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requisitos necessários para obtenção do grau de Mestre em 

Ciências (M.Sc.). 

UM AMBIENTE PARA PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE EM TURBO PASCAL 

Carlos Fernando R. de Avila Goulart 

Outubro, 199 1 

Orientador: Valmir Carneiro Barbosa 

Programa : Engenharia de Sistemas de Computação 

O presente trabalho visa fornecer a comunidade 

acadêmica, em forma de software, um ambiente propício para 

a prática de Programação Concorrente. O ambiente é cons- 

tituído de quatro módulos: Kernel (o núcleo de gerência de 

processos), ShareMem (o módulo de memória compartilhada), 

MsgPass (o módulo de troca de mensagens) e Debugger (o 

depurador para programas concorrentes). O equipamento alvo 

escolhido foram os microcomputadores IBM-PC compatíveis, 

pela sua enorme difusão e relativo baixo custo. A linguagem 

de programação é o Turbo Pascal, pela sua grande popu- 

laridade, clareza própria do Pascal, velocidade de compi- 

lação e execução e suas facilidades de depuração. O prin- 

cípio determinante destas escolhas foi a de popularizar a 

prática da Programação Concorrente, descartando portanto e- 

quipamentos e linguagens especializados, de uso difícil ou 

de acesso restrito. 

A proposta da Tese é fornecer ao usuário a 

implementação dos principais mecanismos e estruturas para 

Programação Concorrente encontrados na literatura. Desta 

forma, em um só ambiente podemos encontrar características 

diversas e por vezes antagônicas. A finalidade desta 

abordagem é abrir um leque razoável de opções, de maneira 

que mais aplicações possam ser programadas, não 

restringindo demasiadamente o usuário a modelos fechados. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partia1 

fulfillment of the requirements for the degree of Master of 

Science (M. Sc. ) . 

AN ENVIRONMENT FOR CONCURRENT PROGRAMMING IN TURBO PASCAL 

Carlos Fernando R. de Avila Goulart 

October, 1991 

Thesis Supervisor: Valmir Carneiro Barbosa 

Department : Computing Systems Engineering 

The present work intends to bring to the academic 

community, in a software package, a propitious environment 

for practicing Concurrent Programming. The environment is 

made up of four modules: Kernel (the process manager 

nucleus), ShareMem (the shared memory module), MsgPass (the 

message passing module), and Debugger (the debugger for 

concurrent programs). The target machines chosen are IBM-PC 

compatible microcomputers, for their widespread use and 

relative low cost. The programming language is Turbo 

Pascal, for its enormous popularity, Pascal's clarity, 

compilation and execution speed and its debugging 

facilities. The fundamental motivation for this choice was 

to make popular the practice of Concurrent Programming, 

therefore discarding machines and languages too 

specialized, difficult to use or of restricted access. 

The thesisl proposal is to give the user an 

implementation of the main mechanisms and structures 

for Concurrent Programming found in the literature. So in a 

single environment we can find characteristics diverse from 

one another and sometimes opposite as well. The purpose of 

this approach is to open up a good number of options, 

allowing more applications to be programmed, not 

restricting the user to closed models. 
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CAPITULO I: INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa fornecer a comunidade 

acadêmica, em forma de software, um ambiente propício para 

a prática de Programação Concorrente. Uma das motivações do 

projeto é o fato de que, ainda hoje, mesmo após três 

décadas do advento deste paradigma de programação, há uma 

carência muito grande de ferramentas para a construção de 

programas concorrentes. É notória a quantidade de trabalhos 

publicados sobre o aspecto teórico do assunto, mas a falta 

de software adequado ou, por outro lado, a confecção de 

software especifico para máquinas de aquisição restrita 

impedem uma maior difusão do modelo. Aliam-se a estes 

fatores a idéia mal-concebida da Programação Concorrente 

ser útil apenas na construção de sistemas operacionais e do 

assunto ser tratado com descaso nos cursos de graduação em 

computação no país. 

Com o crescente interesse do mundo tecnológico 

pelos supercomputadores, a Programação Concorrente, na sua 

forma de paralelismo dito real, por envolver mais de um 

processador em computações simultâneas, tem ganho mais 

espaço em pesquisas e produtos. Além disso, com a queda do 

custo do hardware e o não acompanhamento da evolução por 

parte da área de software, faz-se necessário começar cada 

vez mais a administrar melhor os recursos disponíveis em um 

equipamento, principalmente o tempo do processador. 

Mesmo em máquinas uniprocessadas, onde não temos 

paralelismo real, os conceitos da Programação Concorrente 

podem ser vastamente aplicados. O exemplo mais óbvio é a 

confecção de um sistema operacional, mas existem outros 

como a programação de sistemas de tempo real, engenharia de 

software, a melhoria da eficiência de um algoritmo (BEN- 

ARI, 1982) e a abordagem bem mais simples que a versão 

seqüencial de um mesmo problema, como em (HORTON, 1986). 



Para escrever programas concorrentes é 

necessário, naturalmente, uma linguagem com recursos que 

permitam que mais de um trecho de programa (melhor dizendo, 

processo) coexista e execute simultaneamente. A noção de 

simultaneidade aqui é flexível, não importando se os 

processos existentes rodam em processadores diferentes 

(paralelismo real) ou partilham o tempo de um mesmo 

processador (pseudo-paralelismo). A maioria esmagadora das 

linguagens hoje existentes é dita sequencial e não dispõe 

destes recursos. As linguagens ou ambientes que permitem 

concorrência são basicamente de três tipos: 

1) ~inguagens projetadas realmente visando o suporte 

de concorrência; 

2) Linguagens redefinidas por alteração sintática de 

uma linguagem sequencial, seja mudando o compilador 

ou fazendo-a passar por um pré-processador; 

3) ~inguagens estendidas através de bibliotecas de 

rotinas para este fim. 

No primeiro caso encontram-se linguagens como 

Edison (BRINCH HANSEN, 1981; DUBNICKI, 1988), Joyce (BRINCH 

HANSEN, 1987a, 1987b), CSP (HOARE, 1978; HULL, 1986; 

CERRADA, 1988; WRENCH, 1988), ADA (U.S. Dept. of Defense, 

1981; LEDGARD, l983), Occam (INMOS, l984), Modula (WIRTH, 

1977), SR (ANDREWS, 1982a) e BSP (GEHANI, 1984), entre 

outras. Todas estas linguagens foram projetadas com suporte 

para concorrência fazendo parte de sua sintaxe, realizada 

de diversas formas. Como compêndio de diversas linguagens e 

seus mecanismos, recomenda-se ANDREWS (1983). 

As maiores vantagens das linguagens desse 

primeiro tipo são a elegância das construções, a 

possibilidade de uma checagem semântica a tempo de 

compilação e uma melhor otimização do código gerado. Suas 

maiores desvantagens são justamente a falta de 



flexibilidade de se incluir novas construções e a pouca 

difusão obtida, por serem demasiado específicas e não 

permitirem aplicações gerais. 

No segundo caso estão linguagens como Concurrent 

Pascal (BRINCH HANSEN, 1975), Pascal-Plus (WELSH, 1979), 

Path Pascal (KOLSTAD, 1980) , Concurrent Pascal-S (BEN-AR1 , 
1982), Concurrent C (TSUJINO, 1984; GEHANI, 1986, 1989) e 

Concurrent C++ (GEHANI, 1988) . Estas linguagens foram 
adaptadas a partir das versões originais do Pascal (WIRTH, 

1977) e C (KERNIGHAN, 1978) para incorporarem recursos de 

concorrência na sua sintaxe estendida. A maior vantagem 

dessa abordagem é justamente aproveitar a enorme 

popularidade das linguagens de onde elas foram adaptadas, 

tornando desnecessário o aprendizado de uma sintaxe 

completamente nova e principalmente aproveitar todo o 

material já existente escrito nas linguagens-base. De 

qualquer forma, ainda sofre da limitação de suas 

construções não poderem ser mais estendidas e da 

necessidade de um novo compilador, a não ser que ela gere 

um código intermediário (seria um pré-processador) para um 

compilador da linguagem-base, o que introduz mais um passo 

na compilação e com isso perda de tempo. Neste último caso 

temos como exemplo Parallel Pascal (BEAUMONT, 1978). 

O terceiro tipo de abordagem na verdade não cria 

mais uma linguagem concorrente ou estende uma sintaxe, mas 

sim adiciona-se as rotinas oferecidas pela mesma, através 

de uma biblioteca de rotinas. Além de ser a metodologia 

mais fácil e rápida, é considerada por vários autores a 

mais moderna. Podemos citar KRIZ (1980) , BERRY (1986) , 
HORTON (1986), BERGMANN (1986), KRISHNAMOORTHY (1987), 

LINDLEY (1987) , CORMACK (1988) , VASCONCELOS (1988, 1989) , 
DUGLOSZ (1988, 1989) e GREEN (1989). Todos esses trabalhos 

acrescentaram núcleos de suporte a concorrência em 

linguagens populares como Pascal, C e C++, a semelhança do 

segundo tipo já descrito. Com isso conseguem uma maior 

difusão, o aproveitamento total dos compiladores já exis- 



tentes e também uma enorme flexibilidade, uma vez que os 

procedimentos das bibliotecas podem ser alterados e novas 

estruturas incluídas e/ou excluídas sem nenhuma alteração 

no compilador. Desta forma a llnovall linguagem não fica 

atrelada a nenhum modelo específico. 

Sua maior desvantagem é, em muitos casos (mas nem 

todos), a deselegância de alguns comandos, que por não 

fazerem parte da linguagem têm que ser adaptados, causando 

prejuízo para a compreensão do programa ou não podendo ser 

checados semanticamente pelo compilador em tempo de 

compilação. 

Outra diferenciação entre as diversas linguagens 

existentes para Programação Concorrente é quanto ao modelo 

de comunicação adotado. São dois os principais modelos: 

1) Modelo de Memória Compartilhada; 

2) Modelo de Troca de Mensagens. 

O primeiro modelo permite que os processos de um 

programa concorrente troquem informações utilizando variá- 

veis comuns, ou seja, fazendo acesso as mesmas posições de 

memória. Este modelo é especialmente utilizado em sistemas 

em que todos os processadores (se mais de um) podem acessar 

toda a memória, dita, neste caso, memória centralizada 

(ANDREWS, 1983). 

Já o segundo modelo só permite aos processos 

trocarem informações através de estruturas especiais, deno- 

minadas em geral canais, portas ou llmailboxesll. Não é o 

próprio processo que acessa a região de memória onde ele 

quer armazenar um dado, mas sim a estrutura em questão. Es- 

te modelo é geralmente mais utilizado em sistemas em que os 

processadores não têm acesso a toda a memória, como no caso 

de sistemas distribuídos (BAL, 1989). Mesmo assim, seu uso 

tem crescido bastante até mesmo em sistemas que possuem 

memória centralizada, pois muitos autores acreditam ser o 



melhor em todos os casos. 

A proposta desta Tese é fornecer um ambiente, 

desenvolvido na forma de bibliotecas de rotinas, para ser 

utilizado junto com o software Turbo Pascal, por si só uma 

extensão do Pascal padrão de Wirth (BORLAND 1989a, 1989b). 

A escolha da abordagem, ou seja, extensão da linguagem 

através de bibliotecas, segue a tendência moderna e se 

respalda nas vantagens expostas anteriormente. A escolha da 

linguagem, que basicamente se dividiu entre C e Pascal, 

recaiu sobre a última pela sua maior clareza, maior 

utilização nos cursos de graduação e pela versão do 

software utilizado ter recursos bastante desejáveis, como 

módulo de rotinas pré-compiladas, checagem estrita de tipos 

de dados, programação orientada a objeto, inserção direta 

de código de máquina, etc. O uso de linguagem Assembly foi 

descartado de imediato, por consumir mais tempo de 

codificação e depuração, além do Turbo Pascal poder suprir 

todas as necessidades desejadas. A argumentação para o uso 

de linguagens de alto nível na construção de um núcleo para 

Programação Concorrente pode ser encontrada também em HOPPE 

(1980). 

Outra escolha deste trabalho foi o equipamento 

alvo, no caso microcomputadores Pc-compatíveis rodando o 

sistema operacional D O S .  Isto se deve ao grande parque já 

instalado destas máquinas tanto no Brasil como no resto do 

mundo, o que permite ao ambiente rodar e ser útil em 

diversos lugares. A contrapartida a esta escolha seria 

utilizar estações de trabalho rodando o sistema operacional 

Unix ou até mesmo máquinas paralelas, mas sua utilização 

seria muito mais limitada. Tanto uma quanto a outra são de 

custo proibitivs e portanto de aquisição restrita, enquanto 

micros PC-compatíveis rodando Unix também são em bem menor 

número do que os que rodam DOS. 

O ambiente foi desenvolvido para rodar em um 

micro PC com a configuração mais usual do pais: XT 



(microprocessadores Intel 8086 ou 8088) com 640k Bytes de 

memória RAM, um drive e qualquer placa de vídeo 

(monocromática ou colorida) . É sabido que os processadores 

mais novos como o 80286, 80386 e 80486 suportam recursos 

que auxiliam na construção de ambientes deste gênero, mas 

se os utilizássemos estaríamos recaindo nos mesmo problema 

de máquinas de alcance restrito. 

Mas, será válido criar um ambiente para 

Programação Concorrente em uma máquina uniprocessada? Ora, 

os conceitos envolvidos neste paradigma não estão 

completamente atrelados ao número de processadores 

envolvidos, e portanto podemos validar a maior parte dos 

problemas executando em um sistema uniprocessado com 

escalonamento de tempo entre os processos antes de executá- 

10 num sistema multiprocessado (VASCONCELOS, 1989). De 

qualquer forma, o conceito de processo transcende o de 

paralelismo real e podemos fazer programas para máquinas 

uniprocessadas perfeitamente bem. 

Ambientes deste gênero já existem há algum tempo, 

mesmo para micros PC-compatíveis. Podemos citar os 

trabalhos de LINDLEY (1987), VASCONCELOS (1988, 1989), 

DUGLOSZ (1988, 1989), BOWLING (1989) e GREEN (1989), entre 

outros. O que diferencia o aqui apresentado dos demais é a 

diversificação de recursos: o usuário tem várias formas de 

criar e destruir processos; suspensão e continuação da 

execução de um processo; filas de prioridade; mudança de 

lltime-slicell ; co-rotinas; conceito de processador virtual, 

para simular sistemas paralelos ou distribuídos, inclusive 

com migração de processos; suporte dos dois modelos de 

memória (compartilhada e troca de mensagens) com as 

primitivas mais usadas e mais modernas sobre eles; um 

depurador on-line específico para os processos concor- 

rentes, aliado ao já existente no Turbo Pascal; 

lltimeoutsll, lldelaysll e escalonamento em determinada hora; 

comando de execução não-determinística; mensagens de erro 

amigáveis; facilidade de uso das construções; liberação do 



usuário de várias tarefas, como garantir exclusão mútua no 

uso do DOS e em operações de Entrada e Saída; salvamento do 

contexto do co-processador aritmético em programas 

matemáticos; etc. Todos os recursos foram implementados de 

maneira eficiente e de modo a serem relativamente fáceis de 

se alterar. 

Esta filosofia do ambiente, aliada a já discutida 

facilidade de acesso aos micros PCs, dão ao ambiente um 

caráter bastante genérico. Não é o ambiente que determina 

ao usuário que construções ou modelo de sistema e de 

memória utilizar, mas sim ele próprio, escolhendo dentre as 

que são mais adequadas ao seu caso. Poder-se-ia argumentar 

contra a idéia com o tamanho dos programas gerados, mas o 

l1linker1l do Turbo Pascal remove todo o código não- 

utilizado. Outra argumentação seria a dificuldade de 

aprendizado do software, dadas tantas características. 0s 

trabalhos vistos durante a pesquisa sempre optaram por um 

ou outro modelo, o que os torna mais rápidos de serem 

completamente dominados, mas também com um potencial bem 

mais reduzido. Contudo, neste ambiente nem há tantas novas 

construções a ponto de ser uma nova linguagem, nem tampouco 

isso inibe o usuário de fazer bom e rápido uso dele, pois, 

como em qualquer software, basta saber o essencial e o 

mínimo desejado para atender a um dado objetivo. 

O ambiente é composto de quatro módulos, a saber: 

1) O Kernel, que é o núcleo do ambiente e realiza toda 

a gerência dos processos, além de outras funções; 

2) O Módulo de Memória Compartilhada, onde são 

definidas primitivas para comunicação e 

sincronização entre processos através de variáveis 

comuns ; 

3) O Módulo de Troca de Mensagens, onde são definidas 

primitivas para comunicação e sincronização entre 



processos através de trocas de mensagens; 

4) O Depurador, que ajuda na visualização das filas de 

processos e seus blocos de controle. 

O restante deste texto está dividido da seguinte 

forma: o Capítulo I1 apresenta uma introdução a Programação 

Concorrente, de maneira que o ambiente possa ser usado com 

um razoável entendimento da teoria; o Capítulo I11 descreve 

o Módulo Kernel; O Capítulo IV trata do Módulo de Memória 

Compartilhada; o Capítulo V trata do Módulo de Troca de 

Mensagens; o Capítulo VI mostra como usar o Depurador e os 

problemas inerentes a depuração de programas concorrentes. 

Em anexo seguem a ficha técnica do software 

(Anexo I), uma cópia da interface (cabeçalhos das rotinas e 

declaração de constantes, tipos e variáveis exportadas) dos 

quatro módulos (Anexos 11, 111, IV e V) , explicações das 
mensagens de erro do módulo Kernel (Anexo VI) e do módulo 

MsgPass (Anexo VII), um exemplo de utilização do Kernel 

(Anexo VIII), medidas de performance dos mecanismos de 

exclusão mútua de ShareMem (Anexo IX) e telas do módulo 

Debugger (Anexos X e XI). Por pretender uma maior 

divulgação deste trabalho e também de toda a nomenclatura 

da ciência da computação ser mais comum na língua inglesa, 

todas as construções e comentários nos programas-fonte são 

em inglês. 

Uma última observação é quanto ao nome do 

ambiente. Como seu principal módulo é o chamado llKernellt, 

vamos nos referir a partir de agora ao ambiente 

simplesmente como Kernel. Onde isto causar ambigüidade com 

o módulo em si uma ressalva será feita. 



CAPITULO 11: INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE 

Neste capítulo serão discutidos os tópicos mais 

relevantes para a compreensão e confecção de programas 

concorrentes. Boas referências sobre o aspecto teórico são 

PETERSON (1985) e BEN-AR1 (1982). Quanto a implementação de 

núcleos para concorrência, ver COMER (1984), TANEMBAUM 

(1987) e MILENKOVIC (1987). 

11.1 O que é Programação Concorrente 

Um programa concorrente se caracteriza pela 

existência de mais de um processo rodando ao mesmo tempo em 

um ou mais processadores, onde processo é um trecho de 

programa executado de forma sequencial. Para ilustrar essa 

definição, podemos imaginar um programa que copia o 

conteúdo de um arquivo-texto para um outro arquivo, lendo e 

escrevendo linha por linha de texto. Se considerarmos dois 

procedimentos I1Le - Linhavv e IfEscreve - Linha", onde o primeiro 

opera sobre o arquivo-fonte e o segundo sobre o arquivo- 

destino, o programa seria da seguinte maneira: 

While not Fim - de - Arquivo do begin 

Le - Linha; 

Escreve-Linha ; 

End ; 

Até aqui temos um programa sequencial. Se 

pudéssemos fazer com que Le-Linha e Escreve-Linha fossem 

executados ao mesmo tempo, teríamos o programa original 

dividido em dois trechos de código, sendo as instruções dos 

dois procedimentos executadas de forma entrelaçada. 

Utilizando uma sintaxe estendida podemos escrever: 

While not Fim - de - Arquivo do 

Cobegin 

Le-Linha ; Also 

Escreve-Linha; 

Coend ; 



Esta sintaxe se baseia nos trabalhos de DIJKSTRA 

(1965), no que se refere a estrutura Cobegin/Coend 

(originalmente Parbegin/Parend) e de BRINCH HANSEN (1981) , 
no tocante ao Also. A estrutura Cobegin/Coend atua tal qual 

o Begin/End da sintaxe usual do Pascal, delimitando blocos 

de comandos. A diferença básica e que num Cobegin/Coend os 

comandos podem ser executados de forma concorrente, isto é, 

como processos. A palavra Alço serve como separador dos 

processos, quer dizer, em cada Also termina a especificação 

de um processo dentro de um Cobegin/Coend. Não é necessário 

um Also no último processo do bloco, uma vez que o próprio 

Coend faz esse papel. 

Desta forma, temos o programa original dividido 

em dois processos que rodam simultaneamente. Isto significa 

que, ao mesmo tempo em que uma linha está sendo lida do 

arquivo-fonte, uma linha pode estar sendo escrita no 

arquivo-destino. Esta noção de simultaneidade já foi 

discutida na introdução deste trabalho, sendo considerada 

em ambiente uniprocessados o entrelaçamento de instruções 

de máquina: durante um curto perído de tempo o processador 

executa instruções do primeiro procedimento, sendo rapida- 

mente chaveado para o segundo; este executa e faz o mesmo, 

voltando ao primeiro; isto se repete até os procedimentos 

acabarem, e dá a ilusão de os dois estarem sendo executados 

"ao mesmo tempovt. 

Para gerenciar a existência de processos é 

necessário um núcleo de gerência de processos. Ele é o 

módulo básico que manipula todas as estruturas relativas a 

implementação da concorrência, deixando o usuário com uma 

visão de alto nível em relação a um programa concorrente. 

11.2 Visão Interna de um Processo 

Todo processo possui um lvthreadlt, isto é, um 

endereço de programa corrente e um fluxo de execução que 

são independentes dos demais processos existentes. Para 



realizar tal empreendimento, ele deve possuir valores de 

registradores e uma pilha próprios, de maneira que, ao ser 

interrompido para ceder o processador a outro processo, ele 

possa salvar os registradores nesta pilha para uma 

posterior retomada da execução. Esta pilha, além disso, 

serve para a usual alocação de variáveis locais e 

armazenamento de valores temporários, tal qual a pilha de 

um programa sequencial. Desta forma, para todos os efeitos, 

é como se um processo rodasse continuamente sem 

interrupção. Ao ser suspenso, todo o chamado contexto é 

salvo; ao voltar a executar, ele é completamente 

restaurado. 

É importante ressaltar, portanto, que variáveis 

locais alocadas quando da entrada em um procedimento são 

exclusivas de um único processo, uma vez que cada um deles 

tem sua própria pilha. Conseqüentemente, é possível 

executar um mesmo procedimento simultaneamente por mais de 

um processo, desde que aquele seja reentrante. Um 

procedimento reentrante é aquele que não utiliza variáveis 

globais, podendo ser executado por mais de um processo ao 

mesmo tempo e exibindo a todos eles as mesmas condições. 

Para armazenar informações pertinentes a cada 

processo, existe uma estrutura manipulada exclusivamente 

pelo núcleo de gerência de processos, comumente chamada de 

PCB (Process Control Block - Bloco de Controle do 
Processo) . Em um PCB estão guardadas informações diversas, 
como por exemplo o estado de um processo, sua prioridade, 

suas relações hierárquicas, seu número de filhos, seu 

encadeamento em alguma lista do núcleo e quaisquer outras 

que sejam individuais a ele. 

Além disso, todo processo deve possuir uma 

identificação perante o núcleo de gerência de processos, de 

forma que seu PCB possa ser localizado em determinadas 

operações. Ela é conhecida normalmente como PID (Process 

IDentification - ~dentificador de Processo). 



11.3 Relações Hierárquicas 

Todos os processos em um programa se relacionam 

de alguma maneira. A partir do programa principal, 

processos podem ser criados, esses podem criar outros e 

assim por diante. Desta forma temos uma família de 

processos, representada por um estrutura de árvore 

enraizada, onde a raiz é o programa principal (por si o 

primeiro processo). Um processo P é dito pai de Q quando P 

criou Q, sendo Q por sua vez filho de P. Se P criou Q e R, 

nesta ordem, então estes são irmãos, sendo Q o primogênito 

de P e R o caçula de P. 

11.4 Estados de um Processo 

Dependendo da implementação de cada núcleo, um 

processo pode assumir vários estados durante a sua 

existência. 0s mais comuns são Running (processo usando o 

processador), Ready (processo pronto para rodar), Blocked 

(processo bloqueado), Suspended (processo suspenso), Halted 

(processo parado) , Timing (processo em temporização) e 
Deadlocked (processo envolvido em deadlock). 

11.5 Operações com Processos 

Relacionamos a seguir as operações com processos 

mais comuns encontradas na literatura. 

Criacão: um processo pode criar outro a qualquer momento 

de sua execução, estabelecendo as relações hierárquicas 

abordadas na seção 11.3. A criação de um processo 

envolve o estabelecimento de uma nova pilha, um novo PCB 

e um novo PID, para seu gerenciamento. 

Destruição: um processo pode destruir outro ou a si 

mesmo, retirando-o do núcleo e levando consigo (ou não) 

todos os outros processos diretamente dependentes dele, 

ou seja, seus filhos e as gerações destes. A destruição 



de um processo envolve a desalocação de sua pilha e de 

seu PCB, além do cancelamento de seu PID. 

c) Suspensão Continuação: um processo pode suspender 

outro e depois fazê-lo continuar a rodar. Estas 

operações envolvem a alteração de seu estado de Ready 

para Suspended e vice-versa, retirando-o e recolocando-o 

na fila de prontos para execução. 

d) Espera: um processo pode esperar por uma condição 

qualquer, saindo da fila de prontos e entrando em uma 

fila de espera especifica de alguma estrutura. 

e) Temporização: um processo pode pedir uma temporização, 

isto é, esperar um certo período de tempo para voltar a 

rodar ou uma determinada hora ser alcançada. Esta e uma 

operação típica de sistemas de Tempo Real (ver seção 

11.14). 

11.6 Escalonamento de Processos 

O escalonamento de um processo é justamente a 

operação de se transferir o controle do processador de um 

processo para outro. Esta tarefa envolve o salvamento de 

todo o contexto do processo interrompido, como 

registradores da CPU e do co-processador aritmético e o 

apontador de pilha, e a restauração do contexto do próximo 

processo a executar. O procedimento que realiza esta 

operação se chama escalonador ou despachante. O escalona- 

mento em si, a chamada troca de contexto, e feito pelos 

núcleos sem muitas variações, mas a política de 

escalonamento pode ser definida de diversas formas. Alguns 

núcleos podem implementar políticas de prioridade e vários 

esquemas para a fila de prontos, tais como o chamado Round- 

Robin, filas de múltiplos níveis, FCFS, etc (PETERSON, 

1985). Algumas linguagens, como Modula-2, permitem até que 

o próprio usuário altere essa política. 



A política de prioridades envolve atribuir um 

valor a cada processo, permitindo ao núcleo diferenciá-los 

por importância e determinar que os mais prioritários rodam 

por mais tempo ou até acabarem, por exemplo. 

Quanto ao esquema da fila de prontos, uma 

classificação básica reside no fato dele ser preemptivo ou 

não-preemptivo. O esquema preemptivo faz com que a troca de 

contexto seja acionada automática e periodicamente pelo 

núcleo, baseada em um relógio de hardware. Cada período de 

tempo deste é chamado de quantum ou t ime-sl ice.  O esquema 

não-preemptivo deixa a responsabilidade do escalonamento 

para o programador, que deve explicitamente pedir a troca 

de contexto. Enquanto o primeiro é mais cômodo e permite 

uma maior concorrência, o segundo é de implementação mais 

fácil e gera programas mais simples de serem depurados. A 

próxima seção trata especificamente de matéria sobre um 

esquema não-preemptivo. 

Co-rotinas são procedimentos comuns mas que podem 

ter sua execução suspensa e continuada mais tarde, a partir 

de onde foram interrompidas. A diferença básica entre uma 

co-rotina e um procedimento usual é que a chamada deste 

último sempre faz com que sua primeira instrução seja 

executada, ao passo que uma co-rotina ao ser chamada (na 

verdade, "continuada") executa a próxima instrução a partir 

do ponto onde foi interrompida. A primeira chamada de uma 

co-rotina, no entanto, é similar a de um procedimento 

usual. 

As operações básicas sobre uma co-rotina são 

Transfer e Detach (outros termos com o mesmo significado 

podem ser encontrados na literatura). O Transfer passa a 

execução de um programa de uma co-rotina para outra, em 

geral tendo como parâmetro o endereço de entrada da co- 

rotina destino ou algo similiar a um PID, de forma que ela 



possa ser identificada. O Detach passa o controle de 

execução de volta para o processo que a criou, ou seja, é 

como se fosse um Transfer onde o destino é implicitamente o 

pai da co-rotina. 

