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Problema Geral do Acordo

• Problema fundamental: 
– garantir o acordo na presença de falhas.

P.ex., num sistema replicado os componentes replicados 
deverão usar as mesmas entradas (e algoritmos determinísticos) 
para garantir que produzirão as mesmas saídas.

• Problema do acordo aparece sob diferentes formas, 
entre as quais:
– Consistência interativa.
– Generais bizantinos.

• Ambos os problemas foram extensivamente estudados 
usando diferentes modelos de sincronismo e de falhas:
– O modelo de falhas bizantino deve o seu nome ao problema dos 

generais Bizantinos.



Falhas Bizantinas e Sistemas Reais

• Na formulação do problema dos Generais Bizantinos, 
assume-se que processos defeituosos podem 
comportar-se de forma arbitrária, podendo:

– enviar informação contraditória para diferentes processos; ou
– atuar em conluio para enganar processos corretos, i.e. 

processos operando corretamente.

• Embora estes comportamentos possam parecer 
extremos, de fato podem ocorrer em sistemas reais:

– Sinais/valores podem estar ligeiramente fora do especificado
(slight off specification - SOS) podendo ser interpretados 
como 0 por uns nós e como 1 por outros;

– Ataques de segurança muitas vezes envolvem a ação 
coordenada de processos distribuídos geograficamente na 
Internet.



Consistência Interativa

• Sistema:
– conjunto de processos que se comunicam através de mensagens;

– entre cada par de processos existe um canal de comunicação, 
confiável e com atraso desprezível;

– processos podem falhar de forma arbitrária;

– Cada processo tem um valor, p.ex. a leitura de um sensor, que deve 
ser passado aos outros processos.

• Problema de CI: garantir que os processos corretos 
concordem sobre um valor correto satisfazendo as seguintes 
condições/requisitos:
– IC1 (acordo) Todos os processos corretos usam o mesmo valor v(i)

para o processo i;

– IC2 (integridade/validade) Se o processo i for correto, então o valor 
calculado por processos corretos será o enviado originalmente pelo 
processo i.



Acordo Bizantino

• Considerado o problema elementar de CI:
– obter o acordo sobre o valor enviado por um processo 

(o general) aos processos restantes (os generais-
tenentes).

• Modelo análogo ao de CI:
– IC1 →→→→ Acordo (Agreement) Todos os processos 

corretos calculam o mesmo valor v.

– IC2 →→→→ Validade (Validity) Se o processo que enviou 
for correto, então o valor calculado pelos processos 
corretos é o valor por ele enviado.



Acordo Bizantino: Dificuldade

• O problema do acordo bizantino é complexo porque os processos 
podem ter um comportamento arbitrário.
– Se todos os processos se comportassem de forma correta, ou falhassem de 

forma silenciosa (fail-silent), a solução seria trivial.

• Se o general pode se comportar de forma arbitrária, enviando valores 
diferentes para diferentes processos corretos, os processos corretos 
terão que chegar ao acordo sobre o valor recebido.
– Mas este é o problema de CI, com menos um processo ...

– E se outros generais-tenentes falham de forma arbitrária, lançando mais 
confusão ...

• Perante isto põe-se a questão:
– Será que há solução para o problema dos generais bizantinos?



O Problema dos Dois Exércitos

• Dois exércitos azuis, cada um com 2000 homens, 
estão acampados em duas colinas sobre um vale 
onde está acampado o exército vermelho de 5000 
homens.
– Para vencerem, os exércitos azuis devem atacar 

simultaneamente. Caso contrário serão derrotados.

– Os exércitos azuis se comunicam através de um 
mensageiro que pode ser capturado pelo inimigo (canal 
não confiável).

– Que protocolo deverão utilizar os comandantes dos 
exércitos azuis para coordenar o seu ataque?



Resposta

• Não há qualquer protocolo que garanta 

acordo entre dois processos na presença de 

perda de mensagens.

• Prova: por contradição, usando o número 

mínimo de mensagens exigido pelo 

protocolo.



