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Πολλές πρωτοβουλίες με την επωνυμία Smart Factory αυξάνονται τα τελευταία χρόνια 
στην Ευρώπη. Μεταξύ των ιδρυτών που καταλύουν αυτές τις κινήσεις, ανακοινώνοντας 
την έναρξη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, βρίσκουμε τη δημοσίευση της 
γερμανικής έκθεσης "Συστάσεις για τη στρατηγική πρωτοβουλία Βιομηχανία 4.0". 
 
Ωστόσο, πώς γίνεται το Smart Factory αυτής της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης; 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία; 
 
Για να απαντήσει σε αυτές τις ανακρίσεις, η έκθεση αυτή αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα 
εστιάζοντας στα διάφορα τεχνολογικά στοιχεία που προσδίδουν σε αυτά τα εργοστάσια 
τα έξυπνα χαρακτηριστικά, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα 
με τη λειτουργία τους, που θεωρούνται υποσχόμενα για την ευρωπαϊκή οικονομία. 
 

 

 

 

 

 

Μαθήματα που απαιτούνται για μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα: 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ      
ICT      
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ      
ΦΥΣΙΚΗ      
ΒΙΟΛΟΓΙΑ      
ΧΗΜΕΙΑ      
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1 Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 23,8% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ευρώπης και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, την 
παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Απασχολεί 
περισσότερα από 30 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και το διπλασιάζει με δραστηριότητες 
υποστήριξης όπως η εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, το 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών 
αποτελούν προϊόντα [22]. 
 
Ωστόσο, η Ευρώπη βιώνει εδώ και πολλά χρόνια αμείλικτη διάβρωση της θέσης της 
βιομηχανικής βάσης της, με την παγκόσμια ηγετική της θέση σε ορισμένους σημαντικούς 
τομείς να αμφισβητείται από τους αναδυόμενους ανταγωνιστές. Μία από τις κυριότερες 
απαντήσεις σε αυτή την πρόκληση έγκειται στην ανάπτυξη της τεχνολογικής αριστείας του 
κλάδου μέσω της ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης νέων προηγμένων τεχνολογιών. Οι 
τεχνολογίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις προσαρμοστικές μηχανές, τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών για την κατασκευή. 
 
Η Βιομηχανία 4.0, λόγω της εμφάνισης αυτών των νέων τεχνολογιών, είναι μια νέα γενιά 
εργοστασίων που ενσωματώνουν αυτές τις νέες τεχνολογίες για να φέρει σε λειτουργία ένα 
διασυνδεδεμένο έξυπνο εργοστάσιο στο οποίο οι εργαζόμενοι, τα μηχανήματα και τα 
προϊόντα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και με το οικοσύστημα τους (πελάτες, στοκ,). Ο όρος 
Βιομηχανία 4.0 εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2011 στο Παγκόσμιο Φόρουμ Βιομηχανίας 
στο Ανόβερο. Αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο φαντασίας των μέσων παραγωγής, που οδήγησε 
στην εμφάνιση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αλλά πριν από αυτό, ο κλάδος είχε 
περάσει από αρκετά βήματα στην εξέλιξή του. 
 

2 Βιομηχανική Επανάσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ιστορική άποψη, είναι αρκετά πιθανό να θεωρηθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα 
άρχισε κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Πράγματι, για να προστατευθούν από τους 
εξωτερικούς παράγοντες που απειλούσαν την επιβίωσή τους (καιρός, άγρια ζώα, άγρια 
φύση), οι άνδρες έμαθαν να ενεργούν σε αυτό το περιβάλλον (έλεγχος της φωτιάς, δουλειά 
της πέτρας, σπηλιές που χρησιμοποιούνταν ως βιότοπος ...). Η ανακάλυψη της πυρκαγιάς 
και η διαδικασία της τρισδιάστατης τριβής της έχουν επηρεάσει αποφασιστικά την εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους τόσο από κοινωνική όσο και από οικονομική άποψη. Πρώτον, 
χρησιμοποιείται για να μαγειρεύει, να προστατεύει από άγρια ζώα και να ανάβει τη νύχτα, και 
η πυρκαγιά χρησιμοποιήθηκε και για μετασχηματισμό (κυρίως μετάλλων). Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες θεωρούνται ως τα πρώτα σημάδια μιας ανθρώπινης βιομηχανίας.      
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                                                                           Πηγή: ancient-history 

                        
Στη συνέχεια, είναι αρχαιότητα. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κεραμικής 
και την εφεύρεση του τροχού του αγγειοπλάστη, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
στρογγυλεμένων κεραμικών. Επίσης, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις φυτικές ίνες για την 
προετοιμασία ενδυμάτων για προστασία από το κρύο και την άγρια φύση αυτής της 
περιόδου.   
                                                     
 

 
 

 
Στη συνέχεια, η γενίκευση της χρήσης της κινητήριας ισχύος του μύλου νερού, κατά τη 
διάρκεια της μεσαίας εποχής, για να μετατραπεί τα πάντα από σιτηρά σε αλεύρι και από 
καρύδια σε λάδι. 

                         
                                                                                                         

Πηγή: Cultureclub 
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                                                                               Πηγή: Wikipedia  
                                                                                                                                                                                 

Στη συνέχεια, είναι η σύγχρονη περίοδος, η εποχή των βιομηχανικών επαναστάσεων. Η 
πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση (XVIII αιώνας) που μπορεί να ονομαστεί Βιομηχανία 1.0 
ήταν η έλευση των μηχανοκίνητων μηχανημάτων. Επαναφέρει την εξόρυξη άνθρακα και την 
ανάπτυξη του ατμομηχανή από τον James Watt το 1769. Αυτό θα μετατρέψει ριζικά τον 
τρόπο παραγωγής. Πράγματι, η βιοτεχνία θα αντικατασταθεί από μηχανική παραγωγή ... Στα 
εργοστάσια, η επανάσταση αντιστοιχεί στη χρήση του ατμομηχανή ως κινητήρα για τη 
λειτουργία των μηχανών επιτρέποντας αυξημένα ποσοστά. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη 
παραγωγή και δίνει ζωή σε προϊόντα σε μικρές σειρές. 
 
Η δεύτερη επανάσταση οφείλεται στη χρήση πετρελαίου και ηλεκτρισμού στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Αυτό θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής. Οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες και η χημική βιομηχανία θα επωφεληθούν πλήρως. Από τώρα και στο 
εξής, οι μηχανές παραγωγής δεν είναι πλέον "ατμοποιημένες" αλλά "ηλεκτρικές". Αυτή η 
περίοδος αντιστοιχεί στην εγκαθίδρυση της εργασίας Taylorism και της γραμμής 
συναρμολόγησης, καθιστώντας τους ανειδίκευτους εργαζομένους παραγωγικούς. 
      
Στη συνέχεια, μια Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, που ονομάζεται Βιομηχανία 3.0, έλαβε 
χώρα στα μέσα του εικοστού αιώνα με την έλευση της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών ή 
της πληροφορικής. Αυτές οι διαφορετικές κλάσεις θα δημιουργήσουν εύκολα σημαντικές 
αυτοματοποιήσεις που θα ανακουφίζουν τους εργαζόμενους από τις πιο δύσκολες εργασίες. 
Αυτή είναι η αρχή της αυτοματοποίησης και της μαζικής παραγωγής. 
 
Βιομηχανία 4.0 [12] [15] είναι το τέταρτο βήμα αυτής της βιομηχανικής επανάστασης, που 
χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση του Διαδικτύου και των εργοστασίων. Κάθε σύνδεσμος 
στην αλυσίδα εφοδιασμού, εργαλεία και σταθμοί εργασίας επικοινωνεί διαρκώς μέσω του 
Διαδικτύου και των εικονικών δικτύων. Οι μηχανές, τα συστήματα και τα προϊόντα 
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και με το εξωτερικό. Με τη βελτιστοποίηση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, οι κατασκευαστές ελπίζουν να παράγουν ταχύτερα, με 
χαμηλότερο κόστος και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.   
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                                             Εικόνα 1. Οι τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις 

 

Επίσης γνωστό ως έξυπνο εργοστάσιο, η Industry 4.0 θα εξοπλιστεί με έξυπνες μηχανές, 
συστήματα αποθήκευσης και εγκαταστάσεις για την αυτόνομη ανταλλαγή πληροφοριών, τον 
έλεγχο του άλλου και την ενεργοποίηση ανεξάρτητων ενεργειών. Με τη Βιομηχανία 4.0, θα 
γίνουν θεμελιώδεις βελτιώσεις στις διαδικασίες της μηχανικής, της παραγωγής και της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Τα συστήματα παραγωγής θα συνδεθούν με εταιρικά δίκτυα και με 
τον εξωτερικό κόσμο (το οικοσύστημα τους). 
 

3 Smart Factory: Χαρακτηριστικά  

Το Smart Factory της Industry 4.0 είναι μια τεχνολογική προσέγγιση που χρησιμοποιεί 
μηχανήματα συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο για την παρακολούθηση της διαδικασίας 
κατασκευής. Ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, 
ρομποτική, εκτύπωση 3D, εικονική πραγματικότητα / αυξημένη πραγματικότητα, μεγάλα 
δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξή του απαιτεί την ενσωμάτωση έξυπνων 
αισθητήρων σε μηχανές, προκειμένου να ανακτώνται δεδομένα σχετικά με την κατάσταση 
λειτουργίας και τις επιδόσεις τους. 
 
Πριν από τη Βιομηχανία 4.0, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε τοπικές βάσεις δεδομένων, 
εγκατεστημένα στις ίδιες τις μηχανές, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για συντήρηση σε 
περίπτωση βλαβών. Σήμερα, με έξυπνο εργοστάσιο, αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 
σύννεφο, προσβάσιμα οπουδήποτε, τα οποία χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για να τα 
αναλύσουν για να ανιχνεύσουν τα προειδοποιητικά σημάδια της βλάβης ενός εξαρτήματος 
από όλα τα συστήματα παραγωγής. Για να αποφευχθεί η μη προγραμματισμένη διακοπή 
λειτουργίας, ενεργοποιείται μια παρέμβαση προληπτικής συντήρησης. 
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Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τον προσδιορισμό των σταδίων στα οποία το 
σύστημα παραγωγής επιβραδύνεται και για την προσομοίωση διαφορετικών σεναρίων 
παραγωγής, προκειμένου να προσδιοριστεί ο επαρκώς αποτελεσματικός τρόπος 
λειτουργίας. 
 
Με την εξάπλωση του Smart Factory και την αύξηση του αριθμού των μηχανών που 
συνδέονται με το Διαδίκτυο των Πράξεων, η επικοινωνία μεταξύ των μηχανών θα οδηγήσει 
σε περισσότερη αυτοματοποίηση και ρομποτική. Για παράδειγμα, τα έξυπνα συστήματα 
παραγωγής θα μπορούσαν να ελέγχουν αυτόματα τις πρώτες ύλες ως μειώσεις 
αποθεμάτων, να εκχωρούν άλλες μηχανές στην παραγωγή για την εκτέλεση παραγγελιών 
και να προετοιμάζουν τα κανάλια διανομής όταν οι παραγγελίες είναι έτοιμες. 
 
Στη συνέχεια, δίνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά των έξυπνων εργοστασίων (βλέπε Εικ. 2). 
 

              
 

Εικόνα 2. Χαρακτηριστικά του Smart Factory 

3.1 Πράσινο Εργοστάσιο 

Το Smart Factory της Industry 4.0 είναι οικολογικό, ορίζεται ως η δημιουργία βιομηχανικών 
προϊόντων που χρησιμοποιούν μη ρυπογόνες διεργασίες, εξοικονομούν ενέργεια και 
φυσικούς πόρους (Πολυεπίπεδο σύστημα: Φωτοβολταϊκά, αιολικά, ...). Βιομηχανοποιεί τα 
προϊόντα της εφαρμόζοντας τρόπους παραγωγής με περιορισμένο αντίκτυπο στο 
περιβάλλον και το κλίμα. Αυτό το εργοστάσιο θα είναι οικονομικό στην ενέργεια και τους 
πόρους χάρη σε ένα στιγμιαίο και μόνιμο δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής με συντονισμό 
των αναγκών και διαθεσιμότητας. 

3.2 Συνδεδεμένο Εργοστάσιο  

Smart 

Factory 

"Industry 4.0"  

Green 
Factory  

Agile 
Factory 

Connected 
Factory    

Digital 

Factory   
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Στο σχήμα 3, είναι ομαδοποιημένες λειτουργίες ενός συνδεδεμένου εργοστασίου, που 
θεωρούνται ουσιαστικές και συμβάλλουν στην κατανόηση του συστήματος. Ένα έξυπνο 
σύννεφο [18] επιβάλλεται μέσω αλγορίθμων για την εκτέλεση ανίχνευσης και πρόβλεψης 
κρίσιμων συνθηκών, την επαλήθευση και την επικύρωση της διαμόρφωσης. Η χρήση 
συνεργατικών λύσεων μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, προωθώντας την ομαδική 
εργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την οργάνωση. Προσφέρουν ένα σύνολο 
εργαλείων επικοινωνίας, όπως μηνύματα, ημερολόγιο, ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, 
φόρουμ συζήτησης, κοινή χρήση αρχείων κ.λπ. 
 
Το ασύρματο ευφυές δίκτυο (WIN) είναι μια ιδέα που αναπτύσσεται από την Επιτροπή 
Προτύπων για τις Τηλεπικοινωνίες (TIA) TR45.2. Βασίζεται σε ένα ανοικτό βιομηχανικό 
πρότυπο που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού από διαφορετικούς 
προμηθευτές και επιτρέπει την αυτόματη περιαγωγή μεταξύ διαφόρων δικτύων. 
 
 
                          

          
 
                            Εικόνα 3.  Κύρια χαρακτηριστικά ενός συνδεδεμένου εργοστασίου 

3.3  Ευκίνητο Εργοστάσιο   

Ένα ευκίνητο εργοστάσιο [8] είναι ένα εργοστάσιο ικανό να επιδιορθωθεί για την υιοθέτηση 
της διαμόρφωσης σύμφωνα με τους περιορισμούς λειτουργίας (πελάτες, προμηθευτές, 
περιβάλλον κ.λπ.). Σε αντίθεση με την ευκαμψία που χαρακτηρίζει την ικανότητα ενός 
φυσικού συστήματος να μετακινηθεί από μια πρώτη γνωστή διαμόρφωση (Α) σε μια δεύτερη 
γνωστή διαμόρφωση (Β), η ευκινησία χαρακτηρίζει την ικανότητα ενός συστήματος να 
μετακινηθεί από μια πρώτη γνωστή διαμόρφωση (Α) δεύτερη άγνωστη διαμόρφωση (Β). Η 
ευελιξία απαιτεί το σύστημα να είναι έξυπνο και να επικοινωνεί (Internet των πραγμάτων, 
cloud Manufacturing, Cybernetics ...). Αφορά την τεχνολογία. λήψη αποφάσης; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ; την ένταση κεφαλαίου και τις επενδύσεις. 
 
 

3.4 Ψηφιακό Εργοστάσιο  

Το ψηφιακό εργοστάσιο είναι το σύνολο όλων των ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν το 
σχεδιασμό της διαδικασίας κατασκευής ενός προϊόντος. Επιτρέπει την επικύρωση των 

Connected 

Factory 
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( Reduced  investment 
expenditure, 
Outsourcing) 

Integrated 
factory in this 

ecosystem  

Information 
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(Internet, Internet of 
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Cloud)    Wireless 
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προδιαγραφών που ορίζονται για την κατασκευή ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας 3D 
εργαλεία προσομοίωσης της διαδικασίας, τα οποία συνδέονται με το αριθμητικό μοντέλο του 
προϊόντος. 
 

4 Τεχνολογικά Στοιχεία  

Το Smart Factory (Industry 4.0) χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο τεχνολογικών καινοτομιών 
(βλ. Εικόνα 4), επιτρέποντάς του να είναι ανταγωνιστική, αποδοτική και μόνιμα συνδεδεμένη 
με τους εργαζόμενους, τις μηχανές κατασκευής, τους πελάτες και την επικράτειά του. 
Βασίζεται στις τεχνολογικές ιδέες των Cyber Physical Systems. 
 

 
 

 
Figure 4. Τεχνολογικά στοιχεία ενός έξυπνου εργοστασίου 

 
 Φυσικά Συστήματα Cyber (CPS). Σύμφωνα με [9], χάρη στην Ελένη Γκιλ το 2006 στο 

Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, εμφανίστηκε ο όρος "Cyber Physical Systems" (CPS 
συντομογραφία). Αυτή η ιδέα υποδεικνύει μια νέα γενιά συστημάτων με ενσωματωμένο 
υπολογιστικό και φυσικό δυναμικό που μπορεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο μέσω 
πολλών νέων τρόπων. Από τότε, αυτοί οι όροι έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς και έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να αναφερθούν σε συστήματα όπως έξυπνοι αισθητήρες, 
ενσωματωμένοι υπολογιστές, ενεργοποιητές κ.λπ., προκειμένου να επιτευχθούν «έξυπνα 
χαρακτηριστικά» [5] και [17]. 
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Τα συστήματα CPS είναι συστήματα συνεργατικών υπολογιστικών οντοτήτων που 
εντάσσονται εντατικά στον περιβάλλοντα φυσικό κόσμο, παρέχοντας ταυτόχρονα και 
υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων και επεξεργασίας δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Στους 
[9] οι συγγραφείς ορίζουν ένα CPS ως φυσικά συστήματα τα οποία οι λειτουργίες 
παρακολουθούνται, ελέγχονται, συντονίζονται και ενσωματώνονται με υπολογιστές. 
 
Στο Βιομηχανικό πλαίσιο, χρησιμοποιείται η ονομασία των Συστημάτων Κυκλοφορητικής 
Φυσικής Παραγωγής (CPPS) με βάση τις πιο πρόσφατες και προβλέψιμες περαιτέρω 
εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενώ η Βιομηχανική 
Επιστήμη και Τεχνολογία (MST) είναι οι πυλώνες του κλάδου 4.0 [ 11]. 
 
Το μοντέλο που απεικονίζεται στο Σχήμα 5 [20] δείχνει ότι τα Συστήματα Κυκλοφοριακής 
Φυσικής Παραγωγής (CPPS) αποτελούνται από το φυσικό σύστημα παραγωγής που, μέσω 
της ύπαρξης αντικειμένων με αισθητήρα, είναι πραγματικά συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο των 
Πράξεων. Με αυτόν τον τρόπο, το CPPS μπορεί να μοιράσει, να χρησιμοποιήσει, να 
επεξεργαστεί ή να τροποποιήσει τα δεδομένα, όπως συνιστάται από τους ισχυρούς 
αλγόριθμους που χρησιμοποιεί η Big Data analytics. Αυτοί οι αλγόριθμοι θα εγκατασταθούν 
στο τμήμα κυβερνητικού συστήματος του μοντέλου που απεικονίζεται στο Σχήμα Β, το οποίο 
αποτελείται από τέσσερα μέρη που αλληλοεπιδρούν. 

 Φυσικό Σύστημα: Περιλαμβάνει βιομηχανικές διεργασίες, υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
και την πηγή παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. 

 Διεπαφή: Περιλαμβάνει τους έξυπνους αισθητήρες [10] και τους ενεργοποιητές 
(χρησιμοποιούνται, ως παράδειγμα, για την επιλογή μιας πηγής ενέργειας σύμφωνα με 
την στιγμιαίες κλιματολογικές συνθήκες). 

 Cyber σύστημα Μέρος: Για να δημιουργήσετε τους ελέγχους του συστήματος 
παραγωγής και των πόρων. 

 Επικοινωνία μέσω δικτύου: Δεδομένα αμφίδρομης κινητικότητας μεταξύ του 
κυβερνοχώρου και του εξωτερικού κόσμου μέσω του Διαδικτύου. 
 

 Cloud Computing. Η τεχνολογία Cloud computing είναι μια υποδομή στην οποία η 
διαχείριση της ενέργειας και της αποθήκευσης γίνεται από απομακρυσμένους 
διακομιστές στους οποίους οι χρήστες συνδέονται μέσω Internet. Χρησιμοποιείται ήδη 
ευρέως για τη διαχείριση λογισμικού και δεδομένων. Στον βιομηχανικό τομέα, όπου η 
διασύνδεση των εργαστηρίων παραγωγής και των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης 
απαιτεί την ανταλλαγή μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, χάρη στη χρήση του cloud, αυτή 
η ανταλλαγή δεδομένων έγινε εύκολη και γρήγορη. 
 

 Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Ενσωματωμένη τεχνολογία σε μηχανές για την 
επαλήθευση της κατάστασής τους σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να αναλυθεί η 
συμπεριφορά τους. Με την παρουσία αισθητήρων σε μηχανήματα και αντικείμενα στη 
διαδικασία κατασκευής, τα μηχανήματα θα μπορούν να γνωρίζουν το ιστορικό 
παραγωγής του προϊόντος, την αντίστοιχη τελική απαίτηση, προκειμένου να απαντήσουν 
αυτόματα ή μέσω ενός κεντρικού σταθμού ελέγχου. 
 

 Εικονική Πραγματικότητα / Αυξημένη Πραγματικότητα. Η άμεση χρήση στοχεύει στην 
άμεση ενημέρωση σχετικά με τη συντήρηση των τεχνικών επισκευής ενός δωματίου, για 
παράδειγμα μέσω της χρήσης γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτή η 
τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ή να κάνει τα βήματα 
σχεδιασμού λιγότερο αφηρημένα για να εμπλέξουν περισσότερους ενδιαφερόμενους. 
 

 Παραγωγή προσθέτων. Αυτή η τεχνολογία δημιουργεί πολλές ελπίδες. Πέρα από την 
παραγωγή πρωτοτύπων, η παραγωγή προσθέτων επιτρέπει ήδη την παραγωγή σε 
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μικρές σειρές πολύπλοκων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και ακόμη και 
προσαρμοσμένων εργαλείων. Με την ωρίμανση των τεχνολογιών, η ταχύτητα και η 
ακρίβεια της εκτύπωσης θα πρέπει να αυξηθούν και να επιτρέψουν την παραγωγή σε 
μεγάλη κλίμακα. 
 

 Ρομποτική. Η βιομηχανική ρομποτική ορίζεται επίσημα ως ένας αυτόματος έλεγχος, 
επαναπρογραμματιζόμενος, ευέλικτος χειριστής προγραμματιζόμενος σε τρεις ή 
περισσότερους άξονες. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τα ρομπότ συγκόλλησης, 
βαφής και συναρμολόγησης. 
 

 Έξυπνοι αισθητήρες. Αυτοί οι αισθητήρες επιτρέπουν την επίτευξη περισσότερων 
επιδόσεων, με παρακολούθηση και βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο, μεγαλύτερη 
ευελιξία με αλλαγές διαμόρφωσης και γρήγορες εκκινήσεις, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα με 
προληπτική συντήρηση και απομακρυσμένη διάγνωση και πιο αποτελεσματική, μέσω της 
παρακολούθησης και του ελέγχου του συστήματος. 

 
 
 
 

 Big Data. Αυτή είναι μια ιδέα για την αποθήκευση ενός αναπάντεχου αριθμού 
πληροφοριών σε ψηφιακή βάση. Σύμφωνα με τα αρχεία της ψηφιακής βιβλιοθήκης 
της Ένωσης Υπολογιστικών Μηχανών (ACM) σε επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις 
τεχνολογικές προκλήσεις της απεικόνισης "μεγάλων συνόλων δεδομένων", το όνομα 
αυτό εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 1997. 

 

 Τεχνητή Νοημοσύνη. Χρήση προηγμένων αλγοριθμικών τεχνικών, που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας την αξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων 
δεδομένων. Βελτιστοποιούν την απόδοση της μηχανής εφαρμόζοντας πρόβλεψη 
συντήρησης και βελτιώνουν την ποιότητα παραγωγής μέσω του ελέγχου της 

Εικόνα 5.  Μοντέλο ενός Cyber Physical Παραγωγικού Συστήματος 
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διαδικασίας, προσδιορίζοντας συσχετισμούς μεταξύ πολλαπλών παραμέτρων 
παραγωγής. 

 

 Radio Frequency IDentification (RFID) είναι μια μέθοδος απομακρυσμένης 
αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων με τη χρήση δεικτών που ονομάζονται 
"αναμεταδότης RFID" ή "ετικέτες RFID". Πρόκειται για μικρά αντικείμενα, όπως 
αυτοκόλλητες ετικέτες, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε προϊόντα. 
Περιλαμβάνουν μια κεραία συνδεδεμένη με ένα ηλεκτρονικό τσιπ που τους επιτρέπει 
να λαμβάνουν και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα ραδιοφώνου που αποστέλλονται 
από τον πομποδέκτη. Αυτά τα ηλεκτρονικά τσιπ περιέχουν ένα αναγνωριστικό και 
ενδεχομένως πρόσθετα δεδομένα. Στο έξυπνο εργοστάσιο, τα μηχανήματα και τα 
αντικείμενα επικοινωνούν: το κύκλωμα RFID τους επιτρέπει να μοιράζονται 
σημαντικές πληροφορίες με τα συστήματα παραγωγής. Το έξυπνο εργοστάσιο 
ελέγχει και επιστρέφει την πολύ πιο αποτελεσματική παραγωγή. Η μόνιμη ανταλλαγή 
δεδομένων στο έξυπνο εργοστάσιο διευκολύνει την οργάνωση και την αυτονομία των 
αλυσίδων εφοδιασμού. 

5 Smart Factory στην Ευρώπη  

Το Smart Factory ή το "Industry 4.0" είναι μια από τις αυξανόμενες προκλήσεις στην 
Ευρώπη, η οποία πρέπει να διαχειριστεί τη μετατροπή ενός γηράσκοντος στόλου. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρατηρείται μια μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών για να 
επιταχυνθεί η μετάβαση του κλάδου της βιομηχανίας στο μοντέλο του έξυπνου εργοστασίου. 
Η Γερμανία ξεκίνησε το 2011. ενώθηκε γρήγορα από τις κυριότερες ευρωπαϊκές οικονομικές 
δυνάμεις, ανησυχώντας για την προετοιμασία του μέλλοντος της βιομηχανίας τους. Τα 
μερίδια διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες, αλλά είναι θέμα ενίσχυσης της ηγετικής τους θέσης 
στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών και στην ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης. 
 
Για το λόγο αυτό, τα τεχνολογικά έργα προόδου της βιομηχανίας ευημερούν σχεδόν παντού 
στην Ευρώπη. Στο επόμενο, παρουσιάζουμε μια επισκόπηση μερικών ελπιδοφόρων 
πρωτοβουλιών.  

 
 

 

 

 Ευρώπη (Εργοστάσια του Μέλλοντος): Το Smart Factory ή το "Industry 4.0" είναι μια 
από τις αυξανόμενες προκλήσεις στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να διαχειριστεί τη 

Εικόνα 6.  Smart Factory στην Ευρώπη 
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μετατροπή ενός γηράσκοντος στόλου. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται μια μορφή 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών για να επιταχυνθεί η μετάβαση του 
κλάδου της βιομηχανίας στο μοντέλο του έξυπνου εργοστασίου. Η Γερμανία ξεκίνησε 
το 2011. ενώθηκε γρήγορα από τις κυριότερες ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις, 
ανησυχώντας για την προετοιμασία του μέλλοντος της βιομηχανίας τους. Τα μερίδια 
διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες, αλλά είναι θέμα ενίσχυσης της ηγετικής τους θέσης 
στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών και στην ανταγωνιστικότητα της 
μεταποίησης. 

 
Για το λόγο αυτό, τα τεχνολογικά έργα προόδου της βιομηχανίας ευημερούν σχεδόν 
παντού στην Ευρώπη. Στο επόμενο, παρουσιάζουμε μια επισκόπηση μερικών 
ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών. 

  

 Γερμανία (Industry 4.0): Το γερμανικό σχέδιο, που εκτοξεύτηκε το 2012, αντανακλά 
τον οδικό χάρτη για τα συστήματα επιβίβασης, μια πρωτοβουλία που ελήφθη το 2009 
[26]. Η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ ήθελε να διευρύνει τα έργα σε ό, τι αφορά την 
παραγωγή και τις υπηρεσίες. Έχοντας δοκιμαστεί από τη Bosch και την Ακαδημία 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (Acatech) [1] [2], το σχέδιο πίεσε τις σκέψεις του για την 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αξίζει δηλαδή την άφιξη της νοημοσύνης στον 
εξοπλισμό της παραγωγής. Μια έκθεση υποβλήθηκε το 2013. Περιέχει παραδείγματα 
υποστήριξης σε οκτώ τομείς: την τυποποίηση των βιομηχανικών δομών, τη διαχείριση 
σύνθετων συστημάτων. τις ευρυζωνικές επικοινωνίες, την ασφάλεια των δεδομένων, 
την οργάνωση του έργου· η εργασία με τα όργανα τυποποίησης· την 
αποτελεσματικότητα των πόρων· την κατάρτιση και την προσωπική ανάπτυξη. 

 

  Ιταλία (La Fabrica Del Futuro): Είναι ένα από τα τέσσερα Progetti Bandiera. αυτά τα 
μεγάλα έργα είχαν εκτοξευθεί το 2012 από την Ιταλία και είχαν προικοδοτηθεί 13 
εκατομμύρια € [24]. Προβλεπόμενη για διάρκεια τριών ετών, η πρωτοβουλία Fabrica 
Del Futuro υποστηρίζει την έρευνα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής 
βιομηχανίας. Η ιταλική κυβέρνηση επιθυμούσε το πρόγραμμα αυτό να αποτελεί τη 
σύνδεση μεταξύ της ιταλικής έρευνας και της ευρωπαϊκής έρευνας. Μια καλή 
προσπάθεια ευθυγράμμισης: η Fabrica Del Futuro μοιράζεται όλους τους στόχους και 
τα θέματα που ορίζονται από το πρόγραμμα Εργοστάσια του μέλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δέκα ερευνητικά έργα της Ιταλίας διανέμονται σε τέσσερις 
κατηγορίες: Το εργοστάσιο υψηλών επιδόσεων, το εξελικτικό εργοστάσιο και το 
αναμορφωμένο, το κατασκευάζει για τον άνθρωπο και το εργοστάσιο για μια βιώσιμη 
παραγωγή. 

