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Προτεινόμενες Διπλωματικές Εργασίες ακαδ. Έτους 2018-2019 

 

Multimodal activity recognition from RGBD and 3D human motion capture 

data using deep neural networks 

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Αθ. Βουλόδημος, avoulod@uniwa.gr 

Περίληψη:  

Activity detection and recognition is important in several applications including smart homes, assistive 

living, video surveillance, quality monitoring. The goal of this thesis is to explore the applicability of an 

RGBD motion capture sensor (Microsoft Kinect), as an input source for activity recognition. A deep 

learning based framework will be developed to handle the multimodal RGBD and skeleton information 

derived from the Kinect sensor, in such a way as to exploit the redundancies residing within the 

different modalities of the data. Different machine learning approaches will be explored, focusing on 

deep neural network architectures, such as Convolutional Neural Networks and variations thereof, 

Capsule Neural Networks, Long Short-Term Memory networks, etc. In this context, different sets of 

features will be exploited based on human pose and motion, as well as based on image and point-

cloud information. The developed framework will be validated in publicly available datasets (e.g. the 

Cornell Activity Datasets CAD-60 or CAD-120).  

Πλήθος φοιτητών: 1 άτομο 

Επιθυμητές γνώσεις: Προγραμματισμός σε Python ή MATLAB, βασικές γνώσεις μηχανικής μάθησης. 

Βιβλιογραφία: 

[1] Hema S Koppula, Rudhir Gupta, Ashutosh Saxena, Learning Human Activities and Object 

Affordances from RGB-D Videos, International Journal of Robotics Research (IJRR), Jan 2013. 

[2] S. Gaglio, G. Lo Re, M. Morana, Human Activity Recognition Process Using 3-D Posture Data, IEEE 

Transactions on Human-Machine Systems, 2014. 

[3] T. S. Kim and A. Reiter, Interpretable 3D Human Action Analysis with Temporal Convolutional 

Networks, 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 

Honolulu, HI, 2017, pp. 1623-1631. 

 

Text recognition in raster maps. 

Supervisor : Anastasios Kesidis, akesidis@uniwa.gr 

Description: Text labels in maps provide valuable geographic information by associating place 
names with locations. This information from historical maps is especially important since 
historical maps are very often the only source of past information about the earth. 
Recognizing the text labels is challenging because heterogeneous raster maps have varying 
image quality and complex map contents. 
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The aim of this thesis is to study the related literature and utilize a state of the art method for 
semi-automatically recognition of text labels in heterogeneous raster maps. 

Keywords : OCR, Raster maps, Text recognition, Map processing 

Bibliography : Chiang, Y. Y., & Knoblock, C. A. (2015). Recognizing text in raster maps. 
Geoinformatica, vol 19(1), pp 1-27. 

Pouderoux J, Gonzato JC, Pereira A, Guitton P (2007) Toponym recognition in scanned color 
topographic maps. In: Proceedings of the 9th international conference on document analysis 
and recognition, vol 1, pp 531–535 . 

Mao S, Rosenfeld A, Kanungo T (2003) Document structure analysis algorithms: a literature 
survey. In: Proceedings of the SPIE conference on document recognition and retrieval X, vol 
5010, pp 197–207. 

 

Μελέτη των διαστημότιμων ασαφών συνόλων τύπου–2 και της 
εργαλειοθήκης ανοικτού κώδικα IT2FS v1.1: Εφαρμογή του ασαφούς 
συστήματος τύπου–2 στο πρόβλημα της πρόβλεψης τηλεπικοινωνιακού 
φόρτου. 

Υπεύθυνος καθηγητής : Πάρις Μαστοροκώστας, mast@uniwa.gr 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών: 1 

Στόχοι: 

1) Μελέτη των διαστημότιμων ασαφών συνόλων τύπου–2 και των παραγόμενων 
ασαφών συναφών συστημάτων. 
2) Μελέτη της εργαλειοθήκης ανοικτού κώδικα IT2FS v1.1. 
3) Υλοποίηση ασαφών συστημάτων τύπου–2 σε MATLAB. 
4) Aνάπτυξη πλατφόρμας δοκιμών. 
5) Εφαρμογή των ασαφών συστημάτων τύπου–2 στο πρόβλημα της πρόβλεψης 
τηλεπικοινωνιακού φορτίου ενός μεγάλου οργανισμού. 
6) Συγκριτική ανάλυση με ασαφή συστήματα τύπου–1 και νευρωνικά δίκτυα. 
 

Απαραίτητος εξοπλισμός: Tο λογισμικό MATLAB, η εργαλειοθήκη Fuzzy Logic Toolbox και η 
εργαλειοθήκη ανοικτού κώδικα IT2FS v1.1. 

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια είναι επιθυμητό να 
έχει υψηλή επίδοση στο αντικείμενο της Υπολογιστικής Ευφυΐας και ικανοποιητικές γνώσεις 
προγραμματισμού. Παράλληλα θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Παραδοτέα: Τα παραδοτέα θα είναι η παραχθείσα τεκμηρίωση (βιβλίο της πτυχιακής 
εργασίας, ηλεκτρονική παρουσίαση), καθώς και το λογισμικό τoυ ασαφούς συστήματος και 
της πλατφόρμας δοκιμών. Το όφελος της εργασίας προέρχεται τόσο από την εμβάθυνση στο 
θεωρητικό μέρος όσο και από την υλοποίηση. 

Βιβλιογραφία: 

mailto:mast@uniwa.gr
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[1] J. Mendel, Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems, Prentice Hall, 2001. 

[2] A. Taskin, T. Kumbasar, “An Open Source MATLAB/Simulink Toolbox for Interval Type 
– 2 Fuzzy Logic Systems,” Proceedings of IEEE Symposium Series on Computational 
Intelligence, 2015. 

[3] P. Mastorocostas, C. Hilas, “Α Computational Intelligence–based Forecasting System 
for Telecommunications Time Series,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 
25, no 1, pp. 200-206, 2012. 

 

DataMiner: Εργαλείο εξόρυξης γνώσης στην πλατφόρμα Matlab. 

Υπεύθυνος καθηγητής : Πάρις Μαστοροκώστας 

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών: 1 

Στόχοι: 

1) Μελέτη αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης. 
2) Μελέτη και ανάπτυξη προγραμματιστικού εργαλείου με γραφικό περιβάλλον, στην 
πλατφόρμα Matlab, στο οποίο υλοποιούνται οι ανωτέρω αλγόριθμοι. 
Απαραίτητος εξοπλισμός: Tο λογισμικό Matlab. 

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια είναι επιθυμητό να 
έχει καλές γνώσεις στο αντικείμενο του επιστημονικού προγραμματισμού και ιδιαίτερα στο 
Matlab. Παράλληλα θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Παραδοτέα: Τα παραδοτέα θα είναι η παραχθείσα τεκμηρίωση (βιβλίο της διπλωματικής 
εργασίας, ηλεκτρονική παρουσίαση), καθώς και η υλοποιηθείσα εφαρμογή. Το όφελος της 
εργασίας προέρχεται τόσο από την εμβάθυνση στο θεωρητικό μέρος όσο και από την 
υλοποίηση. 

Βιβλιογραφία: 

[1] P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 
2010. 

[2] I. Witten, E. Frank, Μ. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 
Techniques, 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2011. 

[3] J. Han, M. Kamber, J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd ed., Morgan 
Kaufmann, 2011.  

 

Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου για την εύκολη δημιουργία φορμών και 
πινάκων σε βάση δεδομένων 

Υπεύθυνος καθηγητής : Ζάχαρης Νικόλαος 

Περιγραφή :Η εργασία θα έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός φιλικού διαδικτυακού 
εργαλείου, το οποίο θα δημιουργεί φόρμες διαχείρισης δεδομένων καθώς και των 



 ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» 

 

Σελίδα 4 από 21 
 

αντίστοιχων πινάκων  για την αποθήκευση τους, σε βάση δεδομένων. Το εργαλείο θα 
απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις στην πληροφορική και 
στο διαδικτυακό προγραμματισμό.  Ο χρήστης θα παρέχει ελάχιστες πληροφορίες, οι οποίες 
θα είναι απαραίτητες  για τη περιγραφή της πληροφορίας που θέλει να αποθηκεύσει και  εν 
συνεχεία, το εργαλείο  θα ετοιμάζει αυτόματα τις αντίστοιχες φόρμες για την εισαγωγή, 
επεξεργασία (διαγραφή και τροποποίηση) και αναζήτηση των δεδομένων καθώς και τους 
αντίστοιχους πίνακες που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.  

