marcação de 

Hipertexto (HTML), a qual o navegador reconhece e é capaz de interpretar suas diretivas. 

Para navegar entre as partes do mesmo sítio (site), o usuário clica em links que ordena 

o navegador a fazer uma nova requisição ao servidor remoto. Neste momento, o navegador 

deixa de exibir a página atual e aguarda o retorno de sua nova solicitação para poder mostrar 

na tela. 

Com o crescimento da complexidade das aplicações WEB, tecnologias como 

javascript passaram a ser usadas para deixar a página mais dinâmica e interativa. O avanço 

dessa tecnologia fez surgir um novo modelo de desenvolvimento de aplicação WEB, o Single 

Page Application (SPA) que, segundo (MIKOWSKI, POWEL, 2013), entrega uma aplicação 

desktop no browser. Ou seja, é possível criar uma aplicação WEB com uma alta experiência 

de usuário – sem esperas ao clicar num link e sem ter a página limpa enquanto uma ação de 

clique retorna do servidor. 

Ainda segundo o mesmo autor, as vantagens de um SPA são: a não necessidade de um 

plugin instalado no navegador, a leveza da aplicação, a diminuição de complexidade devido 

ao uso de uma única linguagem e a maior fluidez e interatividade da página. Com base nisso, 

desenvolver um objeto de aprendizagem que usufrua dessas vantagens, o torna mais atrativo 

para o professor, por poder executar o simulador sem esperas de requisições e para o aluno 

que se diverte com a usabilidade. 

 

3.3 Durandaljs 

 

 O Durandaljs (http://durandaljs.com) é um framework de código aberto que oferece 

facilidades para a construção de Single Page Applications, e sua proposta é utilizar bibliotecas 
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já conhecidas, de forma que você não tenha que aprender outras. Está disponível 

gratuitamente juntamente com a documentação em http://durandaljs.com. 

 Sua funcionalidade é a arquitetura básica que já entrega uma organização das telas e 

do controle delas. O menu de navegação aponta para as páginas web e o framework cuida em 

processar o Javascript para desenhar a página. Também é responsável por, no início da 

aplicação, trazer todo o código Javascript e HTML do servidor e armazenar localmente, 

fazendo a transição de forma suave e rápida. Como o objeto de aprendizagem proposto não 

possui nenhuma funcionalidade implementada no lado do servidor, a conexão com a internet 

se torna desnecessária, uma vez que a aplicação for iniciada. 

 

3.4 Paperjs 

 

 Uma das grandes novidades trazidas pelo HTML5 foi o objeto canvas 

(http://www.w3.org/TR/2dcontext/), que permite criar desenhos e animações diretamente na 

página, através da linguagem Javascript. Descartando a necessidade de aplicativos extras, 

como é o caso do Flash. 

 Como sua implementação é baixo nível, manipular os elementos dentro do canvas 

pode ser muito trabalhoso e o melhor é buscar alternativas para facilitar o trabalho. É o caso 

do Paperjs (http://paperjs.org). Trata-se de uma biblioteca que faz um wrapper em cima do 

canvas e dá uma interface de programação mais eficiente. Como o SMVirt exige que os 

objetos gráficos que representam as páginas dos processos fossem movidos na forma de 

animações para melhorar a didática, essa biblioteca foi escolhida para facilitar a 

implementação. 

 De código fonte aberto, o paperjs está disponível junto à sua documentação em 

http://paperjs.org. 

 

3.5 Classes e Objetos 

 

 O diagrama de classes do programa está ilustrado na Figura 14. Esse diagrama contém 

as classes principais que foram criadas para modelar o SMVirt. Outros objetos presentes nos 

frameworks utilizados não estão incluídos por não pertencer ao domínio do problema tratado 

(simulação de memória virtual). 
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Figura 14 - Diagrama de classes. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 A classe MMU (Anexo I), como o nome sugere, representa a Unidade de 

Gerenciamento de Memória. Seu construtor recebe os parâmetros que definem o ambiente de 

execução, como forme listados a seguir: 

 Algoritmo – O algoritmo selecionado para escolher a página a ser substituída na 

memória; 

 Alocacao – O tipo de alocação selecionado. Caso seja alocação fixa, as informações do 

total de páginas para cada processo será passado nos parâmetros alocacaoFrameA, 

alocacaoFrameB e alocacaoFrameC, cuja letra final identifica o processo; 

 Busca – O tipo de busca selecionado. Caso seja busca “antecipada e por demanda”, a 

quantidade de páginas carregadas no início da aplicação para cada processo será 

passada nos parâmetros buscaPageA, buscaPageB e buscaPageC; 

 Escopo – O tipo de escopo de substituição selecionado; 

 PagesA – Um array de objetos do tipo Page contendo todas as páginas do processo A. 

 PagesB – Um array de objetos do tipo Page contendo todas as páginas do processo B. 

 PagesC – Um array de objetos do tipo Page contendo todas as páginas do processo C. 

 callStack – A string de referência informada pelo usuário na configuração. 
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A classe MMU monta estruturas para guardar as informações necessárias para a 

configuração escolhida. Por exemplo, quando a busca precisa que algumas páginas sejam 

carregadas no início da execução, um array chamado startPages é carregado com todas essas 

páginas. Assim, no início do programa, essas páginas são recuperadas e retornadas para o 

módulo principal para serem movidas para a memória. Outro atributo importante é o ready, 

que indica quando a MMU já carregou todas as páginas da busca antecipada e está pronta para 

executar os passos normais. 

As classes Otimo, Fifo, Lru e ReloFifoCirc, conforme anexos III, IV, V e VI, 

respectivamente, implementam os algoritmos de substituição de páginas e possuem em 

comum um método run que é chamado pela MMU quando o algoritmo tem que entrar em 

ação. Todas as classes retornam o número do frame escolhido para ser liberado. Então, a 

MMU pode buscar a página que está ocupando esse frame e substituí-la pela nova página. 

