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Στην περίοδο της πανδημίας, η οποία επιτάχυνε τη ψηφια -
κή μετάβαση κρατών, οργανισμών και επιχειρήσεων, εται-
ρείες όπως η Space Hellas συνέβαλλαν στην αξιοποίηση
των σύγχρονων τεχνολογιών, δημιουργώντας ένα νέο
τοπίο. Παρά το ασταθές περιβάλλον, υπάρχουν κλάδοι που
συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον και
ανάπτυξη παγκοσμίως, όπως ο τουρισμός, το real estate,

η ενέργεια και το περιβάλλον, οι υπη-
ρεσίες υγείας, η βιοτεχνολογία και οι
τεχνολογίες φαρμάκων, η υγιεινή δια-
τροφή και η εφοδιαστική αλυσίδα. 

Όλοι αυτοί οι κλάδοι εκμεταλλεύονται
την τεχνολογία στο έπακρο, για να δια-
φοροποιήσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους. 

Η Space Hellas, ως ένας δυναμικός
Regional Digital Integrator, βρίσκεται
και η ίδια σε μία συνεχή διαδικασία
εξέλιξης για να αντιμετωπίσει τις μεγά-
λες προκλήσεις, αλλά και τις αυξημέ-
νες ανάγκες του πελατολογίου της.
Έχοντας μετασχηματιστεί σε έναν
ισχυρό όμιλο και με τη δυναμική της

συνέργειας των εταιρειών του ομίλου, SingularLogic,
SenseOne, AgroApps, Mobics και Web-IQ, αλλά και των
συνεργατών της, η Space Hellas παρέχει πλήρεις λύσεις
και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας στους πελάτες της και
αναλαμβάνει μεγάλα και σύνθετα έργα με εξειδίκευση στην
ολοκλήρωση συστημάτων και εφαρμογών. 

Οι πυλώνες της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της
ασφάλειας, αποτελούν κύριους άξονες στους οποίους ο
όμιλος Space Hellas έχει επενδύσει για να ενισχύσει την
προϊοντική του γκάμα, δίνοντας έμφαση σε τεχνολογίες
Κυβερνοσφάλειας, Τεχνητής Νοημοσύνης, ΙοΤ, 5G και
Cloud και σε νέες αγορές, όπως αυτές των Έξυπνων Πό-
λεων και της Κυκλικής Οικονομίας. 

Ο όμιλος Space Hellas δημιουργεί νέα δεδομένα στους ορ-
γανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
μέσω του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. Με έμφαση
σε σημαντικά αντικείμενα, όπως της ασφάλειας συστη-
μάτων, της επιχειρησιακής συνέχειας και της μείωσης
του λειτουργικού κόστους, συνεχίζει την αδιάλειπτη πα-
ροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης και συν-
τήρησης, την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας,
αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών της
για τα επόμενα βήματά τους, στο νέο τεχνολογικό περι-
βάλλον.

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Α Κ Ο Σ  
Γενικός Διευθυντής
Sales & System 
Integration 
Space Hellas
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Η 4η Βιομηχανική επανάσταση είναι σε εξέλιξη με στόχο τη μετατροπή 
του βιομηχανικού περιβάλλοντος σε ένα “έξυπνο εργοστάσιο” [2] με 
τεράστια οφέλη και προκλήσεις. Μια από τις κυριότερες προκλήσεις και
μόνιμος “πονοκέφαλος” είναι η κυβερνοασφάλεια της OT υποδομής.

ανάλυση μεγάλων δεδομένων και
η χρήση υπολογιστικών εφαρμο-
γών του νέφους θα βοηθή σουν
στην έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμά-
των και αποτυχιών παραγωγής,
επιτρέποντας έτσι την πρόληψή
τους και την αύξηση της παραγωγι-
κότητας, της ποιότητας και της ευε-
λιξίας. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει
τη διασύνδεση της παραγωγής με
την IT υποδομή και το νέφος με
αποτέλεσμα ένα παραδοσιακά απο-
μονωμένο περιβάλλον να αυξάνει
το ψηφιακό του αποτύπωμα και να
είναι εκτεθειμένο στους επιτιθέμε-
νους.

Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν ένα
OT περιβάλλον ευάλωτο σε επιθέσεις
είναι:
• Η χρήση συσκευών δεκαετίας-

εικοσαετίας.
• Η χρήση μη υποστηριζόμενων

λειτουργικών συστημάτων χωρίς
τις τελευταίες ενημερώσεις.

• Η μη τμηματοποίηση του δικτύου
(flatnetwork).

• Το περιβάλλον δεν είναι δομημένο
για να συνδεθεί στο internet.

• Οι επιθέσεις πολλές φορές μπο-
ρούν να θεωρηθούν νόμιμες αλ-
λαγές.

Η

DIGITIZE OT

PROTECT PRODUCTION

Α Ρ Θ Ρ Ο

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Δ Η M Η Τ Ρ Η Σ  
Τ Σ Α Κ Τ Σ Η Ρ Α Σ  
CyberSecurity Solutions 
Consultant 
Networking Solutions Division
Space Hellas
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Είναι επιτακτική ανάγκη η νέα
δομή του βιομηχανικού περιβάλ-
λοντος να έχει ως δομικό στοιχείο
την κυβερνοασφάλεια, ώστε οι
οργανισμοί να επωφελούνται από
τα πλεονεκτήματα των τεχνολογι-
κών εξελίξεων όντας ασφαλείς. Η
επένδυση στην OT ασφάλεια είναι
μονόδρομος, διαφορετικά θα αρ-
χίσουν να πληθαίνουν τα πρωτο-
σέλιδα όπως οι επιθέσεις που
δέχθηκαν η Ultrapar[3], η Colonial
Pipeline[4] και η Wiregrassen-
ergy[1].

Μια ερεύνα για το 2022 [6] ανέδειξε
ότι οι οργανισμοί έχουν λάβει το μήνυμα και σχεδιάζουν
να επενδύσουν στη κυβερνοασφάλεια. Συγκεκριμένα, το
98% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυ-
νος και το ρίσκο μιας επίθεσης τα τελευταία τρία χρόνια
(έχει αυξηθεί ελαφρώς 31%, έχει αυξηθεί σημαντικά
67%). Το 58% παραδέχθηκε ότι δεν ενημερώνει τις αρ-
μόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για το 20% των περι-
στατικών που λαμβάνουν χώρα. Οι κυριότεροι τύποι
επιθέσεων που τους
προβληματίζουν είναι
οι επιθέσεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα
(supply-chain at-
tacks) κατά 53%, οι
φυσικές ζημιές κατά
43% και η διαρροή
δεδομένων κατά 42%.
Παράλληλα, το 61%
παρατηρεί αύξηση
των κανονισμών και
των standards στα
οποία θα πρέπει να
συμμορφωθούν. 

Το κανονιστικό πλαίσιο από τη μια πλευρά και ο αυξα-
νόμενος κίνδυνος από την άλλη έχει ως αποτέλεσμα οι
οργανισμοί να επιθυμούν να επεκτείνουν την κυβερνο-
ασφάλεια στην OT υποδομή. Το 54% των ερωτηθέντων
σχεδιάζουν να αυξήσουν το budget πάνω από 50%.

Μια από της λύσης που έρχεται να καλύψει αυτή την
ανάγκη και να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες είναι
το CyberVision [7] της Cisco που ονομάστηκε Leader

για το Q4 του 2021
από τη Forrester [5]. 

Το Cyber Vision προσ -
φέρει πλήρη ορατό-
τητα της υποδομής,
εύκολη καταγραφή
των συστημάτων, ανα-
γνώριση ευπαθειών
και μη ομαλής λει-
τουργίας, καταγραφή
των αλλαγών σε συ-
σκευές και διαδικα-
σίες.

Η λύση επεκτείνει την ασφάλεια στην OT
υποδομή και είναι εφικτό για μια IT ομάδα

ασφαλείας να παρακολουθεί και να
ελέγχει την υποδομή με όρους και

τρόπους που γνωρίζει. Ειδικότερα, όσον
αφορά την διασύνδεση με λύσεις SIEM, η
ομάδα του SOC λαμβάνει τα δεδομένα που

χρειάζεται για να αποφασίσει εάν ένα
συμβάν αποτελεί επίθεση ή όχι. 

N

SPACE TALK l 5

SPACE TALK - issue September 2022:Layout 1  25/9/2022  10:59 ìì  Page 5



Το Cyber Vision στηρίζεται σε 2-tier αρχι -
τεκτονική αποτελούμενο από την κεντρική κον-
σόλα διαχείρισης και τους αισθητήρες άκρων. Οι
αισθητήρες αναλαμβάνουν τον έλεγχο της δικτυα-
κής κίνησης μέσω Deep Packet Inspection, ενώ η
κεντρική κονσόλα αναλύει τα δεδομένα που λαμ-
βάνει από τους αισθητήρες και διασυνδέεται με
άλλες λύσεις ασφαλείας όπως Τείχος Προστασίας
και SIEM. 

Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν είτε εν-
σωματωμένοι αισθητήρες στους υποστηριζό μενους
μεταγωγείς είτε hardware αισθητήρες στη περί-
πτωση που ο οργανισμός δε διαθέτει μεταγωγείς που
υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αντί-
στοιχα, η κεντρική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε
hardwareκαι software appliance.

Η λύση διαθέτει επεκτασιμότητα, διότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε από οργανισμό αποτελούμενο από μια
μονάδα παραγωγής είτε από οργανισμό με πολλαπλά σημεία
(π.χ. HQ, Transmission Grid, Distribution Grids) προσφέ-
ροντας σε κάθε ομάδα διαφορετική προσβασιμότητα αναλό-
γως τα δικαιώματα και το ρόλο.

Οι οργανισμοί επιθυμούν τη μετάβαση σε “έξυπνες μονάδες
παραγωγής”, οι επιτιθέμενοι είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν
οποιοδήποτε κενό ασφαλείας και τα στελέχη της κυβερνοα-
σφάλειας είναι υποχρεωμένα να χαράξουν ένα ασφαλές μο-
νοπάτι ψηφιακού μετασχηματισμού.

[1] https://www.securityweek.com/rural-alabama-electric-
cooperative-hit-ransomware-attack
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution
[3] https://www.nasdaq.com/articles/brazil-fuel-distributor-
ultrapar-interrupts-operations-after-cyber-attack-2021-01-12
[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-
04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised-
password#xj4y7vzkg
[5] https://blogs.cisco.com/security/cisco-named-a-leader-in-the-
forrester-wave-ics-security
[6] https://go.otorio.com/spot-assessment-survey
[7] https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-
vision/index.html

Α Ρ Θ Ρ Ο

6 l SPACE TALK

Τα κομμάτια στα οποία συμβάλλει το Cyber Vision
είναι:
1. Visibility: Καταγραφή και αναγνώριση συστημά-

των με αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και δυ-
ναμικό χάρτη επικοινωνιών.

