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Processos e ThreadsProcessos e Threads

Capítulo 2

Sumário do material coberto no curso:

2.1 Processos
2.2 Threads (2.2.1 a 2.2.5)
2.3 Comunicação interprocessos – IPC (2.3.1 a 2.3.5)
2.5 Escalonamento
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DefiniçõesDefinições

• Processo
– Programa em execução

• Analogia da receita culinária

– Conceito principal em sistemas operacionais

• Thread
– Uma linha de execução

– “Processo leve”
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ProcessosProcessos

• Processos seqüenciais
– Cada programa em execução tem seu próprio 

estado e sua “CPU virtual”

• Multiprogramação
– Possibilidade de ter vários processos 

seqüenciais simultaneamente
• Diferente de multiprocessamento

• Analogia: interromper brevemente a execução da 
receita culinária
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Modelo de processosModelo de processos

(a) Visão física da multiprogramação: 
quatro programas em memória
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Modelo de processosModelo de processos

(b) Visão conceitual: quatro processos 
seqüenciais e independentes
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Modelo de processosModelo de processos

(c) Visão temporal: somente um 
programa ativo em cada instante
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Como processos são criados?Como processos são criados?

• Na inicialização do sistema (boot)
– Em sistemas simples, pode ser suficiente para 

todas as necessidades
• Processos interativos

– Têm interação com usuários humanos e 
executam alguma ação para eles

• Daemons

– Processos de fundo (background), para 
execução de tarefas específicas do sistema
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Criação de processosCriação de processos

Outras causas:
� Execução de uma chamada do sistema 

para criação de processos
� Criação a partir de outro processo

� Pedido de usuário para criação de novo 
processo

� Comando no terminal, clique em ícone
� Início de um job em batch
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Criação de processosCriação de processos

• Unix: fork()
– Novo processo tem cópia do estado do 

processo original

– Carregamento de novo código pode ser feita 
com chamada do sistema execve()

• Win32: CreateProcess()
– Combina criação do processo e carregamento 

do código na mesma chamada
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Término de processosTérmino de processos

Condições voluntárias para o término de 
processos:

� saída normal
� Fim do programa, solicitação do usuário

� saída por erro
� Condição prevista no código
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Término de processosTérmino de processos

Condições involuntárias:
� erro fatal

� Conseqüência de erro de lógica no 
programa (bug)
� Referência inválida à memória, divisão por zero

� morte por outro processo
� Solicitação por chamada do sistema

� Unix: kill()
� Win32: TerminateProcess()
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Hierarquia de processosHierarquia de processos

• Processo-pai cria um ou mais processos-
filho, que por sua vez podem criar outros 
processos.

• Este mecanismo forma uma hierarquia.
– UNIX chama-a de "process group"

• Windows não possui o conceito de 
hierarquia.
– Todos os processos são criados de forma 

igual.
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Estados de um processoEstados de um processo

• Com vários processos e uma CPU:
– Um processo em execução (running)

– Demais processos em espera

• Distinção entre causas da espera
– Processo poderia estar em execução, apenas 

aguarda a liberação para usar a CPU (ready)

– Processo não poderia executar mesmo que 
tivesse a CPU, pois falta alguma entrada ou 
recurso (blocked)
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Estados de um processoEstados de um processo

• Migração entre estados está indicada.
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Estados de um processo: modeloEstados de um processo: modelo

• Escalonador (scheduler)

– Camada inferior de um SO

– Cuida de interrupções e de escalonamento.

• Demais processos: acima dessa camada 
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Implementação de processosImplementação de processos

• Para que processo possa retomar 
execução após interrupção, SO tem que 
manter informação sobre seu estado
– Contador de programa, ponteiro para pilha, 

memória alocada, arquivos abertos...

• Informação mantida em tabela de 
processos
– Uma entrada para cada processo

• Também chamada de PCB (Process Control Block)
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Implementação de processosImplementação de processos

Campos presentes na tabela de processos
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Implementação de processosImplementação de processos

• Como hardware e SO interagem no 
chaveamento de processos (interrupção):
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ThreadsThreads

• Processos combinam:
– Informação sobre recursos usados

• Código, áreas de dados, arquivos, tempo de 
execução...

