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• Η τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής της (θεωρητικής) 

επιστημονικής γνώσης με στόχο την δημιουργία ενός αντικειμένου με 
πρακτικό όφελος.  

• Άλλοτε αναφέρεται στην μεθοδολογία που χαρακτηρίζει μια τέτοια διαδικασία.  
• Συχνά, το αντικείμενο τεχνολογίας με το πρακτικό όφελος δεν είναι προϊόν 

επιστημονικής έρευνας, αλλά είναι αποτέλεσμα τυχαίας ανακάλυψης.  
– ΟΛΟΙ 

 

•Ο όρος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί 
γενικά ή σε συγκεκριμένους τομείς:  
•Παραδείγματα : Ιατρική Τεχνολογία, 
Κατασκευαστική Τεχνολογία , Τεχνολογία 
Υπολογιστών, Νανοτεχνολογία, 
Φαρμακευτική Τεχνολογία ή κλπ. 

«ΕΞΥΠΝΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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«ΕΞΥΠΝΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
• Η χρήση της τεχνολογίας από το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε με την μετατροπή 

των φυσικών πρώτων υλών σε απλά εργαλεία. Η προϊστορική ανακάλυψη της 
ικανότητας των ανθρώπων να ελέγχουν τη φωτιά αύξησε τις διαθέσιμες πηγές 
τροφής και η εφεύρεση του τροχού βοήθησε τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και 
να ελέγχουν το περιβάλλον τους.  

• Πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η τυπογραφία, το τηλέφωνο και το 
Διαδίκτυο, έχουν περιορίσει τα φυσικά εμπόδια της επικοινωνίας και έχουν 
επιτρέψει στους ανθρώπους και να αλληλεπιδρούν σε παγκόσμια κλίμακα. 

• Επεκτείνοντας, έτσι την έννοια της Τεχνολογίας, μπορούμε να πούμε ότι ο όρος 
«έξυπνη» τεχνολογία, αναφέρεται σε ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες διαθέτουν 
τη δυνατότητα σύνδεσης σε ένα δίκτυο μαζί με άλλες συσκευές και που μπορούν 
να λειτουργήσουν σε κάποιο βαθμό διαδραστικά και αυτόνομα. 

• Κάθε έξυπνη συσκευή πρέπει να περιέχει μια μνήμη που θα αποθηκεύει αρχεία 
δεδομένων , μια στιγμιαία μνήμη η οποία θα αποθηκεύει τις τρέχουσες διεργασίες 
για την παρούσα στιγμή, έναν επεξεργαστή ο οποίος θα επεξεργάζεται τα 
δεδομένα που του δίνονται και θα δίνει την ανάλογη έξοδο και ένα επικοινωνιακό 
περιβάλλον με το οποίο θα μπορείς να επικοινωνείς με άλλες συσκευές (π.χ. 
Bluetooth ή ίντερνετ) .  

• Στην ουσία, δηλαδή, η έξυπνη τεχνολογία αποτελεί μια «αναβάθμιση» των 
παλαιότερων «συμβατικών» τεχνολογικών προϊόντων, προσθέτοντάς τους, μαζί 
με κάποια άλλα νέα γνωρίσματα, την δυνατότητα δικτύωσης. 

• Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων έξυπνων συσκευών είναι τα smartphones, 
οι έξυπνες τηλεοράσεις, οι υπολογιστές και τα tablet. 

• Όλες αυτές οι έξυπνες συσκευές διασυνδεμένες μαζί, αναμένεται να αποτελέσουν 
το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», έννοια που θα αναλυθεί παρακάτω στην 
παρούσα εργασία. 
 
 

 

«ΕΥΦΥΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 

Διαφάνεια 
9 

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 

Διαφάνεια 
10 

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015 

• Ένας κύριος παράγοντας της νοημοσύνης είναι η ικανότητα να δημιουργεί νέες 
ιδέες και η συσχέτισή τους με τις υπάρχουσες γνώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η 
νοημοσύνη μπορεί να οριστεί ως το σύνολο πνευματικών λειτουργιών που 
χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις τις οποίες 
αντιλαμβανόμαστε μέσω των αισθήσεων μας, και να λύσουμε προβλήματα, 
αξιοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες 

• Από την άλλη, η τεχνολογία ορίστηκε ως τα εργαλεία, οι γνώσεις και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούμε για την επίλυση προβλημάτων 

• Η «ευφυής» τεχνολογία περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν την 
δυνατότητα να δέχονται ερεθίσματα, να τα επεξεργάζονται και να λαμβάνουν 
αποφάσεις ή να εκτελούν ενέργειες ανάλογα με αυτά, να έχουν δηλαδή την 
δική τους υπολογιστική ικανότητα χωρίς την μεσολάβηση του ανθρώπου.  

• Όλα τα συστήματα που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι συνήθως 
συνδεδεμένα και σε κάποιο δίκτυο, για ανταλλαγή δεδομένων και καλύτερη 
διαχείρισή τους. 

• Παραδείγματα συσκευών-συστημάτων που χρησιμοποιούν ευφυή τεχνολογία 
είναι τα αυτοκίνητα, οι υπολογιστές, τα ρομποτικά συστήματα.  

ΑΡΧΑΙΑ «ΕΞΥΠΝΗ» 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



 ΉΡΩΝ 
    Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ήταν μηχανικός και 
γεωμέτρης.  

     
      Έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου περίπου 
τον 1ο π.Χ ή 1ο μ.Χ αιώνα. Η πιο διάσημη εφεύρεση 
του είναι η αιολόσφαιρα ή ατμοστρόβιλος, η πρώτη 
ατμομηχανή στην ιστορία.  

