
Industrial Internet of Things 
VET Network 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Α ρ ι θ μ ό ς  έ ρ γ ο υ Project Number: 609085-EPP-1-
2019-1-BG-EPPKA3- 1 VET-NETPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIOTNET PROJECT 
 

Γνωσιακή Βάση για το 
Βιομηχανικό Διαδίκτυο 

των Πραγμάτων  
(IIoT Body of 
Knowledge) 

ΠΕ4, Παραδοτέο 4.1 
 

IPS 

Οκτώβρης 2020 



Industrial Internet of Things 
VET Network 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Α ρ ι θ μ ό ς  έ ρ γ ο υ Project Number: 609085-EPP-1-
2019-1-BG-EPPKA3- 2 VET-NETPAR 

 

 

 

Contents 
1 Εισαγωγή .................................................................................................................................... 3 

1.1 Δίκτυο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων Δίκτυο (ΙΙοΤ) ..................................................................................................... 3 

1.2 Στόχοι .......................................................................................................................................... 3 

1.3 Περιγραφή των ενοτήτων των μπλοκ ........................................................................................ 3 

2 ENOTHTA 00: Βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων ............................................ 4 

3 Ενότητα 1: Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος για το IIoT ................................................... 11 

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 03: Συνδεσιμότητα στο ΒΔτΠ .................................................................................. 24 

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 04: Επιχειρηματική στρατηγική και καινοτομία ..................................................... 29 

6 ΕΝΟΤΗΤΑ 05: Ασφάλεια στο ΒΔτΠ ........................................................................................... 35 

7 BLOCK 06: IIoT analytics ........................................................................................................... 50 
 



Industrial Internet of Things 
VET Network 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Α ρ ι θ μ ό ς  έ ρ γ ο υ Project Number: 609085-EPP-1-
2019-1-BG-EPPKA3- 3 VET-NETPAR 

 

 

1 Εισαγωγή 

1.1 Δίκτυο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων Δίκτυο (ΙΙοΤ) 

 

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τις βασικές πληροφορίες που διέπουν την πιστοποίηση του 

Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων IIoT. Σκοπός του είναι να καθορίσει τις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν οι υποψήφιοι, οι οργανισμοί και τα άτομα για να 

λάβουν την πιστοποίηση IIoT. 

 

Κάθε μια από αυτές τις ενότητες περιγράφει τις γνώσεις που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, ξεκινώντας από τις πιο γενικές πληροφορίες και προχωρώντας προς το 

πιο ειδικό επίπεδο. Οι ενότητες συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία.  

1.2 Στόχοι 
 

To BoK του IIoT συγκεντρώνει σε ένα μέρος όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές γνώσεις για την 

επαγγελματική ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια, το ΒοΚ του IIoT ως πρόγραμμα πιστοποίησης ορίζει τη 

βάση γνώσεων με την οποία πρέπει να είναι εξοικειωμένοι γενικά οι επαγγελματίες και οι 

επαγγελματίες του IIoT προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους και να τους επιτρέψει να αποκτήσουν 

αυτές τις γνώσεις με δομημένο τρόπο. Το πρόγραμμα πιστοποίησης ορίζει τις γνώσεις που χρειάζονται 

οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την πιστοποίηση τόσο σε βασικό όσο και σε 

προχωρημένο επίπεδο. 

 

1.3 Περιγραφή των ενοτήτων των μπλοκ 
 

Το ΒοΚ του IIoT είναι δομημένο σε 7 ενότητες: 
 
0. Βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων  
1. Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος για το IIoT 
2. Αρχιτεκτονική Αναφοράς ΙΙοΤ  
3. Συνδεσιμότητα στο IIoT 
4. Επιχειρηματική Στρατηγική και Καινοτομία 
5. Ασφάλεια στο IIoT 
6. IIoT Analytic 
 

Η εξέλιξη από το γενικό στο ειδικό κατανέμεται σε τμήματα, θέματα και κεφάλαια. Για παράδειγμα: 
 
Αρχιτεκτονική αναφοράς για το IIoT. 
 
ΘΕΜΑ 4. Επιχειρηματικές, χρηστικές, λειτουργικές και εφαρμογές του IIoT. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ενσωμάτωση 
 
Η δομή των ενοτήτων ακολουθεί τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μοντέλων IIoT στην 

επιχείρηση, ξεκινώντας από την εισαγωγική ενότητα 00, η οποία καλύπτει τις βασικές επιχειρηματικές 

γνώσεις που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ΙΙοΤ.   

 

2 ENOTHTA 00: Βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων  
 

Τίτλος Βασικές αρχές της στρατηγικής των επιχειρήσεων  

Περιγραφή Η ενότητα 00 προετοιμάζει στους υποψηφίους σχετικά με το υπόλοιπο 

πρόγραμμα, επανεξετάζοντας και καθορίζοντας τις θεμελιώδεις πτυχές 

της διοίκησης επιχειρήσεων. Στόχος είναι να εφοδιάσει τους 

υποψηφίους με τα βασικά εργαλεία που θα χρειαστούν καθώς θα 

εξελίσσονται σε ανώτερους ρόλους μέσα στον οργανισμό τους. 

Σκοπός Σκοπός αυτού του τμήματος είναι να επιτρέψει στους υποψήφιους να 

αντιστοιχίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και την εμπειρία τους με τους 

μαθησιακούς στόχους της πιστοποίησης IIoTNET. Το μπλοκ 00 καλύπτει 

τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που αποτελούν 

προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη καριέρας ως εμπειρογνώμονας IIoT. 

Συνεισφορά  Μεγάλο μέρος της γνώσης από αυτήν την ενότητα θα προέλθει από τις 

προηγούμενες γνώσεις και την εμπειρία που ήδη κατέχουν οι 

υποψήφιοι. 

Αποτελέσματα Αυτή η εισαγωγική ενότητα θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να 

θέσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους στο πλαίσιο και να 

αναθεωρήσουν τις βασικές αρχές για να είναι έτοιμοι να 

ολοκληρώσουν τις υπόλοιπες ενότητες.  

Θέματα 1. Τεχνολογία πληροφοριών 

2. Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις 

3. Γενική Διοίκηση 

4. Επικοινωνία 

5. Επιχειρηματική ηθική 

6. Επιχειρηματική στρατηγική και στρατηγικός σχεδιασμός 

7. Αποτελεσματική λήψη διοικητικών αποφάσεων 

8. Διαχείριση κινδύνων 

9. Ηγεσία 

10. Διαχείριση της αλλαγής 
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Θέμα 1 Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Βασικές γνώσεις 

πληροφορικής 
• Χρήση λειτουργικών συστημάτων για διαχείριση αρχείων, 

επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό 

παρουσιάσεων 

• Ανάλυση δεδομένων και χρήση εργαλείων επικοινωνίας 

μέσω του Διαδικτύου 

Υποδομή ΤΠΕ • Γνωριμία με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της υποδομής 

των υπολογιστών, όπως οι διακομιστές, ο εξοπλισμός 

αποθήκευσης και δικτύωσης 

 

Θέμα 2  Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μακροοικονομία 

 
• Μέτρηση του εθνικού εισοδήματος  

• Ισορροπία στην οικονομία 

Δυναμικές στην 

μακροοικονομία 

 

• Πληθωρισμός 

• Οικονομική ανάπτυξη 

• Επιχειρηματικοί κύκλοι 

Διεθνής 

Οικονομία 
• Ανοικτή μακροοικονομία 

• Συναλλαγματική ισοτιμία 

Βασικά στοιχεία 

των 

διαχειριστικών 

οικονομικών 

• Τιμές αγαθών και ποσότητες που παράγονται και 

καταναλώνονται 

• Κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν τις τιμές και τις 

ποσότητες 

• Αποδοτικά αποτελέσματα της αγοράς 

• Τύποι ανταγωνισμού 

 

Θέμα 3 Γενικό Management 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Πολιτική και 

διαδικασία 

διαχείρισης 

 

• Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPM) 

• Διαχείριση ολικής ποιότητας 

• Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης 
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Εισαγωγή στα 

επιχειρησιακά 

συστήματα 

πληροφοριών 

 

• Στρατηγική ΤΠΕ 

• Αρχιτεκτονική ΙΤ και σχεδιασμός και χρήση συστημάτων 

ΤΠΕ 

• Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων 

(ERP) 

• Επιχειρησιακή νοημοσύνη 

Αρχές 

οργανωσιακής 

συμπεριφοράς 

 

• Ανθρώπινη συμπεριφορά στο οργανωτικό περιβάλλον 

• Ατομική και ομαδική συμπεριφορά 

Αρχές της 

διαχείρισης των 

ανθρώπινων 

πόρων 

• Βασικές γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

 

Θέμα 4 Επικοινωνία 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η έννοια της 

επικοινωνίας 

• Κανάλια επικοινωνίας 

• Μορφές και τύποι επικοινωνίας 

• Ο ρόλος του ηγέτη στη διασφάλιση της επικοινωνίας 

• Επικοινωνιακή δεξιότητα του διευθυντή 

• Δεοντολογία στην επιχειρηματική επικοινωνία 

• Επικοινωνία μέσω τεχνολογιών 

 

Εταιρική 

επικοινωνία 
• Εσωτερική επικοινωνία 

• Ικανότητα προσέγγισης του κοινού 

• Ουσιαστική οπτική επικοινωνία 

• Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, τους επενδυτές και 

δημόσιες σχέσεις 

• Πώς να οικοδομήσετε και να προστατεύσετε την εταιρική 

φήμη 

• Επιχειρηματικές εκθέσεις 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία 

• Μέθοδοι αντιμετώπισης συγκρούσεων 

Επικοινωνία και 

κρίση 

• Αναγνώριση της κρίσης 

• Διαχείριση κρίσεων 
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 • Καθορισμός κανόνων και αρμοδιοτήτων 

• Εκπαίδευση στην επικοινωνία 

• Προσομοίωση κρίσεων 

Επικοινωνία και 

διαπραγμάτευση 

σε ένα δυναμικό 

διεθνές 

περιβάλλον 

 

• Ψηφιακή επικοινωνία ως προϋπόθεση για την υπεύθυνη 

διαχείριση ενός καινοτόμου οργανισμού 

• Κατανόηση και κατάκτηση στρατηγικών για 

διαπροσωπικές συναντήσεις συμπεριλαμβανομένης της 

επίλυσης συγκρούσεων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, 

• Βελτίωση της παγκόσμιας νοοτροπίας και των 

διαπραγματευτικών σας δεξιοτήτων 

 

Θέμα 5 Επιχειρηματική ηθική 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ηθική στις 

επιχειρήσεις 

 

• Ηθική, αρχές και ηθικές αξίες 

• Κοινωνική ευθύνη 

• Εκτίμηση των ηθικών προβληματισμών τόσο σε τοπικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο 

Αρχές 

επιχειρηματικής 

ηθικής 

 

• Δημιουργία κατανοητών και ακριβών πληροφοριών 

• Ικανότητα αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων στις 

επαγγελματικές σχέσεις 

• Επίλυση ηθικών διλημμάτων και λήψη ηθικών αποφάσεων 

Εταιρική ηθική 

 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική ηθική 

• Κώδικας δεοντολογίας και κώδικας συμπεριφοράς 

• Ηθική ηγεσία 

 

Θέμα 6 Επιχειρηματική στρατηγική και στρατηγικός σχεδιασμός 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Εισαγωγή στον 

