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Sincronização e comunicação entre processos

• Em um sistema multiprogramável com único
processador, os processos alternam sua execução
segundo critérios de escalonamento estabelecidos pelo
S.O.

• Mesmo não havendo neste tipo de sistema um
paralelismo na execução de instruções, uma aplicação
concorrente pode obter melhoras no seu desempenho.

• Em sistemas com múltiplos processadores, a
possibilidade do paralelismo na execução de instruções
somente estende as vantagens que a programação
concorrente proporciona.
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• É natural que processos de uma aplicação concorrente
compartilhem recursos do sistema, como arquivos,
registros, dispositivos de E/S e áreas de memória.

• O compartilhamento de recursos entre processos pode
ocasionar situações indesejáveis, capazes até de
comprometer a execução das aplicações.

• Para evitar esse tipo de problema, os processos
concorrentes devem ter suas execuções sincronizadas,
a partir de mecanismos oferecidos pelo S.O., com o
objetivo de garantir o processamento correto dos
programas.
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Aplicações concorrentes

• Na maioria das vezes é necessário que processos
concorrentes se comuniquem. Mecanismos que
proporcionam essa comunicação são variáveis
compartilhadas em memória principal ou troca de
mensagens.

• A imagem a seguir apresenta um exemplo onde dois
processos concorrentes compartilham um buffer para
trocar informações através de operações de gravação e
leitura.

• Neste exemplo, um processo só poderá gravar no buffer
caso este não esteja cheio.
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Sincronização e comunicação entre processos
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• Os mecanismos que garantem a comunicação entre
processos concorrentes e o acesso a recursos
compartilhados são chamados mecanismos de
sincronização.

• No projeto de sistemas operacionais multiprogramáveis,
é fundamental a implementação destes mecanismos
para garantir a integridade e a confiabilidade na
execução de aplicações concorrentes.
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Especificação de Concorrência em Programas

• A primeira notação para a especificação da concorrência
em um programa foram os comandos FORK e JOIN.

• A função FORK duplica o processo atual dentro do S.O.
O processo que inicialmente chamou a função FORK é
chamado de processo pai e o processo que foi criado, é
chamado de processo filho.

• Já a função JOIN permite que os processos sejam
sincronizados, de acordo com critérios predefinidos.
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Problemas no compartilhamento de recursos

• A sincronização entre processos concorrentes é
fundamental para a confiabilidade dos sistemas
multiprogramáveis.

• Exclusão mútua: a solução mais simples para evitar os
problemas de compartilhamento é impedir que dois ou
mais processos acessem um mesmo recurso
simultaneamente.

• Enquanto um processo estiver acessando um recursos,
todos os demais deverão esperá-lo terminar. Esse
princípio é chamado de exclusão mútua.
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• A exclusão mútua deve afetar apenas os processos
concorrentes somente quando um deles estiver fazendo
acesso ao recurso de compartilhamento.

• A parte do código do programa onde é feito o acesso ao
recurso compartilhado é denominada região crítica.

• Se for possível evitar que dois processos entrem em
suas regiões críticas ao mesmo tempo, os problemas
decorrentes do compartilhamento serão evitados.
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• Problemas da exclusão mútua: a primeira situação
indesejada é conhecida como starvation ou espera
indefinida.

• Starvation é a situação em que o processo nunca
consegue executar sua região crítica e,
consequentemente, acessar o recurso compartilhado.

• Outra situação indesejada na implementação da
exclusão mútua é aquela em que um processo fora da
sua região crítica impede que outros processos entrem
nas suas próprias regiões críticas.

• Algumas soluções adotadas para corrigir esses
problemas envolvem software e hardware.

10



6

Soluções de Hardware

• A exclusão mútua pode ser implementada através de
mecanismos de hardware.

• Desabilitando interrupções: É a solução mais simples. O
processo desabilita todas as interrupções antes de
entrar em sua região crítica e as reabilita após deixar.

• Como a mudança de contexto de processos só pode ser
realizada através de interrupções, o processo que as
desabilitou terá acesso exclusivo garantido.

