
Notas da Aula 7 - Fundamentos de Sistemas Operacionais
 

1. Organização de um Processo em Memória
 
Quando um processo é criado, o SO aloca uma porção da memória física da máquina para 
a criação do espaço de endereçamento do processo. Este espaço de endereçamento é 
composto por uma série de informações, como o código do programa (sequência de instruções 
a serem executadas) e os dados (valores de variáveis globais). De forma geral, o espaço de 
endereçamento de um processo é composto pelas seguintes áreas:

1. Texto: código executável.
2. Dados: dados inicializados.
3. BSS: dados não inicializados.
4. Heap: área para alocações dinâmicas.
5. Pilha: variáveis e outras informações utilizadas por funções.

 
A área de texto contém a sequência de instruções do programa. O registrador PC sempre 
deve apontar para alguma posição desta área de memória. Esta região, em geral, não permite 
escrita por parte do processo. Ou seja, a princípio, um processo não pode escrever dados na 
região de texto do seu espaço de endereçamento. No Capítulo 6, será discutido como o SO é 
capaz de restringir isso.
 
A área de dados contém as variáveis que tiveram seus valores iniciais especificados em tempo 
de compilação (ou seja, no código fonte do programa). Quando um programador declara uma 
variável X e atribui a ela um valor inicial fixo (digamos, 10), uma região de memória na área de 
dados é alocada é inicializada com o valor 10. O processo em geral é livre para ler e escrever 
dados nesta região de memória.
 
A área de BSS (do inglês Block Started by Symbol) contém variáveis globais que não foram 
inicializadas no código fonte do programa. Se o programador declara uma variável global, 
porém não atribui explicitamente um valor inicial, o SO armazena esta variável nesta área de 
memória. É comum que as variáveis nesta área sejam inicializadas com 0, mas isso pode nem 
sempre ocorrer. Esta área de memória pode ser lida e escrita.
 
O heap é uma área de memória na qual o processo pode guardar variáveis alocadas 
dinamicamente. É comum que certos programas deixem para alocar grandes estruturas, 
como vetores, dinamicamente, pois nem sempre é possível saber seu tamanho em tempo de 
compilação. Durante a execução, após descobrir o tamanho necessário à estrutura, o processo 
aloca uma região do heap para armazenar este dado. Na linguagem C, por exemplo, as 
chamadas malloc() e free() manipulam (alocam e desalocam) áreas de memória do heap. Esta 
área de memória pode ser lida e escrita.
 
A pilha é uma área de memória que guarda as informações necessárias à execução de 
funções. Quando uma função é chamada, o processo aloca uma região de memória na pilha 
para armazenar informações como as variáveis locais da função e o endereço de retorno 



(endereço da instrução para qual a execução tem que voltar, quando a função atual termina). 
Como é possível ter várias chamadas de funções aninhadas (ou seja, uma função que chama 
outra função, que chama outra função, e assim por diante), as regiões de memória alocadas 
para cada chamada de função são “empilhadas”, uma sobre a outra. Esta área de memória 
pode ser lida e escrita.
 
Note que, da mesma forma que o SO não permite que a área de texto seja escrita, ele não 
permite que as demais áreas sejam “executadas”. Isso quer dizer que se um processo tenta 
alterar o valor do registrador PC para que ele aponte para uma das outras áreas de memória 
que não a de texto, o SO não permitirá esta execução e abortará o processo. Esta política é 
adotada por uma questão de segurança. Se o SO permite que posições de memória das áreas 
de dados sejam executadas como instruções, é possível que um usuário malicioso inserisse 
algum código para que a aplicação executasse. Este tipo de ataque é comum, especialmente a 
servidores, que têm que receber dados de clientes remotos. 
 
Geralmente, mesmo quando o sistema operacional utiliza esta política de segurança, é 
possível para um processo requisitar ao SO permissão de escrita na sua área de texto. 
Embora isso seja raro, existe uma técnica de programação chamada de self-modifying code, 
na qual o processo altera dinamicamente seu próprio código, em geral buscando melhorar o 
desempenho.
 

2. Contexto de um Processo
 
Em um sistema com multiprogramação, é possível a existância de vários processos carregados 
em memória. Neste caso, o SO pode alternar a execução dos vários processos, da maneira 
mais conveniente. Um dos objetivos em se fazer isso é tentar melhorar o desempenho da 
máquina, seja por sobreposição de operações de E/S com processamento (como nos sistemas 
batch multiprogramados), seja para reduzir o tempo médio de resposta (como nos sistemas de 
timesharing).
 
Para que a multiprogramação seja possível, o SO precisa ter a capacidade de retirar um 
processo atualmente no processador e colocar outro processo em seu lugar. Mais que isso, 
quando o processo originalmente no processador é colocado em execução novamente, 
queremos que ele continue do exato ponto onde havia parado. Logo, o SO precisa ter a 
capacidade de Salvar o Contexto de um processo, bem como de Restaurar o Contexto 
posteriormente.
 