– Informação sobre o estado da execução
• Valores dos registradores, contador de programas, 

posição atual na pilha

• Threads contemplam apenas a execução
– Recursos são aqueles do processo
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Modelo de threadsModelo de threads

(a) Três processos, cada um com uma thread
(b) Um processo com três threads
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Modelo de threadsModelo de threads

• Threads são internas a um processo
– Compartilham espaço de endereçamento 

(com suas variáveis globais)
• Não há proteção contra prejuízos causados por 

outras threads

• São todas do mesmo usuário, devem cooperar

– Compartilham arquivos abertos, sinais, 
processos-filho...
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Modelo de threadsModelo de threads

(a) Itens compartilhados 
por todas as threads de 
um processo.

(b) Itens privativos 
de cada thread.
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Modelo de threadsModelo de threads

Cada thread tem sua própria pilha.
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Modelo de threadsModelo de threads

• Criação
– Processo inicia com uma thread

– Nova thread criadas por rotina de uma 
biblioteca de threads

• thread_create( rotina a executar )

• Término
– thread_exit
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Modelo de threadsModelo de threads

• Espera pelo término de outra thread
– thread_wait

– Thread que invoca bloqueia até que a outra 
thread especificada termine

• Cessão de preferência
– thread_yield

– Thread que invoca voluntariamente abre mão 
da CPU para outra thread que queira executar
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Uso de threadsUso de threads

• Motivação para threads
– Modelo de programação mais simples para 

lidar com múltiplas tarefas em um processo

– Criação e destruição mais ágil que processos

– Sobreposição da execução de tarefas de 
processamento com tarefas de entrada e 
saída

– Exploração de recursos de processadores 
com múltiplos núcleos
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Uso de threadsUso de threads

Um processador de texto com 3 threads.
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Uso de threadsUso de threads

Um servidor Web com múltiplas threads 
(multithreaded)
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Uso de threadsUso de threads

• Esboço do código do servidor Web 
multithreaded
– (a) Thread despachante

– (b) Thread trabalhadora
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Implementação de threads Implementação de threads 
no espaço do usuáriono espaço do usuário

• Exige sistema de execução 

(run-time system) em cada 

processo para gerenciar suas 

threads.

• Troca de threads é rápida.

• Troca de threads deve ser 

iniciada pela própria thread em 

execução (risco de 

monopolização).

• Núcleo só enxerga processos.

• Se uma thread for bloqueada, 

todo o processo também será.



31

Implementação de threads no núcleoImplementação de threads no núcleo

• Núcleo enxerga e gerencia as 

threads de cada processo (run-

time system desnecessário).

• Troca de threads fica mais lenta, 

mas ainda é vantajosa em relação 

à troca de processos.

• Não há risco de uma thread 

tomar todo o tempo alocado a seu 

processo.

• Uma thread pode fazer chamada 

de sistema bloqueante sem risco 

de bloquear todo o processo.
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Implementações híbridasImplementações híbridas

Multiplexação de threads em nível de 
usuário com threads no nível do núcleo.
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ProcessosProcessos

Comunicação Comunicação 
interprocessosinterprocessos
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Processos concorrentesProcessos concorrentes

• Multiprogramação
– Vários processos em execução

• Muitos processos independentes

• Mas há processos que precisam cooperar para 
completar uma tarefa ou que concorrem por 
recursos comuns durante a execução

– Nesses casos, são necessários mecanismos 
de comunicação entre os processos para 
coordenar a sua execução

• IPC: Interprocess communication
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Comunicação InterprocessosComunicação Interprocessos

• Na troca de informações entre processos 
(ou threads), três pontos devem ser 
analisados:
– como a informação deve ser passada;

– como minimizar prejuízos causados por 
competição entre processos;