 
 Γαλλία (Usine du futur): Το σχέδιο "Βιομηχανία του μέλλοντος" ξεκίνησε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2015 [25]. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός των 
βιομηχανιών. Οι συναλλαγές πρόκειται να μετατραπούν: από τον επικεφαλής ψηφιακό 
αξιωματικό στους υπαλλήλους, οι οποίοι θα μεταφερθούν, να μην παρεμβαίνουν άμεσα 
στις μηχανές, αλλά να τους ελέγχουν. Κατάσταση της εξέλιξης των ιχνών. 

 

 Ισπανία (Industria Conectada 4.0): Το 2014, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το 
σχέδιο Connected Industry 4.0 [23]. Στόχος του έργου αυτού είναι η ψηφιοποίηση και 
ιδιαίτερα η ανταγωνιστικότητα του ισπανικού βιομηχανικού τομέα, ώστε να γίνει μια 
στρατηγική υποστήριξης των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εξέλιξη. Για να εδραιώσει το 
έργο της, το ισπανικό κράτος χορήγησε, το 2017, 97,5 εκατομμύρια ευρώ σε καινοτόμα 
δάνεια για έργα και έρευνα για βιομηχανικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε 68 εκατομμύρια 
ευρώ (δάνεια και άμεσες ενισχύσεις) σε επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ και 10 
εκατομμύρια ευρώ σε ένα καινοτόμο Πόλος. 
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Ο στόχος του έργου "Έξυπνο εργοστάσιο": για κάθε επιχείρηση να κάνει ένα βήμα στην 
πορεία του εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού εργαλείου και του μετασχηματισμού του 
οικονομικού μοντέλου της με ψηφιακό. Πρόκειται επίσης για την υποστήριξη των 
επιχειρήσεων στη μετατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων, των οργανώσεών τους, των 
τρόπων σχεδιασμού και εμπορίας τους σε έναν κόσμο όπου τα ψηφιακά εργαλεία 
καταστρέφουν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Αυτή η 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση καθιστά δυνατή την επικοινωνία των αλυσίδων παραγωγής 
και των αντικειμένων μεταξύ τους. 
 

6 Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος του έξυπνου 
εργοστασίου στην Ευρώπη  

Αυτή η ψηφιοποίηση έχει εκσυγχρονίσει τη βιομηχανία και η έξυπνη απόδοση έχει 
ακολουθήσει παραγωγή. Τα δεδομένα που συλλέγονται καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη 
των αναγκών. Στην πραγματικότητα, αναστάτωσε τον τρόπο παραγωγής και εμφάνισης νέων 
συναλλαγών. Για παραδείγμα:  

 

   Chief Digital Officer, πολύ δημοφιλής στον κλάδο. Η αποστολή του είναι 
στρατηγική δεδομένου ότι πρέπει να συνοδεύσει μια βιομηχανική ομάδα να εισέλθει 
πλήρως στην ψηφιακή εποχή. Μετά από μια απογραφή, ορίζει ένα σχέδιο δράσης 
καθορίζοντας τις αριθμητικές προτεραιότητες για την εταιρεία και τη στρατηγική. 

 

  Διευθυντής του εργοστασίου του μέλλοντος είναι η δεύτερη επιχείρηση που 
διατίθεται στη διοίκηση. Είναι επικεφαλής, με μια ομάδα πρόβλεψης μελλοντικών 
εξελίξεων: ψηφιακά, μεγάλα δεδομένα, ρομποτισμός, ψηφιακά εργαλεία .... Η 
πρόσβαση σε αυτή τη θέση απαιτεί γενικά μεγάλη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας 
και της ομαδικής ηγεσίας. 

 
Τέλος, ορισμένες συναλλαγές αλλάζουν εξαιτίας της άφιξης έξυπνων αισθητήρων στα 
εργοστάσια που ακολουθούν και καταγράφουν την εκτέλεση των εργασιών στην παραγωγή, 
την αξιολόγηση της φθοράς των μηχανών, την πρόβλεψη μελλοντικών αποτυχιών. Πρόκειται 
κυρίως για επαγγέλματα συντήρησης. Οι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν, όχι να παρεμβαίνουν 
άμεσα στις μηχανές, αλλά να τους ελέγχουν. Οι ικανότητές τους θα εξελιχθούν για να μάθουν 
πώς να διαχειρίζονται τα δεδομένα. 
 
Πέρα από τα κέρδη, από την άποψη της ανταγωνιστικότητας, αυτή η επανάσταση θέτει τον 
άνθρωπο στο κέντρο του εργοστασίου του μέλλοντος. Συμβάλλει σε ορισμένες κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές εξελίξεις που ενισχύουν το νόημα και την αποδοχή αυτών των εξελίξεων 
για τους φορείς εκμετάλλευσης, τους καταναλωτές και την κοινότητα ως σύνολο. 
 

  Για τους χειριστές, μπορεί να είναι συνώνυμος με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στη δουλειά, για παράδειγμα μέσω της πρόληψης των μυοσκελετικών διαταραχών 
(MSDs), χάρη, μεταξύ άλλων, στην αριθμητική προσομοίωση που βελτιστοποιεί το 
μέγεθος των σταθμών εργασίας. Ομοίως, η ευέλικτη αυτοματοποίηση και η χρήση 
συνεργατικών ρομπότ (cobots) εξαλείφουν τα επίπονα καθήκοντα και τα περιττά 
ταξίδια. Τέλος, η χρήση δεδομένων που μεταδίδονται από ορισμένους αισθητήρες είναι 
ένας αυξημένος φορέας ασφαλείας κατά την εργασία, για παράδειγμα μέσω 
ενεργοποίησης μηχανισμών σταματήματος μηχανών. 

 

  Για τους καταναλωτές, προσφέρει βελτιωμένο επίπεδο ασφάλειας, χάρη στη 
βελτιωμένη ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων (έλεγχος στο διαδίκτυο, 
επιτάχυνση της ρύθμισης σε περίπτωση βλάβης, χρήση του μπλοκ για την ανίχνευση 
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της πηγής των εξαρτημάτων κ.λπ.). Επιτρέπει επίσης στους καταναλωτές να 
μετρήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της κατανάλωσης προϊόντων (μεγαλύτερη 
διαφάνεια, περισσότερες πληροφορίες), οδηγώντας σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και 
αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων μερών. 

 

  Τέλος, για την κοινότητα, το έξυπνο εργοστάσιο καθιστά δυνατή τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως με τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 
και τη μείωση των αποβλήτων. 

7 Προκλήσεις του έξυπνου εργοστασίου 

Όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν την ενίσχυση της ικανότητας της βιομηχανίας να 
προστατεύεται από τους κινδύνους που συνδέονται με τη δόλια χρήση δεδομένων. Η 
συνδεσιμότητα του εξοπλισμού παρέχει μια σημαντική επιφάνεια επίθεσης για κακόβουλα 
άτομα. Τα εργοστάσια μπορούν να επιτεθούν από τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
τους. Ο κύριος κίνδυνος είναι η κλοπή των κατασκευαστικών μυστικών, ακόμη και η διακοπή 
των γραμμών παραγωγής. Αυτές οι επιθέσεις μπορεί να είναι με διάφορους τρόπους, 
παραδείγματος χάριν: 

 
 Επίθεση χρησιμοποιώντας τα ασύρματα δίκτυα: Οι γραμμές παραγωγής θα 
συνδεθούν με τον εξωτερικό κόσμο μέσω του ασύρματου δικτύου. Εάν δεν είναι 
ασφαλές, μπορεί να υπάρξει επίθεση εκτός του εργοστασίου και έτσι να αποκτήσετε 
πρόσβαση στα μυστικά κατασκευής ή να επηρεάσετε δυσμενώς τη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

 
  Επίθεση του μηχανήματος με το κλειδί USB: Ο διαχειριστής συντήρησης 
φορτώνει ένα νέο πρόγραμμα στον προγραμματιζόμενο λογικό έλεγχο (PLC) της 
γραμμής παραγωγής μέσω του κλειδιού USB. Εάν το πρόγραμμα είναι κακόβουλο, είναι 
επιρρεπές σε βλάβη ή καταστροφή του PLC. 

 
 Επίθεση χρησιμοποιώντας το επιχειρησιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ένας 
υπάλληλος στην έδρα της εταιρείας ανοίγει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
κάνει κλικ στο μολυσμένο συνημμένο. Ενεργοποιεί τον κακόβουλο κώδικα. Λόγω των 
συνδέσεων μεταξύ της παραγωγής διαχείρισης και του δικτύου υπολογιστών, ο ιός θα 
εξαπλωθεί και θα μολύνει το βιομηχανικό δίκτυο πληροφορικής. 

 
  Επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης: Ένας χάκερ αναγνωρίζει μια μη ασφαλής 
πρόσβαση στο διαδίκτυο που είναι προσβάσιμη από το εξωτερικό και οδηγεί στο 
βιομηχανικό δίκτυο υπολογιστών του εργοστασίου. Επιλέγει να πλημμυρίσει τον σταθμό 
ελέγχου και εποπτείας του χειριστή με αιτήματα. Είναι εκτός λειτουργίας. Το εργοστάσιο 
δεν μπορεί πλέον να ελέγχει την παραγωγή του. 

 
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να είναι προληπτική και να λαμβάνει υπόψη αυτές 
τις πολλαπλές πύλες για τους χάκερς. Πράγματι, η πρόκληση θα είναι να αποτραπούν οι 
εισβολές στα συστήματα, καθώς θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ανωμαλίες στο δίκτυο σε 
πραγματικό χρόνο. Μόλις εισέλθει στη δομή, η ζημιά που προκαλείται μπορεί να είναι 
σημαντική. Σημειώνοντας ότι κανένα σύστημα δεν είναι εφικτό από τους επιτιθέμενους στον 
κυβερνοχώρο, τα έξυπνα συστήματα παραγωγής δεν αποτελούν εξαίρεση. Ως παράδειγμα 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε ένα φυσικό σύστημα, μπορούμε να αναφέρουμε την 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας τον ιό "Stuxnet". Αυτό το τελευταίο, στις 
αρχές του 2010, φέρεται ότι υπέστη ζημιές σε περίπου 1000 ιρανικές φυγοκεντρικές υψηλής 
ταχύτητας που χρησιμοποιήθηκαν για τον εμπλουτισμό ουρανίου [3] [16]. Επίσης, μπορούμε 
να αναφέρουμε την πειρατεία της Sony Pictures Entertainment [8] τον Νοέμβριο του 2014, 



 
 
 
 

16 
 

Direction 4.0 
Promotion and Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

την παραβίαση των δεδομένων του Yahoo το 2016 [7] και την απόκτηση πληροφοριών για 
τους ιδιώτες πελάτες της Ασφάλειας Υγείας Anthem τον Δεκέμβριο του 2014 [4]. Το 2016, 
υπήρξε επίθεση σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο που έριξε δύναμη σε περισσότερους από 100.000 
λαούς [16]. Την τελευταία δεκαετία, ο βιομηχανικός τομέας υπήρξε ένας από τους πιο 
στοχοθετημένους τομείς από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο [13] [14]. Έχει το μεγαλύτερο 
αριθμό συμβάντων ασφαλείας που αναφέρθηκαν στην ομάδα απάντησης έκτακτης ανάγκης 
στον τομέα των βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου (ICS-CERT) το 2015 [19]. Αυτές οι 
επιθέσεις, χρησιμοποιούν την τεχνική Harpooning για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά [6]. 
 
Πέραν του κινδύνου επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η οποία αντιπροσωπεύει τη μείζονα 
πρόκληση του έξυπνου εργοστασίου, υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που περιμένουν αυτό 
το εργοστάσιο, οι οποίες συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 

 
 
 
 
8   Επίλογος  

Ευφυής, συνδεδεμένος, αποτελεσματικός και οικονομικός, το Smart Factory αποτελεί μια 
ισχυρή τεχνολογική αλλαγή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αποτελεί επίσης μια επαναστατική 
οικονομική ιδέα που επινόησε η γερμανική καγκελαρία για τον περιορισμό των επιπτώσεων 
της μετεγκατάστασης της παραγωγής ή ακόμη και την αντιστροφή της. 24 εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αναμένονται, σκέφτεται το έξυπνο εργοστάσιο της 
βιομηχανίας 4.0. Είμαστε στην αρχή αυτής της νέας εποχής και πρέπει να γίνουν πολλές 
τεχνολογικές εξελίξεις (Distributed Intelligence, Cloud, ...). 
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Τεχνολογικές 
Προκλήσεις 

 
• Κίνδυνοι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο 

• Το άνοιγμα των δικτύων υπογραμμίζει 

προβλήματα 

• Πάρτε τον έλεγχο της εγκατάστασης 

• Βανδαλισμός, Cyberwar 

• Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Δεν είναι 

οπλισμένοι ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις. 

 
• Αβέβαιο γεωπολιτικό τοπίο 

• Αύξηση της ζήτησης ενέργειας 

• Αδυναμία πολιτικών κυβερνήσεων 

• Πολύπλοκους και περίπλοκους κανονισμούς . 

• …  

 
• Μέγιστη παραγωγή με χαμηλότερο ενεργειακό 

κόστος 

• Πολλές τεχνολογικές κλειδαριές θα πρέπει να 

αρθούν (Distributed Intelligence, Cloud, ...) 

• Τεχνολογικές διαταραχές (τρισδιάστατη 

εκτύπωση, υπολογιστές κινητής τηλεφωνίας ...) 
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Η Βιομηχανία 4.0 είναι το τέταρτο βήμα της βιομηχανικής επανάστασης, που 
χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση του Διαδικτύου και των εργοστασίων. Κάθε 
σύνδεσμος στην αλυσίδα παραγωγής και την προμήθεια, εργαλεία και σταθμοί 
εργασίας επικοινωνεί διαρκώς μέσω του Διαδικτύου και των εικονικών δικτύων. Οι 
μηχανές, τα συστήματα και τα προϊόντα ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους 
και με το εξωτερικό. Με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση 
των εγκαταστάσεων παραγωγής, οι κατασκευαστές ελπίζουν να παράγουν 
ταχύτερα, με χαμηλότερο κόστος και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 
 
Δύο τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατασκευαστές σε αυτό 
το τέταρτο βήμα της βιομηχανικής επανάστασης είναι η Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR) και η Εικονική Πραγματικότητα (VR). Με αυτές τις 
τεχνολογίες, τα σχέδια μπορούν να δοκιμαστούν ουσιαστικά χωρίς την ανάγκη ενός 
φυσικού πρωτοτύπου και οι διαδικασίες κατασκευής μπορούν να προσομοιωθούν 
και να βελτιστοποιηθούν, πριν την εκτέλεση της πραγματικής διαδικασίας 
παραγωγής. Τα αποτελέσματα είναι συνήθως μικρότερος χρόνος προς πώληση και 
δραστική εξοικονόμηση κόστους. 

 
Μαθήματα που απαιτούνται για μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα: 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ      
ICT      
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ      
ΦΥΣΙΚΗ      
ΒΙΟΛΟΓΙΑ      
ΧΗΜΕΙΑ      
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1 Εισαγωγή 

Η Αυξημένη Πραγματικότητα (AR) συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με εικονικά 
(δημιουργημένα από υπολογιστή) αντικείμενα που φαίνεται να συνυπάρχουν στον ίδιο 
χώρο με τον πραγματικό κόσμο [1]. Η διαδραστική 3D εικόνα υπερκαλύπτεται πάνω από 
το κανονικό οπτικό πεδίο του χρήστη για να ενσωματώσει τον εικονικό κόσμο και τον 
πραγματικό κόσμο σε ένα [2]. Όπως περιγράφεται από τους  Azuma et al. [3], [4], ένα 
σύστημα AR έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 Συνδυάζει πραγματικά και εικονικά αντικείμενα σε ένα πραγματικό 

περιβάλλον. 

 Ευθυγραμμίζει πραγματικά και εικονικά αντικείμενα μεταξύ τους. 

 Διαδραματίζει διαδραστικά, σε τρεις διαστάσεις και σε πραγματικό 

χρόνο. 

 
Η εικονική πραγματικότητα (VR) είναι η προσομοίωση μιας τρισδιάστατης εικόνας ή 
περιβάλλοντος που μπορεί να αλληλεπιδράσει, με φαινομενικά φυσικό τρόπο, με ένα 
άτομο που χρησιμοποιεί ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως κράνος [5]. Στο εικονικό 
περιβάλλον ενός συστήματος VR, ο διαδραστικός έλεγχος της παρουσιαζόμενης εικόνας 
είναι πολύ σημαντικός και δίνει την αίσθηση της παρουσίας και της συμμετοχής σε μια 
εικονική σκηνή, όχι από τη θέση ενός παρατηρητή αλλά ως συμμετέχοντα στην εικονική 
προσομοίωση. Η αλληλεπίδραση επιτρέπει σε ένα χρήστη να ελέγχει το εικονικό 
αντικείμενο και ολόκληρη την εικονική σκηνή σε πραγματικό χρόνο [6], [7]. 
 

 
 

The main difference between AR and VR is that, as opposed to VR systems, in which 
the user is separated from the real world and immersed in the virtual world, AR systems 
ensure free interaction with the real world, complement it and allow to enhance the 
human perception using interactive, virtual objects [8].  

2 Ιστορία της AR και της VR  

Το πρώτο πρωτότυπο VR ήταν το Sensorama, το οποίο αναπτύχθηκε το 1960-1962 
από τον Morton Heilig. Ο Heilig δημιούργησε έναν πολυαισθητηριακό προσομοιωτή, 
στον οποίο μια προκαθορισμένη ταινία στο χρώμα και το στερεοφωνικό, ενισχύθηκε από 
τον ήχο, το άρωμα, τις αιολικές και τις κραδασμικές εμπειρίες. Αυτή ήταν η πρώτη 

Εικόνα 1. AR (αριστερά) εναντίον VR (δεξιά) 
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προσέγγιση για τη δημιουργία ενός συστήματος εικονικής πραγματικότητας και είχε όλα 
τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου περιβάλλοντος, αλλά δεν ήταν διαδραστικό [30]. Σήμερα 
η VR έχει βρει πολυάριθμες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της επιστήμης - έγινε 
χρήσιμο εργαλείο για τους αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές, τους φυσικούς, τους χημικούς, 
τους γιατρούς, τους χειρούργους κλπ. Ωστόσο, λόγω του υψηλού κόστους και της 
ευθραυστότητας του εξοπλισμού μέχρι το τέλος του 1980, Το VR ήταν κρυμμένο πίσω 
από εργαστηριακούς τοίχους. Μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το μεγάλο 
ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης το έσυρε σε ευρεία δημοσιότητα. Επιπλέον, η 
ανάπτυξη φθηνού και ισχυρού υλικού επέτρεψε την εξάπλωση πολλών εγκαταστάσεων 
που ανοίχτηκαν στο κοινό. Τα πρώτα ήταν τα arcade games - τα παιχνίδια υπολογιστών 
που επεκτάθηκαν με ένα χαρακτηριστικό εμβάπτισης χρησιμοποιώντας μια οθόνη 
επικάλυψης (HMD) και ένα σύστημα παρακολούθησης. Η μεγάλη επιτυχία τους 
ανάγκασαν την εμφάνιση στην αγορά άλλων συστημάτων ψυχαγωγίας όπως αγωνιστικά 
αυτοκίνητα πολλαπλών χρηστών, παιχνίδια μπουντρουμιών, προσομοιώσεις πτήσεων 
και άλλα [30]. 
 
Με τη βοήθεια των HMD, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να εμφανιστούν πρόσθετες 
πληροφορίες στον χρήστη που δείχνει την προσοχή του / της σε σημαντικά αντικείμενα 
του πραγματικού κόσμου, για παράδειγμα, δείχνοντας τον δρόμο προς έναν 
συγκεκριμένο στόχο (π.χ. (εξαιτίας των σύνθετων, όπως η επισκευή περίπλοκων 
ηλεκτρονικών συσκευών ή στοιχείων διαστημικού λεωφορείου σε ανοιχτό χώρο σε 
εύκολους χώρους όπως η λειτουργία φαξ, εκτυπωτών λέιζερ ή η αλλαγή ενός ελαστικό 
αυτοκινήτου). Αυτό οδήγησε στην AR (Επαυξημένη Πραγματικότητα) [30]. 
 
Τα πρώτα πρωτότυπα AR, τα οποία δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 1960 από τον 
πρωτοπόρο υπολογιστή των ηλεκτρονικών υπολογιστών Ivan Sutherland και τους 
φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, 
χρησιμοποίησαν ένα τρισδιάστατο γραφικό για την παρουσίαση τρισδιάστατων 
γραφικών (Erreur! Source du renvoi introuvable). Η έρευνα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1970 και του 1980, όταν εισήχθησαν κινητές συσκευές όπως η Sony 
Walkman (1979), ψηφιακά ρολόγια και προσωπικοί ψηφιακοί διοργανωτές. Αυτό άνοιξε 
το δρόμο για φορητό υπολογιστή τη δεκαετία του 1990, καθώς οι προσωπικοί 
υπολογιστές έγιναν αρκετά μικροί για να φορεθούν ανά πάσα στιγμή. Οι πρώτοι 
υπολογιστές παλάμης περιλαμβάνουν το Psion I (1984), το Apple Newton MessagePad 
(1993) και το Palm Pilot (1996). Σήμερα, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες για κινητά που 
υποστηρίζουν AR, όπως προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA), tablet PC και κινητά 
τηλέφωνα. Δεν ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ότι ο όρος «Αυξημένη 
πραγματικότητα» σχεδιάστηκε από τους Caudell και Mizell [9], επιστήμονες της Boeing 
Corporation που αναπτύσσουν ένα πειραματικό σύστημα AR για να βοηθήσουν τους 
εργάτες να ενώσουν τις καλωδιώσεις [1]. 
 

 
 
 

 

 
Εικόνα 2. Το πρώτο πρωτότυπο AR [1] 
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3 Κατάσταση της εφαρμογής και των τεχνολογιών που 
επιτρέπουν αυτή την τεχνολογία 

Οι δυνατότητες που προσφέρονται με την τεχνολογία AR είναι ατελείωτες - οι μηχανικοί 
θα μπορούσαν να δουν οδηγίες τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια κατά την επισκευή 
ενός άγνωστου εξοπλισμού, οι χειρουργοί θα μπορούσαν να δουν ανίχνευση υπερήχων 
οργάνων κατά την εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης, οι πυροσβέστες μπορούσαν να 
δουν τις διατάξεις των κτιρίων για να αποφύγουν αλλιώς αόρατους κινδύνους θα 
μπορούσαν να δουν τις θέσεις των ελεύθερων σκοπευτών που εντοπίστηκαν από τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και θα μπορούσαμε να διαβάσουμε σχόλια για 
κάθε εστιατόριο στο δρόμο που περπατάμε ή να μάθουμε ψηλά αλλοδαπούς 10 ποδιών 
στο δρόμο για δουλειά [1]. 

 

 
 
 

 
Επαυξημένη πραγματικότητα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες τεχνολογίες προβολής, 
όπως η HMD. Ούτε ο ορισμός περιορίζεται στην αίσθηση της όρασης, όπως μπορεί και 
πιθανώς θα ισχύει για όλες τις αισθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακοής, της αφής και 
της οσμής. Εντούτοις, από όλες τις μορφές της ανθρώπινης αισθητηριακής εισόδου - η 
όραση, ο ήχος και η αφή είναι σήμερα οι αισθήσεις που ισχύουν συνήθως τα συστήματα 
AR, ενώ ο οσφρητικός (οσμή) και ο γευστικός (γεύση) [1]. 
 
Υπάρχουν δύο τύποι λύσεων AR - βάσει τοποθεσίας και με βάση το δείκτη. Το AR που 
βασίζεται σε δείκτη χρησιμοποιεί κάποιον τύπο εικόνας, όπως έναν 2D κώδικα, για να 
παράγει το αποτέλεσμα μόλις ανιχνευτεί η εικόνα από έναν αναγνώστη ή κάμερα 
(Εικόνα 4). Το AR με βάση την τοποθεσία, από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από τις 
δυνατότητες της συσκευής που χρησιμοποιείται π.χ. GPS εντοπιστής, μετρητής 
ταχύτητας (Εικόνα 5).   

 
 

Εικόνα 3. Ένα παράδειγμα των πολυάριθμων αιτήσεων του AR 
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Στα συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας, το κύριο κριτήριο της διαίρεσης είναι το 
επίπεδο εμβάπτισης του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον. Η εμβάπτιση επιτυγχάνεται 
κυρίως με στερεοσκοπική προβολή, δίνοντας στον χρήστη μια ψευδαίσθηση του 
χωροταξικού βάθους. Τα τρία βασικά επίπεδα βύθισης που προσφέρονται στο χρήστη 
είναι τα ακόλουθα [30]: 
 

• Desktop VR αποκαλούνται μερικές φορές συστήματα Window on World 
(WoW). Αυτοί είναι οι πιο απλοί τύποι εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. 
Αυτό το επίπεδο εμβάπτισης χρησιμοποιεί μια συμβατική οθόνη για να 
εμφανίσει την εικόνα (γενικά μονοσκοπική) του κόσμου. Δεν υποστηρίζεται 
καμία άλλη αισθητηριακή έξοδος. 

• Το Fish Tank VR είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Desktop VR. Αυτά τα 
συστήματα υποστηρίζουν την παρακολούθηση της κεφαλής και ως εκ τούτου 
βελτιώνουν την αίσθηση του "να βρίσκονται εκεί" χάρη στο φαινόμενο parallax 
motion. Χρησιμοποιούν ακόμα μια συμβατική οθόνη (πολύ συχνά με γυαλιά 
λήψης LCD για στερεοσκοπική προβολή) αλλά γενικά δεν υποστηρίζουν την 
αισθητική έξοδο. 

Figure 4. Marker-based AR 
 

Εικόνα 5. AR βάσει τοποθεσίας 
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• Τα ενσωματωμένα συστήματα είναι η τελική έκδοση των συστημάτων VR. 
Αφήνουν τον χρήστη να βυθιστεί πλήρως στον κόσμο που δημιουργείται από 
τον υπολογιστή με τη βοήθεια ενός HMD που υποστηρίζει μια στερεοσκοπική 
όψη της σκηνής σύμφωνα με τη θέση και τον προσανατολισμό του χρήστη. 
Αυτά τα συστήματα μπορεί να ενισχυθούν από ακουστικές, απτικές και 
αισθητικές διεπαφές. 

 
Η Εικόνα 6 απεικονίζει τα σημαντικότερα τμήματα του βρόχου αλληλεπίδρασης 
ανθρώπου-υπολογιστή-ανθρώπου θεμελιώδη σε κάθε σύστημα εμβάπτισης. Ο χρήστης 
είναι εξοπλισμένος με ένα HMD, tracker και προαιρετικά μια συσκευή χειρισμού (π.χ. 
τρισδιάστατο ποντίκι, γάντι δεδομένων κλπ.). Οι προβολείς με βάση το κεφάλι 
λειτουργούν με βάση δύο ξεχωριστές οθόνες προβολής που τοποθετούνται μπροστά 
από τα μάτια του χρήστη, το καθένα εφοδιασμένο με ξεχωριστή εικόνα, για να κάνει τον 
χρήστη να δει μια στερεοσκοπική εικόνα. Καθώς ο άνθρωπος εκτελεί πράξεις όπως το 
περπάτημα και το κεφάλι περιστρέφοντας (δηλ. Αλλάζοντας την οπτική γωνία), τα 
δεδομένα που περιγράφουν τη συμπεριφορά του τροφοδοτούνται στον υπολογιστή από 
τις συσκευές εισόδου. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο και δημιουργεί κατάλληλη ανατροφοδότηση που μεταβιβάζεται στον χρήστη μέσω 
οθονών εξόδου. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να δει συνεχώς 
μια εικόνα από την κατεύθυνση στην οποία κοιτάζει - βασικά τοποθετείται μέσα σε έναν 
εικονικό κόσμο που τον περιβάλλει εντελώς [2]. Συνοπτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι οι 
συσκευές εισόδου στο VR είναι υπεύθυνες για την αλληλεπίδραση, τις συσκευές εξόδου 
για την αίσθηση της βύθισης και το λογισμικό για τον σωστό έλεγχο και συγχρονισμό 
ολόκληρου του περιβάλλοντος [30]. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μια άλλη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για προσωπική προβολή είναι το σύστημα 
CAVE™, το οποίο προσφέρει πλήρη εμβάπτιση μέσω μεγάλων οθονών προβολής. Αυτό 
το σύστημα μοιάζει με ένα μικρό δωμάτιο με μεγάλες οθόνες στη θέση των τοίχων. Τα 
βασικά συστήματα έχουν τρεις τοίχους, πιο προηγμένα συστήματα έχουν επίσης στέγη 
και δάπεδο. Η πίσω προβολή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της εικόνας σε όλους 
τους ενεργούς τοίχους. Ο χρήστης περιβάλλεται από μια τρισδιάστατη εικόνα του 
περιβάλλοντος χώρου και είναι εξοπλισμένος με ειδικά γυαλιά για να τον βοηθήσει να δει 
τη στερεοσκοπική εικόνα. Το σύστημα απαιτεί τουλάχιστον τρεις προβολείς για τη 
δημιουργία μιας πλήρως συγχρονισμένης εικόνας, μερικές φορές απαιτείται 
υπολογισμός συμπλέγματος για την ομαλή απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. Ένα 
παράδειγμα της προβολής του CAVE παρουσιάζεται στην Εικόνα 7 [2].  

