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Aula 15: Sistemas de I/O 



Objetivos 
•  Explorar a estrutura do subsistema de E/S de um sistema 

operacional 
•  Discutir os princípios do hardware de E/S e sua 

complexidade 
•  Oferecer detalhes dos aspectos de desempenho do 

hardware e software de E/S 



Princípios básicos de hardware 

•  Variedade incrível de dispositivos de E/S 
•  Periférico é um dispositivo conectado a um computador de forma a 

possibilitar sua interação com o mundo externo 
•  Os periféricos são conectados ao computador através de um 

componente de hardware denominado de interface 
•  As interfaces são interconectadas aos barramentos internos de um 

computador 
•  Elemento chave na coordenação da transferências de dados 

•  Interfaces se utilizam de um processador dedicado a realização e 
controle das operações de entrada e saída 
•  Controladores 

•  Conjunto de componentes eletrônicos que podem operar uma porta, um 
barramento ou um dispositivo. 



Arquitetura de entrada e saída 

•  Dispositivo de entrada e saída possui um parte mecânica e outra 
eletrônica 
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Dispositivos de entrada e saída (1) 

•  Classificados como: 
•  Orientado a caractere 

•  Unidade de transferência é o caractere 
•  e.g.: teclado, interface serial 

•  Orientado a bloco 
•  Unidade de transferência de dados é um bloco de 

caracteres (fixo) 
•  e.g.: disco, fitas 

•  Esquema de classificação não é perfeito pois alguns dispositivos 
não se enquadram nestas situações 
•  e.g.: relógio, memória de vídeo mapeada em espaço de E/S 



Dispositivos de entrada e saída (2) 

•  Dispositivos de entrada e saída podem ser classificados de acordo 
com o tipo de entidade que interagem 
•  Com usuário 

•  e.g.: vídeo, teclado, mouse, impressora, etc. 
•  Com dispositivos eletrônicos 

•  e.g.: discos, fitas, atuadores, controladores, etc. 
•  Com dispositivos remotos 

•  e.g.: modem, interfaces de rede 



Dispositivos de entrada e saída (3) 

•  Apresentam características próprias 
•  Taxa de transferência de dados 
•  Complexidade de controle 
•  Unidade de transferência 

•  Caractere, bloco ou stream 
•  Representação de dados 

•  Esquemas de codificação 
•  Tratamento de erros 

•  Depende do tipo de dispositivo 



Como controladores e sistema operacional 
interagem? 

•  Controlador é programado via registradores de configuração 
•  Recebem ordens do processador 
•  Fornecem estados de operação 
•  Leitura e escrita de dados do periférico 

•  Registradores são "vistos"  como posições de memória 
•  E/S mapeada em espaço de E/S 
•  E/S mapeada em espaço de memória 



Mapeamento em espaço de memória e em 
espaço de entrada e saída  

•  Espaço de endereçamento: 
•  Conjunto de endereços de memória que o processador 

consegue endereçar 
•  Definido no projeto de processador 

•  Pode haver um único espaço de endereçamento 
•  Pode haver um espaço de endereçamento dedicado a 

entrada e saída 
•  Instruções específicas para acessar um ou outro espaço de 

endereçamento 
•  e.g.: mov, in, out 



Mapeamento em espaço de memória 

•  Um único espaço de endereçamento 
•  No projeto do computador se reserva uma parte de sua área de 

endereçamento para acesso a periféricos (controladoras) 
•  Instruções de acesso a memória do tipo mov end, dado podem 

tanto referenciar uma posição real de memória como um 
registrador associado a um periférico de entrada/saída 

•  Exemplo: 
•  Processadores da família Motorola 



Mapeamento em espaço de entrada e saída 

•  O processador possui duas áreas distintas de endereçamento 
•  Espaço de memória: acessado via instruções de acesso de 

memória (mov) 
•  Espaço de E/S: acessado via instruções de acesso específica (in, 

out) 
•  No projeto de um computador (sistema) usando tal processador é 

possível utilizar os dois tipos de mapeamento para acesso a periféricos 
de entrada e saída 

•  Exemplo: 
•  Processadores da família Intel 



Técnicas para realização de E/S 

•  E/S programada 
•  E/S orientada a interrupções  
•  Acesso direto à memória (DMA) 



E/S programada (1) 

•  Toda interação entre o processador e o controlador é de responsabilidade 
exclusiva do programador 

