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Abstract. The high use of system calls in many applications has motivated 

research works focusing on reducing the overhead caused by these calls. In 

this work we implement three types of compound system calls, which are 

evaluated experimentally by taking into account their execution time in 

systems with 1 to 4 cores. All implemented system calls present performance 

gains when compared to their conventional counterparts. The data obtained 

through controlled experiments are analyzed performing ANOVA and Tukey 

tests. The best results show reductions in the execution time between 50 to 60 

percent. 

Resumo. A elevada utilização de chamadas de sistema em diversos tipos de 

aplicações tem motivado pesquisas para reduzir o overhead causado por essas 

chamadas. Nesse trabalho foram implementadas três formas de composição 

para chamadas de sistema, as quais foram avaliadas experimentalmente 

levando-se em consideração seus tempos de execução em sistemas de 1 até 4 

núcleos. Todas as chamadas avaliadas demonstraram ganhos de desempenho 

em comparação com suas equivalentes convencionais (não compostas). A 

análise dos dados obtidos por meio de experimentos controlados foi realizada 

utilizando ANOVA e testes de Tukey. Os melhores resultados foram reduções 

no tempo de execução entre 50% e 60%.  

1. Introdução 

Nos sistemas operacionais (SO), a interface de chamadas de sistema (system calls) é o 

meio pelo qual processos de aplicação chamam serviços providos pelo núcleo (kernel) 

[Haldara e Aravind 2010]. A implementação de uma chamada de sistema se dá por meio 

de rotinas de kernel [Bovet e Cesati 2005], o que significa que sua execução deve 

ocorrer com o processador configurado em modo privilegiado [Haldara e Aravind 2010]. 

Durante a execução de uma aplicação ocorrem inúmeras chamadas de sistema, onde cada 

chamada exige uma transição do processador do modo não-privilegiado (modo usuário) 

para privilegiado (modo kernel) e, ao concluir a chamada, retornar para o modo usuário. 

O mecanismo de transição entre esses modos requer operações (ex. salvar registradores) 

que implicam em custo para o tempo de execução da aplicação. Outro problema que tem 

sido investigado em diversos trabalhos é a necessidade de mover dados do espaço de 



  

endereçamento do processo para o do kernel, e vice-versa, em chamadas de sistema de 

uso freqüente (ex. read/write). Esses custos, na ordem de micro ou nanosegundos, não 

são significativos para chamadas individuais. Contudo, se tornam relevantes na medida 

em que a freqüência das chamadas aumenta, não sendo incomum em aplicações de uso 

geral (ex. servidor web) a ocorrência de milhares de chamadas de sistema em intervalos 

curtos de tempo [Appleton 2009]. Pesquisas em arquitetura de sistemas operacionais têm 

sido realizadas visando diminuir os custos envolvidos em chamadas de sistema.  Em 

[Purohit et al. 2003] discute-se uma abordagem para reduzir a cópia de dados durante 

chamadas de sistema. Os autores propõem um framework denominado Compound 

System Calls (Cosy) que reduz a cópia de dados entre modo kernel e modo usuário. Os 

resultados indicaram que em aplicações CPU-Bound usando Cosy, o ganho de 

performance foi de 20% a 80%.  Em [Pai et al. 1999] investiga-se a redução do 

armazenamento de múltiplas cópias de um mesmo dado para evitar a degradação do 

cache de processador. Um mecanismo denominado IO-Lite foi proposto para unificar 

diversos buffers no kernel, permitindo que seus vários subsistemas compartilhem uma 

única cópia dos dados. Os resultados mostram que em um servidor web usando IO-Lite 

se obteve um ganho de performance entre 40% e 80%. Em [Burnside e Keromytis 2003] 

investigou-se formas de reduzir a quantidade de transições do modo do processador 

causadas por chamadas de sistema. Os autores apresentam uma arquitetura onde o 

kernel atua como gerenciador de fluxos de dados entre dispositivos, similar a um switch 

de rede. Testes com aplicações de criptografia mostram ganhos de desempenho na 

ordem de 10%. Em [Pasquale et al. 1994] é proposto um mecanismo para transferir 

grandes volumes de dados entre múltiplos processos e dispositivos de I/O. Este 

mecanismo usa remapeamento das páginas de memória entre os espaços de 

endereçamento envolvidos na cópia, evitando cópias diretas ou indiretas. Experimentos 

indicam que o mecanismo proposto superou todos os mecanismos de comunicação 

testados, onde os ganhos variam conforme a quantidade de dados e a forma de acesso. 

