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1.1) Τι είναι ρομπότ 

Ρνκπόη (Robot) νλνκάδεηαη νπνηαδήπνηε κεραληθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα 

ππνθαζηζηά ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. 

 

 Έλα ξνκπόη κπνξεί λα δξάζεη θάησ από ηνλ απεπζείαο έιεγρν ελόο 

αλζξώπνπ ή απηόλνκα θάησ από ηνλ έιεγρν ελόο πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ππνινγηζηή. 

 

 Σα ξνκπόη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα θάλνπλ εξγαζίεο, νη 

νπνίεο είηε είλαη δύζθνιεο είηε επηθίλδπλεο γηα λα γίλνπλ απεπζείαο από 

έλαλ άλζξσπν. ε άιιεο πεξηπηώζεηο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

εθηειέζνπλ εξγαζίεο ηαρύηεξα ή θζελόηεξα απ' ό,ηη ν άλζξσπνο. Έηζη, 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απηόκαηε παξαγσγή κεγάισλ 

πνζνηήησλ θάπνηνπ πξντόληνο θαη κε ρακειόηεξν θόζηνο. 
 



1.4) Τι είναι η Μικρο-Ρομποτική 

Η Ρνκπνηηθή είλαη ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ κειεηά ηηο κεραλέο εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε θπζηθή 

δξαζηεξηόηεηα κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Σν όλνκα Μηθξν-Ρνκπνηηθή έγθεηηαη ζηελ ηάζε λα θαηαζθεπάδνληαη απηέο νη κεραλέο ζε όιν 

θαη κηθξόηεξν κέγεζνο γηα λα εμππεξεηνύλ αθόκε πεξηζζόηεξεο αλάγθεο (πρ. απηνκαηνπνίεζε). 

 

 Η απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο καδηθήο παξαγσγήο 

αληηθαζηζηά ηνπο αλζξώπνπο κε εμεηδηθεπκέλεο κεραλέο πνπ εθηεινύλ κηα πξνθαζνξηζκέλε 

ζεηξά θαηεξγαζηώλ ζηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη. ηόρνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, ε νπνία 

γίλεηαη εθηθηή κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνλ 20ό αηώλα, είλαη ε 

απμεκέλε παξαγσγηθόηεηα, ε βειηησκέλε πνηόηεηα, ε αύμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αιιά θαη ε ειεγμηκόηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο. 

 

 Σν 1961 θαηαζθεπάδεηαη θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην πξώην βηνκεραληθό ξνκπόη. Σππηθέο 

εθαξκνγέο ηνπο ζηε βηνκεραλία πεξηιακβάλνπλ ηε θόξησζε - εθθόξησζε πξντόλησλ ηε βαθή 

ηελ θνπή θ.η.ι. 



1.2) Ετυμολογία 

 Η ιέμε ξνκπόη πξνέξρεηαη από ηελ ηζέρηθε ιέμε robota (ξνκπόηα) πνπ ζεκαίλεη 

εξγαζία. Καζηεξώζεθε σο όξνο κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα ην 1920 από ηνλ Σζέρν 

ζεαηξηθό ζπγγξαθέα Κάξει Σζάπεθ ζην έξγν ηνπ "R.U.R." (Rossum's Universal 

Robots), όπνπ ζαηηξίδεη ηελ εμάξηεζε ηεο θνηλσλίαο από ηνπο κεραληθνύο εξγάηεο 

(ξνκπόη) ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πνπ ηειηθά εμνληώλνπλ ηνπο δεκηνπξγνύο 

ηνπο. ε πνιιέο ζύγρξνλεο ζιαβηθέο γιώζζεο (π.ρ. ηελ πνισληθή) ρξεζηκνπνηείηαη 

ζαλ έθθξαζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο 

(αληίζηνηρν ηνπ ρακαιίθη). 



1.3) Η Ιστορία των Ρομπότ 
 Πνιύ πξηλ λα θαηαζθεπαζηεί ην πξώην ξνκπόη, νη αξραίνη Έιιελεο είραλ 

νξακαηηζηεί ηα Απηόκαηα (δηεζλώο Automata). O Όκεξνο πεξηγξάθεη δύν 

Απηόκαηα-θνπέιεο. Σηο είρε θηηάμεη ν Ήθαηζηνο από ρξπζό. Είραλ ωο εξγαζία 

ηνπο λα ζεθώλνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ Ήθαηζην κέζα ζην εξγαζηήξηό ηνπ ζηνλ 

Όιπκπν. Καζώο θαίλεηαη ζηνλ «πξνγξακκαηηζκό» ηνπο ζπλεηζέθεξαλ όινη νη ζενί. 