A classe Page (Anexo II) representa uma única página de um processo, seus atributos 

identificam o processo ao qual pertence, o número identificador da página e se a página gera 

escrita, ou seja, alteração nela mesma, tornando-a “suja”. Para facilitar a manipulação da 

string de referência, que é a sequência de acesso às páginas, informada pelo usuário, foram 

criados os métodos parse e toString. Também foi criado o método equals para facilitar a 

comparação quando da busca de páginas nos arrays internos. 

O módulo principal (Anexo VII) do sistema é responsável por recuperar todas as 

configurações escolhidas pelo o usuário e construir um objeto MMU que será usado durante 

toda a execução da ferramenta. A manipulação da interface também é responsabilidade do 

módulo principal. Quando o usuário clicar no botão de iniciar, esse módulo ativa flags que 

indicam o início e se a cada movimento de página, a execução deve ser pausada, conforme se 

vê no código abaixo que pertence ao método do clique do botão. 

this.pause = false 

this.active = true 

A execução das animações de movimento baseia-se num método chamado onFrame 

que funciona como um callback para a biblioteca do paperjs. Ele é chamado 60 vezes por 

segundo e a cada chamada, o canvas é redesenhado, fazendo com que a contínua alteração de 

sua posição cause a sensação de que o elemento está deslizando na interface. Essa animação 

ajuda a entender as mudanças que ocorrem na memória durante a execução de um processo e, 

principalmente, o momento da substituição de páginas em que o algoritmo de substituição 

entra em ação. 
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4 FUNCIONAMENTO DO SMVirt 

 

Neste capítulo, apresentamos o guia de uso do Objeto de Aprendizagem SMVirt com 

figuras que ajudam no correto entendimento de sua configuração e execução. 

 

4.1 Visão Geral 

 

 O SMVirt simula um ambiente de execução de memória virtual com 3 processos, 

denominados processo A, processo B e processo C, cada um com 5 páginas, dispondo de uma 

memória dividida em 9 frames. A utilização das páginas na execução dependerá da string de 

referência definida, o que permite ao usuário uma ampla combinação de possibilidades. 

Conforme mostra a Figura 12, a interface gráfica possui um menu na parte superior 

que permite navegar entre as telas da aplicação. No centro da tela há o quadro onde o usuário 

visualizará toda a memória, os processos e suas respectivas tabelas de página. Caso as 

configurações não estejam corretamente ajustadas, o sistema exibe a mensagem mostrada na 

Figura 15. Os pinos em ambos os lados do quadro indicam o estado de execução. A cor preta 

do pino indica que o programa não está executando. O pino vermelho indica que o simulador 

está configurado e pronto para ser iniciado. O pino verde indica que a simulação está sendo 

executada e o pino amarelo indica que a execução foi pausada, que ocorre quando o usuário 

aperta no botão “passo a passo”. 

 

Figura 15 - Estado inicial do simulador. 
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Fonte: Do autor. 

 

 Quando não há configurações válidas, o usuário obtém a seguinte mensagem no centro 

da tela: “CONFIGURAÇÕES INCOMPLETAS”. 

 

4.2 Configurações 

 

 A tela de configuração pode ser vista na Figura 16. Nela, é possível ajustar todas as 

configurações de ambientes de gerência de memória virtual, discutidos e propostos para o 

SMVirt. A seguir vamos tratar cada configuração isoladamente. 

 

Figura 16 - Tela de configuração. 
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Fonte: Do autor. 

 

Algoritmo 

 

 É possível selecionar um dos algoritmos implementados e já discutidos. A seleção de 

um algoritmo é obrigatória já que o sistema não assume nenhuma configuração padrão. A 

Figura 17 ilustra os algoritmos disponíveis. 

 

Figura 17 - Configuração do algoritmo. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Política de Alocação 
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 A política de alocação pode ser configurada para fixa ou variável. Conforme ilustrado 

na Figura 18. Quando o usuário seleciona a opção alocação fixa, 3 campos surgem para que 

sejam informadas a quantidade de frames para cada processo. A soma do valor para cada 

processo deve ser igual à quantidade de frames no simulador. No caso da alocação variável, 

essa informação é irrelevante já que cada processo vai poder ocupar toda a memória 

disponível quando precisar. No caso de não haver frames disponíveis, uma página própria ou 

de outro processo deverá ceder o lugar na memória. 

 

Figura 18 - Política de alocação. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Política de Busca 

 

Semelhante à política de alocação, a busca escolhida pode exibir outros 3 campos. 

Como é o caso da busca “antecipada e por demanda” da Figura 19. O usuário deverá informar 

em cada campo o total de páginas que cada processo vai poder antecipar no seu carregamento. 

Essa opção implica que haverá uma busca antecipada no início da execução e após esse 

momento, será usada a busca por demanda. No caso de ser usada em combinação com a 

alocação fixa, o valor definido para cada processo não poderá ser maior que a quantidade de 

frames reservados ao processo. Também vale observar que a soma dos valores não poderá ser 

maior que o total de frames disponíveis na memória. 

 

Figura 19 - Política de busca. 
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Fonte: Do autor. 

 

Escopo de Substituição 

 

 O usuário também deve definir o escopo de substituição do simulador. O escopo pode 

ser global ou local. No escopo de substituição global, os algoritmos de substituição vão 

considerar todas as páginas na memória. No escopo de substituição local, apenas as páginas 

do processo que gerou a falta de página serão consideradas. No caso do escopo global, o 

sistema não permitirá ser usado juntamente com a alocação fixa. A Figura 20 mostra a seleção 

do escopo de substituição. 

 

Figura 20 - Escopo de substituição. 

 

Fonte: Do autor. 

 

String de Referência 

 

 A string de referência é a sequência de requisições das páginas dos processos em 

execução. O usuário deverá informar a chamada às páginas dos processos, formando uma lista 

linear com os itens no formato Processo-NumeroDaPagina-LeituraOuEscrita. Por exemplo, se 

o usuário clica no botão 0 do processo A, o campo da string de referência conterá o valor A0r, 

que significa a página 0 do processo A sem escrita na página. Nesse caso, podemos pensar 

numa página de código. 
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Figura 21 - String de Referência. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Conforme vemos na Figura 21, os botões que representam as páginas funcionam como 

facilitadores para permitir uma criação rápida da string de referência. Ao lado de cada botão, 

há o checkbox de escrita que indica se a página é de w(escrita) ou r(leitura). Uma vez 

selecionada a página, não será possível alterar seu tipo entre w ou r. 

