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Περίληψη 

Ζ πινπνίεζε ελφο ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ινγηζκηθνχ 
(software) θαη πιηθνχ (hardware). Πίζσ φκσο απφ απηέο ηηο έλλνηεο (ξνκπνηηθφ ζχζηεκα, 
ινγηζκηθφ, πιηθφ), θξχβεηαη κία πιεζψξα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία άξρηζαλ λα 
αλαπηχζζνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη πξέπεη λα κειεηεζνχλ 
πξνηνχ έλα ξνκπνηηθφ ζχζηεκα απνθηήζεη ππφζηαζε. Απηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα φπνπ 
παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή είλαη: βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο 
ξνκπνηηθνχο βξαρίνλεο, νη θηλεηήξεο ειέγρνπ ηνπο, νη πξνδηαγξαθέο ησλ θηλεηήξσλ, νη 
αιγφξηζκνη, ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ, νη ζπζθεπέο δηθηχσζεο, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη νη 
ζχξεο επηθνηλσλίαο. 
 Ζ κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ηνπο είλαη ην πξνζφλ ψζηε έλα ξνκπνηηθφ ζχζηεκα λα 
ραξαθηεξηζηεί σο “επηηπρεκέλν”. Άιισζηε, πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζαλ “ζχζηεκα”, 
νπνπδήπνηε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηε θχζε, ραξαθηεξίδεηαη ε “ζσλάζροηζε οληοηήηωλ ή 
αληηθεηκέλωλ, σιηθώλ ή αθερεκέλωλ, ηα οποία αποηειούλ ζύλοιο θαη ηο θάζε ζηοητείο 
αιιειεπηδρά ή ζτεηίδεηαη κε ηοσιάτηζηολ έλα ζηοητείο ηοσ ζσλόιοσ…”. 
 Οπφηε, θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κέινο ελφο ζπλφινπ 
(δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο) θαζψο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ κειψλ. Ζ 
αξκνληθή ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζρεδηαζηεί, απνηειεί ηελ “πξφθιεζε” 
ηνπ θάζε κεραληθνχ πνπ ην πεδίν κειέηεο ηνπ είλαη ε ξνκπνηηθή. 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, είλαη κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ πεδίνπ ηεο 
ξνκπνηηθήο, δίλνληαο έκθαζε φρη ηφζν ζηε “ηερλεηή λνεκνζχλε” αιιά ζηελ “θίλεζε” ηνπ 
ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία απαηηείηαη λα είλαη πξνζεθηηθά κειεηεκέλε θαη ζπλαληάηαη 
ζηελ πιεζψξα ησλ ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βαξηά βηνκεραλία. 

Abstract 

The effectuation of a robotic system is based on the ability of the cooperation between software 
and hardware. However, behind these terms (robotic system, hardware, software) is hidden a 
plethora of cognitive disciplines, which started to evolve with the manifestation of the Computer 
Science and they must be considered before a robotic system obtain substance. The disciplines 
which are presented in this thesis are: main disciplines of the robotic arms, their motors, 
specifications of the motors, algorithms, computer networks, networking devices and 
communication protocols and data communication interface. 

The disquisition and the comprehension of these disciplines is the asset in order to 
classify a robotic system as “successful”. Furthermore, it should be noted that as “system” 
wherever it may occur in nature, is characterized the “aggregation of entities or objects, which 
are physical or abstract and they constitute a set and each element interacts or is linked with at 
least one element of the set. 

Whereupon, each subject mentioned above, constitutes a member of a set (system), as 
there is an interaction among these parts. The harmonious cooperation for the creation of an 
efficient system which operates according to the rules that it has been designed is a “challenge” 
for every engineer, whose field of study is Robotics. 

This thesis is an attempt to approach the field of Robotics with emphasis not to the 
artificial intelligence but to the motion of a robotic system, which is required to be carefully 
studied and is found in the plentitude of the robotic systems which are used in the heavy 
Industry. 
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Εισαγωγή 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ επίδεημε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 
ινγηζκηθφ θαη πιηθφ (software θαη hardware αληίζηνηρα). Με ηνλ φξν “ινγηζκηθφ” πεξηγξάθεηαη ην 
ππνινγηζηηθφ ινγηζκηθφ θαη κε ηνλ φξν “πιηθφ” πεξηγξάθνληαη ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ 
έλα ππνινγηζηηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζχγρξνλνπ κεραληθνχ 
ζπζηήκαηνο κε ππνινγηζηηθή λνεκνζχλε απνηειεί ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ζηε δηαηξηβή 
πνπ παξνπζηάδεηαη θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε. 

Δηπκνινγηθά, ε ιέμε ξνκπφη πξνέξρεηαη απφ ηε ζιάβηθε ιέμε “robota” ε νπνία ζεκαίλεη 
εξγαζία. ε κεξηθέο γιψζζεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζιαβηθή, φπσο ε Πνισληθή γιψζζα, ε ιέμε 
“robota” έρεη ηελ ειιεληθή απφδνζε  “θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία”. Οπφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 
φηη ε ιέμε “robot” ζαλ έλλνηα πεξηγξάθεη ην κεραληθφ εξγάηε. 

Κάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή, ηα ξνκπφη εκθαλίδνληαη ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία 
θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Καλείο δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη κε αθξίβεηα ζε ηνχηεο ηηο 
ηζηνξηθέο αλαθνξέο ηα ζαθή φξηα αλάκεζα ζηε κπζνπιαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν κφλν 
πνπ κπνξεί λα γξαθηεί θαη λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηα αξραία ρξφληα 
ζπλαληάηαη ε θηινδνμία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο λα θαηαζθεπάζεη κεραλέο νη νπνίεο ζα 
ζθέθηνληαη θαη ζα ελεξγνχλ. χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο εηθαζίεο πνπ έρνπλ δηαζσζεί, ν 
ηηηάλαο Πξνκεζέαο έπιαζε ηελ αλζξσπφηεηα απφ ππιφ. Ο ζεφο  Ήθαηζηνο, ζεφο ηεο 
ηερλνινγίαο, ηεο θσηηάο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο ζηελ αξραία Διιάδα, είλαη ν πξψηνο κεραληθφο 
ν νπνίνο κε ηελ επθπΐα θαη ηα εξγαιεία ηνπ, αλαπηχζζεη εθεπξέζεηο θαη νινθιεξσκέλα 
κεραληθά ζπζηήκαηα. Δπηγξακκαηηθά, ζηελ Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ, αλαθέξεηαη ζρεηηθά φηη ζηηο 
δχν πιεπξέο ηεο εηζφδνπ ηνπ παιαηηνχ ηνπ Βαζηιηά ησλ Φαηάθσλ, Αιθίλνπ, ππάξρνπλ 
καιακαηέληνη (αξγπξφρξπζνη) ζθχινη, έξγα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζενχ Ζθαίζηνπ νη νπνίνη «ηολ πύργο 
θσιάγοσλε ηοσ Αιθίλοσ ηοσ κεγάιοσ / αζάλαηοη θη αγέραζηοη γηα πάληα θαη γηα πάληα». 

Δπίζεο κία άιιε κνξθή ηεο αξραίαο Διιεληθήο ηζηνξίαο, εμίζνπ αηληγκαηηθή κε ην ζεφ 
Ήθαηζην είλαη θαη ν Γαίδαινο. Θεσξείηαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο αξρηηέθηνλεο, γιχπηεο θαη 
κεραληθνχο θαη ηνπ απνδίδνληαη εθεπξέζεηο ζπνπδαίεο φπσο πηεηηθέο κεραλέο, 
αξρηηεθηνλήκαηα φπσο ν ιαβχξηλζνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ κπζηθνχ ξνκπφη ηεο αξραηφηεηαο ηνπ 
Σάισ. Ο Σάισο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ε ζεκαληηθφηεξε ηζηνξηθή αλαθνξά ξνκπφη. 

Βέβαηα ε αξραία ειιεληθή κπζνινγία δελ κπνξεί λα θξηζεί αληηθεηκεληθά θαζψο ηα 
ζηνηρεία ηεο πεξηνξίδνληαη ζε ηζηνξηθέο πεξηγξαθέο. Βέβαηα, αλ ιεθζνχλ ζαλ απνθπήκαηα ηεο 
θαληαζίαο ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ φιεο απηέο νη αλαθνξέο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηνπο 
αξραίνπο ηνπο έλνηαδε θαη ηνπο αθνξνχζε ε ηερλνινγηθή πξφνδνο. 

ηε ζχγρξνλε επνρή ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ ξνκπφη έγηλε απφ ηνλ Σζέρν ζεαηξηθφ 
ζπγγξαθέα Karel Čapek ζην έξγν ηνπ “R.U.R.” (Rossum's Universal Robots), φπνπ ζαηηξίδεη ηελ 
εμάξηεζε ηεο θνηλσλίαο απφ ηνπο κεραληθνχο εξγάηεο (ηα ξνκπφη) ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο 
θαη πνπ ηειηθά εμνληψλνπλ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε θηινινγία ηεο 
ξνκπνηηθήο έρεη ν Ρψζνο επηζηήκνλαο θαη ζπγγξαθέαο Ηζαάθ Αζίκνθ ν νπνίνο δηαηππψλεη – 
επηλνεί - ηνπο πεξίθεκνπο “ηξείο λφκνπο ηεο ξνκπνηηθήο” κε βάζε ηνπο νπνίνπο γξάθνληαη θαη 
ηα δηεγήκαηα ηνπ. Απηνί νη λφκνη είλαη: 

1. Σν ξνκπφη δε ζα θάλεη θαθφ ζε άλζξσπν, νχηε κε ηελ αδξάλεηά ηνπ ζα επηηξέςεη λα 
βιαθηεί αλζξψπηλν φλ. 

2. Σν ξνκπφη πξέπεη λα ππαθνχεη ηηο δηαηαγέο πνπ ηνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη, εθηφο αλ 
απηέο νη δηαηαγέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ πξψην λφκν. 

3. Σν ξνκπφη νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηελ χπαξμή ηνπ, εθφζνλ απηφ δελ ζπγθξνχεηαη κε 
ηνλ πξψην θαη ην δεχηεξν λφκν. 

Πξνρσξψληαο ζηηο πην ζχγρξνλεο επνρέο, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε πεξηζζφηεξε 
αζθάιεηα. Ζ θαηαζθεπή ξνκπφη είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη γίλεηαη θαηφπηλ ηεο εθεχξεζεο 
ησλ ππνινγηζηψλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940. Όκσο ε έλλνηα ηνπ ξνκπφη αθνινπζείηαη απφ κία άιιε 
έλλνηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη 
αθνινπζεί ηελ αλζξψπηλε χπαξμε απφ ηε δεκηνπξγία ηεο, απηή ηνπ “ζπζηήκαηνο”. Ζ 
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νινθιεξσκέλε έλλνηα, φπνπ θαη ζπλαληάηαη ζήκεξα, είλαη ην “ξνκπνηηθφ ζχζηεκα” φπνπ 
απνηειεί πξνέθηαζε ηεο έλλνηαο “ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα” 

ηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, θπξίσο ησλ Ζ.Π.Α., ζπγθεληξψλνληαη ιακπξά 
επηζηεκνληθά κπαιά θαη θνηηεηέο κε δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ ηηο θξέζθηεο ηδέεο ηνπο ζην λέν 
απηφ επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη. Δθεί γίλνληαη νη πξψηεο ζεκαληηθέο 
πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Έλα απφ ηα πξψηα νινθιεξσκέλα 
ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ν έτθη ηνπ Stanford Research Institute 
(Ζ.Π.Α.), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σν ελ ιφγν ξνκπφη ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπνζεηεί 
ηνπβιάθηα ζε θαηαθφξπθεο ζηήιεο, έρνληαο κία βηληενθάκεξα σο νπηηθφ αηζζεηήξα θαη έλαλ 
Ζ/Τ σο θεληξηθή κνλάδα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιάκβαλε. Σελ ίδηα επνρή 
παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα εκπνξηθά βηνκεραληθά ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα απφ ηηο εηαηξείεο 
Unimation θαη Fuji ηα νπνία πεξηνξίδνληαλ ζηελ παιεηνπνίεζε (ηελ ηνπνζέηεζε ζε παιέηεο) ηεο 
εθάζηνηε παξαγσγήο. Σε δεθαεηία ηνπ 1970 εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζχλζεηα βηνκεραληθά 
ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ γλήζηνπο πξνγφλνπο ησλ ζεκεξηλψλ. 

Σα επφκελα φκσο ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ε κειέηε ηεο θίλεζεο ζηα ξνκπνηηθά 
ζπζηήκαηα πέξαζε ζε δεχηεξε κνίξα, θαζψο νη εξεπλεηέο εζηίαζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο 
πξνζπάζεηεο ηνπο ζηελ επίηεπμε ηερλεηήο λνεκνζχλεο. ε απηά ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ 
έγηλαλ πην ζαθή ηα δχν ξεχκαηα ξνκπνηηθήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Σν έλα πνπ είρε ζαλ ζηφρν 
θαη ζθνπφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε λνεκφλσλ ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έλα δεχηεξν πνπ 
είρε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ξνκπνηηθψλ βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ δίλνληαο έκθαζε ζηε 
ξνκπνηηθή θίλεζε θαη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ άλζξσπν – 
ρεηξηζηή. Σα δείγκαηα γξαθήο ηνπ δεχηεξνπ ξεχκαηνο είλαη ζπλερή θαη νινέλα εμειηζζφκελα. 
Όζνλ αλαθνξά ην ξεχκα κε ηα λνήκνλα ξνκπνηηθά – ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα πξψηα 
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηνπο πην ζχγρξνλνπο θαηξνχο θαη δε ην 1997 φπνπ ην 
λνήκνλ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο IBM ν Deep Blue θεξδίδεη ζε ζθαθηζηηθφ αγψλα ηνλ ηφηε 
παγθφζκην πξσηαζιεηή Γθάξη Καζπάξνθ. 

Πιένλ ε πξφνδνο είλαη αικαηψδεο θαη ην εγγχο κέιινλ ππφζρεηαη ηελ αξκνληθή 
ζπλεξγαζία ησλ δχν απηψλ ξνκπνηηθψλ ξεπκάησλ. 

1. Ορισμός Ρομποτικού υστήματος 

Ζ “ξνκπνηηθή” είλαη κία κνξθή ηεο κεραληθήο επηζηήκεο θαη πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ 
επηζηεκψλ φπσο ηεο ειεθηξνληθήο, ηεο κεραλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ ιέμε “ζχζηεκα” 
θαηαγξάθεηαη πιένλ ζε πνιιέο επηζηήκεο. Απφ ηελ πνιηηηθή επηζηήκε γηα ηελ πεξηγξαθή 
θνηλσληθψλ δνκψλ, ηελ ηαηξηθή επηζηήκε θαη ζε θάζε πηπρή ηεο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη 
επεμήγεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αζηξνλνκία γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θαλφλσλ ηνπ ζχκπαληνο 
θαη γεληθά ζην θαζεηί. Οπφηε θαληάδεη αδηαλφεην λα απνπζηάδεη απφ ηε κεραληθή επηζηήκε. 

Καηά έλαλ επηζηεκνληθφ νξηζκφ, “ζχζηεκα” απνηειεί “ζσλάζροηζε οληοηήηωλ ή 
αληηθεηκέλωλ, σιηθώλ ή αθερεκέλωλ, ηα οποία αποηειούλ ζύλοιο θαη ηο θάζε ζηοητείο 
αιιειεπηδρά ή ζτεηίδεηαη κε ηοσιάτηζηολ έλα αθόκε ζηοητείο ηοσ ζσλόιοσ. Κάζε αληηθείκελο ποσ 
δελ ζτεηίδεηαη ή αιιειεπηδρά κε ηοσιάτηζηολ έλα αθόκε ζηοητείο ηοσ ζσζηήκαηος δελ αποηειεί 
κέρος ηοσ ζσζηήκαηος”. Έλα “ππνζχζηεκα” είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ην νπνίν απνηειεί 
ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ θαη απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Ρνκπνηηθήο (Robot Institute of America), σο 
ξνκπνηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί “έλας κεταληζκός θαηάιιεια ζτεδηαζκέλος ώζηε, 
κέζω προγρακκαηηδόκελωλ θηλήζεωλ, λα κεηαθέρεη σιηθά, ηεκάτηα, εργαιεία ή εηδηθεσκέλες 
ζσζθεσές, κε ζθοπό ηελ επηηέιεζε ποηθηιίας εργαζηώλ”. 

Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηηο αθφινπζεο ζπληζηψζεο: 

 Έλα κεραλνινγηθό ππνζύζηεκα, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ξνκπφη 
γηα εθηέιεζε έξγνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα απνηειείηαη απφ κεραληζκνχο πνπ 
επηηξέπνπλ ζην ξνκπφη λα θηλείηαη φπσο αξζξψζεηο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο, 
θηλεηήξεο θηι. 
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 Έλα ππνζύζηεκα αίζζεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ξνκπφη ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηφζν ην ίδην φζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σν ελ 
ιφγσ ππνζχζηεκα εθηφο ησλ άιισλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνδνρή ησλ εμσηεξηθψλ 
εληνιψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηε κεηάθξαζε ηνπο ζε ειεθηξηθή ηζρχ πνπ ζα δνζεί 
ζηνπο θηλεηήξεο ηνπ ξνκπφη, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεκάησλ εμφδνπ πνπ 
ζα πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ππνζχζηεκα αίζζεζεο 
πεξηιακβάλνληαη φξγαλα κεηξήζεσο, αηζζεηήξεο, ειεθηξνληθά ζηνηρεία θιπ. 

 Έλα ζύζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν ζπλδπάδεη θαηάιιεια ηελ “αίζζεζε κε ηε δξάζε”, 
έηζη ψζηε ην ξνκπφη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. Ο ειεγθηήο 
ηνπ ξνκπφη επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο γλψζεσλ απφ πνιιέο γλσζηηθέο πεξηνρέο 
φπσο είλαη ν απηφκαηνο έιεγρνο, ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ 
θιπ. 

2. Έρευνα Ρομπότ 

Ζ ξνκπνηηθή επηζηήκε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη θηάζεη ζην δελίζ 
ηεο. Αληηζέησο, ηψξα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη έρεη μεθηλήζεη λα αλαπηχζζεηαη κε φινπο 
ηνπο ηνκείο πνπ ηελ αθνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ ην ίδην ζεκείν γλψζεο, θάηη πνπ δελ γηλφηαλ 
παιηφηεξα, θαζψο άιινη ηνκείο φπσο ε ξνκπνηηθή θίλεζε, παξαρψξεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ 
έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ, φπσο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ξνκπφη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιχ ηαρχηεξνπο ξπζκνχο εάλ 
ππάξρνπλ “πομποηικά ζςζηήμαηα ανοισηού κώδικα και επαναζηαηικέρ ιδέερ πος δεν 
γίνονηαι ανηικείμενο μονόπλεςπηρ έπεςναρ και ανάπηςξηρ από ηιρ εηαιπίερ πος 
αποζκοπούν καθαπά ζηο κέπδορ”, αλαθέξεη ν επηζηήκνλαο θαη θαζεγεηήο Hans Moravec 
ηνπ Carnegie Mellon University Robotics Institute, ζε κία δηάιεμε πνπ έδσζε ην 1997 γηα λα 
πεξηγξάςεη ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Ο θαζεγεηήο Moravec αλέθεξε θαη πξφβιεςε φηη, ε ππώηη 
γενιά ηων πομπόη ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά γχξσ 2010 (ησξηλή επνρή) θαη ζα βξίζθεηαη ζε 
έλα αξρηθφ ζηάδην καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ. Ζ δεύηεπη γενιά ηων πομπόη ζα είλαη δηαζέζηκε 
πεξί ην 2020, ζα είλαη ε εμέιημε ηεο πξψηεο γεληάο θαη ε λνεκνζχλε ησλ ξνκπφη απηήο ηεο 
γεληάο ζα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηε λνεκνζχλε πνπ έρεη έλα πνληίθη. Ζ ηπίηη γενιά ραξαθηεξίδεηαη 
σο “επαλαζηαηηθή γεληά” θαη ε λνεκνζχλε ησλ ξνκπφη ζα θηάλεη απηή ηνπ πηζήθνπ θαη ε 
ηέηαπηη γενιά ζα θηάλεη ζε λνεκνζχλε ηνλ άλζξσπν. Ζ ηξίηε θαη ε ηέηαξηε γεληά ηνπνζεηνχληαη 
ρξνληθά γχξσ ζην 2040 κε 2050. 

Όπνηα θαη λα είλαη ε εμέιημε ησλ ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ, ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη 
επξέσο. Δίλαη γλψξηκε ζε φινπο καο ε εηθφλα ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο γξακκήο παξαγσγήο θαη 
είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνκείο φπσο ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε θισζηνυθαληνπξγία, ε 
βηνκεραλία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ θηι. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηα πξναλαθεξζέληα, βξίζθνληαη ηα επθπή θαη απηφλνκα ξνκπφη - 
ζπζηήκαηα, απηά δειαδή πνπ δελ εθηεινχλ κία αιιεινπρία πξνγξακκαηηζκέλσλ θηλήζεσλ 
(φπσο απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο γξακκέο παξαγσγήο), αιιά κεραλψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 
παίξλνπλ απνθάζεηο, λα απηελεξγνχλ, λα καζαίλνπλ, θαη γεληθά λα επηηεινχλ εθείλεο ηηο 
ιεηηνπξγίεο πνπ θαηά θαλφλα απνδίδνπκε ζηελ αλζξψπηλε θχζε. 

2.1. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ρομπότ 

Σα ξνκπφη ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε, απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ 
έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο επάλσ ζηε ξνκπνηηθή. Γη΄ απηφ ην ιφγν πξέπεη ην ζχζηεκα 
αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην ξνκπφη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξν. 
Γελ έρεη αλαπηπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο, αιιά πνηθηιία ηέηνησλ 
ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο εθηφο ηνπ νπζηαζηηθνχ 
απνηειέζκαηνο επηηπγράλνπλ θαη έλα δηαηζζεηηθφ απνηέιεζκα Σα ξνκπφη απνθηνχλ φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο “επηθνηλσλίαο” κε έλαλ κέζν ρξήζηε κέζσ ηεο νκηιίαο πνπ κπνξνχλ 
λα δηαζέηνπλ, ησλ ρεηξνλνκηψλ θαη εθθξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ζην πξφζσπφ 
ηνπο (ρήκα 1). 
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Γηα ηνλ άλζξσπν ν θπζηνινγηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο είλαη 
ν ιφγνο (είηε πξνθνξηθφο είηε γξαπηφο). Κάηη ηέηνην φκσο δελ ζπκβαίλεη θαη κε ηα ξνκπφη, φπνπ 
ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηε γξακκή εληνιψλ πνπ δέρνληαη. Βέβαηα ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ – ξνκπφη έρεη εμειηρζεί θαη γίλεηαη κε βάζε ηελ 
ηερλεηή λνεκνζχλε. Έηζη ηα ξνκπφη είλαη ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη λα 
αληηδξνχλ θαηάιιεια, ζηα πιαίζηα πνπ θαη ηα ίδηα έρνπλ δηδαρζεί, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο 
θσλήο, ρεηξνλνκηψλ θαη εθθξάζεσλ. Ζ ζπλέρεηα ζε φια απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί είλαη ε 
επίηεπμε ηερλεηψλ ζπλαηζζεκάησλ (Artificial emotions). Σν ζηνίρεκα ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηα 
επφκελα ρξφληα είλαη ηα ξνκπφη κέζα απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην 
νπνίν ππάξρνπλ, λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε δηθηά ηνπο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Με 
βάζε ηελ πξνεγνχκελε δηαηχπσζε, εχινγα γελλάηαη ην αθφινπζν εξψηεκα: “Μπνξνχλ νη 
κεραλέο ζην κέιινλ λα θηάζνπλ ζε επίπεδν ψζηε λα κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη;”. Αξρηθά πξέπεη 
λα μεθαζαξηζζεί ε δηαθνξά ησλ φξσλ “ζθέθηνκαη” θαη ”λνεκνζχλε”. Αληηθεηκεληθή απάληεζε, 
φπσο είλαη πξνθαλέο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαζψο είλαη έλαο θηινζνθηθφο δηαρσξηζκφο πνπ 
έρεη απαζρνιήζεη ην ζθεπηφκελν θφζκν εδψ θαη αηψλεο θαη δελ είλαη εχθνιν λα αλαιπζεί. 

 

  

Παξ‟ φια απηά είλαη μεθάζαξν φηη ε λνεκνζχλε έρεη πνιιέο πιεπξέο, φπσο ε ηθαλφηεηα 
λα ζρεδηάδεη, λα καζαίλεη, λα ιχλεη πξνβιήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί γιψζζα. πκπεξηθνξά πνπ 
επηδεηθλχεη νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο “επθπήο” θαη ζθνπφο φζσλ εξγάδνληαη επάλσ ζηελ ηερλεηή 
λνεκνζχλε είλαη λα θάλνπλ ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο λα επηδείμνπλ κία ηέηνηα 
ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ζπκπεξηθνξά είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην λνεκνζχλεο πνπ έζεζε ν Turing, γηα ην αλ κία 
κεραλή είλαη επθπήο ή φρη. Γηα ην ιφγν απηφ, εδψ θαη πεξίπνπ 35 ρξφληα ππάξρεη ην “test 
Turing” θαη ε νπζία ηνπ ηεζη απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο γηα ην αλ κία κεραλή είλαη επθπήο ή φρη. 
Γηα ην ιφγν απηφ, δηεμάγεηαη έλαο απζαίξεηνο δηάινγνο αλάκεζα ζε έλαλ άλζξσπν θαη κία 
κεραλή θαη έλαο παξαηεξεηήο πξνζπαζεί λα ζπκπεξάλεη πνηνο είλαη ν άλζξσπνο θαη πνηα ε 
κεραλή. Γηα πξνθαλείο ιφγνπο θαη ν άλζξσπνο θαη ε κεραλή δελ είλαη ζεαηνί ζηνλ παξαηεξεηή, 
ελψ ην κέζν επηθνηλσλίαο είλαη νπδέηεξν (π.ρ. κελχκαηα κέζσ ελφο πιεθηξνινγίνπ). Αλ νη 
απαληήζεηο ηεο κεραλήο ζε ηπραίεο δειψζεηο θαη εξσηήζεηο είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κελ κπνξνχλ 
λα δηαθξηζνχλ κε ζηγνπξηά απφ ηηο αλζξψπηλεο, ηφηε ην ζπκπέξαζκα απφ ηε δνθηκή Turing είλαη 
φηη ε κεραλή είλαη πξάγκαηη επθπήο. Βέβαηα, απηή είλαη κφλν κία πξνζπάζεηα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 
λνεκνζχλεο θαη έρεη ππνζηεί πνιιέο θξηηηθέο, θαζψο ε εμέηαζε απηή αγλνεί ην ηη ζπκβαίλεη κέζα 
ζηε κεραλή θαη αλαθέξεηαη κφλν ζε κία πιεπξά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεραλήο. 