στρατηγικό 

σχεδιασμό 

 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής 

• Επιχειρηματικοί στόχοι και σκοποί 

• Οικονομικές εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

Οργανωτική 

ανάλυση 

 

• Όραμα και αποστολή 

• Δομή του οργανισμού και της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

• Απαιτούμενοι πόροι 
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Εξωτερικό 

περιβάλλον 

 

• Ανάλυση STEEPLE 

• Επίδραση της τεχνολογίας 

• Ανάπτυξη και εξέλιξη 

Εφαρμογή και 

αξιολόγηση της 

στρατηγικής 

• Λίστα ελέγχου εφαρμογής 

• Σχέδιο επικοινωνίας 

• Ομάδα αξιολόγησης ή/και επικαιροποίησης της στρατηγικής 

 

Θέμα 7 Αποτελεσματική λήψη διοικητικών αποφάσεων 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Προσδιορισμός 

του προβλήματος 
• Αποτελεσματική επικοινωνία 

• Εκτίμηση της έκτασης και της φύσης του προβλήματος που 

πρέπει να επιλυθεί 

Συγκέντρωση 

πληροφοριών 

 

• Ανίχνευση και συλλογή δεδομένων 

• Πηγές πληροφοριών 

Προσδιορισμός 

εναλλακτικών 

λύσεων 

• Χαρτογράφηση εναλλακτικών διαδρομών 

• Αξιολόγηση των στοιχείων 

• Επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων 

Ανάληψη δράσης • Από την ανάλυση στη δράση 

• Συμμετοχή της ομάδας 

• Κατανομή ευθυνών 

Επανεξέταση και 

προσαρμογή 
• Προσδιορισμός 

 

Θέμα 8 Διαχείριση κινδύνων 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Προσδιορισμός 

των κινδύνων 
• Τύποι κινδύνων 

• Προσδιορισμός των κινδύνων 

Ανάλυση του 

κινδύνου 
• Χαρτογράφηση του κινδύνου σε έγγραφα, πολιτικές, 

διαδικασίες και επιχειρηματικές διαδικασίες 

• Μέθοδοι για την ανάλυση κινδύνων 

Αξιολόγηση ή 

κατάταξη του 

κινδύνου 

• Μέθοδοι για την αξιολόγηση κινδύνου 
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Αντιμετώπιση 

κινδύνου 
• Στρατηγικές για την εξάλειψη, τον περιορισμό και την 

αντιμετώπιση του κινδύνου 

Παρακολούθηση 

και αναθεώρηση 

του κινδύνου 

• Επίσημη διαδικασία διαχείρισης 

• Ανάπτυξη κουλτούρας κινδύνου 

Μείωση του 

κινδύνου 
• Προσαρμογή των σχεδίων έργων, των διαδικασιών και της 

υποδομής της εταιρείας 

Επιμερισμός του 

κινδύνου από 

διαφορετικά 

τμήματα 

• Πελάτες 

• Προμηθευτές 

• Εξωτερικοί οργανισμοί 

 

Θέμα 9 Ηγεσία 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δημοκρατική 

ηγεσία 
• Ο ηγέτης παίρνει αποφάσεις με βάση τη συμβολή των μελών 

της ομάδας 

• Συζήτηση για κάθε επιλογή 

Στρατηγική ηγεσία • Διασταύρωση μεταξύ των κύριων λειτουργιών μιας εταιρείας 

• Στρατηγική σκέψη που υποστηρίζει πολλούς τύπους 

εργαζομένων ταυτόχρονα 

Μετασχηματιστική 

ηγεσία 

 

• Βασικό σύνολο καθηκόντων και στόχων για μια χρονική 

περίοδο 

• Προθεσμίες για την επίτευξή τους 

Ηγεσία coach-style • Καλλιέργεια και ανάδειξη των ατομικών δυνατοτήτων κάθε 

μέλους της ομάδας 

• Ομοιότητες με τη στρατηγική και τη δημοκρατική ηγεσία 

Θέμα 10 • Διαχείριση αλλαγών 

Ψυχολογία της 

αλλαγής 
• Αρχές για τη διαχείριση της αλλαγής 

• Διαχείριση της ανθρώπινης πλευράς της αλλαγής 

Διαδικασίες 

διαχείρισης της 

αλλαγής 

• Διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής 

• Στρατηγική διαχείριση της αλλαγής 

• Ομάδα διαχείρισης της αλλαγής 

Διαχείριση της 

αλλαγής 
• Πως να ξεπεράσεις της αντίσταση στην αλλαγή 

• Σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής 
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3 ΕNOTHTA 01: Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος για το IIoT 
 

Τίτλος Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος IIoT 

Περιγραφή Η ενότητα 01 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος 
για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT). Στόχος είναι να 
κατανοήσουμε ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες και προβληματικές 
αναφορικά με το IIoT. Η ενότητα αυτή εξετάζει επίσης τα ζητήματα 
ενσωμάτωσης και συμβατότητας. 

Σκοπός Στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι υποψήφιοι με τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων και τα ζητήματα διαλειτουργικότητας 
στο πλαίσιο του IIoT. 

Συνεισφορά Μεγάλο μέρος της πληροφορίας για αυτήν την ενότητα προέρχεται από 
τις προηγούμενες γνώσεις των υποψηφίων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων IIoT και την εμπειρία από την 
ανάπτυξή τους. 

Αποτελέσματα Αυτή η ενότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να 
διευρύνουν τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους στα βασικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος IIoT και να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα των βασικών συστημάτων IIoT 
κατά την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού συστήματος. 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2. Ασφάλεια 
3. Ανθεκτικότητα 
4. Ολοκληρωσιμότητα, διαλειτουργικότητα και συνθετότητα 
5. Διαχείριση δεδομένων 
6. Δυναμική σύνθεση και αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα 

 

Θέμα 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Σκοπός • Βασικές ανησυχίες και προβληματα 
για το σύστημα στο ΙΙοΤ 

• Πρόσθετη ανάλυση των 
αρχιτεκτόνων συστημάτων 

Χ Χ 

Πεδίο 
εφαρμογής 

• Βασικές ανησυχίες και προβλήματα 

• Προβληματικές του συστήματος 

Χ Χ 

http://bookboon.com/en/management-basics-ebook
http://bookboon.com/en/management-basics-ebook
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• Λειτουργικοί τομείς 
 

Θέμα 2 Ασφάλεια 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Ασφάλεια • Εξετάζοντας και 
ορίζοντας την 
ασφάλεια 

• Μηχανισμοί 
ασφαλείας 

• Υποστήριξη 
ανεξάρτητων 
χαρακτηριστικών 
λειτουργικής 
ασφάλειας 

• Καλά καθορισμένες, 
επαληθευμένες και 
τεκμηριωμένες 
διεπαφές 

• Παρακολούθηση και 
καταγραφή κατά το 
χρόνο εκτέλεσης 

Χ Χ 

Σχέσεις με άλλες 
ανησυχίες 

• Ρόλος της αξιοπιστίας 
και της ανθεκτικότητας 

• Σχέση μεταξύ 
ασφάλειας και 
προστασίας 

• Επιπτώσεις της 
δυναμικής σύνθεσης 
και της 
αυτοματοποιημένης 
διαλειτουργικότητας 
στην ασφάλεια 

 Χ 

 

Θέμα 3 Ανθεκτικότητα 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Ανθεκτικότητα • Εξετάζοντας και ορίζοντας την 
ανθεκτικότητα 

• Αντιμετώπιση των περιστάσεων 

• Έννοιες του αυτόνομου 
υπολογισμού 

Χ Χ 



Industrial Internet of Things 
VET Network 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Α ρ ι θ μ ό ς  έ ρ γ ο υ Project Number: 609085-EPP-1-
2019-1-BG-EPPKA3- 13 VET-NETPAR 

 

 

Εξάρτηση από 
την 
ανθεκτικότητα 

• Σχεδιασμός αποστολής 

• Επίγνωση της κατάστασης 

• Διαχείριση πόρων 

• Απόφαση και αξιολόγηση 

 Χ 

Προσεγγίσεις 
και 
προβληματισμοί 
 

• Αποσύνδεση από την εξουσία 

• Σημασία της ομότιμης επικοινωνίας 

• Πλεονεκτήματα του ιεραρχικού 
δικτύου 

• Δεδομένα και η μεταφορά τους σε 
πληροφορίες 

• Σχεδιασμός και προετοιμασία 

• Τύποι επικοινωνίας 

 Χ 

 

Θέμα 4 Ολοκληρωσιμότητα, διαλειτουργικότητα και συνθετότητα 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Συναρμολόγηση 
μεγάλων 
συστημάτων 

• Ολοκληρωσιμότητα 

• Διαλειτουργικότητα 

• Συνδυαστικότητα 

• Σχέση μεταξύ 
συνθετικότητας, 
διαλειτουργικότητας 
και 
ολοκληρωσιμότητας 

 Χ 

Συστήματα και 
εξαρτήματα IIoT 

• Μετατροπή από 
αυτόματο σε 
αυτόνομο 

• Περιορισμοί και 
παραδοχές για 
εξαρτήματα 

• Επιβολή πλαισίου 
για την πλήρη 
ενσωμάτωση, 
διαλειτουργικότητα 
και συνθετότητα 

• Μετασχηματισμός 
βάσεων δεδομένων 

Χ Χ 

Χρήση φυσικών 
γλωσσών 

• Ανταλλαγή 
πληροφοριών με 
φυσικές γλώσσες 

 Χ 
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• Παγκόσμια γνώση 

• Κατανόηση ενός 
πλαισίου 

 

Θέμα 5 Διαχείριση δεδομένων 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Διαχείριση 
δεδομένων 

• Μείωση και ανάλυση 

• Δημοσίευση και εγγραφή 

• Ερωτήματα 

• Αποθήκευση και ανάκτηση 

• Ολοκλήρωση 

• Περιγραφή και παρουσία 

• Πλαίσιο δεδομένων 

• Διαχείριση δικαιωμάτων 

Χ Χ 

Μείωση και 
Analytics 
 

• Μετάδοση ακατέργαστων 
δεδομένων μέσω των δικτύων 

• Διαχείριση δεδομένων με μείωση 
του όγκου ή της ταχύτητας 

 Χ 

Δημοσίευση και 
εγγραφή 
 

• Σύγχρονη μέθοδος ανταλλαγής 
δεδομένων 

• Αξιοπιστία, συντήρηση και 
ανθεκτικότητα 

• Ροή δεδομένων 

• Συναγερμός και συμβάν 

• Εντολή και έλεγχος 

• Διαμόρφωση 

• Επέκταση 

• Μοντέλο κατανάλωσης 
δεδομένων σε επίπεδο 
εφαρμογής 

• Αξιόπιστη ροή ελέγχου 

Χ Χ 

Ερώτηση 
 

• Μοντέλα για ερωτήματα 

• Το ερώτημα μιας χρήσης 

• Το µοντέλο συνεχούς ερώτησης 

• Επιλογή ενός υποσυνόλου 
δεδομένων που παράγονται από 
τη συσκευή 

 Χ 
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• Επιλεκτική, επικεντρωμένη στη 
χρήση πρόσβαση σε ενοποιημένα 
δεδομένα 

