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Concorrência

• Por que executar vários programas simultaneamente?

PermiGr que vários usuários acessem
a máquina ao mesmo tempo

Permitir que um usuário realize
diversas tarefas ao mesmo tempo

Aproveitar melhor o tempo de
ociosidade do processador

• Entradas/Saídas
• Espera de eventos

Mas o que é 
concorrência?



Concorrência

• Definição: termo usado em computação para designar situações 
nas quais diferentes processos

- Competem pela utilização de algum recurso 
(processador, dispositivos periféricos, …)

- Cooperam para a realização de uma
mesma tarefa



Categorias de Concorrência

• Concorrência pode ser dividida nas seguintes categorias

- Concorrência Asica: múlGplos 
processadores independentes

- Concorrência lógica: dividir o tempo de
um processador (Gme-sharing) para obter
a aparência de concorrência Qsica

Qual(is) desses tipos de 
concorrência seus 

computadores usam?



Arquiteturas de Computadores

• Arquitetura de computadores pode ser classificada de acordo com a 
Taxonomia de Flynn, onde é baseada no número de instruções 
concorrentes (controle) e fluxos de dados disponíveis

Single
Instruction
(SI)

Multiple
Instruction
(MI)

Single
Data (SD) SISD MISD

Multiple
Data (MD) SIMD MIMD

Em qual dessas categorias 
está o seu processador? E 

a sua placa de vídeo?



Arquiteturas de Computadores

SISD: Um computador que não explora paralelismo de
instruções nem de dados. Ex.: antigos PCs e mainframes

MISD: MúlGplas instruções que operam em um único
fluxo de dados. Arquiteturas incomuns usadas em
sistemas tolerantes à falhas, que devem concordar com
o mesmo resultado. Ex.: sistema de aviação

MIMD: MúlGplos processadores autônomos executando
simultaneamente diferentes instruções em diferentes
dados. Sistemas distribuídos com memória comparGlhada
ou distribuída. Ex.: processador mulG-core superescalar

SIMD: Um computador que explora múltiplos fluxos de
dados com apenas um fluxo de instruções para realizar
operações naturalmente paralelizadas. Ex.: GPU



Por que Estudar Concorrência?

• MoGvações para se estudar programação concorrente

– Envolve uma forma diferente de projetar so^ware que pode
ser muito úGl – muitos problemas do mundo real envolvem 
concorrência

– Computadores com múlGplos processadores que são capazes de 
executar concorrência Qsica estão amplamente disponíveis



Linguagens de Programação

PROCESSOS E THREADS



Processos

• Um processo é composto por um fluxo de controle sequencial com 
seu espaço de endereçamento
– Fluxo de controle sequencial: execução sequencial
– Espaço de endereçamento: o que pode interagir com o 

processo, como registradores, memória, arquivos abertos, ...

• Processo é diferente de programa
– Programa (código): sequências de instruções passíveis de serem 

executadas por um processador
– Processo (execução): execução de um programa junto com seus 

dados



Threads

• Threads são fluxos de execução concorrentes que comparGlham 
recursos do processo do qual são originários

• Enquanto um processo é formado por duas
partes, fluxo de controle (aGva) e espaço de
endereçamento (passiva), uma thread
possui apenas o fluxo de controle
– É mais leve: espaço de endereçamento

custa caro
– É mais eficiente: como os dados são

comparGlhados, o acesso é mais fácil

PROCESSO PROCESSO

SISTEMA OPERACIONAL

HARDWARE

THREADS THREADS



Tarefas

• Uma tarefa (processo ou thread) é uma unidade de programa que 
pode estar em execução concorrente com outros programas
– Processo: tarefa peso pesado que executa no próprio espaço de 

endereçamento
– Thread: tarefa peso pena onde todas executam no mesmo 

espaço de endereçamento

• Tarefas são diferentes de subprogramas, onde
– Tarefas podem ser implicitamente iniciadas
– Quando uma unidade de programa executa uma tarefa, não é 

necessariamente suspensa
– Quando uma execução de tarefa é concluída, o controle pode 

não retornar para o chamador



Resumo

Processo
• É pesado
• Espaço de endereçamento próprio
• Comunicação interprocesso é cara e limitada
• Troca de contexto é custosa

Thread
• É leve
• Espaço de endereçamento comparGlhado
• Comunicação interprocesso é barata
• Troca de contexto é barata



