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Aula 04: Processos (Parte B)



Objetivos 

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

•  Descrever a comunicação em sistemas cliente-
servidor. 



DIAGRAMA DE ESTADO DO PROCESSO 



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 



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!



Criando um processo separado usando 
a chamada de sistema API Win32 

#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main( VOID ) 
{ 
    STARTUPINFO si; 
    PROCESS_INFORMATION pi; 
 
    ZeroMemory( &si, sizeof(si) ); //Aloca memória 
    si.cb = sizeof(si); 
    ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) ); 
 
    // Start the child process. 
    if( !CreateProcess( NULL,   // No module name (use command line). 
        "C:\\WINDOWS\\system32\\mspaint.exe", // Command line. 
        NULL,             // Process handle not inheritable. 
        NULL,             // Thread handle not inheritable. 
        FALSE,            // Set handle inheritance to FALSE. 
        0,                // No creation flags. 
        NULL,             // Use parent's environment block. 
        NULL,             // Use parent's starting directory. 
        &si,              // Pointer to STARTUPINFO structure. 
        &pi )             // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure. 
    ) 
    { 
        printf( "CreateProcess failed (%d).\n", GetLastError() ); 
        return -1; 
    } 
 
    // Wait until child process exits. 
    WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE ); 
     
    printf( "Child Complete\n" ); 
 
    // Close process and thread handles. 
    CloseHandle( pi.hProcess ); 
    CloseHandle( pi.hThread ); 
} 
 



Término de Processo 
•  Processo executa última instrução e pede ao sistema 

operacional para excluí-lo (exit) 
–  Dados de saída do filho para o pai (via wait) 
–  Recursos do processo são desalocados pelo sistema 

operacional 

•  Pai pode terminar a execução dos processos dos 
filhos (abort) 
–  Filho excedeu recursos alocados 
–  Tarefa atribuída ao filho não é mais exigida 
–  Se o pai estiver saindo 

•  Algum sistema operacional não permite que o filho continue se o pai 
terminar 

•  Todos os filhos terminaram – término em cascata 



Comunicação Interprocessos 
•  Os processos que são executados concorrentemente no sistema operacional podem ser 

independentes (não afetam) ou cooperativos (afetam) 
•  Os processos cooperativos podem afetar ou serem afetados por outros processos 

sendo executados no sistema 
•  Razões para permitir a cooperação de processos: 

–  Compartilhamento de informações 
•  Usuários interessados no mesmo bloco de informação 

–  Velocidade de processamento 
•  Uma tarefa seja executada rapidamente. Divisão de sub-tarefas a serem executadas em paralelo 

–  Modularidade 
•  Construir o sistema de forma modular, dividindo suas funções em processos ou threads separados 

–  Conveniência   
•  Trabalhar com muitas tarefas ao mesmo tempo 

•  Processos cooperativos necessitam de um mecanismo de comunicação entre 
processo (IPC) 

•  Dois modelos de IPC 
–  Memória compartilhada 
–  Transmissão de mensagens 



Comunicação entre Processos 

•  Troca de mensagem      Memória compartilhada 



Problema do Produtor - Consumidor 

•  Paradigma para processos em cooperação  
–  processo produtor produz informações que são consumidas 

por um processo consumidor 
•  Exemplo: Um compilador produz um código de montagem que é 

consumido por um montador. 
•  Metáfora: cliente-servidor 

–  Buffer ilimitado não impõe limite prático sobre o tamanho do 
buffer 

–  Buffer limitado assume que existe um tamanho de buffer fixo 



Buffer Limitado – Memória compartilhada 

•  Dados compartilhados: array circular 

#define BUFFER_SIZE 10 
typedef struct { 

 . . . 
} item; 
 
item buffer[BUFFER_SIZE]; 
int in = 0; 
int out = 0; 

•  Solução interessante, mas o esquema permite no máximo 
BUFFER_SIZE-1 itens no buffer ao mesmo tempo. 

