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Θέμα 1: Εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την πρόβλεψη κίνησης και τη 

βελτιστοποίηση οπτικών δικτύων 

 
Keywords: Machine Learning, Traffic Engineering, Optical Networks 

 

Η κίνηση στο διαδίκτυο αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς με ρυθμό περίπου 25% ανά χρόνο ως το 

2020, ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των νέων εφαρμογών όπως το υπολογιστικό «νέφος», το 

διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things – IoT) αλλά και της έλευσης των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G). Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης αυτής θα είναι τοπική 

επιβαρύνοντας σημαντικά το δίκτυο πρόσβασης και το μητροπολιτικό και σε  μικρότερο βαθμό το 

δίκτυο κορμού. Τα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα κορμού τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζονται 

σε ελαστικά οπτικά δίκτυα (Elastic Optical Network - EON) που αποτελούν εξέλιξη της τεχνολογίας 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα.  

Πέρα όμως από την αύξηση της κίνησης στο διαδίκτυο, πολλές από τις νέες εφαρμογές έχουν 

«εκρηκτική» συμπεριφορά, δηλαδή σε κάποιες χρονικές περιόδους οι απαιτήσεις δικτυακής 

χωρητικότητάς τους είναι πολύ μικρές και σε κάποιες άλλες αυξάνονται απότομα, ενισχύοντας την 

ανάγκη ελαστικής και ευέλικτης λειτουργίας των οπτικών δικτύων. Ένα παράδειγμα είναι η 

απευθείας μετάδοση ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος. Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει η 

ανάγκη δυναμικής και ευέλικτης λειτουργίας και συνεργασίας των διαφορετικών τμημάτων του 

δικτύου. Σημαντικό ρόλο παίζει η πρόβλεψη της μεταβολής της κίνησης (με χρονικό ορίζοντα π.χ. 

μίας ώρας) σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου ώστε να είναι δυνατή η επαναρύθμιση του δικτύου 

για να ανταποκριθεί στις καινούριες απαιτήσεις. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές μηχανικής μάθησης ώστε να 

εντοπίζονται πιθανά σημεία συμφόρησης (hotspots) και να προβλέπεται η μεταβολή της κίνησης. 

Στο πρώτο στάδιο της διπλωματικής θα μελετηθεί η αρχιτεκτονική των σύγχρονων οπτικών 

μητροπολιτικών δικτύων και των δικτύων πρόσβασης και η αλληλεπίδραση του οπτικού επιπέδου 

(οπτικά μονοπάτια) με το IP επίπεδο. Στο επόμενο στάδιο θα μελετηθούν τεχνικές μηχανικής 

μάθησης και τρόποι με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν στα οπτικά δίκτυα. Ακολούθως, θα 

μελετηθούν σενάρια χρήσης (π.χ. ποδοσφαιρικός αγώνας) που θα επιβάλλουν την πρόβλεψη της 

κίνησης για την επαναρύθμιση του δικτύου και θα αναλυθούν οι απαιτήσεις τους. Τέλος, θα 

αναπτυχθούν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που θα προβλέπουν τους πίνακες κίνησης (traffic 

matrices) για τα απαιτούμενα σημεία του δικτύου και τις πιθανές ενέργειες επαναρύθμισης που 

πρέπει να γίνουν. Η ανάπτυξη των αλγορίθμων θα γίνει με τη χρήση του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος MATLAB και τα εργαλεία που αυτό προσφέρει. 

 



   

 

   

 

Θέμα 2: Αλγόριθμοι αποτελεσματικής διαχείρισης υφιστάμενων πόρων σε υποδομές Fog/Edge 

Computing 

 
Keywords: IoT, Cloud Networks, Fog/Edge Computing, Datacenters 

 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες που οδηγούν στον «ψηφιακό  μετασχηματισμό», επηρεάζοντας την καθημερινότητα του 

σύγχρονου ανθρώπου και αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι 

σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας  μετατρέπουν 

το όραμα των έξυπνων σπιτιών, πόλεων και αυτοκινήτων σε μια πραγματικότητα στην οποία 

εκατομμύρια συσκευές και αισθητήρες καταγράφουν πληθώρα παραμέτρων και ειδικές πλατφόρμες 

επιτρέπουν τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση τους.  