•  Ciclo de funcionamento: 
•  Envio de comando à controladora 
•  Espera pela realização do comando 

•  Módulo (controladora) de entrada/saída atualiza bits de estado da 
operação 

•  Processador espera o término da operação (busy waiting) 



Desvantagem E/S programada 

•  Desperdício do tempo do processador para verificar continuamente o 
estado de uma operação de entrada e saída 
•  Diferença de velocidade entre dispositivo de entrada e saída e 

processador 
•  Solução é inserir operações entre sucessivas consultas sobre o estado de 

uma operação de entrada e saída 
•  Polling 

•  Pedido de acesso que a UCP faz à interface de E/S para saber da disponibilidade do 
dispositivo 

•  Problema é determinar a frequência para a realização do polling 



E/S orientada a interrupção 

•  Método utilizado para evitar o desperdício de tempo do método de polling 
•  Processador é interrompido quando o módulo de E/S está pronto  
•  Enquanto a interrupção não ocorre o processador está liberado para 

executar outras tarefas 
•  Processador é responsável por iniciar uma operação de entrada e saída  
•  Interrupção solicita atenção do processador para executar uma rotina 

específica ao final da operação de entrada e saída 
•  Tratador de interrupção 



Ciclo de I/O dirigido por interrupções 



Desvantagem E/S orientada a interrupção 

•  Processador atua como um intermediário na transferência, pois cada 
palavra lida (escrita) passa pelo processador 



Acesso direto a memória 

•  DMA (Direct Memory Access) 
•  Transfere diretamente um bloco de dados entre a memória e o módulo de E/S 
•  O mecanismo de interrupção é utilizado para sinalizar final de tarefa 
•  Processador é envolvido com a tarefa de E/S apenas no começo e no final da 

transferência 



Passos em uma transferência DMA 



Evolução de arquiteturas de entrada e saída  

•  Processador diretamente controla o periférico 
•  Controlador ou módulo de E/S é adicionado 

•  Processador emprega E/S programada sem interrupções 
•  Processador não necessita tratar detalhes dos dispositivos de E/S 

•  Controlador ou módulo de E/S porém baseado em interrupções 
•  Transferência de dados em DMA 
•  Módulo de E/S possui um processador separado 
•  Processador de E/S 

•  computador dedicado ao processamento de E/S 
•  Transferência de dados é feita, por exemplo, via rede 



O problema da gerência de entrada e saída  

•  Entrada e saída é extremamente lenta se comparada com a velocidade de 
processamento e de acesso a memória principal 

•  Multiprogramação possibilita que processos executem enquanto outros 
esperam por operações de entrada e saída  

•  Procedimento de swapping é entrada e saída 
•  Eficiência no tratamento de entrada e saída é importante 



Objetivos da gerência de entrada e saída 

•  Eficiência 
•  Generacidade é importante 

•  Desejável que dispositivos sejam tratados da forma mais uniforme 
possível 

•  Esconder os detalhes do serviço de entrada e saída em camadas de mais 
baixo nível  

•  Fornecer ao alto nível abstrações genéricas como read, write, open e close 
•  Envolve aspectos de hardware e de software 



Princípios básicos de software de entrada e saída 

•  Subsistema de entrada e saída é software bastante complexo devido a 
diversidade de periféricos 

•  Objetivo é padronizar as rotinas de acesso aos periféricos de E/S de forma 
a reduzir o número de rotinas 
•  Permite inclusão de novos dispositivos sem alterar “visão” do usuário 

(interface de utilização) 
•  Para atingir esse objetivo o subsistema de E/S é organizado em camadas 



Estrutura em camadas do subsistema de E/S 
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Organização lógica do software de E/S (1) 

•  Segue uma filosofia modular (três módulos base) 
•  Dispositivo lógico de E/S 

•  Trata dispositivo como recurso lógico sem se preocupar com 
detalhes de controle 

•  Oferece uma interface de programação ao processo usuário 
•  Dispositivo físico de E/S 

•  aceita solicitações abstratas e converte para um tratamento 
específico 

•  Bufferização 
•  Escalonamento e controle 

•  Tratamento de interrupções e de status 
•  Organização não é única 

•  Depende do tipo do dispositivo e de sua aplicação 



Visão geral do software de E/S 

•  Tratador de interrupção 
•  aciona driver ao final da 

operação de transferência 
•  Driver de dispositivo 

•  Configuração controladora e 
status 

•  Recebimento de requisições 
•  E/S independente do dispositivo 

•  Nomeação e proteção 
•  Bufferização 

•  E/S a nível de usuário 
•  Chamadas de E/S 
•  Formatação de E/S 
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Device driver 