Exemplo

• Uma aplicação concorrente que possui uma variável inteira global 
(g) inicialmente com valor 10 com duas tarefas

– Uma tarefa mulGplica o valor por 
2 e armazena em g (g *= 2)

– Uma tarefa incrementa o valor por
3 e armazena em g (g += 3)

• Como é o comportamento quando
– Uma tarefa é peso pesado (processo)?
– Uma tarefa é peso pena (thread)?

g += 3;g *= 2;

Observação: os dois caminhos 
são tomados simultaneamente

Aplicação

•••



Processo

• Exemplo de uma aplicação (processo pai) que cria um outro 
processo (processo filho) através da chamada de sistema fork, 
onde cada processo tem sua própria cópia da variável global

01. #include <stdio.h>
02. #include <stdlib.h>
03. #include <unistd.h>
04. 
05. int g = 10;
06. 
07. void inc_by3() {
08. g += 3;
09. }
10. 
11. void mul_by2() {
12. g *= 2;
13. }
14.
14. void main() {
15. pid_t pid;

16. int status;
17.
18. pid = fork();
19. if (pid < 0) {
20. fprintf(stderr, "Unable to fork\n");
21. return;
22. } else if (pid == 0) { // Inside child process
23. inc_by3();
24. exit(0); // Finish child process
25. } else { // Inside parent process
26. mul_by2();
26. waitpid(pid, &status, 0); // Waiting child finish
27. }
28.
29. printf("%d\n", g);
30. }



10g: 20 g: 1013

Processo

Processo Pai
Espaço de endereçamento próprio

CODE

DATA

HEAP

STACK

Memória

g *= 2; g += 3;

•••

Processo Filho
Espaço de endereçamento próprio

CODE

DATA

HEAP

STACK

Memória

g += 3;g *= 2;

•••

g *= 2; g += 3;



Thread

• Exemplo de uma aplicação (thread pai) que cria uma thread 
(thread filha) através da biblioteca pthread, onde as threads 
comparGlham uma mesma instância da variável global

01. #include <stdio.h>
02. #include <stdlib.h>
03. #include <pthread.h>
04. 
05. int g = 10;
06. 
07. void* inc_by3(void *arg) {
08.   g += 3;
09.   return 0;
10. }
11.
12. void mul_by2() {
13. g *= 2;
14. }

15. int main(int argc, char* argv[]) {
16. pthread_t tid;
17. 
18. pthread_create(&tid, NULL,
19.                  inc_by3, NULL);
20.
21. mul_by2();
22. pthread_join(tid, NULL);
23. printf("%d\n", g);
24. return 0;
25. }



Thread

Aplicação
Espaço de endereçamento
compartilhado

CODE

DATA

HEAP

Memória

g: 10

Qual será o 
valor de g?

g *= 2; g += 3;

•••
Thread Pai

g += 3;g *= 2;

•••
Thread Filha

Cada thread tem 
sua própria pilha

STACK

STACK

g *= 2;

g += 3;

???
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Sincronização

• A sincronização é um mecanismo que controla a ordem em que as 
tarefas são executadas

• Existem dois tipos de sincronização
– Cooperação: tarefa A deve esperar completar a tarefa B antes de 

continuar sua execução. Ex.: o problema do produtor-consumidor
– Competição: duas ou mais tarefas devem usar um recurso que não 

pode ser acessado simultaneamente. Ex.: contador compartilhado

• Comunicação entre tarefas é necessária para sincronização
– Variáveis não-locais compartilhadas
– Parâmetros
– Passagem de mensagens



Necessidade de Sincronização Competitiva

• Considere duas threads com execução simultânea, em assembly, com 
a variável i compartilhada iniciada com valor 100

• Exemplo de indeterminismo
a) [i] = 150

# Thread 1 Thread 2

1: mov %ax, [i]
2: mul %ax, 2
3: mov [i], %ax
4: mov %ax, [i]
5: sub %ax, 50
6: mov [i], %ax

b) [i] = 200
# Thread 1 Thread 2

1: mov %ax, [i]
2: mov %ax, [i]
3: sub %ax, 50
4: mov [i], %ax
5: mul %ax, 2
6: mov [i], %ax

Existem outras 
execuções possíveis?