Παξαθάησ αλαθέξεηαη απνζπαζκαηηθά έλαο πξαγκαηηθφο δηάινγνο πνπ έγηλε ζε έλα 
test Turing ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Σν πξφγξακκα νλνκάδεηαη ELIZA θαη γξάθηεθε απφ 
ηνλ Joseph Weizenbaum. Σν πξφγξακκα κηκείηαη ηηο απνθξίζεηο ελφο ςπρίαηξνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ζπδήηεζεο κε έλαλ αζζελή (Οη παξαηεξήζεηο ηνπ αζζελή ζεκεηψλνληαη κε κηθξά 
γξάκκαηα, ελψ νη απνθξίζεηο ηεο ELIZA κε θεθαιαία). 

ρήκα 1:Δθθξάζεηο πξνζώπνπ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε έλα ξνκπόη 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 8 

 

- Οη άλδρες είλαη όιοη ίδηοη; 

- ΚΑΣΑ ΚΑΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ. 

- Πάληα κας ελοτιούλ γηα ηο έλα ή ηο άιιο ζέκα. 

- ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΔΝΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ; 

- Λοηπόλ, ο θίιος κοσ κε έθαλε λα έρζω εδώ. 

- Ο ΦΗΛΟ ΟΤ Δ ΔΚΑΝΔ ΝΑ ΔΡΘΔΗ ΔΓΩ; 

- Λέεη όηη είκαη ζιηκκέλε ηολ περηζζόηερο θαηρό. 

- ΛΤΠΑΜΑΗ ΠΟΤ ΑΚΟΤΩ ΟΣΗ ΔΗΑΗ ΘΛΗΜΜΔΝΖ 

- Δίλαη αιήζεηα, είκαη δσζηστηζκέλε. 

- ΝΟΜΗΕΔΗ ΟΣΗ Ο ΔΡΥΟΜΟ ΟΤ ΔΓΩ ΘΑ Δ ΒΟΖΘΖΔΗ ΩΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΑΗ 
ΓΤΣΤΥΗΜΔΝΖ; 

- Υρεηάδοκαη θάποηα βοήζεηα, ασηό είλαη ηο κόλο ζίγοσρο. 

Απφ απηφ ην παξάδεηγκα θαίλεηαη φηη είλαη δχζθνιν λα μερσξίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηεο ELIZA απφ εθείλε ησλ ςπρίαηξσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο θαη φηη ην πξφγξακκα 
ηθαλνπνηεί ηε δνθηκή Turing κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν πεδίν ζπδήηεζεο. Όκσο, κία 
πξνζερηηθφηεξε εμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δείρλεη φηη νη απνθξίζεηο ηεο ELIZA δελ είλαη ηίπνηα 
πεξηζζφηεξν απφ κία κειεηεκέλε “ερψ” ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή. 

3. Είδη Ρομπότ 

Καηά ηελ πνιπεηή εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο ξνκπνηηθήο πξνέθπςαλ δηάθνξα είδε ξνκπνηηθψλ 
κεραληζκψλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε κνξθή, απνηεινχληαη φκσο απφ αληίζηνηρα 
επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. Σα ηειεπηαία είλαη απηά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, δειαδή ην 
κεραλνινγηθφ ππνζχζηεκα, ην ππνζχζηεκα αίζζεζεο θαη ην ζχζηεκα ειέγρνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα ζπνπδαηφηεξα είδε ξνκπφη είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ρνκπόη ηαζεξήο Βάζεο: ηα ξνκπφη απηά απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθά ζηεξεά 
ζψκαηα (ζχλδεζκνη) πνπ ζπλδένληαη κέζσ αξζξψζεσλ ζρεκαηίδνληαο κία θηλεκαηηθή 
αιπζίδα. Ζ αιπζίδα απηή έρεη ην έλα άθξν ηεο (ηε βάζε) ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν κε 
θάπνην ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ζ κνξθή απηή ξνκπφη είλαη ε παξαδνζηαθή 

ρήκα 2: Βηνκεραληθόο Ρνκπνηηθόο Βξαρίνλαο 
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κνξθή ελφο βηνκεραληθνχ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, θαη πεξηιακβάλεη ην βξαρίνλα, ηνλ 
θαξπφ θαη ην εξγαιείν (ρήκα 2). 

 Κηλνύκελα Ρνκπόη: σο θηλεηά ξνκπφη ραξαθηεξίδνληαη φια εθείλα ηα ξνκπφη πνπ 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλήζνπλ φια ηα ζεκεία ηνπ κεραληζκνχ ηνπο. Ζ 
δπλαηφηεηα απηή πξνζθέξεηαη απφ εηδηθά ζπζηήκαηα πξνψζεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα 
είλαη είηε απιά (φπσο ηξνρνί) είηε πνιχπινθα (φπσο jet, πξνπέιεο, κεραληθά πφδηα). 
Σα θηλνχκελα ξνκπφη δηαθξίλνληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ 
απηνλνκίαο ηνπο. Έηζη έρνπκε: 

1. AGV’s: ηα AGV‟s (Automatic Guided Vehicles) έρνπλ πεξηνξηζκέλε 
απηνλνκία θίλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηξνρηά ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλε κέζσ 
θαισδίσλ ζην έδαθνο ή πνκπψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (ρήκα 3). 
2. Απηόλνκα Έληξνρα Ρνκπόη: ηα ξνκπφη απηά ιεηηνπξγνχλ κε αξθεηά 
πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 
ζπλερή εμσηεξηθή επίβιεςε θαη είλαη ηθαλά λα εθηεινχλ εξγαζίεο απηφλνκα 
δερφκελα κφλν νξηζκέλεο πςεινχ επηπέδνπ εληνιέο (ρήκα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 4: Απηόλνκν Έληξνρν Ρνκπόη 

ρήκα 3: AGV ζε Βηνκεραληθό Πεξηβάιινλ 
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3. Βαδίδνληα Ρνκπόη: ηα ξνκπφη απηά ρξεζηκνπνηνχλ κεραληθά πφδηα γηα ηελ 
θίλεζή ηνπο θαη φρη ζπκβαηηθνχο ηξνρνχο φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο δχν 
θαηεγνξίεο. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο είλαη ε 
κεγάιε δπλαηφηεηα απνθπγήο εκπνδίσλ θαη ε ηθαλφηεηα αλαξξίρεζεο ζε 
αλψκαια εδάθε θαη κε επίπεδεο επηθάλεηεο. Απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ξνκπφη 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα δίπνδα ελψ δελ απνθιείνληαη θαη εθαξκνγέο κε 
πεξηζζφηεξα απφ δχν πφδηα, π.ρ. ξνκπφη πνπ κνηάδνπλ θαη θηλνχληαη φπσο νη 
αξάρλεο (ρήκα 5). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROV’s: ηα ROVs (Remotely Operated Vehicles) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
κε επαλδξσκέλσλ ππνβξχρησλ ξνκπφη. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκά ηνπο δελ 
έρνπλ κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο, κηαο θαη είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην κεηξηθφ 
πινίν κέζσ θαισδίνπ, ην νπνίν θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ξνκπφη ζε 
ελέξγεηα θαη επηθνηλσλίεο. Σα ξνκπφη απηνχ ηνπ ηχπνπ έρνπλ ζρήκα θνπηηνχ 
θαη θηλνχληαη γεληθά ζε ρακειέο ηαρχηεηεο (ρήκα 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5: Ο Dante II ηνπ Δξγαζηεξίνπ JPL ηεο NASA θαηά ηε δηάξθεηα 
αλάβαζεο ζε βνπλό ηεο Αιάζθα. 

 

ρήκα 6: Απόδνζε ελόο ROV 
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5. AUVs: ηα AUVs (Autonomous Underwater Vehicles), αληίζεηα κε ηα ROVs, 
είλαη πιήξσο απηφλνκα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ ηελ αλάγθε θαισδίνπ. Γηα 
ηηο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο (ελέξγεηα) ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο κπαηαξίεο, θάηη 
φκσο πνπ ζέηεη θαη πεξηνξηζκνχο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ξνκπφη απηψλ. Σα AUVs 
έρνπλ ζρήκα ηνξπηιψλ θαη κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε αξθεηά κεγάιεο ηαρχηεηεο 
(ρήκα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Δλαέξηα ξνκπόη: πξφθεηηαη γηα κε επαλδξσκέλα ηπηάκελα ξνκπφη, φπσο 
ειηθφπηεξα θαη αεξνπιάλα. Σα ξνκπφη απηά έρνπλ δηαξθψο απμαλφκελεο 
εθαξκνγέο θαη ε αλάπηπμε ηνπο μεθίλεζε αξρηθά γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο 
(ρήκαηα 8 θαη 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7: Απόδνζε ελόο AUV 

ρήκα 8: Ρνκπνηηθό ειηθόπηεξν 

ρήκα 9: Σν ξνκπόη Helios ηεο NASA 
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7. Έξπνληα ξνκπόη: Όπσο καξηπξάεη θαη ε νλνκαζία ηνπο πξφθεηηαη γηα ξνκπφη 
ηα νπνία έξπνληαη ζην έδαθνο (ρήκα 10). Μηκνχληαη ηελ θίλεζε ησλ εξπεηψλ 
θαη δε ησλ θηδηψλ. Μπνξνχλ λα πνξεπζνχλ κε άλεζε ζε θιεηζηνχο θαη 
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπο γίλεηαη απφ ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία 
θαη ζπλαληάηαη ζηελ αλίρλεπζε παγηδεπκέλσλ αλζξψπσλ ζε ζπληξίκκηα θαη 
εξείπηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ξνκπφη απνηεινχληαη απφ ηα βαζηθά ππνζπζηήκαηα 
πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. 

4. Βιομηχανικοί Ρομποτικοί Βραχίονες: Βασικές Έννοιες και 

Είδη 

Έλαο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο (ξνκπφη ζηαζεξήο βάζεο) απνηειείηαη απφ ην θπξίσο ζψκα 
(δειαδή ην θνξκφ) ηνπ ξνκπφη θαη απφ κηα δηαδνρή ζπλδέζκσλ ή κειψλ (links) πνπ ελψλνληαη 
κεηαμχ ηνπο κε αξζξψζεηο ή ελψζεηο (joints). Οη αξζξψζεηο (ή ελψζεηο) ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο 
ησλ ζπλδέζκσλ (ρήκα 11). Ζ νκάδα ησλ αξζξψζεσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ θίλεζε ηνπ εξγαιείνπ 
θαζεαπηνχ πνπ θξαηάεη ν βξαρίνλαο ππάγνληαη ζην θαξπφ. Κάζε κηα απφ ηηο αξζξψζεηο ηνπ 
βξαρίνλα θαη ηνπ θαξπνχ παξέρεη έλα βαζκφ ειεπζεξίαο ζηελ θίλεζε ηνπ ηειηθνχ ζηνηρείνπ 
δξάζεο. Χο ηειηθφ ζηνηρείν δξάζεο νξίδεηαη ην θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν 
κεραληθφ εμάξηεκα – εξγαιείν, πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ βξαρίνλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 10: Ρνκπόη – εξπεηό, πνπ πνξεύεηαη εμίζνπ 

ηόζν ζην έδαθνο όζν θαη ζην λεξό 

ρήκα 11: Αλαπαξάζηαζε ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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Οη αξζξψζεηο κπνξεί λα είλαη: 

 Πξηζκαηηθέο: ζρεηηθή κεηαθνξηθή θίλεζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζπλδέζκσλ (ρήκα 
12), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πεξηζηξνθηθέο: πινπνηνχλ ζρεηηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 
ζπλδέζκσλ (ρήκα 13), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 θαηξηθέο: πινπνηνχλ ζθαηξηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 
ζπλδέζκσλ θαη παξέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή απφ έλαλ βαζκφ θηλεηηθφηεηαο (ρήκα 14). 

Με ηε ζεηξά ηεο, κία θηλεκαηηθή αιπζίδα ραξαθηεξίδεηαη σο αλνηθηή φηαλ 
ππάξρεη κία κφλν δηαδνρή ζπλδέζκσλ πνπ λα ζπλδέεη ηα δχν άθξα ηνπ βξαρίνλα θαη 
θιεηζηή φηαλ νη ζχλδεζκνη πνπ ηε ζπληζηνχλ ζρεκαηίδνπλ βξφρν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δνκή ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα έρνπλ νη θηλεηήξεο (ή κνηέξ). 
Κάζε άξζξσζε ρξεηάδεηαη θαη απφ έλαλ θηλεηήξα ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ θίλεζε ηεο. Γη‟ απηφ 
πνιιέο θνξέο νη θηλεηήξεο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζαλ “ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 
θίλεζεο”. Οη θηλεηήξεο κπνξεί λα είλαη ειεθηξηθνί, πδξαπιηθνί ή πλεπκαηηθνί. Ζ επηινγή ηνπο 
θαζνξίδεηαη απφ ην θφζηνο θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο. 

ρήκα 13: Πεξηζηξνθηθή άξζξσζε 

ρήκα 14: θαηξηθή άξζξσζε 

ρήκα 12: Πξηζκαηηθή άξζξσζε 
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4.1. Βαθμοί Ελευθερίας 

Βαζηθφ γλψξηζκα θάζε ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα απνηειεί ν Βαζκφο Διεπζεξίαο ηνπ (Degree Of 
Freedom – DOF). Ζ έλλνηα απηή δειψλεη ην πφζν επθίλεην είλαη έλα ξνκπφη ζην ρψξν. 
πλήζσο, θάζε αλεμάξηεηα θηλνχκελε άξζξσζε πξνζζέηεη έλα βαζκφ ειεπζεξίαο ζην ξνκπφη. 
Ο νξηζκφο ιέεη: “Ο αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ παξακέηξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ελφο 
ζψκαηνο ζην ρψξν, νλνκάδεηαη Βαζκφο Διεπζεξίαο”.  

Έηζη έλα ξνκπφη κε n βαζκνχο ειεπζεξίαο πεξηέρεη n αξζξψζεηο ή γεληθά n άμνλεο 
θίλεζεο. 

ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 15) αλαπαξηζηψληαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα ηεο εξγαζίαο. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο είλαη 5. 

 

 

 

4.2. Ωφέλιμο Υορτίο – Επαναληψιμότητα – Ακρίβεια 

Απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ελφο βηνκεραληθνχ βξαρίνλα είλαη ην σθέιηκν θνξηίν, ε 
επαλαιεςηκφηεηα θαη ε αθξίβεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα παξαπάλσ κεγέζε αλαθέξνληαη ζηα 
εμήο: 

 Ωθέιηκν Φνξηίν: είλαη ην βάξνο πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην άθξν ηνπ βξαρίνλα. Σν 
πξνδηαγξαθφκελν απηφ θνξηίν δελ είλαη ζηαζεξφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 
νπνία πξφθεηηαη λα θηλεζεί ν θαξπφο. 

 Δπαλαιεςηκόηεηα: εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ βξαρίνλα λα γπξίζεη ζην ίδην ζεκείν 
κεηά απφ αξθεηέο επαλαιήςεηο θαη δίλεηαη σο εχξνο κέζα ζην νπνίν ν βξαρίνλαο ζα 
ηεξκαηίζεη ηελ θίλεζε. Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζην φηη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ξνκπφη 
είλαη δπλαηφ λα ράζεη ιίγν απφ ηε κέηξεζε ηεο ζέζεο κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί λα 
επηζηξέςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κεηά απφ νξηζκέλνπο θχθινπο ιεηηνπξγίαο. 
Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ζπλήζεηο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο νη επηζπκεηέο θηλήζεηο 
δηδάζθνληαη ζην ξνκπφη αληηιακβάλεηαη θαλείο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 
επαλαιεςηκφηεηαο. 

 Αθξίβεηα: είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ξνκπφη λα πεγαίλεη αθξηβψο ζηε ζέζε πνπ ηνπ έρεη 
δνζεί εληνιή λα πάεη. Ζ αθξίβεηα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δηαθξηηφηεηα ησλ 
εμαξηεκάησλ ειέγρνπ, ηε κεραλνινγηθή ζχλδεζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ην ειάρηζην 
επηηξεπφκελν ζθάικα πνπ επηβάιιεη ε επζηάζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζέξβν. Ζ 
αθξίβεηα επεξεάδεηαη απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ, ζε αληίζεζε κε 
ηελ επαλαιεςηκφηεηα, γη‟ απηφ θαη νξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο πξνδηαγξάθνπλ κφλν ηελ 
ηειεπηαία. 
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ρήκα 15: Βαζκνί ειεπζεξίαο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 
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4.3. Σαξινόμηση Βραχιόνων Βάσει της Γεωμετρικής Διαμόρφωσής 

τους 

Ο ηχπνο θαη ε δηαδνρή ησλ αξζξψζεσλ ελφο βξαρίνλα επηηξέπεη ηελ ηαμηλφκεζή ησλ ξνκπφη 
ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη αξζξψζεηο πνπ καο απαζρνινχλ 
ζην ζεκείν απηφ είλαη νη ηξεηο πξψηεο ηνπ βξαρίνλα θαη θαηά ζπλέπεηα εμαηξνχληαη νη αξζξψζεηο 
ηνπ θαξπνχ. Θα έρνπκε ινηπφλ ηα εμήο: 

 Καξηεζηαλνί Βξαρίνλεο: ε θαξηεζηαλή γεσκεηξία πινπνηείηαη κε ηξεηο δηαδνρηθέο 
πξηζκαηηθέο αξζξψζεηο. Οη άμνλεο ησλ αξζξψζεσλ απηψλ είλαη αλά δχν θάζεηνη κεηαμχ 
ηνπο (ρήκα 16). Ζ θαξηεζηαλή δνκή παξέρεη κεγάιε δπζθακςία θαη ζηαζεξή αθξίβεηα 
ζε νιφθιεξν ην ρψξν εξγαζίαο πνπ είλαη έλα παξαιιειεπίπεδν. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα 
ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε κεησκέλε επηδεμηφηεηα θίλεζεο, ιφγσ ηεο πξηζκαηηθήο θχζεο 
ησλ αξζξψζεσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βξαρίνλεο Gantry: νη βξαρίνλεο Gantry είλαη ζηελ νπζία θαξηεζηαλνί, δηαθέξνπλ φκσο 
απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπο αληηθεηκέλνπ ελδηαθέξνληνο 
(ρήκα 17). Δηδηθφηεξα ν βξαρίνλαο Gantry πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελν απφ πάλσ, ηε 
ζηηγκή πνπ έλαο θιαζηθφο θαξηεζηαλφο βξαρίνλαο πξνζεγγίδεη ην αληηθείκελν απφ ην 
πιάη. Άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο είλαη ε αχμεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 
θαη ηεο δπζθακςίαο, θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ κεγάισλ θαη βαξηψλ 
αληηθεηκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρήκα 17: Βξαρίνλαο Gantry 

ρήκα 16: Καξηεζηαλόο βξαρίνλαο 
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 Κπιηλδξηθνί Βξαρίνλεο: ζηνπο θπιηλδξηθνχο βξαρίνλεο ε πξψηε πξηζκαηηθή άξζξσζε 
ηεο θαξηεζηαλήο δνκήο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κία πεξηζηξνθηθή άξζξσζε (ρήκα 18). 
Οη ζπγθεθξηκέλνη βξαρίνλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιή δπζθακςία, φκσο ε αθξίβεηα ηεο 
ζέζεο ηνπ θαξπνχ κεηψλεηαη θαζψο ε νξηδφληηα κεηαηφπηζε απμάλεηαη. Ο ρψξνο 
εξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ηκήκα θπιίλδξνπ. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο γεσκεηξίαο είλαη ην φηη ν βξαρίνλαο εηζέξρεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο 

θαη ηνλ πεξηνξίδεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 θαηξηθνί Βξαρίνλεο: ζηνπο βξαρίνλεο απηνχο αληηθαζίζηαηαη πιένλ θαη ε δεχηεξε 
πξηζκαηηθή άξζξσζε ηεο θαξηεζηαλήο δνκήο κε πεξηζηξνθηθή (ρήκα 19). Ζ 
κεραλνινγηθή πνιππινθφηεηα απμάλεη, ελψ ε δπζθακςία κεηψλεηαη. Δπηπιένλ ε 
αθξίβεηα ηνπ θαξπνχ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο αθηηληθήο απφζηαζεο. Ο ρψξνο 
εξγαζίαο είλαη ηκήκα ζθαίξαο θαη πεξηέρεη έλα κέξνο ηεο βάζεο κε άκεζε ζπλέπεηα ηε 
δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βξαρίνλεο SCARA: ε γεσκεηξία SCARA είλαη εηδηθή θαη πεξηιακβάλεη δχν 
πεξηζηξνθηθέο θαη κία πξηζκαηηθή άξζξσζε ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 
άμνλεο θίλεζεο λα είλαη παξάιιεινη κεηαμχ ηνπο (ρήκα 20). Σν φλνκα SCARA 

ρήκα 18: Κπιηλδξηθόο βξαρίνλαο 

ρήκα 19: θαηξηθόο βξαρίνλαο 
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πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Selective Compliance Assembly Robot Arm. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία παξέρεη κεγάιε δπζθακςία ζε θαηαθφξπθε θφξηηζε θαη 
ειαζηηθφηεηα ζε νξηδφληηα. Ζ αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θαξπνχ κεηψλεηαη κε ηελ 
αχμεζε ηεο απφζηαζεο ηνπ απφ ηνλ άμνλα ηεο πξψηεο άξζξσζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αλζξσπνκνξθηθνί Βξαρίνλεο: ε αλζξσπνκνξθηθή γεσκεηξία πινπνηείηαη κε ηξεηο 
δηαδνρηθέο πεξηζηξνθηθέο αξζξψζεηο. Δηδηθφηεξα, ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο πξψηεο 
άξζξσζεο είλαη θαηαθφξπθνο θαη θάζεηνο ζηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ησλ επνκέλσλ 
δχν αξζξψζεσλ, νη νπνίνη είλαη παξάιιεινη κεηαμχ ηνπο (ρήκα 21). Ζ ζπγθεθξηκέλε 
δνκή παξέρεη ηε κεγαιχηεξε επηδεμηφηεηα απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, θαζψο φιεο νη 
αξζξψζεηο είλαη πεξηζηξνθηθέο. Χζηφζν, ε αθξίβεηα ηνπ θαξπνχ δελ είλαη ζηαζεξή 
εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πνπ έρεη ηε κνξθή ζθαίξαο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 20: Βξαρίνλαο SCARA 

ρήκα 21: Αλζξσπνκνξθηθόο βξαρίνλαο 
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4.4. Ρομποτικά υστήματα Ελέγχου 

Μειεηψληαο ηνπο ξνκπνηηθνχο βξαρίνλεο κε βάζε ηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ 
ειέγρνπ, νη ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο θαη επξχηεξα ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, δηαθξίλνληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο: 

A. Αλνηρηνύ Βξόρνπ. 
B. Κιεηζηνύ Βξόρνπ. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ Αλνηρηνχ Βξφρνπ, ε έμνδνο δελ έρεη θακία επίδξαζε 
ζηελ είζνδν, δελ ππάξρεη δειαδή αλαηξνθνδφηεζε. αλ έλα παξάδεηγκα αο ζεσξεζεί έλαο 
ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη κηα ζηαζεξή ηάζε, νπφηε ν θηλεηήξαο 
πεξηζηξέθεηαη. Έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο εδψ είλαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα θαη 
είζνδνο ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ θηλεηήξα. Δάλ εθαξκνζζεί θάπνην θνξηίν ζηνλ θηλεηήξα 
ε ηαρχηεηά ηνπ ζα απμεζεί. Οη απμνκεηψζεηο απηέο ηεο ηαρχηεηαο κε ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ 
ζηελ πξάμε δελ είλαη επηζπκεηέο. Έλα θαιχηεξν ζχζηεκα πξνθχπηεη εάλ ε έμνδνο κεηξάηαη θαη 
αλαηξνθνδνηείηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ζηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πην πάλσ παξάδεηγκα 
ε ηαρχηεηα ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε ηάζε κε θαηάιιειν 
αηζζεηήξην φξγαλν (ηαρνγελλήηξηα) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγθξηζεί κε ηελ ηάζε εηζφδνπ. Με 
βάζε ηε ζχγθξηζε απηή, γίλεηαη απηφκαηα ε απαξαίηεηε δηφξζσζε γηα λα επηζηξέςεη ε ηαρχηεηα 
ηνπ θηλεηήξα ζηελ επηζπκεηή ηηκή. 

πζηήκαηα ζηα νπνία ε έμνδνο αλαηξνθνδνηείηαη ζηελ είζνδν νλνκάδνληαη Κιεηζηά 
πζηήκαηα Διέγρνπ ή Κιεηζηνχ Βξφρνπ. ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα Κιεηζηνχ πζηήκαηνο 
ειέγρνπ ε ζέζε ησλ αμφλσλ κεηξάηαη κε θαηάιιεια αηζζεηήξηα φξγαλα αλαηξνθνδφηεζεο, 
φπσο είλαη ι.ρ. ν ςεθηαθφο (δηαθνξηθφο) θσδηθνπνηεηήο. Ο ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ νδήγεζεο θάζε 
άμνλα ελφο ξνκπφη θαζνξίδεηαη σο επί ησλ πιείζησλ απφ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα θαη ηζρχ 
ηνπ ξνκπφη. 