 

Εικόνα 6. Βασικά εξαρτήματα ενός VR. 
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4 Χρήση AR και VR σε βιομηχανικές εφαρμογές 

Η εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή, στην 
πραγματικότητα ο όρος "Εικονική Βιομηχανία" (VM) σχεδιάστηκε για να περιγράψει την 
ενσωμάτωση της VR και των τεχνολογιών κατασκευής. Το VM είναι ένα ολοκληρωμένο 
συνθετικό περιβάλλον παραγωγής που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση όλων των 
επιπέδων λήψης αποφάσεων και ελέγχου σε ένα κατασκευαστικό σύστημα. Το πεδίο 
εφαρμογής του VM μπορεί να κυμαίνεται από την ενσωμάτωση των υπολειτουργιών 
σχεδιασμού (π.χ. σύνταξη, ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και πρωτοτυποποίηση) 
στις πλήρεις λειτουργίες μιας επιχείρησης κατασκευής, όπως ο προγραμματισμός, οι 
λειτουργίες και ο έλεγχος [10]. Για παράδειγμα, εφαρμόστηκε ένα εργαστήριο εικονικής 
μηχανουργικής επεξεργασίας για την κατάρτιση δεξιοτήτων μηχανικών [11], στο οποίο 
μπορούν να επιτευχθούν τόσο η εκμάθηση δεξιοτήτων μάθησης όσο και η μεταγευματική 
ικανότητα σε ένα αλληλεπιδραστικό συνθετικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας 
στερεοφωνικά γυαλιά τοποθετημένα στο κεφάλι και διαδραστικά γάντια, οι μαθητές 
μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά έναν τόρνο ή να ορίσουν παραμέτρους 
μηχανικής κατεργασίας και να εισαγάγουν ένα πρόγραμμα CNC G-code για να κόψουν 
το τεμάχιο εργασίας αυτόματα. Η απόδοση της διαδικασίας επεξεργασίας, όπως οι 
συνθήκες κατεργασίας, οι δυνάμεις κοπής, η δύναμη κοπής, η τραχύτητα της επιφάνειας 
και η διάρκεια ζωής του εργαλείου μπορούν επίσης να προσομοιωθούν με τα μοντέλα 
αξιολόγησης της διαδικασίας επεξεργασίας [10]. 

 

Εικόνα 7. CAVE™ αρχές του συστήματος 
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Εικόνα 8. Εικονική Βιομηχανία (Virtual Manufacturing)[12] 
 

Επιπλέον, κάποιο εμπορικό λογισμικό για το VM, όπως το VNC της Delmia, μπορεί να 
προσομοιώνει τις διεργασίες μηχανικής κατεργασίας σε περιβάλλον 3D και να ανιχνεύει 
σύγκρουση [10]. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα VM, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν 
και να δοκιμάσουν διαφορετικές παραμέτρους μηχανικής επεξεργασίας για να 
αξιολογήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες μηχανουργικής κατεργασίας. Ως 
αποτέλεσμα, το κόστος κατασκευής και ο χρόνος για την αγορά μπορούν να μειωθούν, 
οδηγώντας σε βελτίωση της παραγωγικότητας. 
 
Ομοίως, όπως εξηγείται από τους Novak-Marcincin et al. [13], η Αυξημένη 
Πραγματικότητα μπορεί επίσης να υποστηρίξει αρκετούς τομείς κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου του AR με τη βοήθεια ρομπότ ελέγχου, AR υποβοηθούμενη 
δοκιμή και συναρμολόγηση και AR βοήθεια μεταφορών και αποθήκευσης. Οι εφαρμογές 
AR μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη διαδικασία 
σχεδιασμού στο εργοτάξιο [14]. Αυτές οι πληροφορίες επεκτείνονται σε πραγματικό 
περιβάλλον αντί για αντικατάσταση, όπως στην περίπτωση της εικονικής 
πραγματικότητας (VR) [15]. 
 
Ο σχεδιασμός, η συναρμολόγηση, η συντήρηση και ο προγραμματισμός αποτελούν 
τυπικές περιοχές όπου η AR μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε βιομηχανικές εφαρμογές 
[1], όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες.   

4.1  Εφαρμογές AR στο βιομηχανικό σχέδιο  

Η Αυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε σενάρια 
βιομηχανικού σχεδιασμού, για παράδειγμα, για να δει και να βιώσει ένα νέο σχέδιο χωρίς 
την ανάγκη να κατασκευάσει πραγματικά ένα φυσικό πρωτότυπο. Οι Fiorentino et al. 
[16] εισήγαγε το χώρο εργασίας του Space Design MR που επιτρέπει, για παράδειγμα, 
την απεικόνιση και την τροποποίηση της καμπυλότητας του σώματος του αυτοκινήτου 
και της διάταξης του κινητήρα (Εικόνα 99). Το εργαστήριο MR χρησιμοποίησε επίσης 
δεδομένα από τα αυτοκίνητα της Daimler-Chrysler για να δημιουργήσει το Clear and 
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Present Car, μια προσομοίωση όπου μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα ενός εικονικού 
αυτοκινήτου και να δοκιμάσετε το εσωτερικό, το ταμπλό και το σχεδιασμό διεπαφών για 
δοκιμές ευχρηστίας (Εικόνα 9) [17], [18]. 

 
 

 
 

 
4.2 Εφαρμογές AR στη Βιομηχανική διεργασία συναρμολόγησης 

Pentenrieder et al. [19] δείχνουν πώς η Volkswagen χρησιμοποιεί το AR στη 
συναρμολόγηση αυτοκινήτων για να αναλύσει τις παρεμβαλλόμενες άκρες, να σχεδιάσει 
τις γραμμές παραγωγής και τα συνεργεία, να συγκρίνει τη διακύμανση και να ελέγξει τα 
μέρη. Η Boeing χρησιμοποιεί επίσης το AR για να επικαλύπτει τα σχηματικά 
διαγράμματα και τα συνοδευτικά έγγραφα απευθείας πάνω σε ξύλινες σανίδες στις 
οποίες δρομολογούνται, συσσωρεύονται και μανδύα τα ηλεκτρικά καλώδια [20]. 
 

 
 

Εικόνα 10. Επαυξημένη πραγματικότητα που χρησιμοποιείται για βιομηχανική 
συναρμολόγηση [21] 

 

4.3 Εφαρμογές AR στη βιομηχανική συντήρηση 

Οι σύνθετες μηχανές ή δομές απαιτούν μεγάλη ικανότητα από το προσωπικό 
συντήρησης και η AR αποδεικνύεται χρήσιμη σε αυτόν τον τομέα, για παράδειγμα στην 
παροχή "όρασης ακτίνων Χ" ή στην αυτόματη ανίχνευση του περιβάλλοντος με επιπλέον 
αισθητήρες για να κατευθύνει την προσοχή του χρήστη στις περιοχές προβλημάτων [1] . 
Ο Friedrich [22] δείχνει την πρόθεση της AR να υποστηρίξει την ηλεκτρική αντιμετώπιση 

Εικόνα 9. Αριστερά – SpaceDesign, Δεξιά - Σαφείς και Παρόν αυτοκίνητο 
[17], [18] 
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προβλημάτων οχημάτων στη Ford και σύμφωνα με έναν υπάλληλο της MicroVision, η 
Honda και η Volvo διέταξαν τα συστήματα Nomad Expert Vision Technician να 
βοηθήσουν τους τεχνικούς τους με ιστορικό οχημάτων και πληροφορίες επισκευής [23]. 
 

 
 

Εικόνα 11. Επαυξημένη πραγματικότητα που χρησιμοποιείται για επισκευές [24] 
 

4.4 Εφαρμογές AR στον εργοστασιακό προγραμματισμό 

Πριν από την εγκατάσταση μιας εγκατάστασης παραγωγής σε ένα εργοστάσιο, οι 
σχεδιαστές σχεδιαγράμματος πρέπει να είναι βέβαιοι ότι έχουν δημιουργήσει την 
καλύτερη δυνατή διάταξη που υποστηρίζει τη διαδικασία κατασκευής, βελτιστοποιεί το 
χώρο και την παραγωγή και εγγυάται υψηλή συντηρησιμότητα και αποδοτικότητα [25]. 
Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα σχεδιασμού θα πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις της διάταξης κατασκευής ώστε να μπορεί να επικυρωθεί. Στο 
πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακού εργοστασίου για την 
υποστήριξη της εργοστασιακής δραστηριότητας, η έρευνα από τους Francalanza et al. 
[15], συνέβαλε σε ένα πλαίσιο προσέγγισης σχεδιασμού εργοστασιακού σχεδιασμού, το 
οποίο αποτελείται από μια σειρά πλαισίων που υποστηρίζουν το εργοστάσιο να 
σχεδιάσει ένα μοντέλο AR από ένα αρχικό σκίτσο. Μέσω της χρήσης αυτού του 
μοντέλου AR, διάφοροι ενδιαφερόμενοι, όπως χειριστές μηχανών, διευθυντές εταιρειών 
και μηχανικοί επεξεργασίας, μπορούν να απεικονίσουν το εργοστασιακό σχέδιο. Αυτό 
μπορεί να βοηθήσει τον εργοδότη του εργοστασίου να λάβει καλύτερες αποφάσεις 
τροποποιώντας τη διάταξη σύμφωνα με τα σχόλια που έλαβε από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 
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Εικόνα 12: Επαυξημένη πραγματικότητα που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό 
του εργοστασίου [15] 

 

5 Μελλοντικές κατευθύνσεις της AR και της VR στη βιομηχανία 

Πολλοί μηχανικοί σήμερα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν τα έργα τους 
(κινητήρες, αεροδυναμική των σωμάτων ή ακόμα και ολόκληρες μηχανικές κατασκευές) 
με τη βοήθεια του VR. Η δοκιμή ενός αυτοκινήτου, η οδική συμπεριφορά, η επιτάχυνση 
και άλλες ιδιότητές του είναι μια συναρπαστική και φθηνή εναλλακτική λύση στις 
παραδοσιακές διαδικασίες σχεδιασμού που συχνά διαρκούν για χρόνια [30]. 
 
Στον τομέα της AR, από την πρώιμη έρευνα της δεκαετίας του 1960 έως τη διαδεδομένη 
διαθεσιμότητα μέχρι το 2010, σημειώθηκε σταθερή πρόοδος προς την κατεύθυνση του 
να συνδυάσουμε αδιάλειπτα πραγματικούς και εικονικούς κόσμους [31]. Μέχρι το 2020, 
ο Feiner [26] προέβλεπε ότι «η επαυξημένη πραγματικότητα θα έχει πιο βαθιά επίδραση 
στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε και αλληλεπιδρούμε με τους μελλοντικούς 
υπολογιστές». Με την εμφάνιση τέτοιων συμπληρωματικών τεχνολογιών όπως τα 
απτικά δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη, μη-επεμβατικές) διεπαφές εγκεφάλου-ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, η AR μπορεί σύντομα να προετοιμάσει το δρόμο για την πληρέστερη 
(οπουδήποτε και οπουδήποτε) υπολογιστική [27] ενός πιο φυσικού είδους [28] ή ακόμα 
και συμβίωση ανθρώπου-μηχανής, όπως ο Licklider που είχε ήδη προβλεφθεί στη 
δεκαετία του 1950. 
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Στο cloud computing, μεγάλες δεξαμενές συστημάτων πληροφορικής μοιράζονται μια 
υποδομή πληροφορικής, επιτρέποντας την πρόσβαση και την κατανάλωση προϊόντων, 
υπηρεσιών και λύσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου, συνήθως μέσω 
συνδρομής. Είναι μία από τις σημερινές τεχνολογικές τάσεις, διότι μπορεί να μειώσει το 
κόστος και να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Διαθέτοντας διαφορετικά μοντέλα και 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι λύσεις σύννεφων μπορούν να 
ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη, είτε πρόκειται απλά για αποθήκευση δεδομένων είτε για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά. Όλα μπορούν να γίνουν μέσω της σωστής 
υπηρεσίας που βασίζεται στο σύννεφο. Οι εταιρείες μετατοπίζουν τις προσπάθειές τους 
στο πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά το Cloud για να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς 
τους στόχους. Το Cloud computing αποτελεί μία από τις βασικές τεχνολογίες του 
Industry 4.0 και έχει παράσχει Big Data με έναν τρόπο αποθήκευσης, ανάκτησης και 
ανάλυσης ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών. Με όλο και περισσότερους 
οργανισμούς που υιοθετούν το cloud computing, η αγορά αυξάνεται σημαντικά κάθε 
χρόνο, δημιουργώντας αξία στην οικονομία, ευκαιρίες απασχόλησης και νέες δεξιότητες 
και επιχειρήσεις.  

Μαθήματα  που απαιτούνται για μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα: 
 

Γενικές Επιστήμες      
ICT      
Μαθηματικά      
Φυσική      
Βιολογία      
Χημεία      
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1 Εισαγωγή 

Το Cloud computing έχει εισαχθεί ως η επόμενη γενιά υπηρεσιών κατ 'απαίτηση μέσω 
Διαδικτύου. Αυτή η νέα και αναδυόμενη τεχνολογία χρησιμοποιεί τις έννοιες της 
συνδεσιμότητας, της ισχύος επεξεργασίας, των πόρων εικονικοποίησης και αποθήκευσης και 
τις μοιράζεται μέσω του Internet [1]. Οι υπηρεσίες που βασίζονται σε σύννεφα 
χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε διάφορους κλάδους και περιβάλλοντα, 
αυξάνοντας την αποδοτικότητα στην πρόσβαση σε κοινές ομάδες διαμορφωμένων 
υπολογιστικών πόρων. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης οφείλεται στα σημαντικά 
πλεονεκτήματα της αποθήκευσης και συντήρησης των υπολογιστικών πόρων σε 
απεριόριστες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις με την πλέον αποδοτική μέθοδο, την 
επεκτασιμότητα και την επιχειρηματική συνέχεια [2]. 
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ανησυχίες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους 
τελικούς χρήστες αυτής της ισχυρής, σύγχρονης τεχνολογίας που έχουν να κάνουν με τα 
γεγονότα της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής. Αυτές οι δύο ανησυχίες είναι τα πιο δύσκολα 
ζητήματα στον τομέα του cloud computing και έχουν γίνει η αιτία να εμποδίσουν την 
ανάπτυξή του και να μειώσουν την αξιοπιστία του [3]. 

1.1 Ορισμός 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), το cloud computing 
ορίζεται ως "ένα μοντέλο για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε μια κοινόχρηστη ομάδα 
διαμορφωμένων υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθήκευση, 
εφαρμογές) , και υπηρεσίες) που μπορούν να παρασχεθούν γρήγορα και να 
απελευθερωθούν με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση παρόχου 
υπηρεσιών" [4]. Αυτός ο ορισμός από το NIST θεωρείται το πιο αποδεκτό από την 
ερευνητική κοινότητα. 
Με άλλα λόγια, το cloud computing είναι "ένα μεγάλο σύνολο εύκολα διαθέσιμων και 
προσβάσιμων virtualized πόρων (όπως hardware, πλατφόρμες ανάπτυξης ή / και 
υπηρεσίες). Αυτοί οι πόροι μπορούν να αναδιαμορφωθούν δυναμικά για να προσαρμόσουν 
ένα μεταβλητό φορτίο που επιτρέπει επίσης τη βέλτιστη χρήση των πόρων. Αυτή η ομάδα 
πόρων χρησιμοποιείται συνήθως από ένα μοντέλο αμοιβής ανά χρήση” [5]. 

1.2 Χαραξτηριστικά 

Το NIST [4] παρουσιάζει πέντε χαρακτηριστικά του cloud computing: 

1. Self-service κατά παραγγελία: Μη απαιτούμενη ανθρώπινη αλληλεπίδραση με κάθε 
πάροχο υπηρεσιών όταν ένας χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες cloud. 

2. Ευρεία πρόσβαση δικτύου: Οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή μέσω 
του δικτύου και προσπελάστηκαν οπουδήποτε με διαφορετικά μέσα (π.χ. κινητά 
τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας) 

3. Συσχέτιση πόρων: Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου συγκεντρώνονται για να 
εξυπηρετήσουν πολλούς πελάτες χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πολλαπλών 
μισθωτών, με διαφορετικούς φυσικούς και εικονικούς πόρους που εκχωρούνται 
δυναμικά βάσει της ζήτησης. 

4. Ταχεία ελαστικότητα: γρήγορη προς τα έξω και προς τα μέσα κλιμάκωση των 
δυνατοτήτων του νέφους που παρέχονται ελαστικά και απελευθερώνονται σύμφωνα 
με τη ζήτηση. 

5. Μετρούμενη υπηρεσία: Η χρήση των πόρων παρακολουθείται, ελέγχεται και 
αναγγέλλεται, παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πάροχο. 

1.3 Αρχιτεκτονική του cloud computing 
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Η αρχιτεκτονική ενός περιβάλλοντος υπολογιστικού νέφους αποτελείται από 4 επίπεδα: το 
στρώμα υλικού / datacenter, το στρώμα υποδομής, το επίπεδο πλατφόρμας και το στρώμα 
εφαρμογής [6]. Ένα πέμπτο στρώμα προστίθεται στην αρχιτεκτονική του cloud computing 
σύμφωνα με το [3], το στρώμα δικτύου. Το σχήμα 1 απεικονίζει τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά 
στρώματα του cloud computing. 
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Σχήμα 1 Αρχιτεκτονική Cloud Computing, προσαρμοσμένη από [3] και [6] . 

 

 Το επίπεδο υλικού 

Το επίπεδο υλικού υλοποιείται συνήθως σε κέντρα δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση των φυσικών πόρων του cloud. Αυτές περιλαμβάνουν διακομιστές, δρομολογητές, 
διακόπτες, συστήματα ισχύος και ψύξης. Ένα κέντρο δεδομένων περιέχει συνήθως χιλιάδες 
διακομιστές που είναι οργανωμένοι σε ράφια και διασυνδέονται μέσω διακοπτών, 
δρομολογητών και άλλων υφασμάτων [6]. 
 

 Το επίπεδο υποδομής 

Το επίπεδο υποδομής, γνωστό και ως στρώμα εικονικοποίησης, δημιουργεί ένα σύνολο 
αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων διαιρώντας τους φυσικούς πόρους 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία εικονικοποίησης και δημιουργώντας εικονικές μηχανές (VM). 
Πολλά βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing, όπως η δυναμική ανάθεση πόρων, 
διατίθενται μέσω τεχνολογιών εικονικοποίησης, εξ ου και η σημασία αυτού του στρώματος 
[6]. 
 

 Το επίπεδο πλατφόρμας 

Το επίπεδο πλατφόρμας αποτελείται από λειτουργικά συστήματα και πλαίσια εφαρμογής. 
Αυτή η στρώση έχει ως μοναδικό σκοπό την ελαχιστοποίηση του βάρους της ανάπτυξης 
εφαρμογών απευθείας σε δοχεία VM. Για παράδειγμα, ένα πλαίσιο εφαρμογής παρέχει 
υποστήριξη για την εφαρμογή της αποθήκευσης, της βάσης δεδομένων και της 
επιχειρηματικής λογικής των τυπικών εφαρμογών ιστού [6]. 
 

 Το επίπεδο εφαρμογής 
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Το επίπεδο εφαρμογής αποτελείται από τις πραγματικές εφαρμογές σύννεφου. Οι εφαρμογές 
Cloud μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης του cloud computing 
για να επιτύχουν καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χαμηλότερο λειτουργικό 
κόστος [6]. 
 

 Το επίπεδο δικτύου 

Το στρώμα δικτύου ανήκει στην πλευρά του μπροστινού μέρους του cloud και περιλαμβάνει 
τα μέσα που χρησιμοποιεί ο πελάτης για να αποκτήσει πρόσβαση και να επωφεληθεί από τις 
τεχνολογίες του cloud computing (π.χ. το Internet) [3]. 
 

1.3.1 Μοντέλα υπηρεσιών 

Το Cloud προσφέρει υπηρεσίες που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: 
την υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), την πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) και το λογισμικό ως 
υπηρεσία (SaaS) [6]: 

1. Υποδομή ως υπηρεσία: Το IaaS αναφέρεται στην παροχή κατ 'απαίτηση πόρων 
υποδομής, από την άποψη των VM. Ο ιδιοκτήτης νέφους που προσφέρει IaaS 
ονομάζεται πάροχος IaaS. Παραδείγματα παρόχων IaaS περιλαμβάνουν τα Amazon 
EC2 [7], το GoGrid [8] και το Flexiscale [9]. 

2. Πλατφόρμα ως υπηρεσία: Το PaaS αναφέρεται στην παροχή πόρων στο επίπεδο της 
πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος 
και των πλαισίων ανάπτυξης λογισμικού. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών PaaS 
είναι το Google App Engine [10], το Microsoft Azure [11] και το Force.com [12]. 

3. Λογισμικό ως Υπηρεσία: Το SaaS αναφέρεται στην παροχή αιτήσεων κατά 
παραγγελία μέσω του Διαδικτύου. Παραδείγματα παρόχων SaaS είναι τα 
Salesforce.com [11], το Rackspace [13] και το SAP Business ByDesign [14]. 

Το σχήμα 2 δείχνει το επιχειρησιακό μοντέλο του cloud computing όπως προκύπτει από τις 
διάφορες υπηρεσίες που εξηγούνται παραπάνω. 
 

End User

SaaS

Cloud Provider (IaaS, PaaS)

Web Interface

Utility Computing

 
Σχήμα 2 Eπιχειρηματικό μοντέλο Cloud Computing, προσαρμοσμένο από Zhang et al. 

(2010) [6] 

1.3.2 Τύποι Cloud 

Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη Cloud, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Οι λόγοι που έχουν διαφορετικούς τύπους προέρχονται από τα πολλά θέματα 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μια επιχείρηση, για παράδειγμα, θέλει να μετακινήσει 
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μια εφαρμογή στο περιβάλλον του cloud. Ορισμένες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να μειώσουν 
το λειτουργικό κόστος ενώ άλλοι προτιμούν υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια [6]. Εξ ου και οι 
τέσσερις τύποι Cloud: 

1. Δημόσια Clouds: Μια υπηρεσία Cloud που είναι προσπελάσιμη για χρήση από το 
ευρύ κοινό. Παρόλο που θεωρείται ότι είναι η επιλογή χαμηλότερου κόστους για τους 
παρόχους και τους χρήστες του cloud, δεν διαθέτει ασφάλεια και έλεγχο δεδομένων 
[3] [6]. 

2. Ιδιωτικά Clouds: Μια υπηρεσία Cloud που έχει σχεδιαστεί για τη μοναδική χρήση ενός 
μόνο οργανισμού. Ένα ιδιωτικό σύννεφο μπορεί να χτιστεί και να διαχειριστεί από τον 
οργανισμό ή από εξωτερικούς παρόχους και προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό 
ελέγχου της απόδοσης, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας [3] [6]. 

3. Υβριδικά Clouds: Μια υπηρεσία Cloud που συνδυάζει χαρακτηριστικά από δημόσια 
και ιδιωτικά Clouds. Χρησιμοποιεί ολοκληρωμένα περιβάλλοντα φιλοξενίας με 
διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου για την ανταλλαγή πόρων 
πληροφορικής μεταξύ των συνδρομητών. Σε ένα υβριδικό Cloud, μέρος της 
υποδομής εξυπηρέτησης εκτελείται σε ιδιωτικά σύννεφα, ενώ τα υπόλοιπα 
λειτουργούν σε δημόσια Clouds. Θεωρείται επίσης ότι αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα βελτιστοποιώντας τους πόρους μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων 
Clouds [3] [6]. 

4. Εικονικό ιδιωτικό Cloud (VPC) / Κοινοτικό Cloud: Ένα VPC λειτουργεί πάνω από τα 
δημόσια Clouds και αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση περιορισμών τόσο των 
ιδιωτικών όσο και των δημόσιων Clouds. Αξιοποιώντας την τεχνολογία εικονικού 
ιδιωτικού δικτύου (VPN), επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να καθορίζουν 
κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Θεωρείται επίσης ως μια «φθηνή» 
και εύκολη λύση για εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να στραφούν σε μια 
υποδομή που βασίζεται σε τεχνολογία Cloud [3] [6]. 

1.4 Πλεονεκτήματα του cloud computing 

Σύμφωνα με το [15], τα πλεονεκτήματα του cloud computing περιλαμβάνουν κυρίως χαμηλό 
κόστος, διαθεσιμότητα στο δίκτυο, δύναμη καινοτομίας, υψηλή δυνατότητα επέκτασης και 
φιλικές χρήσεις. Το Cloud computing είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για εφαρμογές 
έντασης δεδομένων. Επιπλέον, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του cloud computing - 
virtual machine - ωφελεί τόσο τους προμηθευτές σύννεφων όσο και τους χρήστες. Ένα VM 
είναι σε θέση να κάνει μια ψευδαίσθηση να τρέχει άμεσα στο φυσικό μηχάνημα και μπορεί να 
είναι επωφελής για την απομόνωση και την ανταλλαγή πόρων μεταξύ πολλών λειτουργικών 
συστημάτων. Στην αποθήκευση ως υπηρεσία, για παράδειγμα, οι χρήστες σύννεφων 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τους νέους πόρους με το σχεδιασμό για την 
κλιμάκωση ή την κλιμάκωση - οι παροχείς σύννεφων μπορούν επίσης να μεγιστοποιήσουν 
την απόδοση των διακομιστών και των πόρων τους [15]. Επιπλέον, παρακάτω [16] 
παρουσιάζονται κάποια ακόμη πλεονεκτήματα του cloud computing: 
 

1. Εύκολη διαχείριση: Η απλούστευση της συντήρησης της υποδομής, είτε υλικού είτε 
λογισμικού, συνεπάγεται λιγότερη εργασία για το τμήμα πληροφορικής. Επίσης, οι 
εφαρμογές που είναι αρκετά εκτεταμένες για αποθήκευση είναι ευκολότερες στη 
χρήση στο περιβάλλον του cloud. Τέλος, σε επίπεδο χρήστη, χρειάζεται όλος ένας 
περιηγητής ιστού με σύνδεση στο διαδίκτυο. 

2. Μείωση του κόστους: Το κύριο πλεονέκτημα για τις ΜΜΕ βρίσκεται εδώ. Ο Cloud 
computing μειώνει δραστικά τις δαπάνες πληροφορικής για τις ΜΜΕ. Τα δαπανηρά 
συστήματα δεν απαιτούνται για την περιστασιακή χρήση εντατικών πόρων 
πληροφορικής. 

3. Αδιάλειπτες υπηρεσίες: Οι χαμηλότερες διακοπές παρέχονται από υπηρεσίες cloud 
computing, παρέχοντας έτσι αδιάλειπτες υπηρεσίες στο χρήστη. 
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4. Διαχείριση καταστροφών: Σε περιπτώσεις καταστροφών, είναι πάντα χρήσιμο ένα 
αντίγραφο ασφαλείας εκτός του χώρου. Η διατήρηση των κρίσιμων δεδομένων που 
υποστηρίζονται με τη χρήση υπηρεσιών αποθήκευσης σύννεφο είναι αυτό που κάθε 
οργανισμός θέλει ή πρέπει να θέλει. Επίσης, οι υπηρεσίες αποθήκευσης του cloud 
δεν περιορίζουν μόνο τα δεδομένα των χρηστών εκτός site. διασφαλίζουν επίσης ότι 
διαθέτουν συστήματα για την αποκατάσταση καταστροφών. 

5. Πράσινοι υπολογισμοί: Οι επιβλαβείς εκπομπές λόγω της εκτεταμένης χρήσης των 
συστημάτων σε οργανισμούς, των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται στο 
πέρασμα του χρόνου και της κατανάλωσης ενέργειας είναι το κύριο μειονέκτημα των 
σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. Αυτό μπορεί να μειωθεί σε κάποιο βαθμό με 
τη χρήση υπηρεσιών cloud computing και την παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων 
σε ελάχιστο βαθμό. 

1.5 Προκλήσεις του cloud computing 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για να ξεπεράσει ο υπολογιστικός νέφος. Αυτή η ενότητα 
παρουσιάζει μια λίστα με τις σημαντικότερες προκλήσεις που ορίζονται από το [17]. 

1. Προβλήματα ασφαλείας: Τα προβλήματα ασφάλειας περιλαμβάνουν την ασφάλεια 
των δεδομένων των ατομικών και οργανωτικών δεδομένων, την αξιοπιστία του 
συστήματος από την άποψη των προβλημάτων σύνδεσης στο Internet (απώλεια 
συνδέσεων, ταχύτητα κλπ.), Τις προδιαγραφές πολιτικής, καθώς δεν υπάρχουν 
ενιαίες προδιαγραφές αγοράς και νομικοί περιορισμοί. προστασία της ιδιωτικής ζωής 
των πληροφοριών που αποθηκεύουν οι χρήστες στην αποθήκευση του cloud. 

2. Προβλήματα ανταγωνισμού: Το Cloud computing έχει τον αντίκτυπο στους 
παραδοσιακούς κατασκευαστές υλικού και λογισμικού. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους κάποτε αγοράστηκαν από πολλούς χρήστες, ωστόσο υπάρχει φθίνουσα τάση 
τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων που 
επηρεάζει τους χρήστες, πράγμα που σημαίνει ότι για έναν χρήστη ή έναν οργανισμό 
δεν θα είναι εύκολο να εγγραφείτε σε ένα νέο πάροχο και να μετακινήσετε όλα τα 
δεδομένα και τους πόρους. 

3. Κυβερνητικά προβλήματα: Τα οφέλη που προκύπτουν από την πληροφορική από το 
cloud παρατηρούνται από τις κυβερνήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις 
υπηρεσίες, αλλά οι κίνδυνοι ασφαλείας δεν έχουν καταστήσει εύκολο για τις 
κυβερνήσεις να μοιράζονται σημαντικά και ταξινομημένα δεδομένα σε παρόχους 
σύννεφων. 

4. Εκπαιδευτικά προβλήματα: Εφόσον το cloud computing αποτελεί αναδυόμενη 
τεχνολογία, χρειάζονται πολλές νέες ικανότητες και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 
θα πρέπει να επανεξετάσουν τα προγράμματα σπουδών στα προγράμματα 
υπολογιστών, πληροφορικής και μηχανικής. 