    
     Υπήρξε διευθυντής της περίφημης Ανώτατης 
Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, το πρώτο 
πολυτεχνείο που είχε ιδρυθεί στο Μουσείο για 
μηχανικούς. Λέγεται ότι ακολουθούσε την θεωρία των 
ατόμων και τη Μηχανική Σύνταξη του Φίλωνα.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΑΤΡΩΝ 

    Το κινητό αυτόματο 
θέατρο του Ήρωνος 
(το αυτοκινούμενο 
κουκλοθέατρο των 
αρχαίων Ελλήνων) 
 
 

    Το σταθερό αυτόματο 
θέατρο του Ήρωνος 
(ο «κινηματογράφος» 
των αρχαίων Ελλήνων) 

       
 

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
   Ήταν ένας ναός του 

Διονύσου με : 
 

Ιέριες που 
μπορούσαν να 
κινηθούν 
Φωτιές 
Ήχους τυμπάνων 
και κυμβάλων 
Κίνηση του ναού 

 

Ειδικότερα  
Σκηνή 1η: Το κινητό θέατρο μεταβαίνει αυτόματα σε άλλη 
προγραμματισμένη θέση 
Σκηνή 2η : Φωτιά ανάβει στο βωμό μπροστά από το Διόνυσο. Από το 
θύρσο του Διονύσου αναβλύζει νερό και από το κύπελλό του χύνεται 
κρασί πάνω στο μικρό πάνθηρα. 
Σκηνή 3η: Ο χώρος γύρω από τους τέσσερις κίονες της βάσης 
στεφανώνεται με λουλούδια. Ακούγεται ήχος τυμπάνων και κυμβάλων 
ενώ οι έξι Βάκχες κινούνται χορεύοντας γύρω από τον περίπτερο 
ναό. 
Σκηνή 4η: Τα μουσικά όργανα παύουν και ο Διόνυσος στρέφεται 
προς την άλλη πλευρά του ναού.  
Σκηνή 5η : Φωτιά ανάβει στον έτερο βωμό του ναού. Και από το 
θύρσο του Διονύσου πάλι αναβλύζει νερό και από το κύπελό του 
χύνεται κρασί πάνω στο μικρό πάνθηρα. 
Σκηνή 6η: Ακούγεται πάλι ήχος τυμπάνων και κυμβάλων ενώ οι έξι 
Βάκχες κινούνται αντίθετα χορεύοντας γύρω από το ναό. 
Σκηνή 7η: Τα μουσικά όργανα παύουν και το κινητό θέατρο 
μεταβαίνει αυτόματα στην αρχική του θέση 

Λειτουργία 
Όλα αυτά γίνονται μόνα τους με τη κίνηση 
δεκάδων μέτρων σοφά χρονισμένων νημάτων 
που έλκονται από τη δύναμη ενός μολύβδινου 
βάρους που πέφτει ισοταχώς σε μια κλεψύδρα 
με κεχρί.  
Με τη δεξιόστροφη, την ελεύθερη και 
αριστερόστροφη περιέλιξη των νημάτων σε 
άξονες και τύμπανα επιτυγχάνονται αντίστοιχα:  
 
α) η εμπροσθοπορεία (ευθύγραμμη ή καμπύλη) 
του αυτομάτου και οι δεξιόστροφες περιστροφές 
των μηχανισμών,  
β) η ηρεμία  
γ) η οπισθοπορεία (ευθύγραμμη ή καμπύλη) και 
οι αριστερόστροφες περιστροφές των 
μηχανισμών.  
 
Για την έναρξη της παράστασης αρκεί να 
τραβηχτεί το σκοινί στο εμπρόσθιο πλαϊνό της 
βάσης. 

Βίντεο 

  
https://www.youtube.com/watch?v=6yY
GqISsfB0 



ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ  
Ακριβής ανακατασκευή του 
σταθερού αυτόματου θεάτρου του 
Φίλωνος του Βυζαντίου (3ος αι. 
π.Χ.) που βελτίωσε και 
περιέγραψε με λεπτομέρειες ο 
Ήρων στο βιβλίο του 
«Αυτοματοποιητική».  
Τα αυτόματα θέατρα ήταν τα 
«θαύματα» της κλασικής και 
ελληνιστικής εποχής, έργα των 
Ελλήνων «θαυματοποιών» της 
αρχαιότητας. 
 Στο θέατρο του Ήρωνος 
παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος 
του Ναυπλίου που θέλει να 
εκδικηθεί τους Αχαιούς που 
σκότωσαν τον γιο του Παλαμήδη 
στην Τροία. 

ου 

οςος

Ειδικότερα 
Σκηνή 1η: Αχαιοί επισκευάζουν τα πλοία τους, μορφές κινούνται, 
κτυπούν με σφυριά και πριονίζουν και κρότοι εργαλείων 
ακούγονται σαν αληθινοί.  
Σκηνή 2η : Αχαιοί σπρώχνουν τα πλοία στη θάλασσα. 
Σκηνή 3η: Στη θάλασσα πλοία εμφανίζονται ξαφνικά, πλέουν σε 
διάταξη στόλου, κινούνται και χάνονται - η θάλασσα 
φουρτουνιάζει - και τα πλοία ξαναεμφανίζονται στη 
φουρτουνιασμένη θάλασσα να τρέχουν συνεχώς. Συχνά 
ξεπηδούν δελφίνια από τη θάλασσα. 
Σκηνή 4η: Ο Ναύπλιος σε ακρωτήρι, με αναμμένο πυρσό, δίνει 
ψεύτικο σήμα στους Αχαιούς ύστερα από προτροπή της 
Αθηνάς. 
Σκηνή 5η: Στη φουρτουνιασμένη θάλασσα φαίνονται 
διασκορπισμένα συντρίμμια των πλοίων και ο Αίαντας να 
κολυμπά. Εμφανίζεται η Αθηνά (ως από μηχανής θεός), 
περιφέρεται και εξαφανίζεται, ενώ πέφτει κεραυνός, ακούγεται 
βροντή και χάνεται η μορφή του Αίαντα.  
 

Λειτουργία 
Η αυλαία ανοιγοκλείνει 
μεταξύ των σκηνών. 
Όλα αυτά γίνονται μόνα 
τους με τη δύναμη ενός 
μολύβδινου βάρους που 
πέφτει ισοταχώς σε μια 
κλεψύδρα με άμμο. Για 
την έναρξη της 
παράστασης αρκεί να 
τραβηχτεί το σχοινί στην 
πρόσοψη της βάσης. 
 

Βίντεο 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IW3u
aJimMlI 

Τέλος 
Η εργασία έγινε από : 

Σοφία Προδρόμου 
Ελένη Χαριστού 
Μιχάλης Τσίνογλου 
Δημήτρης Τελιανίδης 
Στέλιος Ζλατίντσης 

 
ΗΗ αυτόματη υπηρέτρια του 
Φίλωνος 



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗς ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΤΟΥ 
ΦΙΛΩΝΟΣ: 

Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τη 
μορφή υπηρέτριας που στο δεξί χέρι της 
κρατούσε μια οινοχόη.  
Όταν ο επισκέπτης τοποθετούσε έναν κρατήρα 
στην παλάμη του δεξιού χεριού της εκείνη 
αυτόματα έριχνε αρχικά κρασί και στη συνέχεια 
για ανάμιξη νερό στον κρατήρα ανάλογα με την 
επιθυμία του. 
 

ΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ: 

Στο εσωτερικό της υπηρέτριας βρίσκονται δύο στεγανά δοχεία με 
κρασί και νερό αντίστοιχα. Στον πυθμένα τους υπάρχουν δύο 
σωληνίσκοι που οδηγούν το περιεχόμενό τους μέσα από το δεξί χέρι 
της στο χείλος της οινοχόης.  
Δύο αεραγωγοί σωληνίσκοι ξεκινούν από το άνω μέρος των δοχείων, 
διαπερνούν τον πυθμένα τους και καταλήγουν κεκαμμένοι στο στομάχι 
της.  
Το αριστερό της χέρι συνδέεται μέσω άρθρωσης με τους ώμους της 
ενώ ένα ελατήριο έκκεντρα τοποθετημένο στην προέκτασή του το 
συγκρατεί ανυψωμένο.  
Δύο σωλήνες ξεκινούν από το ίδιο σημείο (κλείδα) και κατέρχονται 
διαπερνώντας και αποφράζοντας τα κεκαμμένα διάτρητα άκρα των 
αεραγωγών σωληνίσκων.  
Οι σωλήνες της κλείδας διαθέτουν δύο οπές ή σχισμές στις απολήξεις 
τους, με την οπή που επικοινωνεί με το δοχείο του οίνου να προηγείται 
αυτής που επικοινωνεί με το νερό. 

ΠΩς ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: 
Όταν τοποθετήσουμε 
τον κρατήρα στην 
παλάμη της 
υπηρέτριας, το 
αριστερό χέρι της 
κατεβαίνει και οι 
σωλήνες της κλείδας 
ανυψώνονται.  
Η οπή του ενός 
σωλήνα 
ευθυγραμμίζεται με 
τον αεραγωγό 
σωληνίσκο του δοχείου 
του οίνου, αέρας 
εισέρχεται στο δοχείο 
και οίνος ρέει από το 
σωληνίσκο της 
οινοχόης στον 
κρατήρα. 
 

Όταν τοποθετήσουμε τον κρατήρα στην παλάμη 
της υπηρέτριας, το αριστερό χέρι της κατεβαίνει 
και οι σωλήνες της κλείδας ανυψώνονται.  
Η οπή του ενός σωλήνα ευθυγραμμίζεται με τον 
αεραγωγό σωληνίσκο του δοχείου του οίνου, 
αέρας εισέρχεται στο δοχείο και οίνος ρέει από 
το σωληνίσκο της οινοχόης στον κρατήρα. 

ΕΙΚΟΝΕς ΠΕΡΙΓΡΑΦΗς: 



  
Όταν μισογεμίσει το κύπελλο με κρασί, το χέρι λόγω βάρους κατεβαίνει 
περισσότερο, η δίοδος του αεραγωγού σωληνίσκου του οίνου φράζει 
και η ροή σταματά.  
Παράλληλα ευθυγραμμίζεται η οπή του δεύτερου σωλήνα με τον 
αεραγωγό σωληνίσκο του δοχείου με το νερό και αρχίζει να ρέει νερό 
για την αραίωση του οίνου. 
Όταν γεμίσει το κύπελλο, το χέρι λόγω βάρους κατεβαίνει περισσότερο, 
η δίοδος του αεραγωγού σωληνίσκου του νερού φράζει και η ροή 
σταματά.  
Επίσης αν αφαιρέσουμε οποιαδήποτε στιγμή τον κρατήρα, το αριστερό 
χέρι ανυψώνεται, οι σωλήνες της κλείδας κατεβαίνουν, αποφράζοντας 
τους αεραγωγούς σωληνίσκους, δημιουργώντας κενό στα δοχεία και η 
ροή των υγρών σταματά.  
Η υπηρέτρια λοιπόν γεμίζει το κύπελλό μας με καθαρό οίνο ή 
αραιωμένο με νερό στην ποσότητα που επιθυμούμε ανάλογα με τη 
χρονική στιγμή που θα το τραβήξουμε από την παλάμη της. 
 

ΒΙΝΤΕΟ: 

https://www.youtube.com/watch?v=WpTkpooB
Ubc 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

http://krasodad.blogspot.gr/2014/09/blog-
post_81.html 



Δείκτες 
Κλίμακες  
35 οδοντωτούς τροχούς που έπαιρναν κίνηση 
από την χειρολαβή  

 3 ΟΨΕΙΣ: 
1. Μπροστινή όψη: απεικονίζει 365 μέρες του 

έτους. 
2. Μέση όψη: απεικονίζει το ζωδιακό κύκλο. 
3. Οπίσθια όψη: απεικονίζει τις σπειροειδή 

κλίμακα του κύκλου του Μέτωνος.  

Έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολύπλοκους 
αστρονομικούς υπολογισμούς με τη βοήθεια 
ενός συστήματος συγχρονισμένων 
γραναζιών. Ακόμη , η μηχανή λειτουργούσε 
ως εξής: εισήγαγε κάποιος μία μελλοντική 
χρονολογία και η μηχανή του έδειχνε τις 
θέσεις της σελήνης και του ηλίου σε εκείνη 
τη συγκεκριμένη χρονολογία, όπως επίσης 
και τη φάση της σελήνης 

Derek J. de Solla Price: Ο Solla Price μελέτησε 
τον μηχανισμό των Αντικυθήρων και έγραψε ένα 
βιβλίο βασισμένο σε αυτό. 
 
Michael T. Wright: Ο Wright για την  
ανακάλυψη του χρησιμοποίησε μια τεχνική που 
ονομάζεται γραμμική τομογραφία ακτίνων Χ. 

 

Τα τρία κυρίως θραύσματα του Μηχανισμού των 
Αντικυθήρων εκτίθενται στη Συλλογή Χαλκών του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο Μηχανισμός 
φυλάσσεται στη χαλκοθήκη του Μουσείου από την 
ανακάλυψή του, το 1901. 
Αλλα σπουδαία ευρήματα από το ναυάγιο των 
Αντικυθήρων βρίσκονται σε αίθουσες και στο 
αίθριο του Μουσείου. 

Ποιος όμως εφηύρε αυτόν τον μηχανισμό; 
 

Για ποιους και για ποιο σκοπό 
κατασκευάστηκε;  

 
    Για τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν δοθεί 

ακόμη απαντήσεις αλλά η έρευνα συνεχίζεται 
ώσπου να βρεθούν περισσότερες 
λεπτομέρειες για το μηχανισμό. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=8qf9unN
DtsM 
http://www.pygmi.  
http://www.antikythera-
mechanism.gr/el/museumgr 
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=1301001 
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_T._Wri
ght 

 

Οι Αυτόματες 
Θύρες 
ΤΟΥ ΉΡΩΝΑ 

1.1 Ο Βίος του Ήρωνα  

Ο Ήρωνας ο Αλεξανδρεύς ήταν 
μηχανικός και γεωμέτρης .  
Δεν υπάρχει χρονολογία της γέννησής 
του αλλά πιθανότατα έζησε τον 10ο αιώνα 
π.Χ.  
Υπήρξε διευθυντής της περίφημης 
Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της 
Αλεξάνδρειας  

Ήταν η πρώτη σχολή για 
μηχανικούς .  

