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Aula 04: Processos (Parte A)



OBJETIVOS 

•  Introduzir a noção de processo – um programa em 
execução, que forma a base de toda a computação 

•  Descrever as diversas características dos processos, 
inclusive o scheduling, a criação e o encerramento e 
a comunicação 



CONCEITO DE PROCESSO 

•  Um sistema operacional executa diversos programas: 
–  Sistemas batch – jobs 
–  Sistemas compartilhados no tempo – programas ou tarefas do 

usuário 

•  Processo – um programa em execução; 
–  a execução do processo deve progredir de modo seqüencial 

•  Um processo inclui: 
–  contador de programa 
–  pilha 
–  seção de dados 



PROCESSO NA MEMÓRIA 

•  Pilha: Contém dados temporários 
–  Parâmetros de função, variáveis locais... 

•  Seção de dados 
–  Variáveis globais 

•  Heap: Memória dinamicamente  
alocada durante o tempo de  
execução do processo 



PROCESS CONTROL BLOCK (PCB) 
•  Estrutura de dados que compõe o processo, contendo 

contexto de software, de hardware e o espaço de 
endereçamento 

•  Informações associadas a cada processo 
–  Estado do processo 

•  Novo, pronto, em execução, em espera, parado... 

–  Contador de programa 
•  Indica o endereço da próxima instrução a ser executada  

–  Registradores da CPU 
•  Incluem acumuladores, registradores de índice, ponteiros de pilha e registradores de uso 

geral, além de qualquer informação de código de condição. 

–  Informação de escalonamento da CPU 
•  Prioridade do processo, parâmetros... 

–  Informação de gerenciamento de memória 
•  Valores dos registradores bases, as tabelas de páginas ou as tabelas de segmentos... 

–  Informação de contabilização 
•  Período de tempo real e de CPU usados, limites de tempo, números de processos... 

–  Informação de status de E/S 
•  Lista de dispositivos I/O alocados para o processo, lista de arquivos abertos... 



PROCESS CONTROL BLOCK (PCB) 



TROCA DE CONTEXTO 

•  Quando a CPU passa para outro processo, o sistema deve 
salvar o estado do processo antigo e carregar o estado salvo 
para o novo processo 

•  O tempo de troca de contexto é overhead; o sistema não 
realiza trabalho útil enquanto faz a troca 

•  Tempo dependente do suporte do hardware 



ALTERNÂNCIA DA CPU DE UM PROCESSO PARA OOUTRO 



ESTADO DO PROCESSO 

•  Enquanto um processo é executado, ele muda 
de estado: 
–  novo: O processo está sendo criado 
–  executando: Instruções estão sendo executadas 
–  esperando: O processo está esperando que 

ocorra algum evento 
–  pronto: O processo está esperando para ser 

atribuído a um processador 
–  terminado: O processo terminou a execução 



DIAGRAMA DE ESTADO DO PROCESSO 



FILAS DE ESCALONAMENTO DE PROCESSO 

•  Fila de job – conjunto de todos os processos no 
Sistema 

•  Fila de pronto – conjunto de todos os processos 
residindo na memória principal, prontos e esperando 
para execução 

•  Filas de dispositivo – conjunto de processos 
esperando por um dispositivo de E/S 

•  Processos migram entre as diversas filas 



FILA DE PRONTO E DIVERSAS FILAS DE 
DISPOSITIVO DE E/S 
 



REPRESENTAÇÃO DO ESCALONAMENTO 
DE PROCESSOS 



ESCALONADORES 

• Escalonador a longo prazo (ou escalonador de 
job) – seleciona quais processos devem ser 
trazidos para a fila de pronto

•  Escalonador a curto prazo (ou escalonador de 
CPU) – seleciona qual processo (prontos) deve 
ser executado em seguida e aloca CPU



ESCALONADORES (CONT.) 

•  O escalonador a curto prazo é invocado muito freqüentemente 
(milissegundos) ⇒ (deve ser rápido) 

•  O escalonador a longo prazo é invocado muito 
infreqüentemente (segundos, minutos) ⇒ (pode ser lento) 

•  O escalonador a longo prazo controla o grau de 
multiprogramação (a quantidade de processos na memória) 



ACRÉSCIMO DO ESCALONAMENTO 
DE MÉDIO PRAZO 
•  Reduzir o grau da multiprogramação 

–  O processo é removido e depois reintroduzido 



TIPOS DE PROCESSOS 

•  Processos limitado pelo I/O  
–  gasta mais tempo realizando I/O do que processamento 
–  com bursts (mais tempo em espera - tratando interrupções) de CPU muito 

curtos 
•  Processos limitado pelo CPU  

–  gasta mais tempo realizando cálculos  
–  poucos bursts de CPU muito longos 

•  Processos do Usuário X processos do Sistema 



CRIAÇÃO DE PROCESSO 
•  Processo pai cria processos filho que, por sua vez, criam outros processos, 

formando uma árvore de processos 
•  Compartilhamento de recursos 

–  Pai e filhos compartilham todos os recursos 
–  Filhos compartilham subconjunto dos recursos do pai 
–  Pai e filho não compartilham recursos 

•  Execução 
–  Pai e filhos executam simultaneamente 
–  Pai espera até que filhos terminem 

•  Espaço de endereços 
–  Filho é uma duplicata do pai 
–  Filho tem um programa carregado 



ÁRVORES DE PROCESSOS EM UM SISTEMA SOLARIS 

•  Listagem de processos Unix: ps 



CRIAÇÃO DE PROCESSO 

•  Exemplos do UNIX 
–  Chamada do sistema fork cria novo processo 
–  Chamada do sistema exec usada após um fork para substituir o espaço de 

memória do processo por um novo programa 



Criando um processo separado usando 
a chamada de sistema fork() do UNIX 
#include <stdio.h> 
#include <unistd.h> 
#include <sys/types.h> 
 
int main() 
{ 
pid_t pid; 
 

 /* fork a child process */ 
 pid = fork(); 

 
 if (pid < 0) { /* error occurred */ 
  fprintf(stderr, "Fork Failed\n"); 
  exit(-1); 
 } 
 else if (pid == 0) { /* child process */ 
  printf("I am the child %d\n",pid); 
  execlp("/bin/ls","ls",NULL); 
 } 
 else { /* parent process */ 
  /* parent will wait for the child to complete */ 
  printf("I am the parent %d\n",pid); 
  wait(NULL); 
   
  printf("Child Complete\n"); 
  exit(0); 
 } 

} 
 

 

Testar!



Exercício 

•  Construa uma árvore de processos 
semelhantes à da Figura exemplo. Para 
obter informações sobre processos do 
sistema UNIX, use o comando ps -ael 


