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Ανάθεση Projects 

1. Μαδεµλής Ιωάννης 

Guerraoui and Ruppert, “What Can be Implemented Anonymously?”, DISC 2005. 
(www.cs.yorku.ca/~ruppert/disc05-pres.pdf) 
 
2. Ορφανάκος Άγγελος 

Attiya & Bortnikov, "Adaptive and Efficient Mutual Exclusion", ACM Symposium on 
Principles of Distributed Computing, 2000. 
(http://www.springerlink.com/content/78c27mhk3cp04e9n/fulltext.pdf) 

3. Τσουρού Σταυρούλα 

M. Demmer and M. Herlihy, “The arrow distributed Directory Protocol”, pp.119-133, 
DISC 1998. (http://citeseer.ist.psu.edu/demmer98arrow.html) 

4. Μελισσόβας ∆ηµήτριος 

Y. J. Joung, “Asynchronous Group Mutual Exclusion”, Distributed Computing, 13(4): 
189-206, 2000. (http://citeseer.ist.psu.edu/joung98asynchronous.html) 

5. Μπουρνάζης Χρήστος 

M. M. Michael and M. L. Scott. `` Simple, Fast, and Practical Non-Blocking and 
Blocking Concurrent Queue Algorithms.'' 15th ACM Symp. on Principles of Distributed 
Computing (PODC), May 1996. (http://citeseer.ist.psu.edu/michael96simple.html) 

6. Τρικαλινός Βασίλειος 

J. D. Valois, “Lock-free linked lists using compare-and-swap”, Proceedings of the ACM 
Symposium on Principles of Distributed Computing, 1995. 
(http://citeseer.ist.psu.edu/valois95lockfree.html) 
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Περιγραφή Project 
Το project σας αποτελείται από τη µελέτη και κατανόηση µιας εργασίας (paper), τη 
συγγραφή ενός παραδοτέου όπου θα περιγράφεται η εργασία που µελετήσατε και την 
παρουσίαση της εργασίας σας.  

Κατανόηση Εργασίας: Θα πρέπει να επιτευχθεί σε βάθος κατανόηση της εργασίας που 
έχετε αναλάβει. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει: 

o να γνωρίζετε τους αλγορίθµους και τις τεχνικές που παρουσιάζονται σε αυτή, 

o να µπορείτε να απαντάτε σε ερωτήµατα του στυλ «Γιατί είναι χρήσιµη κάθε γραµµή 
του αλγορίθµου που µελετάτε και τι κακό µπορεί να συµβεί αν η γραµµή αυτή δεν 
υπήρχε», 

o να επενδύσετε χρόνο στους αλγορίθµους που µελετάτε, να επινοήσετε τα δικά σας 
άσχηµα σενάρια και να κατανοήσετε πως οι αλγόριθµοι αντεπεξέρχονται σε αυτά, 

o να µελετήσετε µεγάλο αριθµό παραδειγµάτων που θα εξηγούν τη λειτουργία των 
αλγορίθµων µου µελετάτε και να ανιχνεύσετε τα πιο δύσκολα σενάρια που καλούνται 
αυτοί να αντιµετωπίσουν, 

o να φτιάξετε µεγάλο αριθµό παραδειγµάτων (επιπρόσθετα όσων παρουσιάζονται στην 
εργασία που µελετάτε) που να αποδεικνύουν ότι έχετε µελετήσει σε βάθος τους 
αλγορίθµους της εργασίας σας, 

o να επιµείνετε στην ανάλυση των αλγορίθµων και να κατανοήσετε σε βάθος τις 
αποδείξεις που περιγράφονται στην εργασία σας, 

o να ξαναγράψετε πιο αναλυτικά αποδείξεις των οποίων η κατανόηση σας δυσκόλεψε. 

Τέλος, στην αναφορά σας θα πρέπει  να παρουσιάσετε για κάθε αλγόριθµο καθώς και για 
την ανάλυσή του, µια διαισθητική περιγραφή του αλγορίθµου, της ορθότητάς του και της 
πολυπλοκότητάς του.  

Συγγραφή Αναφοράς  

Η αναφορά σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 12 (πυκνογραµµένες) σελίδες. Επιπλέον 
σελίδες θα αξιολογούνται αρνητικά. Στην αναφορά σας πρέπει να συµπεριλάβετε τα 
σηµαντικότερα κατά τη γνώµη σας αποτελέσµατα της εργασίας που µελετάτε (αν δεν 
χωρούν όλα). Επίσης, θα πρέπει να παρουσιάσετε πολλά παραδείγµατα που θα 
αποδεικνύουν την εις βάθος κατανόηση του θέµατός σας. Τέλος, θα πρέπει επιλεκτικά να 
συµπεριλάβετε και µερικές αποδείξεις των οποίων η κατανόηση σας δυσκόλεψε. Για τις 
αποδείξεις αυτές θα πρέπει να παρουσιάσετε σχήµατα που να εξηγούν τα δύσκολα 
σηµεία τους, καθώς και να παρουσιάσετε τη δική σας πιο αναλυτική εκδοχή (την οποία 
καταλαβαίνετε καλύτερα) µε φορµαλιστικό ωστόσο τρόπο.  

