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ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Σχεδιασµός και αξιολόγηση απόδοσης πρωτοκόλλου MAC µε δυνατότητα για
παράλληλες µεταδόσεις. (2 άτοµα)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασύρµατα adhoc δίκτυα, ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, πρωτόκολλα
MAC.
Το πλέον διαδεδοµένο MAC πρωτόκολλο σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα είναι εκείνο του
προτύπου ΙΕΕΕ 802.11. Το πρωτόκολλο αυτό αντιµετωπίζει το πρόβληµα του κρυµµένου
τερµατικού συχνά εις βάρος της δυνατότητας ταυτόχρονων µεταδόσεων µε αποτέλεσµα να
µη χρησιµοποιείται µέρος του διαθέσιµου έρους ζώνης που προκύπτει από τη δυνατότητα
χωρικής επαναχρησιµοποίησης του µέσου µετάδοσης. Στην εργασία αυτή:
• θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί
α) ένα παραµετροποιήσιµο πρόγραµµα προσοµοίωσης για µελέτη της απόδοσης
του ΙΕΕΕ 802.11 MAC,
β) ένα πρωτόκολλο MAC το οποίο µε τη χρήση ελέγχου ισχύος και του φαινοµένου
της κατάληψης ισχύος (power-capturing) δίνει τη δυνατότητα για παράλληλες
µεταδόσεις σε περιπτώσεις που το 802.11 θα επέτρεπε µία µοναδική.
• θα µελετηθεί συγκριτικά η απόδοση του νέου πρωτοκόλλου συγκριτικά µε εκείνη του
ΙΕΕΕ 802.11 MAC.

2. Σχεδιασµός και αξιολόγηση απόδοσης συστήµατος εκποµπής push πολλών
κεραιών µε προσαρµογή στις απαιτήσεις των χρηστών. (1 άτοµο)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: συστήµατα διάχυσης πληροφορίας, κινητή υπολογιστική.
Τα συστήµατα εκποµπής push αποτελούν ελκυστικό τρόπο για απλή και αποδοτική
διάχυση πληροφορίας σε µεγάλους πλυθυσµούς χρηστών, σε κυψελοειδής η µη τοπολογίες,
µε κοινες ανάγκες σε πληροφορία. Σε περιβάλλοντα µε τοπικότητα ζήτησης, η χρήση
περισσοτέρων της µιας κεραίας στον εξυπηρέτη εκποµπής αυξάνει την απόδοση.
Στην εργασία αυτή θα σχεδιασθεί ένα προσαρµοζόµενο σύστηµα push πολλών κεραιών
το οποίο θα διαθέτει στους χρήστες µόνο τα πακέτα πληροφορίας που πράγµατι έχουν
ζήτηση για τη τρέχουσα χρονική περίοδο, µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόδοσης. Θα
σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί ένα παραµετροποιήσιµο πρόγραµµα προσοµοίωσης για τη
µελέτη της απόδοσης του νέου συστήµατος και τη σύγκριση της µε εκείνη ενός απλού
συστήµατος push πολλών κεραιών.

3. Μελέτη τρωσιµότητας και βελτίωση ασφάλειας σε Internet host. (1 άτοµο)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µελέτη για την ανίχνευση και
διόρθωση επισφαλών σηµείων σε ένα υπολογιστή µε πρόσβαση στο Internet. Η µελέτη θα
αφορά τα πλέον χρησιµοποιούµενα λειτουργικά συστήµατα Windows και Unix/Linux. Θα γίνει
αναζήτηση, εγκατάσταση, εκµάθηση, ρύθµιση και χρήση εργαλείων για ελέγχους ασφαλείας.
Στη συνέχεια θα γίνει εφαρµογή των αποτελεσµάτων σε υπάρχοντες Internet hosts και
επιβεβαίωση της αυξηµένης ασφάλειας των συστηµάτων.

4. Ανάπτυξη επαλήθευση απόδοσης εργαλειου ανίχνευσης επίθεσης/εισβολής
(intrusion detection) (1 άτοµο)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Οι επιθέσεις στον διαδίκτυο είναι εδώ και χρόνια καθηµερινό φαινόµενο µε γνωστά
παραδειγµατα τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, αύξησης ζήτησης υπηρεσιών, απωλειών
σύνδεσης κτλ. Η ανίχνευση των επιθέσεων παραγµατοποιείται από εργαλεία λογισµικού γνωστά
ως intrusion detection tools. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούν συνήθως κάποιες παραµέτρους
των δικτυακών συνδέσεων όπως ο ρυθµός πακέτων, ρυθµός ροών κτλ.
Η εργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείου intrusion detection, την µελέτη της
λειτουργίας του και την εκτίµηση της απόσοσής τους σε ένα πραγµατικό δικτυακό περιβάλλον.

