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Serviços Oferecidos por um SO
• Gerenciamento de processos:

▫ Criação, fechamento, escalonamento, prioridades e 
comunicação entre eles.

• Gerenciamento da memória principal:

▫ Alocação, desalocação, proteção e abstração da 
memória virtual.

• Gerenciamento dos sistemas de I/O:

▫ Interface com dispositivos de I/O, conexão em rede e 
implementação dos protocolos de rede.

• Sistema de segurança (autorização de usuários).

• Implementação de sistema de arquivos.
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System Calls de um SO

• Constituem uma interface entre o processo e o 
sistema operacional.

• Exemplos:
▫ Inicia ou finaliza processo

▫ Altera atributos dos processos

▫ Sinalização de concorrência (wait, signal)

▫ Abre ou fecha arquivo

▫ Lê relógio do sistema

▫ Envia ou recebe mensagens para rede
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Arquiteturas de SO

• Núcleo monolítico ou monobloco: o núcleo consiste em 
um único processo executando numa memória protegida 
executando as principais funções.

• Micronúcleo ou modelo cliente-servidor: o núcleo 
consiste de funções mínimas (comunicação e 
gerenciamento de processos), e outras funções, como 
sistemas de arquivos e gerenciamento de memória, são 
executadas no espaço do usuário como serviços; as 
aplicações (programas) são os clientes.
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Algoritmos de Escalonamento de 

Processos
• FIFO (First in, first out) ou FCFS (First come, first

served)

▫ O primeiro que chega será o primeiro a ser 
executado

• SJF (Shortest Job First)

▫ O menor processo ganhará a CPU e atrás dele se 
forma uma fila de processos por ordem 
crescente de tempo de execução
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Algoritmos de Escalonamento de 

Processos
• SRT (Shortest Remaining Time)

▫ Neste algoritmo é escolhido o processo que possua o 
menor tempo restante, isto é, o que vai terminar 
primeiro

• Loteria
▫ O SO distribui fichas (tokens) numeradas entre os 

processos, e sorteia um número aleatório para 
escolher o processo que vai usar a CPU. Processos 
com mais fichas têm mais chance de receber antes a 
CPU.
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Algoritmos de Escalonamento de 

Processos
• RR (Round-Robin)

▫ O SO distribui igualmente o tempo de CPU entre 
os processos ativos

• Prioridade

▫ São usadas várias filas de processos prontos para 
executar, cada processo é colocado em uma fila 
com certa prioridade que tem uma política de 
escalonamento entre as filas.
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Exclusão Mútua

• Exclusão mútua: Apenas um processo pode acessar 
um recurso num determinado momento.

• Região crítica: parte do código do programa onde é 
feito o acesso ao recurso compartilhado.
BEGIN

Entra_Região_Crítica; 

Região_Crítica;

Sai_Região_Crítica;

END
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Exclusão Mútua e Região Crítica
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Mecanismos de Exclusão Mútua

• Vários algoritmos de controle foram propostos 
visando garantir a exclusão mútua, sendo 
classificados como : 

▫ Espera ocupada 
 ocupando a CPU durante a espera

▫ Espera bloqueada
 não competindo pela CPU durante a espera
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Exclusão Mútua com espera 

ocupada
• Nos algoritmos que empregam Exclusão Mútua com 

espera ocupada, o processo que está tentando acessar 
uma região crítica em execução por outro processo, 
permanece em loop, testando uma condição, até que 
lhe seja permitido o acesso. As soluções são :
▫ Desabilitar Interrupções (Hardware)

▫ Variáveis Lock

▫ Instrução Test and Set (Hardware)

▫ Alternância obrigatória (Algoritmo Dekker)

▫ Solução de Peterson
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Desabilitando interrupções

• Quando um processo entra na sua seção crítica, o 
mesmo desabilita todas a interrupções

• Fica assim garantido a esse processo acesso 
exclusivo à seção crítica

• Ao sair da seção crítica, as interrupções são 
habilitadas
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Desabilitando interrupções

• Problemas:
▫ Há que se permitir que processos de usuários

desabilitem interrupções;

▫ Em sistemas multiprocessados (mais de uma CPU), 
somente uma CPU terá as interrupções suspensas, os
processos nas demais CPU podem acessar a seção
crítica normalmente;

