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1. Πιζηοποίηζη Αςθενηικόηηηαρ- Αζθάλεια ςναλλαγών και Κπςπηογπάθηζη   
 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Αζθάλεια δικηύων. 

 

Η πηπρηαθή απηή έρεη σο ζθνπό λα κειεηεζνύλ νη ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα απηή ηε ζηηγκή γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ απζεληηθόηεηα ησλ ρξεζηώλ ηνπο ώζηε λα 
γίλνληαη κε αζθάιεηα νη ζπλαιιαγέο. Θα δηεξεπλεζνύλ αλαδπόκελεο θαη λέεο ηερλνινγίεο. Μεηα 
απν βηβιηνγξαθηθή κειέηε, ζα επηιεγεί θαη ζα πινπνηεζεί  δηαδηθαζία όπνπ ν ρξήζηεο ζα θάλεη 
login θαη ζα πηζηνπνηείηαη κε θάπνηνπο από ηνπο ηξόπνπο πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη θξππηνγξαθεκέλε επηθνηλσλία κε δηαθνξεηηθνύο αιγνξίζκνπο πνπ έρεη 
πξνθύςεη πσο είλαη νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελνη από ην βηβιηνγξαθηθό ζθέινο. 

 

 

 
2. Μελέηη ηηρ ςπολογιζηικήρ πλαηθόπμαρ Arduino και ανάπηςξη εθαπμογών  

 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Δίκηυα αιζθηηήρων, Internet of Things 
 
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ε πιαηθόξκα ηνπ Arduino. Μεηά από κειέηε ηεο πιαηθόξκαο θαη ηεο ζρεηηθήο 
βηβιηνγξαθίαο ζα αλαπηπρζεί ζεηξά εθαξκνγώλ βαζηζκέλσλ ζην Arduino.  

 

 

 

3. Βιολογικά και μοπιακά νανοδίκηςα  
 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Δίκηυα επικοινωνιών. 

 

Σηα κνξηαθά λαλνδίθηπα νη θόκβνη είλαη λάλν-κεραλέο ηθαλέο λα αληηδξνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα 
κόξηα, θαη λα απειεπζεξώλνπλ άιια κόξηα σο απόθξηζε ζε κηα εζσηεξηθή εληνιή έηζη ώζηε λα 
θαζηζηαηαη δπλαηή ε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο.  Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη επηθνηλσληώλ δελ είλαη 
εθαξκόζηκεο ζηα Ναλνδίθηπα ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζθεπώλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλσλ 
ελεξγεηαθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Γη’ απηό, έρνπλ αξρίζεη λα αλαπηύζζνληαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο 
γηα ην πώο ζα θαηαθέξνπλ λα δηαζπλδεζνύλ απνηειεζκαηηθά νη ζπζθεπέο απηέο θαη πσο ζα 
βειηηζηνπνηεζεί ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηνπο. Σηόρνο ηεο Δηπισκαηηθήο είλαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξεο πιαηθόξκεο 
πξνζνκνίσζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηή ηε θαηεγνξία δηθηύσλ. Μεηα απν εηο βάζνο 
αμηνιόγεζε, ζα επηιεγεί ελδεηθηηθό πξσηόθνιιν ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα πινπνίεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα θαη εμαγσγή κεηξηθώλ απόδνζεο.  
 

 

 
 
 
 
 



4. Αλγόπιθμοι για ενεπγειακά αποδοηικά οπηικά δίκηςα  
 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: 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.  
 

 

 
5. Μελέηη απόδοζηρ νέων εκδόζεων ηος Wifi (ΙΔΔΔ 802.11ac, ΙΔΔΔ 802.11ad)  

 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Αζύρμαηα δίκηυα.  

 
       Η πηπρηαθή αθνξά ζηε κειέηε απόδνζεο ησλ λεόηεξσλ εθδόζεσλ ηνπ ΙΕΕΕ 802.11 
πξνηύπνπ, νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα πξνζθέξνπλ ηαρύηεηεο κεηάδνζεο ηεο ηάμεο ησλ Gbps. 
Μεηα απν κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζα επηιεγεί ε έθδνζε ηνπ πξσηνθόιινπ πνπ ζα κειεηεζεί. 
Θα αλαπηπρζεί παξακεηξνπνηήζηκνο πξνζνκνησηήο γηα ηελ εμαγσγή κεηξηθώλ απόδνζεο θαη 
ζύγθξηζε απηώλ κε εθείλα ηεο βηβιηνγξαθίαο.  
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