Το συγγραφικό έργο του ήταν μεγάλο και 
στο έργο του «Πνευματικά» περιγράφει για 
τις Αυτόματες Θύρες .  
 

2.1 Οι Αυτόματες Θύρες 

Ο Αυτόματος μηχανισμός του Ήρωνα ήταν 
μια πολύπλοκη για την εποχή της 
κατασκευή 
 
Χρησιμοποιούσε το φυσικό φαινόμενο της 
διαστολής και συστολής των αερίων 
ανάλογα με την θερμοκρασία 
 
Επέτρεπε με βάση αυτού , μετά από την 
«θυσία» στον βωμό έξω από τον ναό , να 
ανοίγουν με μαγικό για τους Αρχαίους 
Έλληνες τρόπο , οι Θύρες του ναού .  
 
Ο μηχανισμός αυτός έχει την κωδική 
ονομασία «Μηχανισμός Α38» όπως τον 
ονόμασε ο Ήρωνας 

2.2 Ευρύτερη Ανάλυση 
των Α.Θ. του Ήρωνα 

Στα δεξιά της εικόνας βλέπουμε τον βωμό ο οποίος 
όταν άναβε οι θύρες του ναού άνοιγαν  
  
 
  
 
 
  

Στο κάτω μέρος του βωμού υπήρχε 
αεροστεγές δοχείο του οποίου ο αέρας 
διαστελλόταν από το άναμμα της φωτιάς 
στο πάνω μέρος του Ο μεγαλύτερος όγκος του αέρα 
δημιουργούσε πίεση και έσπρωχνε το 
υγρό από το κάτω δοχείο μέσω του 
σωλήνα στον διπλανό κουβά 
Όταν ο κουβάς γέμιζε νερό και γινόταν 
πιο βαρύς από το αντίβαρο, κατέβαινε 
και έτσι τραβούσε τα σκοινιά που μέσω 
τροχαλίας άνοιγαν τις πόρτες του ναού 



2.2 Ευρύτερη Ανάλυση 
των Α.Θ. του Ήρωνα 

Το αντίβαρο κρατούσε τον κουβά σε ελεγχόμενη 
ισορροπία, ανάλογα με το νερό που είχε μέσα, 
ώστε οι πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν 
σταδιακά 
Μετά το σβήσιμο της φωτιάς, (μετά την 
ολοκλήρωση της θυσίας στον βωμό) ο σωλήνας 
τραβούσε το νερό πίσω στο δοχείο λόγω της 
μειωμένης πίεσης, κλείνοντας τις πόρτες και 
επαναφέροντας την συσκευή στην αρχική 
κατάσταση έτοιμη για την επόμενη θυσία 
 

Βιβλιογραφία 

Βλέπε Σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Ήρων 
 
Βλέπε Σελίδα 
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0301001 
 
Βλέπε Σελίδα http://www.osrportal.eu/el/node/96958 
 
Βλέπε Βίντεο 
http://www.youtube.com/watch?v=tcUxRASM1mI 
 
Βλέπε Βίντεο 
http://www.youtube.com/watch?v=crD_CNqfN1o 
 
 

Η ομάδα «Κρούσης» 

Μέλη : 
Αποστόλης Αναστασίου  
Θεόδωρος Τσάκωνας  
Μάριος Σχοινάς  
Νίκος Μαργωμένος 

Η ιπτάμενη 
περιστέρα 
ΤΟΥ ΑΡΧΎΤΑ 

1.1 Ο Βίος του Αρχύτα 

Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος έζησε από το 428 π.Χ. μέχρι το 347 
π.Χ. 
Πήρε το ρόλο του στρατηγού 7 φορές, και δεν έχασε καμία 
μάχη 
Ήταν πυθαγόρειος φιλόσοφος, αστρονόμος, 
μαθηματικός/γεωμέτρης, μουσικός, πολιτικός, αλλά και 
δάσκαλος με γνωστούς μαθητές 

Ήταν ο πρώτος που έλυσε το πρόβλημα του διπλασιασμού του 
κύβου 

Άφησε μεγάλο γραπτό έργο 

Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε μαθηματικές αρχές στην 
μηχανική με την αρχή της αντίδρασης 

Αυτό το πέτυχε αρχικά με την εφεύρεση μιας αεριοπροωθούμενης 
κατασκευής, που ονομάστηκε «Ιπτάμενη Περιστέρα» 
Πάνω σε αυτή στηρίζεται η λειτουργία των πυραύλων και των 
αεριωθούμενων αεροπλάνων σήμερα 

 

 

2.1Η ιπτάμενη περιστέρα 

Η ιπτάμενη κατασκευή του Αρχύτα 
ήταν μια μοναδική εφεύρεση για τα 
δεδομένα εκείνης της εποχής 
 
Χρησιμοποιούσε το φαινόμενο της 
πίεσης που δημιουργείται από την 
εξάτμιση του νερού, την αρχή της 
δράσης-αντίδρασης αλλά και τις 
αρχές της αεροδυναμικής 
 
Έτσι κατόρθωνε να εκτοξεύεται και να 
συνεχίζει την πτήση της για μερικές 
εκατοντάδες μέτρα 

τέέρααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα



2.2 Ευρύτερη ανάλυση της 
ιπτάμενης περιστέρας του 
Αρχύτα ΑΑρρχχύύττααΗ περιστέρα αποτελούνταν από ένα κεντρικό σώμα, 

συνήθως από κύστη ζώου, πάνω στην οποία ήταν 
τοποθετημένα φτερά που της προσέδιδαν αεροδυναμικό 
σχήμα 
Η κύστη στο πίσω μέρος της είχε ένα άνοιγμα, το οποίο 
στερεωνόταν με σύνδεσμο σε ένα βραστήρα που περιείχε 
νερό. 
Όταν ζέσταιναν με φωτιά το βραστήρα το νερό εξατμιζόταν. 
Καθώς ο ατμός καταλαμβάνει πιο πολύ χώρο από το νερό 
που προήλθε δημιουργούταν πίεση και έτσι η κύστη 
φούσκωνε. 
Όταν η πίεση ξεπερνούσε την δύναμη του συνδέσμου, 
αυτός απελευθερωνόταν, και η περιστέρα απογειωνόταν. 
Μετά συνέχιζε να πετάει για λίγη ώρα, γιατί ο ατμός έβγαινε 
προς τα έξω από το άνοιγμα στην κύστη, με αποτέλεσμα η 
ίδια να ωθείται προς τα μπροστά. 