Apenas a introdução do conceito de co-rotina em 

uma linguagem de alto nível já aumenta a capacidade desta 

linguagem. Elas podem ser tratadas como um tópico isolado 

da Programação Concorrente, por não demandarem muitos 

esforços de implementação e serem bastante úteis na 

confecção de alguns programas. Vários autores, como HORTON 

(l986), KRIZ (l98O), SEWRY (l988), PAUL1 (l98O), DE RIDDER 

(1986) e MOODY (1980) possuem trabalhos com co-rotinas, 

onde foi feita uma extensão de alguma linguagem de alto 

nível para o seu suporte. 

Em HORTON (1986) , a melhor referência, pode ser 
encontrada uma classificação para co-rotinas, que depende 

das operações suportadas. Um modelo de co-rotinas é dito 

Semi-simétrico se co-rotinas irmãs (filhas do mesmo pai) 

não podem utilizar o Transfer para transferir o controle de 

uma para outra, tendo que necessariamente fazer um Detach 

para voltar ao pai. O funcionamento deste modelo é 

semelhante a um esquema mestre-escravo, onde o pai (mestre) 

pode chamar qualquer uma das co-rotinas filhas (escravas), 

mas estas devem retornar ao pai para transferir o fluxo do 

programa. Já no modelo Simétrico a liberdade de 

transferência de controle é total, estando disponíveis 

tanto o Transfer como o Detach. 

11.8 O Processo Idle 

O Idle (inativo) é um processo interno de um 

núcleo que só roda quando não há mais nenhum outro processo 

pronto para executar. Sua função é facilitar o 

gerenciamento da fila de prontos e rodar procedimentos 

periódicos, como por exemplo testes de lldeadlocklv (ver 

seção 11.13). Em núcleos com política de prioridade ele tem 



a menor delas, geralmente utilizada apenas para o Idle. 

Autores como SEARS (1985) , LEBLANC (1984) , BEMMERL (1987) , 
NIEUWENHUIS (1983), HOLT (1987) e COMER (1984) adotam a 

inclusão do processo Idle em seus núcleos. 

11.9 Comandos Alternativos 

Esta é uma construção comum em programas 

concorrentes e é baseada nos comandos guardados de DIJKSTRA 

(1975). Trata-se de um estrutura de controle não- 

determinística, isto e, na qual não se pode determinar a 

priori que fluxo o programa vai seguir. Funciona 

analogamente a uma estrutura CASE do Pascal, mas não tendo 

valores associados as opções, sendo estas selecionadas 

aleatoriamente. Podemos exemplificá-la tomando como molde a 

construção SELECT da linguagem ADA, onde os colchetes 

significam itens opcionais e as chaves uma repetição de 

zero ou mais vezes: 

SELECT 

[WHEN <expressão booleana>] 

[<comandos>] 

{OR [WHEN <expressão booleana>] 

[<comandos>) 

[ELSE <comandos>] 

END SELECT; 

Os vários comandos precedidos ou não de WHEN são 

selecionados de forma randômica, até que um deles possa ser 

executado. Um comando que não esteja precedido de WHEN pode 

sempre ser executado, uma vez que nenhuma condição lhe é 

imposta. Já os precedidos de WHEN só podem executar se a 

expressão booleana for verdadeira, senão um outro comando 

será escolhido. No caso de nenhum comando poder ser exe- 

cutado, a cláusula ELSE, se existente, será executada. Se 

não houver ELSE, a semântica pode ser a emissão de um erro, 

como em ADA, uma tentativa contínua ate que um dos comandos 

seja executado ou simplesmente ignorar o comando SELECT. 



11.10 Problemas de Exclusão Mútua 

Um dos problemas mais comuns em Programação 

Concorrente é o da exclusão mútua no acesso a regiões 

críticas. Uma região crítica é um segmento do código em que 

um processo pode estar lendo ou atualizando variáveis 

comuns, escrevendo um arquivo, etc, e somente um pode estar 

fazendo isso a cada momento. Por isso se diz que os 

processos devem executar as regiões críticas mutuamente 

exclusivos no tempo. 

Para acessar uma região crítica, portanto, todos 

os processos devem seguir um determinado protocolo. 

Primeiro deve-se pedir permissão para entrar na região; 

quando autorizado, executar a região; por fim, informar que 

está deixando a região. Para que qualquer protocolo 

implementado funcione, três requisitos devem ser 

satisfeitos: 

a) Exclusão mútua: somente um processo pode estar 

executando sua região crítica em dado instante. 

b) Proqresso: se não há nenhum processo em uma região 

crítica e existem processos querendo executá-la, somente 

aqueles que não estão deixando suas regiões (fase final 

do protocolo) podem participar da decisão de quem será o 

próximo a entrar em sua região, e esta seleção não pode 

ser adiada indefinidamente. Mais ainda, um processo 

parado fora de sua região crítica não pode impedir a 

entrada de um outro processo em sua região crítica. 

c) Espera Finita: deve existir um limite no número de vezes 

que outros processos são permitidos entrar em suas 

regiões críticas, após um processo ter solicitado sua 

entrada e antes dela ser atendida. 

É admitido que todos os processos executam numa 

velocidade maior que zero, mas nada se pode afirmar sobre 



suas velocidades relativas. 

Um exemplo simples de problema de exclusão mútua 

é a atualização de uma variável compartilhada por vários 

processos, como mostra o trecho de programa a seguir. 

Cobegin 

x:=x+2; Alço 

x:=x+3 ; 

Coend ; 

Temos neste exemplo dois processos, cada um 

executando uma atualização da variável I1xl1 , e duas regiões 
criticas, justamente as atribuições a esta variável. O 

problema da exclusão mútua surge devido a essas atribuições 

não serem executadas de forma indivisivel. Se as duas 

expressões, por exemplo, pegarem o mesmo valor de "xI1 no 

lado direito, ao atribuir o resultado a esta variável uma 

das somas será perdida. O correto seria uma delas executar 

integralmente primeiro; ai, então, a segunda obteria um 

valor de llxll já atualizado. 

Existem diversos algoritmos de software e algumas 

instruções de hardware em certas máquinas para a garantia 

de exclusão mútua. Porém, tanto utilizar as instruções de 

máquina como os algoritmos diretamente nos programas tornam 

estes bastante complexos. A melhor solução é utilizar 

mecanismos próprios que encubram sua implementação. O 

Capitulo IV discute melhor esses mecanismos. 

11.11 Problemas de Sincronização 

Um problema de sincronização entre processos é 

quando se tem mais de um processo cooperando na mesma 

tarefa, e para realizá-la cada um deles deve respeitar 

certos tempos e condições impostas pelos outros. Como 

exemplo, podemos citar o clássico problema do Produtor- 



Consumidor com numero de buffers limitado. Quando o 

produtor produz um item, ele deposita num buffer vazio do 

consumidor, que posteriormente o retira e o processa. O 

problema da sincronização acontece quando o produtor produz 

mais rápido que o consumidor consome, lotando os buffers 

deste. Desta forma, o produtor deve esperar para 

sincronizar com o consumidor. Por outro lado, se o 

consumidor for mais rápido, este deverá esperar pelo 

produtor, pois seus buffers estarão vazios e não haverá 

nada para processar. 

Este exemplo se encontra no Anexo IV, 

implementado utilizando um mecanismo discutido no Capitulo 

IV. 

Outros problemas clássicos de sincronização, com 

os quais novos algoritmos são sempre testados, são o dos 

Leitores e Escritores (COURTOIS, 1 9 7 1 )  e os Dininq 

Philosophers (DIJKSTRA, 1965). 

11.12 ~omunicação entre Processos 

0s problemas de sincronização, discutidos na 

seção anterior, são na verdade exemplos simples de um 

problema mais amplo, que é o da comunicação entre processos 

que desejam cooperar. Para resolver tal problema, existem 

dois esquemas básicos e complementares: memória 

compartilhada e trocas de mensagens. 0s dois esquemas já 

tiveram uma breve discussão na Introdução desta Tese, e uma 

discussão mais ampla de ambos será deixada para seus 

respectivos capítulos (IV e V). 

11.13 Deadlocks 

Um deadlock é uma situação de impasse onde um ou 

mais processos, que detém algum recurso, necessitam de um 

outro que está em poder destes mesmos processos, que também 

esperam por uma liberação de recursos. Mais precisamente, 



um conjunto de processos está em estado de deadlock quando 

todos os processos deste conjunto estão esperando por um 

evento que só pode ser causado por um outro processo deste 

mesmo conjunto. Um deadlock, obviamente, é uma situação 

indesejável, uma vez que os processos neste estado não 

progridem. 

Um deadlock pode ser caracterizado por quatro 

condições necessárias: 

Exclusão mútua: pelo menos um dos recursos disputados 

deve ser conseguido com exclusão mútua, ou seja, apenas 

um processo pode estar utilizando-o em um dado momento. 

"Hold Waitw: deve existir ao menos um processo que 

detenha algum recurso e esteja esperando por recursos 

adicionais, que estão em poder de outros processos. 

Entreqa voluntária: os recursos não podem ser tomados 

por outros processos. O processo que detém um recurso 

deve entregá-lo voluntariamente. 

Espera circular: deve existir um conjunto de processos 

bloqueados tal que o primeiro espera por um recurso em 

poder do segundo, o segundo espera por um recurso em 

poder do terceiro e assim por diante, fechando um 

circulo de espera. 

Uma boa discussão sobre deadlocks pode ser 

encontrada em PETERSON (1985). 

11.14 Sistemas de Tempo Real 

Sistemas de Tempo Real são aqueles em que o 

processamento deve ser realizado dentro de certos limites. 

Estão, em geral, relacionados com dispositivos externos de 

aplicação dedicada, como equipamentos médicos, industriais 

e científicos. A Programação Concorrente está intuitiva- 



de processo se encaixa perfeitamente bem para modelar um 

sistema de Tempo Real. 

Núcleos de suporte para Tempo Real podem ser 

encontrados em DOWNES (1982) , MAGALHAES (1986) , BEMMERL 

(1987), BOWLING (l989), CHERITON (l979), CRAMER (l988), 

GARETTI (1982), GEHANI (1989), LABRECHE (199O), MANIECKI 

(1984), NIEUWENHUIS (1983), RAJA (1990) e SEARS (1985). 



CAPITULO 111: O M8DULO KERNEL 

Neste capitulo apresentaremos o principal 

componente do ambiente Kernel, que é o módulo de mesmo 

nome. Ele é o responsável pelo gerencimento de processos e 

implementa primitivas e estruturas próprias da Programação 

Concorrente. 

111.1 Introdução ao Kernel 

Este módulo, como os outros três a serem 

apresentados nos próximos capítulos, é uma "unit" do Turbo 

Pascal, ou seja, um módulo pré-compilado onde constantes, 

variáveis, tipos, procedimentos e funções são exportados 

para uso em algum programa. Para programar com o Kernel são 

necessários apenas um micro IBM-PC compatível (XT, AT, 386, 

486.. . )  com 640k de memória e o software Turbo Pascal (a 

partir da versão 5.0). Outros detalhes podem ser 

encontrados na Ficha Técnica, no Anexo I. 

A construção do Kernel foi baseada nos melhores 

mecanismos de diversos trabalhos sobre núcleos para suporte 

de Programação Concorrente. Nenhum dos trabalhos pesqui- 

sados reunia tantas características como as implementadas 

aqui, o que o torna uma ferramenta bastante versátil e di- 

ferente. Mesmo as linguagens com suporte próprio de con- 

corrência são muito limitadas, como, por exemplo, Modula-2. 

Esta linguagem, na versão de WIRTH (1977), só implementa 

processos através de co-rotinas, sem nenhuma forma de 

preempção. Ainda mais, as co-rotinas criadas não podem ter 

parâmetros. Uma versão de Modula-2 para micros IBM-PC 

denominada TopSpeed Modula-2 introduziu o escalonamento 

preemptivo, mas ainda sofre do problema dos parâmetros nas 

co-rotinas. 

Uma das aplicações mais imediatas do Kernel é 

justamente em cursos sobre Programação Concorrente e 

Sistemas Operacionais. A parte prática nestes cursos, ge- 



ralmente relegados apenas a conceitos teóricos, é defendida 

e tem sido aplicada por vários autores. Por exemplo, BRINCH 

HANSEN (1983) utilizou sua linguagem Edison como ferramenta 

de programação; KAUBISCH (1976) utilizou SIMONE; BEN-AR1 

(1982) utilizou um kit adaptado de Wirth denominado 

Concurrent Pascal-S e na COPPE/UFRJ VASCONCELOS (1989) 

utilizou um núcleo denominado NPCP. 

A interface do Kernel, ou seja, nomes e 

parâmetros das primitivas, se encontra no Anexo 11. Um 

exemplo de utilização pode ser achado no Anexo VIII. 

111.2 O Modelo das CPUs Virtuais 

Uma das diferenças mais marcantes do Kernel em 

relação aos núcleos de concorrência tradicionais é o modelo 

das CPUs virtuais. Concebido de forma independente e 

original, tem similar com o trabalho de BUHR (1990). A 

idéia é que o Kernel, além de implementar o conceito de 

processo, introduzindo concorrência em uma linguagem sequen- 

cial, também simula a existência de mais de um processador. 

Com isso, em uma máquina uniprocessada que é um micro IBM- 

PC comum, podemos executar programas como se fossem rodar 

em máquinas paralelas ou sistemas distribuídos. 

A idéia é bem simples: o programa principal, ao 

iniciar, deve chamar o procedimento SetProcessors (ver 

seção 111.15.6) . Este faz com que lloutrosll processadores 

sejam alocados, que nada mais é do que a criação de outros 

processos semelhantes ao programa principal. Estes proces- 

sos, chamados MAIN-X, onde X é o número de sua CPU 

(processador) virtual, começam a executar exatamente a 

partir do primeiro llbeginll do programa. Sendo processos, 

têm contextos próprios, e o tamanho de suas pilhas é 

determinado pelo Kernel. O programa principal original 

(MAIN-O) roda na CPU virtual default, que é a zero. Sua 

pilha é determinada pela diretiva de compilação M+ do Turbo 

Pascal (BORLAND, 1989b). A Única diferença entre o MAIN-O e 



os outros WAINI1, para efeito de execução, é a semântica da 

primitiva SetProcessors: esta só tem efeito quando é 

chamada pela CPU virtual 0. 

Para simular a idéia de vários processadores se 

usa a mesma filosofia básica de programas concorrentes: 

alterna-se, a cada período de tempo determinado por um 

relógio de hardware, que CPU virtual está realmente 

executando. Esta é uma extensão de um escalonador de 

processos baseado em um esquema Round-Robin. A cada time- 

slice se troca não só o processo, mas também o processador. 

Ilustrando, vamos imaginar três CPUs virtuais, 0, 1 e 2. A 

CPU O possui os processos A e B prontos para rodar; a CPU 1 

só possui o processo C; a CPU 2 possui os processos D, E e 

F. No primeiro time-slice A rodará, no segundo rodará C, no 

terceiro D, no quarto B, no quinto C, no sexto E, no sétimo 

A e assim por diante. Desta forma, há o Round-Robin dos 

processos, feito em cada CPU, e o Round-Robin das próprias 

CPUs. 

Além de todo este esquema, o Kernel implementa 

política ,de prioridades para os processos. Na versão atual 

existem três tipos de prioridades, 0, 1 e 2, onde a 

prioridade O é a mais baixa e a prioridade 2 a mais alta. A 

prioridade default é 1. Em razão disto, existem também três 

filas de processos prontos em cada CPU virtual, uma para 

cada prioridade. Esta separação por filas torna a 

implementação mais simples e eficiente. Em cada uma destas 

filas, há um processo denominado Head (líder) , que tem por 
finalidade facilitar as operações de inclusão e exclusão 

nas filas. E, para permitir o chaveamento entre as CPUs 

virtuais, há um processo denominado Current (corrente), que 

é o próximo processo a rodar em cada CPU. 

A apresentação das CPUs virtuais e o 

funcionamento do escalonador serão retomados na seção 

111.10. 



111.3 O Modelo das Famílias de Processos 

Os processos no Kernel são criados primeiramente 

a partir do programa principal. Estes podem criar outros e 

assim por diante, formando processos hierárquicos como 

discutido na seção 11.3. Ao contrário de algumas 

implementações, como o famoso XINU de COMER ( 1 9 8 4 ) ,  o 

Kernel não limita o número máximo de processos em razão de 

uma alocação prévia de um tabela de PIDs. Ao invés disso, 

os PIDs vão sendo gerados sequencialmente, até o limite do 

tipo de dados com o qual foi definido. Nesta versão, foi 

usado o tipo Word, permitindo até 65535 processos. Se este 

valor não for considerado razoável, o Kernel pode ter seu 

programa fonte facilmente alterado para utilizar um tipo 

Longint como PID, permitindo até 4.294.967.295 processos 

( ! )  

A ausência de uma tabela de PIDs, utilizada para 

localizar o PCB de um determinado processo, pode ser 

explicada pelo conceito de família adotado no Kernel. Uma 

Família de Processos compreende apenas os descendentes 

diretos, ou seja, os filhos de um processo. No PCB de cada 

processo temos apontadores para seu pai, seu filho mais 

novo, seu irmão mais velho e seu irmão mais novo. Com essas 

relações, podemos percorrer sequencialmente uma família em 

busca de um determinado PID. E é justamente essa a 

implementação do Kernel: para localizar o PCB de um 

processo a partir de seu PID, começa-se a procurá-lo 

sequencialmente entre os filhos de seu pai. Isto é válido 

porque todas as primitivas que envolvem essa operação são 

feitas somente pelos pais em relação a seus filhos. Não é 

permitido, portanto, executar uma primitiva sobre um 

processo fora de uma família. Tomando como usual famílias 

não muito grandes, esta busca sequencial pode ser 

considerada com melhor custo/benefício do que o uso da 

tabela de PIDs. 



Com este modelo de Família de Processos, 

poder-se-ia até mesmo fazer a geração de PIDs local a cada 

família. Isto permitiria um número muito maior de processos 

gerados com o mesmo tipo de dados, uma vez que cada 

processo poderia ter até 65535 filhos. Esta idéia não foi 

adotada visando evitar complicações futuras com alguma 

primitiva que mudasse um processo de família, mas é 

potencialmente viável. 

111.4 O PCB (Process Control Block) 

O PCB utilizado no Kernel é um record bastante 

extenso. A seguir descreveremos cada campo e sua função. 

PID. A identificação do processo. 

Name.  O nome do processo, para efeitos de depuração. 

S t a t e .  O estado em que o processo se encontra. 

P r i o .  A prioridade do processo. 

CPUid. A CPU virtual onde o processo está alocado. 

S t a c k .  O apontador de pilha do processo. 

S t a c k B a s e .  Um ponteiro para a base da pilha do processo, 

para quando o processo for destruido e a pilha for 

desalocada. 

S t k S i z e .  O tamanho da pilha do processo, para quando a 

pilha for desalocada. 

Next. O próximo processo na fila onde ele se encontra. 

L a s t .  O processo anterior na fila onde ele se encontra. 

P a r e n t .  O pai do processo (quem o criou). 

O l d e r B r o .  O irmão mais velho do processo. 

YounqerBro .  O irmão mais novo do processo. 

Y o u n g e s t .  O filho mais novo do processo (caçula). É ele 

que encadeia os outros filhos do processo. 

C h i l d r e n .  O número de filhos do processo (meramente 

informativo) . 
D e p e n d e n t s .  O número de filhos dependentes, isto é, 

criados por um Cobegin (ver seção 111.15.2). São contados 

também no campo Children. 



* J u s t B o r n .  Uma "flaglt indicando um processo recém-criado 

por um Fork ou LongFork (ver seção 111.15.2). 

* C o b e g i n n e r .  Uma Irflagu indicando que o processo foi 

criado por um Cobegin (ver seção 111.15.2). 

* Use80x87.  Uma I1flagf1 indicando se o processo quer salvar, 

em algum momento, o contexto do co-processador 

aritmético. 

* S a v e 8 0 x 8 7 .  Uma "flagIt indicando se o processo precisa 

salvar, quando interrompido, o contexto do co-processador 

aritmético. 

* 8 O x 8 7 S t a t e .  Um ponteiro para uma área de 94 bytes, 

quando alocada, que contém o contexto do co-processador 

aritmético salvo. 

* W a i t i n q P r i o .  A prioridade do processo em alguma fila de 

espera. É um valor inteiro, entre -32768 e 32767. Quanto 

maior o valor, maior a prioridade. 

* T i m e o u t F l a g .  Uma I1flagl1 indicando se o processo teve um 

timeout, ou seja, saiu de uma fila de espera devido a 

expiração de um tempo máximo contido no campo Timeout. 

* T i m e o u t .  Tempo máximo que um processo pode permanecer em 

uma fila de espera. É contabilizado em " t i ~ k s ~ ~  

(aproximadamente 55ms), e tem como teto aproximadamente 

32776 horas (mais de três anos!). 

* R e s t .  Tempo que falta para o timeout do processo. É 

contabilizado em "ticksn. 

* N e x t D e l a y e d .  O próximo na fila de temporização, se o 

processo se encontrar nela. 

* W a i t L i s t .  Endereço da fila de espera onde o processo se 

encontra, se for o caso. É utilizada no caso de timeout, 

para retirada do processo desta fila. 

* MsgAddr. É um ponteiro para um endereço qualquer, que na 

implementação atual é utilizado para auxiliar um 

rendezvous em uma troca de mensagens (ver Capitulo V). 

* S e l e c t I P .  Offset do endereço onde o procedimento Select 

(ver seção 111.15.10) está sendo chamado. 

* N u m A l t .  Número total de opções em um procedimento 

Select . 



* NextAlt. Próxima opção selecionada em um procedimento 
Select . 

* AltTests. Número de opções já testadas e rejeitadas em um 
procedimento Select. 

111.5 Estados dos Processos 

São os seguintes os possíveis estados de 

processos no Kernel: 

Running: estado do processo que está executando. Este 

estado é implícito no Kernel, pois na verdade os 

processos quando rodam não saem da filam de prontos. 

Ready: estado dos processos que se encontram na fila de 

prontos para executar. 

Waiting: estado dos processos que se encontram em alguma 

fila de espera. 

Suspended: estado dos processos que foram explicitamente 

suspensos. 

Timing: estado dos processos que se encontram 

exclusivamente em temporização. 

Halted: estado exclusivo dos processos MAIN-X, quando 

estes já acabaram. 

Unknown: estado desconhecido. Na verdade, só é utilizado 

como retorno na primitiva GetState (ver seção 111.15.7) , 
quando o processo referenciado não foi encontrado ou não 

existe mais. 

Um processo no estado Waiting, que possua no 

campo Timeout do PCB um valor maior que zero, e o único 

caso no Kernel onde um processo pode se encontrar em mais 

de uma fila simultaneamente. Isto porque sua saída da fila 

de espera pode ser feita pelas vias normais ou em vista de 

um fim de temporização. A condição que for atendida 

primeiro faz o processo voltar a fila de prontos e cancelar 

sua presença nas duas filas. 



111.6 A Criação de Processos 

A criação de um processo no Kernel envolve a 

alocação de um novo PCB, a geração de um novo PID e a 

iniciação de alguns campos do PCB. O PCB é alocado 

dinamicamente da heap e o PID, como dito anteriormente, é o 

próximo valor da seqüência no Kernel. A iniciação de alguns 

campos do PCB consiste no encadeamento do processo na 

família de seu pai e a criação de sua própria família, sua 

imediata inclusão na lista de prontos, a atribuição de 

valores iniciais aos vários campos existentes, a alocação 

de uma área para salvamento do contexto do co-processador 

aritmético (se for o caso) e por fim a alocação de uma nova 

pilha. Esta pilha também é uma variável dinâmica, e contém 

inicialmente valores que serão atribuídos aos registradores 

quando o processo for escalonado pela primeira vez. O 

endereço alocado como base da pilha é sempre ajustado de 

forma a coincidir com uma posição par, devido a esse fato 

implicar em um melhor desempenho nos microprocessadores 

utilizados na linha IBM-PC (Intel 80x86). 

Deve-se atentar principalmente para o tamanho da 

pilha alocada ao novo processo, de forma que este não seja 

subdimensionado. Os problemas oriundos deste tipo de erro 

são os mesmos que em um programa seqüencial, ou seja, 

funcionamento incorreto ou pane total. É aconselhável em 

fases de teste o uso da diretiva S+, que realiza checagem 

de tamanho de pilha suficiente quando da entrada em 

procedimentos. A utilização de recursividade em processos 

pode ser feita normalmente, bem como na criação destes. 

A criação de um processo pode ser feita através 

de mais de uma forma, utilizando as primitivas descritas na 

seção 111.15.2. Cada uma delas se adequa melhor em determi- 

nados casos, e fica a gosto do usuário a escolha entre e- 

las. ~nicialmente, o Kernel cria dois processos antes mesmo 

de um programa começar a rodar, que serão discutidos indivi- 

dualmente a seguir. São eles o processo Idle e o MAIN-O. 



111.6.1 O Processo Idle 

O conceito de processo Idle foi introduzido na 

seção 11.8. Ele é o primeiro processo criado pelo Kernel, 

tendo por isso o PID igual a zero e seu nome para efeito de 

depuração é "IDLE". Não é contado como processo ativo, e só 

executa quando não há mais nenhum outro processo pronto 

para executar. Sua função, além de facilitar a gerência da 

lista de processos prontos, é fazer um teste trivial de 

deadlock e executar uma rotina de idle do usuário. 

O teste de deadlock consiste simplesmente em 

verificar se não há mais nenhum processo ativo e se existem 

processos em estado de espera sem que nenhum deles esteja 

em temporização. Se algum processo está esperando e nenhum 

outro pode tirá-lo desse estado, o Kernel acusa um erro de 

deadlock. A necessidade de testar que o número de processos 

ativo é zero, aparentemente sem sentido, advém do fato de 

algum processo que estava temporizando voltar a lista de 

prontos antes do referido teste ser feito (isto é possível 

pois a temporização é uma operação assíncrona). Além disso, 

como o processo Idle é um loop que só termina quando o 

número de processos vivos é igual a zero (terminação 

normal), a cada iteraçao ele sempre libera a exclusão mútua 

de uso interno do Kernel e espera 55ms. Este é o tempo 

necessário para um processo que acabou uma temporização 

conseguir acusar o evento e entrar na lista de prontos. 

A rotina de idle do usuário é chamada a cada 

iteração do loop do processo Idle, antes do teste de 

deadlock. Isto permite ao usuário inserir um tratamento 

mais refinado a um possível deadlock ou simplesmente 

executar algum procedimento de espera, como exibir algo no 

vídeo, imprimir um texto, etc. Para incluir uma rotina 

própria, o usuário deve atribuir um procedimento a variável 

de tipo procedural UsrIdleProc. O valor default desta 

variável é um procedimento nulo do Kernel chamado 

DoNothing, que também pode ser utilizado pelo usuário. 



111.6.2 O Processo MAIN-O 

O processo MAIN-O é, na verdade, o programa 

sequencial do usuário que inicia no primeiro "Beginli, ou 

seja, o bloco principal. Sua transformação de programa em 

processo é a base da construção da família de processos que 

será gerada a partir dele. É ele o pai do primeiro processo 

criado pelo usuário. Seu PID é igual a 1 e seu nome para 

depuração é MAIN-O. Sua pilha é a já existente para o 

programa sequencial, alocada pelo compilador. Ele é criado 

permitindo o salvamento de contexto do co-processador 

aritmético, mas desabilita-o antes mesmo de rodar. Se o 

usuário desejar esta característica, deve fazê-lo 

explicitamente com a primitiva Enable80x87Save (ver seção 

111.15.7) . O processo MAIN-O termina no próprio fim do 
programa sequencial usual. 

111.7 A ~estruição de Processos 

A destruição de um processo envolve a sua 

exclusão da família de seu pai, a destruição de sua própria 

família, sua retirada da lista de prontos, a desalocação de 

sua pilha e a da área de salvamento de contexto do co- 

processador aritmético (se for o caso) e a desalocação de 

seu PCB, se não for um processo MAIN-X. Um processo MAIN-X 

não pode ter seu PCB desalocado, pois ele é o processo 

responsável pela sua CPU virtual. 