Στα πλαίσια της εργασίας θα γίνει και ανασκόπηση του χώρου, δηλαδή τις δυνατότητες που 
υπάρχουν σήμερα για  το σκοπό αυτό είτε σε μεμονωμένα προγράμματα είτε σε δικτυακούς 
τόπους καθώς και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, τόσο σε επίπεδο εμφάνισης του 
περιεχομένου όσο και σε φιλοξενία των σελίδων. 

Τεχνολογίες : HTML, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, CSS 

 

Διαδικτυακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη συμβατών εφαρμογών σε 
διαφορετικές υπολογιστικές πλατφόρμες 

Υπεύθυνος καθηγητής : Ζάχαρης Νικόλαος 

Περιγραφή : Για την δημιουργία  των εφαρμογών στο διαδίκτυο χρησιμοποιούνται οι 
γλώσσες  Html, javaScript, CSS μέσω των οποίων δημιουργούνται οι κατάλληλες διεπαφές 
για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τις υπηρεσίες ενός εξυπηρετητή.  Τα τελευταία 
χρόνια αυξάνονται συνεχώς τα προγραμματιστικά πακέτα (frameworks) τα οποία 
βασίζονται σε αυτές στις ανωτέρω γλώσσες  και προσφέρουν τη δυνατότητα της ανάπτυξης 
συμβατών εφαρμογών σε πολλά λειτουργικά συστήματα και κινητές συσκευές. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε  τα Cordova Phonegap, Ionic, Framework 7 κ.λπ.  

Ο σκοπός της εργασίας θα είναι η παρουσίαση αυτών των πακέτων, το είδος της διάθεσης 
τους και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ενδεικτικά παραδείγματα για την ανάπτυξη 
εφαρμογών σε διαφορετικές πλατφόρμες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση 
τους. 

Τεχνολογίες : HTML, JavaScript, CSS 

 

Μοντελοποίηση Επιθέσεων με Σήματα για Ανίχνευση (Modelling Attacks 
with Signals for Detection) 
 
Υπεύθυνος καθηγητής : Ιωάννα Καντζάβελου 

Περιγραφή : Τα Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (IDS) που χρησιμοποιούν την τεχνική 
κακής χρήσης (misuse detection technique) διατηρούν σε μία Βάση Δεδομένων τις 
“υπογραφές” γνωστών επιθέσεων (attack signatures), έτσι ώστε, κατά τη διαδικασία της 
ανίχνευσης να ταιριάξουν (αντιστοιχίσουν) τυχόν καταγεγραμμένα γεγονότα του 
συστήματος με το μοτίβο μιας επίθεσης (attack pattern) και τότε να σημάνουν ένα 
συναγερμό ανίχνευσης επίθεσης. Η υπογραφή μιας επίθεσης αποτελείται από μια σειρά 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της επίθεσης. 
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Το θέμα της εργασίας αυτής στοχεύει στη δημιουργία νέων μοντέλων επιθέσεων με σήματα 
που θα μπορούν να αναγνωριστούν από ένα IDS το οποίο διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης με 
signaling games. 
Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία: 
* Προγραμματισμός (π.χ. C/C++), 
* Λειτουργικά Συστήματα (Linux), 
* Δίκτυα, 
* Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. 
Πλήθος φοιτητών: 1 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
[1] Kantzavelou I., Katsikas S. 2014. Uncertainty in Intrusion Detection Signaling Games. In: 
Katsikas S., Agudo I. (eds) Public Key Infrastructures, Services and Applications. EuroPKI 
2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8341, pp. 184-203. Springer, Berlin, 
Heidelberg. (pdf). 
[2] Goyal P., Hossain KSM T., Deb A., Tavabi N., Bartley N., Abeliuk A., Ferrara E. and Lerman 
K. 2018. Discovering Signals from Web Sources to Predict Cyber Attacks. CoRR, 
abs/1806.03342. (pdf) 

 

Μηχανισμοί Ανίχνευσης Υποκλοπής και Διαρροής Πληροφοριών από 
Εσωτερικά Επιτιθέμενους (Detection Mechanisms for Interception and Data 
Leakage by Insiders) 

 
Υπεύθυνος καθηγητής : Ιωάννα Καντζάβελου 

 
Περιγραφή: Οι εσωτερικά επιτιθέμενοι είναι πολύ σημαντική απειλή γιατί δύναται να μην 
εντοπιστούν οι παραβιάσεις τους ποτέ. Περιπτώσεις όπως υποκλοπή δεδομένων και 
διαρροή δεδομένων σε τρίτους συχνά αποτελούν ανεξιχνίαστα περιστατικά ή δεν 
διαπιστώνεται ότι συνέβησαν. Κλασικοί μηχανισμοί προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκείς 
με ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα όταν τα δεδομένα είναι ευαίσθητα. 
Το θέμα της εργασίας αυτής απαιτεί τη μελέτη των μηχανισμών που υπάρχουν για την 
ανίχνευση α) υποκλοπών και β) διαρροής δεδομένων προς τρίτους, την αναγνώριση των 
αδυναμιών τους και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ανίχνευσης των παραπάνω 
περιστατικών που θα ξεπερνά τις υπάρχουσες αδυναμίες και θα είναι αποτελεσματικός στην 
ανίχνευση εσωτερικά επιτιθέμενων. 
 
Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία: 
* Προγραμματισμός (π.χ. C/C++), 
* Λειτουργικά Συστήματα (Linux, Android), 
* Δίκτυα, 
* Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. 
 
Πλήθος φοιτητών: 1 
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-53997-8_12
https://arxiv.org/pdf/1806.03342.pdf
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Προτεινόμενη βιβλιογραφία: [1] Kantzavelou I., Tzikopoulos P., and Katsikas S. 2013. 
Detecting Intrusive Activities from Insiders in a Wireless Sensor Network using Game 
Theory. In Proceedings of the 6th International Conference on PErvasive Technologies 
Related to Assistive Environments. PETRA’13. ACM, New York, NY, USA, , Article 15 , 8 
pages. DOI=http://dx.doi.org/10.1145/2504335.2504350. (pdf) 
 

Πλατφόρμα FPGA – Arduino υψηλής απόδοσης για ασφάλεια μετάδοσης 
δεδομένων 

Υπεύθυνος καθηγητής : Αθανάσιος Μηλιδώνης 

Περιγραφή : Η πλατφόρμες Arduino  έχουν μεγάλη επίδραση στις σύγχρονες υλοποιήσεις. 
Χαρακτηρίζονται από απλότητα στη χρήση, χαμηλό κόστος  και υποστήριξη από μεγάλη 
επιστημονική κοινότητα. Για τα δεδομένα που  συλλέγονται από περιφερειακούς 
αισθητήρες στις σύγχρονες εφαρμογές απαιτείται ασφαλής μετάδοση. Οι αλγόριθμοι 
κρυπτογραφίας  παρέχουν ασφάλεια και αξιοπιστία δεδομένων σε τηλεπικοινωνιακές 
εφαρμογές. Οι υλοποιήσεις σε λογισμικό των αλγορίθμων κρυπτογραφίας υστερούν σε 
ταχύτητα εκτέλεσης συγκρινόμενες με περιβάλλοντα FPGA. Στην εργασία αυτή θα 
υλοποιηθεί σύστημα Arduino το οποίο θα συλλέγει δεδομένα από περιφερειακούς 
αισθητήρες. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά θα κρυπτογραφούνται με τη βοήθεια 
κυκλώματος υλοποιημένο σε FPGA. Η έξοδος του κυκλώματος κρυπτογράφησης θα 
αποστέλλεται πίσω στο Arduino το οποίο θα τα μεταδίδει ασύρματα σε άλλο σύστημα 
Aduino-FPGA  το οποίο θα τα αποκρυπτογραφεί και θα εκτελεί κατάλληλες ενέργειες. 

Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία: Σχεδίαση σε πλατφόρμες Arduino, Ψηφιακή σχεδίαση, 
VHDL 
 
Πλήθος φοιτητών: 1 

 

  

https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2504335.2504350
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Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας σε πλατφόρμα 
FPGA 

Υπεύθυνος καθηγητής : Αθανάσιος Μηλιδώνης 

Περιγραφή : Η επεξεργασία εικόνας στην ιατρική χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 
περιοχών που ενδέχεται να περιέχουν κακοήθεις όγκους. Η εκτέλεση εφαρμογών 
επεξεργασίας εικόνας απαιτεί μεγάλο εύρος αριθμητικών πράξεων και προσπελάσεων 
μνήμης. Για το λόγο αυτό οι σύγχρονες πλατφόρμες λογισμικού υστερούν σημαντικά σε 
χρόνο εκτέλεσης σε σύγκριση με πλατφόρμες FPGA. Στην εργασία αυτή θα υλοποιηθεί 
κύκλωμα σε FPGA πλατφόρμα για την εκτέλεση εφαρμογής ανίχνευσης κοιλοτήτων που 
παραπέμπουν σε κακοήθεις όγκους. Η ταχύτητα εκτέλεσης θα συγκριθεί με αντίστοιχες 
εκτελέσεις σε πλατφόρμες λογισμικού. 

Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία: Ψηφιακή σχεδίαση, VHDL 
 
Πλήθος φοιτητών: 1 

 

Μελέτη αλγορίθμων για την διαχείριση εικονικών δικτύων. 

Υπεύθυνος καθηγητής : Καρκαζής Παναγιώτης 
 
Περιγραφή : Η δικτυακή εικονικοποίηση (network virtualization) αποτελεί μια από τις 
βασικές τεχνολογίες που θα υλοποιούνται στο διαδίκτυο νέας γενιάς (Next Generation 
Internet-NGI) σε συνδυασμό με την παροχή υποδομής ως υπηρεσία (Infrastructure as a 
Service-IaaS). Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης απαιτείται η καταγραφή των εικονικών 
πόρων της υποδομής και η βέλτιστη διαχείρισή τους με στόχο τη δημιουργία πολλαπλών 
εικονικών δικτύων με διαφορετικά χαρακτηριστικά πάνω από την ίδια υποδομή.  
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί το πρόβλημα της βέλτιστης 
διαχείρισης των εικονικών δικτύων, θα καταγραφούν οι αλγόριθμοι που εφαρμόζονται για 
την επίλυση του προβλήματος και θα εκτελεστούν προσομοιώσεις στο περιβάλλον 
προσομοίωσης Alevin. 
 
“ALEVIN – ALgorithms for Embedding VIrtual Networks,” May 2011. [Online]. Available: 
http://alevin.sf.netμ 
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IoT – Industry 4.0 
 
Υπεύθυνος καθηγητής : Καρκαζής Παναγιώτης 
Περιγραφή : To Industry 4.0 (I4.0) αποτελεί την εξέλιξη των έξυπνων εργοστασίων (Smart 
Factories) στο πλαίσιο εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).  Το μοντέλο του 
Ι4.0 προβλέπει την διασύνδεση των δομικών στοιχείων της παραγωγικής αλυσίδας (μηχανές, 
αισθητήρες, άνθρωποι κ.α.) για την συλλογή και επεξεργασία  χρήσιμων πληροφοριών με 
στόχο την λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων σε 
πραγματικό χρόνο και την ευέλικτη προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας.  
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα μελετηθούν οι μεθοδολογίες τα μοντέλα που 
υλοποιούνται από τις τρέχουσες εφαρμογές του Ι4.0 επιπλέον θα σχεδιαστεί και θα 
υλοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή για την διαχείριση της παράγωγης σε εργοστάσιο. 
 
Shrouf, F., Ordieres, J., & Miragliotta, G. (2014, December). Smart factories in Industry 4.0: A 
review of the concept and of energy management approached in production based on the 
Internet of Things paradigm. In 2014 IEEE international conference on industrial engineering 
and engineering management (pp. 697-701). IEEE. 
 

Εφαρμογή των αρχών της Αντίστροφης Μηχανικής στον ανασχεδιασμό 
διαδικασιών 
 
Υπεύθυνος καθηγητής : Γεώργιος Μιαούλης  
 
Περιγραφή : Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την επέκτασης των δυνατοτήτων δηλωτικής 
μοντελοποίησης διαδικασιών με χρήση Business Process Modeling Notation. Αξιοποίηση 
και επέκταση του μεταμοντέλου της BPMN. Εφαρμογή των αρχών του Reverse Enginearing 
(Αντίστροφης Μηχανικής) στον ανασχεδιασμό διαδικασιών για τη βελτίωση μοντέλων 
επιχειρησιακών διαδικασιών με την ενσωμάτωση των ανωτέρω επεκτάσεων. Διερεύνηση 
των επιπτώσεων στις μεταγλωττισμένες μορφές BPEL ή XML της BPMN. 
 
Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία : Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
 
Πλήθος φοιτητών : 1 άτομα 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία : C. Arevalo, M.J. Escalona, I. Ramos , M. Domínguez-Muñoz 
«A metamodel to integrate business processes time perspective in BPMN 2. 0» Information 
and Software Technology 77 (2016) 17–33 
 
 

Αξιοποίηση του Enterprise Modelling στην μοντελοποίηση και διαχείριση 
επιχειρησιακών διεργασιών και στη διαλειτουργικότητα 
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Υπεύθυνος καθηγητής : Γεώργιος Μιαούλης 
 
Περιγραφή : Ανάλυση και μοντελοποίηση πλαισίων επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής 
(enterprise architecture framework - EA framework). Ανάλυση των δυνατοτήτων της Unified 
Enterprise Modelling Langauge (UEML) και των επεκτάσεων της σε συνδυασμό με την 
BPMN. Συνδυασμός μεταμοντέλων επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής και αντίστοιχων 
μεταμοντέλων επιχειρησιακών διεργασιών. Εφαρμογή στην επέκταση των δυνατοτήτων 
διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και στη διαλειτουργικότητα με συγκεκριμένα 
παραδείγματα (case study) 
 
Προαπαιτούμενα Γνωστικά Πεδία : Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών 
 Συστημάτων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
 
Πλήθος φοιτητών : 1 άτομα 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία : M.A. Barcelonaa, L. García-Borgoñón, M.J. Escalona, I. Ramos 
«CBG-Framework: A bottom-up model-based approach for Collaborative Business Process 
Management» Computers in Industry 102 (2018) 1–13 
 

Προσομοίωση Μέσω Η/Υ Πρωτοκόλλων Ενεργειακά Αποδοτικής 
Δρομολόγησης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 
 
Υπεύθυνος καθηγητής : Διονύσης Κανδρής 
 
Περιγραφή :   Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor Networks - WSN) 
συγκαταλέγονται στα σύγχρονα πεδία αιχμής της επιστήμης. 

 Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων είναι η 
επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, εξαιτίας των εξαιρετικά περιορισμένων ενεργειακών 
αποθεμάτων των ασύρματων κόμβων.  η εξοικονόμηση της ενέργειας στα ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, και μέσω της ανάπτυξης πρωτοκόλλων 
ενεργειακά αποδοτικής δρομολόγησης δεδομένων.  για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί 
πολλά εξειδικευμένα λογισμικά που επιτρέπουν την ανάλυση της απόδοσης τέτοιων 
πρωτοκόλλων (π.χ. ns3, tossim, omnet+, netsim, qualnet, avrora).  

Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή ενός 
λογισμικού αυτού του τύπου και η ανάλυση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
μοντελοποίηση και προσομοίωση μέσω αυτού πρωτοκόλλων ενεργειακά αποδοτικής 
δρομολόγησης δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 
 
Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται: α) καλή 
γνώση των βασικών αρχών των πρωτοκόλλων δρομολόγησης σε ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων, β) καλή γνώση προγραμματισμού 
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Προσομοίωση Μέσω Η/Υ της Δυναμικής Συμπεριφοράς Ρομποτικών 
Συστημάτων 

Υπεύθυνος καθηγητής : Διονύσης Κανδρής 

Περιγραφή:Η ρομποτική τεχνολογία παρουσιάζει μια συνεχή εξελικτική πορεία με ένα 
διαρκώς διευρυνόμενο πλήθος εφαρμογών.. Η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των 
ρομποτικών συστημάτων είναι από τη φύση της μια πολύπλοκη διαδικασία που είναι όμως 
απαραίτητη για την επιτυχή τους χρησιμοποίηση. 

   Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας έχουν αναπτυχθεί πολλά εξειδικευμένα 
λογισμικά που επιτρέπουν τη μοντελοποίηση υφιστάμενων ή / και υπό σχεδίαση 
ρομποτικών συστημάτων και τη δυναμική προσομοίωση της λειτουργίας τους (π.χ. Gazebo, 
Microsoft Robotics Developer Studio, Morse, Robologix, Robotstudio, Robot Virtual Worlds, 
Simrobot, V-REP).   

   Αντικείμενο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή ενός 
λογισμικού αυτού του τύπου και η ανάλυση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη, μέσω 
αυτού, μοντελοποίηση ρομποτικών συστημάτων και προσομοίωση της δυναμικής τους 
συμπεριφοράς. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής απαιτούνται:  

α) καλή γνώση των βασικών αρχών που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία των ρομποτικών 
συστημάτων β) καλή γνώση προγραμματισμού 

 

Συστήματα βασισμένα στη Γνώση και η συμμετοχή τους σε υβριδικά 
συστήματα υπολογιστικής νοημοσύνης. 

Υπεύθυνος καθηγητής: Κατερίνα Γεωργούλη  

Περιγραφή:  Η εργασία θα επιχειρήσει αναζήτηση στην πρόσφατη έρευνα σχετικά με την 
υβριδίωση των ευφυών μεθόδων, η οποία αναφέρεται στον συνδυασμό μεθόδων για την 
επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό  θα γίνει κριτική παρουσίαση των 
υβριδικών προσεγγίσεων που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς ευφυών μεθόδων και 
τεχνολογιών, όπως νευρωνικά δίκτυα, νοημοσύνη σμήνους, μηχανική μάθηση, ενισχυτική 
μάθηση, βαθιά μάθηση, προσεγγίσεις που βασίζονται σε νοήμονες πράκτορες και 
επεξεργασία εικόνων με ιδιαίτερη εστίαση στη συμμετοχή συστημάτων βασισμένων στη 
γνώση στις προσεγγίσεις που θα παρουσιαστούν. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία : Foteini Grivokostopoulou, Isidoros Perikos, Ioannis 
Hatzilygeroudis, “Difficulty Estimation of Exercises on Tree-Based Search Algorithms Using 
Neuro-fuzzy and Neuro-symbolic Approaches” in Ioannis Hatzilygeroudis, Vasile Palade and 
Jim Prentzas (Editors). Advances in Combining Intelligent Methods, Postproceedings of the 
5th International Workshop, CIMA 2015, Vietri sul Mare, Italy, November 2015. Intelligent 
Systems Reference Library, Springer, 2016, 75-92. 
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R. P. Prado, S. Garcia-Galan, J. E. M. Exposito and A. J. Yuste, "Knowledge Acquisition in Fuzzy-
Rule-Based Systems With Particle-Swarm Optimization," in IEEE Transactions on Fuzzy 
Systems, vol. 18, no. 6, pp. 1083-1097, Dec. 2010. 
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5535078&isnumber=5646
375 
 
 
 

Η Συμμετοχή Εμπείρων συστημάτων σε συνδυασμούς ευφυών μεθόδων στο 
χώρο της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Υπεύθυνος καθηγητής : Κατερίνα Γεωργούλη  

Περιγραφή: Σύνθετα προβλήματα συνήθως δεν μπορούν να λυθούν με μεμονωμένες 
μεθόδους ή τεχνικές και απαιτούν την επίλυση μέσω συνεργειών πολλών από αυτές. Η 
εργασία αυτή απαιτεί την έρευνα και αποτύπωση μιας σειράς από τρέχουσες προσπάθειες 
που χρησιμοποιούν συνδυασμούς μεθόδων ή τεχνικών με τη συμμετοχή εμπείρων 
συστημάτων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων στους τομείς κυρίως των ευφυών 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία : Christos Troussas ∗, Konstantina Chrysafiadi, Maria Virvou , 
“An intelligent adaptive fuzzy-based inference system for computer-assisted language 
learning”, Expert Systems With Applications 127 (2019) 85–96. 

Maria Viorela Muntean, “Intelligent agent based expert system for blended learning 
evaluation”, the 16th RoEduNet Conference: Networking in Education and Research 
(RoEduNet), 2017.  

Neha Gulati, “Framework for cognitive agent based expert system for metacognitive and 
collaborative E-Learning”, IEEE International Conference in MOOC, Innovation and 
Technology in Education (MITE) , 2013. 

Ioannis Hatzilygeroudis and Jim Prentzas, Knowledge Representation Intelligent Educational 
Systems, in Z. Ma (Ed.), “Web-Based Intelligent e-Learning Systems: Technologies and 
Applications”, Idea Group Inc., 2005. 

 

Ανάπτυξη προσομοιωτή MIPS – Έκδοση για PC 

Υπεύθυνος καθηγητής : Δημήτρης  Κεχαγιάς 

Περιγραφή : Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 
προσομοιωτή του επεξεργαστή MIPS, ο οποίος θα τρέχει σε PC και κάτω από διάφορα 
λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac OS).  
Ο χρήστης θα μπορεί να φορτώσει ή να γράψει ένα πρόγραμμα assembly χρησιμοποιώντας 
τον ενσωματωμένο editor και στη συνέχεια να δει και κατανοήσει, βήμα-βήμα, πώς 
εκτελείται το πρόγραμμα αυτό στη CPU. Σε κάθε βήμα ο προσομοιωτής θα παρουσιάζει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του επεξεργαστή. Συγκεκριμένα: τον 
εκτελέσιμο κώδικα, τις εντολές που εκτελούνται, τους καταχωρητές, τη μνήμη δεδομένων 
και το DataPath της CPU μαζί με τις πληροφορίες που το διαρρέουν.  

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5535078&isnumber=5646375
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5535078&isnumber=5646375
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419301563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417419301563
https://ieeexplore.ieee.org/document/8123744/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8123744/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8116724
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8116724
https://ieeexplore.ieee.org/document/6756380/
https://ieeexplore.ieee.org/document/6756380/
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6747514
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6747514
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Επίσης, θα προσομοιωθεί η απόδοση του επεξεργαστή και ο χρήστης θα μπορεί να δει τις 
καθυστερήσεις των επιμέρους δομικών στοιχείων και την κρίσιμη διαδρομή της CPU. Ο 
προσομοιωτής θα είναι σε θέση να προσομοιώσει πολλά διαφορετικά DataPath (ενός 
κύκλου και pipeline), με δυνατότητα διαμόρφωσής των.  
 
Αριθμός Φοιτητών:  1 
 

Ανάπτυξη προσομοιωτή MIPS – Έκδοση για Android 

 
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτρης  Κεχαγιάς 
 
Περιγραφή: Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 
προσομοιωτή του επεξεργαστή MIPS, ο οποίος θα τρέχει σε κινητές συσκευές με λειτουργικό 
σύστημα Android.  
Ο χρήστης θα μπορεί να φορτώσει ή να γράψει ένα πρόγραμμα assembly χρησιμοποιώντας 
τον ενσωματωμένο editor και στη συνέχεια να δει και κατανοήσει, βήμα-βήμα, πώς 
εκτελείται το πρόγραμμα αυτό στη CPU. Σε κάθε βήμα ο προσομοιωτής θα παρουσιάζει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του επεξεργαστή. Συγκεκριμένα: τον 
εκτελέσιμο κώδικα, τις εντολές που εκτελούνται, τους καταχωρητές, τη μνήμη δεδομένων 
και το DataPath της CPU μαζί με τις πληροφορίες που το διαρρέουν.  
Επίσης, θα προσομοιωθεί η απόδοση του επεξεργαστή και ο χρήστης θα μπορεί να δει τις 
καθυστερήσεις των επιμέρους δομικών στοιχείων και την κρίσιμη διαδρομή της CPU. Ο 
προσομοιωτής θα είναι σε θέση να προσομοιώσει πολλά διαφορετικά DataPath (ενός 
κύκλου και pipeline), με δυνατότητα διαμόρφωσής των.  
 