Αποθήκευση και 
ανάκτηση 
 

• Καθορισμός αποθήκευσης, 
εμμονής και ανάκτησης 

• Διατήρηση πληροφοριών 
χρονοσήμανσης 

• Επανάληψη 

• Υποστήριξη προσομοιώσεων 

• Αξιοπιστία στην αποθήκευση 

Χ Χ 

Ενσωμάτωση 
 

• Διαθέσιμοι μηχανισμοί 
ενσωμάτωσης 

• Ολοκλήρωση σε ενδιάμεσο 
λογισμικό και εφαρμογές 

• Συμβατικό ETL 
(εξαγωγή/μετατροπή/φόρτωση) 

Χ Χ 

Μεταδεδομένα, 
νέα δεδομένα και 
μοντέλα 
 

• Τύποι, μορφή, δομή και 
μεταδεδομένα των δεδομένων 
του συστήματος 

• Δυναμική ενσωμάτωση στοιχείων 
εφαρμογής Νέα δεδομένα και 
επικοινωνίες 

• Διαχείριση του συστήματος 

• Νέες συνθέσεις IIoT 

 Χ 

Πλαίσιο 
δεδομένων 
 

• Κατάσταση και συμπεριφορά 

• Διαγνωστικά δεδομένα, ρυθμοί 
ενημέρωσης δεδομένων 

• Παλαιότερα και σύγχρονα πλαίσια 
δεδομένων 

• Παρακολούθηση παραμέτρων 
δεδομένων 

• Παρακολούθηση της κυκλοφορίας 

Χ Χ 

Ιδιοκτησία 
δεδομένων 
 

• Ιδιοκτησία δεδομένων 
παρακολούθησης 

• Δικαιώματα, διαχείριση 
πρόσβασης, προστασία 
δεδομένων 

• Διαχείριση δεδομένων, 

 Χ 
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• Εξωτερική ανάθεση σε νέφη 

• Ρυθμιστικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις συμμόρφωσης 

 

Θέμα 6 Δυναμική σύνθεση και αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Δυναμική σύνθεση 
 

• Προσανατολισμός στις υπηρεσίες 

• Δυναμική ενσωμάτωση στοιχείων 

• Επίγνωση της κατάστασης 

• Ποικιλομορφία φόρτου εργασίας 

• Πολύπλοκες σχέσεις 

• Δυναμικές σχέσεις 

Χ Χ 

Σκέψεις 
 

• Μελλοντικές δυνατότητες 

• Μοντέλα και υλοποίηση 

• Δεσμευτικοί πόροι 

• Ουσιαστικά συγκεντρωτικός 
έλεγχος πολιτικής 

• Προσαρµοστικότητα υπηρεσιών 

• Παραγωγικότητα 

Χ Χ 

Λειτουργικά 
στοιχεία 
 

• Διαχείριση συμβάσεων 
ενσωμάτωσης 

• Διαχείριση πολιτικών 

• Παρακολούθηση της κατάστασης 

• Προσθήκη και αφαίρεση 
στοιχείων του συστήματος 

• Διαχείριση συνδέσεων μεταξύ 
των διαφορετικών interfaces 

Χ Χ 
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4 ENOTHTA 02: Αρχιτεκτονική Αναφοράς ΙΙοΤ 
  Τίτλος Αρχιτεκτονική αναφοράς για το IIoT 

Περιγραφή Η ενότητα 02 εξετάζει τις βασικές έννοιες και το πλαίσιο των 

αρχιτεκτονικών αναφοράς για το IIoT. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν 

στους υποψηφίους το λεξιλόγιο και τα τυποποιημένα πλαίσια που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των επιχειρηματικών, χρήσης, 

λειτουργικών και εφαρμοστικών απόψεων από άποψη 

αρχιτεκτονικών αναφοράς. 
Στόχος Ο στόχος αυτού του μπλοκ είναι να δώσει στους αιτούντες βασικούς 

όρους, γνώσεις και 

τεχνικές και να τους κάνουν να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των 

απόψεων επιχειρήσεων, χρήσης, λειτουργικής και υλοποίησης. 

Input Δεν υπάρχει ανάγκη προηγούμενης γνώσης σχετικά με αυτό το θέμα. 

Output Αυτό το μπλοκ θα επιτρέψει στους αιτούντες να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές του 

δημιουργία και ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς για το IIoT. 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2. Έννοιες Αρχιτεκτονικής Αναφοράς IIoT 
3. IIoT Αρχιτεκτονική Πλαίσιο 
4. IIoT Επιχείρηση, Χρήση, Λειτουργικές απόψεις και Εφαρμογές 

5. Παραδείγματα προτύπων υλοποίησης IIoT 

 
Topic 1 Purpose and scope 

Chapter Learning outcomes Basic Advanced 

Purpose • Foundational framework for all other technical 

documents. 

• Reference architecture and why is it important. 

• Understanding concepts of reference architecture 

X X 

Scope • The Industrial Internet Architecture Framework 

(IIAF) and the Industrial Internet Reference 

Architecture (IIRA) 

 X 

 
Topic 2 IIoT Reference Architecture Concepts 

Chapter Learning outcomes Basic Advanced 

Main concepts • Definition and example of a reference architecture 

• A common vocabulary 

X X 
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Reference 

architecture 

for IIoT 

• Broad industry applicability 

• Generic and at a high level of abstraction 

• Allowing refinement and revisions 

• Identifying technology gaps 

X X 
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Topic 3 IIoT Architecture Framework 

Chapter Learning outcomes Βασικό Προχωρημ
ένο 

Αρχιτεκτονικό 
Πλαίσιο - όροι 
και έννοιες 

• Όροι και έννοιες 

• Αρχιτεκτονικό πλαίσιο, αρχιτεκτονικές 

αναπαραστάσεις 

• Απόψεις, ενδιαφερόμενα μέρη, είδη μοντέλων 

X X 

Αρχιτεκτονι

κή 

συστήματος 

• Προσδιορισμός και αξιολόγηση ζητημάτων 

• Μοντέλα αναπαράστασης 

• Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής συστήματος 

 X 

 
 

Θέμα 4 Επιχειρησιακές, καταναλωτικές, λειτουργικές και πρακτικές εφαρμογές του 
ΒΔτΠ 
Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρη

μένο 

Επιχειρημ

ατική 

πλευρά 

• Ανησυχίες των ενδιαφερομένων 

• Επιχειρηματικό όραμα, αξίες και στόχοι 

• Απόδοση επένδυσης, κόστος συντήρησης και 

αστική ευθύνη προϊόντος 

• Επίτευξη των δηλωθέντων στόχων. 

X X 

Καταναλ

ωτική 

πλευρά 

• Ανθρώπινες δραστηριότητες που επιτυγχάνουν 
λειτουργικότητα 

• Υλοποίηση βασικών δυνατοτήτων συστημάτων 
ΒΔτΠ 

• Δραστηριότητες διαφόρων μονάδων σε σχέση με 
τους χρήστες 

X X 

Λειτουργι

κή πλευρα 
• Λειτουργικά στοιχεία 

• Δομή και αλληλεξάρτηση 

• Διεπαφές και αλληλεπιδράσεις 

• Υποστήριξη δραστηριοτήτων στο σύστημα 

X X 
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Πρακτική 

πλευρά 
• Τεχνολογίες 

• Σχέδια επικοινωνίας 

• Διαδικασίες κύκλου ζωής 

• Τιμολογιακά και χρονικά θέματα 

• Θέματα που εστιάζουν στην αγορά 

• Κανονισμοί και συμμόρφωση 

 X 

Ενσωμάτωση • Ενσωμάτωση σε επίπεδο επιχειρήσεων, χρήσης, 

λειτουργίας και υλοποίησης 

• Αναθεωρήσεις λόγω αναλύσεων 

• Συμπερίληψη ασφάλειας και προστασίας 
συστήματος 

 X 

 
Θέμα 5 Παραδείγματα μοτίβων υλοποίησης ΒΔτΠ 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Καθιερωμέν

α 

αρχιτεκτονικ

ά σχέδια 

• Δημοφιλείς εφαρμογές συστήματος ΒΔτΠ 

• Μοτίβο αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων 

• Συνδεσιμότητα εισόδου - άκρων μεσολάβησης 

• Πρότυπο αρχιτεκτονικής διαχείρισης 

• Σχέδιο διαύλου πολυεπίπεδων δεδομένων  

X X 

Αρχιτεκτονική 

τριών επιπέδων 

ΒΔτΠ 

• Επίπεδα, πλατφόρμες και επιχειρήσεις 

• Ρόλοι των επιπέδων στην επεξεργασία ροής 

δεδομένων 

• Έλεγχος των επιπέδων κατά τη χρήση 

 X 

Συνδεσιμότητα 

εισόδου - 

άκρων 

μεσολάβησης 

και διαχείριση 

• Συνδεσιμότητα εισόδου - άκρων μεσολάβησης 

• Διαχείριση αρχιτεκτονικής 

• Σύνδεση στο Διαδίκτυο / WAN 

• Ανάγκη μείωσης της πολυπλοκότητας 

 X 

Πολυεπ

ίπεδη 

βάση 

δεδομέ

νων 

• Κοινή αρχιτεκτονική 

• Χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής / μοτίβου 

• Καλύτερες περιπτώσεις χρήσης 

• Δημοφιλέστερες εφαρμογές 

 X 
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5 ΕΝΟΤΗΤΑ 03: Συνδεσιμότητα στο ΒΔτΠ 
Τίτλος Συνδεσιμότητα στο ΒΔτΠ 

Περιγραφή Η ενότητα 03 προετοιμάζει τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν την 

συνδεσιμότητα στο ΒΔτΠ. Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων 

μεταξύ των συμμετεχόντων εντός και μεταξύ λειτουργικών τομέων 

(έλεγχος, λειτουργίες, πληροφορίες, εφαρμογές, επιχειρήσεις). 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους αιτούντες να 

κατανοήσουν τα ζητήματα σύνδεσης του ΒΔτΠ, να εξοικειωθούν με το 

μοντέλο στοίβας, να αξιολογήσουν και να προσδιορίσουν την 

καταλληλότητα μιας τεχνολογίας συνδεσιμότητας για ένα συγκεκριμένο 

σύστημα. 

Συνεισφορά Μεγάλο μέρος της συνεισφοράς σε αυτή την ενότητα θα αποτελέσει η 
γνώση τεχνολογιών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας προηγούμενων 
υποψηφίων. 

Αποτέλεσμα Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους αιτούντες να κατανοήσουν τους 
βασικούς μηχανισμούς κοινής χρήσης δεδομένων για την υποστήριξη 
λειτουργιών υψηλότερου επιπέδου. 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2. Μοντέλο στοίβας και αρχιτεκτονικές ιδιότητες 
3. Πρότυπα συνδεσιμότητας και προκλήσεις 
4. Λειτουργίες συνδεσιμότητας και εκτιμήσεις 
5. Επίπεδο μεταφοράς 
6. Αξιολόγηση της συνδεσιμότητας 

7. Πρότυπα συνδεσιμότητας 
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Θέμα 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν

ο 

Στόχος • Ο στόχος της κατανόησης της συνδεσιμότητας σε ένα 

ΒΔτΠ είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων σε 

απομονωμένα συστήματα, επιτρέποντας την κοινή 

χρήση δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

στοιχείων και υποσυστημάτων. 

X X 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

• Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μοντέλων δεδομένων και 

λειτουργιών ειδικά για κάθε συγκεκριμένη 

βιομηχανία, κάτω από την οποία είναι το επίπεδο 

«Διαδίκτυο», κοινό σε όλους τους κλάδους. 

