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Τηλεπικοινωνίες
(Περίπου 10 διπλωµατικές εργασίες)
A. ΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ
(1 εργασία)
Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι ο
υπολογισµός της πιθανότητας απώλειας κλήσης (Call
Blocking Probability) σε αµιγώς οπτικά δίκτυα που
χρησιµοποιούν την πολυπλεξία µε διαίρεση µήκους
κύµατος (Wavelength Division Multiplexing –
WDM). Στο αµιγώς οπτικό δίκτυο χρησιµοποιείται
στατική ή δυναµική δροµολόγηση, και οι
εξυπηρετήσεις των κλήσεων πραγµατοποιούνται
µέσω της ανάθεσης οπτικών διαδροµών (lightpaths)
κατά µήκος του οπτικού δικτύου.
Ο υπολογισµός της πιθανότητας απώλειας κλήσης
βασίζεται στη µελέτη µαθηµατικών µοντέλων και
στην εξαγωγή αναδροµικών εξισώσεων. Η ακρίβεια
αυτών
των
µοντέλων
πιστοποιείται
µέσω
προσοµοίωσης.

2.
Τα οπτικά δίκτυα που χρησιµοποιούν τη
µεταγωγή οπτικών ριπών (Optical Burst SwitchingOBS), αποτελούν µία αποτελεσµατική λύση για τις
περιπτώσεις όπου η κίνηση στο δίκτυο
χαρακτηρίζεται από την παρουσία οπτικών ριπών.
Το βασικό πλεονέκτηµα των OBS δικτύων
αναφέρεται στη δέσµευση των πόρων του
συστήµατος, καθώς αυτή γίνεται για ένα
προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, οδηγώντας σε
καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου. Στόχος της
διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της
απόδοσης και η προσοµοίωση ενός OBS δικτύου,
όσον αφορά βασικά στοιχεία της OBS, όπως η
δηµιουργία της ριπής (burst assembly), ο ρυθµός
άφιξης των πακέτων, η διαδικασία ανάθεσης των
οπτικών διαδροµών (lightpaths), κ.τ.λ.
Σε συνεργασία µε τον Μετ. φοιτητή I. Βαρδάκα.
Επιθυµητές γνώσεις: Fortran ή C/C++, Θεωρία
πιθανοτήτων.

Σε συνεργασία µε τον Μετ. φοιτητή I. Βαρδάκα.
Επιθυµητές γνώσεις: Fortran ή C/C++, Θεωρία
πιθανοτήτων.

B. ∆ΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – ΟΠΤΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ.
(1 εργασία)
1.
Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η
µελέτη των δικτύων πρόσβασης των αµιγώς
οπτικών δικτύων, µε έµφαση στα Παθητικά Οπτικά
∆ίκτυα (Passive Optical Networks-PONs). Τα
PONs αποτελούν την ιδανικότερη λύση για
σύνδεση των χρηστών στο τοπικό κέντρο του
δικτύου, καθώς ελαχιστοποιούν τον αριθµό των
ποµποδεκτών, αλλά και το συνολικό µήκος της
οπτικής ίνας που πρέπει να εγκατασταθεί. Στα
πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας θα
πραγµατοποιηθεί µελέτη της απόδοσης και
προσοµοίωση του Ethernet PON (EPON), για το
οποίο λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη ουρών
αναµονής µε µεταβλητό ρυθµό άφιξης (σύστηµα
MMPP/G/1).

C. Υπολογιστικές Ασκήσεις επί θεµάτων
Τηλεπικοινωνιακής
Κίνησης:
Υπολογιστικές Aσκήσεις.
(1 εργασία)

D. Ποιότητα εξυπηρέτησης των υπηρεσιών
του ∆ιαδικτύου βάσει του πρωτοκόλλου
IEEE 802.16e (WiMAX - Worldwide
Interoperability for Microwave Access)
για ασύρµατα δίκτυα LAN (Broadband
Wireless Technology Access).
(1 εργασία)
Κύριο
χαρακτηριστικό
ενός
σύγχρονου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου είναι η εξασφάλιση
ποιότητας εξυπηρέτησης (Quality of Service, QoS)
στις υπηρεσίες που υποστηρίζει (π.χ. φωνή,
δεδοµένα, video). Στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα που
βασίζονται στο πρωτόκολλο IEEE 802.16e ο τρόπος
εξασφάλισης ποιότητας εξυπηρέτησης είναι υπό
µελέτη.