A exclusão da família de seu pai significa 

reencadear seus irmãos e deixar para o pai um novo caçula, 

se ele o era. A destruição de sua família significa 

destruir, em cadeia, seus filhos, os filhos destes e assim 

por diante. Os PIDs nunca são reutilizados, devido ao mé- 

todo de alocação sequencial utilizado na criação. Sua reti- 

rada da lista de prontos pode deixar a sua fila de pris- 

ridades vazia, fazendo com que o novo processo corrente se- 

ja um de prioridade mais baixa. Se nenhum existir, a CPU 

virtual fica inativa, podendo alterar a execução do 



despachante ou fazer o programa terminar (ver seções 111.10 

e 111.14). 

Um processo só pode ser efetivamente destruído 

quando ele estiver na lista de prontos. Se ele mesmo 

solicita sua destruição, o efeito é imediato. Se seu pai é 

quem solicita, o processo deve primeiro voltar a lista de 

prontos, se não estiver lá ainda. Caso não esteja, a sua 

pilha é alterada de forma que ao ser escalonado da próxima 

vez ele caia diretamente no procedimento que o destrói. 

Este esquema evita possíveis deadlocks e também foi 

utilizado nos núcleos de GARETTI ( 1 9 8 2 )  e DUGLOSZ ( 1 9 8 8 ) .  

A destruição de um processo pode ser implícita ou 

explícita. Processos criados pelas primitivas 

Cobegin/Also/Coend terminam automaticamente. Processos 

criados por um Fork ou LongFork só terminam se alcançarem o 

"Endtt final de um programa ou se forem explicitamente 

destruídos. Processos criados por Spawn ou LongSpawn 

terminam automaticamente no fim do procedimento onde 

começaram a executar. 

111.8 Exclusão Mútua no Kernel 

Todas as primitivas do Kernel são executadas com 

exclusão mútua, ou seja, há a garantia de não-preempção 

enquanto manipulando estruturas de dados globais. No 

interior do Kernel são utilizados os procedimentos Lock e 

Unlock, que desabilitam e habilitam, respectivamente, o 

escalonador de processos. Seu uso foi estendido também ao 

usuário, por serem primitivas simples e em muitos casos 

dispensarem o uso de mecanismos mais sofisticados. Contudo, 

há exceções de uso que devem ser respeitadas, para não 

violar a exclusão mútua no Kernel. Ao usar um Lock no seu 

programa, o usuário não deve chamar nenhuma primitiva do 

Kernel ou dos outros módulos deste ambiente, que podem 

também utilizar este mesmo mecanismo. O problema surge 

porque ao acabar uma destas primitivas é chamada o Unlock, 



e ao voltar ao programa do usuário não há mais exclusão 

mútua. 

Comentários e maiores detalhes sobre Lock e 

Unlock podem ser encontrados na próxima seção, na seção 

111.15.4 e no Capitulo IV. 

111.9 A Interrupção do Relógio de Hardware 

Esta seção é um pouco mais técnica, pois se 

refere a manipulação do relógio de hardware existente no 

micro IBM-PC. Todos estes micros possuem um llchipll com 

funções de temporização, comumente chamado de 8253. No caso 

específico de IBM-PCs, ele é conectado a interrupção de 

hardware de número 8, programado pela BIOS para gerar um 

pulso ("tickl1) a cada 55ms, aproximadamente. Na verdade, 

são precisamente 18,20648193 ticks por segundo. Existe 

também uma outra interrupção, a 28 ($lC, em hexa) , que é 

chamada a partir da de número 8 e pode ser utilizada para 

aplicações do usuário. Para se implementar um escalonador 

preemptivo, basta revetorizar uma das duas interrupções 

para uma rotina própria, que além de cuidar da troca de 

contexto deve manter o relógio da BIOS atualizado. 

A principio, utilizar a interrupção $1'2 seria 

preferível, pois é destinada realmente ao usuário e 

dispensaria uma atualização deste relógio da BIOS, j á 

realizada pela própria interrupção 8. Contudo, não é 

possível implementar um escalonador com a $1C, pois quando 

ela é invocada o registrador de segmento de pilha (SS) é 

alterado pela BIOS. O problema conseqüente disto e que a 

troca de contexto salvaria um apontador de pilha falso. Por 

esta razão, o despachante do Kernel foi implementads 

revetorizando-se diretamente a interrupção de hardware 8. 

Outro motivo para manipular diretamente a 

interrupção de hardware deve-se ao fato do Kernel permitir 

a alteração do time-slice original. O procedimento 



SetTimeSlice, a ser discutido na seção 111.15.6, pode 

modificar o time-slice para alguns valores padrões. Como 

dito antes, o chip 8253 é programado pela BIOS para 

interromper a CPU a cada 55ms, mas este tempo é o valor 

máximo permitido por ele. Se diminuirmos esse tempo, 

teremos interrupções mais frequentes e mais overhead de 

atendimento, mas a ilusão de concorrência é bastante 

melhorada. A alteração deste tempo pode ser feita de modo 

simples e rápido reprogramando-se o chip 8253. O problema 

mais imediato desta alteração é a atualização do relógio da 

BIOS, que deve continuar sendo feito com a antiga precisão 

de 55ms. Para resolver este novo problema, basta que só 

sejam permitidos novos períodos divisores do original. Com 

isto, a rotina que trata da interrupção 8 pode ter um 

contador que só chame a rotina de atualização do relógio da 

BIOS cada vez que o contador atinja o valor do divisor. 

Mais ainda, como o valor original é uma potência de 2, os 

divisores também devem sê-10, de forma a não gerar restos 

e com isso imprecisão. Uma boa referência sobre este tópico 

é BOWLING (1989). 

A rotina de atendimento da interrupção do relógio 

fica presente permanentemente, a menos que haja apenas um 

processo ativo. Esta medida visa evitar perda de tempo, 

pois neste caso não há necessidade de preempção e a 

presença da rotina traria um overhead sem nenhum ganho. 

Como em seu interior e também através do uso das primitivas 

Lock e Unlock pelo usuário o Kernel inibe a ação do 

despachante, a rotina de atendimento foi implementada 

eficientemente e levando esse aspecto em consideração. 

Através de uma única I1wordfg (2 bytes) utilizada em um 

Igjumpgg indireto, a rotina decide se vai executar o 

despachante (trocar de contexto) ou não. O efeito do Lock e 

Unlock é simplesmente alterar essa llwordll convenientemente. 



111.10 O Funcionamento do Despachante e a Ready List 

O despachante do Kernel é a rotina responsável 

pela troca de contexto de um processo para outro. Seu 

funcionamento, numa visão mais geral, é bastante simples. 

Declarado como um procedimento tlInterruptll do Turbo Pascal, 

logo ao iniciar ele empilha automaticamente todos os 

registradores existentes no microprocessador 8086. Em 

seguida, se o processo corrente, denominado Running (um 

ponteiro para um PCB), precisa salvar o contexto do co- 

processador aritmético, esta operação é realizada. O 

apontador de pilha do Running é salvo no campo Stack do seu 

PCB e um novo processo, denominado RunNext, passa ao seu 

lugar. 

Antes da troca de contexto propriamente dita, uma 

rotina chamada ScheduleNext faz rodar a próxima CPU 

virtual, como elaborado na seção 111.2. Se somente uma 

única CPU virtual existir, esta rotina, na verdade uma 

chamada indireta para um procedimento adequado, aponta para 

uma instrução "RETt1 (retorno de chamada de procedimento). 

Esta forma de implementação conserva todas as vantagens do 

modelo das CPUs virtuais sem perda de performance nos casos 

em que essa característica não é utilizada. O escalonamento 

de uma CPU virtual significa salvar o processo Running 

recém-escalonado (pois este pertence a CPU virtual cor- 

rentemente executando) no seu campo Current e determinar a 

próxima, em seqüência numérica circular, dentre as que 

estiverem ativas. O processo Current da próxima CPU assume 

o papel do Running. 

O passo seguinte do despachante é determinar um 

novo RunNext, ou seja, qual o processo que rodará no 

próximo escalonamento. Isto é feito atribuíndo-se a ele o 

campo Next do processo Running, que é o seu próximo na 

Ready List. A Ready List, na nomenclatura do Kernel, é a 

lista de processos prontos para execução, independente de 

sua prioridade ou CPU virtual. Apesar dessa abrangência, os 



processos só são encadeados numa mesma fila de prioridades 

e em cada CPU virtual, de forma circular. 

Continuando a seqüência, o despachante faz a 

troca da pilha do antigo Running (a que está em uso) para a 

pilha do processo atual. O contexto do co-processador 

aritmético é restabelecido, se for o caso, e a exclusão 

mútua do Kernel é liberada. Esta operação é necessária 

porque muitas primitivas do Kernel, executadas com exclusão 

mútua, terminam com uma chamada explícita do despachante, 

sem antes tê-la liberado. Por fim, o próprio código de 

saída de um procedimento Interrupt desempilha todos os 

registradores salvos vvanteriormentelv, mas que na verdade 

agora pertencem a outro processo. 

111.11 O Controle de Temporizações e a Time List 

Processos que requisitam temporizações, explícita 

ou implicitamente, são inseridos numa lista especial 

denominada Time List. A Time List é uma lista encadeada 

simples, ordenada por tempos relativos. Este método de 

implementação pode ser encontrado em MILENKOVIC (1987), e 

funciona da seguinte maneira: o primeiro processo da lista 

contém o tempo que resta para acabar sua temporização; o 

segundo processo, apenas o tempo que resta após acabar a 

temporização do primeiro; o terceiro, o tempo que resta 

após a temporização do segundo e assim por diante. Desta 

forma, os tempos inseridos na lista são todos relativos. 

Para ilustrar melhor o funcionamento da Time 

List, vamos tomar como exemplo a inclusão de quatro 

processos com temporizações de 5, 8, 8 e 12 segundos. O 

tempo relativo do primeiro processo, o menor de todos, 

ficará mesmo em 5 segundos. O segundo processo tem 3 

segundos a mais que o primeiro, e portanto é este o seu 

tempo relativo. O terceiro tem o mesmo tempo absoluto que o 

segundo, e portanto seu tempo relativo é zero. Por fim, o 

tempo relativo do- quarto processo é de 4 segundos, que é a 



diferença entre o seu tempo absoluto e o do terceiro 

processo. 

Algoritmicamente falando, a inclusão de um 

processo na Time List é realizada comparando-se o seu tempo 

relativo, inicialmente igual ao absoluto, com o do primeiro 

processo na lista. Enquanto aquele valor for maior, 

subtrai-se dele o tempo relativo do processo sendo 

comparado. Quando for menor, subtrai-se do processo de 

maior valor o tempo relativo final do processo sendo 

incluído. Inclusões no início e fim da lista requerem o 

acréscimo de pequenos testes. Fundamentalmente, o tempo 

absoluto de um processo na lista é a soma de todos os 

tempos relativos dos processos que o antecedem, inclusive o 

próprio. 

Por ser essencialmente uma rotina de tempo real e 

não estar ligada a presença ou não do despachante, o 

procedimento que controla as temporizações é uma rotina de 

atendimento de interrupção (ISR - Interrupt Service 

Routine), conectada a interrupção $1C (vide seção 111.9). A 

cada atualização do relógio da BIOS, ou seja, 55ms, o tempo 

relativo do primeiro processo apenas é decrementado. Se 

este chegar a zero ou ficar negativo, o processo é retirado 

da Time List. É possível um tempo ficar negativo quando 

dois ou mais processos têm uma diferença igual a zero entre 

si. Na implementação do Kernel, ao contrário da de 

MILENKOVIC (1987), apenas um processo por vez pode ser 

retirado da Time List. Isto é feito de modo a não causar 

perda de interrupções do relógio devido a demoras na rotina 

de atendimento, uma vez que dentro dela as interrupções 

estão desabilitadas. Com isto, um processo que tinha tempo 

relativo igual a zero e já podia ser retirado da lista 

aguarda a próxima interrupção, ficando seu valor negativo. 

A entrada de um processo na Time List pode ser 

explícita ou implícita, como dito anteriormente. As 

primitivas Delay e Schedule (ver seção 111.15.8) inserem o 



processo na Time List especialmente para aguardar certo 

tempo ou uma determinada hora chegar. Primitivas que levem 

o processo a um estado de espera (Waiting), tendo sido 

especificado um timeout para a operação, colocam-no na Time 

List implicitamente. A especificação de um timeout é 

realizada com a primitiva SetTimeout (ver seção 111.15.8). 

A saída de um processo da Time List pode ser 

feita normal ou forçosamente, sempre fazendo-o retornar a 

Ready List. A saída normal deve-se ao fim da temporização 

solicitada; a forçosa deve-se ao cancelamento da 

temporizaçáo, nos casos em que a espera do processo por uma 

condição terminou antes. Na saída normal, se o processo 

estava temporizando implicitamente, o campo do PCB 

TimeoutFlag é colocado em True, indicando que houve um 

timeout da operação solicitada. A função booleana Timedout 

pode ser utilizada após tal uso da primitiva, para tratar 

adequadamente o timeout. 

111.12 Exclusão Mútua em Operações de Entrada e Saida 

As operações de entrada e saída (E/S) do Turbo 

Pascal, como consta em seu manual, não são reentrantes. 

Isto acontece porque elas utilizam o DOS, que por sua vez 

utiliza as rotinas da BIOS. As interrupções da BIOS, 

consideradas individualmente, não são reentrantes, na sua 

maioria. Além disso, em relação ao Turbo Pascal, existe o 

problema da manipulação do buffer de E/S de um determinado 

arquivo lógico, isto é, da variável que representa um 

arquivo físico qualquer. Nos casos gerais, tanto em 

operações de E/S de arquivos, escritas em tela, leituras de 

teclado, impressões e tudo o mais, a exclusão mútua deve 

ser garantida pelo próprio usuário, com algum dos 

mecanismos disponíveis. O próprio Lock/Unlock do Kernel é 

bastante útil e eficiente nestes casos. Estas observações 

tambem são válidas quanto ao uso direto de interrupções da 

BIOS pelo usuário. Quanto ao uso de funções do DOS, não há 

problema algum, apesar delas tambem não serem reentrantes. 



É que neste caso o Kernel só escalona um novo processo 

quando o atual não está utilizando o DOS. 

Contudo, existem algumas facilidades providas 

pelo Kernel que dimininuem bastante o trabalho de 

codificação desta exclusão mútua. No caso de leituras do 

teclado, por exemplo, ela não é necessária. O Kernel 

revetoriza a antiga rotina para uma que chama o despachante 

enquanto o teclado está ocioso, garantindo automaticamente 

a exclusão mutua e aumentando a concorrência do programa. 

Em operações de E / S  com arquivos do tipo Text, incluídos 

aqui escritas na tela e impressões, o trabalho é bastante 

simplificado com o uso da primitiva ~ o c k ~ i l e  (ver seção 

111.15.4) sobre o arquivo em questão. A primitiva faz com 

que todas as operações de E/S  do arquivo sejam realizadas 

com exclusão mutua. Ainda assim, cada processo deve ter a 

sua própria variável de arquivo Text, devido a problema da 

manipulação do buffer de E / S  citado anteriormente. Por 

exemplo, para vários processos escreverem na tela ao mesmo 

tempo, de forma segura, cada um deles deve ter um arquivo 

Text associado ao dispositivo de saída de tela e protegê-lo 

com LockFile. Esta associação pode ser feita comumente de 

duas maneiras: se o programa utiliza a unit Crt, chamando o 

procedimento AssignCrt sobre o arquivo; se utiliza a saída 

padrão, abrindo o arquivo com o nome llCON1l. 

Uma última observação refere-se a concorrência 

entre um processo que faz leitura de teclado e outro que 

escreve na tela. Neste caso, apesar de cada um 

aparentemente utilizar um recurso diferente, a rotina de 

leitura de teclado usualmente faz ecoar a tecla 

pressionada. Com isso, há disputa de uso da tela, o que 

leva o processo que escreve nela a utilizar algum mecanismo 

de exclusão mutua, como o ~ockFile sobre o arquivo Output. 



111.13 Exclusão Mútua no Manuseio da Heap 

A heap é a área da memória utilizada pelo Turbo 

Pascal para alocação de variáveis dinâmicas. Seu manuseio, 

conforme informação constante no manual da linguagem, não é 

reentrante. Isto é facilmente compreensível devido a 

manutenção da chamada I1Free ListI1, que é uma lista 

encadeada com os blocos livres da heap. Portanto, processos 

que utilizam variáveis dinâmicas teriam que garantir a 

exclusão mútua da heap, mas isto não e necessário. O Kernel 

estabelece exclusão mútua automaticamente quando são 

utilizadas as primitivas New, Dispose, GetMem, FreeMem, 

Mark e Release, inclusive nas chamadas implícitas contidas 

em llConstructorsll e llDestructorsll de variáveis dinâmicas do 

tipo Object (BORLAND, l989a). 

O programador, em casos em que apenas um processo 

faça uso de variáveis dinâmicas, pode desabilitar e 

reabilitar esta característica, através das primitivas 

ResetHeapMutex e SetHeapMutex (ver seção 111.15.4). Com a 

desabilitação o programa pode ganhar mais velocidade, mas 

ela deve ser utilizada com cuidado. Quanto a questão do 

próprio Kernel também utilizar variáveis dinâmicas na 

criação de um processo, não há com o que se preocupar. 

Mesmo o programador utilizando a primitiva ResetHeapMutex o 

Kernel ainda protege o manuseio da heap. 

Sobre a implementação desta exclusão mútua da 

heap, consultar a seção 111.16. 

111.14 A Terminação de um Programa 

A terminação de um programa pode acontecer de 

modo normal ou anormal. Devido ao modelo das CPUs virtuais, 

o conceito de terminação no Kernel é um pouco mais 

elaborado. Independentemente do modo, ao terminar o Kernel 

restaura todos os vetores de interrupções alterados, como o 

do relógio de hardware, do tick e do teclado. O usuário 



pode continuar utilizando procedimentos de saída normal- 

mente, através da modificação da variável ExitProc do Turbo 

Pascal. Mas, devido ao modelo das CPUs virtuais, o término 

de uma CPU nem sempre significa o término do programa como 

um todo. Por isso, se utilizar um procedimento de saída 

encadeada em um programa com mais de uma CPU virtual, após 

as devidas modificações o programador deve chamar a 

primitiva InstallKernelExit (ver seção 111.15.9). 

111.14.1 Terminação Normal 

Um programa para terminar normalmente deve ter 

todas as suas CPUs virtuais inativas (quando nenhuma possui 

processos ativos, exceto o que está rodando) e estar com a 

Time List vazia. O término dos processos depende da forma 

como foram criados ou do uso de primitivas de destruição no 

programa. A chamada do procedimento Halt do Turbo Pascal 

tem efeito local sobre a CPU virtual que o executou, 

destruindo todos os seus processos, fazendo-a ficar inativa 

e colocando seu MAIN no estado Halted. A primitiva HaltAll 

do Kernel (ver seção 111.15.9) é mais poderosa do que o 

Halt: faz terminar todas as CPUs virtuais de uma só vez. 

Uma CPU virtual também pode ficar inativa, quando, por 

exemplo, o seu MAIN chega ao fim do programa e todos os 

outros processos eram filhos dele ou de alguma geração 

destes. Uma CPU pode voltar a atividade se algum processo 

for migrado para ela. 

111.14.2 Terminação Anormal 

O término anormal de um programa acontece devido 

a um erro de execução próprio do Turbo Pascal, uso 

incorreto das primitivas do Kernel ou pela interferência 

direta do usuário com um Ctrl-Break. Em todos os casos a 

execução é abortada, ou emitindo uma mensagem de erro do 

Turbo Pascal ou do Kernel. O Kernel foi construído visando, 

além de eficiência, ser amigável. Por isso, a maior parte 

de suas primitivas tem a sua utilização checada, facili- 



tando muito a codificação correta de um programa. A decisão 

de se incluir tal verificação de erro, em detrimento de um 

ganho mínimo de velocidade, pode ser argumentada com o fato 

da Programação Concorrente por si só já ser de uso difícil. 

Por essa razão, é válido retirar do programador a 

responsabilidade completa de uso das primitivas. 

As mensagens de erro emitidas pelo Turbo Pascal 

são como de costume. As mensagens emitidas pelo Kernel têm 

o seguinte formato: 

*** Kernel Error <n> (<mensagem de erro>) 
*** on Process <p> (<nome do processo>), Virtual CPU <c> 
*** at <endereço do erro> 

Como exemplo, o uso incorreto da primitiva 

Cobegin poderia gerar a seguinte mensagem: 

*** Kernel Error 10 (Illegal Cobegin Use) 
*** on Process 1 (MAIN-O), Virtual CPU O 
*** at 0000:OlAB 

O endereço do erro exibido na mensagem em geral 

pode ser utilizado no comando I1Find ErrorI1 do ambiente 

Turbo Pascal, localizando automaticamente a linha do 

programa fonte onde ele aconteceu. Algumas vezes a mensagem 

"Target Address not FoundI1 pode vir como resposta, 

indicando que a linha do programa não foi encontrada. Isto 

pode acontecer se o erro foi ocasionado dentro do DOS, da 

BIOS ou da biblioteca do Turbo Pascal, por exemplo. Em 

casos de erro de deadlock, uma situação mais especial, 

apenas a primeira linha de uma mensagem normal é exibida. 

0s endereços emitidos só são válidos no ambiente integrado, 

não fazendo sentido se o programa for lldesassembladoll em um 

depurador como o Turbo Debugger ou similares. 

Para evitar que o endereço de um erro seja dado 

c o m o  dentro de uma primitiva chamada, o que não esclare- 



ceria sua real posição no programa do usuário, o Kernel 

percorre todas as chamadas de procedimentos contidas na 

pilha do processo corrente até encontrar uma que não seja 

dos módulos do ambiente Kernel. Na verdade, como cada unit 

tem seu próprio segmento de código, basta que todas as 

chamadas com esses segmentos sejam descartadas. Isto é 

feito através da primitiva AddCSeg (ver seção III.15.9), 

estendida também ao usuário. Com isso ele pode evitar a 

geração de endereços de erro em módulos que não acrescentem 

nenhuma informação útil para a solução do problema. 

O Anexo VI contem todas as mensagens de erro 

exibidas pelo módulo Kernel e sua devida explicação. A 

implementação da localização de um endereço de erro será 

discutida na seção 111.16. 

111.15 As Primitivas 

Nas sub-seções seguintes descreveremos a sintaxe 

e a semântica de cada uma das primitivas do Kernel. Por 

facilidade, elas foram agrupadas levando em consideração a 

sua finalidade. 

111.15.1 Constantes, Tipos e Variáveis Predefinidas 

As constantes predefinidas do Kernel só podem ser 

alteradas via programa fonte. Sua finalidade, em geral, é 

limitar certos tipos de parâmetros encontrados em algumas 

primitivas. São elas: 

* Version = l l . O O 1 .  Meramente informativa, retorna a versão 

atual do Kernel. 

* MaxCPUs = 8. Número máximo de CPUs virtuais que podem ser 

alocadas pela primitiva SetProcessors. 

* MaxPrio = 2. Maior prioridade de um processo. A mínima é 

sempre zero. 

* ProcessNameSize = 8. Tamanho máximo do nome de um 

processo quando do uso da primitiva SetNarne. 



* MinStackSize = 256. Tamanho mínimo da pilha alocada a um 

processo. Este é o valor mínimo recomendável, caso o 

programa fonte seja alterado. Segundo orientações 

encontradas no manual técnico do DOS (MICROSOFT, 1986), 

interrupções da BIOS podem utilizar até 128 bytes na 

pilha, que somados aos utilizados no momento podem chegar 

até 256 bytes. 

* StackLowerBound = 192. Valor mínimo que deve ter a pilha 

de um processo ao chamar um procedimento que tente alocar 

mais variáveis locais. Abaixo desse valor não é seguro 

rodar um programa, e portanto deve ser mantido. Este 

número foi tirado da implementação de stack-checking da 

biblioteca do Turbo Pascal. 

Os seguintes tipos predefinidos são utilizados 

nos parâmetros das primitivas e em declaração de variáveis: 

* PidType = Word. Definição do PID do Kernel. 

* StateType = (Ready, Waiting, Suspended, Timing, Halted, 

Unkown). Estados possíveis de um processo. 

* ProcFar = Procedure. Tipo procedural para uso nas 

primitivas Spawn e LongSpawn. 

* NameStr = String[ProcessNameSize]. Tipo de string passada 

como parâmetro em SetName e retornada em GetName. 

A única variável predefinida é UsrIdleProc, do 

tipo ProcFar. É utilizada para definir uma rotina especial 

de I1idlel1. O procedimento vazio ~oNothing, que pode ser 

enxergado como uma variável de tipo procedural, é o valor 

default de UsrIdleProc. 

111.15.2 Primitivas de Criação de Processos 

Existem três formas distintas de se criar um 

processo com o Kernel, e cada uma delas será abordada em 

separado. De qualquer forma, algumas observações são comuns 

a todas, baseadas no uso dos seguintes procedimentos, 

funções e variáveis do Kernel: 



Function GetStackDefault : Word; 

Procedure SetStackDefault(StackSize r Word); 

Function GetPrioDefault : Word; 

Procedure SetPrioDefaul t (Prio : Word) ; 

Const Save80x87 : Boolean = False; 

Const CopyParentStack : Boolean = True; 

Nas primitivas em que a pilha e a prioridade do 

processo sendo criado não forem explícitas, seus valores 

default serão utilizados. Estes valores podem ser 

retornados com as primitivas GetStackDefault e 

GetPrioDefault e alterados com SetStackDefault e 

SetPrioDefault. Nas alterações, uma checagem é realizada 

para garantir que o novo valor está dentro da faixa 

permitida. O valor default de stack é 1024 e o de 

prioridade é 1. 

Existem duas constantes booleanas que influem no 

procedimento de criação de processos: CopyParentStack e 

Save80x87. CopyParentStack, se True (o default), faz uma 

cópia da pilha do processo pai para a do processo filho. 

Com isso, os valores das variáveis locais do pai quando da 

criação do processo filho são copiados para a pilha deste. 

Esta característica permite, por exemplo, utilizar a 

variável de controle de um loop de criação de processos 

como parâmetro em uma rotina do processo filho. O valor 

deste parâmetro será o da variável no momento da criação do 

processo filho. Já a constante Save80x87, se True (o 

default é False), aloca uma área para salvamento do 

contexto do co-processador aritmético quando da criação do 

processo. Durante a execução deste este salvamento pode ser 

habilitado ou desabilitado, com as primitivas 

Enable80x87Save e Disable80x87Save (ver seção 111.15.7). 

* Cobegin/Also/Coend 
Procedure Cobeqin; 

Procedure Coend; 

Procedure Also; 



Esta é a forma estruturada proposta por DIJKSTRA 

(1965), já discutida anteriormente. A idéia é fazer com que 

os novos processos sejam envoltos pelas primitivas C o b e g i n  

e Coend ,  sendo separados entre si pela primitiva A l s o .  A 

ilusão obtida faz com que a chamada desses procedimentos se 

pareça com um Begin e um End do próprio Pascal. 

Exemplo III.l: 

Cobegin ; 

pl; Also; ( Primeiro processo ) 

p2; Also; { Segundo processo ) 

for i:=l to 10 do ( Terceiro processo ) 

t3; Also; 

p4; ( Quarto processo. Não é necessário Also após este ) 

Coend ; 

É importante notar que os processos criados não 

são apenas chamadas de procedimento, mas mesmo quaisquer 

trechos de código, como no terceiro processo do exemplo 

acima. O tamanho de pilha e a prioridade dos novos pro- 

cessos são sempre tomados como os default. Um 

Cobegin/Also/Coend gera erro se apenas um processo for 

declarado em seu interior. Apesar da estrutura não ser 

checada a tempo de compilação, alguns testes são realizados 

durante a execução para conferir se o modo de uso está 

correto. 

Uma característica bastante interessante do 

Kernel é que estruturas Cobegin/Also/Coend podem ser 

aninhadas estática e dinamicamente. Com isso podemos criar 

várias gerações de uma família tendo execuções indepen- 

dentes. No aninhamento estático (Exemplo III.2), as estrutu- 

ras são codificadas uma dentro da outra, na seqüência de 

leitura do programa. No aninhamento dinâmico (Exemplo 

III.3), o fluxo de um processo pertinente a uma estrutura 

~obegin/~lso/Coend acaba por encontrar uma outra estrutura 

deste tipo, suspendendo sua execução e-criando processos 



filhos dele. 

Exemplo III.2: 

Cobegin ; 

pl; Also; { Primeiro processo do Cobegin mais externo ) 

Cobegin; { Segundo processo do Cobegin mais externo ) 

p2-1; Also; ( Primeiro proc. do Cobegin mais interno ) 

P2-2 ; { Segundo proc. do ~obegin mais interno ) 

Coend; Also; 

P3 ; ( Terceiro processo do Cobegin mais externo ) 

Coend ; 

O exemplo anterior mostra um aninhamento 

estático. Sua execução redunda na criação de cinco 

processos: três relativos a estrutura mais externa e dois 

relativos a mais interna. A estrutura mais externa só 

termina quando pl, p3 e a estrutura mais interna acabarem. 