 Além da academia, a indústria também tem buscado soluções para reduzir os 

custos envolvidos nas chamadas de sistema. Um exemplo é a chamada de sistema 

sendfile(2) implementada por muitos fornecedores de sistemas operacionais, onde em 

uma única chamada tem-se a cópia dos dados de um descritor de arquivo para outro, 

sem mover os dados entre múltiplos buffers e evitando múltiplas transições entre os 

modos de operação do processador. Seu uso foi avaliado em [Joubert et al. 2001] e 

verificou-se ganhos de 92% até 116% no desempenho de um servidor web. Como se 

pode observar na literatura, a maioria dos trabalhos tem se concentrado na redução das 

cópias de dados durante chamadas  de sistema.  Este artigo apresenta os resultados de 

uma pesquisa que visa contribuir para a redução das transições ente os modos usuário e 

kernel durante chamadas de sistema. Assim como em [Purohit et al. 2003], esse trabalho 

considera o uso de chamadas compostas, investigando três diferentes tipos de 

composição. O primeiro considera a execução de duas ou mais chamadas de sistema 

diferentes; o segundo a execução repetida da mesma chamada de sistema; o terceiro a 

execução repetida de duas ou mais chamadas diferentes. Destaca-se que nos trabalhos 

anteriores as composições investigadas foram apenas do primeiro tipo.  O restante do 

artigo está organizado como segue. A Seção 2 descreve as chamadas de sistema 

compostas avaliadas. A Seção 3 apresenta a abordagem usada no estudo experimental, 

enfatizando a metodologia e o plano experimental. A Seção 4 discute os principais 

resultados obtidos. A Seção 5 apresenta as conclusões do trabalho. 



  

2. System Calls Compostas Avaliadas 

Um conjunto de sete chamadas de sistema compostas foi implementado no kernel Linux, 

considerando os três tipos de composições descritos na Seção 1. As chamadas criadas 

são: fork2(), forkN(), forkN2(), forkexec(), forkexecN(), forkexec2(), forkexecN2(). 

 A fork2() implementa a junção das chamadas fork() e sched_setaffinity() [Love 

2005]. A primeira cria um processo e a segunda define em qual CPU um dado processo 

pode executar. A chamada sys_fork2() invoca a rotina de kernel do_fork() que faz a 

criação de um processo a partir das estruturas do processo que a chamou [Love 2005]. 

A sys_fork2() recebe como parâmetro uma máscara de bits (cpu_set_t *mask) [Bovet 

and Cesati 2005] igual aquela usada por sys_sched_setaffinity() quando 

sched_setaffinity() é chamada. Essa máscara informa ao kernel em qual processador um 

processo pode executar. Nesse trabalho essa máscara é configurada para usar apenas um 

processador. A máscara recebida por sys_fork2() é repassada para do_fork() que atualiza 

o campo cpus_allowed da task struct do novo processo com os valores da variável mask. 

Assim, em uma única chamada sys_fork2(), tem-se o mesmo resultado das chamadas 

sys_fork() e sys_sched_setaffinity().  

 A sys_forkexec() implementa as funcionalidades combinadas de fork() e execve() 

[Bovet e Cesati 2005], permitindo que um processo criado execute um programa sem ter 

que retornar para o modo usuário como ocorre atualmente. Desse modo, sys_forkexec() 

executa a rotina do_fork() para criar o processo e armazenar na task struct desse 

processo o caminho e os parâmetros do programa que será executado. Estas informações 

são passadas como parâmetros para sys_forkexec() e ficam armazenadas em um campo, 

da task struct do novo processo, criado para esse propósito. Atualmente, do_fork() após 

criar um processo configura o registrador EIP (program counter) na task struct desse 

processo para apontar para a rotina ret_from_fork() [Bovet and Cesati 2005], garantindo 

que a mesma seja executada assim que o processo receba o processador e antes dele 

retornar para modo usuário. Essa rotina faz ajustes necessários antes do processo iniciar 

em modo usuário. Na implementação da sys_forkexec(), alterou-se a rotina 

ret_from_fork() para que esta carregue o arquivo executável indicado, garantindo que o 

processo inicie sua execução já com o código do novo programa.  

 Para a forkN() foi criada uma rotina de kernel denominada sys_forkN(), a qual 

permite que um processo crie n processos filhos usando uma única chamada de sistema. 

Sua implementação consiste em executar a função do_fork() um número determinado de 

vezes antes de retornar para o modo usuário. O mesmo ocorre com a implementação de 

forkexecN(). Já a forkN2() se diferencia de forkN() pois todos os n processos criados 

são vinculados a uma CPU específica, assim como na forkexecN2().  