• Problemas dessa solução: compromete a
multiprogramação, comprometimento do próprio S.O.
Pode comprometer o mecanismo de clock do sistema,
que utiliza interrupções
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Instruções Test-and-set

• Muitos processadores possuem uma instrução de
máquina especial que permite ler uma variável,
armazenar seu conteúdo em uma outra área e atribuir
um novo valor à mesma variável. Essa instrução é
chamada de test-and-set e tem como característica ser
executada sem interrupção, ou seja, trata-se de uma
instrução indivisível.

• Dessa forma, é garantido que dois processos não
manipulem uma variável compartilhada ao mesmo
tempo, possibilitando a implementação da exclusão
mútua.
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Soluções de Software

• Diversos algoritmos foram propostos na tentativa de
implementar a exclusão mútua através de soluções de
software.

• As primeiras soluções tratavam apenas da exclusão
mútua para dois processos.
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Primeiro Algoritmo

• Nessa solução, um mecanismo de controle alterna a
execução das regiões críticas.

• Cada processo é representado por um procedimento
que possui um loop infinito (REPEAT/UNTIL), onde é
feito o acesso a um recurso por diversas vezes.

• A sequência de comandos, dentro do loop, é formada
por um protocolo de entrada, uma região crítica e um
protocolo de saída.

• A região crítica é representada por uma rotina, onde o
acesso ao recurso realmente acontece.
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Problemas do primeiro algoritmo

• Possui basicamente duas limitações, sendo uma delas,
o próprio mecanismo de controle utilizado. O acesso ao
recurso compartilhado só pode ser feito por dois
processos e sempre de maneira alternada. Com isso,
um processo que necessite utilizar o recurso mais vezes
do que outro, permanecerá grande parte do tempo
bloqueado.

• Outro problema é o fato de que se houver algum
problema com algum dos processos, de forma que a
variável não seja alterada, o outro processo
permanecerá indefinidamente bloqueado.
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Segundo Algoritmo
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• O problema principal do primeiro algoritmo é que ambos
os processos trabalham com uma mesma variável
global, cujo conteúdo indica qual processo tem o direito
de entrar na região crítica.

• Para evitar esta situação, o segundo algoritmo introduz
uma variável para cada processo (CA e CB) que indica
se o processo está ou não em sua região crítica.

• Neste caso, toda vez que um processo desejar entrar
em sua região crítica a variável do outro processo é
testada para verificar se o recurso está livre para uso.
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Problemas do segundo algoritmo

• Se ocorrer algum problema fora da região crítica, o outro
processo não ficará bloqueado.

• Caso um processo tenha um problema dentro da região
crítica ou antes de alterar a variável, o outro processo
permanecerá indefinidamente bloqueado

• NÃO GARANTE A EXCLUSÃO MÚTUA
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Terceiro Algoritmo
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• O terceiro algoritmo tenta solucionar o problema do
segundo algoritmo, colocando a instrução de atribuição
das variáveis CA e CB antes do loop de teste

• Essa alteração resulta na garantia da exclusão mútua,
porém introduz um novo problema, que é a possibilidade
de bloqueio indefinido de ambos os processos. Caso os
dois processos alterem as variáveis antes da execução
da instrução WHILE, nenhum dos processos poderá
entrar em suas regiões críticas, como se o recurso já
estivesse alocado
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Quarto Algoritmo

• O quarto algoritmo apresenta uma
implantação onde o processo altera o estado
da variável antes de entrar na sua região
crítica, porém existe a possibilidade reverter
essa alteração.

• Porém, no caso dos tempos aleatórios serem
próximos e a concorrência gerar uma
situação onde os dois processos alterem as
variáveis para falso antes do término do loop,
nenhum dos dois processos conseguirá
executar sua região crítica.

19

Algoritmo de Dekker

• Foi a primeira solução de software que garantiu a
exclusão mútua entre dois processos sem a incorrência
de outros problemas e foi proposta pelo matemático
holandês T. Dekker, com base no primeiro e no quarto
algoritmo.

• Ponto negativo: alta complexidade para implementar
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Algoritmo de Peterson

• O algoritmo de Peterson apresenta uma solução para o
problema da exclusão mútua entre dois processos que
pode ser facilmente generalizada para o caso de N
processos.