ηα ξνκπφη Αλνηθηνχ Βξφρνπ ε θίλεζε ησλ αμφλσλ (αξζξψζεσλ) γίλεηαη κε Βεκαηηθνχο 
Κηλεηήξεο (Stepping motors). Ο βεκαηηθφο θηλεηήξαο είλαη έλαο θηλεηήξαο ν άμνλαο ηνπ νπνίνπ 
πεξηζηξέθεηαη θαηά κηα ζηαζεξή γσλία γηα θάζε παικφ πνπ δέρεηαη ζηελ είζνδφ ηνπ. Οη 
βεκαηηθνί θηλεηήξεο παξέρνπλ ηνλ απινχζηεξν ηξφπν κεηαηξνπήο κηαο αθνινπζίαο ειεθηξηθψλ 
παικψλ ζε αλάινγε γσληαθή κεηαηφπηζε θαη γη' απηφ απνηεινχλ κηα ζρεηηθά απιή θαη θζελή 
ιχζε ζην πξφβιεκα ειέγρνπ ησλ ξνκπφη. Δπεηδή φκσο δελ ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηε 
ζέζε ηνπ άμνλα, ε αθξίβεηα ζέζεο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θηλεηήξα λα 
πξνρσξάεη θαηά ηνλ αθξηβή αξηζκφ βεκάησλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο παικψλ πνπ δέρεηαη ζηελ 
είζνδφ ηνπ. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βεκαηηθψλ θηλεηήξσλ είλαη φηη ε κέγηζηε 
ηαρχηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε κεραληθή ξνπή ηνπ θνξηίνπ. Όζν πην κεγάιε είλαη ε ξνπή ηνπ 
θνξηίνπ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε κέγηζηε επηηξεπηή ηαρχηεηα ηνπ θηλεηήξα. πλέπεηα ηνπ 
γεγνλφηνο απηνχ είλαη φηη νη βεκαηηθνί θηλεηήξεο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
ζπζηήκαηα κε απξφβιεπηεο κεηαβνιέο ησλ ξνπψλ θνξηίνπ, γηαηί κηα κεγάιε αχμεζε ηεο ξνπήο 
θνξηίνπ κπνξεί λα θάλεη ην βεκαηηθφ θηλεηήξα λα ράζεη νξηζκέλα βήκαηα θαη έηζη λα θηλεζεί ζε 
ιάζνο ζέζε. ηα βηνκεραληθά ξνκπφη νη θηλεηήξεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ 
κεραληθέο ξνπέο φρη κφλν αλάινγα κε ην θνξηίν πνπ ζεθψλνπλ αιιά θαη κε ηε ζέζε ηνπ 
βξαρίνλά ηνπο. πλεπψο νη βεκαηηθνί θηλεηήξεο ζήκεξα δελ πξνηηκψληαη ζηα βηνκεραληθά 
ξνκπφη. 

4.5. Κινητήρες - Μοτέρ 

Σα κνηέξ είλαη ε “θηλεηήξηα δχλακε” ηνπ ξνκπφη, αθνχ είλαη εθείλα πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ θίλεζε 
ζηηο αξζξψζεηο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ. Τπάξρνπλ πνιιά είδε κνηέξ θαη ε επηινγή ηνπ 
θαηάιιεινπ γίλεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε φπνπ πξννξίδεηαη. Έηζη αλ αλαθεξφκαζηε γηα 
παξάδεηγκα γηα βηνκεραληθή ρξήζε, θαηάιιεια κνηέξ ζεσξνχληαη ηα ζεξβνκνηέξ (servomotors) 
θαη αλ αλαθεξφκαζηε ζε ξνκπφη εξαζηηερληθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο ηφηε ηα θαηάιιεια κνηέξ απφ 
νηθνλνκηθή θαη ρξεζηηθή άπνςε ζεσξνχληαη ηα κνηέξ ζπλερνχο ξεχκαηνο (ή DC κνηέξ – Direct 
Current motνrs). 
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4.5.1. Είδη Κινητήρων - Μοτερ 

Όπσο δηαηππψζεθε θαη ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 
ξνκπφη δελ ρξεζηκνπνηείηαη νπνηνδήπνηε κνηέξ. Ζ επηινγή ηνπ πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα ην θαζηζηνχλ ηθαλφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Σα κνηέξ πνπ ζπλαληψληαη θαηά θχξην ιφγν ζην εκπφξην είλαη ηα εμήο: 

 Μνηέξ πλερνχο Ρεχκαηνο (DC Motors) ή Δλαιιαζζνκέλνπ Ρεχκαηνο (AC Motors). 

 Μνηέξ πλερνχο Κίλεζεο (Continuous motors) ή Βεκαηηθά Μνηέξ (Stepping 
Motors). 

 Μνηέξ κε εξβνκεραληζκφ (Servomotors). 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε θαη γεληθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κνηέξ. 

Σν πλερέο Ρεύκα (Direct Current – DC) είλαη ε θχξηα πεγή ηξνθνδνζίαο πνπ 
θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα ηεο ξνκπνηηθήο, είηε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηάζηκα είηε ζε θηλεηά ξνκπφη. 
Πνιχ ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη κνηέξ Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο (AC), αθφκα θαη αλ 
πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Απηφ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ εθαξκνγή, είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ 
ελαιιαζζφκελνπ ζε ζπλερέο ξεχκα (DC to AC) θαη κεηά γίλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπλερνχο 
ξεχκαηνο ζηα ελ ιφγσ ππνζπζηήκαηα. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ξνκπφη θαη ηελ επηινγή ελφο κνηέξ, είλαη αλ ην 
κνηέξ πξέπεη λα είλαη αλαζηξεθφκελν (ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη θαη ζαλ “δχν 
θαηεπζχλζεσλ”) ή κνλφδξνκν. Με ηνλ φξν “αλαζηξεθφκελν”, ελλνείηαη φηη ην κνηέξ πξέπεη λα 
είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγεί (θαη λα εθηειεί) θίλεζε πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο (δεμηφζηξνθα θαη 
αξηζηεξφζηξνθα). Λίγεο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ κνλφδξνκα κνηέξ (κνηέξ κηαο 
θαηεχζπλζεο). Σα DC κνηέξ έρνπλ “έκθπηε” ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη δπν θαηεπζχλζεσλ, αιιά 
αξθεηέο θνξέο δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ζηε ζρεδίαζε αλαγθάδνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή λα 
ρξεζηκνπνηήζεη κνηέξ κηαο κφλν θαηεχζπλζεο. εκαληηθφ επίζεο θξηηήξην επηινγήο, απνηεινχλ 
νη ςήθηξεο ηνπ ζπιιέθηε (Commutator Brushes). Δάλ νη ςήθηξεο είλαη επηθιηλείο (θεθιηκέλεο), ην 
κνηέξ πηζαλφηαηα λα κελ κπνξεί λα εθηειέζεη θίλεζε δχν θαηεπζχλζεσλ. Δπίζεο, ε εζσηεξηθή 
θαισδίσζε πνπ έρεη ην DC κνηέξ έξρεηαη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 
θηλεζεί ζε δπν θαηεπζχλζεηο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ειεγρζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο 
κνηέξ, είλαη κε ηε βνήζεηα κηαο ζπλερνχο (DC) πεγήο ξεχκαηνο (κπαηαξία). Αλάινγα ηεο 
πφισζεο ηεο κπαηαξίαο κε ηα θαιψδηα ηνπ κνηέξ, παξαηεξείηαη ε θίλεζε, ε νπνία ζα είλαη 
δεμηφζηξνθε ή αξηζηεξφζηξνθε. 

Σα DC κνηέξ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε δχν πεξαηηέξσ θαηεγνξίεο, ζηα πλερνύο 
Κίλεζεο Μνηέξ (Continuous Motors) θαη ζηα Βεκαηηθά Μνηέξ (Stepping Motors). Ζ 
δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθφ: ηα Μνηέξ πλερνύο Κίλεζεο, ε 
παξνρή ελέξγεηαο θάλεη ηνλ άμνλα ηνπ κνηέξ λα πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο. Ο άμνλαο ζηακαηάεη 
ηελ πεξηζηξνθή ηνπ, κφλν φηαλ ε παξνρή ελέξγεηαο ζην κνηέξ ζηακαηήζεη ή εάλ ην κνηέξ 
θηάζεη ζε έλα ζεκείν φπνπ δελ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί πεξηζζφηεξν, αλεμαξηήησο ηεο ελέξγεηαο 
πνπ ζα ηνπ δηνρεηεπηεί. ηα Βεκαηηθά Μνηέξ, ε παξνρή ελέξγεηαο θάλεη ηνλ άμνλα ηνπ κνηέξ 
λα πεξηζηξαθεί κεξηθέο κνίξεο θαη κεηά λα ζηακαηήζεη. 

Τπνθαηεγνξία ησλ κνηέξ ζπλερνχο θίλεζεο (continuous motors) απνηεινχλ ηα 
εξβνκνηέξ (Servomotors), ηα νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπλδπάδνπλ έλα κνηέξ 
ζπλερνχο ξεχκαηνο θαη ζπλερνχο θίλεζεο (Continuous DC Motor) κε έλα κεραληζκφ αλάδξαζεο 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κεγάιε αθξίβεηα ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ κνηέξ. 

4.5.2. Οι Προδιαγραφές των Κινητήρων - Μοτέρ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξεο πξνδηαγξαθέο ελφο κνηέξ πνπ 
είλαη: 

A. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο 
B. Ζ πνζφηεηα ξεχκαηνο 
C. Ζ ηαρχηεηά 
D. Ζ ξνπή ζηξέςεο 
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Α. Σάση Λειτουργίας 

Όια ηα κνηέξ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο (operating voltage). ε κηθξά 
DC κνηέξ, ε ηηκή ηεο ηάζεο θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 1.5 έσο 6 Volt. Μεξηθά κνηέξ πςειήο 
πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ηάζε κεγέζνπο 12 ή 24 Volt. Ζ ηηκή ηεο ηάζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 
πεηξακαηηθνχ ξνκπφη θπκαίλεηαη απφ 1.5 έσο θαη 12 Volt. Σα πην πνιιά κνηέξ κπνξνχλ λα 
δνπιέςνπλ θαη ζε ηάζεηο ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ νη πξνδηαγξαθέο ηνπο νξίδνπλ. Γειαδή 
έλα κνηέξ ησλ 12 Volt κπνξεί λα δνπιέςεη ζηα 9 Volt ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί ηδηαίηεξν 
πξφβιεκα. Αθφκα εάλ ην κνηέξ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 12 Volt θαη ηνπ δνζεί ηάζε 6 Volt, ηφηε απηφ 
ζα ζπλερίδεη λα πεξηζηξέθεηαη, αιιά κε κεησκέλε ηαρχηεηα θαη ξνπή ζηξέςεο. Αθφκα, 
παξαηεξείηαη φηη έλα κνηέξ δελ δνπιεχεη θαζφινπ (ή δελ δνπιεχεη ηθαλνπνηεηηθά) ζε ηηκέο ηάζεο 
θάησ απφ ην 50% ηεο πξνδηαγξαθήο ηεο. Παξνκνίσο, έλα κνηέξ ησλ 12 Volt κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί ζηα 16 Volt, αιιά φπσο είλαη θπζηνινγηθφ νη ζηξνθέο ηνπ ζα απμεζνχλ, φπσο θαη ε 
ξνπή ζηξέςεο ηνπ. Γελ ζπλίζηαηαη πάλησο λα ιεηηνπξγεί έλα κνηέξ παξαπάλσ απφ ην 30% ηεο 
ηηκήο ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ. 

Β. Ένταση Ρεύματος 

Ζ έληαζε ξεχκαηνο εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ξεχκαηνο πνπ ην κνηέξ απαηηεί απφ ηελ πεγή 
ελέξγεηαο γηα λα δνπιέςεη ζσζηά. Ζ πξνδηαγξαθή απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή φηαλ πεξηγξάθεη 
κνηέξ πνπ θηλεί ή πεξηζηξέθεη θάηη. Ζ έληαζε πνπ απαηηείηαη γηα έλα κνηέξ πνπ δελ ρξεηάδεηαη 
λα πεξηζηξέςεη θάηη πνπ απαηηεί ζεκαληηθή δχλακε, κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ρακειή. Αιιά γηα 
έλα κνηέξ πνπ πξέπεη λα πεξηζηξέςεη θάπνηα άξζξσζε, ή έλα ζεη ηξνρψλ, ε έληαζε ηνπ 
ξεχκαηνο είλαη ππέξ-πνιιαπιάζηα. Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνηέξ γηα λα 
θηλεζεί, κε ηε δχλακε πνπ επηδξά πάλσ ηνπ (θαη ηελ νπνία πξέπεη λα θηλήζεη), είλαη αλάινγεο. 
Όζν πεξηζζφηεξν βάξνο πξνζπαζεί λα πεξηζηξέςεη έλα κνηέξ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 
πνζφηεηα ηνπ ξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

C. Σαχύτητα 

Ζ πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα κεηξηέηαη ζε ζηξνθέο αλά ιεπηφ (revolutions per minute – rpm). Σα 
πην πνιιά DC ζπλερνχο θίλεζεο κνηέξ έρνπλ έλα αξηζκφ ζηξνθψλ ηεο ηάμεο ησλ 4000 κε 7000 
ζηξνθψλ ην ιεπηφ. Κάπνηα κνηέξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, φπσο ζε 
ζθιεξνχο δίζθνπο ππνινγηζηψλ, ιεηηνπξγνχλ ζε αξηζκφ ζηξνθψλ ηεο ηάμεο ησλ 2000 κε 3000 
ζηξνθψλ ην ιεπηφ. Όκσο, γηα ηηο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο απηέο νη ηαρχηεηεο είλαη πνιχ ςειέο. 
Πξέπεη ε ηαρχηεηα λα κεησζεί δξαζηηθά θαη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 150 ζηξνθψλ ην ιεπηφ (θαη 
κάιηζηα λα είλαη κηθξφηεξε γηα κνηέξ πνπ νδεγνχλ βξαρίνλα ή αξπάγεο). Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ 
ζηξνθψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ, είηε κέζσ ζπζηήκαηνο κείσζεο 
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο (gear reduction system). 

D. Ροπή τρέψης 

Με ηνλ φξν “ξνπή ζηξέςεο” ελλνείηαη ε πεξηζηξνθηθή δχλακε πνπ παξάγεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ 
κνηέξ. Όζν κεγαιχηεξε ε ξνπή, ηφζν κεγαιχηεξν κπνξεί λα είλαη θαη ην θνξηίν πνπ ζα αζθεζεί 
ζην κνηέξ, αιιά θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ην κνηέξ ζα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ηνλ άμνλά ηνπ θάησ 
απφ απηφ ην θνξηίν. Δάλ κεησζεί ε ξνπή ηφηε θαη ην κνηέξ ζα ειαηηψζεη ηε δχλακε θαη ηελ 
ηαρχηεηα ηνπ θάησ απφ ην θνξηίν πνπ ζα ηνπ αζθεζεί. 

5. Οι Αλγόριθμοι 

Οη εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη εθείλεο φπνπ 
πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο απιέο εξγαζίεο φπνπ κπνξεί ν ίδηνο ν ππνινγηζηήο θαη θαηά 
πξνέθηαζε ην ίδην ην ζχζηεκα, λα επηηειέζεη. Γηα λα ζπκβεί απηφ, πξέπεη θάπνηνο λα ηνπ 
πεξηγξάςεη ην πψο ε εξγαζία ζα δηεθπεξαησζεί. Μία ηέηνηα πεξηγξαθή ιέγεηαη αιγόξηζκνο 
(algorithm). πλνπηηθά, έλαο αιγφξηζκνο πεξηγξάθεη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία κία εξγαζία 
κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί. Ο αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ κία αθνινπζία βεκάησλ ε νπνία αλ 
εθηειεζηεί ζσζηά, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε δηεξγαζία (process) λα δηεθπεξαησζεί. 

 Ζ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ δελ είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζηήκεο ησλ 
ππνινγηζηψλ. Καη‟ επέθηαζε, γηα λα εθηειεζηεί έλαο αιγφξηζκνο ζσζηά πξέπεη λα είλαη 
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εθθξαζκέλνο ζε κνξθή πνπ λα κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα εθηειέζεη ν αληίζηνηρνο 
επεμεξγαζηήο. Όηαλ ν αληίζηνηρνο επεμεξγαζηήο είλαη έλαο ππνινγηζηήο, ν αιγφξηζκνο πξέπεη 
λα είλαη εθθξαζκέλνο ζε κία κνξθή πνπ ιέγεηαη πξόγξακκα (program). Έλα πξφγξακκα είλαη 
γξακκέλν ζε κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (programming language) θαη ε δξαζηεξηφηεηα 
έθθξαζεο ηνπ αιγφξηζκνπ ζηελ θάζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ιέγεηαη πξνγξακκαηηζκόο 
(programming). Κάζε βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ εθθξάδεηαη απφ κία εληνιή (instruction) ή 
πξόηαζε / δήισζε (statement) ζην πξφγξακκα. Έηζη έλα πξφγξακκα απνηειείηαη απφ κία 
αθνινπζία πξνηάζεσλ, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ν ππνινγηζηήο. 

 Ζ θχζε ησλ πξνηάζεσλ ζε έλα πξφγξακκα εμαξηάηαη απφ ηε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ 
θαη θάζε γιψζζα έρεη ην δηθφ ηεο γισζζάξη κε πξνηάζεηο. Οη απινχζηεξεο γιψζζεο, πνπ 
ιέγνληαη γιώζζεο κεραλήο (machine languages), είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε θάζε 
πξφηαζε λα κπνξεί λα δηεξκελεπζεί απεπζείαο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη 
ε CPU είλαη ηθαλή λα θαηαιάβεη θάζε πξφηαζε θαη λα επηηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο. 
Όκσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη ηφζν απιή, θαζεκία κπνξεί κφλν 
λα εθθξάζεη έλα κηθξφ κέξνο ηνπ αιγνξίζκνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο 
πξνηάζεσλ γηα λα εθθξαζηεί έλαο πιήξεο αιγφξηζκνο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ζε γιψζζα 
κεραλήο γίλεηαη θνπξαζηηθφο. 

 Γηα λα γίλεη ν πξνγξακκαηηζκφο επθνιφηεξνο, έρνπλ αλαπηπρζεί άιιεο κνξθέο 
γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηέο είλαη νη γιψζζεο πςεινχ επηπέδνπ (high level languages) 
θαη είλαη πεξηζζφηεξν βνιηθέο απφ φηη νη γιψζζεο κεραλήο, γηαηί θάζε πξφηαζε κπνξεί λα 
εθθξάζεη έλα κεγαιχηεξν βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ. Φπζηθά θάζε πξφηαζε πξέπεη πάιη λα 
δηεξκελεπζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ζα κπνξνχζε λα θαλεί φηη νη ηθαλφηεηεο ηεο CPU ζα 
έπξεπε λα επεθηαζνχλ αλάινγα, κε ζθνπφ λα θαηαζηήζνπλ θάηη ηέηνην δπλαηφλ. Ζ επέθηαζε 
ηεο CPU είλαη βέβαηα έλαο ηξφπνο γηα λα θάλνπκε ηε δηεξκήλεπζε ησλ πξνγξακκάησλ πςεινχ 
επηπέδνπ εθηθηή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη κία θζελφηεξε θαη πην επέιηθηε ιχζε 
ελαιιαθηηθή ιχζε: λα κεηαθξαζηεί (to translate) ηα πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ ζε 
γιψζζα κεραλήο πξηλ εθηειεζηνχλ. Ζ κεηάθξαζε (translation) ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή θάζε 
πξφηαζεο πξνγξάκκαηνο πςεινχ επηπέδνπ, ζε κία ηζνδχλακε αθνινπζία απφ πξνηάζεηο 
δηαηππσκέλεο ζε γιψζζα κεραλήο. Απηέο νη πξνηάζεηο ηεο γιψζζαο κεραλήο κπνξνχλ ηφηε λα 
δηεξκελεπζνχλ απφ ηε CPU. Ζ φιε δηαδηθαζία θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 22). 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ηα γεληθά πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη κε ην γεληθφ φξν 
ινγηζκηθό (software) γηα λα ηα δηαθξίλνπκε απφ ην πιηθό (hardware), απφ ην νπνίν είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο ν ππνινγηζηήο. Μέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ γξάθεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα επηηειέζεη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ επηζπκνχλ λα 
δηεθπεξαηψζνπλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ππνινγηζηψλ δελ 
πξνγξακκαηίδνπλ θαζφινπ. Υξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο ζαλ εξγαιεία γηα λα επηηειέζνπλ 
εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο νη αιγφξηζκνη είλαη ήδε γλσζηνί θαη ηα πξνγξάκκαηα είλαη ήδε 
γξακκέλα. Μία ζπιινγή πξνγξακκάησλ γηα ρξήζε ζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ιέγεηαη παθέην 
εθαξκνγώλ (applications package).  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ 
ην παθέην κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε, πηζαλψο γηα λα αληαπεμέιζεη ζε θάπνηεο 
θαηλνχξηεο ζπλζήθεο ή γηα λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηα πξφζζεηε απαίηεζε. Τπάξρνπλ φκσο 
πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή ζέιεη λα θάλεη θάηη, γηα ην νπνίν θαλέλα 
παθέην εθαξκνγψλ δελ είλαη δηαζέζηκν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ρξήζηεο αλαγθάδεηαη λα 
γξάςεη δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα ή λα κηζζψζεη θάπνηνλ λα ηα γξάςεη γη‟ απηφλ. Απηά ηα 
πξνγξάκκαηα κπνξεί αξγφηεξα λα πνπιεζνχλ ζαλ παθέηα γηα άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηεο 
απαηηήζεηο. 
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Σα παθέηα εθαξκνγψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο αλήθνπλ 
ζηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ (application software). Γηα ιφγνπο 
επρξεζηίαο, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ ζπλήζσο είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 
πςεινχ επηπέδνπ θαη ζπλεπψο βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ κεηαθξαζηψλ 
γισζζψλ. Οη κεηαθξαζηέο γισζζψλ δελ είλαη ηα κνλαδηθά πξνγξάκκαηα πάλσ ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Τπάξρεη έλαο αξηζκφο απφ άιια πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 
παξέρνπλ δσηηθέο ππεξεζίεο θαη καδί κε ηνπο κεηαθξαζηέο γισζζψλ, αλαθέξνληαη ζαλ 
ινγηζκηθό ζπζηήκαηνο (system software). Έλα αμηνζεκείσην ζηνηρείν ηνπ ινγηζκηθνχ 
ζπζηήκαηνο είλαη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (operating system), νη ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ 
πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ – εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή, ηελ 
απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 
πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα. 

ρήκα 22: ηάδηα γηα ηελ εθηέιεζε ελόο αιγόξηζκνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή 
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Απφ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ηεξαξρία ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ (ρήκα 23). ην πςειφηεξν επίπεδν είλαη 
ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ κε ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο απφ θάησ ηνπ. Σν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο 
κε ηε ζεηξά ηνπ, βαζίδεηαη πάλσ ζηε CPU, ηε κλήκε θαη ηηο κνλάδεο εηζφδνπ – εμφδνπ ηνπ 
ππνινγηζηή. Ζ ηεξαξρία δελ ζηακαηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εδψ, αθνχ απηά ηα ηκήκαηα ηνπ 
πιηθνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ απινχζηεξα ηκήκαηα. Βέβαηα, ζην ζρήκα δελ γίλεηαη ζαθήο ε 
δηάθξηζε αλάκεζα ζην ξφιν ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Πξαθηηθά, ε επηινγή κεηαμχ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο 
ηαρχηεηαο θαη θφζηνπο πνπ θάλνπκε. Πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε κεηάθξαζε θαη ν 
ζρεδηαζκφο, επηηεινχληαη γεληθά απφ ην ινγηζκηθφ. Απιέο ιεηηνπξγίεο ή ιεηηνπξγίεο πνπ 
απαηηνχληαη πνιχ ζπρλά, επηηεινχληαη απφ ην πιηθφ, ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ην κέγηζην 
δπλαηφ απνηέιεζκα. πλνςίδνληαο, ην φξην κεηαμχ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ είλαη θαηλνκεληθά 
κεηαβιεηφ θαη πηζαλφλ λα κεηαβιεζεί κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. 

 

5.1. Η ημασία των Αλγορίθμων 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα λα έξζεη ζε πέξαο κία δηεξγαζία ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη θαηά 
πξνέθηαζε ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη: 

1. Να ζρεδηαζζεί έλαο αιγφξηζκνο πνπ λα πεξηγξάθεη πσο ζα επηηειεζηεί ε δηεξγαζία. 

2. Να εθθξαζηεί ν αιγφξηζκνο ζαλ πξφγξακκα ζε κία θαηάιιειε γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ. 

3. Να εθηειεζζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή ην πξφγξακκα. 

 

Ο ξφινο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ζεκειηψδεο. Υσξίο αιγφξηζκν δελ κπνξεί λα ππάξμεη 
πξφγξακκα θαη ρσξίο πξφγξακκα δελ ππάξρεη ηίπνηα λα εθηειεζηεί. Βέβαηα, νη αιγφξηζκνη είλαη 
ζεκειηψδεο εμεηαδφκελνη θαη απφ κηα άιιε νπηηθή γσλία: είλαη αλεμάξηεηνη θαη απφ ηε γιψζζα 
ζηελ νπνία εθθξάδνληαη θαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνπ ηνπο εθηειεί. Έλα παξάδεηγκα πνπ κπνξεί 

ρήκα 23: Η ηεξαξρία πιηθνύ - ινγηζκηθνύ 
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λα παξαηεζεί απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη ην αθφινπζν: φια ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 
αεξνπνξηθψλ ζέζεσλ δηαζέηνπλ έλαλ αιγφξηζκν γηα ηελ θξάηεζε κίαο ζέζεο. ε θάζε ζχζηεκα 
ν αιγφξηζκνο κπνξεί λα είλαη εθθξαζκέλνο ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα 
εθηειείηαη ζε δηαθνξεηηθφ ππνινγηζηή. Όκσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αιγφξηζκνο είλαη βαζηθά 
ν ίδηνο. 