Acordo Com Falhas na 

Comunicação

• Assumindo que o número de falhas na comunicação 
é limitado, há uma solução:
– Basta transmitir cada mensagem, incluindo a última, um 

número de vezes suficiente para garantir que será recebida.

• Na prática, de fato não há garantia que o número de 
falhas seja limitado, apenas temos uma 
probabilidade, logo:
– Qualquer algoritmo de acordo tem uma probabilidade não 

nula de falhar.

• A questão é: qual a confiabilidade exigida?



Impossibilidade de Acordo em 

Sistemas Assíncronos

• Em sistemas assíncronos não é possível garantir
acordo entre processos na presença de falhas 
(mesmo do tipo crash) de um único processo.

• Motivo: não é possível distinguir um defeito num 
processo de uma comunicação muito lenta.

• Conseqüência: qualquer ação tomada pelo 
processo receptor poderá violar um dos dois 
requisitos da CI.



Implementação em Sistemas

Síncronos com 3 Processos

Processos 1 e 2 devem 

concordar sobre o valor 

enviado pelo processo 0 

(transmissor).

Processo 1 não consegue 

saber quem é o certo, se 

processo 0 ou 2.



• O problema tem solução se as mensagens 

forem assinadas:

– Se o processo 2 tornar-se defeituoso, não 

conseguirá mentir ao processo 1, sem ser 

detectado.

– A assinatura precisa ser criptográfica se o 

processo 2 for malévolo.



Algoritmo/Protocolo com Mensagens:

Pressupostos

• Os pressupostos em relação aos canais de 

comunicação são:

A1 Cada mensagem que é enviada por um processo é 

entregue corretamente pelo canal de comunicação.

A2 O receptor conhece o processo que enviou a mensagem 

(i.e. não há possibilidade de forjar a identidade do 

transmissor).

A3 A ausência de uma mensagem pode ser detectada (modelo 

síncrono).



Algoritmo/Protocolo com 

Mensagens Orais (1/2)

Algoritmo OM(0)

1. O transmissor envia o seu valor a todos os outros n-1 processos.

2. Cada receptor usa o valor recebido ou o default, caso não receba nenhum.

Algoritmo OM(f), f>0

1. O transmissor envia o seu valor a todos os outros n-1 processos.

2. Seja vi o valor que o processo i recebe, ou o valor default, se não receber 

qualquer valor. O processo i inicia então um algoritmo OM(f-1) para 

enviar o valor vi aos n-2 processos restantes.

3. Para cada processo i, seja vj o valor recebido do processo j no passo 2 

(usando o algoritmo OM(f-1)), ou o valor default se não tiver recebido 

qualquer valor. O processo i usa o valor majority(v1, ..., vn-1).



Algoritmo/Protocolo com 

Mensagens Orais (2/2)
• L. Lamport, R. Shostak and M. Paese, Byzantine Generals 

Problem ACM Trans.Prog. Lang. Syst, vol.4, no 3, 
pp.382-401, July 1982

• Se o número máximo de falhas for f então:
– OM(f) exige pelo menos n = 3f + 1 processos.

– Se usar assinaturas digitais, então basta n = 2f + 1.

– O número mínimo de rodadas é f.

• Observe que como falhas num canal de comunicação pode
ser visto como uma falha no processo emissor, este
algoritmo tolera f falhas de processos ou de canais de 
comunicação.



Execução de OM(1) (f=1 e n=4)

1. O processo 0 envia o valor aos processos 1, 2 e 3.

2. Cada um destes processos executa OM(0) para os outros dois 

processos.

3. Finalmente, cada processo 1, 2 e 3 determina a maioria dos 

valores recebidos dos outros dois na execução de OM(0).



Execução de OM(f) com n processos

• Em OM(f) o transmissor envia uma mensagem a cada um dos 
n-1 processos restantes.

• Cada um destes processos executa OM(f-1) para os outros n-
2 processos, i.e., há n-1 execuções de OM(f-1).

• Como resultado, cada um dos n-1 processos vai receber n-2
valores, além do valor recebido no primeiro passo.