• Similar ao terceiro algoritmo, além das variáveis CA e
CB, introduz a variável Vez para resolver os conflitos
gerados pela concorrência.
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Sincronização Condicional

• Sincronização condicional é uma situação em que o acesso ao
recurso compartilhado exige a sincronização de processos
vinculada a uma condição de acesso.

• Um recurso pode não se encontrar pronto para uso devido a
uma condição específica.

• Então, o processo que deseja acessá-lo deverá permanecer
bloqueado até que o recurso fique disponível

• Exemplo de sincronização condicional: comunicação entre dois
processos através de operadores de gravação e leitura em um 
buffer.

• Nessa comunicação, enquanto um processo grava dados em um 
buffer, o outro lê os dados, concorrentemente. Os processos
envolvidos devem estar sincronizados a uma variável de 
condição, de forma que um processo não tente gravar dados em 
um buffer cheio ou realizar uma leitura num buffer vazio.
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Semáforos

• O conceito de semáforos foi proposto por E.W. Dijkstra, em
1965.

• Atualmente, a maioria das linguagens de programação
disponibiliza rotinas para uso de semáforos.

• Um semáforo é uma variável inteira, não negativa, que só pode
ser manipulada por duas instruções: DOWN e UP.

• As instruções DOWN e UP são indivisíveis, ou seja, não sofrem
interrupções.

• A instrução UP incrementa uma unidade ao valor do semáforo,
enquanto DOWN decrementa a variável.

• Como os valores negativos não podem ser atribuídos, a
instrução DOWN executada em um semáforo com valor 0 faz
com que o processo entre no estado de espera.

• Em geral, são implantadas no processador, que deve garantir
essas condições.
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Exclusão Mútua Utilizando Semáforos

• A exclusão mútua pode ser implementada através de
um semáforo binário associado ao recurso
compartilhado. A principal vantagem desta solução em
relação aos algoritmos anteriormente apresentados é a
não-ocorrência da espera ocupada

• As instruções DOWN e UP funcionam como protocolos
de entrada e saída.

• O semáforo fica associado a um recurso compartilhado,
indicando quando o recurso está sendo acessado por
um dos processos concorrentes. O valor do semáforo
igual a 1 indica que nehum processo está utilizando o
recurso, equanto o valor 0 indica que o recurso está em
uso.
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Utilização de Semáforo para exclusão mútua
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Sincronização Condicional com Semáforos

• Um exemplo desse tipo de sincronização ocorre quando
um processo solicita uma operação de E/S.

• O pedido faz com que o processo execute uma
instrução DOWN no semáforo associado ao evento e
fique em estado de espera, até que a operação seja
completada.

• Quando a operação termina, a rotina de tratamento da
interrupção executa um UP, liberando o processo do
estado de espera
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Problema dos Filósofos

• O problema do filósofo é um exemplo de sincronização
de processos proposto por Dijkstra. Nesse problema, há
uma mesa com cinco pratos e cinco garfos onde os
filósofos podem sentar, comer e pensar. Toda vez que
um filósofo para de pensar e deseja comer é necessário
que ele utilize dois garfos, posicionados à sua direita e à
sua esquerda.

• Se todos os filósofos estiverem segurando apenas um
garfo cada um, nenhum conseguirá comer. Essa
situação é conhecida como deadlock
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Problema do Barbeiro

• Nesse problema o barbeiro recebe clientes para cortar
cabelo. Na barbearia há uma cadeira de barbeiro e
apenas cinco cadeiras para clientes esperarem. Quando
um cliente chega, caso o barbeiro esteja trabalhando ele
se senta, se houver cadeira vazia, ou vai embora, se
todas as cadeiras estiverem ocupadas. No caso de não
haver nenhum cliente para atender, ele senta na cadeira
e dorme até que um novo cliente apareça.
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Monitores

• Monitores são mecanismos de sincronização de alto
nível que tornam mais simples o desenvolvimento de
aplicações concorrentes.

• Monitores são considerados mecanismos de alto nível e
estruturados em função de serem implementados pelo
compilador.