 



Processo Produtor 
item nextProduced;

while (true) {  
   /* Produce an item */

        while (((in = (in + 1) % BUFFER_SIZE 
count)  == out)
     ;   /* do nothing -- no free buffers */
    buffer[in] = nextProduced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;

     }

 
  

 



Processo Consumidor 
item nextConsumed;
  while (true) {
          while (in == out)
                 ; // do nothing -- 

nothing to consume

     // remove an item from the 
buffer
     item = buffer[out];
     out = (out + 1) % BUFFER 
SIZE;
return item;

     }



Transmissão de Mensagens 
•  Fornece um mecanismo que permite que os processos se 

comuniquem e sincronizem suas ações sem compartilhar o 
mesmo espaço de endereço 

•  Facilidade de passagem de mensagem oferece duas 
operações: 
–  send(mensagem) – tamanho da mensagem fixo ou Variável 
–  receive(mensagem) 

•  Se P e Q quiserem se comunicar, eles precisam: 
–  estabelecer um link de comunicação entre eles 
–  trocar mensagens por meio de send/receive 

•  Implementação do link de comunicação 
–  físico (por exemplo, memória compartilhada, barramento de hardware) 
–  lógico (por exemplo, propriedades lógicas) 



Questões de Implementação 

•  Como os links são estabelecidos? 
•  Um link pode estar associado a mais de dois 

processos? 
•  Quantos links pode haver entre cada par de 

processos em comunicação? 
•  Qual é a capacidade de um link? 
•  O tamanho de uma mensagem que o link pode 

acomodar é fixo ou variável? 
•  Um link é unidirecional ou bidirecional? 



Comunicação Direta 
•  Processos devem nomear um ao outro 

explicitamente: 
–  send (P, mensagem) – envia uma mensagem ao processo P 
–  receive(Q, mensagem) – recebe uma mensagem do processo Q 

•  Propriedades do link de comunicação 
–  Links são estabelecidos automaticamente 
–  Um link é associado a exatamente um par de processos em 

comunicação 
–  Entre cada par existe exatamente um link 
–  O link pode ser unidirecional, mas normalmente é bidirecional 



Comunicação Indireta 

•  As mensagens são direcionadas e recebidas de 
caixas de correio ou portas 
–  Cada caixa de correio tem uma id exclusiva 
–  Os processos só podem se comunicar se compartilharem uma caixa de 

correio 

•  Propriedades do link de comunicação 
–  Link estabelecido somente se os processos compartilharem uma caixa 

de correio comum 
–  Um link pode estar associado a muito processos 
–  Cada par de processos pode compartilhar vários links de comunicação 
–  O link pode ser unidirecional ou bidirecional 



Comunicação Indireta 

•  Operações 
–  cria uma nova caixa de correio 
–  envia e recebe mensagens por meio da caixa de correio 
–  destrói uma caixa de correio 

•  Primitivas são definidas como: 
–  send(A, mensagem) – envia uma mensagem à caixa de 

correio A 
–  receive(A, mensagem) – recebe uma mensagem da caixa de 

correio A 



Comunicação Indireta 
•  Compartilhamento de caixa de correio 

–  P1, P2 e P3 compartilham caixa de correio A 
–  P1 envia; P2 e P3 recebem 
–  Quem recebe a mensagem? 

•  Soluções 
–  Permitir que um link seja associado a no máximo dois processos 
–  Permitir que somente um processo de cada vez execute uma operação 

de recepção 
–  Permitir que o sistema selecione arbitrariamente o receptor. Emissor é 

notificado sobre quem foi o receptor. 



