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METIS Cyberspace Technology, established in 

2016, empowers shipping companies to achieve 

their Digital Transformation, minimizing  risks, 

reducing implementation time and maximizing 

ROI. 
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Οι τεχνολογίες που προσδιορίζονται από τον όρο Industry 4.0 προσπαθούν ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες 

 

Ένας κόσμος γεμάτος … 
καινούριες λέξεις και οφέλη! 

Για να ανταπεξέλθει σήμερα μια επιχείρηση στη νέα οικονομική πραγματικότητα  απαιτούνται αλλαγές : 

- στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων  

- στην οργάνωση των επιχειρήσεων  

- στην υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων 

 

Άμεση  και έγκυρη πληροφόρηση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, γρήγορη, εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα 

τα ποιοτικά δεδομένα της επιχείρησης έχει σαν αποτέλεσμα την  άμεση και ταχύτατη λήψη αποφάσεων. 
 



Το ταξίδι αρχίζει… 
 

Πώς ξεκινάω; 

Τι χρειάζομαι; Τι πόρους  

χρειάζομαι; 

Από πού ξεκινάω; 

Χρειάζομαι  μεταφορά 

τεχνογνωσίας; Υπάρχει μεθοδολογία; 



… αλλά με μια κοινή προσέγγιση και προϋποθέσεις 
 

Η επιτυχία στην εφαρμογή των τακτικών και στρατηγικών έργων στα πλαίσια του Industry 4.0 είναι : 
 
•Αλλαγή ή ενίσχυση στην κουλτούρα μιας εταιρίας 
•Αποδοχή της καινοτομίας σε όλο το εύρος της 
•Εκδημοκρατισμός των δεδομένων σπάζοντας  όλα τα silos που κρατούν αναξιοποίητα δεδομένα και συνέργειες μεταξύ τους 
•Αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων μέσα από  την ανοιχτή πρόσβαση των δεδομένων 
•Δραματική μείωση του χρόνου πρόσβασης στα δεδομένα 
•Συνεχής ανάπτυξη νέων δεδομένων και συμπερασμάτων με μορφή KPIs 
 
•Και στηρίζεται στην  
•Απόλυτη στήριξη της διοίκησης στην προσπάθεια 
•Καθολική αποδοχή της ανάδειξης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων τους σε first-class citizen στις εταιρικές διαδικασίες 
•Συνεχή συντήρηση βελτίωση  ποιοτικών δεδομένων και εργασιών για την παραγωγή τους 
 
•Έχοντας άμεση επίδραση :  
•Στη διαμόρφωση μόνο ενός σημείου αποθήκευσης και πρόσβασης των δεδομένων κοινό για όλους 
•Στην άμεση επικοινωνία των domain experts πάνω σε αυτά τα δεδομένα 
•Στην αύξηση της βάσης των experts που αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα με εύκολο και χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερων 
τεχνικών γνώσεων 
•Στη δραματική μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων  



• Διαχείριση 
Πηγαίων 
Δεδομένων 
 

• Προετοιμασία  
για επεξεργασία 



Ο ορισμός των δεδομένων 
 1. Κοινή ανθρώπινα αναγνώσιμη Ονοματολογία - Τοπολογία 

Από τον ειδικό ορισμό κάθε αισθητήρα  πχ  23ZF-56DF  

23ZF-56DF  

  



Ο ορισμός των δεδομένων 
 2. Τύπος αισθητήρα – Τρόπος Συλλογής 



Ο ορισμός των δεδομένων 
 
3. Data Catalogue 

Ενιαία πρόσβαση σε 
όλα τα δεδομένα με 
ένα κοινό μηχανισμό 
που φανερώνει άμεσα 
με απλή ανάγνωση : 
 