1.6 Cloud computing και Βιομηχανία 4.0 

Η Industry 4.0 είναι ένα πολύπλοκο και ευέλικτο σύστημα που περιλαμβάνει ψηφιακή 
τεχνολογία κατασκευής, τεχνολογία επικοινωνίας δικτύου, τεχνολογία υπολογιστών, 
τεχνολογία αυτοματισμού και πολλούς άλλους τομείς. Από τη μια πλευρά, η βάση της 
υλοποίησής της βασίζεται στον ψηφιακό σχεδιασμό και προσομοίωση, σε πολύ 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, στη διαχείριση δικτύων παραγωγής δεδομένων 
και στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, μετατρέποντας όλη τη διαδικασία σε 
πρόσβαση στη γνώση και στους νόμους διαχείρισης, εξόρυξης, ανάλυσης , την κρίση και τη 
λήψη αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία 4.0 βασίζεται σε φυσικά συστήματα 
πληροφορικής, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και 
ελέγχου σε στενή συνεργασία για την επίτευξη ευφυών συστημάτων παραγωγής, δυναμικού 
ελέγχου και υπηρεσιών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο [18]. 
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Στο πλαίσιο των βασικών τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 είναι το cloud computing, το 
οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των εννοιών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Το Cloud 
computing προσφέρει υπηρεσίες χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση και την εύκολη διανομή των μεγάλων ποσοτήτων των 
παραγόμενων δεδομένων από μηχανές παραγωγής και άλλες συσκευές σε μια βιομηχανία. 

1.6.1 Τεχνολογία Cloud στην παραγωγή 

Η κατασκευή νέφους προέρχεται από τις τεχνολογίες σύννεφου και τις έννοιες της 
βιομηχανίας 4.0 της ψηφιακής κατασκευής και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η 
δημιουργία νέφους μπορεί να οριστεί ως ένα ευφυές και συνεργατικό μοντέλο υπηρεσιών 
κατασκευής [19]. 
Κατανεμημένοι κατασκευαστικοί πόροι (π.χ. εργαλειομηχανές, 3D εκτυπωτές, λογισμικό 
σχεδιασμού / κατασκευής / κατασκευής / μηχανικής σχεδιασμού διεργασιών, αποθήκη 
μοντέλων, βάσεις δεδομένων κλπ.) Και ικανότητες κατασκευής (π.χ. , ικανότητες δοκιμών 
κ.λπ.) διασυνδέονται και σχηματίζουν κοινόχρηστη πισίνα στην πλατφόρμα παραγωγής 
νέφους. Στην κατασκευή cloud, οι πελάτες, οι πάροχοι και οι διαχειριστές πλατφόρμας 
κερδίζουν ό, τι θέλουν, τρέχοντας επιχειρήσεις κατασκευής υπηρεσιών. 
Ως εκ τούτου, μια πλατφόρμα κατασκευής cloud ή μια πλατφόρμα cloud είναι μια οντότητα 
που διαχειρίζεται μια κοινόχρηστη ομάδα παραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων σε ένα 
δίκτυο, προσφέροντας ολοκληρωμένες υποδομές και εργαλεία που βασίζονται στην 
τεχνολογία πληροφορικής τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους αιτούντες να 
απελευθερώνουν και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud κατόπιν ζήτησης [19]. 

2 Κατάσταση υλοποίησης του cloud computing 

Οι δαπάνες υπολογιστικής νέφωσης αυξάνονται 4,5 φορές το ποσοστό των δαπανών 
πληροφορικής από το 2009 και αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 6 φορές το 
ρυθμό των δαπανών πληροφορικής μέχρι το 2020. Σύμφωνα με την IDC [20], οι δαπάνες για 
δημόσια cloud computing θα αυξηθούν από $ 67B το 2015 σε $ 162B το 2020, επιτρέποντας 
1,9 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και 389 δολάρια έσοδα [21]. Το σχήμα 3 απεικονίζει τις 
παγκόσμιες δαπάνες για υπηρεσίες πληροφορικής cloud από το 2016 έως το 2022. 

 
Σχήμα 3 Η ταχεία ανάπτυξη λογισμικού cloud computing, 2016-2022 [21]. 

Με τις νέες επιχειρήσεις που κινούνται στο σύννεφο, οι λύσεις αυτές έχουν γίνει mainstream 
τόσο στην επιχειρηματική όσο και στην προσωπική ζωή. Οι χρήσεις του cloud computing δεν 
περιορίζονται σε προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αποθήκευσης, μάλλον 
αυτές οι επεκτάσιμες λύσεις έχουν γίνει το μέσο επιλογής για ανάπτυξη, δοκιμή και ανάπτυξη 
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λογισμικού επίσης. Παραδείγματα εφαρμογών του cloud computing είναι παντού, από 
εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων σε υπηρεσίες streaming ήχου και βίντεο [22]. 
Από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση νέφους στην Ευρώπη δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη 
μέχρι το 2017. Μέχρι το 2016, μόνο το 21% των επιχειρήσεων της ΕΕ, κυρίως νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες cloud. Σύμφωνα με [23], αυτό οφείλεται στους 
κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, δεδομένου ότι κάθε χώρα στην Ευρώπη είχε τη 
μοναδική νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων. Η κατάσταση άλλαξε το 2017 
με την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οι επιχειρήσεις 
είδαν την ευκαιρία να συνδυάσουν την εσωτερική υποδομή με την επεκτασιμότητα και τη 
διαθεσιμότητα του δημόσιου cloud. Μια μελέτη που διεξήχθη το 2018 από την 451 Research 
[24], έδειξε ότι περίπου το 80% των επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ βρίσκονταν στο στάδιο του 
σχεδιασμού της στρατηγικής τους για τη μετάβαση στο σύννεφο ή βρίσκονται σε φάση 
μετάβασης. 
Το υπόλοιπο τμήμα αυτής της ενότητας παρουσιάζει μερικά παραδείγματα εφαρμογής του 
cloud computing μαζί με τα χαρακτηριστικά του cloud που οδήγησαν στη δημοτικότητά του 
στην αγορά. 

2.1 Παραδείγματα υλοποίησης του cloud computing 

1. Το Netflix [25] χρησιμοποιεί το cloud computing πλεονέκτημα της επεκτασιμότητας 
για τη διαχείριση των αιχμών στις απαιτήσεις χωρίς την ανάγκη μόνιμης επένδυσης 
σε υλικό υπολογιστή. Η μετάβαση από τα κέντρα δεδομένων στο εσωτερικό σε 
σύννεφο επέτρεψε στην εταιρεία να επεκτείνει τη βάση των πελατών της χωρίς να 
χρειάζεται να επενδύσει στη δημιουργία και συντήρηση δαπανηρών υποδομών [22]. 

2. AI Chatbots (π.χ. Siri [26], Alexa [27] και Google Assistant [28]) χρησιμοποιούν την 
εκτεταμένη υπολογιστική ισχύ και τη χωρητικότητα του cloud για να αποθηκεύουν 
πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, παρέχοντας προσαρμοσμένες 
λύσεις, μηνύματα και προϊόντα με βάση τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των 
χρηστών [22]. 

3. Τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. Skype [29], WhatsApp [30]) βασίζονται σε υποδομή 
cloud που επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν πρόσβαση μέσω δικτύου σε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα, ημερολόγια κλπ. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες αποθηκεύονται στον παροχέα υπηρεσιών υλικό και είναι προσβάσιμο 
μέσω του Διαδικτύου [22]. 

4. Τα εργαλεία παραγωγικότητας (π.χ. Microsoft Office 365 [31], Έγγραφα Google [32]) 
εκτελούνται μέσω υποδομής cloud, επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν 
αυτές τις εφαρμογές οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επιπλέον, τα δεδομένα 
αποθηκεύονται στο σύννεφο και μπορούν να μοιράζονται ηλεκτρονικά με πολλούς 
χρήστες, οι οποίοι για παράδειγμα επιθυμούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο 
έγγραφο [22]. 

5. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες, για παράδειγμα τα εργαλεία διαχείρισης σχέσεων με 
πελάτες (CRM) και τα εργαλεία σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) βασίζονται 
σε έναν παροχέα υπηρεσιών cloud. Το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) έχει γίνει μια 
δημοφιλής μέθοδος για την ανάπτυξη λογισμικού επιπέδου επιχείρησης [22]. Μερικά 
παραδείγματα αυτού του μοντέλου είναι τα Salesforce [12], το Hubspot [33] και το 
Marketo [34]. 

6. Τα εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης (π.χ. Dropbox [35], 
Google Drive [36], Amazon S3 [37]) βασίζονται επίσης σε σύννεφο. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών Cloud είναι υπεύθυνοι για την αποθήκευση δεδομένων, την ασφάλεια και 
την τήρηση των νόμων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης. Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται και ανακτώνται από τους χρήστες και η ανάκτηση είναι πιο γρήγορη 
μέσω του cloud [22]. 

7. Η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται ευκολότερη μέσω πλατφόρμων cloud είτε για 
εφαρμογές ιστού, εφαρμογές για κινητά ή και για παιχνίδια. Χρησιμοποιώντας το 
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σύννεφο, δημιουργούνται επωφελείς πολλαπλές πλατφόρμες για τους χρήστες. Αυτές 
οι πλατφόρμες του cloud περιλαμβάνουν προ-κωδικοποιημένα εργαλεία και 
βιβλιοθήκες, επιταχύνοντας και απλουστεύοντας την αναπτυξιακή διαδικασία [22]. Το 
Amazon Lumberyard [38] είναι ένα παράδειγμα ανάπτυξης κινητού παιχνιδιού στο 
σύννεφο. 

8. Η δοκιμή και η ανάπτυξη εφαρμογών και λογισμικού μπορούν να γίνουν στο σύννεφο, 
εξοικονομώντας έτσι τις δαπάνες της ομάδας ανάπτυξης και το χρόνο του έργου που 
χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα φυσικό περιβάλλον δοκιμών. Αυτά τα 
περιβάλλοντα σύννεφο δοκιμής dev μπορούν να κλιμακωθούν προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω με βάση τις απαιτήσεις [22]. Το LoadStorm [39] και το BlazeMeter [40] είναι 
δύο παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων δοκιμών που βασίζονται σε νέφος. 

9. Οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων μπορούν να εκτελεστούν στο σύννεφο. Το Cloud 
computing δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες των δεδομένων να αξιοποιήσουν 
οποιαδήποτε οργανωτικά δεδομένα για να το αναλύσουν για μοτίβα και ιδέες, να 
βρουν συσχετισμούς για να κάνουν προβλέψεις, να προβλέψουν μελλοντικές κρίσεις 
και να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων δεδομένων. Οι υπηρεσίες σύννεφων 
καθιστούν δυνατή την εξόρυξη τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, παρέχοντας 
υψηλότερη ισχύ επεξεργασίας και εξελιγμένα εργαλεία [22]. Τα μεγάλα εργαλεία 
δεδομένων ανοικτής πηγής είναι για παράδειγμα τα συστήματα Hadoop [41], 
Cassandra [42] και HPCC [43]. 

10. Η κοινωνική δικτύωση γίνεται επίσης στο σύννεφο. Το Facebook [44], το LinkedIn 
[45] και το Twitter [46] και άλλες τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης που 
χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών απαιτούν μια 
ισχυρή λύση φιλοξενίας για τη διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο. κρίσιμος [22]. 

2.2 Υιοθέτηση Cloud Computing στη Βιομηχανία - υπόθεση Amazon 

Ένα παράδειγμα της υιοθέτησης του cloud computing στη βιομηχανία είναι το σύστημα 
συλλογής παραγγελιών της Amazon που χρησιμοποιεί διασυνδεδεμένα ρομπότ. Τα ρομπότ 
KIVA εργάζονται στις αρχές του cloud computing. Τα ρομπότ Kiva έρχονται σε επαφή με τις 
πληροφορίες θέσης ενός προϊόντος στην αποθήκη, τη στιγμή που ο πελάτης πιέζει "check-
out". Αυτά τα ρομπότ, πρώην υπό Kiva Systems και τώρα Amazon Robotics, είναι 
προγραμματισμένα να ταξιδεύουν στις τέσσερις κατευθυντήριες οδηγίες για να φτάσουν στον 
προορισμό τους. Για να μειωθεί η συμφόρηση στους "αυτοκινητόδρομους" της αποθήκης, τα 
ρομπότ πρέπει να ταξιδεύουν κάτω από τα ράφια όσο το δυνατόν περισσότερο. Μόλις 
φτάσετε στο επιθυμητό ράφι, οι συσκευές πραγματοποιούν κίνηση από τιρμπουσόν για να 
σηκώσουν το ράφι από το έδαφος και να μεταφέρουν ολόκληρη τη μονάδα στην γραμμή 
αναμονής όπου οι άνθρωποι συσκευάζουν τα κατάλληλα αντικείμενα. Το ρομπότ στη 
συνέχεια επιστρέφει στην αποθήκη και βρίσκει ένα νέο σημείο σε μια περιοχή με πυκνά 
γεμάτα ράφια [47]. 

3 Αναμενόμενες τάσεις στον υπολογισμό του cloud 

Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές στο παρόν έγγραφο, η υιοθέτηση του cloud computing 
μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη, ωστόσο οι μεγαλύτεροι οργανισμοί εξακολουθούν να 
διστάζουν να μεταφέρουν τις πληροφορίες τους στο νέφος, κυρίως λόγω των κινδύνων 
ασφάλειας. Ωστόσο, ακόμη και με τις ανησυχίες για την ασφάλεια, η υιοθέτηση υπηρεσιών 
cloud συνεχίζει να αυξάνεται και, σύμφωνα με την UnfoldLabs [48], η αύξηση αυτή οφείλεται 
στη βελτιωμένη χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται σε cloud, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητικότητας, της αυξημένης αποδοτικότητας, της σχέσης κόστους / της συνδεσιμότητας. 

3.1 Σημεία δεδομένων της τάσης της αγοράς 
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 “Οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε cloud αυξάνονται σε 16% CAGR μεταξύ 2016 και 
2016 ", λέει ο SiliconANGLE [49]. 

 "Τουλάχιστον το ήμισυ των δαπανών πληροφορικής θα βασίζεται σε σύννεφο το 
2018, φτάνοντας το 60% της συνολικής υποδομής πληροφορικής και το 60-70% του 
συνόλου των δαπανών λογισμικού, υπηρεσιών και τεχνολογίας έως το 2020. 
Προβλέπεται επίσης ότι κατά το ίδιο έτος , το νέφος θα είναι ο προτιμώμενος 
μηχανισμός παράδοσης για τα αναλυτικά στοιχεία », αποκαλύπτει το IDC σε σχετική 
μελέτη [21]. 

 "Η δαπάνη για IT-as-a-Service για κέντρα δεδομένων, λογισμικό και υπηρεσίες φτάνει 
τα $ 547B στα τέλη του 2018", σύμφωνα με μελέτη της Deloitte [50]. 

Τα νέα πλεονεκτήματα του cloud computing που θα επηρεάσουν το αναπτυξιακό δυναμικό 
της αγοράς περιλαμβάνουν: εύκολα αναπτυσσόμενα μοντέλα, απλουστευμένη διαχείριση και 
συντήρηση της πληροφορικής. ενσωματωμένη ασφάλεια. και αξιόπιστες υπηρεσίες 
παράδοσης, διαχείρισης και υποστήριξης [48]. 

3.2 Τάσεις για το 2019 

1. Ανάπτυξη υπηρεσιών και λύσεων σύννεφων: όλο και περισσότεροι οργανισμοί 
επιλέγουν την υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), την πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS) και 
το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) για την υποστήριξη των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους [48] [51] . 

2. Hybrid Cloud Solutions: Το υβριδικό μοντέλο σύννεφων προσφέρει μια λύση 
μετάβασης που συνδυάζει την υφιστάμενη υποδομή εντός της επιχείρησης με τις 
δημόσιες υπηρεσίες cloud και private cloud, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να 
μεταβαίνουν στο σύννεφο με τον δικό τους ρυθμό, ενώ είναι αποδοτικές και ευέλικτες 
[49]. 

3. Αυτοματισμοί στο σύννεφο: Οι εταιρείες όλων των μεγεθών θα προσπαθήσουν να 
διαχειριστούν την αρχιτεκτονική του cloud με εργαλεία που προσφέρουν λύση 
αυτοματισμού σε διαφορετικές διαδικασίες. Η αυτοματοποίηση θα απλοποιήσει τις 
εργασίες των διαχειριστών του cloud με την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου και θα 
εξαλείψει τις χειρωνακτικές διαδικασίες όπως οι εργασίες μεγέθυνσης, παροχής ή 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας [49]. 

4. Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και το Cloud: Οι περισσότερες συσκευές IoT 
βασίζονται στο σύννεφο για εργασία, ειδικά όταν αυτές οι συνδεδεμένες συσκευές 
συνεργάζονται. Οι συνδεδεμένες με το Διαδίκτυο συσκευές, όπως οι οικιακές 
συσκευές, τα αυτοκίνητα και τα ηλεκτρονικά, έχουν ένα back-end με βάση το σύννεφο 
ως μέσο επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών. Το νέφος υποστηρίζει αυτές 
τις συσκευές και καθώς βλέπουμε ότι περισσότερες συσκευές IoT κατασκευάζονται 
και πωλούνται, η χρήση του νέφους θα συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα [46]. 

5. Serverless Cloud Computing: Επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν και 
να εκτελούν εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς να ανησυχούν για τη διαχείριση / 
λειτουργία διακομιστών, την αύξηση της χρήσης cloud και τις περιπτώσεις χρήσης 
cloud. Εκτός από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται οποιαδήποτε 
υποδομή, το Serverless Cloud Computing βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, 
επιτρέποντας στους προγραμματιστές να συνδέουν και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες 
cloud για να αντιμετωπίζουν εύκολα τις εφαρμογές τους και τις περιπτώσεις 
πολλαπλής χρήσης. Το Serverless Cloud Computing απαιτεί λιγότερο χρόνο και 
προσπάθεια και απλοποιεί την κυκλοφορία νέων ενημερώσεων [52]. 

6. Edge Computing: Η επεξεργασία δεδομένων στην άκρη του δικτύου για τη 
βελτιστοποίηση του cloud computing αναμένεται να αυξηθεί για το 2019. Είναι 
αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Η χρήση 
του Edge computing θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών σε πραγματικό 
χρόνο καθώς εξομαλύνει τη ροή της κυκλοφορίας από συσκευές IoT και παρέχει 
ανάλυση τοπικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση [46]. 
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4 Επιπτώσεις του cloud computing στη μελλοντική αγορά 
εργασίας στην ΕΕ 

Με την ανάπτυξη της cloud computing, όπως εξηγείται στα τμήματα 2 και 3, οι οργανώσεις 
γνωρίζουν την ανάγκη να αναβαθμίσουν τόσο τις τεχνικές όσο και τις επιχειρηματικές τους 
γνώσεις, προκειμένου να κατανοήσουν το cloud computing shift, πώς να επωφεληθούν από 
τα οφέλη φέρνει και πώς να διαχειρίζεται και να ενσωματώνει τις υπηρεσίες cloud computing 
και cloud-based. 
Απαιτείται κατάρτιση και εκπαίδευση για τους επαγγελματίες να κατανοούν, να 
συνεργάζονται και να επωφελούνται από αυτή την τεχνολογία [53]. 

4.1 Βασικές ικανότητες στο Cloud Computing 

Οι νέες ικανότητες που απαιτούνται από το cloud computing είναι σε στενή σχέση με την 
αρχιτεκτονική του, καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτή την 
τεχνολογία. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τις ικανότητες και τους πιθανούς ρόλους στο πλαίσιο του 
cloud computing, σύμφωνα με τις προκλήσεις, όπως περιγράφεται από το [54]. 
 

Πίνακας 1 Ικανότητες και αναδυόμενοι ρόλοι στο Cloud Computing όπως προσδιορίζονται από τον 
[54]. 

Πρόκληση Ικανότητα 
Αναδυόμενος 

ρόλος 

Διαθεσιμότητα 
/ Αξιοπιστία 

- Οι τρέχουσες διαδικασίες διαχείρισης καταστροφών θα πρέπει 
να υποστούν αλλαγές ώστε να αντικατοπτρίζουν τη μετάβαση 
στο σύννεφο. Περαιτέρω, ενώ το Cloud υπόσχεται να 
φροντίσει για τον προγραμματισμό αποκατάστασης 
καταστροφών για οργανισμούς, οι διακοπές του Cloud 
εξακολουθούν να δείχνουν την ανάγκη προγραμματισμού 
καταστροφών. 

- Οι SLAs πρέπει να δημιουργούνται ιδανικά μεταξύ των 
πελατών και των παρόχων cloud για να λειτουργούν ως 
εγγύηση. Το SLA ορίζει τις λεπτομέρειες της υπηρεσίας που 
πρέπει να παρέχεται, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων 
διαθεσιμότητας και απόδοσης. 

Διαχειριστής 
Προμήθειας 

Ασφάλεια 

- Οι τρέχουσες προσφορές σύννεφων είναι ουσιαστικά 
δημόσιες. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν δυνητικά πρόσθετες 
προκλήσεις για να καταστήσουν τα περιβάλλοντα 
υπολογιστικού νέφους τόσο ασφαλή όσο τα εσωτερικά 
συστήματα πληροφορικής. 

Διαχειριστής 
ασφάλειας και 
συμμόρφωσης 

Ενσωμάτωση / 
Προσαρμογή 

- Γέφυρες στους τομείς τεχνολογίας, διασφάλιση της συνοχής 
του περιβάλλοντος πληροφορικής και διαχείριση της εξέλιξης 
της πλατφόρμας cloud για υπηρεσίες επιχειρηματικών 
υπηρεσιών από άκρο σε άκρο. 

Αρχιτέκτονας 
του Cloud 

Διαχείριση 
προμηθευτών 

- Διαχειρίζεται τις σχέσεις με παρόχους cloud και μεσίτες 
υπηρεσιών cloud και τις ενσωματώνει ανάλογα με τις ανάγκες 
στη διαδικασία διαχείρισης και παράδοσης υπηρεσιών. 

- Η μετάβαση από το να είναι ένας εσωτερικός πάροχος 
υπηρεσιών σε έναν διευθυντή εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών. 

Διαχειριστής 
προμηθευτών 

Πολιτιστική 
Αντίσταση 

- Διαχείριση εταιρικής αλλαγής. 
- Διαχειρίζεται την ανάπτυξη των ικανοτήτων. 

Προπονητής 

Μετάβαση και 
Εκτέλεση 

- Διαχειρίζεται τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την απόδοση 
των περιβαλλόντων cloud για διάφορους επιχειρηματικούς 
σκοπούς και υπηρεσίες. 

- Αξιολογεί τους κρίσιμους επιχειρησιακούς οδηγούς για τη 

Αναλυτής του 
Cloud 



 
 
 
 

40 
 

Direction 4.0 - Promotion and 
Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

μετανάστευση του cloud. 

4.2 Επιπτώσεις στην αγορά εργασίας στην ΕΕ 

Το Cloud computing έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης 
στην ΕΕ, ειδικευμένων στις τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογίας. Το Σεπτέμβριο του 
2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική για την απελευθέρωση των 
δυνατοτήτων του cloud computing στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πληροφόρησης 
για τα Cloud (ECCS) περιγράφει δράσεις για την επίτευξη καθαρού κέρδους 2,5 
εκατομμυρίων νέων ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας και ετήσιας αύξησης ύψους € 160B 
περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2020. Σκοπός της είναι επίσης να επιταχύνει και να αυξήσει τη 
χρήση cloud computing σε ολόκληρη την οικονομία [55]. 
Μέρος της εφαρμογής του ECCS περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ομάδας βιομηχανιών 
Cloud Select Industry, C-SIG, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή ανεξάρτητης 
επικύρωσης και συμβουλών σχετικά με την υιοθέτηση του cloud computing και τις 
προκλήσεις που βρίσκονται μέσα σε αυτό [56]. 
Η δυνατότητα εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους μέσω της εικονικοποίησης, της 
αυτοματοποίησης και της απλούστευσης της εγκατάστασης λογισμικού σημαίνει συνήθως ότι 
τα τμήματα πληροφορικής μπορούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους σε 
ορισμένους τομείς, αλλά επίσης σημαίνει ότι τα κεφάλαια μπορούν να απελευθερωθούν και 
ενδεχομένως να ανακατανεμηθούν σε άλλους τομείς Όπου απαιτείται περισσότερος αριθμός 
προσωπικού [57]. Ορισμένες εργασίες IT θα σταματήσουν να υφίστανται, ενώ άλλες θα 
αλλάξουν και θα εξελιχθούν ώστε να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. Αυτό δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά ότι οι εργαζόμενοι θα 
αλλάξουν ρόλους και θα μάθουν νέες, απαραίτητες δεξιότητες. 
Επιπλέον, εάν περισσότερες εταιρείες εκμεταλλεύονται το cloud computing, οι πωλητές που 
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και σχετική υποδομή θα πρέπει να αναπτυχθούν για να 
συμβαδίσουν με τη ζήτηση. Για παράδειγμα, μια γρήγορη αναζήτηση σε έναν ιστότοπο 
εργασίας θα δείξει ότι αρκετοί προμηθευτές ΤΠ ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις προσπάθειές 
τους στον τομέα του cloud computing και προσλαμβάνουν αντίστοιχα [55]. 
Τέλος, μια μελέτη που διεξήχθη το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι η ήδη 
αναπτυσσόμενη αγορά του cloud computing θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων 303K από το 2015 έως το 2020, οι περισσότερες από τις οποίες είναι οι ΜΜΕ 
[58]. 

5 Επίλογος 

Το Cloud computing δεν είναι μια νέα τεχνολογία όπως εμφανίστηκε πριν από αρκετές 
δεκαετίες. Η ταχεία ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογιών που βασίζονται σε σύννεφο, η οποία 
ξεκίνησε το 2009 μέχρι σήμερα, σε διάφορες βιομηχανίες και περιβάλλοντα είναι ένα αδύνατο 
γεγονός που πρέπει να αμφισβητηθεί. Οι τεχνολογίες σύννεφων έχουν βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία, παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες. Από την μείωση 
του κόστους των ΤΠΕ και τη μετατόπιση αυτών των δαπανών στα λειτουργικά έξοδα, την 
επεκτασιμότητα, την προσαρμοστικότητα και τον μειωμένο χρόνο στην αγορά, ο 
υπολογιστικός νέφος έχει αποδειχθεί μια επιθυμητή λύση για τις επιχειρήσεις και έχει 
προσελκύσει πολλούς ερευνητές, βιομήχανους, επενδυτές και κυβερνήσεις. Επιπλέον, η 
ταχεία ανάπτυξη του cloud computing ενθάρρυνε τις δημοφιλείς εταιρείες πληροφορικής να 
εισαγάγουν διάφορες υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud, ικανοποιώντας μια ποικιλία 
αγορών και τις αντίστοιχες ανάγκες τους. Οι τάσεις έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση σύννεφων και 
η χρήση από σχεδόν όλους θα συμβεί τελικά και οι πολλές προκλήσεις αυτής της 
τεχνολογίας θα ξεπεραστούν. Τέλος, το cloud computing άνοιξε μια νέα εποχή των 
δεξιοτήτων πληροφορικής, δημιουργώντας εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως 
και ειδικά στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, προκαλώντας θετικό αντίκτυπο στην 
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ευρωπαϊκή οικονομία. Με την τεχνολογία που προχωρά μέρα με τη μέρα, θα είναι 
ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η ιδιαίτερα χρήσιμη υπηρεσία θα εξελιχθεί στο εγγύς μέλλον. 
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Η 3D εκτύπωση (3DP), γνωστή και ως παραγωγή προσθέτων, είναι ένας γενικός όρος για εκείνες 
τις τεχνολογίες που κατασκευάζουν τρισδιάστατα φυσικά αντικείμενα από ένα ψηφιακό αρχείο με 
διαδοχική προσθήκη υλικού, στρώμα με στρώμα. Για περισσότερα από 30 χρόνια 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως για πρωτότυπα αλλά, χάρη στις νέες της προόδους, επεκτάθηκε σε 
πολλές εφαρμογές για μια σειρά βιομηχανιών και επιχειρήσεων και έχει πλέον τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα εργοστάσια του μέλλοντος. 
 
Το 3DP είναι μια βασική τεχνολογία και ενεργοποιητής του Industry 4.0 που διευκολύνει την 
αποκέντρωση επιτρέποντας τη διανομή του φόρτου εργασίας στα εργοστάσια και τις μηχανές 
μέσω υπηρεσιών cloud. 
 
Το 3DP διαταράσσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, παράγονται και διανέμονται φυσικά 
αγαθά, επηρεάζοντας ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες αξίας, ανοίγοντας νέες 
ευκαιρίες στην αγορά και μετασχηματίζοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, το 3DP 
είναι επίσης ένας ισχυρός μοχλός για αλλαγές στην απασχόληση και θα επηρεάσει την αγορά 
εργασίας της ΕΕ με διάφορους τρόπους. Το 3DP θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον των 
λαών, των εταιρειών και των εθνών. 
 
Με την αύξηση της χρήσης 3DP στη βιομηχανία της ΕΕ, η ανάγκη κατάλληλου ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού θα αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες θέσεις 
εργασίας θα καταστούν περιττές και άλλες θα υποστούν μεγάλες μεταβολές. Αυτές οι αλλαγές θα 
ευνοήσουν εκείνους που είναι ειδικευμένοι και διαθέτουν υψηλά προσόντα στο 3DP, ενώ οι 
θέσεις εργασίας χαμηλής ή χαμηλής δεξιοτήτων είναι σε υψηλό κίνδυνο. 
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1 Εισαγωγή 

Η 3D εκτύπωση (3DP), γνωστή και ως παραγωγή πρόσθετων (AM), είναι ένας γενικός όρος 
για τις τεχνολογίες που κατασκευάζουν τρισδιάστατα φυσικά αντικείμενα από ένα ψηφιακό 
αρχείο με διαδοχική προσθήκη υλικού. Σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες αφαιρετικής 
κατασκευής που βασίζονται στην αφαίρεση του υλικού, στο ΑΜ το υλικό προστίθεται σε 
διαδοχικές στρώσεις μέχρι να κατασκευαστεί το πλήρες αντικείμενο. 
Οι πρώτοι εκτυπωτές 3D έχουν χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1980 αλλά ήταν 
μεγάλοι, ακριβοί και με πολύ περιορισμένες παραγωγικές ικανότητες. Από τότε, έχει 
σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο 3DP τόσο στις δυνατότητες όσο και στο κόστος. Χάρη στις 
πρόσφατες εξελίξεις που μειώνουν τις τιμές και την πολυπλοκότητα των τρισδιάστατων 
εκτυπωτών, το 3DP αποκτά γρήγορα πρόσβαση στις μάζες και υιοθετείται ευρέως σε όλες 
τις βιομηχανίες. 
Το 3DP θεωρείται επανάσταση παραγωγής και διακόπτει τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσονται, παράγονται και διανέμονται τα φυσικά αγαθά. Έχει αντίκτυπο σε ολόκληρα 
επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες αξίας, ανοίγει νέες ευκαιρίες στην αγορά και μετατρέπει 
τις αλυσίδες εφοδιασμού. Διευκολύνει επίσης την αποκέντρωση διανέμοντας τον φόρτο 
εργασίας στα εργοστάσια και τις μηχανές μέσω υπηρεσιών cloud. Το 3DP είναι μια βασική 
τεχνολογία και καταλύτης του Industry 4.0. 
 

