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Instruções: Você pode fazer a prova a lápis, desde que o resultado final seja leǵıvel.
O verso das folhas pode ser utilizado como rascunho ou para completar a resolução
das questões. Não é permitida consulta a qualquer material manuscrito, impresso ou
eletrônico. Em caso de fraude, todos os envolvidos receberão nota zero. Boa prova!

1. (1.0) Quais são as principais caracteŕısticas que diferenciam um sistema paralelo de
um sistema distribúıdo?



2. (2.0) Considere uma rede peer-to-peer em que um nó só tem acesso direto a um
subconjunto de nós na rede. Como você implementaria um sistema de busca nesta
rede? Cite vantagens e desvantagens da abordagem proposta.



3. (1.5) Quatro processos falharam, mas deixaram logs possivelmente incompletos de
suas execuções. Cada coluna representa o log de um processo, em que estão regis-
trados eventos internos (e) e de envio (send) e recepção (rec) de mensagens, com o
relógio do evento entre parênteses:

P0 P1 P2 P3

e(0) e(0) e(0) e(0)
send m1 to P1 (1) rec m1 from P0 (2) e(1) send m3 to P1 (1)

e(2) send m2 to P2 (3) rec m2 from P1 (4) e(2)
e(3) rec m3 from P3 (4) send m4 to P1 (5) rec m5 from P0 (5)

Apresente o diagrama espaço-tempo referente a estes logs e indique se terminam
em um corte consistente. Caso contrário, qual(is) evento(s) precisa(m) ser descar-
tado(s) para se conseguir um estado consistente?

4. (0,5) Considerando seus vetores de relógio, responda se os eventos abaixo são con-
correntes (a||b), se a precede b (a→ b) ou b precede a (b→ a).

a(4, 3, 1, 1) b(1, 3, 1, 2)

a(4, 3, 1, 1) b(1, 3, 1, 1)

a(4, 3, 1, 1) b(4, 4, 1, 2)

a(4, 3, 1, 1) b(5, 4, 1, 2)

a(4, 3, 1, 1) b(1, 1, 1, 5)



5. (2,0) Considere um sistema distribúıdo com N processos. Escreva uma função em
C que dados o vetor de relógios vi do evento ei do processo pi e o vetor de relógios
vj do evento ej processo pj retorna

• 1 se ei precede ej.

• 0 se ei e ej são concorrentes ou ei == ej

• -1 se ej precede ei

int verifica_eventos(int vi[N], int i, int vj[N], int j) {

Qual é a complexidade da sua função: O(N2), O(N), O(1) ou outra? Esta comple-
xidade é ótima?



6. (1,5) Algoritmo igualitário para Eleição de Ĺıder Preocupado com a ocorrência
de bullying nas universidades, um famoso autor de livros sobre Sistemas Dis-
tribúıdos resolveu substituir o algoritmo do valentão (mandão)—aquele no qual
o processo de maior identificador sempre vence—pelo algoritmo igualitário. O fun-
cionamento é o seguinte:

Quando um processo P convoca uma eleição, ele envia uma mensagem a todos os
outros processos contendo seu identificador e o número de vezes em que ele já foi
ĺıder. Se nenhum processo responder, P vence a eleição e envia uma mensagem a
todos se declarando o ĺıder. Se um processo Q responder, P desiste desta vez, e Q
deverá propor uma outra eleição para tentar ser o novo ĺıder.

Um processo Q, ao receber uma mensagem de P , deve comparar o número de vezes
em que ele já foi ĺıder com o número de vezes em que P foi ĺıder. Se Q tiver sido
ĺıder um número menor de vezes do que P , responde para P e tenta ser o novo
ĺıder. Se Q verificar que foi ĺıder um número maior ou igual de vezes do que P ,
Q não responde e deixa P ser o ĺıder.

Este algoritmo está correto? Se estiver, apresente uma vantagem ou desvantagem
em relação ao algoritmo do valentão. Caso contrário, diga qual é o problema que
pode acontecer e como corriǵı-lo.



7. (1.5) No algoritmo de exclusão mútua proposto por Lamport em 1978 os processos
fazem broadcast de mensagens marcadas com relógios lógicos para organizarem a
entrada na região cŕıtica. Em caso de empate, processos com identificador mais
baixo têm prioridade. Reveja o código visto em sala de aula:

Suponha que o processo pi recebeu mensagens do tipo ack de todos os outros
processos com exceção de pj. No momento, pi desconfia que pj falhou. Existe
algum cenário em que pi pode fazer acessar com segurança a região cŕıtica? Em
caso afirmativo, apresente este cenário utilizando uma expressão formada com as
variáveis de pi.


