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1. Διαδπαζηική-πολςμεζική αναπαπάζηαζη αλγοπίθμυν δικηύυν επικοινυνιών.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Δίκηυα επικοινωνιών.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε ζεηξάο αιγνξίζκσλ θαη
πξσηνθόιισλ πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα επηθνηλσληώλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαπηπρζνύλ
δηαδξαζηηθέο-πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα γξαθηθώλ θαη ζρεδηνθίλεζεο
ζα αλαπαξηζηνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αιγνξίζκσλ. Ελδεηθηηθνί αιγόξηζκνη νη νπνίνη ζα
ππνινηεζνύλ κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ πξσηόθνιια ARQ (SAW, GBN, SRP),
πξσηόθνιια MAC (π.ρ. CSMA/CD, CSMA/CA θηι), πξσηόθνιια δξνκνιόγεζεο (π.ρ
flooding, link state routing, distance vector routing θηι) θαη πξσηόθνιια κεηαθνξάο (π.ρ TCP)
θηι.

2. Διαδπαζηική-πολςμεζική αναπαπάζηαζη αλγοπίθμυν αζθάλειαρ δικηύυν.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Αζθάλεια δικηύων.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε ζεηξάο αιγνξίζκσλ θαη
πξσηνθόιισλ πνπ απαληώληαη ζηελ αζθάιεηα δηθηύσλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα αλαπηπρζνύλ
δηαδξαζηηθέο-πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο κε ηε βνήζεηα γξαθηθώλ θαη ζρεδηνθίλεζεο
ζα αλαπαξηζηνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αιγνξίζκσλ. Ελδεηθηηθνί αιγόξηζκνη νη νπνίνη ζα
ππνινηεζνύλ κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ αιγνξίζκνπο θξππηνγξάθεζεο (π.ρ. RC-4, DES,
RSA), πξσηόθνιια πηζηνπνίεζεο απζεληηθόηεηαο, κεραληζκνί δηαλνκήο θιεηδηνύ, θηι.

3. Ανάπηςξη δικηςακού ηόπος για ηο Επγαζηήπιο Απσιηεκηονικήρ και Δικηύυν
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Ανάπηυξη δικηυακού ηόπου.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάπηπμε λένπ δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ην
Εξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο θαη Δηθηύσλ. Ο λένο δηθηπαθόο ηόπνο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο γηα ζεηξά δπλαηνηήησλ, κεηαμύ άιισλ, δπλακηθή
πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζειίδσλ ηνπο, απνζηνιή νκαδηθώλ εηδνπνηήζεσλ, εύθνιε
πξόζβαζε από θηλεηέο ζπζθεπέο.

4. Μελέηη ηπυζιμόηηηαρ και βεληίυζη αζθάλειαρ ζε Internet host.
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Αζθάλεια δικηύων.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε γηα ηελ αλίρλεπζε θαη
δηόξζσζε επηζθαιώλ ζεκείσλ ζε έλα ππνινγηζηή κε πξόζβαζε ζην Internet. Η κειέηε ζα

αθνξά ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows θαη Unix/Linux. Θα γίλεη
αλαδήηεζε, εγθαηάζηαζε, εθκάζεζε, ξύζκηζε θαη ρξήζε εξγαιείσλ γηα ειέγρνπο αζθαιείαο.
Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε ππάξρνληεο Internet hosts θαη
επηβεβαίσζε ηεο απμεκέλεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ.
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Aζύπμαηα δίκηυα.
Η εθπνκπή δεδνκέλσλ (data broadcasting) έρεη πξνθύςεη σο έλαο απνδνηηθόο ηξόπνο
δηάδνζεο πιεξνθνξίαο πάλσ ζε αζύκκεηξα θαη αζύξκαηα πεξηβάιινληα, όπνπ νη αλάγθεο ησλ
πειαηώλ γηα δεδνκέλα είλαη ζπλήζσο επηθαιππηόκελεο. Σηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζεί έλα
πξησηόθνιιν θαηαζθεπήο πξνγξάκκαηνο εθπνκπήο ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη από
ρακειή ππνινγηζηηθή πνιππινθόηεηα. Θα αλαπηπρζεί παξακεηξνπνηεκέλν πξόγξακκα
πξνζνκνίσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ρακειήο
πνιππινθόηεηαο.

6. Αλγόπιθμοι για ενεπγειακά αποδοηικά οπηικά δίκηςα
ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ: Oπηικά δίκηυα.
Τα νπηηθά δίθηπα ππνινγηζηώλ απνηεινύλ ην θπξίαξρν κέζν παξνρήο επξπδσληθόηεηαο θαη
ππνζηήξημεο ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ κεηαθνξά κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ απνδνηηθά.
Καζώο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δηθηύνπ θνξκνύ ηνπ ζεκεξηλνύ Δηαδηθηύνπ βαζίδεηαη ζε
ππνδνκή νπηηθώλ δηθηύσλ, ε ελεξγεηαθά απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπηηθώλ δηθηύσλ θνξκνύ
απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ησλ ηερλνινγηώλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ. Σηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζνύλ κέζνδνη γηα ηελ ελεξγεηαθά
απνδνηηθή ιεηηνπξγία νπηηθώλ δηθηύσλ θνξκνύ. Η κειέηε ζα γίλεη κέζσ παξακεηξνπνηήζηκνπ
πξόγξακκαηνο πξνζνκνίσζεο ην νπνίν ζα ζα αλαπξπρζεί γηα ην ζθνπό απηό.
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