Αριθμός Φοιτητών:  1 
 

Εφαρμογή μεθοδολογίας BPM για το ΣΔΠ ενός ΑΕΙ 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Χάλαρης 
Περιγραφή : Τα Πανεπιστήμια βρίσκονται σε μία φάση μετάβασης σε ένα πιο προηγμένο και 
απαιτητικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και η ΑΔΙΠ απαιτεί την εγκαθίδρυση όχι 
μόνο διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, 
αλλά και τη σταδιακή σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας της 
λειτουργίας του. Έχει περιγράψει τις βασικές πτυχές ενός τέτοιου συστήματος. 

Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν πρώτα μερικά ΣΔΠ της διεθνούς βιβλιογραφίας, να 
εξαχθούν συμπεράσματα και να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα βήματα μίας 
μεθοδολογίας διαχείρισης Διαδικασιών (Business Process Management) σε ένα ΑΕΙ 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διατιθέμενου εργαλείου ADONIS Community Edition 3.0. 
Θα γίνει μοντελοποίηση των βασικών διεργασιών και μερική ανάλυση και προσομοίωση της 
λειτουργίας των. 

Αριθμός Φοιτητών:  2 
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Βαθιά μηχανική μάθηση στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 

Υπεύθυνοι καθηγητές : Ε. Γαλιώτου – Χ. Σκουρλάς 

Περιγραφή : Τα τελευταία χρόνια, η Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) δηλ., η μηχανική 
μάθηση με χρήση νευρωνικών δικτύων πολλών επιπέδων έχει συμβάλει σημαντικά στην 
πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η προτεινόμενη διπλωματική εργασία αποτελεί μία 
εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας και των μεθόδων Βαθιάς Μάθησης και 
των εφαρμογών της στη Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) 
 
 

Τεχνική και Νομική Διερεύνηση του Κυβερνοεγκλήματος 

Υπεύθυνος καθηγητής : Δημήτρης Καλλέργης (d.kallergis@uniwa.gr) 

Περίληψη : Η «κυβερνοεγκληματικότητα» (“cyber - criminality”), δηλαδή η διάπραξη 
ποινικών αδικημάτων μέσω του Διαδικτύου, συνιστά μία εξαιρετικά σοβαρή και 
αναδυόμενη απειλή. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε μοιραία στην εμφάνιση 
νέων μορφών προσβολής οι οποίες δύσκολα εντάσσονται πλέον στις υφιστάμενες ποινικές 
διατάξεις. Η παρούσα εργασία θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων που έχουν 
ανακύψει μέχρι σήμερα στην διερεύνηση και αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος στην 
πράξη. Μέσω εργαλείων και διεθνώς παραδεκτών μεθόδων προσέγγισης, η μελέτη 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση λύσεων για τα προβλήματα που ανακύπτουν, στην 
αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων και υποθέσεων κυβερνοεγκλήματος. Η 
ταξινόμηση και συστηματοποίηση των νέων μορφών ψηφιακής εγκληματικότητας είναι ένα 
πολύπλοκο έργο, λόγω των πολλών πτυχών και παραμέτρων που θα πρέπει να εξεταστούν.  

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής θα αποτελέσει η διεξοδική παρουσίαση τόσο του 
τεχνικού όσο και νομικού πλαισίου που υπάρχει για το Κυβερνοέγκλημα (σε διεθνές 
επίπεδο), στη συνέχεια θα ερευνηθούν και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι προβληματισμοί 
που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα, οι οποίοι αφορούν την τεχνική και ποινική αντιμετώπιση 
του ψηφιακού εγκλήματος και τέλος θα προταθούν τρόποι επίλυσης αυτών των 
προβλημάτων, ενώ παράλληλα θα προταθεί και ένα ελάχιστο πρότυπο κανόνων που θα 
πρέπει να ακολουθούνται στην πράξη για την ορθή και συνάμα αποτελεσματική διερεύνηση 
και αντιμετώπιση του Κυβερνοεγκλήματος. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δίκτυα Υπολογιστών, Υπολογιστική Νέφους, Ασφάλεια 
Επικοινωνιών και Πληροφοριών 

Πλήθος φοιτητών: 1 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

1. F. Iqbal, B. C. M. Fung, M. Debbabi, R. Batool and A. Marrington (2019). Wordnet-Based 
Criminal Networks Mining for Cybercrime Investigation. IEEE Access, 7, pp.22740-
22755. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2891694. 

2. Yar, M. and Steinmetz, K. (2019). Cybercrime and society. 3rd ed. SAGE. 

3. Gillespie, A. (2019). Cybercrime. 2nd ed. London: Routledge. 
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Υπολογιστικά Νέφη Επόμενης Γενιάς 

Υπεύθυνος καθηγητής : Δημήτρης Καλλέργης (d.kallergis@uniwa.gr) 

Περίληψη : Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση σηματοδοτείται από την ανάπτυξη τεχνολογιών 
που εστιάζουν στα Κυβερνοφυσικά Συστήματα (Cyber-Physical Systems), στο Διαδίκτυο των 
Αντικειμένων (Internet of Things) και στα Υπολογιστικά Νέφη (Cloud Computing). Λόγω της 
ευρείας ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών και ιδιαίτερα των Υπολογιστικών Νεφών σε 
Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructures), προκύπτει ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για 
καλύτερη απόδοση (performance) σε αντιδιαστολή με την πολυπλοκότητα των εφαρμογών. 
Για παράδειγμα, μια από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στον τομέα της εικονικοποίησης 
(virtualisation), η οποία αποτελεί τον πυρήνα των Υπολογιστικών Νεφών, είναι οι Containers, 
οι οποίοι επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση στη χρήση των φυσικών πόρων του Νέφους και 
παράλληλα αποκρύπτουν τις πολυπλοκότητες του Υλικού. Στην κατεύθυνση αυτή, μπορούμε 
να ορίσουμε μια νέου τύπου υπηρεσία – Περιέκτες ως Υπηρεσία (Containers as a Service - 
CaaS). 

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής θα αποτελέσει η ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου 
(prototype) υπηρεσίας τύπου CaaS και η μέτρηση απόδοσης σε συνθήκες υψηλής ζήτησης. 
Τα συμπεράσματα θα εστιάζουν στη μορφοποίηση κίνησης (traffic shaping), καθώς και στην 
τροποποίηση παραμέτρων με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δίκτυα Υπολογιστών, Υπολογιστική Νέφους, Δικτύωση 
Ορισμένη από το Λογισμικό 

Πλήθος φοιτητών: 1 ή 2 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:  

1. Buyya, R., Netto, M., Toosi, A., Rodriguez, M., Llorente, I., Vimercati, S., Samarati, P., 
Milojicic, D., Varela, C., Bahsoon, R., Assuncao, M., Srirama, S., Rana, O., Zhou, W., Jin, 
H., Gentzsch, W., Zomaya, A., Shen, H., Casale, G., Calheiros, R., Simmhan, Y., 
Varghese, B., Gelenbe, E., Javadi, B. and Vaquero, L. (2018). A Manifesto for Future 
Generation Cloud Computing. ACM Computing Surveys, 51(5), pp.1-38. 

