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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Αλαζεώξεζε θαηαλνκήο πόξσλ ζε αιιεινεμαξηώκελα αζύξκαηα δίθηπα 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 187,154.00 € 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 Μήλεο 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Καζ. πκεώλ 

Παπαβαζηιείνπ 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: ΡΕΑΛΙΜΟ 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Επηζηήκεο Μεραληθνύ θαη 

Σερλνινγηθέο Επηζηήκεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Εζληθό Μεηζόβην 

Πνιπηερλείν, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: University of New Mexico, 

USA 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ: 
https://realism.netmode.ntua.gr/ 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Με γλώκνλα ηελ αλάγθε γηα θαηαλεκεκέλεο θαη θιηκαθνύκελεο ιύζεηο γηα απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή πόξσλ ζην 

αλαδπόκελν αληαγσληζηηθό θαη θαηαλεκεκέλν πεξηβάιινλ 5G θαη IoT, ην REALISM επηθεληξώλεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη 

κειέηε ελόο θαηλνηόκνπ κνληέινπ ιήςεο απνθάζεσλ, όπνπ νη δξάζεηο γίλνληαη απηόλνκα από ζπζθεπέο/ρξήζηεο πνπ 

αιιειεπηδξνύλ ν έλαο κε ηνλ άιιν. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη ζεώξεζε κηαο θαηλνηόκνπ παηγλην-

ζεσξεηηθήο ιύζεο πνπ αλαθέξεηαη σο ηζνξξνπία ηθαλνπνίεζεο, ελώ ηαπηόρξνλα εθκεηαιιεπόκαζηε ηε ζεσξία 

πξννπηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηώζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο θηλδύλνπ ζηηο εκπιεθόκελεο δηαδηθαζίεο. Ο ξεαιηζκόο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ θαηαλνκήο πόξσλ ζε αζύξκαηα δίθηπα ζπκπιεξώλεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ ελζσκάησζε 

πξνζεγγίζεσλ κάζεζεο ζηα εμεηαδόκελα παίγληα, ώζηε λα κεησζεί ν αληίθηππνο ηεο δπλακηθήο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ, 

θαζώο θαη ε έιιεηςε ιεπηνκεξώλ γλώζεσλ ή πιήξνπο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η επηζηεκνληθή πξσηνηππία ηνπ REALISM έγθεηηαη ζην όηη απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή γεληθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

κεζνδνινγηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πόξσλ ζε έλα 

αληαγσληζηηθό θαη αιιεινεμαξηώκελν δηθηπαθό πεξηβάιινλ ππό νιηζηηθό πιαίζην, θαη ππό ην πξίζκα ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ 

πόξσλ θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ρξήζηεο δελ παξνπζηάδνπλ νπδέηεξε ζπκπεξηθνξά. Παξά ηε γεληθόηεηα ηνπ εηζαγόκελνπ 

πιαηζίνπ, ην έξγν REALISM εζηηάδεη ζηα λενεκθαληδόκελα αζύξκαηα δίθηπα, όπσο νη ηερλνινγίεο αζύξκαηεο πξόζβαζεο 

5G θαη Mobile Edge Computing, όπνπ πνιιαπινί πόξνη δηαθνξεηηθήο θύζεο θαη ηδηνηήησλ πξέπεη λα θαηαλεκεζνύλ από 

θνηλνύ. πγθεθξηκέλα, ην REALISM ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία έλόο λένπ κνληέινπ θαηαλνκήο πόξσλ, όπνπ κε επαλεμέηαζε 

ηεο  παξαδνζηαθήο παξνρήο πόξσλ ζηα αζύξκαηα δίθηπα πνύ ζηνρεύνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο παξνρήο 

ππεξεζίαο (Quality of Service – QoS), κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε ιύζεηο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο, επεθηάζηκεο θαη επσθειείο 

από πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή άπνςε. Η ηζνξξνπία ηθαλνπνίεζεο ηνπ QoS θαη ε ζεσξία πξννπηηθήο απνηεινύλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν, ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηε βάζε γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ βαζηθνύ ζηόρνπ.  
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Σν REALISM ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο 

ξηδνζπαζηηθήο εμέιημεο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία καο νιηζηηθήο ζεσξεηηθήο πιαηθόξκαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή 

πόξσλ ζηα κειινληηθά δίθηπα. Λόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζαξκνζηηθόηεηαο, επειημίαο θαη απηνλνκίαο ηνπ πιαηζίνπ 

REALISM, ην κειινληηθό όξακα δηθηύσζεο ησλ απηνδηαρεηξηδόκελσλ δηθηύσλ/θόκβσλ ζα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθό 

πιαίζην ππνζηήξημεο. 

 

Σν REALISM δελ θηινδνμεί κόλν λα ζέζεη κόλν ηα ζεκέιηα ελόο ζηεξενύ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνύ θαη θαηαλνκήο 

πόξσλ ηνπ δηθηύνπ, αιιά έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη ηε βηνκεραληθή ζθέςε ζηηο ηερλνινγίεο ησλ δηθηύσλ επόκελεο 

γεληάο, θαζώο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαλεμέηαζε θαη αλαζρεδηαζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ πθηζηάκελσλ 

πξσηνθόιισλ θαη αξρηηεθηνληθώλ. 

 

Η επίηεπμε ησλ θηιόδνμσλ ζηόρσλ καο κπνξεί δπλεηηθά λα επεξεάζεη ηόζν ηε βηνκεραλία όζν θαη ηελ θνηλσλία ησλ 

ρξεζηώλ, νδεγώληαο αθελόο ζε ρακειόηεξν θόζηνο δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο παξόρνπο θαη αθεηέξνπ ζε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ιύζεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ πξνζσπηθά ηνπο ρξήζηεο. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ REALISM από ηνλ H.F.R.I., επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηιόδνμσλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ ηνπ 

έξγνπ καο, ελώ εληζρύεη ηε ζπλεξγαζία καο κε άιινπο αλαγλσξηζκέλνπο εξεπλεηέο θαη θνξείο ζην εμσηεξηθό, θαη 

ηαπηόρξνλα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο θαη ηνπ ηδξύκαηνο δηεζλώο. 

πγθεθξηκέλα, επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο ησλ εμαηξεηηθώλ δηδαθηνξηθώλ θνηηεηώλ θαη κεηαδηδαθηνξηθώλ 

εξεπλεηώλ ηνπ Ιδξύκαηόο καο, ελώ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ίδξπκά καο λα πξνζειθύζεη λένπο επηπιένλ εμαηξεηηθνύο 

εξεπλεηέο. Επηηξέπεη πεξαηηέξσ ζηελ εξεπλεηηθή κνπ νκάδα λα δηαδώζεη/δηαρύζεη ηα εξεπλεηηθά καο επξήκαηα ζε 

αλαγλσξηζκέλα επηζηεκνληθά θόξνπκ, θαη λα ηνπνζεηήζεη θαιύηεξα ην εξγαζηήξηό καο κέζα ζηελ επηθείκελε επνρή 

πέξα από ην 5G, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη όιεο ηηο αλαδπόκελεο πξνθιήζεηο, επθαηξίεο θαη εμειίμεηο, 

αλαθνξηθά κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξόνδν. Μηα ηόζν ζεκαληηθή ρξεκαηνδόηεζε θαη δηάθξηζε, όρη κόλν 

εληζρύεη ην πάζνο καο γηα θαηλνηνκία ζηελ έξεπλα, ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, αιιά θαη ελζαξξύλεη ηελ νκάδα καο λα 

ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη γηα ηελ αξηζηεία. 
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