Η μεταφορά όμως αυτών των δεδομένων μέσω των  δικτύων ευρείας ζώνης (Wide Area Networks), 

καθώς και η επεξεργασία και αποθήκευση τους σε κεντρικές δημόσιες ή/και ιδιωτικές υποδομές 

υπολογιστικού νέφους (Cloud Infrastructures) δεν αποτελεί ούτε ρεαλιστική ούτε αποδοτική 

διαδικασία τόσο από οικονομική άποψη (υψηλό κόστος χρήσης των πόρων)  όσο και από πλευράς 

απόδοσης (καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων).  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων προτάθηκε η ανάπτυξη των υπολογιστικών 

υποδομών στα άκρα (Fog και Edge computing). Η φιλοσοφία των οποίων βασίζεται στη μεταφορά 

της υπολογιστικής λογικής και των δυνατοτήτων επεξεργασίας (αλγόριθμοι, μηχανισμοί 

συγκέντρωσης/επεξεργασίας των δεδομένων) πιο κοντά στο επίπεδο παραγωγής των πρωτογενών 

δεδομένων. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ότι οι 

ετερογενείς πόροι στα άκρα χρησιμοποιούνται μη αποδοτικά/μεμονωμένα. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αρχικά θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των 

συσκευών και υποδομών των άκρων καθώς και οι απαιτήσεις των εφαρμογών. Στη συνέχεια θα 

προταθούν αλγόριθμοι για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 

Σχετική βιβλιογραφία 

 I.Stojmenovic, S. Wen, “The Fog computing paradigm: Scenarios and security issues”, IEEE 

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). 

 Shanhe Yi, et al., “A Survey of Fog Computing: Concepts, Applications and Issues”,  Mobidata. 

 M. Aazam, E. N. Huh, “Fog Computing Micro Datacenter Based Dynamic Resource Estimation and 

Pricing Model for IoT”, IEEE AINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Θέμα 3: Αλγόριθμοι σχεδίασης ετερογενών δικτύων που συνδυάζουν ασύρματες και οπτικές 

τεχνολογίες 

 
Keywords: Base station deployment, Cell planning, Heterogeneous network (HetNet), Long term 

evolution (LTE), Network management, 5G Networks. 

 

Τα επόμενης γενιάς κινητά δίκτυα (5G), στοχεύουν στην παροχή υπερ-υψηλής ταχύτητας 

συνδεσιμότητας, μείωση έως και 90% της ενέργειας που καταναλώνεται και πολύ μικρή 

καθυστέρηση στη μεταφορά των δεδομένων. Επομένως, απαιτείται η σχεδίαση υποδομών υψηλής 

χωρητικότητας, που συνδυάζουν τις υπάρχουσες οπτικές και ασύρματες υποδομές. Βασικός στόχος 

είναι η παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών, με παράλληλη αύξηση (έως 1000 φορές) της 

χωρητικότητας σε σύγκριση με τα υπάρχοντα 4G δίκτυα.  

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι σχεδίασης ετερογενών δικτύων 

που θα επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών ασύρματων και οπτικών δικτύων, 

στοχεύοντας στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η ανάπτυξη των αλγορίθμων θα γίνει με 

τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MATLAB και τα εργαλεία που αυτό προσφέρει. 

 

Σχετική βιβλιογραφία 

 S. Sarkar, S. Dixit and B. Mukherjee, "Hybrid Wireless-Optical Broadband-Access Network 

(WOBAN): A Review of Relevant Challenges," in Journal of Lightwave Technology. 

 You-Chiun Wang, Chien-An Chuang, "Efficient eNB deployment strategy for heterogeneous cells in 

4G LTE systems, " Computer Networks. 

 

 

Θέμα 4: Δρομολόγηση σε τρισδιάστατες δικτυακές τοπολογίες 

 

Keywords: Routing, mmWave, Optical wireless, 3D topologies 

 
Αλγόριθμοι δρομολόγησης πολλαπλών ενδιάμεσων κόμβων (multi-hop routing) έχουν εξεταστεί σε 

βάθος στα πλαίσια των ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων, θεωρώντας συνήθως επίπεδες - 

δισδιάστατες - δικτυακές τοπολογίες. Σήμερα, ένα πλήθος τεχνολογιών όπως οι mmWave και οπτικές 

ασύρματες επικοινωνίες αλλά και συσκευές όπως αυτόνομα οχήματά (robots και drones) που 

λειτουργούν τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα, δίνουν την δυνατότητα για δημιουργία 

τρισδιάστατων δικτυακών τοπολογιών.  

Στα πλαίσια της διπλωματικής αρχικά θα καταγραφούν σενάρια χρήσης/ύπαρξης τέτοιων 

τοπολογιών σε αστικά και μη περιβάλλοντα. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι υπάρχοντες αλγόριθμοι 

δρομολόγησης και θα προταθούν νέοι με βάση τα καινούργια σενάρια χρήσης που θα αξιολογηθούν 

σε περιβάλλοντα προσομοίωσης. Τέλος, θα εξεταστούν ζητήματα εκούσιας ή μη δυναμικής αλλαγής 

των συγκεκριμένων τοπολογιών καθώς και η εισαγωγή της διάστασης του χρόνου. 

 

Σχετική βιβλιογραφία 

 A. Tsioliaridou, C. Liaskos, E. Dedu, S. Ioannidis, "Packet routing in 3D nanonetworks: A lightweight, 

linear-path scheme, " in Nano Communication Networks. 