5. Συγκριτική µελέτη απόδοσης συστηµάτων δικτύων αισθητήρων.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, πρωτόκολλα MAC.
Ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό κόµβων οι οποίοι
είναι κατανεµηµένοι σε µια καθορισµένη γεωγραφική περιοχή. ∆ίκτυα της κατηγορίας αυτής
βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρµογές (παρακολούθηση περιβάλλοντικών παραµέτρων,
ανίχνευση κίνησης, υπηρεσίες υγείας κτλ).
Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν παραµετροποιήσιµα πρόγραµµα
προσοµοίωσης για µελέτη της απόδοσης του δικτύων αισθητήρων που βασίζονται σε
διαφορετικά πρωτόκολλα MAC και στη συνέχεια θα µελετηθεί συγκριτικά η απόδοση τους.

6. Σχεδιασµός και αξιολόγηση απόδοσης συστήµατος εκποµπής push για ακουστικά
ασύρµατα δίκτυα. (1 άτοµο)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ακουστικά ασύρµατα δίκτυα, συστήµατα διάχυσης πληροφορίας,
κινητή υπολογιστική.
Τα ασύρµατα ακουστικά δίκτυα χρησιµοποιύν ακουστικές συχνότητες για την υλοποίηση της
επικοινωνίας µεταξύ των κόµβων. Τέτοια δίκτυα χρησιµοποιύνται σε υποθαλάσσια περιβάλλοντα
καθώς σε αυτά τα ραδιοκύµατα δε διαδίδονται σε µεγάλες αποστάσεις. Ιδαίτερα χαρακτηριστκά
των ασυρµάτων ακουστικών δικτύων που δεν συναντώνται στα επίγεια ασύρµατα δίκτυα όποθ η
επικοινωνιά γίνεται µε ραδιοκύµατα είναι η µικρή χωρητικότητα των συνδέσεων, η πολύ
µεγαλύτερη καθυστέρηση διάδοσης και η σχέση του εύρους ζώνης µιας σύνδεσης µε την
απόσταση ποµπού-δέκτη.
Στην εργασία αυτή, µε βάση υπάρχοντα συστήµατα push για επίγεια ασύρµατα
περιβάλλοντα, θα σχεδιαστεί ένα αντίστοιχο σύστηµα για ακουστικά ασύρµατα δίκτυα. Θα
σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί ένα παραµετροποιήσιµο πρόγραµµα προσοµοίωσης για τη µελέτη
της απόδοσης του νέου συστήµατος.

7. Σχεδιασµός και αξιολόγηση απόδοσης συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας σε
δίκτυα αισθητήρων.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων
Ένα ασύρµατο δίκτυο αισθητήρων αποτελείται από έναν µεγάλο αριθµό κόµβων οι οποίοι
είναι κατανεµηµένοι σε µια καθορισµένη γεωγραφική περιοχή. ∆ίκτυα της κατηγορίας αυτής
βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρµογές (παρακολούθηση περιβάλλοντικών παραµέτρων,
ανίχνευση κίνησης, υπηρεσίες υγείας κτλ). Τα δίκτυα αισθητ΄ρων διαφέρουν από τα παραδοσιακά
ασύρµατα δίκτυα καθώς η κυρίαρχη µετρική απόδοσης αποτελέι σε πολλές περιπτώσεις η
κατανάλωση ενέργειας.
Στην εργασία αυτή θα σχεδιεασθεί και θα µελετηθεί η κατανάλωση ενέργειας και η
απόδοση ενός δικτύου αισθητήρων στο οποίο ο κόµβος συλλογής (sink node) θα µεταβάλλεται
µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δίκτυο. Θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί
ένα παραµετροποιήσιµο πρόγραµµα προσοµοίωσης για τη µελέτη της απόδοσης του νέου
συστήµατος.

8. Μελέτη απόδοσης του προτύπου WiMax
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ασύρµατα µητροπολιτικά δίκτυα
Τo WiMax αποτελεί ένα πρότυπο για ασύρµατη δικτύωση ευρείας ζώνης σε µητροπολιτικό
επίπεδο, µε δυνατότητα υποστήριξης κλάσεων υπηρεσίας. Τυπικές χρήσεις του είναι δίκτυο
κορµού στα κυψελωτά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας, Broadband on Demand, κάλυψη σε
περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν µε χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας.
Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστe;i και θα αναπτυχθεί παραµετροποιήσιµο πρόγραµµα
προσοµοίωσης για µελέτη της απόδοσης ενός δικτύου WiMax

Απαιτούµενα χαρακτηριστικά
•
•
•

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