2. Vulnerabilities: Αναγνώριση των ευπαθειών και
υπολογισμός ρίσκου εκμετάλλευσης αυτών.

3. Intrusions: Χρήση IDS /IPS στο βιομηχανικό πε-
ριβάλλον.

4. Anomalies: Ανίχνευση κακόβουλης και μη ομα-
λής λειτουργίας των συστημάτων.

Όμως, επωφελείται και η opera-
tional ομάδα της βιομηχανικής μο-
νάδας, διότι η λύση παράγει
πληροφορίες που βοηθούν:

• Στη βελτίωση της απόδοσης του
δικτύου.

• Στη μείωση του χρόνου από-
κρισης και επιδιόρθωσης
σφαλμάτων.

• Στη μείωση του downtime μέ-
σω της έγκαιρης αναγνώρισης
των προβλημάτων.

• Στον έλεγχο των αλλαγών στα
συστήματα από εξωτερικούς
συνεργάτες.
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H πλατφόρμα GuardianTM της Space Hellas αποτελεί εδώ και
χρόνια μια λύση-ομπρέλα για την κάλυψη των αναγκών των
επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν ένα κέντρο
ελέγχου για φυσικές υποδομές, είτε δικές τους είτε πελατών
τους, στις οποίες είναι εγκατεστημένα πολλαπλά αυτοτελή και
καθετοποιημένα συστήματα ασφαλείας (CCTV/VMS, Intrusion,
Access Control, Perimeter Protection κ.λπ.) διαφόρων
κατασκευαστών και επιθυμούν να διαχειρίζονται τα συμβάντα
που προέρχονται από αυτά μέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος
που προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες:

• Την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση πληροφοριών
από όλα τα εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας

• Την απομακρυσμένη παρακολούθηση υποδομών και συστη-
μάτων ασφαλείας

• Της ενσωμάτωσης ελέγχων και αξιολόγησης της κρισιμότη-
τας ενός η συνδυασμού συμβάντων βάσει της πολιτικής
ασφαλείας της επιχείρησης η οργανισμού

• Της ενοποιημένης διεπαφής χρήστη (UI) που προσφέρει όλα
τα επιμέρους εργαλεία για την διευκόλυνση της καθημερι-
νής εργασίας των χειριστών ενός κέντρου ελέγχου.

• Την παρακολούθηση τήρησης και συμμόρφωσης των χρη-
στών στους κανόνες διαχείρισης των συμβάντων ασφαλείας
βάσει της  πολιτικής ασφαλείας των διαχειριζόμενων υπο-
δομών

• Την αναζήτηση και έλεγχο όλων των πληροφοριών και δε-
δομένων για συμβάντα του παρελθόντος

• Την διαχείριση χρηστών και ρόλων με διαφορετικές δυνατό-
τητες πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργικότητες

• Την δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή αναφορών σε τρί-
τους είτε εντός του οργανισμού είτε εκτός.

Γ ρ ά φ ε ι
o  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Κ Ο Λ Ω Ν Ι Α Σ
Software Development Manager,
IT, Αpplications and R&D Division
Space Hellas 

GuardianTM 2.0
A Unified Physical Security Platform

H πλατφόρμα GuardianΤΜ στην πρώτη της έκδοση έχει εγκατασταθεί στα κέντρα ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
της Alpha Bank και του ΔΕΔΔΗΕ.
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Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Οι απαιτήσεις διαφοροποίησης της πλατφόρμας GuardianTM

από άλλες πλατφόρμες PSIM, μέσω της ενσωμάτωσης νέων
τεχνολογιών που την κάνουν ευέλικτη τόσο στην εγκατάσταση,
την διασύνδεση με τρίτα συστήματα, την παροχή των λειτουρ-
γικοτήτων της μέσω cloud, αλλά και την εύκολη προσαρμογή
της μέσω των κατάλληλων επεκτάσεων σε άλλους τομείς σχε-
τιζόμενους με την ασφάλεια (π.χ. πόλεις, αγροτικές καλλιέρ-
γειες κ.λπ.) οδήγησαν στην εκ βάθρων αναβάθμιση της
πλατφόρμας με πλήρη ανασχεδιασμό και ενσωμάτωση νέων
λειτουργικοτήτων και εργαλείων διασφαλίζοντας παράλληλα
την διασύνδεση με τα συστήματα που υποστήριζε και στην
πρώτη της έκδοση, όπως:
• CCTV συστήματα: IP κάμερες, DVR, NVR, video analytics 

κ.λπ.
• Συστήματα Συναγερμών
• Συστήματα Πυρανίχνευσης
• Απομακρυσμένους Ελεγκτές
• Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
• Συστήματα Αναγνώρισης Πινακίδων οχημάτων

παρέχοντας παράλληλα τα κατάλληλα εργαλεία και μεθο-
δολογία για την αδιασάλευτη μετάβαση στην νέα πλατφόρμα.

Η νέα πλατφόρμα GuardianTM 2.0 είναι 100% cloud native. Έχει
υλοποιηθεί για να μπορεί να τρέχει στο cloud από την πρώτη
ημέρα. Αποτελείται από microservices που ενσωματώνονται
σε containers που μπορούν να εγκατασταθούν και να τρέξουν
σε cloud υποδομές. 
Κάθε υπηρεσία είναι αρθρωτή και αυτόνομη. Έχει τα δικά της
δεδομένα, τον δικό της κώδικα, τις εξαρτήσεις και τον ενορχη-
στρωτή της και έτσι μπορεί εύκολα να εναποτεθεί σε ένα φόρτο
εργασίας στο cloud είτε αυτό είναι public, private ή hybrid. Αυτό
επιτρέπει σε οργανισμούς που το επιθυμούν να επιλέξουν και
το που θα εναποτίθεται η πληροφορία. 
Επίσης λόγω του cloud native χαρακτήρα της είναι δυνατή εν-

σωμάτωση μελλοντικών αναβαθμίσεων χωρίς downtimes
καθώς και δυναμική επεκτασιμότητα της λόγω αύξησης φόρ-
του εργασίας.

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας GuardianTM 2.0 μπορούν να τρέ-
ξουν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα (Windows, Linux)
και η κονσόλα της είναι διαθέσιμη μέσω desktop, tablet αλλά
και smartphone.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δίνουν την δυνατότητα να εξυ-
πηρετηθούν πολλαπλοί πελάτες αλλά και να προσφερθεί μελ-
λοντικά, εμπορικά και μέσω ενός συνδρομητικού μοντέλου για
μικρομεσαίους πελάτες με περιορισμένο αριθμό εγκατεστημέ-
νων συστημάτων ασφαλείας στις υποδομές τους, οι οποίοι δεν
έχουν αυστηρές διαδικασίες συμμόρφωσης σχετικά με τα δε-
δομένα και την αποθήκευσή τους.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας στα οποία επήλθαν σημαν-
τικές αλλαγές στην έκδοση 2.0 είναι:
• H δυνατότητα απεικονίσεων (υποδομών, αισθητήρων συμ-

βάντων, εποχούμενων) σε γεωγραφικούς χάρτες που υπο-
στηρίζουν όμως και πολλαπλά πληροφοριακά επίπεδα που
παρέχουν στους χρήστες χρήσιμη για την δουλειά τους επι-
χειρησιακή πληροφορία.
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• Η διαχείριση IP καμερών, DVRs, NVRs που ακολουθούν τα
ONVIF standards και η άντληση video σε πραγματικό χρόνο
όσο και καταγεγραμμένων που έχουν συσχετιστεί σε συμ-
βάντα ασφαλείας.

• Ο μηχανισμός καταγραφής των ενεργειών των χειριστών
ώστε να είναι εφικτή νη μελλοντική άντληση πληροφοριών
που βοηθούν τόσο στην αξιολόγηση τήρησης μια πολιτικής
ασφαλείας, όσο και σε βελτίωση αυτής.

• Η διαφύλαξη όλων των δεδομένων σε εγγενές σύστημα το
οποίο επιτρέπει την εύκολη ανάλυση αυτών και το σχεδια-
σμό αναφορών οι οποίες μπορούν να εξαχθούν είτε από
τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, είτε αυτόματα για να απο-
σταλούν σε λαμβάνοντες επιχειρησιακές αποφάσεις.

Οι σημαντικότερες νέες λειτουργικότητες και επεκτάσεις της
πλατφόρμας που ενσωματώνονται στην GuardianTM 2.0 είναι:
• H υλοποίηση και ενσωμάτωση ενός βαθμονομητή βασι-

σμένου σε μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης για την βαθμο-
νόμηση των συμβάντων που προέρχονται από τα
συστήματα συναγερμού βάσει των ενεργειών των χρηστών
στην διαχείριση αυτών. Το μοντέλο αυτό μπορεί να εκπαι-
δεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των δεδομέ-
νων που προέρχονται από την καθημερινή διαχείριση των
συμβάντων από τους χρήστες.

• Η υλοποίηση και ενσωμάτωση case management που εμ-
περιέχει ροές εργασίες με βήματα που θα πρέπει να εκτε-
λεστούν είτε με την διαμεσολάβηση του χειριστή για την
εισαγωγή κάποιων δεδομένων, είτε αυτομάτως για να θε-
ωρηθεί ένα συμβάν συναγερμού λήξαν ως προς την δια-
χείρισή του.

• Ένας work flow editor για τον γραφικό σχεδιασμό των ανω-
τέρω ροών εργασιών.

• Διαχείριση κατόψεων με την δυνατότητα τοποθέτησης σε
αυτές αισθητήρων, καμερών, ζωνών συναγερμού κ.τ.λ.
ώστε σε περιπτώσεις συναγερμών να υπάρχει σαφής και
λεπτομερής οπτική απεικόνιση του συμβάντος.