Δπηζηξέθνληαο ζηε ζθαίξα ηεο ηερληθήο, φινη νη ππνινγηζηέο (φπσο θαη φινη νη 
άλζξσπνη) κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ παξαπιήζηα ηηο ίδηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Οπσζδήπνηε 
ππάξρνπλ δηαθνξέο, ηφζν ζηε ιεπηνκέξεηα φζν θαη ζηελ ηαρχηεηα, αιιά κε ηε γεληθή ζεψξεζε 
νη ηθαλφηεηεο φισλ ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ίδηεο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, απηέο νη ηθαλφηεηεο είλαη 
ακεηάβιεηεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, θαζψο ηέηνηεο θαηλνηνκίεο δελ επεξεάδνπλ ην ηη 
θάλνπλ νη ππνινγηζηέο, αλ θαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία κε ηελ 
νπνία ην θάλνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα θαηαζηξσζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ 
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνινγία ηεο θάζε επνρήο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα κείλνπλ έγθπξα ζε 
πείζκα ηεο έιεπζεο λέσλ ππνινγηζηψλ θαη λέσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. Γίλεηαη εχθνια 
θαηαλνεηφ φηη ηφζν ν ππνινγηζηήο φζν θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ηα κέζα γηα λα 
εθηειεζηεί ν αιγφξηζκνο θαη λα έξζεη ζε πέξαο ε αληίζηνηρε δηεξγαζία. 

Σα φζα δηαηππψζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ έρνπλ ζθνπφ ζε θακία 
πεξίπησζε λα ππνβαζκίζνπλ ην ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 
Οη φπνηεο εμειίμεηο ζπκβαίλνπλ ζηελ ηερλνινγία δξνπλ ππέξ ησλ αιγνξίζκσλ θαζψο κπνξεί λα 
ηνπο θάλεη λα εθηεινχληαη ηαρχηεξα, θζελφηεξα θαη πην αμηφπηζηα. αλ πξνέθηαζε ηεο εμέιημεο 
έξρεηαη ε κειέηε πεδίσλ θαη πεξηνρψλ εθαξκνγψλ πνπ ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήζαλ 
αλέθηθηεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ε πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ ε νπνία βαζίδεηαη 
ζηελ επίιπζε πνιχπινθσλ εμηζψζεσλ γηα ηελ αηκφζθαηξα. Οη αιγφξηζκνη γηα ηελ επίιπζε 
απηψλ ησλ εμηζψζεσλ είλαη γλσζηνί εδψ θαη πνιιά ρξφληα, αιιά κέρξη ηελ έιεπζε ησλ 
ππνινγηζηψλ πςειήο ηαρχηεηαο ν ρξφλνο πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο ήηαλ ηφζν 
κεγάινο, ψζηε ν θαηξφο είρε πεξάζεη πξηλ ηελ πξφγλσζε ηνπ. 

Οη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο, δηφηη θαζνξίδνπλ ηελ επθνιία κε 
ηελ νπνία κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ νη αιγφξηζκνη θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ ηνλ 
αλζξψπηλν κφρζν πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Έηζη ε αλάπηπμε λέσλ γισζζψλ 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη λέσλ ππνινγηζηψλ είλαη κία ζεκηηή ππφζεζε ηεο επηζηήκεο ησλ 
ππνινγηζηψλ, αιιά κφλν ζαλ ηξφπνο γηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή έθθξαζε θαη εθηέιεζε 
ησλ αιγνξίζκσλ. 

5.2. Φαρακτηριστικά των Αλγορίθμων 

Με δεδνκέλν ην φηη νη αιγφξηζκνη είλαη βαζηθνί ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ζηε ζπλέρεηα 
ζα αλαιπζνχλ ηα επί κέξνπο ζέκαηα ή ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιγνξίζκσλ πνπ κειεηνχλ νη 
επηζηήκνλεο ησλ ππνινγηζηψλ. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν θαη βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ζρεδίαζε (design) ησλ 
αιγνξίζκσλ, δειαδή ην πψο ζρεδηάδεηαη έλαο αιγφξηζκνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ. Ζ ζρεδίαζε ελφο αιγνξίζκνπ είλαη κία δχζθνιε δηαλνεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, πνιχ πην δχζθνιε απφ ην λα εθθξαζηεί έλαο αιγφξηζκνο ζε πξφγξακκα. Οη 
επηζηήκνλεο ησλ ππνινγηζηψλ πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηε δπζθνιία επηλνψληαο 
πιαίζηα κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο. Πάξαπηα ε 
δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ησλ αιγνξίζκσλ απαηηεί δεκηνπξγηθφηεηα θαη δηνξαηηθφηεηα θαη δελ 
κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ γεληθνί θαλφλεο. Με πην απιά ιφγηα, δελ ππάξρεη αιγφξηζκνο γηα ηε 
ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ. 

 Ζ παξαηήξεζε πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, πξνθαιεί κεξηθέο 
ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο. Τπάξρνπλ άιιεο δηεξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη θαλέλαο 
αιγφξηζκνο; Σέηνηεο δηεξγαζίεο αληηζηνηρνχλ ζε εθείλεο πνπ δηαηζζεηηθά ζεσξνχκε 
δεκηνπξγηθέο; Γηα κία δεδνκέλε δηεξγαζία, πσο κπνξεί θάπνηνο λα πεη αλ ππάξρεη ή φρη 
αιγφξηζκνο πνπ λα ηελ πεξηγξάθεη; Ζ ηειεπηαία εξψηεζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή αλ 
κία δηεξγαζία δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ έλαλ αιγφξηζκν, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα 
εθηειεζηεί πνηέ απφ ππνινγηζηή άζρεηα απφ ην πφζν κεγάιε, γξήγνξε ή αθξηβή είλαη. Απηά ηα 
ζέκαηα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη ππνινγηζηκόηεηα (computability).  
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Αλ κία δηεξγαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ αιγφξηζκν, ην επφκελν εξψηεκα πνπ 
απαζρνιεί είλαη πφζνη ππνινγηζηηθνί πφξνη απαηηνχληαη γηα λα ηνλ εθηειέζνπκε; πγθεθξηκέλα, 
πφζν ρξφλν ζα πάξεη λα εθηειέζνπκε ηνλ αιγφξηζκν θαη πφζε κλήκε ζα ρξεηαζηεί; Αλ 
ππάξρνπλ δηάθνξνη αιγφξηζκνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα δηεξγαζία, πνηφο απφ απηνχο είλαη ν 
“θαιχηεξνο”, κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαλάισζεο ησλ ιηγφηεξσλ πφξσλ; Πνηνη είλαη νη ειάρηζηνη 
πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηεθπεξαησζεί κία δεδνκέλε δηεξγαζία, δειαδή ηη πφξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ αιγφξηζκν; Μπνξεί λα ππάξμεη ν θαιχηεξνο δπλαηφο 
αιγφξηζκνο; Τπάξρνπλ δηεξγαζίεο φπνπ ν θαιχηεξνο αιγφξηζκνο θαηαλαιψλεη ηφζν πνιινχο 
πφξνπο, ψζηε ε εθηέιεζε λα είλαη αλέθηθηε, αθφκα θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ηαρχηεξνπο 
ππνινγηζηέο. Απηά ηα ζέκαηα, ζπλνιηθά αλαθέξνληαη ζαλ πνιππινθόηεηα (complexity) ησλ 
αιγνξίζκσλ. 

 Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο είλαη ε νξζόηεηα 
(correctness) ησλ αιγνξίζκσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζρεδηαζκφο ησλ αιγνξίζκσλ είλαη ηφζν 
δχζθνινο, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, πσο κπνξεί θαλείο λα είλαη ζίγνπξνο φηη έλαο 
ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο φλησο πεξηγξάθεη ηελ απαηηνχκελε δηεξγαζία; Καζψο νη εθαξκνγέο 
ησλ ππνινγηζηψλ δηεπξχλνληαη, ζα παξνπζηάδεηαη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο απφ ζπλζήθεο 
ζηηο νπνίεο έλαο ιαλζαζκέλνο αιγφξηζκνο ζα είλαη ελδερνκέλσο νιέζξηνο. 

 πλνςίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη ε ελνπνηφο έλλνηα 
γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηζηήκνλεο. 

6. Δίκτυα Τπολογιστών 

Ζ επηθνηλσλία κέζσ ηεο αληαιιαγήο θσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ είλαη θάηη πνπ επηδηψθεη ν 
άλζξσπνο απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αξραηφηεηα, ε είδεζε γηα ηελ 
πηψζε ηεο Σξνίαο κεηαδφζεθε ζηηο Μπθήλεο κέζα ζε κία εκέξα, κε ηε ρξήζε ελφο δηθηχνπ 
θξπθησξηψλ (ππξζψλ). Παξαπιήζηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ηλδηάλνη ηεο Ακεξηθήο πνπ 
επηθνηλσλνχζαλ κε ζήκαηα θαπλνχ θαη νη ηζαγελείο ηεο Αθξηθαληθήο δνχγθιαο νη νπνίνη 
επηθνηλσλνχλ κε ήρνπο ηπκπάλσλ. 

Χζηφζν ν 20νο αηψλαο βξίζθεη ηνλ άλζξσπν λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ απνκαθξπζκέλε 
επηθνηλσλία θαη ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ, ηνπ 
ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ, ησλ ηειενπηηθψλ θαη δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ. Ο ειεθηξνληθφο 
ππνινγηζηήο, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο πιένλ, θαηαζθεπάζηεθε γηα λα 
επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πιεξνθνξία νπφηε έπξεπε λα κπνξεί θαη απηφο λα 
αληαιιάζεη  πιεξνθνξίεο κε άιινπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 24: Υάξηεο ησλ θξπθησξηώλ πνπ αλακεηέδσζαλ ηελ 
είδεζε γηα ηελ πηώζε ηεο Σξνίαο από ην όξνο Ίδε έσο ηηο 
Μπθήλεο. 
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Ξεθηλψληαο κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 ν ςπρξφο πφιεκνο 
κεηαμχ ΖΠΑ θαη νβηεηηθήο Έλσζεο δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ηεο αδηάθνπηεο επηθνηλσλίαο ηεο 
Ακεξηθάληθεο ελδνρψξαο, έζησ θαη αλ θάπνηα επηθνηλσληαθά θέληξα πιήηηνληαλ απφ ηνλ ερζξφ. 
Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε ην ARPA (Advanced Research Project Agency) ην νπνίν 
αλέζεζε ην 1969 ζε νκάδα παλεπηζηεκίσλ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ κε ην φλνκα ARPAnet. 
Σν ελ ιφγν δίθηπν, ζα ζπλέδεε κία ζεηξά απφ ππνινγηζηέο κεηαμχ ηνπο γηα εξεπλεηηθνχο (θαη φρη 
κφλν) ζθνπνχο. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ ήηαλ, πέξα απφ ηε 
δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol), πνπ ήηαλ αλεμάξηεην ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επέηξεπε 
ηε δηαζχλδεζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο. Σν TCP/IP αθνχ 
νινθιεξψζεθε, πξνηάζεθε σο πξφηππν επηθνηλσληψλ ην 1973 θαη πηνζεηήζεθε ην 1982. 

Σν ARPAnet ζηακάηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1990, θαζψο ην δίθηπν είρε πιένλ ζαλ 
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ έξεπλα, ελψ άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ε ζηξνθή ηνπ πξνο ηελ εκπνξηθή 
ηνπ ρξήζε. Έηζη ην δίθηπν κεηνλνκάζηεθε ζε Internet ζπλδέζεθαλ πάλσ ζε απηφ παλεπηζηήκηα, 
νξγαληζκνί θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Ζ κεγάιε έθξεμε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ 
(Internet) ήξζε ην 1993 φηαλ θαζηεξψζεθε ε ππεξεζία ηνπ Παγθόζκηνπ Πιεξνθνξηαθνύ 
Ιζηνύ (World Wide Web –WWW). Μέρξη ηφηε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ αξθεηά δχζθνιε θαη 
απαηηνχζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Ο Παγθφζκηνο Πιεξνθνξηαθφο Ηζηφο φκσο ζηεξηδφηαλ ζε 
απιέο θαη εχρξεζηεο εθαξκνγέο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα ην 
δηαδίθηπν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ απινχο ρξήζηεο. ήκεξα ην δηαδίθηπν 
ζεσξείηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο επαλάζηαζεο θαη ε ρξήζε 
ηνπ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ αιιά θαη ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 
καο δσήο είλαη πηα δηαδεδνκέλε. 

6.1. Σα Δίκτυα Τπολογιστών 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ε ζχλδεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ απηφλνκσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 
κεηαμχ ηνπο είλαη έλα δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Έηζη νη ρξήζηεο ελφο δηθηχνπ 
ππνινγηζηψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: λα κνηξάδνληαη θάπνηνπο θνηλνχο πφξνπο, λα αληαιιάζνπλ 
κελχκαηα, λα ρεηξίδνληαη θνηλέο εθαξκνγέο, λα έρνπλ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζε έλα αξρείν 
δεδνκέλσλ. 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε ελζχξκαηα (κε ηε ρξήζε 
νκναμνληθνχ θαισδίνπ ή UTP 45 ή νπηηθψλ ηλψλ), είηε αζχξκαηα (κε ηε ρξήζε πνκπνδεθηψλ ή 
ρξήζε δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ). Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηα 
δίθηπα ππνινγηζηψλ, δηαθξίλνληαη θαη νη θαηεγνξίεο δηθηχσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο δχν κεγάιεο 
θαηεγνξίεο είλαη ηα ηνπηθά δίθηπα (Local Area Networks – LAN’s) θαη ηα δίθηπα επξείαο 
πεξηνρήο (Wide Area Networks – WAN’s). 

ηα ηνπηθά δίθηπα (ρήκα 25), ε δηαζπνξά ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 
έσο θαη ηα φξηα κίαο κηθξήο πφιεο. πλήζσο ε δηαζχλδεζε γίλεηαη ελζχξκαηα κε ηε ρξήζε 
νκναμνληθνχ θαισδίνπ, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη θαη ε αζχξκαηε δηαζχλδεζε, ε νπνία 
θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ρξήζεο εμνπιηζκνχ ησλ 
αζχξκαησλ πνκπνδεθηψλ. Έλα απιντθφ παξάδεηγκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε δηαζχλδεζε ησλ 
ππνινγηζηψλ ελφο εξγαζηεξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 25: Έλα ελδεηθηηθό 
ηνπηθό δίθηπν (Γίθηπν 
Αζηέξα). 
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ηα πιαίζηα φπνπ ηνπ επηηξέπεη ε αδεηνδφηεζε απφ ην ζχζηεκα, έλαο ππνινγηζηήο 
ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ, κπνξεί: λα ηππψζεη απφ ην δηθηπαθφ εθηππσηή, λα έρεη πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, λα αληαιιάμεη αξρεία κε 
έλαλ άιιν ζηαζκφ εξγαζίαο κε δηαθνξεηηθφ ρξήζηε. 

 ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (ρήκα 26), νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξεί λα 
βξίζθνληαη κέζα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πφιεηο. Ζ δηαζχλδεζε επηηπγράλεηαη ελζχξκαηα, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειεθσληθφ δίθηπν ή αζχξκαηα κέζσ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο κε 
δνξπθφξν. Παξάδεηγκα δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο είλαη ην δίθηπν ππνινγηζηψλ κίαο ηξάπεδαο. 
Υάξε ζε απηφ, κπνξεί λα γίλεη κία αλάιεςε απφ έλα ππνθαηάζηεκα θαη λα ελεκεξσζνχλ 
ηαπηφρξνλα γηα απηή ηελ θίλεζε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο ηεο ηξάπεδαο. Φπζηθά 
πξνζθέξνληαη θαη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ είλαη νξαηέο ζηνλ πειάηε. 

 

 

 

 

 Ζ δηαζχλδεζε ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο, αλεμαξηήησο 
ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αξρηηεθηνληθήο, δεκηνπξγεί ην δηαδίθηπν. 

6.2. Δομικά τοιχεία Δικτύου 

Σα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία γηα λα εγθαηαζηαζεί έλα δίθηπν είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Σν Τιηθό: Γειαδή ελλννχληαη νη ππνινγηζηέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν (ρήκα 27), ηηο θάξηεο δηθηχνπ, θαζψο επίζεο θαη θάπνηεο 
ζπζθεπέο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ (ην Hub πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε 
ησλ ππνινγηζηψλ ελφο δηθηχνπ, ην Router πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε 
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θηι.). Οη ππνινγηζηέο ελφο δηθηχνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε: 

A. Γηαθνκηζηέο (Server): Δίλαη ππνινγηζηέο κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο θαη 
αξκνδηφηεηεο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 
δηθηχνπ. 

B. ηαζκνί εξγαζίαο (Workstations): Δίλαη ππνινγηζηέο κε δπλαηφηεηεο 
ιηγφηεξεο απφ απηέο ησλ δηαθνκηζηψλ θαη ζε απηνχο εξγάδνληαη νη ρξήζηεο ηνπ 
δηθηχνπ. 

 

 

 

ρήκα 26: Απεηθόληζε δηθηύνπ επξείαο πεξηνρήο 
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2. Σν ινγηζκηθό: Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο 
εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 

3. Σν κέζν δηαζύλδεζεο: Σν κέζν δηαζχλδεζεο γηα ηα ηνπηθά δίθηπα είλαη ζπλήζσο 
θάπνηνο ηχπνο θαισδίνπ ραιθνχ (ρήκα 28) (νκναμνληθφ, ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο 
θιπ.) ή αθφκα θαη νπηηθέο ίλεο (ρήκα 29). Ζ ζχλδεζε κπνξεί λα επηηπγράλεηαη θαη 
αζχξκαηα κε ηε ρξήζε πνκπνδεθηψλ. Γηα ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο ην κέζν 
δηαζχλδεζεο είλαη ην θαιψδην ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ (ρήκα 30) ή ζπζηήκαηα 
επηθνηλσλίαο κε δνξπθφξν (ρήκα 31). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε 
νπηηθή ίλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 27: Αλαπαξάζηαζε ζπλδεδεκέλσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη κίαο 
πεξηθεξεηαθήο ζπζθεπήο (εθηππσηήο), ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ ζε έλαλ 
δηαθνκηζηή 

ρήκα 28: Οκναμνληθό θαιώδην. 
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4. Σελ ηνπνινγία: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη ππνινγηζηέο θαη νη 
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ελφο δηθηχνπ νλνκάδεηαη ηνπνινγία. Οη πην επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηνπνινγίεο δηθηχσλ είλαη ε ηνπνινγία Αξηεξίαο” ή “”Γηαχινπ (“Bus 
Network”) (ρήκα 32α), ε ηνπνινγία “Γαθηπιίνπ” (“Ring Network”) (ρήκα 32β), ε 
ηνπνινγία “ “Αζηέξα” (“Star Network”) (ρήκα 32γ) θαη ε ηνπνινγία “Πιέγκαηνο” (“Mesh 
Network”) (ρήκα 32δ). 

ρήκα 29: Οπηηθή ίλα. 

ρήκα 30: .Υξεζηκνπνίεζε ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ γηα δηαζύλδεζε ζε έλα δίθηπν 
επξείαο πεξηνρήο. 

ρήκα 31: .Υξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο κε δνξπθόξν. 
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Αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηνπνινγηψλ. 

ηελ ηνπνινγία Γηαύινπ (Bus Network), φια ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ 
ελφο θνηλνχ δηαχινπ πνπ ηα ελψλεη ζεηξηαθά. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην ζήκα κεηαδίδεηαη απφ κέινο 
ζε κέινο έσο φηνπ λα βξεζεί ν ζσζηφο παξαιήπηεο, ν νπνίνο ηειηθά ιακβάλεη θαη ην παθέην. 
ηα δχν άθξα ηνπ δηαχινπ ζπλδένληαη αληηζηάζεηο πνπ ηνλ ηεξκαηίδνπλ. Έλα απφ ηα 
κεηνλεθηήκαηα ηεο ηνπνινγίαο απηήο είλαη πσο ζε πεξίπησζε βιάβεο ελφο ζηαζκνχ “ζπάεη” ν 
δίαπινο θαη ην δίθηπν θαηαξξέεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ηνπνινγία Γαθηπιίνπ (Ring Network), είλαη παξφκνηα ηεο ηνπνινγίαο δηαχινπ κε 
ηε κφλε δηαθνξά πσο αληί γηα αληηζηάζεηο ζηα άθξα ηνπ δηαχινπ, ελψλνληαη ηα δχν αθξηαλά 
κέιε ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ηνπο (ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν δειαδή), ζρεκαηίδνληαο έηζη ζρήκα 
δαθηπιίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ ηνπνινγία Αζηέξα (Star Network), φινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζπλδένληαη άκεζα 
κε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, ην Γηαθνκηζηή ή Δμππεξεηεηή (Server) ή θάπνηα δηθηπαθή 
ζπζθεπή φπσο π.ρ. έλαλ δξνκνινγεηή (router), κέζσ ηνπ νπνίνπ αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα. Έλα 
κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη πσο ην δίθηπν δελ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε ζηαζκνχ 
εξγαζίαο αιιά κφλν απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζπλδένληαη φια ηα 
κέιε. Σν κεηνλέθηεκα είλαη πσο ζηελ πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ε 

ρήκα 32β: Σνπνινγία Γαθηπιίνπ. 

ρήκα 32α: πλδεζκνινγία Αξηεξίαο 
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επηθνηλσλία δηαθφπηεηαη εληειψο. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ εγθαηάζηαζε 
πεξηζζφηεξσλ θεληξηθψλ κνλάδσλ έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο κίαο λα 
ζπλερίδεη ε άιιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ηνπνινγία Πιέγκαηνο, ρσξίδεηαη ζην Πιήξεο Πιέγκα (Full Mesh) θαη Μεξηθό 
Πιέγκα (Partial Mesh). ην Πιήξεο Πιέγκα θάζε ζηαζκφο εξγαζίαο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε 
φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο, επηθνηλσλεί δειαδή άκεζα κε θαζέλα απφ απηνχο. ην 
Μεξηθό Πιέγκα, θάπνηνη ζηαζκνί επηθνηλσλνχλ άκεζα κε κεξηθνχο ή φινπο απφ ηνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο, ελψ θάπνηνη άιινη κφλν κε γεηηνληθνχο. Σν πιενλέθηεκα ηεο παξνχζαο 
ζπλδεζκνινγίαο είλαη πσο αθφκα θαη ζε πεξίπησζε κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ κέζνπ, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο δχν ζηαζκψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη ε 
πεξηηηή θαισδίσζε θαη ην θφζηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέζν είλαη ε θαισδίσζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. υσκευές Διασύνδεσης 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ελδηάκεζσλ 
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα απφ έλα δίθηπν ή 
έλαλ ρξήζηε ζε έλα ή έλαλ άιιν. Απηέο νη ζπζθεπέο έρνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα. ε απηήλ ηελ παξάγξαθν αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. 

ρήκα 32γ: Σνπνινγία Αζηέξα. 

ρήκα 32δ: Σνπνινγία Πιέγκαηνο. 
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6.3.1. Γέφυρες (Bridges) 

Οη γέθπξεο (bridges) ρσξίδνπλ έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δίθηπν ζε κηθξφηεξα δίθηπα 
LAN (π.ρ. ην LAN ελφο νξγαληζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα θηίξην ή ζπγθξφηεκα θηηξίσλ, ζηα 
επηκέξνπο LAN ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ), ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια ζχλδεζεο δεδνκέλσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη γέθπξεο 
έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηνπο “κεηαγσγείο”, ππάξρνπλ φκσο εθαξκνγέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 
αθφκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ γέθπξα δέρεηαη ηελ αθνινπζία ησλ bit ηνπ 
ζήκαηνο θαη ζπλζέηεη ηα ζηνηρεηψδε πιαίζηα (frames) 
ηνπ επίπεδνπ ζχλδεζεο δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα 
δηαβάδεη ηε θπζηθή δηεχζπλζε (physical address) ηνπ 
πξννξηζκνχ θαη αθνχ ειέγμεη ηνλ πίλαθα (ή ηνπο 
πίλαθεο) θπζηθψλ δηεπζχλζεσλ πνπ δηαζέηεη, ζηέιλεη 
ηα δεδνκέλα ζην θαηάιιειν ππνδίθηπν LAN. Αλ ην 
LAN ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε ρξεζηκνπνηνχλ 
δηαθνξεηηθφ πξσηφθνιιν ζχλδεζεο δεδνκέλσλ, ε 
γέθπξα πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηα 
δεδνκέλα. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο γεθπξψλ είλαη: 

 Απιέο Γέθπξεο (Simple Bridges): πλδένπλ κφλν δχν ππνδίθηπα θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ πίλαθα θπζηθψλ δηεπζχλζεσλ γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη 
ησλ δχν ππνδηθηχσλ. Ο πίλαθαο απηφο δεκηνπξγείηαη απφ έλα δηαρεηξηζηή ηεο 
γέθπξαο. Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα θάζε θνξά πνπ 
ζπλδέεηαη ή απνζπλδέεηαη κία ζπζθεπή ζε νπνηνδήπνηε ππνδίθηπν. 

 Γέθπξεο Πνιιαπιώλ Θπξώλ (Multiport Bridges): Απηέο κπνξνχλ λα 
ζπλδέζνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ππνδίθηπα θαη πεξηιακβάλνπλ ηζάξηζκνπο 
πίλαθεο, σο πξνο ηηο ζχξεο εμφδνπ. Ο θάζε πίλαθαο πεξηέρεη ηηο θπζηθέο 
δηεπζχλζεηο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ ππνδηθηχνπ πνπ είλαη πξνζπειάζηκν απφ ηελ 
αληίζηνηρε ζχξα. 