 

Velocidade 

 

 A última configuração que serve apenas para melhorar a usabilidade do simulador é a 

definição da velocidade da transição da página entre o processo e a memória. Pode ser 

definida como Lento, Normal, Rápido e Muito Rápido. 

 

4.3 Execução 

 

 Uma vez concluídas as configurações, ao retornar para a tela principal, os frames e 

processos são desenhados na tela, bem como a tabela de páginas de cada processo. Conforme 

podemos ver na Figura 22, a string de referência é exibida acima do quadro do simulador. A 

cada chamada de página, vai sendo retirada a página referenciada. Até finalizar todas as 

páginas presentes na string. 
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 Os nove frames da esquerda compõe a memória disponível. Os três processos são 

desenhados no lado direito e vão dividir a memória na execução. Na tabela de páginas, 

podemos ver os bits de validade, sujeira e o de referência que, no caso desse último, somente 

será utilizado pelo algoritmo FIFO Circular. Como o algoritmo selecionado na configuração 

de exemplo foi o Ótimo e esse algoritmo não utiliza o bit de referência, a imagem é esmaecida 

para indicar que essa informação é desnecessária para a configuração escolhida. 

 

Figura 22 - Ambiente de execução. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 O usuário poderá iniciar a simulação de duas formas. A primeira é clicando no botão 

“Iniciar”, que executa sem interrupções toda a string de referência. Para melhor entendimento 

da execução do algoritmo por parte do usuário, é possível usar a opção “Passo a Passo”, que 

interrompe a execução a cada chamada de página. O usuário poderá apertar no mesmo botão 

para ver mais um passo. Dessa forma, o usuário pode perceber melhor o que está 

acontecendo. 

 Cada chamada de página envolve primeiramente retirar da string de referência a 

página, em seguida, as flags são ajustadas para os valores correspondentes à execução e então 

a página é movida para o frame selecionado. No caso de não haver frames livres, o algoritmo 

de substituição irá selecionar qual frame deve ser liberado para dar lugar à nova página. Caso 

a página presente nesse frame tenha seu bit de sujeira ajustado em 1, a página é movida de 

volta para o seu local de início. Do contrário, ela é simplesmente descartada do frame e a nova 
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página movida para o local. Podemos ver na Figura 23 a página 0 do processo A sendo 

movida para o frame 0. 

 

Figura 23 - Página sendo movida para o frame. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Para exemplificar um cenário mais complexo, foi criada uma configuração conforme a 

seguir. 

 

1. - Algoritmo: LRU 

2. - Política de Alocação: Variável 

3. - Política de Busca: Por Demanda 

4. - Escopo Substituição: Global 

5. - String de Referência: 

A0w,A1w,B0r,B1w,B2w,C0w,C1w,C2r,C3r,A0w,A1w,A2r,B0r,B1w,C0w,C1w,C2r,

B0r,B1w,B2w,C0w,C1w,C2r,A0w,A1w,A2r 

 

 Conforme a string de referência escolhida, a primeira página a ser acessada é a página 

0 do processo A, seguida pela página 1 do mesmo processo. Logo em seguida, a página 0 do 

processo B será referenciada e assim sucessivamente. A Figura 24 mostra o estado de 

execução do SMVirt após a referência da página A2r, momento no qual o algoritmo LRU é 
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utilizado para decidir qual frame deve ser liberado para que a página A2r seja carregada na 

memória. 

 

Figura 24 - Estado de execução após a referência da página A2r 

 

Fonte: Do autor. 
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CONCLUSÃO 

As tecnologias de informática têm adentrado, cada vez mais, as salas de aula com o 

intuito de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em todos os níveis do ensino. Foi 

visto o conceito e a importância dos Objetos de Aprendizagem na educação, através de 

exemplos práticos encontrados na literatura. Desde trabalhos sobre assuntos gerais como 

outros concernentes à disciplina de Sistemas Operacionais. 

Entre os assuntos necessários à compreensão dos Sistemas Operacionais, destaca-se o 

gerenciamento de memória, cujo objetivo prático é otimizar o uso da memória principal, um 

dos recursos mais escassos em arquiteturas computacionais. Compreender a forma como o 

Sistema Operacional controla este elemento é importante, uma vez que a memória é um 

componente fundamental para o funcionamento de todo dispositivo computacional e precisa 

ser aproveitado da melhor maneira possível. 

Vários conceitos e abordagens merecem destaques na compreensão da memória 

virtual, como os algoritmos de substituição de página, a política de busca, a política de 

alocação e o escopo de substituição. Com base nisso, foi desenvolvido o SMVirt, cujo 

objetivo é fornecer ao aluno uma ferramenta gráfica para simular o funcionamento da 

memória virtual, permitindo diversas configurações de ambientes com as diferentes 

abordagens discutidas ao longo deste trabalho. 

O SMVirt foi desenvolvido utilizando bibliotecas já existentes para facilitar o trabalho 

e manter a simplicidade do código para possíveis melhorias. A simulação do funcionamento 

da memória virtual contempla os algoritmos de substituição: Ótimo, FIFO, LRU e FIFO 

Circular. Sua interface WEB é um diferencial, pois permite a execução do mesmo em 

qualquer computador com acesso à Internet, sem necessidade de instalação. 

  O Objeto de Aprendizagem desenvolvido vem acrescentar ao ensino de Sistemas 

Operacionais como uma forma de aprimorar o repasse de conteúdo pelo professor, em 

especial o tema da memória virtual. Espera-se que ele possa ser utilizado para melhor 

exposição dos conceitos os quais implementa, trazendo melhorias no processo de ensino-

aprendizagem. 



 

 

47 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAÑAS, D. A. Graphos: a graphic operating system. ACM SIGCSE, Bulletin, Volume 19  

(1) 201 – 205, 1987. 