3. Estudo Experimental 

O estudo experimental contou com um processador de quatro núcleos (Core 2 Quad de 

2,66 GHz) com 4 MB de cache, e 2 GB de memória RAM. O sistema operacional usado 

foi o Linux (Kernel 2.6.31). Todos os experimentos foram executados em runlevel 1 

visando reduzir as interferências dos processos do sistema. A fim de comparar o 

desempenho das chamadas compostas (ver Seção 2) com suas equivalentes 

convencionais, foram executados sete experimentos. Cada experimento usou dois 

programas, um para executar chamadas de sistema convencionais e outro para chamadas 



  

compostas, onde se avaliou o tempo de cada programa. Esse tempo foi medido dentro 

dos programas usando gettimeofday(2) [Love 2005]. Cada experimento contou com 100 

execuções de ambos os programas, visando uma amostra de tamanho suficiente para 

reduzir a interferência de erros experimentais. Entre uma execução e outra o sistema 

operacional foi reinicializado. Os tempos de execução foram medidos para 4, 3, 2 e 1 

núcleos. Nos experimentos com afinidade de processador (sys_sched_setaffinity()) os 

processos filhos sempre são vinculados ao núcleo de maior índice. Por exemplo, no 

segundo núcleo para testes com 2 núcleos. Os experimentos com repetição adotaram 

N={5, 10, 20}. Nos testes com repetição as chamadas convencionais foram executadas n 

vezes dentro de um loop for. 

 Com base no plano experimental descrito anteriormente, adotou-se o seguinte 

método para a análise dos dados. Inicialmente utilizou-se a técnica de análise de 

variância (ANOVA) para um experimento fatorial [Montgomery 2000] a fim de 

identificar os fatores com maior influência no tempo de execução dos programas. Os 

fatores considerados foram tipo da chamada (convencional e composta), número de 

processadores e, para os casos aplicáveis, o número de processos criados. Os efeitos 

desses fatores foram avaliados pelo nível de significância p-valor, onde p-valor < 5% 

indica que o efeito é considerado estatisticamente significante. Para os fatores com p-

valor < 5%, são realizadas comparações múltiplas usando o teste de Tukey 

[Montgomery 2000] para verificar se os tipos de chamadas apresentam diferenças 

significativas dentro de cada nível dos efeitos número de núcleos e ou combinação deste 

com número de processos. No teste de Tukey também foram considerados significantes 

os tipos de chamada que apresentaram p-valor < 5%. 

4. Análise dos Resultados 

Em todos os experimentos as chamadas compostas reduziram o tempo de execução dos 

processos em comparação com as chamadas convencionais. As Tabelas 1 e 2 apresentam 

os valores (em µs) e os percentuais dessa redução.  

Tabela 1. Redução no Tempo de Execução (sem repetição) 

fork2 vs. 

fork+setaffinity

forkexec vs.          

fork+exec

forkexec2 vs.  

fork+exec+setaffinity

1 29,95 (50,93%) 36,52 (14,31%) 45,18 (17,17%)

2 33,20 (45,92%) 36,19 (12,70%) 84,71 (25,93%)

3 47,22 (50,11%) 5,97 (1,86%) 76,85 (20,31%)

4 35,34 (44,72%) 12,31 (3,70% 103,44 (26,92%)

#Processos    #CPU

1

 

 Dentre as chamadas compostas sem repetição (Tabela 1), a fork2() apresentou 

seu melhor desempenho executando em um núcleo, promovendo uma redução de 

50,93% em relação ao tempo para executar as chamadas equivalentes fork() e 

sched_setaffinity(). A redução real foi de 29,95µs. Similarmente, forkexec() também teve 

seu melhor desempenho em um núcleo. Diferente das anteriores, forkexec2() mostrou 

maior ganho com quatro núcleos. Observa-se que a forkexec() foi a que apresentou os 

menores ganhos independente do número de núcleos. Uma possível explicação é que na 

forkexec(), não havendo afinidade de processador para o processo filho, o escalonador 

deve decidir onde executá-lo com base em sua política de balanceamento de carga e na 

carga atual dos processadores. Já nas chamadas com afinidade a chamada composta 

define previamente em qual processador o novo processo executará, reduzindo o tempo 



  

de escalonamento. Nota-se que nos casos onde se tem apenas um núcleo, seu 

desempenho foi próximo do ganho obtido ao usar afinidade de processador 

(forkexec2()).  

 Já nos testes envolvendo chamadas compostas com repetição na criação de 

processos (Tabela 2), observou-se que na medida em que o número de processos 

aumenta os melhores desempenhos ocorrem com uma maior quantidade de núcleos. A 

chamada forkN2() apresentou o maior ganho percentual dentre todas as chamadas 

avaliadas (Tabelas 1 e 2), com uma redução de aproximadamente 58% no tempo de 

execução. Assim como nos testes sem repetição, a maior redução real também ocorreu 

com a composição de fork()+exec()+sched_setaffinity(), agora implementando repetição 

(forkexecN2()). A forkexecN(), assim como a forkexec(), apresentou os menores ganhos 

dentre as chamadas compostas com repetição na criação de processos. 