1.1 Ροή εργασιών 3D εκτύπωσης 

Γενικά, το 3DP περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστή, ψηφιακού τρισδιάστατου μοντέλου, 
λογισμικού τρισδιάστατης εκτύπωσης, τρισδιάστατου εκτυπωτή και ειδικών υλικών. 
Η εκτύπωση 3D αρχίζει με το ψηφιακό 3D μοντέλο του προς εκτύπωση αντικειμένου. Στη 
συνέχεια, το τρισδιάστατο μοντέλο που έχει μετατραπεί σε ένα αρχείο mesh (συνήθως STL) 
πρέπει να τεμαχιστεί σε ένα σύνολο από 2D τμήματα που έχουν το επιθυμητό πάχος, τα 
οποία στη συνέχεια τροφοδοτούνται σε έναν 3D εκτυπωτή που καθορίζει ή προσθέτει 
διαδοχικές στρώσεις υγρού, σκόνη, φύλλο ή άλλο υλικό, σε στρώση επί στρώματος για την 
κατασκευή ενός 3D αντικειμένου από μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα υλικά, 
βιολογικά υλικά κλπ. Μια τυπική ροή εργασίας 3DP σχηματίστηκε στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Ροή εργασιών 3D εκτύπωσης 
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Τα ψηφιακά μοντέλα που απαιτούνται για 3DP μπορούν να ληφθούν με διάφορους τρόπους: 
- Δημιουργία τους 3D λογισμικού γραφικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (CAD, 

λογισμικό γλυπτικής και μοντελοποίησης) [1] 
- Τρισδιάστατη σάρωση ενός υπάρχοντος αντικειμένου, χρησιμοποιώντας συσκευές 

3D σάρωσης ή ακόμα και κινητές εφαρμογές που μπορούν να παράγουν μοντέλα 3D 
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα ενός smartphone [2] 

- Λήψη από τους Online Marketplaces, δωρεάν ή με πληρωμή [3] 
- Μίσθωση σχεδιαστή [4] 

 
Η μετατροπή ενός μοντέλου 3D σε ένα αρχείο STL είναι συνήθως δυνατή με το μεγαλύτερο 
μέρος του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του. Επίσης, υπάρχουν 
πολλοί μετατροπείς που υποστηρίζουν τη μετάφραση σχεδόν κάθε τύπου 3D γεωμετρίας σε 
αρχεία STL. 
 
Ένα λογισμικό τρισδιάστατης κοπής εκτύπωσης προετοιμάζει το 3D μοντέλο για τον 3D 
εκτυπωτή, δημιουργώντας τον κώδικα g, που είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα 
προγραμματισμού αριθμητικού ελέγχου. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός λογισμικού 
τεμαχισμού, πολλά από τα οποία είναι δωρεάν [5]. Αυτό το βήμα είναι επίσης χρήσιμο για 
τον έλεγχο του αρχείου STL για σφάλματα και εκτυπώσεις. 
 

1.2 Διεργασία 3DP 

Το 3DP είναι στην πραγματικότητα ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει μια ομάδα 
μεμονωμένων διαδικασιών 3D εκτύπωσης που ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνολογία υλικού 
και μηχανής που χρησιμοποιείται. Το πρότυπο ISO / ASTM 52900, που δημιουργήθηκε το 
2015, ταξινόμησε τις διεργασίες AM σε 7 κατηγορίες [6]: 

- Φωτοπολυμερισμός των δεξαμενών 
- Τρίψιμο με συνδετικό υλικό 
- Εκτόξευση υλικού 
- Εξώθηση υλικού 
- Σύντηξη κόνεων 
- Ελασματοποίηση σε φύλλα 
- Κατευθυνόμενη απόθεση ενέργειας 

 
Οι διεργασίες ΑΜ μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση την κατάσταση της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης: 

- υγρό 
- σκόνη, 
- στερεά (φύλλο, νήμα, σφαιρίδια) 
- πολτό 

 

1.3 Τεχνολογίες 3D εκτύπωσης 

Πολλοί διαφορετικοί τύποι τεχνολογίας 3DP έχουν αναπτυχθεί με βάση τις προηγουμένως 
αναφερθείσες διαδικασίες ΑΜ και χρησιμοποιούνται από τους σήμερα 3D εκτυπωτές. Μερικά 
από τα πιο διαδεδομένα αναφέρονται παρακάτω: 

- Μοντελοποίηση αποκομμένης αποθέσεως (FDM) 
- Στερεογραφική λιθογραφία (SLA) 
- Επεξεργασία ψηφιακού φωτός (DLP) 
- Επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ (SLS) 
- Εκτόξευση υλικού (MJ) 
- Drop upon Demand (DOD) 
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- Αφαίρεση με αμμοβολή 
- Μεταλλικός πυροκροτητής 
- Άμεση συγκόλληση με λέιζερ μετάλλων (DMLS) 
- Επιλεκτική τήξη με λέιζερ (SLM) 
- Τήξη με δέσμη ηλεκτρονίων (EBM) 
- Παραγωγή δομικών υλικών (LOM) 
- Σύνθεση ψηφιακού φωτός (DLS) 
- Δεσμευμένη απόθεση μετάλλων (BMD) 
- Εκτόξευση μονής διόδου (SPJ) 
- Wire + Arc Additive Manufacturing (WAAM) 

 

1.4 Μοντελοποίηση αποστειρωμένης αποθέσεως (FDM) 

Το FDM (μερικές φορές αναφέρεται ως Fused Filament Fabrication - FFF) είναι μια 

τεχνολογία 3DP που χρησιμοποιεί ένα συνεχές νήμα υλικού. Βασίζεται στη διαδικασία 

εξώθησης υλικού και λειτουργεί με την τοποθέτηση διαδοχικών στρωμάτων υλικού σε 

υψηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας στις παρακείμενες στρώσεις να κρυώσουν και να 

συνδεθούν μαζί πριν από την εναπόθεση του επόμενου στρώματος.  

 

Εικόνα 2. Σχέδιο κατασκευής 3D αντικειμένου με FDM 
 

1.5 Στερεολιθογραφία (SLA) 

Το SLA ήταν η πρώτη τεχνολογία 3D εκτύπωσης στον κόσμο και βασίζεται στη διαδικασία 
πολυμερισμού Vat, όπου μια ρητίνη φωτοπολυμερούς σε μια δεξαμενή θεραπεύεται 
επιλεκτικά από μια πηγή φωτός. 
Ένας εκτυπωτής SLA χρησιμοποιεί καθρέφτες που στοχεύουν γρήγορα μια δέσμη λέιζερ σε 
μια δεξαμενή ρητίνης, επιλεκτικά σκλήρυνσης και στερεοποίησης μιας διατομής του 
αντικειμένου μέσα σε αυτή την περιοχή κατασκευής, δημιουργώντας το στρώμα από το 
στρώμα. 
 

 

Εικόνα 3. Σχέδιο κατασκευής 3D αντικειμένου με SLA 
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1.6 Επεξεργασία ψηφιακού φωτός (DLP) 

Το DLP είναι πολύ παρόμοιο με το SLA, εκτός από το γεγονός ότι ο πρώτος χρησιμοποιεί 
ψηφιακό προβολέα φωτός για να αναβοσβήνει μία εικόνα κάθε στρώματος ταυτόχρονα (ή 
πολλαπλές αναλαμπές για μεγαλύτερα μέρη). Επίσης, το DLP μπορεί να εκτυπώσει πολύ 
γρηγορότερα, επειδή ολόκληρο το στρώμα εκτίθεται ταυτόχρονα, αντί να ανιχνεύει την 
περιοχή της εγκάρσιας τομής με το σημείο ενός λέιζερ. 
         

1.6.1 Επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ (SLS) 

Το SLS βασίζεται στην τεχνολογία σύντηξης στρώματος σκόνης, όπου μια πηγή θερμικής 
ενέργειας θα διεγείρει επιλεκτικά τη σύντηξη μεταξύ σωματιδίων σκόνης μέσα σε μια περιοχή 
κατασκευής για να δημιουργήσει ένα στερεό αντικείμενο. 
 

 
Εικόνα 4. Σχέδιο κατασκευής 3D αντικειμένου με SLS 

 

1.7 Πλεονεκτήματα 3DP 

Το 3DP παρέχει αρκετά βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές 
κατασκευής, όσον αφορά το κόστος και την απόδοση χρόνου, την πολυπλοκότητα του 
σχεδιασμού, τη βιωσιμότητα κ.λπ..  
 

1.7.1 Προσαρμογή αποτελεσματικών αντικειμένων 

Το 3DP επιτρέπει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μιας αλυσίδας εφοδιασμού για την κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών των μεμονωμένων καταναλωτών ή των μοναδικών επιχειρήσεων. Η 
προσαρμογή των προϊόντων από το 3DP δεν συνεπάγεται σχεδόν κανένα πρόσθετο κόστος, 
καθώς μόνο το αρχείο 3D πρέπει να ενημερωθεί. Η τιμή παραγωγής ενός εξαρτήματος δεν 
εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων που εκτυπώνονται 3D. Έτσι, για την παραγωγή 
1.000 πανομοιότυπων τμημάτων ή 1.000 ελαφρώς εξατομικευμένων τμημάτων έρχεται 
σχεδόν στο ίδιο κόστος. 
 

1.7.2 Μοναδική ελευθερία σχεδιασμού 

Το 3DP προσφέρει τη δημιουργία πολύ σύνθετων σχημάτων και γεωμετριών, μερικές φορές 
αδύνατη ή πολύ δαπανηρή με άλλες μεθόδους. Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στη 
δημιουργικότητα καθώς ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται πλέον από τους παραδοσιακούς 
κατασκευαστικούς περιορισμούς. 
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1.7.3 Δεν χρειάζονται εργαλεία 

Το 3DP δεν απαιτεί το αρχικό κόστος των καλουπιών, των εργαλείων ή άλλων ειδικών 
εργαλείων ειδικά για τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής και συνεπώς είναι πολύ βολικό 
για την παραγωγή μοναδικών εξαρτημάτων ή μικρών παρτίδων καθώς και για μαζική 
προσαρμογή. 
 

1.7.4 Φθηνότερη, ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη προϊόντων και πρωτοτύπων 

Η ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων περιλαμβάνει μια κυκλική διαδικασία πρωτοτύπου, 
δοκιμής, ανάλυσης και επεξεργασίας μιας ιδέας. Τις περισσότερες φορές, τα πρωτότυπα από 
το 3DP είναι ταχύτερα, φθηνότερα και ευκολότερα από ό, τι με τις παραδοσιακές τεχνολογίες 
και, επομένως, διευκολύνουν τις γρήγορες επαναλήψεις σχεδιασμού και κατά συνέπεια την 
ταχύτερη ανάπτυξη του προϊόντος. 
 

1.7.5 Μείωση των κινδύνων κατά την έναρξη ενός νέου προϊόντος 

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με ένα νέο προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά μπορούν να 
μετριαστούν μέσω μιας σειράς ενεργειών. Ο κίνδυνος επένδυσης σε ακριβό εξοπλισμό 
κατασκευής για ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να μειωθεί σημαντικά με δοκιμές σε 
τρισδιάστατο πρωτότυπο έτοιμο για παραγωγή. Επίσης, η αγορά μπορεί να δοκιμαστεί με 
μικρές παρτίδες του προϊόντος από την 3DP, προτού προβεί στις μεγάλες επενδύσεις που 
απαιτούνται για τη μαζική παραγωγή. 
 

1.7.6 Παραγωγή λιγότερων αποβλήτων 

Ως διαδικασία προσθέτου, το 3DP γενικά χρησιμοποιεί μόνο την ποσότητα του υλικού που 
απαιτείται για την κατασκευή ενός μέρους, έτσι ώστε να παράγονται λιγότερα απόβλητα. Τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες διαδικασίες 3DP μπορούν να ανακυκλωθούν 
ή να επαναχρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία κατασκευές, με αποτέλεσμα να 
παράγονται πολύ λίγα απόβλητα. 

1.8 Περιορισμοί 3DP 

Το 3DP δεν είναι πάντα το σωστό εργαλείο για την εργασία. Έχει ορισμένους περιορισμούς, 
που κυμαίνονται από την περιορισμένη διαθεσιμότητα υλικών σε μειωμένη ταχύτητα και 
υψηλό κόστος. 
 

1.8.1 Υψηλότερο κόστος για μεγάλες διαδρομές παραγωγής 

Το μοναδιαίο κόστος τρισδιάστατης εκτύπωσης παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των παραγόμενων εξαρτημάτων ενώ για τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής το 
μοναδιαίο κόστος μειώνεται με την αύξηση της παραγωγής. 
Συνεπώς, το 3DP μπορεί να είναι οικονομικότερο για μια μικρή παρτίδα, αλλά καθώς 
αυξάνεται η πορεία παραγωγής, οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής καθίστανται 
ανταγωνιστικότερες από την τιμή 3DP. 
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1.8.2 Μειωμένες επιλογές υλικών, χρώματα, τελειώματα 

Η γκάμα των υλικών που μπορούν να εκτυπωθούν σε 3D είναι αρκετά περιορισμένη στις 
μέρες μας, ενώ τα πλαστικά είναι τα πιο χρησιμοποιημένα υλικά. 
 

1.8.3 Περιορισμένη δύναμη και αντοχή 

Η διαδικασία κατασκευής στρώματος-στρώσης τυπική για 3DP επηρεάζει δυσμενώς την 
ομοιομορφία του τμήματος αντοχής. Αυτό συχνά καθιστά τα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη 
ασθενέστερα από τα παραδοσιακά κατασκευασμένα ισοδύναμα. 
 

1.8.4 Χαμηλή ακρίβεια, χαμηλή ποιότητα επιφανειών και μικρών λεπτομερειών 

Η ακρίβεια ενός τρισδιάστατου εκτυπωμένου αντικειμένου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
διάφορους παράγοντες: τύπος διαδικασίας, σχεδιασμός, υλικά, στρέβλωση ή συρρίκνωση, 
υποστηρίγματα που χρησιμοποιούνται, ρυθμίσεις εξοπλισμού κ.λπ. και είναι χαμηλότερα 
από ό, τι μπορεί να επιτευχθεί με CNC μηχανική κατεργασία, για παράδειγμα. Επίσης, η 
ποιότητα της επιφάνειας δεν είναι πολύ καλή. 
 

1.8.5 Υψηλή κατανάλωση ενέργειας 

Οι 3D εκτυπωτές καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από την παραδοσιακή 
κατασκευή. 

1.8.6 Οι εκτυπωτές 3D είναι αργοί 

Με την τρέχουσα τεχνολογία, η κατασκευή με 3DP είναι πολύ αργή. Μπορεί να διαρκέσει 
αρκετές ώρες έως αρκετές ημέρες για να εκτυπώσετε ένα αντικείμενο, ανάλογα με πολλούς 
παράγοντες: μέγεθος αντικειμένου, επιθυμητή ανάλυση, υλικό, τύπος διαδικασίας, ποιότητα 
εκτυπωτή κ.λπ.. 
 

2 Κατάσταση υλοποίησης του 3DP 

2.1 Εφαρμογή εκτύπωσης 3D 

Το 3DP προέκυψε πριν από αρκετές δεκαετίες, αλλά μόλις πρόσφατα η τεχνολογία γνώρισε 
ταχεία ανάπτυξη, επεκτείνοντας σε πολλές εφαρμογές για μια σειρά βιομηχανιών και 
επιχειρήσεων. 
Η παραγωγή προσθέτων προοριζόταν αρχικά αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση υψηλού 
επιπέδου και ήταν πολύ δαπανηρή. Ωστόσο, η συνεχής μείωση του κόστους την καθιστούσε 
προσιτή για τις ΜΜΕ και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες και, τα τελευταία χρόνια, οι 
τρισδιάστατοι εκτυπωτές έγιναν διαθέσιμοι σε πολύ λογικές τιμές. Σήμερα, το 3DP γίνεται 
προοδευτικά μια τεχνολογία που κάθε επιχείρηση μπορεί να αντέξει και πολλές εταιρείες 
έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν το 3DP στο επιχειρησιακό μοντέλο τους. 
Πέραν της χρήσης από τις εταιρείες, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση χρήσης της εκτύπωσης 
3D στις καταναλωτικές αγορές. 
Η υιοθέτηση της εκτύπωσης 3D γνώρισε ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται γρήγορα την επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με την έκθεση Wohlers 
2018 [7], εκτιμήθηκαν 528.952 επιτραπέζιοι 3D εκτυπωτές και 1.768 μεταλλικοί 3D 
εκτυπωτές που έχουν πωληθεί το 2017. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αναπτυχθούν 
σταθερά 
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Σύμφωνα με το The State of 3D Printing, 2018 που δημοσιεύτηκε από το Sculpteo [8], οι πιο 
δημοφιλείς εφαρμογές του 3DP το 2018 ήταν: 

- Πρωτότυπα (55%) 
- Παραγωγή (43%) 
- Απόδειξη της έννοιας (41%) 
- Δείγματα μάρκετινγκ (18%) 
- Τέχνη (16%) 
- Εκπαίδευση (16%) 
- Χόμπι (10%) 

 
Αυτό δείχνει σαφώς ότι, επί του παρόντος, οι εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
3DP για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του προϊόντος. Επίσης, είναι προφανές ότι οι 
επαγγελματίες χρησιμοποιούν 3DP για περισσότερους σκοπούς από ό, τι πριν, 
εφαρμόζοντας όχι μόνο σε πρωτότυπα αλλά σε περισσότερες από τις δραστηριότητές τους.  
 

2.2 Τρέχουσες χρήσεις της εκτύπωσης 3D 

Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, το 3DP χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την ανάπτυξη 
προϊόντων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να παίξει κρίσιμους 
ρόλους σε πολλούς τομείς, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι η βιομηχανία, η ιατρική 
βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική και η σχεδίαση. 
Η χρήση 3DP στην κατασκευή εξαρτημάτων, τελικών προϊόντων και άλλων ειδών έχει 
αυξηθεί σταδιακά με την πάροδο των ετών. Τα τρισδιάστατα τυποποιημένα εργαλεία, τα 
εξαρτήματα και τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται επίσης για την ενίσχυση ή την υποστήριξη 
εργασιών κατασκευής. Ήδη η κατασκευή από το 3DP είναι μια πραγματικότητα στην 
Αεροδιαστημική (για παράδειγμα, τα τρισδιάστατα εκτυπωμένα μέρη χρησιμοποιούνται σε 
αεροσκάφη της Airbus), τις Ιατρικές Συσκευές (για παράδειγμα, η παραγωγή τεχνητών ισχίων 
και οδοντικών κορωνών και γεφυρών) και άλλων τομέων.  
 

 

Εικόνα 5. Τρισδιάστατο διαχωριστικό πάνελ διανομής τοποθετημένο πάνω σε ένα 
αεροσκάφος Airbus 320. Πιστοποίηση εικόνας: Airbus 

 
Ο ιατρικός τομέας είναι ένας από τους κλάδους που ωφελεί περισσότερο από το 3DP. Οι 
προσθέσεις, τα εμφυτεύματα που έχουν κατασκευαστεί για το μέτρο, τα ορθοδοντικά μέρη, 
τα προσαρμοσμένα φάρμακα ή τα βιο-τυπωμένα όργανα είναι μερικές μόνο από τις 
υπάρχουσες εφαρμογές. Τρισδιάστατα τυπωμένα μοντέλα των οργάνων ή οργάνων των 
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ασθενών χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς για τον σχεδιασμό και την απεικόνιση της 
θεραπείας και για το σχεδιασμό και την πρακτική χειρουργικών επεμβάσεων, ενδεχομένως 
σώζοντας ζωές. 

 

Εικόνα 6. Τρισδιάστατα εκτυπωμένος βιονικός βραχίονας. Πιστοποίηση εικόνας: Open 
Bionics 

 
Επί του παρόντος, αυξάνεται το ενδιαφέρον της αυτοκινητοβιομηχανίας για 3DP. Αρκετά 
αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες με τα περισσότερα από τα μέρη τους έχουν εκτυπωθεί 3D, τα 
οποία παράγονται από το Divergent3D και το Local Motors για να παρουσιάσουν το 
δυναμικό της τεχνολογίας, βρίσκονται ήδη στους δρόμους. Ένα μοντέλο απόδειξης ιδέας για 
ένα 3D τυπωμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα παραχθεί μαζικά έχει αποκαλυφθεί από το 
XEV το 2018. Η BMW χρησιμοποίησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο τρισδιάστατα 
τυπωμένα μέρη για τα αυτοκίνητά της τα τελευταία 10 χρόνια και πολλοί άλλοι παραγωγοί 
αυτοκινήτων χρησιμοποιούν 3DP για να δημιουργήσουν πλήρη μέρη ή πρωτότυπα. 
 

 

Εικόνα 7. Το πρώτο παγκοσμίως εκτυπωμένο supercar. Πιστοποίηση εικόνας: Divergent3D 

 
Πολλοί σχεδιαστές χρησιμοποιούν 3DP για τη δημιουργία κοσμημάτων, επίπλων, μόδας, 
φωτιστικών, αντικειμένων τέχνης και ούτω καθεξής. Δίνει στους σχεδιαστές ένα ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και μια τεράστια ελευθερία δημιουργίας. 
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Εικόνα 8. Τυπωμένα κοσμήματα 3D. Πιστοποίηση εικόνας: Shapeways 

3 Αναμενόμενες τάσεις στην τρισδιάστατη εκτύπωση 

3.1 Εισαγωγή 

Το 3DP είναι μια πολύ δυναμική βιομηχανία με πολλές γρήγορες εξελίξεις σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, από τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τα υλικά, τις διαδικασίες και τις 
εφαρμογές σε νομικές, οικονομικές και ανθρώπινες πτυχές. Είναι επίσης μια βιομηχανία που 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον των λαών, των εταιρειών και των εθνών. Κατά 
συνέπεια, υπάρχουν πολλές πιθανές τάσεις και πιθανές κατευθύνσεις επέκτασης που 
σχετίζονται με το 3DP. Σε αυτή την ενότητα, θα συζητήσουμε μόνο μερικούς από αυτούς που 
σχετίζονται με την ομάδα-στόχο μας: τους καθηγητές STEM και τους μαθητές τους. 
 

3.2 Σημαντική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς 3DP 

Οι αναλυτές και οι εμπλεκόμενοι φορείς 3DP περιμένουν σημαντική ανάπτυξη μέσα στα 
επόμενα χρόνια [9, 10, 11]. Η υιοθέτηση 3DP θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε διαφορετικούς 
κλάδους, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών 3DP. 
Οι παράγοντες που διευκολύνουν την ανάπτυξη είναι: 

- την ευκολία ανάπτυξης ειδικών προϊόντων 
- δυνατότητα μείωσης του συνολικού κόστους παραγωγής 
- Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων σε σχέδια για 

την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του 3DP 
- οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους 3DP βρίσκοντας 

τρόπους για την αποτελεσματική υλοποίηση του 3DP 
- αυξανόμενος αριθμός νεοεισερχομένων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 

εταιρειών 
- ανάπτυξη νέων υλικών 
- ανάπτυξη μεγαλύτερων, ταχύτερων και πιο ικανών εκτυπωτών 3D 
- ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (ειδικά σε σχέση με το μέταλλο 3DP). 

 
Σύμφωνα με τους περισσότερους εμπειρογνώμονες 3DP, η επένδυση σε 3DP εξερράγη τα 
τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Εκτός από την αύξηση 
του αριθμού των πωλούμενων συστημάτων 3DP, πολλές εταιρείες επενδύουν σε νέα κέντρα 
εκτύπωσης 3D και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις έχουν διαθέσει τεράστιους πόρους για την ανάπτυξη και την 
εξέλιξη της 3DP.  
 

3.3 Ανάπτυξη τεχνολογίας 3DP 
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Το υλικό 3DP έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται το ίδιο και στην 
επόμενη περίοδο. 
Επίσης, το λογισμικό 3DP θα συνεχίσει να αναπτύσσεται προσφέροντας φιλικότητα προς τον 
χρήστη, υψηλότερη ταχύτητα, βελτιώσεις ροής εργασιών, ασφάλεια αρχείων και καλύτερες 
δυνατότητες πρόβλεψης, ανατροφοδότηση και καθοδήγηση. Το λογισμικό προσομοίωσης θα 
είναι σε θέση να προβλέψει τις αστοχίες προτού συμβεί και να επιτρέψει τη βελτιστοποίηση 
των παραμέτρων εκτύπωσης, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια και χαμηλότερο ρυθμό 
απόρριψης. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση εφαρμογών όπου το 
κόστος της πρώτης ύλης είναι πολύ υψηλό. 
Το 3DP, στο σύνολό του, θα βελτιωθεί χάρη σε νέα υλικά, ταχύτερη μετά την επεξεργασία και 
3D εκτυπωτές αύξησε την παρακολούθηση, επιτρέποντας καλύτερη επιθεώρηση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης, νέες διαδικασίες 3DP θα συνεχίσουν να φθάνουν, 
συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών διαδικασιών όπως 3DP και CNC ή πολλαπλών 
υλικών. 
 

3.4 3D εκτύπωση χρησιμοποιώντας μέταλλα 

Μια σημαντική αύξηση αναμένεται στην μεταξοτυπία 3D καθώς όλο και περισσότερες 
εταιρείες επιδιώκουν τη δημιουργία μεταλλικών 3D εκτυπωτών με διάφορες διαδικασίες. 
Επίσης, οι παγκόσμιοι κατασκευαστές γνωρίζουν τα οφέλη από την παραγωγή μεταλλικών 
μερών από το 3DP. Τα τμήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε αγορές όπως η 
αεροδιαστημική, η άμυνα, οι ιατρικές συσκευές και τα συστήματα παραγωγής. 
Κάποιες διαδικασίες 3DP που επιτρέπουν την κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων με 
χαμηλότερο κόστος από τις παραδοσιακές τεχνολογίες κατασκευής μεταλλικών και 
κεραμικών προσθέτων έχουν αναπτυχθεί. Έτσι, η μεταλλική τρισδιάστατη εκτύπωση γίνεται 
τώρα προσιτή σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η τάση να μειωθούν οι τιμές πώλησης 
και να αυξηθούν οι πωλήσεις και κατά συνέπεια να υιοθετηθεί η μεταποίηση 3DP σε μεγάλη 
κλίμακα επιταχύνεται. 
 

3.5 Αυξανόμενη χρήση στη μεταποίηση 

Ενώ το γρήγορο πρωτότυπο είναι η πιο κοινή χρήση για το 3DP, το μέλλον του είναι στην 
κατασκευή πλήρων εξαρτημάτων. Χάρη στην πρόοδο στον εξοπλισμό και τα υλικά, η 3DP 
έχει τώρα τη δυνατότητα να παραδίδει εξαρτήματα με τις μηχανικές ιδιότητες και την ποιότητα 
που απαιτούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες. 
Τα επόμενα χρόνια, το 3DP αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ ευρύτερα σε όλα τα είδη 
κατασκευής [12]. Το 3DP μπορεί να αντικαταστήσει τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής σε 
κατασκευή με χαμηλό και μεσαίο όγκο. Επίσης, το 3DP καθίσταται εφικτό για εξατομικευμένα 
προϊόντα και προϊόντα χαμηλού όγκου, δεδομένης της ικανότητάς του να προσαρμόζει 
προϊόντα χωρίς να χρειάζεται νέα εργαλεία. 
Το 3DP προσφέρει εξαιρετική ευελιξία στην κατασκευή, καθώς είναι αρκετό για την 
ενημέρωση του μοντέλου CAD, προκειμένου να δημιουργηθούν διαφορετικές παραλλαγές 
προϊόντων. Αυτές οι τροποποιήσεις του σχεδιασμού δεν έχουν σημαντικές οικονομικές 
επιπτώσεις και το ενιαίο κόστος παραγωγής παραμένει ουσιαστικά το ίδιο. Επίσης, οι χρόνοι 
παράδοσης στην περίπτωση παραγωγής μικρού όγκου είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με 
τις συμβατικές μεθόδους παρασκευής. 
Άλλα μεγάλα πλεονεκτήματα του 3DP, όπως η ελευθερία του σχεδιασμού, η ανάγκη για 
εργαλεία, τα ελαφρύτερα εξαρτήματα και η απλοποιημένη συναρμολόγηση, οδηγούν σε 
αυξανόμενη ζήτηση για χρήση στη βιομηχανία. 
Ήδη, η κατασκευή 3DP χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση 
για οικονομικά αποδοτική κατασκευή και ταχεία παραγωγή, έτσι ώστε η παραγωγή 
εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας 3DP αναμένεται να αυξηθεί. 
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3.6 Αυξανόμενη χρήση στην υγειονομική περίθαλψη 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η Gartner τον Δεκέμβριο του 2018 [11], η εφαρμογή 
3DP στην υγειονομική περίθαλψη επιταχύνεται και θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο κατά 
την επόμενη δεκαετία. Η έκθεση προβλέπει αύξηση της χρήσης του 3DP για προ-χειρουργικό 
σχεδιασμό (π.χ. ανατομικά μοντέλα) και στην πραγματοποίηση αντικατάστασης άρθρωσης, 
χειρουργικών εμφυτευμάτων και προσθετικών. Το 25% των ιατρικών συσκευών σε 
ανεπτυγμένες αγορές θα κάνει χρήση της εκτύπωσης 3D μέχρι το 2023. 
 

