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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο
Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Σρέδην Γξάζεο γηα ηε Σηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή
πλνρή, 2007-2013».
Ζ εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Τν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Τακείν είλαη ην βαζηθφ
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Ζ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο
γηα πξνψζεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. Σθνπφο ηνπ Σπζηήκαηνο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο.
Ζ εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/
Οξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.
Πξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Σχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ταρχξξπζκα
Πξνγξάκκαηα εμ Υπαξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Τν Σχζηεκα
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ην
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο,
αιιάδνπλ ζπλερψο ηνλ ηξφπν θαη κνξθή εξγαζίαο, πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη
ζπλαιιαγήο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ γίλεη πιένλ κέξνο ηεο
θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο. Ζ εθκάζεζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απνηειεί
ζήκεξα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηε ζσζηή θαη
αλαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία.
Τα ζπζηήκαηα θαη δίθηπα
επηθνηλσλίαο/ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή δσή θαη απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ
επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε θάζε ζρεδφλ ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο καο
δσήο, θάλεη επηηαθηηθή φρη κφλν ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο αιιά θαη ηελ
χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηε δηθηχσζε ηνπο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή ηερληθή ππνζηήξημε, ηφζν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζν θαη ησλ
ρξεζηψλ.
Ζ ΑλΑΓ, κε ηελ
Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ, αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
ζπλεπψο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ Σπζηεκάησλ θαη
Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο/Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ.
Σηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηα «Γίθηπα
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ» (επίπεδα 2 θαη 3).
Αξρηθά, θαίλεηαη ν Σπλνπηηθφο Πίλαθαο ησλ Τνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ
θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαηά επίπεδν, δειαδή ε
πεξηγξαθή ηνπ Πξφηππνπ, νη Τνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Κέζνδνη
Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ
πεξηγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Σην
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Παξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ
θαη ελλνηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.
Ο Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ
θαη ζπγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθψλ θαη Σπλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ηε
ζπκκεηνρή αξκνδίσλ Υπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Σπλδέζκσλ θαη άιισλ
εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Τερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην
ηεο ΑλΑΓ.
Τα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Τερληθήο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.
Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.
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3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ - Δπίπεδν 2

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Τα Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ επηπέδνπ 2 δηαιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε,
παξαθνινχζεζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ.
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΓΖΥ1.1

ΓΖΥ1

Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ
δηθηχνπ (Lan)/
ηερλνινγίεο
επηθνηλσλίαο

ΓΖΥ1.2
ΓΖΥ1.3
ΓΖΥ1.4

ΓΖΥ2

ΓΖΥ3

ΓΖΥ4

ΓΖΥ5

ΓΖΥ6

Γηάγλσζε θαη
αληαπφθξηζε ζε
πξνβιήκαηα ηνπ
δηθηχνπ
Παξαθνινχζεζε θαη
δηακφξθσζε ηνπ
δηθηχνπ

Παξνρή ηερληθήο
ππνζηήξημεο ζηνπο
ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

Τήξεζε δηαδηθαζηψλ
αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ
Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/
ελδνδηθηχνπ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Κειέηε φξσλ εληνιήο,
αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη
απιφο ζρεδηαζκφο εγθαηάζηαζεο
ηνπηθνχ δηθηχνπ
Δγθαηάζηαζε θπζηθψλ κέζσλ
ηνπηθνχ δηθηχνπ
Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ
κέζσλ θαη δηαρείξηζε θνηλψλ
πφξσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ
Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΔΛ.

12
14
17
19

ΓΖΥ1.5

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

21

ΓΖΥ2.1

Γηάγλσζε πξνβιήκαηνο

24

ΓΖΥ2.2

Αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ

26

ΓΖΥ3.1

Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ

30

ΓΖΥ3.2

Δθηίκεζε απφδνζεο δηθηχνπ

33

ΓΖΥ3.3

Γηακφξθσζε δηθηχνπ

36

ΓΖΥ4.1
ΓΖΥ4.2
ΓΖΥ5.1

Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ
θαηάξηηζεο θαη παξνρή
εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
δηθηχνπ
Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο
ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ
Δθαξκνγή ησλ πξφηππσλ
αζθάιεηαο

40
42
46

ΓΖΥ5.2

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ

49

ΓΖΥ6.1

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

54

ΓΖΥ6.2

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

57

5

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΓΖΥ7

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Δγθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε
ιεηηνπξγηθνχ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ
εμσηεξηθέο ππνθινπέο

ΔΛ.

ΓΖΥ7.1

Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ

60

ΓΖΥ7.2

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
Δγθαηάζηαζε θαη
πξνγξακκαηηζκφο ηνίρνπ/σλ
πξνζηαζίαο (Firewall) απφ ην
δηαδίθηπν
Δγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ
αζθάιεηαο
Πεξηνξηζκφο ζπξψλ θνηλήο ή/θαη
καδηθήο πξφζβαζεο/θχιαμεο
δεδνκέλσλ

63

ΓΖΥ8.1
ΓΖΥ8

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΖΥ8.2
ΓΖΥ8.3

68

71
73

3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ - Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη
κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο.



Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
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3.2.

Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ - Δπίπεδν 3

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Τα Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ επηπέδνπ 3 δηαιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε επξείαο
θιίκαθαο δηθηχνπ, ην ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ θαη ελδνδηθηχνπ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ, ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο θαη ηελ
θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ.
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΓΖΥ9.1

ΓΖΥ9

ΓΖΥ10

Δγθαηάζηαζε
επξείαο θιίκαθαο
δηθηχνπ (Wan)

Σρεδηαζκφο θαη
δηαρείξηζε
δηαδηθηχνπ/
ελδνδηθηχνπ

ΓΖΥ9.2
ΓΖΥ9.3

Γηαρείξηζε δηθηχνπ

ΓΖΥ12

ΓΖΥ13

ΓΖΥ14

Θαζνδήγεζε θαη
αλάπηπμε
πξνζσπηθνχ

76
78
81

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

83

ΓΖΥ10.1

Αλάιπζε αλάγθεο θαη ζρεδηαζκφο
πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο

86

ΓΖΥ10.2

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

89

ΓΖΥ10.3

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

92

ΓΖΥ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ

96

ΓΖΥ11.3
ΓΖΥ11.4

Δγθαηάζηαζε θαη
αλαβάζκηζε
ινγηζκηθνχ
Αζθάιεηα δηθηχνπ
απφ εζσηεξηθέο
ππνθινπέο
(πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ)

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε
ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδηαζκφο επξείαο
θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε
ηεξκαηηθνχ πιηθνχ
Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΔΛ.

ΓΖΥ9.4

ΓΖΥ11.2
ΓΖΥ11

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο
Δπνπηεία παξαθνινχζεζεο θαη
δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη λέσλ
ηερλνινγηψλ
Σρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ
ηερληθήο ππνζηήξημεο

100
102
105

ΓΖΥ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ

110

ΓΖΥ12.2

Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ

114

ΓΖΥ13.1

Σρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή
πνιηηηθήο αζθάιεηαο δηθηχνπ

118

ΓΖΥ13.2

Σρεδηαζκφο εγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο

121

ΓΖΥ14.1

Πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε λέσλ
ππαιιήισλ

124

ΓΖΥ14.2

Γηαρείξηζε θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

126

ΓΖΥ14.3

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ

128
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3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε
ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ.



Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
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4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ ΔΡΓΑΙΩΝ

9

10

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1

ΙΙ.

Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη
ινγηζκηθψλ κέζσλ θαη δηαρείξηζε θνηλψλ πφξσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ1.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη απιφο ζρεδηαζκφο
εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΓΗΤ1.2

Δγθαηάζηαζε θπζηθψλ κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΓΗΤ1.3

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ κέζσλ θαη δηαρείξηζε θνηλψλ
πφξσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΓΗΤ1.4

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

ΓΗΤ1.5

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη απιφο ζρεδηαζκφο εγθαηάζηαζεο
ηνπηθνχ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Όξνη εληνιήο
πξέπεη:
Πεξηγξαθή πιηθψλ θαη πξντφλησλ
Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη
ΚΑ1 Λα κειεηάο ηηο αλάγθεο θαη λα θαηαλνείο ηνπο φξνπο πξντφλησλ
εληνιήο εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).
Πξφγξακκα εξγαζηψλ
Σρέδηα εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ
ΚΑ2 Λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ην ζρέδην ηνπηθνύ δηθηχνπ
δηθηύνπ (Lan).
Παξαδνηέα
ΚΑ3

ΚΑ5

Λα εηνηκάδεηο έλα απιφ ζρέδην ηνπηθνύ δηθηύνπ ΠΔ2 ρέδην ηνπηθνύ δηθηύνπ
(Lan).
(Lan)
Γνκεκέλε θαισδίσζε (θαηεγνξία)
Λα επηβεβαηψλεηο ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπηθνχ Υπεξεζίεο πνπ ζα θαιπθζνχλ
δηθηχνπ (Lan).
Δλεξγφο θαη παζεηηθφο εμνπιηζκφο
Θεληξηθφο ρψξνο έιεγρνπ/
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
πξφζβαζεο

ΚΑ6

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ7

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ4

ΠΔ3 Τθηζηάκελε ππνδνκή
Θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο
θακπίλεο
Θαηαλεκεηέο θαη ζεκεία
Θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί
Κεηαγσγείο – LAN Switches
Θεληξηθφο ρψξνο έιεγρνπ/
πξφζβαζεο
Αζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο Wi-Fi
ΠΔ4 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ5 Απνθιίζεηο
Κε θαηαλνεηνί φξνη εληνιήο
Διιηπήο πιεξνθφξεζε
Κε ζσζηή απνηχπσζε ησλ
αλαγθψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ LAN

12

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη απιφο ζρεδηαζκφο εγθαηάζηαζεο
ηνπηθνχ δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ηνπηθφ δίθηπν (Lan)/Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.2

Δγθαηάζηαζε θπζηθψλ κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Φπζηθά κέζα
πξέπεη:
Θαιψδηα
Θαηαλεκεηέο
ΚΑ1
Λα επηβεβαηψλεηο ηα θπζηθά κέζα ηνπηθνχ δηθηχνπ Κεηαγσγείο – LAN switches
πξνο εγθαηάζηαζε.
Τεξκαηηθά νπηηθψλ ηλψλ
Αζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο – WiFi
ΚΑ2
Λα θξνληίδεηο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ.
Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
Θακπίλεο
ΚΑ3
Λα νξγαλψλεηο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα Οξγαλσηέο θαισδίσλ
πξνγξακκαηίδεηο ηε ζεηξά εξγαζίαο.
ΠΔ2 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο
ΚΑ4
Λα εγθαζηζηάο, ζεκαίλεηο, ειέγρεηο/πηζηνπνηείο ηα Δξγαιείν ηεξκαηηζκνχ
ζεκεία θαη ηνπο θαηαλεκεηέο ηεο δνκεκέλεο Κεραλή ζήκαλζεο
θαισδίσζεο.
Αλαιψζηκα ζήκαλζεο
Κεραλή ειέγρνπ ζχλδεζεο θαη
ΚΑ5
Λα εγθαζηζηάο, ζεκαίλεηο, ειέγρεηο ηνπο κεηαγσγείο πνηφηεηαο ηειηθνχ πξντφληνο
(LAN Switches) ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηερληθά Θφπηεο θαισδίσλ
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Θαηζαβίδηα
Άιια βαζηθά εξγαιεία
ΚΑ6
Λα εγθαζηζηάο, ζεκαίλεηο, ειέγρεηο ηα αζύξκαηα
ζεκεία ζύλδεζεο – Wi-Fi ιακβάλνληαο ππφςε ηα ΠΔ3 Γνκεκέλε θαισδίσζε
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Θαιψδηα
Θαηαλεκεηέο
ΚΑ7
Λα ζπλδέεηο ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
θαιχπηνληαη απφ ην ζρεδηαζκφ ζηνπο θαηαλεκεηέο Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο.
Θακπίλεο
Οξγαλσηέο θαισδίσλ
ΚΑ8
Λα απνηππψλεηο ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπζηθώλ
κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ.
ΠΔ4 Μεηαγσγείο – ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά
ΚΑ9
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
Ταρχηεηα (10/100/1GB/10GB)
Δπίπεδν (Level 2, Level3)
ΚΑ10 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
Θαηεγνξία (Managed/Unmanaged
ΚΑ11

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ5 Aζύξκαηα ζεκεία ζύλδεζεο–
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Κέζνδνο κεηάδνζεο - ηαρχηεηα (IEEE
802.11a, b, g - IEEE 802.11n)
Αζθάιεηα (WEB, WPA,WPA2-PSK)
Πξφζβαζε – θαλάιηα
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.2

Δγθαηάζηαζε θπζηθψλ κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Τπεξεζίεο
Κεηαθνξά δεδνκέλσλ (δίθηπν Ζ/Υ)
Κεηαθνξά θσλήο (ηειέθσλν ηειεθσληθφ θέληξν)
Κεηαθνξά εηθφλαο (ςεθηαθή
ηειεφξαζε)
Σχζηεκα ηειενκνηφηππνπ
Σχζηεκα ηειεεηδνπνίεζεο
Ππξαζθάιεηα - ππξαλίρλεπζε
Σχζηεκα αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ
πξφζβαζεο
Σχζηεκα ειέγρνπ θαη εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο
Σχζηεκα κνπζηθήο
Σχζηεκα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο θαη
εμαεξηζκνχ
Σχζηεκα παξαθνινχζεζεο (ςεθηαθή
θάκεξα)
ΠΔ7 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ8 Απνθιίζεηο
Φξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ,
εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ
Φξεζηκνπνίεζε κε εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθφο
έιεγρνο
Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθφο
ηεξκαηηζκφο
Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
ζχλδεζε ππεξεζηψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.2

Δγθαηάζηαζε θπζηθψλ κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ηνπηθφ δίθηπν (Lan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θπζηθψλ
κέζσλ (ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ) ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία θπζηθψλ κέζσλ (ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ
εμνπιηζκνχ) ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan) θαη λα κπνξείο λα ηα αλαγλσξίδεηο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ηε θχιαμε εμνπιηζκνχ εγθαηάζηαζεο (ελεξγνχ
θαη παζεηηθνχ) ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan) θαη λα ηελ αλαγλσξίδεηο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηερλνινγηψλ δνκεκέλεο θαισδίσζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο αζχξκαηνπο ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο (WiFi).

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.3

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ κέζσλ θαη δηαρείξηζε θνηλψλ πφξσλ
ηνπηθνχ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά κέζα
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Ινγηζκηθά αζθάιεηαο θαη
δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ
ππνινγηζηή κε θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS

ΚΑ1

Λα εγθαζηζηάο ηα ινγηζκηθά κέζα ζηα ελεξγά κέξε.

ΚΑ2

Λα παξακεηξνπνηείο ηα ινγηζκηθά κέζα ζηα ελεξγά
κέξε.

ΚΑ3

Λα δεκηνπξγείο θνηλνύο πόξνπο – LAN ζχκθσλα κε
ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.

ΚΑ4

Λα κνξθνπνηείο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο.

ΚΑ5

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ6

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ7

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ2 Δλεξγά κέξε
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Τεξκαηηθά
 Δθηππσηέο
 Κεηαγσγείο
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο
ηζρχνο – UPS
 Aζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο - Wi-Fi
ΠΔ3 Κνηλνί πόξνη
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ
 Θνηλή πξφζβαζε εθηππψζεσλ
 Θνηλνί ρψξνη πξφζβαζεο - Wi-Fi
ΠΔ4 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ5 Απνθιίζεηο
 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ/
ιεηηνπξγηθψλ ρσξίο ζσζηή
παξακεηξνπνίεζε
 Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ρσξίο
ηε δπλαηφηεηα αλάθακςεο απφ
πξνβιήκαηα
 Δλεξγνπνίεζε θνηλψλ πφξσλ ρσξίο
ηε ζσζηή παξακεηξνπνίεζε
αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο
 Φξεζηκνπνίεζε κε θαηάιιεισλ
πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο
αλάγθεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.3

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ κέζσλ θαη δηαρείξηζε θνηλψλ πφξσλ ηνπηθνχ
δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (VMware,
Windows Server – Active Directory, Linux Server, θηι).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα εθηεηακέλα εθαξκνζκέλα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (TCP/IP).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαθχιαμεο-πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ (Backup, Storage Systems, θηι).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ πςειήο δηαζεζηκφηεηαο
(VMware, Cluster Systems, Hot Spares, θηι).

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αλάθακςεο απφ
θαηαζηξνθέο ζπζηεκάησλ (πρ. VMware, Cluster Systems, Disaster Recovery Site, θηι).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο (Antivirus,
AntiSpan, IDS/IPS, θηι).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε θεληξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ
ππνινγηζηψλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ.
εθηππσηέο, ζαξσηέο θηι).

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο (Mail Systems, Share Point, desktop systems etc).
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηε δεκηνπξγία θαη ηε παξακεηξνπνίεζε θνηλψλ πφξσλ πξφζβαζεο αξρείσλ θαη
εθηππψζεσλ.
ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο, εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο κεηαγσγέσλ (Network
Switches).
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.4

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Φπζηθά κέζα
πξέπεη:
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο θαη λα επαιεζεχεηο ηελ εγθαηάζηαζε  Τεξκαηηθά
θπζηθώλ θαη ινγηζκηθώλ κέζσλ.
 Δθηππσηέο
 Κεηαγσγείο
ΚΑ2 Λα ειέγρεηο θαη λα επαιεζεχεηο ηε ιεηηνπξγία  Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο
θπζηθώλ θαη ινγηζκηθώλ κέζσλ.
ηζρχνο – UPS
 Aζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο - Wifi
ΚΑ3 Λα ηεθκεξηψλεηο ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαη  Γνκεκέλε θαισδίσζε
επαιήζεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
θπζηθώλ θαη ινγηζκηθώλ κέζσλ.
ΠΔ2 Λνγηζκηθά κέζα
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη
δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
ππνινγηζηή κε θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Υπνινγηζηέο θαη ηεξκαηηθά
ζηεξνχληαη κφληκεο, γξήγνξεο θαη
αζθαινχο ζχλδεζεο κε ηνπο
θεληξηθνχο ππνινγηζηέο θαη
θνηλνχο πφξνπο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο αζθάιεηα
 Διιηπήο πξφζβαζε
 Διιηπήο απνηχπσζε
 Διιηπήο εθπαίδεπζε
 Διιηπήο δηαζθάιηζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.4

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Βαζηθέο γλψζεηο ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηελ θαηαλφεζε θαη κειέηε ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο
θαη αζθάιεηαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα φξγαλα ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ1
Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.5

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δλεξγόο εμνπιηζκόο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα ηεθκεξηψλεηο ηνλ  Τεξκαηηθά
ελεξγό
θαη
παζεηηθό
εμνπιηζκό,  Δθηππσηέο
εθαξκνγέο,
ινγηζκηθά
κέζα
θαη  Κεηαγσγείο
θνηλνύο πόξνπο.
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS
 Aζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο – Wi-Fi
ΚΑ2 Λα εθπαηδεχεηο ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ νκάδα ΠΔ2 Παζεηηθόο εμνπιηζκόο
ππνζηήξημεο.
 Γνκεκέλε θαισδίσζε
 Θακπίλεο
ΚΑ3 Λα θαηαξηίδεηο ζπκβφιαηα ππνζηήξημεο/  Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ, ΠΔ3 Κνηλνί πόξνη
ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνλ πειάηε.
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ
ΚΑ4 Λα παξαδίδεηο ην έξγν.
 Θνηλή πξφζβαζε εθηππψζεσλ
 Θνηλνί ρψξνη πξφζβαζεο Wi-Fi
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΠΔ4 Δθαξκνγέο
εξγαζίαο.
 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηειενκνηφηππνπ
ΚΑ6 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Σπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο
απνθιίζεηο.
ΠΔ5 Λνγηζκηθά κέζα
 Σπζηήκαηα antivirus
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα ηνίρσλ πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αίζζεζεο θαη απνζφβεζεο εηζβνιήο
 Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ ππνινγηζηή κε
θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο θαηαγξαθή
 Διιηπήο ηεθκεξίσζε
 Διιηπήο απνηχπσζε
 Διιηπήο παξάδνζε
 Έιιεηςε ρξφλνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ1.5

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ, κέζσλ θαη θνηλψλ πφξσλ.

.
ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθψλ
εθαξκνγψλ, κέζσλ θαη θνηλψλ πφξσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο ηνπ ελεξγνχ θαη παζεηηθνχ
εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ, κέζσλ θαη θνηλψλ πφξψλ.

ΑΓ5

Γλψζεηο θνζηνιφγεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ, φξσλ θαηάξηηζεο
ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο/ζπληήξεζεο κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη
ηνλ πειάηε.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ2

ΙΙ.

Γηάγλσζε θαη αληαπφθξηζε ζε πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηε δηάγλσζε θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ2.1

Γηάγλσζε πξνβιήκαηνο.

ΓΗΤ2.2

Αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ2
Γηάγλσζε θαη αληαπφθξηζε ζε πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ2.1

Γηάγλσζε πξνβιήκαηνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ΠΔ1 Γηαγλσζηηθά εξγαιεία
ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα εξγαιεία
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ
ΚΑ1 Λα
ρξεζηκνπνηείο
δηαγλσζηηθά  Δξγαιεία ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο
εξγαιεία θαη εκπεηξηθή κεζνδνινγία γηα
δεδνκέλσλ
φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα  Δξγαιεία δηαρείξηζεο δηθηχνπ
ηνπ δηθηχνπ.
 Δξγαιεία – SNMP (Simple Network Management
Protocol)
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα  Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα εξγαιεία
πξνβιήκαηα
ηνπ
δηθηχνπ
πνπ
θεληξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ
πξνθχπηνπλ.
 Δξγαιεία δνκεκέλεο θαισδίσζεο
 Δξγαιεία δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο
ΚΑ3 Λα θαζνξίδεηο πξνηεξαηφηεηεο αλάινγα
παξνρήο ηζρχνο – UPS
κε ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ ΠΔ2 Φπζηθά κέζα
ζνβαξφηεηα.
 Θαηαλεκεηέο
 Κεηαγσγείο – LAN Switches
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Τεξκαηηθά νπηηθψλ ηλψλ
εξγαζίαο.
 Αζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο – WiFi
 Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
ΚΑ5 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
απνθιίζεηο.
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Τεξκαηηθά
 Δθηππσηέο
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS
ΠΔ3 Λνγηζκηθά κέζα
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ ππνινγηζηή κε
θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS
ΠΔ4 Δίδνο πξνβιήκαηνο
 Οιηθφ
 Τνπηθφ
 Φπζηθφ
 Ινγηζκηθφ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Ιαλζαζκέλε δηάγλσζε
 Ιαλζαζκέλε ρξήζε εξγαιείσλ
 Κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
 Φξήζε αθαηάιιεισλ εξγαιείσλ
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ2.1

Γηάγλσζε πξνβιήκαηνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα φια ηα θπζηθά
θαη ινγηζκηθά κέζα ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ηεο δηάγλσζεο θαη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ θαη πσο λα αλαθέξεηο πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξείο ή/θαη δελ είζαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα δηαγλψζεηο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ2
Γηάγλσζε θαη αληαπφθξηζε ζε πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ2.2

Αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πξνβιήκαηα δηθηύνπ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Φπζηθά κέζα (βι. ΓΖΥ2.1 ΠΔ2)
 Ινγηζκηθά κέζα (βι. ΓΖΥ2.1 ΠΔ3)
ΚΑ1
Λα κπνξείο λα αληηκεησπίδεηο πξνβιήκαηα  Τνπηθά (πρ ππνινγηζηήο, εθηππσηήο)
δηθηύνπ.
 Οιηθά (πρ κεηαγσγέαο, θεληξηθφο
ππνινγηζηήο)
ΚΑ2
Λα κπνξείο λα βξίζθεηο ελαιιαθηηθέο ΠΔ2 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο
ιύζεηο.
 Κεξηθή απνθαηάζηαζε
 Κε ζεκηηή απνθαηάζηαζε
ΚΑ3
Λα
ηεξάο
ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα ΠΔ3 Υξνλνδηαγξάκκαηα
απνθαηάζηαζεο βιάβεο.
 Φξφλνο αληηκεηψπηζεο
 Φξφλνο επίιπζεο
ΚΑ4
Λα
ελεξγνπνηείο
ζπζηήκαηα
ςειήο ΠΔ4 πζηήκαηα ςειήο δηαζεζηκόηεηαο
δηαζεζηκόηεηαο θαη ζπκβφιαηα ππνζηήξημεο.  Σπζηνηρίεο ζθιεξψλ δίζθσλ
 Σπζηνηρίεο ηξνθνδνηηθψλ
ΚΑ5
Λα κπνξείο λα επηιχεηο πξνβιήκαηα  Σπζηνηρίεο ζπζηεκάησλ ςχμεο
δηθηύνπ.
 Σπζηνηρίεο θαξηψλ δηθηχνπ
 Σπζηνηρίεο κλήκεο
ΚΑ6
Λα αλαθέξεηο ηα αίηηα θαη ηελ επίιπζε ηνπ  Σπζηνηρίεο θεληξηθψλ κνλάδσλ (πρ vmware,
πξνβιήκαηνο.
cluster)
ΠΔ5 Κνηλνί πόξνη
ΚΑ7
Λα ειέγρεηο ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ θνηλώλ  Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
πόξσλ.
 Θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ
 Θνηλή πξφζβαζε εθηππψζεσλ
ΚΑ8
Λα
ειέγρεηο
ηελ
δηαζεζηκφηεηα
ησλ ΠΔ6 πζηήκαηα αζθάιεηαο
ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο.
 Σπζηήκαηα antivirus
 Σπζηήκαηα ηνίρσλ πξνζηαζίαο
ΚΑ9
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Σπζηήκαηα αίζζεζεο θαη απνζφβεζεο
εξγαζίαο.
εηζβνιήο
 Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
ΚΑ10 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο
ΚΑ11 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ8 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο
 Κε νξζή αλαθνξά ηεο επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο
 Διιηπήο εθπαίδεπζε
 Διιηπήο δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
ζπζηεκάησλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ2.2

Αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηελ κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ γηα φια ηα θπζηθά θαη
ινγηζκηθά κέζα ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ζε πνηνλ θαη πσο λα αλαθέξεηο πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξείο ή/θαη δελ είζαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα επηιχζεηο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο φια ηα ζπζηήκαηα ςειήο δηαζεζηκφηεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα ζπκβφιαηα ππνζηήξημεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3

ΙΙ.

Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, εθηίκεζε απφδνζεο θαη δηακφξθσζε ηνπ
δηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ3.1

Παξαθνινχζεζε ηνπ Γηθηχνπ.

ΓΗΤ3.2

Δθηίκεζε απφδνζεο Γηθηχνπ.

ΓΗΤ3.3

Γηακφξθσζε Γηθηχνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ3
Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.1

Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δξγαιεία παξαθνινύζεζεο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα
εξγαιεία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ.
ΚΑ1 Λα επηηεξείο ην ηνπηθφ δίθηπν κε ηελ βνήζεηα
Event Viewer, Performance monitor,
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ παξαθνινύζεζεο.
Computer management, Device manager,
Task manager, Open manager)
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ  Δξγαιεία ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη
θπζηθώλ θαη ινγηζκηθώλ κέζσλ ηνπ
δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ (π.ρ. Backup Event
ηνπηθνχ δηθηχνπ.
Viewer and Firewall Security Logs)
 Δξγαιεία δηαρείξηζεο δηθηχνπ (π.ρ. Open
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ νξζή θαη επηθπξσκέλε
View and Network Switches management
πξφζβαζε θαη απεηθφληζε ησλ θπζηθώλ θαη
and Logs)
ινγηζκηθώλ κέζσλ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ.
 Δξγαιεία – SNMP (Simple Network
Management Protocol)
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα
εξγαζίαο.
εξγαιεία θεληξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ
ππνινγηζηψλ (π.ρ. Event Viewer,
ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
Performance monitor, Computer
management, Device manager, Task
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
manager)
 Δξγαιεία δνκεκέλεο θαισδίσζεο
 Δξγαιεία δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ
αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS (π.ρ. UPS
Event Viewer)
ΠΔ2 Φπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
 Θαηαλεκεηέο
 Τεξκαηηθά νπηηθψλ ηλψλ
 Κεηαγσγείο (Network Switches)
 Γξνκνινγεηέο (Routers)
 Αζχξκαηα κέζα (WiFi)
 Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
 Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Τεξκαηηθά
 Δθηππσηέο
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο –
UPS
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/παξαθνινχζεζεο
αζθάιεηαο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο (IDS/IPS)
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ3
Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.1

Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ ππνινγηζηή
κε θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο εθαξκνγήο ηεξκαηηθνχ
ππνινγηζηή κε θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS





ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Ιαλζαζκέλε παξαθνινχζεζε
 Ιαλζαζκέλε ρξήζε εξγαιείσλ
παξαθνινχζεζεο
 Κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
 Φξήζε αθαηάιιεισλ εξγαιείσλ
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε

31

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.1

Παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο πιεξνθνξηθήο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε, ξπζκίζεηο θαη επηηήξεζε ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε δνκή, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ππνζηεξηδφκελεο ππεξεζίεο ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε γλψζε φισλ ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ ηνπηθνχ δηθηχνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ3
Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.2

Δθηίκεζε απφδνζεο δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 ηνηρεία αλάιπζεο
ζα πξέπεη:
 Αξρεία ρξήζεο, πξφζβαζεο, αζθάιεηαο,
ζπλαγεξκψλ, ζήκαλζεο
ΚΑ1 Λα ζπγθεληξψλεηο θαη λα θπιάζζεηο ηα ζηνηρεία  Αξρεία απφδνζεο θαη δηαγλσζηηθψλ
αλάιπζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (θπζηθά  Αξρεία δηαζεζηκφηεηαο θαη αλάθακςεο
θαη ινγηζκηθά).
ΠΔ2 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ΚΑ2 Λα κειεηάο θαη λα εθηηκάο ηα πνηνηηθά δηθηύνπ
ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφδνζεο δηθηύνπ.
 Ταρχηεηα κεηάδνζεο
 Γξήγνξε αληαπφθξηζε εθαξκνγψλ
ΚΑ3 Λα πξνζνκνηψλεηο θαθόβνπιεο ή ακειείο  Σηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο
ελέξγεηεο θαη λα ειέγρεηο αλ ηα ζπζηήκαηα  Αζθάιεηα πξφζβαζεο
αζθάιεηαο ηηο εληνπίδνπλ θαη αλαθέξνπλ.
 Γηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΚΑ4 Λα πξνζνκνηψλεηο θαθόβνπιεο ή ακειείο
ελέξγεηεο θαη λα ειέγρεηο αλ ηα ζπζηήκαηα ΠΔ3 Καθόβνπιεο ή ακειείο ελέξγεηεο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηηο αλαηξέπνπλ.
 Πξφζβαζε ζε ρψξνπο επηθίλδπλνπο
ή/θαη κε πξνβιεπφκελνπο
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Δγθαηάζηαζε κε πξνβιεπνκέλσλ
ινγηζκηθψλ
ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Παξελφριεζε ζπζηεκάησλ
 Γηαγξαθή ή/θαη παξαράξαμε δεδνκέλσλ
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Αιιαγή ή/θαη παξαράξαμε εθαξκνγψλ
 Βαλδαιηζκνί
ΠΔ4 πζηήκαηα αζθάιεηαο
 Τνίρνη πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο - ζήκαλζεο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware θαη
IDS/IPS
ΠΔ5 πζηήκαηα πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ
 Σχζηεκα ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Ινγηζκηθφ ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Αλαιψζηκα κέζα ηήξεζεο εθεδξηθψλ
αξρείσλ
 Θξππηνγξάθεζε εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Γηαρείξηζε κέζσλ θχιαμεο δεδνκέλσλ
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ3
Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.2

Δθηίκεζε απφδνζεο δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
 Ιαλζαζκέλε ή/θαη ειιηπήο εθηίκεζε
πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
 Αδπλακία ή/θαη ειιηπήο θχιαμε αξρείσλ
παξαθνινχζεζεο
 Κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
 Αδπλακία εθαξκνγήο ή/θαη ειιηπήο
πξνζνκνίσζε θαθφβνπισλ ή ακειψλ
ελεξγεηψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.2

Δθηίκεζε απφδνζεο δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ηνπηθφ δίθηπν, κέζσλ, ηερλνινγηψλ θαη πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία απφδνζεο θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο θαθφβνπισλ ή ακειψλ ελεξγεηψλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ3
ΔΡΓΑΙΑ:

Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ

ΓΗΤ3.3

Γηακφξθσζε Γηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δηζεγήζεηο βειηίσζεο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Απφδνζεο (π.ρ. ηαρχηεηα κεηάδνζεο)
 Αζθάιεηαο (π.ρ. θξππηνγξάθεζε, θσδηθψλ)
ΚΑ1 Λα πξνβαίλεηο ζε εηζεγήζεηο βειηίσζεο  Πξφζβαζεο (π.ρ. έιεγρνο πξφζβαζεο δηθηχνπ –
ηνπ δηθηχνπ.
NAC)
 Πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΚΑ2 Λα αλαβαζκίδεηο θαη λα ξπζκίδεηο ηα θπζηθά ΠΔ2 Φπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
θαη ινγηζκηθά κέζα ηνπ δηθηχνπ.
 Θαηαλεκεηέο
 Τεξκαηηθά νπηηθψλ ηλψλ
ΚΑ3 Λα αληηθαζηζηάο ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά  Κεηαγσγείο (Network Switches)
κέζα ηνπ δηθηχνπ.
 Γξνκνινγεηέο (Routers)
 Αζχξκαηα κέζα (WiFi)
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
εξγαζίαο.
 Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
ΚΑ5 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
απνθιίζεηο.
 Τεξκαηηθά
 Δθηππσηέο
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/παξαθνινχζεζεο
αζθάιεηαο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο (IDS/IPS)
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
 Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ ππνινγηζηή κε
θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο εθαξκνγήο ηεξκαηηθνχ
ππνινγηζηή κε θεληξηθή κνλάδα
 Ινγηζκηθφ Firmware/BIOS
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Ιαλζαζκέλεο ή/θαη ειιηπείο εηζεγήζεηο βειηίσζεο
 Διιηπείο ξπζκίζεηο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ
κέζσλ
 Κε νινθιεξσκέλε αληηθαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ
θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ
 Κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
 Αθαηάιιεια εξγαιεία
 Αλεπαξθήο ρξφλνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ3.3

Γηακφξθσζε δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Δθηεηακέλεο γλψζεηο ηνπηθνχ δηθηχνπ, κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία απφδνζεο θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο.

ΑΓ5

Γλψζεηο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, βειηίσζεο απφδνζεο, αζθάιεηαο, πξφζβαζεο θαη πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο θαη ξχζκηζεο γηα φια ηα
θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο, εθαξκνγήο θαη ξχζκηζεο
γηα φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ4

ΙΙ.

Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη παξνρή
εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ4.1

Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ δηθηχνπ.

ΓΗΤ4.2

Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ.

39

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ4
Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ4.1

Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Αλάγθεο θαηάξηηζεο
πξέπεη:
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Πεξηθεξεηαθφο εμνπιηζκφο
ΚΑ1
Λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ  Φξήζεο γξαθείνπ εμππεξέηεζεο
ρξεζηψλ δηθηχνπ.
 Ινγηζκηθέο εθαξκνγέο
 Φεηξηζκνχ ιεηηνπξγηθνχ
ΚΑ2
Λα παξέρεηο εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο δηθηχνπ πξνο  Φξήζεο θνηλψλ πφξσλ ζπζηήκαηνο
θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο.
 Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ
 Φξήζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ΚΑ3
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
θαη ηειενκνηφηππνπ
 Αζθάιεηαο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ
ΚΑ4
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
θαη δεδνκέλσλ
 Πξφζβαζεο ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ
ΚΑ5
Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
θαη δεδνκέλσλ
ΠΔ2 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ3 Απνθιίζεηο
 Κε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε
 Αδηαθνξία πξνζσπηθνχ
 Αληίζηαζε γηα αιιαγή θαη θαηάξηηζε
 Αληθαλφηεηα κεηάδνζεο γλψζεο
εθπαηδεπηή
 Κε δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ4.1

Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ηνπηθφ δίθηπν, κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία απφδνζεο ρξήζεσο ησλ θνηλψλ πφξσλ θαη κέζσλ δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γξαθείνπ εμππεξέηεζεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα ηεθκεξίσζεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (εζσηεξηθά/εμσηεξηθά) ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ4
Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ4.2

Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξνβιήκαηα ρξεζηώλ
πξέπεη:
δηθηύνπ
Θαηάξηηζεο
ΚΑ1 Λα κπνξείο λα θαηαγξάθεηο, αλαιχεηο θαη λα Φξήζεο ελεξγψλ κέζσλ δηθηχνπ
απνθαζηζηάο πξνβιήκαηα ρξεζηώλ δηθηύνπ.
Φξήζεο παζεηηθψλ κέζσλ δηθηχνπ
Φξήζεο ινγηζκηθψλ κέζσλ δηθηχνπ
ΚΑ2 Λα παξέρεηο ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο δηθηχνπ Φξήζεο θνηλψλ πφξσλ δηθηχνπ
ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια κέζα επηθνηλσλίαο.
Γπλαηφηεηαο πξφζβαζεο δηθηχνπ
ΚΑ3

Λα κπνξείο λα δηαρσξίδεηο πξνηεξαηόηεηεο.

ΚΑ4

Λα κεηξάο ηελ πνηόηεηα εμππεξέηεζεο.

ΚΑ5

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ6

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ7

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ2 Μέζα επηθνηλσλίαο
Τειέθσλν
Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
Τειενκνηφηππν
Γηθηπαθά ζηηγκηαία κελχκαηα
Ινγηζκηθνχ γξαθείνπ εμππεξέηεζεο
Πξνζσπηθή επηθνηλσλία
Απνκαθξπζκέλε
ΠΔ3 Γηαρσξηζκόο
πξνηεξαηνηήησλ
Θαζνιηθφ – θπζηθφ
Θαζνιηθφ – ινγηζκηθφ
Τνπηθφ – θπζηθφ
Τνπηθφ – ινγηζκηθφ
ΠΔ4 Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο
Φξφλνο αληαπφθξηζεο
Φξφλνο επίιπζεο
ΠΔ5 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
θαηαγξαθή αλάιπζε θαη
απνθαηάζηαζε πξνβιήκαηνο
Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία
Διιηπήο ή/θαη κε πιεξνθφξεζε
Αδπλακία δηαρσξηζκνχ
πξνηεξαηνηήησλ
Διιηπήο ή/θαη κε αθξηβήο κέηξεζε
πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ4.2

Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην ηνπηθφ δίθηπν, κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία απφδνζεο ρξήζεσο ησλ θνηλψλ πφξσλ θαη κέζσλ δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γξαθείνπ εμππεξέηεζεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, θαηαγξαθήο, αλάιπζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ρξεζηψλ
δηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο αζθαιείο γλψζεηο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, αλάιπζεο ηεο πνηφηεηαο
εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ δηθηχνπ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5

ΙΙ.

Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ5.1

Δθαξκνγή ησλ πξφηππσλ αζθάιεηαο.

ΓΗΤ5.2

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ5 Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.1

Δθαξκνγή ησλ πξφηππσλ αζθάιεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πνιηηηθή αζθάιεηαο δηθηύνπ
πξέπεη:
Πεγέο θηλδχλσλ
Γξακκέο/δψλεο άκπλαο
ΚΑ1
Λα θαηαλνείο ηελ γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ Αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ
νξγαληζκνχ θαη λα εθαξκφδεηο ηελ πνιηηηθή Γηαρείξηζε θξίζεσλ
αζθάιεηαο δηθηύνπ.
Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε
Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ/
ΚΑ2
Λα
πξνγξακκαηίδεηο
ζπζθεπέο
θαη
κέζα ιεηηνπξγηθφηεηα
(ινγηζκηθά/θπζηθά) πνπ πεξηέρνληαη ζην δίθηπν θαη Αλάθακςε απφ πξνβιήκαηα
εηδηθά φζνλ αθνξά ζην πξφηππν αζθάιεηαο.
Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέζα
Έιεγρνη δηαπεξαζηηθφηεηαο
ΚΑ3
Λα κεξηκλάο γηα ηελ αιιαγή/δηαρείξηζε ησλ Γηαρείξηζε ησλ θσδηθψλ
θσδηθώλ πξφζβαζεο ζε
ζπζθεπέο θαη κέζα Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
(ινγηζκηθά/θπζηθά).
ΠΔ2 Γηαρείξηζε ησλ θσδηθώλ
ΚΑ4
Λα κεξηκλάο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζθεπώλ θαη Κέγεζνο/ζρήκα θσδηθψλ
κέζσλ (ινγηζκηθά/θπζηθά) γηα επζπγξάκκηζε ηνπο κε Αλαλέσζε θσδηθψλ
ην πξφηππν αζθάιεηαο.
(πξνγξακκαηηζκέλε/
απξνγξακκάηηζηε)
ΚΑ5
Λα θαηαγξάθεηο θαη λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθνχο Θσδηθνί πξνκεζεπηψλ/παξνρέσλ
έιεγρνπο
ζηνπο
ρώξνπο/κέζα
πξόζβαζεο Φχιαμε/δηαζθάιηζε
(ινγηζκηθνχο/θπζηθνχο).
ΠΔ3 πζθεπέο θαη κέζα
ΚΑ6
Λα εθαξκφδεηο ηα ζπκβφιαηα ερεκχζεηαο θαη Τνίρνο πξνζηαζίαο
αζθάιεηαο κε παξνρείο ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο, Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
πξνκεζεπηέο, ρξήζηεο.
Κεηαγσγείο (Network Switches)
Γξνκνινγεηέο (Routers)
ΚΑ7
Λα παξαθνινπζείο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο Αζχξκαηα κέζα (Wi-Fi)
(ινγηζκηθά/θπζηθά) θαη λα αληηκεησπίδεηο ηπρφλ Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν αζθάιεηαο.
Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
ΚΑ8
Λα κπνξείο λα ππνινγίδεηο ην θφζηνο ζε θάζε ξίζθν Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
αζθάιεηαο.
Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/
παξαθνινχζεζεο αζθάιεηαο
ΚΑ9
Λα κπνξείο λα θαζνξίδεηο ηα κνλαδηθά ζεκεία Θαηαλεκεηέο – δνκεκέλε θαισδίσζε
απνηπρίαο (single points of failure).
Φψξνη καδηθήο πξφζβαζεο
ΚΑ10
ΚΑ11
ΚΑ12
ΚΑ13

Λα
κπνξείο
λα
θξππηνγξάθεζεο.

εθαξκφδεηο

κεραληζκνχο ΠΔ4 Υώξνη/κέζα πξόζβαζεο
Τνίρνο πξνζηαζίαο
Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο/
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
πξνεηδνπνίεζεο (alarm)
Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
Κεηαγσγείο (Network Switches)
Γξνκνινγεηέο (Routers)
Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
Θνηλνί πφξνη
Αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο Wi-Fi
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ5 Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.1

Δθαξκνγή ησλ πξφηππσλ αζθάιεηαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 πζηήκαηα αζθάιεηαο
Τνίρνο πξνζηαζίαο
Αξρεία αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
ινγηζκηθνχ
Σπζηήκαηα Antivirus/ Antimalware θαη
IDS/IPS
ΠΔ6 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ή/θαη εθαξκνγή ησλ πξφηππσλ
αζθάιεηαο
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ θαη
κέζσλ αζθάιεηαο δηθηχνπ
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο
ηεο δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ
αζθάιεηαο
Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή/θαη κε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή
ησλ ζπκβνιαίσλ ερεκχζεηαο θαη
αζθάιεηαο
Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ
πξφηππσλ αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.1

Δθαξκνγή ησλ πξφηππσλ αζθάιεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο θαη
δξνκνινγεηψλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ
ελεξγεηψλ (Antηspyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management system)
γηα φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηελ αζθαιή πξφζβαζε ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν, απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή
άιια απνκαθξπζκέλα ή αζχξκαηα κέζα ή απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ5
Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.2

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Κνηλνί πόξνη πξόζβαζεο
δεδνκέλσλ
 Θνηλνί δηθηπαθνί ρψξνη – Network Shares
 Γηθηπαθέο εθαξκνγέο – Network
Applications
 Γηαδηθηπαθνί ρψξνη – Web Shares
 Φψξνη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ – FTP
Shares
 Θνηλνί ρψξνη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
- Mail Public folders
 Θνηλνί ρψξνη ειεθηξνληθνχ εκεξνινγίνπ Shared Calendar
 Θνηλνί ρψξνη - Share Point

ΚΑ1

Λα
δεκηνπξγείο
ηνπο
πξόζβαζεο δεδνκέλσλ.

θνηλνύο

πόξνπο

ΚΑ2

Λα
δηαζθαιίδεηο
ηνπο
πξόζβαζεο δεδνκέλσλ.

θνηλνύο

πόξνπο

ΚΑ3

Λα θξνληίδεηο γηα ηήξεζε εθεδξηθώλ αξρείσλ
ησλ θνηλψλ πφξσλ πξφζβαζεο δεδνκέλσλ.

ΚΑ4

Λα
δηαηεξείο
αξρείν
εθεδξηθώλ αξρείσλ.

ΚΑ5

Λα αλαβαζκίδεηο ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ

.
ΚΑ6

ειέγρνπ

ηήξεζεο

Λα ηεξείο ηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο
ρακέλσλ αξρείσλ, εθαξκνγψλ, επηθνηλσληψλ,
ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ.

ΚΑ7

Λα δηαηεξείο αξρείν ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ρακέλσλ αξρείσλ,
εθαξκνγψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ.

ΚΑ8

Λα εθπαηδεχεηο ηνπο ρξήζηεο δηθηχνπ γηα ηελ
ζεκαζία θαη αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη
δηαθχιαμεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ.

ΚΑ9

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ10

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ11

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ2 Σήξεζε εθεδξηθώλ αξρείσλ
 Κεζνδνινγία ηήξεζεο
 Σπιινγή εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Φεηξηζκφο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Αξρείν ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Γηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο εθεδξηθψλ
αξρείσλ
 Ιεηηνπξγνί ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Θνηλνί πφξνη
 Δλαιιαθηηθφο ρψξνο θχιαμεο
ΠΔ3 Φπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
 Κνλάδεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Ινγηζκηθά εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Σπζθεπέο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Πξνγξακκαηηζκφο
ΠΔ4 Γηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο
 Κεζνδνινγία απνθαηάζηαζεο
 Σπιινγή εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Φεηξηζκφο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Αξρείν ηήξεζεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Ιεηηνπξγνί αξρείσλ απνθαηάζηαζεο
 Θνηλνί πφξνη
 Γηαζέζηκνο ρψξνο απνθαηάζηαζεο
 Γηαζέζηκνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ5
Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.2

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
πξνγξακκαηηζκφο
 Φαιαζκέλεο κνλάδεο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Φαιαζκέλα εθεδξηθά αξρεία
 Φαιαζκέλεο ζπζθεπέο εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Αδπλακία ινγηζκηθψλ ηήξεζεο εθεδξηθψλ
αξρείσλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο
εθεδξηθψλ αξρείσλ
 Κε δηαζέζηκνο ρψξνο ηήξεζεο εθεδξηθψλ
αξρείσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ5.2

Πξνζηαζία δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αζθαινχο δεκηνπξγίαο θνηλψλ πφξσλ πξφζβαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα έγγξαθα ηήξεζεο θνηλψλ πφξσλ πξφζβαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα κέζα πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα έγγξαθα ηήξεζεο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6

ΙΙ.