Tabela 2. Redução no Tempo de Execução (com repetição) 

forkN2 vs. for 

{fork+setaffinity}

forkN vs.          

for {fork}

forkexecN vs.           

for {fork+exec}

forkexecN2 vs. for 

{fork+exec+setaffinity}

1 99,68 (29,20%) 55,78 (18,67%) 199,77 (15,23%) 224,84 (16,75%)

2 128,26 (39,01%) 55,24 (20,38%) 130,81 (12,35%) 521,60 (41,69%)

3 128,42 (35,75%) 58,10 (20,74%) 98,00 (9,03%) 171,22 (14,58%)

4 111,93 (36,06%) 52,42 (21,17%) 92,90 (9,86%) 168,09 (17,90%)

1 182,70 (27,27%) 118,27 (19,51%) 401,97 (15,38%) 461,01 (17,20%)

2 292,42 (44,79%) 114,14 (21,75%) 300,72 (16,20%) 357,16 (20,82%)

3 276,86 (42,46%) 144,16 (24,93%) 231,65 (10,78%) 354,98 (16,99%)

4 316,58 (52,44%) 129,93 (24,89%) 285,61 (16,79%) 555,27 (29,63%)

1 358,21 (26,26%) 249,53 (20,01%) 794,76 (15,08%) 905,47 (16,82%)

2 606,62 (44,32%) 307,54 (26,00%) 697,58 (17,41%) 493,30 (17,08%)

3 597,92 (44,32%) 277,54 (23,18%) 880,29 (20,88%) 1709,54 (38,91%)

4 740,24 (57,99%) 272,29 (26,04%) 467,08 (14,05%) 2001,28 (44,23%)

5

#Processos   #CPU

10

20

 

 Corroborando os resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, a ANOVA indicou 

que todos os fatores testados apresentam efeitos estatisticamente significativos ao nível 

de confiança de 95% (p-valor < 5%). Com base nesse resultado foram realizados testes 

de Tukey para comparações múltiplas entre as médias dos tempos obtidos com as 

chamadas compostas e suas equivalentes convencionais. Mesmo tendo observado a 

redução nos tempos de execução é necessário avaliar o quão significante são essas 

diferenças. Os resultados indicam que existe diferença significativa nos tempos médios da 

maioria das chamadas compostas. As chamadas cujos tempos não apresentaram 

diferenças significativas foram forkexec() executando em 3 e 4 núcleos e forkexecN2() 

para 1 núcleo (qualquer número de processos) e para 3 e 4 núcleos (com 5 processos). 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados das chamadas que não apresentaram diferença 

significativa. Para as demais, em todos os casos, o p-valor foi menor que 5% (0,05). 

5. Considerações Finais 

A elevada utilização de chamadas de sistema, em diversas classes de aplicações, tem 

motivado pesquisas para reduzir o overhead causado por essas chamadas. Nesse 

trabalho, avaliou-se experimentalmente o desempenho de três formas de composição de 

chamadas de sistema, onde em todas elas observou-se ganhos de desempenho em 

comparação com suas equivalentes convencionais (não compostas). As reduções mais 

significativas do overhead ocorreram nos testes com repetições, o que motivam 

investigar no futuro novos tipos de composições desse tipo. Um trabalho está sendo 

iniciado com o objetivo de caracterizar o uso de chamadas de sistema em aplicações 



  

científicas de CFD (computational fluid dynamics), com o intuito de identificar 

potenciais chamadas de sistema candidatas para uso de composições. 

Tabela 3: Teste de Tukey para o tempo médio de forkexec(). 

Chamada / #CPU 1 2 3 4 
fork+exec 255,27 285,04 321,97 332,78 

forkexec 218,75 248,85 315,99 320,46 

p-valor <,0001 <,0001 1,00 0,2875 

Tabela 4: Teste de Tukey para o tempo médio de forkexecN2(). 

#CPU Chamada / #Processos 5 10 20 

for{fork+exec+setaffinity} 1342,33 2680,44 5382,31 
1 

forkexecN2 1117,48 2219,42 4476,82 

 p-valor 0,8899 0,8478 0,8836 

for{fork+exec+setaffinity} 1251,22 1715,48 2888,83 
2 

forkexecN2 729,61 1358,32 2395,52 

 p-valor <,0001 0,0084 0,0003 

for{fork+exec+setaffinity} 1174,74 2089,77 4393,13 
3 

forkexecN2 1003,52 1734,78 2683,59 

 p-valor 0,9908 0,0095 <,0001 

for{fork+exec+setaffinity} 939,10 1874,21 4524,82 
4 

forkexecN2 771,01 1318,93 2523,54 

 p-valor 0,8183 <,0001 <,0001 
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