// i *= 2
mov %ax, [i]
mul %ax, 2
mov [i], %ax

// i -= 50
mov %ax, [i]
sub %ax, 50
mov [i], %ax



Escalonamento

• Para prover sincronização é preciso de um mecanismo para atrasar a 
execução de tarefas

• O controle da execução de tarefas é mantido pelo escalonador que 
mapeia a execução de tarefas em processadores disponíveis

• Estados de execução de uma tarefa
– Novo: criado, mas ainda não iniciado
– Pronto: pronto para executar, mas

não executando atualmente
– Em execução: executando
– Bloqueado: estava executando, mas

não pode prosseguir (esperando evento)
– Encerrado: não mais ativo

Novo

Pronto

Em execução

Bloqueado

Encerrado



Problemas

• Programas concorrentes podem sofrer dos seguintes problemas

– Trancamento (Lockout): tarefa aguardando um evento que nunca 
ocorrerá

– Impasse (Deadlock): tarefas bloqueadas esperando um evento 
que deve ser gerado por uma tarefa bloqueada

– Inanição (Starvation): tarefa esperando um evento postergado 
indefinidamente

– Indeterminismo: múltiplas execuções de uma tarefa podem não 
gerar o mesmo resultado



Questões de Projetos

• Algumas questões de projeto no desenvolvimento de programas 
concorrentes

– Sincronização de competição e cooperações
– Controle de escalonamento de tarefas
– Como e quando tarefas iniciam e terminam sua execução
– Como e quando tarefas são criadas
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Problema Produtor-Consumidor

• O produtor-consumidor é um problema clássico de programação 
concorrente, onde

- O consumidor retira dados do buffer

- O produtor insere dados no buffer

- Duas tarefas (produtor e consumidor)
compartilham um buffer de tamanho fixo

Existe variação do problema com 
múltiplos produtores e consumidores



Controle

• O controle do buffer será feito por quatro variáveis

– i: aponta para o primeiro elemento
– f: aponta para a próxima posição livre
– c: indica o número de elementos presentes no buffer
– N: indica o número máximo de elementos (tamanho do buffer)

1 2 3

i f

c

N



Condições

• Duas condições

Buffer vazio
– i == f
– c == 0

Buffer cheio
– i == f
– c == N

if

8 9 3 4 5 6 7

if



Implementação

• Implementação básica

type buffer[N];
int i = 0;
int f = 0;
int c = 0;

Inicialização

while (true) {
buffer[f] = produz();
f = (f + 1) % N;
c++;

}

Thread 1: produtor

while (true) {
consome(buffer[i]);
i = (i + 1) % N;
c--;

}

Thread 2: consumidor

Quais problemas 
podem acontecer? 



Problemas

• Problemas que podem acontecer

1) Produtor pode inserir (produzir) em posição que ainda não foi 
consumida

2) Consumidor pode remover (consumir) de posição que já foi 
consumida

Como resolver 
esse problema?



Uma Tentativa

• Adicionar espera ocupada para não produzir mais que o máximo de 
elementos e não consumir se não tiver elementos já produzidos

type buffer[N];
int i = 0;
int f = 0;
int c = 0;

Inicialização

while (true) {
while (c == N);

buffer[f] = produz();
f = (f + 1) % N;
c++;

}

Thread 1: produtor

while (true) {
while (c == 0);

consome(buffer[i]);
i = (i + 1) % N;
c--;

}

Thread 2: consumidor

Isso resolve o 
problema?



Indeterminismo

• Nesse exemplo, as instruções c++ e c-- não são atômicas – são um 
conjunto de buscar, operar e armazenar na memória

• Para evitar o problema de indeterminismo deve haver algum tipo de 
sincronização entre os processos de modo a garantir acesso exclusivo 
a sua região crítica
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Métodos de Sincronização

• Dois métodos para sincronização de threads

Semáforos Monitores

Existem outros 
métodos?



Semáforos

• Semáforos são contadores especiais para recursos compartilhados, 
proposto por Dijkstra em 1965
– É uma estrutura de dados que consiste de um contador e uma fila

para armazenar descritores de tarefas

• Semáforos podem ser usados para implementar guardas no código 
que acessa estruturas de dados compartilhadas

• Operações básicas (atômicas)
- Decremento: wait, down, P (do holandês Proberen, testar)
- Incremento: signal, up, V (do holandês Verhogen, incrementar)