3.7 Αύξηση της ζήτησης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 3DP  

Η μαζική ανάπτυξη της αγοράς 3DP οδήγησε σε έλλειψη δεξιοτήτων, επομένως αναμένεται 
σημαντική αύξηση της ζήτησης κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού. 
Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές για να διαχειριστούν το 
χάσμα των δεξιοτήτων: να προσλάβουν νέο προσωπικό που ήδη διαθέτει δεξιότητες σχετικές 
με το 3DP, να αναπροσαρμόσουν υπάρχοντες υπαλλήλους, να περιμένουν υπαρχόντων 
υπαλλήλων να αποκτήσουν δεξιότητες στην εργασία, να προσλάβουν ελεύθερους 
επαγγελματίες με ικανότητες 3DP ή να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες . 
Τα άτομα που θέλουν να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους μπορούν να το κάνουν στο σπίτι ή 
χρησιμοποιώντας διάφορους πόρους: ιστολόγια 3DP, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές 
συναντήσεις, τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και σε απευθείας σύνδεση. Υπάρχει ένας 
αυξανόμενος αριθμός τάξεων που επικεντρώνονται σε τεχνολογίες 3D εκτύπωσης, έργα που 
εστιάζονται στην εκπαίδευση σε 3DP, μαθήματα, δημοσιεύσεις κλπ.  
 

3.8 Αυτοματοποίηση 

Η αυτοματοποίηση 3DP επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικότητας, την επιτάχυνση της 
παραγωγής, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της απόδοσης. Θα 
μπορούσε να γίνει με αυτοματοποίηση των ίδιων των εκτυπωτών και / ή με τη χρήση 
ρομποτικών βραχιόνων που βοηθούν στη διαδικασία παραγωγής. 
Το λογισμικό καθιστά επίσης δυνατή την αυτοματοποίηση των εργασιών καθ 'όλη τη 
διαδικασία 3DP. 
Η τάση αυτοματισμού 3DP μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της μεγαλύτερης μετάβασης του 
3DP σε τεχνολογία παραγωγής και είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενσωμάτωση του 3DP 
στα έξυπνα εργοστάσια. 
Αρκετά αυτοματοποιημένα συστήματα 3DP υπάρχουν ήδη στην αγορά και άλλα θα έρθουν 
σύντομα. 
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Εικόνα 9. 3DP αυτοματοποίηση της διαδικασίας (πιστοποίηση εικόνας: Voodoo 
Manufacturing) 

3.9 Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης 

Σήμερα, το 3DP είναι πολύ αργό και αυτό εμποδίζει τη χρήση του σε πολλές εφαρμογές. 
Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής τάση για την επίλυση αυτού του προβλήματος μέσω ειδικών 
αλγορίθμων λογισμικού, βελτιωμένου υλικού και νέων τεχνολογιών. Η μετεπεξεργασία των 
εξαρτημάτων θα είναι επίσης πιο γρήγορη καθώς θα είναι διαθέσιμα περισσότερα υλικά 
υποστήριξης και αυτοματοποιημένες επιλογές φινιρίσματος. 
Σύμφωνα με τη Siemens, το 3DP θα είναι έως και 400% ταχύτερο μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια.  
 

3.10 Μείωση του κόστους 

Μία από τις πιο σημαντικές τάσεις είναι η πτώση των τιμών των τρισδιάστατων εκτυπωτών 
λόγω του πολύ ανταγωνιστικού τοπίου και των τεχνολογικών κλιμάκων και των προόδων. 
Αυτό θα αυξήσει τις πωλήσεις και θα πολλαπλασιάσει τις εφαρμογές 3DP. 
Αρκετές νέες μεταλλικές διεργασίες 3DP είναι σημαντικά λιγότερο δαπανηρές από ό, τι οι 
παραδοσιακές προσεγγίσεις έχουν εισαχθεί πρόσφατα και θα μειώσουν το κόστος των 
μεταλλικών τρισδιάστατων τυπωμένων μερών. 
Καθώς περισσότερες εταιρείες εφαρμόζουν συστήματα 3DP, αυτή η διάδοση και ο 
επακόλουθος προστιθέμενος όγκος μειώνουν τις τιμές των υλικών, επίσης. Σύμφωνα με τη 
Siemens [13], το 3DP θα είναι 50 τοις εκατό φθηνότερο τα επόμενα πέντε χρόνια.  
 

3.11 Νέα υλικά 3DP 

Το πλαστικό είναι το πιο κοινό υλικό για εκτύπωση 3D, αλλά η χρήση του μετάλλου θα γίνει 
πιο δημοφιλής τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τα πλαστικά, αναμένεται να εμφανιστούν νέα 
τεχνικά υλικά υψηλότερης θερμοκρασίας. Επίσης, καθώς οι εκτυπωτές 3D που βασίζονται σε 
ρητίνες υποβλήθηκαν πρόσφατα σε εντυπωσιακή ανάπτυξη, στο μέλλον θα αναπτυχθούν 
ισχυρότερες ρητίνες. 
Τα νέα υλικά θα αναπτυχθούν από όλες τις κατηγορίες (πλαστικά, μέταλλα, κεραμικά, 
σύνθετα, κλπ.). 
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Η άνοδος των εφαρμογών παραγωγής τροφοδοτεί την ανάπτυξη υλικών και προσελκύει 
μεγάλους προμηθευτές υλικών, όπως οι χημικές εταιρείες, στον τομέα 3DP.  
 
 

3.12 Διεύρυνση της εμβέλειας εφαρμογών 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας 3DP θα επιταχυνθεί με τον εντοπισμό νέων 
εφαρμογών για 3DP. Όλο και περισσότερες εταιρείες θα επικεντρωθούν σε στόχευση θέσεων 
εντός της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που ήδη εκμεταλλεύονται τη χρήση 3DP, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της αεροδιαστημικής, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και πολλών άλλων. Σε άλλες βιομηχανίες, το 3DP βρίσκεται ακόμη 
στα αρχικά του στάδια, αλλά σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Μερικά 
παραδείγματα: κατασκευή, καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχανία τροφίμων. 
Οι νέες βιομηχανίες θα αγκαλιάσουν το AM. Για παράδειγμα, ακροφύσια καυσίμου με 
εκτύπωση 3D για αεριοστροβίλους θα κάνουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας καθαρότερα και οικονομικά αποδοτικότερα. 
Επίσης, οι βιομηχανίες που λειτουργούν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως η εξόρυξη, 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η άμυνα κ.λπ., θα χρησιμοποιούν 3DP για επιτόπια 
κατασκευή ανταλλακτικών και ανταλλακτικών ή για επισκευή υφιστάμενων εξαρτημάτων. 
Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ [14], ένας μεγάλος 
αριθμός εταιρειών από 12 βιομηχανικούς τομείς δήλωσαν την πρόθεσή τους να υιοθετήσουν 
την τεχνολογία 3DP μέχρι το 2022. Οι τομείς κυμαίνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία, την 
αεροναυπηγική, την αλυσίδα εφοδιασμού και τις μεταφορές έως τη χημεία, , την υγειονομική 
περίθαλψη, την πληροφορική, τις υποδομές, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και 
άλλα. 
 

4 Επιπτώσεις της εκτύπωσης 3D στη μελλοντική αγορά εργασίας 
στην ΕΕ 

4.1 Εισαγωγή 

Το 3DP είναι ένας ισχυρός μοχλός για αλλαγές στην απασχόληση και θα επηρεάσει την 
αγορά εργασίας της ΕΕ με διάφορους τρόπους. Με την αύξηση της χρήσης 3DP στη 
βιομηχανία της ΕΕ, η ανάγκη κατάλληλου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα αυξηθεί με 
ταχείς ρυθμούς. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες θέσεις εργασίας θα καταστούν περιττές και 
άλλες θα υποστούν μεγάλες αλλαγές στο περιεχόμενό τους (καθήκοντα, μέθοδοι εργασίας, 
απαιτούμενα προσόντα). 
Η πρόοδος 3DP θα ευνοήσει όσους είναι ειδικευμένοι και διαθέτουν υψηλά προσόντα στο 
3DP, ενώ οι θέσεις εργασίας χαμηλής ή χαμηλής δεξιοτήτων είναι περισσότερο εκτεθειμένες 
σε κίνδυνο. Επίσης, η ικανότητα να μαθαίνετε γρήγορα και να προσαρμόζεστε σε νέα πεδία 
θα είναι κρίσιμη για να έχετε έναν επιτυχημένο μεταφορέα. 
Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 3DP (σχεδιασμός, εγκατάσταση, ασφάλεια, λειτουργία, 
μεταποίηση) πρέπει να καλύπτονται από ειδικευμένους εργαζόμενους. Επίσης, άλλες 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, των νομικών θεμάτων, της 
κατάρτισης κ.λπ., μπορεί να χρειαστούν βασικό προσωπικό με τις κατάλληλες γνώσεις. 
Διάφορα επαγγέλματα θα είναι διαθέσιμα: μηχανικοί που εργάζονται σε παραγωγικές 
διαδικασίες ή αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες, υλικά, λογισμικό και εφαρμογές, σχεδιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών που δημιουργούν προϊόντα και έργα χρησιμοποιώντας 
εκτυπωτές 3D, πωλητές, διαχειριστές έργων και δικηγόρους, οι οποίοι θα φροντίζουν 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Τομείς που προσλαμβάνουν επαγγελματίες για εκτύπωση 3D είναι οι τομείς της ιατρικής, της 
μηχανικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροδιαστημικής. Ο κατάλογος των τομέων 
που θα προσληφθούν συνεχώς διευρύνεται καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και οι υιοθεσίες 
της μεγαλώνουν. 
 

4.2 Βασικές ικανότητες στο 3DP 

Για όσους αναζητούν μια μελλοντική δουλειά στο 3DP, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες 
απαιτήσεις που πρέπει να έχουν για να προχωρήσουν μέσα σε μια σταδιοδρομία. Συνήθως, 
απαιτείται μια τεράστια γνώση, που περιλαμβάνει διαφορετικές ειδικότητες, όταν εργάζεστε 
στον τομέα 3DP. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του 3DP μαζί με άλλες 
εξειδικευμένες γνώσεις, ανάλογα με το προφίλ εργασίας. 
Οι βασικές ικανότητες που απαιτούνται από το 3DP είναι: 

- IC & T - λόγω της ψηφιακής φύσης της τεχνολογίας 3DP 
- CAD - απαραίτητο εργαλείο για 3D σχεδιασμό 
- Υλικά - είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και τις συμβατότητες 

διαφόρων υλικών προκειμένου να αποκτήσουμε αντικείμενα με επιθυμητές ιδιότητες 
και τελειώματα 

- Διαδικασία - ο επαγγελματίας πρέπει να αποφασίσει για την καταλληλότητα των 
διαθέσιμων τεχνολογιών για την επίτευξη των απαιτούμενων ανοχών και τελειωμάτων 
για κάθε περίπτωση 

 
Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για κάποια τεχνική ή σχεδίαση για να είναι δυνατή η χρήση της 
τεχνολογίας 3DP. 
Επιπλέον, θα απαιτηθούν κάποιες άλλες δεξιότητες και ικανότητες: ευελιξία, συνεργασία, 
δυνατότητες ψηφιακής πλοήγησης, ικανότητα αντιμετώπισης υψηλής πολυπλοκότητας κ.λπ.. 
 

4.3 Επιπτώσεις στην αγορά εργασίας 

4.3.1 Δημιουργία εργασίας 

Το 3DP έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλότερης ειδίκευσης στην 
ΕΕ, με ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση ειδικών και τεχνικών προφίλ. Αυτά τα προφίλ περιλαμβάνουν 
βιομηχανικούς και μηχανικούς μηχανικούς, προγραμματιστές λογισμικού αποκλειστικά για 
3DP, μηχανικούς λογισμικού που εργάζονται σε ειδικά προβλήματα 3DP (επισκευή αρχείων 
3D, βελτιστοποίηση ροής εργασίας και διαδικασιών κλπ.), Σχεδιαστές με γνώση 3DP, 
τεχνικοί 3D εκτυπωτών, ειδικοί επεξεργασίας, συμβούλους 3DP κ.λπ. 
Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται γύρω από τη βιομηχανία 3DP θα 
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ακόμη και δεκαετίες. Θα χρειαστεί να κατασκευάσουν, να 
πουλήσουν, να λειτουργήσουν, να συντηρήσουν και να επιδιορθώσουν τον εξοπλισμό 3DP, 
να διαχειριστούν τις αλυσίδες εφοδιασμού, να επιβλέψουν την παραγωγή και να 
διαχειριστούν τις εταιρείες που κάνουν όλα αυτά. 
Το λογισμικό 3D μοντελοποίησης, το λογισμικό προσομοίωσης που αφορά το 3DP και άλλες 
συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους 
προγραμματιστές. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν εντελώς νέες κατηγορίες εργασίας χάρη στο 
νέο κύμα καινοτομίας που επιφέρει η 3DP. 
 

4.3.2 Αλλαγές εργασίας 

Ορισμένες θέσεις εργασίας θα απαιτήσουν νέες δεξιότητες. Για παράδειγμα, ο μηχανικός 
σχεδιασμός για εκτύπωση 3D απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις 
διαδικασίες και τα υλικά 3DP. 
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Επίσης, οι χειριστές των εργαλειομηχανών θα πρέπει να εργαστούν με σύνθετα τρισδιάστατα 
τυπωμένα μέρη αντί να ξεκινούν με ένα μπλοκ υλικού. Έτσι, οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα 
αντικατασταθούν, αλλά πρέπει να μάθουν λίγο διαφορετικό τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους 
και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. 
 

4.3.3 Απώλεια εργασίας  

Αναμφισβήτητα, ένας σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας στο μεταποιητικό τομέα θα 
εξαφανιστούν. Καθώς οι δυνατότητες 3DP αυξάνονται και η υιοθέτησή τους από τη 
βιομηχανία αυξάνεται, θα χρειαστεί λιγότερος αριθμός προσωπικού για τις γραμμές 
παραγωγής για εργασίες μηχανικής κατεργασίας, συγκόλλησης, συναρμολόγησης κλπ. 
Επίσης, πολλές θέσεις εργασίας σε τομείς κοσμημάτων και βιοτεχνίας θα απειληθούν λόγω 
των ισχυρών δυνατοτήτων του 3DP. Αυτό το τελευταίο έχει την ικανότητα να παράγει 
αποτελεσματικά προϊόντα στις τοπικές αγορές, επομένως αναμένεται ότι τουλάχιστον ένα 
μέρος των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης που ανατίθενται στην Κίνα ή σε 
άλλες χώρες χαμηλού μισθού θα επανέλθει στην Ευρώπη.. 
 

5 Επίλογος 

Τα τελευταία χρόνια, η τρισδιάστατη εκτύπωση εξελίχθηκε από μια ακριβή τεχνολογία με 
πολύ περιορισμένες δυνατότητες και εφαρμογές, που προορίζονται μόνο για μεγάλες 
επιχειρήσεις σε ένα ισχυρό εργαλείο εύκολα προσιτό για επιχειρήσεις ή ιδιώτες, με αμέτρητες 
εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Σήμερα, θεωρείται βασική τεχνολογία που επιτρέπει 
την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, Βιομηχανία 4.0. 
Το 3DP έχει τη δυνατότητα να διαταράξει πολλές βιομηχανίες, να ανοίξει νέες ευκαιρίες στην 
αγορά και να μετατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Επίσης, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 
παγκόσμιες και κοινοτικές αγορές εργασίας, με θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Οι 
δεξιότητες και τα προσόντα που σχετίζονται με το 3DP θα αποτελέσουν βασικό πλεονέκτημα 
για όσους επιθυμούν να έχουν έναν επιτυχημένο μεταφορέα και να επωφεληθούν από τις 
νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται. 
Οι κύριες τάσεις στο 3DP είναι η ανάπτυξη της αγοράς, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η 
αυξημένη χρήση σε διάφορους τομείς, το χαμηλότερο κόστος και οι ευρύτερες εφαρμογές. 
Κατά συνέπεια, αυτά θα οδηγήσουν σε επιταχυνόμενη ανάπτυξη της υιοθέτησης 3DP και σε 
μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 
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6 Αναφορές 
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Μαθήματα που απαιτούνται για μια σταδιοδρομία στον τομέα αυτό 

Γενικές Επιστήμες      

ICT      

Μαθηματικά      

Φυσική      

Βιολογία      

Χημεία      

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει υψηλή κινητήρια συνιστώσα για τους νέους. Η έλλειψη 
μελλοντικών εργαζομένων με τεχνικό προφίλ απειλεί τα μελλοντικά σχέδια της 
κοινωνίας μας. 
 
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας από τους πυλώνες με τους οποίους το σχέδιο 
Direction 4.0 στοχεύει να παρακινήσει τους νέους να επιλέξουν την επιστημονική και 
τεχνική κατάρτιση για να εξυπηρετήσουν μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία. Σήμερα 
τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εισάγουν στην κοινωνία την αποκαλούμενη 
εκπαιδευτική ρομποτική. 
 
Τα σχολεία και τα ινστιτούτα γνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της 
εισαγωγής ρομποτικής μέσω εργαστηρίων, μαθημάτων ή ακόμη και μαθημάτων στην 
εκπαίδευση παιδιών και νέων. 
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1 Εισαγωγή 
 
Ότι η ρομποτική παίρνει τα βήματα να γίνει κάτι σημαντικό για την σημερινή μας κοινωνία 
είναι αναμφισβήτητο. Όταν οι άνθρωποι γενικά ρωτούνται για τη λέξη ρομπότ ή τη 
ρομποτική, συνήθως βλέπουν το ρομπότ ως κάτι απρόσιτο ή / και επικίνδυνο, δηλαδή 
συνδέουν τα προβλήματα με τα προβλήματα και όχι τα συνδέουν με κάτι θετικό. Το έλλειμμα 
ατόμων με τεχνικό προφίλ που δίνει λύση σε μια μελλοντική κοινωνία πολύ πιο τεχνολογική 
μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πώς να πιέζουμε ένα κουμπί ή 
να γνωρίζουμε πώς να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Αυτό που χρειάζεται είναι οι άνθρωποι που 
είναι ικανοί να δημιουργήσουν περιεχόμενο, εφαρμογές, ρομπότ κλπ., Που η κοινωνία 
χρειάζεται και θα χρειαστεί στο εγγύς μέλλον. Μέσα από το έργο Direction 4.0, προσπαθούμε 
να παρακινήσουμε τους νέους να επιλέξουν την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας 
στην εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και αυτό είναι όπου ένας από τους στόχους της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής έρχεται. Στην εκπαιδευτική ρομποτική, θα πρέπει να 
διαφοροποιήσουμε ανάμεσα σε δύο έννοιες. 
Ένα πράγμα είναι να κάνουν τα ρομπότ να διδάξουν και ένα άλλο σημείο, ή ακόμα και 
συμπληρωματικό, είναι να εκπαιδεύσουν με ρομποτική. Μπορείτε να εισαγάγετε παιδιά και 
νέους στον κόσμο της ρομποτικής, ή μπορείτε επίσης να τα εκπαιδεύσετε και να αποκτήσετε 
γνώση βασικών πεδίων διδασκαλίας μέσα από αυτό. Επί του παρόντος τα σχολεία και τα 
κέντρα κατάρτισης προωθούν την εκπαιδευτική ρομποτική. 
Τα σχολεία και τα ινστιτούτα γνωρίζουν όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της 
εισαγωγής της ρομποτικής μέσω εργαστηρίων, μαθημάτων ή ακόμη και μαθημάτων στην 
εκπαίδευση παιδιών και νέων. 
Ως εκ τούτου, η εκπαιδευτική ρομποτική λόγω της εγγενής κινητήρια συνιστώσα της έχει γίνει 
ένα ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση. 
 

2 Αναφορά σχετικά με την πιο πρόσφατη κατάσταση εφαρμογής 
της ρομποτικής 

Η χρήση της ρομποτικής και της επιστήμης της πληροφορίας στην τάξη αυξάνει το κίνητρο 
των μαθητών. Χρησιμοποιώντας τη ρομποτική ως βάση, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν 
σε θέματα όπως προγραμματισμός υπολογιστών, δίκτυα, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. [12]. 

2.1 Ιστορικό  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ερευνητές και οι βιομηχανίες έχουν αναπτύξει 
μια σειρά κιτ για την κατασκευή ρομπότ με την επιθυμία να τονωθεί η εκμάθηση των εννοιών 
και των μεθόδων που σχετίζονται με τομείς όπως τα μαθηματικά, η φυσική, η πληροφορική 
και η μηχανική. [1]. Το BEE-BOT, το LEGO WeDo, το LEGO Mindstorm, το ARDUINO 
χρησιμοποιούνται συνήθως για να διδάξουν τη ρομποτική στην εκπαίδευση. Ο στόχος της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι, όπως υποδεικνύει ο Jean Piaget, "ο οποίος μαθαίνει, 
διευρύνει τις γνώσεις του μέσω της χειραγώγησης και της κατασκευής αντικειμένων" [2]. 
 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Κορέα, η Ινδία, μεταξύ άλλων, ήταν οι πρώτες στην 
υλοποίηση και προσφορά εργαστηρίων και εξωσχολικών μαθημάτων ρομποτικής ως 
παράδειγμα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [3] [4]. 
 
Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει την εξέλιξη: 
 
 
 
 



 
 
 
 

61 
 

Direction 4.0 - Promotion and 
Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

 
ΈΤΟΣ  ΌΝΟΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1977 Lunar Rover Εξερευνώντας τη Σελήνη 

1979 Stamford Car Τρέξιμο σε επιφάνειες 

1983 Raibert Περπατώντας σε ένα πόδι 

1990 Uniciclo Μόνο ένας τροχός 

1994 Dante II Έξι τροχούς 

1996 Gyrover 
Δεν υπάρχουν τροχοί 

1996 
Spring 

Flamingo 
Εξομοίωση ενός κινήματος 

του φλαμίνγκο 

1997 
Sojourner  

Rover 
Ένα ρομπότ που ελέγχεται 

από τη Γη 

1997 Honda P3 
Ένας ρομπότ αντιγράφει 

ανθρώπινη κίνηση 

1998 Wabian R-III Ένα ανθρώπινο ρομπότ 

1999 
Bow Leg  
Hopper 

Ένα Ρομπότ που φορτώνει 

την ισχύ σε ένα πόδι 

2006 Ballbot 
Κίνημα που παρέχεται από 

μια ενιαία σφαίρα 

  
 
 
 
 

2.2 Χαρακτηριστικά των κινητών πλατφορμών  

Υπάρχουν διάφορες ρομποτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς 
μηχανισμούς κινητικότητας, οι περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται οι τροχοί επειδή 
ξεχωρίζουν στην αποτελεσματικότητά τους στις κάμπιες και στα πόδια σε ομαλές και 
σταθερές επιφάνειες. [5] 
Μπορούμε να ορίσουμε μια κινητή ρομποτική πλατφόρμα ως ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα 
που αποτελείται από ένα κινητό μηχανικό τμήμα και ένα ηλεκτρονικό σύστημα, τα συστατικά 
του οποίου συμπεριφέρονται σαν ελεγχόμενους ενεργοποιητές χάρη στο υψηλό επίπεδο 
προγραμματισμού και έτσι επιτυγχάνουν ένα έξυπνο σύστημα το οποίο, χάρη στους 
διαφορετικούς τύπους επιτρέποντας στο ρομπότ να μετακινείται αυτόνομα σε ένα 
καθορισμένο σημείο ή έναν καθορισμένο στόχο. 
Αυτονομία εδώ σημαίνει την ικανότητα του συστήματος να καθορίζει την πορεία του μέσω 
μιας ιδιόκτητης διαδικασίας λογικής στο αισθητήριο επίπεδο και όχι ανάλογα με ένα σύστημα 
οδηγιών κίνησης [5]. Η επιτυχία των αυτόνομων καθηκόντων του ρομποτικού συστήματος 
εξαρτάται από τη μηχανική του κατασκευή, η οποία καθορίζει την ακρίβεια της μετατόπισης, 
ενώ η νοημοσύνη εξαρτάται από τον προγραμματισμό. 
 

2.2.1  Μεταλλική κατασκευή με τροχούς 

 

Πίνακας 1. (Πηγή: S. R. Ortigoza, J. G. Sanchez, V. B. Sotelo, and M. M. 
Vilchis, “State of the art of the movable wheel’s robots”, Revista 

Electrónica de Estudios Técnicos, TELEMATIQUE, vol. 6, No. 3, 2004.)  
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Οι τροχοί είναι τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για την παροχή της κινητικότητας της 
πλατφόρμας. Κατατάσσονται σε τρεις τύπους: αυτά που είναι σταθερά, η κίνηση της 
πλατφόρμας πηγαίνει προς την κατεύθυνση του τροχού. εκείνα με κεντρικό προσανατολισμό, 
όπου η κατεύθυνση εξαρτάται από τον προσανατολισμό του τροχού [5]. Τέλος, εκείνοι με 
ξηρό τροχό, όπου η κατεύθυνση εξαρτάται από την ταχύτητα των τροχών. 

2.2.2 Αισθητήρες 

Ένας αισθητήρας είναι μια συσκευή που δίνει ένα σήμα εξόδου ισοδύναμο με τη μέτρηση. 
στη ρομποτική η συσκευή αισθητήρα χρησιμοποιείται για να συλλάβει ενέργεια, ενώ ο 
μορφοτροπέας, για να την μετατρέψει και να την διαμορφώσει [6], έτσι ώστε το έξυπνο 
σύστημα να μπορεί να το επεξεργαστεί. Είναι σε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τον τύπο της 
εφαρμογής. Μεταξύ των τύπων αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική 
ρομποτική μπορούμε να βρούμε εκείνες που υπολογίζουν την απόσταση που βασίζεται σε 
υπερηχογράφημα αποτελούμενο από έναν πομπό ήχου υψηλής συχνότητας που λαμβάνει 
μια αντανάκλαση από ένα δέκτη που βρίσκεται στην πηγή ήχου από ένα τμήμα μετάδοσης, 
το οποίο εκπέμπει πηγή ήχου σε υψηλή συχνότητα να λάβουμε στη συνέχεια μια ηχώ όπου 
αξιολογείται η εξασθένηση ή ο χρόνος πτήσης του υπερήχου [7] [8] [9]. 
 
Υπέρυθροι αισθητήρες: Είναι παρόμοιοι με υπερήχους και αποτελούνται από ένα υπέρυθρο 
LED ως πομπό και ένα φωτοτρανζίστορ ως δέκτης [3]. Το οποίο οδηγείται στον κορεσμό με 
τη βοήθεια φωτός στη βάση του, αυτό το καθιστά χρήσιμο στην κινητή ρομποτική όταν 
εργάζεται με εμπόδια, επειδή είναι πολύ ακριβή λόγω της υψηλής κατευθυντικότητας του 
φωτός που αντανακλάται στον δέκτη. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, όπως μέτρηση 
αποστάσεων, διέλευση αντικειμένων σε βιομηχανικές ζώνες και ανίχνευση της εγγύτητας 
αντικειμένων και ανθρώπων, αισθητήρες όπως το QRD1114 [10]. ιδανική για τοποθέτηση σε 
κινητές ρομποτικές πλατφόρμες για αποφυγή εμποδίων και παρακολούθηση τροχιάς. Έτσι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία υπερύθρων και υπερήχων με έναν συμπληρωματικό 
τρόπο και οι πληροφορίες από αμφότερους τους αισθητήρες μπορούν να συνδυαστούν για 
την κατασκευή μιας ακριβέστερης χαρτογράφησης ή αναπαράστασης μιας περιοχής 
πλοήγησης μιας κινητής ρομποτικής πλατφόρμας [11]. 

2.2.3 Ενεργοποιητές  

Χρησιμοποιούνται για έλεγχο κίνησης, οι πιο συνηθισμένοι και εμπορικοί είναι οι κινητήρες 
συνεχούς ρεύματος με μειωτήρα ή κιβώτια ταχυτήτων. Δεδομένου ότι αυτά ελέγχονται με 
γραμμικό τρόπο της εφαρμογής τους στην πλατφόρμα είναι ευκολότερη 
Αυτοί οι κινητήρες είναι με βούρτσες και χωρίς βούρτσες, και οι δύο τύποι έχουν παρόμοια 
πλεονεκτήματα, ωστόσο τα brushless είναι πολύ πιο πρακτικά επειδή: 
Δεν παρουσιάζουν σπινθήρες ή τόξα λόγω της τριβής που ασκείται από το υλικό άνθρακα-
χαλκού με τις επαφές του οπλισμού. 
Η παρεμβολή που προκαλείται από την ηλεκτρονική μεταγωγή από το σύστημα ελέγχου 
ελαχιστοποιείται. Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες φτάνουν σε ταχύτητες έως 
50.000 στροφές ανά λεπτό έναντι 500 με περιστροφές. 
Ο έλεγχος της κατεύθυνσης ευνοείται, καθώς είναι ένας κινητήρας με βούρτσες. 
Ωστόσο, υπάρχουν μειονεκτήματα που κάνουν τους κινητήρες χωρίς ψήκτρες καλύτερη 
επιλογή, καθώς τα χειριστήρια στροφής συνοδεύονται από μεγάλο κόστος πολυπλοκότητας 
είναι υψηλότερο και το χειρισμό απαιτεί ένα πρόσθετο σύστημα ελέγχου. 
 

2.2.4 Έλεγχος 

Ο έλεγχος της κίνησης μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερα βασικά καθήκοντα: 

 Τοποθεσία. 

 Σχεδιασμός διαδρομής. 
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 Παρακολούθηση τραγουδιού. 

 Αποφυγή εμποδίων. 

3 Ρομποτικές πλατφόρμες για εκπαίδευση  

Ορισμένες από τις ρομποτικές πλατφόρμες για την εκπαίδευση, που σχετίζονται με την 
ηλικία των μαθητών είναι οι εξής: 

3.1 Φοιτητές ηλικίας 3 έως 5 ετών 
Το ρομπότ BEE-BOT είναι μια καλή επιλογή. Αυτό το ρομπότ έχει σχήμα μέλισσας, είναι 
ανθεκτικό και πολύ συμπαγές. Ο προγραμματισμός του γίνεται με απλό τρόπο, πατώντας τα 
κουμπιά που δείχνουν την κατεύθυνση, την αλλαγή κατεύθυνσης, εάν πρέπει να 
προχωρήσουμε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, κ.λπ.. 
 