 

CARVALHO, J. O. EPSOSIM - SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE 

PROCESSOS EM SISTEMAS OPERACIONAIS. Monografia, FFB, 2011. Disponível em: 

< http://www.ffb.edu.br/sites/default/files/tcc-20111-joel-oliveira-carvalho.pdf> Acesso em 

16 de Novembro de 2013. 

 

CROCKFORD, Douglas, em: O melhor do Javascript. Rio de Janeiro: Editora Alta Books. 

2008. 

 

DEITEL, H. M, em: sistemas operacionais. 3. Ed. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 

2005. 

 

FREIRE, P., Extensão ou comunicação? O Mundo Hoje. Editora Paz e Terra, Rio de  

Janeiro, v. 24, 10ª edição. 

 

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) (2000) “Draft Standard for  

Learning Object Metadata”, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.  

LTSC. (2000). Learning technology standards committee website. Disponível em:  

http://ltsc.ieee.org/ Acesso em: 20 de julho de 2007. 

 

JUNIOR, N. G. R. Simulador de Autômatos. Universidade de Uberaba, on-line. Disponível 

em < http://www.simuladordeautomatos.com> acesso em 24 de Novembro de 2013. 

 

MAIA, L. P. SOsim: Simulador para o Ensino de sistemas operacionais. Tese de 

Mestrado, NCE/UFRJ, mar. 2001. Disponível em: <http://www.training.com.br/sosim> 

Acesso em 16 de Novembro de 2013. 

 

MACHADO, FRANCIS B. MAIA, LUIZ P, em: Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Editora LTC. 2007. 

 

MIKOWSKY, MICHAEL S. POWELL, JOSH C, em: Single Page Application: Javascript 

end to end. Editora Manning. 2013. 

 

RODRIGUES, A. A, PEREIRA, C. R. SimulaRSO: Simulador de Recursos de sistemas 

operacionais. Universidade Católica de Santos, 2011. Disponível em: <http://www.simula-

rso.appspot.com> Acesso em 16 de Novembro de 2013. 

 

SILVA, M. A. M, FILHO, R. G. D, QUIROZ, E. F, SILVA, H. C, MENEZES, J. W. M. 

DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM OBJETO DE APRENDIZAGEM 

PARA ENSINO DE SISTEMAS OPERACIONAIS: O CASO BRASILOS. COBENGE, 

2011. Disponível em: < 

http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art2049.pdf > Acesso em 10 

de Outubro de 2013. 

 

http://www.simuladordeautomatos.com/


 

 

48 

 

SINGN, Harvi. Introduction to Learning Objects. 2001. Disponível em: 

www.elearningforum.com/july2001/singh.ppt.2001. Acesso em: 5 jul. 2009. 

 

TANENBAUM, Andrew, em: Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. São Paulo: Editora 

Pearson Prentice Hall. 2009. 

 

TANENBAUM, Andrew, em: Organização Estruturada de Computadores. 5. ed. São 

Paulo: Editora Pearson Prentice Hall. 2007. 

 

VILARIM, G. Algoritmos: Programação Para Iniciantes. 2. Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna Ltda. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I – Código-Fonte da Classe MMU 

 
define(function(require){ 

  var Page = require('./Page') 

  var fifo = require('./algoritmos/Fifo') 

  var otimo = require('./algoritmos/Otimo') 

  var lru = require('./algoritmos/Lru') 

  var relofifocirc = require('./algoritmos/ReloFifoCirc') 

  var MMU = function(algoritmo, alocacao, alocacaoFrameA, alocacaoFrameB, alocacaoFrameC, 

                     busca, buscaPageA, buscaPageB, buscaPageC, escopo, 

                     pagesA, pagesB, pagesC, callStack){ 

    this.maxFrame = 8 

    this.algoritmo = algoritmo 

    this.alocacao = alocacao 

    this.busca = busca 

    if(busca == 1){ 

      this.ready = false 

      this.buscaPageA = parseInt(buscaPageA) 

      this.buscaPageB = parseInt(buscaPageB) 

      this.buscaPageC = parseInt(buscaPageC) 

      if((this.buscaPageA + this.buscaPageB + this.buscaPageC) > this.maxFrame + 1) 

        throw "Busca antecipada soma mais que total de frames" 

      this.startPages = [] 

      for(var i = 1; i <= this.buscaPageA; i++) 

        this.startPages.push(pagesA[i-1].toString()) 

      for(var i = 1; i <= this.buscaPageB; i++) 

        this.startPages.push(pagesB[i-1].toString()) 

      for(var i = 1; i <= this.buscaPageC; i++) 

        this.startPages.push(pagesC[i-1].toString()) 

      this.startPages.reverse() 

    } else { 

      this.ready = true 

    } 

    if(this.alocacao == 1){ 

      var afA = parseInt(alocacaoFrameA) 

      var afB = parseInt(alocacaoFrameB) 

      var afC = parseInt(alocacaoFrameC) 

      if((afA + afB + afC) != this.maxFrame + 1) 

        throw "Total do número de frames de alocacao fixa diferente do total de frames" 

      this.maxFrameA = afA - 1 

      this.maxFrameB = this.maxFrameA + afB 

      this.maxFrameC = this.maxFrameB + afC 

    } else if(this.busca == 1) { 

      this.maxFrameA = this.buscaPageA - 1 

      this.maxFrameB = this.maxFrameA + this.buscaPageB 

      this.maxFrameC = this.maxFrameB + this.buscaPageC 

      this.totalFrames = {} 
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      this.totalFrames['A'] = this.buscaPageA 

      this.totalFrames['B'] = this.buscaPageB 

      this.totalFrames['C'] = this.buscaPageC 

    } else if(escopo == 2){ 

      this.maxFrameA = 1 

      this.maxFrameB = 3 

      this.maxFrameC = 5 

      this.totalFrames = {} 

      this.totalFrames['A'] = 2 

      this.totalFrames['B'] = 2 

      this.totalFrames['C'] = 2 

    } else{ 

      this.maxFrameC = -1 

    } 

    if(this.alocacao == 1){ 

      if(this.buscaPageA > this.maxFrameA + 1){ 

        throw "Busca antecipada de A maior que alocação fixa" 