A pergunta, portanto, é: quais informações determinam o estado de um processo? Tais 
informações precisam ser mantidas intactas entre dois momentos de uso do processador 
por um processo. O estado de um processo é composto pela memória que este processo 
utiliza (variáveis internas do programa) e pelos valores dos registradores do processador, que 
guardam, entre outras informações, valores parciais de operações realizadas pelo processo.
 
Quando o Sistema Operacional decide retirar um processo do processador e colocar outro em 



seu lugar, ele realiza uma operação chamada de Troca de Contexto. Em outras palavras, o 
SO salva todas as informações relevantes ao estado do processo atualmente em execução e 
recarrega as informações do estado no processo que começará a utilizar o processador a partir 
de agora. As informações relativas ao estado do processo sendo retirado do processador são 
salvas em uma área de memória de acesso exclusivo do SO.
 
No entanto, o SO não precisa salvar todo o estado do processo sendo retirado do processador. 
Como cada processo tem seu próprio espaço de endereçamento, que só pode ser acessado 
pelo próprio processo, o SO não precisa criar uma cópia de toda a memória. Como esta área 
não pode ser alterada por outros processos, ela garantidamente estará com as mesmas 
informações quando o processo sendo retirado voltar ao processador.
 
Desta forma, as informações que precisam ser guardadas pelo SO são aquelas que, de fato, 
podem ser alteradas pela execução de outros processos. Isso se restringe basicamente aos 
valores dos registradores do processador. Por exemplo, o registrador PC precisa ser salvo para 
que, quando o processo retornar ao processador, sua execução continue a partir da próxima 
instrução. O conjunto dos valores atuais dos registradores do processador, portanto, forma o 
Contexto do Processo.
 

3. Representação de um Processo no Kernel
 
Quando o SO salva o contexto de um processo, ele precisa de uma área de memória que 
armazene esta informação. Uma possibilidade seria armazenar este contexto no próprio 
espaço de endereçamento do processo, já que outros processos não têm permissão de 
acesso a esta região. No entanto, o controle do espaço disponível nesta área de memória é de 
responsabilidade do próprio processo. Isso faz com que seja perigoso guardar tais informações 
no espaço de endereçamento, já que o SO pode acabar sobrescrevendo dados do processo.
 
Para evitar este tipo de problema o SO geralmente armazena o contexto do processo em 
uma área de memória na qual apenas ele tem acesso. Nesta área de memória, o SO insere 
uma estrutura de dados com um formato padrão chamada de Bloco Descritor do Processo. 
A estrutura do bloco descritor armazena o contexto do processo (quando este é retirando do 
processador), mas também outras informações relevantes para o gerenciamento do processo 
por parte do Sistema Operacional. Estas informações podem incluir:

1. Prioridade do processo no sistema: um valor numérico representando o quão prioritária 
é a execução do processo. Isto influencia na ordem e na quantidade de tempo que cada 
processo recebe do processador.

2. Localização do espaço de endereçamento: no caso de um espaço de endereçamento 
contíguo, isso se resume aos endereços inicial e final. Nos Capítulos 6 e 7 serão 
discutidas outras informações relevantes.

3. Informações sobre os recursos alocados atualmente para o processo (e.g., lista de 
arquivos abertos).

4. Estado do processo: apto, bloqueado, suspenso, executando...
5. Contexto do processo: valores dos registradores quando o processo foi tirado do 



processador.
6. Informações de contabilidade: tempo de execução, memória ocupada.
7. Informações de parentesco: pid do processo pai, pids dos processos filhos.

 
Como o SO guarda um bloco descritor por processo atualmente no sistema, estes blocos 
precisam ser organizados em alguma estrutura. Alguns SOs utiliza uma estrutura de lista 
encadeada, dinamicamente alocando descritores a medida que novos processos são 
criados. A maioria dos sistemas, no entanto, alocam estaticamente uma tabela (vetor) de 
descritores. Neste caso, existe um número máximo de processos que podem estar criados 
simultaneamente no sistema. De toda forma, o número máximo de processos simultâneos 
no sistema é limitado pelas capacidades de memória da máquina. A grande vantagem de 
se alocar um vetor estático é a simplicidade e eficiência deste método. Em geral, alocações 
dinâmicas são mais complexas e gastam mais tempo.
 
O SO pode utilizar ponteiros para os descritores (ou índices para o vetor de descritores) para 
organizar os processos em filas. Existem diversas filas no sistema que são mantidas pelo 
SO. Por exemplo, o SO mantém uma fila de processos aptos, para efeito de escalonamento. 
Existem ainda filas associadas a requisições de E/S e de recursos do sistema.
 
Durante a criação de um processo, o SO aloca um novo bloco descritor e preenche as 
informações contidas nele. Várias destas informações serão inicialmente 0 ou vazias, como por 
exemplo as listas de recursos alocados para o processo. Outras informações serão conhecidas 
logo na criação, como os limites do espaço de endereçamento do processo. Quando o 
preenchimento do bloco descritor do processo está pronto, o processo é colocado na fila de 
processos aptos.
 