Esta por sua vez só termina quando p2-1 e p2-2 acabarem. 

Exemplo III. 3 : 

Procedure pl ; 

begin 

Cobegin ; 

pl-1; Also; 

p1-2 ; 

Coend ; 

end ; 

Cobegin 

pl; Also; 

p2; 

Coend ; 



Neste exemplo, o Cobegin/Also/Coend mais externo 

criará dois processos, um chamando o procedimento pl e o 

outro o p2. O procedimento pl por sua vez executa um outro 

Cobegin/Also/Coend, que se suspende dando lugar a execução 

de dois processos, que chamam os procedimentos pl - 1 e pl - 2. 

A estrutura mais externa só termina quando todas as mais 

interna acabarem. 

O nível máximo de aninhamento, tanto no caso 

estático como no dinâmico, é determinado tão somente pela 

lógica do programa do usuário. O Kernel não impõe nenhuma 

restrição a essa profundidade. 

P r o c e d u r e  F o r k  ( V a r  P i d  : P i d T y p e )  ; 

P r o c e d u r e  L o n q F o r k   rio, S t a c k ~ i z e  : W o r d ;  

V a r  P i d  : P i d T y p e )  ; 

F u n c t i o n  C h i l d P r o c e s s  : B o o l e a n ;  

Este tipo de mecanismo foi proposto por CONWAY 

(1963), sendo uma forma não muito elegante de criar 

processos, porém a mais poderosa. A idéia de um F o r k  é de- 

rivar um outro fluxo de programa após a sua chamada, rodan- 

do a partir dela dois processos: o processo já existente, 

que fez a chamada, e o seu filho. Para se diferenciar entre 

um e outro temos a função booleana C h i l d P r o c e s s ,  que em 

geral deve ser utilizada logo após o Fork (ou L o n q F o r k ) .  

Utilizando esta função em um comando condicional pode-se 

decidir que fluxos tomarão os processos pai e filho. 

E x e m p l o  111 . 4  : 

Fork (x) ; 

if ChildProcess then 

tl 

else 

t2; 



O exemplo acima mostra a criação de um novo 

processo com a primitiva Fork. Após a sua execução, tanto o 

processo que a chamou quanto o processo recém-criado 

executarão o I1ifl1 da próxima linha. O novo processo achará 

verdadeira a condição do teste, executando portanto o 

procedimento tl. Já o processo pai cairá no "elseI1 da 

condição, executando portanto o procedimento t2. 

Todo este esquema de funcionamento também é 

válido para o LongFork. A diferença entre este e o Fork 

reside apenas na não aceitação dos valores default de 

prioridade e tamanho de pilha, criando o novo processo com 

outros valores. Quanto a primitiva ~hildProcess, esta só 

pode ser utilizada uma única vez para cada processo criado, 

e somente por um Fork ou LongFork (com outros métodos ela 

não faz sentido). 

Processos criados com Fork não devem sair do 

escopo atual para trás, ou seja, retornar do procedimento 

de onde foram criados, seja com o llendll do procedimento ou 

por um I1Exitn. O problema é que estes processos não possuem 

uma história de chamadas na pilha, o que ocasiona uma pane 

no programa se isto acontecer. Tanto Fork como LongFork 

retornam o PID do novo processo no parâmetro de saída Pid. 

Function Spawn (Task : ProcFar) : Word; 

Function LongSpawn(Task : ProcFar; 

Prio,StackSize : Word) : Word; 

Esta forma de criação de processos é semelhante a 

encontrada em Modula-2. O processo a ser criado deve 

necessariamente ser um procedimento, passado como parâmetro 

para Spawn ou LongSpawn (a diferença entre os dois é 

similar a discutida em Fork/LongFork). Mais ainda, este 

procedimento deve ser compilado no modo I1Farl1 do Turbo 

Pascal (diretiva F+), de forma a ser compatível com o tipo 



predefinido ProcFar. O processo que executa um Spawn conti- 

nua normalmente após sua chamada, enquanto o processo 

recém-criado (seu filho) iniciará sua execução no inicio do 

procedimento determinado. A vantagem desta primitiva é que 

este novo processo se destrói automaticamente ao alcançar o 

fim do procedimento (ou com a chamada de l1Exit1l, que faz 

justamente isto). O valor retornado pelas duas primitivas é 

o PID do novo processo. 

Exemplo III. 5 : 

Esta única linha de código cria um novo processo 

iniciando no procedimento pl, enquanto seu pai prossegue 

normalmente. Uma observação neste tipo de criação é sobre a 

constante CopyParentStack: independentemente de seu valor, 

a pilha do processo pai nunca é copiada, por não fazer 

sentido neste caso. 

111.15.3 primitivas de Destruição de Processos 

Procedure Kill (Pid : PidType) ; 

Procedure Kil lMyself; 

Processos podem ser explicitamente destruidos 

utilizando-se estas primitivas, conforme descrito na seção 

111.7. A primitiva Kill destrói simplesmente um processo 

filho de quem a executa (junto com os descendentes deste), 

passando como parâmetro seu PID. A primitiva KillMyself 

destrói o próprio processo que a chamou, junto com seus 

descendentes. 

111.15.4 Primitivas de Exclusão Mútua 

Procedure Lock; 

Procedure Unl ock; 

Procedure ~ockFile (Var F : Text) ; 



Procedure SetHeapMutex; 

Procedure ResetHeapMutex; 

As primitivas Lock e Unlock simplesmente 

desabilitam e habilitam, respectivamente, a atuaçáo do 

despachante do Kernel (ver seção 111.8). A primitiva 

LockFile garante a exclusão mútua em operações de entrada e 

saída em um arquivo do tipo Text (ver seção 111.8). 

SetHeapMutex e ResetHeapMutex habilitam e desabilitam a 

exclusão mútua no manuseio da heap (ver seção 111.8). 

A Única observação aqui é quanto a primitiva 

LockFile. Esta deve ser utilizada somente em arquivos 

fechados, e após o devido l'Assignll, que pode ser o do Turbo 

Pascal ou um feito pelo programador (como l'AssignCrtll - ver 
manual da linguagem). Seu uso seria como no exemplo a 

seguir: 

Exemplo III. 6: 

~ssign(f, 'TESTE') ; 

LockFile ( f )  ; 

Rewrite ( f) ; 

111.15.5 Primitivas de Sincronização 

Procedure Join(n : Word) ; 

Procedure Barrier (n : Word) ; 

A primitiva Join foi baseada na descrição de 

PETERSON (1985). Basicamente, todos os processos que chamam 

um mesmo Join morrem, a exceção do último. Ou seja, se uma 

linha de programa contém um Join(5), por exemplo, os quatro 

primeiros processos que o executarem morrerão, continuando 

apenas o quinto e último que passar por ele. Desta maneira 

juntamos os fluxos de vários processos em apenas um, 

obtendo um tipo de sincronização. 



Vale apenas ressaltar que, uma vez que a linha 

que contém o Join é a mesma para todos os processos, o seu 

parâmetro naturalmente deve ser igual para todos. Se for 

passada uma variável como parâmetro, esta não deve ter seu 

valor alterado por nenhum dos processos, sob pena de não 

funcionar a primitiva. Além disso, após uma execução 

completa de um Join (quando o ultimo processo prossegue) 

ele é reiniciado para uso idêntico, apesar desse uso ser 

bastante raro. A semântica do Join faz uma chamada 

automática da primitiva OrphanChildren (ver seção 

111.15.7). 

O Barrier é uma primitiva de sincronização mais 

encontrada em programas paralelos de fato. Serve para parar 

a execução de um determinado número de processos (seu 

parâmetro) até que todos eles tenham atingido esta 

primitiva, sincronizando-se neste ponto. Em seguida todos 

eles continuam normalmente. 

111.15.6 Primitivas de Gerência de Processador 

Procedure Yield; 

Procedure Transfer(Pid : PidType) ; 

Procedure Detach; 

Procedure Set~imeSlice(New~rame~ype : Word); 

Procedure SetProcessors (n : Word) ; 

Function CPUid : Word; 

A primitiva Yield passa simplesmente o uso 

processador para o próximo processo na lista de prontos. 

Transfer e Detach são mais específicas: a primeira trans- 

fere o processador para um de seus processos filhos, 

enquanto a última transfere o controle de volta para o seu 

pai. Yield, Transfer e Detach podem ser aplicadas em co- 

rotinas, como descrito na seção 11.7. 

SetTimeSlice controla o time-slice utilizado pelo 

Kernel. Valores entre O e 15 são aceitos, sendo zero o 



default. Quanto maior o parâmetro de SetTimeSlice (seu 

88frame88), mais troca de contexto haverá, e portanto mais 

concorrência e também overhead. Apesar de 15 ser o valor 

máximo, o equipamento hóspede o limita mais ainda: em um 

micro AT-386 com clock de 20MHz, um "frarne8l de 9 é o maior 

valor aceito, sem que o programa 81congele11. Esta pane 

acontece quando a freqüência das interrupções do relógio de 

hardware é tão grande que a sua rotina de atendimento não 

da conta, provocando um lloverrunll. 

Para habilitar e desabilitar a preempção no 

Kernel, existem duas constantes predefinidas que podem ser 

utilizadas como parâmetro: On e Off (o default é On). Com 

elas pode-se implementar um sistema não-preemptivo baseado 

em co-rotinas, por exemplo, chamando SetTimeSlice(0ff). Ou 

ainda, utilizá-las na criação de novos processos, quando se 

deseja que os processos filhos só comecem a rodar quando o 

último deles for criado (em um programa que crie em um loop 

100 processos, por exemplo, é bem possível que haja uma 

preempção do processo criador e um dos processos filhos 

comece a rodar). 

O uso de SetTimeSlice merece duas considerações. 

Sua implementação no Kernel não garante exclusão mútua, uma 

vez que não faz sentido mais de um SetTimeSlice simultâneo. 

A outra diz respeito a uma situação anômala, mas que deve 

ser registrada. Se SetTimeSlice for utilizada em um loop 

com parâmetros distintos a cada iteração, o relógio da BIOS 

pode atrasar ou até quase parar. Isto acontece porque o 

chip responsável pela interrupção do relógio de hardware 

(ver seção 111.9) é reprogramado a cada llframell novo, o que 

não chega a ser um 11bug81, apenas mau uso da primitiva. 

As primitivas SetProcessors e CPUid são 

utilizadas em programas com mais de uma CPU virtual. 

SetProcessors recebe como parâmetro o número de CPUs 

virtuais que irão executar no programa (contando com a CPU 

O, já executando). A partir de sua chamada, fluxos 



independentes correspondendo cada um a um novo programa 

principal começam a rodar. O modelo das CPUs virtuais foi 

extensamente discutido na seção 111.2. 

SetProcessors é a peça-chave da implementação do 

Kernel em um ambiente real, com mais processadores. A forma 

sugerida seria cada processador físico receber de um 

processador mestre, através do sub-sistema de comunicação, 

quantas e quais CPUs virtuais rodar. A idéia das CPUs 

virtuais, portanto, continuaria válida: mesmo em um sistema 

com 3 processadores físicos, por exemplo, poderíamos ter 10 

CPUs virtuais; cada um dos três processadores físicos 

poderia simular um determinado número de CPUs lógicas. 

A primitiva CPUid é um apoio na confecção de 

programas com CPUs virtuais. Sua chamada retorna o número 

da CPU virtual correntemente executando, o que serve como 

base na tomada de decisões e desvios de fluxo. Com isso, o 

mesmo trecho de código pode ser executado por diversas CPUs 

virtuais, derivando quando necessário para operações 

específicas de cada CPU. 

111.15.7 Primitivas de Gerência de Processos 

Procedure Suspend (Pid : PidType) ; 

Procedure ~ e s u m e  (Pid : ~ i d ~ y p e )  ; 

Procedure Migrate(Pid : PidType; NewCPU : Word); 

Procedure SetPrio(Pri0 : Word) ; 

Procedure ~etChildPrio(~id : Pid~ype;  rio : Word); 

Function GetPid : PidType; 

Function GetParentPid : PidType; 

Function GetState(Pid : PidType) : StateType; 

Procedure SetName (Name : String) ; 

Function GetName : NameStr; 

Procedure Orphan~hild (Pid : PidType) ; 

Procedure OrphanChildren; 

Procedure Enable80x87Save; 

Procedure Disable80~87Save; 



As primitivas Suspend e Resume trabalham em 

conjunto. Sua ação é bastante simples: Suspend suspende a 

execução de um processo filho do processo Running, enquanto 

Resume o faz continuar. Processos suspensos ficam em 
nenhuma lista Kernel, por ser desnecessário. Outro 

detalhe importante é que, se o processo suspenso não estava 

na Ready List, ele apenas será marcado como tal, e sua 

pilha alterada de forma a executar num escalonamento futuro 

ele próprio a sua suspensão. Este é o mesmo esquema 

utilizado na destruição de processos, descrito na seção 

111.7. 

A primitiva Miqrate só pode ser utilizada em 

programas com mais de uma CPU virtual. Sua função é 

transferir a execução de um processo filho do Running de 

uma CPU virtual para outra. Isto é bastante útil para 

sistemas que pesquisam efeitos de balanceamento de carga. 

Entretanto, sua implementação em um ambiente real, com mais 

processadores físicos, está descartada. Esta seria uma 

tarefa bastante árdua, senão impraticável, com a 

arquitetura de um micro IBM-PC. O problema está nas 

referências a posições de memória que um processo faz em 

seu código e nas contidas em sua pilha. Mudando para um 

outro processador físico, estas referências, com enorme 

probabilidade, serão diferentes, e não há como remediar 

esta situação. 

SetPrio e SetChildPrio são primitivas para 

alteração da prioridade de um processo. SetPrio altera a 

prioridade do processo Running, enquanto SetChildPrio 

altera a de um de seus filhos. Mudanças de prioridade 

envolvem trocas de posição na Ready List, afetando 

diretamente o conjunto de processos escalonáveis em um dado 

momento. Um uso interessante de SetPrio é SetPrio(MaxPrio), 

quando nenhum outro processo possui também a prioridade 

máxima: ele garante exclusão mútua até sua prioridade ficar 

mais baixa novamente. 



As primitivas GetPid e GetParentPid retornam o 

PID do processo Running e o de seu pai, respectivamente. 

Devem ser utilizados em programas mais avançados, 

geralmente na decisão de fluxo de um processo ou em outras 

ocasiões que necessitem do PID. 

GetState retorna o estado atual de um processo 

filho do Running, dentre os definidos no tipo StateType 

(naturalmente este estado não pode ser o llRunningll). A 

aplicação desta primitiva deve ser feita com exclusão mútua 

se o programa tiver preempção, pois de outra forma o estado 

retornado pode não ser mais válido quando esta informação 

for utilizada. Esta função também existe na linguagem 

Concurrent C (GEHANI, 1986). 

As primitivas SetName e GetName têm maior 

finalidade em conjunto com o módulo Debugger (Capitulo VI). 

SetName estabelece um nome para o processo Running, 

enquanto GetName o retorna. 

OrphanChild e OrphanChildren fazem alterações na 

família do processo Running. OrphanChild exclui um processo 

filho, em especial, de sua família. Essa exclusão é similar 

a realizada quando da destruição de um processo, mas neste 

caso os processos continuam vivos. Quanto ao processo filho 

excluído, este passa a se considerar "sem pai", isto é, com 

um ponteiro para o pai (Parent) igual a Nil. OrphanChildren 

procede de modo idêntico, mas realizando uma operação 

coletiva: todos os filhos do Running são excluídos. A 

finalidade dessas primitivas é libertar processos da 

dependência de seu pai. Como descrito na seção 111.7, ao 

morrer um processo leva consigo sua família, a família 

destes e assim por diante. Como isso nem sempre é 

dese j ável , OrphanChild e OrphanChildren podem ser usadas 
para dar llemancipaçãol' aos processos. 

Enable80x87Save e Disable80x87Save estabelecem se 

o processo Running, quando sofrer uma preempção e também 



quando for reescalonado, salvará e restaurará o contexto do 

co-processador aritmético. Esta operação só é necessária se 

tal co-processador realmente existir (não for emulado) e se 

mais de um processo o utilizar simultaneamente. Além disso, 

é necessário que processos que o façam tenham sido criados 

com a constante predefinida Save80x87 tendo o valor True, 

sob p e n a  d e  p a n e  d o  p r o g r a m a .  O processo M A I N - O ,  como 

descrito na seção 111.6.2, é criado desta forma, mas 

desabilita automaticamente o salvamento do contexto do co- 

processador. Esta medida visa poupar tempo, pois na maioria 

dos casos seria uma operação desnecessária. 

111.15.8 Primitivas de Tempo Real 

P r o c e d u r e  S e t ~ i m e o u t  ( m s  : L o n q i n t )  ; 

F u n c t i o n  T i m e d o u t  : Boo lean;  

P r o c e d u r e  D e l a y  (ms : L o n q i n t )  ; 

P r o c e d u r e  S c h e d u l  e (Hour,  M i n ,  S e c  : Word) ; 

SetTimeout é utilizada para estabelecer um limite 

de tempo (timeout) quando o processo entrar em alguma fila 

de espera. Ela é uma operação bastante poderosa e genérica, 

podendo ser aplicada em quaisquer estruturas deste tipo, 

como as encontradas nos módulo ShareMem (Capítulo IV) e 

MsgPass (Capítulo V) ou em futuras implementações. Uma vez 

estabelecido um timeout, todas as operações que ocasionem 

uma espera estarão restritas a este valor, até que este 

seja alterado ou zerado. O valor zero significa não haver 

mais limite de tempo. 

A primitiva T i m e d o u t ,  uma função booleana, deve 

ser utilizada após operações que possam ocasionar uma espe- 

ra, se o processo tem um valor de timeout maior que zero. 

Isto por vezes é necessário para distinguir se a operação 

foi realizada com sucesso ou se retornou devido ao timeout 

imposto. 



A primitiva Delay, similar a do módulo CRT do 

Turbo Pascal, se diferencia daquela por não gastar 

inutilmente o tempo solicitado. Ao inves disso, este tempo 

é utilizado para a execução de outros processos, o que 

permite um ganho no programa. Contudo, por ser uma 

redefinição de um procedimento já existente em outro 

modulo, e importante observar a ordem dos módulos Kernel e 

CRT na cláusula llUsesll. Se a palavra Kernel vier depois de 

CRT nesta cláusula, a primitiva do Kernel será a utilizada; 

caso contrário, será a da CRT. A desvantagem de usar a da 

CRT é que o processo que a chamou não sai da Ready List, 

fazendo um busy-waiting. 

A primitiva Schedule estabelece um determinado 

horário, com hora, minuto e segundo, para um processo 

voltar a rodar. Ele é transferido da Ready List para a Time 

List até que aquele seja atingido. Poderá haver algum 

atraso na hora de acordar dependendo do número de processos 

existentes na Ready List. 

111.15.9 Primitivas de Terminação de Programa 

Procedure Hal tAll ; 

Procedure InstallKernelExit; 

Procedure AddCSeg (CS : Word) ; 

Essas três primitivas já foram apresentadas nas 

seções 111.14.1 e 111.14.2. O efeito de HaltAll é terminar 

a execução de todas as CPus virtuais do programa. 

InstallKernelExit deve ser utilizada em programas com mais 

de uma CPU virtual, em que o programador altera o pro- 

cedimento de saída usual (I1ExitProcl1). AddCSeg exclui um 

determinado módulo do usuário na localização de um erro, 

evitando mensagens com endereços que não acrescentem ne- 

nhuma informação útil. Esta primitiva é utilizada pelos 

quatro módulos que compõem o ambiente Kernel. Desta forma, 

se por exemplo uma primitiva do Kernel resulta em erro, o 

endereço fornecido na mensagem não se encontra dentro dela, 



mas no programa do usuário. 

111.15.10 Primitivas de Controle de Execução 

Não-determinística 

Function S e l e c t ( n  : Word) : Word; 

Function ~ r i s e l e c t  ( n  : Word) : Word; 

Procedure When (Guard : Boolean) ; 

O funcionamento geral de uma execução não- 

deterministica já foi descrito na seção 11.9, sob o titulo 

de llcomandos alternativosI1. No Kernel, tais comandos foram 

implementados pelas primitivas Select (ou PriSelect) e 

When. Um S e l e c t  é a evolução de uma estrutura "CaseI1 do 

Pascal, onde as opções são testadas de forma aleatória, e 

que só termina quando uma das opções escolhidas tenha sua 

condição satisfeita ou todas forem testadas sem êxito. 

Neste último caso, o próprio "elseI1 pertencente a estrutura 

pode ser utilizado para a tomada de alguma decisão. O 

parâmetro de um Select é justamente o número total de 

opções que devem ser testadas no Case. As opções 

necessariamente devem iniciar a partir do numero 1. 

O PriSelect é idêntico ao Select, mas a ordem em 

que as opções são testadas é a da posição no texto do 

programa, como em um Case normal. O When deve ser utilizado 

em substituição a um possível llifll de teste, para saber se 

as condições para uma opção ser aceita são favoráveis. 

Quando este não é utilizado, é considerado que a opção é 

válida. O exemplo seguinte esclarecerá um pouco mais essa 

estrutura: 



Exemplo III. 7 :  

Repeat 

Selected:=True; 

Case Select(2) of 

1: Begin 

When( j = 100) ; 

writeln (1) ; 

End ; 

2: Begin 

When(j = 100) ; 

writeln (2) ; 

End ; 

Else 

Selected:=False; 

End ; 

Inc(j) ; 

Until Selected; 

Esse trecho de programa realiza um loop que 

espera a variável j atingir o valor 100. Enquanto j for 

menor que 100, o Case seleciona as opções 1 e 2, em ordem 
aleatória, a cada passo. Como o When existente nas duas 

opções impedem que estas sejam selecionadas antes de j 

atingir 100, o Else do Case será executado nas primeiras 99 

iterações. Na centésima, então, uma das duas opções já terá 

sua condição satisfeita, e escreverá na tela o número 1 ou 

o 2, indicando a escolhida. Se um PriSelect fosse utilizado 

neste exemplo, a opção 1 sempre seria a escolhida, visto 

que as condições no When de ambas são iguais. Aliás, esta 

codificação não passa mesmo de um exemplo, uma vez que os 

dois When poderiam ser removidos e um teste I1if j = 10O1I 

colocado antes do Case ser executado. 

111.16 Detalhes de ãmplementação 

Nesta seção abordaremos alguns tópicos de 

implementação. Como por vezes não há nenhuma relação entre 



eles, faremos uma divisão Por itens. 

* Utilização & interrupções & software. O Kernel utiliza 
as interrupções de número $86 a $8F (valores 

hexadecimais), originalmente alocadas para o Basic 

residente que os primeiros IBM-PCs possuíam. O único 

cuidado que se deve ter é alguma incompatibilidade com 

outros programas que as usem, se estes forem TSRs 

(Terminate and Stay Resident). Ao acabar, o Kernel 

restaura os vetores originais. 

* Tamanho máximo pilha. Como uma pilha é alocada 

dinamicamente, sofre as mesmas restrições impostas pelo 

Turbo Pascal a variáveis deste tipo: o tamanho máximo de 

65520 bytes. Na verdade, no caso de pilhas essa restrição 

não chega a ser um problema, visto que o valor é bastante 

alto. 

* Códiqo máximo de um processo numa estrutura 

Cobeqin/Also/Coend. Processos criados por essa estrutura 

têm seu fim delimitados por um Also ou pelo Coend, no 

caso do último. Como para criar um processo desta forma é 

necessário varrer diretamente o código gerado a procura 

de uma chamada de Also ou Coend, a sua extensão é 

limitada a 1024 bytes. Esta limitação visa facilitar a 

checagem de utilização dessa estrutura, sendo o valor 

1024 suficiente para a quase totalidade das aplicações. 

Entende-se por llcódigo gerado" nessa estrutura apenas os 

bytes realmente dentro dela. Desta forma, se um processo 

contém uma chamada de procedimento, apenas o código da 

chamada está sendo contado, não os bytes do procedimento 

em si. 

* Stack-Checkinq. Como cada processo tem a sua própria 
pilha, não faria sentido deixar o stack-checking 

normalmente feito pelo Turbo Pascal através da diretiva 

S+. Isto, inclusive, poderia fazer com que um programa 

parasse erroneamente por um estouro de pilha. A solução 



foi alterar o stack-checking para um particular ao Kernel, 

que testa se a pilha do processo corrente tem condições 

de alocar os bytes requisitados. Como a chamada deste 

teste de pilha é feita automaticamente pelo Turbo Pascal, 

não é possível desviá-la diretamente, sendo necessária 

uma técnica mais forte: os primeiros bytes da rotina de 

stack-checking, dentro da biblioteca do Turbo Pascal, são 

alterados para um Itjumpt1 intersegmentos direto, caindo em 

uma rotina dentro do Kernel. O método para se localizar o 

endereço inicial na biblioteca é ler diretamente o código 

gerado pela inclusão de uma das chamadas de stack- 

checking . 

Todas as rotinas dentro do Kernel executam sem 

nenhum teste de pilha, visando maior velocidade. Isto não 

chega a criar incômodos para o usuário, uma vez que uma 

das maiores atenções na escrita de um programa 

concorrente com o Kernel é quanto ao tamanho de pilha. 

* Exclusão mútua heap. Esta característica bastante útil 

do Kernel e realizada desviando todas as rotinas de 

manuseio da heap (inclusive por tipos ~bject) para um 

procedimento de exclusão mútua dentro do Kernel. Seu 

funcionamento é similar ao de um depurador: os primeiros 

bytes da rotina desviam para o procedimento do Kernel, 

que os possui guardados e são recolocados em seus 

lugares; os bytes no endereço de retorno da rotina são 

alterados de forma idêntica, de forma que, ao terminar a 

sua execução, os primeiros bytes voltam a ser alterados e 

os do endereço de retorno reestabelecidos. A função 

básica do procedimento do Kernel é fazer um Lock ao 

entrar na rotina e um Unlock ao sair dela. Os endereços 

das rotinas de manuseio da heap, que não são retornados 

pela função Addr, são descobertos varrendo-se diretamente 

um código gerado para esse propósito. 

* Exclusão mútua DOS. As formas de garantir a exclusão 

mútua de um processo utilizando o DOS são duas: 



revetorizar a interrupção $21 (chamada do DOS), fazendo um 

Lock ao entrar e um Unlock ao sair dela, ou testar uma 

flag interna do DOS denominada DOSBusyFlag dentro do 

despachante. As duas maneiras foram testadas e provaram 

ser de velocidades similares, sendo preferida a última 

por facilidade. 

* Localização Endereço & Erro. Para gerar corretamente 
o endereço aonde ocorreu um erro do Kernel, devemos 

percorrer o lldisplaytl dos registros de ativação dos 

procedimentos chamados (AHO, 1 9 8 6 ) ,  até encontrarmos um 

segmento de código não pertencente ao ambiente Kernel. O 

processo é bastante simples, apesar de conceitualmente 

complicado. Restaura-se primeiramente a pilha do último 

procedimento chamado. Depois faz-se um loop que acessa o 

seu registro de ativação e restaura a pilha do último 

procedimento chamado. Enquanto o segmento do endereço de 

retorno estiver dentro do ambiente Kernel ou em módulos 

determinados pelo usuário com a primitiva AddCSeg, o loop 

prossegue. Ao terminar, os registradores CS e IP contêm o 

endereço do erro. 

Uma vez que esse loop é uma aceleração dos 

retornos normais de todos os procedimentos chamados até o 

momento, é óbvio que após ele o programa não pode 

continuar. Para isso seria necessário salvar todo o 

encadeamento desfeito, mas, como o Kernel só gera erros 

fatais, isto foi descartado. 

111.17 Considerações Finais 

Alguns acréscimos podem ser feitos ao Kernel, em 

uma versão futura, de modo a aumentar o seu potencial de 

uso. As idéias em mente incluem o aproveitamento das 

chamadas páginas de video do IBM-PC, onde poderíamos 

simular a presença de mais monitores em um programa 

distribuído; um sistema para facilitar a escrita simultânea 

na tela por mais de um processo, quando estes utilizam 



atributos de video (cores, tipo do cursor, etc) diferentes 

e trabalham com janelas; mostrar automaticamente a linha do 

programa fonte onde aconteceu um erro, inserindo caracteres 

no buffer de teclado de modo a chamar o comando I1Find 

Errortl; criar uma interface para o Kernel ser utilizado a 

partir de qualquer linguagem. 