      } 

      if(this.buscaPageB > this.maxFrameB - this.maxFrameA){ 

        throw "Busca antecipada de B maior que alocação fixa" 

      } 

      if(this.buscaPageC > this.maxFrameC - this.maxFrameB){ 

        throw "Busca antecipada de C maior que alocação fixa" 

      } 

    } 

    this.pages = {} 

    this.pages['A'] = pagesA 

    this.pages['B'] = pagesB 

    this.pages['C'] = pagesC 

    this.escopo = escopo 

    if(this.escopo == 1 && this.alocacao == 1){ 

      throw "Escopo local não pode ser usado com alocação fixa" 

    } 

    this.callStack = callStack 

    this.freeFrames = {} 

    this.freeFrames['A'] = [] 

    this.freeFrames['B'] = [] 

    this.freeFrames['C'] = [] 

    this.allFreeFrames = [] 

    this.busyFrames = {} 

    this.busyFrames['A'] = [] 

    this.busyFrames['B'] = [] 

    this.busyFrames['C'] = [] 

    this.allBusyFrames = [] 

    for(var i = this.maxFrameA; i >= 0; i--){ 

      this.freeFrames['A'].push(i) 

    } 

    for(var i = this.maxFrameB; i > this.maxFrameA; i--){ 

      this.freeFrames['B'].push(i) 

    } 
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    for(var i = this.maxFrameC; i > this.maxFrameB; i--){ 

      this.freeFrames['C'].push(i) 

    } 

    for(var i = this.maxFrame; i > this.maxFrameC; i--){ 

      this.allFreeFrames.push(i) 

    } 

    this.callHistory = [] 

    this.workset = 0 

  } 

  MMU.prototype.findPageByFrame = function(frame){ 

    for(var i = 0; i < this.pages['A'].length; i++){ 

      var aux = this.pages['A'][i] 

      if(aux.pf.content == frame.toString()) 

        return aux 

    } 

    for(var i = 0; i < this.pages['B'].length; i++){ 

      var aux = this.pages['B'][i] 

      if(aux.pf.content == frame.toString()) 

        return aux 

    } 

    for(var i = 0; i < this.pages['C'].length; i++){ 

      var aux = this.pages['C'][i] 

      if(aux.pf.content == frame.toString()) 

        return aux 

    } 

  } 

  MMU.prototype.findPage = function(page){ 

    var pages = this.pages[page.proc] 

    for(var i = 0; i < pages.length; i++){ 

      var aux = pages[i] 

      if(page.equals(aux)) 

        return aux 

    } 

  } 

  MMU.prototype.getFreeFrame = function(page){     

    var frames = this.freeFrames[page.proc] 

    if(frames.length > 0){ 

      var frame = frames.pop() 

      return frame 

    } else if(this.alocacao == 2){ 

      if(this.escopo == 1 || this.totalFrames[page.proc] > 

this.busyFrames[page.proc].length){ 

        return this.allFreeFrames.pop() 

      } 

    } 

  } 

  MMU.prototype.configurePageIn = function(page, frame){ 

    page.pf.content = frame 

    page.bv.content = 1 

    if(page.rw == 'W') 



 

 

52 

 

      page.bs.content = 1 

    else 

      page.bs.content = 0 

    this.busyFrames[page.proc].push(frame) 

    this.allBusyFrames.push(frame) 

  } 

  MMU.prototype.configurePageOut = function(page, nextPage){ 

    page.bv.content = 0 

    if(page.useBRFlag) 

      page.br.content = 0 

    page.bs.content = 0 

    var frame = parseInt(page.pf.content) 

    var index = this.busyFrames[page.proc].indexOf(frame) 

    this.busyFrames[page.proc].splice(index, 1) 

    index = this.allBusyFrames.indexOf(frame) 

    this.allBusyFrames.splice(index, 1) 

    page.pf.content = '' 

    this.configurePageIn(nextPage, frame) 

    page.nextPage = nextPage 

  } 

  MMU.prototype.startPage = function(){ 

    var next = this.startPages.pop() 

    if(next == undefined){ 

      this.ready = true 

      return 

    } 

    var page = this.findPage(new Page().parse(next)) 

    var frame = this.getFreeFrame(page) 

    this.configurePageIn(page, frame) 

    return page 

  } 

  MMU.prototype.nextCall = function(call){ 

    this.callHistory.push(call) 

    var page = this.findPage(new Page().parse(call)) 

    if(page.useBRFlag) 

      page.br.content = 1 

    if(page.pf.content){ 

      this.updateWorkset() 

      return {'state': 'recall', 'page': page} 

    } 

    var frame = this.getFreeFrame(page) 

    if(frame != undefined){ 

      this.configurePageIn(page, frame) 

      this.updateWorkset() 

      return {'state': 'pageIn', 'page': page} 

    } 

    var frame = this.executeAlgoritmo(page) 

    var backPage = this.findPageByFrame(frame) 

    this.configurePageOut(backPage, page) 

    this.updateWorkset() 
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    return {'state': 'pageOut', 'page': backPage} 

  } 

  MMU.prototype.executeAlgoritmo = function(page){ 

    if(this.algoritmo == 1){ 

      return this.runOtimo(page) 

    } else if(this.algoritmo == 2){ 

      return this.runFIFO(page) 

    } else if(this.algoritmo == 3){ 

      return this.runLRU(page) 

    } else if(this.algoritmo == 4){ 

      return this.runReloFifoCirc(page) 

    } 

  } 

  MMU.prototype.updateWorkset = function(){ 

    this.workset = this.workset + 1 

    if(this.alocacao != 2 || this.escopo != 2 || this.workset != 3){ 

      return 

    } 

    this.workset = 0 

    var a = 0, b = 0, c = 0 

    var aux = this.callHistory.slice(-3) 

    for(var i = 0; i < aux.length; i++){ 

      var page = new Page() 

      page.parse(aux[i]) 

      if(page.proc == 'A'){ 

        a = a + 1; 

      }else if(page.proc == 'B'){ 

        b = b + 1; 

      }else if(page.proc == 'C'){ 

        c = c + 1; 