Πρωταρχικός στόχος του GuardianΤΜ 2.0 είναι να υποβοηθήσει
το προσωπικό ασφαλείας παρέχοντας μια απλή και εύκολη
στην χρήση κονσόλα διαχείρισης συμβάντων που του παρέχει
όλη την πληροφορία που χρειάζεται, χωρίς να χρειαστεί να
διαδράσει με επιμέρους συστήματα ασφαλείας,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση της προκαθορισμένης
πολιτικής ασφαλείας, καθώς και να παρέχει δυνατότητες
άμεσης απόκρισης αλλά και αναλυτικής πληροφόρησης στους
εμπλεκόμενους.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η κονσόλα διαχείρισης και τα μέρη που περιλαμβάνει έχουν
σχεδιαστεί ώστε ο χειριστής να έχει συγκεντρωμένη όλη
την πληροφορία που χρειάζεται σε ένα σημείο από όπου
μπορεί να εκτελέσει και τις ενέργειες αντίδρασης για την

καθημερινή δουλειά του, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει
σε άλλες εφαρμογές και συστήματα. Το κεντρικό σημείο
διαχείρισης είναι το επονομαζόμενο Dashboard το οποίο
συμπεριλαμβάνει σε μια ενιαία και ολοκληρωμένη άποψη
τα κάτωθι επιμέρους widgets:
• Χρονολογική Απεικόνιση Συμβάντων & Συναγερμών με 

κάποιες βασικές πληροφορίες αυτών
• Συνδυαστικά γραφήματα με γραφική απεικόνιση 

κατανομής του τελευταίου 24ωρου
• Λίστα Ενεργειών
• Γεωγραφικός χάρτης με απεικόνιση συμβάντων
• Ειδοποιήσεις

Πέραν αυτού διαθέτει επιλογές διαχείρισης καμερών και
επιλογής live video feeds σε matrix το οποίο μπορεί να
αποσπαστεί και να εναποτεθεί σε μια άλλη οθόνη ή μέρος μιας
μεγάλων διαστάσεων, ώστε να έχει ο χειριστής άμεσα στην
διάθεση του live video χωρίς να είναι αναγκαίο να συνδεθεί
στην client εφαρμογή ενός VMS αν διαθέτει, η σε μια άλλη
εφαρμογή λήψης video.

H πλατφόρμα Guardian 2.0 προσφέρει την δυνατότητα δια -
σύνδεσης με IPVMS κατασκευαστών λύσεων CCTV εφόσον
διαθέτουν κάποιο API αλλά ανάκτησης καταγεγραμμένου
video από DVR και NVR ενώ δίνει την δυνατότητα και σε
εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν καταγραφείς να
αποθηκεύουν τα σχετιζόμενα με κάποιο συμβάν βίντεο σε
storage, από το οποίο θα ανακτάται στις περιπτώσεις
διαχείρισης του συμβάντος από τους χειριστές.

Επίσης, οι χειριστές έχουν στην διάθεσή τους εργαλεία
διαχείρισης υποθέσεων που σχετίζονται με κρίσιμα στην
διαχείριση τους συμβάντα που από την πολιτική ασφαλείας
του οργανισμού απαιτούν την εκτέλεση συγκεκριμένων
ενεργειών που εντάσσονται σε μια δομημένη ροή εργασίας,
εργαλεία διαχείρισης παλαιότερων συμβάντων, συναγερμών
με δυνατότητες αναζήτησης, κατηγοριοποίησης,
φιλτραρίσματος κ.λπ.

Η πλατφόρμα GuardianTM 2.0 έχει υλοποιηθεί εξ’
ολοκλήρου από το Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών της Space
Hellas και είναι διαθέσιμη σε εταιρείες και οργανισμούς
που έχουν την ανάγκη να παρακολουθούν μέσω ενός
κέντρου ελέγχου, κρίσιμες για την ασφάλεια υποδομές που
είναι γεωγραφικά κατανεμημένες. Για πρώτη φορά θα
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Be Se-
cure Feel Secure, όπου θα αποτελέσει το κέντρο ελέγχου
του Δήμου Πειραιά και θα διασυνδεθεί με συστήματα
ανάλυσης ρίσκου σε IT υποδομές και ανάλυσης της
παραβατικότητας και του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη
στο αστικό περιβάλλον. 

Α Ρ Θ Ρ Ο
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ε την αξιοποίηση καινοτόμων δια δραστικών τε-
χνολογιών, ποικίλων θεμάτων ψηφιακά εκθέ -
ματα εγκατεστημένα σε 12 ειδικά διαμορφωμένα

containers, προσφέρουν στον επισκέπτη μια μοναδική
εμπειρία επίσκεψης και κατανόησης των γεγονότων
της Ελληνικής Επανάστασης. 
Το συγκεκριμένο εγχείρημα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, αποτελεί το μοναδικό στη χώρα μας μεταφε-
ρόμενο Ψηφιακό Πάρκο που θα εγκατασταθεί σε 10 πό-
λεις της Περιφέρειας. 
Στόχος των εμπνευστών και των δημιουργών του είναι
να επισκεφτεί το Ψηφιακό Πάρκο κάθε πολίτης αλλά
και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υποδομών, σύγχρονων υπηρεσιών και εφαρμογών,
με στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό της Δυτικής

Μ Ελλάδας σε «έξυπνη» περιφέρεια στον τομέα της προβολής του
πολιτιστικού και ιστορικού της αποθέματος και δομείται σε
τρεις δράσεις. 

Σύμφωνα με τις δράσεις, το έργο διακρίνεται σε τρία υποέργα:
1. Την οργάνωση και λειτουργία κινητού ψηφιακού πάρκου, το

οποίο θα περιοδεύσει σε 10 αστικά κέντρα της Π.Δ.Ε και συγ-
κεκριμένα, στο ΑΓΡΙΝΙΟ, στο ΑΙΓΙΟ, στην ΑΜΑΛΙΑΔΑ, στη
ΒΟΝΙΤΣΑ στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, στην ΚΡΕΣΤΕΝΑ, στο ΜΕΣΟ-
ΛΟΓΓΙ, στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ, στην ΠΑΤΡΑ και στον ΠΥΡΓΟ. Μετά
την ολοκλήρωση της περιοδείας το Πάρκο θα εγκατασταθεί
μόνιμα στις πόλεις των Καλαβρύτων και του Μεσολογγίου
που αποτελούν σημεία της Π.Δ.Ε. με ιδιαίτερο ρόλο στην
Επανάσταση.
Στο Ψηφιακό Πάρκο αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές
οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες όπως, βίν-
τεο προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακές αναπαρα-
στάσεις, εικονική πραγματικότητα, ολογραμματική μεικτή
πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής ξε-
νάγησης.

Space Hellas

Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο 
αφιερωμένο στο 1821

10 l SPACE TALK
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2. Την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού πε-
ριεχομένου με πολυεπίπεδο τρόπο, μέσω πύλης προ-
βολής https://portal.westerngreece2021.gr/index.
php/el/ και μέσω εφαρμογής έξυπνων συσκευών
Western Greece 2021 που θα πληροφορούν τον επι-
σκέπτη για 2500 σημεία ιστορικού και πολιτιστικού εν-
διαφέροντος στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

3. Την παραγωγή ντοκιμαντέρ μέσω του οποίου αναδει-
κνύεται η ιστορία και ο πολιτισμός της Δυτικής Ελλάδας.

Η Ένωση εταιριών Space Hellas-Radiant Technologies
για την πλήρη λειτουργία του μοναδικού Ψηφιακού Πάρ-
κου και την υλοποίηση των υπολοίπων εξίσου σημαντικών
καινοτόμων εγχειρημάτων, διέθεσε και εγκατέστησε τε-
χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανά-
πτυξη πολλαπλών καναλιών προβολής του πολιτιστικού,
φυσικού και ιστορικού πλούτου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.

Βασικός στόχος του έργου είναι να παρου-
σιάσει τις πολύπλευρες πτυχές, τα μνη-
μεία-τοπόσημα της Περιφέρειας με τις

εμβληματικές πόλεις και όλα τα σημαντικά 
γεγονότα, να τονίσει το αποτύπωμα που
άφησαν μέχρι και σήμερα στην περιοχή
όλοι οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης

και παράλληλα να αναδείξει την πολιτιστική 
και τουριστική σημασία της περιοχής.

Ένα εμβληματικό έργο για την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, η δημιουργία ενός μοναδικού
για τα ελληνικά δεδομένα Ψηφιακού 
Θεματικού Πάρκου αφιερωμένο στο 1821, 
υλοποιήθηκε από τη Space Hellas σε 
συνεργασία με τη Radiant Technologies.  

Οι προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποι-
ήθηκαν για την ανάδειξη των ψηφιακών 
εκθεμάτων του θεματικού πάρκου είναι οι
εξής:
l Virtual Host
l Διαδραστικά Video Wall
l Προβολή Video
l Οθόνες αφής
l Ψηφιακά βιβλία
l Διαδραστικά ολογράμματα
l Γυαλιά Εικονικής Πραγματικότητάς

(Virtual Reality)
l Εικονικό Διαδραστικό Δωμάτιο Ένδυσης
l Διαδραστικά τραπέζια και οθόνες

H ανάπτυξη των καναλιών προβολής του
πολιτιστικού, φυσικού και ιστορικού 
πλούτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ενισχύθηκε με τις παρακάτω πολύ σημαντι-
κές ενέργειες που υλοποιήθηκαν μέσω 
της δράσης 2.
l Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για

2.500 τουλάχιστον σημεία πολιτιστικού,
φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος των
τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για κάθε
επιλεχθέν σημείο δημιουργήθηκαν σχετικά
κείμενα, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης,
πληροφορίες πρόσβασης, χαρτογράφηση
κ.λπ. για την ανάδειξη του σημείου.

l Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών και 
συγκεκριμένα:
lAνάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής

του περιεχομένου και υπηρεσιών για
όλους

lAνάπτυξη ειδικής έκδοσης της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας για προβολή του πε-
ριεχομένου και παροχή πρόσβασης σε
υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πλη-
ροφόρησης σε σταθερές και φορητές συ-
σκευές (tablets, κινητά, κ.λπ.)

lAνάπτυξη mobile application (διαθέσιμο
για iOS και Android).

Η Space Hellas με υψηλή
τεχνογνωσία και άριστα 

καταρτισμένο προσωπικό,
ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
Ψηφιακό Πάρκο, όντας ένα 
καινοτόμο μεταφερόμενο 

Ψηφιακό Μουσείο στη Ελλάδα.
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Project Manager 
Toμέας Διαχείρισης 'Εργων 
Space Hellas 

SPACE TALK - issue September 2022:Layout 1  25/9/2022  11:09 ìì  Page 11



A Ρ Θ Ρ Ο

Η παραδοσιακή λειτουργία ενός SoC είναι βασισμένη σε ανθρώπους,
διαδικασίες και τεχνολογία που παρακολουθεί αδιάλειπτα (24/7) το
περιβάλλον ενός οργανισμού, με στόχο να ανιχνεύει σε πραγματικό
χρόνο συμβάντα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, ώστε αυτά να αντι-
μετωπίζονται  άμεσα και αποτελεσματικά.