X X 

 
Θέμα 2 Μοντέλο στοίβας και αρχιτεκτονικές ιδιότητες 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Συνδεδεμέν

ο μοντέλο 

στοίβας 

• Στο Συνδεδεμένο Μοντέλο Στοίβας του ΒΔτΠ κάθε 

επίπεδο είναι χτισμένο πάνω από το παρακάτω 

επίπεδο. Τα επίπεδα είναι: Πλαίσιο, Μεταφορές, 

Δίκτυο, Σύνδεση και Φυσικό 

X X 

Αρχιτεκτονικ

ές ιδιότητες 

• Απόδοση 

• Επεκτασιμότητα 

• Αξιοπιστία 

• Ανθεκτικότητα 

• Ασφάλεια 

• Ενσωμάτωση 

• Διαλειτουργικότητα 

• Ασφάλεια 

X X 

 
Θέμα 3 Πρότυπα και προκλήσεις συνδεσιμότητας 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Πρότυπα 

συνδεσιμότ

ητας 

• Νέες τεχνολογίες συνδεσιμότητας - για ενσωμάτωση 
με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, χρήση πυλών δικτύου 

• LPWAN, NB-IoT, LTE-M, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 

X X 

Προκλήσεις 

συνδεσιμότ

ητας 

• Μια τεχνολογία συνδεσιμότητας μπορεί να είναι 

καθολική, αλλά μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε 

μια συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογών. 

• Μπορεί να απαιτούνται πολλαπλές τεχνολογίες 

συνδεσιμότητας. Δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο 

X X 
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συνδεσιμότητας σε όλους τους τομείς για όλους τους 

κλάδους. 

 
Θέμα 4 Λειτουργίες συνδεσιμότητας και εκτιμήσεις 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Συναρτήσε

ις 

συνδεσιμό

τητας 

• Βασικές λειτουργίες πλαισίου συνδεσιμότητας: 

o μοντέλο πηγών δεδομένων, 

o πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων δημοσίευσης-
εγγραφής και αιτήματος απάντησης 

o ποιότητα υπηρεσίας δεδομένων, 

o ασφάλεια δεδομένων, και 

o Διεπαφή Προγραμματισμού 
Εφαρμογών. 

• Άλλες λειτουργίες και θέματα επικοινωνίας: 

o Μοντέλο πηγών δεδομένων 
(αντικείμενα δεδομένων) 

o Αντιμετώπιση 

o Τύποι δεδομένων 

o Κύκλος ζωής πηγών δεδομένων 

o Χειρισμός εξαιρέσεων 

X X 

Σκέψεις • Επιλογή πλαισίου συνδεσιμότητας: 

o Σύστημα (peer-to-peer ή broker), 
o Δεδομένα (βασισμένα σε δεδομένα ή βασισμένα σε 

συσκευές/εφαρμογές), 
o Απόδοση (σε πραγματικό χρόνο ή δεσμίδες), 
o Επεκτασιμότητα (αντικείμενα δεδομένων ή 

εφαρμογές), 
o Διαθεσιμότητα (εφεδρεία και ανάκτηση), 
o ανάπτυξη, 

o επιχειρησιακά ζητήματα. 

• Οι συμβιβασμοί σε κάθε πλαίσιο πρέπει να 
αξιολογούνται προσεκτικά. 

X X 

 
Θέμα 5 Επίπεδο μεταφοράς 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 
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Λειτουργίες 

μεταφοράς 
• Διεύθυνση απόληξης (πρωτόκολλο ανταλλαγής 

μηνυμάτων), 

• Τρόποι επικοινωνίας (μεταφορά των ίδιων 

δεδομένων σε όλους τους δυνατούς σταθμούς - 

παραλήπτες, κ.λπ.), 

• Προσανατολισμός στη σύνδεση ή χωρίς σύνδεση, 

• Κρίσιμα ή μη κρίσιμα δεδομένα, 

• Χρονισμός και συγχρονισμός 

• Ασφάλεια μηνυμάτων.. 

X X 

Ζητήματα 

επιπέδου 

δικτύου 

• Τοπολογία 

• Έκταση 

• Τμηματοποίηση 

X X 

 
Θέμα 6 Αξιολόγηση της συνδεσιμότητας 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Επιχειρημ

ατική 

πλευρά 

• Προέλευση του συστήματος σύνδεσης 

• Επιλογές και παραλλαγές 

• Ωριμότητα και εξέλιξη της τεχνολογίας 

• Σταθερότητα της τεχνολογίας 

• Πρότυπα / οργανωτικοί φορείς πίσω από αυτό, 

ανοιχτά πρότυπα ή όχι 

X X 

Χρηστική 

πλευρά 
• Κύριες έννοιες, αρχιτεκτονική και ορολογία 

• Τεχνολογικές επιλογές 

• Εφαρμογές 

• Λειτουργία 

• Ασφάλεια 

• Ασφάλεια (πιστοποιημένη ή όχι) 

• Πύλες (αν υπάρχουν) 

X X 
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Λειτουργι

κή πλευρά 
• Μοντέλο πηγών δεδομένων 

• Αντιμετώπιση 

• Κύκλος ζωής τύπου δεδομένων και πηγών 

δεδομένων 

• Κρατική διαχείριση 

• Δημοσίευση-εγγραφή 

• Αίτηση-απάντηση 

• Ανακάλυψη 

• Χειρισμός εξαιρέσεων 

• Ποιότητα υπηρεσιών 

• Ασφάλεια 

• Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών και 
διακυβέρνηση 

X X 

Πρακτική 

πλευρά 
• Peer-to-peer ή broker 

• Βασισμένο στα δεδομένα ή στις 
συσκευές/εφαρμογές 

• ρητή ή σιωπηρή διακυβέρνηση 

• Ζητήματα δεδομένων 

• Ζητήματα απόδοσης 

• Ζητήματα επεκτασιμότητας 

• Ζητήματα διαθεσιμότητας 

• Ζητήματα ανάπτυξης 

• Ζητήματα επιπέδων δικτύου 

X X 

 
Θέμα 7 Πρότυπα συνδεσιμότητας 
Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν

ο 

Πρότυπα 

πλαισίου 

συνδεσιμότ

ητας 

• Υπηρεσία Διανομής Δεδομένων (DDS) 

• Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (HTTP) 

• OPC Unified Architecture 

• M2M 

• Πρωτόκολλα μεταφορά UDP και TCP 

• Πρωτόκολλο Εφαρμογής Περιορισμών (CoAP) 

• Πρωτόκολλο MQTT 

• Πρωτόκολλα fieldbus –Profibus (Profinet), 

EtherNet/IP, Modbus & Modbus/TCP, HART & 

ασύρματο HART. Το καθένα έχει τους 

προμηθευτές και τους πελάτες του. 

X X 

 

Βιβλιογραφία, Υλικό ανάγνωσης και εκμάθησης 
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Περιγραφή Η ενότητα 04 εισάγει το πλαίσιο της αγοράς των ευκαιριών στο ΒΔτΠ για 

ανάπτυξη επιχειρήσεων, δημιουργώντας καινοτομία. Η ενότητα 

παρουσιάζει έναν τρόπο σχεδίασης στρατηγικών που μπορούν να 

βοηθήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο, ακολουθώντας τις βέλτιστες 

πρακτικές και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πλατφόρμες. 

Σκοπός Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξεταστούν τα επιχειρηματικά 

μοντέλα για το ΒΔτΠ, καθώς και οι ευκαιρίες ανάπτυξης και παραγωγής, 

και η εξοικείωση με τα εργαλεία και τους τρόπους αξιολόγησης των 

επιχειρηματικών μοντέλων. Ένας άλλος στόχος είναι η διενέργεια 

εκτίμησης επιπτώσεων και κινδύνων. 

Συνεισφορά Μεγάλο μέρος της συνεισφοράς σε αυτή την ενότητα προέρχεται από 
γνώσεις προηγούμενων υποψηφίων σχετικά με το μάρκετινγκ, τα 
επιχειρηματικά μοντέλα και την καινοτομία. 

Αποτέλεσμα Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους αιτούντες να βάλουν τις υπάρχουσες 

γνώσεις και δεξιότητές τους στο πλαίσιο του ΒΔτΠ και των καινοτομιών και 

θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις βέλτιστες 

πρακτικές στο ΒΔτΠ για επιχειρηματικά μοντέλα, αξιολόγηση και 

διακυβέρνηση. 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2.  Πλαίσιο της αγοράς 
3. Στρατηγική ΒΔτΠ 
4. Επιχειρηματικό μοντέλο καινοτομίας ΒΔτΠ 

5. Βέλτιστες πρακτικές και πλατφόρμες ΒΔτΠ 

 
Θέμα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 

Σκοπός • Πλαίσιο για επιχειρηματικό σχεδιασμό, 
χρησιμοποιώντας τις έννοιες του ΒΔτΠ. 

• Επιτάχυνση των αποφάσεων για την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών ΒΔτΠ. 

X X 

Πεδίο 
εφαρμογής 

• Δημιουργία ενός λεπτομερούς εγγράφου που 
αναλύει τη μεγάλη επιχειρηματική στρατηγική 
για καλύτερη οπτική των θεμάτων. 

• Επισήμανση βημάτων για οργανισμούς που 
σκέφτονται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ΒΔτΠ. 

X X 

 
Θέμα 2. Πλαίσιο της αγοράς 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημένο 
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Ευκαιρίες για το 

ΒΔτΠ 
• Η πρόσβαση σε νέα και ενοποιημένα δεδομένα 

απαιτεί μια πλατφόρμα για βελτιωμένη λήψη 

αποφάσεων από ανθρώπους και μηχανές. 

• Μια βάση για πιο ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση, διορατικότητα και έλεγχο των 

επιχειρήσεων, αυξάνοντας παράλληλα την 

αποδοτικότητα. 

• Εσωτερικοί και εξωτερικοί επιχειρηματικοί 

παράγοντες που στοχεύουν στην υιοθέτηση του 

ΒΔτΠ. 

• Επιρροή και αντίκτυπος στην κοινωνία. 

X X 

Μετατροπή 

επιχερηματικών 

μοντέλων με το 

ΒΔτΠ 

• Το ΒΔτΠ μεταμορφώνει επιχειρηματικά μοντέλα 

σε όλες τις αγορές. 

• Γενικό επιχειρηματικό μοντέλο και 

μετασχηματισμός της αγοράς. 

• Ενοποίηση διαφορετικών επιχειρηματικών 

στοιχείων. 

• Βελτιωμένη ανάπτυξη και παραγωγή. 

• Αύξηση της αξίας των πελατών. 

 X 

Ενσωμάτωση 

δεδομένων από 

την τεχνολογία 

πληροφοριών 

(IT) και 

τεχνολογία 

παραγωγικών 

λειτουργιών 

• Συνεργασία και διασύνδεση μεταξύ IT και 

τεχνολογίας παραγωγικών λειτουργιών. 

• Λήψη ενημερωμένων και ολοκληρωμένων 

επιχειρηματικών και επιχειρησιακών 

αποφάσεων βάσει όλων των δεδομένων. 

