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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το μάθημα αυτό θα μελετήσει τη θεωρία και πρακτική της ανάλυσης και επαλήθευσης 
ασύγχρονων συστημάτων, δηλαδή, συστημάτων που αποτελούνται από ένα σύνολο 
παράλληλων διεργασιών που επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάζοντας πληροφορίες 
ή/και συνεργάζονται για την επίτευξη κάποιων στόχων. Ασύγχρονα συστήματα 
περιλαμβάνουν παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, πρωτόκολλα επικοινωνιών, 
πρωτόκολλα ασφάλειας, ενθυλακωμένο λογισμικό, κλπ. 
Τα μάθημα θα παρουσιάσει μια πλειάδα τεχνικών για προδιαγραφή και ανάλυση 
ασύγχρονων συστημάτων Οι τεχνικές θα περιλαμβάνουν λογική (temporal logic), 
μοντέλο-έλεγχο (model checking), χρονικά αυτόματα και άλγεβρες διεργασιών. Επίσης 
το μάθημα θα παρουσιάσει εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί για αυτοματοποιημένη 
υποστήριξη αυτών των τεχνικών για ανάλυση συστημάτων, όπως SPIN και UPPAAL. Οι 
φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία αυτά και θα τα χρησιμοποιήσουν για την 
ανάλυση πραγματικών συστημάτων. 
 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Διαλέξεις:  Τετάρτη, 15.00 – 18.00 
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 14.00 – 15.00  
Εργαστήριο:  Παρασκευή, 13.30 – 15.00  
 

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. 
 
 
 



ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
 

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν βασικές γνώσεις σε Παράλληλα/Κατανεμημένα 
Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού και Διακριτά Μαθηματικά. 
 
 

ΣΤΟΧΟΙ  
 

Παρακολουθώντας το μάθημα οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με μέθοδους ανάλυσης 
και επαλήθευσης ασύγχρονων συστημάτων και θα εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους 
προσφέρουν καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας από 
αυτές. Επίσης θα εξοικειωθούν με εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό 
και τέλος θα αναπτύξουν δεξιότητες για τη χρήση πρακτικών τεχνικών και μεθόδων για 
έλεγχο πραγματικών συστημάτων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 

Η επίδοση των φοιτητών θα αξιολογηθεί μέσα από ένα σύνολο κατ’οίκον εργασιών, μία 
ενδιάμεση εξέταση και την τελική εξέταση. Η ενδιάμεση εξέταση θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 6 Μαρτίου.  

Η παράδοση όλων των ασκήσεων είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται την ημέρα και 
ώρα παράδοσης που ορίζεται για κάθε μια από αυτές. Καθυστέρηση στην παράδοση 
εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση 10% του βαθμού της εργασίας για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης (εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές μετά από την ανακοίνωση των 
λύσεων από τη διδάσκουσα).  
 
Η αναλογία ως προς τον τελικό βαθμό είναι η εξής: 
 

Ασκήσεις:     25% 
Ενδιάμεση εξέταση εξαμήνου:  25% 
Τελική εξέταση:    50% 
 
 