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ6.1

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

ΓΗΤ6.2

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ6
Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6.1

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Αλάγθε πξόζβαζεο
πξέπεη:
 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο
ΚΑ1
Λα αλαιχεηο ηελ αλάγθε πξόζβαζεο πξνο θαη απφ ην
θαη αλαγθαίν πιηθφ θαη εθαξκνγέο
δηαδίθηπν.
 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
πξφζβαζε ζε αλαγθαίν πιηθφ θαη
εθαξκνγέο
ΚΑ2
Λα εθαξκφδεηο απνηειεζκαηηθφ έιεγρν πξόζβαζεο
πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
 Γηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ
ΚΑ3
Λα εγθαζηζηάο θαη λα παξακεηξνπνηείο ηα κέζα  Υπεξεζίεο, ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθή
πξόζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην
πξφζβαζεο
δηαδίθηπν.
ΠΔ2 Έιεγρνο πξόζβαζεο
 Πεξηερφκελνπ
ΚΑ4
Λα αλαιχεηο ηηο ππεξεζίεο θαη πεξηερόκελν  Υπεξεζίαο
πξόζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο κηζζσκέλεο  Φξνλνζέηεζε ζπζηήκαηνο
ππεξεζίαο.
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
 Πεγέο θηλδχλσλ
ΚΑ5
Λα αλαβαζκίδεηο ηα κέζα πξόζβαζεο θαη  Πνιηηηθή αζθάιεηαο
αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
ΠΔ3 Μέζα πξόζβαζεο θαη
αζθάιεηαο
ΚΑ6
Λα θξνληίδεηο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ θαηάξηηζε  Τνίρνο πξνζηαζίαο
ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο ηεο ππεξεζίαο πξόζβαζεο  Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αληηηψλ –
πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
Antivirus
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο/
ΚΑ7
Λα παξέρεηο εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο
απνζφβεζεο εηζβνιήο – IDS/IPS
ρξήζηεο δηαδίθηπνπ.
 Σπζηήκαηα Antimalware
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα Antispam
ΚΑ8
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Υπεξεζία παξνρέα - πξφζβαζεο
 Τεξκαηηθά παξνρέα
ΚΑ9
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ινγηζκηθφ πξφζβαζεο θαη πεξηαγσγήοInternet browser
ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
 Ινγηζκηθφ κεηαθνξάο αξρείσλ - FTP
ΠΔ4 Τπεξεζίεο θαη πεξηερόκελν
πξόζβαζεο
 Πεξηαγσγή - Internet browsing
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν –
client/server
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν - webmail
 Κεηαθνξάο αξρείσλ – FTP
 Χεθηαθή ηειεθσλία – IP Telephony
 Άκεζε αλαθνξά - instant messaging
 Χεθηαθή ηειεφξαζε – IP TV
 Χεθηαθή παξαθνινχζεζε –
IP cameras
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ6
Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6.1

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Τπεξεζία πξόζβαζεο
 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line)
 FR (Frame Relay)
 PSTN/ISDN
 L-L (Leased Line)
 Ethernet Network
 3G/4G (cellular wireless)
 WiMax (Worldwide Interoperability for
Microwave Access)
 VPN (Virtual Private Network)
 WiFi (Wireless Fidelity)
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ηεο αλάγθεο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο έιεγρνο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε επηινγή θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
παξακεηξνπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε
ησλ κέζσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή
ησλ ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε
θαη ηερληθή ππνζηήξημε
 Καδηθέο επηζέζεηο απφ ην δηαδίθηπν
 Ακειήο ρξήζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6.1

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην
δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο πξφζβαζεο, πεξηερφκελν θαη θηλδχλνπο δηαδηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ηεο αλάγθεο πξφζβαζεο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη παξαθνινχζεζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο δηαδηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ6
Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6.2

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Τιηθό, δνκή θαη κέζα
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Δίδνο αξρείνπ
 Τχπνο αξρείνπ
ΚΑ1 Λα αλαλεψλεηο ην πιηθό, δνκή θαη κέζα  Ινγηζκηθφ πξφζβαζεο
ελδνδηθηχνπ.
 Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε
 Υπεξεζίεο ελδνδηθηχνπ
ΚΑ2 Λα εθαξκφδεηο ηελ πνιηηηθή ελδνδηθηύνπ ΠΔ2 Πνιηηηθή ελδνδηθηύνπ
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε θαη  Αζθάιεηα
έιεγρν πξόζβαζεο.
 Πξφζβαζε
 Γνκή
ΚΑ3 Λα θαηαγξάθεηο λέεο αλάγθεο/πξνβιήκαηα  Φξήζηεο
θαη λα ηα πξνσζείο γηα εθαξκνγή/επίιπζε.
 Υιηθφ
 Δθδφζεηο
ΚΑ4 Λα αλαιχεηο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα  Αλαβαζκίζεηο
πξνβαίλεηο
ζε
έιεγρν
πξόζβαζεο  Αλαζεσξήζεηο
ελδνδηθηχνπ.
 Γηαζεζηκφηεηα
ΠΔ3 Αλάγθε πξόζβαζεο
ΚΑ5 Λα παξέρεηο εθπαίδεπζε θαη ηερληθή  Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη
ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο ελδνδηθηχνπ.
πξφζβαζε πξνο αλαγθαίν πιηθφ θαη εθαξκνγέο
 Δλεκέξσζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο
ππεξεζηψλ
εξγαζίαο.
 Υπεξεζίεο, ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθή πξφζβαζεο
ΠΔ4 Έιεγρνο πξόζβαζεο
ΚΑ7 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Πεξηερφκελνπ
απνθιίζεηο.
 Υπεξεζίαο
 Φξνλνζέηεζε ζπζηήκαηνο
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο
 Πνιηηηθή ελδνδηθηχνπ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ηεο
αλάγθεο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο έιεγρνο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε επηινγή θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε παξακεηξνπνίεζε ή/
θαη αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε θαη
ηερληθή ππνζηήξημε
 Καδηθέο επηζέζεηο απφ ην δηαδίθηπν
 Ακειήο ρξήζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ6.2

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην
ελδνδίθηπν.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο, πεξηερφκελν, δνκή θαη κέζν ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ηεο αλάγθεο πξφζβαζεο πξνο θαη απφ ην ελδνδίθηπν.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο θαη παξαθνινχζεζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηνπ πιηθνχ θαη δνκήο ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο ρξήζηεο
ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7

ΙΙ.

Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ7.1

Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ.

ΓΗΤ7.2

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ7
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.1

Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 ρεδηαζκόο εγθαηάζηαζεο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
ιεηηνπξγηθνύ
 Τχπνο ιεηηνπξγηθνχ
ΚΑ1
Λα κειεηάο ην ζρεδηαζκό εγθαηάζηαζεο  Τχπνο ππνινγηζηή
ιεηηνπξγηθνύ.
 Σπκβαηφηεηα ιεηηνπξγηθνχ – ππνινγηζηή
 Απαηηήζεηο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαη
ΚΑ2
Λα επηβεβαηψλεηο ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηα κέζα
ιεηηνπξγίαο
εγθαηάζηαζεο.
 Απαηηήζεηο κλήκεο
 Απαηηήζεηο επεμεξγαζηή
ΚΑ3
Λα πξνβαίλεηο ζε δηακόξθσζε ηνπ  Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
ζθιεξνύ/ώλ δίζθνπ/σλ.
 Υθηζηάκελε ππνδνκή
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
ΚΑ4
Λα
πξνβαίλεηο
ζε
εγθαηάζηαζε
θαη  Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ.
ΠΔ2 Μέζα εγθαηάζηαζεο
 Υπνινγηζηήο
ΚΑ5
Λα δεκηνπξγείο ηνπο θνηλνύο πόξνπο θαη  Άδεηεο ρξήζεο
ρξήζηεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ.
 Χεθηαθά κέζα ιεηηνπξγηθνχ
 Χεθηαθά κέζα Υπνινγηζηή
ΚΑ6
Λα εγθαζηζηάο ινγηζκηθά αζθάιεηαο θαη ΠΔ3 Γηακόξθσζε ηνπ ζθιεξνύ/ώλ
παξαθνινύζεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ.
δίζθνπ/σλ
 Σχζηεκα πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ζπζηνηρίαο
ΚΑ7
Λα πξνβαίλεηο ζε απεγθαηάζηαζε αδηάθνξσλ
αλεμάξηεησλ ζθιεξψλ δίζθσλ – RAID
θαη πξνεπηιεγκέλσλ κε ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ
System
ιεηηνπξγηθνχ.
 Φσξίζκαηα ζθιεξνχ - Disk partitions
 Πξνεηνηκαζία θαη κνξθνιφγεζε ζθιεξψλ
ΚΑ8
Λα δεκηνπξγείο ηε δπλαηόηεηα αλάθακςεο
δίζθσλ κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ.
 Σρεδηαζκφο αλάθακςεο απφ απνηπρίεο
 Σρεδηαζκφο αληίζηαζεο ζε απνηπρίεο
ΚΑ9
Λα παξαδίδεηο ην ζχζηεκα ζην πεξηβάιινλ ΠΔ4 Λνγηζκηθά αζθάιεηαο θαη
παξαγσγήο.
παξαθνινύζεζεο
 Πξνζσπηθφο ηνίρνο πξνζηαζίαο
ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αληηηψλ – Antivirus
εξγαζίαο.
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο/απνζφβεζεο
εηζβνιήο – IDS/IPS
ΚΑ11 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα Antimalware
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα Antispam
ΚΑ12 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ινγηζκηθφ αλαβάζκηζεο δπλαηνηήησλ θαη
αζθάιεηαο – System Update/Upgrade Service
 Σχζηεκα δηαζθάιηζεο αξρείσλ
ΠΔ5 Γπλαηόηεηα αλάθακςεο
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αλάθακςεο – Disaster
Recovery
 Αξρείν αλάθακςεο ιεηηνπξγηθνχ
 Κέζα αξρείσλ αλάθακςεο ιεηηνπξγηθνχ
 Σχζηεκα αξρείσλ αλάθακςεο ιεηηνπξγηθνχ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ7
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.1

Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Κνηλνί πόξνη θαη ρξήζηεο
 Ινγηζκηθά Δθαξκνγψλ
 Θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ
 Θνηλή πξφζβαζε εθηππψζεσλ
 Γηαρεηξηζηέο ιεηηνπξγηθνχ
 Γηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ
 Θνηλνί ρξήζηεο
 Πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο
 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο
ΠΔ7 Πεξηβάιινλ παξαγσγήο
 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ
 Δλζσκάησζε κε πθηζηάκελε ππνδνκή
 Θνηλνί πφξνη
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Ινγηζκηθά δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο/ζπληήξεζεο
 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ9 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ηνπ
ζρεδηαζκνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλα κέζα
εγθαηάζηαζεο
 Ιαλζαζκέλε δηακφξθσζε ηνπ ζθιεξνχ
δίζθνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη
παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο
 Παξακνλή ζε ιεηηνπξγία πξνεπηιεγκέλσλ κε
ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη κε εθαξκνζκέλε δπλαηφηεηα
αλάθακςεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ
ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε
 Ακειήο ρξήζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.1

Δγθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο
εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο
αλαδίπισζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηα κέζα εγθαηάζηαζεο ζηνπο θεληξηθνχο θαη πξνζσπηθνχο
ππνινγηζηέο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε δεκηνπξγία θνηλψλ πφξσλ κε αζθαιή πξφζβαζε.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλάθακςεο θαη παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηθνχ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κε ρξήζηκεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγηθνχ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη αλαγθαία έγξαθα παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ
παξαγσγήο.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ7
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.2

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Παξαθνινύζεζε ιεηηνπξγηθνύ
ζα πξέπεη:
 Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ
 Γηαζεζηκφηεηα θνηλψλ πφξσλ
ΚΑ1
Λα
πξνβαίλεηο
ζε
παξαθνινύζεζε
ηνπ  Ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηαρχηεηα
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
πξφζβαζεο ππεξεζηψλ
 Αζθάιεηα θνηλψλ πφξσλ
ΚΑ2
Λα
πξνβαίλεηο
ζε
εθζπγρξνληζκό
ηνπ  Αξρεία θαηαγξαθήο
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
 Σπλαγεξκνί
 Αλαγθαίεο αλαβαζκίζεηο
ΚΑ3
Λα πξνβαίλεηο ζε απεγθαηάζηαζε αδηάθνξσλ θαη κε  Αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο
ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ.
 Σχζηεκα αλάθακςεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ2 Δθζπγρξνληζκόο ιεηηνπξγηθνύ
ΚΑ4
Λα δεκηνπξγείο ηελ δπλαηόηεηα αλάθακςεο ηνπ  Πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαβάζκηζεο
ιεηηνπξγηθνχ.
ιεηηνπξγηθνχ
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΚΑ5
Λα παξαδίδεηο ην ζχζηεκα ζην πεξηβάιινλ  Σπκβαηφηεηα κε πθηζηάκελεο
παξαγσγήο.
εθαξκνγέο θαη κέζα
 Σπκβαηφηεηα κε λέεο δπλαηφηεηεο
ΚΑ6
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Αλαγθαίεο αλαβαζκίζεηο
 Αλαγθαίεο αλαζεσξήζεηο
ΚΑ7
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηαρχηεηα
πξφζβαζεο ππεξεζηψλ
ΚΑ8
Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
ΠΔ3 Γπλαηόηεηα αλάθακςεο
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αλάθακςεο –
Disaster Recovery
 Αξρείν αλάθακςεο ιεηηνπξγηθνχ
 Κέζα αξρείσλ αλάθακςεο ιεηηνπξγηθνχ
 Σχζηεκα αξρείσλ αλάθακςεο
ιεηηνπξγηθνχ
ΠΔ4 Πεξηβάιινλ παξαγσγήο
 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ
 Δλζσκάησζε κε πθηζηάκελε ππνδνκή
 Θνηλνί πφξνη
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Ινγηζκηθά δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο / ζπληήξεζεο
 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ7
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.2

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ηνπ ζρεδηαζκνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πιεξνθφξεζε
 Διιηπή ή/θαη ιαλζαζκέλα κέζα θαη
δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε αλαβάζκηζε
ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε αλαβάζκηζε
θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ
αζθάιεηαο
 Παξακνλή ζε ιεηηνπξγία
πξνεπηιεγκέλσλ κε ρξήζηκσλ
ππεξεζηψλ ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη κε εθαξκνζκέλε
δπλαηφηεηα αλάθακςεο ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή
ησλ ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε
 Ακειήο ρξήζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ7.2

Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο ιεηηνπξγηθνχ (SUS).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο ιεηηνπξγηθνχ (SSUS).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκβαηφηεηα θαη ηα κέζα αλαβάζκηζεο ζηνπο θεληξηθνχο θαη πξνζσπηθνχο
ππνινγηζηέο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο θνηλψλ πφξσλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο πψο λα αλαβαζκίζεηο ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο πψο λα αλαβαζκίζεηο ζπζηήκαηα αλάθακςεο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηα αλαγθαία έγγξαθα παξάδνζεο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ
ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8

ΙΙ.

Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε κέζσλ θαη ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ8.1

Δγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνίρνπ/σλ πξνζηαζίαο (Firewall) απφ ην
δηαδίθηπν.

ΓΗΤ8.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο.

ΓΗΤ8.3

Πεξηνξηζκφο ζπξψλ θνηλήο ή/θαη καδηθήο πξφζβαζεο/θχιαμεο δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ8
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.1

Δγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνίρνπ/σλ πξνζηαζίαο (Firewall) απφ ην δηαδίθηπν

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη αζθάιεηαο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ινγηζκηθά θαη θπζηθά/ελεξγά ζπζηήκαηα
ηνίρνπ πξνζηαζίαο
ΚΑ1
Λα κπνξείο λα ζρεδηάδεηο ηελ πνιηηηθή  Πεγέο θηλδχλσλ
πξόζβαζεο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηνίρνπ  Γξακκέο δψλεο άκπλαο
πξνζηαζίαο.
 Αλαβάζκηζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
 Αλάγθε πξφζβαζεο
ΚΑ2
Λα πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε ηνπ ηνίρνπ  Αλάγθε αζθάιεηαο
πξνζηαζίαο θαη λα ελεξγνπνηείο ηελ  Σχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ/
πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη αζθάιεηαο.
γξαθείσλ - VPN User/offices - δηά κέζνπ
αζθαιηζκέλσλ λνεηψλ θπθισκάησλ
ΚΑ3
Λα πξνβαίλεηο ζε παξαθνινύζεζε ηνπ  Έιεγρνο δηαπεξαζηηθφηεηαο
ηνίρνπ πξνζηαζίαο.
 Παξαθνινχζεζε
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Λα πξνβαίλεηο ζε αλαβάζκηζε ηνπ ηνίρνπ ΠΔ2 Δγθαηάζηαζε ηνπ ηνίρνπ πξνζηαζίαο
πξνζηαζίαο.
 Ινγηζκηθά θαη θπζηθά/ελεξγά ζπζηήκαηα
ηνίρνπ πξνζηαζίαο
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Αληηκεηψπηζε θίλδπλσλ
εξγαζίαο.
 Γεκηνπξγία γξακκψλ/δσλψλ άκπλαο
 Αλαβάζκηζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.  Αλάγθε πξφζβαζεο
 Αλάγθε αζθάιεηαο
Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ/
γξαθείσλ - VPN User/offices - δηά κέζνπ
αζθαιηζκέλσλ λνεηψλ θπθισκάησλ
 Δλεξγνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε
ζπζηεκάησλ Antispam/Antivirus, Web
filtering/IDS/IPS
 Έιεγρνο δηαπεξαζηηθφηεηαο
 Δθεδξηθά αξρεία ιεηηνπξγίαο θαη αλάθακςεο
 Παξαθνινχζεζε
 Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
 Αξρέο δηθηχσζεο
ΠΔ3 Παξαθνινύζεζε ηνπ ηνίρνπ
πξνζηαζίαο
 Πξφζβαζεο
 Σπλαγεξκψλ εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο
επίζεζεο - αζθάιεηαο
 Έιεγρνο Γηαπεξαζηηθφηεηαο
 Τήξεζε εθεδξηθψλ αξρείσλ ιεηηνπξγίαο θαη
αζθάιεηαο
 Αλαθνξέο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο
θαη αζθάιεηαο
 Αλαβάζκηζεο ππνινγηζκηθψλ αζθάιεηαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ8
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.1

Δγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνίρνπ/σλ πξνζηαζίαο (Firewall) απφ ην δηαδίθηπν
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Αλαβάζκηζε ηνπ ηνίρνπ πξνζηαζίαο
 Ινγηζκηθφο ηνίρνο αζθάιεηαο
 Firmware/Bios
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ινγηζκηθψλ ηνίρσλ
αζθάιεηαο
 Υπνινγηζκηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο
 Πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή/θαη
εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο
ησλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ ηνπ ηνίρνπ
πξνζηαζίαο/αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ αζθάιεηαο
 Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή/θαη κε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ηνίρνπ πξνζηαζίαο/
αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ
ζπκβνιαίσλ ερεκχζεηαο θαη αζθάιεηαο
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ
πξνηχπσλ αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.1

Δγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνίρνπ/σλ πξνζηαζίαο (Firewall) απφ ην δηαδίθηπν

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο θαη
δξνκνινγεηψλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ, αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ ελεξγεηψλ
(Antηspyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management system) γηα
φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ησλ ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αζθαινχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν,
απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ8
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθώλ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
αζθάιεηαο
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
ΚΑ1 Λα κπνξείο λα εγθαηαζηήζεηο ινγηζκηθά  Σπζηήκαηα Antivirus
αζθάιεηαο κε βάζε ηνπο φξνπο εληνιήο,  Σπζηήκαηα AntiSPAM
επηιεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη θαιήο πξαθηηθήο.
 Σπζηήκαηα Web Filtering
 Σπζηήκαηα IDS/IPS
ΚΑ2 Λα κπνξείο λα παξακεηξνπνηήζεηο ηα  Σπζηήκαηα EndPoint
ινγηζκηθά αζθάιεηαο κε βάζε ηνπο φξνπο  Ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
εληνιήο, επηιεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ππεξεζηψλ  Βάζεηο δεδνκέλσλ
θαη θαιήο πξαθηηθήο.
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ2 Παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνύ
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο. αζθάιεηαο
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα Antivirus
 Σπζηήκαηα AntiSPAM
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα Web Filtering
 Σπζηήκαηα IDS/IPS
 Ινγηζκηθφ E-Mail
 Βάζεηο δεδνκέλσλ
 Αλαβάζκηζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο
 Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο
 Αλαβάζκηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή/θαη
εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
ηνπ ηνίρνπ πξνζηαζίαο/αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ
 Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή/θαη κε
δηαζεζηκφηεηα ηνπ ηνίρνπ πξνζηαζίαο/
αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ
πξνηχπσλ αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο θαη
δξνκνινγεηψλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ ελεξγεηψλ
(Antispyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management system) γηα
φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ησλ ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αζθαινχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν,
απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ8
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.3

Πεξηνξηζκφο ζπξψλ θνηλήο ή/θαη καδηθήο πξφζβαζεο/θχιαμεο δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Θύξεο θνηλήο πξόζβαζεο
ζα πξέπεη:
 Θνηλνί πφξνη δηθηχνπ
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δηαδηθηχνπ ΚΑ1 Λα πεξηνξίδεηο ηηο ζύξεο θνηλήο πξόζβαζεο.
Web Mail
 Πξφζβαζεο κεηαθνξάο αξρείσλ FTP
ΚΑ2 Λα πεξηνξίδεηο ηηο ζύξεο θύιαμεο δεδνκέλσλ.
 Απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα VPN access
ΚΑ3 Λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα αλαβαζκίδεηο φια ηα δπλαηά  Σεκεία αζχξκαηεο ζχλδεζεο Wi-Fi
κέζα θαη εξγαιεία αζθάιεηαο.
 Πξνζηαζία EndPoint/NAC
ΚΑ4

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ5

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ6

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ2 Θύξεο θύιαμεο δεδνκέλσλ
 Κλήκε USB
 Οπηηθνί (CD/DVD) δίζθνη
 Σθιεξνί δίζθνη
 Καιαθνί δίζθνη
ΠΔ3 Δξγαιεία αζθάιεηαο
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα Antivirus
 Σπζηήκαηα AntiSPAM
 Σπζηήκαηα Web Filtering
 Σπζηήκαηα IDS/IPS
 Σπζηήκαηα EndPoint/NAC
 Ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
 Βάζεηο δεδνκέλσλ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ4 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ5 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ή/θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ
αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπξψλ θνηλήο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο
ηεο δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ
πξνηχπσλ αζθάιεηαο
 Απψιεηα ζπξψλ θχιαμεο δεδνκέλσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ8.3

Πεξηνξηζκφο ζπξψλ θνηλήο ή/θαη καδηθήο πξφζβαζεο/θχιαμεο δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο θαη ζπζηεκάησλ
πξνζηαζίαο Endpoint.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/απνζφβεζεο
εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ, αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ ελεξγεηψλ
(Antηspyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αζθαινχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν,
απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9

ΙΙ.

Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (WAN).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ9.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδηαζκφο επξείαο
θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan).

ΓΗΤ9.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεξκαηηθνχ πιηθνχ.

