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Instruções: Você pode fazer a prova a lápis e utilizar o verso das folhas para completar suas
respostas. Não é permitida consulta a qualquer material manuscrito, impresso ou em formato
eletrônico. Em caso de fraude, todos os envolvidos receberão nota zero.

Funções atômicas:

int bool_cmpxchg (int *i, int old, int new);
/* se *i == old, *i recebe new; caso contrário *i n~ao é alterado;

retorna 1 se executou a troca ou 0 caso contrário. */

int atomic_inc (int *i); /* Incrementa *i atomicamente;
retorna o valor de *i antes da operaç~ao. */

int atomic_dec (int *i); /* Decrementa *i atomicamente;
retorna o valor de *i antes da operaç~ao. */

1. (2.0) (a) Descreva o algoritmo de escalonamento Round Robin. (b) Usando como base o
Round Robin, proponha uma alteração que permita a atribuição de prioridades aos processos,
sem causar starvation. (c) Analise pontos positivos e negativos da sua proposta.



2. (2.0) Incremento atômico com valor máximo. Observe o código abaixo:

#define MAX 100

/* Executa atomicamente *i = (*i + 1) se *i < MAX;
retorna o valor de *i antes da operaç~ao ou
MAX se n~ao realizou o incremento. */

int atomic_inc_max(int *i) {
if (*i < MAX)

return atomic_inc(i);
else

return MAX;
}

(a) Considere que *i é inicializada com um valor zero e depois disso as threads da aplicação
fazem apenas operações de leitura e incremento atômico com máximo. Descreva um caso em
que uma thread pode ler em *i um valor maior do que MAX.

(b) Reescreva a função atomic inc max de maneira que funcione corretamente. Você só
poderá utilizar operações atômicas como bool cmpxchg e atomic inc. Não é permitida a
utilização de outras primitivas de sincronização e/ou a declaração de variáveis globais ou
estáticas auxiliares.



3. (2.0) Tentando acabar com as threads espertinhas... Muitos desenvolvedores ficam
revoltados com o fato de algumas implementações de mutex locks permitirem que threads
furem a fila, enquanto existem outras aguardando no futex (suponha que os futexes respeitam
a poĺıtica First In First Out perfeitamente). Tentando mudar esta situação, eles utilizaram um
contador de threads esperando n waiters que é incrementado atomicamente. Eles aprovei-
taram este contador para evitar algumas chamadas à operação futex wake(). Vale ressaltar
que o valor 0 no campo val indica lock livre e o valor 1 indica lock travado.

01: typedef struct {
02: volatile int val;
03: volatile int n_waiters;
04: } mutex_t;
05:
06: void mutex_init(mutex_t *m) {
07: m->val = m->n_waiters = 0;
08: }
09:
10: void mutex_lock(mutex_t *m) {
11:
12: atomic_inc(m->nwaiters);
13: if (m->nwaiters > 0) /* Se há threads na fila */
14: futex_wait(&m->val, 1); /* bloqueia se m->val == 1 */
15:
16: /* Ou sou o primeiro ou fui acordado: mereço o lock! */
17 m->val = 1;
18: }
19:
20: void mutex_unlock(mutex_t *m) {
21: m->val = 0;
22: atomic_dec(&m->n_waiters);
23: if (m->n_waiters > 0) /* Se há threads na fila, */
24: futex_wake(&m->val, 1); /* acorda a próxima thread */
25: }

Este algoritmo garante exclusão mútua? Se garante, esta abordagem eliminou o problema
das threads espertinhas? Justifique as suas respostas.



4. (2.0) Barreiras são primitivas para sincronização de várias threads em algum ponto do pro-
grama. A versão abaixo é uma variação dos códigos apresentados no livro The Little Book on
Semaphores, de Allen B. Downey. Indique se esta implementação funciona adequadamente
para (a) barreiras simples, quando todas as threads da aplicação se sincronizam apenas uma
vez e (b) barreiras reutilizáveis, quando todas as threads da aplicação se sincronizam várias
vezes sem reinicializar a barreira. Justifique as suas respostas.

01: typedef struct {
02: int c, tamanho;
03: sem_t sem_barreira = 0;
04: } barrier_t;
05:
06: /* tamanho: número de threads que devem se sincronizar via barrier_wait() */
07: void barrier_init(barrier_t b, int tamanho) {
08: b->c = 0;
09: b->tamanho = tamanho;
10: sem_init(&b->sem_barreira, 0);
11: }
12:
13: void barrier_wait (barrier_t *b) {
14: int aux_c = atomic_inc(&b->c); /* Retorna valor antes do incremento... */
15: if (aux_c == b->tamanho - 1)
16: for (int i = 0; i < b->tamanho; i++)
17: sem_post(&b->sem_barreira);
18: sem_wait(&b->sem_barreira);
18: atomic_dec(&b->c);
19: }



5. (2.0) O Jantar com vinho e os filósofos t́ımidos. Cinco filósofos levam uma vida
monótona ao redor de uma mesa: eles pensam, ficam com fome e comem. Considere que
em um dia de festa, eles foram autorizados a tomar vinho. Como eles estão acostumados a
compartilhar recursos, apenas duas taças foram colocadas no centro da mesa. Para não se
mostrarem muito animados, os filósofos F0, F1, F2 e F3 primeiro pegam um garfo, depois
uma taça e só depois o outro garfo. Apenas o filósofo F4 pega a taça primeiro e depois os
garfos. Ilustre um cenário de deadlock seguindo estritamente a ordem de obtenção de
recursos do código abaixo e considerando que os filósofos estão sentados na ordem FO,
F1, F2, F3 e F4, com F4 ao lado de F0 fechando o ciclo.

01: sem_t garfo[5] = {1,1,1,1,1};
02: sem_t taca = 2;
03:
04: FO, F1, F2, F3: F4:
05: while (1) { while (1) {
06: pensa(); pensa();
07: sem_wait(&garfo[i]); sem_wait(&taca);
08: sem_wait(&taca); sem_wait(&garfo[0]);
09: sem_wait(&garfo[i+1]); sem_wait(&garfo[4]);
10: come(); come();
11: sem_post(&garfo[i]); sem_post(&garfo[0]);
12: sem_post(&garfo[i+1]); sem_post(&taca);
13: sem_post(&taca); sem_post(&garfo[4]);
14: } }