 Γηαθαλείο Γέθπξεο (Transparent Bridges): Απηέο είλαη έμππλεο γέθπξεο πνπ 
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ απφ κφλεο ηνπο ηηο θπζηθέο δηεπζχλζεηο ησλ 
ζπζθεπψλ, ελεκεξψλνληαο ηνλ πίλαθα δηεπζχλζεσλ. Γηα λα ην θάλνπλ απηφ 
δηαβάδνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο πεγήο θάζε θνξά πνπ ιακβάλνπλ έλα παθέην 
(frame), δεδνκέλνπ φηη είλαη γλσζηφ γηα κία γέθπξα ην ππνδίθηπν ζην νπνίν 
βξίζθεηαη ε πεγή. Έπεηηα, ε δηεχζπλζε απηή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνδηθηχνπ 

ρήκα 33: Γηθηύσζε κε γέθπξεο, ην απνθαινύκελν “bridging networking” 

ρήκα 34: πζθεπή “γέθπξα” ηνπ 
εκπνξίνπ. 
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ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ πίλαθα. Όηαλ, ινηπφλ, ζε θάπνην  κειινληηθφ πιαίζην 
δηαβαζηεί ζην πεδίν πξννξηζκνχ ε παξαπάλσ δηεχζπλζε, ε γέθπξα γλσξίδεη 
πνπ λα ην ζηείιεη. Αλ θάπνηα δηεχζπλζε δελ έρεη θαηαγξαθεί αθφκε, ε γέθπξα 
ζηέιλεη ην αληίζηνηρν πιαίζην ζε φια ηα ππνδίθηπα. Ζ δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη 
“πιεκκχξηζκα” θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. φηαλ δχν LAN 
ζπλδένληαη κε δχν ή πεξηζζφηεξεο γέθπξεο), κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλφκελα 
δεκηνπξγίαο βξφρσλ (loops). Γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεινη αιγφξηζκνη. 

 Γέθπξεο Πεγαίαο Γξνκνιόγεζεο (Source Routing Bridges): Σν δίθηπν κε 
απηέο ηηο ζπζθεπέο ιεηηνπξγεί σο εμήο: ην θάζε πιαίζην (παθέην), ην πξψην bit 
ηεο δηεχζπλζεο πξννξηζκνχ δειψλεη ην αλ ε πεγή θαη ν πξννξηζκφο 
βξίζθνληαη ζην ίδην LAN. Αλ ε πεγή θαη ν πξννξηζκφο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ 
LAN, ε επηθεθαιίδα ηνπ πιαηζίνπ δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
αλαθέξεηαη ην κνλνπάηη κε ηηο δηαδνρηθέο γέθπξεο θαη ηα δηαδνρηθά LAN πνπ 
νδεγνχλ ζηνλ πξννξηζκφ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη γέθπξεο πνπ ζπλδένληαη 
άκεζα κε θάπνηα LAN ραξαθηεξίδνληαη κνλνκεξψο απφ έλαλ αξηζκφ γηα ηα LAN 
απηά θαη ην θάζε LAN πεξηγξάθεηαη απφ έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ. Απηνχ ηνπ 
είδνπο νη γέθπξεο εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία βξφρσλ. 

6.3.2. Δρομολογητές (Routers) 

Πξφθεηηαη γηα αθφκα πην εμειηγκέλεο ζπζθεπέο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηα δίθηπα ελφο δηαδηθηχνπ ή 
ηα δίθηπα ελφο WAN (ρήκα 35) πνπ απιψλεηαη ζε κεγάιεο έθηαζεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 
Γεληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα δηθηπαθά πεξηβάιινληα, φπνπ νη ζπζθεπέο αλαγλσξίδνληαη 
κε βάζε ηε ινγηθή ηνπο δηεχζπλζε. ην ζρήκα 35α θαίλεηαη έλαο ηππηθφο δξνκνινγεηήο (router) 
ηνπ εκπνξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο δξνκνινγεηήο αλαθαηαζθεπάδεη ηα παθέηα δηθηχνπ απφ ηα πιαίζηα πνπ ιακβάλεη. 
Έπεηηα εμεηάδεη ηε ινγηθή δηεχζπλζε θαη αλάινγα δξνκνινγεί ηα παθέηα ζην θαηάιιειν δίθηπν, 
ψζηε λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ. Οη δξνκνινγεηέο κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ηαπηφρξνλα 
πεξηζζφηεξα απν δχν δίθηπα θαη δηαζέηνπλ εμειηγκέλν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα εμεηάδεη ην 
βέιηηζην κνλνπάηη, θάλνληαο ρξήζε ελφο πίλαθα δξνκνιφγεζεο, γηα λα πξνσζεί ηα παθέηα 
ζηνλ πξννξηζκφ. Σν βέιηηζην κνλνπάηη είλαη ην κνλνπάηη κηθξφηεξνπ θφζηνπο θαη ηα θξηηήξηα κε 
ηα νπνία επηιέγεηαη ην θφζηνο απηφ, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα δίθηπα πνπ ζπλδέεη. Έλα 
θξηηήξην, ίζσο ην πην ζπλεζηζκέλν, είλαη ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη σο ηνλ 

ρήκα 35: Γηθηύσζε κέζσ δξνκνινγεηή. 
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πξννξηζκφ. Τπάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα ζηξαηησηηθά δίθηπα φπνπ 
επηιέγεηαη ην κνλνπάηη κε ηε δπλαηφηεξε δπλαηή 
αζθάιεηα. 

 Έλαο δξνκνινγεηήο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεί ην ίδην κνλνπάηη γηα φια ηα παθέηα 
ηεο ίδηαο εθαξκνγήο πξνο ηνλ πξννξηζκφ. Μπνξεί 
επίζεο λα δξνκνινγεί ηα παθέηα ηεο ίδηαο 
εθαξκνγήο απφ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα, αλάινγα 
κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην δηαδίθηπν. 
 Γηα λα απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα 
βξφρσλ, ηα παθέηα θέξνπλ κία κεηαβιεηή πνπ 
νλνκάδεηαη ”Υξφλνο Εσήο Παθέηνπ” (TTL–Time To 
Live ή Packet Lifetime). Ζ κεηαβιεηή απηή 
εθθξάδεη έλα κέγηζην φξην βεκάησλ πνπ αλ 
μεπεξαζηεί ην παθέην απηφ απνξξίπηεηαη απφ ηνλ 
πξψην δξνκνινγεηή πνπ ζα ην ζπλαληήζεη. Ο 
θάζε δξνκνινγεηήο αθαηξεί κία κνλάδα απφ ην 
φξην απηφ ψζπνπ λα κεδεληζηεί, νπφηε θαη 
απνξξίπηεηαη ην παθέην. 

6.3.3. Πύλες (Gateways) 

Ζ πχιε (gateway) είλαη ε πην εμειηγκέλε ζπζθεπή δηθηχσζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελψλεη 
δίθηπα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε βάζε δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθέο (π.ρ. λα ελσζνχλ δίθηπα 
αξρηηεθηνληθήο TCP/IP κε δίθηπν αξρηηεθηνληθήο OSI). ε πνιιέο βηβιηνγξαθίεο σο πχιε 
αλαθέξεηαη ε ζπζθεπή πνπ πεξηγξάθεηαη, ζην παξφλ, σο δξνκνινγεηήο. 

6.3.4. Άλλες υσκευές 

Κάπνηεο άιιεο ζπζθεπέο δηθηχσζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γξνκνινγεηέο Πνιιαπιώλ Πξσηνθόιισλ (Multiprotocol routers): 
Πξφθεηηαη γηα δξνκνινγεηέο πνπ ζπλδένπλ δίθηπα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 
δηαθνξεηηθφ πξσηφθνιιν δηθηχνπ (π.ρ. IP ηνπ Internet θαη IPX ηνπ Novell). Γηα 
λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα δηαηεξνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο 
πίλαθεο δξνκνιφγεζεο. 

 Brouters (Bridge/Router): Δίλαη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ άιινηε ζαλ 
δξνκνινγεηέο θαη άιινηε ζαλ γέθπξεο. Γειαδή, πξψηα πξνζπαζνχλ λα 
πξνσζήζνπλ ηα παθέηα κε βάζε ηε ινγηθή δηεχζπλζε θαη αλ απνηχρεη ηα 
πξνσζεί κε βάζε ηε θπζηθή δηεχζπλζε ησλ πιαηζίσλ πνπ ηα απαξηίδνπλ. 

 Μεηαγσγείο (Switches): Δίλαη παξφκνηεο ζπζθεπέο κε ηηο γέθπξεο, αιιά πην 
απνηειεζκαηηθέο. Υξεζηκνπνηνχλ εληακηεπηέο ζηνπο νπνίνπο απνζεθεχνπλ ηα 
πιαίζηα πξνηνχ ηα πξνσζήζνπλ. Άιινη κεηαγσγείο δέρνληαη ηα πιαίζηα θαη ηα 
απνζεθεχνπλ ζηνλ εληακηεπηή εηζφδνπ πεξηκέλνληαο λα ζπκπιεξσζεί ην 
παθέην ψζηε λα ην πξνσζήζνπλ ζηελ έμνδν θαη άιινη ζηέιλνπλ ην παθέην ζε 
έλα εληακηεπηή εμφδνπ. Ζ ηερλνινγία ησλ κεηαγσγέσλ έρεη εμειηρζεί θαη ζήκεξα 
απηνί κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά σο δξνκνινγεηέο θαη γέθπξεο 
(brouters) θαη κάιηζηα πνιχ πην γξήγνξα απφ ηνπο θνηλνχο δξνκνινγεηέο. 

6.4. Σο Πρωτόκολλο Επικοινωνίας TCP/IP 

Σν TCP/IP είλαη ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε ππνινγηζηέο πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ. Σα αξρηθά TCP/IP αλαθέξνληαη ζε δχν 
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν, δειαδή (φπσο γίλεηαη 
εχθνια αληηιεπηφ, ζην TCP θαη ζην IP. 

 Σα αξρηθά ζεκαίλνπλ Transmission Control Protocol / Internet Protocol, δειαδή 
Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Δθπνκπήο/Πξσηφθνιιν ηνπ Internet. Μέζα ζην TCP/IP, ππάξρνπλ 
πνιιά πξσηφθνιια γηα ην ρεηξηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δεδνκέλσλ. Απηά είλαη: 

ρήκα 35α: Γξνκνινγεηήο ηνπ 
εκπνξίνπ 
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 Σν UDP (User Datagram Protocol), γηα απιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εθαξκνγέο. 

 Σν ICMP (Internet Control Message Protocol), γηα ιάζε θαη ζηαηηζηηθέο. 

 Σν DHMP (Dynamic Host Configuration Protocol), γηα δπλακηθή δηεπζπλζηνδφηεζε. 

Γηαθνξεηηθά πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζην TCP/IP. 

 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), ην πξσηφθνιιν απηφ θξνληίδεη γηα ηελ 
επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έλαλ web server θαη έλαλ web browser. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ απνζηνιή ησλ αηηήζεσλ απφ έλαλ web Client ζε έλαλ web Server θαζψο θαη γηα ηελ 
επηζηξνθή ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ηελ εκθάληζε ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ην web 
Server πίζσ ζην web Client. 

 Σν HTTPS (Secure HTTP), θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έλαλ 
web Server θαη έλαλ web browser. 

 Σν SSL (Secure Sockets Layer), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 
(θξππηνγξάθεζε - encryption) ησλ δεδνκέλσλ γηα λα είλαη έηζη αζθαιήο ε κεηαθνξά 
ηνπο. 

 Σν SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ 
κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mails) απφ ην ρξήζηε ζε έλαλ e–mail Server. 

6.5. H Client - Server Σεχνολογία 

Ζ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ αλαπηχρζεθε βαζκηαία, κε ηέηνην ηξφπν φπνπ θάζε θαηλνχξγηα 
αξρηηεθηνληθή έπαηξλε ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηερληθέο θαη λα 
εθκεηαιιεχνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ. ήκεξα, νη ππνινγηζηέο είλαη 
κηθξφηεξνη, γξεγνξφηεξνη θαη θζελφηεξνη απφ φηη παιηφηεξα. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο γεληθήο 
θαηεχζπλζεο είλαη ε δηαλνκή ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 
πιεξνθνξίαο ζε φιν ην πιήζνο απηψλ ησλ λέσλ ππνινγηζηψλ. 

Ο φξνο αξρηηεθηνληθή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη άιινπο ππνινγηζηηθνχο 
κεραληζκνχο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ. Οη αξρηηεθηνληθέο πεξηγξάθνπλ πσο νη ζπζθεπέο θαη ηα 
ινγηζκηθά παθέηα ηαηξηάδνπλ, γηα λα θηηάμνπλ έλα εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ζχλνιν. 

Ζ θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή απνηειείηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή κεγάιεο ηζρχνο, ην Server 
(πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ νηθνδεζπφηε-Host) κε έλα ή πεξηζζφηεξα απιά ηεξκαηηθά (terminals). 
Οη εθαξκνγέο ειέγρνληαη θαη δηαλέκνληαη απφ απηφλ ηνλ ππνινγηζηή - “νηθνδεζπφηε”. ε απηφλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη δηαρεηξίζεηο πιεξνθνξηψλ, ε ινγηθή ησλ εθαξκνγψλ θαη ε 
κνξθνπνίεζε ηεο εκθάληζεο ηνπο. Οη ρξήζηεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα κέζσ 
ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπο, ηα νπνία εκθαλίδνπλ κφλν πιεξνθνξίεο. Απηή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 
αξρηηεθηνληθή ζήκεξα. 

Έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηελ θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή 
πξνζθέξεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: 

 Έλα πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο . 

 Κεληξηθφ έιεγρν θαη θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ηζρπξή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δπλαηφηεηα απνζεθεχζεσλ. 

Πάλησο, νη θιαζζηθέο εθαξκνγέο πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ζ 
δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ δελ είλαη γξαθηθή, θάηη πνπ θάλεη ην ζχζηεκα δπζθνιφηεξν ζηε ρξήζε 
θαη ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα κάζεη πσο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γιψζζα ηνπ 
νηθνδεζπφηε. Δπίζεο, νη εθαξκνγέο εμαξηψληαη απφ κηα πιαηθφξκα, πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ θάηη 
ζπκβεί ζηνλ ππνινγηζηή - “νηθνδεζπφηε”, ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα, 
έσο φηνπ ην ζχζηεκα αξρίζεη λα επαλαιεηηνπξγεί.  

ηελ Client-Server αξρηηεθηνληθή, ε Client εθαξκνγή ηξέρεη ζε έλαλ πιήξε ζηαζκφ 
εξγαζίαο. Απηφο ν ζηαζκφο κπνξεί λα είλαη έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, έλαο UNIX ζηαζκφο 
εξγαζίαο ή έλαο Mac. Ζ Client εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Server θαη 
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επηθνηλσλνχλ κέζσ πξσηνθφιισλ, φπσο ην πξσηφθνιιν ηνπ Internet (TCP/IP) ή ηνπ Novell 
(IPX/SPX).  

Σν πεξηβάιινλ ηνπ Client - Server έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θιαζζηθέο 
αξρηηεθηνληθέο. Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ θαη άιιεο επεμεξγαζίεο είλαη 
απνθνξηηζκέλα απφ ηνλ “νηθνδεζπφηε”, ελψ ν Server αθφκε πξνζθέξεη ζπγθεληξσκέλν έιεγρν 
ησλ θνηλψλ πφξσλ. Δπεηδή ν Client επηθνηλσλεί κε ην Server κέζσ ελφο θαζνξηζκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη πνπ αλήθεη ν Server ή πσο ελεξγεί. Ο 
ζηαζκφο εξγαζίαο ηξέρεη ηελ εθαξκνγή θαη εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε. Μφλν φηαλ ν 
Client πξνζπειάδεη πιεξνθνξίεο, ηφηε εγθαζίζηαηαη επηθνηλσλία κε ην Server. Ο θφξηνο 
εξγαζίαο κεηψλεηαη δξακαηηθά ζηνλ ππνινγηζηή – “νηθνδεζπφηε” φζν απμάλεηαη ε ηζρχο θάζε 
ζηαζκνχ εξγαζίαο.  

Οη νξγαληζκνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπλερψο πεξηζζφηεξα δεδνκέλα, ηα νπνία πξέπεη λα 
ηα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχνληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ 
δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ νξγαληζκψλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο, λα 
απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ πειαηψλ (κε θαιχηεξε 
ρξήζε πιεξνθνξηψλ θαη ηαρχηεξν ρξφλν αληαπφθξηζεο ζηνπο πειάηεο ηαπηφρξνλα), έρνπλ 
ζπκβάιεη ζε κηα ψζεζε γηα δεκηνπξγία θαη ρξήζε Client - Server εθαξκνγψλ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλάπηπμε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ Client-Server έρνπλ νδεγήζεη ζηα αθφινπζα: 

1. Πξφνδν ζην πιηθφ. 

2. Πξφνδν ζην ινγηζκηθφ. 

3. Πξφνδν ζην δίθηπν. 

Φπζηθά, ρσξίο ηα Σνπηθά Γίθηπα (Local Area Network) θαη ην Γηαδίθηπν (Internet) ε 
ηερλνινγία ησλ Client-Server δελ ζα ππήξρε. Σα δίθηπα πξνζθέξνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο 
επηθνηλσλίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπλδεζνχλ πνιιέο κεραλέο, αθφκα θαη πνιιέο πιαηθφξκεο. 

Έλα δίθηπν είλαη έλα ζχζηεκα πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα κεηαμχ ησλ 
επεμεξγαζηψλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο δηθηχνπ έρεη θαλφλεο, ή αιιηψο πξσηφθνιια, πνπ 
θαζνξίδνπλ ην πσο πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεηαθνξέο κέζα ζε απηή ηελ αξρηηεθηνληθή. 
Γηαθνξεηηθά πιηθά θαη ινγηζκηθά κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ φζν ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ηα 
πξσηφθνιια θαη ηηο ίδηεο κνξθέο δεδνκέλσλ.  

Ζ πξφνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ δηθηχσλ επηηξέπεη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο λα 
ζπλδένληαη ζε πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζην 
ρξήζηε, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απαηηείηαη, 
αλεμάξηεηα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ε πιεξνθνξία απηή. Ζ άκεζε πξφζβαζε ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο 
κπνξεί λα πξνζπειάζεη πιεξνθνξίεο απφ απνκαθξπζκέλεο κεραλέο ρσξίο θαλ λα πξέπεη λα 
αιιειεπηδξάζεη άκεζα κε απηέο ηηο κεραλέο ή λα γλσξίδεη φηη θαη άιιεο κεραλέο εκπιέθνληαη 
ζηε δηαδηθαζία. Σν δίθηπν κπνξεί λα είλαη κηα δηάηαμε ππνινγηζηψλ κέζα ζε κηα πφιε, ζε κηα 
ρψξα, ή ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

7. Οι Θύρες Επικοινωνίας του Τπολογιστή 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηηο ζχξεο επηθνηλσλίαο ηνπ Ζ/Τ, νη νπνίεο είλαη 
ρξήζηκεο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ Ζ/Τ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο. Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο 
λννχληαη απιέο ζπζθεπέο φπσο νζφλεο, πιεθηξνιφγηα, εθηππσηέο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη πην 
ζχλζεηεο φπσο θάξηεο δηθηχνπ, modem ή αθφκα θαη θάπνηεο ζπζθεπέο νη νπνίεο πξννξίδνληαη 
γηα πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη δχζθνιε ρξήζε φπσο βηνκεραληθή ρξήζε. Υαξαθηεξηζηηθέο 
ηέηνηεο ζπζθεπέο απνηεινχλ, ηα αηζζεηήξηα, ηα φξγαλα κεηξήζεσλ ή αθφκε θαη ξνκπνηηθνί 
βξαρίνλεο. 

 Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδνληαη ηα bits πιεξνθνξίαο (είηε παξάιιεια–
ηαπηφρξνλα, είηε ζε ζεηξά) θαη ην πνηα ζχξα ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ καο 
ελδηαθέξεη, πεηπραίλνπκε θαη αλάινγα απνηειέζκαηα. Αθνινπζεί κία κηθξή πεξηγξαθή. 
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7.1. ειριακές Θύρες Επικοινωνίας (Serial Ports) 

ηνπο ππνινγηζηέο, ε ζεηξηαθή ζχξα κεηαθέξεη δεδνκέλα ζε ζεηξά δειαδή έλα bit αλά ζηηγκή 
(θαη φρη πνιιά bit ηαπηφρξνλα φπσο ζηελ παξάιιειε ζχξα). Πνιιά απφ ηα γλσζηά κέζα 
δηαζχλδεζεο φπσο ην Ethernet, ην FireWire θαη ην USB, φια απηά ρξεζηκνπνηνχλ ην ζεηξηαθφ 
ηξφπν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Παξφια απηά, ν φξνο “ζεηξηαθή ζχξα“ έρεη επηθξαηήζεη ηζηνξηθά 
λα ελλνεί ηελ RS 232, αθφκα θαη ζήκεξα φπνπ ν ξφινο ηεο έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. 

 ήκεξα, ζαλ κέζνδνο δηαζχλδεζεο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ρξεζηκνπνηείηαη 
επξέσο ε USB θαη ην FireWire. Βέβαηα ε ρξήζε ηεο θιαζζηθήο ζεηξηαθήο ζχξαο δελ έρεη εθιείςεη 
αθφκα εληειψο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε βηνκεραληθά ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, επηζηεκνληθέο 
αλαιχζεηο θαη ζε ζπζηήκαηα Server ζαλ θνλζφια ειέγρνπ γηα λα εθηειεί δηαγλσζηηθά εξγαιεία. 
ηνλ εμνπιηζκφ δηθηχσζεο (routers, switches), ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε θνλζφια ειέγρνπ 
γηα ηε δηακφξθσζε ηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζεηξηαθή ζχξα ιίγεο θνξέο απαηηεί 
ππνζηεξηθηηθφ ινγηζκηθφ. 

7.1.1. RS 232 (Recommended Standard 232) 

Σν RS – 232 πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1962. Ο Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο Γεδνκέλσλ (Data Terminal 
Equipment – DTE) ηεο επνρήο ήηαλ ειεθηξνκεραληθνί ηειεγξαθεηέο θαη ν Δμνπιηζκφο 
Δπηθνηλσλίαο Γεδνκέλσλ (Data Communication Equipment - DCE) ήηαλ ηα modem. Όηαλ ηα 
ειεθηξνληθά ηεξκαηηθά μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπρλά ήηαλ ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 
ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο παιηνχο ηειέηππνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ππνζηήξηδαλ ηε ζπλδεζηκφηεηα 
RS – 232. Σν 1969 εκθαλίζηεθε ε ηειηθή κνξθή ηνπ πξφηππνπ ε νπνία ήηαλ πξνζαξκνζκέλε 
ζηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά εθείλσλ ησλ ζπζθεπψλ. Σν πξψην θαηξφ ηεο παξνπζίαο ηνπ, 
ππήξραλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο ιφγσ ηνπ φηη, ν θάζε θαηαζθεπαζηήο αθνινπζνχζε 
κηα δηθή ηνπ ηππνπνίεζε ε νπνία είρε θάπνηεο απνθιίζεηο απφ ην αξρηθφ πξφηππν. Μηα 
ζπλεζηζκέλε απφθιηζε πνπ εκθαληδφηαλ ήηαλ ε νδήγεζε ζεκάησλ κεησκέλεο ηάζεο. 
Αλαθνξηθά, ην πξφηππν απαηηεί απφ ηνλ πνκπφ λα ρξεζηκνπνηεί ηάζε +12V ή -12V γηα λα 
εθπέκςεη έλα ζήκα θαη απφ ην δέθηε απαηηεί ηάζεηο ηεο ηάμεσο +3V έσο -3V γηα λα μερσξίζεη 
θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ην εθπεκπφκελν ζήκα. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο σο εθ ηνχηνπ, 
θαηαζθεχαζαλ πνκπνχο +5V θαη -5V θαη ηνπο νλφκαζαλ “ζπκβαηνχο RS-232”. 

 Αξγφηεξα κε ηελ εκθάληζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, μεθίλεζε λα ππάξρεη κία 
απζηεξφηεξε ηππνπνίεζε, θαζψο πνιιέο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζηκφηεηα θαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο έπξεπε λα 
εμππεξεηνχλ ην κέζν άλζξσπν θαη φρη εηδήκνλεο επηζηήκνλεο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1990 κέρξη θαη ηα πην πξφζθαηα ρξφληα, ε ρξήζε ηεο RS–232 ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλε φζν ηεο 
USB. Αθφκα θαη ζήκεξα βέβαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζνδνο ζπλδεζηκφηεηαο πεξηθεξεηαθψλ 
ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ (φπσο ηα PLC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 36: Αξζεληθό ζύξαο RS–232. Σν 
ζπγθεθξηκέλν πξόηππν είλαη πνπ 
επηθξάηεζε έλαληη όισλ ησλ άιισλ θαη 

είλαη ην DE–9. 

ρήκα 37: Αξζεληθό ζύξαο RS–232. Σν 
ζπγθεθξηκέλν πξόηππν είλαη ην DE–8 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ππνινγηζηέο Mac. 
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7.1.2. USB (Universal Serial Bus) 

Ζ USB (Universal Serial Bus–ρήκα 38) 
ζπλδεζηκφηεηα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1996 θαη 
αλαπηχρζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ Hewllet 
Packard, ηεο Intel, ηεο Lucent (πιένλ Alcatel-Lucent), 
ηεο Microsoft, ηεο NEC θαη ηεο Philips. Απφ ην 1997 
θαη κε ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο πνπ είραλ 
ινγηζκηθφ Windows 98, άξρηζε ε ππνζηήξημε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλδεζηκφηεηαο. 

Γελ ρξεηάζηεθε πνιχο θαηξφο έσο φηνπ ε 
δεκνηηθφηεηα ηεο USB ζχξαο λα γίλεη ηφζν κεγάιε, 
ψζηε φιεο νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιηά πξφηππα ζχλδεζεο κε 
απηφ ην λέν πξφηππν. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

έηνπο 2008, πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκχξηα ζπζθεπέο κε ζπλδεζηκφηεηα USB, πνπιήζεθαλ. 

