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Aula 0
Guia de estudo para as disciplinas de Sistemas
Digitais

Spina

Baseado em transparências de outros professores / anos

Bruno, Gomi, M Tulio, Midorikawa, Spina, entre outros

Livro Texto
Digital Design: Principles and Practices
John F. Wakerly
Pearson Prentice-Hall
4a ed., 2006

http://www.ddpp.com
•
•
•

Spina

•

Livro texto adotado em SD1 e SD2
Há exemplares suficientes na biblioteca
Site do livro tem respostas para exercícios
selecionados e material extra
Custa caro!
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Livro Alternativo
Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações
R. J. Tocci, N.S. Widmer, G.L. Moss
Pearson Prentice-Hall
10a ed., 2007

Livro texto em português
Há muitos exemplares na biblioteca
11a ed. também é recomendada

Spina

•
•
•

Site da disciplina
eDisciplinas USP

Spina



PCS3225 - 2015
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#Aula

Tópico
Capítulo do
Wakerly

Spina

Data

Presença OBRIGATÓRIA
Regras da Poli: mínimo de 70%
 Cada professor uma maneira de controlar


◦ LISTAS PRECISAM ESTAR ASSINADAS !!!
 Entendeu ou precisa desenhar?
 A lista passa em sala, se, por qualquer motivo você esquecer de assinar, passe na
secretaria em até uma semana e peça para assina-la lá.

Spina



Provas e Avaliações
◦ Faça todas na turma em que está matriculado
◦ Entregue exercícios na sua turma
◦ Leve identificação oficial com foto
 Preferencialmente carteirinha USP
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Média

Spina

Nota Final=(P1+P2+P3)/3
Exercícios estarão disponíveis no site.
Podem (e devem) ser entregues na
secretaria, manuscritos. Os alunos com
nota final > 4,7 serão reavaliados por
essas entregas. Não serão aceitas
entregas posteriores.

Provas
O conteúdo é cumulativo
 REC aborda todo conteúdo


◦ 3 ≤ nota final < 5


SUB aborda todo conteúdo

Spina

◦ Perdeu uma ou mais provas (vale como uma)
◦ Preencher requerimento na secretaria do PCS
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Revisão
As provas corrigidas serão enviadas para os
alunos.
 Verifique o processo de pedido de revisão por
email
 Revisão Presencial apenas para os casos não
resolvidos no processo descrito.

Spina



Spina

COMO ESTUDAR PARA SD1 E SD2?
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Preparação


Reserve um tempo na sua grade
◦ 4 aulas = mínimo 4h extra sala
◦ Agende um horário na semana
◦ Aumente o tempo se tiver dificuldade



Encontre o seu ritmo

Spina

◦ Estudar 4h seguidas não é recomendado
◦ Faça pausas (30min x 5min é bastante usado)


Durma (não é piada)

Preparação
Antes de começar, planeje-se
 Não deixe para última hora!

Spina
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Ambiente
Quieto e calmo
 Sem perturbações externas


◦ Inclui celular, chat, computador, tv...
◦ Sem WhatsApp, Facebook ou similares


Confortável
◦ Evite cama e ônibus



Sem fome ou sono

Spina

Biblioteca tem o livro texto e é um bom
ambiente.

Estudo


Estude continuamente
◦ Leia o livro antes da aula

Spina

◦ Leia o livro depois da aula
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Estudo


Pré-leitura (antes da aula)
◦ Leia rapidamente a introdução do capítulo
◦ Veja as demais figuras/tabelas
◦ Note as palavras destacadas
 No Wakerly, estão ao lado do texto e em itálico

◦ Leia rapidamente o resumo no final do capítulo
Spina

Tempo estimado aproximado < 30min/semana

Estudo


Pós-leitura (depois da aula)
◦ Leia todo o capítulo sem parar
◦ Anote o que não entendeu
 Leia novamente com calma as partes anotadas

Spina

Tempo estimado aproximado 1-2 h/semana
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Pós Estudo


Faça exercícios
◦ Drill Problems: problemas de fixação de conteúdo
 Normalmente fáceis e rápidos
 Obrigatório para todos

◦ Exercises: problemas contextualizados

Spina

 Desafiadores e não-mecânicos
 Fortemente recomendado
 Estilo de questão de prova ☺

Se achar necessário, procure exercícios do mesmo
tópico nos livros complementares

E se não conseguir fazer?


Dúvida se acertou?

◦ Pergunte aos seus colegas
 Pode usar WhatsApp aqui

◦ Estude em grupo e compare os resultados


Monitores

◦ Pergunte ao seu professor os horários de
atendimento ou escreva email

Spina



Professor

◦ Horários de atendimento
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Referências


How to Study
http://www.wikihow.com/Study



How to Study: A brief guide (figuras)

Spina

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html

Como lidar com a complexidade?
níveis de projeto!

Software
Processador
Registrador

Porta Lógica

CPUs, memórias, dispositivos de E/S
Registradores, circuitos combinatórios,
circuitos seqüenciais
Portas lógicas, flip-flops

Spina

Transistor

20
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Informação que trafega em cada nível

Software
Processador

Programas e dados

Registrador

Bytes e palavras (conjuntos de bytes)

Porta Lógica

Bits

Spina

Transistor

21

Onde estaremos nesta disciplina?
Software
Processador
Registrador

Porta Lógica

Códigos
Circuitos combinatórios
Circuitos seqüenciais
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Transistor
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Por que digital?






Spina



Resultados reproduzíveis;
Facilidade de concepção;
Flexibilidade e funcionalidade;
Capacidade de programação;
Velocidade;
Economia;
Avanço contínuo da tecnologia.
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