ΓΗΤ9.3

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

ΓΗΤ9.4

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ9 Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδηαζκφο επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ
(Wan)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Όξνη εληνιήο επξείαο θιίκαθαο
ζα πξέπεη:
δηθηύνπ
 Γηαζχλδεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ
ΚΑ1 Λα κειεηάο ηνπο όξνπο εληνιήο επξείαο  Δπηρεηξεζηαθή αλάγθε ζχλδεζεο
θιίκαθαο δηθηύνπ (Wan).
 Οηθνλνκηθή αλάιπζε (άκεζα θαη
επαλαιακβαλφκελα θφζηε)
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζε αλαζθόπεζε ζρεδηαζκνύ θαη  Αλάθακςε απφ πξνβιήκαηα
ζρεδηαζκό επξείαο θιίκαθαο δηθηύνπ (Wan).
 Δθεδξηθά θπθιψκαηα επηθνηλσληψλ
ΚΑ3

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ4

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ5

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ2 Αλαζθόπεζε ζρεδηαζκνύ θαη
ζρεδηαζκνύ επξείαο θιίκαθαο δηθηύνπ
 Τερλνινγίεο επηθνηλσληψλ WAN (ADSL, LL,
FR, MPLS, Ethernet, WiFi, WiMax)
 Πξσηνθνιιά επηθνηλσληψλ (TCP/IP)
 Υπεξεζίεο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
(Remote Desktop,Web, Δmail, FTP,
instant messages)
 Γξνκνινγεηέο θαη δξνκνινγήζεηο
 Aζθαιηζκέλσλ λνεηψλ θπθισκάησλ VPN
 Δθεδξηθά θπθιψκαηα (Dial Up, VPN)
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο (παξνρέα
ππεξεζίαο WAN θαη παξνρέα WAN)
 Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Κε θαηαλνεηνί φξνη εληνιήο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Κε ζσζηή απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ ζηνλ
ζρεδηαζκφ WAN
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.1

Κειέηε φξσλ εληνιήο, αλαζθφπεζε ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδηαζκφο επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ
(Wan)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Wan/Lan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο γλψζεηο ζρεδηαζκνχ επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε δξνκνινγεηψλ θαη παξακεηξνπνίεζεο δξνκνινγήζεσλ δηθηχνπ
(Wan).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο ππεξεζίεο, πιηθνχ θαη κέζσλ δηθηχνπ (Wan).

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ επηρεηξεζηαθή αλάγθε δηακφξθσζεο δηθηχνπ (Wan).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ9
Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεξκαηηθνχ πιηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο
πξέπεη:
 Πξίδεο ξεχκαηνο
 Γξνκνινγήζεηο θαη θαιψδηα ππεξεζίαο
ΚΑ1 Λα κεξηκλάο γηα ηηο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα
δεδνκέλσλ (2 δεχγε, 4 δεχγε)
δξνκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο WAN ζηνλ θαηάιιειν/  Θαηαλεκεηέο, θακπίλεο θηεξίνπ/
ειεγρφκελν ρψξν.
νξφθνπ
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4

Λα επηβεβαηψλεηο ηελ εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη ΠΔ2 Τιηθά θαη ππεξεζίεο παξνρέα
ιεηηνπξγία ησλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ παξνρέα.
 Τεξκαηηθά κέζα (ADSL Box, FR Box,
LL Box)
Λα πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε  Υπεξεζίεο WAN (ADSL, FR, LL,
ησλ δξνκνινγηθώλ κέζσλ ζχκθσλα κε ηελ
Ethernet, MPLS)
επηιεγκέλε ππεξεζία παξνρέα.
 Θσδηθνί πξφζβαζεο
 Θνηλέο δηεπζχλζεηο - Public IP’s
Λα παξακεηξνπνηείο ηα ζπκβαιιόκελα κέξε κε ηηο  Ταρχηεηα πξφζβαζεο
θαηάιιειεο δξνκνινγηθέο ξπζκίζεηο.
 Ταρχηεηα ρξήζεο

ΚΑ5

Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΚΑ6

Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΚΑ7

Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.

ΠΔ3 Γξνκνινγηθά κέζα
 Γξνκνινγεηήο
 Κεηαγσγέαο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Τεξκαηηθφ ππεξεζίαο παξνρέα
ΠΔ4 Γξνκνινγηθέο ξπζκίζεηο
 Δζσηεξηθή δηεχζπλζε – Internal IP’s
 Θνηλέο δηεπζχλζεηο - Public IP’s
 Θχξηνπ Gateway
 Δλαιιαθηηθφ Gateway
 Θχξηνπ DNS
 Δλαιιαθηηθνχ DNS
 Δζσηεξηθά δίθηπα
 Δμσηεξηθά δίθηπα
ΠΔ5 πκβαιιόκελα κέξε
 Γξνκνινγεηέο
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
 Πξνζσπηθνί θαη θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Γηθηπαθνί εθηππσηέο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Κέζν ππεξεζίαο παξνρέα
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ9
Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεξκαηηθνχ πιηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη πξνβιεκαηηθή
εγθαηάζηαζε θαη ηεξκαηηζκφο
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
ζχλδεζε ππεξεζηψλ παξνρέα
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
ζχλδεζε ππεξεζηψλ ζηα ηεξκαηηθά
κέζα
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε ξχζκηζε
δξνκνινγήζεσλ ζηα ηεξκαηηθά κέζα
 Φξεζηκνπνίεζε κε θαηάιιεισλ
πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ
 Φξεζηκνπνίεζε κε εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.2

Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεξκαηηθνχ πιηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο WAN.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηελ παξακεηξνπνίεζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε δξνκνινγεηψλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο .

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξακεηξνπνίεζε κεηαγσγέσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ9
Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.3

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πνηόηεηα ππεξεζίαο
πξέπεη:
 Ταρχηεηα θαη ζηαζεξφηεηα
πξφζβαζεο θαη κεηάδνζεο (ADSL,
ΚΑ1 Λα ειέγρεηο ηελ πνηόηεηα ππεξεζίαο πξνο θαη απφ
FR, LL)
φια ηα ζεκεία ζχλδεζεο.
 Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζίαο Wan θαη
ππεξεζηψλ πξφζβαζεο
ΚΑ2 Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν θαη επαιήζεπζε ησλ  Αζθάιεηα πξφζβαζεο θαη κεηάδνζεο
δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ WAN.
δεδνκέλσλ
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ΠΔ2 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο WAN
ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε - Remote
Desktop/Terminal Services
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Υπεξεζίεο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ - E-Mail
 Υπεξεζίεο FTP
 Υπεξεζίεο Web
 Άκεζσλ κελπκάησλ - Instant
Messaging
 Χεθηαθήο ηειεθσλίαο - VoIP
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
ζχλδεζε ππεξεζηψλ παξνρέα
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθφο
έιεγρνο ππεξεζηψλ παξνρέα
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηηο
αλαγθαίεο ππεξεζίεο WAN
 Φξεζηκνπνίεζε κε θαηάιιεισλ
πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ
 Φξεζηκνπνίεζε κε εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.3

Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο WAN.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ WAN.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνλ έιεγρν πξνγξακκαηηζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο δξνκνινγηθψλ κέζσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα έγξαθα επαιήζεπζεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δξνκνινγηθψλ κέζσλ,
δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο WAN.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ9
Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ (Wan)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.4

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ΠΔ1 Φπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Θεληξηθνί θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Θεληξηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί δξνκνινγεηέο θαη
ΚΑ1 Λα ηεθκεξηψλεηο φια ηα θπζηθά θαη
κεηαγσγείο
ινγηζκηθά κέζα ηνπ δηθηχνπ WAN.
 Γηθηπαθνί εθηππσηέο
 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
ΚΑ2 Λα
ηεθκεξηψλεηο
φιεο
ηηο  Τνίρνο πξνζηαζίαο
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο WAN.
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ2 Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο WAN
ΚΑ3 Λα
εθαξκφδεηο
ζπκβόιαηα  Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε - Remote Desktop/
ππνζηήξημεο κε παξνρείο ππεξεζηψλ
Terminal Services
WAN κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα  Υπεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ - E-Mail
πνηνηηθά ζηνηρεία ζπκβνιαίσλ.
 Υπεξεζίεο FTP
 Υπεξεζίεο Web
ΚΑ4 Λα παξέρεηο θαηάξηηζε ζηελ νκάδα  Άκεζσλ κελπκάησλ - Instant Messaging
ππνζηήξημεο Wan θαη ζηνπο ηειηθνχο  Χεθηαθήο Τειεθσλίαο - VoIP
ρξήζηεο.
ΠΔ3 πκβόιαηα ππνζηήξημεο
 Παξνρέα ππεξεζηψλ WAN
ΚΑ5 Λα
παξαδψζεηο
ην
WAN
ζην  Παξνρέα ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ WAN
πεξηβάιινλ παξαγσγήο.
ΠΔ4 Πνηνηηθά ζηνηρεία ζπκβνιαίσλ
 Φξφλνο αληαπφθξηζεο
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Φξφλνο επίιπζεο
εξγαζίαο.
ΠΔ5 Παξνρή θαηάξηηζεο
 Παξακεηξνπνίεζε ππεξεζηψλ WAN
ΚΑ7 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Φξήζε ππεξεζηψλ WAN
απνθιίζεηο.
ΠΔ6 Πεξηβάιινλ παξαγσγήο WAN
 Κέζα παξνρέσλ ζε ειεγρφκελν/πξνβιεπφκελν
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
ρψξν
 Σηαζεξφηεηα ππεξεζίαο
 Θεληξηθφο έιεγρνο θαη πξφζβαζε ππεξεζίαο
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ8 Απνθιίζεηο
 Υπνινγηζηέο θαη ηεξκαηηθά ζηεξνχληαη κφληκεο,
γξήγνξεο θαη αζθαινχο ζχλδεζεο κε ηνπο
θεληξηθνχο ππνινγηζηέο θαη θνηλνχο πφξνπο
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη επηθαλεηαθή αζθάιεηα
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή απνηχπσζε
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε
 Κε πξνβιεπφκελνη ρψξνη θπζηθψλ κέζσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ9.4

Τεθκεξίσζε θαη παξάδνζε έξγνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο,
ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ WAN.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο, ηεθκεξίσζεο θαη παξάδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ρξήζεο,
ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ
WAN.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ
κέζσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ WAN.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ, φξσλ θαηάξηηζεο
ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο/ζπληήξεζεο κε ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνλ
πειάηε.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10

ΙΙ.

Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ελδνδηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ10.1

Αλάιπζε αλάγθεο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΓΗΤ10.2

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ.

ΓΗΤ10.3

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ.

85

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10
Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.1

Αλάιπζε αλάγθεο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
ζα πξέπεη:
δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ
 Πεγέο θηλδχλσλ
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ  Γξακκέο/δψλεο άκπλαο
νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη  Αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ.
 Γηαρείξηζε θξίζεσλ
 Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαιχεηο ηελ αλάγθε  Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ/
πξόζβαζεο ηνπ δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ.
ιεηηνπξγηθφηεηα
 Αλάθακςε απφ πξνβιήκαηα
ΚΑ3 Λα ζρεδηάδεηο θαη λα δηακνξθψλεηο ηελ πνιηηηθή  Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέζα
πξόζβαζεο ηνπ δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ.
 Σπκβφιαηα ερεκχζεηαο θαη παξνρήο
ππνζηήξημεο
ΚΑ4 Λα αλαιχεηο θαη λα δηακνξθψλεηο ηελ αλάγθε  Έιεγρνη δηαπεξαζηηθφηεηαο/
αζθάιεηαο ηνπ δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ.
πξνζβαζηκφηεηαο
 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
ΚΑ5 Λα ζρεδηάδεηο θαη λα δηακνξθψλεηο ηελ πνιηηηθή  Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
αζθάιεηαο ηνπ δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ.
 Αλαβάζκηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
 Τνίρνη πξνζηαζίαο
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware θαη
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
IDS/IPS
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Γηαθνκηζηέο (Newtwork Swithces)
 Γξνκνινγεηέο (Routers)
 Αζχξκαηα κέζα
 Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
 Γηαρείξηζε ησλ θσδηθψλ
 Παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ
πεξηκεηξηθήο αζθάιεηαο θαη
πξφζβαζεο
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο
ΠΔ2 Πνιηηηθή πξόζβαζεο
δηαδηθηύνπ/ελδνδηθηύνπ
 Αλάγθε επηθνηλσλίαο
 Ταρχηεηα επηθνηλσλίαο
 Γηαζεζηκφηεηα πιηθνχ
 Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
 Κεγηζηνπνίεζε δπλαηνηήησλ
 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
 Αθξίβεηα/ηαρχηεηα ηεο αλάιπζεο
 Δπηρεηξεζηαθή αλάγθε – ππεξεζία
(π.ρ. VoIP)
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10
Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.1

Αλάιπζε αλάγθεο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Τνίρνο πξνζηαζίαο
Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
Γηαθνκηζηέο (Newtwork Swithces)
Γξνκνινγεηέο (Routers)
Αζχξκαηα κέζα (πρ Wi-Fi)
Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/
παξαθνινχζεζεο αζθάιεηαο
 Θαηαλεκεηέο – δνκεκέλε θαισδίσζε
 Φψξνη καδηθήο πξφζβαζεο
 Έιεγρνο ζηνπο ή/θαη απφ ρψξνπο
πξφζβαζεο
 Θνηλνί πφξνη – ππεξεζίεο
 Απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο
 Πνιηηηθή αζθάιεηαο
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Κε θαηαλνεηνί φξνη εληνιήο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Κε ζσζηή απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ
ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξφζβαζεο
θαη αζθάιεηαο
 Φξεζηκνπνίεζε κε εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ
 Κε δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.1

Αλάιπζε αλάγθεο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εμσηεξηθψλ ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνλ θαζνξηζκφ κεζφδσλ εμσηεξηθήο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνίρσλ πξνζηαζίαο θαη
δξνκνινγεηψλ απφ εμσηεξηθέο ππνθινπέο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS) απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ
ελεξγεηψλ (Antispyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management
system) γηα φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηελ εθαξκνγή/ηήξεζεο αζθαινχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν/
ελδνδίθηπν, απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή άιια απνκαθξπζκέλα κέζα ή αζχξκαηα κέζα ή
απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνλ θαζνξηζκφ αμίαο ζε θάζε ξίζθν αζθάιεηαο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηνλ θαζνξηζκφ κνλαδηθψλ ζεκείσλ απνηπρίαο (single points of failure)

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηελ ειαρηζηνπνίεζε πνιππινθφηεηαο θαζψο θαη ζπκπεξίιεςε πνιιαπιψλ
κέζσλ άκπλαο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηνλ θαζνξηζκφ/εθαξκνγήο κεραληζκψλ θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνλ θαζνξηζκφ/εθαξκνγήο πνιηηηθήο πξσηνθφιινπ.

ΑΓ14

Λα γλσξίδεηο ηε λνκνζεζία αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ζηνηρεηνζέηεζεο εμσηεξηθψλ
επεκβάζεσλ.

ΑΓ15

Λα γλσξίδεηο ηε δηαρείξηζε θσδηθψλ.

ΑΓ16

Λα γλσξίδεηο φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα.

ΑΓ17

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο δηαδηθηχνπ θαη ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ18

Λα γλσξίδεηο ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξφηππα.

ΑΓ19

Λα γλσξίδεηο ην παξαγσγηθφ κνληέιν.

ΑΓ20

Λα γλσξίδεηο ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.

ΑΓ21

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ22

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10
Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.2

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Αλάγθε πξόζβαζεο
πξέπεη:
 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο
ΚΑ1
Λα αλαιχεηο ηελ αλάγθε πξόζβαζεο πξνο θαη απφ
θαη αλαγθαίν πιηθφ θαη εθαξκνγέο
ην δηαδίθηπν.
 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
πξφζβαζε ζε αλαγθαίν πιηθφ θαη
εθαξκνγέο
ΚΑ2
Λα επνπηεχεηο ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ
ειέγρνπ πξόζβαζεο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
 Γηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ
ΚΑ3
Λα
νξγαλψλεηο
ηελ
εγθαηάζηαζε
θαη  Υπεξεζίεο, ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθή
παξακεηξνπνίεζε ησλ κέζσλ πξόζβαζεο θαη
πξφζβαζεο
αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
ΠΔ2 Έιεγρνο πξόζβαζεο
ΚΑ4
Λα ζρεδηάδεηο θαη λα αλαιχεηο ηηο ππεξεζίεο θαη  Πεξηερφκελν
πεξηερόκελν πξόζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο  Υπεξεζία
κηζζσκέλεο ππεξεζίαο.
 Φξνλνζέηεζε ζπζηήκαηνο
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
ΚΑ5
Λα νξγαλψλεηο ηηο αλαβαζκίζεηο ησλ κέζσλ  Πεγέο θηλδχλσλ
πξόζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην  Πνιηηηθή αζθάιεηαο
δηαδίθηπν.
ΠΔ3 Μέζα πξόζβαζεο θαη
ΚΑ6
Λα θξνληίδεηο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηαο
θαηάξηηζε ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο ηεο ππεξεζίαο  Τνίρνο πξνζηαζίαο
πξόζβαζεο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα αληηηψλ – Antivirus
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο /
ΚΑ7
Λα παξέρεηο εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ
απνζφβεζεο εηζβνιήο – IDS/IPS
νκάδα ζηήξημεο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
 Σπζηήκαηα Antimalware
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα Antispam
ΚΑ8
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Υπεξεζία παξνρέα - πξφζβαζεο
 Τεξκαηηθά παξνρέα
ΚΑ9
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ινγηζκηθφ πξφζβαζεο θαη πεξηαγσγήο Internet browser
ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ινγηζκηθφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
 Ινγηζκηθφ κεηαθνξάο αξρείσλ
ΠΔ4 Τπεξεζίεο θαη πεξηερόκελν
πξόζβαζεο
 Πεξηαγσγή - Internet browsing
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν–client/server
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν - webmail
 Κεηαθνξά αξρείσλ – FTP
 Χεθηαθή ηειεθσλία – IP Telephony
 Άκεζε αλαθνξά - instant messaging
 Χεθηαθή ηειεφξαζε – IP TV
 Χεθηαθή παξαθνινχζεζε–IP cameras
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10
Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.2

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Τπεξεζία πξόζβαζεο
 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line)
 FR (Frame Relay)
 PSTN/ISDN
 L-L (Leased Line)
 Ethernet Network
 3G/4G (cellular wireless)
 WiMax (Worldwide Interoperability for
Microwave Access)
 VPN (Virtual Private Network)
 Wi-Fi (Wireless Fidelity)
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ηεο αλάγθεο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο έιεγρνο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε επηινγή θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
παξακεηξνπνίεζε ή/θαη αλαβάζκηζε
ησλ κέζσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή
ησλ ζπκβνιαίσλ ππνζηήξημεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε
θαη ηερληθή ππνζηήξημε
 Καδηθέο επηζέζεηο απφ ην δηαδίθηπν
 Ακειήο ρξήζε

90

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.2

Γηαρείξηζε δηαδηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (Wan/Lan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο δηαδηθηχνπ θαη κέζνδνη παξάλνκεο πξφζβαζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη παξαθνινχζεζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη ηα έγγξαθα ηήξεζεο αζθάιεηαο πξνο θαη
απφ ην δηαδίθηπν.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ησλ κέζσλ πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ
ην δηαδίθηπν.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (εζσηεξηθά/εμσηεξηθά) κέζσλ θαη ππεξεζηψλ
πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο πξνο θαη απφ ην δηαδίθηπν.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10 Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.3

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Τιηθό δνκήο θαη κέζα
πξέπεη:
 Δίδνο αξρείνπ
 Τχπνο αξρείνπ
ΚΑ1 Λα ζρεδηάδεηο ηελ αλαλέσζε ηνπ πιηθνύ δνκήο θαη  Ινγηζκηθφ πξφζβαζεο
κέζσλ ελδνδηθηχνπ.
 Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε
 Υπεξεζίεο ελδνδηθηχνπ
ΚΑ2 Λα επνπηεχεηο ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο
ελδνδηθηύνπ.
ΠΔ2 Πνιηηηθή ελδνδηθηύνπ
 Αζθάιεηα
ΚΑ3 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ θαηαγξαθή λέσλ αλαγθψλ/  Πξφζβαζε
πξνβιεκάησλ θαη επίζεο ηελ πξνψζεζε γηα εθαξκνγή/  Γνκή
επίιπζε.
 Φξήζηεο
 Υιηθφ
ΚΑ4 Λα
θξνληίδεηο
γηα
ηελ
αλάιπζε
ηεο  Δθδφζεηο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επίζεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ  Αλαβαζκίζεηο
ειέγρνπ πξόζβαζεο ελδνδηθηχνπ.
 Αλαζεσξήζεηο
 Γηαζεζηκφηεηα
ΚΑ5 Λα παξέρεηο εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ
νκάδα ζηήξημεο ππεξεζηψλ ελδνδηθηχνπ.
ΠΔ3 Αλάγθε πξόζβαζεο
 Γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
επηθνηλσλία θαη πξφζβαζε πξνο
αλαγθαίν πιηθφ θαη εθαξκνγέο
ΚΑ7 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Δλεκέξσζε θαη πξνψζεζε
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Υπεξεζίεο, ηερλνινγίεο θαη
πνιηηηθή πξφζβαζεο
ΠΔ4 Έιεγρνο πξόζβαζεο
 Πεξηερφκελν
 Υπεξεζία
 Φξνλνζέηεζε ζπζηήκαηνο
 Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο
 Πνιηηηθή ελδνδηθηχνπ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ10 Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.3

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
έιεγρνο πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε επηινγή
θαη παξαθνινχζεζε ηεο ππεξεζίαο
πξφζβαζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
παξακεηξνπνίεζε ή/θαη
αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
 Καδηθέο επηζέζεηο απφ ην δηαδίθηπν
 Ακειήο ρξήζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ10.3

Γηαρείξηζε ελδνδηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο (Lan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο (εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο) πξνζβνιήο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ
ελδνδηθηχνπ θαη κέζνδνη παξάλνκεο πξφζβαζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ην ζρεδηαζκφ πιηθνχ, δνκήο θαη κέζσλ ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο πιηθνχ, δνκήο θαη ησλ κέζσλ πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο πξφζβαζεο ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δνκήο θαη πιηθνχ θαη παξαθνινχζεζεο ρξήζεο
ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθήο θαηάξηηζεο κέζσλ θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο θαη έγγξαθα ηήξεζεο ρξήζεο θαη αζθάιεηαο
ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11

ΙΙ.

Γηαρείξηζε δηθηχνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ.

ΓΗΤ11.2

Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.

ΓΗΤ11.3

Δπνπηεία παξαθνινχζεζεο θαη δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ.