 
 «…ὑπὸ δ᾽ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 

      χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι. 

      τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ 

      καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν…»  
  «…και τρέχαν δίπλα του να ανεβαστούν τον ρήγα χρυσές δυο βάγιες, απαράλλαχτες    

με ζωντανές κοπέλες, ξυπνάδα και μιλιά και δύναμη, τα ’χουν κι αυτές, κι ακόμα οι    

αθάνατοι θεοί τούς έμαθαν πάσα γυναίκεια τέχνη...». (417 – 420, Ραψωδία Σ, Ομήρου 

Ιλιάδα, μτφ. Ν. Καζαντζάκης – Ι.Θ. Κακριδής)  

 

 Οη ζηίρνη απηνί ζαθώο κηιάλε γηα αξραία Απηόκαηα. Αλαθέξεη επίζεο ν Όκεξνο 

κεηαιιηθά ιεβέηηα (ιεθάλεο κε λεξό), ηα νπνία πεξηπιαλνύληαλ απηνθηλνύκελα 

αλάκεζα ζηνπο ζενύο, ώζηε λα έρνπλ λα πιπζνύλ. Απηά ήηαλ έξγα ηνπ Ηθαίζηνπ. 



 ε όινπο επίζεο είλαη γλσζηόο ν κύζνο ηνπ Σάισ, κηαο αθόκε θαηαζθεπήο ηνπ 

Ηθαίζηνπ. Απηό, πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί γηα ηνλ Σάισ, είλαη νη εμαηξεηηθέο ηνπ 

επηδόζεηο θαη ην γεγνλόο πσο είρε όιε θη όιε κία θιέβα από ηελ νπνία εμαξηηόηαλ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Η ιεηηνπξγία απηή έπαςε, κόιηο ε Μήδεηα άλνημε ηε θιέβα θαη ν 

Σάισ άδεηαζε από ελέξγεηα. Ο Σάισ δέρηεθε ηελ επέκβαζε απηή ηεο Μήδεηαο, 

δηόηη ηνπ είρε ππνζρεζεί πσο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κεηαιιαζζόηαλ από κεραλή ζε 

έκβην νλ. Σν αλ ηειηθά ε ηερλεηή λνεκνζύλε θαη, θαη’ επέθηαζε, ηα ξνκπόη είλαη 

απζύπαξθηεο θαη απηννξηδόκελεο νληόηεηεο, είλαη θάηη πνπ απαζρνιεί ηε Βηνεζηθή, 

ηε Ννκηθή επηζηήκε θαη ηε Νέα Φηινζνθία. Μεηαιιηθέο κεραληθέο θαηαζθεπέο, 

πνπ δξνπλ απηνβνύισο, ζπλαληάκε ζε κύζνπο θαη παξακύζηα πνιιώλ ιαώλ ζε 

δηάθνξεο επνρέο.  

 

 ηελ επηζηεκνληθή θαληαζία ζπλήζσο ζπλαληνύληαη ξνκπόη ηα νπνία έρνπλ ηε 

κνξθή αλζξώπνπ. Απηά ηα ξνκπόη θαινύληαη αλδξνεηδή. Σα ζεκεξηλά ξνκπόη, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα ππνδπζνύλ αλζξώπηλα όληα, δελ είλαη αλδξνεηδή 

(androids). 

 

 Σημαμςική ρσμειρτξοά ρςη τιλξλξγία για ςα οξμπός είυε ξ Ιραάκ Αρίμχτ 

με ςξσπ ςοειπ μόμξσπ ςηπ οξμπξςικήπ πξσ διαςύπχρε ρςα μσθιρςξοήμαςά 

ςξσ. 

 

“ Ο κοαςήοαπ ςξσ Ζχγοάτξσ ςξσ Τάλχ. Εθμικό Αουαιξλξγικό Μξσρείξ, 

Νάπξλη, Ιςαλία.” 

 

              



1.5) Τεχνητή Νοημοσύνη 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών ο 

οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων 

που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και 

στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, 

κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση προβλημάτων κλπ. 

 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη  αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλών πεδίων όπως της 

επιστήμης υπολογιστών, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της 

γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με στόχο τη σύνθεση ευφυούς 

συμπεριφοράς, με στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο 

περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές ειδικής 

κατασκευής.  



1.6) Τι γίνετε όταν τα ρομπότ συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ?? 

 ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νπ αηώλα θαη θπξίσο από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 θαη κεηά, δπν επηζηεκνληθνί 

θιάδνη αλαπηύρζεθαλ παξάιιεια ζπλάπηνληαο κεηαμύ ηνπ ακνηβαία δάλεηα κε απνηέιεζκα λα είλαη δύζθνιν λα 

απνηηκήζνπκε πιένλ πνηνο ρξσζηάεη ζε πνηόλ. Πξόθεηηαη γηα ηνλ θιάδν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο θαη ηνλ θιάδν 

ησλ Νεπξνεπηζηεκώλ.   

 

 Η ηδέα ησλ εξεπλεηώλ ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηερλεηό ππνινγηζηηθό ζύζηεκα 

πνπ  ζα πξνζνκνηώλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ ελώ παξάιιεια ε ηδέα ησλ λεπξνεπηζηεκόλσλ 

ήηαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ σο έλα πνιύπινθν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, κηα κεραλή πνπ 

«παξάγεη» ηνλ λνπ, ζα ιέγακε απιντθά.   

 

 Η αξρή ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδεη όηη ε λόεζε είλαη πξντόλ ελόο ιεηηνπξγηθνύ ππνινγηζηηθνύ κεραληζκνύ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ παηέξα ηεο Σερλεηήο Ννεκνζύλεο, ηνλ Άγγιν καζεκαηηθό θαη ζεσξεηηθό ηεο ινγηθήο, 

Alan Turing. Σν 1950, ιίγα ρξόληα πξηλ πεζάλεη, ν Turing δεκνζίεπζε έλα λνεηηθό πείξακα πνπ ην νλόκαζε 

παηρλίδη ηεο κίκεζεο κε ην νπνίν ήζειε λα δείμεη, όηη όπσο ζε έλα παηρλίδη κεηαμύ αλζξώπσλ νη παίρηεο 

ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ, έηζη θαη έλαο ππνινγηζηήο πνπ κπνξεί λα παίμεη απνηειεζκαηηθά ζε απηό ην παηρλίδη, 

ζθέθηεηαη θαη πξάηηεη ζαλ έλα νλ κε αλζξώπηλε λνεκνζύλε.  

 



 Σςιπ αουέπ ςξσ ’60 ξ Hilary Putnam ρςημ ποξρπάθειά ςξσ μα αμςικοξύρει ςξμ αμαλσςικό 

ρσμπεοιτξοιρμό (έμα οεύμα πξσ κσοιαουξύρε ςόςε ρςξσπ τιλξρξτικξύπ και φσυξλξγικξύπ κύκλξσπ) 

σπξρςήοινε όςι ξι μξηςικέπ λειςξσογίεπ είμαι αμςίρςξιυεπ με ςιπ σπξλξγιρςικέπ διαδικαρίεπ ςχμ 

ηλεκςοξμικώμ σπξλξγιρςώμ. Η θεχοία ενελίυθηκε ρςη δεκαεςία ςξσ ’70 από ςξμ Jerry Fodor ξ ξπξίξπ 

επιρήμαμε ςξμ οόλξ ςηπ  γλώρραπ ρςιπ μξηςικέπ λειςξσογίεπ, ποξςείμξμςαπ μάλιρςα ςημ σπόθερη όςι 

ξι μξηςικέπ λειςξσογίεπ ρσμιρςξύμ μια γλώρρα, η ξπξία έυει δικό ςηπ ρσμςακςικό και μξημαςικό 

πεοιευόμεμξ και επηοεάζει αιςιχδώπ ςιπ μξηςικέπ αμαπαοαρςάρειπ.  

 

 Ο παοάγχμ «γλώρρα» έπαινε ρςξ ενήπ θεμελιώδη οόλξ ρςημ αμάπςσνη ςηπ Τευμηςήπ Νξημξρύμηπ 

όπχπ η απξκοσπςξγοάτηρη ςξσ λειςξσογικξύ μηυαμιρμξύ πξσ παοάγει ςξμ μξσ, απξςέλερε ςξ 

άγιξ διρκξπόςηοξ ςχμ μεσοξπιρςημόμχμ χπ ςιπ μέοεπ μαπ.   