CAPITULO IV: O MQDULO DE MEMQRIA COMPARTILHADA 

Neste capítulo serão apresentadas as estruturas 

que compõem o Módulo de Memória Compartilhada, doravante 

chamado de ShareMem. Este módulo fornece tipos de dados e 

operações sobre eles para a solução de problemas de 

exclusão mútua e de sincronização, descritos no Capítulo 

IV.l As Estruturas 

Seguindo a filosofia do Kernel de prover diversas 

maneiras diferentes de realizar a mesma função, para ser 

utilizado como instrumento de laboratório ou ter abragência 

de uso, o módulo ShareMem implementa vários mecanismos que 

por vezes são equivalentes. Esta política também foi 

utilizada no trabalho de KNOP ( 1 9 9 0 ) ,  e se justifica pelas 

diferenças de uso, tipo e tamanho das regiões críticas 

encontradas comumente nos programas. Mais uma vez, vale 

argumentar que a quantidade de estruturas fornecida não 

aumenta muito o aprendizado do usuário para este iniciar um 

projeto, pois elas são independentes e podem ser escolhidas 

para estudo e uso em separado. Desta forma, seria o mesmo 

que prover um ambiente com um ou dois mecanismos apenas. 

As seguintes estruturas estão disponíveis: 

Semáforos, Semáforos Binários, EventCounts, Sequencers, 

Semáforos de Conjunto de Recursos, Variáveis Compartilhadas 

(Shared) , e Signalling Regions. Nas próximas seções 

descreveremos cada uma em separado, enquanto o Anexo I11 

contém a interface completa do módulo ShareMem. Quanto a 

eficiência de cada uma para a exclusão mútua de regiões 

críticas, desprezando-se a elegância, a clareza, a 

facilidade de uso e a segurança contra erros das 

construções, consultar o Anexo IX. 

Cabe aqui uma observação muito importante na 

utilização de qualquer uma dessas estruturas, seja para 



exclusáo mútua ou sincronização de processos. A variável 

declarada como um dos tipos exportados por ShareMem deve 

ser g l o b a l  a o  programa.  A razão disto é que, sendo local, 

ela seria alocada na pilha de um dos processos, só sendo 

acessível e alterável por este. 

IV.2 Semáforos 

Essa é uma das primitivas de memória 

compartilhada mais antigas, criada por DIJKSTRA ( 1 9 6 5 ) ,  e 

tem como operações básicas os procedimentos P e V. Serve 

tanto para garantia de exclusão mútua como para 

sincronização entre processos. A forma de espera 

implementada em ShareMem é a da fila, ou seja, o processo 

fica bloqueado esperando o devido sinal de que pode 

continuar. 

Tipo em ShareMem: Semaphore 

Operações: 

Procedure  I n i t S e m a p h o r e ( V a r  S : Semaphore; 

V a l u e  : I n t e q e r ) ;  

Procedure  P (Var  S : Semaphore) ; 

Procedure  V (Var  S : Semaphore) ; 

Procedure  ~ ~ r i o ( ~ a r  S : Semaphore; P r i o  : I n t e q e r ) ;  

F u n c t i o n  SemaphoreCount(Var S : Semaphore) : Inteqer; 

F u n c t i o n  Awai ted (Var  S : Semaphore) : Boolean;  

O procedimento I n i t S e m a p h o r e  é o único que pode 

ser utilizado para iniciar o semáforo, mas não há nenhuma 

checagem para o seu uso por mais de uma vez. Ele recebe o 

semáforo e o seu valor inicial como parâmetros, que em 

geral determina o número de recursos que serão 

compartilhados. 

Os procedimentos P e V fazem as operações usuais 

sobre um semáforo. A forma de implementação é a mesma 

sugerida em MADNICK (1974) e PETERSON (1985), ou seja, um P 



sempre decrementa e um V sempre incrementa o valor do 

semáforo. Desta forma um valor positivo corresponde aos 

recursos disponíveis e um negativo, em termos absolutos, ao 

processos bloqueados esperando a liberação de um recurso. A 

função SemaphoreCount (PERIHELION, 1989) retorna justamente 

este contador do semáforo, mas deve ser usada com cuidado. 

A chamada desta função e a decisão do que fazer com este 

valor devem ser feitas com exclusão mútua, pois se houver 

uma preempção entre essas duas operações o valor do 

semáforo poderá estar incorreto. 

O procedimento PPrio executa um "P" com uma dada 

prioridade (-32768 a 32767), válida se o processo ficar 

bloqueado na fila de espera do semáforo. Após a liberação 

de um recurso através de um I 1 V f 1 ,  o processo de maior 

prioridade tem preferência para prosseguir. O procedimento 

P opera com uma prioridade igual a zero, o que permite a 

combinação com chamadas de PPrio com prioridades maiores ou 

menores. A idéia de se incluir prioridades em semáforos é 

difundida entre vários autores, como por exemplo LEBLANC 

(1984). 

A função Awaited também é uma extensão das 

primitivas originais dos semáforos (LEBLANC, 1984). Ela 

retorna os valores True ou False dependendo de existir ou 

não algum processo esperando em um dado semáforo. Esta fila 

de espera de um semáforo pode ser observada durante uma 

depuração com o procedimento SpySemaphore, do módulo 

Debugger, descrito no Capítulo VI. 

IV.3 Semáforos Binários 

Este tipo de semáforo é, na verdade, um caso 

especial de um semáforo dito geral, descrito na seção 

anterior. Ele controla o uso de apenas um recurso, daí ser 

binário, e é usado fundamentalmente para exclusões mútuas 

em regiões críticas. Mas, para não ser redundante e prover 

ao usuário uma nova forma de espera por um recurso, este 



tipo de semáforo a realiza através de busy-waiting, que é 

um loop que testa o valor do semáforo e abandona 

imediatamente o processador se este for igual a zero (o 

recurso ainda não está disponível) (PETERSON, 1985). 

A vantagem do Semáforo Binário sobre o Semáforo, 

em particular nesta implementação, é uma estrutura de dados 

e operações mais simples e a rapidez, dependendo do caso, 

no controle de regiões criticas. Isto porque diversas vezes 

é mais demorado tirar e colocar um processo de volta a 

Ready List do que simplesmente esperar o tempo passar 

testando uma condição se tornar verdadeira. 

Tipo em Sharemem: BinSemaphore 

Operagões: 

Procedure InitBín~emaphore(Var B : ~in~emaphore); 

Procedure ~ ~ i n  (Var B : ~insemaphore) ; 

Procedure VBin(Var B : BinSemaphore); 

As operações PBin e VBin do BinSemaphore são 

basicamente as mesmas P e V do tipo Semaphore, a nível de 

utilização (a implementação é bem diferente). O 

procedimento de iniciação ~nitBinSemaphore, como se nota, 

só recebe uma variável do tipo BinSemaphore como parâmetro, 

uma vez que o número de recursos inicialmente é sempre 

igual a um. 

PV.4 EventCounts e Sequencers 

Estas duas estruturas, utilizadas em geral de 

forma complementar, foram criadas por REED (1979). Apesar 

de não tanto difundidas quanto os semáforos, elas são 

bastante simples e ao mesmo tempo bastante completas no 

tocante a sua equivalência com aqueles. Os EventCounts e os 

Sequencers permitem aos processos controlarem diretamente a 



ordem dos eventos, ao invés de utilizarem exclusão mútua 

para proteger manipulações de variáveis que controlam tais 

ordens. Foram incluídos em ShareMem mais por serem uma 

ferramenta de construção de outras estruturas e portanto 

como mecanismo de pesquisa. 

Tanto os EventCounts quanto os Sequencers são 

variáveis inteiras não-decrescentes iniciadas com o valor 

zero. Os EventCounts mantêm a contagem do número de eventos 

ocorridos em uma classe particular, enquanto os Sequencers 

permitem ordenar arbitrariamente esses eventos. 

Tipo em ShareMem: E v e n t C o u n t  

Operações: 

P r o c e d u r e  ~ n i t E v e n t ~ o u n t ( V a r  E : E v e n t C o u n t ) ;  

P r o c e d u r e  A d v a n c e  ( V a r  E : E v e n  t C o u n t )  ; 

F u n c t i o n  R e a d E  ( V a r  E : E v e n t C o u n t )  : E v e n t C o u n t  ; 

P r o c e d u r e  A w a i t ( V a r  E : E v e n t C o u n t ;  v : L o n q i n t ) ;  

O procedimento I n i t E v e n t C o u n t  é apenas a 

iniciação de um EventCount com o valor zero. O uso de um 

procedimento para uma operação tão simples é preferível por 

questões de clareza e utilização correta de um tipo de dado 

(AHO, 1983). 

A primitiva A d v a n c e  sinaliza a ocorrência de um 

evento da classe associada ao EventCount passado como 

parâmetro. Seu efeito e o de incrementar o EventCount de 

uma unidade. Para obter o valor de um EventCount, temos 

duas primitivas: R e a d E  e A w a i t .  ReadE retorna simplesmente 

o valor de um Eventcount, enquanto Await bloqueia o 

processo que a chamou até que o EventCount passado como 

primeiro parâmetro atinja o valor I1vtt passado como segundo 

parâmetro. Em ambas, o valor do EventCount ao final da 

operação é garantido ser um ttlower-boundll do seu valor 

corrente, pois outras operações similares podem ter 

acontecido durante sua execução. 



Apesar da sugestão de Reed de se implementar 

Await evitando busy-waiting, em ShareMem foi escolhida esta 

última forma, fazendo um ltloopll abandonando o processador 

enquanto o EventCount não atingir o valor desejado. Por 

esta razão, os EventCounts devem ser utilizados com 

cuidado, porque o Kernel não pode detectar situações de 

deadlock quando existem processos ativos em busy-waiting. 

Tipo em ShareMem: Sequencer 

Operações: 

Procedure I n i t ~ e q u e n c e r ( ~ a r  Seq : Sequencer); 

Function Ticket  (Var  Seq : Sequencer) : ~ o n g i n t ;  

Um Sequencer só possui duas primitivas: a 

I n i t S e q u e n c e r ,  que o inicia com zero, semelhante à 

InitEventCount; e T i c k e t ,  que retorna sempre um valor 

crescente e diferente para cada chamada. A idéia por trás 

desta primitiva é a de uma máquina automática que é 

utilizada para controlar a ordem de um serviço em 

determinadas 10 j as. A máquina fornece um ticket numerado 

para cada um que solicita um serviço, e comparando esses 

números (todos diferentes) podemos saber quem chegou 

primeiro. 

Na implementação de ShareMem tanto EventCount 

quanto Sequencer estão limitados ao número máximo de 

2.147.483.648, o que parece ser suficiente para a maioria 

das aplicações. 

Para exemplificar o uso de EventCounts e 

Sequencers, podemos construir um semáforo utilizando-os. 

Seja o tipo NewSemaphore, definido por um record com um 

campo E (um EventCount), um campo T (um Sequencer) e ainda 

um campo I (seu valor inicial). As operações P e V podem 

ser definidas da seguinte maneira: 



Procedure P(Var S : NewSemaphore); 

begin 

Await (S. E, ~icket (S. T) -S. I+1) ; 

end ; 

Procedure V(Var S : NewSemaphore); 

begin 

Advance (S. E) ; 

end ; 

A operação Ticket atribui um número a cada 

processo que chama P. O processo espera então a sua vez ser 

anunciada, que ocorrerá quando um número correspondente de 

eventos V for assinalado, descontado o valor inicial do 

semáforo. 

Outros exemplos, como a construção de um P 

simultâneo em dois semáforos, podem ser encontrados em REED 

(1979). 

IV.5 semáforos de Conjunto de Recursos (Resource Set 

Semaphores) 

Este mecanismo, devido a Keedy, Ramamohanarao e 

Rosenberg (KEEDY, 1979) , é um complemento a estrutura 

elegante de um semáforo. Em muitas aplicações, é necessária 

a introdução de um inconveniente semáforo de exclusão mútua 

para se descobrir qual recurso de um conjunto foi alocado 

por uma operação P. A proposta de um Resource Set 

Semaphore, chamado em ShareMem de RSemaphore, é que a 

primitiva P retorne também um identificador indicando qual 

recurso do conjunto foi alocado (ao invés de simplesmente 

que um recurso foi alocado) e a primitiva V receba como 

parâmetro a identidade do recurso liberado. 



Tipo em ShareMem: RSemaphore 

Operações: 

Procedure InitRSemaphore(Var RS : RSemaphore; 

Resources : Word) ; 

Procedure RP(Var RS : RSemaphore; 

Var ResourceAlloc : Byte); 

Procedure RV(Var RS : RSemaphore; 

Var ResourceFreed : Byte); 

O exemplo de utilização dado por Keedy et alii é 

o da alocação de impressoras, como mostrado a seguir. 

Considerando um semáforo geral PRINTER e um semáforo 

binário MUTEX, temos: 

P (PRINTER) ; 

P(MUTEX) ; 

( Determina qual impressora foi alocada ) 

V (MUTEX) ; 

( Usa a impressora ... ) 

P (MUTEX) ; 

( Avisa que impressora foi liberada ) 

V (PRINTER) ; 

V (MUTEX) ; 

O exemplo mostra a dificuldade do uso de 

semáforos usuais para resolver o problema. Após 

conseguirmos uma impressora com uma operação P ainda temos 

que descobrir quem é ela, o que involve uma exclusão mútua 

desnecessária e deselegante; o mesmo acontece ao liberá- 

la. Utilizando um RSemaphore, escreveríamos: 

RP (PRINTER, n) ; 

{ Usa a impressora n ) 

RV (PRINTER, n) ; 

PRINTER agora é um RSemaphore. A solução é bem 

mais simples, elegante e a prova de erros, além de aumentar 



a eficiência do sistema com a eliminação do semáforo MUTEX. 

A implementação de RSemaphore em ShareMem é feita 

através de um tipo Set do Pascal, de um tipo Semaphore e de 

dois campos de controle do conjunto. Como um Set em Turbo 

Pascal é limitado a no máximo 256 elementos, temos a mesma 

restrição quanto ao número máximo de elementos manipulados 

por um RSemaphore. Os elementos do conjunto (os recursos) 

são numerados de O a 255, o que coincide com o tipo Byte do 

Turbo Pascal. Por esta razão, os parâmetros que recebem e 

retornam a identidade de um recurso em RP e RV são deste 

tipo. Na iniciação de um RSemaphore com InitRSemaphore não 

podemos utilizar o tipo Byte, pois o valor 256 (que é o 

máximo) está fora de sua faixa. Desta maneira o número 

inicial de recursos é do tipo Word. 

Os dois campos de controle mencionados 

anteriormente servem para guardar o número total de 

recursos definidos na iniciação e para alternar de maneira 

circular o próximo recurso a ser alocado. Keedy et alii 

argumentam que se alocássemos sempre o primeiro recurso 

disponível no conjunto, no caso de um periférico como uma 

impressora teríamos um desgaste mecânico muito mais rápido 

nos primeiros recursos do que nos últimos. Por esta razão, 

este campo de controle faz com que sucessivas chamadas de 

RP retornem os recursos 0, 1, 2 e assim por diante, mesmo 

que um deles tenha sido liberado através de um RV. 

IV.6 Variáveis Compartilhadas (Shared) 

O conceito de variável compartilhada foi 

introduzido por BRINCH HANSEN ( 1 9 7 2 ) ,  em que a uma 

declaração usual de variável se adicionava o atributo 

I1Shared1' e esta só poderia ser utilizada dentro de um 

comando estruturado llRegionll (similar a um llWithll do 

Pascal). Como implementá-la desta maneira só pode ser feita 

com um modificação do compilador, a solução em ShareMem foi 

adaptá-la para o mecanismo de atualização de um dado 



compartilhado sugerido em STONE (1987): no inicio da região 

crítica executa-se uma operação "Lock" sobre a variável 

compartilhada, e ao final uma operação I1Unlockl1. 

Para implementar esta estrutura de forma 

elegante, foi escolhido o uso de Programação Orientada a 

Objeto (BORLAND, l989a), disponível a partir da versão 5.5 

do Turbo Pascal (com isto este mecanismo não está definido 

se for usado o Turbo Pascal 5.0, apesar do Kernel rodar 

nesta versão). Resumidamente, um objeto é um record do 

Pascal que contém, além dos campos de dados, os proce- 

dimentos que operam sobre ele. O uso de um procedimento do 

objeto (llmetodoll, no jargão de OOP - Object Oriented 
Programming) já implica a variável sobre qual ele opera, 

não sendo necessário passá-la como parâmetro. As definições 

e o exemplo a seguir esclarecerão mais o uso dessa 

estrutura. 

Tipo em ShareMem: Shared 

Operações: 

Procedure I n i t ;  

Procedure Lock; 

Procedure Unl ock; 

Podemos usar esta estrutura de duas formas 

distintas para a proteção de regiões críticas. Na primeira 

delas, podemos declarar diretamente uma variável deste 

tipo, iniciá-la uma única vez no programa com um I n i t  e 

garantir uma exclusão mútua através de um Lock e um Unlock 

nesta variável. O seguinte trecho de programa exemplifica 

isto: 

Var Mutex : Shared; 



Mutex . Lock ; 

{ Acessa a região crítica ) 

Mutex.Unlock; 

Repare na elegância de uso de um objeto: seu 

procedimento (método) é chamado como se fosse um componente 

de um record, o que ele é mesmo, na verdade. Neste estilo 

de uso, uma variável Shared se assemelha muito a um 

semáforo binário, o que não mostra nenhuma vantagem do 

emprego de um objeto na sua implementação. 

A segunda forma de utilização reflete mais a 

definição original de Brinch Hansen, e que só pode ser 

conseguida através de um objeto. A uma variável de 

qualquer tipo, seja simples ou estruturada, adicionamos uma 

do tipo Shared, mas implicitamente na sua declaração 

(adicioná-la diretamente como uma das componentes de um 

record seria uma solução sem o uso de objetos, mas 

deselegante) . Isto é possível pela característica dos 

objetos poderem ser herdados, isto é, ao serem declarados 

poderem assumir implicitamente os campos e métodos de seu 

I1pait1 como também seus. O trecho seguinte ilustra este 

método: 

Var Regcritica : Obj ect (Shared) 

Dado : Integer; 

end ; 

RegCritica.Init; 

RegCritica.Lock; 

RegCritica.Dado:=RegCritica.~ado + 2; 
RegCritica.Unlock; 



Neste exemplo temos a declaração da variável 

RegCritica, que seria apenas uma variável inteira chamada 

Dado. Como a manipulação desta variável precisava ser feita 

com exclusão mútua, RegCritica foi declarada como um objeto 

que herda o tipo Shared, e Dado passa a ser um campo deste 

novo objeto. A herança do tipo Shared permite a RegCritica 

utilizar normalmente os métodos Init, Lock e Unlock, como 

mostrado. Além disso, pela natureza de um objeto ser 

parecida com a de um tipo record, o comando With do Pascal 

poderia ser utilizado no exemplo acima, fazendo "With 

RegCritica do begin . . . I t  e chamando Init, Lock, Unlock e 

manipulando Dado sem mencionar seu nome antes. 

A implementação dos métodos Lock e Unlock é feita 

em ShareMem por um semáforo binário do tipo BinSemaphore. 

IV.7 Signalling Regions 

Esta nova e recente estrutura, criada por 

REYNOLDS (1990), vem a resolver definitivamente os maiores 

problemas de uma das estruturas mais famosas e discutidas 

em sistemas de memória compartilhada: os monitores. Criados 

por BRINCH HANSEN (1973) e HOARE (1974), os monitores foram 

idealizados para acabar com a desestruturação e a 

desorganização promovida pelo uso de semáforos em algumas 

situações, pois operações P e V não emparelhadas ou a 

inversão de seus usos causam enormes problemas de 

programação. 

Um monitor é tal qual um objeto (ver a seção 

anterior) onde dados e procedimentos são encapsulados, mas 

com um acréscimo: todos os procedimentos em um monitor 

possuem exclusão mútua automática, isto é,  como se 

usássemos operações P e V na entrada e na saída de cada um 

deles. Além disso, tal qual uma região critica evoluiu para 

uma região crítica condicional (BRINCH HANSEN, 1972), os 

monitores também incluem o mecanismo das variáveis de 

condição. Através dessas variáveis os processos podem 



entrar no monitor, ser suspensos até que uma condição seja 

satisfeita e retornar a executar dentro dele com a garantia 

de exclusão mútua. Maiores detalhes sobre monitores podem 

ser encontrados em BOWEN (1980), SEGRE (1981a), ANDREWS 

(1983) e TERRY (1986). 

Uma variável do tipo ll~onditionll tem duas 

operações associadas, I1Wait" e I1Signalw. A primeira 

suspende o processo que a invocou numa fila própria desta 

condição, e a segunda faz continuar um e no máximo um 

processo suspenso nesta fila. Caso não haja nenhum 

suspenso, o Signal é simplesmente ignorado. E importante 

notar a diferença dessas operações em relação a P e V: Wait 

sempre bloqueia o processo que a chamou, P nem sempre; 

Signal pode não ter nenhum efeito, V sempre tem. 

Entretanto, a idéia de se prover automaticamente 

exclusão mútua dentro de um monitor, inicialmente 

considerada uma grande vantagem, foi descoberta sofrer 

alguns sérios problemas. Podemos citar o discutido problema 

das chamadas aninhadas de monitores (ANDREWS, 1983), em que 

um processo P que chama um monitor M1 e dentro dele chama o 

monitor M2 pode vir a provocar um I1deadlockl1, se P entrar 

em uma fila de condição em M2 (pois o monitor M1 fica 

"fechadot1 por P, que não abandona a exclusão mútua em M1 e 

a condição esperada em M2 só pode ser satisfeita por um 

outro processo que precisa entrar em Ml). 

Outros problemas seriam a exclusão mútua colocada 

desnecessariamente em alguns procedimentos do monitor, 

causando ineficiência, e a política de ordem de 

escalonamento após um Signal. Esta última tinha duas 

variantes: 

a) O processo P que faz o Signal ainda continua 

executando, deixando um possível processo Q acorda- 

do esperando, até que P saia do monitor ou espere 

por uma condição ("signal-and-continue"); 



b) O processo P que faz o Signal cede o processador 

para o processo recém-acordado Qf esperando até que 

Q saia do monitor ou espere por uma condição 

(ll~ignal-and-return") . 

A opção (a) era a preferida por Hoare, enquanto a 

opção (b) era a preferida por Brinch Hansen e Wirth. Em 

qualquer uma delas, como explica REYNOLDS (1990) em seu 

trabalho, o Signal ou corrompe a política de prioridades do 

despachante ou possibilita um bloqueio perpétuo. Tendo em 

vista todos esses problemas, sem solução por volta de 15 

anos, Reynolds sugeriu recentemente uma nova construção, 

baseada na idéia dos monitores mas sem os problemas desses: 

as llSignalling RegionsI1 [ver correção ao artigo em HANSON 

(1990) 1 .  

O autor argumenta em seu artigo que foi um erro 

sobrecarregar o conceito de monitor com encapsulamento e 

exclusão mútua. Seria melhor tê-los separados em duas 

construçõesf o módulo e o comando llRegionll. Isto resolve o 

problema das chamadas aninhadas de monitores, pois o 

programador é quem definiria em que procedimentos colocar e 

quando liberar a exclusão mútua. Tudo isso, ainda assim, 

usando a filosofia da programação modular. Esta política se 

justifica porque na maioria das vezes se quer 

encapsulamento aninhado sem exclusão mútua aninhada. 

Para o problema do Signal, discutido 

anteriormente, há a proposta do l l s igna l -and-cont inue-but -  

returnI1. Esta nova semântica faz com que o processo que 

chama o Signal abandone a região crítica mas não largue a 

exclusão mútua, continuando a executar outros comandos fora 

da região. Ele ainda sinaliza um outro processo que 

porventura espera por aquela condição e o coloca na fila de 

prontos segundo a sua prioridade. Eventualmente este 

processo que foi acordado irá rodar, de acordo com a 

p o l ~ t i c a  d o  despachan te ,  e supondo (corretamente) que as 



mesmas condições da região crítica após o ~ignal ainda 

estão valendo. Se ninguém esperava o Signal, o processo que 

o chamou simplesmente libera a exclusão mútua. 

Esta semântica, apesar de restringir o uso do 

Signal a uma única vez e ao fim da região (compromisso já 

assumido por Brinch Hansen), não corrompe a política de 

prioridades do despachante. O processo acordado por um 

Signal retorna a fila de prontos e aguarda a sua vez de 

rodar, de acordo com a sua prioridade. Ainda assim, ele tem 

a garantia de que a condição que ele esperava para 

prosseguir ainda vale, pois nenhum outro processo teve 

permissão para entrar na região crítica neste ínterim, nem 

mesmo o processo que executou o Signal (pelo fato de que um 

Signal, se utilizado, deve ser a última instrução em uma 

Signalling Region). 

Uma Signalling Region é implementada em ShareMem 

através dos dois seguintes tipos: 

Tipo em ShareMem: S i g n a l R e g i o n  

Operações: 

P r o c e d u r e  NewRegion; 

P r o c e d u r e  R e g i o n ;  

P r o c e d u r e  EndRegion;  

Tipo em ShareMem: C o n d i t i o n  

operações: 

P r o c e d u r e  NewCond i t i on  ( V a r  SR : ~ i g n a l R e g i o n )  ; 

P r o c e d u r e  W a i t ;  

P r o c e d u r e  W a i t P  ( P r i o  : Word) ; 

P r o c e d u r e  S i g n a l ;  

O tipo S i g n a l R e g i o n  é um objeto de base, servindo 

apenas para ser herdado por uma variável do tipo Object que 

definirá a região crítica. A operação N e w ~ e g i o n  apenas 



inicia uma variável do tipo SignalRegion. R e q i o n  e 

E n d R e g i o n  delimitam o acesso a região crítica, tal qual P e 

V ou Lock/Unlock. 

O tipo C o n d i t i o n  também é um objeto, mas que só 

deve ser utilizado como um campo do objeto que herda 

SignalRegion. Podem ser declarados vários campos deste 

tipo, um para cada fila de condição existente na Signalling 

Region. Antes de utilizar uma variável deste tipo, a 

operação N e w C o n d i t i o n  deve ser executada para iniciar 

corretamente a fila de condição. Em geral esta operação 

deve ser feita logo após a iniciação da Signalling Region 

com NewRegion. Apesar da variável Condition declarada estar 

logicamente ligada a uma Signalling Region especifica do 

programa, esta deve ser passada como parâmetro na operação 

NewCondition. Este fato se deve a esses dois tipos serem 

objetos diferentes em ShareMem, não estando diretamente 

interligados. 

As operações W a i t  e W a i t P  (versão de Wait com 

prioridade, como nos semáforos discutidos na seção IV.2) 

fazem o processo ficar suspenso na fila de condição ligada 

a uma variável Condition. A operação S i q n a l  libera um 

processo desta fila de condição, se algum existir, com a 

semântica descrita anteriormente. 

Dada a maior complexidade desta em relação as 

outras estruturas e a sua novidade, apesar de bem 

semelhante ao difundido conceito de monitor, é preferível 

demonstrá-la com um exemplo maior, que se encontra no Anexo 

VIII. O referido anexo é um programa que implementa um 

produtor e um consumidor dividindo uma área comum protegida 

por uma Signalling Region. 

As únicas diferenças da implementação de uma 

Signalling Region em ShareMem e o especificado por Reynolds 

são : 



a) A ausência de uma checagem do uso de Wait em 

variáveis do tipo Condition apenas no interior de 

uma Region; 

b) Alteração da semântica do End ~egion e do Signal. 

Reynolds estabelece que o uso de um Signal deve ser 

o último comando de uma Region; em ShareMem esta 

checagem não é realizada, e neste caso o Signal 

substitui o EndRegion, que não deve ser utilizado 

(ver o exemplo no Anexo VIII); 

c) A utilização condicional de um Signal deve ser 

feita normalmente através de um comando IF ou CASE 

do Pascal. 

IV.8 ~ecanismos de Exclusão Mútua e ~incronização do 

Módulo Kernel 

Apesar deste capítulo tratar sobre o módulo 

ShareMem, vale mencionar que o módulo Kernel também dispõe 

de construções de exclusão mútua e sincronização. O par de 

procedimentos Lock e Unlock e o procedimento ~arrier, já 

apresentados no Capítulo 111, são os dois mecanismos 

existentes. 