∆ύο είναι οι βασικές εφαρµογές του WiMAX
σήµερα: α) σταθερές (δηλ. µή κινητές) WiMAX
εφαρµογές, για την επικοινωνία ενός σηµείο µε
πολλά σηµεία (point-to-multipoint), β) κινητές
WiMAX εφαρµογές, που προσφέρουν την υπό
πλήρη κίνηση σύνδεση στα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας µε µεγάλες ταχύτητες (ευρείας ζώνης).
Οι σταθερές επιτρέπουν την ευρείας ζώνης σύνδεση
στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ οικιακών συνδροµητών και
επιχειρήσεων. Τόσο οι σταθερές όσο και οι κινητές
WiMAX εφαρµογές σχεδιάζονται ώστε να επιτύχουν
την πανταχού παρουσία ενός τηλεπικοινωνιακού
δικτύου ευρείας ζώνης µε χαµηλό κόστος.
Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη
και η προσοµοίωση µιας WiMAX ζεύξης –
εφαρµογής, από πλευράς τηλεπικοινωνιακής
κίνησης.

E. NGN (Next Genaration Networks) VoIP
(VOICE OVER IP) over WLAN
(Wireless Local Area Networks).
(1 εργασία)
Λύση µε Πρωτόκολλο SIP.

F. Μελέτη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε
δίκτυα τεχνολογίας UMTS
(1 εργασία)
Στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η
µελέτη µαθηµατικών µοντέλων για την περιγραφή
του τρόπου αποδοχής των κλήσεων σε δίκτυα
τεχνολογίας UMTS. Στα δίκτυα αυτά, µια νέα κλήση
γίνεται δεκτή σε µια κυψέλη (cell) αν διατηρείται
σταθερή η ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of
Service) των κλήσεων που ήδη εξυπηρετούνται στην
κυψέλη αυτή καθώς και των κλήσεων που
εξυπηρετούνται σε γειτονικές κυψέλες.
Τα µαθηµατικά µοντέλα που θα µελετηθούν,
στοχεύουν στον αναδροµικό υπολογισµό της
πιθανότητας
απώλειας
κλήσεως
και
της
εκµετάλλευσης της χωρητικότητας µιας κυψέλης. Η
ακρίβεια των µοντέλων θα πιστοποιηθεί µέσω
προσοµοίωσης.
Συνεργασία µε τον ∆ρ. Ι. Μοσχολιό,
PANAFONE HELLAS (AΘΗΝΑ) και τον Μετ.
φοιτητή Β. Βασιλάκη.
Επιθυµητές
γνώσεις:
Βασικές
γνώσεις
προγραµµατισµού.

G. Μοντελοποίηση της κίνησης
µεταποµπής (handoff) σε δίκτυα
τεχνολογίας UMTS
(1 εργασία )

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των
ασύρµατων δικτύων είναι η κινητικότητα (mobility)
των χρηστών. Στα κυψελωτά συστήµατα κινητής
τηλεφωνίας όταν ο χρήστης µετακινείται σε µια
διαφορετική κυψέλη, η κλήση παραδίδεται στη νέα
κυψέλη, και πρέπει να της ανατεθεί ένα καινούριο
κανάλι. Τέτοιου είδους κλήσεις ονοµάζονται
«handoff calls». Εποµένως, οι στρατηγικές ανάθεσης
καναλιών πρέπει να διαχειρίζονται δύο ειδών
κλήσεις: νέες κλήσεις και κλήσεις µεταποµπής.
Αν δεν βρεθεί διαθέσιµο κανάλι, τότε λέµε πώς
µια νέα κλήση µπολοκάρεται (blocked), ενώ στην
περίπτωση µιας κλήσης µεταποµπής λέµε πώς
διακόπτεται (dropped). Γενικά είναι λιγότερο
επιθυµητό να διακοπεί µια κλήση που βρίσκεται σε
εξέλιξη, από το να µπλοκαριστεί µια νέα κλήση.
Στη διπλωµατική εργασία αυτή θα γίνει µελέτη
διαφόρων στρατηγικών ανάθεσης καναλιών που
λαµβάνουν υπ’ όψιν και τις κλήσεις µεταποµπής,
δίνοντας τους προτεραιότητα σε σχέση µε τις νέες
κλήσεις. Ο στόχος, λοιπόν, είναι η επινόηση
µαθηµατικού µοντέλου που να περιγράφει ένα
δίκτυο τεχνολογίας UMTS, διαχωρίζοντας τις
κλήσεις µεταποµπής από τις νέες κλήσεις και θα
επιτρέπει
τον
αποδοτικό
υπολογισµό
της
πιθανότητας διακοπής κλήσεων (Call Dropping
Probability).
Συνεργασία µε τον Μετ. φοιτητή Β. Βασιλάκη.
Επιθυµητές
γνώσεις:
Βασικές
γνώσεις
προγραµµατισµού.