12 l SPACE TALK

Tι είναι το Kέντρο
Eπιχειρήσεων
AΣΦΑΛΕIΑΣ

(Security Operation Center)

Ά ρ θ ρ ο  τ ο υ  Ν Ι Κ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
CyberSecurity Operations Center Manager
Customer Operations Division
Space Hellas 
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το σύγχρονο SoC έχει προστεθεί και η υπηρε-
σία Response που σημαίνει πως η ομάδα

πραγματοποιεί ενέργειες αποκατάστασης όταν προ-
κύψει ένα συμβάν, ώστε το σύστημα που δέχτηκε
κυβερνοεπίθεση να επανέλθει στην κανονική κα-
τάσταση και λειτουργία.
Αποτελεσματικά, το SOC συμβάλλει στην προστα σία
της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, ενισχύει την εμπιστο-
σύνη των πελατών του Οργανισμού και βοηθά στη
συμμόρφωση του Οργανισμού με τα σχετικά διεθνή
πρότυπα και διαδικασίες .

Το SοC λειτουργεί περιμετρικά σε αρχιτεκτονική
Hub, όπου οι ακτίνες αυτού του μοντέλου ενσωμα-
τώνουν ποικιλία συστημάτων, όπως λύσεις αξιολό-
γησης ευπά θειας, συστήματα διακυβέρνησης
κινδύνου και συμμόρφωσης (GRC), εφαρμογές και
βάσεις δεδομένων, συστήματα πρόληψης εισβολής
(IPS), λογισμικά ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών
και οντοτήτων (UEBA), Antivirus και End Point Pro-
tection (EDR) και πλατφόρμες πληροφοριών απει-
λών (Threat Intellingense Platforms). 

Το SoC στελεχώνεται από Manager, Αναλυτές (επί-
πεδα 1, 2 και 3) και Security Engineers. Μπορεί να
περιλαμβάνει Incident Responders, Threat
Hunters, malware analysis και ομάδα forensics 
Η αρχική ενέργεια για την έναρξη λειτουργίας του
SoC είναι το  Log Management δηλαδή η συλλογή,
επεξεργασία και διαχείριση των αρχείων καταγρα-
φής (Logs Files), από το περιβάλλον του Οργανι-
σμού. Τα Logs συλλέγονται από συσκευές
ασφαλείας όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, επε-
ξεργάζονται και αποθηκεύονται.

Εφαρμόζονται έλεγχοι για ασυνήθιστα φαινόμενα
τόσο με εφαρμογή προκαθορισμένων κανόνων σε
λογισμικό SiEM,  όσο και χειροκίνητα από Threat
Hunters.

Το SiEM (System information Event Management)
είναι απαραίτητο εργαλείο του SoC και εφαρμόζει
πλειάδα ελέγχων στα Logs Files. Οι έλεγχοι αυτοί
γίνονται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων για τον
επιτηρούμενο Οργανισμό σεναρίων (Use Cases),
ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των πιθανών κυ-
βερνοεπιθέσεων.

To SoC της Space Hellas, το οποίο προσφέρει ένα πα-
κέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στα Managed
Services, πληρεί τα προαναφερθέντα, καθώς και
τους διεθνείς κανόνες που διέπουν ένα σύγχρονο Se-
curity Operation Center. 
Με την χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων
χαρακτηρίζεται ως Next Generation SoC. 
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην πρόληψη, ενημέρωση,
εξάλειψη ελλείψεων και Misconfiguration των πελατών
μας, ώστε η προστασία να μην είναι απλά παθητική αλλά
να προλαβαίνει συμβάντα πριν αυτά εξελιχθούν (Proa-
ctive). Επίσης εφαρμόζουμε και την ιδιαιτερότητα της
φιλοξενίας εντός SoC της ομάδας Vulnerability Assess-
ment και Penetration Test. Ο συνδυασμός Blue Team
και Red Team παράγει τη “Purple Team”. Έτσι, οι αμυ-
νόμενοι μαθαίνοντας τις τακτικές των επιτιθέμενων,
έχουν τη δυνατότητα κατάλληλης προετοιμασίας και
θωράκισης του περιβάλλοντός τους, ώστε να είναι το λι-
γότερο δυνατό ευάλωτοι σε απειλές. Με αυτό τον τρόπο
το SoC της Space Hellas αντιμετωπίζει ίσως την πιο ση-
μαντική πρόκληση των αμυνόμενων: τη γνώση και-
νούργιων “Heuristic” τακτικών από τους επιτιθέμενους
και την εξουδετέρωση αυτών.
Τελευταίο και σημαντικότερο είναι η ιδιαίτερη μέριμνα
που δίνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και η συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευσή του, μέσω της
διαρκούς παροχής εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων
κορυφαίων κατασκευαστών. Με αυτό τον τρόπο, η
ομάδα που εργάζεται στην άμυνα και αντιμετώπιση των
επιθέσεων προηγείται σημαντικά των επιτιθέμενων.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πολύχρονη
εμπειρία και το ευρύ πελατολόγιο της Space Hellas,
συνθέτουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία ασφάλειας η
οποία περιλαμβάνει όλη τη δικτυακή υποδομή του
πελάτη έτσι όπως μόνο ένας System Integrator μπο-
ρεί να προσφέρει.

Η Space Hellas παρέχει στους πελάτες της υψηλού
επιπέδου και πιστοποιημένες υπηρεσίες ως ένας
ζωντανός οργανισμός με ισχυρή παρουσία στην παγ-
κόσμια αγορά και με μακροχρόνιες συνεργασίες με
όλους τους κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους.
Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην τεχνολογία ασφά-
λειας πληροφοριών με εξειδικευμένο προσωπικό
που σχεδιάζει και υλοποιεί εξελιγμένες λύσεις, οι
οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη και
μπορεί να προτείνει διαρκώς τεχνικές λύσεις βελ-
τίωσης, ως ο σύμβουλος που προστατεύει και υπο-
στηρίζει τον οργανισμό, βοηθώντας τον επιπλέον στην
ικανοποίηση κανονιστικών πλαισίων. 
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Διαχείριση Αστικής Ασφάλειας στ

Έργο BeSecure - FeelS
Κοινό χαρακτηριστικό των σύγχρονων μεγαλουπόλεων είναι η υψηλή
αστική πυκνότητα, η οποία σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η έντονη 
πολυπολιτισμικότητα και η εικόνα εγκατάλειψης συγκεκριμένων περιοχών,
οδηγεί σε χαμηλή κοινωνική συνοχή και κατ’ επέκταση σε χαμηλό αίσθημα
ασφάλειας των πολιτών. Προκύπτει λοιπόν το παράδοξο «ο φόβος του
εγκλήματος» να είναι συχνά μεγαλύτερος από το ίδιο το έγκλημα. 

Πειραιάς συγκεντρώνει αρκετά από
τα παραπάνω χαρακτηριστικά λόγω
του χαρακτήρα του ως η μεγαλύτερη

πόλη-λιμάνι της χώρας, της υψηλής εισ-
ροής μεταναστών/προσφύγων, της υψη-
λής του βιομηχανοποίησης τις προηγού-
μενες δεκαετίες, αλλά και της βίαιης από-
βιομηχανοποίησής του τα τελευταία χρό-
νια.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ο δήμος Πει-
ραιά συμμετέχει ως ανάδοχος στο έργο
BeSecure-FeelSecure (BSFS), το οποίο
λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
στο πλαίσιο των Αστικών Καινοτόμων Δρά-
σεων (https://uia-initiative.eu). Στην κοινοπραξία του έργου
συμμετέχουν το Εργα στήριο Αστεακής Ασφάλειας του Παν-
τείου Πανεπιστημίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου), οι
εταιρείες Space Hellas και Singular Logic, το Ερευνητικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική
Ασφάλεια (EFUS). Μέσω του BSFS, η δημοτική αρχή του Πει-
ραιά αποσκοπεί στα εξής:
1.  Να αποκτήσει μια ολιστική θεώρηση της πραγματικής κα-

τάστασης της ασφάλειας στην πόλη

2. Να βελτιώσει και να διατηρήσει σε
υψηλό επίπεδο το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών, καθώς και την εμπιστο-
σύνη τους στις αρμόδιες αρχές 

3. Να αυξήσει την κοινωνική συνοχή, στο-
χεύοντας στην συμμετοχική πρόληψη
της αστικής παραβατικότητας

Οι στόχοι αυτοί θα εκπληρωθούν μέσα
από την αρμονική σύμπραξη τριών επι-
πέδων:
1. Επίπεδο Διακυβέρνησης: με την καθο-
δήγηση του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκλη-
ματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
έχει συσταθεί στον δήμο Πειραιά το Τοπικό
Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤοΣΠΠα, https://piraeus.gov.gr/topiko-
symvoulio-prolhpshs-paravatikothtas/),

το οποίο απαρτίζεται από εγκληματολόγους, μέλη της τοπι-
κής και δημοτικής Αστυνομίας και λοιπούς ενδιαφερομέ-
νους αναφορικά με την αστική ασφάλεια. Η αρμοδιότητα του
ΤοΣΠΠα είναι γνωμοδοτική και αντικείμενό του οι εισηγή-
σεις προτάσεων βελτίωσης της αστικής ασφάλειας στη δη-
μοτική αρχή.
2. Επίπεδο παρεμβάσεων: οι εισηγήσεις του ΤοΣΠΠα μετα-
φράζονται σε αστικές παρεμβάσεις με την μορφή κοινωνι-
κών δράσεων και έργων υποδομών σύμφωνα με τις αρχές

Ο

Γ ρ ά φ ε ι
ο  Μ Α Ρ Ι Ο Σ  Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α Σ  
Τεχνικός Υπεύθυνος έργου BSFS
ΙΤ, Applications and R&D Division
Space Hellas
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ας στον Πειραιά

elSecure

του CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Πα-
ραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων είναι η ανάπλαση παιδικών χαρών,
η εγκατάσταση εστιών πρασίνου κυρίως σε υποβαθμισμένες περιο-
χές του δήμου, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές και επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά κ.α. 
3. Ψηφιακό επίπεδο: η βασική καινοτομία του BSFS είναι η ενοποίηση
των παραπάνω επιπέδων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών ερ-
γαλείων. Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιείται η πλατφόρμα συνεργατι-
κής διαχείρισης αστικών κινδύνων CURiM. Η πλατφόρμα CURiM θα
παρέχει τη δυνατότητα στο ΤοΣΠΠα και στον επιχειρησιακό χρήστη του
δήμου να λαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σε μορφή αναφορών και γρα-
φημάτων σχετικά με την αστική ασφάλεια στον Πειραιά καθώς και το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν
μέσω της ανάλυσης μη προσωποποιημένων δεδομένων, τα οποία θα
συλλέγονται από αναζητήσεις σχετικά με την εγκληματικότητα σε ανοι-
κτές διαδικτυακές πηγές, συμπλήρωση και συλλογή ερωτηματολογίων
σχετικών με θέματα ασφάλειας από δημότες, αλλά και έξυπνους αι-
σθητήρες σε διάφορα σημεία της πόλης.  