Lock/Unlock provêem a maneira mais primitiva, 

fora a inibição de interrupções, de se garantir exclusão 

mútua no ambiente Kernel. Lock desabilita o despachante, e 

Unlock o habilita. Já o procedimento Barrier, utilizado da 

forma Barrier(n), faz que todos os processos que o chamem 

só prossigam após a passagem do enésimo. Ele é, dessa 

maneira, um bom instrumento para uma sincronização simples, 

sem similar direto em ShareMem. 

Quanto ao uso de Lock/Unlock deve ser feita uma 

ressalva. Apesar de simples de usar, eles não podem ser 

considerados totalmente seguros. Como os procedimentos do 

próprio Kernel, incluídos aí todos os módulos, os utilizam, 



o usuário deve atentar para o conteúdo da região crítica 

protegida. Se esta invocar alguma rotina desses módulos, a 

exclusão mútua estará suspensa no seu retorno. Dessa forma 

o uso desses dois procedimentos deve ser deixado para 

trechos simples e pequenos, dir-se-ia até em casos extre- 

mos, evitando não só erros de programação como uma 

diminuição da concorrência entre os processos, visto que 

eles habilitam e desabilitam o próprio despachante. É 

recomendável nos outros casos a escolha de uma das várias 

estruturas de ShareMem. 

IV.9 Outras Considerações 

Para terminar este capítulo, seria interessante 

citar algumas estruturas não implementadas em ShareMem mas 

fartamente encontradas na literatura. O critério de escolha 

das construções deste módulo foi o das mais usadas e mais 

poderosas, além de se evitar mecanismos em que a difi- 

culdade de implementação não valeria a pena pelo seu uso. 

Temos entre os mecanismos pesquisados mas não 

incluídos o tipo Event e suas operações Await e Cause 

(BRINCH HANSEN, 1972); Queues e suas operações Delay e 

Continue, de Concurrent Pascal (BRINCH HANSEN, 1975); o 

comando When da linguagem ~dison (BRINCH HANSEN, 1981); 

Path Expressions (KOLSTAD, 1980); Mediator e Gladiator 

(BOWEN, 1980) e Sem foros de Prioridade (FREISLEBEN, 1989). 

As referências citadas servem como base para consulta 

visando uma possível extensão deste módulo. 

Também foram analisadas algumas idéias embutidas 

em certos artigos. Por exemplo, KEEDY (1979) sugere a 

implementação de P e V através de macros e não por chamada 

de procedimentos, visando reduzir um possível "overhead" de 

entrar e sair de uma rotina de um dado núcleo. Esta questão 

foi pesada e no caso do Kernel a idéia foi considerada sem 

tanto valor, pois o ganho em velocidade traria como 

prejuízo uma implementação mais complicada e obscura. De 



qualquer forma, é bastante interessante, e também pode ser 

encontrada em KEEDY (1985) . 

Em regiões críticas curtas, WETTSTEIN (1977) 

sugere o uso de inibição das interrupções (no caso de CPUs 

80x86, CLI para desabilitar e STI para habilitar). Este 

método deve ser usado com muito cuidado para não haver 

perda de interrupções de hardware como as do relógio, 

teclado e disco, e portanto deve ser evitado. É preferível 

deixar este tipo de procedimento apenas para programação de 

rotinas que fazem atendimento de interrupções e as de 

baixo-nível em geral. 

A associação de um timeout a semáforos e variá- 

veis de condição pode ser realizada diretamente pelo proce- 

dimento SetTimeout do Kernel, como visto no Capítulo 111. 

Este procedimento, aliás, é válido para qualquer estrutura 

que inclua uma fila de espera. Autores como SEARS (1985) e 

BEMMERL (1987) incluíram este recurso em seus trabalhos. 

Por último, vale observar quanto a dois 

procedimentos do próprio Turbo Pascal, INC e DEC. Eles 

servem para incrementar e decrementar variáveis de qualquer 

quantidade, tendo como default o valor 1 (BORLAND, 1989b) . 
Eles podem, portanto, ser utilizados no lugar de uma 

operação de soma ou subtração. A importância desses dois 

procedimentos no presente contexto é a sua implementação, 

que gera um código de máquina de uma instrução ininterrupta 

se a variável ocupar 1 ou 2 bytes (tipos Byte e Integer, 

por exemplo). A vantagem disto e que se a variável for 

compartilhada a exclusão mútua já está assegurada, dispen- 

sando quaisquer mecanismos. 

Ao contrário dos módulos Kernel e MsgPass, o 

módulo ShareMem não emite nenhuma mensagem de erro. Isto 

porque não há nenhuma estrutura que possa ter seu uso 

verificado a tempo de execução, mas apenas a nível 

sintático, durante a compilação. 



CAPITULO V: O M8DULO DE TROCA DE MENSAGENS 

Neste capítulo apresentaremos o módulo MsgPass, 

responsável pela estrutura e primitivas para troca de 

mensagens entre processos. Ao contrário do módulo ShareMem, 

em que várias estruturas distintas estão presentes, este 

módulo implementa apenas uma construção para troca de 
mensagens. Contudo, seguindo a proposta desta Tese, existem 

primitivas e modos de uso os mais diversos, de maneira que 

boa parte dos mecanismos encontrados na literatura podem 

ser cobertos. 

Os surveys de ANDREWS (1983) e BAL (1989) são 

muito boas referências, principalmente o último, por tratar 

especificamente de sistemas distribuídos. O trabalho de 

BITAR (1988), Tese da C O P P E / U F R J ,  também apresenta um 

módulo de troca de mensagens, mas com características 

bastante distintas do aqui implementado. 

As seções que seguem apresentarão o modulo 

MsgPass. A seção V.l discutirá questões relevantes a 

sistemas de trocas de mensagens e as decisões de 

implementação para o referido módulo. As demais seções 

detalham suas primitivas e outras considerações 

importantes. 

V . l  C o n c e i t o s  de T r o c a s  de Mensagens 

A comunicação entre processos através da troca de 

mensagens acontece quando um deles transmite alguma 

informação e um outro a recebe, sendo esta interação 

realizada por meio de um canal de comunicação. Desta forma, 

os processos não necessitam compartilhar memória, uma vez 

que é o próprio canal que se encarrega de entregar a 

informação transmitida ao seu destino. 

Basicamente, o que define um dado sistema de 

troca de mensagens é a estrutura deste canal e as 



primitivas de comunicação existentes nele. O termo canal é 

genérico, e serve para designar aqui qualquer mecanismo de 

comunicação entre processos. Dependendo das decisões de 

implementação tomadas este canal pode assumir várias 

formas, e as linguagens que dão suporte a este tipo de 

comunicação entre processos dão nomes diferentes a ele. Em 

MsgPass este canal se chama Channel, e é o tipo de dados 

que deve ser declarado sobre o qual as primitivas de 

comunicação vão operar. 

A implementação do tipo Channel decorre das 

questões discutidas nas próximas seções. 

V.l.l Chamada Direta e Indireta 

Uma comunicação pode ser realizada entre dois 

processos de forma direta ou indireta. Na primeira designa- 

se tanto na transmissão como na recepção o identificador do 

processo com que se deseja comunicar, que atua como o 

próprio canal de comunicação. Na segunda o canal existe 

como uma entidade própria, de forma que os processos não se 

comunicam diretamente entre si, mas através dele. 

A forma direta de comunicação é muito limitante, 

pois impõe o nome dos processos. como parte das primitivas 

de comunicação. É utilizada na proposta da lingugem CSP, de 

HOARE (1978). A forma indireta é mais modular e por isso 

mais popular, sendo definida em diversos trabalhos por 

estruturas como o tipo Channel de Occam-2 (INMOS, 1984), 

Mailbox de HOPPE (1980), Port de SILBERSCHATZ (1981), etc. 

Naturalmente, por existir o tipo Channel em 

MsgPass, a forma indireta é a adotada neste módulo. O tipo 

Channel teve como fundamento conceitual o tipo Mailbox de 

HOPPE (1980), mas possui muito mais primitivas e 

versatilidade. A partir de agora o termo Canal se refere a 

um meio de comunicação genérico, enquanto Channel é a 

implementação do módulo MsgPass. 



V.1.2 Criação, Ut i l ização e Propriedade de um Canal 

Como uma variável do tipo Channel é a forma de 

comunicação por troca de mensagens no Kernel, ela deve ser 

declarada de modo que seu escopo seja visível por todos os 

processos envolvidos. Além dessa declaração estática, todo 

Channel deve ser criado dinamicamente por um e somente um 

processo, para poder ser efetivamente utilizado. Esta 

criação inicia vários campos de controle de sua estrutura, 

e principalmente define seus parâmetros. O tipo Channel e 

bastante versátil, e dependendo desses parâmetros de 

criação vários mecanismos encontrados na literatura, 

definidos de forma rígida e sem variações, podem ser 

obtidos. 

Para utilizar um Channel todos os processos devem 

ser identificados como usuários dele, em apenas uma das 

duas modalidades: Sender ou Receiver. Esta restrição é 

facilmente contornável declarando-se outro Channel com a 

modalidade de comunicação inversa para comunicações no 

sentido contrário. A finalidade da identificação de usuário 

do Channel é para checagem de uso das primitivas, bem como 

controlar se o número de usuários nas duas modalidades está 

dentro do especificado. 

O processo que cria o Channel é seu proprietário. 

Isto não lhe dá nenhum privilégio de utilização, uma vez 

que ele nem precisa ser usuário do Channel. Sua única 

função é garantir que ele e somente ele pode desativar o 

Channel, evitando erros de programação. Em outros sistemas 

a propriedade de um canal está ligada ao fato do dono ser o 

Único a receber mensagens por ele. 

V.1.3 Capacidade de um Canal 

Todo canal de comunicação possui uma dada 

capacidade de armazenamento de informações, ou seja, 

quantas mensagens podem ficar pendentes de entrega dentro 



do canal. Existem três tipos de capacidade: zero, limitada 

e infinita. 

Um canal de capacidade zero simplesmente não pode 

armazenar nenhuma mensagem dentro dele, e assim o processo 

que envia uma mensagem por ele deve esperar até que um 

outro a receba para continuar sua execução. 0s dois 

processos, portanto, devem estar sincronizados para 

realizar esta transferência. Essa sincronização e conhecida 

como Hrendezvoustl. 

Um canal de capacidade limitada dispõe de um 

espaço determinado na sua fila de mensagens pendentes. 

Enquanto a fila não estiver cheia, os processos que enviam 

por esse canal podem prosseguir como se a mensagem já 

tivesse sido entregue ao seu destino. Se a fila estiver 

cheia, o canal se comporta exatamente como se tivesse 

capacidade zero. 

Por último, um canal de capacidade infinita nunca 

suspende a execução de um processo transmissor, uma vez que 

a sua fila de mensagens tem espaço (teoricamente) para 

infinitas mensagens. Na prática, em geral, o "infiniton 

equivale a memória disponível do sistema. 

O tipo Channel pode ser configurado para operar 

com qualquer um desses três tipos, através da sua primitiva 

de criação. A capacidade limitada é implementada alocando- 

se buffers para mensagens dinamicamente na medida do 

necessário, ate atingir o valor limite. A capacidade 

infinita é feita da mesma forma, só que o limite é um valor 

tão alto que a alocação de buffers é feita até o 

esgotamento da I1heapw, local da memória administrada pelo 

Turbo Pascal onde são criadas as variáveis dinâmicas. 



V.1.4 Envio de Mensagens por Cópia e por Referência 

Esta questão é relativa a uma transmissão ter sua 

informação copiada realmente ou apenas ter um ponteiro para 

ela passado, até que seja recebida por um processo. Isto é 

o mesmo mecanismo de passagem de parâmetros por valor ou 

por referência. 

Se a informação for copiada, em casos em que o 

tamanho da mensagem é maior que o de um ponteiro para ela, 

temos perda de velocidade. Em compensação, se passarmos 

somente a referência, corremos o risco de ter esta posição 

de memória alterada antes de sua devida recepção. 

Valorizando mais a questão da segurança, a opção em MsgPass 

foi implementar a transmissão com a cópia das mensagens. 

V . 1 . 5  Tamanhos das Mensagens 

As mensagens transmitidas por um processo podem 

ser de tamanho fixo, variável ou tipadas. Tamanhos 

variáveis são mais abrangentes mas tremendamente mais 

complicados de implementar. Mensagens tipadas, em que o 

tamanho é definido automaticamente pelo tipo de dado 

associado a um canal, só podem ser conseguidas por uma 

mudança no compilador. Desta forma, Channel só manipula 

mensagens de tamanho fixo, tamanho este definido quando da 

sua criação. 

Para superar esta limitação, pode ser utilizado o 

artifício dos records variantes encontrados no Pascal. O 

tamanho das mensagens seria o do total do record, mas um 

processo ora poderia utilizar uma parte do record, ora 

outra. 

V.1.6 Canais Unidirecionais e Bidirecionais 

Outro aspecto relevante ao funcionamento de um 

canal é se o sentido das informações que fluem por ele se 



dá unidirecional ou bidirecionalmente. Quer dizer, se em um 

canal só é possível transmitir em um extremo e receber do 

outro ou se as duas operações são válidas nos dois 

extremos. 

Dada a natureza do Channel ser tal qual uma caixa 

postal, conceito extraído da Mailbox de HOPPE (1980), ele é 

fundamentalmente um canal unidirecional, uma vez que cada 

processo usuário de um Channel só poder transmitir OU 

receber por ele. 

V.1.7 Troca de Mensagens Bloqueante e Não-bloqueante 

Uma troca de mensagens bloqueante impõe ao 

processo que realiza uma operação de transmissão (recepção) 

uma espera, de forma que ele só prossiga sua execução após 

um outro processo ter-se sincronizado com ele para receber 

(transmitir) a mensagem em jogo. Já em uma troca não- 

bloqueante o processo que transmite (recebe) não espera 

para saber o resultado da operação, isto é, quem transmite 

pressupõe que a mensagem chegou ao destino e quem recebe 

pressupõe que alguma mensagem foi recebida. 

Quanto a operação de recepção, é comum fazê-la 

bloqueante, pois não é possível ter sempre certeza que 

alguma mensagem será recebida. Mas em uma operação de 

transmissão as duas formas são viáveis, e a escolha entre 

as duas vem gerando controvérsia há bastante tempo. Em 

artigo recente, GEHANI (1990) discute justamente este 

problema, e conclui que a melhor solução para uma linguagem 

é incluir as duas formas. Em MsgPass, esta foi a política. 

A decisão entre as primitivas de transmissão 

serem ou não não-bloqueantes em MsgPass é realizada 

individualmente para cada variável Channel. Na sua criação, 

a capacidade do buffer é quem determina a política: se for 

zero, a operação é bloqueante; capacidades limitada ou 

infinita, operação não-bloqueante. 



V.1.8 Tipos de Transmissão em um Canal 

As transmissões feitas em um canal podem ser 

feitas tendo como destino um só processo (1 para l), vários 

processos (1 para vários) ou todos os processos receptores 

(1 para todos). A primeira operação é um I1Send1l usual, e as 

duas últimas se chamam llMulticastll e llBroadcastll (BAL, 

1989). Multicasts podem ser encontrados em LABRECHE (1990), 

e são uma forma bastante cômoda e eficiente de se fazer um 

llSendll múltiplo. Broadcasts foram implementados por LEBLANC 

(1984) e GEHANI (1984) em seus trabalhos, tendo este último 

dedicado uma linguagem exclusivamente para comunicações 

deste tipo (BSP). Gehani cita neste artigo algumas 

vantagens da programação com broadcast: não ser necessário 

conhecimento explícito de quem são os processos receptores; 

inclusão e exclusão de processos dinamicamente, sem alterar 

a estrutura do programa; monitoração de atividades; 

propriedade do mecanismo para o uso eficiente de uma 

arquitetura BPM (Broadcast Protocol Multiprocessor), como 

uma rede Ethernet; etc. 

O tipo Channel dá suporte a todas essas três 

formas de transmissão, que serão mais bem explicadas em 

seções posteriores. 

V. 1.9 Tipos de Recepção em um Canal 

As recepções em um canal podem ou não especificar 

um determinado processo de quem exclusivamente podem 

receber. Em Channel, pela sua estrutura de caixa postal, 

isto não foi feito, deixando as primitivas de recepção 

receberem mensagens de qualquer processo indistintamente. 

Esta opção é bastante usual, e pode ser encontrada, por 

exemplo, em BAGRODIA (1985) . 



V.l.10 Mensagens Com e Sem Prioridade 

As mensagens transmitidas em um canal podem ser 

normais ou podem ter uma prioridade associada a elas. Esta 

última forma é bastante útil para o envio de mensagens de 

pânico ou simplesmente para facilitar determinados 

algoritmos, como o lvScangt utilizado para escalonamento de 

disco (PETERSON, 1985, p. 263). 

O tipo Channel permite a transmissão de mensagens 

com prioridades através de qualquer uma das três formas 

apresentadas anteriormente (Send, Multicast e Broadcast). 

V.1.11 Comandos Guardados 

Os comandos guardados concebidos por DIJKSTRA 

(1975) são expressões booleanas e operações de 

transmissão/recepção que controlam a execução de comandos 

alternativos. Foram utilizados na definição da linguagem 

CSP (HOARE, 1978), mas excluíndo a operação de transmissão 

em um guarda. Extensões de CSP e a linguagem Joyce (BRINCH 

HANSEN, 1987a) incorporaram também a operação de 

transmissão em um comando guardado. 

Em MsgPass os comandos guardados são modelados 

considerando todo o guarda como uma expressão booleana. 

Para isto, existem operações de transmissão e recepção 

próprias para determinar se é possível enviar ou receber 

uma mensagem sem ficar bloqueado. Essas operações são 

implementadas na forma de uma função que retorna um valor 

booleano, e são similares as funções GetReady e PutReady 

encontradas em PERIHELION (1989) . 

Mais sobre comandos guardados na seção especifica 

sobre estas primitivas. 



V.1.12 Timeouts nas Primitivas de Comunicação 

Esta é uma característica encontrada em alguns 

sistemas de trocas de mensagens, utilizada basicamente nas 

operações bloqueantes. Incluindo um timeout em uma 

transmissão ou recepção bloqueante, podemos evitar 

bloqueios perpétuos devido a erros de programação ou 

utilizar as primitivas em aplicações de tempo real. Também 

é uma maneira simples de transformar um mecanismo 

bloqueante em não-bloqueante, através da especificação de 

um timeout igual a zero. 

O tipo Channel não precisa de primitivas 

especiais para especificação de timeouts, como faz SEARS 

(1985). O módulo Kernel fornece o procedimento SetTimeout 

para quaisquer situações em que um processo entre em uma 

fila de espera, sendo de aplicação mais ampla. 

V.1.13 ~onfiabilidade das Primitivas de Comunicação 

Como discutido em BAL (1989), um sistema de troca 

de mensagens pode ter primitivas confiáveis ou não- 

confiáveis, isto é, que garantam ou não que uma mensagem 

foi entregue e recebida corretamente. Uma vez que esse 

problema só vem a tona em um sistema distribuído real, não 

caberia no caso de MsgPass tal discussão. Mesmo assim, como 

são propostos em uma extensão futura deste trabalho a 

incorporação de um módulo para simulação distribuída e 

também um subsistema de comunicação entre computadores, 

pode-se pensar na inclusão de primitivas não-confiáveis 

para a modelagem de algumas aplicações que as necessitem. 

V.2 O Tipo Channel 

Nas seções que seguem apresentaremos a estrutura 

interna de um tipo Channel e suas primitivas. A interface 

completa para o programador se encontra no Anexo IV. 



V.2.1 A Estrutura 

Temos as seguintes informações dentro de uma 

variável do tipo Channel: 

* O proprietário do canal, representado pelo seu PID; 

* O numero máximo de Senders e Receivers, conforme a 

criação do Channel. Este número está limitado a 65535;  

* O número atual de Senders e Receivers usuários do 

Channel ; 

* Uma Pista de identificação dos Senders usuários do 

Channel, com seus PIDs; 

* Uma lista de identificação dos Receivers usuários do 

Channel, com seus PIDs e número atual do Broadcast que 

está para receber; 

* Uma lista de Senders e outra de Receivers pendentes; 

* O numero do Broadcast atual realizado no Channel. São 
permitidos no máximo 65534 broadcasts; 

* O número de mensagens que deram entrada no Channel, para 
controle meramente estatístico; 

* O tamanho das mensagens transferidas; 

* O número máximo de buffers alocados ao Channel e o número 
atual de buffers ocupados; 

* Uma fila de armazenamento de mensagens. Cada elemento 
desta fila tem as seguintes informações: 

- Um iltag" para distinguir mensagens normais de 

broadcasts e ainda identificar o numero de um 



broadcast, se for o caso. Uma mensagem de broadcast tem 

prioridade sobre mensagens normais, para maior 

eficiência do sistema, independentemente da prioridade 

explicitamente atribuída a mensagem; 

- A prioridade da mensagem. O esquema é o mesmo adotado 

no módulo Kernel, ou seja, valores maiores indicam uma 

mensagem mais prioritária. A faixa de prioridades é a 

dos números inteiros, que vai de -32768 a +32767; 

- Número de receivers para a mensagem. É utilizado na 

implementação de um multicast, evitando duplicações 

desnecessárias de uma mensagem. Ela só sai desta fila 

quando já tiver sido recebida por este número de 

receivers: 

- Um ponteiro para a mensagem propriamente dita. Se a 
mensagem em si ocupa entre 1 e 4 bytes, ela é 

armazenada diretamente na posição deste ponteiro, 

evitando desperdício de memória (HOPPE, 1980). Se ocupa 

mais de 4 bytes, memória suficiente é alocada na heap 

para armazená-la; 

- Um ponteiro para a próxima mensagem da fila. 

V.2.2 As Primitivas de Manipulação 

Constante: I n f i n i t y  

Tipo: UserType = (Sender, Receiver) 

Operações: 

Procedure CreateChannel(Var C : Channel; MaxSenders, 

MaxReceivers, MsgSize, 

Buf fers  : Word) ; 

Procedure DestroyChannel (Var  C : Channel) ; 

Procedure UseChannel ( V a r  C : Channel; User : UserType) ; 

Procedure FreeChannel (Var C : Channel) ; 



Para utilizar um tipo Channel, um processo deve 

criá-lo através da primitiva CreateChannel e todos os 

usuários interessados devem chamar a primitiva UseChannel, 

no modo Sender ou Receiver. Se um processo usuário quiser 

deixar de sê-10, ele pode fazer isso através da primitiva 

FreeChannel, conseqüentemente liberando uma vaga de usuário 

para um outro processo qualquer. Ao terminar completamente 

o uso de um Channel, o dono do canal (quem chamou 

CreateChannel) pode, se quiser, liberar a memória dinâmica 

utilizada por uma variável deste tipo, com a operação 

DestroyChannel. Esta operação é opcional, e se for feita 

com mensagens ainda em trânsito todas elas serão perdidas. 

A primitiva CreateChannel merece maiores 

comentários sobre seus parâmetros. MaxSenders e 

MaxReceivers são, respectivamente, o número máximo de 

Senders e Receivers permitidos em um dado Channel. Sua 

função e estritamente checagem de uso de uma variável do 

tipo Channel. MssSize é o tamanho das mensagens que fluirão 

por este Channel. É aconselhável o uso da função llSizeofll 

do Turbo Pascal sobre o tipo de dados que representará a 

mensagem, pois ele retorna automaticamente o tamanho de uma 

variável e é menos suscetível a erros do que um valor 

constante diretamente inserido pelo programador. Por 

ultimo, Buffers determina a capacidade do Channel, 

especificando o número máximo de buffers de mensagens que 

ele admite. Como discutido na seção V.1.3, o tipo Channel 

permite capacidade zero, passando este valor como o 

parâmetro Buffers; capacidade limitada, se for passado um 

valor maior que zero, e infinita se for utilizada a 

constante Infinity neste parâmetro. 



V.2.3 As Primitivas de Transmissão 

Variável: Any 

Operações: 

Procedure  S e n d ( V a r  C : C h a n n e l ;  V a r  Msg);  

Procedure  P r i S e n d ( V a r  C : Channe l ;  V a r  Msq; 

P r i o  : I n t e g e r ) ;  

Procedure  M u l t i c a s t  ( V a r  C : C h a n n e l ;  V a r  Msg; 

R e c e i v e r s  : Word) ; 

Procedure  ~ r i ~ u l t i c a s t ( ~ a r  C : C h a n n e l ;  V a r  Msg; 

R e c e i v e r s  : Word; P r i o  : In teqer) ;  

Procedure  B r o a d c a s t ( V a r  C : C h a n n e l ;  V a r  M s q ) ;  

P rocedure  P r i B r o a d c a s t  ( V a r  C : Channel  ; V a r  Msq; 

P r i o  : I n t e g e r )  ; 

Como discutido na seção V. 1.8, o tipo Channel 

implementa três tipos de transmissão: S e n d ,  M u l t i c a s t  e 

B r o a d c a s t .  Também como apresentado na seção V.l.lO, todas 

os três tipos possuem uma variante que inclui mensagens com 

prioridade ( P r i S e n d ,  P r i M u l t i c a s t  e P r i B r o a d c a s t )  . Para o 
uso de qualquer um deles é necessário que o processo que os 

chama seja usuário do Channel no modo Sender. Além disso, 

Msq e a mensagem que se quer transmitir, necessariamente 

uma variável. Msg utiliza a facilidade de variáveis "sem 

tipo1' do Turbo Pascal, permitindo que qualquer tipo de 

variável sirva como parâmetro para uma mensagem. 

Logicamente, a mensagem transmitida deve ser uma variável 

com tamanho de acordo com o definido na criação do Channel, 

para evitar envio de lllixoll ou a mensagem ser truncada. A 

variável predefinida Any pode ser utilizada como parâmetro 

para Msg, que indica a primitiva para transmitir uma 

mensagem de tamanho zero (neste caso o tamanho de mensagens 

do Channel é desconsiderado). Esta característica existe em 

Occam-2 e serve como instrumento de sincronização (INMOS, 

1984), mas deve ser utilizada com cuidado. A uma 

transmissão de um Any deve corresponder uma recepção de um 

Any também, ou pelo menos que a mensagem recebida seja 



desconsiderada, pois n a d a  foi t r a n s m i t i d o  r e a l m e n t e .  

No caso de um Multicast, deve ser especificado o 

número de receivers para a mensagem sendo transmitida. Como 

já dito anteriormente, apenas uma cópia da mensagem é 

armazenada, tornando o sistema mais eficiente. O Broadcast 

também utiliza este mecanismo, mas considera como I1defaultl1 

o número total de receivers usuários do canal no momento da 
chamada da primitiva. Esta última observação é bastante 

importante, pois para um Broadcast funcionar corretamente é 

preciso que os processos interessados em recebê-lo já sejam 

usuários do Channel. Devido a condições de corrida isto 

pode não acontecer, tornando necessária a introdução de 

algum mecanismo de sincronização para tal. 

A diferença mais marcante entre um Multicast e um 

Broadcast é que o Multicast entrega as múltiplas mensagens 

transmitidas para quaisquer processos prontos para recebê- 

las, mesmo para um dado processo mais de uma vez. A idéia 

por trás de um Multicast é simplesmente evitar repetições 

de um mesmo Send, economizando espaço em buffer e 

aumentando o desempenho do sistema. Pode-se imaginar como 

exemplo a impressão de várias cópias de um mesmo arquivo em 

um ambiente com três impressoras idênticas. O arquivo pode 

ter suas copias impressas em cada uma delas, em duas ou em 

apenas uma impressora, dependendo de qual esteja disponível 

em cada momento. 

O Broadcast, aparentemente um Multicast para 

todos os receivers do Channel, é bem mais complexo. As 

mensagens enviadas por broadcast devem ser entregues uma e 
somente uma vez para cada receiver usuário do Channel. Para 

isto ser viabilizado, o Channel controla o número atual do 

Broadcast irradiado por ele e cada receiver faz o mesmo, 

controlando até que número ele já recebeu. Uma mensagem só 

pode ser retirada por um processo se for uma mensagem 

normal ou de um broadcast ainda não recebido. Pela 

irnplementação, broadcasts mais antigos têm prioridade sobre 



os mais recentes, que por sua vez têm prioridade sobre 

mensagens normais, tudo independentemente da prioridade 

explicitamente atribuída a cada mensagem. Por facilidade, 

mensagens normais são consideradas internamente como o 

último dos 65534 broadcasts permitidos. Este esquema 

permite uma detecção rápida se uma dada mensagem pode ser 

entregue a um receiver: se o I1tagf1 dela for o de um 

broadcast ainda não recebido (incluindo-se assim mensagens 

normais), a transferência pode ser realizada. 