2. Schulze R. (2018). Cloud Service Brokerage and Service Arbitrage for Container-Based 
Cloud Services. In: Luo M., Zhang LJ. (eds) Cloud Computing – CLOUD 2018. CLOUD 
2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10967. Springer, Cham 

3. Hong J., Dreibholz T., Schenkel J.A., Hu J.A. (2019) An Overview of Multi-cloud 
Computing. In: Barolli L., Takizawa M., Xhafa F., Enokido T. (eds) Web, Artificial 
Intelligence and Network Applications. WAINA 2019. Advances in Intelligent Systems 
and Computing, vol 927. Springer, Cham 

4. Son, J. and Buyya, R. (2019). SDCon: Integrated Control Platform for Software-Defined 
Clouds. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 30(1), pp.230-244. 

 

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού στο 
Υβριδικό Μοντέλο  με συνδυαστική χρήση OpenMP και MPI 

mailto:d.kallergis@uniwa.gr
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Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης 

Περίληψη: Το OpenMP είναι ένα σύγχρονο πρότυπο παράλληλου προγραμματισμού, το 
οποίο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα ανάπτυξης αποδοτικών παράλληλων προγραμμάτων 
για συστήματα διαμοιραζόμενης/κοινής μνήμης (πολυεπεξεργαστικά, πολυπύρηνα κλπ), στο 
πολυνηματικό μοντέλο (multithreaded model). To MPI αποτελεί στις μέρες μας το de-facto 
standard για παράλληλο προγραμματισμό σε περιβάλλον κατανεμημένης μνήμης, ενώ πλέον 
πρόσφατα έχει ενσωματώσει επίσης πολύ αποδοτικούς μηχανισμούς υποστήριξης και για 
παράλληλο προγραμματισμό κοινής μνήμης (MPI Shared Memory). Αντικείμενο της 
πτυχιακής εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση, στο υβριδικό μοντέλο 
(hybrid model - παράλληλος προγραμματισμός σε συνδυαστικό περιβάλλον κατανεμημένης-
διαμοιραζόμενης μνήμης), αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα 
υπολογισμού, όπως π.χ. (επιλογή κάποιων από τα ακόλουθα): πολλαπλασιασμός πινάκων, 
επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση (sorting), ομαδοποίηση δεδομένων (data 
clustering), FFT (Fast Fourier Transform), μέθοδοι γραμμικού προγραμματισμού κ.α.). Η 
ανάπτυξη των αλγορίθμων που θα επιλεγούν θα γίνει σε γλώσσα C/C++ και η αξιολόγησή 
τους σε κατάλληλο πραγματικό περιβάλλον. Θα αναπτυχθούν δύο συνδυαστικές 
υλοποιήσεις, (α) μία με χρήση MPI+OpenMP και (β) μία με χρήση MPI+MPI Shared Memory, 
και θα εξαχθούν αντίστοιχες συγκριτικές μετρήσεις και συμπεράσματα. Σημαντικό μέρος της 
εργασίας θα αποτελέσει η μελέτη/διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της κάθε μίας συνδυαστικής μεθόδου, το ποια προβλήματα 
είναι κατάλληλα για υλοποίηση στο υβριδικό μοντέλο (με τη μία ή την άλλη μέθοδο) και ποια 
όχι κλπ.   

Επιθυμητές Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε C/C++ 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

       

Παράλληλοι Αλγόριθμοι Εξόρυξης Κειμένου στο Μοντέλο του MapReduce 

Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης 

Περίληψη: Την τελευταία δεκαετία έχει συντελεστεί ραγδαία εξέλιξη προς την κατεύθυνση 
της αποδοτικής διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) με συνήθη 
εξοπλισμό σε κατανεμημένο περιβάλλον. Το μοντέλο του MapReduce αποτελεί ένα από τα 
πλέον διαδεδομένα στις μέρες μας με στόχο μια επαρκώς αποδοτική λύση στις ανάγκες 
επεξεργασίας που παρουσιάζουν πλέον οι αλγόριθμοι/υπολογισμοί σε τέτοιου είδους 
δεδομένα (σε όγκους της τάξεως των petabytes). Το  Apache Spark framework αποτελεί 
επίσης την πλέον σύγχρονη αντίστοιχη πλατφόρμα για in-memory επεξεργασία 
επιτυγχάνοντας ακόμα πιο ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης και  δίνοντας τη δυνατότητα 
ακόμα και για stream processing σε πραγματικό χρόνο. Η πτυχιακή εργασία αφορά στη 
διερεύνηση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων 
για διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων (big data) στο μοντέλο του MapReduce, 
εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα σε τεχνικές εξόρυξης δεδομένων από κείμενα (text mining / 
π.χ. text clustering, text classification με μεθόδους όπως support vector machine, logistic 
regression, knn και naïve bayes, frequent pattern mining, parallel graph mining κ.α.) και 
χρήση τους σε εφαρμογές για ανάλυση συναισθημάτων (sentiment analysis), εξόρυξη 



 ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» 

 

Σελίδα 16 από 21 
 

γνώμης (opinion mining), educational data mining κ.α. Βασικός στόχος της πτυχιακής 
εργασίας θα είναι η επισταμένη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η επιλογή των 
πλέον κατάλληλων αλγορίθμων για το μοντέλο του MapReduce, η αποδοτική υλοποίηση των 
αλγορίθμων που θα επιλεγούν (ή παραλλαγών αυτών) στις πλατφόρμες του Apache Hadoop 
(ελεύθερα διαθέσιμη υλοποίηση του MapReduce) και του Apache Spark, και η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικό περιβάλλον. 

Επιθυμητές Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε 
Java/Python 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

            

Ελεύθερα Διαθέσιμες Υπηρεσίες Υπολογισμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών 
στο Νέφος 

Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης 

Περίληψη: Η υπολογιστική νέφους (cloud computing) έχει εξελιχθεί ραγδαία κατά τα 
τελευταία χρόνια σε επίπεδο δυνατοτήτων υποστήριξης υπηρεσιών PAAS και SAAS. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών νέφους έχουν τη δυνατότητα πλέον να προσφέρουν σε επίπεδο 
υπηρεσίας σχεδόν κάθε είδους τεχνολογία υπολογισμού και ανάπτυξης εφαρμογών. 
Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα αποτελέσει η διερεύνηση, συγκριτική αξιολόγηση 
και ενδεικτική αξιοποίηση/ επίδειξη ελεύθερα διαθέσιμων υπηρεσιών στο νέφος (cloud). 
Πιο συγκεκριμένα:  

(α) θα διερευνηθούν/καταγραφούν οι σημαντικότερες ελεύθερα διαθέσιμες υπηρεσίες των 
σημαντικότερων παρόχων στη διεθνή αγορά (π.χ. Amazon, Google, Microsoft κ.α.) με τα 
βασικά χαρακτηριστικά/δυνατότητες και περιορισμούς τους. 

(β) θα μελετηθούν διεξοδικότερα και θα συγκριθούν μεταξύ τους οι αντίστοιχες ελεύθερες 
υπηρεσίες/πλατφόρμες για τους ακόλουθους βασικούς άξονες υπολογισμού και ανάπτυξης 
εφαρμογών (σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προσφερόμενα σε επίπεδο IAAS/clusters):  

- Ανάπτυξη Web Εφαρμογών (web development)    /* ή/και κινητών εφαρμογών */ 

- Οργάνωση/Διαχείριση Δεδομένων (SQL και NoSQL databases) 

- Παράλληλης Επεξεργασίας στο μοντέλο του MapReduce 

(γ) θα επιλεγούν συγκεκριμένες υπηρεσίες/πλατφόρμες από τις παραπάνω, πάνω στις 
οποίες θα κτισθούν και θα επιδειχθούν ενδεικτικές εφαρμογές αξιοποίησή τους (ή/και 
συνδυασμών αυτών) και θα εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα.  