 

 Μέυοι ρςιγμήπ και ξι δύξ κλάδξι ταίμεςαι μα είμαι μακοιά από ςξμ ρςόυξ ςξσπ. Οι μεμ έοεσμεπ για ςημ 

Τευμηςή Νξημξρύμη απέυξσμ ακόμα πξλύ από ςημ καςαρκεσή εμόπ μξήμξμξπ οξμπός πξσ μα 

«ρκέτςεςαι» και μα ρσμπεοιτέοεςαι ραμ αμθοώπιμξ ξμ, ξι δε μεσοξεπιρςήμξμεπ όρξ και μα 

ρκαμάοξσμ ή μα αμαςέμμξσμ ςξσπ εγκετάλξσπ δεμ μπξοξύμ μα ενηγήρξσμ πχπ παοάγεςαι και ςι είμαι 

η μόηρη, ςι είμαι η ρσμείδηρη, πχπ  ρσγκοξςείςαι ςξ μόημα και πχπ δικαιξλξγείςαι ςξ σπξκειμεμικό 

βίχμα ςηπ αιρθηςηοιακήπ εμπειοίαπ.   

 



 Τα ςελεσςαία δέκα – δεκαπέμςε υοόμια έυει αουίζει μα «ακξύγεςαι» η πιθαμόςηςα όςι ξι 

εοεσμηςικέπ ποξρπάθειεπ αλλά και ςα ενηγηςικά μξμςέλα μπξοεί μα καςαλήγξσμ ρε 

αδιένξδα, επειδή ςα βαρικά ανιώμαςα, ξι βαρικέπ αουέπ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί και βάρει 

ςχμ ξπξίχμ πξοεύξμςαι ξι έοεσμεπ και ξι εταομξγέπ, είμαι λάθξπ. Για παοάδειγμα, 

μπξοεί μα είμαι λάθξπ η παοαδξυή όςι σπάουξσμ μξηςικέπ αμαπαοαρςάρειπ ή η 

παοαδξυή όςι απξθηκεύξμςαι ρςημ μμήμη δεδξμέμα και πληοξτξοίεπ, κ.α. Ακόμα 

μπξοεί μα μαπ απξμακούμει από ςημ καςαμόηρη ςξσ ταιμξμέμξσ ςηπ μόηρηπ η ρύλληφη 

ςχμ ίδιχμ ςχμ ρςξιυειχδώμ μξμάδχμ πληοξτξοίαπ, και ςχμ αιρθηςηοιακώμ δεδξμέμχμ. 

Είμαι ρυεδόμ βέβαιξ δε, όςι η ίδια η γλώρρα μάπ έυει παγιδέφει, ρςξ βάθξπ ςξσ υοόμξσ, 

ρε έμα πλαίριξ όπξσ ξοιρμέμξι όοξι αμαπαοάγξμςαι και θεχοξύμςαι δεδξμέμξι χπ 

ιρυύξσρεπ καςαρςάρειπ, νευμώμςαπ ρσυμά όςι απλώπ απξςελξύμ καςαρκεσαρμέμεπ ρε 

κάπξια επξυή και κάπξιξ θεχοηςικό πλαίριξ έμμξιεπ. Η διαςήοηρη ςχμ φσυξλξγικώμ 

όοχμ για παοάδειγμα, η ξμςξλξγική αματξοά ρςξμ μξσ, η σπεοςίμηρη ςξσ οόλξσ και η 

θεώοηρη ςηπ ύπαονηπ ςηπ ρσμείδηρηπ, η αματξοά ρςξμ εασςό και ρςημ ασςξρσμειδηρία, 

είμαι μεοικέπ μόμξμ πεοιπςώρειπ.  



1.7) Εφαρμογές Μικρο-Ρομποτικής στη Ζωή των Ανθρώπων 

 Τα πρώηα δείγμαηα ρομπόη με ηεχνηηή νοημοζύνη εμθανίζονηαι ζηην εηαιρία ηης Honda με 

ηον Άζιμο   

 

 Ο Αρίμξ, ςξ οξμπός ςηπ Honda, είμαι πλέξμ έςξιμξπ μα δξσλέφει ακόμη και μέρα 

ρςξσπ καςερςοαμμέμξσπ αμςιδοαρςήοεπ ςξσ πσοημικξύ ρςαθμξύ ςηπ Φξσκξσρίμα. Η 

εςαιοεία αμακξίμχρε πχπ μπξοεί πλέξμ μα κιμείςαι υχοίπ μα ελέγυεςαι από υειοιρςή. 

Μια ρημαμςική βελςίχρη ρςημ εστσΐα ςξσ και η ρχμαςική ικαμόςηςά ςξσ μα 

ποξραομόζεςαι ρε καςαρςάρειπ τέομει ςξμ Αρίμξ (ξμξμάρςηκε έςρι ποξπ ςιμήμ ςξσ 

μεγάλξσ ρσγγοατέα επιρςημξμικήπ ταμςαρίαπ Ιραάκ Αρίμξτ) έμα βήμα πιξ κξμςά 

ρςημ ποακςική υοήρη ςξσ οξμπός ρε γοατεία ή δημόριξσπ υώοξσπ, σπξγοαμμίζει η 

Honda. 