Βιβλιογραφία 
Βλέπε Σελίδα 
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχύτας_ο_Ταραντίνος 
 
Βλέπε Σελίδα http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2001001 
 

Βιβλιογραφία 
Βλέπε Σελίδα 
http://el.wikipedia.org/wiki/Αρχύτας_ο_Ταραντίνος 
 
Βλέπε Σελίδα http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2001001 
 

Η ομάδα «Κρούσης» 

Μέλη : 
Αποστόλης Αναστασίου  
Θεόδωρος Τσάκωνας  

Μάριος Σχοινάς  
Νίκος Μαργωμένος 

Στυλ κύριου υπότιτλου 

Το μαγικό άλογο του 
‘Ηρωνος 

Στυλ υποδείγματος κειμένου 
Δεύτερου επιπέδου 
Τρίτου επιπέδου 
Τέταρτου επιπέδου 
Πέμπτου επιπέδου 

Ήταν ένα σύνολο το οποίο αποτελούταν από ένα άλογο και ένα 
βούκολο (βοσκό) και έδειχνε το αυτόματο διαμπερές κόψιμο του 
κεφαλιού του αλόγου ενώ ταυτόχρονα δεν σταματούσε να πίνει 
νερό από το κύπελο που είχε από την αρχή μπροστά του. 

. 

Αποτελούνταν από έναν ευφυέστατο περιστρεφόμενο 
τροχό που εξασφάλιζε τη σταθερότητα της κεφαλής 
του αλόγου κατά την πλήρη αποκοπή του τραχήλου. 

Και ένα πολύπλοκο μηχανισμό από οδοντωτούς 
κανόνες και οδωντωτούς τομείς που χώριζαν και 
επανασύνδεαν αυτόματα κατά τη διάρκεια της τομής 
τον τηλεσκοπικό σωλήνα πόσης του αλόγου 



Στυλ υποδείγματος κειμένου 
Δεύτερου επιπέδου 
Τρίτου επιπέδου 
Τέταρτου επιπέδου 
Πέμπτου επιπέδου 

 . Με τη χειροκίνητη περιστροφή του βουκόλου (αντίθετα από το 
άλογο) το νερό του ανώτερου τμήματος της βάσης του αυτομάτου 
άδειαζε στο κατώτερο τμήμα προκαλώντας την απαιτούμενη 
υποπίεση στον ενσωματωμένο στο άλογο σωλήνα πόσης και 
επομένως τη συνεχή πόση από το κύπελο του νερού 
 
 
 

Σχετικό βίντεο που δείχνει τη 
διαδικασία λειτουργίας του 
αλόγου υπάρχει στη 
διεύθνση:https://www.youtub
e.com/watch?v=XGcARDJWUZ
o 

Πηγές: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XGcARDJWUZo 
http://kotsanas.com/exh.php
?exhibit=0301008 
 

THE BANGERS 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMAΔΑΣ: 
Χρήστος Χρυσοβέργης (ο σκληρός τιμωρός) 

Γιώργος Χατζηγιοβάνης (τζιχάτζη) 

Γιώργος Κουβράκης (Κοuv) 

Γιάννης Μόσχου (το Μαύρο βέλος) 

Στυλ υποδείγματος κειμένου 
Δεύτερου επιπέδου 
Τρίτου επιπέδου 
Τέταρτου επιπέδου 
Πέμπτου επιπέδου 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ» 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Το Google Car είναι 
έργο της γνωστής 
εταιρίας-κολοσσού 

Google 
 είναι ένα έργο στα 

πλαίσια της ανάπτυξης 
της τεχνολογίας των 

Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφοράς για 

αυτοκίνητα χωρίς 
οδηγό 

 Tο οποίο βρίσκεται 
στο στάδιο της 

υλοποίησης του. 



H Google άρχισε τις δοκιμές στις 
αρχές του 2010 εξοπλίζοντας 
διάφορα αυτοκίνητα με την 
συγκεκριμένη τεχνολογία  

 Υποστηρίζει ότι με αυτήν την 
καινοτομία θα βοηθήσει στη 

μείωση των ατυχημάτων καθώς 
και της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης. 
 Τον Μάιο του 2012 

ανακοινώθηκε ότι το Google Car 
οδήγησε περίπου 1000 μίλια 
χωρίς καθόλου ανθρώπινη 

παρέμβαση 
Μετακινήθηκε 300.000 μίλια με 

ανθρώπινη περιστασιακή 
παρέμβαση περνώντας από 

δρόμους  

 •Υπολογιστή για τους απαιτούμενους 
υπολογισμούς που χρειάζονται για να 
λειτουργήσει το έξυπνο σύστημα αυτό-
οδήγησης.  

•laser και scanners  για σάρωση του δρόμου 
για πεζούς ή άλλα αυτοκίνητα ή άλλα 
εμπόδια.  

•4-12 radar σε περιμετρικά σημεία που να 
μπορούν να καλύπτουν φάσμα 360 
μοιρών γύρω από το αυτοκίνητο. 

 •Οδόμετρο τοποθετημένο στις ρόδες του 
αυτοκινήτου το οποίο μετρά πληροφορίες 
όπως ταχύτητα και απόσταση.  

•3 Κάμερες τοποθετημένες εσωτερικά στο 
σημείο του κεντρικού καθρέφτη. 