      } 

    } 

    if(a >= b && a >= c){ 

      this.totalFrames['A'] = a 

    }else if(b >= a && b >= c){ 

      this.totalFrames['B'] = b 

    }else if(c >= a && c >= b){ 

      this.totalFrames['C'] = c 

    } 

  } 

  MMU.prototype.runFIFO = function(page){ 

    if(this.escopo == 1){ 

      var f = new fifo(this.allBusyFrames.slice(0)) 

      return f.run() 

    } else { 

      var f = new fifo(this.busyFrames[page.proc].slice(0)) 

      return f.run() 

    } 

  } 

  MMU.prototype.runOtimo = function(page){ 
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    var aux = [] 

    if(this.escopo == 1){ 

      for(var i = 0; i < this.allBusyFrames.length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.allBusyFrames[i]) 

        aux.push(p.toString()) 

      } 

    } else { 

      for(var i = 0; i < this.busyFrames[page.proc].length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.busyFrames[page.proc][i]) 

        aux.push(p.toString()) 

      } 

    } 

    var aux2 = this.callStack().slice(0) 

    var f = new otimo(aux, aux2) 

    var p = f.run() 

    var page = new Page() 

    page.parse(p) 

    return this.findPage(page).pf.content 

  } 

  MMU.prototype.runLRU = function(page){ 

    var aux = [] 

    if(this.escopo == 1){ 

      for(var i = 0; i < this.allBusyFrames.length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.allBusyFrames[i]) 

        aux.push(p.toString()) 

      } 

    } else { 

      for(var i = 0; i < this.busyFrames[page.proc].length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.busyFrames[page.proc][i]) 

        aux.push(p.toString()) 

      } 

    } 

    var aux2 = this.callHistory.slice(0) 

    var f = new lru(aux, aux2) 

    var p = f.run() 

    var page = new Page() 

    page.parse(p) 

    return this.findPage(page).pf.content 

  } 

  MMU.prototype.runReloFifoCirc = function(page){ 

    var aux = [] 

    if(this.escopo == 1){ 

      for(var i = 0; i < this.allBusyFrames.length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.allBusyFrames[i]) 

        aux.push(p) 

      } 

    } else { 

      for(var i = 0; i < this.busyFrames[page.proc].length; i++){ 

        var p = this.findPageByFrame(this.busyFrames[page.proc][i]) 

        aux.push(p) 
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      } 

    } 

    if(!this.pont){ 

      this.pont = 0 

    } 

    while(true){ 

      var p = aux[this.pont] 

      if(p.br.content == 1){ 

        p.br.content = 0 

        this.pont = this.pont + 1 

        if(this.pont >= aux.length){ 

          this.pont = 0 

        } 

      } else { 

        return p.pf.content 

      } 

    } 

  } 

  return MMU 

}) 

 

ANEXO II – Código-Fonte da Classe Page 

 
define(function(require){ 

  var Page = function(proc, number, rw, br){ 

    this.proc = proc 

    this.number = number 

    this.rw = rw 

    this.useBRFlag = (br || false) 

    this.object = undefined 

    this.pf = undefined 

    this.bv = undefined 

    this.bs = undefined 

    this.br = undefined 

  } 

  Page.prototype.parse = function(str){ 

    this.proc = str[0] 

    this.number = parseInt(str[1]) 

    this.rw = str[2].toUpperCase() 

    return this 

  } 

  Page.prototype.toString = function(){ 

    return this.proc + this.number + this.rw.toLowerCase() 

  } 

  Page.prototype.equals = function(page){ 

    return this.proc == page.proc && 

           this.number == page.number && 

           this.rw.toLowerCase() == page.rw.toLowerCase() 

  } 

  return Page 
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}) 

 

ANEXO III – Código-Fonte da Classe Otimo 

 
define(function () { 

    var Otimo = function(pageInFrames, refString){ 

      this.pageInFrames = pageInFrames 

      this.refString = refString 

    } 

    Otimo.prototype.run = function(){ 

      var history = [] 

      while(this.refString.length > 0){ 

        var page = this.refString.pop() 

        if(this.pageInFrames.indexOf(page) >= 0){ 

          if(history.indexOf(page) < 0) 

            history.push(page) 

        } 

      } 

      while(this.pageInFrames.length > 0){ 

        var candidate = this.pageInFrames.pop() 

        if(history.indexOf(candidate) < 0) 

          return candidate 

      } 

      return history.pop() 

    } 

    return Otimo 

}) 

 

ANEXO IV – Código-Fonte da Classe Fifo 

 
define(function () { 

    var Fifo = function(callQueue){ 

      this.callQueue = callQueue 

    } 

    Fifo.prototype.run = function(){       

      var head = this.callQueue.shift() 

      return head 

    } 

    return Fifo 

}) 

 

ANEXO V – Código-Fonte da Classe Lru 

 
define(function () { 

    var Lru = function(pageInFrames, callHistory){ 

      this.pageInFrames = pageInFrames 

      this.callHistory = callHistory 

    } 

    Lru.prototype.run = function(){ 



 

 

57 

 

      var history = [] 

      while(this.callHistory.length > 0){ 

        var page = this.callHistory.pop() 

        if(this.pageInFrames.indexOf(page) >= 0){ 

          if(history.indexOf(page) < 0) 

            history.push(page) 

        } 

      } 

      while(this.pageInFrames.length > 0){ 

        var candidate = this.pageInFrames.pop() 

        if(history.indexOf(candidate) < 0) 

          return candidate 

      } 

      return history.pop() 

    } 

    return Lru 

}) 

 

ANEXO VI – Código-Fonte da Classe ReloFifoCirc 

 
define(function () { 

    var ReloFifoCirc = function(callQueue, refString){ 

      this.callQueue = callQueue 

      this.refString = refString 

    } 

    ReloFifoCirc.prototype.run = function(){ 

      var head = this.callQueue.shift() 

      return head 

    } 

    return ReloFifoCirc 

}) 

 

ANEXO VII – Código-Fonte do Arquivo Index (Módulo Principal) 

 
define(['durandal/app', 'knockout', 'paper', 'viewmodels/config', 'viewmodels/MMU', 