•  Conjunto de estruturas de dados e funções que controlam um ou mais 
dispositivos interagindo com o núcleo via uma interface bem definida 

•  Fornecido pelo fabricante do periférico 
•  Vantagens: 

•  Isolar código específico a um dispositivo em um módulo a parte 
•  Facilidade de adicionar novos drivers 
•  Fabricantes não necessitam “mexer” no núcleo 
•  Núcleo tem uma visão uniforme de todos os dispositivos através de 

uma mesma interface 



Funcionamento básico 

•  Núcleo aciona driver para: 
•  Configurar dispositivo 
•  Realizar acessos de leitura e escrita 
•  Controlar e obter informações de status 
•  Tratamento de interrupções 

•  Driver aciona núcleo para: 
•  Efetuar gerenciamento de buffers 
•  Escalonamento 



Subsistema de E/S 

•  Porção do núcleo que controla a parte independente e interage com o 
driver de dispositivo para manipular/tratar a parte dependente 

•  Responsável por: 
•  Distribuição uniforme dos nomes (nomeação, espaço de nomes) 
•  Proteção 
•  Fornecer uma interface aos processos usuários (aplicativos) 
•  Gerenciamento e desempenho do sistema de E/S 



Funcionalidades básicas do subsistema de E/S 

•  Escalonamento de E/S 
•  Determinar a melhor ordem para o atendimento de requisições de E/S 
•  Dividir de forma justa o acesso a periféricos 

•  Bufferização 
•  Área de armazenamento temporário de dados 

•  Cache 
•  Permitir o acesso rápido aos dados 

•  Spooling  
•  Controlar acesso a dispositivos que atendem apenas uma requisição 

por vez 
•  Reserva de dispositivos 

•  Controlar acesso exclusivo a dispositivos (alocação, desalocação, 
deadlock) 



E/S nível de usuário 

•  Disponibiliza a processos usuário (aplicação) operações de E/S 
através de bibliotecas ou chamadas de sistema 



Interface de programação 

•  Bloqueante 
•  Processo é suspenso até a conclusão da operação I/O 

•  Fácil programação e compreensão  
•  Não bloqueante 

•  Retorna imediatamente com os dados disponíveis no momento 
•  Baseado em buffer 

•  Assíncrona 
•  Processo continua sua execução enquanto a E/S é realizada 

•  Difícil programação 
•  Necessário determinar o término da operação (signal versus 

polling) 



Bloqueante  

•  O “controle” retorna a camada de aplicação somente após a conclusão da 
operação de entrada e saída 
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Não bloqueante  

O “controle” retorna a camada de aplicação com os dados disponíveis no momento 
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Assíncrona  

•  O “controle” retorna a camada de aplicação sem que a operação de 
entrada e saída tenha sido concluída 
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Dispositivos periféricos típicos 

•  Dispositivos de E/S são fundamentais para que um sistema seja utilizável 
•  Existe uma grande gama de dispositivos de E/S 

•  Impossível de analisar todos 
•  Princípio de funcionamento tem uma base comum 

•  Periférico mais importante é o disco por desempenhar um papel 
fundamental em diversos aspectos do sistema operacional 
•  Armazenamento de dados 
•  Suporte a implementação de memória virtual 
•  Aspectos relacionados com tolerância a falhas e segurança de dados 

(RAID) 



Desempenho do disco 

•  Para ler/escrever dados é necessário que o cabeçote de leitura e escrita 
esteja posicionada na trilha e no ínicio do setor desejados 

•  Três tempos envolvidos: 
•  Tempo de posicionamento (seek time) 

•  Tempo necessário para posicionar o cabeçote de leitura/escrita na 
trilha desejada 

•  Tempo de latência rotacional 
•  Tempo necessário para atingir o início do setor a ser lido/escrito 

•  Tempo de transferência 
•  Tempo para escrita/leitura efetiva dos dados 



Temporização de acesso ao disco 
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Escalonamento do disco (1) 

•  Tratar E/S em disco de forma eficiente se traduz em obter um tempo de 
acesso rápido e explorar ao máximo a largura de banda do disco 
•  Se traduz em minimizar o tempo de posicionamento (seek) 

•  Largura de banda do disco é definida como sendo o número total de bytes 
transferidos, divididos pelo tempo decorrido entre o primeiro acesso e a 
conclusão da transferência. 



Escalonamento do disco (2) 

•  Algoritmos para reduzir o tempo de seek 
•  Algoritmos de escalonamento do disco 

•  Forma de organizar o atendimento a requisições 
•  FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, etc 

•  Exemplo para análise 
•  Disco organizado em 200 trilhas (0-199) 
•  Posição inicial do cabeçote: trilha 53 
•  Atender a seguinte fila de requisições: 

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 



FCFS - First Come First Served (1) 

•  Acessa na ordem em que as requisições são solicitadas 
•  Para análise em questão obtem-se um deslocamento equivalente a 640 trilhas 



SSTF - Shortest Seek Time First (1) 

•  Seleciona a requisição com o menor tempo de seek em relação a posição 
atual do cabeçote de leitura/escrita 

•  Análogo ao escalonamento SJF (Shortest Job First) 
•  Pode provocar postergação de uma requisição 



SSTF - Shortest Seek Time First (2) 

•  Deslocamento equivalente a 236 trilhas 



SCAN (1) 

•  O movimento do cabeçote inicia em uma extremidade do disco e se 
movimenta em direção a outra extremidade 
•  Executa as requisições na ordem desta varredura 
•  Ao chegar no outro extremo, inverte o sentido e repete o procedimento 

•  Conhecido como algoritmo do elevador 



SCAN (2) 

•  Deslocamento equivalente a 208 trilhas 



C-SCAN (1) 

•  Variação do algoritmo de SCAN 
•  Procedimento é idêntico ao do algoritmo SCAN porém as requisições são 

atendidas apenas em um sentido da varredura 
•  Ao final da varredura o cabeçote é reposiconado no início do disco 

•  Fornece uma visão lógica onde o disco é tratado como uma fila circular 
•  Oferece um tempo médio de acesso mais uniforme que o algoritmo 

SCAN 



C-SCAN (2)  



C-LOOK 

•  Versão do C-SCAN 
•  O cabeçote de leitura/escrita não necessita atingir o extremo do disco para 

voltar ao início do disco 



Outras variações de SCAN 

•  N-step-SCAN 
•  Divide a fila de requisições em um certo número de filas de tamanho N 
•  Cada fila é atendida separadamente utilizando SCAN 
•  Novas requisições são inseridas em filas diferentes da que está sendo 

atendida no momento da chegada destas requisições 
•  FSCAN 

•  Baseada em duas filas 
•  Um fila recebe todas as novas requisições enquanto a outra é 

empregada para atender as requisições já feitas 



Qual algoritmo de escalonamento é melhor? 

•  SSTF é o método comumente empregado 
•  SCAN e C-SCAN apresentam um melhor desempenho em discos que 

possuem um grande número de acesso 
•  Fatores importantes 

•  Quantidade  e  tipo de requisições 
•  Organização de arquivos e diretórios no disco (sistema de arquivos) 

•  O algoritmo de escalonamento deve ser escrito como um módulo separado 
do sistema operacional para permitir sua substituição de forma fácil 



Requisições de E/S para operações de 
hardware 

•  Considere a leitura de um arquivo do 
disco para um processo: 
–  Determinar dispositivo mantendo arquivo 
–  Traduzir nome para representação de 

dispositivo 
–  Ler dados fisicamente do disco para o buffer 
–  Tornar dados disponíveis ao processo 

solicitante 
–  Retornar controle ao processo 



Ciclo de vida de uma requisição de E/S 



Desempenho 
•  E/S como fator principal no desempenho 

do sistema: 
– Demanda CPU para executar o driver 

de dispositivo, código de E/S do kernel 
– Trocas de contexto devido às 

interrupções 
– Cópia de dados 
– Tráfego de rede 



Melhorando o desempenho 

•  Reduzir o número de trocas de contexto 
•  Reduzir a cópia de dados 
•  Reduzir interrupções usando grandes 

transferências, controladores inteligentes, 
polling 

•  Usar DMA 
•  Balancear CPU, memória, barramento e 

desempenho de E/S para um throughput mais 
alto 