Sincronismo 
•  A passagem de mensagens pode ser com bloqueio ou sem 

bloqueio 
•  Bloqueio é considerado síncrono 

–  Envio com bloqueio deixa o emissor bloqueado até que a mensagem é 
recebida 

–  Recepção com bloqueio deixa o receptor bloqueado até que a uma 
mensagem esteja disponível 

•  Não bloqueio é considerado assíncrono 
–  Envio sem bloqueio faz com que o emissor envie a mensagem e continue 
–  Recepção sem bloqueio faz com que o receptor receba uma mensagem 

válida ou nulo 



Armazenamento em Buffers 

•  Fila de mensagens conectadas ao link; 
implementados de três maneiras 
–  Capacidade zero 

•  0 mensagens 
•  emissor deve esperar pelo receptor 

–  Capacidade limitada 
•  tamanho finito de n mensagens 
•  emissor deve esperar se o link estiver cheio 

–  Capacidade ilimitada 
•  tamanho infinito 
•  emissor nunca espera 



Comunicação Cliente-Servidor 

•  Sockets 
•  Chamadas de procedimento remoto (RPC) 
•  Invocação de método remoto (Java, RMI)  
•  Pipes 



Sockets 
•  Um socket é definido como uma extremidade para 

comunicação 
•  Concatenação de endereço IP e porta 
•  O socket 161.25.19.8:1625 refere-se à porta 1625 no host 

161.25.19.8 
•  A comunicação consiste entre um par de soquetes 



Chamadas de Procedimento 
Remoto 
•  Chamada de procedimento remoto (RPC) passa 

chamadas de procedimento entre processos nos 
sistemas em rede. 

•  Stubs – proxy no cliente para o procedimento real no 
servidor. 

•  O stub no cliente localiza o servidor e organiza os 
parâmetros. 

•  O stub no servidor recebe essa mensagem, 
desempacota os parâmetros organizados e realiza o 
procedimento no servidor. 



Execution of RPC 



Invocação de Método Remoto 

•  Invocação de método remoto (RMI) é um mecanismo 
da Java semelhante às RPCs. 

•  RMI permite que um programa Java em uma máquina 
chame um método em um objeto remoto. 



Organização de Parâmetros 



Pipes 

•  Pipes comuns permitem a comunicação 
entre pai e filho 

•  Pipes nomeados permitem que processos 
não relacionados se comuniquem uns 
com os outros 

•  Exemplos:  
– UNIX, ls | more 
–   Win, dir | more; 



Pipes 

•  Pipes comuns permitem a comunicação 
entre pai e filho 

•  Pipes nomeados permitem que processos 
não relacionados se comuniquem uns 
com os outros 

•  Exemplos:  
– UNIX, ls | more 
–   Win, dir | more; 



Pipes, exemplo: Win32 

•  win32-pipe-parent 
•  win32-pipe-child 





•  12) Considere um sistema de computador que tem memória cache, 
memória principal (RAM) e disco. O sistema operacional usa memória 
virtual. São necessários 2ns para acessar uma palavra a partir da cache, 
10ns para acessar uma palavra a partir da RAM e 10ms para acessar uma 
palavra a partir do disco. Se a taxa de acerto da cache é de 95% e a da 
memória principal (após uma falta de cache) é de 99%, qual é o tempo 
médio de acesso a uma palavra? 

•  13) Imagine que um arquivo de 10MB esteja armazenado em um disco na 
mesma trilha (trilha #:50) em setores consecutivos. O braço do disco está 
situado sobre a trilha de número 100. Quanto tempo é necessário para 
recuperar esse arquivo a partir do disco? Suponha que a transferência do 
braço de um cilindro a outro leve cerca de 1ms e cerca de 5ms para que o 
setor onde o início do arquivo está armazenado faça a rotação sob a 
cabeça. Além disso, suponha que a leitura ocorra a uma taxa de 100MB/s. 



Respostas Exercícios 
•  12) Average access time = 

 0.95 × 2 nsec (word is cache) + 0.05 × 0.99 × 10 nsec (word is 
in RAM, but not in cache) + 0.05 × 0.01 × 10,000,000 nsec 
(word on disk only) = 5002.395 nsec = 5.002395 µsec 

•  13) Time to retrieve the file = 1 * 50 ms (Time to move the 
arm over track # 50) + 5 ms (Time for the first sector to rotate 
under the head) + 10/100 * 1000 ms (Read 10 MB) = 155 ms 


