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Pavadinimas 

PASKIRSTYTŲ SISTEMŲ ANALIZĖ 

Pavadinimas anglų kalba 

ANALYSIS OF DISTRIBUTED SYSTEMS 

Dalyko anotacija anglų kalba  
Two formalization methods are presented for analysis distributed software systems. Piece-linear aggregate approach 

(PLA) is devoted for formal specification, verification and simulation protocols of distributed systems. Tools 

PRANAS and SPIN will be used for analysis of PLA specifications. Examples of PLA specifications of computer 

network protocols will be presented. Z specification approach will be presented for formalization and verification of 

systems. It includes: mathematical background of Z specification language, definitions of Z schemas, examples of 

formal specification of systems. 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms 
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, Matematinės logikos, Programų kūrimo pagrindai. 

Dalyko studijų rezultatai  
Baigę kursą studentai gebės: 

 Ţinos paskirstytų sistemų elgsenos ir funkcionavimo analizės uţdavinius; 

 Formalizuoti sistemas, naudojant atkarpomis-tiesinių agregatų (PLA) metodą; 

 Verifikuoti PLA metodu sudarytas formalias specifikacijas; 

 Sudaryti sistemų, sudarytų iš diskrečių ir hibridinių komponentų imitacinius modelius; 

 Formalizuoti sistemas, naudojant Z specifikavimo kalbą; 

 Verifikuoti Z metodu sudarytas formalias specifikacijas. 

Dalyko turinys  
Suteikiamos ţinios apie sistemų formalaus specifikavimo, naudojant atkarpomis-tiesinių agregatų metodus. Ugdomi 

gebėjimai sudarant kompiuterinių sistemų formalius imitacinius modelius. Išmokoma verifikuoti formalias 

specifikacijas bei ugdomi gebėjimai, leidţiantys tikrinti sistemų saugumo ir gyvybingumo savybes. Pateikiami 

kompiuterinių sistemų, sudarytų iš diskrečių bei hibridinių komponentų modelių pavyzdţiai. 

Paskaitų temos: Paskirstytų sistemų architektūra bei analizės metodai; Atkarpomis-tiesinių agregatų (PLA) 

formalizavimo metodas. PLA modelis; Valdančiųjų sekų metodas; Aptarnavimo sistemų tinklo formalizavimas; 

Telekomunikacinių tinklų protokolų formalizavimo pavyzdţiai; Sistemų saugumo bei gyvybingumo savybės; 

Specifikacijų verifikavimas pasiekiamų būsenų metodu; Specifikacijų verifikavimas invariantų metodu; Sistemų su 

kintančiomis struktūromis formalizavimas; Realaus laiko sistemų formalizavimas ir verifikavimas; Sistemų, 

aprašomų automatiniais modeliais, verifikavimo sistema SPIN; Estele/Ag specifikavimo kalba. Protokolų analizės 

sistema PRANAS; Z Specifikavimo kalba. Z specifikavimo kalbos matematiniai pagrindai; Z schemos ir veiksmai 

su Z schemomis; Abstrakčių duomenų tipų formalios specifikacijos; Duomenų ir operacijų tikslinimas; Sistemų, 

specifikuotų Z kalba, pavyzdţiai. 

Dalyko studijos valandomis 
Paskaitos – 45 val., Laboratoriniai  darbai – 15 val., Individuali uţduotis – 30 val., Konsultacijos – 4 val., 

Savarankiškas darbas (tame tarpe pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 66 val. 

Kiekvienas studentas, atlikdamas individualią uţduotį, turės sudaryti duotos sistemos formalią specifikaciją bei 

atlikti jos verifikavimą. 

Studijų rezultatų vertinimas 
Kolokviumas –  20%, Individuali uţduotis – 30%, Egzaminas – 50% 
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