ΓΗΤ11.4

Σρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Τερληθήο Υπνζηήξημεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Αλάγθε αλαδίπισζεο δηθηύνπ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Κεραλνγξάθεζε επηρεηξεζηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαιχεηο ηελ  Ταρχηεηα επηθνηλσλίαο (εζσηεξηθά ή
επηρεηξεζηαθή αλάγθε αλαδίπισζεο
εμσηεξηθά)
ηνπ δηθηύνπ.
 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εζσηεξηθά ή
εμσηεξηθά δεδνκέλα
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαιχεηο ηα  Γηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ
θξηηήξηα απόδνζεο ηνπ δηθηύνπ.
 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο
ΚΑ3 Λα ζρεδηάδεηο ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο ΠΔ2 Κξηηήξηα απόδνζεο δηθηύνπ
θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο δηθηύνπ.
 Ταρχηεηα επηθνηλσλίαο
 Αζθάιεηα πξφζβαζεο
ΚΑ4 Λα ζρεδηάδεηο ην δίθηπν LAN κε βάζε ηε  Γηαζεζηκφηεηα
δηακνξθσκέλε αλάγθε.
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΠΔ3 Πνιηηηθή αζθάιεηαο δηθηύνπ
ΚΑ5 Λα ζρεδηάδεηο ην δίθηπν WAN κε βάζε  Πεγέο θηλδχλσλ
ηε δηακνξθσκέλε αλάγθε.
 Γξακκέο/δψλεο άκπλαο
 Αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ
ΚΑ6 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Γηαρείξηζε θξίζεσλ
εξγαζίαο.
 Δθπαίδεπζε/ελεκέξσζε
 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ/ιεηηνπξγηθφηεηα
ΚΑ7 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Αλάθακςε απφ πξνβιήκαηα
απνθιίζεηο.
 Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κέζα
 Σπκβφιαηα ερεκχζεηαο θαη παξνρήο
ΚΑ8 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
ππνζηήξημεο
 Έιεγρνη δηαπεξαζηηθφηεηαο/πξνζβαζηκφηεηαο
 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο
 Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
 Αλαβάζκηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
 Τνίρνη πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
 Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware θαη IDS/IPS
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Γηαθνκηζηέο (Newtwork Swithces)
 Γξνκνινγεηέο (Routers)
 Αζχξκαηα κέζα (πρ WiFi)
 Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
 Γηαρείξηζε ησλ θσδηθψλ
 Παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ πεξηκεηξηθήο
αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Πνιηηηθή πξόζβαζεο δηθηύνπ
 Αλάγθε επηθνηλσλίαο
 Ταρχηεηα επηθνηλσλίαο
 Γηαζεζηκφηεηα πιηθνχ
 Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
 Κεγηζηνπνίεζε δπλαηνηήησλ
 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
 Αθξίβεηα/ηαρχηεηα ηεο αλάιπζεο
 Δπηρεηξεζηαθή αλάγθε – ππεξεζία (πρ VoIP)
 Θαηαλεκεηέο – δνκεκέλε θαισδίσζε
 Φψξνη καδηθήο πξφζβαζεο
 Έιεγρνο ζηνπο ή/θαη απφ ρψξνπο πξφζβαζεο
 Θνηλνί πφξνη – ππεξεζίεο
 Απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο/γξαθεία
ΠΔ5 Γίθηπν LAN
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Τεξκαηηθά
 Δθηππσηέο
 Κεηαγσγείο
 Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS
 Aζχξκαηα ζεκεία ζχλδεζεο
 Γνκεκέλε θαισδίσζε
 Θακπίλεο
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ
 Θνηλή πξφζβαζε εθηππψζεσλ
 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηειενκνηνηχπνπ
 Σπζηήκαηα ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο
 Σπζηήκαηα Antivirus
 Σπζηήκαηα ηνίρσλ πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αίζζεζεο θαη απνζφβεζεο εηζβνιήο
 Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο απφ θαηαζηξνθέο
 Σπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο
 Σπκβφιαηα ππνζηήξημεο/ζπληήξεζεο
ΠΔ6 Γίθηπν WAN
 Τεξκαηηθφ ππεξεζίαο παξνρέα (ADSL Box, FR
Box, LL Box)
 Υπεξεζίεο WAN (ADSL, FR, LL, Ethernet,
MPLS)
 Θσδηθνί πξφζβαζεο
 Θνηλέο δηεπζχλζεηο - Public IP’s
 Ταρχηεηα πξφζβαζεο
 Ταρχηεηα ρξήζεο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
 Γξνκνινγεηήο
 Γηαθνκηζηήο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Γξνκνινγηθέο ξπζκίζεηο
 Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ8 Απνθιίζεηο
 Κε θαηαλνεηνί φξνη εληνιήο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Κε ζσζηή απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ ζην
ζρεδηαζκφ LAN/WAN
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.1

Σρεδηαζκφο δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο ηερλνινγίεο θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (Lan/Wan).

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο επηρεηξεζηαθήο αλάγθεο δηθηχνπ
(Lan/Wan).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο δηθηχνπ
(Lan/Wan).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο (εζσηεξηθήο/εμσηεξηθήο) πξνζβνιήο δηθηχνπ, ππεξεζίαο θαη
πιηθνχ θαη κέζνδνη παξάλνκεο πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκφο θαη πνιηηηθήο πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο δηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ πιηθνχ, δνκήο θαη κέζσλ δηθηχνπ (Lan/Wan).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο πιηθνχ, δνκήο θαη ησλ κέζσλ πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δνκήο θαη πιηθνχ θαη παξαθνινχζεζεο ρξήζεο
δηθηχνπ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα εζσηεξηθήο θαηάξηηζεο κέζσλ θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο ελδνδηθηχνπ.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ππεξεζίαο θαη πιηθνχ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.

ΑΓ12

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ13

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11 Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.2

Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Αλάγθεο θαηάξηηζεο
πξέπεη:
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο.
 Τερλνινγίεο θαη πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο
ΚΑ2 Λα ζρεδηάδεηο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Δθαξκνγέο ππνδνκήο
ΚΑ3 Λα πινπνηείο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
 Βάζεηο δεδνκέλσλ
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
ΚΑ4 Λα
αμηνινγείο
θαη
λα
επαλαζρεδηάδεηο
ηα  Σπζηήκαηα αλάθακςεο απφ
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
θαηαζηξνθέο
 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχνπ
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Λνεηά ζπζηήκαηα - Virtualization
ΠΔ2 Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Σπζηήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Τερλνινγίεο θαη πξσηφθνιια
επηθνηλσλίαο
 Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
 Δθαξκνγέο ππνδνκήο
 Βάζεηο δεδνκέλσλ
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο απφ
θαηαζηξνθέο
 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχνπ
 Λνεηά ζπζηήκαηα - Virtualization
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
εθηίκεζε αλαγθψλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
ζρεδηαζκφο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πινπνίεζε
 Αδπλακία εθπαηδεπηψλ ή/θαη
θέληξσλ εθπαίδεπζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.2

Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ αλαγθψλ θαηάξηηζεο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θέληξσλ θαηάξηηζεο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα δηθηχνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.3

Δπνπηεία παξαθνινχζεζεο θαη δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 ηνηρεία παξαθνινύζεζεο δηθηύσλ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Φπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα
Θαηαλεκεηέο
ΚΑ1 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ νξζή ζπιινγή θαη Τεξκαηηθά νπηηθψλ ηλψλ
αλάιπζε
ησλ
ζηνηρείσλ Κεηαγσγείο (Network Switches)
παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ.
Γξνκνινγεηέο (Routers)
Αζχξκαηα κέζα (WiFi)
ΚΑ2 Λα θξνληίδεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε, Πξίδεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο
πξνκήζεηα
θαη
αλαβάζκηζε
ησλ Θαιψδηα ζχλδεζεο ππεξεζηψλ
εξγαιείσλ παξαθνινύζεζεο.
Θεληξηθνί ππνινγηζηέο
Πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
ΚΑ3 Λα παξαθνινπζείο θαη λα αμηνινγείο λέεο Τεξκαηηθά
κεζφδνπο.
Δθηππσηέο
Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο – UPS
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
εξγαζίαο.
Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/παξαθνινχζεζεο
αζθάιεηαο
ΚΑ5 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ Τνίρνο πξνζηαζίαο
απνθιίζεηο.
Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο (IDS/IPS)
Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο δεδνκέλσλ
Πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο
Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο ηεξκαηηθνχ ππνινγηζηή κε
θεληξηθή κνλάδα
Ινγηζκηθφ ζχλδεζεο εθαξκνγήο ηεξκαηηθνχ
ππνινγηζηή κε θεληξηθή κνλάδα
Ινγηζκηθφ Firmware / BIOS
Σηνηρεία αλάιπζεο
Αξρεία ρξήζεο, πξφζβαζεο, αζθάιεηαο,
ζπλαγεξκψλ, ζήκαλζεο
Αξρεία απφδνζεο θαη δηαγλσζηηθψλ
Αξρεία δηαζεζηκφηεηαο θαη αλάθακςεο
Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηθηχνπ
Ταρχηεηα κεηάδνζεο
Γξήγνξε αληαπφθξηζε εθαξκνγψλ
Σηαζεξφηεηα ιεηηνπξγίαο
Αζθάιεηα πξφζβαζεο
Γηαζεζηκφηεηα ιεηηνπξγίαο
Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
Θαθφβνπιεο ε ακειείο ελέξγεηεο
Πξφζβαζε ζε ρψξνπο επηθίλδπλνπο ή/θαη κε
πξνβιεπφκελνπο
Δγθαηάζηαζε κε πξνβιεπνκέλσλ ινγηζκηθψλ
Παξελφριεζε ζπζηεκάησλ
Γηαγξαθή ή/θαη παξαράξαμε δεδνκέλσλ
Αιιαγή ή/θαη παξαράξαμε εθαξκνγψλ
Βαλδαιηζκνί
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ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.3

Δπνπηεία παξαθνινχζεζεο θαη δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ2 Δξγαιεία παξαθνινύζεζεο
Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα εξγαιεία
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. Event Viewer,
Performance monitor, Computer management,
Device manager, Task manager, Open Manager)
Δξγαιεία ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο θαη δηαζθάιηζεο
δεδνκέλσλ (π.ρ. Backup Event Viewer and Firewall
Security Logs)
Δξγαιεία δηαρείξηζεο δηθηχνπ (π.ρ. Open View and
Network Switches management and Logs)
Δξγαιεία – SNMP (Simple Network Management
Protocol)
Δλζσκαησκέλα θαη άιια εθαξκνζκέλα εξγαιεία
θεληξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (π.ρ.
Event Viewer, Performance monitor, Computer
management, Device manager, Task manager)
Δξγαιεία δνκεκέλεο θαισδίσζεο
Δξγαιεία δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο
παξνρήο ηζρχνο – UPS (π.ρ. UPS Event Viewer)
ΠΔ3 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
Ιαλζαζκέλε παξαθνινχζεζε
Ιαλζαζκέλε ρξήζε εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο
Φξήζε αθαηάιιεισλ εξγαιείσλ
Διιηπήο πιεξνθφξεζε
Ιαλζαζκέλεο ή/θαη ειιηπείο εηζεγήζεηο βειηίσζεο
Αδπλακία ή/θαη ειιηπείο ξπζκίζεηο ησλ θπζηθψλ θαη
ινγηζκηθψλ κέζσλ
Αδπλακία ή/θαη ειιηπήο αληηθαηάζηαζε ησλ
θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ κέζσλ
Κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ
Κε θαηάιιεια εξγαιεία
Αλεπαξθήο ρξφλνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.3

Δπνπηεία παξαθνινχζεζεο θαη δηακφξθσζεο δηθηχνπ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ
παξαθνινχζεζεο δηθηχνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πξνκήζεηαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ εξγαιείσλ
παξαθνινχζεζεο δηθηχνπ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο αξρέο πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε ρξήζε, ξπζκίζεηο θαη επηηήξεζε δηθηχσλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε δνκή ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο ππεξεζίεο δηθηχσλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο δηθηχσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέζα δηθηχσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.4

Σρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Τερληθήο Υπνζηήξημεο - ΓΤΥ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Πξνβιήκαηα δηθηύνπ
ζα πξέπεη:
 Φπζηθά κέξε (π.ρ. δνκεκέλε
θαισδίσζε, ππνινγηζηέο)
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαιχεηο ηα πξνβιήκαηα  Ινγηζκηθά κέξε (π.ρ. ιεηηνπξγηθά,
ηνπ δηθηύνπ.
εθαξκνγέο, αζθάιεηα, θνηλνί πφξνη)
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Λα θαηαγξάθεηο θαη λα αλαιχεηο ηηο αλάγθεο ησλ ΠΔ2 Αλάγθεο ρξεζηώλ δηθηύνπ
ρξεζηώλ δηθηύνπ.
 Θνηλνί πφξνη (π.ρ. απνζήθεπζεο
αξρείσλ, εθηππψζεσλ)
Λα θξνληίδεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ  Δθαξκνγέο , e-mail and internet
πξνζσπηθνύ πνπ ιεηηνπξγεί ην γξαθείν ηερληθήο
access
ππνζηήξημεο.
 Ιεηηνπξγηθφ
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο
Λα επηβιέπεηο γηα θαιή ιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ  Σεκεία αλαθνξάο βιαβψλ
ηερληθήο ππνζηήξημεο.
ΠΔ3 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ΓΣΤ
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Οκάδα δηθηχνπ θαη αζθάιεηαο
 Οκάδα θεληξηθψλ ππνινγηζηψλ
Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Οκάδα εθαξκνγψλ ππνδνκήο
 Οκάδα πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ
Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Οκάδα ηειεπηθνηλσληψλ
ΠΔ4 Λεηηνπξγία ΓΣΤ
 Κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο
πξνβιεκάησλ
 Θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ
 Γηαρσξηζκφο πξνβιεκάησλ ζε
θαηεγνξίεο ζνβαξφηεηαο
 Φξεζηκνπνίεζε απνκαθξπζκέλσλ
εξγαιείσλ γηα απνθαηάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο
 Πξνγξακκαηηζκφο θαη επηηφπηα
επίζθεςε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο
 Κέηξεζε πνηφηεηαο αληαπφθξηζεο
(call to attend)
 Κέηξεζε πνηφηεηαο επίιπζεο (call to
fix)
 Γεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ
 Γεκηνπξγία βάζεσλ γλψζεο
 Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ΓΤΥ
 Δθπαίδεπζε ιεηηνπξγψλ ΓΤΥ κε λέα
εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα ή θαη κε
αλαβαζκίζεηο πθηζηάκελσλ
ζπζηεκάησλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ11
Γηαρείξηζε δηθηχνπ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.4

Σρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Τερληθήο Υπνζηήξημεο - ΓΤΥ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε αλάιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε αλάιπζε
αλαγθψλ ηνπ δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
ζρεδηαζκφο ηνπ ΓΤΥ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πινπνίεζε
ηνπ ΓΤΥ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΤΥ
 Κε θαηάιιεια εξγαιεία
 Αλεπαξθήο ρξφλνο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ11.4

Σρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Τερληθήο Υπνζηήξημεο – ΓΤΥ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ δηθηχνπ θαη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο
ηνπο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΤΥ.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΤΥ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΤΥ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηελ θαιή ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ΓΤΥ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12

ΙΙ.

Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ

ΓΗΤ12.2

Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ12
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Αμηνιόγεζε ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Απαξαίηεηε ππνδνκή
 Οηθνλνκηθή αλάιπζε
ΚΑ1
Λα
πξνβαίλεηο
ζε
αμηνιόγεζε  Απαξαίηεηεο εθπαηδεχζεηο – πηζηνπνηήζεηο
ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ.
 Δπηρεηξεζηαθή αλάγθε
 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ
ΚΑ2
Λα
πξνεηνηκάδεηο
ηελ
πθηζηάκελε  Ακεζφηεηα ελεκέξσζεο
ππνδνκή πιεξνθνξηθήο γηα λα δερζεί  Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
ην ινγηζκηθφ.
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο
 Έιεγρνο πφξσλ
ΚΑ3
Λα πξνβαίλεηο ζε εγθαηάζηαζε θαη  Ταρχηεηα κεηάδνζεο
παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ κε  Σηαζεξφηεηα
βάζε ηνπο φξνπο εληνιήο.
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΠΔ2 Τπνδνκή πιεξνθνξηθήο
ΚΑ4
Λα δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξεί ην αξρείν  Θεληξηθνί θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
εθδόζεσλ θαη βαζηθώλ γλώζεσλ.
 Σπζηήκαηα πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΚΑ5
Λα δεκηνπξγείο θαη λα δηαηεξείο ην  Σπζηήκαηα δνθηκψλ
ζύζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.
 Σπζηήκαηα απνκαθξπζκέλσλ ζπλδέζεσλ
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο
ΚΑ6
Λα πξνβαίλεηο ζε έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη  Σπζηήκαηα εθαξκνγψλ
θαιήο απόδνζεο.
 Κεηαγσγείο
 Γηθηπαθά πεξηθεξεηαθά
ΚΑ7
Λα πξνβαίλεηο ζε θαηάξηηζε ρξεζηώλ θαη  Σπζηήκαηα λνεηψλ θπθισκάησλ
νκάδαο ζηήξημεο.
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ3 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε
ΚΑ8
Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ινγηζκηθνύ
εξγαζίαο.
 Άδεηεο ινγηζκηθνχ
 Κέζα εγθαηάζηαζεο
ΚΑ9
Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ  Θεληξηθνί θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
απνθιίζεηο.
 Σπζηεκάησλ πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
 Σπζηεκάησλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
ΚΑ10 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Σπζηεκάησλ Γνθηκψλ
 Σπζηεκάησλ απνκαθξπζκέλσλ ζπλδέζεσλ
 Σπζηεκάησλ Αλάθακςεο
 Υπνζπζηεκάησλ ζχλδεζεο κε άιιεο
εθαξκνγέο
 Γηθηπαθά πεξηθεξεηαθά
 Πηζηφ αληίγξαθν παξαγσγηθνχ κνληέινπ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ12
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Αξρείν εθδόζεσλ θαη βάζεο γλώζεσλ
 Σχζηεκα ινγηζκηθνχ
 Σχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
 Σχζηεκα αλάθακςεο
 Σχζηεκα πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
 Θεληξηθνί θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Σχζηεκα αλαβαζκίζεσλ
 Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ5 ύζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
 Δζσηεξηθή ή εμσηεξηθή κνλάδα ππνινγηζηή
 Βηβιηνζήθε ηαηληψλ
 Σπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ηαηληψλ
 Κνλάδεο ηαηλίαο
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
 Κεζνδνινγία ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο
 Θεληξηθνί θαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο
 Σχλνιν ηαηληψλ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο
 Υπεπζπλφηεηα δηαρείξηζεο ηαηληψλ
 Υπεπζπλφηεηα δηαρείξηζεο αξρείνπ πξνζηαζίαο
 Υπεπζπλφηεηα ζπληήξεζεο
 Γηαδηθαζία αλαβάζκηζεο
 Κεζνδνινγία επαλαθνξάο δεδνκέλσλ
 Φξφλνο επαλαθνξάο δεδνκέλσλ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
ΠΔ6 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαιήο
απόδνζεο
 Θάιπςε επηρεηξεζηαθήο αλάγθεο
 Απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ
 Ακεζφηεηα ελεκέξσζεο
 Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο
 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ
 Ταρχηεηα κεηάδνζεο
 Σηαζεξφηεηα
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΠΔ7 Καηάξηηζε ρξεζηώλ
 Ινγηζκηθφ ζχζηεκα
 Πξνυπνζέζεηο
 Αλαθνξέο
 Κέζνδνη θαη ζεκεία δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ
 Οκάδα ζηήξημεο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ12
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
ΠΔ9 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε αλαγθψλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ζρεδηαζκφο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε αμηνιφγεζε
ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πξνεηνηκαζία ηεο
ππνδνκήο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε πινπνίεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη αξρείνπ εθδφζεσλ
θαη βαζηθψλ γλψζεσλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθπαίδεπζε
 Διιηπήο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαιήο
απφδνζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.1

Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο γηα λα δερζεί ην
ινγηζκηθφ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο
επηρεηξεζηαθήο αλάγθεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ινγηζκηθψλ
ζπζηεκάησλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηελ αδεηνδφηεζε ινγηζκηθνχ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο αλαδίπισζεο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκβαηφηεηα ζηνπο θεληξηθνχο θαη πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε δεκηνπξγία αζθαινχο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκβαηφηεηα ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο εγθαηάζηαζεο θαη
παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, δεκηνπξγίαο θαη ηήξεζεο ηνπ
αξρείνπ εθδφζεσλ θαη βαζηθψλ γλψζεσλ.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζίαο ηήξεζεο εθεδξηθψλ
αξρείσλ.
ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο
ινγηζκηθνχ.
ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη κεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ θαη
νκάδαο ζηήξημεο.
ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηε πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.
ΑΓ17 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ18 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ12
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.2

Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
πξέπεη:
ινγηζκηθνύ
 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ
ΚΑ1 Λα παξαθνινπζείο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  Ακεζφηεηα ελεκέξσζεο
ινγηζκηθνύ.
 Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο
ΚΑ2 Λα
θαηαγξάθεηο
ηηο
αλάγθεο
αλαβάζκηζεο  Έιεγρνο πφξσλ
ινγηζκηθνύ.
 Ταρχηεηα κεηάδνζεο
 Σηαζεξφηεηα
ΚΑ3 Λα
πξνβαίλεηο
ζηηο
απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο  Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνύ.
ΠΔ2 Αλάγθεο αλαβάζκηζεο
ινγηζκηθνύ
ΚΑ4 Λα αμηνινγείο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαβάζκηζεο  Αλαβάζκηζε Αζθάιεηαο
ινγηζκηθνύ.
 Αλαβάζκηζε Ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
παξαγσγηθφηεηαο
ΚΑ5 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Αιιαγή επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ
 Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ
ΚΑ6 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Ακεζφηεηα ελεκέξσζεο
 Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
ΚΑ7 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο
 Έιεγρνο πφξσλ
 Ταρχηεηα κεηάδνζεο
 Σηαζεξφηεηα
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
ΠΔ3 Δλέξγεηεο αλαβάζκηζεο
ινγηζκηθνύ
 Αμηνιφγεζε αλαβάζκηζεο
 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε
 Πξνεηνηκαζία ππνδνκήο
 Θαηάξηηζε ρξεζηψλ
 Πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα πξφζβαζεο θαη
αζθάιεηαο
 Σπζηήκαηα αλάθακςεο
 Σπζηήκαηα αιιαγήο
ΠΔ4 Απνηειέζκαηα αλαβάζκηζεο
ινγηζκηθνύ
 Θάιπςε επηρεηξεζηαθήο αλάγθεο
 Απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ
 Ακεζφηεηα ελεκέξσζεο
 Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο
 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ
 Ταρχηεηα κεηάδνζεο
 Σηαζεξφηεηα
 Γπλαηφηεηα αλάθακςεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ12
Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.2

Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
ΠΔ6 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε
αλαγθψλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
ζρεδηαζκφο
 Διιηπήο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη
θαιήο απφδνζεο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πξνεηνηκαζία ηεο ππνδνκήο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
πινπνίεζε
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζηαζίαο θαη αξρείνπ εθδφζεσλ
θαη βαζηθψλ γλψζεσλ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε
εθπαίδεπζε
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ12.2

Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ππνδνκήο πιεξνθνξηθήο γηα λα δερζεί ηελ
αλαβάζκηζε.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο
αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ινγηζκηθνχ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο αλαδίπισζεο ηεο αλαβάζκηζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηε ζπκβαηφηεηα ζηνπο θεληξηθνχο θαη πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία αζθαινχο θαη ελδεδεηγκέλεο αλαβάζκηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο
ινγηζκηθνχ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαβάζκηζεο
ινγηζκηθνχ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηα αλαγθαία έγγξαθα παξάδνζεο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ
ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο.
ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο (πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο (πξνζηαζία
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ13.1

Σρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο δηθηχνπ.