H. Προσοµοίωση και µελέτη δικτύων
τεχνολογίας UMTS µε τον προσοµοιωτή
δικτύων OPNET
(1 εργασία )
Το OPNET (OPtimized Network Engineering
Tool) είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο προσοµοίωσης
τηλεπικοινωνιακών δικτύων που παρέχει στους
χρήστες ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον καθορισµού,
ανάπτυξης, σχεδίασης και ανάλυσης της απόδοσης
των δικτύων.
O στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι
η προσοµοίωση και η µελέτη της απόδοσης ενός
δικτύου τεχνολογίας UMTS µε το εργαλείο OPNET.
Σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή Β.
Βασιλάκη.

I. Μοντελοποίηση ελαστικής κίνησης σε
δίκτυα τεχνολογίας HSUPA
(1 εργασία )
Το επόµενο βήµα στην εξέλιξη των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς είναι η τεχνολογία
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) που έχει
σχεδιαστεί για µια πιο αποδοτική µεταφορά

δεδοµένων χρησιµοποιώντας την ήδη υπάρχουσα
υποδοµή των δικτύων τεχνολογίας UMTS. Η νέα
αυτή
τεχνολογία
υπόσχεται
υψηλότερη
διεκπεραιωτική ικανότητα (throughput), µειωµένη
καθυστέρηση µετάδοσης πακέτων και πιο αποδοτική
χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου.
∆ιακρίνουµε
δύο
βασικές
κατηγορίες
εφαρµογών: α) εφαρµογές µε σταθερή απαίτηση
εύρους ζώνης (π.χ. µετάδοση βίντεο ή ήχου σε
πραγµατικό χρόνο) και β) εφαρµογές που έχουν τη
δυνατότητα να µεταβάλλουν το απαιτούµενο εύρος
ζώνης ανάλογα µε τη συµφόρηση στο δίκτυο (π.χ.
µεταφορά αρχείων). Οι εφαρµογές της 2ης
κατηγορίας προσφέρουν στο δίκτυο τη λεγόµενη
ελαστική κίνηση (elastic traffic). Η παρουσία της
ελαστικής
κίνησης
αποτελεί
ένα
βασικό
χαρακτηριστικό των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών
δικτύων, όπως είναι τα δίκτυα τεχνολογίας UMTS,
HSUPA κλπ.
Ο στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι
η µοντελοποίηση της ελαστικής κίνησης σε δίκτυα
τεχνολογίας HSUPA και ο αποδοτικός υπολογισµός
της πιθανότητας απώλειας κλήσεων. Η ακρίβεια των
αναλυτικών αποτελεσµάτων θα πιστοποιηθεί µέσω
προσοµοίωσης.
Συνεργασία µε τον Μετ. φοιτητή Β. Βασιλάκη.
Βασικές
γνώσεις
Επιθυµητές
γνώσεις:
προγραµµατισµού.

