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Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των βασικών εννοιών, μεθόδων
και εφαρμογών των Κατανεμημένων Συστημάτων. Οι στόχοι του μαθήματος
είναι οι εξής:

Διαλέξεις /
Εβδομάδα

2 x 1.5 ώρες
Εργαστήρια /
(διαλέξεις) + 1 εβδομάδα
ώρα
(φροντιστήριο)
την εβδομάδα

1) Να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές των Κατανεμημένων Συστημάτων
όπως είναι τα μοντέλα κατανεμημένων συστημάτων, ο συγχρονισμός
διεργασιών και η ανοχής σε σφάλματα.
2) Να επεξηγηθούν οι τεχνικές για το σχεδιασμό και τη δημιουργία
λειτουργικών, εύχρηστων και αποδοτικών κατανεμημένων συστημάτων.
3) Να μελετηθούν περιπτώσεις πραγματικών κατανεμημένων συστημάτων
όπως είναι τα κινητά συστήματα υπολογισμού, τα συστήματα ομότιμων
οντοτήτων και το διαδίκτυο των πραγμάτων.
4) Να αναπτυχθούν αλγόριθμοι και εφαρμογές κατανεμημένων συστημάτων
με την χρήση MPI.
Το μάθημα απαιτεί πολύ καλή γνώση προγραμματισμού.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα




Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των βασικών αρχών των
κατανεμημένων συστημάτων.
Ικανότητα ανάλυσης και σχεδιασμού κατανεμημένων συστημάτων.
Απαιτούμενα

Σε αυτό το μάθημα θα μελετηθούν οι βασικές τεχνικές που υποστηρίζουν την
ανάπτυξη εφαρμογών που εκτελούνται σε διαφορετικούς υπολογιστές του
ίδιου κατανεμημένου συστήματος. Επίσης, μελετώνται διάφορα θέματα που
αφορούν το σχεδιασμό κατανεμημένων συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στα εξής θέματα:


Συγχρονισμός διεργασιών που εκτελούνται σε διαφορετικές υπολογιστικές
μονάδες του ίδιου κατανεμημένου συστήματος υπολογιστών και οι οποίες
διεκδικούν τη χρήση κοινών πόρων του συστήματος.






Χρονισμός και καθολικές καταστάσεις, σύγχρονοι και ασύγχρονοι
αλγόριθμοι, μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος εκλογής αρχηγού,
διεργασιακή επικοινωνία, ο κατανεμημένος αμοιβαίος αποκλεισμός και η
ανοχή σε σφάλματα.
Σχεδιασμός υπηρεσιών κατανεμημένων συστημάτων: αρχεία, ονομασία,
ασφάλεια και υπηρεσίες συναλλαγών.
Μελέτες περιπτώσεων διαφορετικών κατανεμημένων συστημάτων όπως
είναι τα κινητά συστήματα υπολογισμού, τα συστήματα ομότιμων
οντοτήτων και το διαδίκτυο των πραγμάτων.
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