• Semáforos podem ser usados para sincronização
competitiva e cooperativa



Binários vs. Genéricos

• Existem dois tipos de semáforos

- Semáforo binário ou mutex (O ≤ S ≤ 1)
• Implementação de exclusão mútua: 

apenas um processo pode acessar uma 
região crítica por vez

- Semáforo genérico (S ≥ 1)
• Garantir acesso a recursos finitos entre 

múltiplas threads



Implementação

• Implementação de semáforo binário ou mutex (O ≤ S ≤ 1)

Lembre-se, as 
funções wait e 

signal são atômicas

function init(sem S) {
S.val = 1
S.queue = {}

}
Inicialização

function wait(sem S) {
if (S.val == 1) {

S.val = 0;
} else {

S.queue ← this process
block this process

}
}

Decremento

function signal(sem S) {
if (empty S.queue) {

S.val = 1;
} else {

process p ← S.queue
p ready

}
}

Incremento



Exemplo

• Usando um semáforo binário para garantir atualização atômica 
(increment_count) e leitura atômica (get_count)
– Para isso, basta envolver a região crítica como uma chamada para 

wait(S) antes de executá-la e signal(S) depois de executá-la

int count = 0;
sem count_mutex = 1;

int get_count() {
int c;

wait(count_mutex);
c = count;
signal(count_mutex);

return c;
}

void increment_count() {
wait(count_mutex);
count++;
signal(count_mutex);

}

Cuidado: wait e signal não são chamadas 
reais - é preciso usar bibliotecas como pthreads



Implementação

• Implementação de semáforo genérico (S ≥ 1)

Lembre-se, as 
funções wait e 

signal são atômicas

function init(sem S, int N) {
S.val = N
S.queue = {}

}

Inicialização

function wait(sem S) {
S.val--;
if (S.val < 0) {

S.queue ← this process
block this process

}
}

Decremento

function signal(sem S) {
S.val++;
if (S.val <= 0) {

process p ← S.queue
p ready

}
}

Incremento



• Resolvendo o problema do produtor-consumidor clássico usando dois 
semáforos genéricos

while (true) {
wait(vazio);
buffer[f] = produz();
f = (f + 1) % N;
c++;
signal(cheio);

}

while (true) {
wait(cheio);
consume(buffer[i]);
i = (i + 1) % N;
c--;
signal(vazio);

}

Exemplo

type buffer[N];
int i = 0;
int f = 0;
int c = 0;
sem cheio = 0;
sem vazio = N;

Inicialização

Thread 1: produtor

Thread 2: consumidor



• Usando semáforos genéricos e binários para resolver o problema de 
múltiplos produtores-consumidores

while (true) {
wait(vazio);
wait(lock_prod);
buffer[f] = produz();
f = (f + 1) % N;
c++;
signal(lock_prod);
signal(cheio);

}

while (true) {
wait(cheio);
wait(lock_cons);
consume(buffer[i]);
i = (i + 1) % N;
c--;
signal(lock_cons);
signal(vazio);

}

Outro Exemplo

type buffer[N];
int i = 0, f = 0, c = 0;
sem cheio = 0, vazio = N;
sem lock_prod = 1, lock_cons = 1;

Inicialização

Thread 1: produtor Thread 2: consumidor



• O POSIX threads (pthreads) é um padrão adotado para manipulação 
de threads em várias linguagens de programação que não possuem 
mecanismos próprios para lidar com concorrência, como C/C++

• A API padrão do pthreads conta com aproximadamente 60 funções, 
algumas delas são listadas a seguir
– Inicialização: pthread_create, pthread_join, pthread_exit
– Exclusão mútua: pthread_mutex_init, pthread_mutex_destroy,

pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock
– Sincronização: pthread_cond_init, pthread_cond_wait,

pthread_cond_signal, pthread_cond_broadcast
– Semáforos: sem_init, sem_destroy, sem_open, sem_close,

sem_unlink, sem_wait, sem_post

POSIX Threads



• Mal uso de semáforos pode causar falhas na sincronização de 
cooperação
– Ex.: o buffer irá transbordar (overflow) se deixar de fora o comando 

wait(vazio);

• Mal uso de semáforos pode causar falhas na sincronização de 
competição
– Ex.: o programa irá ficar em impasse (deadlock) se deixar de fora o 

comando signal(lock_prod);

Avaliação de Semáforos



• A ideia por trás de monitores é encapsular dados compartilhados e 
suas operações para restringir acesso