 Σν USB πξφηππν, κέρξη ζηηγκήο έρεη παξνπζηαζηεί ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο - 
ηαρχηεηεο.  Σν πξψην ήηαλ ην USB 1.0 πνπ εκθαλίζηεθε ην 1996 (ε πξψηε έθδνζε) θαη 
ππνζηήξηδε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 1,5 Mbit/sec. Ζ δεχηεξε αλαλεσκέλε έθδνζε ηνπ 
USB, δελ άξγεζε λα έξζεη ζηελ αγνξά θαη ππνζηήξηδε ζπζθεπέο πνπ απαηηνχζαλ πςειέο 
ηαρχηεηεο, φπσο νη ζθιεξνί δίζθνη θαη ην κέγεζνο ησλ ηαρπηήησλ ήηαλ απφ 1,5 έσο 12 Mbit/sec. 
Ζ επαλάζηαζε ήξζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 φπνπ παξνπζηάζηεθε ε έθδνζε 2.0. Ήηαλ ηθαλή λα 
κεηαθέξεη δεδνκέλα κε ηαρχηεηεο έσο 480 Mbit/sec θαη ν εμνπιηζκφο πξνζαξκνδφηαλ ζε 
νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε έθδνζε (1.0 θαη 1.1). 

 Πιένλ, αλακέλεηαη ε έθδνζε USB 3.0 ε νπνία έρεη αλαθνηλσζεί απφ ην Ννέκβξε ηνπ 
2008 απφ ηελ Intel πνπ ηελ αλέπηπμε φηη είλαη έηνηκε πξνο εκπνξηθή ρξήζε. Ζ δεχηεξε 
νλνκαζία πνπ θέξεη είλαη SuperSpeed δίαπινο θαη ππφζρεηαη ηαρχηεηεο έσο 5 Gbit/sec. 

 Σα βχζκαηα ηεο ζχλδεζεο USB, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην εκπφξην ζε δηάθνξεο 
κνξθέο. ην ρήκα 39 θαίλνληαη φια ηα USB άθξα πνπ ππάξρνπλ θαη απαξηζκείηαη θαη ν 
αξηζκφο ησλ αθίδσλ πνπ θέξεη ην θαζέλα. Ζ αξρηθή πξνδηαγξαθή USB είρε ζαλ βαζηθά 
βχζκαηα ηα Α θαη Β. Αξγφηεξα ζηηο εθδφζεηο 1.1 θαη 2.0 άξρηζε ε ππνζηήξημε ησλ βπζκάησλ 
mini θαη micro, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξφηεξεο ζπζθεπέο φπσο PDA‟s, θηλεηά 
ηειέθσλα θαη ςεθηαθέο θάκεξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 38: Σν ζήκα θαηαηεζέλ ηεο USB 
ζύξαο. Απνηππώλεηαη επάλσ ζε θάζε 
ζπζθεπή πνπ ππνζηεξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζηκόηεηα. 

ρήκα 39: Σα δηάθνξα USB 
βύζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
αγνξά. 
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7.1.3. FireWire (IEEE 1394 Interface) 

Ζ ζχξα FireWire παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά γχξσ ζην 1995. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ Apple κε 
ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξάιιειε ζχλδεζε δηαχινπ SCSI (Small Computer System 
Interface - δηεπαθή επηθνηλσλίαο ηνπ ππνινγηζηή κε δηάθνξα θνκκάηηα πιηθνχ φπσο ζθιεξφ 
δίζθν, CD-ROM θιπ). Ο ζθνπφο ρξήζεο ηεο ζχξαο ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ πνιπκεζηθφο, 
δειαδή γηα ζχλδεζε κε ζπζθεπέο DV Cameras (Digital Video Cameras), αιιά θαη γηα ρξήζεηο 
ππνινγηζηηθήο φξαζεο θαη γηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ήρνπ. 

Ζ ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ γηα ηελ επνρή ηνπ αιιά θαη γηα ζήκεξα είλαη πνιχ 
κεγάιε θαζψο θπκαίλεηαη απφ 400 έσο 3200 Mbit/sec (δειαδή 50 έσο 400 ΜΒ/sec) θαη ζαλ 
επηδφζεηο αληαγσλίδεηαη πνιχ εχθνια ηελ USB ζπλδεζηκφηεηα. ηελ αγνξά βέβαηα δελ βξήθε 
ηελ πξέπνπζα αληαπφθξηζε, θαζψο αθφκα θαη ζήκεξα ζπλαληηέηαη κφλν ζε αθξηβέο 
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ζε αληίζεζε κε ηελ USB ζπλδεζηκφηεηα πνπ ζπλαληηέηαη ζε 
νπνηνπδήπνηε θφζηνπο ζπζθεπή. Όκσο θαηέρεη ην δηθφ ηεο θνκκάηη ζηηο επαγγεικαηηθέο 
εθαξκνγέο θαη έηζη ζπλαληηέηαη πνιχ ζπρλά ζαλ ε βαζηθή ζπλδεζηκφηεηα ζηελ αεξνλαππεγηθή, 
ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ζε κεξηθέο εθαξκνγέο δηθηχσζεο ππνινγηζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

7.1.4. Ethernet 

Σν Ethernet είλαη ην ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν πξσηφθνιιν ελζχξκαηεο ηνπηθήο 
δηθηχσζεο ππνινγηζηψλ. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Xerox θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη 
έγηλε δεκνθηιέο αθφηνπ ε Digital Equipment Corporation θαη ε Intel, απφ θνηλνχ κε ηε Xerox, 
πξνρψξεζαλ ζηελ πξνηππνπνίεζή ηνπ ην 1980. Σν 1985 ην Ethernet έγηλε απνδεθηφ επίζεκα 
απφ ηνλ νξγαληζκφ IEEE σο ην πξφηππν 802.3 γηα ελζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (LAN-Local Area 
Networks). 

Σν αξρηθφ Ethernet επέηξεπε νλνκαζηηθνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηεο ηάμεο 
ησλ 3 Mbps (Mega bit per second), κέζσ ελφο νκναμνληθνχ θαισδίνπ ζην νπνίν ζπλδένληαλ νη 
επηκέξνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ (ζχλδεζε Token Ring). Σε δηαζχλδεζε αλαιάκβαλε κία 
θάξηα δηθηχνπ Ethernet πξνζαξηεκέλε ζε θάζε θφκβν, κε θάζε θάξηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
κία κνλαδηθή, εξγνζηαζηαθή 48-bit δηεχζπλζε MAC (Media Access Control). ήκεξα ε ζχλδεζε 
Token Ring έρεη εγθαηαιεηθζεί νινθιεξσηηθά θαη νη επηκέξνπο ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ 
ζπλδένληαη ν θαζέλαο ζε αλεμάξηεηε ζχξα ελφο Router ή δηαλνκέα (Hub). „Eρνπλ εκθαληζηεί 
λεφηεξεο εθδφζεηο ηνπ Ethernet νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ είηε θνηλά θαιψδηα ραιθνχ κε 
αζσξάθηζηα (θαιψδηα UTP – Unshielded Twisted Pair) ή ζσξαθηζκέλα (θαιψδηα STP – 
Shielded Twisted Pair) ζπλεζηξακκέλα δεχγε αγσγψλ ή νπηηθέο ίλεο. Αλαθνξηθά, νη δηάθνξεο 
εθδφζεηο Ethernet είλαη: 

 Ethernet (10Mbps), φπνπ γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ραιθφ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν 
10BASE - T θαη γηα ηηο νπηηθέο ίλεο ην πξφηππν 10BASE–F (L). Ζ ζχλδεζε ραιθνχ είλαη 
ζπκβαηή κε απηή ηνπ Fast Ethernet. 

 Fast Ethernet (100 Mbps), φπνπ γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ραιθφ έρεη επηθξαηήζεη ην 
πξφηππν 100BASE - TX έλαληη ησλ νπζηαζηηθά εγθαηαιειεηκκέλσλ 100BASE-T2, 
100BASE-T4. Σν 100BASE-TX ρξεζηκνπνηεί θαιψδηα UTP θαηεγνξίαο 5e (CAT-5e) κε 
2 δεχγε αγσγψλ (έλα γηα απνζηνιή θαη έλα γηα ιήςε δεδνκέλσλ), ζε κήθε κέρξη 100 
κέηξα. Πξαθηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη θαιψδηα 4 δεπγψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε 
ή ε αλαβάζκηζε ζε Gigabit Ethernet (1000BASE-TX). Σν αληίζηνηρν πξφηππν γηα ηηο 
νπηηθέο ίλεο είλαη ην 100BASE-FX. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε απηφκαηε αλίρλεπζε 
θπθιψκαηνο 10BASE-T ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θαισδίνπ θαη ε ελ ζπλερεία ππνβάζκηζε 
ηεο ηαρχηεηαο ζηα 10Mbps (ιεηηνπξγία auto-negotiation). 

ρήκα 40: Σα βύζκαηα FireWire, 6 
θαη 4 αθίδσλ αληίζηνηρα. 
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 Gigabit Ethernet (1 Gbps), φπνπ γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ραιθφ έρεη επηθξαηήζεη ην 
πξφηππν 1000BASE-T. Σν 1000BASE-T ρξεζηκνπνηεί θαιψδηα UTP θαηεγνξίαο 5e 
(CAT-5e) κε 4 δεχγε αγσγψλ. Κάζε δεχγνο κεηαθέξεη δεδνκέλα πξνο ηηο δχν 
θαηεπζχλζεηο ηαπηφρξνλα, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ηαρχηεηα κεηάδνζεο 
δενκέλσλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ δεπγψλ είλαη ηέηνηνο πνπ 
επηηξέπεη ζε κηα θάξηα Gigabit Ethernet λα κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ χπαξμε 
θπθιψκαηνο Fast Ethernet ζηελ άιιε άθξε ηνπ θαισδίνπ θαη λα αιιάμεη απηφκαηα ην 
πξσηφθνιιφ ηεο ζε 100BASE-TX (ιεηηνπξγία auto-negotiation). Σν αληίζηνηρν πξφηππν 
γηα ηηο νπηηθέο ίλεο είλαη ηα 1000BASE-FX. 

 10 Gigabit Ethernet (10Gbps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Η Παράλληλη Θύρα Επικοινωνίας (Parallel Port – IEEE 1284) 

Ζ παξάιιειε ζχξα επηθνηλσλίαο εκθαλίζηεθε ην 1970 θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε ζχξα 
εθηππσηή. ρεδηάζηεθε απφ ηνπο Robert Howard θαη ηνλ Prentice Robinson ηεο εηαηξείαο 
Centronics. Γξήγνξα απνηέιεζε θαη βηνκεραληθφ πξφηππν, πέξα ηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη 
πνιιέο εηαηξείεο κε βάζε ηελ αξρηθή ηδέα, παξνπζίαζαλ θαη ηα δηθά ηνπο πξφηππα κε 
δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αθίδσλ πάλσ ζηε ζχξα. Αλαθνξηθά, ε VAX ρξεζηκνπνηνχζε βχζκα 36 
αθίδσλ (ρήκα 42), ε Texas βχζκα 25 αθίδσλ θαη ε Data General βχζκα 50 αθίδσλ. Ζ IBM 
παξνπζίαζε ην 1981 ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηεο θαη πεξηειάκβαλε ηελ παξάιιειε ζχξα 
φπνπ κφλν εθηππσηέο κε ην ινγφηππν ηεο IBM κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηεο. Ζ ΗΒΜ ηππνπνίεζε ηελ παξάιιειε ζχξα απφ ηε κεξηά ηνπ 
ππνινγηζηή κε ην βχζκα DB25F (ρήκα 43) θαη απφ ηε κεξηά ηνπ εθηππσηή κε ην βχζκα ηεο 
Centronics. Οη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο εθηππσηψλ πηνζέηεζαλ απηήλ ηελ ηππνπνίεζε ηεο 
IBM θαη έηζη επηθξάηεζε απηφο ν ηξφπνο ζπλδεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά. Πξηλ ηελ έιεπζε ηεο USB 
ζχξαο, κεγάινο αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ παξάιιειε ζχξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 42: Βύζκα 36 αθίδσλ (ζειπθό) πνπ 
ρξεζηκνπνηείην γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη ζηνπο 
πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο πξηλ ηνπ 1980. 

ρήκα 41: Σν πξόηππν 8P8C (CAT -5e), 
ζπρλά αλαθεξόκελν θαη ζαλ RJ 45. 
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ηελ παξάιιειε ζχξα, ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη παξάιιεια (νρηψ bit 
ηαπηφρξνλα), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ 
θιαζζηθή ζεηξηαθή ζχξα επηθνηλσλίαο, φπνπ ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε ζεηξά (έλα 
bit θάζε θνξά). Οη 8 γξακκέο εμφδνπ (αθξνδέθηεο 2 έσο 9 – ρήκα 44) παξέρνπλ ηάζε απφ 2,4 
έσο 5,5 Volt γηα ην ινγηθφ “1” θαη απφ -0,5 έσο 0,4 γηα ην ινγηθφ “0”. 

Πιένλ, ε παξάιιειε ζχξα έρεη αληηθαηαζηαζεί πιήξσο απφ ηα ππφινηπα ζεηξηαθά 
πξφηππα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξάιιειεο ζχξαο απφ ηελ Visual Basic .NET ρξεζηκνπνηείηαη ην 
αξρείν βηβιηνζήθεο input32.dll, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζηνπο θαθέινπο 
system32 θαη system ησλ Windows. 

ρήκα 43: Η παξάιιειε ζύξα πνπ πηνζεηήζεθε από 
ηελ IBM θαη επηθξάηεζε ζηνπο πξνζσπηθνύο 
ππνινγηζηέο κεηά ην 1980. 

ρήκα 44: Οη αθξνδέθηεο ηεο παξάιιειεο ζύξαο 
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8. Περιγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζπλεξγαζία πνπ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί αλάκεζα ζην ινγηζκηθφ θαη ην πιηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη απηφ 
παξνπζηάδεηαη κε ηνλ έιεγρν ελφο ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα κέζα απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ο έιεγρνο 
απηφο κπνξεί λα επηηπγράλεηαη είηε απεπζείαο, θαζψο ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο είλαη 
ζπλδεδεκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί απεπζείαο ηηο εληνιέο ζηνλ 
ππνινγηζηή απηφλ, είηε εμ’ απνζηάζεσο, θαζψο ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηηο εληνιέο ειέγρνπ 
ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα απφ έλαλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή απφ ην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα. 
Ο εμ‟ απνζηάζεσο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεηαη είηε εληφο ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ, είηε ελφο δηθηχνπ 
πνπ ηα φξηα ηνπ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (κε ηε ρξήζε ηνπ 
Γηαδηθηχνπ - Internet). 

Αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ινγηζκηθνύ (software), o βαζηθφο αιγφξηζκνο ειέγρνπ ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (θιάζε ειέγρνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα – class RobotControl) έρεη 
ζρεδηαζζεί θαη γξαθηεί απφ ην γξάθνληα, ελψ θάπνηεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο φπσο νη 
ηερληθέο Server – Client θαη νη ηερληθέο ρεηξηζκνχ threads, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 
πξσηφηππε ηνπο κνξθή φπσο πξνηείλνληαη λα δηαηππψλνληαη ζαλ έηνηκνη αιγφξηζκνη. Βέβαηα 
έρνπλ γίλεη νη φπνηεο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θψδηθα. Ζ 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε Visual Basic .NET 2008. 

ην θνκκάηη ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (hardware), θαηαξράο ν ξνκπνηηθφο 
βξαρίνλαο (ρήκα 45), είλαη έλαο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο - παηρλίδη ηνπ εκπνξίνπ. Υξεζηκνπνηεί 
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ έλα ελζχξκαην θνληξφι ειέγρνπ θαη απνηειείηαη απφ πέληε ζπλερνχο 
ξεχκαηνο θηλεηήξεο (Direct Current Motor–DC Motor), νη νπνίνη δίλνπλ πέληε βαζκνχο 
ειεπζεξίαο ζην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα. Σν ελζχξκαην ρεηξηζηήξην ειέγρνπ έρεη αθαηξεζεί θαη 
πιένλ ν έιεγρνο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα γίλεηαη απφ κία ελδηάκεζε πιαθέηα 8 ξειέ ε νπνία 
ζπλδέεηαη ζηελ παξάιιειε ζχξα ηνπ ππνινγηζηή. ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 
αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ κεξψλ θαη ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, πνπ απνηεινχλ ην φιν 
εγρείξεκα. 

8.1. Σο Τλικό (Hardware) 

8.1.1. Ο Ρομποτικός Βραχίονας 

ηελ εξγαζία, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο –
παηρλίδη - ηνπ εκπνξίνπ, κε ηελ επσλπκία Edge robotic arm kit ηεο εηαηξίαο ThinkGeek, ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ πέληε θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο (Direct Current Motors) θαη έηζη 
επηηπγράλνπλ πέληε βαζκνχο ειεπζεξίαο. Δπίζεο απνηειείηαη απφ έλα ελζχξκαην ρεηξηζηήξην 
ειέγρνπ, ην νπνίν έρεη αθαηξεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηηο εξγαζίαο. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ γίλεηαη απφ 
ηέζζεξηο κπαηαξίεο κεγέζνπο „D‟ ηνπ 1,5 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 45: Ρνκπνηηθόο βξαρίνλαο 
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Αθνινπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. 

 Ο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη κία ζεηξά απφ ηθαλφηεηεο θαη 
δπλαηφηεηεο. Ξεθηλψληαο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ ζην ρψξν θαη νη δπλαηφηεηεο 
θίλεζεο ηνπ ζε απηφλ. 

Μήθνο 22.8 cm 

Πιάηνο 16 cm 

Ύςνο 38 cm 

Βάξνο 658 gr 

Μέγηζην Βάξνο Αλχςσζεο 100 gr 

 

Κίλεζε θαξπνχ: 120
ν 
(ρήκα 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίλεζε αγθψλα: 300
ν
 (ρήκα 47) 
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ρήκα 47: Κίλεζε αγθώλα ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 

ρήκα 46: Κίλεζε θαξπνύ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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Άλνηγκα αξπάγεο: 0 – 4,5 cm (ρήκα 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηζηξνθηθή θίλεζε βάζεο ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα: 270
ν 
(ρήκα 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίλεζε βάζεο ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα: 180
ν
 (ρήκα 50) 
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0 - 4,5 cm 

ρήκα 48: Άλνηγκα αξπάγεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 

ρήκα 49: Πεξηζηξνθηθή θίλεζε βάζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 

ρήκα 50: Κίλεζε βάζεο ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 

180
ν
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Η ειεθηξνληθή θαζνδήγεζε ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα θαη ηεο θάζε 
άξζξσζεο ηνπ γίλεηαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απφ θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο 
(DC motors). Ζ πεξηζηξνθηθή θίλεζε κπνξεί λα αιιάμεη κε αληηζηξνθή ηεο πνιηθφηεηαο 
(+ ή -) ζηε κπαηαξία. Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 51), ν θηλεηήξαο 
ζπλδέεηαη κε δχν ζπζηήκαηα (block) κπαηαξηψλ, ζηα νπνία κε ηε βνήζεηα ελφο 
δηαθφπηε θιείλεη θχθισκα είηε κε ην έλα ζχζηεκα (block A), είηε κε ην άιιν (block B). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 52), παξνπζηάδεηαη ν δηαθφπηεο (switch) λα βξίζθεηαη 
ζηε ζέζε Α, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν θηλεηήξαο θηλείηαη πξνο ηε κία θαηεχζπλζε φπνπ νξίδεη 
ην ζχζηεκα κπαηαξηψλ Α (block A). Δπίζεο, ην ξεχκα δηνρεηεχεηαη απφ ην ζεηηθφ πφιν ηεο 
κπαηαξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Α θαη θαηαιήγεη ζηελ άιιε κπαηαξία ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά 
ζηνλ αξλεηηθφ πφιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 51: Απεηθόληζε ζύλδεζεο θηλεηήξα κε ηα δύν ζπζηήκαηα 
κπαηαξίαο. 

ρήκα 52: Απεηθόληζε ζύλδεζεο θηλεηήξα κε ην block κπαηαξίαο A. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 46 

 

Αληίζηνηρα, αλ ν δηαθφπηεο πάξεη ζέζε ζην ζεκείν Β (ρήκα 53), θάλεη ηνλ θηλεηήξα λα 
είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα κπαηαξηψλ Β (block B). Έηζη ε θίλεζε ηνπ θηλεηήξα 
αληηζηξέθεηαη, δειαδή ν άμνλαο εθηειεί θίλεζε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Πλακέτα 8 Ρελέ (ΚΕΜΟ Β210 kit) 

Ζ ελ ιφγσ πιαθέηα (ρήκα 54), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρεη ηα ξεχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ 
ηελ παξάιιειε ζχξα ηνπ ππνινγηζηή θαη λα δηαλέκεη ην θάζε ξεχκα ζηνλ θηλεηήξα πνπ έρεη 
δηαηαρζεί απφ ην ρξήζηε λα θηλεζεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ πνπ 
ππάξρεη θαη ησλ νρηψ ξειέ ηα νπνία παίδνπλ ην ξφιν γέθπξαο. Γειαδή, φηαλ ην ξειέ βξίζθεηαη 
ζε θαηάζηαζε “θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο” (Normally Close) ηφηε δεκηνπξγείηαη “θχθισκα” θαη 
εθηειείηαη ε θίλεζε. Αληίζηξνθα, φζα ξειέ δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 
“αδξάλεηαο” (Normally Open) θαη δελ δεκηνπξγείηαη αγψγηκν θχθισκα ξεχκαηνο γηα λα θηλεζνχλ 
νη άιινη θηλεηήξεο. Γηα λα θαίλεηαη ζηελ πιαθέηα, ην πνηνο θηλεηήξαο θηλείηαη (θαη νη αγψγηκεο 
δηαδξνκέο πνπ ζρεκαηίδνληαη) ππάξρνπλ ελδεηθηηθά LED, ηα νπνία είηε είλαη αλακκέλα είηε 
ζβεζηά γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί θάζε θίλεζε θάπνηνπ θηλεηήξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 54: Πιαθέηα 8 ξειέ, KEMO B210 kit 

ρήκα 53: Απεηθόληζε ζύλδεζεο θηλεηήξα κε ην block κπαηαξίαο Β. 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο πιαθέηαο. 

 

 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σάζε Λεηηνπξγίαο 12 V / DC max 0.8A 

Καλάιηα 8 

Ρειέ 1 x ON max 3 A, max 25 V ην θαζέλα 

Δλδείμεηο Κάζε θαλάιη απφ έλα Led 

Γηαζηάζεηο Πιαθέηαο 108 x 71 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 54α: Σν ειεθηξηθό θύθισκα ηεο πιαθέηαο 
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Ζ πιαθέηα ζπλδέεηαη κε ηηο αθίδεο 2 έσο 9 ηεο παξάιιειεο ζχξαο. Σν ινγηζκηθφ, ζέηεη 
ηηο αθίδεο είηε ζε θαηάζηαζε “1” είηε ζε θαηάζηαζε “0”. Αλ ε αλαθεξφκελε αθίδα είλαη ζε 
θαηάζηαζε “1” ηφηε θαη ην αλάινγν θαλάιη ιεηηνπξγεί. Αληίζηνηρα αλ θάπνηα αθίδα είλαη ζε 
θαηάζηαζε “0” ηφηε δελ ιεηηνπξγεί θάπνην θαλάιη. Ζ αθίδα 2 αληηπξνζσπεχεη ην θαλάιη 1, ε 
αθίδα 3 ην θαλάιη 2 θ.ν.θ.. 

8.1.3. Η Διασύνδεση του Τλικού 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο φινπ ηνπ πιηθνχ, ψζηε λα 
επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. ην αθφινπζν ζρήκα (ρήκα 55) ππάξρεη κία ηέηνηα 
απεηθφληζε πνπ παξνπζηάδεη θαη ηα επίπεδα ειέγρνπ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ελ ιφγν εξγαζία. 
Πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ε φιε ηδέα ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ηνπ 
γξάθνληα. ην ζρήκα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, ηφζν 
πξφβιεςε γηα απεπζείαο έιεγρν απφ ην ρξήζηε - ρεηξηζηή, πιεθηξνινγψληαο ηηο εληνιέο ζην 
Server ππνινγηζηή ειέγρνπ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, ηφζν θαη γηα εμ‟ απνζηάζεσο έιεγρν ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα φπνπ ν ρξήζηεο – ρεηξηζηήο ειέγρεη ην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα απφ έλαλ 
απνκαθξπζκέλν Client ππνινγηζηή, πνπ βξίζθεηαη είηε ζηα φξηα ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ είηε απφ 
κεγαιχηεξε απφζηαζε, φπνπ ν έιεγρνο γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Δπίζεο πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζην ηξφπν δηαζχλδεζεο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα κε 
ηελ πιαθέηα κε ηα νρηψ ξειέ (8 Relay Board). Σν εξγνζηαζηαθφ ρεηξηζηήξην ειέγρνπ ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, έρεη απνκαθξπλζεί θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 
(θαζψο ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή). Σν θαιψδην ζχλδεζεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ κε ην 
ξνκπνηηθφ βξαρίνλα, δελ απνκαθξχλζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα κε ηελ πιαθέηα ησλ νρηψ ξειέ. 

 Ζ πιαθέηα ησλ νρηψ ξειέ δηαζέηεη εξγνζηαζηαθή δηαζχλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ 
παξάιιειεο θαισδίσζεο. 

ρήκα 54β: Η ζπλδεζκνινγία ηεο πιαθέηαο κε ηηο αθίδεο ηνπ βύζκαηνο ηεο 
παξάιιειεο ζύξαο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 49 

 

ρήκα 55 
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8.2. Σο Λογισμικό (Software) 

Σν ινγηζκηθφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη γξαθεί ζε VB 2008 .NET. Ζ VB 2008 .NET είλαη 
πξντφλ ηεο γλσζηήο εηαηξείαο ινγηζκηθνχ Microsoft. 

