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Conceito
Atua como intermediário entre 
o usuário de um computador e 

o hardware 

Alocador de Recurso: 
- Gerencia todos os recursos
- Decide entre as solicitações 

para uso eficaz e justo

Programa de Controle:
- Controla a execução dos 

programas para impedir erros e 
uso indevido do computador

Objetivos

Executar programas do usuário 
e facilitar a solução dos 
problemas do usuário

Conveniente: “Esconder ” 
detalhes internos do sistema

Eficiente: Gerenciamento 
“Justo” dos recursos do sistema

• Conceitos e Estruturas do Sistema Operacional

Usuário
1

Usuário
2

Usuário
3

Usuário
n

. . .

Compilador Editor de
texto

Browser Quake

Sistema operacional

Hardware



História dos Sistemas Operacionais

Primórdios: Sistema operacional 
inexistente; Usuário é o programador 

e o operador da máquina

Evolução foi motivada por: Melhor 
utilização de recursos; Avanços 

tecnológicos (novos tipos de 
hardware); Adição de novos serviços

Diferentes tipos de sistemas: Batch; 
monousuário e multiusuário; 
Multiprogramado; De tempo 

compartilhado; De tempo real; De 
rede; Distribuído ...

Serviços oferecidos pelo Sistema 
Operacional

Interface com o usuário (CLI | GUI); 
Execução do programa; Operações de 

E/S; Manipulação do sistema de 
arquivos; Comunicação; Detecção de 

erros; Alocação de recursos; 
Contabilidade; Proteção e segurança

Chamada do Sistema: Forma que 
programas solicitam serviços ao 

sistema operacional

Fornecem: uma interface de 
programação (API) para os serviços 

fornecidos pelo SO

Programas do sistema: oferecem um 
ambiente conveniente para 

desenvolvimento e execução do 
programa

Possibilitam: Manipulação de arquivo;  
Informação de status; Suporte à 

linguagem de programação ...

A visão do Sistema Operacional pela 
maioria dos usuários é definida por 
programas do sistema, e não pelas 

chamadas do sistema reais



Projeto e Implementação dos 
Sistemas Operacionais

Estrutura interna de 
diferentes sistemas 

operacionais pode variar 
bastante

Projeto afetado:
Pela escolha do hardware, 

tipo do sistema, objetivos do 
usuário e objetivos do sistema

Princípio importante para 
separar:

Política: O que será feito?

Mecanismo: Como fazer isso?

Estruturas do Sistema 
Operacional

Técnica em Camadas

dividido em uma série de 
camadas (níveis), cada uma 

montada sobre camadas 
inferiores

Estrutura do Sistema de 
Microkernel

Move ao máximo do kernel
para o espaço do “usuário”

Módulos

Implementação de módulos 
do kernel

Em geral, semelhante a 
camadas, mas com mais 

flexibilidade

Máquinas Virtuais

Os recursos do computador 
físico são compartilhados 

para criar as máquinas 
virtuais



Processo Um programa em execução

Process Control Block (PCB): 
Estrutura de dados que compõe o 
processo, contendo contexto de 

software, de hardware e o espaço 
de endereçamento

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

Tipos: Processos limitado pelo I/O; 
Processos limitado pelo CPU 

Estados do Processo

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

• Processos e Threads



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

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



Criação 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



Término de Processos

Processo executa 
última instrução e pede 
ao sistema operacional 

para excluí-lo (exit)

Pai pode terminar a 
execução dos processos 

dos filhos (abort)

Processos 
Concorrentes

Podem ser 
independentes (não 

afetam) ou 
cooperativos (afetam)

necessitam de um 
mecanismo de 
Comunicação

Interprocessos (IPC)

Memória 
compartilhada

Transmissão de 
mensagens

Troca de mensagem      Memória compartilhada



Processos de Único e 
Múltiplos Threads

Thread: uma unidade básica 
de utilização da CPU (fluxo de 
controle dentro do processo)

Benefícios: Compartilhamento 
de recursos; Utilização de 

arquiteturas multiprocessadas;
Economia; Capacidade de 

resposta

Threads

Usuário: Gerenciamento de 
thread feito pela biblioteca de 

threads em nível de usuário

Kernel: Threads admitidos 
diretamente pelo kernel

Mapeamento entre threads 
do usuário e threads do 

kernel

Muitos-para-um

Um-para-um

Muitos-para-muitos



Scheduling da CPU 

Seleciona dentre os 
processos na memória que 

estejam prontos para 
executar, e aloca a CPU a 

um deles

Decisões de escalonamento 
de CPU podem ocorrer 
quando um processo:

Passa do estado executando 
para esperando

Passa do estado executando 
para pronto

Passa de esperando para 
pronto

Termina

• Scheduling da CPU



Critérios de Escalonamento

Utilização de CPU: manter a CPU 
a mais ocupada possível

Throughput: Número de 
processos que completam sua 

execução por unidade de tempo

Tempo de turnaround: 
quantidade de tempo para 
executar um processo em 

particular

Tempo de espera: tempo em que 
um processo esteve esperando na 

fila de prontos

Tempo de resposta: tempo desde 
quando uma solicitação foi 

submetida até a primeira reposta 
ser produzida, não a saída (para 

ambiente de tempo 
compartilhado)



