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Aula 08: Sincronização de Processos 



Objetivos 

•  Introduzir o problema da seção crítica, cujas soluções 
podem ser usadas para garantir a consistência de 
dados compartilhados 

•  Apresentar soluções tanto de software quanto de 
hardware para o problema da seção crítica 



Introdução 
•  Programação concorrente 

–  Conjunto de processos (threads) seqüenciais que podem executar 
independentemente um do outro ou cooperativamente 

•  Processos Independentes. 
–  Não afetam nem são afetados por outros processos. 

•  Um processo é dito de cooperante quando é capaz de afetar, 
ou ser afetado, pela execução de outro processo 
–  Processos não necessariamente interagem para uma tarefa comum, 

eles podem disputar recursos comuns (e.g. periféricos, variáveis, etc) 

•  Acesso concorrente aos dados compartilhados pode resultar 
em inconsistência de dados 

•  Manutenção da consistência dos dados requer mecanismos 
para garantir a execução ordenada dos processos em 
cooperação 



Condição de corrida (race condition) 

•  Condições de Corrida: 
–  Situações onde dois ou mais processos estão acessando dados 

compartilhados. 
–  O resultado final pode variar de acordo com a ordem de execução. 

•  Ocorre quando processos compartilham recursos em 
escrita 

•  Exemplo: relação produtor-consumidor 
–  Comum em sistemas operacionais (e.g. servidor de impressão e 

diretório de spool) 



Exemplo: relação produtor-consumidor 

•  Relação produtor-consumidor é uma situação bastante comum em 
sistemas operacionais 

•  Servidor de impressão: 
•  Processos usuários produzem “impressões” 
•  Impressões são organizadas em uma fila a partir da qual um processo 

(consumidor) os lê e envia para a impressora 
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Exemplo: relação produtor-consumidor 

•  Suposições: 
•  Fila de impressão é um buffer circular 
•  Existência de um ponteiro (in) que aponta para uma posição onde a 

impressão é inserida para aguardar o momento de ser efetivamente 
impressa 

•  Existência de um ponteiro (out) que aponta para a impressão que está 
sendo realizada 
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Exemplo: relação produtor-consumidor (3) 

•  Sequência de operações: 
•  P1 vai imprimir; lê valor de in (5); perde processador 
•  P2 ganha processador; lê valor de in (5); insere arquivo; atualiza in (6) 
•  P1 ganha processador; insere arquivo (5); atualiza in (7) 

•  Estado incorreto: 
•  Impressão de P2 é perdida 
•  Na posição 6 não há uma solicitação válida de impressão 



Exemplo: relação produtor-consumidor 

Produtor 
 
while (true) { 
      
          /*  produce an item and put in nextProduced  */ 

       while (count == BUFFER_SIZE) 
   ; // do nothing 
         buffer [in] = nextProduced; 
         in = (in + 1) % BUFFER_SIZE; 
         count++; 

}    



Exemplo: relação produtor-consumidor 

Consumidor 
 
 while (true)  { 

         while (count == 0) 
          ; // do nothing 
          nextConsumed =  buffer[out]; 
          out = (out + 1) % BUFFER_SIZE; 
                 count--; 

 
  /*  consume the item in nextConsumed 
 } 



Condição de Corrida 



Condições de Corrida 

•  Exemplo 1: 

–  Resultado Final: Contador = 6 (ERRO!) 
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Condições de Corrida 

•  Exemplo 2: 

–  Valor armazenado pelo 
processo B é perdido. 
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Seção crítica e exclusão mútua 
•  Seção crítica: região de um programa onde é feito acesso em escrita a 

recursos compartilhados (arquivos, variáveis, etc) 
•  Exclusão mútua: garantir que em um instante de tempo apenas um 

processo esteja usando um recurso compartilhado (modificável)  
–  Necessidade de mecanismos para acessar a seção crítica 



Propriedades para exclusão mútua 



Soluções de Hardware 

•  Desabilitação das interrupções: 
–  Solução mais simples para a exclusão mútua; 
–  Falha de Proteção: 

•  O processo precisa voltar a habilitar as interrupções. 
•  Poder demais para um usuário 
•  Não funciona em máquinas multiprocessadas (SMP) pois apenas a CPU 

que realiza a instrução é afetada 

•  Instrução Test-and-Set. 
–  Utilização de uma variável para testar a possibilidade de executar a 

região crítica. 
–  O processo impedido de executar sua região crítica executa um loop de 

espera. 
•  Gasto de CPU. 
•  Inversão de prioridades 



Soluções de Software 

•  Variável de Travamento; 
–  Criação de uma variável especial compartilhada que armazena dois 

estados (0, livre; 1, ocupado). 
–  Gera condições de corrida. 