Ζ θαξδηά ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε θιάζε ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. ε 
απηήλ παξνπζηάδνληαη, φιεο νη δπλαηέο θηλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην 
ξνκπνηηθφ βξαρίνλα θαη επίζεο γηα θάζε θίλεζε δεκηνπξγείηαη θαη έλα λέν thread, φπνπ 
πξνζηαηεχεη απφ ηπρφλ “θνιιήκαηα” ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη δπλαηέο θηλήζεηο είλαη κεηαθξαζκέλεο ζε απηή ηελ θιάζε ζε δπαδηθνχο 
αξηζκνχο (ζηελ θιάζε αλαθέξνληαη κε ηε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ε ηηκή 130 είλαη ε θίλεζε “OPEN GRIPPER” – “Άλνηγκα Αξπάγεο”). Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ 
δείρλεη φιεο απηέο ηηο δπλαηέο θηλήζεηο (set  εληνιψλ) θαη ηελ αληηζηνηρία ζε δπαδηθή θαη 
δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε 

Κίλεζε Δληνιή Γπαδηθή 
Αλαπαξάζηαζε 

Γεθαδηθή 
Αλαπαξάζηαζε 

Άλνηγκα Αξπάγεο OPEN GRIPPER 10000010 130 

Κιείζηκν Αξπάγεο CLOSE GRIPPER 00000011 3 

Κίλεζε Βάζεο Αξηζηεξά γηα …. MOVE BASE LEFT FOR …. 00100001 33 

Κίλεζε Βάζεο Γεμηά γηα …. MOVE BASE RIGHT FOR …. 10100000 160 

Κίλεζε Αγθψλα Πάλσ γηα …. MOVE ELBOW UP FOR …. 10111110 136 

Κίλεζε Αγθψλα Κάησ γηα …. MOVE ELBOW DOWN FOR …. 00001001 9 

Κίλεζε Ώκνπ Πάλσ γηα …. MOVE SHOULDER UP FOR …. 10010000 144 

Κίλεζε Ώκνπ Κάησ γηα …. MOVE SHOULDER DOWN FOR …. 00010001 17 

Κίλεζε Καξπνχ Πάλσ γηα …. MOVE WRISTL UP FOR …. 10000100 132 

Κίλεζε Καξπνχ Κάησ γηα …. MOVE WRISTL DOWN FOR …. 00000101 5 

Ζ θάζε εληνιή, φπσο θαίλεηαη ζηελ θιάζε, είλαη αηειήο θαη ζπκπιεξψλεηαη θαζψο ν 
ρξήζηεο δίλεη ην ρξφλν θίλεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκείνπ ηνπ βξαρίνλα (ηνπ αληίζηνηρνπ 
θηλεηήξα άξζξσζεο) πνπ επηζπκεί λα θηλεζεί. Όπσο παξαηεξείηαη, ε κφλε εληνιή πνπ δελ 
αθνινπζείηαη απφ ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ, είλαη ε θίλεζε αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ηεο 
αξπάγεο. Απηή έρεη νξηζηεί κέζα απφ ην πξφγξακκα λα είλαη ζην έλα δεπηεξφιεπην (1000 
msec). 

 Ζ ιέμε πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε δπαδηθή ηεο απεηθφληζε, θαίλεηαη ζηελ πιαθέηα κε ηα νρηψ 
ξειέ (αλάβνπλ ηα led γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θίλεζε) θαη ε πιαθέηα ζηέιλεη ξεχκα ζηνλ 
αληίζηνηρν θηλεηήξα πνπ δηαηάδεηαη λα θηλεζεί. 

 ην θεθάιαην “Παξάξηεκα” παξνπζηάδεηαη φιε ε θιάζε θψδηθα, ε νπνία είλαη 
πξσηφηππε θαη έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην γξάθνληα. Κνκκάηη ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη επίζεο ν 
πξνγξακκαηηζκφο ηεο θφξκαο (Form). ε απηφ ην θνκκάηη πξνγξακκαηίδνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο 
θαη ηθαλφηεηεο πνπ θέξεη ε θφξκα, θαζψο επίζεο γίλνληαη θαη φιεο νη δειψζεηο ησλ 
αληηθεηκέλσλ (objects) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο φπσο ρεηξηζκφο Threads θαη ηερληθέο Server – Client, φπνπ ν 
ηξφπνο δφκεζεο ηνπο έρεη παξαδεηγκαηηζηεί απφ πιεζψξα έηνηκσλ εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ 
ζην δηαδίθηπν, αιιά έρεη πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απφ ην γξάθνληα. 
ην θεθάιαην “Παξάξηεκα” παξνπζηάδεηαη φινο ν θψδηθαο ηεο θφξκαο. 

ην ζρήκα 56, θαίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο θφξκαο, ν νπνίνο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ 
γξάθνληα θαη εκπλεπζκέλνο απφ αλάινγεο εθαξκνγέο ηνπ εκπνξίνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 
έγηλε πξνζπάζεηα λα ππάξρεη ζηε θφξκα κηα δηαδξαζηηθφηεηα θαη λα ηεο δνζεί κία επρέξεηα 
ρεηξηζκνχ, αθφκα θαη απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο ζπνπδέο. Γη‟ απηφ 
ην ιφγν ε θφξκα είλαη ζρεδηαζκέλε ζηα πξφηππα “Γσκαηίνπ πλνκηιίαο” (Chat Room). 
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8.3. Λειτουργία 

ην παξφλ θεθάιαην ζα δνζεί έλα πιήξεο παξάδεηγκα ηεο φιεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο. Θα πξνεγεζεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ φπνπ 
ελεξγνπνηείηαη ν θάζε θηλεηήξαο γηα λα εθηειεζηεί κία θίλεζε. 

 Σν ξνκπνηηθφ βξαρίνλα, αλ ζειήζνπκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ην θπθισκαηηθφ ηνπ 
ζρέδην ζα παξνπζηαδφηαλ ζαλ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο (ρήκα 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 56: Φόξκα εληνιώλ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα. 

ρήκα 57: Κπθισκαηηθό ζρέδην 

ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα. 
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Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ βξαρίνλα κε ηελ πιαθέηα 
ησλ νρηψ ξειέ (ρήκα 58). Ζ πιαθέηα ησλ νρηψ ξειέ, κφιηο ζρεκαηίζεη ηε ιέμε ηνπ θηλεηήξα 
πνπ θαιείηαη λα θηλεζεί, ηε κεηαδίδεη ζην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα. Δθείλνο, εθηφο ηνπ φηη 
ελεξγνπνηεί ηνλ αληίζηνηρν θηλεηήξα, αλ “αληηιεθζεί” δεμηφζηξνθε θίλεζε παίξλεη ηξνθνδνζία 
απφ ην ζχζηεκα κπαηαξηψλ πνπ επηηειεί ηε δεμηφζηξνθε θίλεζε θαη ην αληίζηνηρν γίλεηαη αλ 
ρξεηαζηεί λα επηηειέζεη αξηζηεξφζηξνθε θίλεζε (ζρεηηθά θεθάιαην 9.1.1.). 

 

 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλά πάζα ζηηγκή κφλν έλαο θηλεηήξαο θίλεζεο ιεηηνπξγεί, 
νπφηε βξαρπθπθιψλεηαη ε αληίζηνηρε γέθπξα ηνπ θηλεηήξα πνπ ιεηηνπξγεί θαη φιεο νη άιιεο 
γέθπξεο είλαη αλνηρηνθπθισκέλεο. 

 Ζ δηαζχλδεζε θπθισκαηηθνχ ζρεδίνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα κε ηελ πιαθέηα νρηψ ξειέ, 
απνηειεί πξσηφηππε ηδέα θαη έρεη πινπνηεζεί απφ ην γξάθνληα. 

 Αλ ζειήζνπκε λα δψζνπκε έλα πξψην απιφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 
πιαθέηαο ζα ήηαλ ην εμήο: Αλ, γηα παξάδεηγκα, δνζεί ε εληνιή “MOVE BASE LEFT FOR 3”, νη 
θπθισκαηηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην αδξαλέο θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 58 παξνπζηάδνληαη ζην 
ζρήκα 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 58: Κπθισκαηηθό ζρέδην ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα ζε ζύλδεζε κε ηελ πιαθέηα ησλ 8 ξειέ 

ρήκα 59: Παξάδεηγκα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο “MOVE BASE LEFT FOR 3”.  

Ζ/Τ 

Ζ/Τ 
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Παξαηεξείηαη ζην ζρήκα, ην βξαρπθχθισκα ζηνλ αληίζηνηρν θηλεηήξα πνπ θηλεί ηε 
βάζε, θαζψο επίζεο παξαηεξείηαη θαη ην βξαρπθχθισκα ζηελ ηξνθνδνζία πνπ επηηειεί ηε 
δεμηφζηξνθε θίλεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή ε πιαθέηα κε ηα νρηψ ξειέ ζρεκαηίδεη ην δπαδηθφ αξηζκφ 
00100001 (33 ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα) κε ηα αληίζηνηρα led‟s λα κέλνπλ αλακκέλα γηα 3 
δεπηεξφιεπηα. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλα πιήξεο παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
ρξήζηε. 

8.3.1. Φρήση με Απευθείας Έλεγχο 

Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη λα εθηειείηαη ην πξφγξακκα, πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ζρεηηθά 
κε ηνλ ππνινγηζηή φπνπ εξγάδεηαη ν ρεηξηζηήο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 
εξγάδεηαη απ‟ επζείαο (απφ ην Server ππνινγηζηή πνπ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο ν 
ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο) ή εξγάδεηαη εμ‟ απνζηάζεσο (φπνπ ν ππνινγηζηήο Client ζπλδέεηαη ζηελ 
IP ηνπ Server ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο θαη θαηφπηλ δίλνληαη 
νη εληνιέο ρεηξηζκνχ ηνπ). αλ πξψηε αλαθνξά, ζα δνζεί ν απεπζείαο έιεγρνο ηνπ ξνκπνηηθνχ 
βξαρίνλα. 

Καηαξράο επηιέγεηαη κε δηπιφ θιηθ ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ην εθηειέζηκν αξρείν “Robot 
Arm Project” (ρήκα 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο θάθεινο πεξηέρεη ην αξρείν “Input32.dll”, φπνπ είλαη αξρείν βηβιηνζήθεο ρεηξηζκνχ ηεο 
παξάιιειεο ζχξαο. Πξέπεη λα επηιερζεί θαη λα αληηγξαθεί (ρήκα 61) ζηνπο θαθέινπο 
WindowsSystem θαη WindowsSystem32 (ρήκα 62). Σν ελ ιφγν αξρείν δηαηίζεηαη ζην 
Internet θαη απεπζχλεηαη ζε φζα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δελ ην δηαζέηνπλ. Σα παιηφηεξα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ην δηέζεηαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 60: Δπηινγή θαθέινπ 

ρήκα 61: Αληηγξαθή αξρείνπ 
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Αθνχ έρεη εθηειεζηεί ζσζηά ην πξνεγνχκελν βήκα, ν ρξήζηεο είλαη έηνηκνο λα εθηειέζεη 
ην πξφγξακκα ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην εθηειέζηκν αξρείν 
“RobotArmController” (ρήκα 63). 

 

ρήκα 63: Δπηινγή εθηειέζηκνπ 
αξρείνπ αξρείνπ 

ρήκα 62: Δπηθόιιεζε αξρείνπ 
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Όηαλ γίλεη δηπιφ θιηθ ζην εθηειέζηκν αξρείν εκθαλίδεηαη ε νζφλε εξγαζίαο (θφξκα – 
Form) (ρήκα 64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο εκθαλίδνληαη δηάθνξα πεδία ηα νπνία θαη επεμεγνχληαη. 

Οπηηθά ην πξψην πνπ παξαηεξείηαη, είλαη ην εηθνλίδην ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (ρήκα 65). 
Δπηιέγνληαο ην θαη θάλνληαο δηπιφ θιηθ εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν (ρήκα 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 64: Δπηθάλεηα εξγαζίαο 

ρήκα 65: Δπηινγή εηθνληδίνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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ε απηφ ην πεδίν πιεθηξνινγείηαη ε IP ηνπ Server ππνινγηζηή φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο 
ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο θαη θαηφπηλ επηιέγεηαη ην θνπκπί Add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ IP πνπ πιεθηξνινγείηαη εκθαλίδεηαη ζην αλαδπφκελν menu ελφο άιινπ πεδίνπ. Έζησ 
φηη εξγαδφκαζηε απφ Client ππνινγηζηή θαη ν Server ππνινγηζηήο δηαζέηεη IP 192.168.10.10, 
ηελ πιεθηξνινγνχκε ζην πεδίν ηνπ ζρήκαηνο 66 θαη ελ ζπλερεία παηηέηαη ην θνπκπί Add. Σν 
menu “Connection Data” (πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 67), είλαη έλα αλαδπφκελν menu, ην νπνίν 
ζαλ αξρηθή επηινγή έρεη ηελ IP ηνπ ππνινγηζηή πνπ θάζεηαη ν ρξήζηεο (είηε είλαη Client, είηε 
είλαη Server). H IP πνπ καο ελδηαθέξεη βξίζθεηαη κέζα ζηηο άιιεο επηινγέο ηνπ αλαδπφκελνπ 
menu. Απιά επηιέγεηαη θαη παηηέηαη ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί “Connect” (ρήκα 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 66: Πιεθηξνιόγεζε IP ηνπ Server ππνινγηζηή 

ρήκα 67: Menu “Connection Data” 
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ην παξόλ θεθάιαην, φπνπ ν έιεγρνο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα γίλεηαη απεπζείαο, δελ 
καο ελδηαθέξεη λα ζπλδεζνχκε ζε θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή, νπφηε κέλεη σο έρεη ε 
IP (δίδεηαη ε localhost) θαη δελ επηιέγεηαη ην θνπκπί “Connect”. 

Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε, κα ρξήζηκε, αλαθνξά, ζε εκθαλέο ζεκείν βξίζθεηαη θαη ην 
πεδίν φπνπ δίδεηαη ην φλνκα ηνπ ρεηξηζηή “My Name” (ρήκα 69). Αξρηθή επηινγή ηνπ πεδίνπ 
είλαη “NickName” (ςεπδψλπκν), αλ δελ πιεθηξνινγεζεί θάπνην άιιν φλνκα. ε θάζε εληνιή 
πνπ ζα πιεθηξνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη πνηνο ρεηξηζηήο έδσζε κία εληνιή ειέγρνπ, 
θαζψο θαη ηελ ψξα πνπ πιεθηξνιφγεζε ηε ζπγθεθξηκέλε εληνιή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Καηφπηλ, ηα πην ζεκαληηθά πεδία είλαη εθείλα φπνπ δίλνληαη (πιεθηξνινγνχληαη) νη 
εληνιέο θαη πνπ εκθαλίδνληαη φια ηα κελχκαηα εληνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί. Καηαξράο, ην πεδίν 
πνπ δίλνληαη νη εληνιέο θαίλεηαη ζην ζρήκα 70. Γίπια απφ ην πεδίν πιεθηξνιφγεζεο, 
ππάξρνπλ δχν θνπκπηά, ηα “Send” θαη “Clear” (ρήκα 70). Σν θνπκπί “Send”, πξνσζεί ηελ 
εληνιή κφιηο πιεθηξνινγεζεί, ψζηε λα εθηειεζηεί. Βέβαηα, αληί γηα ην θνπκπί ”Send”, κφιηο 
δηαηππσζεί ε εληνιή, κπνξεί λα παηεζεί απφ ην πιεθηξνιφγην ην πιήθηξν “Enter”. Σν θνπκπί 
“Clear” θαζαξίδεη ην πεδίν πιεθηξνιφγεζεο. 

 Μφιηο πιεθηξνινγεζεί κία ζσζηά δηαηππσκέλε εληνιή ζην πεδίν “Messages” (Πεδίν 
Μελπκάησλ - ρήκα 71), εκθαλίδνληαη δχν λέεο γξακκέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη αξρηθά θαη νη 
δχν, ζηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ δέρηεθαλ ηελ εληνιή. ηελ πξψηε γξακκή, ζηε 

ρήκα 68: Κνπκπί “Connect” 

ρήκα 69: Ολνκαηνδνζία ρεηξηζηή ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε εληνιή πνπ πιεθηξνινγήζεθε θαη ζηε δεχηεξε γξακκή αλαθέξεηαη φηη ε 
εληνιή πνπ δηαηππψζεθε είλαη ζσζηή ζπληαθηηθά (Ζ αλαθνξά πεξί ζσζηήο δηαηχπσζεο ηεο 
εληνιήο γίλεηαη κε ηε ιέμε “Success”). Αλ έρεη γίλεη ιαλζαζκέλε ζχληαμε εληνιήο ηφηε ην πεδίν 
κελπκάησλ εκθαλίδεηαη κε θφθθηλα ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα θαη καο πιεξνθνξεί γηα ηε κε 
ζσζηή ζχληαμε εληνιήο (ρήκα 71α). ηα δχν ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ (ρήκαηα 70 θαη 71), 
ζαλ παξάδεηγκα δίδεηαη ε πιεθηξνιφγεζε ηεο εληνιήο “OPEN GRIPPER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ρήκα 71: Πεδίν κελπκάησλ 

ρήκα 70: Πεδίν πιεθηξνιόγεζεο εληνιώλ θαη θνπκπηά “Send” θαη “Clear” 
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ηε ζπλέρεηα, ζην δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη έλα απιφ νπηηθφ εθέ ην νπνίν 
καο πιεξνθνξεί φηη δφζεθε έλα λέν κήλπκα – εληνιή ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα 
(ρήκα 72). Μεηά απφ δηάζηεκα ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ εμαθαλίδεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 72: Αλαδπόκελν νπηηθό εθέ, πνπ πιεξνθνξεί γηα ηελ εληνιή 
πνπ δόζεθε 

ρήκα 71α: Λάζνο ζύληαμε εληνιήο 
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Δπίζεο, ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, ππάξρεη ην θνπκπί 
θαζαξηζκνχ ηνπ πεδίνπ κελπκάησλ (ρήκα 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ επηινγή “Browse” (ρήκα 73), φπνπ κφιηο επηιερζεί 
πξνβάιεη ηελ εθάζηνηε IP ηνπ ππνινγηζηή εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε θαη ζαλ δεχηεξε πξνβνιή 
εκθαλίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα δηθηχνπ (είηε ηνπηθνχ είηε Internet ζχλδεζε). ηελ πεξίπησζε απηή, 
φπνπ ν ρεηξηζκφο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα γίλεηαη απφ ην Server ππνινγηζηή, ζαλ IP 
δηεχζπλζε ζα εκθαλίδεηαη ε localhost (127.0.0.1 εδψ ζπγθεθξηκέλα) θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα 
ζχλδεζεο εκθαλίδεηαη “False” (“Φεπδήο”, δειαδή δελ ππάξρεη δηαζέζηκν δίθηπν) (ρήκα 74). 

 ην θάησ κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, 
εκθαλίδεηαη έλα πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεη ην πφηε ζπληάρζεθε ε ηειεπηαία εληνιή ρεηξηζκνχ ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (ρήκα 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 75 

Network Details 

ρήκα 73 

ρήκα 74: Λεπηνκέξεηεο Γηθηύνπ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη αθνύ παηεζεί ε επηινγή “Browse” 
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Αθξηβψο αξηζηεξά απφ ην πεδίν ελεκέξσζεο, ππάξρεη ην εηθνλίδην ξπζκίζεσλ ηεο 
θφξκαο εξγαζίαο (ρήκα 76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όηαλ επηιερζεί ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην, εκθαλίδεηαη έλα αλαδπφκελνπ menu κε δηάθνξεο 
επηινγέο (ρήκα 77). Απηέο είλαη: 

 Ζ επηινγή “Exit”, θάλεη έμνδν απφ ην πξφγξακκα (ηεξκαηηζκφ). 

 Ζ επηινγή “Font”, νξίδεη ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα εκθαλίδεηαη ζην 
πεδίν κελπκάησλ. 

 Ζ επηινγή “Network Status”, θάλεη φ, ηη θάλεη θαη ε επηινγή “Browse” επεμεγήζεθε 
πην πξηλ, δειαδή εκθαλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηθηχνπ (ηελ IP ηνπ Server ππνινγηζηή 
θαη ην αλ ππάξρεη δηαζέζηκε ζχλδεζε). 

 Ζ επηινγή “Hide” απνθξχπηεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εκθαλίδεη έλα βνεζεηηθφ 
εηθνλίδην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ 
Windows (ρήκα 78). Κάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην 
επαλέξρεηαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 76 

ρήκα 78 

ρήκα 77: Δκθάληζε αλαδπόκελνπ menu ξπζκίζεσλ 
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8.3.2. Φρήση με Εξ’ Αποστάσεως Έλεγχο 

Αθνχ έρεη ειεγρζεί ε δηαζχλδεζε ηνπ πιηθνχ λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 9.1.3. ζηε 
ζειίδα 47, εθηειείηαη ην εθηειέζηκν αξρείν “RobotArmController” πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν 
“RobotArmProject” (ρήκαηα 63 θαη 60 αληίζηνηρα). Καηφπηλ εκθαλίδεηαη ε νζφλε εξγαζίαο ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (ρήκα 64). Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα ζπλδεζεί ν Client 
ρεηξηζηήο ζην Server ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο. Απηφ γίλεηαη 
θάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε 
εξγαζίαο επάλσ δεμηά, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ζην εηθνλίδην ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, εκθαλίδεηαη έλα 
λέν παξάζπξν, φπνπ δεηάεη λα πιεθηξνινγεζεί ε IP ηνπ Server ππνινγηζηή (ρήκα 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθνχ πιεθηξνινγεζεί ε IP ηνπ Server ππνινγηζηή, ν ρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί 
“Add”. Έηζη, ζην αλαδπφκελν menu έρεη πξνζηεζεί κία IP. Ζ ρξήζε αλαδπφκελνπ menu, γίλεηαη 
γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο θαη έηζη ν 
Client ρεηξηζηήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέμεη πνηφλ ξνκπνηηθφ βξαρίνλα ζα ρεηξηζηεί. 

ρήκα 80: Πιεθηξνιόγεζε IP ηνπ Server ππνινγηζηή 

ρήκα 79: Κάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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Αθνχ γίλεη απηφ ην βήκα, επηζηξέθνπκε ζηελ νζφλε εξγαζίαο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (ρήκα 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ην αλαδπφκελν menu “Connection Data”, επηιέγεηαη ε IP ηνπ Server ππνινγηζηή 
(ρήκα 82) θαη θαηφπηλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί “Connect” (ρήκα 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 81: Δπηθάλεηα εξγαζίαο – ρεηξηζκνύ 

ρήκα 82: Menu “Connection Data” θαη επηινγή IP ηνπ Server 

ππνινγηζηή 
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ηε ζπλέρεηα ην θνπκπί “Connect” κεηνλνκάδεηαη ζε “Connected” (ρήκα 84), 
εηδνπνηψληαο γηα ηελ νξζή ζχλδεζε. Οη εληνιέο ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα 
πιεθηξνινγνχληαη θαλνληθά, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην “Υξήζε κε 
Απεπζείαο Έιεγρν”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ιάζνο πιεθηξνιφγεζε ηεο IP ηνπ Server ππνινγηζηή θαη 
επηινγή ηεο απφ ην αλαδπφκελν menu “Connection Data”, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην θνπκπί 
“Connect” λα κεηνλνκαζηεί ζε “Disconnected” (ρήκα 85). Απηφ ην γεγνλφο είλαη κία αξρηθή 
πξνεηδνπνίεζε πεξί ιάζνπο πιεθηξνιφγεζεο IP. Αλ ν ρεηξηζηήο, παξφιε ηελ πξνεηδνπνίεζε 
πνπ έρεη δερηεί, ζπλερίζεη θαη πιεθηξνινγήζεη κία εληνιή ρεηξηζκνχ ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, 
ην πξφγξακκα ζα εκθαλίζεη exception θαη ελεκεξψλεη γηα ην ιάζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 83: Σν θνπκπί “Connect”, γηα ζύλδεζε ζηελ IP 

ρήκα 85: Μεηνλνκαζία ηνπ θνπκπηνύ “Connect” ζε “Disconnected”, γηα λα 

επηζεκαλζεί ε ιάζνο πιεθηξνιόγεζε IP 
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8.4. ενάριο Μεταφοράς Αντικειμένου Μέσα στο Φώρο 

Έζησ φηη ππάξρεη ε παξαθάησ δηάηαμε ρψξνπ θαη κέζα ζην ρψξν ππάξρεη έλα αληηθείκελν πνπ 
πξέπεη λα κεηαθηλεζεί απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β (ρήκα 86). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο βξίζθεηαη ζε κία Αξρηθή Καηάζηαζε (ή Καηάζηαζε Ζξεκίαο 
φπσο ζπλαληάηαη ε Αξρηθή Καηάζηαζε ζε πνιιέο βηβιηνγξαθίεο). Απηή ε θαηάζηαζε 
ππνδειψλεη ηελ αξρηθή ζέζε φπνπ βξίζθνληαη ηα κεραληθά κέξε ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα ζην 
ρψξν θαη βεβαίσο ελλνείηαη φηη αξρηθά βξίζθνληαη ζε αθηλεζία. ηνπο επαγγεικαηηθνχο 
ξνκπνηηθνχο βξαρίνλεο, ε Αξρηθή Καηάζηαζε (κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ζαλ ΑΚ ιφγσ 
ζπληνκίαο), απνζεθεχεηαη ζηελ κλήκε ηνπ βξαρίνλα ζαλ ζέζε ησλ κεραληθψλ κεξψλ θαη 
δηάηαμε ζην ρψξν. Έηζη, θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θαιεί ηνλ ξνκπνηηθφ βξαρίνλα (ελψ 
βξίζθεηαη ζε ζέζε πέξα απφ ηελ αξρηθή) λα κεηαθηλεζεί πξνο ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θαη λα 
απνθηήζεη ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, απηφο ράξε ζηε κλήκε ηνπ κεηαθηλείηαη ρσξίο ηε 
δηακεζνιάβεζε πιεθηξνιφγεζεο εληνιψλ απφ ην ρξήζηε. Ο παξψλ ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο, 
θαζφηη είλαη ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο – παηρλίδη, δελ παξέρεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

Οπφηε ζαλ ΑΚ ζηνλ παξψλ ξνκπνηηθφ βξαρίνλα, ζα ππνδειψλεηαη κία ηδεαηή αξρηθή 
θαηάζηαζε ζαλ απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα θαη ε δηακφξθσζε ηεο ζα 
γίλεηαη πάληνηε απφ ηνλ ρξήζηε, πξνζπαζψληαο λα πξνζεγγίζεη ηελ εηθφλα. Έηζη, ζαλ πξψηε 
παξαηήξεζε, εχθνια θαηαλνείηαη φηη ε αξπάγε ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα ζε απηή ηε θαηάζηαζε 
είλαη αξρηθά αλνηρηή, νπφηε είλαη άηνπν θαη επηθίλδπλν γηα ηνλ βξαρίνλα λα δηαηππσζεί ζαλ 
πξψηε εληνιή ρεηξηζκνχ ε εληνιή “OPEN GRIPPER” (άλνηγκα αξπάγεο), θαζψο ν βξαρίνλαο 
θηλδπλεχεη κε θαηαζηξνθή. Βεβαία, νη επαγγεικαηηθνί ξνκπνηηθνί βξαρίνλεο παξέρνπλ θάπνηεο 
δηθιείδεο αζθαιείαο, φπνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ν βξαρίνλαο δελ θηλδπλεχεη απφ ηέηνηνπ είδνπο 
ακέιεηεο. 