– como garantir uma seqüência correta de 
comunicação quando dependências existem.
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Mecanismos de comunicaçãoMecanismos de comunicação

• Memória compartilhada
– Mecanismo mais simples para passagem de 

informação entre threads ou processos

– Risco:Risco: chaveamento de contexto durante 
atualizações da variável compartilhada

• Interrupção de processo entre leitura e atualização 
da informação

• Interferência com leitura e atualização da mesma 
informação pelo outro processo

– Situação conhecida por condição de corridacondição de corrida
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Condições de corridaCondições de corrida

Processo A lê posição na qual pode escrever seu dado e, antes 
de incrementar esse valor, é interrompido pelo Processo B...
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Condições de corridaCondições de corrida

• Para evitar as condições de corrida:
– Proibir que mais de um processo atualize (leia 

e escreva) a variável compartilhada (ou 
recursos compartilhado) ao mesmo tempo que 
outro processo

– Delimitar trechos de código que atualizam 
recursos compartilhados como seções ou 
regiões críticasregiões críticas
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Região CríticaRegião Crítica

• Parte do programa que lida com um 
recurso compartilhado

– Precisa assegurar exclusão mútua

• Exclusão mútua
– Mecanismo (de software) para permitir que 

só um processo entre numa região crítica de 
um determinado recurso compartilhado
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Região CríticaRegião Crítica

• Condições para prover a exclusão 
mútua:

– não pode haver dois processos simultaneamente 
em uma mesma região crítica;

– não é feita nenhuma suposição sobre velocidade 
ou número de CPUs;

– nenhum processo executando fora de uma 
região crítica pode bloquear outro processo;

– nenhum processo pode esperar para sempre 
para poder entrar em uma região crítica 
desejada. 
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Regiões CríticasRegiões Críticas

Exemplo de exclusão mútua

em uma certa região crítica.
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Soluções de exclusão mútuaSoluções de exclusão mútua

• Espera ocupada
– Processo que aguarda a liberação do acesso 

à região crítica pode ocupar a CPU (spin lock) 
enquanto espera

• Espera bloqueada
– Processo aguarda a liberação de acesso à 

região crítica em estado de bloqueio, sem 
consumir recursos da CPU
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Exclusão mútua com espera ocupadaExclusão mútua com espera ocupada

• Principais técnicas
– desabilitação de interrupções;

– variáveis de travamento (lock);

– alternância estrita;

– solução de Peterson;

– instrução TSL (Test and Set Lock).
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Desabilitação de interrupçõesDesabilitação de interrupções

• Estratégia
– Permitir que processo do usuário desabilite 

interrupções ao entrar na região crítica
• Processo volta a habilitar interrupções ao deixar a 

região crítica

• Escalonador não poderia interromper execução 
desse processo nesse meio tempo

– Riscos de processo dominar sistema
• Solução aceitável apenas para núcleo

• Não funciona para multiprocessadores
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Variáveis de travamentoVariáveis de travamento

• Estratégia por software (tentativa)
– Usar uma variável global para sinalizar se região 

crítica está ocupada ou livre
boolean ocupado = false;

...

while (ocupado == true) /* wait */;

ocupado = true;

/* região crítica ... */

ocupado = false;

– Problema: condição de corrida na variável ocupado
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Alternância estritaAlternância estrita

• Estratégia por software (tentativa)
– Usar uma variável global para indicar qual 

processo pode entrar na região crítica

– Processo apenas consulta variável antes de 
entrar na região crítica

• Não atualiza – sem condição de corrida

– Atualização ao sair da região crítica, definindo a 
vez para o outro processo

• Problema: quando um dos processos é muito 
mais lento que o outro
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Exemplo de alternância estritaExemplo de alternância estrita

Processo 0                                          Processo 1 
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Solução de PetersonSolução de Peterson

• Estratégia por software
– Combina duas informações

• uma variável (turn) para indicar de qual processo é 
a vez corrente

• um vetor (interested) para verificar se outro 
processo também quer entrar na região crítica

