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Modelagem de interação - ações 

compartilhadas
• Ações que são comuns entre os dois processos são 

compartilhadas e pode ser usada para modelar um 
processo de interação:
▫ ações não compartilhadas podem ser arbitrariamente 

intercaladas

▫ ações compartilhadas ocorrem simultaneamente para todos 
os participantes

MAKER = ( make -> ready -> MAKER ).

USER = ( ready -> use -> USER ).

||MAKER_USER = ( MAKER || USER ).
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Modelagem de interação -

Handshake
• Handshake é uma ação que sinaliza o 

reconhecimento

MAKERv2 = ( make -> ready -> used -> MAKERv2 ).

USERv2 = ( ready -> use -> used -> USERv2 ).

||MAKER_USERv2 = ( MAKERv2 || USERv2 ).
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Problemas de segurança

• Os objetos devem ser acessadas 
somente quando eles estão em um 
estado consistente.

• Cada método assume a invariante da 
classe, e  restabelece o estado quando 
termina.

• Se os métodos intercalam 
arbitrariamente, um estado 
inconsistente pode ser acessado, e o 
objeto pode ser deixado em um estado 
"sujo".

m1

m2

m3

m4

m5

estados consistentes

?

Quando os recursos 
compartilhados são alterados 
pode definir uma seção crítica.
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Interferência

• Considere os dois processos Inc A e B concorrentes:

{x = 0}

A Inc: x = x + 1

B Inc: x = x + 1

{x = ?}

Como podem esses processos se interferir?

Qual o valor de x em cada momento?
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Ações atômicas
Leituras e escritas individuais devem ser ações atômicas:

Considere uma aplicação onde vários threads leem e 

incrementam (n vezes) variáveis v(t):

Var(v): Le e escreve o mesmo valor na variável v

Inc(v): Incrementa o valor da variável v = v+1

const N = 3

range T = 0..N

Var[u:T] = ( read[u] -> Var[u] 

| write[v:T] -> Var[v] ).

Inc[v] = ( read[v:0..N-1]

-> write[v+1] ).
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Comportamento sequencial

Um único thread sequencial não requer sincronização:

||SeqInc = (Var||Inc).
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Comportamentos Concorrentes

Sem sincronização, threads simultâneos podem interferir:

||ParInc = ({a,b}::Var || a:Inc || b:Inc).
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Bloqueio

Os bloqueios (lock) 

são usados para 

tornar uma seção 

crítica atômica:

LOCK = ( acquire -> release -> LOCK ).

INC = ( acquire

-> read[v:0..N-1]

-> write[v+1]

-> release

-> STOP ) +VarAlpha.
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Sincronização

Processos podem sincronizar as seções críticas através de um bloqueio (lock) 

compartilhado:

||ParInc2 = ({a,b}::VAR || {a,b}::LOCK || a:INC || b:INC).
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Exclusão Mútua Espera Ocupada

P1 define enter1=true quando quer entrar na seção crítica, e define 
turn="P2" para ceder prioridade a P2 após acessar região crítica 

(Peterson)

process P1

loop

enter1 = true 

turn = “P2”

while enter2 and

turn = “P2” do skip

Critical Section

enter1 = false

Non-critical Section

end

end

process P2

loop

enter2 = true

turn = “P1”

while enter1 and

turn = “P1” do skip

Critical Section

enter2 = false

Non-critical Section

end

end

Protocolo correto? Tem deadlock? É justo?
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Composição de Espera Ocupada

Bonito, mas como 

vamos saber se não 

tem erros?
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Verificando erros
Podemos verificar se há erros compondo o nosso sistema com um agente que 

se move para o estado ERRO se atomicidade é violada:
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Revisitando a Segurança

A propriedade de segurança verifica se nada de ruim acontece
Processo ERROR pode detectar comportamentos errados

Trace da violação de propriedade de segurança 

em ACTUATOR:

respond

ACTUATOR = ( command->ACTION),

ACTION = ( respond->ACTUATOR  

| command->ERROR).