 

 Τξ οξμπός παοξσριάρςηκε ςξ 2000 και έκςξςε βελςιώμεςαι ρςαθεοά. Σήμεοα μπξοεί 

μα ςοέυει και μα πεοπαςάει ρε άμιρεπ πλαγιέπ και επιτάμειεπ, μα αμεβαίμει ρκαλιά 

και μα πιάμει αμςικείμεμα. Σςημ ςελεσςαία εκδξυή ςξσ, έμα μέξ ρύρςημα εκςιμά 

διαοκώπ ςα δεδξμέμα πξσ δέυεςαι από πξλλαπλξύπ αιρθηςήοεπ, ποξβλέπει ςημ 

καςάρςαρη και ρςη ρσμέυεια καθξοίζει ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ οξμπός. Ασςό ρημαίμει 

πχπ ξ Αρίμξ είμαι ςώοα ικαμόπ μα αμςαπξκοίμεςαι ρςημ κίμηρη αμθοώπχμ και ρςιπ 

καςαρςάρειπ γύοχ ςξσ, εμώ μπξοεί επίρηπ μα αμαγμχοίζει ποόρχπα και τχμέπ 



«Έξυπνα μικρο-ρομπότ αλλάζουν σχήμα και προσαρμόζονται στο 

περιβάλλον τους» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επηζηήκνλεο ηνπ EPFL θαη ηνπ ETZ Zurich αλέπηπμαλ κηθξνζθνπηθά, ειαζηηθά ξνκπόη πνπ 

κπνξνύλ λα αιιάδνπλ ζρήκα αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Φηηαγκέλα ζην πξόηππν ηωλ 

βαθηεξίωλ θαη πιήξωο βηνζπκβαηά, ηα ξνκπόη απηά βειηηζηνπνηνύλ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ώζηε λα 

θηάλνπλ ζε δπζπξόζηηεο πεξηνρέο ηνπ αλζξωπίλνπ ζώκαηνο θαη ππόζρνληαη επαλάζηαζε ζηνλ 

θιάδν ηεο ζηνρεπκέλεο ρνξήγεζεο θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ. 



« Μικρο-ρομπότ κολυμπούν στα Μάτια 

απελευθερώνοντας Φάρμακα » 
 

 Επηζηήκνλεο εξγάδνληαη γηα ηελ ηειεηνπνίεζε κηθξνζθνπηθώλ 

κεραλώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα θαηεπζύλνληαη κέζα από ηα κάηηα 

γηα λα εηζάγνπλ θάξκαθα, βνεζώληαο ζηε ζεξαπεία παζήζεωλ ηεο 

όξαζεο, όπωο ε εθθύιηζε ηεο ωρξάο θειίδαο. 

 

  Οη εξεπλεηέο ηνπ ειβεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Ρνκπνηηθήο θαη Επθπώλ 

πζηεκάηωλ (IRIS), κε  επηθεθαιήο ηνλ Μπξάληιεϊ Νέιζνλ, 

αλαπηύζζνπλ κηθξνζθνπηθά, ειεγρόκελα κε ειεθηξνκαγλεηηζκό 

κηθξνξνκπόη. Απηά κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κηα ζέζε 

πξννξηζκνύ κέζα ζην κάηη θαη λα παξακείλνπλ εθεί γηα κήλεο, 

απειεπζεξώλνληαο θάξκαθα. 

 

 Η ζεξαπεία κπνξεί λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθή ιύζε ζηηο 

πνιιαπιέο ελέζεηο ζην κάηη πνπ θαλνληθά απαηηνύληαη γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο εθθύιηζεο ηεο ωρξάο θειίδαο, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ηύθιωζε.  



« Ρομπότ στο Διάστημα » 

 
 Η εμεξεύλεζε πιαλεηώλ ηνπ Ηιηαθνύ καο πζηήκαηνο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί από ξνκπόη. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, πνιιέο 

ξνκπνηηθέο δηαζηεκηθέο ζπζθεπέο (όπωο είλαη νη ηξνρηαθνί 

δνξπθόξνη, νη ζπζθεπέο πξνζεδάθηζεο θαη εμεξεύλεζεο εδάθνπο 

θ.ιπ.) έρνπλ επηζθεθζεί ηε ειήλε, ηνπο πιαλήηεο θαη ηνπο 

δνξπθόξνπο ηνπο, αζηεξνεηδείο θαη θνκήηεο.  