'viewmodels/Page'], function (app, ko, paper, config, MMU, Page) { 

    return function () { 

        this.title = "TCCObject" 

        this.callStack = ko.observable([]) 

        this.READ = 'R' 

        this.WRITE = 'W' 

        this.initialized = false 

        this.marker_left = undefined 

        this.marker_right = undefined 

        this.speed = undefined 

        this.waitTime = 1 

        this.waitCallback = undefined 

        this.frames = [] 

        this.mmu = undefined 
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        this.configuration = undefined 

        this.stateCallback = undefined 

        this.initialize = function(){ 

          if(!this.initialized){ 

            var canvas = document.getElementById('simulador') 

            paper.setup(canvas) 

            this.initialized = true 

          } 

          paper.project.clear() 

        } 

        this.load = function(rw_p1_map, rw_p2_map, rw_p3_map){ 

          this.initialize() 

          this.stateCallback = { 'recall': this.recallStateCallback, 

                                 'pageIn': this.pageInStateCallback, 

                                 'pageOut': this.pageOutStateCallback } 

          var frameStartY = 40 

          var frameTextX = 60 

          var frameStartX = 75 

          this.setMarkerSource('stop') 

          this.addText(75, 30, 'Frames') 

          this.addText(300,25, 'Processos') 

          this.addText(425, 25, 'Tabela de Páginas') 

          this.addText(435, 37, 'PL', 11) 

          this.addText(460, 37, 'PF', 11) 

          this.addText(485, 37, 'BV', 11) 

          this.addText(510, 37, 'BS', 11) 

          this.addText(535, 37, 'BR', 11) 

          for(var i = 0, j = frameStartY; i < 9; i++, j = j + 25){ 

            this.addText(frameTextX, j + 20, i) 

            var rec = this.addRect(frameStartX, j, 100, 25) 

            rec.number = i 

            this.frames.push(rec) 

          } 

          var pageStartX = 300 

          var pageCount = 5 

          var pageAStartY = 40 

          var pageBStartY = 180 

          var pageCStartY = 320 

          this.addText(280, 100, 'A') 

          this.addText(280, 240, 'B') 

          this.addText(280, 380, 'C') 

          var useBRFlag = false 

          if(this.configuration.algoritmo == 4){ 

            useBRFlag = true 

          } 

          var pagesA = [], 

              pagesB = [], 

              pagesC = [] 

          for(var i = 0, j = pageAStartY; i < pageCount; i++, j = j + 25){ 

            var rw = this.READ 
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            if(rw_p1_map.indexOf(i) >= 0) 

              rw = this.WRITE 

            var page = new Page('A', i, rw, useBRFlag) 

            this.drawPage(page, pageStartX, j, '#99FF99') 

            pagesA.push(page) 

          } 

          for(var i = 0, j = pageBStartY; i < pageCount; i++, j = j + 25){ 

            var rw = this.READ 

            if(rw_p2_map.indexOf(i) >= 0) 

              rw = this.WRITE 

            var page = new Page('B', i, rw, useBRFlag) 

            this.drawPage(page, pageStartX, j, '#85D6FF') 

            pagesB.push(page) 

          } 

          for(var i = 0, j = pageCStartY; i < pageCount; i++, j = j + 25){ 

            var rw = this.READ 

            if(rw_p3_map.indexOf(i) >= 0) 

              rw = this.WRITE 

            var page = new Page('C', i, rw, useBRFlag) 

            this.drawPage(page, pageStartX, j, '#FFFFCC') 

            pagesC.push(page) 

          } 

          try{ 

            this.mmu = new MMU(this.configuration.algoritmo, this.configuration.alocacao, 

                               this.configuration.alocacaoFrameA, 

this.configuration.alocacaoFrameB, this.configuration.alocacaoFrameC, 

                               this.configuration.busca, 

                               this.configuration.buscaPageA, 

this.configuration.buscaPageB, this.configuration.buscaPageC, this.configuration.escopo, 

                               pagesA, pagesB, pagesC, this.callStack) 

          } catch(err){ 

            this.error() 

            app.showMessage(err) 

            return false 

          } 

          paper.view.draw() 

          return true 

        } 

        this.drawPage = function(page, x, y, color){ 

          var pageRect = this.addRect(x, y, 100, 25, color) 

          var label = this.addText(x + 40, y + 20, page.number) 

          var label2 = new paper.PointText({ 

            point: [x + 80, y + 20], 

            fontSize: 8, 

            fillColor: 'red', 

            content: page.rw 

          }) 

          this.addRect(x + 130, y, 25, 25) 

          this.addText(x + 135, y + 20, page.number) 

          this.addRect(x + 155, y, 25, 25) 
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          var pf = this.addText(x + 160, y + 20, '') 

          this.addRect(x + 180, y, 25, 25) 

          var bv = this.addText(x + 185, y + 20, '0') 

          this.addRect(x + 205, y, 25, 25) 

          var bs = this.addText(x + 210, y + 20, '0') 

          if(page.useBRFlag){ 

            this.addRect(x + 230, y, 25, 25) 

            var br = this.addText(x + 240, y + 20, '0') 

          } else { 

            this.addRect(x + 230, y, 25, 25, undefined, 0.3) 

            var br = new paper.PointText({ 

              point: [x + 240, y + 20], 

              fontSize: 18, 

              fillColor: 'black', 

              content: '0', 

              opacity:  0.3 

            }) 