22
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Especificação da propriedade de 

Segurança
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Em sistemas complexos, geralmente é melhor especificar 

diretamente o que é necessário. 

SAFE_ACTUATOR

command

respond

command

respond

-1 0 1

property SAFE_ACTUATOR 

= ( command

-> respond

-> SAFE_ACTUATOR ).

ACTION

ERROR



Propriedades de segurança

• A propriedade de segurança P define um processo 
determinístico que afirma que qualquer traço, 
incluindo ações no alfabeto em P é aceito por P.

• Transparência das propriedades de segurança: 
▫ Como todas as ações do alfabeto de uma propriedade 

são opções admissíveis, a propriedade de qualquer 
composição de processos não afeta o seu 
comportamento correto.

▫ Se um comportamento viola a propriedade de 
segurança, então o erro está alcançável e o sistema 
não é seguro.
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Sincronização condicional

Da mesma forma, um atraso é introduzido se um executar um put

em um buffer cheio ou se houver um get com um buffer vazio:

Um bloqueio atrasa um pedido de liberação, se ele está 

bloqueado:

LOCK = ( acquire -> release -> LOCK ).

const N = 2

Slot =( put[v:0..N]

-> get[v] 

-> Slot ).
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Produtor/Consumidor

Producer = ( put[0]

-> put[1] 

-> put[2]

-> Producer ).

Consumer = ( get[x:0..N]

-> Consumer ).

||Chain = ( Producer

|| Slot

|| Consumer )
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Wait e notify

Um objeto Java, cujos métodos são todos sincronizados se 

comporta como um monitor

Dentro de um método ou bloco sincronizado:
wait() suspende o thread atual, liberação do bloqueio

notify() acorda um thread que espera por esse objeto

notifyAll() acorda todos os threads que esperam esse objeto

Obs: Fora de um bloco sincronizado, wait() e notify() irá 

gerar um IllegalMonitorStateException

Prefira usar notifyAll() a menos que você queira acordar um  
thread específico!
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Slot (put)

class Slot<Value> implements Buffer<Value> {

private Value slotVal; // initially null

public synchronized void put(Value val) {

while (slotVal != null) {

try { wait(); } // become NotRunnable

catch (InterruptedException e) { }

}

slotVal = val;

notifyAll(); // make waiting threads Runnable

return;

}

... interface Buffer<Value> {

public void put(Value val);

public Value get();

}
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Slot (get)

...

public synchronized Value get() {

Value rval;

while (slotVal == null) {

try { wait(); }

catch (InterruptedException e) { }

}

rval = slotVal;

slotVal = null;

notifyAll();

return rval;

}

}
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Slots e Active Objects

Active Object têm seu 

próprio Thread.

Produtores e 

consumidores são 

Active Objects que 

comunicam e 

sincronizam através de 

um buffer 

compartilhado.
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Active Objects

abstract class ActiveObject extends Thread {

protected int count;

ActiveObject(String name, int count) {

super(name);

this.count = count;

}

public void run() {

int i;

for (i=1;i<=count;i++) {

this.action(i);

}

}

protected abstract void action(int n);

}

Um Active Object tem seu próprio thread
Método Action é protegido por monitor
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Produtor em Java Active Object

Um produtor genérico coloca count mensagens no slot:

abstract class Producer<Value> extends ActiveObject {

protected Buffer<Value> slot;

Producer(String name, int count, Buffer<Value> slot) {

super(name, count);

this.slot = slot;

}

protected void action(int n) {

slot.put(produce(n));

}

protected abstract Value produce(int n);

}
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Consumidor em Java Active 

Objects

34 / 
35

... e o consumidor os recebe:

abstract class Consumer<Value> extends ActiveObject {

protected Buffer<Value> slot;

Consumer(String name, int count, Buffer<Value> slot) {

super(name, count);

this.slot = slot;

}

protected void action(int n) {

consume(n, slot.get());

}

protected abstract void consume(int n, Value val);

}



Produtores e consumidores de frutas 

public class ProducerConsumerDemo {

...

private class FruitProducer extends Producer<String> {

protected String wares;

FruitProducer(...) { ... }

protected String produce(int n) {

String message;

message = wares + "(" + n + ")";

System.out.println(getName() + " put " + message);

return message;

}

}

private class FruitConsumer extends Consumer<String> {

...