 
 ύκθωλα κε κεξηθνύο εηδηθνύο, έλα ξνκπόη κπνξεί λα θάλεη ζην 

Δηάζηεκα ό,ηη θαη έλαο άλζξωπνο θαη κάιηζηα θζελόηεξα θαη ρωξίο 

ηνλ θίλδπλν λα ραζνύλ αλζξώπηλεο δωέο. Με ηηο ζεκεξηλέο 

ηερλνινγίεο πξόωζεο, ρξεηάδεηαη πνιύο ρξόλνο γηα λα θζάζνπκε ζε 

νπνηνλδήπνηε πξννξηζκό πέξα από ηε ειήλε. Σα ξνκπόη κπνξνύλ 

λα επηβηώζνπλ ζε καθξνρξόληα ηαμίδηα ζην Δηάζηεκα θαη λα 

επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηεο απνζηνιήο εμεξεύλεζεο όπωο θαη νη 

άλζξωπνη. 



« Ρομπότ στη Καθημερινή Ζωή και Εργασία » 

 
 Σςξ επίπεδξ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ ςα οξμπός είμαι πεοιρρόςεοξ μηυαμικέπ 

ρσρκεσέπ ποξγοαμμαςιρμέμεπ μα εκςελξύμ ρσγκεκοιμέμεπ 

επαμαλαμβαμόμεμεπ λειςξσογίεπ, μα υοηριμξπξιξύμςαι για εογαρίεπ 

επικίμδσμεπ ή δύρκξλα ποαγμαςξπξιήριμεπ από ςξμ άμθοχπξ, καθώπ και για 

ξικιακέπ εογαρίεπ. Έςρι, σπάουξσμ οξμπός ικαμά μα καθαοίρξσμ ςξ ρπίςι, μα 

μαγειοέφξσμ ή μα μαπ διαρκεδάρξσμ. Οι οξμπξςικέπ ρσρκεσέπ 

υοηριμξπξιξύμςαι ρσμήθχπ για ςημ εκςέλερη πξλλώμ εογαριώμ, πξσ ξι 

άμθοχπξι είςε δεμ μπξοξύμ μα κάμξσμ, επειδή είμαι ιδιαιςέοχπ πξλύπλξκεπ, 

είςε δεμ θέλξσμ, επειδή είμαι βαοεςέπ, βοώμικεπ ή επικίμδσμεπ. Έμα κλαρικό 

παοάδειγμα οξμπξςικώμ εταομξγώμ πξσ έυξσμε ρήμεοα βοίρκεςαι ρςημ 

καςαρκεσή και ρσμαομξλόγηρη ςχμ ασςξκιμήςχμ. Τα οξμπός παίομξσμ ςη 

θέρη ςχμ εογαζξμέμχμ ρςη γοαμμή ρσμαομξλόγηρηπ ςχμ εογξρςαρίχμ, όπξσ 

εκςελξύμςαι ενειδικεσμέμεπ εογαρίεπ, όπχπ η ςξπξθέςηρη καοτιώμ, η 

ρσμαομξλόγηρη βαοέχμ εναοςημάςχμ, η βατή κ.λπ..  

 

 Τα ευθοικά πεοιβάλλξμςα, όπχπ ςα ηταίρςεια, μελεςώμςαι με ςη 

υοήρη οξμπός, ςα ξπξία ελέγυξμςαι εν απξρςάρεχπ για ςη ρσλλξγή 
πεοιβαλλξμςικώμ δειγμάςχμ ςξσ εδάτξσπ, λάβα και μαγμαςικά σλικά. 



« Η ρομποτική στη σύγχρονη εκπαίδευση 

(L.A.M.S.) » 

 
 Σν LAMS (Learning Activity Management 

System) είλαη έλα επαλαζηαηηθό εξγαιείν γηα 

ζε απεπζείαο ζύλδεζε θαη δηαρείξηζε 

ζπλεξγαηηθώλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο 

έλα ηδηαίηεξα δηαηζζεηηθό νπηηθό πεξηβάιινλ 

γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο 

κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα ζύλνιν 

αηνκηθώλ εξγαζηώλ, γηα κηθξέο νκάδεο θαη γηα 

ηελ νινκέιεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Σν 

LAMS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

απηόλνκν ζύζηεκα ή ζε ζπλδπαζκό κε άιια 

πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS)όπσο 

Moodle, Sakai, .LRN, WebCT θαη ην 

BlackBoard.  