V.2.4 As Primitivas de Recepção 

Variável: Any 

Operações: 

Procedure Receive (Var C : Channel; V a r  Msg) ; 

Procedure ReceiveSynch ( V a r  C : Channel ; Senders r Word) ; 

A primitiva Receive e o par perfeito de Send. 

Desta forma, todas as explicações dadas na seção anterior 

sobre o parâmetro Msq e a constante predefinida Any também 

são válidas aqui. Vale ainda lembrar a discussão sobre 

troca de mensagens bloqueante e não-bloqueante da seção 

V.1.7. Para o uso desta primitiva em um destes modos deve- 

se definir a capacidade do Channel de acordo com o caso, 

como explica a referida seção. 

O R e c e i v e S y n c h  nada mais é que um Receive 

múltiplo de mensagens I1Any1l transmitidas (notar que a 

mensagem em si é descartada nesta primitiva), e substitui a 

codificação de l~loopsll apenas para receber o sincronismo de 

vários processos ao mesmo tempo. 

Naturalmente, os processos que chamam qualquer 

uma dessas duas operações deve ser um usuário do Channel no 

modo Receiver. 



V.2.5 As Primitivas de Comandos Guardados 

Operações: 

Function SendOk (Var  C : Channel; V a r  Msq) : Boolean; 

Function ReceiveOk(Var C : Channel; V a r  Msq) : Boolean; 

Estas duas primitivas implementam os comandos 

guardados de Dijkstra discutidos na seção V. 1.11. Com elas 

um guarda pode ser escrito integralmente como uma expressão 

booleana, uma vez que as duas retornam True ou False se a 

operação teve ou não êxito, respectivamente. Se um SendOk 

tem sucesso, ou seja, é possível ao processo enviar a 

mensagem sem ficar bloqueado, porque existe alguém para 

recebê-la ou o Channel tem um buffer vago para armazená-la, 

além de retornar True ele transfere a mensagem, se 

comportando tal qual um Send usual. Em caso contrário, ele 

simplesmente retorna False. Um ReceiveOk se comporta de 

maneira análoga, se também comparado ao Receive usual. 

A vantagem destas duas primitivas é jamais blo- 

quear o processo que as chama, condição básica para serem 

utilizadas em um comando guardado. Com isso, podem também 

ser usadas em casos isolados onde se deseja uma transmissão 

ou recepção apenas se existe algum outro processo pronto 

para completar a operação. Um exemplo deste uso é nos 

comandos Select e PriSelect do módulo Kernel. Com um Select 

e a primitiva ReceiveOk pode-se simular o funcionamento de 

um "Acceptl' da linguagem ADA (LEDGARD, 1983). 

V.2.6 A Primitiva de Estatística 

operação : 

Procedure ChannelStats (Var  C : Channel; V a r  InMsgs, 

OutMsqs : Lonqint); 

A primitiva ChannelStats foi incluída tão somente 

para facilitar a avaliação de programas e algoritmos pelo 



programador. Com ela podemos obter diretamente através de 

seus parâmetros de saída InMsqs e OutMsqs o número de 

mensagens que deram entrada e que já foram entregues em um 

Channel, respectivamente. Multiplicados pelo tamanho da 

mensagem obtemos o número de bytes que trafegaram pelo 

Channel até o momento. Deve-se notar que os valores 

informados correspondem a mensagens efetivamente veiculadas 

pelo Channel, quer dizer, apesar de na implementação de um 

broadcast ou de um multicast apenas uma única cópia ser 

considerada, para efeitos estatísticos todas elas são 

contabilizadas. 

A vantagem de se ter esta primitiva é livrar o 

programador da incômoda tarefa de incluir em um programa 

variáveis para controle estatístico de um canal, tarefa 

muitas vezes necessária quando da avaliação de um sistema 

ou de um novo algoritmo, por exemplo. 

V.2.7 A Lógica de Funcionamento de Senders e Receivers 

A seguir descreveremos a lógica de funcionamento 

de Senders e Receivers, ou seja, como eles se comportam 

internamente face a estrutura de um Channel. Tal lógica é 

descrita em linguagem algorítmica. 

Sender : 

SE há um ~eceiver bloqueado esperando esta mensagem 

Copiar a mensagem para ele e acordá-lo 

SENÃO 

SE há espaço em buffer 

Colocar a mensagem no buffer e sair 

SENÃO 

SE a operação é um SendOk 

Retornar da operação sem sucesso 

SENÃO 

Bloquear-se e esperar espaço em buffer 

OU um Receiver pronto para um rendezvous 



Receiver : 

SE há uma mensagem no buffer que se possa retirar 

Pegar a mensagem e sair 

SENÃO 

SE a operação é um ReceiveOk 

Retornar da operação sem sucesso 

SENÃO 

Bloquear-se e esperar um Sender para um 

rendezvous 

V.2.8 Mensagens de Erro do Módulo MsgPass 

A utilização das primitivas do tipo Channel é 

rigorosamente testada, para maior segurança do usuário. 

Assim como no módulo Kernel, as mensagens de erro são 

exibidas no mesmo formato, apenas trocando "Kernel ErrorH 

para IfMsgPass Errar". Todas as outras observações já 

discutidas na seção 11.14 continuam válidas aqui. 

O Anexo VI1 contém todas as mensagens de erro 

exibidas por MsgPass, com sua devida explicação. 

V.3 Considerações Finais e Extensões Futuras 

Durante o levantamento bibliográfico desta Tese, 

ficou patente s volume de artigos publicados recentemente 

sobre sistemas de troca de mensagens. Isto se deve a 

crescente difusão dos sistemas distribuídos nas suas mais 

variadas formas e aplicações, e pelo fato de trocas de 

mensagens serem um modelo mais do que natural para sistemas 

deste tipo. Além disso, muitos autores sustentam que este é 

o melhor modelo em qualquer sistema, seja ele de memória 

centralizada ou distribuída. A discussão ainda está em 

aberto e há muito o que ser feito de pesquisa na área. 

Alguns mecanismos pesquisados e não implementados 

neste trabalho são as RPCs (Remote Procedure Calls), 



encontradas, por exemplo, em ANDREWS (1983) e CORMACK 

(1988), que visam modelar em mais alto nível a transmissão 

e recepção de mensagens; protocolos descritos como 

linguagens livres-de-contexto (FISHER, 1988) especificando 

tipo, ordem e número de ocorrências (esta última 

característica não existe em Occam-2), reduzindo o risco de 

deadlocks, provendo auto-documentação e diminuindo a taxa 

de erros de programação; primitivas não-confiáveis (BAL, 

1989; CERRADA, 1988; RUGGIERO, 1982) para certas 

modelagens; Remote Memory Reference e Remote Variable 

Reference (LEBLANC, 1984), que seriam acessos em alto nível 

a posições de memória ou variáveis em outro processador, 

internamente manipulados com trocas de mensagens; história 

de um canal, incluindo quem fez uma operação sobre ele, 

qual operação e quando (GOOD, 1979); etc. 

Há por sua vez mecanismos encontradas na 

literatura que não possuem equivalente direto no ambiente 

proposto por esta Tese, mas que podem ser modelados de 

alguma maneira. É o caso, por exemplo, da primitiva SendR 

de BEMMERL (1987), que é um Send com retransmissão 

automática após um timeout e que pode ser obtido por um 

simples loop; os Sendts concorrentes bloqueantes 

encontrados em QUEIROZ (1985), que podem ser obtidos por 

Send's dentro de um Cobegin/Also/Coend sobre um Channel de 

capacidade zero; as opções Suchthat e By do Accept da 

linguagem Concurrent C (GEHANI, 1986) , que podem ser 
obtidos através de mensagens com prioridade em um Channel e 

da própria sintaxe do Pascal. 

Por fim, vale abordar o tema da implementação de 

um sistema real de troca de mensagens. O ambiente Kernel 

foi construido para rodar em um microcomputador apenas, mas 

uma futura extensão pode alterá-lo, sem grandes 

dificuldades, para rodar em um sistema distribuído. A base 

desta mudança é o módulo MsgPass, onde as primitivas podem 

ser facilmente adaptadas para tal se for incorporado um 

sub-sistema de comunicação que cuide da transmissão efetiva 



de uma mensagem entre os computadores. Uma implementação 

plausível é utilizar os recursos de uma Rede Nove11 para 

micros PC-compatíveis. 

Quanto a questão da chamada Irterminação 

distribuídarr, discutida, por exemplo, em BAGRODIA (1985), 

ela só se faz presente em um sistema distribuído de fato. 

Neste ambiente, como tal sistema é simulado, não temos os 

problemas inerentes aquela questão. Naturalmente, se um 

sistema real de troca de mensagens for implementado, tal 

problema deve ser revisto. 



CAPITULO VI: O MODULO DEBUGGER 

Neste capítulo será apresentado um depurador 

específico para o Kernel, doravante chamado de Debuqqer. 

Será abordada a sua utilização e os problemas inerentes a 

depuração de programas concorrentes. 

VI.l A ~epuração de Programas Concorrentes 

A depuração de programas concorrentes é muito 

mais difícil do que a de programas sequenciais. Como 

repetir a mesma execução de um programa duas vezes para 10- 

calizar um erro, se a ordem em que as instruções são execu- 

tadas é desconhecida? E se formos executando um programa 

passo a passo, como evitar a interferência deste tempo de 

interação do usuário com a ordem de execução do programa? 

Muitos programas (incorretos) podem funcionar ou deixar de 

funcionar pela simples inserção de lldelaysll dentro do pro- 

grama ou por interação com o usuário, como comprova o estu- 

do de GAIT (1985, 1986) sobre o que ele denominou de "Probe 

Effectl1. E em sistemas distribuídos, onde não temos a ori- 

entação de um relógio global (LAMPORT, 1978) e para um 

lvbreakpointl1 funcionar corretamente precisamos que todos 

os processos em todos os processadores sejam suspensos ins- 

tantaneamente, ou pelo menos num estado coerente (CHANDY, 

1985)? Estes são apenas alguns dos muitos problemas que a 

Programação Concorrente traz para a depuração de um 

programa. 

O Debugger do Kernel, apesar de simples, é uma 

ferramenta muito eficaz na localização de diversos tipos de 

erros. Basta dizer que ele próprio foi usado para depurar 

os outros módulos, pois são muito frequentes os erros de 

uso das estruturas de concorrência. Naturalmente, como 

está ele é ainda apenas o inicio de um estudo sobre 

depuradores de programas concorrentes, pois há tanto o que 

se fazer que isto seria facilmente uma tese em separado. Ao 

final deste capitulo são sugeridas implementações para 



versões futuras. 

VI.2 O Debugger e o Turbo Pascal 

Uma das vantagens de se estender uma linguagem 

para suporte de concorrência através de bibliotecas de 

rotinas é o aproveitamento dos compiladores existentes, 

como argumentado na Introdução desta Tese. No caso do Turbo 

Pascal, ainda há a vantagem do chamado "ambiente 

integrado1', que é o compilador, o linker, o editor de 

textos e o depurador todos juntos no mesmo software. Seu 

depurador é muito bom para a maioria dos casos em programas 

sequenciais, pois nos permite execução passo a passo, 

breakpoints, a observação de variáveis ("watchesM) e a 

alteração de seus valores. Dessa forma, já temos bastante 

suporte para uma boa depuração, mas não para programas 

concorrentes. 

O Debugger adiciona-se então de forma a suprir a 

maior deficiência, que é ter uma visão dos processos e as 

filas a que eles pertencem em dados momentos da execução. 

Uma vez que os programas distribuídos feitos com o Kernel 

são simulados com a idéia das CPUs virtuais, não temos os 

problemas relativos a estes sistemas descritos na seção 

anterior. Sendo assim, podemos utilizar normalmente os 

breakpoints do ambiente Turbo Pascal. 

Entretanto, a depuração de um programa 

concorrente que utiliza preempção traz alguns problemas, 

mas estes são quase que completamente contornáveis. O 

primeiro diz respeito a um breakpoint ou chamada do 

Debugger em um trecho de programa utilizado por mais de um 

processo ao mesmo tempo, em que o usuário quer parar apenas 

em um processo específico. Para resolver este problema, 

deve-se marcar o breakpoint ou chamar o Debugger 

condicionalmente, seja pelo PID do processo ou uma outra 

condição qualquer. 



Quanto à utilização do depurador do Turbo Pascal 

em um programa com escalonamento preemptivo, algumas res- 

salvas devem ser feitas. Como uma depuração passo a passo é 

conseguida inserido-se um breakpoint automaticamente na 

próxima linha de programa fonte, e considerando que em um 

programa concorrente com preempção nem sempre esta linha 

será a executada, estes comandos (teclas F7 e F8 no Turbo 

Pascal) devem ser evitados. Em seu lugar, pode ser utiliza- 

do o comando da tecla F4 (não aparece no menu - consultar o 
manual da linguagem), que roda o programa até a linha onde 

o cursor se encontra. Quanto a preempção de um programa 

enquanto este estiver parado em um breakpoint, o programa- 

dor nada tem com que se preocupar. O depurador do Turbo, 

enquanto esperando por um comando, restaura automaticamente 

as interrupções de relógio antigas (interrupções $08 e 

$lC), evitando, portanto, a presença do despachante de pro- 

cessos. 

Outro problema, mais sério, refere-se a 

temporizações. Ao parar em um breakpoint estaríamos 

alterando seus valores corretos, mas isto não acontece nas 

operações de Delay e de timeout: estas funcionam com 

valores relativos e o relógio que as controla é desligado 

enquanto dura a depuração. No entanto, a operação de 

Schedule é baseada em tempo absoluto mas implementada 

considerando um tempo relativo, que é o do momento em que 

foi chamada até a hora desejada. Desta forma, se for 

interrompida por uma depuração, o processo acordará 

atrasado. 

Problemas com depuração em programas com 

temporizações são próprios de sistemas de tempo real 

(MAGALHAES, 1986), que é todo um conceito a parte. 

Por último, ainda temos o problema de depurar um 

programa que roda com um l1frarnew de Time Slice diferente de 

zero, que é o normal. Neste caso o relógio do computador 

ficara adiantado, e a única solução para isso é não 



utilizar esta característica em fase de testes, ou pelo 

menos restaurar o wframell normal com um SetTimeSlice(0) 

antes de iniciar a depuração. 

VI.3 Utilizando o Debugger 

Como o Debugger é um módulo de rotinas, e feito 

especialmente para o Kernel (incluindo os módulos de 

memória compartilhada e troca de mensagens), ele só pode 

ser utilizado no contexto deste ambiente e através de uma 

cláusula "UsesI1 do Turbo Pascal. A vantagem de se fazer um 

módulo separado e não embutir o depurador no Kernel é a boa 

engenharia de software, pois ele pode ser alterado sem 

maiores problemas de efeitos colaterais. A interface de uso 

do módulo Debugger se encontra no Anexo V. 

Existem duas maneiras de se chamar o Debugger: 

por um procedimento do próprio módulo e pelo teclado. No 

primeiro caso insere-se simplesmente no programa sendo 

depurado a chamada do procedimento Debug onde necessário. 

No segundo caso, podemos chamar o Debugger através de uma 

combinação de teclas predefinida (comumente chamada de 

"hotkeyW) e que pode ser alterada pelo usuário. 

Na implementação atual esta chamada pelo teclado 

só é atendida se o programa sendo depurado estiver 

solicitando um leitura de teclado ou estiver parado no 

ambiente integrado do Turbo Pascal, devido a um breakpoint. 

Além disso, como o IDE (nome dado a este ambiente 

integrado, abreviatura de "Integrated Development 

Environmentu) recaptura algumas interrupções ao atender um 

breakpoint, dentre elas a que serve o teclado, é necessário 

a execução de um pequeno programa que acompanha o Kernel, 

chamado D e b u q I D E ,  antes de se chamar o Turbo Pascal. Este 

programa se instala residente na memória e filtra as 

leituras de teclado a procura da combinação especial que 

ativa o Debugger. Um teste e feito para que a l1hotkey1I só 

funcione se o Debugger também estiver na memória. O uso do 



DebugIDE é bastante simples: chamando I1debugidel1 no DOS, 

ele se instala residente na memória; chamando "debugide -I1, 

ele se retira da memória. 

Para ativar ou desativar o efeito das chamadas do 

procedimento Debug existe a variável DebugOn. Atribuindo 

True a ela Debug executa normalmente; atribuindo False as 

chamadas passam a não ter mais efeito. O default, 

naturalmente, é True. 

VI.4 O Procedimento Bebug 

Como dito na seção anterior, o procedimento Debug 

chama o Debugger propriamente dito. Nesta seção veremos os 

coniandos disponíveis para depuração. 

O Debugger aparece na tela se sobrepondo ao que 

estiver escrito nela, mas restaura todos os caracteres e 

atributos (cores, dimensões de janela, tamanho do cursor, 

etc) ao final. Desta forma ele pode entrar e sair sem 

alterar em nada o programa do usuário. Dada essa 

característica, ele só funciona se o modo corrente de vídeo 

for texto em 80 colunas (sobre modo gráfico ele sim- 

plesmente não entra). O Anexo X mostra a tela de entrada do 

Debugger e o seu menu principal. Pressionando-se a tecla 

<Ctrl> e a mantendo neste estado, o menu de comandos muda 

para o da segunda parte do referido Anexo. 

A seguir descreveremos a tela de informações de 

processos e a função de cada um dos comandos. 0s comandos 

do menu com a tecla <Ctrl> pressionada são precedidos de 

VCtrl>lf. Para um maior entendimento das informações 

exibidas, consultar os capítulos anteriores. 

VI.4.1 A Tela de Informações dos Processos 

Todas as telas de informações são mostradas da 

mesma forma, ou seja, no centro do vídeo envoltas por uma 



moldura. A tela de processos é a que mostra as informações 

pertinentes a um dado processo, que sempre começa com o 

processo correntemente executando (o Running) ao se entrar 

no Debugger. São os seguintes os dados relativos a um 

processo : 

Processa PID. O PID do processo, seguido de seu nome, se 

houver. Todos os processos MAIN de cada CPU virtual 

possuem o nome default ltMAIN-nll, onde n é o número de sua 

CPU. O processo Idle se chama "IDLEtl. 

Virtual CPU. A CPU virtual aonde o processo reside 

atualmente. 

State. O estado corrente do processo. 

Priority. O valor da prioridade corrente do processo. 

Address. O endereço onde se encontra executando (no caso 

do Running) ou suspenso um processo. 

Stack Size. O tamanho da pilha com que foi criado o 

processo. 

Stack Used. Quantos bytes de sua pilha o processo está 

usando no momento. 

Children. Número de filhos que o processo possui. 

Dependents. Número de filhos dependentes (os criados por 

um Cobegin) que o processo possui. São contados também no 

campo Children. 

Save 80x87. Indica com Yes/No se o processo salva o 

contexto do co-processador aritmético quando de uma 

preempção. 

Waiting Prio. Prioridade de espera (-32768 a +32767) de 

um processo numa dada fila em que se encontre bloqueado. 

Quanto maior o valor, maior sua prioridade. 

Timeout. Valor do timeout, em milissegundos, para o caso 

do processo ficar bloqueado em alguma fila de espera. 

Rest. O quanto falta, em milissegundos, para esgotar o 

timeout do processo, se bloqueado em uma fila de espera. 

Timed-Out. Indica com Yes/No se o processo saiu de uma 

fila de espera devido a um timeout. 



No topo da tela, centralizado, se encontra o nome 

da fila onde o processo se encontra. Esta pode ser a Ready 

List, a Time List ou uma lista I1espionadal1 pelo usuário 

(mais sobre isso na seção VI. 5) . 

VI.4.2 Os Comandos do Debugger 

- F1-Running. Mostra na tela de processos informações sobre 
o processo correntemente rodando (Running). 

- F2-Run Next. Mostra na tela de processos informações 

sobre o próximo processo a ser executado. No caso de uma 

CPU virtual apenas, idem ao Next (ver abaixo) . No caso de 
mais de uma, mostra o próximo a rodar na próxima CPU 

virtual ativa. 

- F3-Previous. Volta ao último processo exibido na tela de 
informações. 

- F4-Main. Exibe informações sobre o MAIN da CPU virtual a 
que pertence o processo exibido na tela. 

- FS-Next. O próximo do processo exibido na tela, na fila 
em que ele se encontra. 

- F6-Last. O anterior ao processo exibido na tela, na fila 

em que ele se encontra (com exceção da Time List, que não 

é duplamente encadeada). 

- F7-Next List. Passa para o primeiro processo da próxima 
fila espionada pelo usuário. Um sinal audível é emitido 

se não há mais nenhuma. 

- F8-Last List. Passa para o primeiro processo da última 
fila espionada pelo usuário. Um sinal audível é emitido 

se não há mais nenhuma. 



- F9-CPU Info. Mostra a tela de informações de CPUs 

virtuais, uma por vez (ver Anexo XI). Esta tela informa o 

número da CPU virtual, seu status (Active/Inactive) , o 
número de processos residentes nela e o número de 

processos ativos em cada fila de prioridade. 

- FIO-General Info. Mostra a tela de informações gerais 
(ver Anexo XI). Nela constam o número de CPUs virtuais 

ativas no momento; o número de processos criados, vivos, 

ativos, esperando, suspensos e temporizando; se o 

programa está rodando com preempção ou não; o tipo de 

Time Slice; o tamanho de pilha e prioridade default na 

criação de processos. 

Vale observar quanto a contagem dos processos 

exibida nesta última tela: Processes Created são todos os 

processos que já foram criados, acabados ou não; Live 

Processes são os criados menos os que já acabaram; Active 

Processes são os que estão com estado Ready, ou seja, 

prontos para rodar ou rodando; Waiting Processes são os que 

se encontram em alguma fila de espera, a exceção dos 

exclusivamente na Time List ( fila de temporização) ; 

Suspended Processes são os processos suspensos devido a um 

Suspend ou um Cobegin; e Timiny Processes são os que se 

encontram na Time List, devido a uma temporização 

solicitada ou a uma espera com timeout. Neste último caso, 

os processos pertencem a duas filas simultaneamente (a de 

espera e a Time List), e por isso são contados em "Waiting 

Proce~ses~~ e I1Timing  processe^^^. Este é o único caso no 

Kernel em que isso acontece. 

- <Ctrl>Fl-Next Prio. Mostra o primeiro processo na próxima 
fila de prioridade da CPU virtual corrente (a que 

pertence o processo que se encontra na tela). 

- <Ctrl>F2-Last Prio. Mostra o primeiro processo na última 
fila de prioridade da CPU virtual corrente (a que 

pertence o processo que se encontra na tela). 



- <Ctrl>F3-Parent. Mostra o pai do processo exibido na 
tela. Se não existir, um sinal audível é emitido. 

- <Ctrl>F4-Child. Mostra o filho mais novo do processo 

exibido na tela. Se não existir, um sinal audível é 

emitido. Para se alcançar os outros filhos, usar os 

comandos abaixo. 

- <Ctrl>F5-Older Bro. Mostra o irmão mais velho do processo 
exibido na tela. Se não existir, um sinal audível é 

emitido. 

- <Ctrl>FG-Younger Bro. Mostra o irmão mais novo do 
processo exibido na tela. Se não existir, um sinal 

audível é emitido. 

- <Ctrl>F7-User Screen. Desaparece a tela do Debugger 
momentaneamente para mostrar integralmente a tela do 

usuário. Pressionando-se qualquer tecla reaparece a tela 

do Debugger. 

- <Esc>.  Abandona o Debugger. Este comando não consta do 

menu por serem bastante usuais finalizações com esta 

tecla. 

Um uso em especial do procedimento Debug é no 

processo Idle. Se fizermos de Debug a rotina de "idlell do 

usuário, atribuindo-a a variável do Kernel UsrIdleProc, 

teremos acesso ao Debugger sempre que não houver nenhum 

processo pronto para executar. Esta facilidade é útil em 

diversas situações. 

VI.5 Espionando Filas de Espera 

Observar os processos que estão ativos e trivial, 

uma vez que podemos acessá-10s a partir do processo Running 

com os comandos F2-Run Next, FS-Next e F6-Last. Mas, e os 

processos bloqueados em alguma fila de espera? Podemos 



acessá-10s com os comandos F7-Next List e F8-Last List, 

desde que estas filas tenham sido informadas ao Debugger 

para serem "espionadasfr. 

Para tanto, estão disponíveis os procedimentos 

SpyChannel (para o tipo Channel), SpySemaphore (para o tipo 

Semaphore) e SpyCondition (para o tipo Condition). Todos 

recebem como primeiro parâmetro uma variável do tipo em 

questão e como segundo parâmetro um nome para a fila, de 

até 10 caracteres. No caso do tipo Channel, são criadas 

automaticamente duas filas, uma para llSendersll e outra para 

llReceiversll. 

O efeito destes procedimentos é incluir a fila de 

espera associada a esses três tipos nas listas observadas 

pelo Debugger. A Time List (uma lista, não uma fila) é 

sempre incluída por default. 

V I . 6  Inserindo Delays de Prova 

Como dito na seção VI.l, GAIT (1985, 1986) 

observou que interferências do programador (como leituras 

de teclado ou breakpoints) ou a inserção de delays em um 

programa incorreto (deliberadamente pelo programador ou 

acidentalmente pelo sistema operacional) podem fazê-lo 

funcionar ou parar seu funcionamento, devido a erros de 

sincronização. Para testar erros desta natureza, o Debugger 

dispõe do procedimento ProbeDelay, que recebe um valor em 

milissegundos e fica inerte por este período de tempo, sem 

deixar nenhum processo ser escalonado. 

Segundo o referido autor, os valores críticos 

para tais testes são na ordem dos décimos de segundo, mas 

dependem bastante do número de processos existentes. 



VI.7 Personalizando o Debugger 

O Debugger pode ser adaptado as preferências do 

usuário em dois itens: hotkey para ser ativado e cores de 

apresentação. 

Para alterar a hotkey, basta atribuir a variável 

DebugHotKey um valor de tecla com o código de ltscanlt da 

BIOS. Para facilitar esta tarefa, as constantes F1 a FIO, 

CtrlF1 a CtrlF10 e AltF1 a AltF10 estão disponíveis, por 

serem as teclas mais elegíveis. A hotkey default é CtrlF10, 

por não conflitar com nenhuma hotkey do Turbo Pascal. 

As cores de fundo, caracteres, moldura e título 

das telas de informações podem ser alteradas pelas 

variáveis BackGndColor, ForeGndColor, FrameColor e 

HeaderColor, respectivamente. Basta para isso atribuir um 

valor de O a 15 para cada uma, segundo o código usual de 

cores, ou utilizar as constantes predefinidas no módulo CRT 

do Turbo Pascal. A combinação default é LightGray, Black, 

Blue e Red. 

VI.8 Possíveis Implementações Futuras 

Ainda há muito o pode ser feito para se melhorar 

a capacidade de depuração do Debugger. Trabalhos anteriores 

incluíram o tempo rodado de cada processo e o tempo útil de 

cada processador; a seqüência de transmissões e o par 

origem/destino em uma troca de mensagens; procedimentos 

para delimitar regiões de I1tracel1 e coletar informações; 

etc. Talvez a característica mais importante a ser 

adicionada é a de reprodutibilidade de um programa 

concorrente, baseada no P-Method (CARVER, 1986) ou no 

Instant Replay (LEBLANC, 1987). Mais pesquisa neste sentido 

deve ser feita, pois a área é carente e o assunto bastante 

complexo. 



Outros trabalhos envolvendo depuradores de 

programas concorrentes podem ser encontrados em WEBER 

(l983), SMITH (l985), GRIFFIN (l988), ELSHOFF (1988) e PAN 

(1988). Um compêndio de referências sobre depuradores para 

programas paralelos pode ser encontrado em PANCAKE (1990). 



CAPITULO VII: CONCLUSõES 

O suporte a Programação Concorrente fornecido 

pelo ambiente aqui apresentado parece preencher uma enorme 

lacuna que tanto prejudica a difusão deste paradigma. Um 

software com diversas características, que podem deixar o 

programador bastante a vontade, aliado a um equipamento 

hoje popular como um IBM-PC compatível e uma linguagem 

conhecida e de alto nível como Turbo Pascal formam um 

conjunto apropriado para resolver a carência da área. 

Se compararmos o ambiente Kernel a outros 

trabalhos do gênero, podemos notar como diferença básica a 

sua gama de recursos, visando uma maior aplicabilidade. Não 

obstante, sua implementação levou em consideração o 

desemepenho de suas primitivas, o que o torna bastante 

eficiente, além de ser fácil de usar. O maior problema, na 

verdade, é quanto ao programa concorrente sendo 

desenvolvido. A falta de prática com seus conceitos, como 

experimentou o próprio Autor, leva a erros de programação 

inexistentes em um programa sequencial, bem mais difíceis 

de se depurar. Por vezes um erro em um programa de teste 

foi pensado estar na implementação do Kernel, quando na 

verdade o programa e que estava errado. Para isso, o 

depurador incluído no ambiente já é de grande auxílio. 