• Um monitor é um tipo abstrato de dados para dados compartilhados
– Todos os dados compartilhados ficam no próprio monitor (ao invés 

de ficar em unidades do cliente)
– Todo acesso é controlado pelo próprio monitor

• A implementação do monitor garante acesso sincronizado, onde só é 
permitido um acesso de cada vez
– Chamadas aos procedimentos do monitor são

implicitamente enfileiradas se o monitor estiver
ocupado no momento da chamada

Monitores



• O monitor encapsula os dados compartilhados e suas operações

• Cooperação entre as threads é responsabilidade dos programadores
– Programadores devem garantir

que o buffer não sofrerá de
overflow ou underflow

Monitores

monitor <nome-do-monitor> {
// declaração de variáveis

// declaração de procedimentos
p1(...) { ... }
p2(...) { ... }

}

Os procedimentos p1 e p2
possuem acesso exclusivo



• Diferentemente de outras linguagens, Java possui suporte nativo para 
programação concorrente (multithread)
– O ambiente de execução de Java depende de threads para muitas 

tarefas, suas bibliotecas são projetadas para que o ambiente seja 
executado de forma assíncrona

• Java implementa a elegante solução de monitores para sincronização 
entre threads
– Enquanto alguns sistemas expõem objetos monitores, Java 

implementa uma solução bem mais simples: cada objeto
tem um monitor

Monitores em Java



• Ciclo de vida de uma thread em Java

Ciclo de Vida



• O sistema de concorrência de Java gira em torno da classe Thread
(com seus métodos) e sua interface companheira Runnable
– Para utilizar uma thread sua classe deve herdar de Thread ou 

implementar a interface Runnable

• A classe Thread encapsula uma thread de execução, já que não é 
possível acessar a thread diretamente como em outras LPs

• Ao iniciar uma aplicação, ela é executada em uma thread especial, 
conhecida como a thread principal
– É possível obter o objeto thread através do método estático 

Thread.currentThread()

Threads



• Implementar a interface Runnable em uma classe

Criando Threads: Implementar Runnable

class Counter implements Runnable {
public void run() {

try {
for (int i = 5; i > 0; i--) {

System.out.println("Child Thread: " + i);
Thread.sleep(500);

}
} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("Child interrupted.");
}
System.out.println("Exiting child thread.");

}
}



• Criar um objeto Thread passando um objeto que implementa a 
interface Runnable e chamar o método start para iniciar a thread

Criando Threads: Implementar Runnable

class ThreadDemo {
public static void main(String args[]) {

Counter c = new Counter();
Thread t = new Thread(c, "Counter Thread");
t.start();

try {
for (int i = 5; i > 0; i--) {

System.out.println("Main Thread: " + i);
Thread.sleep(1000);

}
} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("Main thread interrupted.");
}

System.out.println("Main thread exiting.");
}

}



• Criar uma classe que herde da classe Thread

Criando Threads: Herdar de Thread

class Counter2 extends Thread {

public Counter2(String threadName) {
super(threadName);

}

public void run() {
try {

for (int i = 5; i > 0; i--) {
System.out.println("Child Thread: " + i);
Thread.sleep(500);

}
} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("Child interrupted.");
}
System.out.println("Exiting child thread.");

}
}



• Criar um objeto Counter que já é do tipo Thread e chamar o método 
start para iniciar a thread

Criando Threads: Herdar de Thread

class ThreadDemo2 {
public static void main(String args[]) {

Counter2 c2 = new Counter2("Counter Thread");
c2.start();

try {
for (int i = 5; i > 0; i--) {

System.out.println("Main Thread: " + i);
Thread.sleep(1000);

}
} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("Main thread interrupted.");
}

System.out.println("Main thread exiting.");
}

}

Qual das duas 
abordagens usar?



• Qual a melhor abordagem para se utilizar?

– A classe Thread define vários métodos que podem ser 
sobrecarregados por uma classe derivada, onde apenas o método 
run deve ser obrigatoriamente implementado

– Muitos programadores Java defendem que deve-se herdar apenas 
quando a classe for melhorada ou modificada de alguma forma
• Se não vai reimplementar outros métodos de Thread é melhor 

utilizar a abordagem com Runnable

Implementar Runnable vs Herdar de Thread



• Quando duas ou mais threads precisam acessar um recurso, é preciso 
garantir que ele somente será acessado por uma thread por vez
– Apenas uma thread pode ter um monitor por vez

• Quando uma thread obtém uma trava (entrou no monitor), todas as 
outras que tentarem entrar nesse monitor serão suspensas até que a 
primeira thread saia dele