• O monitor é formado por procedimentos e variáveis
encapsulados dentro de um módulo. Sua característica
mais importante é a implementação automática da
exclusão mútua entre os procedimentos declarados
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Estrutura do Monitor
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Exclusão mútua utilizando monitores

• A implementação da exclusão mútua utilizando
monitores não é realizada diretamente pelo
programador.

• As regiões críticas devem ser definidas como
procedimentos no monitor e o compilador se
encarregará de garantir a exclusão mútua entre esses
procedimentos.
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Sincronização Condicional Utilizando Monitores

• Através de variáveis especiais de condição é possível associar a
execução de um procedimento que faz parte do monitor a uma
determinada condição, garantindo a sincronização condicional.

• As variáveis especiais de condição são manipuladas por
intermédio de duas instruções, conhecidas como WAIT e
SIGNAL.

• A instrução WAIT faz com que o processo seja colocado em
estado de espera, até que outro processo sinalize com a
instrução SIGNAL.

• É possível que vários processos estejam com suas execuções
suspensas, aguardando a sinalização de diversas condições.

• O monitor organiza os processos em espera utilizando filas
associadas às condições de sincronização.

• A execução da instrução SIGNAL libera apenas um único
processo da fila de espera.
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Estrutura do monitor com variáveis de condição
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Troca de Mensagens

• Troca de mensagens é um mecanismo de comunicação e
sincronização entre processos.

• O S.O. possui um subsistema de mensagem que suporta
esse mecanismo sem que haja necessidade do uso de
variáveis compartilhadas.

• Para que haja a comunicação entre os processos deve existir
um canal de comunicação, podendo ser um buffer ou um link
de uma rede de computadores.

• A troca de mensagens entre processos pode ser
implementada de duas maneiras distintas, comunicação
direta e comunicação indireta.

• A comunicação direta entre dois processos exige que, ao
enviar ou receber uma mensagem, o processo enderece
explicitamente o nome do processo receptor ou transmissor.
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Transmissão de mensagem
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Processo
transmissor

Processo
receptor

SEND RECEIVE

Canal de comunicação

• A comunicação indireta entre processos utiliza uma área
compartilhada, onde as mensagens podem ser
colocadas pelo processo transmissor e retiradas pelo
receptor.

• Esse tipo de buffer é conhecido como mailbox ou port, e
suas características, como identificação e capacidade
de armazenamento de mensagens, são definidas no
momento da criação.
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Comunicação direta e indireta
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Deadlock

• Deadlock é a situação em que um processo aguarda por
um processo que nunca estará disponível ou um evento
que não ocorrerá.

• Na maioria das vezes, é consequência do
compartilhamento de recursos, com dispositivos,
arquivos e registros, entre processos concorrentes em
que a exclusão mútua é exigida.
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Espera Circular - Deadlock
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Prevenção Deadlock

• A ausência da primeira condição (exclusão mútua)
certamente acaba com o problema do deadlock.

• Para evitar a segunda condição (espera por recurso),
processos que já possuam recursos garantidos não
devem requisitar novos recursos.

• A terceira condição (não-preempção) pode ser evitada
quando é permitido que um recurso seja retirado de um
processo no caso de outro processo necessitar do
mesmo recurso.

• Quarta condição (espera circular): uma forma é forçar o
processo a ter apenas um recurso por vez. Caso o
processo necessite de outro recurso, o recurso já
alocado deve ser liberado.
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Detecção de Deadlock

• A detecção de deadlock é o mecanismo que determina,
realmente, a existência da situação de deadlock,
permitindo identificar os recursos e processos
envolvidos no problema.

• Para detectar deadlocks, os sistemas operacionais
devem manter estruturas de dados capazes de
identificar cada recurso do sistema, o processo que o
está alocando e os processos que estão à espera da
liberação do recurso.
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Correção de Deadlock

• Após a detecção do deadlock, o sistema operacional
deverá de alguma forma corrigir o problema.

• Uma solução bastante utilizada pela maioria dos
sistemas é, simplesmente, eliminar um ou mais
processos envolvidos no deadlock e desalocar os
recursos já garantidos por eles, quebrando, assim, a
espera circular.
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