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Tarefa 3 – Definição, material a ser entregue e formato
A tarefa 3 desse semestre consiste em implementar a primeira versão de um simulador de
componentes de hardware, os quais operam independentemente, em paralelo, usando
threads POSIX em C/Unix.
Os seguintes componentes devem ser modelados: Processador, Memória, Disco,
Teclado, Monitor, Relógio e Controlador de Interrupções. Cada um desses
componentes deve ser implementado em um arquivo separado, contendo suas funções e
seus dados.
O objetivo desse trabalho será a simulação de um pequeno sistema operacional com
funções mínimas mais adiante, mas a tarefa 3 é bastante simples: você deve criar as
threads que representam aqueles componentes que funcionam independentemente, que
são: Processador, Disco, Teclado e Relógio. De forma complementar, os componentes
Memória, Monitor e Controlador de Interrupções são passivos, ou seja, eles responderão
imediatamente requisições, sem iniciar pedidos ou ficar executando algo em paralelo.
Nessa tarefa todas as quatro threads iniciam com uma estrutura bem simples. Elas ficam
em um laço sem fim repetindo a mesma sequência de operações: imprime uma
mensagem e espera um pequeno intervalo (função sleep). No processador, a mensagem é
“executei uma instrução”, e a espera é pequena. No teclado, a mensagem é “Usuário
digitou algo”, e somente é emitida a cada vez que é digitado “ENTER” no terminal (use
getchar), sendo nesse caso a espera desnecessária. A mensagem do relógio é “tick”, e a
espera maior do que a do processador, representando que o relógio, ou temporizador, está
programado para sinalizar após passadas várias instruções. Finalmente o disco imprime
“dei uma volta”, e espera um tempo bastante maior que todos os outros.
Até esse ponto você deve ver que ao rodar o programa ele mostra as mensagens
intercaladas das quatro threads, sendo impressas repetidamente de forma idêntica. Então,
é hora de implementar o mais interessante.
O processador irá ler uma palavra (int) de memória a cada laço, imprimir o que leu, e
avançar o endereço de leitura. Se você chamar esse endereço de PC e inicializar a
memória com algo, estará simulando um processador que busca instruções da memória
sequencialmente.
Finalmente, o disco, apesar de poder funcionar independentemente dos outros
componentes, não deve ficar fazendo operações sem ser requisitado. Ele deve aguardar
um pedido vindo do processador. Para isso, ele terá uma função que pode ser chamada
pelo processador, e um semáforo interno, inicializado com 0. O disco executa P() nesse
semáforo como primeira instrução dentro do seu laço (a cada iteração), de forma que
ficará bloqueado aguardando logo no início. A função disponibilizada para o processador,
quando chamada, deve executar um V() nesse semáforo, liberando o disco para dar uma

volta (lembre-se que a espera do disco é grande, e nesse caso você pode emitir uma
mensagem antes e outra depois da espera para poder observar esse assincronismo quando
roda o programa. Tendo isso feito, você pode verificar o funcionamento fazendo com que
o processador chame essa função de pedido de disco a cada vez que ele encontrar um
determinado valor na memória, que será como um código de instrução de acesso à disco.
Para essa tarefa, você deve entregar o código fonte, incluindo um Makefile com os
objeivos clean e all para limpar e recompilar tudo, e um arquivo de log com exemplo de
uma execução do seu programa, respeitando as demais regras de formato e
disponibilização das tarefas anteriores. Um programa automático irá recuperar o arquivo
tarefa3.tgz do seu diretório no servidor www.

