
Mòdul 1 - Vehicle connectat en el món Internet of Things (IoT)
- Identificació de les tecnologies, funcionalitats i aplicacions utilitzades en el vehicle connectat.

o  Contextualització de la digitalització i la conversió de les dades en coneixement.
o  Indústria 4.0, la 4a revolució industrial.
o  Tendències de futur en la Indústria 5.0.
o  Anàlisi del sector de l’automoció i impacte del vehicle connectat

-      Establiment de comunicacions entre dispositius ciber-físics i plataformes IoT per
l’enviament remot de dades en temps real.

o  Identificació dels sensors ciber-físics i del procés de captura de les dades.
o  Tipus de sensors en funció de la solució proposada.
o  Classificació dels actuadors en el sector Industrial.
o  Conceptes i paràmetres de l’adquisició dels senyals.

-      Monitorització dels processos de captació i emmagatzemament de les dades.
o  Definició, capacitats i abast del Internet de les Coses (IoT).
o  Arquitectures de la IoT implicades en la captura, emmagatzematge i processat de la
informació en temps real -Edge Analytics-.
oAnàlisi dels sistemes de comunicació en una infraestructura digital en funció de les
necessitats de l’entorn: Sistemes sense-fils de curt abast, de llarg abast i comunicacions
cablejades.
o  Protocols: TCP/UDP, MQTT, COAP, AMQP...

-      Establiment de comunicacions entre les diferents unitats de control i els components en
un vehicle connectat.

o  Identificació dels protocols de comunicació més utilitzats.
o  Determinació de les eines de diagnosi i la seva relació amb els bussos de
comunicacions.
o  Anàlisi de les comunicacions externes d’un vehicle connectat: V2V, V2P, V2I, V2C.

 
Mòdul 2 - Ciberseguretat, Plataformes, arquitectures de dades i Big Data

·Definició dels riscos de ciberseguretat del vehicle connectat.
-Identificació de superfícies d’atac en el vehicle connectat.
-Recopilació de vulnerabilitats conegudes en llibreries de codi, sistemes, aplicacions o
dispositius existents.
-Conceptualització de les amenaces i avaluació dels riscos de seguretat.

·Aplicació de les solucions criptogràfiques en funció dels nous models de seguretat en
entorns hiper-connectats.

-Identificació dels sistemes connectats d’un vehicle i de les infraestructures a les que està
connectat.
-Anàlisi dels tipus de ciberatacs coneguts i de les vulnerabilitats implicades.
-Identificació d’efectes en cascada. 
-Anàlisi de solucions criptogràfiques en resposta a ciberatacs.

·Aplicació de polítiques i bones practiques de ciberseguretat en el disseny i desenvolupament
de nous sistemes, aplicacions i dispositius connectats. 

- Conceptualització de la ciberseguretat des del disseny.
- Identificació de polítiques de ciberseguretat aplicables al vehicle connectat.
-Explicació de bones pràctiques de desenvolupament segur en el cicle de vida del
software.

·Definició de mesures de ciberseguretat adequades per protegir els sistemes, aplicacions o
dispositius connectats envers certes amenaces.

-Tipus de mecanismes de seguretat basats en algoritmes criptogràfics.
-Coneixement de sistemes de seguretat basats en regles i intel·ligència artificial.
- Sistemes de detecció d’amenaces.

·Aplicació d’estàndards de ciberseguretat adequats en l’entorn del vehicle connectat. 
-Estàndards de seguretat de la informació.
-Estàndards de ciberseguretat industrial.
- Estàndards de ciberseguretat de dispositius electrònics.

·Interpretació dels diferents tipus i formats de dades, els seus beneficis e inconvenients. 
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l’objectiu de detectar anomalies i proposar un Manteniment Predictiu 
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OBJECTIUS

oDades estructurades
oDades semi estructurades
oDades no estructurades

·Identificació dels diferents fluxos de dades en una plataforma de dades: 
oCaptura
oComunicació
oProcessat
oEmmagatzematge
oVisualització

·Identificació de la implementació de diferents tecnologies i arquitectures de dades en base a
la necessitat o problemàtica a solucionar:

oTecnologies per la definició de repositoris de dades
oTecnologies pel processat de la informació
oTecnologies per la visualització de les dades
oArquitectures de dades
oProveïdors de serveis

·Coneixement i interpretació de les dades i el seu valor estratègic:
oCreació
oProcessat
oEmmagatzematge
oUs
oPublicació
oArxivat
oEliminació

·Anàlisi dels requeriments Big Data per a l’aplicació de les tecnologies i protocols més
adequats segons les necessitats:

oOpen Source
oPropietàries
oHíbrides

Mòdul 3 - Intel·ligència artificial (IA) i manteniment predictiu
-   Programació amb el llenguatge Python per processar dades i donar solució a problemes
propis del tractament massiu de dades generant informació de valor.                               

oEines i recursos disponibles.
oEl processament de dades
oVisualització de la informació

-Exploració de les possibilitats de la Intel·ligència Artificial  (IA)                                              
oPotencialitats en funció del tipus d’IA i les seves potencialitats
oMetodologies i subfamílies segons problemàtiques 

-Exploració de les possibilitats de la l’Aprenentatge Automàtic                                       
o  Algoritmes data-driven
o  Models Intel·ligents

-Aplicació de metodologies pròpies de l’Aprenentatge Automàtic pel desenvolupament de
models predictius.                 

o  Detecció d’Anomalies
o  Manteniment Predictiu

-Aplicació del Manteniment Predictiu i de les capacitats estratègiques que proporciona al
sector del vehicle connectat.

oManteniment prescriptiu
oAvantatges e inconvenients
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