– Processo cede a vez a outro processo que  
também queira entrar na região crítica 
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Solução de PetersonSolução de Peterson
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Instrução Test and Set LockInstrução Test and Set Lock

• Solução depende de instrução assembly 
no jogo de instruções do processador
– Instrução lê valor da variável para registrador 

e altera seu valor para 1

– Como não há possibilidade de interrupção 
entre a leitura e a atualização da variável 
global, não há condição de corrida
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  Instrução Test and Set LockInstrução Test and Set Lock
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Soluções de exclusão mútuaSoluções de exclusão mútua

• Espera ocupada
– Processo que aguarda a liberação do acesso 

à região crítica pode ocupar a CPU (spin lock) 
enquanto espera

• Espera bloqueada
– Processo aguarda a liberação de acesso à 

região crítica em estado de bloqueio, sem 
consumir recursos da CPU
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Problema da espera ocupadaProblema da espera ocupada

• Consumo inútil de recursos da CPU 

• Inversão da prioridade
– Processo de baixa prioridade entra em região 

crítica enquanto processo de maior prioridade 
está bloqueado

– Processo de maior prioridade fica pronto para 
execução e ocupa CPU

• Mas permanece continuamente em spin lock
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Exclusão mútua com espera bloqueadaExclusão mútua com espera bloqueada

• Processos que não conseguirem entrar em suas 
regiões críticas (recurso compartilhado já está em 
uso), são bloqueados e não consomem CPU.
– Uso da chamada de sistema sleep( )

• Processo que estava em sua região crítica deve 
desbloquear um dos processos que estiverem 
bloqueados aguardando a liberação do recurso 
compartilhado.
– Uso da chamada de sistema wakeup( )
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Solução com sleep e wakeupSolução com sleep e wakeup

• Exemplo: problema produtor-consumidor
– Dois processos compartilham um buffer finito

– Produtor insere elementos no buffer se há 
posições disponíveis

• Se buffer está cheio: produtor bloqueia

– Consumidor retira elementos do buffer se há 
posições ocupadas

• Se buffer está vazio: consumidor bloqueia
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Solução com sleep e wakeupSolução com sleep e wakeup
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SemáforosSemáforos

• Solução com sleep e wakeup pode não 
funcionar
– Se wakeup enviado para processo que não 

invocou sleep for perdido, pode haver 
condição de corrida

• Alternativa: uso de semáforos
– Contador de wakeups
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SemáforosSemáforos

• Duas operações atômicas sobre um valor 
inteiro
– down (generalização de sleep)

• Decrementa o valor se ele for maior que 0

• Bloqueia o processo se valor é 0

– up (generalização de wakeup)
• Incrementa o valor do semáforo

• Se há processos bloqueados, um é escolhido para 
prosseguir
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SemáforosSemáforos
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Outras soluçõesOutras soluções

• Mutex (semáforo binário)
– Apenas valor 0 ou 1

• Monitores
– Solução no nível da linguagem de 

programação

– Conjunto de procedimentos mutuamente 
exclusivos
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ProcessosProcessos

Escalonamento de Escalonamento de 
processosprocessos
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Escalonamento de processosEscalonamento de processos

• SO precisa decidir qual dos processos 
(ou threads) prontos para execução deve 
ter acesso à CPU sempre que há uma 
mudança de contexto.
– É preciso um algoritmo de escalonamento.