3.2 Από 6 έως 9 
Ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία είναι το LEGO, ειδικά το Lego WeDo. Μέσα από τα 
κομμάτια που συνθέτουν το κιτ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πολύ ρομαντικό ρομπότ. Ο 
προγραμματισμός του βασίζεται σε μια διεπαφή μπλοκ, η οποία λειτουργεί με σύρσιμο 
μπλοκ αντί για εγγραφή οδηγιών. 

 
3.3 Από 10 έως 14 
Μπορείτε να επιλέξετε την πλατφόρμα Lego Mindstorm, αντίθετα με την πλατφόρμα Lego 
WeDo, αυτό το κιτ σας επιτρέπει να κατασκευάζετε περισσότερα ρομπότ και επιτρέπει την 
ενσωμάτωση περισσότερων αισθητήρων και ενεργοποιητών. 
Ο προγραμματισμός του πραγματοποιείται μέσω ενός IDE (περιβάλλον ανάπτυξης), όπου 
προγραμματίζεται με τη μεταφορά μπλοκ με συγκεκριμένες ενέργειες. 
 

3.4 Από το 15 και μετά 
Μία από τις κύριες πλατφόρμες είναι τα πιάτα της οικογένειας Arduino, όπως το Arduino 
UNO. Συνήθως συνιστάται να ξεκινήσετε με αυτήν την πλατφόρμα. 
Άλλες πλάκες και ρομπότ με βάση το Arduino είναι: Η πλάκα Faduino, το ρομπότ MoWay, το 
ρομπότ mBot. Άλλα ρομπότ που βασίζονται σε άλλες πλάκες είναι: το ρομπότ Aisoy, το Vex 
Robotics, το ανθρωποειδές ρομπότ Robotis, μεταξύ άλλων. 
 

4 Αναμενόμενες τάσεις 

4.1 Ιστορικό 

Πριν από δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια, η ρομποτική παρουσιάστηκε ως κάτι, όχι τόσο δύσκολο, 
αλλά επίπονο και διασκεδαστικό για την εκτέλεση. 
Η τιμή του Lego Mindstorm ήταν αρκετά δαπανηρή και αν επιλέξατε να το δοκιμάσετε στην 
φτηνή πλευρά δεν υπήρχε πλάκα αναφοράς, πολύ λιγότερο μια πινακίδα συναρμολογημένη 
και έτοιμη για χρήση. Υπήρχαν, για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα πινακίδων όπως το 
«Picaxe», τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν από ορισμένες ιστοσελίδες, καθώς και ένας 
κατάλογος με τα απαραίτητα στοιχεία και μερικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής 
ολόκληρης της διαδικασίας. Η όλη διαδικασία λιθογραφίας, ανάπτυξης και συναρμολόγησης 
ήταν για το τολμηρό που ήθελε να το δοκιμάσει. 
Μόλις συγκεντρωθήκαμε τα πάντα, απαιτήθηκε ένας μικροελεγκτής PIC για τη μεταφορά των 
προγραμμάτων στο μικρό ολοκληρωμένο κύκλωμα. 
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Το πιο περίπλοκο ήταν να παράγει ένα πιάτο με εγγυήσεις λειτουργίας, αλλά μόλις το έλαβε 
αυτό, ο προγραμματισμός θα μπορούσε να είναι σχετικά εύκολος. Πρέπει επίσης να πούμε 
ότι η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται τότε δεν είναι η ίδια όπως μπορούμε 
να βρούμε σήμερα σε πλατφόρμες όπως το Lego ή το ίδιο το Arduino. 

4.2 Παρούσες τάσεις 

Ενώ το Lego έχει αναδειχθεί ως το πρότυπο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η προσιτή 
επιλογή για όλους τους προϋπολογισμούς είναι το διοικητικό συμβούλιο Arduino. 
Το γεγονός ότι το Lego είναι τόσο επιτυχημένο σε αυτόν τον τομέα, οφείλεται αναμφισβήτητα 
στην ευκολία συναρμολόγησης και την ευκολία του κώδικα προγραμματισμού του. Ως εκ 
τούτου, αυτή η πλατφόρμα είναι κατάλληλη για φοιτητές πολύ διαφορετικών ηλικιών, δηλαδή 
από πρωτοβάθμιο έως πανεπιστήμιο. 
Ακόμα κι έτσι, ο Arduino γίνεται η πλατφόρμα ανά άριστα για τη ρομποτική σε πολλά 
επίπεδα εκπαίδευσης. Για τους νέους ή τους φοιτητές, αυτή η πλατφόρμα είναι το κατάλληλο 
εργαλείο για την ανάπτυξη και επέκταση των γνώσεών τους στον προγραμματισμό των 
μικροελεγκτών ή την αποκορύφωση των μηχανικών έργων. 
Υπάρχουν και άλλες επιλογές στην τρέχουσα αγορά που απευθύνονται στον τομέα της 
ρομποτικής, όπως η πλατφόρμα VEX, που χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα του 
ανταγωνισμού ή στον μικρό υπολογιστή RASPBERRY PI όπου έχει και κάτι να πει από την 
άποψη της ρομποτικής. 
 
Ας συζητήσουμε εν συντομία τις πιο αντιπροσωπευτικές σημερινές πλατφόρμες μέχρι 
στιγμής. 
 

 Lego WeDo/Mindstorm 
 

Το Lego αποτελείται από μια σειρά από κομμάτια διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών. Με 
αυτά μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα είδη κατασκευών και ρομπότ. 
Το Lego και συγκεκριμένα το Mindstorm παρακινεί τους χρήστες να κατασκευάσουν δικά 
τους ρομπότ ή μηχανικά έργα. Οι πιο συνηθισμένες συσκευές που διαθέτει το Lego είναι 
ενεργοποιητές (κινητήρες), αισθητήρες υπερήχων, αισθητήρες χρώματος, αισθητήρες 
κίνησης, υπέρυθροι αισθητήρες κλπ. 
Η ευελιξία και η δυνατότητα προσθήκης τεμαχίων στα ληφθέντα κιτ καθιστούν το Lego 
Mindstorm ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την εκπαιδευτική ρομποτική. 
Συγκεκριμένα, η Lego WeDo, λόγω της ευκολίας του προγραμματισμού μπλοκ, έχει γίνει το 
εργαλείο ανά άριστα για τους μαθητές δημοτικών σχολείων. 
 
Ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά του Lego είναι το ποσό υλικού για τους εκπαιδευτικούς 
στην επίσημη ιστοσελίδα του, η οποία παρέχει μια ολόκληρη σειρά πρακτικών και σχεδίων 
για τα μαθήματά τους. 
 
Το Lego Mindstorm έχει δύο εκδοχές του εγκεφάλου ή της πλατφόρμας του, δηλαδή του EV3 
και του NTX. 
Για παράδειγμα, ας δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του EV3: 

o Εσωτερικό λειτουργικό σύστημα LINUX 
o Μικροεπεξεργαστής ARM9 στα 300 MHz 
o Μνήμη RAM: 64 MB 
o Μνήμη Flash: 16 MB 
o Ανάλυση οθόνης: 178x128 σε μαύρο και άσπρο 
o Επικοινωνία USB 2.0 
o Κάρτα MicroSD μέγιστης χωρητικότητας 32 GB. 
o Θύρες RJ12 για αισθητήρες και ενεργοποιητές (μοτέρ) 
o Τροφοδοτείται από 6 μπαταρίες AA ή από επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 
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 Arduino UNO 
Το Arduino UNO είναι το πιο δημοφιλές από αυτή την οικογένεια. Το Arduino UNO είναι μια 
κάρτα με το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας εξοπλισμένης με μικροελεγκτή Atmega 328P με 
ταχύτητα επεξεργασίας 16 MHz. Χάρη σε μια σειρά ακίδων εισόδου και εξόδου, μπορούμε να 
συνδέσουμε μια ολόκληρη σειρά αισθητήρων, ενεργοποιητών, μονάδων, ασπίδων και 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για να δημιουργήσουμε τα έργα μας. Συγκεκριμένα, το Arduino 
UNO διαθέτει 14 ακροδέκτες εισόδου και εξόδου, 6 ακροδέκτες αναλογικής εισόδου και 
εξόδου και μια σειρά ακίδων για την τροφοδοσία ρεύματος, καθώς και για αισθητήρες, 
ενεργοποιητές και άλλα εξαρτήματα. Από τους αισθητήρες και τις μονάδες, για το Arduino 
μπορούμε να αναφέρουμε πολλά, τα πιο συνηθισμένα είναι: 

o Υπερηχητικός αισθητήρας 
o Αισθητήρα κίνησης ή PIR 
o Αισθητήρας ήχου 
o Αισθητήρας θερμοκρασίας 
o Αισθητήρας υγρασίας 
o Αισθητήρας φωτός ή LDR 
o κλπ. 

 
Η γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα μείγμα μεταξύ των γλωσσών προγραμματισμού C και 
C ++. 
 

 mBot 
 

Το mBot είναι ένα εκπαιδευτικό ρομπότ που έχει μεγάλη αποδοχή. Πρόκειται για ένα 
σύστημα τεμαχίων με το οποίο μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά ρομπότ. Το mBot 
είναι ένα βασικό ρομπότ αλλά ταυτόχρονα ένα πολύ ολοκληρωμένο λόγω του αριθμού των 
αισθητήρων που ενσωματώνει στο δικό του πίνακα. 
Χρησιμοποιεί μια τροποποίηση του πίνακα Arduino που λαμβάνει το όνομα του mCore. 
Συγκεκριμένα, οι αισθητήρες και οι συσκευές που ενσωματώνει είναι: 
Αισθητήρας φωτός (LDR) 

 Ομιλητής 

 Δύο δίοδοι LED RGB 

 Ένας δέκτης IR (Υπέρυθρος) 

 Ένας πομπός υπερύθρων (υπερύθρων) 

 Ένα κουμπί / κουμπί 

 Ένας υπερηχητικός αισθητήρας 

 Δύο κινητήρες DC ή DC 

 Ένας αισθητήρας παρακολούθησης γραμμής (Υπέρυθρος) 

 Bluetooth 
Οι γενικές προδιαγραφές του ρομπότ είναι: 

 Πλάκα: mCore με βάση το Arduino UNO. 

 Μικροελεγκτής: Atmega328 

 Συνδέσεις: 4 θύρες RJ25, 2 ειδικές θύρες ανά μοτέρ DC 

 Τροφοδοσία ρομπότ: Μπαταρία 3.7V ή 4 μπαταρίες AA 

 Επικοινωνία: Bluetooth ή 2.4G 

 Λογισμικό: IDE (Ανάπτυξη Interface) εμπνευσμένο από τη διάσημη γλώσσα 
προγραμματισμού Scratch. Εκδόσεις για Windows, Linux και Mac. 

4.3 Μελλοντικές τάσεις  
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Συσκευές με υψηλή Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ως βοηθοί Google, Amazon ή Apple και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο "εύκολος" προγραμματισμός αυτών ανοίγουν τις πόρτες σε μια νέα 
αντίληψη της ρομποτικής. 
Συσκευές όπως το Leap Motion ή το makey makey μαζί με τα Bots που παράγονται για να 
εξυπηρετούν τους πελάτες σε ιστοσελίδες με απόλυτα αυτόνομο και εικονικό τρόπο, μας 
επιτρέπουν να δούμε ένα μέλλον όπου η ρομποτική θα έχει πολύ μεγάλο βάρος. 

5 Ανάλυση των συνεπειών που μπορεί να έχει η ρομποτική στη 
μελλοντική αγορά εργασίας στην ΕΕ 

5.1 Η ανάγκη οι μαθητές να απευθύνονται στη ρομποτική 
 
Η ρομποτική, η μηχανική, η βιοτεχνολογία, η ανάπτυξη μεγάλων δεδομένων και η ανάπτυξη 
εφαρμογών για κινητά είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση για επαγγελματίες, τόσο 
τώρα όσο και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού 
Randstad. 
Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η εφαρμογή της σε διάφορους τομείς δημιουργεί ότι 
μεταξύ των πιο απαιτητικών προφίλ ξεχωρίζουν οι ειδικότητες που σχετίζονται με τη 
βιομηχανική μηχανική, τη μηχανική, τη μηχανική, τη ηλεκτρονική και τη ρομποτική. 
Ομοίως, οι Prof Randals προβλέπουν μια αναντιστοιχία μεταξύ του εφοδιασμού της αγοράς 
εργασίας και των αναγκών των εταιρειών, επειδή, ενώ η ανάγκη για STEM προφίλ 
(Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά) στην αγορά εργασίας αυξάνεται με ρυθμό 
14% ετησίως , μόνο το 7% των σπουδαστών εγγράφονται σε βαθμούς που σχετίζονται 
άμεσα με αυτές τις περιοχές. 

5.2 Η παρουσία της ρομποτικής στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 

Το SPARC είναι η σύμπραξη για τη ρομποτική στην Ευρώπη για τη διατήρηση και επέκταση 
της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στη ρομποτική. Το SPARC στοχεύει να διαθέσει 
ευρωπαϊκά ρομπότ σε εργοστάσια, στον αέρα, στην ξηρά, κάτω από το νερό, στη γεωργία, 
στην υγεία, στις υπηρεσίες διάσωσης και σε πολλές άλλες εφαρμογές στην Ευρώπη που 
έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 

5.2.1 Η ρομποτική έχει τεράστιες επιπτώσεις 

Η ρομποτική βρίσκεται στα πρόθυρα να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και στην 
κοινωνία μας. 

Τα ρομπότ είναι γνωστά για την εξοικονόμηση κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και τις 
συνθήκες εργασίας και την ελαχιστοποίηση των πόρων και των αποβλήτων. 

Από τα σημερινά παγκόσμια έσοδα ύψους 22 δισ. Ευρώ, οι βιομηχανίες ρομποτικής 
αναμένεται να πραγματοποιήσουν ετήσιες πωλήσεις ύψους μεταξύ 50 και 62 δισ. Ευρώ 
μέχρι το 2020. 

Στον τομέα της βιομηχανικής ρομποτικής, η οποία επί του παρόντος αναπτύσσεται σε 
ποσοστό 8%, το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά είναι περίπου 32%. Εδώ θα 
είναι σημαντικό να βρεθούν νέες εφαρμογές εκτός του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά ρομποτικών υπηρεσιών ανέρχεται σήμερα 
στο 63%, αποτέλεσμα της υπεροχής της Ευρώπης στη διεπιστημονική έρευνα σε "ευφυή 
ρομπότ" και σε μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκών κύκλων. 
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Ωστόσο, ο πολύ μεγαλύτερος αντίκτυπος προέρχεται από την επίδραση της ρομποτικής 
στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών παραγωγής και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν 
ρομποτικά συστήματα και τεχνολογίες και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. 

 

 

 

 

Τα βιομηχανικά ρομπότ δεν είναι μόνο καλά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουν εισέλθει στη 
βιομηχανία τροφίμων πριν από μερικά χρόνια. 

Μια πρόσφατη μελέτη από τον McKinsey εκτιμά ότι η αξία της εφαρμογής της προηγμένης 
ρομποτικής στην υγειονομική περίθαλψη, την κατασκευή και τις υπηρεσίες θα μπορούσε να 
έχει ετήσιο οικονομικό αντίκτυπο μεταξύ 1,7 τρισεκατομμυρίων και 4,5 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων παγκοσμίως έως το 2025. 

5.2.2 Η ανάγκη για ευρωπαϊκή δράση 

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη δεν ανταγωνίζεται μόνο 
τις οικονομίες χαμηλών αμοιβών αλλά και τις ιδιαίτερα αυτοματοποιημένες οικονομίες και 
καθώς η δεκαετία προχωρεί η ρομποτική χρήση θα αυξηθεί σε όλο τον κόσμο. Στην μάχη 
ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και βιωσιμότητας, η ηγετική θέση στη ρομποτική 
τεχνολογία θα είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης. 

Οι ρομποτικές αγορές εξελίσσονται γρήγορα και η ρομποτική θα αποτελέσει βασική πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προκλήσεων και την υπεροχή στην επιστήμη. Για να διατηρήσει και να εδραιώσει τη θέση 
της, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει συντονισμένη δράση. Απαιτείται δράση σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιοποίηση των περιφερειακών και εθνικών πλεονεκτημάτων 
στις βασικές διεπιστημονικές ικανότητες της ρομποτικής και την οικοδόμηση κρίσιμης μάζας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού που θα είναι ζωτικής 
σημασίας για την παροχή οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Εικόνα 1. Ρομπότ που συλλέγουν κουλουράκια από μεταφορικό ιμάντα. 
(Πηγή ABB) 
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Εκτιμήσεις σχετικά με τις εξελίξεις της παγκόσμιας ρομποτικής αγοράς και τα ευνοϊκά 
ευρωπαϊκά μερίδια αγοράς. Οι επιπτώσεις του SPARC είναι αισθητές σε σημαντική αύξηση 
του ευρωπαϊκού μεριδίου αγοράς (+ 14%) και πρόσθετου κύκλου εργασιών ύψους περίπου 
44 δισ. Ευρώ (σωρευτικά κατά τα έτη 2014-2020). Οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα μερίδια 
αγοράς συγκεντρώνονται για ολόκληρο τον τομέα ρομποτικής από βιομηχανικές, 
επαγγελματικές (χωρίς εφαρμογές στον τομέα της άμυνας) και οικιακές ρομποτικές 
υπηρεσίες. 

6 Επίλογος 

Η ρομποτική είναι ένα από τα συστατικά με τη μεγαλύτερη δυνατή δύναμη για να 
αιχμαλωτίσει και να παρακινήσει τους μαθητές σήμερα. Η ρομποτική θεωρείται επίσης ένας 
από τους θεμελιώδεις πυλώνες του έργου Direction 4.0. 
Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αφοσίωση στην 
τεχνολογία και στην επιστήμη των νέων μας, ενόψει ενός τεχνολογικού μέλλοντος που δεν 
είναι πολύ απομακρυσμένο. 
Τα περιεχόμενα του δικτύου, οι νέες εφαρμογές, η αύξηση όλων των ειδών ρομπότ και η 
τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τεχνολογιών παρουσιάζονται ως πρωταγωνιστές τις 
επόμενες δεκαετίες για μια ιδιαίτερα ψηφιοποιημένη κοινωνία, όπου τα βασικά εργαλεία 
μάθησης είναι ψηφιακά. 

Εικόνα 2. Εκτίμηση της ευρωπαϊκής αγοράς. (Πηγή: https://www.eu-   
robotics.net/sparc/about/robotics-in-europe/index.html) 

 (Source: ABB) 

 

 

https://www.eu-/
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Εν ολίγοις, η ρομποτική έχει ένα εξαιρετικά κινητήριο στοιχείο για τους σπουδαστές μας, το 
οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επιστήμη και την 
τεχνολογία για μελλοντικούς μηχανικούς και επιστήμονες που θα είναι υπεύθυνοι για την 
παροχή περιεχομένου σε μια άκρως τεχνολογική κοινωνία. 
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Κυβερνασφάλεια για 
Βιομηχανία 4.0 

του Krzysztof Ciapala  
 

 

  Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση φέρνει πολλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για υπερσυνδεδεμένες έξυπνες συσκευές, 
ρομπότ, αισθητήρες και τεράστια ποσά δεδομένων. Η Nick-named cybersecurity, είναι 
εξαιρετικά σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις υποτιμάται το στοιχείο του Industry 
4.0. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Industry 4.0 είναι ότι είναι έξυπνο, μπορεί να 
μάθει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να αντιδράσει στις αλλαγές στο περιβάλλον του. 
Για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό, οι απαιτήσεις για τα μέσα επικοινωνίας είναι 
τεράστιες από την άποψη των ποσών των δεδομένων που αποστέλλονται, του χρόνου 
απόκρισης, της ασφάλειας και ούτω καθεξής. Οι κυτταρικές επιθέσεις που 
κατευθύνονται προς μια τέτοια υποδομή μπορούν να έχουν πολύ πιο εκτεταμένες - και 
πιθανώς επικίνδυνες συνέπειες από ποτέ άλλοτε. 
 
Οι κατασκευαστές και τα δίκτυα εφοδιασμού τους ενδέχεται να μην είναι έτοιμοι για 
τέτοιες προκλήσεις και κινδύνους. Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου στην Βιομηχανία 4.0 
απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις νέες προσεγγίσεις και στρατηγικές ασφάλειας που 
σχεδιάζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό και είναι διασυνδεδεμένα συστήματα. Πιθανή 
διακοπή μέσω του cyberattack στο εργοστάσιο Industry 4.0 θα μπορούσε να 
προκαλέσει πολύ περισσότερες απώλειες από ποτέ. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
δεν είναι ανάγκη, είναι μια κρίσιμη απαίτηση για την εφαρμογή των βιομηχανικών 
συστημάτων 4.0. 

Μαθήματα που απαιτούνται για μια καριέρα σε αυτόν τον τομέα: 
 

Γενικές Επιστήμες      
ICT      
Μαθηματικά      
Φυσική      
Βιολογία      
Χημεία      
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1 Εισαγωγή 

Στα πρώτα χρόνια αυτής της χιλιετίας, η ασφάλεια πληροφορικής αφορούσε περισσότερο 

την προστασία των ανθρώπων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των οργανισμών από τις 

παραδοσιακές απειλές όπως malware, ιούς, επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής ransomware, 

hacking ιστότοπων, hacktivism κλπ. 

 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρήσαμε αυξημένη πολυπλοκότητα και ένταση στις 

επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οι οποίες τώρα προσανατολίζονται προς το οικονομικό 

έγκλημα, τη βιομηχανική κατασκοπεία και έχουν στοχοθετημένες ακόμη και κυβερνήσεις και 

άλλες κρίσιμες υποδομές. 

 

Το 2009, ένα κακόβουλο λογισμικό χειρίστηκε την ταχύτητα των φυγοκεντρητών σε ένα 

πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού, προκαλώντας τους να στρέψουν τελείως εκτός ελέγχου, 

μέχρι το σημείο καταστροφής. Αυτό το κακόβουλο λογισμικό, τώρα γνωστό ως Stuxnet, 

εισήχθη σε απομονωμένα δίκτυα μέσω flash drives και αυτόματη εξάπλωση σε δίκτυα 

παραγωγής. Η πολυπλοκότητα του Stuxnet χρησιμεύει ως εξέχον παράδειγμα του δυναμικού 

του cyberattack ως όπλων στον κόσμο των συνδεδεμένων φυσικών εργοστασίων. Ενώ 

υπάρχουν τώρα αναλύσεις ότι το Stuxnet ήταν αποτέλεσμα διεθνούς κατασκοπείας και ότι ο 

πηγαίος κώδικας του κακόβουλου λογισμικού δεν αποκαλύφθηκε πλήρως, είναι λογικό να 

υποθέσουμε ότι δεν ήταν η τελευταία επίθεση στη φυσική υποδομή. 

 

Στην εποχή του Industry 4.0, οι οργανισμοί είναι υπερσυνδεδεμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι 

η συνδεσιμότητα του δικτύου υπάρχει κυριολεκτικά παντού. Αυτό αποκαλύπτει έναν πολύ 

προσοδοφόρο στόχο για τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να 

βρουν πολλά σχετικά εύκολα και ανασφαλείς σημεία εισόδου σε δίκτυα και συσκευές. 

 
Εικόνα 1 Έξυπνο οικοσύστημα παραγωγής. Τα χρώματα αντιπροσωπεύουν: προϊόν 

(πράσινο), σύστημα παραγωγής (μπλε) και επιχείρηση (πορτοκαλί). Πηγή: NIST 
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Με την εμφάνιση νέων απειλών, τεχνικών και φορέων επίθεσης, η εστίαση της ασφάλειας 

του κυβερνοχώρου σιγά σιγά αλλά σίγουρα απομακρύνεται από την κλασική προσέγγιση 

που βασίζεται στην περίμετρο με κατακερματισμένες λύσεις και λύσεις με firewall σε 

προσανατολισμό 360 μοιρών, όπου διάφοροι τύποι συστημάτων ασφάλειας δικτύων 

συνεργάζονται δυναμικά και ανταλλάσσουν πληροφορίες . Παραδείγματα τέτοιων 

συστημάτων θα μπορούσαν να είναι ο έλεγχος πρόσβασης δικτύου, τα συστήματα 

ανίχνευσης εισβολών, το Analytics συμπεριφοράς χρηστών και οντοτήτων και άλλα. 

 

Ως εκ τούτου, απαιτείται να προστατεύονται υπερσυνδεδεμένα συστήματα, δίκτυα και 

δεδομένα αυτής της γενιάς από ζημιές και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η προσέγγιση 

αυτή γίνεται δεκτή από τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών Fortune 500, οι οποίοι 

προσδιορίζουν το ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών και της ασφάλειας του κυβερνοχώρου 

ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται ως συνάρτηση της πληροφορικής ή της ασφάλειας των 

πληροφοριών μόνη της. Αντ 'αυτού, πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του 

πολιτισμού και της στρατηγικής του οργανισμού που στοχεύει στην Βιομηχανία 4.0. Θα 

πρέπει να αντανακλάται σε κάθε μέρος του οργανισμού, από τη στρατηγική στην εκπαίδευση 

και τη συμπεριφορά ενός μεμονωμένου υπαλλήλου. Ένα τέτοιο όραμα για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο ευθυγραμμίζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες των οργανισμών με τις ανάγκες 

των ενδιαφερομένων και γίνεται μια πιο αποδεκτή στρατηγική. 

2 Η ανατομία της Βιομηχανίας 4.0  

Ακόμα και σήμερα, και σε αρκετά παραδοσιακά μοντέλα, τα μεσαία έως μεγάλα εργοστάσια 

είναι αρκετά περίπλοκα. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσό ΤΠΕ που απαιτούνται, από τη φάση 

σχεδιασμού και πρωτοτύπου μέχρι τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων, 

οικονομικών, HR, ελέγχου και πολλά, πολλά άλλα. 

 

Με τη βιομηχανία 4.0, τα πράγματα γίνονται πολύ σκληρά, αφού σχεδόν όλα πρέπει να 

συνδεθούν με το δίκτυο και πολλές διαδικασίες επικοινωνίας είναι από μηχανή σε μηχανή, 

αλλά και οι ποσότητες των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται αυξάνουν 

εκθετικά. 

 

Επιπλέον, βασικό στοιχείο του Industry 4.0 είναι η συνδεσιμότητα με εξωτερικά δίκτυα, π.χ. 

δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα ψηφιακών προμηθειών, λεγόμενες αλυσίδες 

αξίας, απομακρυσμένοι πωλητές κ.λπ.. 
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Εικόνα 2 Εξέλιξη κυβερνητικών και φυσικών απειλών για κάθε βιομηχανική εξέλιξη. Πηγή: 

Deloitte 

 

Η βιομηχανία 4.0 και η προκύπτουσα εταιρεία Smart Manufacturing ως παραγωγική 

διαδικασία επόμενης γενιάς χρησιμοποιεί πολλές σύνθετες νέες τεχνολογίες (μη εξαντλητική 

λίστα): 

 

- Διακεκριμένες συσκευές IoT - Βιομηχανικές συσκευές Διαδικτύου των πραγμάτων, ο 

πυρήνας της βιομηχανίας 4.0 που έχει διάφορες δυνατότητες, όπως η ανίχνευση, η 

ενεργοποίηση, η αποθήκευση και / ή η επεξεργασία δεδομένων και η ανταλλαγή 

δεδομένων μέσω του δικτύου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες συσκευές 

ρομποτικής και drones, 

- επικοινωνία μηχανή με μηχανή (M2M) - τεχνολογίες που επιτρέπουν την άμεση 

επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο δίκτυο χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση, 

- Μεγάλη ανάλυση δεδομένων - διαδικασία εξέτασης και ανάλυσης τεράστιων 

ποσοτήτων διαφόρων τύπων δεδομένων που παράγονται σε πραγματικό χρόνο από 

έξυπνους αισθητήρες, συσκευές, αρχεία καταγραφής, τροφοδοσίες βίντεο και ήχου, 

- Advanced Robotics - προηγμένα βιομηχανικά ρομπότ σχεδιασμένα για να εκτελούν 

πολύπλοκα καθήκοντα με έξυπνες δυνατότητες, όπως η ικανότητα να μαθαίνουν από 
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λάθη και λάθη, να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους με την πάροδο του χρόνου και να 

γνωρίζουν το περιβάλλον, 

- Τεχνητή Νοημοσύνη (Αλγόριθμοι) που επιτρέπουν στους υπολογιστές και σε 

διάφορες ψηφιακές μηχανές να εκτελούν καθήκοντα που συνδέονται συνήθως με 

έξυπνα ανθρώπινα όντα, 

- Machine Learning (ML) - αλγόριθμοι που επιτρέπουν στους υπολογιστές να δρουν 

και να βελτιώνουν την ικανότητά τους να προβλέπουν χωρίς να έχουν 

προγραμματιστεί ρητώς να το κάνουν, 

- Προγνωστική συντήρηση - λύσεις που παρακολουθούν την κατάσταση διαφόρων 

συσκευών που προβλέπουν πότε μπορεί να παρουσιαστεί η βλάβη, ενημερώνοντας 

επίσης πότε θα χρειαστεί η συντήρηση, 

- Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο - σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπουν τη 

συλλογή και συνάθροιση δεδομένων ασφαλείας από τα στοιχεία του συστήματος και 

την παρακολούθηση και ανάλυση των συμβάντων που συμβαίνουν στο δίκτυο, 

- Προηγμένες αναλύσεις ζημιών - μέθοδοι ανάλυσης διαφόρων τύπων ζημιών που 

μπορεί να εμφανιστούν σε ένα περιβάλλον Smart Manufacturing με στόχο να 

βοηθήσουν στην ανάλυση των περιπτώσεων και να εξαλειφθούν ή να μειωθούν, 

- Cloud Computing - συνήθως, αλλά όχι πάντα, απομακρυσμένους υπολογιστικούς 

πόρους που επιτρέπουν την πρόσβαση σε κοινά στοιχεία ενεργητικού όπως δίκτυα, 

διακομιστές, αποθήκευση και εφαρμογές με μειωμένη διαχείριση διαχείρισης IT, 

- Παραγωγή προσθέτων - γνωστή και ως εκτύπωση 3D, τεχνολογίες που επιτρέπουν 

τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων που προσθέτουν υλικό μέσω 

εξειδικευμένων εκτυπωτών, π.χ. ταχεία προτυποποίηση, 

- Επαυξημένη πραγματικότητα - σύνολο τεχνολογιών που εφαρμόζουν εικόνες που 

παράγονται από υπολογιστή σε περιβάλλον πραγματικού κόσμου μέσω ειδικών 

ποτηριών ή άλλων οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που προορίζονται για 

διάφορες εργασίες, π.χ. για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών 

χειροκίνητης συναρμολόγησης. 