Επιθυμητές Γνώσεις:  Παράλληλος Υπολογισμός, Εφαρμογές Διαδικτύου, Βάσεις 
Δεδομένων, Προγραμματισμός σε Java/Python 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 
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Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Παράλληλων Αλγόριθμων Υπολογισμού σε 
Περιβάλλον CUDA 

Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης, Δ. Κεχαγιάς 

 

Περίληψη: Η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία των πολυπύρηνων καρτών γραφικών έχει 
οδηγήσει κατά τα τελευταία χρόνια στη μαζική χρήση τους και στο χώρο του παράλληλου 
υπολογισμού,  με στόχο τους καλύτερους χρόνους απόκρισης που είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν (μέσω του παράλληλου προγραμματισμού σε αντίστοιχα μοντέλα των 
πολλαπλών - έως και χιλιάδων - πυρήνων τους. Το πιο δημοφιλές αντίστοιχο μοντέλο στις 
μέρες μας είναι το μοντέλο προγραμματισμού CUDA της NVIDIA 
(http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html). Αντικείμενο της πτυχιακής 
εργασίας θα είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση σε περιβάλλον CUDA, 
αποδοτικών παράλληλων αλγορίθμων για κλασσικά προβλήματα υπολογισμού, 
πολλαπλασιασμός πινάκων, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ταξινόμηση (sorting), 
ομαδοποίηση δεδομένων (data clustering), FFT (Fast Fourier Transform), μέθοδοι γραμμικού 
προγραμματισμού κ.α.). Η ανάπτυξη των ανωτέρω αλγορίθμων θα γίνει σε γλώσσα C/C++ 
και η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει σύγκριση (σε επίπεδο χρόνων απόκρισης και 
μετρήσεων επιτάχυνσης/speedup) με αντίστοιχες υλοποιήσεις σε συμβατικά παράλληλα 
περιβάλλοντα. Θα γίνει επίσης προσπάθεια ανάπτυξης και αξιολόγησης 
συνδυαστικών/υβριδικών υλοποιήσεων (συνδυάζοντας CPU shared memory και GPU) και θα 
εξαχθούν αντίστοιχες συγκριτικές μετρήσεις και συμπεράσματα. 

Επιθυμητές Γνώσεις: Παράλληλος Υπολογισμός, Αρχιτεκτονική, Αλγόριθμοι, 
Προγραμματισμός σε C/C++ 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

            

Τεχνικές Ομαδοποίησης Κόμβων και Συλλογής Δεδομένων σε Ασύρματα 
Δίκτυα Αισθητήρων με έμφαση στην Κινητικότητα  

Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης, Γ. Πάντζιου  

Περίληψη: Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει ο σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική 
αξιολόγηση αποδοτικών τεχνικών-πρωτοκόλλων για ομαδοποίηση κόμβων και 
δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (wireless sensor networks) με έμφαση στην 
κινητικότητα (mobile nodes & mobile sinks). Η χρήση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων 
έχει μεγαλώσει ραγδαία τα τελευταία χρόνια, υποδεικνύοντας εμφανώς την κρίσιμη 
αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και χρήση επεκτάσιμων-κλιμακούμενων και αποδοτικών 
από άποψη κατανάλωσης ενέργειας πρωτοκόλλων για συγκέντρωση και συνάθροιση 
δεδομένων σε αντίστοιχα μεγάλης κλίμακας περιβάλλοντα. Σχετικά ιεραρχικά (σε αντίθεση 
με τα παλαιότερου τύπου απλά ενός-επιπέδου αντίστοιχα πρωτόκολλα) πρωτόκολλα-
αλγόριθμοι (βασιζόμενα κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματική ομαδοποίηση των κόμβων 
του ασύρματου δικτύου) έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως πλέον προς την ανωτέρω 
κατεύθυνση και προς την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων. Στα πλαίσια 
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της εργασίας αυτής θα μελετηθούν αρχικά ως βάση γνωστοί/διαδεδομένοι αλγόριθμοι (π.χ. 
LEACH, HEED) της βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια θα σχεδιασθούν/αναπτυχθούν 
αντίστοιχοι πιο σύνθετοι αλγόριθμοι που θα δίνουν έμφαση (α) στην ενσωμάτωση επιπλέον 
κριτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του χρόνου ζωής (lifetime) 
του δικτύου και (β) στην επιπλέον χρήση τεχνικών συλλογής δεδομένων από κινητή/ες 
μονάδα/ες (mobile sinks), σε περιβάλλοντα τόσο σταθερών όσο και κινητών κόμβων 
αισθητήρων (stationary or mobile sensor nodes). Οι ανωτέρω τεχνικές θα υλοποιηθούν και 
αξιολογηθούν πειραματικά μέσω κατάλληλου προσομοιωτή (simulator). Θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση επίσης στη χρήση-εφαρμογή τέτοιου είδους πρωτοκόλλων/αλγορίθμων σε 
σύγχρονα περιβάλλοντα/εφαρμογές IoT (στα πλαίσια υποστήριξης αυτών σε επίπεδο 
'ομιχλώδους υπολογισμού' / fog computing) και θα μελετηθούν-προταθούν αντίστοιχα 
σενάρια χρήσης.  

Επιθυμητές Γνώσεις: Προγραμματισμός σε C/C++ 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

 

Σύγχρονες Τεχνικές Εικονικοποίησης στην Υπολογιστική Νέφους  

Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Μάμαλης, Απ. Αναγνωστόπουλος 

Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι διερεύνηση των υποστηρικτικών 
τεχνολογιών της Υπολογιστικής Νέφους (Cloud Computing) με έμφαση στην Εικονικοποίηση 
(Virtualization) και τις σύγχρονες αντίστοιχες τεχνικές και εργαλεία/προϊόντα που έχουν 
αναπτυχθεί. Αρχικά θα μελετηθούν και θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές 
των υπαρχόντων τεχνικών τόσο με βάση κλασσικές υπάρχουσες μεθόδους (software-based 
virtualization) όσο και με βάση τις πιο σύγχρονες  μεθόδους υποβοηθούμενες από το υλικό 
(hardware-assisted virtualization). Στη συνέχεια ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνική του 
os-level virtualization (container-based) η οποία αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες 
τάσεις στο περιβάλλον του Cloud Computing. Θα διερευνηθεί-μελετηθεί πιο συγκεκριμένα η 
χρήση των containers (ως υποστηρικτική υποδομή φιλοξενίας) σε συνδυασμό με την 
τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών με την αρχιτεκτονική των microservices, και θα κτισθεί 
ενδεικτική εφαρμογή-σενάριο χρήσης. Θα διερευνηθούν επίσης και θα παρουσιαστούν 
συγκριτικά τα χαρακτηριστικά και δυνατότητες των κυριότερων αντίστοιχων 
εργαλείων/προϊόντων που διατίθενται στην αγορά (είτε εμπορικά είτε ελεύθερα διαθέσιμα). 
Θα γίνει επίδειξη και πρακτική εφαρμογή με χρήση των λογισμικών KVM, Kubernetes και 
Docker.  

Επιθυμητές Γνώσεις: Προγραμματισμός σε Java/Python 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

 

 
 
 
 



 ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» 

 

Σελίδα 19 από 21 
 

Τεχνικές Βέλτιστης Ανακατανομής Οχημάτων σε Συστήματα Διαμοιρασμού 
Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων  
Υπεύθυνος Καθηγητής:   Γραμματή Πάντζιου 
 
Σύντομη περιγραφή: Τα συστήματα διαμοιρασμού οχημάτων αποτελούνται από ένα στόλο 
οχημάτων (αυτοκινήτων, ποδηλάτων) και  σταθμούς στάθμευσης συγκεκριμένης 
χωρητικότητας κατανεμημένους σε διάφορα σημεία της πόλης ενώ μέσω ενός  
πληροφοριακού συστήματος δίνουν τη δυνατότητα ενοικίασης οχημάτων στους χρήστες. 
Κάθε χρήστης μπορεί να παραλάβει ένα όχημα σε ένα σταθμό-αφετηρία και να το 
επιστρέψει σε έναν άλλο σταθμό-προορισμό. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση ενός 