 X 

 
Θέμα 3. Στρατηγική Βιομηχανικού ΔτΠ 
Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν

ο 

Καθορισμός της 

στρατηγικής 

ΒΔτΠ για μια 

επιχείρηση πριν 

από άλλες 

δραστηριότητες 

• Η στρατηγική αντικατοπτρίζει το βαθμό στον 

οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να στραφεί προς το 

ΒΔτΠ και την ταχύτητα αυτής της αλλαγής 

• Η στρατηγική πρέπει να είναι σημαντική, ευρεία 

και επωφελής για τη διοίκηση της επιχείρησης. 

X X 
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Ξεκινώντας το 
ΒΔτΠ 

• Ο σχεδιασμός του ΒΔτΠ μοιάζει με τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις σχεδιασμού και 

υλοποίησης που παρατηρούνται σε έργα 

πληροφορικής και μηχανής σε μηχανή (Μ2Μ). 

• Συμπερίληψη του ΒΔτΠ ως θέματος σε διοικητικό 

επίπεδο. 

X X 

Διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου 

ΒΔτΠ 

• Το χαρτοφυλάκιο έργων ΒΔτΠ πρέπει να 

υποστηρίζει δραστηριότητες πωλήσεων και 

μάρκετινγκ και συνολική διαχείριση 

επιχειρήσεων. 

• Αναγνώριση, επιλογή και διαχείριση των 

ευκαιριών ΒΔτΠ 

• Παρακολούθηση του προϋπολογισμού και 

διαχείριση χάρτη πορείας για πρωτοβουλίες 

ΒΔτΠ. 

 X 

 
Θέμα 4. Επιχειρηματικό μοντέλο καινοτομίας ΒΔτΠ 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν
ο 

Επιχειρηματικά 

μοντέλα ΒΔτΠ 

• Μέτρα βελτιστοποίησης και καινοτομία 

επιχειρηματικού μοντέλου. 

• Διερεύνηση της μετάβασης από τις γραμμικές 

αλυσίδες αξίας στη δημιουργία αξίας εντός ενός 

δικτύου ενδιαφερομένων, τόσο εσωτερικών όσο 

και εξωτερικών. 

• Πρόγραμμα δημιουργίας μοντέλων 

Επιχειρησιακού ΒΔτΠ. 

X X 

Έννοιες • Ξεκλείδωμα μιας ευρείας ποικιλίας 
πλεονεκτημάτων. 

• Επιδίωξη βελτιστοποίησης κόστους και εσόδων, 
λειτουργική αποδοτικότητα, επιχειρηματικές 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, βελτίωση της 
εμπειρίας της αγοράς και των πελατών, νέες 
υπηρεσίες και κοινωνικές βελτιώσεις. 

• Βελτιστοποίηση παραγωγής 

• Νέα επιχειρηματικά μοντέλα ΒΔτΠ. 

X X 
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Προετοιμασία • Ανάλυση και τεκμηρίωση επιλεγμένων ιδεών. 

• Συμμετοχή όλων των συμβαλλόμενων μερών στη 

βελτίωση του κύκλου σχεδιασμού. 

• Σχεδιασμός ενός δικτύου δημιουργίας αξίας για 

μία λύση ΒΔτΠ. 

X X 

Αξιολόγηση • Υπολογισμός επιχειρηματικής περίπτωσης. 

• Επιχειρησιακές προκλήσεις. 

• Εκτίμηση επιπτώσεων και κινδύνων. 

X X 

Έναρξη • Εσωτερική οργανωτική ρύθμιση. 

• Συμμετοχή σε ρυθμίσεις εταιρειών τρίτων. 

 X 

 
Θέμα 5. Βέλτιστες πρακτικές και πλατφόρμες ΒΔτΠ 
Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέν

ο 

Κέντρα 

Αριστείας ΒΔτΠ 
• Δημιουργία και διαχείριση μιας ενοποιημένης 

στρατηγικής ΒΔτΠ εντός του οργανισμού. 

• Προσδιορισμός και εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών. 

• Ενεργοποίηση διαχείρισης αλλαγών. 

• Επανεξέταση επιχειρηματικών μοντέλων. 

• Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

• Αξιολόγηση ωριμότητας ΒΔτΠ 

• Διακυβέρνηση ΒΔτΠ. 

X X 

Βιομηχανική 

πλατφόρμα 

ΒΔτΠ 

• Προσδιορισμός των απαιτήσεων υποστήριξης 

πλατφόρμας μιας λύσης ΒΔτΠ. 

• Ορισμός ομάδων εξυπηρέτησης. 

• Απογραφή των λειτουργιών εξυπηρέτησης μιας 

πλατφόρμας ΒΔτΠ. 

• Παράμετροι επιλογής πλατφόρμας ΒΔτΠ. 

• Πρότυπα στο ΒΔτΠ. 

X X 
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7 ΕΝΟΤΗΤΑ 05: Ασφάλεια στο ΒΔτΠ 
 

Τίτλος Ασφάλεια στο ΒΔτΠ 

Περιγραφή Η ενότητα 05 προετοιμάζει τους υποψηφίους να κατανοήσουν προσεγγίσεις 

και εργαλεία για ασφαλή βιομηχανικά συστήματα διαδίκτυα των πραγμάτων 

(ΒΔτΠ). Η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ασφαλούς 

συστήματος και έναν σύνολο παραμέτρων. 

Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει μια συνολική γνώση και 

εμπειρία στο πολύ περίπλοκο ζήτημα της ασφάλειας. Η ασφάλεια ενός 

συστήματος ΒΔτΠ πρέπει να είναι διαχειρίζεται με δομημένο τρόπο. 

Συνεισφορά Μεγάλο μέρος συνεισφοράς σε αυτή την ενότητα θα προέλθει από τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των υποψηφίων και την εμπειρία στην ασφάλεια 
και στη διαχείριση ασφάλειας. 

Αποτέλεσμα Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους αιτούντες να κατανοήσουν και 

ενδεχομένως να εφαρμόσουν ένα μοντέλο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

που παρέχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τελικά σημεία, 

συσκευές και διαδικασίες εντός ενός οργανισμού. Η ενότητα παρέχει 

γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές και τις διαδικασίες ασφάλειας, τη σχέση 

τους με σημαντικούς στόχους ασφαλείας και απαιτήσεις υψηλού επιπέδου. 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2. Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος 
3. Ειδικές πτυχές της ασφάλειας του ΒΔτΠ 
4. Διαχείριση κινδύνων και αξιοπιστία στο ΒΔτΠ 
5. Προστασία τελικών σημείων 
6. Προστασία επικοινωνιών και συνδεσιμότητας 
7. Παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας 

8. Διαμόρφωση και διαχείριση ασφάλειας 

 
Θεμα 1 Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και δομή 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέ
νο 

http://www.smeart.eu/en/results/handbook-smeart/
https://core.ac.uk/download/pdf/301365199.pdf
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Σκοπός • Αρχιτεκτονικές, σχέδια και τεχνολογίες που 
σχετίζονται με την ασφάλεια. 

• Διαδικασίες σχετικές με αξιόπιστα συστήματα 
Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΒΔτΠ). 

• Χαρακτηριστικά ασφάλειας, τεχνολογίες και 
τεχνικές. 

X X 

Πεδίο 
εφαρμογής 

• Πλαίσιο ασφαλείας 

• Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και τo 

απόρρητο. 
• Τεχνολογίες και διαδικασίες για τη διαχείριση 

κινδύνων. 

X X 

 
Θέμα 2 Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέ
νο 

Καθορισ

μός 

βασικών 

χαρακτη

ριστικών 

συστήμ

ατος 

• Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος ΒΔτΠ. 
• Ιδιότητες των διαφόρων συστατικών του και 

των αλληλεπιδράσεών τους. 

X X 

Προστασία • Κατάσταση προστασίας του συστήματος από 
ακούσια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή 
ή καταστροφή. 

• Ασφαλής συμπεριφορά. 

• Στοιχεία για την ασφάλεια των πληροφοριών και 
των εργαλείων του συστήματος. 

X X 

Ασφάλεια • Ασφάλεια ως κατάσταση του συστήματος. 
• Τεχνικές αξιολόγησης ασφάλειας 
• Ανάλυση ασφάλειας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

της απειλής και των φορέων απειλής 

X X 

Αξιοπιστία • Αξιοπιστία συστήματος ή δομικού συστατικού. 

• Κατανόηση του λειτουργικού περιβάλλοντος, της 

σύνθεσης του συστήματος. 
• Καθορισμός της πιθανότητας αποτυχίας. 

X X 

Ανθεκτικότητα • Ανθεκτικότητα ως χαρακτηριστικό ενός συστήματος. 
• Σχεδιασμός του συστήματος έτσι ώστε οι αστοχίες 

να κατακερματίζονται. 

X X 
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Απόρρητο • Απόρρητο ως δικαίωμα ενός ατόμου ή μιας ομάδας. 
• Πληροφορίες που προστατεύονται ή ελέγχονται 

από συγκεκριμένες χρήσεις σύμφωνα με 
κανονισμούς και πρότυπα. 

X X 

Αξιόπιστα 

συστήματα 

• Η αξιοπιστία ως βαθμός εμπιστοσύνης στο 
σύστημα λειτουργεί ως αναμένεται. 

• Σημασία αξιοπιστίας σε κάθε βασικό σύστημα 
χαρακτηριστικό για μια δεδομένη ανάπτυξη. 

X X 

 
Θέμα 3 Ειδικές πτυχές της διασφάλισης του ΒΔτΠ 

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέ
νο 

Συγκεντρωτικά 
πληροφοριακ
ά συστήματα 
και 
τεχνολογίες 
παραγωγικών 
λειτουργιών 

• Πληροφοριακά συστήματα ως συστήματα 
υπολογιστών και επικοινωνιών κοινά μεταξύ των 
βιομηχανιών. 

• Τεχνολογίες παραγωγικών λειτουργιών ως 
συνδυασμός υλικού και λογισμικού. 

• Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 
παραγωγικών λειτουργιών που περιλαμβάνουν 
πολύπλοκη συγχώνευση των βασικών συστημικών 
χαρακτηριστικών τους. 

• Οδηγοί και στάσεις για τη σύγκλιση των 

πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών 

παραγωγικών λειτουργιών, 

X X 

Εξέλιξη 

ασφάλειας 

στα 

πληροφοριακ

ά συστήματα 

και τις 

τεχνολογίες 

παραγωγικών 

λειτουργιών 

• Ασφάλεια βασισμένη στα πληροφοριακά συστήματα. 

• Ασφάλεια τεχνολογιών παραγωγικών λειτουργιών 

και φυσικές επιθέσεις; 

• Έλεγχος σε «έξυπνες» συσκευές. 

X X 

Ρυθμιστικές 
απαιτήσεις 
και πρότυπα 
στα 
πληροφοριακ
ά συστήματα 
και τις 
τεχνολογίες 
παραγωγικών 

• Ρυθμιστικές απαιτήσεις στον τομέα του ΒΔτΠ. 

• Εξωτερικοί κανονισμοί με τους οποίους απαιτείται 

συμμόρφωση. 

• Απαιτήσεις ελέγχου, διασφάλισης και συμμόρφωσης 

τόσο σε τεχνολογίες παραγωγικών λειτουργιών όσο 

και σε πληροφοριακά συστήματα για την κάλυψη 

του ΒΔτΠ. 

• Πρότυπα που δεν είναι διαχωρισμένα σε 

X X 
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λειτουργιών πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 

παραγωγικών λειτουργιών. 