 •Gps που είναι επίσης πολύ σημαντικό για 
την λειτουργία του` 

Σε ορισμένες από τις διαδρομές 
που αναμφισβήτητα είναι 
δύσκολες για τον οδηγό δεν 
παρουσιάστηκε κανένα 
πρόβλημα εκτός από ένα 
ατύχημα  
Tο οποίο προκλήθηκε από 
άλλο αυτοκίνητο 
καθοδηγούμενο από άνθρωπο. 
 Το συγκεκριμένο συμβάν 
πραγματοποιήθηκε όταν το 
Google Car σταμάτησε σε ένα 
φανάρι και το αυτοκίνητο που 
ακολουθούσε δεν πρόλαβε να 
σταματήσει. Xτυπώντας το 
αυτό-κινούμενο αυτοκίνητο 
της Google 

ΕΡΓΑΣΙΑ: PROJECT ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΥΦΥΕΙ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ:ΤΕΛΙΑΝΙΔΗ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, 
ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ,ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ,ΧΑΡΙΣΤΟΥ 

 
 

   

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  

Το ‘’Διαδίκτυο των Πραγμάτων’’ 
αναφέρεται στην ιδέα ότι 
οτιδήποτε καταναλώνουμε θα έχει 
ηλεκτρονική σήμανση και έλεγχο 
ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε.  
Τα καθημερινά αντικείμενα και 
συσκευές θα έχουν σήμανση, θα 
ανιχνεύονται και θα συνδέονται 
με μεγάλες βάσεις δεδομένων και 
δίκτυα. 
Στο διαδίκτυο των πραγμάτων 
αντικείμενα, ζώα ή άνθρωποι θα 
παρέχουν τη δυνατότητα 
μεταφοράς δεδομένων μέσω ενός 
δικτύου, χωρίς να απαιτείται 
αλληλεπίδραση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο ή από άνθρωπο σε 
υπολογιστή.  
 



Το Internet of things είναι ο όρος 
που αναφέρεται στο δίκτυο που 
σχηματίζουν αντικείμενα 
συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο.  
 
Το ενδιαφέρον προς την νέα αυτή 
τεχνολογία ολοένα και αυξάνετε. 

  
Σύντομα, μάλιστα, αναμένεται οι 
διασυνδεμένες συσκευές να 
ξεπεράσουν σε πλήθος τους 
χρήστες του Διαδικτύου. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, ώστε να προχωρήσει 
ένα βήμα παραπάνω το γνωστό μας internet. Κεντρικό ρόλο σε 
αυτό το εγχείρημα παίζουν οι συσκευές.  
 
Από δίκτυα συνδεδεμένων υπολογιστών μεταβαίνουμε σε δίκτυα 
συνδεδεμένων αντικειμένων δημιουργώντας έτσι το "Internet of 
things". 
 
Στο Internet of things ποντάρουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, 
όπως δείχνουν οι ενέργειες και οι μελλοντικοί τους στόχοι. 
 

Βέβαια, όπως για κάθε καινούργια τεχνολογία, υπάρχουν 
φόβοι σχετικά με την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. 

  
Εταιρίες και πολίτες που χρησιμοποιούν τσιπάκια θα 
αποκτούν πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή των άλλων και αυτό 
είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια 
ισορροπία. Αν θέλουμε η τεχνολογία αυτή να πετύχει πρέπει 
να είναι αξιόπιστη, καθώς να μην πέσει σε λάθος χέρια. 

Λειτουργικό κλειδί της νέας εφαρμογής είναι η 
χρήση ηλεκτρονικών τσιπ που χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID). 
 Αυτά τα τσιπ, που πλέον παράγονται μαζικά και 
με χαμηλό κόστος, έχουν τη δική τους 
ηλεκτρονική ταυτότητα και ενσωματώνονται σε 
αντικείμενα.  
Έτσι καθίσταται εφικτή η επικοινωνία με αυτά, ο 
εντοπισμός τους και αυτοματοποιήσεις στη 
λειτουργία τους. 

Έτσι τα αντικείμενα που είναι εφοδιασμένα με τη νέα 
τεχνολογία αποκτούν ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης. 
 Παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων είναι το ‘έξυπνο’ σπίτι, 
το οποίο μέσω ανιχνευτών αντιλαμβάνεται την παρουσία των 
ανθρώπων στους χώρους του ρυθμίζοντας κατάλληλα τη 
θερμοκρασία σε αυτούς.  
Πασίγνωστα είναι πλέον και τα λεγόμενα ‘έξυπνα’ κινητά 
τηλέφωνα που καθιστούν εφικτή την πρόσβαση σε κάθε 
είδους πληροφορίες. Παράδειγμα από το μέλλον είναι οι 
‘έξυπνες’ πόλεις. 
 Σε αυτές θα γίνει εφικτή μέσω αυτής της τεχνολογίας η άμεση 
απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, οι οποίες θα 
συμβάλλουν λ.χ. στη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους 
δρόμους ή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικτύων 
ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sfEbMV2
95Kk 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cpbbrpg
wu2I 
 



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
_of_Things 
 
http://nanoyou.eu/attachments/090
_EL%20-
%20Role%20play%208%20Internet%20
for%20everything.pdf 
 
http://www.dw.de/%CF%84%CE%BF-
%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%
81%CE%BD%CE%B5%CF%84-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%
BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/a
-15632339 
 
http://www.webvistas.org/topic/109
-internet-of-things/ 
 
 

Το «έξυπνο σπίτι» χρησιμοποιεί 
προηγμένη μορφή της πληροφορικής 
και των τηλεπικοινωνιών, για να ενώσει 
όλα τα μηχανικά και ψηφιακά μέρη που 
έχει ένα σπίτι σήμερα, για να γίνει πιο 
εύχρηστο, ευχάριστο και ¨γρήγορο¨.  
Θα μπορουσαμε να αναφέρουμε 
επιγραμματικά κάποιους από τους 
αυτοματισμούς που θα μας ήταν 
περισσότερο χρήσιμοι και ενδεχομένως 
απαραίτητοι σε ένα τέτοιου είδους 
σπίτι:  Κεντρικός ελεγκτής 
αυτοματισμού  

 Έλεγχος φωτισμού   
 Κεντρικό σύστημα συναγερμού  
 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης   
 Κεντρικό σύστημα διανομής 
εικόνας και ήχου  
 Σύστημα ποτίσματος  
 Σύστημα παρακολούθησης από 
κάμερες   
 Έλεγχος ζεστού νερού  
 Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών  
 Έλεγχος πισίνας  
 Έλεγχος καιρικών συνθηκών  
 Εφαρμογές προγραμματισμού  
 Υπολογιστικά προγράμματα  
 Έλεγχος μέσω κινητού  
 Έλεγχος μέσου ασύρματου 
δικτύου  
 