συστήματος διαμοιρασμού οχημάτων εγείρουν πολλά προβλήματα βελτιστοποίησης. Κατ' 
αρχάς, θα πρέπει να καθοριστούν η θέση των σταθμών των οχημάτων, το μέγεθος του 
στόλου των οχημάτων, ο αριθμός των θέσεων parking ανά σταθμό. Επιπλέον, οι διαχειριστές 
του συστήματος θα  πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την ανακατανομή των οχημάτων 
και την αποκατάσταση σε καθημερινή βάση,  μιας κατανομής των οχημάτων στους  
σταθμούς η οποία θα ανταποκρίνεται στην προσφορά-ζήτηση. Ενώ στα συστήματα 
διαμοιρασμού ποδηλάτων η ανακατανομή των  ποδηλάτων στους σταθμούς μπορεί να γίνει 
σχετικά εύκολα με τη χρήση φορτηγών, στην περίπτωση συστημάτων διαμοιρασμού 
αυτοκινήτων η ανακατανομή των αυτοκινήτων είναι πιο απαιτητική. Στην τελευταία 
περίπτωση η ανακατανομή είτε επιδιώκεται να γίνει από τους ίδιους τους χρήστες του 
συστήματος στους οποίους δίνονται ειδικά κίνητρα, ή από οδηγούς οι οποίοι 

προσλαμβάνονται από το διαχειριστή του συστήματος. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο 
απαιτητικό στην περίπτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τα οποία θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ένα επίπεδο φόρτισης και επομένως, τα αφόρτιστα αυτοκίνητα θα πρέπει να 
μεταφέρονται σε σταθμούς φόρτισης. Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν, θα υλοποιηθούν 
και θα αξιολογηθούν πειραματικά αλγοριθμικές τεχνικές που έχουν προταθεί στη 
βιβλιογραφία για το πρόβλημα της ανακατανομής ηλεκτρικών αυτοκινήτων  σε συστήματα 
διαμοιρασμού οχημάτων   και ενδεχομένως, θα προταθούν νέες τεχνικές. 

Απαιτούμενες Γνώσεις:  Αλγόριθμοι,  C/C++ 
Αριθμός Φοιτητών: 1 
 
 
Τεχνικές Σχεδιασμού Τουριστικών Διαδρομών 
Υπεύθυνος Καθηγητής:   Γραμματή Πάντζιου 
 
Σύντομη περιγραφή: Δοθέντος ενός προορισμού, ενός αριθμού ημερών παραμονής στον 

προορισμό καθώς και  ενός συνόλου σημείων ενδιαφέροντος (POI – Points of Interest) στον 

προορισμό, να προσδιορισθεί μία διαδρομή για κάθε ημέρα ήτοι, τα  σημεία ενδιαφέροντος καθώς 

και η σειρά επίσκεψης των σημείων αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο τη μεγιστοποίηση 

του «κέρδους» δηλαδή, του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα εφόσον επισκεφθεί το σύνολο των 

προτεινόμενων διαδρομών. Το πρόβλημα αυτό στη γενική του διατύπωση συναντάται στη 

βιβλιογραφία ως το πρόβλημα Σχεδιασμού Τουριστικών Διαδρομών (TTDP – Tourist Trip Design 

Problem). Η ακριβής διατύπωση του προβλήματος εμπεριέχει ένα πλήθος παραμέτρων και 

περιορισμών, όπως ο απαιτούμενος χρόνος επίσκεψης κάθε POI, οι ημέρες/ώρες λειτουργίας ή 

διαθεσιμότητας κάθε POI, οι αποστάσεις και οι επιλογές μετακίνησης μεταξύ των POI, ο χρόνος που 
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επιθυμεί ο τουρίστας να διαθέσει για την επίσκεψη σημείων ενδιαφέροντος καθώς και το «κέρδος» 

από  την επίσκεψη  κάθε POI δηλαδή,  ο βαθμός ικανοποίησης από την επίσκεψη του συγκεκριμένου 

POI με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Λαμβάνοντας υπόψη  διαφορετικές 

παραμέτρους και περιορισμούς, ένας αριθμός διαφορετικών παραλλαγών του  προβλήματος 

σχεδιασμού τουριστικών διαδρομών μπορεί να διατυπωθεί. Τα προβλήματα αυτά ανήκουν στην 

κλάση των NP‐hard προβλημάτων, δηλαδή,  εξαιρετικά πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων 

τα οποία δεν μπορούν  να λυθούν σε αποδεκτό χρόνο και επομένως απαιτούν έξυπνες και αποδοτικές 

ευρετικές  τεχνικές για τη ‐μερική‐ εξερεύνηση του χώρου λύσεων και την εύρεση μιας «καλής» 

(ποιοτικά αποδεκτής) λύσης. Στην εργασία αυτή, θα μελετηθούν, θα υλοποιηθούν και θα 
αξιολογηθούν αλγοριθμικές τεχνικές που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για διάφορες 

παραλλαγές του TTDP και ενδεχομένως, θα προταθούν νέες τεχνικές.   

Αιτούμενες Γνώσεις:  Αλγόριθμοι,  C/C++ 

Αριθμός Φοιτητών: 1 
 

Τεχνικές οπτικού fronthaul σε δίκτυα 5ης γενιάς 

Υπεύθυνος καθηγητής: Αντ. Μπόγρης 

Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι διερεύνηση των τεχνολογιών 
οπτικού fronthaul σε δίκτυα 5ης γενιάς που αξιοποιούν cloud RAN τεχνολογίες και radio over 
fibre μετάδοση. Στο πλαίσιο της εργασίας θα γίνει βιβλιογραφική έρευνα και αριθμητικές 
προσομοιώσεις σε περιβάλλον Matlab με στόχο τη διερεύνηση τεχνικών αντιστάθμισης 
φαινομένων διάδοσης τόσο στο ασύρματο όσο και στο ενσύρματο περιβάλλον από άκρο σε 
άκρο.    

Επιθυμητές Γνώσεις: Προγραμματισμός σε Matlab, βασικές γνώσεις συστημάτων 
επικοινωνιών 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

 

Τεχνικές μηχανικής μάθησης  για την αντιμετώπιση των φαινομένων 
διάδοσης σε δίκτυα οπτικών ινών 

Υπεύθυνος καθηγητής: Αντ. Μπόγρης 

Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι η διερεύνηση σύγχρονων τεχνικών 
μηχανικής και βαθιάς μάθησης για την αντιμετώπιση των μη-γραμμικών και γραμμικών 
φαινομένων μετάδοσης. Στο πλαίσιο της εργασίας θα γίνει βιβλιογραφική έρευνα για τις 
σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης που αξιοποιούνται σε συστήματα άμεσης και 
ομόδυνης φώρασης και προσομοιώσεις σε περιβάλλον matlab και tensorflow με στόχο τη 
μελέτη συγκεκριμένων αλγορίθμων βαθιάς μάθησης όπως Bi-LSTM.  

Επιθυμητές Γνώσεις: Προγραμματισμός σε Matlab, βασικές γνώσεις συστημάτων 
επικοινωνιών 

Πλήθος φοιτητών: 1-2 
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Τεχνικές τεμαχισμού δικτύων (network slicing) – σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο 
παρόχων 

Υπεύθυνος καθηγητής: Αντ. Μπόγρης 

Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι η διερεύνηση σύγχρονων τεχνικών 
network slicing τόσο σε επίπεδο δικτύων 5G όσο και στο επίπεδο κορμού μεγάλων παρόχων.  
Θα διερευνηθούν οι επιδράσεις των SDN, NFV σε υπάρχοντα συστήματα OSS, BSS και ο 
οδικός χάρτης για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Η βιβλιογραφική έρευνα θα συνοδευτεί από 
ενδεικτικά παραδείγματα με τη χρήση Openflow. 

Επιθυμητές Γνώσεις: Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες.  

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

 

Αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων σε δίκτυα κέντρων δεδομένων  

Υπεύθυνος καθηγητής: Αντ. Μπόγρης 

Περίληψη: Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας θα είναι η διερεύνηση της χρήσης 
αρχιτεκτονικών οπτικών δικτύων σε κέντρα δεδομένων για τη μείωση της καθυστέρησης και 
την αύξηση της ρυθμαπόδοσης. Θα γίνει βιβλιογραφική έρευνα για τις τάσεις σε αυτό τον 
τομέα και θα αναλυθούν τοπολογίες σε πλατφόρμες προσομοίωσης (omnet++, mininet) σε 
συνδυασμό με λογικές SDN. 

Επιθυμητές Γνώσεις: Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες.  

Πλήθος φοιτητών: 1-2 

 

 

 