▫ Viável apenas para processos do sistema operacional!
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Variáveis de trava (lock)

• Existe uma variável lock global que é inicializada com 
zero (0);

• Um processo desejando acessar a seção crítica
▫ Verifica se lock=0;
▫ Se sim, o processo entra na seção crítica e ajusta lock=1;
▫ Demais processos devem aguardar até que lock retorne a 

zero (0);
• Problema

▫ Teste da variável lock e atribuir o valor 1 precisam ser
feitos sem interrupção (ação atômica);

▫ Espera ocupada do processo executando um loop para
testar lock;
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Instrução TSL (hardware)

• TSL (Test and Set Lock) 
existe na maioria dos 
processadores;

• TSL REG, LOCK (REG <= 
LOCK e LOCK <= 1)

• TSL é indivisível, não 
pode ser interrompida

• Ocorre busy waiting! 
(processo executando 
um loop)
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Alternância obrigatória (Algoritmo 

Dekker)
• Uso da variável "vez" (“turn”): variável 

compartilhada, inicialmente valendo 0. Se há dois 
processos (A) e (B), sendo que vez=0 indica a vez do 
processo (A) pode entrar em sua região crítica e 
vez=1, dá a vez ao processo (B):

20



Alternância obrigatória (Algoritmo 

Dekker)
• Problemas:

▫ Espera ocupada (teste contínuo da variável 
compartilhada "vez"): consumo desnecessário do 
tempo do processador. 

▫ Um processo só terá vez se o outro entrar e sair da 
sua região crítica. Este esquema para exclusão mútua 
é muito inadequado quando um dos processos é mais 
lento que o outro.

▫ Não garante o bloqueio (não usa a variável lock)
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Solução de Peterson
• Esta solução é obtida pela combinação de variáveis 

de trava e alternância obrigatória.
#define FALSE    0
#define TRUE     1
#define N        2              /* numero de processos */

int turn;                        /* indica de quem é a vez */
int interested[N];          /* indica quem tem interesse (inicialmente tudo FALSE) */

void enter_region (int process)  /* process: quem está entrando (0 ou 1) */
{
int other;                           /* numero do outro processo */
other = 1 - process;           
interested[process] = TRUE;    /* indica que o processo tem interesse */
turn = process;                /* seta a vez */
while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* aguarda */ ;

}

void leave_region (int process)    /* process: quem esta saindo (0 or 1) */
{
interested[process] = FALSE;     /* indica saida da região crítica */

}
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Exclusão Mútua com espera 

bloqueada
• Os algoritmos que empregam Exclusão mútua 

com espera bloqueada, são mais eficientes que 
os algoritmos com espera ocupada.

• Os processos não competem pelo uso da CPU, 
permanecendo em estado de espera até poder 
utilizar a CPU novamente.

• Se depender de uma condição externa (p.ex., 
receber uma mensagem), pode esperar 
dormindo não ocupando a CPU. 
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Exclusão Mútua com espera 

bloqueada
• As soluções são baseadas em duas primitivas 

(chamadas ao sistema operacional):

▫ sleep(): adormece um processo (passa do estado 
"rodando" para “suspenso") até que outro 
processo o "acorde". 

▫ wakeup(pid): acorda o processo cujo 
identificador é pid.

• Mecanismos de espera bloqueada:

▫ Semáforos

▫ Monitores
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Exemplo: Produtor/Consumidor

• O produtor insere informações na fila (buffer) 
e o consumidor as retira da fila. 
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Exemplo: Produtor/Consumidor

• Problemas:

▫ Produtor: deseja colocar itens na fila, mas ela está 
cheia. 

▫ Consumidor: deseja remover itens da fila, mas ela 
está vazia. 

• Solução: colocar o produtor (consumidor) para 
dormir quando não tiver condições (fila cheia ou 
vazia, respectivamente).

▫ Criação de uma variável compartilhada N igual ao 
tamanho da fila para controlar o número de 
elementos na fila. 
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#define N 16

int cont = 0; 

Fila fila;

void produtor() 

{ 

int item; 

while(1) { 
produz_item(&item);

if (cont == N) 

sleep();

Insere(&fila,item); 

cont++;

if (cont == 1)     

wakeup(consumidor);

}

} 

void consumidor()

{ 

int item;

while(1) { 

if(cont == 0) 

sleep();

item = Remove(&fila);

cont--; 

if (cont == N-1)

wakeup(produtor); 
consome_item(item); 

}

}

Exclusão Mútua com espera bloqueada

28



29



Semáforos de Dijsktra

• Um semáforo é uma variável de sincronização que 
pode ter valores inteiros não-negativos.