ΓΗΤ13.2

Σρεδηαζκφο εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ13
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο (πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13.1

Σρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο δηθηχνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη
αζθάιεηαο
 Ινγηζκηθά θαη θπζηθά/ελεξγά
ζπζηήκαηα θαη κέζα
 Πεγέο θηλδχλσλ
 Γξακκέο δψλεο άκπλαο
 Αλαβάζκηζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
 Αλάγθε πξφζβαζεο
 Αλάγθε αζθάιεηαο
 Σχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ/
γξαθείσλ - VPN user/offices - δηά
κέζνπ αζθαιηζκέλσλ λνεηψλ
θπθισκάησλ
 Έιεγρνο δηαπεξαζηηθφηεηαο
 Παξαθνινχζεζε
ΠΔ2 πζθεπέο θαη κέζα αζθάιεηαο
 Τνίρνο πξνζηαζίαο
 Θεληξηθνί θαη ηνπηθνί ππνινγηζηέο
 Κεηαγσγείο (Network Switches)
 Γξνκνινγεηέο (Routers)
 Αζχξκαηα κέζα (Wi-Fi)
 Ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
 Ινγηζκηθά εθαξκνγψλ
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο – ζήκαλζεο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware
 Σπζηήκαηα EndPoint Protection
 Σπζηήκαηα αλαβάζκηζεο/
παξαθνινχζεζεο αζθάιεηαο
 Θνηλνί ρψξνη πξφζβαζεο
ΠΔ3 Παξαθνινύζεζε ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο
 Τνίρνη πξνζηαζίαο
 Σπζηήκαηα αζθάιεηαο - ζήκαλζεο
 Σπζηήκαηα Antivirus/Antimalware θαη
IDS/IPS
 Σπζηήκαηα EndPoint Protection
ΠΔ4 Υώξνη θνηλήο πξόζβαζεο
 Φπζηθνί (ππνινγηζηέο, κεηαγσγείο,
εθηππσηέο)
 Ινγηζκηθνί (θνηλνί πφξνη εθηππψζεσλ
θαη πξφζβαζεο/θχιαμεο δεδνκέλσλ,
ελδνδίθηπν, εθαξκνγέο, ρψξνη
πξφζβαζεο FTP, ειεθηξνληθφ θαη
δηαδηθηπαθφ ηαρπδξνκείν)

ΚΑ1

Λα ζρεδηάδεηο ηελ πνιηηηθή
αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ.

πξόζβαζεο

ΚΑ2

Λα ελεξγνπνηείο ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη
αζθάιεηαο.

ΚΑ3

Λα πξνγξακκαηίδεηο ζπζθεπέο θαη κέζα (ινγηζκηθά/
θπζηθά) αζθάιεηαο.

ΚΑ4

Λα παξαθνινπζείο ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο
(ινγηζκηθά/θπζηθά) θαη λα αληηκεησπίδεηο ηπρφλ
απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν αζθάιεηαο.

ΚΑ5

Λα πεξηνξίδεηο ηνπο ρώξνπο θνηλήο πξόζβαζεο.

ΚΑ6

Λα πεξηνξίδεηο ηηο ζύξεο θύιαμεο δεδνκέλσλ.

ΚΑ7

Λα εηζάγεηο ζχζηεκα θαηαγξαθήο ρξήζεσο θαη
εθηππώζεσλ.

ΚΑ8

Λα εθαξκφδεηο ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

ΚΑ9

Λα αλαβαζκίδεηο ηελ πνιηηηθή πξόζβαζεο θαη
αζθάιεηαο.

ΚΑ10 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ΚΑ11 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
ΚΑ12 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ13
Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο (πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ)
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13.1

Σρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο δηθηχνπ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Θύξεο θύιαμεο δεδνκέλσλ
 Κλήκεο USB
 Γηζθέηηα FDD
 Σθιεξφο δίζθνο HDD
 Κέζα CD/DVD
ΠΔ6 Καηαγξαθή ρξήζεσλ θαη
εθηππώζεηο
 Δθαξκνγέο
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
 Φξήζε δηαδηθηχνπ
 Σχζηεκα αξρείσλ
 Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ΠΔ7 Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ
 Δθαξκνγέο
 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
 Φξήζε δηαδηθηχνπ
 Σχζηεκα αξρείσλ
 Λνκηθφ πιαίζην
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ9 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε
ή/θαη εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ
αζθάιεηαο
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ θαη
κέζσλ αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο
ηεο δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ
αζθάιεηαο
 Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή/θαη κε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ
πξνζηαζίαο/αζθάιεηαο δηθηχνπ
 Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή
ησλ ζπκβνιαίσλ ερεκχζεηαο θαη
αζθάιεηαο
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ
πξνηχπσλ αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13.1

Σρεδηαζκφο, δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο αζθάιεηαο δηθηχνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο .

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο, ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ
ελεξγεηψλ (Antηspyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management system)
γηα φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αζθαινχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν,
απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή άιια απνκαθξπζκέλα ή αζχξκαηα κέζα ή απνκαθξπζκέλα λνεηά
θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ10

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ13
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13.2

Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο (πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ)
Σρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πνιηηηθή αζθάιεηαο δηθηύνπ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
Ινγηζκηθά θαη θπζηθά/ελεξγά ζπζηήκαηα θαη κέζα
Πεγέο θηλδχλσλ
ΚΑ1 Λα θαηαλνείο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο Γξακκέο δψλεο άκπλαο
δηθηύνπ απφ εζσηεξηθέο ππνθινπέο.
Αλαβάζκηζε ζπζθεπψλ θαη κέζσλ
Αλάγθε πξφζβαζεο
ΚΑ2 Λα
πξνβείο
ζην
ζρεδηαζκφ
ησλ Αλάγθε αζθάιεηαο
ζπζηεκάησλ
αζθάιεηαο
απφ Σχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ/γξαθείσλ εζσηεξηθέο ππνθινπέο.
VPN user/offices - δηά κέζνπ αζθαιηζκέλσλ
λνεηψλ θπθισκάησλ
ΚΑ3 Λα εθαξκφδεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη Έιεγρνο δηαπεξαζηηθφηεηαο
ζπζηήκαηα αζθάιεηαο απφ εζσηεξηθέο Παξαθνινχζεζε
ππνθινπέο.
ΠΔ2 πζηήκαηα αζθάιεηαο
Σχζηεκα ειέγρνπ ζπξψλ USB
ΚΑ4 Λα παξαθνινπζείο ηηο αλαθνξέο ρξήζεσο Σχζηεκα ειέγρνπ κλήκεο USB
απφ ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο.
Σχζηεκα ειέγρνπ δηζθεηψλ FDD
Σχζηεκα ειέγρνπ ζθιεξνχ δίζθνπ
ΚΑ5 Λα
πξνβαίλεηο
ζε
ηξνπνπνηήζεηο/ Σχζηεκα ειέγρνπ κέζσλ CD/DVD
παξακεηξνπνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ Σχζηεκα ειέγρνπ εθαξκνγψλ
αζθάιεηαο
θαη
ηεο
πνιηηηθή Σχζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
αζθάιεηαο δηθηύνπ αλαιφγσο ησλ Σχζηεκα ειέγρνπ ρξήζεσο δηαδηθηχνπ
αλαγθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ Σχζηεκα ειέγρνπ αξρείσλ
/πεγέο θηλδχλσλ.
Σχζηεκα Antivirus
Σχζηεκα Antispyware
ΚΑ6 Λα πξνβαίλεηο ζε θιείδσκα ησλ Σχζηεκα IDS/IPS
εθαξκνζκέλσλ
ζπζηεκάησλ Σχζηεκα Endpoint Protection
αζθάιεηαο
θαη
ηεο
πνιηηηθήο Πξφζβαζε θαη αζθάιηζε θνηλψλ πφξσλ
αζθάιεηαο
δηθηύνπ
απφ
ηελ Εψλεο άκπλαο
δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηεο απφ Σχζηεκα ηνίρνπ πξνζηαζίαο
ηνπο ρξήζηεο.
ΠΔ3 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
εξγαζίαο.
ΠΔ4 Απνθιίζεηο
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε ή/θαη
ΚΑ8 Λα
αληηκεησπίδεηο
ζσζηά
ηπρφλ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο
απνθιίζεηο.
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ
ζπζθεπψλ θαη κέζσλ αζθάιεηαο δηθηχνπ
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ θσδηθψλ αζθάιεηαο
Ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ή/θαη κε δηαζεζηκφηεηα
ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο/αζθάιεηαο δηθηχνπ
Διιηπήο ή/θαη ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ
ζπκβνιαίσλ ερεκχζεηαο θαη αζθάιεηαο
Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ
αζθάιεηαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ13.2

Σρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή πνιηηηθή αζθάιεηαο.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο ππνθινπψλ (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο αζθαινχο πξφζβαζεο (θπζηθψλ θαη ινγηζκηθψλ).

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο/
απνζφβεζεο εηζβνιήο (IDS/IPS).

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο ινγηζκηθνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθηθψλ ελεξγεηψλ
(Antηspyware-Antimalware).

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα αλαβάζκηζεο αζθάιεηαο (patch management system) γηα
φια ηα θπζηθά θαη ινγηζκηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηελ αζθαιή πξφζβαζε ρξεζηψλ απφ ην δηαδίθηπν, απνκαθξπζκέλα γξαθεία ή άιια
απνκαθξπζκέλα ή αζχξκαηα κέζα ή απνκαθξπζκέλα λνεηά θπθιψκαηα.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.
ΑΓ11

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14

ΙΙ.

Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ζ εξγαζία απηή δηαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΓΗΤ14.1

Πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε λέσλ ππαιιήισλ.

ΓΗΤ14.2

Γηαρείξηζε θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ.

ΓΗΤ14.3

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ14
Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.1

Πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε λέσλ ππαιιήισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Γξαζηεξηόηεηεο ηκήκαηνο
ζα πξέπεη:
πιεξνθνξηθήο
 Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ δηθηχνπ (Lan)/
ΚΑ1 Λα ελεκεξψλεηο ηνπο λένπο ππαιιήινπο ζε ζρέζε
ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο
κε
ηηο
δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ
ηκήκαηνο  Γηάγλσζε θαη αληαπφθξηζε ζε
πιεξνθνξηθήο.
πξνβιήκαηα ηνπ δηθηχνπ
 Παξαθνινχζεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ
ΚΑ2 Λα ελεκεξψλεηο θαη λα εθπαηδεχεηο ηνπο λένπο
δηθηχνπ
ππαιιήινπο ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο  Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνκείο επζχλεο.
ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ
 Τήξεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο/
ΚΑ3 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
 Σρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε
ΚΑ4 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
δηαδηθηχνπ/ελδνδηθηχνπ Δγθαηάζηαζε
θαη αλαβάζκηζε ιεηηνπξγηθνχ
ΚΑ5 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εμσηεξηθέο
ππνθινπέο
 Δγθαηάζηαζε επξείαο θιίκαθαο δηθηχνπ
(Wan)
 Δγθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε
ινγηζκηθνχ
 Αζθάιεηα δηθηχνπ απφ εζσηεξηθέο
ππνθινπέο
 Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ
ΠΔ2 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ3 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
ελεκέξσζε
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ελεκέξσζεο
εθπαίδεπζεο
 Κε δηαζέζηκα εξγαιεία ελεκέξσζεο
εθπαίδεπζεο
 Αδπλακία αθνκνίσζεο
 Αδπλακία εθπαηδεπηή
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.1

Πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε λέσλ ππαιιήισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη πξνζαξκνγήο λέσλ
ππάιιεισλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαη ην πιηθφ θαηάξηηζεο, γηα λένπο ππαιιήινπο.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο θαη νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ ππαιιήισλ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο (θαζήθνληα, επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ) ησλ
λέσλ ππαιιήισλ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα έληππα θαη αξρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνρήο
πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο θαη αλάπηπμεο λέσλ ππαιιήισλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ14
Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.2

Γηαρείξηζε θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζα πξέπεη:
 Φπζηθά κέζα
 Ινγηζκηθά κέζα
ΚΑ1 Λα εληνπίδεηο ηπρφλ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη  Γηαρείξηζε ρξεζηψλ δηθηχνπ
λα ζρεδηάδεηο θαη λα πινπνηείο εθπαηδεπηηθά  Τερλνινγίεο επηθνηλσλίαο – LAN/WAN
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.
ΠΔ2 Απνηειέζκαηα θαηάξηηζεο
ΚΑ2 Λα ρξεζηκνπνηείο ηηο κεζόδνπο εληνπηζκνύ  Αχμεζε επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζίαο
αλαγθώλ θαηάξηηζεο.
θαη ζηήξημεο
 Διαρηζηνπνίεζε αλζξψπηλνπ ιάζνπο
ΚΑ3 Λα αμηνινγείο ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάξηηζεο  Αχμεζε δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ
θαη
λα
επαλαζρεδηάδεηο
ηα
πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο
θαηάξηηζεο.
 Ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο
 Αχμεζεο αληαγσληζηηθφηεηαο
ΚΑ4 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ΠΔ3 Μέζνδνη εληνπηζκνύ
ΚΑ5 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ
 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε εξγαζίαο
ΚΑ6 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, αμηνιφγεζε
 Δξσηεκαηνιφγηα
ΠΔ4 Καλνληζκνί
 Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ5 Απνθιίζεηο
 Διιηπήο πιεξνθφξεζε
 Διιηπήο ή/θαη κε απνηειεζκαηηθή
εθπαίδεπζε
 Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο ελεκέξσζεο
εθπαίδεπζεο
 Κε δηαζέζηκα εξγαιεία θαη θέληξα
εθπαίδεπζεο
 Αδπλακία αθνκνίσζεο
 Αδπλακία εθπαηδεπηή
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.2

Γηαρείξηζε θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη εληνπηζκνχ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο εληνπηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηκεκαηηθνχο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (πνιπεπηρεηξεζηαθά, κνλνεπηρεηξεζηαθά) πνπ κπνξεί
λα παξαθνινπζήζεη ην πξνζσπηθφ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη παξνρήο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηα εξγαιεία παξνρήο θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηα έληππα θαη ηα αξρεία πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
παξνρήο θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ.

ΑΓ8

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ9

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ14
Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.3

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Δξγαζία πξνζσπηθνύ
ζα πξέπεη:
Πνηφηεηα
Παξαγσγηθφηεηα
ΚΑ1 Λα θαηαγξάθεηο ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνύ κε Γειηία εξγαζίαο
κεηξήζηκα ζηνηρεία.
Δπίηεπμε ζηφρσλ
Οκαδηθφηεηα
ΚΑ2 Λα θαηαγξάθεηο ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ Υπεπζπλφηεηα
ζχκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο.
Σπλέπεηα
Αθνζίσζε εξγαζίαο
ΚΑ3 Λα
αμηνινγείο
ηελ
αύμεζε
ηεο Δπειημία
παξαγσγηθόηεηαο/ απόδνζεο κεηά απφ θάπνην Απνηειεζκαηηθφηεηα
πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
ΠΔ2 ηόρνη
ΚΑ4 Λα πξνβαίλεηο ζε αμηνινγήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ Αηνκηθνί
θαη λα εηνηκάδεηο ζρεηηθέο αλαθνξέο.
Δλδνηκεκαηηθνί
Δηαηξηθνί
ΚΑ5 Λα νξγαλψλεηο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο γηα Σπκθσλεκέλνη
επηβξάβεπζε
πξνζσπηθνύ
κε
βάζε
ηα Πξαγκαηνπνηήζηκνη
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο πξνζσπηθνύ.
ΠΔ3 Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο/
απόδνζεο
ΚΑ6 Λα ελεκεξψλεηο ην πξνζσπηθφ γηα ηα απνηειέζκαηα Σπλζήθεο εξγαζίαο
ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηα ηελ απφδνζε ηνπ.
Φήκε θαη πειαηεία
Κηζζνιφγηα
ΚΑ7 Λα αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
Δξγαζηαθή αζθάιεηα
Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
ΚΑ8 Λα αληηκεησπίδεηο ζσζηά ηπρφλ απνθιίζεηο.
ΠΔ4 Αμηνινγήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ
Αηνκηθέο
ΚΑ9 Λα αλαθέξεηο ηπρφλ απνθιίζεηο.
Δλδνηκεκαηηθέο
Δηαηξηθέο
Πειαηνινγηθέο
Θάζεηεο
Οξηδφληηεο
Ακθίδξνκεο
ΠΔ5 Δπηβξάβεπζε πξνζσπηθνύ
Γηα πνηφηεηα
Γηα παξαγσγηθφηεηα
Γηα επίηεπμε ζηφρσλ
Γηα νκαδηθφηεηα
Γηα ππεπζπλφηεηα
Γηα ζπλέπεηα
Γηα αθνζίσζε εξγαζίαο
Γηα επειημία
Γηα απνηειεζκαηηθφηεηα
Σηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
Σηα κηζζνιφγηα
Σηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα
Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:

ΙΙ.

ΓΗΤ14
Θαζνδήγεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ
ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.3

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Καλνληζκνί
Λνκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΠΔ7 Απνθιίζεηο
Διιηπήο πιεξνθφξεζε
Διιηπήο ή/ θαη κε απνηειεζκαηηθή
αμηνιφγεζε
Κε δηαζέζηκνο ρξφλνο αμηνιφγεζεο
Κε δηαζέζηκα εξγαιεία αμηνιφγεζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΓΗΤ14.3

Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Λα γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

ΑΓ2

Λα γλσξίδεηο ηνπο ηκεκαηηθνχο θαη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο πξνζσπηθνχ.

ΑΓ3

Λα γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο.

ΑΓ4

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα επηβξάβεπζεο πξνζσπηθνχ.

ΑΓ5

Λα γλσξίδεηο ηηο απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ.

ΑΓ6

Λα γλσξίδεηο ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο θαη αλαθνξάο απνθιίζεσλ.

ΑΓ7

Λα γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:

133

ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ
Οη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
πξφηππν:
100baseT

Τν πξφηππν Ethernet γηα ηα ηνπηθά δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
θαιψδην ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ
κε ηαρχηεηα 100 megabit αλά δεπηεξφιεπην (Mbps).

ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line)

To ADSL είλαη κηα κνξθή DSL, δειαδή κηα ηερλνινγία κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί πάλσ ζε παξαδνζηαθή ηειεθσληθή
γξακκή αιιά πεηπραίλεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηαθνξάο απφ
ηα παξαδνζηαθά modem. Κε ρξήζε αλψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ
εχξνπο δψλεο ηνπ βξφρνπ, εθείλνπ ην νπνίν κέλεη αλαμηνπνίεην
απφ ηελ θιαζηθή ηειεθσλία (PSTN ή ISDN), επηηπγράλνληαη
πςειέο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Τν γεγνλφο απηφ
πξνζθέξεη θη έλα αθφκε πιενλέθηεκα: ε παξαδνζηαθή ηειεθσλία
θαη ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα
θαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ
δηαθνξεηηθφ θάζκα ζπρλνηήησλ ζηελ ηειεθσληθή γξακκή.
Ψζηφζν νη ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ADSL εμαζζελνχλ
ζπληνκφηεξα απφ απηέο ηεο ηειεθσλίαο, κε απνηέιεζκα λα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε απνζηάζεηο έσο 5 Φικ. απφ ην
ηειεθσληθφ θέληξν. Δπηπιένλ, φζν κεγαιψλεη ε απφζηαζε απφ
ην ηειεθσληθφ θέληξν ηφζν κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ην ADSL.
Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ADSL είλαη ην φηη νη ηαρχηεηεο ιήςεο θαη
απνζηνιήο δεδνκέλσλ δηαθέξνπλ - ζε απηφ νθείιεη θαη ηε ιέμε
«αζχκκεηξε» ζην φλνκά ηνπ.

BIOS/Firmware

Σηελ επηζηήκε ππνινγηζηψλ, ην Basic Input/Output System
(BIOS), είλαη έλα ζπκβαηηθφ πξφηππν πνπ πξνζδηνξίδεη ην
ινγηζκηθφ δηεπαθήο γηα IBM ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο. Δίλαη
πιηθνινγηζκηθφ (firmware) εθθίλεζεο (boot), θαη είλαη ν αξρηθφο
θψδηθαο πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ππνινγηζηή. Έρεη σο πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνλ εληνπηζκφο,
έιεγρνο θαη ηελ αξρηθνπνίεζε ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ν
πξνζαξκνγέαο νζφλεο, ν ζθιεξφο δίζθνο, ν νδεγφο δηζθέηαο θαη
άιιν πιηθφ. Τν ινγηζκηθφ ηνπ BIOS βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζε
έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα ηεο κεηξηθήο θάξηαο, πνπ
απνηειείηαη απφ κλήκε flash ζηα πην ζχγρξνλα κνληέια κεηξηθψλ
θαξηψλ (παιηφηεξα ην ηζηπ ηνπ BIOS ήηαλ EPROM). Απηφ γίλεηαη
ψζηε λα κεηαβεί ην κεράλεκα ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, έηζη
ψζηε ην ινγηζκηθφ λα κπνξεί λα θνξησζεί, λα εθηειεζηεί θαη λα
απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή.

Bridge (γέθπξα)

Κηα ζπζθεπή ε νπνία ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά δίθηπα
έηζη ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίν ινγηθφ δίθηπν. Φάξε ζηε
γέθπξα κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε ηα ηνπηθά δίθηπα ή λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα δηεπξπλφκελν δίθηπν.

Client/server (πειάηεο/
δηαθνκηζηήο)

Κία αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ ζηελ νπνία ε επεμεξγαζία θαηαλέκεηαη
κεηαμχ ελφο δηαθνκηζηή (server) θαη ελφο πειάηε (client), θάζε
έλαο εθ ησλ νπνίσλ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Ο φξνο απηφο
ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςεη δίθηπα κε servers
απνθιεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Δίλαη αληίζεηνο ηνπ φξνπ peer-to-peer
(νκφηηκν).
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DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)

Έλα πξσηφθνιιν ππεξεζίαο TCP/IP ην νπνίν παξέρεη δπλακηθφ
θαζνξηζκφ παξακέηξσλ γηα κηζζσκέλεο δηεπζχλζεηο IP θεληξηθψλ
ππνινγηζηψλ θαη ην νπνίν δηαλέκεη άιιεο παξακέηξνπο ζηνπο
θαηάιιεινπο ππνινγηζηέο-πειάηεο ηνπ δηθηχνπ. Τν DHCP παξέρεη
αζθαιή, αμηφπηζην θαη απιφ θαζνξηζκφ παξακέηξσλ δηθηχνπ
TCP/IP, απνηξέπεη ηηο δηελέμεηο δηεπζχλζεσλ θαη βνεζά ζηε
δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο δηεπζχλζεσλ IP ππνινγηζηψλ-πειαηψλ
ζην δίθηπν. Τν DHCP ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν ππνινγηζηήπειάηε/δηαθνκηζηή, φπνπ ν δηαθνκηζηήο DHCP δηαηεξεί ηελ
θεληξηθή δηαρείξηζε δηεπζχλζεσλ IP πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
δίθηπν. Οη ππνινγηζηέο-πειάηεο ππνζηήξημεο DHCP κπνξνχλ ζηε
ζπλέρεηα λα δεηήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ κίζζσζε κηαο
δηεχζπλζεο IP απφ έλα δηαθνκηζηή DHCP, σο κέξνο ηεο
δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο ζην δίθηπν.

DNS

Τν Domain Name System (DNS), δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
ραξηνγξαθεζνχλ hostnames ζε κηα δηεχζπλζε IP. Κε απηφ ηνλ
ηξφπν νη άλζξσπνη κπνξνχλ εχθνια λα ζπκνχληαη έλα φλνκα θαη
φρη κηα ζεηξά αξηζκψλ. Τν DNS επηηξέπεη πνιιαπιέο δηεπζχλζεηο
θαη νλφκαηα λα δείρλνπλ ζε έλα πφξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έλαο
αθφκε ιφγνο χπαξμεο ηνπ DNS είλαη λα επηηξέπεη, γηα
παξάδεηγκα, ζε έλαλ ηζηφηνπν πνπ θηινμελείηαη (λα είλαη
"hosted") ζε πνιινχο δηαθνκηζηέο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο
έρεη ηε δηθή ηνπ δηεχζπλζε IP, λα παξέρεη ζηνηρεηψδε
εμηζνξξφπεζε θφξηνπ (load balancing), δειαδή κία νξζή
δηακνίξαζε ηεο θίλεζεο πνπ δέρεηαη ν ηζηφηνπνο αλάκεζα ζηνπο
host ππνινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ην www.dell.com δείρλεη ζην
143.166.224.244. Σεκείσζε: Τν 143.166.224.244 είλαη γηα έλα
ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη ην www.dell.com . Ο browser ζηέιλεη ην
επηζπκεηφ φλνκα ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή σο κέξνο ηνπ
αηηήκαηνο - request, επηηξέπνληαο ζηνλ δηαθνκηζηή (server) λα
παξνπζηάζεη ηελ θαηάιιειε ζειίδα.

