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1. Πρωτόκολλα πρόσβασης στο µέσο για παθητικά οπτικά δίκτυα τεχνολογίας XG-PON
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: οπτικά δίκτυα
Τα παθητικά οπτικά δίκτυα υπολογιστών αποτελούν τη κυρίαρχη τεχνολογία παροχής
ευρυζωνικότητας και υποστήριξης σε εφαρµογές που απαιτούν µεταφορά µεγάλου όγκου
δεδοµένων αποδοτικά. Στην εργασία αυτή αυτή θα σχεδιαστούν καινοτοµικά πρωτόκολλα MAC
για παθητικά οπτικά δίκτυα 10G-PON (γνωστά και ως XG-PON) και θα αναπτυχθούν
παραµετροποιήσιµα πρόγραµµατα προσοµοίωσης για επαλήθευση της απόδοσής τους.

2. Ενεργειακά αποδοτικά οπτικά δίκτυα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: οπτικά δίκτυα
H ενεργειακή κατανάλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα τόσο για τις εταιρείες κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs). Το παραπάνω πρόβληµα αφορά σε
µεγάλο βαθµό στα οπτικά δίκτυα επικοινωνιών, τα οποία αποτελούν τη βασική τεχνολογία
µεταφοράς δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες. Στην εργασία αυτή αυτή θα σχεδιαστούν νέες
τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας σε οπτικά δίκτυα, εφαρµόσιµες τόσο κατά τη διαδικασία
σχεδίασης όσο και κατά τη διαδικασία λειτουργίας του οπτικού δικτύου και θα αναπτυχθούν
παραµετροποιήσιµα πρόγραµµατα προσοµοίωσης για επαλήθευση της απόδοσής τους των
τεχνικών αυτών.

3. Μελέτη διάχυσης πληροφορίας σε ∆ίκτυα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ∆ίκτυα επικοινωνιών
Ο τρόπος και τα χαρακτηριστκά της διάχυσης πληροφορίας στα σηµερινά δίκτυα αποτελεί
ερευνητικό πεδίο µε έντονο ενδιαφέρον.Στόχος της εργασίας αυτής είναι µέσα από την µελέτη
των µοτίβων και µονοπατιών διάδοσης πληροφορίας σε σύγχρονα δίκτυα, όπως τα δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης και τα citation δίκτυα, να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για network
caching τεχνικές σε επίπεδο από roυter ως εφαρµογής

4. Σχέση µεγέθους δικτύου και MAC πρωτοκόλλου
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ∆ίκτυα επικοινωνιών
Το µέγεθος ενός δικτύου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή πρωτοκόλλου
MAC. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να βρεθεί µια σχέση που θα καθορίζει την χρήση MAC
πρωτόκολλων ανάλογα µε το µέγεθος του δικτύου στο οποίο εφαρµόζονται και να παραχθεί µια
γραµµική ίσως µαθηµατική σχέση για το scalability.

5. Κατασκευή γραφικού front-end για την πλατφόρµα προσοµοίωσης δικτύων OMNET++
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ∆ίκτυα επικοινωνιών-προσοµοίωση δικτύων
Αντικείµενο της εργασίας θα είναι η κατασκευή ενός browser-based γραφικού
περιβάλλοντος ανάπτυξης µοντέλων προσοµοίωσης δικτύων για την πλατφόρµα OMNET++. To
γραφικό περιβάλλον θα βασίζεται στο πρότυπο των παλετών µε draggable and droppable
στοιχεία, τα οποία επιλέγονται και ενώνονται από τον χρήστη σχηµατίζοντας την εκάστοτε
τοπολογία. Ένας server-side µηχανισµός θα δέχεται τον γραφικά κατασκευασµένο γράφο και θα
παράγει τα αντίστοιχα αρχεία κώδικα OMNET++.Τόσο τα στοιχεία των παλετών που θα πρέπει
να υλοποιηθούν, όσο και ο µηχανισµός παραγωγής κώδικα OMNET++ είναι προδιαγεγραµµένα.
Η ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος θα πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε
HTML/Javascript. Η ανάπτυξη του server-side µηχανισµού θα πραγµατοποιηθεί κατά προτίµηση
σε Ruby ή PHP.

Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
•
•
•

Καλό υπόβαθρο και ενδιαφέρον για τα µαθήµατα ∆ικτύων Επικοινωνιών / Ασφάλειας
∆ικτύων / Ασυρµάτων ∆ικτύων / Οπτικών Επικοινωνιών.
Πολύ καλή γνώση προγραµµατισµού.
Ικανότητα οµαδικής εργασίας.

Οι διπλωµατικές εργασίες, ανάλογα µε τη ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος, µπορούν
να οδηγήσουν σε δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά συνέδρια ή περιοδικά του χώρου των
δικτύων Επικοινωνιών και µελλοντική συµµετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράµµατα.
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