ΓΙΑΤI ΤΟ CURiM;
Βασικό μέλημα των δημοτικών αρχών είναι η ασφάλεια
των πολιτών τους και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής υψη-
λού επιπέδου. Στις σύγχρονα αστικά κέντρα είναι δύσκολο
για τις δημοτικές αρχές να αποτιμήσουν την πραγματική εγ-
κληματικότητα αλλά και την άποψη των πολιτών για αυτή,
ώστε να προβούν σε συγκεκριμένες δράσεις.
Το CURiM αποτελεί ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων
ως μια ενιαία λύση συνεργατικής διαχείρισης αστικής
ασφάλειας για τους υπεύθυνους φορείς του δήμου, αξιο-
ποιώντας δεδομένα από ετερογενείς πηγές με στόχο να
προσφέρει στον επιχειρησιακό χρήστη δομημένη πληρο-
φορία για την ασφάλεια στην πόλη. Η Space Hellas πρωτα-
γωνιστεί στην υλοποίηση της πλατφόρμας σε συνεργασία με
την εταιρεία Singular Logic, μέλος του ομίλου Space Hellas,

καθώς και το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς. Οι παρεχό-
μενες λειτουργίες του
CURiM περιγράφονται στη
συνέχεια. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
OPERATION CENTER 
& CRIME MAPPING

Η πλατφόρμα CURiM πα-
ρέχεται ως ένα ολοκλη -
ρωμένο κέντρο
επιχει ρήσεων για την
πρόληψη της αστικής εγ-
κληματικότητας, από όπου
ο επιχειρησιακός χρήστης
έχει πρόσβαση σε όλα τα
υποσυστήματα, καθώς και

σε διαχειριστικές εργασίες όπως διαχείριση χρηστών, δι-
καιωμάτων πρόσβασης, συμβάντων και διαδικασιών. Το
operation center (OC) του CURiM στη- ρίζεται σε in-house
λύση διαχείρισης φυσικής ασφάλειας της εταιρείας Space
Hellas, η οποία στο πλαίσιο του έργου επεκτείνεται, ώστε να
καλύπτει τις απαιτήσεις του αστικού περιβάλλοντος. Η αρ-
χιτεκτονική του OC βασίζεται σε microservices, ώστε να
είναι εφικτό να προσφερθεί  είτε ως υπηρεσία μέσω pub-
lic cloud είτε ως on premise λύση σε private cloud υποδο-
μές ή on premise σε virtualized υποδομές. Λόγω της
συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι δυνατό το δυναμικό
scale up/scale down, με σκοπό την εύκολη εγκατάσταση
του CURiM σε διαφορετικούς δήμους, αναλόγως τις προ-
διαγραφές και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Η βασική πληροφορία αναφορικά με την εγκληματικότητα
στην πόλη προέρχεται απευθείας από την Ελληνική Αστυ-
νομία μέσω απευθείας διασύνδεσης με το case manage-
ment σύστημα του οργανισμού. Η πληροφορία από την
ΕΛΑΣ, η οποία αποτελεί και το baseline των αναλύσεων εγ-
κληματικότητας, περιλαμβάνει ανώνυμες ιστορικές αναφο-
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URBAN SECURITY
RISK REPORTS

INFORMATION 
SOURCES

ρές ανά τύπο εγκλήματος, την περιοχή και τον χρόνο τέλε-
σης, καθώς και την έκβαση της υπόθεσης. Μέσω του OC, οι
εγκληματολογικές αναφορές καθώς και η πληροφορία από
τα επιμέρους υποσυστήματα του CURiM παρουσιάζονται με
τη μορφή crime heatmaps και άλλων αναφορών, παρέχον-
τας στον χρήστη περιεκτική οπτικοποιημένη ενημέρωση.

OPEN INTELLIGENCE
Πρόσθετα της πληροφορίας από τις αστυνομικές αναφο-
ρές, η λύση CURiM αξιοποιεί πληροφορίες από ανοιχτές
διαδικτυακές πηγές, ενσωματώνοντας λειτουργίες Open

Source Intelligence (OSINT). Οι πληροφορίες συλλέγον-
ται και αξιολογούνται από το υποσύστημα Open Intelli-
gence. Το Open Intelligence συλλέγει πληροφορίες από
Clearnet και Darknet, τις δομεί ανά τύπο εγκλήματος και
περιοχή και εξάγει αντίστοιχα επίπεδα  ρίσκου. Το υπο-
σύστημα παρέχεται από τη Space Hellas σε συνεργασία
με την ολλανδική εταιρεία WebIQ, η οποία εξειδικεύεται
στην παροχή λύσεων OSINT. Μάλιστα, το σχήμα Space
Hellas-WebIQ έχει πραγματοποιήσει σειρά αντίστοιχων
έργων για τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ
και την Κυπριακή Αστυνομία.

Εικόνα 1: Αξιοποίηση ετερογενών πληροφοριών από το CURiM
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CURiM MOBILE APP 
Η «φωνή των πολιτών» φτάνει στον δήμο μέσω μιας mobile
εφαρμογής που υλοποιεί η Space Hellas. Αποσκοπώντας
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η εφαρμογή δίνει τη
δυνα τότητα στους πολίτες να δημιουργήσουν τοπικά
κοινωνικά δίκτυα σε επίπεδο γειτονιάς ή δημοτικού δια -
μερίσματος, όπου θα μπορούν με ασφάλεια να ανταλλάσ σουν
εμπειρίες θυματοποίησης, πληροφορίες και περιεχόμενο
σχετικά με το αίσθημα ασφάλειάς τους, καθώς και να
συνεργάζονται στο πλαίσιο συλλογικών δραστη ριοτήτων
πρόληψης παραβατικότητας. Τέλος, οι χρήστες της
εφαρμογής θα καλούνται να συμπληρώσουν προσαρμοσμένα
ερωτηματολόγια σχετικά με το αίσθημα ασφάλειάς τους και
τις σχετικές εμπειρίες τους. Η πληροφορία που
διαμοιράζονται οι χρήστες φτάνει στον δήμο, το ΤοΣΠΠα την
επεξεργάζεται και θα εισηγείται στοχευμένες παρεμβάσεις για
αποτελεσματικότερη πρόληψη της εγκληματικότητας. 

SENSOR AGGREGATION
Μέσω της mobile εφαρμογής και με την εφαρμογή
τεχνολογιών ΙοΤ, οι πολίτες μετατρέπονται σε «έξυπνους
αισθητήρες», οι οποίοι αλληλεπιδρούν για την εύρεση
χαμένων / κλεμμένων αντικειμένων. Στο πλαίσιο του έργου
θα δοκιμαστεί πιλοτικά η χρήση BLE (Bluetooth Low
Energy) tags ως αισθητήρες κλοπής. Τα tags θα
προσαρτώνται σε κάποιο πολύτιμο αντικείμενο (π.χ. τσάντα,
ποδήλατο), ακόμα και σε άτομο (πχ σχολική τσάντα παιδιού).
Όταν το BLE κλαπεί, ο ιδιοκτήτης (ή γονέας/συγγενής
παιδιού) μέσω του CURiM mobile app ενεργοποιεί το tag, το
οποίο ξεκινά να εκπέμπει (beacon mode). Εκείνη την
στιγμή, το Operations Center λαμβάνει την αναγγελία
κλοπής και στέλνει αυτόματα push notifications στους
χρήστες του CURiM mobile app που βρίσκονται στην ακτίνα
εκπομπής του κλεμμένου tag. Οι χρήστες μπορούν να
ενεργοποιήσουν το Bluetooth του κινητού τους και να
βοηθήσουν στην αναζήτηση του κλεμμένου αντικειμένου.
Τέλος, το εν λόγω υποσύστημα θα είναι υπεύθυνο για τη
συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων από αισθητήρες
«έξυπνης πόλης», όταν αυτοί θα είναι διαθέσιμοι. 

RISK ASSESSMENT

Urban Risk Assessment
Στο συγκεκριμένο υποσύστημα, ο επιχειρησιακός χρήστης
έχει την δυνατότητα να εκτελέσει προσαρμοσμένες
αναλύσεις για συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά,
χρονικά διαστήματα και τύπους εγκλημάτων. 

Το Risk Assessment λαμβάνει την πληροφορία από τα
προαναφερθέντα components, τη συνδυάζει και εξάγει
τη συγκεντρωτική αποτίμηση αστικού κινδύνου ανά
περιοχή και τύπο εγκλήματος για δεδομένη χρονική
περίοδο. Ο επιχειρησιακός χρήστης μπορεί μάλιστα να
επιλέξει τις πηγές δεδομένων που θέλει να χρη -
σιμοποιήσει, ήτοι Αστυνομικές Αναφορές, Διαδικτυακές
Πηγές μέσω του Open Intelligence, ή και πληροφορίες
απευθείας από τους πολίτες μέσω των Mobile App και
Sensor Aggregation.

IT Risk Assessment
Πρόσθετα στην ανάλυση αστικών κινδύνων (Urban Risk
Assessment), το CURiM προσφέρει λειτουργικότητες
διαχείρισης ψηφιακών κινδύνων (IT Risk Assessment).
Ο επιχειρησιακός χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει
στοιχεία της ψηφιακής υποδομής του δήμου (digital as-
sets) ορίζοντας το είδος τους (hardware, application, op-
erating system), τον τύπο τους (πχ PC, server, router κλπ),
τον προμηθευτή/κατασκευαστή, το μοντέλο και την
έκδοση (πχ Microsoft SQL Server 2008 SP3). 
Το υποσύστημα του IT Risk Assessment αντλεί
πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες των digital assets
από αντίστοιχες ανοιχτές βάσεις (https://www.cvede-
tails.com/) και αναλόγως τις συσχετίσεις των assets,
υπολογίζει τη συνολική ευπάθεια της ψηφιακής
υποδομής. Στην περίπτωση μάλιστα που κάποια από τα
digital assets σχετίζονται με υποδομές της πόλης,
υπολογίζεται η αντίστοιχη επίπτωση που θα έχει η έκθεση
σε κίνδυνο αυτών των assets στην αστική ασφάλεια.
Για παράδειγμα, η ευπάθεια ενός server διαχείρισης
έξυπνου φωτισμού εκθέτει σε ρίσκο την περιοχή που είναι
εγκαταστημένος ο φωτισμός, καθώς αυτή δεν θα είναι
επαρκώς φωτισμένη και κατά συνέπεια ασφαλής για τους
πολίτες.