DNS Server

Κηα ππεξεζία φπνπ δηαηεξνχληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα
ηκήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Σπζηήκαηνο νλνκάησλ ηνκέα
(DNS) θαη πνπ απνθξίλεηαη ζε θαη επηιχεη εξσηήκαηα DNS. Έλαο
ππνινγηζηήο φπνπ εθηειείηαη απηή ε ππεξεζία είλαη επίζεο
γλσζηφο σο δηαθνκηζηήο DNS.

Ethernet

Έλα πξφηππν IEEE 802.3 γηα δίθηπα κε δηέλεμε. Τν Ethernet
ρξεζηκνπνηεί ηνπνινγία αζηέξα ή δηαχινπ θαη ζηεξίδεηαη ζηε
κνξθή πξφζβαζεο πνπ είλαη γλσζηή σο Carrier Sense Multiple
Access with Collision Detection (CSMA/DC) γηα ηε ξχζκηζε ηεο
θπθινθνξίαο κηαο γξακκήο επηθνηλσλίαο. Οη θφκβνη δηθηχνπ
ζπλδένληαη κε νκναμνληθφ θαιψδην, θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ ή
θαιψδην ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο. Τα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ζε
πιαίζηα κεηαβιεηνχ κήθνπο, ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο
παξάδνζεο θαη ειέγρνπ, κε κέγεζνο έσο θαη 1.500 byte. Τν
πξφηππν Ethernet παξέρεη δπλαηφηεηα κεηάδνζεο δψλεο βάζεο
ζηα 10 megabit (10 εθαηνκκχξηα bit) αλά δεπηεξφιεπην.

Firmware

To Firmware είλαη έλα είδνο ινγηζκηθνχ ην νπνίν είλαη γξακκέλν
ζε γιψζζα κεραλήο (Assembly) θαη είλαη θηηαγκέλν απνθιεηζηηθά
θαη κφλν γηα έλα κνληέιν ζπζθεπήο θαη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; αλαβαζκίδεηαη κε νιηθή
αθαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ, εγγξαθή ηνπ θαηλνχξγηνπ θαη
έιεγρνο ηνπ θαηλνχξγηνπ ινγηζκηθνχ.
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FR (Frame Relay)

Τν Frame Relay είλαη κηα ηππνπνηεκέλε ηερλνινγία δηθηχσζεο
επξείαο πεξηνρήο πνπ δηεπθξηλίδεη ηα θπζηθά θαη ινγηθά ζηξψκαηα
ζπλδέζεσλ
ησλ
ςεθηαθψλ
θαλαιηψλ
ηειεπηθνηλσληψλ
ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεζνδνινγία κεηαγσγήο παθέησλ. Τν
Frame Relay δηακνξθψλεη ηα δεδνκέλα ζηηο κνλάδεο
απνθαινχκελεο "frames" θαη αθήλεη νπνηαδήπνηε απαξαίηεηεο
δηνξζψζεηο (φπσο ε αλακεηάδνζε ησλ ζηνηρείσλ) ζηα ηειηθά
ζεκεία. Απηφ επηηαρχλεη ηε γεληθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, ην δίθηπν παξέρεη έλα κφληκν εηθνληθφ
θχθισκα (PVC), έηζη ζεκαίλεη φηη ν πειάηεο βιέπεη κηα ζπλερή,
αθηεξσκέλε ζχλδεζε ρσξίο λα πξέπεη λα πιεξψζεη γηα κηα
πιήξνπο απαζρφιεζεο κηζζσκέλε γξακκή, ελψ ν παξέρσλ ηηο
ππεξεζίεο ππνινγίδεη ηε δηαδξνκή ζε θάζε πιαίζην πνπ ηαμηδεχεη
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεψζεη βαζηζκέλνο ζηε
ρξήζε. Κε ηελ εκθάληζε MPLS, VPN θαη ησλ αθηεξσκέλσλ
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ φπσο ην θαισδηαθφ κφληεκ θαη ν DSL,
κπνξεί λα δηαγξαθεί θαη ην ηέινο γηα ην πξσηφθνιιν θαη ηελ
ελζπιάθσζε ζην Frame Relay.

Gateway

Gateway (πχιε δηθηχνπ/επηθνηλσλίαο) νλνκάδεηαη ην πιηθφ
(hardware) ή ην ινγηζκηθφ (software) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ζχλδεζε αλάκεζα ζε δηαθoξεηηθά δηθηπαθά πεξηβάιινληα. Οη
πχιεο δηθηχνπ (gateways) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε αξθεηά
απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ κνληέινπ OSI, θπξίσο ζηα
ζηξψκαηα ζπλφδνπ, παξνπζίαζεο θαη εθαξκνγψλ. Σπλήζσο
ζπζθεπέο gateway παξεκβάιινληαη κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ
(LAN) κίαο εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηε
ζχλδεζε δηθηχσλ κε δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο κηα gateway
κνηάδεη κε node (θφκβν) ηνπ θαζελφο απφ απηά, γηα απηφ
ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή θάξηα δηθηχνπ (NIC) γηα ην θαζέλα.

Hypertext Markup
Language (HTML)

Κηα απιή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία
εγγξάθσλ hypertext, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα κεηαθέξνληαη ζε
δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. Τα αξρεία HTML είλαη απιά αξρεία
θεηκέλνπ ASCII κε ελζσκαησκέλνπο θσδηθνχο (εκθαληδφκελνπο
σο εηηθέηεο HTML) πνπ ππνδεηθλχνπλ ηε κνξθνπνίεζε, θαζψο
θαη ζπλδέζεηο hypertext.

Hypertext Transfer
Protocol (HTTP)

Τν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά
πιεξνθνξηψλ ζην World Wide Web. Κηα δηεχζπλζε HTTP (έλαο
είδνο Uniform Resource Locator [URL]) έρεη ηε κνξθή:
(http://www.dell.com).

Internet

Γχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα δηθηχνπ πνπ ζπλδένληαη κε
δξνκνινγεηέο. Έλαο άιινο φξνο γηα ηε ιέμε δηα-δίθηπν. Internet.
Παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ. Δάλ έρεηε πξφζβαζε ζην
Internet, κπνξείηε λα αλαθηήζεηε πιεξνθνξίεο απφ εθαηνκκχξηα
πεγέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ,
θπβεξλήζεσλ, επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ.

Intranet

Έλα δίθηπν, ζην πιαίζην κηαο εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί
ηερλνινγίεο θαη πξσηφθνιια Internet, αιιά πνπ είλαη δηαζέζηκν
κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο, φπσο ηνπο ππαιιήινπο κηαο
εηαηξείαο. Τν intranet νλνκάδεηαη επίζεο ηδησηηθφ δίθηπν.
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ISDN

H γξακκή ISDN απνηειείηαη απφ δχν θαλάιηα Β ηαρχηεηαο
64kbps θαη έλα θαλάιη D ηαρχηεηαο 16kbps. Tα δχν Β θαλάιηα
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ήρν θαη εηθφλα θαη κπνξνχλ λα
ζπλδπαζηνχλ θηάλνληαο ζε ηαρχηεηεο 128kbps. Θάζε θαλάιη
είλαη αλεμάξηεην απφ ην άιιν, έηζη κπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα
κηιάκε ζην ηειέθσλν ελψ ηαπηφρξνλα ζεξθάξνπκε ζην δίθηπν.
Τα θαλάιηα απηά είλαη ινγηθά, φρη θπζηθά. Τν δηζχξκαην θαιψδην
πνπ έξρεηαη απφ ηνλ παξνρέα ζε ζχλδεζε BRI είλαη ζε ζέζε λα
θηινμελήζεη ηα θαλάιηα απηά. Ζ ζχλδεζε νλνκάδεηαη BRI ( Basic
Rate Interface), είλαη ε βαζηθή ζχλδεζε ISDN θαη είλαη ε πην
θηελή. Υπάξρεη θαη ε πξσηεχνπζα ζχλδεζε ISDN (PRI = Primary
Rate Interface) πνπ απνηειείηαη απφ 30 θαλάιηα Β θαη
απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο.

L-L (Leased Line)

Κηα κηζζσκέλε γξακκή είλαη κηα ηειεθσληθή γξακκή πνπ έρεη
κηζζσζεί γηα ηελ ηδησηηθή ρξήζε. Φαξαθηεξηζηηθά, ην κεγάιν
κέξνο επηρεηξήζεσλ κίζζσζε ηηο γξακκέο απφ ηνπο παξνρείο
ηειεθσλίαο γηα λα δηαζπλδέζεη ηηο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο
ζέζεηο ζηελ επηρείξεζή ηνπο. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα
αγνξαζηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ νη ηδησηηθέο γξακκέο ηνπο.

Mνλαδηθά ζεκεία
απνηπρίαο (single points
of failure).

Ζ ρξεζηκνπνίεζε κηαο ζπζθεπήο ή γξακκήο επηθνηλσληψλ γηα λα
εθηειέζεη κηα ιεηηνπξγία. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζπλερήο
ιεηηνπξγία, νη δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο ή γξακκέο
ρξεζηκνπνηνχληαη. Οπνηνδήπνηε ππνινγηζηήο ή ζχζηεκα
επηθνηλσληψλ πνπ πεξηέρνπλ κφλν έλα ζπζηαηηθφ γηα λα θάλνπλ
κηα εξγαζία δεκηνπξγεί κνλαδηθό ζεκείν απνηπρίαο. Δάλ
εθείλν ην ζπζηαηηθφ απνηπγράλεη, δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα λα
πάξεη ηε ζέζε ηνπ. Έλα "κνλαδηθό ζεκείν απνηπρίαο" είλαη,
π.ρ. ε ππεξαπινχζηεπζε. Οπνηνδήπνηε κνλφ θνκκάηη ηνπ
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ, εάλ απνηπγράλεη, κπνξεί λα
θέξεη ηελ νιφθιεξε ιεηηνπξγία ζαο ζε κηα ζηάζε.

Ping

Έλα βνεζεηηθφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα επαιεζεχζεη ζπλδέζεηο
ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απνκαθξπζκέλνπο θεληξηθνχο
ππνινγηζηέο. Ζ εληνιή ping, ρξεζηκνπνηεί ηελ αίηεζε echo ICMP
θαη ηα παθέηα επηζηξνθήο echo, γηα λα θαζνξίζεη αλ είλαη
ιεηηνπξγηθφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα IP ζε έλα δίθηπν. Ζ
εληνιή ping είλαη ρξήζηκε γηα ηε δηάγλσζε απνηπρηψλ ζην δίθηπν
IP ή ζηνλ δξνκνινγεηή.

Point-to-Point Protocol
(PPP)

Έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ βηνκεραληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα
ρξήζε ζε ζπλδέζεηο point-to-point γηα ηε κεηαθνξά
απηνδχλακσλ παθέησλ πνιιαπιψλ πξσηνθφιισλ.

POP3 (Post Office
Protocol 3)

Έλα δεκνθηιέο πξσηφθνιιν γηα ηε ιήςε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.
Απηφ
ην
πξσηφθνιιν
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηηο ππεξεζίεο παξνρήο Internet. Οη
δηαθνκηζηέο POP3 επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα κνλαδηθφ
θάθειν "Δηζεξρνκέλσλ" ζε αληίζεζε κε ηνπο δηαθνκηζηέο IMAP νη
νπνίνη παξέρνπλ πξφζβαζε ζε πνιιαπινχο θαθέινπο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή.
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PSTN/

Public Switched Telephone Network ή PSTN είλαη ην παγθφζκην
ηειεθσληθφ δίθηπν. Αλ θαη αξρηθά ήηαλ έλα πιήξσο αλαινγηθφ
ελζχξκαην δίθηπν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαηξαπεί ζρεδφλ
ζην ζχλνιφ ηνπ ζε ςεθηαθφ, ελψ έρνπλ εηζαρζεί θαη αζχξκαηα
ηκήκαηα. Τν PSTN πεξηγξάθεηαη απφ ηερληθά πξφηππα πνπ
δεκηνπξγεί θπξίσο ν δηεζλήο νξγαληζκφο ITU-T.

Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP)

Έλα κέινο ηεο νκάδαο πξσηνθφιισλ TCP/IP, ην νπνίν δηέπεη ηελ
αληαιιαγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κεηαμχ παξαγφλησλ
κεηαθνξάο κελπκάησλ.

SNMP (Simple Network
Management Protocol)

SNMP - Simple Network Management Protocol (SNMP) είλαη
κέξνο ηεο ζνπίηαο πξσηνθφιισλ Internet (IP - Internet
Protocol), φπσο έρεη νξηζζεί απφ ην Internet Engineering Task
Force (IETF). Φξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο
δηθηχσλ, ζηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε δηθηπαθψλ
ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχλ παξέκβαζε ηνπ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ.
Απνηειείηαη απφ κηα νκάδα πξνηχπσλ γηα ηε δηαρείξηζε δηθηχνπ
θαη πεξηιακβάλεη έλα πξσηφθνιιν επηπέδνπ εθαξκνγψλ
(application layer), έλα ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ θαη κηα νκάδα
απφ ζχλνια δεδνκέλσλ.

Telnet

Έλα πξσηφθνιιν εμνκνίσζεο ηεξκαηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
επξέσο ζην Internet γηα ηε ζχλδεζε ζε ππνινγηζηέο δηθηχνπ.
Telnet νλνκάδεηαη επίζεο ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
πξσηφθνιιν Telnet γηα ρξήζηεο πνπ ζπλδένληαη απφ
απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο.

Transmission Control
Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP)

Έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο
ζην Internet θαη παξέρνπλ επηθνηλσλία κέζσ δηαζπλδεδεκέλσλ
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ δηαθφξσλ αξρηηεθηνληθψλ πιηθνχ θαη
πνηθίισλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Τν πξσηφθνιιν TCP/IP
πεξηιακβάλεη πξφηππα επηθνηλσλίαο ππνινγηζηψλ θαη ζπκβάζεηο
γηα ηε ζχλδεζε δηθηχσλ θαη ηε δξνκνιφγεζε ηεο θπθινθνξίαο.

Trivial File Transfer
Protocol (TFTP)

Έλα πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε ησλ αξρηθψλ
αξρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.

UTP (unshielded twistedpair wire)

Έλα θαιψδην κε ηέζζεξα δεχγε αγσγψλ (κπιε, πνξηνθαιί,
πξάζηλν θαη θαθέ), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε δίθηπα Ethernet
θαη Token Ring.

Virus

Τχπνο πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη κε ζηφρν λα
πιήμεη ηελ αζθάιεηα ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οξηζκέλνη
είλαη απιψο ελνριεηηθνί, ελψ άιινη κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηα
απνζεθεπκέλα αξρεία ή θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.

VPN (Virtual Private
Network)

Έλα λνεηφ ηδησηηθφ δίθηπν (VPN) είλαη έλα δίθηπν πνπ
ρξεζηκνπνηεί κηα δεκφζηα ππνδνκή ηειεπηθνηλσληψλ, φπσο ην
Γηαδίθηπν, γηα λα παξέρεη ζηα καθξηλά γξαθεία ή ηνπο
κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζην δίθηπν ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπο. Έλα λνεηφ ηδησηηθφ δίθηπν κπνξεί λα
αληηπαξαβιεζεί κε έλα αθξηβφ ζχζηεκα ησλ θχξησλ ή
κηζζσκέλσλ γξακκψλ πνπ κπνξνχλ κφλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ έλα νξγαληζκφ. Ο ζηφρνο ελφο VPN είλαη λα παξαζρεζεί ζηνλ
νξγαληζκφ ε ίδηα ηθαλφηεηα, αιιά κε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο.
Έλα VPN ιεηηνπξγεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θνηλήο δεκφζηαο
ππνδνκήο δηαηεξψληαο ηε κπζηηθφηεηα κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ
αζθάιεηαο θαη αλνίγνληαο ηα πξσηφθνιια φπσο ην Layer Two
Tunneling Protocol (L2TP).
Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα
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πξσηφθνιια, κε ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
απνθξππηνγξάθεζε ηνπο ζηε πιεπξά απνδνρήο, ζηέιλνπλ ηα
δεδνκέλα κέζσ ελφο «tunnel" πνπ δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αλ δελ θξππηνγξαθνχληαη θαηάιιεια. Έλα
πξφζζεην επίπεδν αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηελ θξππηνγξάθεζε
φρη κφλν ησλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο
δηεπζχλζεηο δηθηχσλ.
VPN (Virtual Private
Network, ηδησηηθό
εηθνληθό δίθηπν)

Έλα δίθηπν ην νπνίν πινπνηείηαη κέζσ ςεθηαθψλ ηειεθσληθψλ
γξακκψλ θαη ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο (ηνπηθά
δίθηπα
ή
κεκνλσκέλνπο
ρξήζηεο)
ελφο
νξγαληζκνχ.
Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο
(WAN) κέζσ Internet- κία δηεπζέηεζε ε νπνία δεκηνπξγεί ηειηθά
έλα εκη-ηδησηηθφ δίθηπν.

Wi-Fi security protocol
WEB, WPA,WPA2-PSK

Ζ πξνζηαηεπφκελε πξφζβαζε Wi-Fi (WPA θαη WPA2) είλαη έλα
πξφγξακκα πηζηνπνίεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε
Wi-Fi
Alliance γηα λα αζθαιίζεη ηα αζχξκαηα δίθηπα ππνινγηζηψλ. Ζ
Wi-Fi Alliance θαζφξηζε ην πξσηφθνιιν ζε απάληεζε δηάθνξσλ
ζνβαξψλ εξεπλψλ γηα αδπλακίεο πνπ βξέζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν ζχζηεκα, WEP (Wired Equivalent Privacy)

WiFi (Wireless Fidelity)

Ο φξνο WiFi έρεη επηθξαηήζεη σο φξνο αλαθεξφκελνο ζπλνιηθά
ζηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα. Έηζη ε ηερλνινγία WiFi επηηξέπεη
ηε ζχλδεζε κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο, ηε ζχλδεζε ελφο
πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε έλα ηνπηθφ δίθηπν θαη άιινπο
ππνινγηζηέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ απηψλ ζην Internet.

WiFi standards:
802.11a,
802.11b,
802.11g and
802.11n

WiMax (Worldwide
Interoperability for
Microwave Access)

Αζχξκαηα πξφηππα 802.11ρ.
Φξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
κεηάδνζεο Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM),
δχν πξφηππα πςειήο ηαρχηεηαο αθνινχζεζαλ ην 802.11b &
802.11b ηα νπνία παξέρνπλ κέρξη 54 Mbps. Τν 802.11a εθπέκπεη
ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 5GHz θαη δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο
αζχξκαηεο θάξηεο δηθηχνπ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ 802.11b, ελψ
ην 802.11g εθπέκπεη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ ησλ 2.4GHz θαη είλαη
ζπκβαηφ κε ην 802.11b. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ
εμνπιηζκέλσλ κε θάξηεο 802.11b θαη 802.11g γίλεηαη ζηελ
πςειφηεξε δπλαηή θνηλή ηαρχηεηα, απηήλ ηνπ 802.11b.
WiMAX απνθαιείηαη ε ηερλνινγία αζχξκαηεο δηθηχσζεο ε νπνία
ιεηηνπξγεί κε παξεκθεξή ηξφπν κε ην Wi-Fi, σζηφζν κε πνιχ
κεγαιχηεξε εκβέιεηα. Σπγθεθξηκέλα, ελψ ην Wi-Fi εμαζθαιίδεη
εκβέιεηα επηθνηλσλίαο κέρξη 100 κέηξα, ην WiMax θζάλεη ηα 35
ρηιηφκεηξα ή θαη παξαπάλσ WiMAX ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην Ηληεξλέη ζε
ηειηθνχο ρξήζηεο. Κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζήκεξα εγθαζηζηά
θαλείο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ κηα θάξηα δηθηχσζεο Wi-Fi,
κειινληηθά ζα εγθαζηζηά κηα θάξηα WiMAX ε νπνία ζα ηνπ
επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απφ ηνλ ρψξν ηνπ ηηο αζχξκαηεο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ISP.Έλα δίθηπν WiMAX πνπ ζα
θαιχπηεη κηα κεγαινχπνιε κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ιίγεο
κέξεο.
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Γηαδηθηπαθνί ρώξνη – Web
Shares

Web shares πεξηγξάθεη έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν βαζηζκέλν
ζηηο πιεξνθνξίεο WEB θαη ηνπ πξσηνθφιινπ Γηαδηθηχνπ.
Φξεζηκνπνηεκέλεο πξψηηζηα σο κέζα γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα
επηθνηλσλήζνπλ ε κηα κε ηελ άιιε θαη κε ηνπο πειάηεο, νη
ππεξεζίεο Ηζηνχ επηηξέπνπλ ζηηο νξγαλψζεηο γηα λα
επηθνηλσλήζνπλ ηα ζηνηρεία ρσξίο νηθεία γλψζε ησλ ζπζηήκαησλ
πιεξνθνξηθήο ε κηα ηεο άιιεο πίζσ απφ ηελ αληηππξηθή δψλε.

Γηεύζπλζε IP

Κία δηεχζπλζε IP (IP address - Internet Protocol address), είλαη
έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο 32-bit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλαγλψξηζε ελφο θφκβνπ ζε έλα δίθηπν IP. Σε θάζε θφκβν ηνπ
δηα-δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet Protocol standard
πξέπεη λα εθρσξείηαη κηα κνλαδηθή δηεχζπλζε IP, ε νπνία
απνηειείηαη απφ ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη απφ
έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ θεληξηθνχ ππνινγηζηή. Απηή ε
δηεχζπλζε αλαπαξίζηαηαη ζπλήζσο κε ηε δεθαδηθή ηηκή θάζε
νθηάδαο πνπ δηαρσξίδεηαη κε ηειεία (γηα παξάδεηγκα,
192.168.1.17). Σε θάπνηεο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ, κπνξείηε λα
ξπζκίζεηε ηηο παξακέηξνπο ηεο δηεχζπλζεο IP ζηαηηθά ή
δπλακηθά κέζσ DHCP. Φξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο ζε θάζε
ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν - φπσο επίζεο δξνκνινγεηέο
(routers), ππνινγηζηέο, time-servers, εθηππσηέο, κεραλέο γηα fax
κέζσ Internet, θαη νξηζκέλα ηειέθσλα.

Γηεύζπλζε IP θιάζεο A

Κηα δηεχζπλζε IP κνλήο δηαλνκήο πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ 1.0.0.1
έσο 126,255,255,254. Ζ πξψηε νθηάδα ππνδειψλεη ην δίθηπν θαη
νη ηειεπηαίεο ηξεηο νθηάδεο ππνδειψλνπλ ηνλ θεληξηθφ
ππνινγηζηή ζην δίθηπν.

Γηεύζπλζε IP θιάζεο C

Κηα δηεχζπλζε IP κνλήο δηαλνκήο πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ
192.0.0.1 έσο 223.255.255.254. Οη πξψηεο ηξεηο νθηάδεο
ππνδειψλνπλ ην δίθηπν θαη ε ηειεπηαία νθηάδα ππνδειψλεη ηνλ
θεληξηθφ ππνινγηζηή ζην δίθηπν. Ζ εμηζνξξφπεζε θφξηνπ
δηθηχνπ πξνζθέξεη επηπιένλ ππνζηήξημε πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο
γηα δηεπζχλζεηο IP θιάζεο C (επηπιένλ ηεο ππνζηήξημεο γηα κνλέο
δηεπζχλζεηο IP), ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη ππνινγηζηέο-πειάηεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο δηαθνκηζηέο κεζνιάβεζεο ζηελ
ηνπνζεζία ηνπ ππνινγηζηή- πειάηε.