Quando um processo é encerrado, antes de remover o descritor de processo da lista ou tabela 
do SO, o sistema realiza uma série de rotinas de “limpeza”. Por exemplo, o SO varre todas 
as listas de recursos alocados para o processo, liberando estes recursos para uso por outros 
processos. Neste ponto, o SO pode remover o descritor da sua lista, seja desalocando a 
memória associada a ele, seja, marcando o descritor como inativo. A partir deste momento, o 
processo está morto.
 

4. Threads
 
O conceito de thread já foi explicado brevemente na Aula 4. Durante todo o Capítulo 3, os 
termos thread e processo foram utilizados como equivalentes. De fato, para os propósitos 
da programação concorrente, a grande diferenciação necessária entre threads e processos 
é a característica da memória compartilhada (threads de um mesmo processo têm memória 
compartilhada, enquanto processos distintos não).
 
Entretanto, threads e processos são entidades diferentes. Enquanto um processo é composto 
por código e um estado (que contém um espaço de endereçamento, prioridade, lista de 
recursos alocados, etc), as threads são simplesmente linhas de execução dentro de um 



processo. As threads apenas estabelecem uma sequencia de instruções a serem executadas 
dentro do código do processo. Como as threads existem dentro de um processo, elas 
compartilham todos os recursos e propriedades deste processo. Isso inclui memória, arquivos e 
sockets abertos, etc. 
 
Threads são chamadas às vezes de Processos Leves. Isso ocorre porque as operações de 
gerência do SO sobre threads são geralmente mais fáceis que as suas correspondentes 
aplicadas a processos diferentes. Por exemplo, a criação de um processo passa pela alocação 
de uma grande porção de memória para que um novo espaço de endereçamento seja criado. 
O SO ainda precisa fazer toda a inicialização das estruturas do bloco descritor do processo. 
O chaveamento entre duas threads de um mesmo processo também é consideravelmente 
mais rápido que o chaveamento entre processos distintos. Como duas threads no mesmo 
processo compartilham o espaço de endereçamento, a parte do contexto relacionada ao 
gerenciamento de memória não precisa ser salva/restaurada. Como será visto no Capítulo 6, 
há uma quantidade considerável de informações envolvidas neste gerenciamento.
 
Existem duas maneiras de implementar o conceito de threads: as threads do nível do usuário e 
as threads do nível do Sistema Operacional.
 
Alguns SOs não implementam o conceito de threads, apenas de processos. Neste caso, é 
possível implementar as threads no nível do usuário, através de bibliotecas específicas para 
certas linguagens. Estas bibliotecas são responsáveis por gerenciar a divisão do processador 
entre as várias threads de um processo (através de temporizadores), bem como fazer o 
chaveamento entre duas threads. O contexto de uma thread (valores dos registradores) é 
guardado no próprio espaço de endereçamento do processo, através de instruções executadas 
pela biblioteca. O SO, neste caso, apenas gerencia o uso do processador por cada um dos 
processos.
 
Em outros SOs, o conceito de threads é implementado nativamente. Ou seja, o SO armazena 
informações sobre cada thread de cada processo. As filas manipuladas pelo escalonador, 
como a fila de processos aptos, contém referências às threads e não aos processos. O 
chaveamento entre threads ainda é mais rápido que entre processos, mas é feito pelo SO e o 
contexto em geral é armazenado em regiões de memória acessíveis apenas pelo SO. 
 
A implementação de threads no nível do usuário recebe o nome de Modelo N:1, no sentido 
de que existem várias threads para um único elemento gerenciado pelo SO. A vantagem 
desde modelo é que a troca de contexto entre duas threads do mesmo processo é realizada 
sem a interferência do SO. Portanto, é geralmente mais rápida. As operações de criação e 
destruição de uma thread também são mais rápidas, pelo mesmo motivo. Por outro lado, este 
modelo apresenta duas grandes deficiências. A primeira é a falta de paralelismo real: em uma 
máquina multiprocessada, é impossível ter duas threads do mesmo processo executando 
simultaneamente, pois ambas compartilham o único processador atribuído pelo SO para o 
processo a qual pertencem. A segunda é o fato de uma operação de E/S requisitada por uma 
thread bloquear a execução de todas as demais pertencentes ao mesmo processo.



 
A implementação de threads no nível do sistema recebe o nome de Modelo 1:1. Neste caso, 
o SO está ciente da existência das threads e realiza o gerenciamento de cada uma. Os 
problemas do modelo N:1 são resolvidos já que agora o SO pode bloquear threads individuais 
e atribuir processadores diferentes para threads do mesmo processo. Por outro lado, como 
operações sobre as threads exigem intervenção do SO, neste modelo, os tempos envolvidos 
são um pouco maiores.
 
Existe ainda o modelo M:N, que combina os modelos 1:1 e N:1. Neste caso, uma biblioteca 
de threads do nível do usuário requisita ao SO a criação de N threads do nível do sistema. 
Cada uma das N threads do nível do sistema irá executar M threads no nível do usuário (estas, 
gerenciadas pela biblioteca). Se os valores de M e N forem escolhidos corretamente, de acordo 
com as características do programa, este modelo pode juntar os benefícios dos dois tipos de 
threads. Entretanto, isto nem sempre é trivial.


