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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. (2.0) O protocolo de commit de transações em duas fases funciona da maneira descrita
a seguir. Primeira fase: o coordenador envia mensagens de concordância para to-
dos os participantes e recebe as respostas. Segunda fase: Se todos concordaram, o
coordenador decide pelo commit da transação, caso contrário decide pelo abort. O
coordenador envia decisão para todos os participantes e aguarda as confirmações.

(a) Considere que o coordenador falhou após obter resposta de todos os participantes.
A execução da transação pode prosseguir sem bloqueio neste caso? Justifique sua
resposta.

(b) Considere que o coordenador falhou após obter resposta de todos os participantes
e um dos participantes também falhou imediatamente após ter respondido ao
coordenador. A execução da transação pode prosseguir sem bloqueio neste caso?
Justifique sua resposta.



2. (2.0) Um cliente muito rico solicitou que você desenvolvesse um sistema distribúıdo
que poderia ser acessado via web. Ele está disposto a pagar muito bem, mas deseja um
serviço que esteja sempre dispońıvel e que opere sempre de forma consistente mesmo em
face de partições no sistema distribúıdo. Você gostaria de ser contratado, mas é honesto
e sabe que não é posśıvel implementar um sistema com tais restrições. Apresente uma
argumentação que convenceria este cliente deste fato. Dica: dizer simplesmente que
existe um teorema que prova tal impossibilidade não seria suficiente.



3. (2.0) Seja N o número de processos em um sistema distribúıdo e f < N/4 o número
máximo de processos falhos. O algoritmo King permite a obtenção de consenso em
sistemas distribúıdos mesmo na presença de falhas bizantinas (aquelas em que um
processo pode emitir mensagens com conteúdo inconsistente ou omitir mensagens).
Cada processo tem uma variável local vi e, ao final do algoritmo, espera-se que todos
os processos não falhos atribuam o mesmo valor a esta variável.

O algoritmo King está estruturado em f + 1 fases, cada uma com duas rodadas. A
cada fase k, o processo de identificador k (pk) é escolhido para ser o rei da rodada.

FASE k:

Rodada 1, processo pi

• Envia broadcast com vi para todos os processos (incluindo pi)

• Recebe valores de todos os processos.

• Caso exista um valor a enviado por uma maioria m de processos, executa a
atribuição vi = a. Em caso de empate, não altera vi.

Rodada 2, processo pk

• Envia broadcast com valor do rei vk para todos os processos;

Rodada 2, processo pi, i 6= k

• Recebe o valor do rei vk

• Caso tenha havido empate ou m < (n/2+f+1) na rodada 1, aceita valor proposto:
vi = vk. Caso contrário, mantém vi.

Para poder dar oportunidade a todos os processos, sugeriu-se uma modificação em
que na rodada 1 de cada fase os processos além de propagarem vi indicariam um
processo qualquer para ser o rei. Se algum processo ganhar por ampla maioria (m >=
(n/2 + f + 1)) será eleito o rei da rodada seguinte, caso contrário pk será escolhido
como no algoritmo original.

Esta modificação mantém a correção do algoritmo? Justifique sua resposta.



4. (2.0) Suponha que você foi contratado para desenvolver ou sugerir um sistema de ar-
quivos distribúıdo para uma empresa. Como visto na disciplina, são muitas as opções
existentes para a configuração de um sistema deste tipo. Escreva perguntas que pode-
riam ser feitas para este cliente de maneira a guiar uma boa decisão sobre qual tipo de
sistema de arquivos adotar.



5. (2.0) Observe na figura abaixo a arquitetura do sistema de arquivos HDFS. O Name-
Node recebe requisições dos clientes sobre os metadados dos arquivos e coordena os
DataNodes que contêm as réplicas dos blocos de dados. O NameNode é claramente um
ponto único de falha neste sistema. Suponha que um ExtraNameNode foi acrescentado
à arquitetura e agora todas as mensagens dos clientes e dos DataNodes são enviadas
para os dois servidores. Se o NameNode falhar, o ExtraNameNode poderá continuar
mantendo o serviço do HDFS sem interrupções. O que é necessário garantir para que
esta nova arquitetura opere sempre de forma consistente?
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