Τα Urban και IT Risk Assessment υλοποιούνται από
κοινού από τους τεχνικούς εταίρους του BSFS και
στηρίζονται στην καινοτόμο μεθοδολογία ανάλυσης ρίσκου
που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η πλατφόρμα CURiM θα είναι διαθέσιμη για πιλοτική
εφαρμογή το 2022, ενώ η mobile εφαρμογή θα διατεθεί
δοκιμαστικά σε χρήστες του Πειραιά το τελευταίο τρίμηνο
του 2021. Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις και
προωθη τικές ενέργειες από τον δήμο Πειραιά.
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ημαντικός παράγοντας για την
αποτελεσματική αξιοποίηση
των ψηφιακών εργαλείων που
μπορεί να χρησιμοποιήσει μία
«έξυπνη πόλη» είναι η διαλει-
τουργικότητα μεταξύ αυτών
των εργαλείων.
Θα πρέπει να αποτελούν ένα
ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα
που διασυνδέει διαφορετικά
επιμέρους έξυπνα υποσυστή-
ματα, οργάνωσης και διαχείρι-
σης λειτουργιών, υποδομών,
μεταφορών, ενέργειας, υγείας,
ασφάλειας, έξυπνων κτιρίων
κ.ά., ώστε να λαμβάνεται η ολι-
στική εικόνα των γεγονότων
και των δεδομένων του Δήμου,
για την λήψη στοχευμένων και
έγκαιρων αποφάσεων σε

όλους τους επιμέρους τομείς που πρέπει
να διαχειριστεί ένας Δήμος και που ενδε-
χομένως είναι αλληλoεξαρτώμενοι.

H SingularLogic, με περισσότερα από 35
χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
παρέχει ευέλικτες λύσεις ψηφιακού με-
τασχηματισμού και εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες υποστήριξης, προσαρμοσμένες
στις εκάστοτε ανάγκες τους.
Οι εταιρείες του Ομίλου Space Hellas, Singular
Logic, Sense One, Agro Apps και Web-IQ, μαζί
με την εταιρεία Draxis συνδυάζοντας την τεχνο-
γνωσία, τις επιμέρους εξειδικεύσεις τους και την
πολυδιάστατη εμπειρία τους στην ολοκλήρωση
και των πλέον σύνθετων έργων για Έξυπνες και
Ασφαλείς Πόλεις, έχουν αναπτύξει ένα ολοκλη-
ρωμένο portfolio λύσεων και εξειδικευμένες
υπηρεσίες που αφορούν στους τομείς:

Σ

Έξυπνες πόλεις σε έναν ψηφιακά
συνδεδεμένο κόσμο
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Τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας αγγίζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα σε
όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένου και των πόλεων. Με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνο-
λογιών οι σύγχρονες πόλεις μπορούν να παρέχουν αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση στους πολίτες
και τις επιχειρήσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουν την επιχει-
ρηματικότητα και τη συμμετοχικότητά τους, να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά και την
τουριστική τους αξία, να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και στην προστασία
του περιβάλλοντος.

- Βελτίωση Εξυπηρέτηση του Πολίτη και της Επιχείρησης
- Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
- Βιώσιμης Μετακίνησης
- Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μείωση  Δημοτικών Τελών & 

Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων
- Ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών
- Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις & Business Continuity 

Διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο 
ψηφιακό οικοσύστημα που βρίσκεται στην
αιχμή της τεχνολογίας και υποστηρίζεται

πανελλαδικά, ο Όμιλος Space Hellas οδηγεί
με ασφάλεια και αρτιότητα τις σύγχρονες 

Πόλεις στο ταξίδι του ψηφιακού τους 
μετασχηματισμού.
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ς τελειόφοιτος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πα-
νεπιστήµιο του Sheffield στην Αγγλία o Γιώργος
Μπουφίδης, ανέλαβε να σχεδιάσει και να κατα-
σκευάσει ένα ισχυρό και µε µεγάλη αυτονοµία µη
επανδρωµένο εναέριο όχηµα (drone) για διάφορες
εφαρµογές, όπως επαγγελµατική κινηµατογράφηση,
παράδοση δεµάτων και παροχή πρώτων βοηθειών.
Το πάθος του Γιώργου για την µηχανική ξεκίνησε όταν
ακόµα ήταν µικρό παιδί και έπαιζε µε LEGO. Αργότερα
αυτό το πάθος ενισχύθηκε µε τους διαγωνισµούς ροµ-
ποτικής της FIRST®, όπου συνειδητοποίησε ότι µπο-
ρούσε να χρησιµοποιήσει τα χέρια και το µυαλό του για
να λύσει προβλήµατα πιο αποτελεσµατικά από άλλους.

«Μάθαινα αρχές της µηχανικής δοκιµάζοντας, αποτυγ-
χάνοντας και προσπαθώντας ξανά. Ήξερα τότε ότι
έπρεπε να ακολουθήσω µια καριέρα ως µηχανολόγος
µηχανικός».

Εξηγεί ότι διάλεξε αυτό το project για να διευρύνει τις
γνώσεις του στον ηλεκτρολογικό σχεδιασµό και συ-
στηµάτων ελέγχου που ξεφεύγουν από το βασικό πεδίο
των σπουδών του. Στην σύγχρονη εποχή τα περισσό-
τερα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι
µηχανικοί απαιτούν διεπιστηµονικές γνώσεις, γεγονός
που καθιστά σηµαντική την εµπειρία και τις πρακτικές
γνώσεις µε τέτοιου είδους πολύπλευρων προκλήσεων.

Ω

Space Hellas
sponsors
a “Student
DRONE project”
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Κατά την ακαδη�αϊκή
χρόνια 2021-2022, 
η SPACE HELLAS 
ήταν υποστηρικτής
στο εγχείρη�α του
Γιώργου Μπουφίδη
στo πλαίσιo της 
πτυχιακής του 
εργασίας.
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Το εγχείρημα ήταν μεγαλόπνοο για τα δεδομένα πτυ-
χιακής εργασίας, με αρκετά υψηλό κόστος. «Η SPACE
HELLAS μου προσέφερε ανεκτίμητη χρηματική υπο-
στήριξη ως μέγας χορηγός για να καινοτομήσω και να
ολοκληρώσω την πτυχιακή μου με επιτυχία». Μέσα σε
μία ακαδημαϊκή χρονιά, ο Γιώργος ερεύνησε τις υπάρ-
χουσες τεχνολογίες, ανάλυσε την βελτιστοποίηση της
απόδοσης, σχεδίασε όλο το σύστημα με πρόγραμμα
CAD, αναζήτησε χορηγίες, κατασκεύασε το drone χρη-
σιμοποιώντας τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις του πανε-
πιστημίου, και τέλος προχώρησε σε δοκιμή, αξιολόγηση
και βελτίωσή του. Δημιούργησε εξ ολοκλήρου ένα σύ-
στημα που μπορεί να μεταφέρει μέχρι 10 κιλά ωφέλι-
μου φορτίου και να παραμείνει στον αέρα για έως και 45
λεπτά.
Όπως τόνισε ο David Polson, υπεύθυνος καθηγητής της
πτυχιακής εργασίας, «Ο Γιώργος δούλεψε μεθοδικά,

εφαρμόζοντας τις γνώσεις που ανέπτυξε κατά την διάρ-
κεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Sheffield,
για να δημιουργήσει ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να
έχει καλύτερη απόδοση από άλλα προϊόντα του εμπο-
ρίου.» 
Οι άπειρες ώρες δουλειάς του ανταμείφθηκαν με την
απονομή του βραβείο «BestProject» από το Ινστιτούτο
των Μηχανολόγων Μηχανικών της Αγγλίας.

‘Έχοντας πλέον αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο το
καλοκαίρι του 2022, αυτήν την στιγμή έχει ήδη ξεκινή-
σει να εργάζεται ως Μηχανικός Σχεδίασης στην Φόρ-
μουλα 1 με την Williams Racing στην Αγγλία. Οι
βλέψεις του όμως παραμένουν στην Ελλάδα, όπου
επιδιώκει να γυρίσει στο σύντομο μέλλον, έχοντας μα-
ζέψει εμπειρίες από το εξωτερικό που θα τον βοηθή-
σουν να έχει αντίκτυπο στην χώρα μας. 
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ν και τα τελευταία χρόνια βιώσαμε αρκετές
άνομβρες, ξηρές και καταστροφικές για το φυ-
σικό περιβάλλον περιόδους, το καλοκαίρι του

2022 τείνει να αποκτήσει το αρνητικότερο πρόσημο στο
πεδίο «ξηρασία» μιας και σημαδεύτηκε από έντονους
καύσωνες και ιστορικές ξηρασίες.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας,
η ξηρασία του 2022 θα αποδειχθεί η χειρότερη των τε-
λευταίων 500 ετών. Η έκθεση που δημοσίευσε το Πα-
ρατηρητήριο αναφέρει ότι τον Αύγουστο του 2022, το
64% των εδαφών της Ευρώπης βρισκόταν υπό καθε-
στώς προειδοποίησης ή συναγερμού για ξηρασία, γε-
γονός το οποίο μεταφράζεται ως σαφές έλλειμμα
εδαφικής υγρασίας, ενώ ένα επιπλέον 17% βρισκόταν
σε σημείο συναγερμού, δηλαδή είχε φτάσει σε στάδιο
το οποίο επηρεάζει σημαντικά τη βλάστηση.  

