
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 



2 

Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Αλάιπζε θαη Πεηξακαηηθή Μειέηε 

Κηλεηώλ Αζύξκαησλ Δηθηύσλ κε Αλνρή ζηηο Καζπζηεξήζεηο 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: €171200 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Σηαύξνο Τνπκπήο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Αλάιπζε θαη 

Πεηξακαηηζκόο Αζπξκάησλ Δηθηύσλ κε Αλνρή ζηηο 

Καζπζηεξήζεηο  

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Αζύξκαηα Δίθηπα 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: ΟΠΑ, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: ΟΠΑ 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: --- 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): https://mm.aueb.gr/projects/lemonade 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Οη ζηόρνη ηνπ έξγνπ LEMONADE είλαη ε αλάιπζε θαη ν πεηξακαηηζκόο ζε αζύξκαηα θηλεηά δίθηπα κε αλνρή ζηηο θαζπζηεξήζεηο (Delay-

Tolerant Networks, DTNs). 

  

Σηα DTNs νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε ησλ παθέησλ είλαη πνιύ κεγάιεο, ζπρλά ζπγθξίζηκεο κε ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ηνπνινγία ηνπ δηθηύνπ ή άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά. Τν αληηθείκελν απηνύ ηνπ έξγνπ είλαη ηα αζύξκαηα θηλεηά 

DTNs, κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία DTNs ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ηόζν κε αζύξκαηεο κεηαδόζεηο όζν θαη κε ηε θπζηθή 

κεηαθνξά ηνπο θαζώο θηλνύληαη νη θόκβνη.  

  

Τα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε ζεκαληηθέο αλαδπόκελεο πεξηπηώζεηο αζύξκαησλ θηλεηώλ DTNs 

όπσο νη αθόινπζεο:  

1. Δνξπθνξηθά δίθηπα πνπ κεηαθέξνπλ από θαη πξνο επίγεηνπο ζηαζκνύο δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε κειέηε ηνπ εδάθνπο, δηαζηεκηθέο 

απνζηνιέο, θα 

2. Δίθηπα απηόλνκσλ νρεκάησλ, ελαεξίσλ, ζαιάζζησλ, ή εδάθνπο (UxVs) 

3. Δίθηπα απνηεινύκελα από θηλεηά ηειέθσλα (Pocket Switched Networks – PSNs) 

4. Δίθηπα απηνθηλήησλ (VANETs) 

  

Τα δύν ηειεπηαία παξαδείγκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ Δηαδηθηύνπ ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things –ΙνΤ) (ζύκθσλα κε ην νπνίν 

θαζεκεξηλά αληηθείκελα ζπγθξνηνύλ δίθηπα θαη αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα ρσξίο άκεζε αλζξώπηλε παξέκβαζε) ζηελ ζεκαληηθή πεξίπησζε 

πνπ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε ησλ αξρείσλ είλαη είηε αλαπόθεπθηέο είηε επηηξεπηέο.  

  

Τν έξγν LEMONADE έρεη ηξεηο βαζηθνύο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο:  

1. Να πξνσζήζεη ηε ζεκειηώδε θαηαλόεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζύξκαησλ θηλεηώλ DTNs λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα, ηδηαηηέξσο ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο α) ησλ θαλόλσλ πξνώζεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ παθέηα δεδνκέλσλ κεηαδίδνληαη από θόκβν ζε θόκβν 

θαη β) ηεο ξνήο θίλεζεο ζε όιν ην εύξνο ηνπ δηθηύνπ.  

2. Να αλαδείμεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ρξήζεο αξρηηεθηνληθώλ DTNs ζε δύν αλαδπόκελεο θαηεγνξίεο δηθηύσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΔηΠ θαη ηα 

δίθηπα απηόλνκσλ νρεκάησλ.  