Γηεύζπλζε IP θιάζεο Β

Κηα δηεχζπλζε IP κνλήο δηαλνκήο πνπ ιακβάλεη ηηκέο απφ
128.0.0.1 έσο 191.255.255.254. Οη πξψηεο δχν νθηάδεο
ππνδειψλνπλ ην δίθηπν θαη νη ηειεπηαίεο δχν νθηάδεο ηνλ
θεληξηθφ ππνινγηζηή ζην δίθηπν.

Γηθηπαθέο εθαξκνγέο –
Network Applications

Network application πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα νπνία έλα
πξφγξακκα, ν πειάηεο, ππνβάιιεη έλα αίηεκα ππεξεζηψλ απφ έλα
άιιν πξφγξακκα, ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή, ν νπνίνο
εθπιεξψλεη ην αίηεκα. Αλ θαη ε ηδέα πειαηψλ/θεληξηθψλ
ππνινγηζηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα πξνγξάκκαηα
κέζα ζε έλαλ εληαίν ππνινγηζηή, είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε ηδέα
ζε έλα δίθηπν. Σε έλα δίθηπν, ην πξφηππν πειαηψλ/θεληξηθψλ
ππνινγηζηψλ παξέρεη έλαλ θαηάιιειν ηξφπν λα δηαζπλδεζνχλ ηα
πξνγξάκκαηα θαη λα δηαλεκεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο.
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Γίθηπν επξείαο πεξηνρήο
(WAN)

Έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ πνπ ζπλδέεη απνκαθξπζκέλνπο
γεσγξαθηθά ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θαη άιιεο ζπζθεπέο. Έλα
δίθηπν WAN επηηξέπεη ζε θάζε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή λα
επηθνηλσλεί ακθίδξνκα κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ζην δίθηπν.

Γνκεκέλε θαισδίσζε

Ζ δνκεκέλε θαισδίσζε αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ θπζηθά κέζα κεηάδνζεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα
ζπλδεζνχλ δηθηπαθέο ζπζθεπέο ζε θηίξηα. Ζ δνκεκέλε θαισδίσζε
αθνξά ηε δνκή ηεο θαισδηαθήο εγθαηάζηαζεο ελφο ηνπηθνχ
δηθηχνπ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη.
Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο κειινληηθέο θπζηθέο
επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ, γηα ηηο αλαδηαηάμεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ ηνπ.

Έιεγρνο πξόζβαζεο
δηθηύνπ – NAC

Τν NAC (Network Access Control -έιεγρνο πξνζπέιαζεο δηθηχσλ)
είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηελ αζθάιεηα δηθηχσλ ππνινγηζηψλ πνπ
πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη ηε ηερλνινγηθή αζθάιεηα φισλ ησλ
ζεκείσλ κέρξη ηέινπο (φπσο ν αληηηφο, ε πξφιεςε εηζβνιήο, θαη ε
αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηαο), ηελ επηθχξσζε ρξεζηψλ ή ζπζηεκάησλ
θαη ηελ επηβνιή αζθάιεηαο δηθηχσλ. Όηαλ έλαο ππνινγηζηήο
ζπλδέεηαη κε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα
πξνζεγγηζηεί ηίπνηα εθηφο αλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ θαζνξηζκέλε
ηππνπνηεκέλε πνιηηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο αληηηψλ, ηνπ επηπέδνπ αλαπξνζαξκνγψλ ζπζηεκάησλ
θαη ηεο δηακφξθσζεο. Δλψ ν ππνινγηζηήο ειέγρεηαη απφ έλαλ πξνεγθαηεζηεκέλν agent ινγηζκηθνχ, κπνξεί κφλν λα έρεη πξφζβαζε
ζηνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ ιχζνπλ ηα νπνηαδήπνηε δεηήκαηα
αζθάιεηαο. Κφιηο αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα, ν ππνινγηζηήο είλαη
ζε ζέζε λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο δηθηχσλ θαη ην Γηαδίθηπν,
κέζα ζηηο πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα NAC.

Κιάζεηο δηεύζπλζεο

Πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο δηεπζχλζεσλ Internet, φπνπ θάζε θιάζε
νξίδεη ηα δίθηπα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Ζ πεξηνρή ησλ
αξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα αληηζηνηρηζηνχλ ζηελ πξψηε νθηάδα ηεο
δηεχζπλζεο IP βαζίδεηαη ζηελ θιάζε δηεχζπλζεο. Τα δίθηπα ηεο
θιάζεο Α (ηηκέο απφ 1 έσο 126) είλαη ηα κεγαιχηεξα, κε
πεξηζζφηεξνπο απφ 16 εθαηνκκχξηα θεληξηθνχο ππνινγηζηέο αλά
δίθηπν. Τα δίθηπα ηεο θιάζεο Β (128 έσο 191) έρνπλ κέρξη 65.534
θεληξηθνχο ππνινγηζηέο αλά δίθηπν, θαη ηα δίθηπα ηεο θιάζεο Γ
(192 έσο 223) κπνξνχλ λα έρνπλ κέρξη 254 θεληξηθνχο ππνινγηζηέο
αλά δίθηπν.

Κνηλνί δηθηπαθνί πόξνη–
Network Shares

Οη θνηλνί δηθηπαθνί πόξνη είλαη κηα ζπζθεπή ή κηα πιεξνθνξία
ζε έλαλ ππνινγηζηή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλαλ άιιν
ππνινγηζηή κέζσ ηνπ ηνπηθνχ LAN ή WAN, ζαλ ήηαλ έλαο πφξνο
ζηελ ηνπηθή κεραλή. Τα παξαδείγκαηα είλαη θνηλή πξφζβαζε
αξρείσλ, θνηλή πξφζβαζε εθηππσηψλ, θνηλή πξφζβαζε αληρλεπηψλ,
θιπ. Τν κνίξαζκα αξρείσλ ζεκαίλεη παξαδνζηαθά ηελ θνηλή
πξφζβαζε αξρείσλ, εηδηθά ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπηθνχ LAN θαη ελδνδηθηχνπ.
Ζ θνηλή πξφζβαζε αξρείσλ θαη εθηππσηψλ κέζα ζε έλα ηνπηθφ
δίθηπν κπνξεί είηε λα βαζηζηεί ζε έλαλ ζπγθεληξσκέλν δηαθνκηζηή
αξρείσλ είηε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή εθηππψζεσλ. Ζ αθξηβήο
δηαδηθαζία πνηθίιιεη κε ηελ πιαηθφξκα.
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Κνηλνί ρώξνη SharePoint

SharePoint, είλαη κηα πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη
απφ ηε Microsoft γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη Ηζηνχ πνπ
ζπλδπάδεηαη θάησ απφ έλαλ εληαίν θεληξηθφ ππνινγηζηή.
Οη
ηθαλφηεηεο SharePoint ιεηηνπξγνχλ καδί γηα λα βνεζήζνπλ κηα
επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο
επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο, λα κνηξαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα
δηαρεηξηζηνχλ ηα έγγξαθα απφ ηελ δεκηνπξγία ζηελ νινθιήξσζε,
λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο θαη ηελ πείξα, λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο
ζπλήζεηο ιχζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, θαη λα βξνπλ ηηο
ζσζηέο επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο γηα λα ιάβνπλ ηηο θαιχηεξεο
απνθάζεηο. Απηέο νη ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ηζηνρψξσλ, ησλ ππιψλ, intranets, ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο,
ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ησλ wikis, blogs, θαη άιισλ εξγαιείσλ
γηα ηε επηρεηξεκαηηθή εμππλάδα. Τν SharePoint δελ είλαη
ζρεδηαζκέλν γηα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ πιήξε δηαθνκηζηή αξρείσλ
Οη ρξήζηεο SharePoint έρνπλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ
πεξηαγνγήο. Γηα ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο, ην SharePoint βνεζά λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα θφζηε θαηάξηηζεο θαη ζπληήξεζεο, εθηφο απφ
ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα, θαη λα εζηηάζεη ζηηο πςειφηεξεο
επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο.

Κνηλόρξεζηνο
εθηππσηήο

Έλαο εθηππσηήο ν νπνίνο ιακβάλεη δεδνκέλα εηζφδνπ απφ
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππνινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο
εθηππσηήο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνο ζε έλαλ άιινλ ππνινγηζηή
ζην δίθηπν κπνξεί λα γίλεη θνηλφρξεζηνο έηζη ψζηε λα είλαη
δηαζέζηκνο γηα ρξήζε απφ άιινπο ππνινγηζηέο. Έλαο θνηλφρξεζηνο
εθηππσηήο νλνκάδεηαη επίζεο εθηππσηήο δηθηχνπ.

Κνηλόρξεζηνο πόξνο

Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή, δεδνκέλα ή πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπζθεπέο ή πξνγξάκκαηα. Γηα ηα
Windows, νη θνηλφρξεζηνη πφξνη αθνξνχλ νπνηνλδήπνηε πφξν είλαη
δηαζέζηκνο ζηνπο ρξήζηεο δηθηχνπ, φπσο θάθεινη, εθηππσηέο θαη
θαζνξηζκέλνη δίαπινη. Έλαο θνηλφρξεζηνο πφξνο κπνξεί επίζεο λα
αθνξά έλα δηαθνκηζηή πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζε ρξήζηεο δηθηχνπ.

Κξππηνγξάθεζε

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία κελπκάησλ θαη
δεδνκέλσλ. Ζ θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, ηεο
αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ ειέγρνπ ηαπηφηεηαο (νληφηεηαο
θαη πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ), θαζψο θαη ηεο κε απνπνίεζεο ησλ
επζπλψλ.

Λνγαξηαζκόο ρξήζηε User Account

Κηα εγγξαθή πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ έλα ρξήζηε ζηα Windows. Σε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
πεξηιακβάλνληαη ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβαζεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο, νη νκάδεο ζηηο νπνίεο είλαη
κέινο ν ρξήζηεο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ηα
δηθαηψκαηα ρξήζηε πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηή θαη ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηνπο
πφξνπο ηνπο.
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Μεηαγσγείο – LAN
Switches

Ο κεηαγσγέαο - LAN Switch είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ Ethernet. Πξνζθέξνπλ
ηαρχηεηεο ηεο ηάμεο ησλ Gigabits έηζη πξνζζέηνληαο επηπιένλ
εχξνο δψλεο ζηνπο ζπλδεδεκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Tν θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαγσγέα είλαη φηη θάζε ζχξα ηνπ πξνζθέξεη
θαζνξηζκέλν εχξνο δψλεο σο επίζεο θάζε ζχξα ηνπ κεηαγσγέα
απνηειεί μερσξηζηφ πεδίν ζπγθξνχζεσλ (collision domain).
Κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαγσγέσλ
 Ταρχηεηα (10/100/1GB/10GB)
 Δπίπεδν (Level 2, Level3)
Θαηεγνξία (Managed/Unmanaged)

Παθέην δεδνκέλσλ

Κνλάδα κεηάδνζεο επηπέδνπ δηθηχνπ κε βάζε ην κνληέιν Open
Systems Interconnection-OSI, ε νπνία απνηειείηαη απφ
πιεξνθνξίεο δπαδηθήο κνξθήο νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ θαη
δεδνκέλα
θαη
θεθαιίδα,
φπνπ
πεξηιακβάλνληαη
έλαο
αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο, δηεχζπλζε πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ
θαη δεδνκέλα ειέγρνπ ζθαικάησλ.

Πξσηόθνιιν Internet
(IP)

Έλα πξσηφθνιιν κε δπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ζηελ νηθνγέλεηα
πξσηνθφιισλ TCP/IP ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απφδνζε
δηεπζχλζεσλ IP, ηε δξνκνιφγεζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ
αλαζπγθξφηεζε παθέησλ IP.

Πξσηόθνιιν κεηαθνξάο
αξρείσλ (FTP)

Κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πξσηνθφιισλ TCP/IP, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηγξαθή αξρείσλ κεηαμχ δχν
ππνινγηζηψλ ζην Internet. Θαη νη δχν ππνινγηζηέο πξέπεη λα
ππνζηεξίδνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο πνπ πξνβιέπεη ην
πξσηφθνιιν FTP: ν έλαο ζα πξέπεη λα έρεη ην ξφιν ππνινγηζηήπειάηε FTP θαη ν άιινο ην ξφιν ηνπ δηαθνκηζηή FTP.

ύζηεκα RAID ζθιεξνύRedundant Array of
Independent Drives
System

Τν RAID (ζπζηνηρία αλεμάξηεησλ δίζθσλ) είλαη έλαο ηξφπνο
θχιαμεο δεδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηνπο πνιιαπιάζηνπο
ζθιεξνχο δίζθνπο. Κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά
ηνπο πνιιαπιάζηνπο δίζθνπο, νη I/O δηαδηθαζίεο (εηζφδνπ-εμφδνπ)
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κε έλαλ ηζνξξνπεκέλν ηξφπν, πνπ
βειηηψλεη ηελ απφδνζε. Γεδνκέλνπ φηη νη πνιιαπιάζηνη δίζθνη
απμάλνπλ ην κέζν ρξφλν κεηαμχ ησλ απνηπρηψλ (MTBF), ε
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην RAID επίζεο απμάλεη ηελ αληνρή
ζε πξνβιήκαηα. Τν RAID εκθαλίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα
είλαη έλαο εληαίνο ινγηθφο ζθιεξφο δίζθνο αθνχ πηνζεηεί ηελ
ηερληθή ξάβδσζεο δίζθσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ρσξηζκφ θάζε
δηαζηήκαηνο απνζήθεπζεο ηνπ ζηηο κνλάδεο πνπ θπκαίλνληαη ζε
έλαλ ηνκέα (512 bytes) κέρξη δηάθνξα megabytes. Οη ισξίδεο φισλ
ησλ δίζθσλ παξεκβάιινληαη ιεπθέο ζειίδεο θαη εμεηάδνληαη ζε
ζεηξά. Υπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ελλέα ηχπνη RAID: RAID-0,RAID1,RAID-2,RAID-3,RAID-4,RAID-5,RAID-6,RAID-7,RAID-10,RAID-50,
RAID-53 , RAID-S. Τα ζπλήζε ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνπληαη
είλαη RAID-0, RAID-1 and RAID-5
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ύζηεκα νλνκάησλ
ηνκέα (DNS)

Κηα ηεξαξρηθή, θαηαλεκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη
αληηζηνηρίζεηο νλνκάησλ ηνκέα DNS ζε δηάθνξνπο ηχπνπο
δεδνκέλσλ, φπσο δηεπζχλζεσλ IP. Τν ζχζηεκα νλνκάησλ ηνκέα
(DNS) επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ππνινγηζηψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ
νλνκάησλ θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε θαη επηηξέπεη επίζεο ηνλ
εληνπηζκφ άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε βάζε
δεδνκέλσλ.

πζηήκαηα Endpoint

Ζ αζθάιεηα - Endpoint είλαη κηα ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία ην
ινγηζκηθφ αζθάιεηαο δηαλέκεηαη ζηηο ζπζθεπέο ηειηθψλ ρξεζηψλ
αιιά ξπζκίδεηαη θεληξηθά κε έλα πξφηππν πειαηψλ/θεληξηθψλ
ππνινγηζηψλ. Έλα πξφγξακκα πειαηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ή
θνξησκέλν ζε θάζε Endpoint, ην νπνίν, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε,
είλαη θάζε ζπζθεπή ρξεζηψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν. Τα
Endpoint κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ ηα PC, ηα lap-top, handhelds, θαη
ηνλ εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ φπσο νη αληρλεπηέο πιηθνχ θαη ηα
ηεξκαηηθά ζεκεία πψιεζεο. Θεληξηθνί ππνινγηζηέο πεξηέρνπλ ην
ζπγθεληξσκέλν πξφγξακκα αζθάιεηαο, ην νπνίν ειέγρεη logins θαη
ζηέιλεη ηηο αλαπξνζαξκνγέο θαη ηα κπαιψκαηα φηαλ απαηηνχληαη.
Τα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο Endpoint πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο
δψλεο αζθάιεηαο ή ην ινγηζκηθφ αληηηψλ πνπ δηαλέκεηαη θαη έπεηηα
θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. Ο φξνο
εμειίζζεηαη, εληνχηνηο, γηα λα πεξηιάβεη ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο
φπσο ε αλίρλεπζε θαη ε πξφιεςε εηζβνιήο, ην αληί -spyware
ινγηζκηθφ, θαη ην ζχζηεκα behavior-blocking
(ηα πξνγξάκκαηα
πνπ ειέγρνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη ςάρλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο
ελέξγεηεο πνπ αξρίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θνληά νη εθαξκνγέο ή
εθείλσλ κε ηελ θαθφβνπιε πξφζεζε).

πζηήκαηα αδηάιεηπηεο
UPS System

Τν UPS, Uninterruptible Power Supply (Αδηάιεηπηε παξνρή
ελέξγεηαο), είλαη κηα ζπζθεπή πνπ παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Πνιιέο θνξέο αζθαιίδεη ηηο
ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο απφ ππεξηάζεηο ή ρακειέο ηάζεηο,
ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο "θηιηξάξεη" ην ξεχκα έηζη, ψζηε λα
έρεη ηελ ζσζηή ζπρλφηεηα (50 Hz - 60 Hz). Τν UPS έρεη σο ζθνπφ
ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ηελ έλαξμε κηαο βνεζεηηθήο
γελλήηξηαο, κέρξη λα έξζεη ην ξεχκα ή κέρξη λα γίλεη αζθαιήο
ηεξκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ. Τα
UPS ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, server, ηειεθσληθψλ θέληξσλ θ.α., ζηνπο νπνίνπο ν
απφηνκνο ηεξκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκίεο, απψιεηα
δεδνκέλσλ ή θαη θαηαζηξνθή ππνζπζηεκάησλ. Τα UPS δηαθέξνπλ
ζε κέγεζνο, απφ θάπνηα κηθξά πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλαλ
νηθηαθφ ππνινγηζηή (200VA) έσο πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο κε
δπλαηφηεηα λα ηξνθνδνηήζνπλ νιφθιεξνπο server (Κε ηζρχ κεξηθά
KVA).

πζηήκαηα αίζζεζεο θαη
απνζόβεζεο εηζβνιήο –
IDS/IPS

Τν ζχζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιήο (IDS) είλαη κηα εθαξκνγή
ζπζθεπψλ ή ινγηζκηθνχ πνπ ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηθηχσλ
ή/θαη ζπζηεκάησλ γηα ηηο θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηηο
παξαβηάζεηο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη ζπληάζζεη αλαθνξέο ζην
ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο. Τν ζχζηεκα απνζφβεζεο εηζβνιήο (IPS)
είλαη ην ζχζηεκα ή/θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο εηζβνιήο θαη ε
πξνζπάζεηα γηα λα ζηακαηήζεη ηα αληρλεπκέλα πηζαλά γεγνλφηα.
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πζηνηρίεο θεληξηθώλ
κνλάδσλ (π.ρ. vmware,
cluster)

VMware – Ιεηηνπξγηθφ πνπ επηηξέπεη λα ηξέμεηο πνιιαπιά
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζε έλα κφλν ππνινγηζηή. Υπάξρεη επίζεο
ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο γηα ηνλ έιεγρν κηαο πιεζψξαο κεραλεκάησλ
ζε δίθηπα. Κπνξεί λα ηξέμεη φιεο ηηο εθδφζεηο ησλ Windows, Linux,
FreeBSD αξθεηά θαιά. Θαιφ γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ηξέμεη ηα
Windows γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ Office ή γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ
δνθηκαζία ησλ εθαξκνγψλ Windows ή γηα εθηέιεζε κηαο
εθαξκνγήο.

Σεξκαηηθό

Κηα ζπζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη νζφλε θαη πιεθηξνιφγην θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε έλαλ ππνινγηζηή.

Σνπηθό δίθηπν (LAN)

Έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ πνπ ζπλδέεη κηα νκάδα ππνινγηζηψλ,
εθηππσηψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε κηα
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε πεξηνρή (γηα παξάδεηγκα, έλα θηήξην). Έλα
δίθηπν LAN επηηξέπεη ζε νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή λα
αιιειεπηδξά κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ηνπ δηθηχνπ.

Τπεξεζία νλνκαζίαο
Internet ησλ Windows
(WINS)

Κηα ππεξεζία ινγηζκηθνχ πνπ αληηζηνηρεί δπλακηθά δηεπζχλζεηο IP
ζε νλφκαηα ππνινγηζηψλ (νλφκαηα NetBIOS). Απηφ επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο λα πξνζπειάζνπλ πφξνπο κε ην φλνκά ηνπο αληί λα
απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ δηεπζχλζεσλ IP πνπ δχζθνια
αλαγλσξίδνληαη θαη απνκλεκνλεχνληαη. Οη δηαθνκηζηέο WINS
ππνζηεξίδνπλ ππνινγηζηέο-πειάηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε Windows
NT 4.0 θαη πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
Microsoft.

Τπεξεζία παξνρήο
Internet (Internet
Service Provider)

Δηαηξεία πνπ παξέρεη ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή εηαηξείεο πξφζβαζε
ζην Internet θαη ζην World Wide Web. Κηα ππεξεζία παξνρήο
Internet παξέρεη έλαλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, έλα φλνκα ρξήζηε, έλαλ
θσδηθφ πξφζβαζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζχλδεζεο, ψζηε νη
ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο ζηνπο
ππνινγηζηέο ηεο ππεξεζίαο παξνρήο Internet. Ζ ππεξεζία παξνρήο
Internet (ISP) ρξεψλεη ζπλήζσο ηε ζχλδεζε κε ηελ θαηαβνιή αλά
κήλα ή αλά ψξα.

Υώξνη κεηαθνξάο
δεδνκέλσλ – FTP Shares

Τν File Transfer Protocol (FTP), (Πξσηφθνιιν Κεηαθνξάο Αξρείσλ)
είλαη έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν ζε δίθηπα ηα νπνία
ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν TCP/IP (δίθηπα φπσο internet ή
intranet). Ο ππνινγηζηήο πνπ ηξέρεη εθαξκνγή FTP client κφιηο
ζπλδεζεί κε ηνλ server κπνξεί λα εθηειέζεη έλα πιήζνο δηεξγαζηψλ
φπσο αλέβαζκα αξρείσλ ζηνλ server, θαηέβαζκα αξρείσλ απφ ηνλ
server, κεηνλνκαζία ή δηαγξαθή αξρείσλ απφ ηνλ server θ.ν.θ. Τν
πξσηφθνιιν είλαη έλα αλνηρηφ πξφηππν. Δίλαη δπλαηφ θάζε
ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα δίθηπν, λα δηαρεηξίδεηαη
αξρεία ζε έλα άιιν ππνινγηζηή ηνπ δηθηχνπ, αθφκε θαη εάλ ν
δεχηεξνο δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.

Αθξσλύκηα
ΠΔΠ
ΓΗΤ
ΚΑ
ΠΔ
ΑΓ

Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα
Γίθηπα Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ
Θξηηήξην Απφδνζεο
Πεδίν Δθαξκνγήο
Απαξαίηεηεο Γλψζεηο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

Τα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε
πέληε επίπεδα. Οη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ
ππάξρεη κεηαμχ ηνπο:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδν 1

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο.

Δπίπεδν 2

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ,
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο είλαη πεξίπινθεο
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
απηνλνκίαο. Σπρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο.

Δπίπεδν 3

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη
κε επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ.

Δπίπεδν 4

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. Σπρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.

Δπίπεδν 5

Ηθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ,
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε.
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