•Πηγή συλλογής 
•Τοπολογία 
•Μέγεθος μέτρησης 



Ο ορισμός των δεδομένων 
 3. Τοπολογία δεδομένων σε όλες τις τοποθεσίες 



Υπόδειγμα Αρχιτεκτονικής 
 

•Απείρως επεκτάσιμο περιβάλλον 
•Ικανό για επεξεργασία ως και Big Data 
•Ικανό για εκτέλεση εργασιών Τεχνητής Νοημοσύνης 



Προετοιμασία πηγαίων δεδομένων για επεξεργασία 
 



Έξυπνοι βοηθοί 
Agents και Services 



Επεξεργασία δεδομένων 
 Από πηγαία δεδομένα σε έξυπνους βοηθούς 

Ένα έξυπνο περιβάλλον υπηρεσιών που εκτελεί 
μια σειρά από διαδικασίες σε ένα επιχειρηματικό τοπίο  

και επιτρέπει : 

Μεθοδολογία  Παραγωγής Agent 

•Τον αυτοματισμό των διαδικασιών 
•Την αύξηση της ποιοτικών μεγεθών και αποτελεσμάτων 
•Τη μείωση ρίσκου στις αποφάσεις 
•Τη διαφάνεια στη ροή, επεξεργασία και συνέπεια στην 
εκτέλεση λειτουργιών 



Σχεδιασμός Υπηρεσιών ενός Agent 
 ;Ένα παράδειγμα 

 
• Τα απαραίτητα δεδομένα 

που συμμετέχουν σε όλους 
τους υπολογισμούς και αναλύσεις 
 

• Events: Τα γεγονότα που πρέπει 
να αντιληφθεί το σύστημα ώστε 
να ειδοποιηθούν οι 
δυνητικοί παραλήπτες 
 

• Τα υπολογιζόμενα νέα 
μεγέθη (particulars όπως τα base 
lines and reference values)  και KPIs  
 

• Οι σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 
και των εξαρτήσεών τους 
 

• Τα topics τα οποία θα χειριστεί 
ένας agent και θα αποτελέσουν 
τα παρεχόμενα services όπως Energ
y Efficiency, Environmental 
Footprint, Maintenance κλπ) 

Ένας agent πρέπει να καθορίσει:  



Ροή διεργασιών για 
την παραγωγή Dataset 
για το 
Annual Efficiency 
Ratio (AER) 
στη Ναυτιλία 

Παραγωγή δεδομένων Agents & υπηρεσιών 
 Pipelines – Ροές διεργασιών  



Access the value anywhere, anytime 
 From any device 



Διάχυση – Διανομή 
Δεδομένων 
Υπηρεσιών 



Web 

Integration 

Reports 

Ad-hoc analysis 

Dashboards 

Δεδομένα Υπηρεσιών 

Διάχυση – Διανομή 
Δεδομένων Υπηρεσιών 



Charter Party Agreement Dashboard 



Machinery Overview Live Dashboard 



Παράγοντες επιτυχούς υλοποίησης έργων Industry 4.0 

Ο συνεργάτης πρέπει να παρέχει : 
• Την απαραίτητη μεθοδολογία  για έργα  Industry 4.0 για τον χειρισμό των δεδομένων 

και την ανάπτυξη υπηρεσιών 
• Να είναι πρόθυμος να μεταφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία 

 
 

Το σύστημα που θα παραδοθεί πρέπει να είναι ικανό να: 
• Παρέχει την απαιτούμενη κατανεμημένη υπολογιστική ισχύ για τον χειρισμό Big 

Data και Machine Learning 
• επεκταθεί απεριόριστα ώστε να φιλοξενήσει μεγάλους όγκους δεδομένων 
• φιλοξενήσει όλους τους τύπους δεδομένων 
• Εκτελέσει διαδικασίες αυτοματισμών και συγχρονισμό δεδομένων σε μεγάλα κλίμακα 
• Επιτρέπει την ολοκλήρωση εσωτερικών και εξωτερικών  δεδομένων και υπηρεσιών 



Thank You 
 

Στέλιος Τζιβάκης 

VP Engineering - Industry 4.0 

 
Stelios.Tzivakis@metis.tech  

https://metis.tech  