}

}
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Compondo produtores e consumidores
Vários produtores e consumidores podem compartilhar

o buffer:

public class ProducerConsumerDemo{

static int COUNT = 5;

...

public void demo(){

Buffer<String> slot = new Slot<String>();

new FruitProducer("Peter", COUNT, slot, "apple").start();

new FruitProducer("Paula", COUNT, slot, "orange").start();

new FruitProducer("Patricia", COUNT, slot, "banana").start();

new FruitConsumer("Carla", COUNT, slot).start();

new FruitConsumer("Cris", 2*COUNT, slot).start();

}

...

}

Peter put apple (1)

Carla got apple (1)

Paula put orange(1)

Cris got orange(1)

Patricia put banana(1)

Carla got banana(1)

Peter put apple (2)

Cris got apple (2)

Patricia put banana(2)

Carla got banana(2)

Peter put apple (3)

Cris got apple (3)

Paula put orange(2)

Carla got orange(2)

Patricia put banana(3)

Cris got banana(3)

Peter put apple (4)

Cris got apple (4)

Peter put apple (5)

Carla got apple (5)

Paula put orange(3)

Cris got orange(3)

Patricia put banana(4)

Cris got banana(4)

Patricia put banana(5)

Cris got banana(5)

Paula put orange(4)

Cris got orange(4)

Paula put orange(5)

Cris got orange(5)
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Exclusão Mútua Distribuída

• Como garantir que o acesso concorrente de recursos
não gere situações de inconsistência de dados em
um Sistema Distribuído?

• Através da Exclusão Mútua Distribuída, pode ser
dividida em três categorias:
▫ Centralizado

▫ Baseado em Votação
 Descentralizado

 Distribuído

▫ Baseadas em fichas
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Exclusão Mútua

Algoritmo Centralizado
• Simula o que é feito em um sistema

monoprocessador:
▫ Um processo é eleito como coordenador;

▫ Sempre que um processo quiser acessar determinado
recurso, é necessário pedir permissão para acessar o 
mesmo ao coordenador, através de uma mensagem; 

▫ O coordenador permite acesso ao recurso através de 
uma mensagem de concessão, desde que nenhum
outro processo esteja acessando o recurso neste
momento.
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Exclusão Mútua

Algoritmo Centralizado
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Exclusão Mútua

Algoritmo descentralizado
• Usa um algoritmo de votação distribuida:
▫ Cada réplica de recurso possui um “coordenador”.

▫ Cada processo pergunta aos demais se pode acessar o 
recurso.

▫ Processo requisitante precisa receber voto majoritário
de coordenadores: m > n/2

▫ Caso a permissão seja negada (processo obtém menos
que m votos), o mesmo desistirá do recurso por um 
período de tempo aleatório, e fará a tentativa
novamente mais tarde.
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Exclusão Mútua

Algoritmo distribuído
• O algoritmo descentralizado garante exclusão mútua

porém a garantia é probabilística

• Para resolver esse problema, foram desenvolvidos
algoritmos de exclusão mútua distribuídos
determinísticos.
▫ Lamport apresentou o primeiro em 1978;

▫ Ricart e Agrawala o tornaram mais eficiente (1981).
 Será analisada a versão de Ricart e Agrawala que usa uma

marca de tempo para oredenar as requisições.
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Exclusão Mútua

Algoritmo distribuído
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Exclusão Mútua

Algoritmo Token Ring

• Uma mensagem (token) circula por todos os processos

• Somente pode acessar o recurso quando possuir o token
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Exclusão Mútua

Comparação entre os 4 algoritmos
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Fim do Capítulo 5

• Esse capítulo apresentou a modelagem de 
simultaneidade e sincronização com exclusão mútua.

• Revise os conceitos apresentados.

• Resolver os exercícios da Lista.
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