J. Μελέτη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που
εξυπηρετούν ελαστική και
προσαρµοστική κίνηση
(1 εργασία)
Στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι ο
υπολογισµός της πιθανότητας απώλειας κλήσεως
(Call Blocking Probability), που αποτελεί βασικό
δείκτη της ποιότητας εξυπηρέτησης (Quality of
Service) στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σε
σύστηµα απωλειών στο οποίο συνυπάρχουν
ελαστικές (elastic) και προσαρµοστικές (adaptive)
κλήσεις. Ο υπολογισµός αυτός θα βασίζεται σε
αναδροµικές εξισώσεις η ακρίβεια των οποίων θα
πιστοποιείται µέσω προσοµοίωσης.
Ως ελαστική κλήση, ορίζουµε την κλήση της
οποίας το εύρος ζώνης µεταβάλλεται κατά την
διάρκεια παραµονής της στο σύστηµα ενώ ο χρόνος
εξυπηρέτησής της είναι τέτοιος ώστε να διατηρείται
σταθερό το γινόµενο εύρους ζώνης επί τον χρόνο
εξυπηρέτησης. Παράδειγµα τέτοιου είδους κίνησης
είναι η µεταφορά αρχείων στο ∆ιαδίκτυο.
Ως προσαρµοστική κλήση, ορίζουµε την κλήση
της οποίας το εύρος ζώνης µεταβάλλεται κατά την
διάρκεια παραµονής της στο σύστηµα ενώ ο χρόνος
εξυπηρέτησής της παραµένει σταθερός. Παράδειγµα
τέτοιου είδους κίνησης είναι η µετάδοση video.

Απαραίτητες γνώσεις: Fortran ή C/C++, Θεωρία
πιθανοτήτων.
Γλώσσα προσοµοίωσης
Επιθυµητή γνώση:
SIMSCRIPT II.5.

K. Ανάλυση Μέση Τιµής σε Συστήµατα
Αναµονής
(1 εργασία)
Εκτός από τα µεµονωµένα συστήµατα αναµονής
υπάρχουν δίκτυα αναµονής τα οποία διακρίνονται σε
ανοικτά και κλειστά.
Από τα δίκτυα αυτά θα
µελετήσουµε εκείνα των οποίων η «λύση» είναι της
µορφής γινοµένου.
Επίσης θα µελετήσουµε
ορισµένα µοντέλα δικτύων αναµονής όπως
κεντρικού εξυπηρετητή συστήµατος χρονοµερισµού,
τα οποία τα συναντούµε κατά κόρον σε
υπολογιστικά συστήµατα. Υπάρχουν τεχνικές µε τις
οποίες θα µπορέσει κανείς να επιλύσει µοντέλα
δικτύων αναµονής αποτελούµενα από κέντρα
εξυπηρέτησης σταθερής χωρητικότητας, καθώς και
από τα λεγόµενα κέντρα καθυστέρησης.
Ειδικότερα, υπάρχει µια πολύ δηµοφιλής τεχνική
ανάλυσης, για τον προσδιορισµό της µέσης
απόδοσης ενός συστήµατος, η οποία καλείται
ανάλυση µέσης τιµής (MVA). Η τεχνική αυτή
εφαρµόζεται σε κλειστά δίκτυα αναµονής.
Ευκολώτερη είναι η εφαρµογή της MVA, στην
ανάλυση ανοικτών δικτύων αναµονής, η οποία
γίνεται βάσει των λειτουργικών νόµων και µας
βοηθεί και στην κατανόηση της ανάλυσης κλειστών
δικτύων αναµονής. Εκτός από την ακριβή MVA,
υπάρχει και µια προσεγγιστική MVA, του
Schweitzer. Επίσης, υπάρχει ένας αλγόριθµος για
την εύρεση ορίων εντός των οποίων κείνται οι τιµές
της MVA.
Στα πλαίσια µιας διπλωµατικής εργασίας θα γίνει
εφαρµογή της MVA για την αξιολόγηση ενός
διακοπτικού συστήµατος Clos ή στον σχεδιασµό
WEB SERVICES (Internet). Σε συνεργασία µε τον
συνεργάτη του Εργαστηρίου ∆ρ. Ι. Μοσχολιό.

L. Μελέτη πρωτοκόλλων µε το Wireshark.
(1 εργασία)

Για περισσότερες πληροφορίες επί των
ανωτέρω θεµάτων, να απευθυνθείτε στον κ.
Μ. Λογοθέτη (κατά προτίµηση, την
Παρασκευή) ή στους Μ.Φ. Β. Βασιλάκη, I.
Βαρδάκα και Γ. Φάκο.
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