 

 
Εικόνα 3 Βιομηχανία 4.0 και Smart Manufacturing δυνατότητες και στρώματα 
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Όλοι αυτοί οι κλάδοι συσκευών και τεχνολογιών πρέπει να διασυνδεθούν, παρέχοντας πολύ 

μεγάλη επιφάνεια πιθανών απειλών στον κυβερνοχώρο και επιθέσεις. 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η βιομηχανία 4.0 παρουσιάζει εντελώς νέο επίπεδο 

πολυπλοκότητας, ακόμη και σε σύγκριση με τα σημερινά εργοστάσια. Για τους σκοπούς της 

ταξινόμησης και της ευκολότερης κατανόησης, διάφοροι εμπειρογνώμονες που εργάζονται 

στον ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών) έχουν εντοπίσει τους ακόλουθους τομείς: 

 

- ICS (Συστήματα Βιομηχανικού Ελέγχου) - αυτή η ομάδα αποτελείται από συστήματα 

ελέγχου όπως SCADA (έλεγχος ελέγχου και απόκτηση δεδομένων) και DCS 

(συστήματα κατανεμημένου ελέγχου), καθώς και άλλα στοιχεία συστήματος ελέγχου, 

όπως PLCs (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές) HMI (διεπαφές ανθρώπινων 

μηχανών). Τα ICSes δεν είναι νέα, χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλές βιομηχανικές 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο π.χ. τις διαδικασίες παραγωγής και τη διατήρησή τους σε 

προκαθορισμένες παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, η ροή ή η πίεση ρευστού κλπ. 

Αυτά τα συστήματα τυπικά έχουν επίσης κατασκευάσει βοηθητικές συσκευές για τη 

διάγνωση και τη συντήρηση, 

- Συσκευές λήψης IIoT - νέα κατηγορία συσκευών που έχουν διάφορες δυνατότητες, 

όπως η ανίχνευση, η ενεργοποίηση, η αποθήκευση και / ή η επεξεργασία 

πληροφοριών. Αυτό που είναι καινούργιο και ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές 

συσκευές όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές εφαρμογές εδώ και 

χρόνια είναι το γεγονός ότι οι IIoT End Devices συνδέονται και ανταλλάσσουν 

δεδομένα μέσω του δικτύου. Στο περιβάλλον Smart Manufacturing, οι συσκευές IIoT 

μπορούν να στείλουν μεγάλα ποσά νέων τύπων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και 

να συμβάλλουν στον έλεγχο και τον εξορθολογισμό της παραγωγής, 

- Βιομηχανικές και επιχειρηματικές διαδικασίες - αυτή η ομάδα αποτελείται από 

δραστηριότητες που οδηγούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, στην 

προκειμένη περίπτωση κατασκευής τελικού προϊόντος από ακατέργαστα ή προ-

επεξεργασμένα υλικά ή εξαρτήματα. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν 

τεχνολογικές διαδικασίες που μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της εταιρείας, καθώς και τις οργανωτικές διαδικασίες, 

- Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση - λόγω της συλλογής τεράστιων 

ποσοτήτων δεδομένων από βιομηχανικές διεργασίες, χρησιμοποιούνται διάφορες 

λύσεις ML και AI για ανάλυση, οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτές. Η Τεχνητή 

Νοημοσύνη μετατρέπει την κατασκευή καθιστώντας την εύκολα προσαρμόσιμη χωρίς 

να χρειάζεται να περάσει πολλές ώρες για να επαναπρογραμματίσει τα βιομηχανικά 

ρομπότ, επιτρέποντας την προληπτική συντήρηση και αυξάνοντας την ευελιξία, 

- Δίκτυα επικοινωνιών συστημάτων ελέγχου και τα συστατικά τους - αυτή η ομάδα 

περιλαμβάνει τα δίκτυα σύνδεσης, συσκευές και βιομηχανικά πρωτόκολλα. Έχουν 

ζωτικό ρόλο σε ένα σύστημα έξυπνης κατασκευής, δεδομένου ότι επιτρέπουν σε 

διάφορα εξαρτήματα να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ συσκευών και μεταξύ των 

επιπέδων διαχείρισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός συσκευών, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις, το μέγεθος, τις ταχύτητες δεδομένων κ.ο.κ.. 

 

3 Προκλήσεις από την άποψη της ασφάλειας του κυβερνοχώρου 
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Η βιομηχανία 4.0 και η Smart Manufacturing παρουσιάζουν πολλά οφέλη σε σχέση με την 

παραδοσιακή υποδομή αλλά και σημαντικές προκλήσεις. Στην πρόσφατη έρευνα, το 65% 

των εταιρειών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 

εφαρμογή της βιομηχανίας 4.0 στην πράξη. 

 

 
 

Εικόνα 4 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν περιστατικά στον κυβερνοχώρο από τον τομέα των 

υποδομών. Πηγή: IoT Security Foundation 

 

Τα περισσότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα δεν σχεδιάστηκαν με μεγάλη ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. Τα συστήματα κατασκευής κινούνται τώρα προς κυβερνο-φυσικά συστήματα, 

όπου τυχόν ευπάθειες μπορούν να ανιχνευθούν και να αξιοποιηθούν από κακόβουλα άτομα. 

 

Ο ENISA εντόπισε αρκετούς τομείς με τις γενικές προκλήσεις ασφαλείας τους, μερικές από 

τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

- Ευάλωτα εξαρτήματα - με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι συσκευές IoT 

συνδέθηκαν - και αυτό σημαίνει δισεκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως. Αποτελεί μια 

τεράστια πρόκληση για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης για αυτές τις συσκευές. 

Πρέπει να αξιολογούνται σε συνάρτηση με τυπικά τρωτά σημεία που μοιάζουν με 

τεχνολογίες πληροφορικής και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής ασφάλειας 

- κάτι που δεν ήταν ποτέ απαραίτητο. Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, αυτό μπορεί να 

αποτελέσει σημαντική πρόκληση, δεδομένου ότι τα περισσότερα συστήματα αυτού 

του τύπου δεν σχεδιάστηκαν με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και συνεπώς τα 

τρωτά σημεία αυτού του υλικού γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα. 

- Διαχείριση διαδικασιών - πέραν της μεγάλης επιφάνειας επιθέσεων από πλευράς 

συνδεδεμένων συσκευών, πρέπει να εξεταστεί ένας μεγάλος αριθμός σύνθετων 

διαδικασιών που εμπλέκονται στην έξυπνη κατασκευή. Η διαχείριση των διαδικασιών 

με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες του κλάδου 

4.0, ιδίως επειδή η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα της παραγωγής έχουν 

συνήθως υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

https://iotsecurityfoundation.org/wp-content/uploads/2017/03/fig-2.png
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- Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών - τα βιομηχανικά 

συστήματα ελέγχου απομονώθηκαν από τα υπόλοιπα δίκτυα δεδομένων. Τώρα, 

όμως, η ενσωμάτωση των στοιχείων της πληροφορικής στον τομέα ICS γίνεται κοινή. 

Η σύνδεση με οργανισμούς πληροφορικής επέτρεψε στους οργανισμούς να 

απλοποιήσουν τη διαχείριση σύνθετων περιβαλλόντων αλλά και να εισαγάγουν νέους 

κινδύνους ασφάλειας. Οι παράγοντες περιλαμβάνουν ανασφαλείς συνδέσεις δικτύου 

(εσωτερικές και εξωτερικές), τεχνολογίες με γνωστές ευπάθειες που θα μπορούσαν 

να εισαγάγουν προηγουμένως άγνωστους κινδύνους στο περιβάλλον OT και 

ανεπαρκή κατανόηση των απαιτήσεων για συστήματα ICS. 

 

 
Εικόνα 5 LBR iiwa από Kuka - το πρώτο ευαίσθητο ρομπότ παγκοσμίως που εγκρίθηκε για 

συνεργασίες ανθρώπου-ρομπότ. φωτογραφία: Kuka 

 

- Πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας - οι κατασκευαστές σπανίως είναι σε 

θέση να παράγουν κάθε μέρος του ίδιου του προϊόντος και συνήθως πρέπει να 

βασίζονται σε στοιχεία των εξωτερικών προμηθευτών. Η ανάπτυξη τεχνολογικά 

προηγμένων προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά περίπλοκη αλυσίδα 

εφοδιασμού με μεγάλο αριθμό ατόμων και οργανώσεων που συμμετέχουν, 

καθιστώντας έτσι εξαιρετικά απαιτητικές από άποψη διαχείρισης και ασφάλειας. 

- Τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου κληρονομιάς - το υλικό κληρονομιάς αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση του ΠΠ από πάνω από το ένα τρίτο των 

ερωτηθέντων, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Αυτά τα συστήματα μπορεί να είναι 

εξαιρετικά δαπανηρά και δύσκολα να ενσωματωθούν, έτσι συχνά οι κατασκευαστές 

κατασκευάζουν νέα συστήματα πάνω από τα παλαιότερα συστήματα και αυτό θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε ξεπερασμένα συστήματα βάσης και να περιέχει άγνωστα 

τρωτά σημεία τα οποία είναι ανενεργά εδώ και χρόνια. Η προσθήκη νέων συσκευών 

IIoT σε ξεπερασμένο υλικό εγείρει ανησυχίες ότι μπορεί να επιτρέψει στους 

επιτιθέμενους να βρουν νέους τρόπους για να θέσουν σε κίνδυνο τα συστήματα. 
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- Μη ασφαλή πρωτόκολλα - τα κατασκευαστικά στοιχεία συχνά επικοινωνούν μέσω 

ιδιωτικών βιομηχανικών δικτύων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Πολύ 

συχνά, τα πρωτόκολλα αυτά δεν προορίζονταν ποτέ για χρήση σε ανοιχτά δίκτυα και 

μπορεί να μην περιέχουν ακόμη και βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Σύμφωνα με 

πρόσφατη έκθεση, 4 από τα 5 λιγότερο ασφαλή πρωτόκολλα είναι ειδικά για το ICS. 

- Ανθρώπινοι παράγοντες - υιοθέτηση εξ ολοκλήρου νέων τεχνολογιών σημαίνει ότι 

όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται με νέους τύπους δεδομένων, δικτύων 

και συστημάτων. Αρκετές κορυφαίες εταιρείες και οργανώσεις ασφάλειας συμφωνούν 

ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το πιο προβληματικό στοιχείο των συστημάτων 

υψηλής ασφάλειας. 

- Ασφάλεια - Η παρουσία πολύ αυτονόμων συσκευών IIoT που δρουν στον φυσικό 

κόσμο καθιστά τις πτυχές ασφάλειας πολύ σχετικές με την IoT και την Smart 

Manufacturing. Πολιτικές ασφάλειας για εργασία σε κοντινή απόσταση π.χ. οι 

ενεργοποιητές είναι εξαιρετικά σημαντικοί. 

- Ενημερώσεις ασφαλείας - η εφαρμογή ασφάλειας (ή μάλιστα οποιωνδήποτε) 

ενημερώσεων για την υποδομή IoT είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού σε πολλές 

περιπτώσεις οι συσκευές αυτές δεν έχουν τυπικές διεπαφές χρήστη. Η εξασφάλιση 

τέτοιων συστημάτων είναι από μόνη της ένα αποθαρρυντικό έργο, ειδικά 

λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερώσεις Over-The-Air. Σε περιβάλλοντα OT 

(Operational Technology) ειδικότερα, η εφαρμογή ενημερώσεων μπορεί να είναι 

δύσκολη, δεδομένου ότι αυτή η λειτουργία πρέπει να προγραμματιστεί και να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

 

4 Μέτρα ασφαλείας προς τη Βιομηχανία 4.0 

Από τα προηγούμενα κεφάλαια, δείξαμε ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια γενικά και η ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο είναι πολύ σημαντικά σημεία για όλους τους κατασκευαστές και τις βιομηχανίες 

που υλοποιούν ή θα εφαρμόσουν το Industry 4.0 και το Smart Factories. 

 

Δεδομένου ότι το ίδιο το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα και 

προσεγγίσεις, μαζί με την ταξινόμηση των βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων και την 

κατανομή των προβλεπόμενων τύπων ευπάθειας. 

Η μετάβαση σε λεπτομέρειες είναι πολύ πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού του υλικού και 

πιθανότατα είναι καταλληλότερη για τους προγραμματιστές τεχνολογίας και τους 

ολοκληρωτές συστημάτων. 

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν τρεις 

κύριοι τομείς και παρόλο που ο κατάλογος δεν είναι πλήρης (και ποτέ δεν θα είναι, καθώς θα 

προκύψουν νέες τεχνολογίες και θα εντοπιστούν νέοι κίνδυνοι ασφαλείας) δίνει μια ευρεία 

εικόνα των διαδικασιών. 

 

Πολιτικές: 

- Ασφάλεια από το σχεδιασμό 

- Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό 

- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
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- Διαχείριση κινδύνων και απειλών 

 

Οργανωτικές πρακτικές: 

- Τελειώνει τον κύκλο ζωής 

- Αρχιτεκτονική ασφαλείας 

- Διαχείριση των περιστατικών 

- Διαχείριση ευπάθειας 

- Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 

- Διαχείριση τρίτου μέρους 

 

Τεχνικές πρακτικές 

- Διαχείριση εμπιστοσύνης και ακεραιότητας 

- Ασφάλεια του νέφους 

- Επιχειρησιακή συνέχεια και ανάκαμψη 

- Ασφάλεια από μηχανή σε μηχανή 

- Προστασία δεδομένων 

- Ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού 

- Έλεγχος πρόσβασης 

- Δίκτυα, πρωτόκολλα και κρυπτογράφηση 

- Παρακολούθηση και έλεγχος 

- Διαχείριση διαμόρφωσης 

Στις επόμενες σελίδες πρόκειται να διερευνήσουμε αυτές τις περιοχές, μέχρι το σημείο που 

θα ήταν επωφελές για αυτή τη δημοσίευση.  

4.1 Πολιτικές ασφάλειας 

Το πρώτο μέρος αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να θεσπιστούν στους 

οργανισμούς ως βασική τεκμηρίωση και καθοδήγηση. Το έγγραφο αυτό πρέπει να 

απευθύνεται σε ευρύ φάσμα χρηστών, όχι μόνο στο τμήμα πληροφορικής, διότι αφορά πολύ 

ευρύτερο φάσμα χρηστών, διαδικασιών και εξοπλισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει πολιτικές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως 

απαιτείται από το GDPR1. 

- Ασφάλεια από το σχεδιασμό - η ασφάλεια πρέπει να εξετάζεται από τα αρχικά στάδια 

της ανάπτυξης του προϊόντος. Η ασφάλεια του πολέμου πρέπει να θεωρείται ως 

κύκλος παρά ως διαδικασία και πρέπει να επαναλαμβάνεται σε προκαθορισμένα 

χρονικά διαστήματα. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζονται όπου 

είναι δυνατόν στις τελικές συσκευές και όχι μόνο σε επίπεδο δικτύου. Όλες οι 

συνδεδεμένες συσκευές, ακόμη και πολύ περιορισμένες σε χαρακτηριστικά, πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα IAM (Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης). 

Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση κινδύνων και απειλών, συμπεριλαμβανομένων 

εμπειρογνωμόνων εξωτερικής ασφάλειας και ελέγχου. Τα έγγραφα πολιτικής πρέπει 

να επανεξετάζονται και να γίνονται αποδεκτά από το διευθυντικό προσωπικό και 

αναγνωρισμένα σε ολόκληρη την εταιρεία. 

 

- Προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό - δεδομένου ότι το εργοστάσιο εδρεύει στην 

ΕΕ, το GDPR πρέπει να είναι το μοναδικό σημαντικό σημείο. Στην πραγματικότητα, 

απαιτείται από το GDPR να συμπεριλάβει την ιδιωτικότητα κατά τα στάδια του 

σχεδιασμού. Πράγματι, τα ιδιωτικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται μόνο στο 

ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο και, όπου είναι δυνατόν, να αντικαθίστανται από 

αναγνωριστικά στοιχεία, πιστοποιητικά ή άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ελάχιστο 

αντίκτυπο στους εργαζομένους, τα περιουσιακά στοιχεία και τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, οι 

οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από προεπιλογή. Αυτά τα δεδομένα πρέπει 

να προστατεύονται ιδιαίτερα καλά και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί 

ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα θα έχουν πρόσβαση - και μόνο όταν τα 

χρειάζονται. Θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση 

δεδομένων από άκρο σε άκρο και τα προηγμένα συστήματα σύνδεσης 

χρησιμοποιώντας μάρκες ή ισοδύναμα, καθώς η πιθανή διαρροή δεδομένων μπορεί 

να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ακόμη και οικονομικές, για ολόκληρο τον οργανισμό. 

 

- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - ο τομέας αυτός αφορά τη διατήρηση όλων των 

περιουσιακών στοιχείων - ιδιαίτερα των συνδεδεμένων στο δίκτυο συσκευών, 

γνωστών, αναγνωρίσιμων και εντοπίσιμων. Τα εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφαλή κεντρικό απόθεμα, να 

ενημερώνονται τακτικά, να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Ειδικά όλες οι 

ενέργειες που σχετίζονται με την απομάκρυνση και την αντικατάσταση θα πρέπει να 

παρακολουθούνται και να αναγνωρίζονται αυστηρά, καθώς η αποκαλούμενη 

"αδίστακτη συσκευή" θα μπορούσε να αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για ολόκληρο το 

δίκτυο - ή τουλάχιστον τμήμα δικτύου. 

 

- Διαχείριση κινδύνων και απειλών - πολύπλοκη και δύσκολη ομάδα, η οποία θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην εκτίμηση των κινδύνων και πιθανών απειλών - και να 

τους εξουδετερώσει σε επίπεδο πολιτικής. Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να διεξάγεται 

σε ετήσια χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με 

                                                
1
 General Data Protection Regulation, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04
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άλλες σχετικές πολιτικές. Συγκεκριμένα, η ανάλυση αξιολόγησης κινδύνου πρέπει να 

ελέγξει τις καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας για την αποτελεσματικότητά τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες. Η ομάδα που 

εργάζεται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένη στην ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου και ιδιαίτερα στη διαχείριση απειλών. Εξωτερικά σώματα όπως π.χ. 

Το CERT θα πρέπει να εξεταστεί για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 

δεδομένου ότι παρέχουν ευρύτερη εικόνα των υφιστάμενων και ανακαλυμμένων 

απειλών για την ασφάλεια.  

4.2 Οργανωτικές πρακτικές 

Αυτές οι πρακτικές καλύπτουν αρκετούς οργανωτικούς κανόνες, πρακτικές και ευθύνες που 

πρέπει να δημιουργηθούν και να ακολουθηθούν, προς τους εργαζόμενους και τους 

εξωτερικούς εργολάβους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σωστά τα περιστατικά στον 

κυβερνοχώρο και να αντιμετωπιστούν τα τρωτά σημεία. 

 

- Τελικός κύκλος ζωής - αυτό ισχύει για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τις τελικές 

συσκευές και την υποδομή, σε όλα τα στάδια, από την προμήθεια μέχρι το τέλος της 

ζωής τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συσκευές λήξης που 

αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα - για να εξασφαλίσουν κατάλληλες 

διαδικασίες για τη διαγραφή και την καταστροφή δεδομένων. 

 

- Αρχιτεκτονική ασφαλείας - αυτός είναι ο τομέας όπου πρέπει να αποφασιστεί - και 

σχεδιάστηκε, σε οργανωτικό επίπεδο, για όλες τις ευθύνες και τους ρόλους που 

σχετίζονται με την ασφάλεια. Πρότυπα βιομηχανίας όπως το IEC 62443-2-1: 2010 

Θέσπιση προγράμματος ασφάλειας βιομηχανικού αυτοματισμού και ελέγχου και IEC 

62443-3-3: 2013 Απαιτήσεις ασφαλείας συστήματος και επίπεδα ασφάλειας θα 

πρέπει να ακολουθούνται - αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά. 

 

- Διαχείριση των περιστατικών - αυτό πρέπει κατ 'αρχήν να είναι ένα σύνολο εγγράφων 

που σχετίζονται με το χειρισμό όλων των περιστατικών που σχετίζονται με την 

ασφάλεια. Αυτό δεν μπορεί να είναι ad hoc, αλλά μάλλον διαδικαστική προσέγγιση, 

καθορίζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων περιστατικών, τον 

προσδιορισμό των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, τις ευπάθειες, την 

κλιμάκωση και την κοινοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση. Στους μεγαλύτερους 

οργανισμούς, είναι συχνά μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΟΤ και των 

ΤΠ που εργάζονται μαζί. 

 

- Διαχείριση ευπάθειας - πρόκειται για διαδικασία και ανάλυση κινδύνου, δοκιμές 

διείσδυσης και αντιμετώπιση των τρωτών σημείων, συνήθως με διαδικασία 

ενημέρωσης - ή σε ορισμένες περιπτώσεις, αφαίρεση εάν ο κίνδυνος θεωρηθεί 

υπερβολικός και δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Δεδομένου ότι η διαδικασία μπορεί να 

διαταράξει τη βιομηχανική δραστηριότητα, θα πρέπει να προγραμματιστεί εκ των 

προτέρων και να ελεγχθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν από την πραγματοποίηση 

πλήρους ανάπτυξης. 
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- Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση - πιθανή μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον 

τομέα της μεγάλης οργάνωσης, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας αναφέρεται συχνά 

ως ο υψηλότερος κίνδυνος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η εκπαίδευση στον 

τομέα της ασφάλειας πρέπει να είναι συνεχής, τακτική και επαληθεύσιμη. Όλοι οι νέοι 

υπάλληλοι πρέπει να εκπαιδευτούν, αλλά στην εποχή των συνδεδεμένων 

Βιομηχανιών 4.0 - και τρίτων προμηθευτών και δικτύων συνεργασίας. 

 

- Η διαχείριση τρίτων - όπως προαναφέρθηκε, απαιτείται πρόσβαση τρίτων, αλλά 

ταυτόχρονα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Τουλάχιστον, πρέπει να 

εφαρμόζονται πολύ αυστηροί και λεπτομερείς έλεγχοι πρόσβασης, παρέχοντας σε 

τρίτους πρόσβαση μόνο σε ό, τι απαιτείται, κατά προτίμηση κατ 'απαίτηση και για 

συγκεκριμένο σκοπό. Όλες οι προσβάσεις θα πρέπει να ελέγχονται με τη μορφή 

αρχείων καταγραφής, με αρκετές πληροφορίες για την παρακολούθηση όλων των 

δραστηριοτήτων. Οι πτυχές ασφαλείας της πρόσβασης τρίτων πρέπει να 

καθοριστούν στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. 

 

4.3 Τεχνικές πρακτικές 

Εκτός από τα οργανωτικά και τα πολιτικά επίπεδα, πρέπει να υλοποιηθεί σημαντικό έργο, σε 

αυστηρά τεχνικό επίπεδο. Αυτό υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου, 

καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα τεχνικό τομέα, θα αναφέρουμε μόνο ορισμένες πτυχές, 

χωρίς να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. 

 

- Διαχείριση της εμπιστοσύνης και της ακεραιότητας - σε βασικό επίπεδο, όλες οι 

συσκευές τελικού σημείου θα πρέπει να εγκρίνονται μέσω πιστοποιητικών και 

περιβάλλοντος υποδομής δημόσιου κλειδιού και να ανταλλάσσουν δεδομένα μόνο με 

εξουσιοδοτημένες και επιτρεπόμενες συσκευές. Η κρυπτογράφηση δεδομένων κατά 

τη διαμετακόμιση πρέπει να χρησιμοποιείται όποτε είναι δυνατόν. 

 

- Cloud security - σύνθετη πτυχή της επιλογής σχετικού υποδείγματος υπολογιστών 

(ιδιωτικό, υβριδικό, cloud), που περιλαμβάνει την επιλογή του σωστού παροχέα και 

τον καθορισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών που πρέπει να τρέξει σε ποιο 

μοντέλο. 

 

- Επιχειρησιακή συνέχεια και αποκατάσταση - Μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με 

περιστατικά και διαταραχές, σε συσχετισμό με το δυνητικό κόστος που συνεπάγεται. 

 

- Ασφάλεια από μηχανή σε μηχανή - μέσο εξασφάλισης ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ 

μηχανών. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά μέτρα ελέγχου ταυτότητας και ασφαλή 

αποθήκευση κρυπτογραφικών κλειδιών και ανίχνευση πιθανών επιθέσεων. 

 

- Προστασία δεδομένων - που σχετίζονται κατ 'αρχήν με εμπιστευτικά δεδομένα. Η 

κρυπτογράφηση κατά την ανάπαυση και η διαμετακόμιση είναι ουσιαστικά απαίτηση 

για εξαιρετικά εμπιστευτικά δεδομένα, καθώς και κανόνες πρόσβασης βασισμένους 

σε ρόλους στα δεδομένα, βασισμένα σε βασικά στοιχεία διαχείρισης. 

 



 
 
 
 

83 
 

Direction 4.0 - Promotion and 
Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

- Ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού - αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την 

επαλήθευση, τη δοκιμή και την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού, επίσης 

γνωστές ως ενημερώσεις κώδικα. Σε βιομηχανικό περιβάλλον, είναι κρίσιμο να 

δοκιμάζουμε πιθανές παρενέργειες, καθώς και να επαληθεύουμε την αυθεντικότητα 

και την ακεραιότητα. 

 

- Έλεγχος πρόσβασης - διάφορα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με την 

απομακρυσμένη πρόσβαση, τη φυσική πρόσβαση, τον έλεγχο ταυτότητας και τα 

προνόμια. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας 

πολλαπλών παραγόντων, να επιβάλλονται ισχυροί κωδικοί πρόσβασης και να 

χρησιμοποιούνται αποκλεισμοί λογαριασμών για να αποφεύγονται οι επιθέσεις βίαιης 

δύναμης και λεξικού. 

 

- Δίκτυα, πρωτόκολλα και κρυπτογράφηση - είναι πολύ περίπλοκο θέμα, καθώς η 

δημιουργία υποδομών δικτύου για τη μεγάλη βιομηχανική οργάνωση είναι εξαιρετικά 

δύσκολη. Κατ 'αρχήν, το μεγάλο δίκτυο θα πρέπει να χωρίζεται σε οργανωτικές και 

ζώνες ασφαλείας (τμήματα), το δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνει παρακολούθηση 

και διαχείριση χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας (π.χ. SNMP 

v1.3 με TLS). Πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα ανίχνευσης 

εισβολών (IDS) και όλες οι αχρησιμοποίητες και μη απαραίτητες υπηρεσίες και 

πρωτόκολλα θα πρέπει να απενεργοποιούνται. Η γενική ιδέα κατά το σχεδιασμό 

ασφαλούς δικτυακής υποδομής πρέπει να είναι - θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο τα 

απαιτούμενα και επαληθευμένα πρωτόκολλα, προορισμοί και συσκευές. 

 

- Παρακολούθηση και έλεγχος - που σχετίζεται με το προηγούμενο σημείο, ένα 

εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης δικτύων (NMS) καθώς και μια κλάση SIEM 

(πρέπει να εφαρμοστούν και να αξιοποιηθούν τα συστήματα διαχείρισης 

πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας). αδικήματα και απειλές. 

 

- Διαχείριση διαμόρφωσης - ουσιαστικά είναι η διαχείριση αλλαγών. Θα πρέπει να 

έχουν διαμορφωθεί βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας για διαφορετικούς τύπους 

περιουσιακών στοιχείων και να ακολουθούνται και θα πρέπει να τεκμηριώνονται όλες 

οι αλλαγές. Η βασική γραμμή θα πρέπει να αναθεωρείται και να ενημερώνεται τακτικά 

ανάλογα με τις ανάγκες - λόγω της κατάστασης, του υλικού ή της οργανωτικής 

αλλαγής. 

 

5 Επίλογος 

Όπως φαίνεται στις παραπάνω σελίδες, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην οργάνωση 

Industry 4.0 είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Περιλαμβάνει πολυάριθμες κατηγορίες συσκευών, 

ανθρώπινους παράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες. Η διατήρηση της εν λόγω 

συνδεδεμένης υποδομής απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και υψηλά εκπαιδευμένο και κίνητρο 

προσωπικό. 

Στο πεδίο αυτού του εγγράφου προσπαθήσαμε να δείξουμε κάποιες πτυχές που εμπλέκονται 

στην τεχνολογία του Industry 4.0, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να δώσουμε μια 
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ευρύτερη άποψη, όχι απαραίτητα να πραγματοποιήσουμε μια εκ των πραγμάτων 

εκπαίδευση, αφού αυτό ξεφεύγει καθαρά από αυτά. 

6 Γλωσσάριο 

CRM Customer Relationship Management 

CERT Computer Emergency Readiness Team 

(D) DoS (Distributed) Denial of Service 

DCS Distributed Control System 

DRP Disaster Recovery Plan 

ERP Enterprise Resource Planning 

ESS Executive Support System 

HMI Human Machine Interface 

ICS Industrial Control System 

IDS Intrusion Detection System 

IPS Intrusion Prevention System 

ISAC Information Sharing and Analysis Centre 

M2M Machine to Machine 

MES Manufacturing Execution System 

ML Machine Learning 

PLC Programmable Logic Controller 

QC Quality Control 

RTU Remote Terminal Unit 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 

SIEM Security Information and Event Management 

SIS Safety Instrumented System 
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