•  Estrita Alternância. 
–  Processos consultam uma variável compartilhada (turn) que indica de 

quem a vez de entrar na seção crítica. 
•  Em geral, as soluções por software resolvem a exclusão 

mútua, mas geram a espera ocupada 
(Busy Wait): 
–  Teste contínuo de uma variável até que ocorra uma mudança no seu 

valor; 
–  O processo impedido de executar sua região crítica executa um loop de 

espera. 
•  Gasto de CPU. 



Desvantagem: inversão de prioridade 



Desvantagem: espera ativa 



Soluções de Software 

•  Implementações de uso das regiões críticas sem a espera 
ocupada: 
–  Semáforos (Counting Semaphores);  

•  Variam dentro de um domínio irrestrito 

–  Semáforos Binários 
(Mutual Exclusion Semaphores); 

•  O valor pode ser 0 ou 1 

–  Monitores. 



Semáforos 

•  Ferramenta de sincronização criada por Dijkstra (1965); 
•  Características: 

–  Variável inteira; 
–  Não negativa. 

•  Manipulados por duas operações atômicas: 
–  DOWN ou Wait (P - Proberen - Testar) 
–  UP ou Signal (V - Verhogen - Incrementar) 

•  Implementados como chamada ao sistema. 



Primitiva P(s) e V(s) 

Linguagens como Java oference essa estrutura: java.util.concurrent.Semaphore




Semáforos 

•  Semáforos (Counting Semaphores); 
–  Sincronização entre processos. 
–  Full / Empty. 

•  Associado a um recurso compartilhado. 
–  Indica quando o recurso está alocado a algum processo. 

•  Semáforos Binários  
(Mutual Exclusion Semaphores); 
–  Controle da exclusão mútua. 

•  Down / Wait: Antes da região crítica. 
•  Up / Signal : Após a região crítica. 

–  Chamados MUTEX ou BINÁRIOS, por só assumirem 
valores 0 e 1. 



Monitores 

•  Mecanismo de sincronização de alto nível proposto por Hoare 
(1974) e Brinch Hansen (1975); 

•  Conjunto de procedimentos, variáveis e estruturas de dados 
agrupados em um módulo especial; 

•  Característica mais importante é a implementação automática 
da exclusão mútua: 
–  Somente um processo pode estar ativo em um monitor em um 

determinado instante de tempo. 



Monitores 

•  A implementação da exclusão múltipla é de responsabilidade 
do compilador; 

•  Utilização de variáveis de condição com uma fila de processos 
associados a elas; 

•  Um processo em uma fila (bloqueado) só poderá prosseguir 
quando outro processo executar um SIGNAL sobre a 
respectiva variável de condição. 



Monitores 

•  A comunicação do processo com o monitor é feita 
unicamente através de chamadas a seus 
procedimentos e dos parâmetros passados para eles; 

•  Podem ser chamadas duas operações: 
–  Wait (variable) 
–  Signal (variable) 



Problema: Jantar dos Filósofos 

Considere cinco filósofos que passam a 
vida a comer e a pensar. Eles 
compartilham uma mesa circular, com 
um prato de arroz ao centro. Na mesa 
existem cinco hashi, colocados um de 
cada lado do filósofo.  
Quando um filósofo fica com fome ele 
pega os dois hashis mais próximos, um 
de cada vez, e come até ficar saciado. 
Quando acaba de comer, ele repousa 
os hashis e volta a pensar.



down(S): // wait   P 
  SE S > 0 ENTÃO S := S – 1 
  SENÃO bloqueia processo 

  
 
up(S):   // signal   V 
  SE algum processo dorme na fila de S 
  ENTÃO acorda processo 
  SENÃO S := S + 1 

Jantar dos Filósofos 

#define N 5 
#define LEFT (i+N-1)%N 
#define RIGHT (i+1)%N 
 
#define THINKING 0 
#define HUNGRY 1 
#define EATING 2 
int state[N]; 
 
typedef int semaphore; 
 
semaphore mutex = 1; 
semaphore philo[N]=  
  {0,0,...,0}; 
 
    

Dados Compartilhados void philosopher(int i) 
    { while (TRUE) { 
        think(); 
        take_forks(i); 
        eat(); 
        put_forks(i); }} 

void take_forks(int i) 
 { down(&mutex); 
   state[i] = HUNGRY; 
   test(i); 
   up(&mutex); 
   down(&philo[i]); }  

void put_forks(int i) 
 { down(&mutex);  
   state[i] = THINKING;  
   test(LEFT); 
   test(RIGHT); 
   up(&mutex); } 

void test(int i) 
{ if (state[i] == HUNGRY && 
      state[LEFT] != EATING &&  
      state[RIGHT] != EATING) { 
           state[i] = EATING;  
           up(&philo[i]); 
  } 
} 