Υπολογιστικό 

νέφος στο 

ΒΔτΠ 

• Απομακρυσμένοι διακομιστές για αποθήκευση, 

διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων. 

• Αρχιτεκτονική και ασφάλεια του υπολογιστικού 

νέφους. 

• Επικοινωνία και αποθήκευση δεδομένων με 

σύστημα νέφους. 
• Κοινόχρηστες υπηρεσίες τρίτων που επηρεάζουν 

την ασφάλεια και το απόρρητο. 

X X 

Επιπτώσεις 

για τη 

διασφάλιση 

του ΒΔτΠ 

• Ρυθμιστικοί περιορισμοί στα συστήματα και τον 
εξοπλισμό ασφάλειας και ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών 
παραγωγικών λειτουργιών. 

• Αξιολόγηση επιθέσεων και μοντέλων απειλών και 
προγραμμάτων ασφαλείας. 

• Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες 
παραγωγικών λειτουργιών ενσωματωμένα σε ένα 
εξελισσόμενο τοπίο τελικού σημείου, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και διαχείρισης. 

X X 

 

Θέμα 4 Διαχείριση κινδύνων και αξιοπιστίας στο ΒΔτΠ   

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικό Προχωρημέ
νο 

Διαχείριση 
κινδύνου 

• Διασφάλιση της επένδυσης σε συστήματα ΒΔτΠ 
και προστασία της λειτουργίας τους από 
κινδύνους. 

• Λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων: Αποφυγή 
Κινδύνου, Άμβλυνση του Κινδύνου, Μεταφορά 
Κινδύνου, Αποδοχή Κινδύνου και Υπολειπόμενος 
Κίνδυνος. 

X X 

Προγράμ

ματα 

ασφαλεί

ας 

• Εύρος τεχνολογιών και δραστηριοτήτων που είναι 
απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη, ισχυρή 
στάση ασφαλείας. 

• Βασικές δραστηριότητες προγράμματος - 
Προσδιορισμός, προστασία, ανίχνευση, απόκριση 
και ανάκτηση. 

• Περιοδική αξιολόγηση κινδύνου. 
• Ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας. 

X X 
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Εκτιμήσεις 

κινδύνου 
• Διαδικασία με την οποία χαρακτηρίζεται ο 

κίνδυνος, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου 
ασφάλειας πληροφοριών 

• Φυσικές συνέπειες σφαλμάτων και επιθέσεων, 
κίνδυνος συστημάτων πληροφοριών 

• Μοντέλο ασφάλειας και μετριασμός των 
επιπτώσεων πολλών μη προγραμματισμένων 
καταστάσεων. 

• Προσδιορισμός απειλών και συνεπειών στο 
συνολικό σύστημα και την εφαρμογή του. 

• Απειλές στον κυβερνοχώρο και μέθοδοι επίθεσης. 

 X 

Επικοινωνιακή 

πολιτική 

κινδύνου 

• Επικοινωνία κόστους κινδύνων ασφαλείας και 
οφέλους προστασίας στους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων των επιχειρήσεων. 

• Μέθοδοι επικοινωνίας κινδύνου: Ποσοτική, 
Ποιοτική και Συστηματική αξιολόγηση κινδύνου 

 X 

Μετρικά και 
βασικοί δείκτες 
απόδοσης 

• Παρακολούθηση αναφορών για την ασφάλεια 
των συστημάτων ΒΔτΠ κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους 

 X 

 
 

Εξέλιξη 
ασφάλειας 
στο 
IT και OT 

• Ασφάλεια επικεντρωμένη στην πληροφορική.  

• OT ασφάλεια και φυσικές επιθέσεις.  

• Έλεγχος σε «smart» συσκευές 

X X 

Ρυθμιστικές 

απαιτήσεις 

και πρότυπα 

στο 

IT και OT  

• Ρυθμιστικές απαιτήσεις στον τομέα της IIoT. 

• Εξωτερικοί κανονισμοί που απαιτούν εφαρμογή. 

• Απαιτήσεις ελέγχου, διασφάλισης και εφαρμογής 
τόσο σε OT όσο και σε IT για την κάλυψη IIoT.  

• Πρότυπα που δεν είναι κατακερματισμένα σε IT και 

OT. 

X X 

Υπολογισμός 

Cloud σε IIoT 
• Απομακρυσμένοι διακομιστές για αποθήκευση, 

διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων.  

• Αρχιτεκτονική και ασφάλεια του cloud computing.  

• Επικοινωνία και αποθήκευση δεδομένων με 
σύστημα cloud.  

• Κοινόχρηστες υπηρεσίες τρίτων που επηρεάζουν 
την ασφάλεια και το απόρρητο. 

X X 
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Επιπτώσεις 

για τη 

διασφάλιση 

του IIoT 

• Ρυθμιστικοί περιορισμοί στα συστήματα και τον 
εξοπλισμό ασφάλειας και προστασίας OT και IT. 

• Αξιολόγηση επιθέσεων και μοντέλων απειλών και 
προγραμμάτων ασφαλείας. 

• IT και OT ενσωματωμένα σε ένα εξελισσόμενο τοπίο 

με τελικό σημείο την επικοινωνία, την 

παρακολούθηση και την διαχείριση. 

X X 

 

 
Θέμα 5 Προστασία τελικών σημείων  

Κεφάλαιο Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικά Προχωρημέν

α 

Λειτουργικές 

απόψεις και 

υλοποιήσεις 

• Παροχή ασφάλειας από άκρο σε άκρο από το 
edge μέχρι και το Cloud. 

• Εφαρμογή ασφάλειας που εφαρμόζεται σε 
πολλά περιβάλλοντα.  

• Πόροι συστημάτων IIoT και απαιτήσεις για 
ασφάλεια και εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο.  

X X 

Δομικά στοιχεία 

ασφαλείας 
• Βασικές λειτουργείες ασφαλείας. 

• Υποστηρικτικές λειτουργίες 

• Προστασία τελικού σημείου σε συσκευές στο 
edge και στο cloud.   

• Προστασία επικοινωνιών και συνδεσιμότητας 
που εφαρμόζει έλεγχο ταυτότητας και 
εξουσιοδότηση της κυκλοφορίας.  

X X 
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 • Παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας και 
ελεγχόμενη διαχείριση διαμόρφωσης ασφαλείας 
για όλα τα στοιχεία του συστήματος.  

• Μοντέλο και πολιτική ασφάλειας που 
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την 
ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα του 
συστήματος καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής του. 

  

Προστασία 

Τελικών 

σημείων 

• Τελικά σημεία: συσκευές edge, υποδομή 
επικοινωνιών, διακομιστές cloud ή οτιδήποτε 
άλλο. 

• Απαιτήσεις και περιορισμοί υλικού για κάθε 
τελικό σημείο.  

• Λειτουργίες προστασίας τελικών σημείων  

X X 

Προστασία της 

επικοινωνίας και 

της 

συνδεσιμότητας 

• Στόχοι: Φυσική ασφάλεια της συνδεσιμότητας 
τελικού σημείου στο δίκτυο, Προστασία ροής 
πληροφοριών στο Δίκτυο και Κρυπτογραφική 
προστασία επικοινωνιών μεταξύ τελικών 
σημείων.  

• Λειτουργίες ασφάλειας επικοινωνίας και 
συνδεσιμότητας.  

 X 

Παρακολούθηση 

και ανάλυση 

ασφάλειας. 

• Καταγραφή δεδομένων για τη συνολική 

κατάσταση του συστήματος. 

• Παρακολούθηση: Καταληκτικά σημεία & 
Επικοινωνίες, Αποκλειστικά έργα και αλυσίδα 
εφοδιασμού ·  

• Ανάλυση: Ανάλυση συμπεριφοράς και ανάλυση 
βάσει κανόνων. 

• Δράσεις: Προληπτικές/Προγνωστικές, 
Αποκριτικές ανιχνεύσεις  & Ανάκτηση και πηγαία 
αιτία  

 X 

Διαμόρφωση 

ασφάλειας 

και 

διαχείριση  

• Έλεγχος αλλαγών στη λειτουργικότητα του 
συστήματος και έλεγχοι ασφαλείας που 
διασφαλίζουν την προστασία του: 

• Λειτουργίες διαχείρισης και διαμόρφωσης 
ασφαλείας. 

 X 

Προστασία 
δεδομένων 

• Τύποι δεδομένων για προστασία.  
• Στρατηγικές προστασίας δεδομένων.  

 X 
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Από λειτουργική 

άποψη έως 

άποψη 

υλοποίησης  

• Αρχές σχεδιασμού των δυνατοτήτων ασφαλείας: 
Οικονομία του μηχανισμού, Προεπιλογές 
ασφαλούς αποτυχίας, Πλήρης διαμεσολάβηση, 
Ανοιχτός σχεδιασμός, Διαχωρισμός προνομίων, 
Ελάχιστο προνόμιο, Λιγότερο κοινός μηχανισμός, 
Ψυχολογική αποδοχή 

 X 

 
Θέμα 6 Προστασία επικοινωνιών και συνδεσιμότητας  

Κεφάλαιο  Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημέν

α 
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Επίπεδα 
προστασίας 

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τελικών 
σημείων για τη διευκόλυνση της ενοποίησης των 
στοιχείων.  

• Τύποι πληροφοριών που ανταλλάσσονται.  
• Κρυπτογραφικά στοιχεία ελέγχου. 

X X 

Κρυπτογραφική 

προστασία 

επικοινωνίας 

και 

συνδεσιμότητας  

• Έλεγχοι ασφαλείας στα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας και συνδεσιμότητας. 

• Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών 
φορέων μέσα σε ένα σύστημα.  

• Έλεγχοι ασφαλείας και μηχανισμοί για την 
προστασία των συνδέσμων επικοινωνίας.  

• Προστασία ανταλλασσόμενου περιεχομένου 

• Πρότυπα συνδεσιμότητας και ασφάλεια 
• Κρυπτογραφική προστασία για διαφορετική 

επικοινωνία και συνδεσιμότητα.  

X X 

Προστασία 

ροής 

πληροφοριών 

• Πληροφορίες σε κίνηση 
• Απομόνωση δεδομένων δικτύου 
• Τμηματοποίηση δικτύου 
• Πύλες και φιλτράρισμα 
• Τείχη προστασίας δικτύου 
• Μονοκαντευθυντικές πύλες 
• Έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο 

X X 

Μοντέλο 

ασφαλείας και 

πολιτικές για 

την προστασία 

των 

επικοινωνιών 

• Στοιχεία συστήματος που ανήκουν και 
αναπτύσσονται από μία οντότητα, αλλά 
διαχειρίζονται, συντηρούνται ή 
χρησιμοποιούνται από άλλες οντότητες. 
• Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες σχέσεις 
μεταξύ υποκειμένων και αντικειμένων. 
• Πολιτικές ασφάλειας επικοινωνίας και 
συνδεσιμότητας. 
• Καθορισμός και εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας. 

 X 

 
Θέμα 7 Παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας  

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 
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Παρακολούθηση • Συγκέντρωση και αποθήκευση δεδομένων από την 
εκτέλεση συστημάτων IIoT. 
• Αναλυτικά εργαλεία ασφαλείας. 
• Παραμέτρους παρακολούθησης. 
• Παρακολούθηση που σχετίζεται με το μοντέλο των 
περιστατικών επίθεσης και των πολιτικών ασφάλειας 
και απορρήτου. 