 I. Chatzigiannakis, S. Nikoletseas, N. Paspallis, P. Spirakis, C. Zaroliagis, "An Experimental Study of 

Basic Communication Protocols in Ad-hoc Mobile Networks BT - Algorithm Engineering". 

 C. Psomas and I. Krikidis, "Energy Beamforming in Wireless Powered mmWave Sensor Networks," 

in IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 

 



   

 

   

 

Θέμα 5: Θεωρία παιγνίων και καινοτόμες υπηρεσίες στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα 

 

Keywords: Smart energy grid, Game theory, Energy storage 

 

Στην σύγχρονη ανοιχτή  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρονται ευκαιρίες κερδοφορίας από την 

παροχή υπηρεσιών όπως: i) διαχείριση ζήτησης και ii) διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης 

ενέργειας (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγματα, μπαταρίες, κ.α.). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στοχεύουν 

στην εναρμόνιση της προσφοράς ενέργειας με την ζήτηση (σταθερότητα συστήματος) σε 

περιβάλλοντα που η προσφορά είναι δυναμική και απρόβλεπτη λόγω του υψηλού βαθμού χρήσης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με 

την μοντελοποίηση λήψης αποφάσεων από τη μεριά των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας σχετικές με την στρατηγική συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας. Θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι διαχείρισης ζήτησης και αποθήκευσης που παρέχουν στους 

τελικούς καταναλωτές οικονομική και σταθερή ενέργεια, με το βέλτιστο δυνατό οικονομικό όφελος 

για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Παρέχεται επαρκής επίβλεψη και δυνατότητα δημοσίευσης. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα 

αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab και βασικές θεωρητικές γνώσεις 

βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων. 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_demand_management 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_programming_with_equilibrium_constraints 

  

 

Θέμα 6: Θεωρία βελτιστοποίησης και σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα  

 

Keywords: Smart energy grid, Optimization, Optimal power flow 

 

Στα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα η προσφορά ενέργειας είναι αρκετά δυναμική και απρόβλεπτη 

λόγω του υψηλού βαθμού χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Απαιτούνται λοιπόν 

αλγόριθμοι για την δυναμική και βέλτιστη χρήση του δικτύου. Στην συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία θα υποθέσουμε γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύων διανομής 

ενέργειας  και θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι βέλτιστης χρήσης του δικτύου διανομής ενέργειας με 

σκοπό την ευσταθή και χαμηλού κόστους διανομή. 

Επαρκής επίβλεψη και δυνατότητα δημοσίευσης. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι 

προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab και γνώσεις βελτιστοποίησης και ανάλυσης ενεργειακών 

δικτύων. 

 

Σχετικός σύνδεσμος 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Power_system_simulation#Optimal_power_flow 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

   

 

Θέμα 7: Τεχνητή Νοημοσύνη στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα (Markov Decision Proccess) 

 

Keywords: Smart energy grid, Artificial intelligence, Behavioral demand response 

 

Το μελλοντικό δίκτυο ενέργειας αναμένεται να περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές (όπως ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, air-conditions κ.α.) των οποίων οι αποφάσεις κατανάλωσης θα ελέγχονται από ευφυείς 

πράκτορες. Ο σκοπός του πράκτορα-ελεγκτή είναι να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας 

χωρίς να επηρεάζει τις προτιμήσεις του χρήστη. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα 

μελετηθεί η συμπεριφορά ενός ευφυούς πράκτορα σε περιβάλλον δυναμικής τιμολόγησης ενέργειας 

χρησιμοποιώντας Μαρκοβιανές αλυσίδες αποφάσεων. 

Επαρκής επίβλεψη και δυνατότητα δημοσίευσης. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι 

προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab ή Python και βασικές αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης / 

πιθανοθεωρίας. 

 

  

 

Θέμα 8: Τεχνητή Νοημοσύνη στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα (Reinforcement Learning) 

 

Keywords: Smart energy grid, Reinforcement Learning, Demand response. 

 

Το μελλοντικό δίκτυο ενέργειας αναμένεται να περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές (όπως ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα, air-conditions κ.α.) των οποίων οι αποφάσεις κατανάλωσης θα ελέγχονται από ευφυείς 

πράκτορες. Ο σκοπός του πράκτορα-ελεγκτή είναι να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ενέργειας 

χωρίς να επηρεάζει τις προτιμήσεις του χρήστη. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, θα 

μελετηθεί η συμπεριφορά ενός ευφυούς πράκτορα σε άγνωστο περιβάλλον χρησιμοποιώντας 

τεχνικές Reinforcement Learning. 

Επαρκής επίβλεψη και δυνατότητα δημοσίευσης. Γνώσεις που θα χρειαστούν/ θα αποκτηθούν είναι 

προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab ή Python και βασικές αρχές Τεχνητής Νοημοσύνης. 

 

Σχετικός σύνδεσμος 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning

