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Το Internet of Things (IoT) και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός έχει 
φέρει την ανάγκη για τις εταιρείες - 
σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
Βιομηχανίας, των Μεταφορών, της 
Ενέργειας και των Υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας καθώς και της Ιατρικής - 
να συλλέγουν δεδομένα από 
διάφορες συσκευές και πόρους, από 
διαδικασίες και προϊόντα. 
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ΟΤ & ΙΤ 

OT (Operational 

Technology) 

περιλαμβάνει 
βιομηχανικούς και 
εργοστασιακούς 
αυτοματισμούς, 

διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας και 

παρακολούθηση 
συσκευών και 

πληροφοριακών πόρων- 

όπου παράγονται 
δεδομένα  

IT (Information 

Technology) 

περιλαμβάνει 
επιχειρηματικές 
διαδικασίες και 

αυτοματισμούς γραφείου, 
επιχειρηματικές 

εφαρμογές στο web, 

φορητές συσκευές, κ.λπ. - 
όπου χρησιμοποιούνται 

δεδομένα. 
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Σήμερα, οι κόσμοι του IT και του OT συγκλίνουν 

περισσότερο από ποτέ.  

Η πρόοδος σε τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των 

πραγμάτων (IoT) και η ανάλυση μεγάλων 

δεδομένων επιτρέπουν συστηματικά στον κόσμο 

της ψηφιακής πληροφορίας να δει, να κατανοήσει 

και να επηρεάσει τον φυσικό λειτουργικό κόσμο.  

Όταν εφαρμοστεί σωστά, η σύγκλιση IT/OT μπορεί 

να συγχωνεύσει επιχειρηματικές διαδικασίες, 

πληροφορίες και ελέγχους σε ένα ενιαίο 

περιβάλλον. 
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Η Νέα Εποχή της Επιχειρησιακής Τεχνολογίας 

• Οι εταιρείες, έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν νέες 
ψηφιακές λύσεις στα δίκτυά τους, με στόχο να 
παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό 
τους. Αυτές οι λύσεις στοχεύουν να αυξήσουν την 
αυτοματοποίηση, να προσθέσουν «έξυπνες» 
συσκευές, να κάνουν τα δεδομένα πιο 
αποτελεσματικά και διαθέσιμα και να 
διασυνδέσουν δίκτυα για ευκολία. 

• Πλέον τα στοιχεία OT πιο προσιτά, ενώ είναι 
δυνατή η συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
σχετικά με αυτά, τα δίκτυα IT και OT διασυνδέονται 
επίσης.  
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Οφέλη από τη σύγκλιση μεταξύ IT και OT 

Σύμφωνα με το IoT World Today, τα ακόλουθα 
είναι μερικά από τα βασικά οφέλη που 
αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη σύγκλιση IT 
και OT: 

 

• Βελτιωμένες διαδικασίες, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα 

• Χαμηλότερο πάγιο κόστος μέσω της εξάλειψης των 
περιττών συστημάτων 

• Διευκόλυνση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω του 
reporting σε συστήματα ΟΤ 

• Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στο OT (π.χ. διαχείριση 
ενημερώσεων κώδικα) 

• Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευών OT. 
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Η σύγκλιση IT-OT ανοίγει μια 
μεγάλη πόρτα σε νέες ευκαιρίες, 
ωστόσο  εισάγει και ένα τεράστιο 
σύνολο απειλών για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο. 

Τα περιστατικά ασφαλείας υψηλού 
προφίλ την περασμένη δεκαετία 
έχουν ασκήσει αυξημένο έλεγχο 
στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
για επιχειρησιακή τεχνολογία (OT).  

Ωστόσο, ακόμη υπάρχει αντίληψη 
σε οργανισμούς υποδομής 
ζωτικής σημασίας ότι τα δίκτυα ΟΤ 
είναι απομονωμένα από δημόσια 
δίκτυα - όπως το Διαδίκτυο.  

Πλέον η έννοια ενός «κενού αέρα» 
που διαχωρίζει τα περιουσιακά 
στοιχεία OT από τα εξωτερικά 
δίκτυα σπάνια ισχύει στην πράξη. 
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Colonial Pipeline 

• Η επίθεση ransomware Colonial Pipeline ήταν μια από τις πιο σημαντικές 
επιθέσεις το 2021, επειδή προκάλεσε κρίση έλλειψης βενζίνης.  

• Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Colonial Pipeline Joseph Blount κατέθεσε 
ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε ότι η επίθεση ήταν 
εντελώς αποφευχθείσα. Ο Blount παραδέχτηκε ότι οι χάκερ, η ομάδα 
ransomware Darkside, απέκτησαν πρόσβαση μέσω ενός VPN που δεν 
απαιτούσε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. 

• Μόλις η Colonial Pipeline έμαθε ότι επηρεάζονταν οι λειτουργίες 
πληροφορικής της, επέλεξε να θέσει προληπτικά τα συστήματα OT της εκτός 
σύνδεσης για να αποτρέψει την εξάπλωση της επίθεσης.  

• Καθώς τα δίκτυα IT και OT συνεχίζουν να συγκλίνουν, οι οργανισμοί πρέπει 
να κατανοήσουν πώς συνδέονται αυτά τα δίκτυα και να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων υψηλού 
κινδύνου. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο οι συσκευές 
πεδίου θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με κάμερες ασφαλείας IP. 
Με καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται και 
επικοινωνούν τα δίκτυα IT και OT, οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να 
ανταποκριθούν σε απειλές πιο γρήγορα 



Space Hellas 
All Rights Reserved 

Iranian Railways 

• Τον Ιούλιο, οι Σιδηροδρόμοι του Ιράν 
αναγκάστηκαν να κλείσουν το 
σιδηροδρομικό τους σύστημα λόγω της 
εισβολής μιας ομάδας χάκερ με την επωνυμία 
Indra σε ένα σύστημα πληροφορικής και της 
διάδοσης κακόβουλου λογισμικού γνωστό 
ως MeteorExpress. 

• Τα συστήματα τρένων βασίζονται σε μια 
ποικιλία κρίσιμων συστημάτων OT που 
ενσωματώνονται με συστήματα 
πληροφορικής. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, 
από λύσεις σηματοδότησης έως αισθητήρες 
και συσκευές μονάδας πέδησης. Όλα είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο και πολλά 
περιλαμβάνουν λογισμικό που επιτρέπει σε 
αυτά τα συστήματα και τις συσκευές να 
συλλέγουν δεδομένα και να τα επικοινωνούν 
πίσω στα επιχειρησιακά κέντρα.  

• Η έρευνα Forescout αποκάλυψε σχεδόν 100 
τρωτά σημεία. Αυτά τα τρωτά σημεία - εάν 
εκμεταλλευτούν - θα επιτρέψουν στους χάκερ 

να μεταφέρουν συστήματα και συσκευές 
εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
συγκεκριμένης ευπάθειας σε ένα σύστημα 
παρακολούθησης τρένων. 
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Οι ειδικοί του κλάδου προβλέπουν ότι  
το IT-OT θα συνεχίσει να συγκλίνει 

Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές 
του OT θα πρέπει να κάνουν ό,τι 
μπορούν για να κατανοήσουν το 
περιβάλλον πληροφορικής και 
αντίστροφα - όσο πιο γρήγορα 
τόσο το καλύτερο, προκείμενου να 
ανταπεξέλθουν στα ζητήματα 
ασφαλείας που ενδέχεται να 
προκύψουν.  
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Μέτρα προστασίας για επιτυχημένη σύγκλιση 

• Ευθυγράμμιση προτύπων πολιτικών, εργαλείων, διαδικασιών και 
προσωπικού μεταξύ της πληροφορικής και της επιχείρησης με τα 
μεταβαλλόμενα συστήματα ΟΤ.  

• Μετάβαση σε συστήματα ασφαλείας ΟΤ που παρέχουν 
ενοποιημένη ορατότητα σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία.  

• Διαχωρισμός Δικτύων  
• Σενάρια Επιχειρησιακής Συνέχειας, Αποκατάστασης από 

καταστροφές  
• Business Impact Assessment  

• Penetration Testing, Vulnerability Assessment  

• Security Operation Center  

• Security information and event management (SIEM) 

• Εκπαίδευση  
• Χρήση κατάλληλης λύσης προστασίας 
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Extend security operations to OT with Cisco 
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Cisco Named a Leader in IoT/OT Security 
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 35+ years in the market 

 Cisco Gold partner 

 Financially healthy  

(‘longevity’) 

 Customer loyalty 

 Integrated Security 

(holistic approach) 

 Experience, know-how 

Why Space for Partner on IT/OT 
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“Intelligence is the ability 

to adapt to change” 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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Stephen Hawking 