• Na execução de OM(f-1) com n-1 processos, cada um dos n-2
processos receptores vai executar OM(f-2) para os restantes 
n-3 processos.

• Como resultado, cada um dos n-2 processos vai receber n-3
valores, além do valor recebido no passo anterior.

• E assim sucessivamente, i.e., em cada OM(f-k) participam n-k
processos, recebendo cada um deles n-k-1 valores, sobre os 
quais se aplica a maioria.



Crítica ao Protocolo OM(f)

• O problema com este 
protocolo/algoritmo é que ...

– ... é pouco tolerante a falhas.

– Embora tolere também falhas de 

comunicação, além de falhas em 

processos, o número de mensagens 

trocadas é muito elevado, o que reduz a 

sua confiabilidade.





Observações sobre o SM(f)

• Se o processo transmissor estiver correto, então envia-se o 
mesmo valor v a todos os processos, e como nenhum 
processo pode forjar a sua assinatura, este é o único valor 
válido recebido por todos os processos.

• Se o processo transmissor estiver defeituoso, então pode 
enviar valores diferentes a processos diferentes. Deve-se 
garantir que todos os processos corretos obtém o mesmo 
conjunto Vi.

• Não basta cada processo correto enviar a todos os outros 
processos corretos o valor que recebeu do transmissor:

– Processos incorretos podem enviar valores a alguns processos e não 
a outros. Como um processo não sabe quais os processos corretos, 
ele tem que aceitar todos os valores e enviá-los aos processos 
restantes.

– Em qualquer seqüência de f+1 processos tem que haver pelo menos 
um processo correto, o qual envia garantidamente o valor a todos os 
outros processos.



Sincronização de Relógios Bizantinos

• O problema é o de sincronizar relógios que tem falhas bizantinas (i.e. 
os processos que os controlam).

• Observe que no caso de sincronização externa, este problema pode ser 
resolvido usando uma solução para o problema dos generais
bizantinos:
– esta solução é executada pela referência externa e por todos os relógios;

– a referência de tempo externa desempenha o papel de transmissor;

– desta execução, cada relógio obtém um conjunto de valores (i,Ci(t)) 
satisfazendo IC1 e IC2.

• No caso de sincronização interna, pode-se recorrer a uma solução para
o problema de consistência interativa.

• Em qualquer dos casos, a questão é:
– Qual é a função majority() ou choice() apropriada a este problema?



Função Mediana 

Tolerante a Falhas Bizantinas
• Uma mediana tolerante a f falhas do conjunto de valores

C={(1,C1(t)),(2,C2(t),…,(n,Cn(t))} pode ser obtida
executando o seguinte algoritmo:

1. Remover os f valores menores e os f valores maiores de C;

2. Determinar a mediana do conjunto obtido.

• Observe que caso um processo não receba um valor, 
durante a execução de GB ou de CI, então deverá assumir
um valor especial C, tal que C<Ci(t) para qualquer i.

• Os argumentos para o uso desta função são:
– Ao remover os f elementos em cada extremidade, elimina-se o pior

caso em que todos os relógios defeituosos enviam valores numa das
extremidades.

– Se o valor enviado por um relógio defeituoso sobreviver a esta
filtragem, então o valor desse relógio estará entre os valores de pelo
menos 2 relógios corretos.



Algoritmo de 

Lundelius-Welch e Lynch

• Baseia-se na função mediana tolerante a 

falhas, mas:

– Não usa o protocolo OM(f) ou SM(f) para obter

os valores (i;Ci(t)).



Algoritmo de 

Lundelius-Welch e Lynch

• Cada relógio:

– Difunde periodicamente, com período conhecido, e 
mais ou menos simultaneamente aos restantes, uma
mensagem.

– Regista o instante em que recebe cada a mensagem. As 
mensagens não incluem o tempo.

– As mensagens só são aceitas durante um intervalo de 
tempo admissível, determinado pelos parâmetros do 
sistema, p.ex. atraso na comunicação, e os erros
admissíveis.

– Findo esse intervalo, aplica a função mediana tolerante
a falhas para determinar um fator de ajuste ao relógio
local.