• Escalonamento deve minimizar tempo 
de resposta dos processos interativos e 
maximizar a eficiência no uso da CPU.
– Prioridade, tipo, tamanho e idade são 

alguns dos parâmetros dos processos 
considerados no escalonamento.
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Comportamentos de processosComportamentos de processos

• Rajadas de uso intensivo de CPU se alternam 
com períodos de espera por dados em operações 
de E/S.
– Processos estão cada vez mais parecidos com o tipo 

(b) devido ao aumento da velocidade das CPUs que 
não é acompanhado pelos dispositivos de E/S.
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Metas dos algoritmos de Metas dos algoritmos de 
escalonamentoescalonamento

• Qualquer que seja o tipo do sistema
– JustiçaJustiça: 

• todo processo deve receber uma fatia justa 
do tempo da CPU

– Adoção de políticasAdoção de políticas: 
• confirmação sobre o uso efetivo das 

políticas pré-estabelecidas

– EquilíbrioEquilíbrio: 
• manter todas as partes do sistema 

igualmente ocupadas
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Metas dos algoritmos de Metas dos algoritmos de 
escalonamentoescalonamento

• Sistemas batch:
• Sem usuários interativos

• Menor quantidade de chaveamento de 
contextos reduz sobrecarga

– VazãoVazão: 
• maximizar número de  jobs por hora

– PrazoPrazo: 
• minimizar tempo até a conclusão do job

– Uso de CPUUso de CPU: 
• manter a CPU ocupada sempre
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Metas dos algoritmos de Metas dos algoritmos de 
escalonamentoescalonamento

• Sistemas interativos
• Usuários aguardam resposta para seus 

comandos

• Preempção é opção para distribuir avanços dos 
diversos processos

– Tempo de respostaTempo de resposta: 
• responder rapidamente às entradas do usuário

– ProporcionalidadeProporcionalidade: 
• atender as expectativas do usuário quanto ao 

tempo a ser gasto
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Metas dos algoritmos de Metas dos algoritmos de 
escalonamentoescalonamento

• Sistemas de tempo real
• Em geral, conjunto de processos não 

competitivos e para fim específico

– Cumprimento de prazosCumprimento de prazos: 
• evitar perdas de dados

– PrevisibilidadePrevisibilidade: 
• evitar perda de qualidade em sistemas 

multimídia
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Algoritmos de escalonamentoAlgoritmos de escalonamento
em sistemas batchem sistemas batch

• Estratégias
– First-come first-served

– Shortest job first

– Shortest remaining time first

– Escalonamento em três níveis
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First-come first-servedFirst-come first-served

• Estratégia
– Processos ganham CPU na ordem em que chegam

– Cada processo que detém a CPU a utiliza por tanto 
tempo quanto necessário

• Até bloqueio para E/S ou término

– Quando retorna do bloqueio, entra como se fosse 
novo processo
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First-come first-servedFirst-come first-served

• Exemplo
– Quatro processos chegam para execução

• A: 8s, B: 4s, C: 4s, D: 4s

• Tempo médio de execução: 14s 

A B C D

t=0 8 12 16 20

A B C D

t=0 8 12 16 20
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Shortest Job FirstShortest Job First

• Estratégia
– Escalonador seleciona dos processos prontos 

aquele que tem o menor tempo estimado para 
a sua conclusão

• Garante menor tempo médio de conclusão para os 
processos, desde que todos os processos estejam 
disponíveis para o escalonador
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Shortest Job FirstShortest Job First

• Exemplo

– Tempo médio: 11s

B C D A

t=0 4 8 12 20
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Escalonamento em três níveisEscalonamento em três níveis

• Além do escalonamento de processos 
na CPU, há os escalonamentos de 
admissão e de memória.



92

Algoritmos de escalonamentoAlgoritmos de escalonamento
em sistemas interativosem sistemas interativos

• Round-Robin

• Por prioridades

• Filas múltiplas

• Shortest process next

• Escalonamento garantido

• Loteria

• Parcela justa
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Round-robinRound-robin

• Estratégia
– Cada processo recebe a CPU por uma fatia 

de tempo (quantum)

– Após término de sua fatia  de tempo, 
processo é removido da CPU 

• Se ainda não concluiu, entra no fim de uma fila 
de processos prontos.
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Round-robinRound-robin

(a) Lista de processos prontos.