3. Να θαηαζθεπάζεη έλα εξεπλεηηθό αζύξκαην θηλεηό DTN πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεηξακαηηζκό, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

επαιεζεπηνύλ ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα, ζα αλαδεηρζνύλ ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο, θαη ζα απνθηεζεί ηερλνγλσζία 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η έξεπλα ζηα DTNs έρεη ζην παξειζόλ δηεμαρζεί θπξίσο κέζσ αλάιπζεο, πηνζεηώληαο ζρεηηθά απιέο ππνζέζεηο ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ 

αζύξκαηνπ κέζνπ θαη επίζεο απιέο κεζόδνπο βειηηζηνπνίεζεο ξνήο. Ο βαζηθόο ιόγνο γηα ηελ έιιεηςε πνιιώλ απνηειεζκάησλ πνπ 

λα κελ είλαη ζρεηηθά επηθαλεηαθά είλαη ε έκθαζε πνπ έρεη δείμεη ε εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ζηελ θπςεινεηδή ηνπνινγία, ε νπνία 

αλακθίβνια έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε, αιιά βέβαηα έρεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο, ηδηαηηέξα ζηα πξναλαθεξζέληα δίθηπα.  

  

Λακβάλνληαο ππόςε ην ηξέρνλ εξεπλεηηθό πεδίν, ην έξγν ζα παξάζρεη πξσηόηππα απνηειέζκαηα πξνο ηξεηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο: 

  

1. Θα πινπνηεζεί έλα πεηξακαηηθό αζύξκαην θηλεηό DTN ζην εξγαζηήξην θαη ζα εθηειεζζνύλ πεηξάκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

επαιεζεπηνύλ ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα, ζα εληνπηζηνύλ θελά ζηε ζεσξία, θαη ζα ιπζνύλ πξαθηηθά δεηήκαηα. Ο ζηόρνο είλαη λα 

βειηησζεί ε θαηαλόεζε ηνπ πώο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην αζύξκαην θαλάιη θαη ηo θπζηθό ππόζηξσκα ζε έλα DTN. 

2. Με βάζε ηα άλσ απνηειέζκαηα, ζα αλαπηπρζνύλ πξσηόηππεο ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο ξνήο ζε αζύξκαηα θηλεηά DTNs, 

ηδηαηηέξσο πξνο ηελ θαηεύζπλζε θαλόλσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα παθέηα πξνσζνύληαη ππό ειιηπή γλώζε γηα ηελ ηνπνινγία ηνπ 

δηθηύνπ (όπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηα PSNs) αιιά θαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ξνήο όηαλ ε γλώζε είλαη 

πιήξεο (όπσο ζπκβαίλεη, π.ρ., ζηα δνξπθνξηθά δίθηπα). 

3. Τέινο, ζα επηδεηρζεί ε ρξήζε αξρώλ δξνκνιόγεζεο γηα DTNs ζε πεξηβάιινληα πνπ άπηνληαη ηνπ δηαδηθηύνπ ησλ πξαγκάησλ 

(ΔηΠ) θαη ησλ δηθηύσλ UxV. Σηελ πεξηνρή ηνπ ΔηΠ, ζα κειεηεζνύλ πξνβιήκαηα ηνπ πώο κπνξεί λα γίλεη βέιηηζηε αλίρλεπζε θαη 

πώο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ ππεξεζίεο όηαλ ππάξρεη αλνρή ζηηο θαζπζηεξήζεηο. Σηελ πεξηνρή ησλ UxV, ζα κειεηεζνύλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επηινγήο ηεο δηαδξνκήο ησλ θόκβσλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο βέιηηζηεο ξνήο. Σε απηά ηα δίθηπα, κηα βαζηθή 

πξόθιεζε είλαη πώο ζα επηηεπρζεί κάζεζε κέζσ ηεο απόθηεζεο εκπηζηνζύλεο. Γηα απηό ην ιόγν, ζα αλαπηπρζνύλ αιγόξηζκνη θαη 

ηερληθέο κε βάζε ηελ εληζρπόκελε κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα ιύλνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα γηα δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο 

ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ.  
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τν έξγν LEMONADE ζα θέξεη ηα αζύξκαηα θηλεηά DTNs έλα βήκα πην θνληά ζηελ επξεία εθαξκνγή ηνπο, αθαηξώληαο νξηζκέλα 

θξίζηκα επηζηεκνληθά εκπόδηα πνπ επί ηνπ παξόληνο δελ επηηξέπνπλ ηελ επξεία πηνζέηεζή ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ηα επηζηεκνληθά 

επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: 

1. Τα πεηξάκαηα πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεηξακαηηθνύ πξώηνπ Παθέηνπ Εξγαζίαο (ΠΕ) ζα αλαδείμνπλ πξαθηηθά 

δεηήκαηα θαη ζα εληνπίζνπλ λέα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο αμηνπνίεζε 

ησλ DTNs.  

2. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεύηεξνπ ΠΕ κε αληηθείκελν ηελ βειηηζηνπνίεζε δηαδξνκήο θαη ξνήο ζα βειηηώζνπλ αηζζεηά ηελ βαζηθή 

θαηαλόεζή καο ζρεηηθά κε ηηο ζεκειηώδεηο δπλαηόηεηεο ησλ αζύξκαησλ θηλεηώλ DTN λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα, θαη ηδηαηηέξσο ηηο 

αληηζηαζκίζεηο κεηαμύ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ παθέησλ θαη άιισλ κεηξηθώλ.  

3. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηξίηνπ ΠΕ ζα επηθεληξσζνύλ ζε αλνηθηά εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε DTNs ζε δύν 

είδε (paradigms) δηθηύσλ (ην ΔηΠ θαη ηα δίθηπα UxV) πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ πνιύ κεγάιε επίδξαζε ζηελ θνηλσλία ηα πξνζερή 

ρξόληα, ιόγσ ησλ πνιιώλ θαη δηάθνξσλ εθαξκνγώλ ηνπο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηξίηνπ ΠΕ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Μεραληθή 

Μάζεζε ζα παξάζρνπλ έλα λέν πιαίζην γηα ηελ επίιπζε δύζθνισλ πξνβιεκάησλ ησλ DTNs κε ρξήζε εξγαιείσλ αηρκήο.  

Σρεηηθά κε ην απνηύπσκα ηνπ έξγνπ ζηελ νηθνλνκία, ε εξεπλεηηθή νκάδα ζα δώζεη ηα εξγαιεία ζηα δηάθνξα κέξε ηεο αιπζίδαο 

αλάπηπμεο ηερλνινγίαο (πάξνρνπο, θαηαζθεπαζηέο, θνθ) πνπ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηερλνινγίεο DTNs απαληώληαο ζε 

ζεκειηώδεηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο θαη ηελ επξσζηία απηώλ ησλ δηθηύσλ, πνπ επί ηνπ παξόληνο εκπνδίδνπλ ηελ 

επξύηεξε πηνζέηεζή ηνπο.  

 

Σρεηηθά κε ην απνηύπσκα ηνπ έξγνπ ζηελ νηθνλνκία, πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηα δίθηπα πνπ πξαγκαηεύεηαη ην έξγν ραξαθηεξίδνληαη 

από απνπζία εθηεηακέλεο ππνδνκήο, θαη σο εθ ηνύηνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ηάρηζηα, θαη κε ιίγν θόζηνο. Απηό είλαη έλα ζνβαξό 

πιενλέθηεκα γηα όιε ηελ θνηλσλία, αιιά ηδηαηηέξσο ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο.  
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε ζα επηηξέςεη ζηνλ Επηζηεκνληθό Υπεύζπλν θαη ηελ νκάδα ηνπ λα εξγαζηνύλ ζε κηα θαίξηα επηζηεκνληθή 

πεξηνρή αηρκήο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην επξύηεξν πεδίν ησλ αζπξκάησλ δηθηύσλ. Τα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζα έρνπλ καθξνρξόληα επίδξαζε θαη ζα βνεζήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα λα παξακείλεη ζηελ εξεπλεηηθή 

θνηλόηεηα πνπ θαζνξίδεη ηελ ηερλνινγία ζε απηό ην πεδίν. Επίζεο, ην πεηξακαηηθό δίθηπν πνπ ζα πινπνηεζεί ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεηξακαηηζκό θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηέο αθόκα θαη κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ.  

 

Επηπιένλ, ην έξγν επηηξέπεη ζηνλ Επηζηεκνληθό Υπεύζπλν λα ζπληεξήζεη κηα κηθξή νκάδα από λένπο εξεπλεηέο θαη λα 

εθπαηδεύζεη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, εθπιεξώλνληαο έηζη θαη ηνλ ξόιν ηνπ σο κέληνξαο λέσλ εξεπλεηώλ θαη βνεζώληαο 

ζηελ αλάζρεζε ηνπ ξεύκαηνο θπγήο λέσλ εξεπλεηώλ (brain drain) πνπ ζπληειείηαη ζηελ Ειιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

23.07.2019 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Σπγγξνύ 185 & Σάξδεσλ 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σκύξλε, Ειιάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