Critérios de 
Otimização

Utilização 
máxima de CPU

Throughput
máximo

Tempo de 
turnaround 
minimizado

Tempo de espera 
mínimo

Tempo de 
resposta mínimo



Tipos de 
Escalomanento

(Não-Preemptivo | 
Preemptivo)

First-Come, First-
Served (FCFS)

Shortest Job First (SJF)

tMédio de Espera (tTurnaround – tPico)= (9+1+0+2)/4 = 3Por Prioridade

Round Robin (RR) 
(quantum)

Escalonamento de Fila 
Multinível

Fila com 
retroalimentação em

vários níveis

Exemplo (q=20):



Sincronismo Condições de Corrida:

Situações onde dois ou 
mais processos estão 

acessando dados 
compartilhados.

Ocorre quando 
processos 

compartilham recursos 
em escrita

• Sincronização de Processos



Sincronismo

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) 



Exclusão mútua

Soluções de Hardware

Desabilitação das 
interrupções

Intrução Test-and-Set
Utilização de uma variável 
para testar a possibilidade 
de executar a região crítica

Soluções de Software

Variável de Travamento

Criação de uma variável 
especial compartilhada que 
armazena dois estados (0, 

livre; 1, ocupado)

Estrita Alternância

Processos consultam uma 
variável compartilhada 

(turn) que indica de quem a 
vez de entrar na seção 

crítica

Implementações de uso das 
regiões críticas sem a 

espera ocupada

Semáforos

Monitores



Implementações de uso das 
regiões críticas sem a 

espera ocupada

Semáforos

Semáforos (Counting 
Semaphores);

Associado a um recurso 
compartilhado.

Indica quando o recurso 
está alocado a algum 

processo.

Semáforos Binários 
(Mutual Exclusion

Semaphores);

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

Somente um processo pode 
estar ativo em um monitor 

em um determinado 
instante de tempo.



Deadlock / Impasses

Um conjunto de processos 
bloqueados, cada um mantendo 

um recurso e esperando para 
adquirir um recurso mantido por 

outro processo no conjunto

Condições

Exclusão mútua

Manter e esperar

Não preempção

Espera circular

Representação: Grafo de alocação 
de recursos

Um conjunto de vértices V e um 
conjunto de arestas E

Aresta de solicitação – aresta 
direcionada P1 → Rj

Aresta de atribuição – aresta 
direcionada Rj → Pi

Pi solicita instância de Rj (P1 → Rj)
Pi está mantendo uma instância de Rj (Rj → Pi)

Fatos básicos
Se o grafo não contém ciclos ⇒ sem deadlock.
Se o grafo contém um ciclo ⇒

se apenas uma instância por tipo de recurso,então deadlock
se várias instâncias por tipo de recurso, possibilidade de deadlock.

• Deadlocks



Métodos para 
tratamento de 

deadlocks

Garantir que o sistema 
nunca entrará em um 
estado de deadlock.

Permitir que o sistema 
entre em um estado 
de deadlock e depois 

se recupere.

Ignorar o problema e 
fingir que os deadlocks

nunca ocorrem no 
sistema.



Prevenção de deadlock

Exclusão mútua – não exigido para 
recursos compartilháveis; deve 

manter para recursos não 
compartilháveis.

Manter e esperar – deve garantir 
que sempre que um processo solicita 

um recurso, ele não mantém 
quaisquer outros recursos.

Sem preempção – Se um processo 
que está mantendo alguns recursos 
solicitar outro recurso que não pode 

ser alocado imediatamente a ele, 
então todos os recursos atualmente 

sendo mantidos são liberados.

Espera circular – impõe uma 
ordenação total de todos os tipos de 
recurso, e exige que cada processo 
solicite recursos em uma ordem de 

enumeração aumentada.



Evitando deadlock

Exige que o sistema tenha 
alguma informação adicional 

a priori

Quando um processo solicita 
um recurso disponível, o 
sistema deve decidir se a 
alocação imediata deixa o 

sistema em um estado seguro

Algoritmos para evitar 
deadlock

Única instância de um tipo de 
recurso. Use um gráfico de 

alocação de recursos.
(Aresta de pretensão)

Múltiplas instâncias de um 
tipo de recurso. Use o 

algoritmo do banqueiro.



Detecção de deadlock

Um algoritmo que examine 
o estado do sistema para 

determinar se ocorreu um 
deadlock

Única instância de cada tipo 
de recurso Manter grafo de espera

Várias instâncias de um tipo 
de recurso

Utilizar um Algoritmo de 
detecção de deadlocks que 

emprega diversas 
estruturas de dados 

dependentes do tempo

Um algoritmo de 
recuperação do deadlock

Término|preempção do 
processo

Aborte todos os processos 
em deadlock.

Aborte um processo de 
cada vez até que o ciclo de 
deadlock seja eliminado.

Alocação de recursos grafo de espera
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