• Java possui suporte único embutido na linguagem para isso, através da 
palavra reservada synchronized
– Métodos sincronizados
– Blocos de códigos em um objeto sincronizado

Sincronização



• Exemplo de método sincronizado

Métodos Sincronizados

class Callme {
synchronized void call(String msg) {
System.out.print("[" + msg);
try {
Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Erro");

}
System.out.println("]");

}
}

class Caller implements Runnable {
String msg;
Callme target;
Thread t;

public Caller(Callme targ, String s) {
target = targ;
msg = s;
t = new Thread(this);
t.start();

}

public void run() {
target.call(msg);

}
}



• ... continuação

Métodos Sincronizados

class Synch {
public static void main(String args[]) {

Callme target = new Callme();

Caller ob1 = new Caller(target, "Hello");
Caller ob2 = new Caller(target, "Synchronized");
Caller ob3 = new Caller(target, "World");

try {
ob1.t.join();
ob2.t.join();
ob3.t.join();

} catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Interrupted");

}
}

}

O que acontece se remover a 
palavra reservada synchronized?



• Embora criar métodos sincronizados em suas classes seja simples e 
fácil, pode não resolver o problema em todos os casos

• Considere que você precise sincronizar acesso a um objeto que não foi 
projetado para acesso concorrente (não tem métodos sincronizados) e 
que tenha sido desenvolvido por um terceiro (não pode adicionar 
métodos sincronizados)
– O que fazer nesse caso?

Blocos Sincronizados



• Reescrevendo o exemplo anterior onde o método call da classe Callme
não é sincronizado, sincronizando o objeto antes de chamar o método

Blocos Sincronizados

class Callme {
void call(String msg) {
System.out.print("[" + msg);
try {
Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {
System.out.println("Erro");

}
System.out.println("]");

}
}

class Caller implements Runnable {
String msg;
Callme target;
Thread t;

public Caller(Callme targ, String s) {
target = targ;
msg = s;
t = new Thread(this);
t.start();

}

public void run() {
synchronized (target) {
target.call(msg);

}
}

}



• Java possui um sistema elegante para comunicação concorrente

• Todo objeto possui os seguintes métodos
– void wait(): informar a thread chamada para liberar o monitor e 

dormir até que alguma outra thread entre no mesmo monitor e 
chame notify() para acordá-la

– void notify(): acordar uma thread que chamou wait() no 
mesmo objeto

– void notifyAll(): acordar todas as threads que chamaram 
wait() no mesmo objeto, onde apenas uma delas ganhará acesso

Comunicação

Cuidado: só podem ser chamados a 
partir de um contexto sincronizado



• Embora wait() normalmente espere que notify() ou notifyAll()
seja chamado, existe a rara possibilidade que a thread acorde de 
forma espúria (spurios wakeup) sem nenhuma razão aparente

• Por isso, recomenda-se que chamadas para wait() sejam feitas em 
um laço que verifique a condição pela qual a thread está aguardando

Comunicação

while (condicaoDeEspera) {
try {

wait();
} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("thread interrompida");
}

}



• Exemplo de estrutura de dados que controla o acesso ao buffer 
compartilhado

Exemplo

01. class Buffer {
02. 
03. private int data[];
04. private int i, f, c, N;
05. 
06. public Buffer(int size) {
07. data = new int [size];
08. i = f = c = 0;
09. N = size;
10. }
11. 
12. public synchronized void put(int x) {
13. while (c == N) {
14. try {
15. wait();
16. } catch (InterruptedException e) {
17. }
18. }
19.
20. data[f] = x;
21. f = (f + 1) % N;
22. c++;

23.
24. notify();
25. }
26.
27. public synchronized int get() {
28. while (c == 0) {
29. try {
30. wait();
31. } catch (InterruptedException e) {
32. }
33. }
34.
35. int x = data[i];
36. i = (i + 1) % N;
37. c--;
38.
39.     notify();
40.
41. return x;
42.   }
42. }



• É um jeito melhor de prover sincronização competitiva do que usando 
semáforos

• Semáforos com monitores e vice-versa
– Semáforos podem ser usados para implementar monitores
– Monitores podem ser usados para implementar semáforos

• Suporte à sincronização cooperativa é muito similar a de semáforos, 
ou seja, sofre com os mesmos problemas

Avaliação de Monitores



Linguagens de Programação

ISSO É TUDO PESSOAL!