 Σν LAMS παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο 

έλα νπηηθό πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο (GUI) γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε αθνινπζηώλ καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζύξνπλ θαη 

αθήλνπλ (drag & drop) ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 

επηθάλεηα δεκηνπξγίαο θαη έπεηηα ελώλνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα λα παξαγάγνπλ κηα καζεζηαθή 

αθνινπζία. Απηό ην πξόηππν ξνήο ηεο δνπιεηάο είλαη 

πνπ δηαθξίλεη θπξίσο ην LAMS από άιια 

πεξηζζόηεξν βαζηζκέλα ζην πεξηερόκελν LMS κε ηελ 

παξνρή ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ησλ εθπαηδεπόκελνπο 

αθνινπζηώλ δξαζηεξηνηήησλ κε έλα πςειό επίπεδν 

ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σν LAMS 

έρεη έλα επξύ θάζκα εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κηα ζεηξά παηδαγσγηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ, από ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπνπδαζηέο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα γλώζεσλ θαη 

εμεηδίθεπζεο 



        Επίλογος 

   
Για πξλλά υοόμια η οξμπξςική έυει μαγμηςίρει ςημ αμθοώπιμη ταμςαρία. Όπχπ και 

μα ςξ κξιςάνει καμείπ, ςξ μέλλξμ ςηπ οξμπξςικήπ ταίμεςαι πξλλά σπξρυόμεμξ και 

ρίγξσοα πξλύ ελκσρςικό για μέξσπ εοεσμηςέπ, επιυειοημαςίεπ αλλά και επεμδσςέπ. 

Μέυοι ςξ 2020 αμαμέμεςαι μα έυει δημιξσογηθεί έμα «ξικξρύρςημα» εταομξγώμ 

οξμπξςικήπ, εμώ ρςαδιακά ςα οξμπός θα μάθξσμ μα αμςιδοξύμ πξλύ πιξ γοήγξοα 

μεςανύ ςξσπ, αλλά και με ςξσπ αμθοώπξσπ. Μέυοι ςξ 2020 εκςιμάςαι όςι θα έυει 

ξλξκληοχθεί έμα ένσπμξ δίκςσξ οξμπός, ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιξύμ ξι μηυαμέπ για μα 

επικξιμχμξύμ μεςανύ ςξσπ. Τα οξμπός θα τύγξσμ από ςξ δεδξμέμξ υώοξ ςξσ 

εογξρςαρίξσ και θα βοίρκξσμ εταομξγέπ ρε πξλλέπ άλλεπ πεοιπςώρειπ. 

Τξ ςι μέλει γεμέρθαι έυει μα ςξ δείνει μξμάυα ξ υοόμξπ… 
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Tim Cannon’s Hand mit den Importiert Biochip 

Können Bionik, oder Cyborgs vor ein paar Jahren wie Charaktere aus einem 

Science-Fiction-Szenario aussehen, aber vor kurzem, konnte ein deutscher 

Hacker ein Erfindung vollbringen. die die Menschheit radikal verandern 

wurde…Anlässlich dieser Erfindung möchte ich auf die Geschichte eines kleinen 

Jungen, des kleinen Tim, eingehen, der dank dieses deutschen Erfinders 

bekommte seine Leben ein Grund. 

 

Es war einmal eine Familie im Hafen von Rotterdam im Nordwesten 

Deutschland’s. Diese Familie, mit der Name Schneider, hat seit vielen Jahren in 

dieser Küstensiedlung aktiv geworden. Tims Vater, Herr Schneider, arbeitete er 

als Marine im Rotterdamer Hafen und exportierte fast jeden zweiten Tag Waren 

außerhalb des Hafens von Rotterdam. Tim’s Mutter ,Frau Schneider, leitete das 

Buro des Burgermeisters von Rotterdam und deshalb hatte sie eine grobe 

Bekanntschaftspektrum mit vielen Bekannten Personen entwickelt , innerhalb 

und ausserhalb des deutschen Staat’s. Das Leben der Familie Schneider hatte 

eine harmonische Entwicklung bis zu einem Tag wenn eine unvermeidliche 

Tatsache statt gefunden hat.  

 

 



Zweifellos, pragte dieser Tag unvorstellbar Familie Schneider, als der kleine Tim 

dauerhaft gelahmt blieb. Alles begann zu Weihnachten 2012, als Tims Vater am 

Weihnachtsabend für zwei Tage vermisst werden musste, um eine Route zu fahren. 

Tim war wütend auf ihn, weil er selbst von zu Hause aus viele Stunden zu verlieren 

hatte musste und deshalb hatten sie keine Zeit zusammen zu verbringen selbst an 

den Feiertagen. 