• Foi inventado por Edsger Dijkstra em 1965. 

• Duas operações são definidas sobre semáforos: 

▫ P (do holandês "proberen", testar): uma operação 
atômica que espera o semáforo ficar positivo, e a 
seguir decrementa-o de 1. (também se utiliza 
Down). 

▫ V (do holandês "verhogen", incrementar): uma 
operação atômica que incrementa o semáforo de 1. 
(também se utiliza Up). 
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Semáforos: Funcionamento

• Definir uma variável semáforo inteiro não 
negativa.

• Não pode atribuir valor, manipulada somente 
pelas instruções indivisíveis V/UP e P/DOWN.

▫ UP incrementa semáforo de 1.

▫ DOWN espera semáforo ficar > 0 e decrementa 
de 1.

• Executar DOWN num semáforo com valor 0 
coloca o processo na fila de espera.

31



Semáforos: Aplicação

• Semáforos contadores (Counting Semaphores):

• Controle de buffer (empty/full)

▫ Indica de tem espaço ou não no buffer ou se há ou 
não elemento no buffer.

▫ Sincronização entre processos.

• Indicar a quantidade de recursos disponíveis 
(pool de recursos)

▫ Associado a um pool de recurso compartilhado

32



Semáforos: Aplicação

• Semáforos Binários (Mutual Exclusion
Semaphores);

▫ Controle da exclusão mútua.
 P/Down: Antes da região crítica.

 V/Up: Após a região crítica.

▫ Chamados MUTEX ou BINÁRIOS, por só
assumirem valores 0 e 1.
 Mutex = 0 => Recurso em uso

 Mutex = 1 => Recurso disponível
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Semáforo Mutex

• Estrutura de sincronização bastante simples que 
pode estar em dois estados:

▫ Locked;

▫ Unlocked.

• Duas operações são
definidas sobre um mutex:

▫ Lock;

▫ Unlock.
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Funcionamento de um Semáforo
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Programa com Semáforos
program semaforo_1

var s : semaforo := 1;   (*inicialização do semáforo)

procedure processo_A;

begin

repeat

DOWN(s);                  (* Espera s=1 e decrementa*)

regiao_critica_A;

UP(s);                        (* Incrementa s *)

until false;

end;

procedure processo_B;

begin

repeat

DOWN(s);                   (* Espera s=1 e decrementa*)

regiao_critica_B;

UP(s); (* Incrementa s *)

until false;

end;

begin

PARBEGIN

processo_A;

processo_B;

PAREND;

end.
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Semáforo de sincronização 

condicional
• Solução para problema produtor/consumidor

▫ Pedido de operação via DOWN

▫ Completada a operação, faz UP

• Para o problema produtor/consumidor 
necessita usar 3 semáforos:

▫ Um MUTEX, para fazer exclusão mútua, iniciado 
com 1 (recurso disponível).

▫ Dois contadores, para sincronização condicional 
(cheio e vazio) indicando o número de elementos 
no buffer.
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Semáforos: Produtor/Consumidor

 Mutex usado para controlar o acesso à RC que permite 
gravação e leitura no buffer (mutuamente exclusivas)

 Semáforos contadores representam posições livres 
(“Vazio”) para serem gravadas, e posições ocupadas 
(“Cheio”) para serem lidas.
 Vazio = 0, processo produtor em espera

 Cheio = 0, processo consumidor em espera

 Inicio:
 “Mutex” iniciado com 1 (permite leitura) 

 “Vazio” iniciado com tamanho do buffer

 “Cheio” iniciado com 0
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Semáforos Contadores

• Semáforos contadores são úteis para problemas 
de sincronização condicional com processos 
concorrentes disputando pool de recursos

▫ Semáforo iniciado com número total de recursos 
(buffer)

▫ Processo que deseja alocar recurso faz DOWN

▫ Processo que libera recurso faz UP

• Semáforo em 0 indica que não há mais recursos 
disponíveis e coloca os processos que fizeram 
DOWN em espera
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Problema do barbeiro dorminhoco

 Na barbearia há um barbeiro, 
uma cadeira de barbeiro e 5 
cadeiras para espera

 Se um cliente chega e o 
barbeiro está trabalhando, ele 
senta se houver cadeira vaga, se 
não vai embora. Se barbeiro 
dorme, cliente o acorda.