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας 
παγκοσμίως 
Στην Ευρώπη η στάθμη νερού του Δούναβη, του Ρήνου
και του Πάδου μειώθηκε σημαντικά προκαλώντας
προβλήματα στις αγροτικές οικονομίες και στις «πλω-
τές μεταφορές». Τον Ιούλιο, οι νότιες περιοχές του
Ηνωμένου Βασιλείου δέχτηκαν μόνο το 10%-20% της
μέσης βροχόπτωσης, ή και λιγότερο. Σύμφωνα με τη
Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, ο Ιούλιος φέτος,
ήταν ο ξηρότερος από τότε που τηρούνται αρχεία και οι
βροχοπτώσεις 85% κάτω από τον μέσο όρο. Η χώρα
μας, παρά τα κύματα κακοκαιρίας και καύσωνα δεν
ανήκε στις χώρες με τα υψηλά ποσοστά ξηρασίας, αν-
τιθέτως τα επίπεδα που καταγράφηκαν ήταν τα χαμη-
λότερα της Ευρώπης.
Αντίστοιχα, στην Κίνα οι αρχές κήρυξαν εθνικό συνα-
γερμό, ολόκληρα τμήματα και αρκετοί παραπόταμοι του
Γιανγκ-Τσε, του τρίτου μεγαλύτερου ποταμού στον
κόσμο, «στέγνωσαν», ενώ κινεζικά αεροπλάνα εκτό-
ξευσαν στον ουρανό, πάνω από τον ποταμό, ράβδους

ιωδιούχου αργύρου με σκοπό να προκαλέσουν βρο-
χοπτώσεις. Στις ΗΠΑ, μετά από περισσότερες από δύο
δεκαετίες μειωμένων βροχοπτώσεων, το επίπεδο των
νερών του ποταμού Κολοράντο μειώθηκε ανησυχητικά
και οι αρχές  έλαβαν μέτρα μειώνοντας την κατανά-
λωση νερού σε κάποιες πολιτείες και στο Μεξικό. Η Αι-
θιοπία, η Κένυα και η Σομαλία βίωσαν τη χειρότερη
ξηρασία των τελευταίων 40 ετών, καθώς τέσσερις καλ-
λιεργητικές περίοδοι με λειψυδρία αποδεκάτισαν τη γε-
ωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. 

Το νερό στην αγροτική παραγωγή
Το νερό επηρεάζει τόσο την ποσότητα, όσο και την τε-
λική ποιότητα της αγροτικής παραγωγής. Σε περιόδους
ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαν-
τικά τις απαιτήσεις των φυτών σε νερό, ενώ ταυτόχρονα
η συχνότητα και η ένταση των βροχοπτώσεων δεν επι-
τρέπουν την αποτελεσματική αξιοποίησή τους από τις
καλλιέργειες. Τα επιφανειακά ύδατα πλέον δεν μπο-
ρούν να καλύψουν τις ανάγκες των φυτών, με αποτέ-

Η έλλειψη νερού παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από
τη μεταβολή του κλίματος, οι οποίες αυξάνονται όλο και περισσότερο,
δημιουργούν ανησυχία και απαιτούν την υιοθέτηση βιώσιμων πρα-
κτικών διαχείρισης και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, ιδιαίτερα
στον πρωτογενή τομέα. 
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λεσμα την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδατικών
αποθεμάτων. Στην Ελλάδα, η ανόρυξη χιλιάδων γεω-
τρήσεων τα τελευταία 25 έτη και η υπεράντληση δισε-
κατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, σε αμιγώς
αγροτικές περιοχές, έχουν οδηγήσει σε σημαντική
πτώση της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων. Τα
προβλήματα αυτά αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον
λόγω των πιέσεων της κλιματικής μεταβολής. 
Έχει καταγραφεί ότι η γεωργία καταναλώνει το ένα
τρίτο του νερού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη,
ενώ στη χώρα μας το 80% των υδάτινων πόρων κατα-
ναλώνεται για την άρδευση. Κατά τη διαδικασία της άρ-
δευσης, υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό
της τάξης του 55% χρησιμοποιείται για
την καλλιέργεια, ένα 12% χάνεται κατά
την μεταφορά, το 8% κατά την εφαρ-
μογή στον αγρό, ενώ ένα 25% χάνεται
εξαιτίας της υπεράρδευσης. 
Ως υπεράρδρευση ορίζεται το φαινό-
μενο κατά το οποίο το έδαφος είναι
πλήρως κορεσμένο και άρα δεν μπο-
ρεί να δεχτεί άλλο νερό στους πόρους
του, με αποτέλεσμα να χάνεται σε βα-
θύτερες στρώσεις, κάτω από το ριζικό
σύστημα, ή να απορρέει επιφανειακά
παρασύροντας θρεπτικά στοιχεία και
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Για όλα τα παραπάνω, το θέμα της
βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών
πόρων είναι πλέον περισσότερο από
ποτέ στο επίκεντρο. Οι εμπλεκόμενοι
στην αγροτική δραστηριότητα είναι
απαραίτητο να εφαρμόζουν ορθές
πρακτικές διαχείρισης υδατικών πόρων, οι οποίες α)
σέβονται το περιβάλλον, β) προστατεύουν τους φυσι-
κούς πόρους και γ) μειώνουν τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής μεταβολής. Το τρίπτυχο αυτό είναι απαραίτητο
για τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής, της οι-
κονομίας και κατά συνέπεια της ευημερίας μας. 

Η τεχνολογία στη διαχείριση 
των υδατικών πόρων
Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία έχει διανύσει χι-
λιόμετρα για να φτάσει στο σημείο να εξυπηρετεί, σε
θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, όχι μόνο τις
ανάγκες των φορέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο και τη διαχείριση, αλλά και τις ανάγκες των
ίδιων των παραγωγών.
Πλέον ο προγραμματισμός, η διαχείριση και ο έλεγχος
των αρδεύσεων μπορούν να γίνουν με την υποστήριξη

της τεχνολογίας. Η ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και
υποδομών 5G, LoRa, NB-IoT, η αύξηση της διαθέσι-
μης υπολογιστικής ισχύος και η αξιοποίηση υποδομών
νέφους, καθιστά δυνατή τη συνεχή διασύνδεση IoT συ-
σκευών, μηχανολογικού εξοπλισμού και ψηφιακών
υπηρεσιών. Ο συνδυασμός και η ταχεία επεξεργασία
μεγάλου όγκου δεδομένων και IoT καταγραφών σε
πραγματικό χρόνο, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε
εκτιμήσεις και προβλέψεις, οι οποίες επιτρέπουν τον
αποτελεσματικότερο αρδευτικό σχεδιασμό. Με εκτέ-
λεση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εξελιγμένων
υπολογιστικών εφαρμογών, παρέχεται άμεσα αξιοποι-

ήσιμη πληροφορία, εστιασμένη ει-
δικά στις ανάγκες της κάθε
καλλιέργειας και του κάθε αγροτεμα-
χίου.
Στην AgroApps, χρησιμοποιούμε τις
παραπάνω τεχνολογίες και έχουμε
αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία που
απευθύνονται στους αρμόδιους φο-
ρείς και τους παραγωγούς, με τα
οποία μπορούν να επιτύχουν ένα
αποδοτικότερο και πιο βιώσιμο απο-
τέλεσμα στη διαχείριση του νερού. 
Αξιοποιώντας τις καινοτόμες υποδο-
μές της Space Hellas και τα ψηφιακά
εργαλεία της AgroApps, οι φορείς δια-
χείρισης μπορούν να αυτοματοποι-
ήσουν πλήρως τις
δραστηριότητες/λειτουργίες τους και
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή:
1) την κατανομή των καλλιεργειών σε
όλο το δίκτυο, 

2) τις αρδευτικές ανάγκες του κάθε αγροτεμαχίου, 
3) τη λειτουργικότητα των υδροληψιών, αλλά και την
ετοιμότητά τους να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση σε νερό, 
4) την ποσότητα του αρδευτικού νερού που εφαρμόζε-
ται σε πραγματικό χρόνο.  

Τα παραπάνω στοιχεία μεταφράζονται σε ένα πλάνο
προγραμματισμού όλης της αρδευτικής διαδικασίας και
σε συστάσεις άρδευσης ανά αγροτεμάχιο. Αυτό αφενός
δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να σχε-
διάζουν τη στρατηγική τους για την περιοχή ενδιαφέ-
ροντος τους και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με
την απόληψη και τη σωστή διάθεση του νερού, και
αφετέρου παρέχει στους παραγωγούς ένα πλάνο βάσει
του οποίου μπορούν να προγραμματίσουν αποδοτικό-
τερα τις αρδεύσεις τους. 
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Digital Farming Expert 
στην AgroApps

βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων
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ε την χρήση νέων τεχνολογιών (Α.Ι,
Βig Data) τα δεδομένα είναι δυνατόν

να αναλυθούν, να συσχετισθούν και να πα-
ρουσιασθούν σε ενδιαφερόμενους φορείς
που τα χρησιμοποιούν ώστε να πάρουν ση-
μαντικές και κρίσιμες αποφάσεις που βοη-
θούν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη
και ουσιαστικότερη επιχειρησιακή διαχείριση του στόλου
πλοίων από την Διαχειρίστρια εταιρεία.
Στόχος του έργου ΟCTANT είναι να προσφέρει μια ολοκλη-
ρωμένη τεχνική λύση πλατφόρμας διαχείρισης Στόλου
Πλοίων , που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ενσωμά-
τωση χαρτογραφικών υποβάθρων (GIS) και η αναπαράσταση
των πλοίων της διαχειρίστριας εταιρείας πάνω σε αυτό.
Η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημείο ενσωμάτωσης των πληρο-
φοριών που ενδιαφέρουν κάθε τμήμα. Οι πληροφορίες προ-
έρχονται από διαφορετικές εφαρμογές και ομαδοποιούνται
πάνω στην πλατφόρμα είτε με την μορφή όψεων (Views), κα-
ταλλήλως διαμορφωμένων επάνω στο περιβάλλον εργασίας
του χρήστη, είτε με την μορφή αναφορών (Reports). 
Ο χρήστης μπορεί να δει πολλαπλές πληροφορίες που αφο-
ρούν το πλοίο σε χρόνο πολύ κοντινό του πραγματικού. Πα-
ρέχονται γεωγραφικές πληροφορίες, καιρικές συνθήκες,
ωκεάνια ρεύματα, χλωροφύλλη, χωρικές και χρονικές πλη-
ροφορίες, λειτουργικά/επιχειρησιακά δεδομένα, καθώς και
δεδομένα πειρατείας και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τι είναι το OCTANT
Το Octant είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης στόλου που απο-
σκοπεί στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παρακο-
λούθηση του στόλου των πλοίων από όλα τα τμήματα των
εταιρειών του ναυτιλιακού τομέα.
Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον χάρτη
σε μορφή γραφήματος με την βοήθεια χρήσης πλέγματος
(grid). Το σύστημα μετά την ανάλυση διάφορων πιθανών

συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν ένα
ταξίδι (π.χ. καιρικές συνθήκες, θαλάσσια
ρεύματα κ.λπ.), προτείνει στους συντελεστές
πλοήγησης του πλοίου κάθε φορά πριν από
το ταξίδι, μια επιλογή πορείας η οποία έχει
την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσί-
μου. 