Apesar do ambiente no estágio em que está sendo 

entregue para uso da comunidade já ser uma ferramenta 

bastante poderosa, há muito o que pode ser feito ainda. 

Como o ambiente é composto de quatro módulos distintos, foi 

preferível apresentar sugestões para futuras implementações 

ao final dos capítulos dedicados a cada um deles. 



ANEXO I: FICHA TECNICA DO KERNEL 

1. HARDWARE 

Microcomputador IBM-PC/XT/AT/386/486 compatível, com 

mínimo de 640K RAM e qualquer placa gráfica (Hércules, CGA, 

EGA, VGA, etc). 

2. SISTEMA OPERACIONAL 

Qualquer versão do MS-DOS (ou similares 100% 

compatíveis), a partir da 3.0. 

3. LINGUAGEM DE PROGRAMBÇÃO 

Turbo Pascal a partir da versão 5.0. As facilidades de 

exclusão mútua automática no uso da heap em alocação de 

objetos e as estruturas Shared e SignalRegion (do módulo 

ShareMem) só estão disponíveis a partir da versão 5.5 (com 

Programação Orientada a Objeto) . 

4. ARQUIVOS EM DISCO 

- KERNEL.TPU : Unit principal, para gerência de processos 

- SHAREMEM.TPU: Unit com estruturas de Memória Compartilha- 

da 

- MSGPASS.TPU : Unit para troca de mensagens 

- DEBUGGER.TPU: Unit para depuração de programas concorren- 

tes 

- DEBUGIDE.EXE: Utilitário auxiliar para depuração 

5 .  PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

- Número de processos limitado somente pela memória; 

- Três formas diferentes de criação de processos; 



- Mecanismos implícitos e explícitos para destruição de 
processos; 

- Modelo das CPUs Virtuais, que permite a presença de mais 
processadores (lógicos) do que o número de físicos 

existentes; 

- Escalonamento com e sem preempção; 

- Escalonamento com política de prioridades; 

- Suporte de co-rotinas; 

- Migração de processos entre CPUs Virtuais; 

- Alteração do time-slice do relógio de hardware; 

- Suporte de Tempo Real; 

- Implementação de timeouts; 

- Salvamento de contexto do co-processador aritmético; 

- Comando de execução não-determinística; 

- Exclusão mútua automática no manuseio da Heap; 

- Exclusão mútua em operações de E/S facilitada; 

- Diversas estruturas de comunicação e sincronização, em 
modelo de Memória Compartilhada ou Distribuída; 

- Ferramenta para depuração, permitindo visualizar 
variáveis do ambiente e blocos de processos, através do 

percorrimento de listas encadeadas. 



ANEXO 11: A PNTERFACE DO MODULO KERNEL 

Unit Kernel; 

Interf ace 

Uses Crt , Dos ; 

Const 
Version = '1.00'; 
MaxCPUs = 8; 
MaxPrio = 2; 
ProcessNameSize = 8; 
MinStackSize = 256; 
StackLowerBound = 192; 

Const 
Save80x87 : Boolean = False; 
CopyParentStack : Boolean = True; 

Const 
On = 254; 
Of f = 255; 
MaxPid = 65535; 

TYPe 
PidType = Word; 
StateType = (Ready,~aiting,~uspended,Timing, 

Halted,Unknown) ; 
NameStr = String[ProcessNameSize]; 
ProcFar = Procedure; 

Var 
UsrIdleProc : ProcFar; 

Procedure 
Procedure 
Procedure 
Procedure 
Procedure 

Function 
Function 
Function 

Function 
Procedure 
Function 
Procedure 

Cobegin ; 
Coend ; 
Also; 
Fork(Var Pid : PidType); 
LongFork(Prio,StackSize : Word; 

Var ~ i d  : PidType) ; 
ChildProcess : Boolean; 
Spawn(Task : ProcFar) : Word; 
LongSpawn(Task : ProcFar; 

Prio,StackSize : Word) : Word; 
GetStackDefault : Word; 
SetStackDefault(StackSize : Word) ; 
GetPrioDefault : Word; 
SetPrioDefault(Prio : Word); 

Procedure Kill(Pid : Pid~ype); 
Procedure KillMyself; 

Procedure Lock; 
Procedure Unlock; 
Procedure LockFile(Var F : Text); 



Procedure SetHeapMutex; 
Procedure ResetHeapMutex; 

Procedure Join (n : Word) ; 
Procedure Barrier(n : Word); 

Procedure Yield; 
Procedure ~ransfer(Pid : ~idType); 
Procedure Detach; 
~unction CPUid : Word; 
Procedure SetProcessors(n : Word); 
Procedure SetTimeSlice(NewFrameType : Word) ; 

Procedure Suspend(~id : Pid~ype); 
Procedure Resume (Pid : PidType) ; 
Procedure Migrate(Pid : PidType; NewCPU : Word); 
Procedure SetPrio(Pri0 : Word); 
Procedure SetChild~rio(Pid : Pid~ype;  rio : Word); 
Function GetPid : PidType; 
Function GetParentPid : PidType; 
Function GetState(Pid : PidType) : StateType; 
Procedure SetName(Name : ~tring); 
~unction GetName : NameStr; 
Procedure ~rphanChild(Pid : ~id~ype); 
Procedure OrphanChildren; 
Procedure Enable80x87Save; 
Procedure ~isable80x87Save; 

Procedure SetTimeout (ms : Longint) ; 
Function Timedout : Boolean; 
Procedure Delay(ms : Longint); 
Procedure Schedule(Hour,Min,Sec : Word); 

Procedure HaltAll; 
Procedure InstallKernelExit; 
Procedure AddCSeg(CS : Word); 

Function Select(n : Word) : Word; 
Function PriSelect(n : Word) : Word; 
Procedure When(Guard : Boolean); 



ANEXO 111: A INTERFACE DO M8DULO SHAREMEM 

Unit ShareMem; 

{Sifdef Ver551 
{$define OOP) 

{ Sendif) 
{Sifdef Ver601 
{$define OOP) 

{Sendif) 

Interf ace 

Uses Kernel; 

TYPe 
Semaphore = Record 

Count : Integer; 
List : PCBPtrList; 

end ; 
BinSemaphore = Boolean; 
EventCount = Longint ; 
Sequencer = Longint; 
RSemaphore = Record 

S : Semaphore; 
RSet : Set of Byte; 
SetPos : Byte; 
RMax : Word; 

end ; 

{Sifdef OOP) 
Shared = Object 

Mutex : BinSemaphore; 
Procedure Init; 
Procedure Lock; 
Procedure Unlock; 

end ; 
SignalRegion = Ob j ect 

Mutex : BinSemaphore; 
Procedure NewRegion; 
Procedure Region; 
Procedure EndRegion; 

end ; 
Condition = 0bject 

List : PCBPtrList; 
MutexPtr : ^BinSemaphore; 
Procedure New~ondition(Var SR : 

SignalRegion) ; 
Procedure Wait; 
Procedure WaitP(Prio : Word); 
Procedure Signal; 

end ; 



Procedure InitSemaphore(Var S : Semaphore; 
Value : Integer) ; 

Procedure P(Var S : Semaphore); 
Procedure PPrio(Var S : Semaphore; Prio : Integer); 
Procedure V(Var S : Semaphore); 
Function SemaphoreCount(Var S : Semaphore) : Integer; 
Function Awaited(~ar S : Semaphore) : Boolean; 

Procedure InitBinSemaphore(Var B : BinSemaphore); 
Procedure PBin(Var B : Binsemaphore); 
Procedure V~in(Var B : Binsemaphore); 

Procedure InitEvent~ount(Var E : EventCount); 
Procedure Advance(Var E : EventCount) ; 
Function ReadE(Var E : EventCount) : EventCount; 
Procedure Await(Var E : EventCount; v : ~ongint); 

Procedure InitSequencer(Var Seq : Sequencer); 
Function Ticket(Var Seq : Sequencer) : Longint; 

Procedure InitRSemaphore(Var RS : RSemaphore; 
Reçources : Word) ; 

Procedure RP(Var RS : RSemaphore; 
Var ResourceAlloc : Byte); 

Procedure RV(Var RS : RSemaphore; 
Var ResourceFreed : Byte); 



ANEXO I V :  A INTERFACE DO MODULO MSGPASS 

Unit MsgPass; 

Interf ace 

Uses Kernel; 

Const 
Infinity = 65535; 

Channel 

TYPe 
BufferType = Array[l..l] of Byte; 
SenderType = PCBPtr; 
SenderArray = Array[l..l] of SenderType; 
ReceiverType = Record 

PCB : PCBPtr; 
BroadcastNum : Integer; 

End ; 
ReceiverArray = Array[l..l] of ReceiverType; 
UserType = (Sender, Receiver) ; 
MsgRecPtr = *MsgRecType; 
MsgRecType = Record 

Tag : Integer; 
Prio : Integer; 
Receivers : Word; 
MsgPtr : Pointer; 
NextMsg : MsgRecPtr; 

End ; 
= Record 

Owner : PidType; 
MaxSenders : Word; 
MaxReceivers : Word; 
SendersNum : Word; 
ReceiversNum : Word; 
Senders : ^SenderArray; 
Receivers : ^ReceiverArray; 
SenderList : ~CBPtrList; 
ReceiverList : ~CBPtrList; 
BroadcastNum : Integer; 
InMsgs : Longint; 
MsgSize : Word; 
Buffers : Word; 
BufSize : Word; 
BufHead : MsgRecPtr; 
BufTail : MsgRecPtr; 

end ; 

Var 
Any : Byte Absolute 0 : O ;  



Procedure CreateChannel(Var C : Channel; MaxSenders, 
MaxReceivers, ~ s g ~ i z e ,  
Buf fers : Word) ; 

Procedure DestroyChannel(Var C : Channel); 
Procedure UseChannel(Var C : Channel; User : UserType); 
Procedure FreeChannel(Var C : Channel); 

Procedure Send(Var C : Channel; Var Msg); 
Procedure Multicast(Var C : Channel; Var Msg; 

Receivers : Word) ; 
Procedure Broadcast(Var C : Channel; Var Msg); 
Procedure PriSend(Var C : Channel; Var Msg; 

Prio : Integer) ; 
Procedure PriMulticast(Var C : Channel; Var Msg; 

Receivers : Word; 
Prio : Integer) ; 

Procedure PriBroadcast(Var C : Channel; Var Msg; 
Prio : Integer) ; 

Procedure Receive(Var C : Channel; Var Msg); 
Procedure ReceiveSynch(Var C : Channel; Senders : Word); 

Function SendOk(Var C : Channel; Var Msg) : Boolean; 
Function ReceiveOk(Var C : Channel; Var Msg) : Boolean; 

Procedure ChannelStats(Var C : Channel; 
Var InMsgs, OutMsgs : Longint); 
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ANEXO V: A INTERFACE DO MQDULO DEBUGGER 

Unit Debugger; 

Interf ace 

Uses Crt,Dos,Kernel,MsgPassIShareMem; 

Const 
F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 

Var 
I CA : Array[l..l6] of Byte Absolute 0:$4FO; 
DebugHotKey : Byte Absolute ICA; 

TYPe 
FrameCharType = (Upper~eft,~owerLeft,UpperRight, 

LowerRight,Horiz,Vert); 
FrameArray = Array[FrameCharType] of Char; 
ListNameStr = String[ListNameLen]; 

Const 
FrameChars 
LeftCol 
RightCol 
TopRow 
BottomRow 
BackGndColor 
ForeGndColor 
FrameColor 
HeaderColor 
MaxSpyLists 
VideoPage 

: FrameArray = V r%J=II i ; 
= 22; 
= 56; 
= 06; 
= 21; 
: Byte = LightGray; 
: Byte = Black; 
: Byte = Blue; 
: Byte = Red; 
= 10; 
= 3; 

Const 
DebugOn : Boolean = True; 

Procedure 
Procedure 

Procedure 
Procedure 

Procedure 

Debug ; 
ProbeDelay(ms : Word) ; 

SpyChannel(Var C : Channel; Name : ListNameStr); 
SpySemaphore(Var S : Semaphore; 

Name : ListNameStr) ; 
SpyCondition(Var C : Condition; 

Name : ListNameStr) ; 



ANEXO VI: MENSAGENS DE ERRO DO M6DULO KERNEL 

ERRO 1: INVALID STACK SIZE 

O tamanho de pilha passado como parâmetro na 

criação de um processo com LongFork ou LongSpawn, ou ainda 

na alteração do tamanho default com SetStackDefault, está 

fora da faixa permitida. Valores legais estão entre 256 

(~in~tack~ize) e 65520. 

ERRO 2: INVALID PRIORITY 

O valor de prioridade passado como parâmetro na 

criação de um processo com LongFork ou LongSpawn, na 

alteração do valor default com SetPrioDefault ou ainda na 

mudança de prioridade de um processo com SetPrio ou 

SetChildPrio está fora da faixa permitida. Valores legais 

estão entre O e 2 (MaxPrio) . 

ERRO 3: INVALID PROCESSOR ALLOCATION 

Utilização errônea de SetProcessors. Ou o 

parâmetro passado como número de CPUs virtuais a serem 

alocadas supera o máximo (MaxCPUs), ou esta operação já foi 

realizada antes. Só é permitido um único uso de 

SetProcessors durante todo o programa. 

ERRO 4: INVALID PROCESSOR 

Utilização errônea de Migrate. A CPU virtual 

destino do processo sendo migrado não existe. 

ERRO 5: INVALID FRAME TYPE 

Valor de "frame" passado como parâmetro em 

SetTimeSlice é maior que 15. 



ERRO 6:  INVALID P I D  

Foi feita uma referência a um processo cujo PID é 

desconhecido, seja pelo processo já ter sido destruído, 

estar fora da família de quem executou a operação ou 

simplesmente por ser um valor de PID inválido. Todos os 

procedimentos que manipulam um processo pelo seu PID podem 

acarretar este erro. 

ERRO 7 :  STACK OVERFLOW 

Não há mais espaço na pilha de um processo para 

alocação de variáveis locais, chamada de procedimentos, 

passagem de parâmetros ou qualquer outro tipo de 

empilhamento. A solução é criar o processo com uma pilha 

maior. 

ERRO 8 :  INVALID TRANSFER 

Uma tentativa ilegal de transferência de uso do 

processador aconteceu. Um Transfer não pode ser feito para 

um processo que não esteja em estado Ready ou tenha 

prioridade menor que a do processo Running. 

ERRO 9:  PROCESS CREATION IMPOSSIBLE 

Não há mais memória disponível na heap para 

criação de processos. Este é o único fator limitante do 

número máximo de processos manipulados pelo Kernel. Deve-se 

aumentar o tamanho da heap com a diretiva M+, desalocar 

variáveis dinâmicas fora de uso ou rodar o programa com 

mais memória do sistema disponível. Isto pode ser feito 

reduzindo o número de programas residentes na memória ou 

retirando-se algum "device driver" sem uso do CONFIG.SYS, 

ou em último caso rodando o programa como um .EXE a partir 

do DOS (ganhando toda a memória ocupada pelo Turbo Pascal). 



ERRO 10: INVALID COBEGIN USE 

Um Cobegin/Also/Coend está sintaticamente 

incorreto, como, por exemplo, sem o Coend; tem apenas um 

único processo no seu interior, o que é ilegal (muitas 

vezes ocasionado pelo esquecimento do Also); ou ainda o 

código de um processo em seu interior superou 1024 bytes 

(MaxCobeginCode) . 

ERRO 11: PROCESS KILLED OR ALREADY SUSPENDED 

Um Suspend foi tentado sobre um processo já 

suspenso ou que está sendo destruído. 

ERRO 12: INVALID RESUME 

Um Resume foi tentado sobre um processo que não 

está suspenso. 

ERRO 13: DEADLOCK 

O programa entrou em deadlock. 

ERRO 14: ALSO OR COEND MISUSED 

Um processo chamou um Also ou um Coend fora de 

uma estrutura Cobegin/Also/Coend. 

ERRO 15: PREVIOUS TIMEOUT UNRECOGNIZED 

Um processo sofreu um segundo timeout sem ter 

ainda reconhecido o primeiro, através da função Timedout. 



ANEXO V I I :  MENSAGENS DE ERRO DO MBDULO MSGPASS 

ERRO 1: ALREADY USER O F  T H I S  CHANNEL 

Tentativa ilegal de usar um mesmo canal 

(UseChannel) já sendo usuário dele. 

ERRO 2: NO MORE SENDERS ALLOWED 

O número máximo de Senders permitido no canal, 

definido com CreateChannel, foi atingido. 

ERRO 3: NO MORE RECEIVERS ALLOWED 

O número máximo de Receivers permitido no canal, 

definido com CreateChannel, foi atingido. 

ERRO 4:  NOT A USER O F  T H I S  CHANNEL 

Operação ilegal sobre um canal, pois o processo 

não é usuário dele. 

ERRO 5: NOT A SENDER O F  T H I S  CHANNEL 

Operação de transmissão ilegal, pois o processo 

não é usuário do canal no modo Sender. 

ERRO 6: NOT A RECEIVER O F  T H I S  CHANNEL 

Operação de recepção ilegal, pois o processo não 

é usuário do canal no modo Receiver. 

ERRO 7 :  NOT THE CHANNELiS OWNER 

Operação DestroyChannel ilegal, pois o processo 

que a chamou não é o dono do canal. O dono de um canal é o 

processo que executou CreateChannel. 



ERRO 8: OUT OF MEMORY 

Falta de memória na heap para criação de um novo 

canal ou alocação de uma mensagem pendente. Deve-se 

aumentar o tamanho da heap com a diretiva M+, desalocar 

variáveis dinâmicas fora de uso ou rodar o programa com 

mais memória do sistema disponível. Isto pode ser feito 

reduzindo o número de programas residentes na memória ou 

retirando-se algum I1device driveru sem uso do CONFIG.SYS, 

ou em último caso rodando o programa como um .EXE a partir 

do DOS (ganhando toda a memória ocupada pelo Turbo Pascal). 



ANEXO VIII: EXEMPLO DE PROGRAMA COM O KERNEL 

Program Producer-Consumer; 

Uses Crt,KernelIShareMemIDebugger; 

Const 
BufSize = 10; 
TotalItems = 50; 

TYPe 
SharedBufferType = object(signa1~egion) 

Buf f er : Array[l..BufSize] of 
Word ; 

Head : Word; 
Tail : Word; 
Size : Word; 
NotEmpty : condition; 
NotFull : Condition; 

end ; 

Var 
SharedBuffer : SharedBufferType; 
Finished : Boolean; 

Procedure Insert (x : Word) ; 

begin 
With SharedBuffer do begin 
Region ; 

if Size = BufSize then 
NotFull.Wait; 

Buffer[Tail]:=x; 
Inc (Size) ; 
Tail: = (Tail mod BufSize) +l; 

NotEmpty.Signa1; 
end ; 

end ; 

Procedure Remove(Var x : Word); 

begin 
With SharedBuffer do begin 
Region ; 

if Size = O then 
NotEmpty.Wait; 

x : =Buf f er [Head] ; 
Dec (Size) ; 
Head:=(Head mod BufSize)+l; 

NotFull.Signa1; 
end ; 

end ; 



Procedure InitSharedBuffer; 

begin 
With SharedBuffer do begin 
NewRegion; 
Head: =l ; 
Tail : =l ; 
Size:=O; 
~otEmpty.NewCondition(SharedBuffer); 
NotFull.NewCondition(SharedBuffer) ; 

end ; 
end ; 

Procedure Producer; 

Var 
i : Word; 

begin 
SetName ( Producer ) ; 
for i:=l to TotalItems do begin 
Delay (Random(500) ) ; 
Insert (i) ; 
~rite(~PI,i, I) ; 

end ; 
Finished:=True; 

end ; 

Procedure Consumer; 

Var 
i : Word; 

begin 
SetName(lConsumerl); 
While not Finished or (SharedBuffer.Size > O) do begin 
Delay (Random (500) ) ; 
Remove ( i) ; 
~ r i t e ( ~ C ~ , i , ~  I); 

end ; 
end ; 

begin 
Spy~ondition(Shared~uffer.~ot~rnpty, INot Emptyl); 
SpyCondition(SharedBuffer.NotFulll INot Fulll); 
Clrscr ; 
Randomi z e ; 
InitSharedBuffer; 
Finished:=False; 
cobegin ; 
Producer; Also; 
Consumer ; 

coend ; 
end . 



ANEXO IX: PERFORMANCE DOS MECANISMOS DE 

EXCLUSÃO MUTUA DO AMBIENTE KERNEL 

O programa ShareMem-Examplel, listado ao final 

deste Anexo, realiza a mesma tarefa com todos os mecanismos 

de exclusão mútua do ambiente Kernel. A tarefa em questão é 

incrementar de duas unidades uma variável de somatório 

global, realizada por dois processos que fazem um loop de 

"nu iteraçóes. O programa rodou em um micro PC-AT com clock 

de 20MHz, fazendo n igual a 30.000 (ou seja, a variável de 

somatório deve ter um valor final de 120.000). 

Os tempos de execução dos mecanismos testados 

encontram-se no quadro abaixo. 

I I I 1 

I MECANISMO I TEMPO ABS . (s) I TEMPO RELATIVO I 
I I I I 

I Sem exclusão mútua I O. 5435 I 1 I 
I I 

( Lock/Unlock I 0.6234 I 1.147 I 
I I 

I Semáforo Binário I 1.1525 I 2.121 I 
I I I I 

I Variável Shared I I 1.5343 I 2.823 I 
I I I I 

I Signalling Region I 1.5353 I 2.825 I 
I I I I 

I Variável Shared I1 I 1.5690 I 2.887 I 

I Semáforo I 21.7050 I 39.936 I 
I I I I 

Os tempos exibidos neste quadro não devem ser 

tomados como fixos de uma maneira geral, mas somente para 

se ter uma noção de comparação entre os diversos 

mecanismos. O mesmo programa foi executado em um AT com 



clock de lGMHz, causando algumas diferenças nos tempos 

relativos (principalmente no tocante ao mecanismo 

llsemáforo"), mas sempre conservando a mesma ordem de tempos 

de execução. 

O importante realmente é a conclusão que podemos 

chegar observando o quadro: o mecanismo Lock/Unlock do 

Kernel é sem dúvida s mais rápido de todos, mas, como dito 

no Capítulo 111, deve ser utilizado com parcimônia. E 

preferível usar um semáforo binário, mecanismo simples e 

que possui tempo comparável ao Lock/Unlock. Variável Shared 

I, que é o uso de Shared tal qual um semáforo binário, tem 

performance semelhante a uma Signalling Region. Variável 

Shared 11, em que Shared é utilizado na forma usual de 

objeto, fazendo parte da variável a ser protegida, tem 

performance um pouco pior que as duas anteriores. Por 

último, temos os semáforos, com um tempo extremamente 

elevado. Isto se deve a haver, neste caso, muitas entradas 

e saídas de listas do Kernel, que são operações mais 

demoradas. Contudo, pode ser utilizado com bastante 

vantagem em situações em que isto não aconteça. 

Program ShareMem-Examplel; 

Uses Crt,Kernel,ShareMem,debugger; 

{Sifdef Ver55) 

{$define OOP) 

{$endif } 

{Sifdef Ver601 

{$define OOP) 

{Sendif) 

Const 

n = 30000; 

Var i,j,Sum : ~ongint; 



Procedure Demo; 

begin 

Sum: =O ; 

cobegin ; 

for i:=l to n do 

Sum:=Sum+2; 

Also; 

for j:=l to n do 

Sum:=Sum+2; 

coend ; 

writeln('Soma sem exclusao mutua: ',Sum); 

end ; 

Var s : Semaphore; 

Procedure Demo-Semaforo; 

begin 

InitSemaphore (s, 1) ; 

Sum: =O ; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

P(s) ; 

Sum:=Sum+2; 

V(s) ; 

end ; 

Also; 

for j:=l to n do begin 

P(s) ; 

Sum:=Sum+2; 

V ( s )  ; 

end ; 

coend ; 

writeln('Soma com exclusao mutua por semaforo: ',Sum); 

end ; 

Var b : BinSemaphore; 



Procedure Demo - SemaforoBinario; 

begin 

InitBinSemaphore (b) ; 

Sum: =O ; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

PBin (b) ; 

Sum:=Sum+2; 

VBin (b) ; 

end ; 

Also; 

for j : =l to n do begin 

PBin (b) ; 

Sum:=Sum+2; 

VBin (b) ; 

end ; 

coend ; 

writeln ( 

'Soma com exclusao mutua por semaforo binario: ',Sum); 

end ; 

{Sifdef OOP) 

Var sh : Shared; 

Procedure Demo - Sharedl; 

begin 

sh.init; 

Sum:=O; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

sh. lock; 

Sum:=Sum+2; 

sh.unlock; 

end ; 

Also; 



for j : =l to n do begin 

sh. lock; 

Sum:=Sum+2; 

sh.unlock; 

end ; 

coend ; 

writeln ( 

'Soma com exclusao mutua por ~ariavel Shared: l,Sum); 

end ; 

Type SomaType = O b j  ect (Shared) 

x : Longint; 

end ; 

Var Soma : SomaType; 

Procedure Demo - Shared2; 

begin 

Soma.init; 

Soma.x:=O; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

Soma.lock; 

Soma.x:=Soma.x+2; 

Soma.unlock; 

end ; 

Also ; 

for j : =l to n do begin 

Soma.lock; 

Soma.x:=Soma.x+2; 

Soma.unlock; 

end ; 

coend ; 

writeln ( 

'Soma com exclusao mutua por Variavel Shared Herdada: I, 

Soma. x) ; 
end ; 



Var sr : SignalRegion; 

Procedure Demo-SignalRegion; 

begin 

sr.NewRegion; 

Sum:=O; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

sr.region; 

Sum:=Sum+2; 

sr.endregion; 

end ; 

Also; 

for j:=l to n do begin 

sr.region; 

Sum:=Sum+2; 

sr.endregion; 

end ; 

coend ; 

writeln ( 

'Soma com exclusao mutua 

end ; 

{ Sendif ) 

por ~ignalling Region: ' ,  Sum); 



Procedure DemoKernel; 

begin 

Sum:=O; 

cobegin ; 

for i:=l to n do begin 

Lock; 

Sum:=Sum+2; 

Unlock; 

end ; 

Also; 

for j :=1 to n do begin 

Lock; 

Sum:=Sum+2; 

Unlock; 

end ; 

coend ; 

writeln ( 

'Soma com exclusao mutua do Kernel (Lock/Unlock): ',Sum); 

end ; 

begin 

Clrscr ; 

Demo ; 

Demo - Semaforo; 

Demo - SemaforoBinario; 

(Sifdef OOP) 

Demo-Sharedl; 

Demo - Shared2; 

Demo - SignalRegion; 
(Sendif) 

DemoKernel; 

end . 



ANEXO X:  A TELA DE ENTRADA DO MODULO DEBUGGER 

Ready List 
Process' PID = 1 (MAIN-O) 
Virtual CPU = O 
State = Runninq 
Priority = 1 
Address = 2532:002B 
Stack Size = 16384 
Stack Used = 30 
Children = O 
Dependents = O 
Save 80x87 = No 
Waitinq Prio = O 
Timeout (ms) = O 
Rest (ms) = O 
Timed-Out = No 

F1-Runninq F3-Previous F5-Next F7-Next List F9-CPU Info 
F2-Run Next F4-Main F6-Last F8-Last List FIO-Gen. Info 

Ao pressionar <Ctrl>, a parte inferior da tela muda para o 
seguinte menu: 

F1-Next Prio F3-Parent F5-Older Bro F7-User Screen 
F2-Last Prio F4-Child F6-Younqer Bro 



ANEXO X I :  AS  TELAS DE CPUS VIRTUAIS E 
INFORMAÇ6ES GERAIS DO MCIDULO DEBUGGER 

r= Virtual CPU Information 

Virtual CPU : O 
Status : Active 
Processes : 1 

at Priority 2: O 
at Priority 1: 1 
at Priority O: O 

General Information 

Virtual CPUs 
Processes Created 
Live Processes 
Active Processes 
Waiting Processes 
Suspended Processes 
Timing Processes 
Time Slicing 
Time Slice Type 
Stack Size Default 
Priority Default 

= 1 

= 1 
= 1 
= 1 
= O 
= o 
= o 
= Yes 
= O 
= 1024 
= 1 
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