(b) Lista de processos prontos após B 
ter usado a CPU.
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Escalonamento por prioridadesEscalonamento por prioridades

• Estratégia
– Cada processo tem uma prioridade 

atribuída

– Escalonador seleciona processo de maior 
prioridade primeiro
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Escalonamento por prioridadesEscalonamento por prioridades

Cada processo é colocado em uma  fila 
correspondente à sua prioridade pré-
definida.
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Filas múltiplasFilas múltiplas

• Estratégia
– Processos organizados em filas que 

ganham diferentes números de quanta do 
escalonador

• Um quantum na primeira fila, dois quanta na 
segunda fila, quatro na terceira fila...

– Após concluir sua fatia numa fila, processo 
é deslocado para a fila seguinte
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Algoritmos de escalonamentoAlgoritmos de escalonamento
em sistemas interativosem sistemas interativos

• Shortest process next

– estima-se o tempo de execução dos processos e 
se dá prioridade àqueles mais curtos.

• Escalonamento garantido
– define-se a fração de tempo a que cada processo 

terá direito; calcula-se de tempos em tempos a 
fração de tempo efetivamente gasta; prioriza-se o 
processo que mais se afasta (para menos) da 
fração definida.
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Algoritmos de escalonamentoAlgoritmos de escalonamento
em sistemas interativosem sistemas interativos

• Loteria
– processos recebem bilhetes para concorrerem a 

recursos, como tempo de CPU, por exemplo; 
processo que for sorteado ganha direito de usar o 
recurso; processos mais importantes ganham um 
número maior de bilhetes para terem mais chances 
(e mais tempo) de usar CPU.

• Parcela justa
– tempo de CPU é dividido igualmente entre o 

número de usuários (e não de processos), evitando 
que usuários com muitos processos monopolizem a 
CPU.
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Algoritmos de escalonamentoAlgoritmos de escalonamento
em sistemas de tempo realem sistemas de tempo real

• Processos precisam responder a eventos de forma 
correta e dentro do prazo estabelecido.

• Condição para processos serem escalonáveis em 
resposta a eventos periódicos: 

– sejam m eventos periódicos, onde evento i ocorre a 
cada Pi segundos gastando Ci segundos por vez;

– processos serão escalonáveis se

1

1
m

i

i i

C

P=

≤∑
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Política X MecanismoPolítica X Mecanismo
de escalonamentode escalonamento

• Separa-se o que pode ser feito de como 
é feito.
– Um processo pode saber qual de suas threads é 

importante e precisa ser priorizada. Logo, seria 
bom deixá-lo ajudar no escalonamento.

• Algoritmo de escalonamento pode ser 
parametrizado.
– O mecanismo do escalonamento fica no núcleo.

• Parâmetros do algoritmo são fornecidos 
pelos processos.
– A política é definida pelos processos.
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Escalonamento de Escalonamento de threadsthreads

• No nível do usuário
– A troca de threads ocorre dentro do processo 

sem conhecimento do núcleo.

– Algoritmos de escalonamento definidos pelo 
sistema de execução (runtime system).
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Escalonamento de Escalonamento de threadsthreads

no nível do usuáriono nível do usuário



104

Escalonamento de Escalonamento de threads threads 

• A troca de threads ocorre devido a ação 
direta do núcleo.

• Algoritmos de escalonamento definidos 
pelo núcleo podem mudar o contexto de 
uma thread de um processo para uma 
thread de outro processo 

– mudança mais lenta que entre threads 

do mesmo processo
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Escalonamento de Escalonamento de threads threads 

no nível do núcleono nível do núcleo
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SumárioSumário

• Processos 
– Modelo conceitual para a execução de 

programas oferecido pelo sistema operacional
• Criação e término dinâmicos

• Cada processo tem seu espaço de endereçamento

– Threads
• Linhas de execução que compartilham espaço de 

endereçamento
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SumárioSumário

• Execução de processos
– Em execução, Pronto para execução, 

Bloqueado

• Comunicação interprocessos
– Mecanismos para garantia de exclusão mútua 

entre processos ou threads concorrentes

• Escalonamento de processos
– Diferentes estratégias de acordo com o tipo de 

sistema e objetivos a alcançar