Το σύστημα περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός κυρίως back-
end συστήματος για την επεξεργασία όλων των δεδομένων
και ενός front-end συστήματος για την εμφάνιση του αποτε-
λέσματος στον χρήστη. Είναι μια εφαρμογή που σαν σκοπό
έχει την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των αξιωματικών γέ-
φυρας, οι οποίοι επιθυμούν την άμεση και γρήγορη ανάλυση
μεγάλου όγκου δυναμικών δεδομένων. 
Μετά από υπολογισμούς και από επικοινωνία με την βάση
δεδομένων του καιρού που πρόκειται να συναντήσει στη θά-
λασσα κατά μήκος της διαδρομής που θα ακολουθήσει, αλλά
και μετά από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, με την
βοήθεια αλγόριθμων εύρεσης συντομότερης διαδρομής, κα-
ταλήγει στην παραγωγή της συντομότερης και ασφαλέστερης
διαδρομής με το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, άρα με
όσο το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.
Με την αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου από την
Space Hellas, η πλατφόρμα OCTANT παρέχει πολλαπλές λει-
τουργίες όπως:
• Προβολή κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, η οποία επιτρέ-

πει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των σκαφών.
• Αναφορές, οι οποίες επιτρέπουν να δημιουργηθούν εκθέ-

σεις πλοίων διαφόρων τύπων για οποιαδήποτε χρονική πε-
ρίοδο, καθώς και μηνιαίες εκθέσεις. 
• Στρώματα καιρού, τα οποία παρέχουν την προβολή πλη-
ροφοριών καιρού για μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

• Προγραμματισμός ταξιδιών που επιτρέπει τη διαχείριση σε
πραγματικό χρόνο. Όλα τα ταξίδια είναι διαθέσιμα στη διε-
παφή χρήστη και εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή. 

Α Ρ Θ Ρ Ο

Οι πηγές δεδομένων/πληροφοριών που αφορούν το σύγχρονο πλοίο είναι πολλές και διαφορετικές,
εσωτερικές του πλοίου (π.χ. αισθητήρες σε διάφορα τμήματα εξοπλισμού) και εξωτερικές 
(π.χ μετεωρολογικοί σταθμοί). 

Μ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΟΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

Πλατφόρμα

Γ ρ ά φ ε ι
o  N Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ
Project Manager
IT, Applications and R&D Division
Space Hellas 
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C A S E  S T U D Y

H “Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας Α.Β.Ε.Ε.” υλοποίησε έργο Industrial IoT με τη
SenseOne Technologies Α.Ε., αυτοματοποιώντας την παρακολούθηση της παραγωγικής
και ενεργειακής απόδοσης του εργοστασίου, στο Μαγικό Ξάνθης.

SenseOne IoT Platform συγκεντρώνει,
αναλύει και παρουσιάζει τα απαιτούμενα
δεδομένα συσκευών, συστημάτων και
μηχανών, ώστε η «Πλαστικά Θράκης
Συσκευ ασίας» να έχει άμεση πληρο -
φόρηση για να λαμβάνει έγκαιρες και
στοχευμένες αποφάσεις σχετικά με τη
διαμόρφωση αποδοτικότερων διαδικα-
σιών, τον καλύτερο έλεγχο του κύκλου
ζωής των μηχανών, τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστά-
σεων και τη μείωση του λειτουργικού
κόστους της.

H εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας»,
μέλος του Ομίλου Thrace Group, αυτομα-
τοποίησε τη διαδικασία παρακολούθησης
και διαχείρισης της παραγωγικής και
ενεργειακής απόδοσης του εργοστασίου
της, με τη χρήση της τεχνολογίας Indus-
trial IoT της SenseOne, μειώνοντας το κό-
στος παραγωγής.

Το ζητούμενο για την «Πλαστικά Θράκης
Συσκευασίας» ήταν να αποκτήσει άμεσα,
αυτοματοποιημένα και συνδυαστικά,
γνώση σχετικά με την παραγωγική και

ενεργειακή αποδοτικότητά της, το κόστος
των παραγόμενων προϊόντων και τη
λειτουργία των γραμμών παραγωγής της,
μέσα από ένα κεντρικό σημείο αναφοράς,
αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή
της σε εξοπλισμό και συστήματα.
Η βιομηχανία παρακολουθεί αναλυτικά
και συγκεντρωτικά την ενεργειακή από -
δοση και την απόδοση της παραγωγικής
διαδικασίας, μέσω της καινοτόμου
τεχνολογικής πλατφόρμας SenseOne IoT,
συλλέγοντας και αναλύοντας όλα τα
απαραίτητα ψηφιακά δεδομένα που της
επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση της
λειτουργίας του εργοστασίου.  

Η λύση που υλοποιήθηκε στην cloud-
based πλατφόρμα SenseOne IoT επιτρέ -
πει τον υπολογισμό και την παρα κολούθηση
δεικτών απόδοσης (KPIs) αναλυτικά, με
αποτέλεσμα να μην απαιτείται επεξεργα-
σία των δεδομένων από το προσωπικό
της εταιρείας. Αναλυτικότερα, η πλατ-
φόρμα δια συνδέθηκε με το υφιστάμενο
σύστημα SCADA για τη λήψη πολλαπλών
και αναλυτικών δεδομένων από τις μηχα-
νές και τον υπόλοιπο εξοπλισμό του ερ-
γοστασίου, όπως Γραμμές Παραγωγής,
Ψυκτικές Μονάδες, Αεροσυμπιεστές και
Υποσταθμούς καθώς και με τον μετρητικό
εξοπλισμό του εργοστασίου.
Η πλατφόρμα αυτοματοποιεί τις διαδικα-
σίες λήψης δεδομένων, επεξεργασίας,
απεικόνισης και αποστολής αναφορών. Οι
υπολογισμοί που αφορούν στη χρήση των
γραμμών παραγωγής (Utilization), OEE
(Overall Equipment Effectiveness) και
στην αποδοτικότητα (Efficiency) για

Η

Industrial IoT για την 
“Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας”
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Industry Performance Dashboard
Συγκριτικά KPls αποδοτικότητας εξοπλισμού

* τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι τροποποιημένα
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κάθε γραμμή παραγωγής και συνο-
λικά για όλο το εργοστάσιο, είναι
πλήρως αυτοματοποιημένοι με απο-
τέ λεσμα οι υπεύθυνοι της παραγω-
γής να ενημερώνονται άμεσα μέσω
dashboards και αναφορών για τη λει-
τουργία του εργοστασίου, αμέσως
μετά τη λήξη της τρίτης βάρδιας, ενώ
ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα
επεξεργασίας των δεδομένων και από
τους χρήστες. Η λύση μείωσε δρα-
στικά το χρόνο απασχόλησης του προ-
σωπικού για την επεξεργασία των
δεδομένων και παρουσίασης των
αποτελεσμάτων, ενώ πλέον δεν απαι-
τείται καμία καταχώρηση δεδομέ νων
από τους αρμόδιους.

Παράλληλα, η πλατφόρμα κάνει διά-
κριση μεταξύ του downtime και του
χρόνου μη προγραμματισμένης παρα-
γωγής, ώστε να υπολογίζονται ορθά οι
δείκτες παραγωγικότητας. Επιπρό-
σθετα, συσχετίζει το παραγόμενο προ-
ϊόν με τις  γραμμές παραγωγής και τις
βάρδιες, σε ό,τι αφορά τα κιλά και τα τε-
μάχια που έχουν παραχθεί, τα πατή-
ματα μηχανής που έχουν γίνει για την
παραγωγή, την κατανάλωση ενέργειας
και τους Δείκτες Ενεργειακής Απόδο-
σης (EPIs) για τον υπολογισμό του
ενεργειακού κόστους παραγωγής ανά
προϊόν, ανά βάρδια και ανά μηχανή,
συμβάλλοντας στην ακριβέστερη κο-

στολόγηση των παραγόμενων προϊόν-
των. 

Έγκαιρες ειδοποιήσεις
αποστέλλονται αυτόματα
σε περίπτωση μη αποδε-
κτών τιμών ή καταστά-
σεων που αφορούν σε
υπερτάσεις ή υποτάσεις
των υποσταθμών για την
αποφυγή διακοπών στην
παροχή ρεύματος, σε
υπερβάσεις της οριοθετη-
μένης ισχύος για τη μεί-
ωση του κόστους
ενέρ γειας, σε διακοπές
επικοινωνίας με οποιαδή-
ποτε συσκευή, υπερβάσεις
θερμοκρασίας ή του χρό-
νου λειτουργίας μίας μη-
χανής καθώς και σε
περιπτώσεις χαμηλής πίε-
σης στα συστήματα των
αεροσυμπιεστών.

Η εταιρεία έχει διαθέσιμη όλη τη ση-
μαντική πληροφόρηση που χρειάζον-
ται τα στελέχη της, ώστε να λειτουργεί
απρόσκοπτα και αποδοτικά.

Οι άμεσες ειδοποιήσεις και η τεκμη-
ριωμένη πληροφόρηση βοηθούν στην
έγκαιρη λήψη αποφάσεων και διορ-
θωτικών ενεργειών, που συμβάλλουν
στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης
και στη μείωση του κόστους λειτουρ-
γίας και του κόστους παραγωγής,
καθώς με την παρακολούθηση των
δεδομένων λειτουργίας των μηχανών
αποφεύγεται η απρόβλεπτη παύση της
λειτουργίας τους.

Η «Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας»
έχει επιτύχει συνεχείς βελτιώσεις της
ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 16%
την διετία 2020-2021 και σημαντική
μείωση του κόστους παραγωγής.

Στην εποχή του IoT και Industry 4.0,
βασικό ζητούμενο των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων είναι η δυνατότητα
συγκέντρωσης και επεξεργασίας των
κρίσιμων δεδομένων από τα διαφορε-
τικά απομονωμένα συστήματά τους,
με στόχο την αξιοποίηση των αποτελε-
σμάτων για τη βελτιστοποίηση της
συνολικής αποδοτικότητας. 

Η λύση της SenseOne στην «Πλαστικά
Θράκης Συσκευασίας» αποτελεί best
practice για κάθε βιομη χανική
εγκατάσταση, ανεξαρτήτως κλάδου ή
μεγέθους, καθώς η SenseOne IoT
Platform μπορεί να διασυνδεθεί με
ετερογενή συστήματα και συσκευές.
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Αποκτήστε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και

Εντοπίστε ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας
Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση 
Μειώστε το ενεργειακό κόστος

με επιδότηση 90%
αξιοποιώντας το πρόγραμμα
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ»*

IoT EnergySense

*

SenseOne 

info@senseone.io

Δυνατότητα αγορών δικαιούχων έως 31.03.23
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Teaming up
to Activate your Digital Success

by providing holistic integrated hardware and software solutions 
to simplify complexity and accelarate your business performance

Space Hellas S.A.  |  info@space.gr  |  www.space.gr
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