Η αναφορά σας θα πρέπει να έχει περίπου της εξής δοµή: 

1. Εισαγωγή: Αφηρηµένη περιγραφή του προβλήµατος και της σηµαντικότητας του. 
Αφηρηµένη περιγραφή των αποτελεσµάτων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια  
(περίπου 1-2 σελίδα). Μια παράγραφος για την οργάνωση της υπόλοιπης αναφοράς.  
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2. Μοντέλο: Παρουσίαση του µοντέλου (σε τι σύστηµα θα δουλέψετε, ορισµούς που 
χρειάζεστε για την περιγραφή και την ανάλυση του αλγορίθµου, κλπ.) (περίπου 1 
σελίδα). 

3. Τεχνικό µέρος της εργασίας: Εδώ θα περιγραφούν οι αλγόριθµοι, η ορθότητά τους 
και η ανάλυσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας δόθηκαν πιο πάνω (περίπου 9-
10 και ½ σελίδες). 

4. Επίλογος: Περιγραφή ανοιχτών προβληµάτων (αν υπάρχουν) (< ½ σελίδα).  

Η αναφορά σας θα βαθµολογηθεί βάσει των εξής κριτηρίων: 

1. πόσο πείθει ότι έχετε καταλάβει σε βάθος τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην 
εργασία, 

2. επιλογή αποτελεσµάτων που αποφασίσατε να συµπεριλάβετε (δεν πρέπει να είναι 
π.χ., µόνο τα πιο εύκολα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην εργασία), 

3. πόσο διαφοροποιείται από µια απλή µετάφραση της εργασίας, 

4. πόσα (δικά σας) παραδείγµατα έχετε µελετήσει και πόσο καλά εξηγείτε τους 
αλγορίθµους, τις τεχνικές και τις αποδείξεις που έχετε συµπεριλάβει, 

5. ορθότητα διαισθητικών περιγραφών που έχετε προσθέσει, 

6. πόσο καλογραµµένη είναι (βαθµός φορµαλισµού, πόσο σωστά είναι αυτά που 
γράφετε),  

7. σε ποιο βαθµό επιτυγχάνονται όλοι οι παραπάνω στόχοι χωρίς να καταστρατηγείται 
το όριο των 12 σελίδων. 

Παρουσίαση 

Κάθε παρουσίαση θα πρέπει να διαρκεί µισή ώρα. Σιγουρευτείτε ότι η παρουσίασή σας 
δεν απαιτεί περισσότερο χρόνο (γιατί θα βαθµολογηθείτε βάσει όσων θα προλάβετε να 
παρουσιάσετε σε µισή ώρα). Κάθε παρουσίαση πρέπει να έχει περίπου την εξής µορφή: 

Περιγραφή του προβλήµατος που µελετάτε. 

Σύντοµη περιγραφή των αποτελεσµάτων που θα παρουσιαστούν. 

Περιγραφή Αλγορίθµων (∆ιαισθητική – Φορµαλιστική?). 

Πολλά παραδείγµατα για την καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθµων. 

∆ύσκολα σενάρια στα οποία πρέπει να ανταποκριθούν οι αλγόριθµοι. 

Γιατί είναι απαραίτητα όλα τα συστατικά των αλγορίθµων (γιατί χρειάζονται όλες οι 
γραµµές κώδικα, κλπ.) (εξήγηση µε παραδείγµατα). 

∆ιαισθητική περιγραφή της ανάλυσης των αλγορίθµων. 

(Αν υπάρχει χώρος) 1-2 µικρές αποδείξεις. 

Συµπεράσµατα – Ανοιχτά Προβλήµατα 

Σε µια παρουσίαση χρησιµοποιούµε µικρές (επιγραµµατικές) φράσεις και όχι µεγάλες 
προτάσεις. Έχουµε πολλά σχήµατα και παραδείγµατα. Σε κάθε διαφάνεια εξηγούµε 
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πολύ αναλυτικά µε λόγια τα σηµεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (και όχι απλά 
διαβάζουµε αυτά που είναι γραµµένα στη διαφάνεια). 

 