          } 

          var group = new paper.Group([pageRect,label,label2]) 

          page.pf = pf 

          page.bv = bv 

          page.bs = bs 

          page.br = br 

          page.object = group 

        } 

        this.addText = function(x, y, content, fontSize){ 

            var text = new paper.PointText({ 

              point: [x, y], 

              fontSize: fontSize || 18, 

              fillColor: 'black', 

              content: content 

            }) 

            return text 

        } 

        this.addRect = function(x, y, w, h, c, o){ 

          var rect = new paper.Path.Rectangle({ 

            point: new paper.Point(x, y), 

            size: [w, h], 

            strokeColor: 'black', 

            fillColor: c, 

            opacity: o || 1 

          }) 

          return rect 

        } 

        this.setMarkerSource = function(source){ 

          var ml = source + '_left' 

          var mr = source + '_right' 

          if(this.marker_left === undefined) 

            this.marker_left = new paper.Raster(ml, [15,25]) 

          else if(this.marker_left.source != ml) 
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            this.marker_left.source = ml 

          if(this.marker_right === undefined) 

            this.marker_right = new paper.Raster(mr, [1125,25]) 

          else if(this.marker_right.source != mr) 

            this.marker_right.source = mr 

        } 

        this.error = function(){ 

          this.initialize() 

          this.setMarkerSource('end') 

          var raster = new paper.Raster('noconf') 

          raster.position = paper.view.center 

          raster.onFrame = function(event){ 

            raster.rotate(0.4) 

          } 

          new paper.PointText({ 

            point: new paper.Point(paper.view.center.x, paper.view.center.y + 100), 

            justification: 'center', 

            fontSize: 20, 

            fillColor: 'red', 

            content: 'CONFIGURAÇÕES INCOMPLETAS' 

          }) 

        } 

        this.attached = function(){ 

          if (!config.validateConfig()) { 

            this.error() 

            return 

          } 

          this.configuration = config.getConfig() 

          this.speed = this.configuration.speed 

          var stref = this.configuration.stringRef.slice(0) 

          var rw_p1_map = [] 

          var rw_p2_map = [] 

          var rw_p3_map = [] 

          for(var i = 0; i < stref.length; i++){ 

            var proc = stref[i][0] 

            var page = stref[i][1] 

            var rw = stref[i][2] 

            if(rw == 'w') { 

                if(proc == 'A') 

                  rw_p1_map.push(parseInt(page)) 

                else if(proc == 'B') 

                  rw_p2_map.push(parseInt(page)) 

                else if(proc == 'C') 

                  rw_p3_map.push(parseInt(page)) 

            } 

          } 

          stref.reverse() 

          this.callStack(stref) 

          this.load(rw_p1_map, rw_p2_map, rw_p3_map) 

          paper.view.onFrame = this.onFrame 
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        } 

        this.start = function () { 

          if(!config.validateConfig()){ 

            app.showMessage("As configurações estão erradas ou incompletas!") 

            return 

          } 

          if(this.waitCallback){ 

            clearTimeout(this.waitCallback) 

            this.waitCallback = undefined 

          } 

          this.setMarkerSource('start') 

          this.pause = false 

          this.active = true 

        } 

        this.stepByStep = function(){ 

          if(!config.validateConfig()){ 

            app.showMessage("As configurações estão erradas ou incompletas!") 

            return 

          } 

          if(this.waitCallback){ 

            clearTimeout(this.waitCallback) 

            this.waitCallback = undefined 

          } 

          this.setMarkerSource('start') 

          this.pause = true 

          this.active = true 

        } 

        this.active = false 

        this.running = false 

        this.item = undefined 

        this.dest = undefined 

        this.hasFreeFrames = true 

        this.moveOn = false 

        this.moveBack = false 

        this.pause = false 

        var self = this 

        this.onFrame = function(event){ 

          if(self.active){ 

            if(self.running){ 

              if(self.moveOn){ 

                var orig = self.item.position 

                var vector = new paper.Point(self.dest.x - orig.x, self.dest.y - orig.y) 

                self.item.position = new paper.Point(orig.x + 

vector.x/(vector.length/self.speed), orig.y + vector.y/(vector.length/self.speed)) 

                if(vector.length <= self.speed){ 

                  self.item.position = self.dest 

                  self.dest = undefined 

                  self.item = undefined 

                  self.running = false 

                  self.moveOn = false 
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                  if(self.pause){ 

                    self.setMarkerSource('begin') 

                    self.active = false 

                  } 

                } 

              } else if(self.moveBack) { 

                var orig = self.item.position 

                var vector = new paper.Point(self.dest.x - orig.x, self.dest.y - orig.y) 

                self.item.position = new paper.Point(orig.x + 

vector.x/(vector.length/self.speed), orig.y + vector.y/(vector.length/self.speed)) 

                if(vector.length <= self.speed || self.item.page.rw == self.READ){ 

                  self.item.page.object.opacity = 1 

                  self.item.page.object.childInFrame = undefined 

                  self.item.opacity = 0 

                  self.dest = undefined 

                  self.running = false 

                  self.moveBack = false 

                  self.pageInStateCallback(self.item.page.nextPage) 

                } 

              } 

            } else { 

              if(!self.mmu.ready) { 

                var page = self.mmu.startPage() 

                if(page != undefined) 

                  self.pageInStateCallback(page) 

                return 

              } 

              var _callStack = self.callStack() 

              var call = _callStack.pop() 

              self.callStack(_callStack) 

              if(call === undefined){ 

                self.setMarkerSource('end') 

                self.active = false 

                return 

              } 

              var state = self.mmu.nextCall(call) 

              self.stateCallback[state['state']](state['page']) 

            } 

          } 

        } 

        this.recallStateCallback = function(page){ 

          if(self.pause){ 

            self.setMarkerSource('begin') 

            self.active = false 

          } 

          self.active = false 

          self.waitCallback = setTimeout(function(){ 

            self.waitCallback = undefined 

            if(self.pause){ 

              self.setMarkerSource('begin') 
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              self.active = false 

            } else { 

              self.active = true 

            } 

          }, self.waitTime * 1000) 

          return 

        } 

        this.pageOutStateCallback = function(page){ 

          var item = page.object.childInFrame 

          item.bringToFront() 

          var dest = page.object.position 

          item.page = page 

          self.item = item 

          self.dest = dest 

          self.running = true 

          self.moveBack = true 

        } 

        this.pageInStateCallback = function(page){ 

          var frame = self.frames[page.pf.content] 

          var dest = frame.position 

          var item = page.object.clone() 

          item.bringToFront() 

          page.object.opacity = 0.3 

          page.object.childInFrame = item 

          self.item = item 

          self.dest = dest 

          self.running = true 

          self.moveOn = true 

        } 

      } 

    } 

) 

 

 