• Παρακολούθηση δεδομένων 

X X 
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Πρόληψη 

συμβάντων, 

ανίχνευση, 

ανάλυση και 

απάντηση  

• Αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας για συμπεράσματα με 
δυνατότητα δράσης που ενσωματώνονται σε 
αυτοματοποιημένα σχέδια απόκρισης συμβάντων. 

  • Αναλυτικά στοιχεία ασφαλείας πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από ένα συμβάν. 

X X 

Παρακολούθη

ση ασφάλειας 

και αναλύσεις 

• Σκοποί παρακολούθησης της ασφάλειας. 
• Τύποι συστημάτων ανάλυσης ασφαλείας.  

 X 

Σύλληψη και 

αποθήκευση 

δεδομένων για 

ανάλυση  

• Καταγραφή και παρακολούθηση συμβάντων. 
• Διάκριση μεταξύ επιχειρησιακής παρακολούθησης 
και παρακολούθησης ασφάλειας. 
• Σύλληψη και παρακολούθηση δεδομένων ασφαλείας 
• Πηγές για παρακολούθηση δεδομένων 

 X 

Προστασία 

δεδομένων 

ασφαλείας 

• Πολιτική ασφάλειας και ρυθμιστικές προκλήσεις για 
τη συλλογή, επικοινωνία και αποθήκευση ευαίσθητων 
δεδομένων για παρακολούθηση και ανάλυση. 
• Απαγόρευση παρακολούθησης. 
• Προστασία ευαίσθητων δεδομένων. 

 X 

Ειδικές 

εκτιμήσεις για 

την 

παρακολούθη

ση 

Εξετάζεται το μοντέλο ασφάλειας και η πολιτική 
απορρήτου 

• Συστήματα Greenfield έναντι brownfield. 

• Παρακολούθηση ακεραιότητας αλυσίδας 
εφοδιασμού  

 X 

 
Θέμα 8 Διαμόρφωση και διαχείριση ασφάλειας  

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Διαχείρισ

η 

Αλλαγών 

• Ενημερώσεις πολιτικής, υλικό-λογισμικού και 
λογισμικού. 
• Περιοδικές εκθέσεις προσαρμογής ασφαλείας. 
• Στόχοι ασφαλείας του συστήματος προς διαχείριση.  

X X 

Ασφαλής 

επιχειρησιακή 

διαχείριση 

έναντι 

διαχείρισης 

ασφάλειας  

• Λειτουργική διαχείριση ως διαμόρφωση της 
λειτουργικότητας του συστήματος και των τελικών 
σημείων του. 
• Διαχείριση ασφάλειας ως έλεγχοι ασφαλείας σε ένα 
τελικό σημείο. 
• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των αλλαγών που 
έγιναν σε λειτουργικά στοιχεία του συστήματος.  

X X 
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Κανάλια 

επικοινωνίας 

ασφαλείας 

• Κανάλι δεδομένων και κανάλι ελέγχου με τη 
διαχείριση ως υπό-κανάλι. 
• Το κανάλι ελέγχου που επιβάλλει την πολιτική στο 
κανάλι δεδομένων. 

X X 
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 • Κανάλι διαμόρφωσης ασφαλείας και κανάλι 
παρακολούθησης ασφάλειας.  

  

Ασφαλής 

επιχειρησιακ

ή διαχείριση 

• Διαμόρφωση και έλεγχος του συστήματος IIoT και 
των συστατικών του. 
• Αξιοπιστία του συστήματος. 
• Επιπτώσεις στην ασφάλεια που διασχίζουν τα 
λειτουργικά συστήματα διαχείρισης. 

X X 

Διαχείριση 

Ασφάλειας 
• Διαχείριση πολιτικής ασφάλειας 

• Σύνταξη και ορισμός πολιτικής. 

• Ανάθεση και Παράδοση πολιτικής 

X X 

Διαμόρφωση 

τελικού 

σημείου και 

Διαχείριση 

• Ενεργοποίηση και επιβολή ρυθμίσεων πολιτικής 
τελικού σημείου. 
• Εφαρμογή νέων ελέγχων ασφαλείας. 
• Ασφαλής ενημέρωση κώδικα λογισμικού και 
ενημέρωση υλικό-λογισμικού.  

 X 

Ρύθμιση και 

διαχείριση 

επικοινωνίας 

• Διαχείριση ασφάλειας και έλεγχος των 
επικοινωνιών δικτύου. 
• Εφαρμογή πολιτικής στα τελικά σημεία 
επικοινωνίας ή σε ενδιάμεσες συσκευές 
επικοινωνίας.  

 X 

Διαχείριση 

Ταυτότητας 

• Χαρακτηριστικά αναγνώρισης. 
• Διαχείριση ταυτότητας στην ασφάλεια τελικού 
σημείου και ο ρόλος της για τον έλεγχο ταυτότητας 
και εξουσιοδότηση. 
• Πρότυπα και συστάσεις για τη διαχείριση 
ταυτότητας.  

 X 

Έλεγχος αλλαγής 

μοντέλου 

ασφαλείας  

• Μεταβάσεις κύκλου ζωής κατά τη διάρκεια ζωής 
ενός τελικού σημείου. 

• Αλλαγή μοντέλου ασφαλείας για κάθε τελικό 
σημείο ανάλογα με την κατάσταση του κύκλου ζωής 
του. 
• Φάσεις εγγραφής και διαχείρισης διαπιστευτηρίων 
του ελέγχου αλλαγών μοντέλου ασφαλείας. 

 X 

Διαμόρφωση 

και προστασία 

δεδομένων 

διαχείρισης  

• Η διαχείριση ασφάλειας διατηρεί τη συνοχή της 
ασφάλειας με την πάροδο του χρόνου και δεν πρέπει 
να παρεμβαίνει στις επιχειρησιακές διαδικασίες. 
• Κοινή χρήση μετά-δεδομένων ασφαλείας με 
συστήματα διαχείρισης λειτουργίας. 
• Δεδομένα ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του συγκεκριμένου δικτύου. Έλεγχος ενημερώσεων 
μετά-δεδομένων στον διακοσμητή διαχείρησης. 

 X 
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Μοντέλο 
ασφαλείας 
και πολιτική για 
διαχείριση 
αλλαγών 

• Επανεξέταση του μοντέλου ασφαλείας και 
ενημερώσεις της ιεραρχίας πολιτικής 
οργανισμού. 

• Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε δίκτυα 
ώστε να ταιριάζουν με τις οδηγίες της ρυθμιστικής 
πολιτικής. 
• Προσαρμογές στην πολιτική του μηχανήματος για 
ρυθμίσεις ελέγχου ασφαλείας, διαμορφώσεις και 
ελέγχους ασφαλείας. 
• Έλεγχος και παρακολούθηση ενημερώσεων 
πολιτικής με διαδρομή ελέγχου. 

 X 
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8 BLOCK 06: IIoT analytics 
 
 

Τίτλος IIoT αναλύσεις 

Περιγραφή Το Block 06 παρέχει κατανόηση του επιπέδου ολοκλήρωσης επόμενης γενιάς 

και των πρακτικών αποτελεσμάτων του για τους τελικούς χρήστες. Όταν 

εφαρμόζεται σε δεδομένα μηχανών και διεργασιών, το analytics παρέχει νέες 

πληροφορίες και ευφυΐα για τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων 

σημαντικά και την παροχή ευφυών λειτουργιών που οδηγούν σε 

μετασχηματιστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα και κοινωνική αξία. Αυτό το 

μπλοκ προορίζεται για τους αρχιτέκτονες και τους ηγέτες του συστήματος IIoT 

που θέλουν να αναπτύξουν με επιτυχία βιομηχανικά αναλυτικά συστήματα. 

Στόχος Ο στόχος αυτού του μπλοκ είναι να δώσει τη δυνατότητα στους 

υποψηφίους να κατανοήσουν τους συνδυασμούς διαφόρων τομέων όπως 

τα μαθηματικά, η επιστήμη των υπολογιστών και η μηχανική, που 

βρίσκονται στα βασικά των αναλυτικών στοιχείων. Το μπλοκ καλύπτει την 

επιχειρηματική, τη χρήση, τη λειτουργική και την υλοποίηση απόψεων 

αναλυτικών στοιχείων, ζητήματα όπως AI και Big Data, μεθόδους και 

μοντέλα και χαρακτηριστικά και συναρτήσεις που σχετίζονται με την 

ανάλυση. 

Εισαγωγή Μεγάλο μέρος της εισόδου για αυτό το μπλοκ θα προέλθει από 
προηγούμενους υποψηφίους με γνώση και εμπειρία εργαλείων και 
μεθόδων ανάλυσης. 

Εξαγωγή Αυτό το μπλοκ θα επιτρέψει στους αιτούντες να βελτιώσουν και να 
βελτιώσουν τα υπάρχοντα γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της 
ανάλυσης IIoT 

Θέματα 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
2. Επιχειρηματική χρήση και λειτουργικές απόψεις 
3. Άποψη εφαρμογής 
4. Τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα δεδομένα 
5. Μέθοδοι ανάλυσης και μοντελοποίηση 
6. Χαρακτηριστικά συστήματος και λειτουργίες εγκάρσιας κοπής  

 
Θέμα 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης IIoT 

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Σκοπός • Συστηματική ανάλυση συστημάτων IIoT. 

• Οδηγίες και βοήθεια σε IIoT Analytics Συστήματα 

X X 
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Πεδίο • Έννοιες 

• Συστατικά του αναλυτικού συστήματος. 

•Χαρακτηριστικά 

• Υπηρεσίες σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

X X 

 

Θέμα 2 Επιχειρήσεις, Χρήση και λειτουργικές απόψεις 
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Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προηγμένα 

Επιχειρηματική 

άποψη και 

αναλυτικά 

στοιχεία 

διεργασιών  

• Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων · 

• Το επιχειρηματικό τους όραμα, οι αξίες και οι 
στόχοι. 

• Επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

• Δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. 

• Εμπλοκή απόδοσης. 

• Ικανοποίηση της ζήτησης από στόχους πωλήσεων 
και κερδών. 

• Απαιτούμενες πληροφορίες. 

• Συλλογή δεδομένων από μηχανήματα. 

• Διαδικασίες Βελτιστοποίησης 

X X 

Στρατηγι

κή 

επιχειρη

ματική 

ανάλυσ

η 

• Δεδομένα και αναλυτικές στρατηγικές. 

• Ευθύνη για διαδικασίες 

• Λειτουργικές καταστάσεις, επιδόσεις και 
περιβάλλον του συστήματος. 

• Προσδιορισμός και ανάλυση αναδυόμενων 
μοτίβων πληροφοριών. 

• Οι εκτιμήσεις βιομηχανικού συστήματος υπό 
ποικίλες συνθήκες 

 X 

Χρήστες 

αναλυτικών 

συστημάτων 

και την άποψή 

τους  

• Ανησυχίες για την αναμενόμενη χρήση του 

συστήματος. 

• Ακολουθίες δραστηριοτήτων που αφορούν 

ανθρώπους ή λογικούς χρήστες. 

• Προβλεπόμενη λειτουργικότητα του συστήματος. 

• Συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις 

προδιαγραφές του συστήματος ανάλυσης.  

X X 

Αναλυτικές 

σχέσεις χρηστών  
• Πρότυπα και καινοτομίες στην τεχνολογία 
αισθητήρων και υπολογιστών, επεκτείνοντας 
αναλυτικά σε μηχανήματα σε όλο τον κόσμο. 