Και εδώ ανακύπτει το ερώτημα των δυσκολιών και του κόστους κατασκευής 
ενός «έξυπνου σπιτιού».  
Για νέες κατοικίες ή κατοικίες που βρίσκονται υπό γενική επισκευή, η σωστή 
λύση μπορεί να προκύψει μόνο μετά από σοβαρή μελέτη, η οποία και θα 
τεκμηριώνει γραπτώς όλη την προτεινόμενη καλωδίωση.  
Αν είμαστε στην φάση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της κατοικίας μας, ζητάμε από τον μηχανικό να μας 
ενημερώσει για τα συστήματα «smart home» και τα εντάσσουμε στην μελέτη. 
Στην αγορά υπάρχουν έτοιμα πακέτα, που είναι όμως μεμονωμένα και 
συνήθως ασύμβατα με άλλες συσκευές, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις 
η τιμή τους ξεπερνάει τα λογικά πλαίσια.  
Όπως είδαμε παραπάνω, ένα «έξυπνο σπίτι», είναι όντως «έξυπνο», θεωρείται 
το σπίτι του μέλλοντος και η τελική κατασκευή του, δεν απαιτεί τα υπέρογκα 
χρηματικά ποσά που αξιώνουν και ζητούν τελικά οι εταιρίες που κυριαρχούν 
στον τομέα. Το κόστος δηλαδή, ενός τέτοιου 13 σπιτιού μπορεί να 
υπολογιστεί, αφού πρώτα εξετάσουμε τι περιλαμβάνει ένα κλασσικό σήμερα 
σπίτι και πόσα από αυτά θέλουμε να ελέγχουμε «έξυπνα. 



http://artemis.cslab.ntua.gr/el_thesis/artemi
s.ntua.ece/DT2009-0023/DT2009-0023.pdf 
http://www.myroniatech.gr/ti%20einai%20t
o%20exipno%20spiti.html 
https://www.google.gr/search?q=%CE%95
%CE%9E%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%9F+
%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%99+
%CE%95%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%
CE%95%CE%A3&espv=2&biw=1400&bih=92
5&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=
oJ7MVJLVA8v3UPiwhPgK&ved=0CDgQsAQ
#imgdii=_ 
 

 
“ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ GEORGE” 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΣΣΑΛΗ 
ΒΙΚΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

Το smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο 
βασισμένο σε ένα λειτουργικό σύστημα 
κινητής τηλεφωνίας με περισσότερη 
προηγμένη υπολογιστική ικανότητα και 
συνδεσιμότητα σε σχέση με ένα απλό 
κινητό τηλέφωνο. 

Τα πρώτα smartphones συνδύαζαν τις 
λειτουργίες ενός προσωπικού ψηφιακού 
βοηθού (PDA) και ενός κινητού τηλεφώνου. 
 Σε μεταγενέστερα μοντέλα προστέθηκαν οι 
λειτουργίες των φορητών media players, 
low-end compact ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές, βιντεοκάμερες τσέπης, καθώς και 
μονάδες πλοήγησης GPS, με αποτέλεσμα να 
διαμορφωθεί μια πολυχρηστική συσκευή.  



 Πολλά σύγχρονα smartphones 
περιλαμβάνουν επίσης οθόνες αφής 
υψηλής ανάλυσης και web browsers που 
εμφανίζουν τυποποιημένες ιστοσελίδες, 
καθώς και βελτιστοποιημένες ιστοσελίδες 
για κινητά. 
 Η πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής 
ταχύτητας παρέχεται μέσω Wi-Fi και μέσω 
κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

 Τα τελευταία χρόνια, η ταχεία ανάπτυξη 
στην αγορά των εφαρμογών για κινητά 
και στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων έχει 
γίνει οδηγός για την ευρεία υιοθέτηση των 
smartphones. 

Τα λειτουργικά συστήματα (OS) των κινητών 
τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται από τα 
σύγχρονα smartphones περιλαμβάνουν το 
Android της Google, το iOS της Apple, το 
Symbian της Nokia, το BlackBerry OS της 
RIM, το Bada της Samsung, τα Windows 
Phone της Microsoft, το webOS της Hewlett-
Packard, καθώς και ενσωματωμένες 
διανομές Linux όπως το Maemo και το 
MeeGo. 

 Τέτοιου είδους λειτουργικά συστήματα 
μπορούν να εγκατασταθούν σε πολλά 
διαφορετικά μοντέλα κινητών τηλεφώνων και 
συνήθως κάθε συσκευή μπορεί να λάβει 
πολλές ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού 
λειτουργικού συστήματος κατά τη διάρκεια 
ζωής της.  
Μερικά άλλα επερχόμενα λειτουργικά 
συστήματα είναι το Firefox OS της Mozilla, το 
Ubuntu Phone της Canonical Ltd's και το 
Tizen. 

Για αρκετά χρόνια, η ζήτηση των έξυπνων 
τηλεφώνων ξεπέρασε το υπόλοιπο της 
αγοράς κινητής τηλεφωνίας. 
  Σύμφωνα με μια έρευνα του 2012, περίπου 
το ήμισυ των καταναλωτών κινητών 
τηλεφώνων στις ΗΠΑ έχουν στην κατοχή 
τους smartphones και θα μπορούσαν να 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του 
συνόλου των κινητών συσκευών των ΗΠΑ 
από το 2013.   
Στην γκάμα ηλικίας 25-34, η ιδιοκτησία 
smartphone φέρεται να ανέρχεται στο 62% 

Οι οθόνες στα 
smartphones ποικίλλουν 
σε μεγάλο βαθμό τόσο 
σε μέγεθος όσο και σε 
ανάλυση. 
Ορισμένες συσκευές με 
οθόνη 6-8 ιντσών 
τρέχουν σε λειτουργικά 
συστήματα κινητών 
τηλεφώνων και έχουν την 
ικανότητα να 
πραγματοποιούν 
τηλεφωνικές κλήσεις, 
όπως το Samsung 
Galaxy Note 8.0 



http://el.wikipedia.org/wiki/Smartphone 
https://www.youtube.com/watch?v=vfY
gYGkD5uc 
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Έξυπνα 
ρομπότ 

ΚΑΙ ΕΥΦΥΉς ΡΟΜΠΟΤΙΚΉ 

Περιεχόμενα 

1.1. Γενικά για τα ρομπότ 

2.1. Συμβατικά - έξυπνα - ευφυή ρομπότ 

3.1. Η μορφή των ευφυών ρομπότ 

3.2. Η χρηστική σημασία των διάφορων ρομπότ 

3.3. Οι δυνατότητες των έξυπνων ρομποτικών 
μηχανών 

3.4. Παραδείγματα από ρομπότ στις μέρες μας  

1.1. Γενικά για τα ρομπότ 

Ρομπότ εξ’ ορισμού σημαίνει μια μηχανική συσκευή η οποία 
μπορεί να υποκαθιστά τον άνθρωπο σε ορισμένες εργασίες 

Η ίδια η λέξη «ρομπότ» προέρχεται από το σλαβικό robota που 
σημαίνει εργασία 

Ο κλάδος της επιστήμης που μελετά και κατασκευάζει ρομποτικές 
μηχανές ονομάζεται ρομποτική 