 

Dennoch war  Tim hartnackig beharrlich und schlieblich hat es er geschafft, ihn zu 

uberzeugen auf dieser Weihnachtsreise zu begleiten, damit sie wahrend des Urlaubs 

eine sehr lange Zeit verbringen konnen. Und wenn 25. Dezember 2012 da ware , 

hatten Tim mit sein Vater ihre Reise begonnen.Ihre Freude hielt leider nicht so viel 

,wie sie wollten ,weil das Wetter sehr unangenehm war und ihr Schiff zerstort 

wurde. 

 

Von diesem todlichen Unfall waren Vater und Sohn nur zwei der wenigen glücklichen 

Überlebenden in der Mitte des Atlantischen Ozeans, die glucklicherweise rechtzeitig 

entdeckt wurden.Trotzdem hatte der kleine Tim so viel Schock erlitten , das er nicht 

mehr sprechen konnte und auberdem erlitt er aufgrund dieses Schiffbruchs starke 

Fusskontaminationen,das er abschliebend gezwungen um zu verlieren war. 

 



So war der Zustand fur kleinen Tim von hier und da , und die ganze Familie war in 

Verzweiflung versunken.Tim schaffte er nicht nur ,genug Freizeit mit seinem Vater zu 

verbringen wie er wollte aber allen zeigten dass er ewig behindert sein wurde. Mit dieser 

Idee Tim entfernt er immer von allem und er hatt auch der Schule von den neuen Jahr 

verlasst. 

  

Diese ganzen Schwierigkeiten haben zwei Jahren gedauert, weil gleichzeitig auf Essen, 

Deutschland an die Firma von Tim Kanon “Grindhouse Wetware”, hat Tim Kanon mit dem 

ersten bionischer Mann experimentiert und schaffte er das Circadia Biochip 1.0 zu 

erfinden. 

 

Dieses Biochip, genannt Circadia 1.0, wurde in Canon’s Firma “Grindhouse Wetware” 

gebaut, die sich aus autodidaktischen Hackern und Künstlern zusammensetzt, die Menschen 

und Maschinen vereinen wollen.Wie Cannon erklarte, dieses Biochip erlaubte dem 

Benutzer, Daten wie Korpertemperatur, oder viele andere menschlichen Bedurfnissen uber 

Bluetooth auf deinem Android-Gerat zu ubertragen. 

 

Erst wird diese Idee von demselben Anstrifter Tim Cannon vorgestellt, der mithilfe von 

experten Arzten schafft er einen Biochip in seine Hand zu importieten,der die Funktionen 

seiner Organisation misst. Der gruselige Teil des Falles war jedoch, dass, um der Chip in der 

Hand zu importieren, eine normale Operation konnte nicht durchgefuhrt warden, weil es 

von den medizinische Behorden verboten wurde.Deshalb wurde das Operation vom 

Biohacker Steve Haugourt ubernommen. 

 



Das Ziel dieser originellen Kreation war sehr schnell mit dem richtigen Wissen 

der Leute, die gearbeitet haben, entwickelt, denn Cannon erklärt ,sein Ziel war 

,die Umwelt, die wir leben, an die Bedürfnisse des Körpers anzupassen und 

abschlieblich im nächsten hat sein Ziel erreicht. 

 

Zwischenzeitig wurde Tims Mutter über diese Entwicklung informiert, als es 

vollständig auditiert wurde und hielt es sie für ratsam, ihrem kleinen Sohn eine 

Gelegenheit zu geben, um weiter zu leben. Und so geschah es, als Frau 

Schneider sich mit Steve Haugourt getroffen hat, und hatten das zweite 

Operation dieses Circadia 1.0 Chips geplannt…Die Auswirkungen ?? Tim’s Moral 

wird stärker genommen in solchem Grade das den Schock, den er erlebt hatte 

,uberwinden zu konnen. Auch als er so viel Fortschritt in sich selbst sah, wollte 

er zu dieser Anstrengung beizutragen. Das hat er erreicht wenn sein Gespräch 

nach 2 Jahren zuruckgekommt ist. 

 

Seitdem die Ruhe in der Familie besetzt jetzt ihre Position. Tim “hat mit beiden 

Beinen auf der Erde gestanden”, obwohl er einen verloren hatte. In Bezug auf 

die Geschichte von Tim geht es hervor , dass im Laufe der Zeit ,entwickelt sich 

die Technologie standing  und wir entfernen uns nicht viel von der Zeit wenn 

zusatzliche kunstliche Korperglieder importiert werden konnen. 

 