• Αλγόριθμοι και τεχνικές του Analytics, 
συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης. 

• Το Analytics αναλύει την αυτόματη εφαρμογή για 
την λειτουργική αποδοτικότητα των μηχανημάτων.  

 X 
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Λειτουργι

κή Άποψη 
Λειτουργικά στοιχεία στο βιομηχανικό σύστημα 
ανάλυσης: 

• Εσωτερική δομή και συσχετίσεις. 

• Σχέση και αλληλεπιδράσεις με εξωτερικά στοιχεία. 

• Υποστηρίξτε τις χρήσεις και τις δραστηριότητες του 
συνολικού συστήματος 

• Στόχοι και περιορισμοί του Analytics. 

• Πέντε λειτουργικοί τομείς: έλεγχος, λειτουργίες, 
πληροφορίες, εφαρμογές και επιχειρήσεις. 

• Ανάπτυξη λειτουργικότητας βιομηχανικών 
αναλυτικών στοιχείων σε όλη την αρχιτεκτονική IIoT. 

• Ικανότητες που απαιτούνται για επιτυχημένη 
βιομηχανική 

λύσεις ανάλυσης.  

X X 

Ανακοίνωση 

αναλυτικών 

αποτελεσμάτω

ν 

• Παρουσίαση σε μια συναρπαστική και κατανοητή 

μορφή. 

• Διαγράμματα, γραφήματα και προτεινόμενες 

ενέργειες. 

• Μέσα για την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με 

τα αποτελέσματα. 

• Περίληψη και διερεύνηση των αποδεικτικών 

στοιχείων που υποστηρίζουν τις συστάσεις.  

 X 

 
Θέμα 3 Άποψη υλοποίησης 

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Ζητήματα 

Σχεδιασμού 
• Τεχνολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή 
λειτουργικών συστατικών. 

• Σχέδια επικοινωνίας. 

• Διαδικασίες κύκλου ζωής. 

• Πεδίο εκτέλεσης αναλυτικών στοιχείων. 

• Χρόνος απόκρισης και αξιοπιστία. 

• Εύρος ζώνης και χωρητικότητα. 

• Ασφάλεια 

• Όγκος, ταχύτητα και ποικιλία. 

• Χρονική συσχέτιση. 

• Συμμόρφωση όσον αφορά την εθνική ασφάλεια.  

X X 
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Στοιχεία 

χωρητικότητα

ς του Analytics  

• Λειτουργικότητα για βιομηχανικές αναλύσεις. 

• Πληροφορική και ελαστικότητα για την παροχή της 
απαιτούμενης χωρητικότητας. 

• Ελαστικότητα ως βαθμό προσαρμογής στον φόρτο 
εργασίας αλλαγές. 

 X 
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 • Ικανότητα αποφυγής επηρεασμού της κερδοφορίας. 
• Λειτουργική τεχνολογία που εξασφαλίζει 
ντετερμινισμό με κατασκευασμένη ικανότητα. 
• Ο ντετερμινισμός ως υποστηρικτικός υπολογισμός 
και μετάδοση δεδομένων μεταξύ συνδεδεμένων 
συσκευών και εφαρμογών εντός προκαθορισμένου 
χρόνου. 
• Χρόνος απόκρισης για αίτημα εργασίας. 

  

Μοντέλα 

ανάπτυξης 

Αναλύσεων  

• Το Analytics αναπτύχθηκε πιο κοντά στο I / O στην 
άκρη. 

• Προβλέψεις που αναπτύσσονται στο cloud. 

• Τύποι αναλυτικών στοιχείων. 

• Ανάπτυξη αναλυτικών στοιχείων σε συσκευές 
παρακολούθησης. 

• Διαδικασία ανάπτυξης.  

 X 

Προ-

επεξεργασία, 

μετασχηματισ

μός και 

επιμέλεια 

δεδομένων  

• Προετοιμασία δεδομένων ακατάστατων 

δεδομένων. 

• Απλοποίηση και αποσαφήνιση των διαστάσεων 

δεδομένων. 

• Χρονική διάσταση στα ιστορικά δεδομένα. 

• Μετασχηματισμός δεδομένων στη μηχανική 

μάθηση για απλοποίηση των περιπλοκών.  

 X 

 
Θέμα 4 Τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλα δεδομένα  

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Ανάλυση 
μεγάλων 
δεδομένων 

• Διανομή της τεχνολογίας πληροφοριών και 

λειτουργική τεχνολογία, δεδομένα και ρόλοι 

Μεγάλα αναλυτικά δεδομένα; 

• Υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα σχεδιασμένα 

γύρω από τα δεδομένα. 

• μοντέλο "5V" Big Data - όγκος, ταχύτητα, 

μεταβλητότητα, ακρίβεια και ποικιλία. 

• Χαρακτηριστικά του μηχανήματος και των 

δεδομένων λειτουργίας. 

• Μεγάλα σενάρια και σκοπούς εφαρμογής 

δεδομένων. 

X X 
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 • Μεγάλες λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων. 

• Πολλατυπικά δεδομένα εισόδου από μεγάλη 

ποσότητα 

αισθητήρες ή μηχανές · 

• Τύποι ερωτημάτων και αναλύσεων για την εξόρυξη 

δεδομένων. 

• Απαιτήσεις για συναρτήσεις ανάλυσης σε 

βιομηχανικό περιβάλλον. 
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Τεχνητή 

Νοημοσύν

η (AI) 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

ακρίβειας της ανάλυσης στα βιομηχανικά αναλυτικά 

μέσα από το AI 

• Αλγόριθμοι και πλαίσια ανάλυσης που 

χρησιμοποιούνται στο IIoT. 

• Μηχανική μάθηση (ML) και βαθιά μάθηση (DL). 

• Ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης. 

• Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες μέθοδοι 

ανάλυσης και αλγόριθμοι. 

• Αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης. 

• Βαθιά μάθηση και νευρωνικά δίκτυα. 

• Δεδομένα εκπαίδευσης για αλγόριθμους Deep-

learning. 

• Συνδυαστικοί και επαναλαμβανόμενοι αλγόριθμοι 

βαθιάς μάθησης.  

 X 

 
 
 

Θέμα 5 Μέθοδοι ανάλυσης και μοντελοποίηση  

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Αναλυτικές 
μέθοδοι και 
αλγόριθμοι  

• Ροή αναλυτικών στοιχείων που ανταποκρίνονται σε 

συμβάντα εγκαίρως 

• Διαχείριση μεγάλης απόδοσης δεδομένων, 

καθυστέρηση, αξιοπιστία και ασφάλεια 

• Μαζική ανάλυση σχετικά με τα διαθέσιμα 

δεδομένα. 

• Η αρχιτεκτονική λάμδα ως μοτίβο στη βιομηχανική 

αναλυτικά 

• Συγκέντρωση πηγών δεδομένων σε αναλύσεις ροής 

και σύνθετη επεξεργασία συμβάντων (CEP) · 

• Τα χρονικά παράθυρα είναι μια κοινή κατασκευή 

ροής επεξεργασίας και CEP · 

• Προ-επεξεργασία των δεδομένων σε μια μορφή 

που μπορεί να είναι 

αναλύθηκε; 

• Analytics στο cloud και το edge. 

• Λειτουργίες αναλυτικών στοιχείων βασικού 

επιπέδου εξυπηρέτησης. 

• Σχεδιασμός αναλυτικών στοιχείων για 

μάστερ/παρτίδες/διαστρωματώσεις 

 X 

 

  

  

  

  

  

  



Industrial Internet of Things 
VET Network 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Α ρ ι θ μ ό ς  έ ρ γ ο υ Project Number: 609085-EPP-1-
2019-1-BG-EPPKA3- 58 VET-NETPAR 

 

 

Δημιουργία 

μοντέλου 

Analytics 

• Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων. 

• Επιλογή αλγορίθμων. 

• Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης. 

• Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την 
εκπαίδευση του μοντέλου.  

 X 
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 • Σύγκριση της απόδοσης των αλγορίθμων και 

επιλέγοντας τον καλύτερο. 

• Διασταυρωμένη επικύρωση για τον έλεγχο της 

απόδοσης ενός μοντέλου. 

• Μετρήσεις απόδοσης.  

  

 
Θέμα 6 Χαρακτηριστικά συστήματος και λειτουργίες εγκάρσιας κοπής  

Κεφάλαιο Μαθησιακά Αποτελέσματα Βασικά Προχωρημένα 

Ασφάλεια • Εξαρτήσεις και απαιτήσεις για τη συλλογή, 
αποθήκευση και επικοινωνία δεδομένων σε άλλα 
μέρη των βιομηχανικών διεργασιών. 

• Προσδοκίες ασφαλείας για έλεγχο ταυτότητας και 
εξουσιοδότηση. 

• Προσδοκίες διαχείρισης δεδομένων για μοντέλα 
πληροφοριών. 

• Προσδοκίες συνδεσιμότητας για αξιόπιστο 
συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ των επιπέδων 
συστήματος IIoT. 

• Επεξεργασία αποτελεσμάτων βιομηχανικής 
ανάλυσης και επιβεβαίωση ότι βρίσκονται στο 
αναμενόμενο εύρος. 

• Εμπλοκή ενός ανθρώπου στον έλεγχο 

X X 

Προστασία • Έννοια της σε βάθος άμυνας. 
• Στοιχεία διαχείρισης δεδομένων που 
κρυπτογραφούν ευαίσθητα δεδομένα. 
• Πρωτόκολλα συνδεσιμότητας που εκτελούν τις 
ίδιες λειτουργίες για δεδομένα σε κίνηση. 
• Διαμόρφωση τομέων ασφαλείας για προστασία και 
διαχείριση της πρόσβασης σε βιομηχανικές 
αναλυτικές διαδικασίες και δεδομένα.  

X X 

Διαχείριση 

Δεδομένων 
• Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των στοιχείων 
IIoT που παρακολουθούνται με την πάροδο του 
χρόνου για να αποκτήσουν πληροφορίες. 

• Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων στην αρχική 
μορφή τους και παρακολούθηση σημαντικών 
ανωμαλιών. 

• Τύποι περιουσιακών στοιχείων στο βιομηχανικό 
οικοσύστημα. 

• Σημασιολογία για σημαντικές πληροφορίες. 

X X 
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• Προέλευση δεδομένων ως απόδοση των πηγών 
δεδομένων.  
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Συνδεσιμότητα • Το βιομηχανικό διαδίκτυο ως κατανεμημένη 
αρχιτεκτονική από το σχεδιασμό. 
• Παραγωγή ακατέργαστων δεδομένων γεωγραφικά 
χωριστά από εκεί όπου οι προκύπτουσες πληροφορίες 
παρέχουν επιχειρηματική αξία. 
• Συνδεσιμότητα σε ένα επίπεδο και σε διάφορες 
βαθμίδες του συστήματος IIoT. 
• Τοπική πρόσβαση σε δεδομένα και επεξεργασία. 
• Εφαρμογές ανάλογα με τους πόρους σε πολλά 
επίπεδα. 
• Ενσωμάτωση πολλών προμηθευτών σε μια 
ανάπτυξη. 
• Συγχρονισμός των μηχανισμών βιομηχανικών 
αναλυτικών στοιχείων. 
• Χρόνος απόκρισης εντός βαθμίδας και διαβάθμισης.  

X X 
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