 Se não há nenhum cliente para 
atender, barbeiro senta na 
cadeira e dorme até novo 
cliente chegar
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Solução Barbeiro Dorminhoco (1)
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Solução Barbeiro Dorminhoco (2)
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Solução Barbeiro Dorminhoco (3)
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Monitores

• Mecanismo de sincronização de alto nível 
proposto por Hoare (1974) e Brinch Hansen 
(1975).

• Conjunto de procedimentos, variáveis e 
estruturas de dados agrupados em um módulo 
especial.

• Característica mais importante é a 
implementação automática da exclusão mútua:

▫ Somente um processo pode estar ativo em um 
monitor em um determinado instante de tempo.
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Monitores

• Diferenças entre monitores e semáforos:

▫ Semáforos são mecanismos não estruturados 
implementados pelo desenvolvedor

▫ Monitores são mecanismos estruturados 
implementados pelo compilador
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Monitores

• Propriedades fundamentais de monitores: 

▫ apenas um processo pode executar o código do 
monitor a cada instante de tempo 

▫ exclusão mútua implícita é associada a cada 
monitor, através de um monitor lock

▫ o lock deve ser adquirido para um processo 
"entrar" no monitor 

▫ ao sai do monitor, o lock é liberado 
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Monitores

• Um monitor é definido especificando-se um 
nome, declarando-se variáveis locais, um 
conjunto de procedimentos e um código de 
inicialização

• Um processo que deseje acessar determinada 
região crítica através de um monitor fará 
chamada a um dos procedimentos do monitor

▫ Caso outro processo já esteja executando 
qualquer um dos procedimentos, ele aguarda sua 
vez na fila
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Monitores

• Monitores introduziram uma estrutura especial 
chamada variável de condição, sobre a qual as 
seguintes operações são definidas: 

▫ Wait(condição): libera o lock do monitor e 
coloca o processo para dormir. 
 Quando o processo acorda, ele tenta readquirir o lock

do monitor imediatamente.

 Rotina só é chamada quando o lock estiver liberado.

49



Monitores

• Operações:
▫ Signal(condição): acorda um dos processos que estão 

esperando pela variável de condição. 
 O processo que executa o signal sai do monitor 

imediatamente. 

 Se nenhum processo estiver esperando, nada acontece. 

 Se mais de um estiver esperando, apenas um deles, 
determinado pelo escalonador do S.O. (FIFO, por 
exemplo), é acordado.
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Estrutura de um Monitor
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Exclusão Mútua com Monitores

• Regiões críticas definidas como procedimentos 
no monitor, exclusão mútua entre eles por conta 
do compilador.

▫ Exclusão mútua é implícita.

• Comunicação com o monitor unicamente 
através da chamada de seus procedimentos e 
dos parâmetros passados.
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Sincronização Condicional com 

Monitores (1)
• Usa variáveis especiais de condição para 

associar a execução dos procedimentos do 
monitor.

• Variáveis de condição são manipuladas por 
intermédio das funções WAIT e SIGNAL.

• Instrução WAIT faz com que o processo seja 
colocado na respectiva fila de espera e aguarde 
que a condição seja satisfeita.
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Sincronização Condicional com 

Monitores
• Processo sai da fila de espera quando outro 

processo usar a instrução SIGNAL para sinalizar 
que a condição de espera foi satisfeita.

• Se SIGNAL for executado e não houver processo 
em wait, nada ocorrerá.
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Sincronização Condicional com 

Monitores
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Exemplo de Monitores
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Inicialização

Procedimento A
 Teste de Condição

 Wait(A)

 Corpo do procedimento

 Signal(A)

Procedimento B
 Teste de Condição

 Wait(B)

 Corpo do procedimento

 Signal(B)



Fim do capítulo 2

• Esse capítulo apresentou uma revisão sobre 
Sistemas Operacionais.

• Esse capítulo não cai em prova, mas os fundamentos 
serão úteis para a disciplina.

• Resolvam os exercícios da Lista
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