αποτελεί συνδυασμό των επιμέρους κλάδων της πληροφορικής, της 
ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας 

Η ιδέα των ρομπότ ξεκίνησε από την Ελλάδα στην αρχαιότητα 
Ο Τάλως ήταν το πρώτο ρομπότ στην ιστορία, έστω και μυθικό, 
φτιαγμένο από τον Ήφαιστο για να προστατεύει την Μινωική 
Κρήτη 

Το πρώτο σύγχρονο ρομπότ κατασκευάστηκε το 1961 και 
ονομάστηκε UNIMATE 

Χρησιμοποιήθηκε στην  κατασκευή αυτοκινήτων για την μεταφορά 
σιδερένιων αντικειμένων 



2.1.Συμβατικά - έξυπνα - 
ευφυή ρομπότ 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο διαχωρισμός των εννοιών αυτών 
Συμβατικές είναι οι συσκευές που έχουν προγραμματιστεί για να εκτελούν μια 
προκαθορισμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών 

«Έξυπνες» ονομάζονται ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν την δυνατότητα 
σύνδεσης σε ένα δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων 

Η «ευφυής» τεχνολογία περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν «κριτική» 
ικανότητα, δηλαδή την δυνατότητα να δέχονται ερεθίσματα, να τα 
επεξεργάζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις ή να εκτελούν ενέργειες 
ανάλογα με αυτά 

Με τον όρο ρομπότ συνήθως αναφερόμαστε είτε στην πρώτη 
κατηγορία που χρησιμοποιείται κυρίως στην βιομηχανία είτε στην 
τελευταία που αναπτύσσεται με στόχο την δημιουργία τεχνητής 
νοημοσύνης 
Σήμερα θα αναφερθούμε στα ευφυή ρομπότ και στην εμφάνισή τους, τις 
χρήσεις τους και στις δυνατότητες που μπορεί να διαθέτουν 
 

3.1. Η μορφή των 
ευφυών ρομπότ 
  Σε αντίθεση με τους ρομποτικούς 

βραχίονες που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή, τα ευφυή ρομπότ 
είναι φτιαγμένα ώστε να μοιάζουν με 
άνθρωπο ή κάποιο άλλο ζώο. 
 Αυτή η μορφή δεν επιλέχτηκε 
τυχαία, αλλά είναι απαραίτητη στην 
προσπάθεια για τη δημιουργία 
ρομπότ που να διαθέτουν λογική και 
βούληση. 
 Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πιο 
εύκολο να καθοριστούν οι 
λειτουργίες και η συμπεριφορά που 
θα πρέπει να αναπτύξει το ρομπότ, 
ώστε να θεωρηθεί όμοιο ενός 
οργανισμού, δηλαδή να αναπτύξει 
τεχνητή νοημοσύνη. 

Η δυνατότητα που έχουν τα ευφυή ρομπότ 
να παίρνουν πρωτοβουλίες ανάλογα με  το 
τι συμβαίνει γύρω τους τα καθιστά πολύ 
χρήσιμα σε μια πληθώρα εργασιών: 

Επιστημονικές αποστολές στο διάστημα, 
στην θάλασσα 
Βοηθοί – υπηρέτες σε οικιακές εργασίες 
Στρατιωτικές εφαρμογές: κατασκοπεία, 
άμυνα, πολεμική ισχύ 
Επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 
επιζώντων  
Ιατρικές εξετάσεις/διαγνώσεις/επεμβάσεις 
Αυτοματισμοί 
οχημάτων/πλοίων/αεροπλάνων 
Ψυχαγωγία/διασκέδαση 

3.2. Η χρηστική σημασία 
των ευφυών ρομπότ 

3.3. Οι δυνατότητες των 
έξυπνων ρομποτικών 

μηχανών 
 

μηχ
Τα ρομπότ έχουν πολλές δυνατότητες, μεταξύ των 
οποίων είναι : 

Η χρήση αισθητήρων για την δημιουργία αισθήσεων 
με στόχο την κατανόηση του περιβάλλοντός τους και 
του τι συμβαίνει σε αυτό 
Η μάθηση μέσα από τις καταστάσεις που 
παρατηρούν ή συμμετέχουν  
Η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στο 
περιβάλλοντα χώρο 
Η πραγματοποίηση συλλογιστικών διεργασιών για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων 
Η κατανόηση της συμπεριφοράς και του κώδικα 
επικοινωνίας των υπόλοιπων νοήμων όντων 
Η επίλυση προβλημάτων  
 

3.4. Παραδείγματα 
από ρομπότ στις 
μέρες μας 

 Σχεδιασμένο από την Honda, το A.S.I.MO. είναι 
ένα ανθρωποειδές ρομπότ, που δημιουργήθηκε με 
σκοπό να αλληλοεπιδράει με ανθρώπους, να 
βοηθάει άτομα με προβλήματα κίνησης και να 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους 
 Πρωτοποριακό κατά την κυκλοφορία του το 
2.000 ήταν το γεγονός ότι οι αρθρώσεις του τού 
επιτρέπουν να κάνει χωρίς περιορισμό όσες 
κινήσεις διαθέτει και ο άνθρωπος 
 Σε συνδυασμό με τον κατάλληλο κώδικα, 
μπορεί να κινείται σαν άνθρωπος τελείως 
αυτόνομα διατηρώντας την ισορροπία του, να 
ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να παίζει ποδόσφαιρο και 
πολλά άλλα. 

μμμμμέέέέρες
Honda A.S.I.MO. : Το πιο ανεπτυγμένο 
τεχνολογικά ευφυές ρομπότ 

Βιβλιογραφία 
Βλέπε Σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Ρομπότ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Humanoid_robot 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robot 

http://en.wikipedia.org/wiki/ASIMO    

Βλέπε Σελίδα http://users.sch.gr/jenyk/index.php/robotics/robotics-
historicalreview/37-talos 

http://www.oikade.gr/Children/technology/robot/istoria-twn-
robot/  

Βλέπε Σελίδα http://www.allonrobots.com/types-of-robots.html  

Βλέπε Σελίδα http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/why-
we-should-build-humanlike-robots  

Βλέπε Σελίδα http://science.howstuffworks.com/robot6.htm  

 http://www.jimpinto.com/writings/robots.html  

 http://www.lexrobotics.com/951/  

Βλέπε Παρουσίαση https://www.google.gr/Παρουσίαση_Ρομποτική.pptx  

Αναζητήσεις εικόνων στο google για: smart/intelligent robots, artificial 
intelligence, asimo , sony aibo  
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