Γηα λα κεηαθηλεζεί έλα αληηθείκελν, φπσο ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ην ζεκείν Α 
ζην ζεκείν Β, ζα πξέπεη λα πεξάζεη απφ θάπνηα ελδηάκεζα ζεκεία (ή ν βξαρίνλαο λα θάλεη 
θάπνηεο “ζηάζεηο”, γηα λα πάξεη ηε ζσζηή δηάηαμε ζην ρψξν, απνθπγή πεξηηηψλ θηλήζεσλ θαη 
γεληθά νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο). Αξρηθά ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο απφ ηελ ΑΚ ζα πξέπεη λα 
πεξηζηξαθεί ε βάζε ηνπ θαηά πεξίπνπ 40

0 
αξηζηεξά. Όκσο ζηελ δηαηχπσζε ησλ εληνιψλ ζηε 

θφξκα εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηα δεπηεξφιεπηα. Έηζη θαη‟ αληηζηνηρία, νη 40
0
 αληηζηνηρνχλ ζε 

πεξίπνπ 3 δεπηεξφιεπηα θίλεζεο ηεο βάζεο. Έηζη ζηε θφξκα εξγαζίαο, ν ρξήζηεο απιά 
δηαηππψλεη ηελ εληνιή “MOVE BASE LEFT FOR 3” (ρήκαηα 87 θαη 88). 

ρήκα 86: Γηάηαμε ζην ρώξν ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αληηζηνηρία εχξνπο θίλεζεο κε ηα δεπηεξφιεπηα θίλεζεο, 
είλαη εκπεηξηθή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 87: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 88: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 
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 Έηζη ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο ζα κεηαθηλεζεί ζην ρψξν θαη ζα βξεζεί πάλσ αθξηβψο 
απφ ην ζεκείν Α, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα (ρήκαηα 89 θαη 90). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο βξαρίνλαο γηα λα πηάζεη ην αληηθείκελν, φπσο είλαη εκθαλέο, πξέπεη λα θάλεη θαη κία 

ζεηξά απφ δηαδνρηθέο θηλήζεηο (ρήκα 91). 
 
 
 

ρήκα 90: Πιάγηα όςε ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα πξνο ην αληηθείκελν (κπαηαξία) 
ζην ζεκείν Α 

ρήκα 89: Πεξηζηξνθή ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαηά 40
ν 

από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε 
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 Αξρηθά ν ψκνο ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα πξέπεη λα θηλεζεί ηφζν ψζηε λα βξεζεί ν 
βξαρίνλαο ζηε ζέζε 1 (ρήκαηα 92 θαη 93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ρήκα 91: εηξά δηαδνρηθώλ θηλήζεσλ 

ρήκα 92: Ο ξνκπνηηθόο βξαρίνλαο ζηε ζέζε 1 
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 Πιένλ, ν βξαρίνλαο βξίζθεηαη ζηε ζέζε 1, αξθεηά θνληά ζην αληηθείκελν. Δπφκελε 
ζέζε πνπ πξέπεη λα βξεζεί είλαη ε ζέζε 2 (ρήκα 91). Γηαηππψλεηαη εληνιή ψζηε ν ψκνο λα 
θηλεζεί θαηά κηθξή θιήζε πξνο ηα θάησ (ρήκαηα 94, 95, 96, 97), ψζηε λα απνκέλεη κφλν ην 
θιείζηκν ηεο αξπάγεο πνπ ζα είλαη ε 3

ε
 θίλεζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 93: Απεηθόληζε ηεο κπξνζηηλήο όςεο ηεο 
δηάηαμεο ζην ρώξν ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζέζε 1) 

ρήκα 94: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 95:Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 
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Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πιένλ απνκέλεη κφλν ην 

θιείζηκν ηεο αξπάγεο πξνο ην αληηθείκελν. Οπφηε, πιεθηξνινγείηαη ε εληνιή “CLOSE 
GRIPPER”, ψζηε λα θιείζεη ε αξπάγε, εθρσξείηαη θαη θαηφπηλ εθηειείηαη (ρήκαηα 98, 99, 100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 96: Ο ξνκπνηηθόο βξαρίνλαο ζηε ζέζε 2 

ρήκα 97: Απεηθόληζε ηεο κπξνζηηλήο όςεο ηεο 
δηάηαμεο ζην ρώξν ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (ζέζε 2) 

ρήκα 98: Γηαηύπσζε εληνιήο 
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Πιένλ ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο πξέπεη λα κεηαθηλεζεί πξνο ην ζεκείν Β. Σν ζεκείν Β 

απέρεη πεξίπνπ 100
0 

 απφ ην ζεκείν Α. Δθθξαζκέλε απηή ε απφζηαζε ζε ρξφλν, είλαη πεξίπνπ 
5 δεπηεξφιεπηα (ρήκα 101). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα λα γίλεη κε επηηπρία ε φιε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ζα πξέπεη ν βξαρίνλαο λα 

αλπςψζεη ην αληηθείκελν ζε θάπνην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα (ρήκα 101α). Οπφηε, δηαδνρηθά 
ζα αλπςσζνχλ: πξψηα ν αγθψλαο (ρήκαηα 102, 103, 104), κεηά ν ψκνο (ρήκα 105, 106, 
107), ελ ζπλερεία ν θαξπφο (ρήκα 108, 109, 110) θαη ηέινο ζα αθνινπζήζεη ε πεξηζηξνθηθή 
θίλεζε κέρξη ην ζεκείν Β (ρήκα 105). Όηαλ ν βξαρίνλαο θηάζεη πάλσ απφ ην ζεκείν Β ζα 
αθνινπζήζεη ε αληίζηξνθε δηαδνρή θηλήζεσλ (θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ θαξπνχ, θίλεζε πξνο 

ρήκα 99: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 100: Ο ξνκπνηηθόο βξαρίνλαο ζηε ζέζε 3 
(θιείζηκν αξπάγεο) 
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ηα θάησ ηνπ ψκνπ, θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ αγθψλα), ψζηε ν βξαρίνλαο λα ελαπνζέζεη ην 
αληηθείκελν ζην ζεκείν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ην ρξήζηε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πην γξήγνξε θαηαλφεζε ηεο 
εξγαζίαο, ε κεηαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β ζα γίλεη κε εμ‟ 
απνζηάζεσο έιεγρν ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα (ηειε – έιεγρνο ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα) 
απφ απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή. Έηζη, ε πξψηε θίλεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ην 
ρξήζηε είλαη λα εθθηλήζεη 
ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ 
απνκαθξπζκέλν 
ππνινγηζηή (Client) θαη λα 
πεξηκέλεη λα εκθαληζηεί 
ζηελ νζφλε ηνπ ε θφξκα 
εξγαζίαο. Καηφπηλ, πξέπεη 
λα αλαδεηήζεη ηελ IP 
δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν 
ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο 
(Server ππνινγηζηήο). 
Απηφ κπνξεί λα γίλεη απιά, 
θάλνληαο έλα θιίθ ζην 
“Δηθνλίδην Ρπζκίζεσλ“ 
Server ππνινγηζηή θαη 
επηιέγνληαο “Network 
Status” (αλαιπηηθή 
παξνπζίαζε ππάξρεη ζηε 
ει. 61 θαη θεθάιαην 8.3.2. 
ζηε ει.62). 
 

ρήκα 101: Η θίλεζε ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα πξνο ην ζεκείν Β 

ρήκα 101
α
: Η ζεηξά ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ από ηα κεραληθά κέξε ηνπ ξνκπνηηθνύ 
βξαρίνλα 

1 

2 

3 

4 
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 Ζ IP ηνπ Server ππνινγηζηή είλαη 192.168.1.71. Αθνχ πξνεγεζεί ε ζχλδεζε 
ηνπ Client ππνινγηζηή κε ηνλ Server (θεθάιαην 8.3.2. ει. 62), αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 
δηαηχπσζεο ησλ εληνιψλ γηα έιεγρν ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα θαη κεηαθίλεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β. 
 Αξρηθά ε αλχςσζε ηνπ αγθψλα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 102: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 103: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 104: Αλύςσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε θίλεζε ηνπ 

αγθώλα πξνο ηα επάλσ (MOVE ELBOW UP) 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 74 

 

 Αθνινχζσο ε αλχςσζε ηνπ ψκνπ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ε αλχςσζε ηνπ θαξπνχ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 105: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 106: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 107: Αλύςσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε θίλεζε ηνπ 
ώκνπ πξνο ηα επάλσ (MOVE SHOULDER UP) 

ρήκα 108: Γηαηύπσζε εληνιήο 
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Μεηά γίλεηαη ε πεξηζηξνθή ηεο βάζεο πξνο ην ζεκείν πνπ ν βξαρίνλαο ζα αθήζεη ην 

αληηθείκελν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 109: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 110: Αλύςσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε θίλεζε ηνπ 
θαξπνύ πξνο ηα επάλσ (MOVE WRISTL UP) 

ρήκα 111: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 112: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 
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Πιένλ, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ελαπφζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε ζέζε πξννξηζκνχ. 

Πξψηα ζα εθηειεζηεί λα θαηέβεη ν αγθψλαο (ρήκαηα 115, 116, 117), κεηά ν ψκνο (ρήκαηα 
118, 119, 120), κεηά ν θαξπφο (ρήκαηα 121, 122, 123) θαη ηέινο ζα αλνίμεη ε αξπάγε 
(ρήκαηα 124, 125, 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 113: Πεξηζηξνθή ηεο βάζεο ηνπ βξαρίνλα κε 
θίλεζε ηεο βάζεο πξνο ηα δεμηά (MOVE BASE RIGHT) 

1
 

2 

3
 

4 

ρήκα 114: Η ζεηξά ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ από 
ηα κεραληθά κέξε ηνπ ξνκπνηηθνύ βξαρίνλα γηα ηελ 
ελαπόζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
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Δθηέιεζε θίλεζεο αγθψλα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δθηέιεζε θίλεζεο ψκνπ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 115: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 116: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 117: Κίλεζε ηνπ αγθώλα ηνπ βξαρίνλα πξνο ηα θάησ 

(MOVE ELBOW DOWN) 

ρήκα 118: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 119: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 
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ρήκα 121: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 120: Κίλεζε ηνπ ώκνπ ηνπ βξαρίνλα πξνο ηα θάησ 

(MOVE SHOULDER DOWN) 

ρήκα 122: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 123 :Κίλεζε ηνπ θαξπνύ ηνπ βξαρίνλα πξνο ηα θάησ 

(MOVE WRISTL DOWN) 
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Σν αληηθείκελν βξίζθεηαη ζην ζεκείν Β. 

8.5.Προγραμματισμός – Λειτουργία της Κλάσσης 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε θιάζζε ηνπ 
ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. Ζ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ζα δνζεί κε απιά παξαδείγκαηα θίλεζεο ηνπ 
βξαρίνλα. 

Ζ ππεχζπλε ζπλάξηεζε γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε θίλεζεο ηνπ ξνκπνηηθνχ 
βξαρίνλα, είλαη ε executeCommand() φπνπ έρεη αξρηθή ηηκή False (Φεπδήο, δειαδή είλαη 
αλελεξγή) θαη αλακέλεη ην ρξήζηε λα πιεθηξνινγήζεη κηα εληνιή θίλεζεο. ην παξαθάησ ζρήκα 
(ρήκα 128) θαίλνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θιάζζε (Me), ε εληνιή ρεηξηζκνχ πνπ 
πιεθηξνινγείηαη απφ ηνλ ρξήζηε (commandString) θαη ε ελεξγνπνίεζε εθηέιεζεο ηεο εληνιήο 
(executeCommand). 

Έζησ φηη πιεθηξνινγείηαη θαη θαηνρπξψλεηαη επηηπρψο ε εληνιή “move shoulder up for 
2” (ρήκα 127). 

ρήκα 124: Γηαηύπσζε εληνιήο 

ρήκα 125: Δπηηπρήο εθρώξεζε εληνιήο 

ρήκα 126: Άλνηγκα ηεο αξπάγεο ηνπ θαξπνύ ηνπ βξαρίνλα 

(OPEN GRIPPER) 
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 Αξρηθά, ην ζχζηεκα ζα κεηαηξέςεη ηελ εληνιή ζε θεθαιαία γξάκκαηα, γηα 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί κεηέπεηηα ρξήζε. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο UCase() θαη 
απνζεθεχεηαη εθ λένπ ζηε κεηαβιεηή commandString (κε θεθαιαία γξάκκαηα πιένλ - ρήκαηα 
129 θαη 130). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ζ δηαηχπσζε ηεο εληνιήο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην αξηζηεξφ κέξνο, φπνπ 

δίλεηαη ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ θαιείηαη λα εθηειέζεη ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο (ρήκα 131) θαη 
ην δεμηφ κέξνο, ην νπνίν πεξηέρεη ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο (ρήκα 132). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα πξνζερζεί ην γεγνλφο πσο νη εληνιέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε ηεο αξπάγεο (open gripper, close gripper), δελ αθνινπζνχληαη απφ 
ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θίλεζεο (δειαδή δελ έρνπλ δεμηφ κέξνο) θαη ζεσξνχληαη φηη είλαη εμ‟ 
νξηζκνχ έλα δεπηεξφιεπην. Απηφ γίλεηαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο αξπάγεο, θαζψο αλ θηλεζεί 
πάλσ απφ έλα δεπηεξφιεπην ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζεη. Παξφκνηα ζπκβαίλεη θαη κε ηα άιια 
κεραληθά κέξε, ηνπο θηλεηήξεο, ηνπ βξαρίνλα, φπνπ δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ θηλήζεηο άλσ 
ησλ δέθα δεπηεξνιέπησλ. 

ρήκα 127: Πιεθηξνιόγεζε εληνιήο “move shoulder up for 2” 

ρήκα 128: Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ 

ρήκα 129: Μεηαηξνπή ζε θεθαιαία 

ρήκα 130 

ρήκα 131 ρήκα 132 
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Δπαλεξρφκελνη, πξψηα ειέγρεηαη ην δεμηφ κέξνο ηνπ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
θίλεζεο. Αλ ππάξρεη, ηφηε κεηαηξέπεηαη ζε 16δηθφ λνχκεξν θαη κεηαθέξεηαη ζην ρξνλφκεηξν ηεο 
θιάζζεο (Αξρηθά ην ρξνλφκεηξν ηεο θιάζζεο είλαη „0‟, ρήκαηα 133,134 θαη 135). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αθνινχζσο, ν θψδηθαο ειέγρεη ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εληνιήο θαη ην ζπγθξίλεη κε ην set 
εληνιψλ πνπ δηαζέηεη γηα λα αλαγλσξίδεη ην είδνο ησλ θηλήζεσλ (ρήκαηα 135 θαη 136), δειαδή 
ζπγθξίλεη αλ ηαπηίδνληαη ηα command String. Γηα απηφ ην ιφγν έγηλε πξσηχηεξα ε κεηαηξνπή ηεο 
εληνιήο ρεηξηζκνχ απφ κηθξά ζε θεθαιαία γξάκκαηα θαη πιένλ εμαζθαιίδεηαη ην γεγνλφο πσο ν 
ρξήζηεο, κπνξεί ειεχζεξα λα πιεθηξνινγεί ηηο εληνιέο είηε κε θεθαιαία είηε κε κηθξά γξάκκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 133: Αξρηθή ηηκή timer = 0 

ρήκα 134: Σειηθή ηηκή timer = 2 

ρήκα 134
α
: Έιεγρνο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηεο 

θιάζζεο 

ρήκα 135: Καηνρύξσζε εληνιήο  

ρήκα 136: Set εληνιώλ 
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 Όζν δελ ηαηξηάδνπλ νη ραξαθηήξεο ηνπ δνζέληνο, απφ ην ρξήζηε, string κε ηα 
θαηνρπξσκέλα ζαλ θηλήζεηο string ηνπ βξαρίνλα, ηφηε πξνρσξάεη ηελ αλαδήηεζε ν θψδηθαο. Αλ 
ε αλαδήηεζε δελ ηαπηηζηεί, ηφηε ζηε θφξκα κελπκάησλ εκθαλίδεηαη κήλπκα πξνο ην ρξήζηε πνπ 
ηνλ ελεκεξψλεη φηη ππάξρεη ιάζνο ζχληαμε εληνιήο. 
 Μία ζεκαληηθή ζεκείσζε γηα ηνλ θψδηθα είλαη φηη ζπλαληηνχληαη ηξείο θαηαζηάζεηο. Ζ 
θαηάζηαζε “Δπηηπρίαο” φπνπ ζηνλ θψδηθα ζεκεηψλεηαη κε ”1”, ε θαηάζηαζε “Απνηπρίαο” φπνπ 
ζεκεηψλεηαη κε “-1” θαη ε θαηάζηαζε “Δμφδνπ” φπνπ ζεκεηψλεηαη κε “0”. ε θάζε “Δπηηπρή” 
θαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη έλα thread (λήκα, ρήκα 137), φπνπ κεηαηξέπεη ηελ θίλεζε ζε κία 
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ ηπρφλ “θνιιήκαηα” πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην 
ζχζηεκα. 
 

 
 
 ηε 13

ε
 γξακκή ηνπ set εληνιψλ (ρήκα 136), ζπλαληηέηαη ε εληνιή πνπ ηαηξηάδεη κε ηε 

δνζείζα απφ ην ρξήζηε. Παξαηεξείηαη φηη ζε θάζε εληνιή ππάξρεη κία ηηκή Value. Απηή ε ηηκή 
είλαη ε δεθαδηθή αληηζηνηρία ηεο θίλεζεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα απνθσδηθνπνηεζεί ζε ξεχκαηα, 
λα ζηαιζεί κέζσ ηεο παξάιιειεο ζχξαο θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα απαηηνχκελα ξειέ, απφ ηελ 
πιαθέηα ειέγρνπ, πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θίλεζε απφ ηνπο θηλεηήξεο ηνπ 
βξαρίνλα. 

ηελ εληνιή “MOVE SHOULDER UP FOR ”, ε ηηκή Value παίξλεη δεθαδηθή ηηκή 144 
(ήηνη 10010000 ζην δπαδηθφ ζχζηεκα - ρήκαηα 138 θαη 139). Απηή ε ηηκή ζηέιλεηαη ζαλ ξεχκα 
κέζσ ηεο παξάιιειεο ζχξαο (port 888 – ρήκα 138) ζηελ πιαθέηα ειέγρνπ. 

 

 
 
Ζ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε (ζε 8 bit) είλαη ε αληηζηνηρία ησλ 8 ξειέ (ρήκα 139). 

Γειαδή, φηαλ ζηελ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε ζπλαληάηαη „0‟, ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν ξειέ είλαη 
ζε θαηάζηαζε “Normally Open”, ελψ φηαλ ζηε δπαδηθά αλαπαξάζηαζε ζπλαληάηαη „1‟, ζεκαίλεη 
φηη ην αληίζηνηρν ξειέ είλαη ζε θαηάζηαζε “Normally Close”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήκα 137: Γεκηνπξγία thread 

ρήκα 138: Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ ηεο θιάζζεο 

ρήκα 139: Αληηζηνηρία 8 ξειέ κε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε 8 bit 
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8.6. Προοπτικές Εξέλιξης της Εργασίας 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί έλα εξαζηηερληθφ εγρείξεκα ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 
θνπφο ηεο ήηαλ λα αλαδείμεη, έζησ ζε έλα κηθξφ βαζκφ, ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο 
ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ. Βέβαηα, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ 
πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ (θαζψο παξφκνηα εγρεηξήκαηα γηα λα θαιχςνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο, 
ρξεηάδνληαη ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ, θαηξφ κειέηεο θαη πξνεξγαζίαο θαη πνιιέο 
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο), εκθαλίδνληαη θάπνηεο αηέιεηεο – αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ, ίζσο ζηα πιαίζηα εμέιημεο ηεο 
εξγαζίαο απφ ην γξάθνληα ή απφ θάπνηνλ άιιν θνηηεηή, λα απαιεηθζνχλ. Έηζη, ζε απηφ ην 
θεθάιαην γίλεηαη κία ηέηνηα αλαθνξά ζηηο φπνηεο αδπλακίεο παξνπζηάδνληαη. 

 Αξρίδνληαο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ απαίηεζε γηα επηθνηλσλία – ζπλελλφεζε 
κεηαμχ Server θαη Client ρεηξηζηψλ. Απηφ γηαηί, νη Client ρεηξηζηέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
μέξνπλ πνηεο θηλήζεηο έρνπλ πξνεγεζεί θαη ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα πιεθηξνινγήζνπλ 
κία εληνιή ε νπνία λα έρεη δνζεί πην πξηλ (είηε απφ θάπνηνλ άιινλ Client ρεηξηζηή είηε απφ ην 
Server ρεηξηζηή). 

 Δπίζεο, ν Client ρεηξηζηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αλ πιεθηξνιφγεζε ιάζνο 
εληνιή θαη απηφ ην γλσξίδεη κφλν ν Server ππνινγηζηήο, θαζψο εθεί εκθαλίδεηαη ην κήλπκα 
ιάζνπο. 

 Αλαθνξά ηδηαίηεξε πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα. Ζ 
αδπλακία ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο κε αθξίβεηαο ζηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ, ιφγσ ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο απιψλ DC θηλεηήξσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρνπλ πξνζαξκνζηεί νη εληνιέο 
ρεηξηζκνχ κε λα εθηεινχληαη κε βάζε ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ. Σν ηδαληθφ ζελάξην (πνπ φκσο 
απαηηεί θάπνηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή δαπάλε), είλαη λα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
θάπνηνη Servo θηλεηήξεο, νη νπνίνη πξνζδίδνπλ ηεξάζηηα αθξίβεηα θηλήζεσλ. Δπίζεο ζα 
κπνξνχζε λα εμνκνηψλεηαη θάζε θνξά ε θίλεζε ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα κε ηε ρξήζε ελφο 
flash player, δείρλνληαο ζην ρεηξηζηή ηε ζέζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ ξνκπνηηθνχ βξαρίνλα ζην 
ρψξν. Δλλνείηαη πσο ζα ππήξρε θαηάξγεζε ηνπ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλήζεσλ θαη 
απηέο ζα δίδνληαλ πξνο εθηέιεζε απφ έλαλ ςεθηαθφ πίλαθα ειέγρνπ. 

 Μία πξφζζεηε ιεηηνπξγία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ζην πξφγξακκα είλαη εθείλε 
ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Γειαδή, ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ, ν ρεηξηζηήο λα 
δηαηππψλεη ηηο θηλήζεηο πνπ ζέιεη λα εθηειεζηνχλ (πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί κειέηε ησλ 
θηλήζεσλ) θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα εθηέιεζεο ηεο θάζε θίλεζεο. 

 Αλ θαιχπηνληαλ φιεο απηέο νη αηέιεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη επηπιένλ 
πξνζαξκνδφληνπζαλ θάπνηεο θάκεξεο επάλσ ζην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα, ζα κπνξνχζε ην φιν 
εγρείξεκα λα απνηειέζεη έλα ηδαληθφ ηειεκαηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν κε ηελ θαηάιιειε 
πξνζαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα εμάγεη απνηειέζκαηα θαη 
κεηξήζεηο. 

 Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηνπ ξνκπνηηθνχ 
βξαρίνλα απφ ηε κεξηά ηνπ Client, ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί απφ έλα θηλεηφ ηειέθσλν 
(Smartphone), είηε κέζσ κελχκαηνο, φπνπ ζα δηαηππσλφηαλ κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη ζα 
απνζηειιφηαλ ζε έλα GSM modem φπνπ ζα είρε ελζσκαησκέλν ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο, είηε 
κε απεπζείαο έιεγρν κέζσ αζχξκαηεο Bluetooth ζπλδεζηκφηεηαο. Όιν απηφ ην πξναλαθεξζέλ 
ζελάξην ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηδαληθή ζθέςε αλ πξνζαξκφδνληαλ θαηάιιεια θαη θάκεξεο 
επίβιεςεο. 

 Κάηη άιιν πνπ ζα κπνξνχζε φρη απαξαίηεηα λα αιιαρζεί, αιιά λα ιεθζεί ππφςε ζηελ 
πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ήηαλ ε αιιαγή ηεο δηαζχλδεζεο απφ παξάιιειε ζε 
USB. Απφ ηε κεξηά ηνπ γξάθνληνο απηφ δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο USB ζχξαο απαηηνχληαη πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πάλσ ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο, ελψ ζηελ παξάιιειε ζχξα δελ ζπκβαίλεη ην ίδην. ην δηαδίθηπν, 
ππάξρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα – παξαδείγκαηα ρεηξηζκνχ ηεο παξάιιειεο ζχξαο θαη ζε 
γεληθέο γξακκέο, γηα εξγαζηεξηαθέο επηδείμεηο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο, ιφγσ ηεο επθνιίαο ηεο, ηελ 
θαζηζηά ηδαληθή. Όκσο πιένλ φιν θαη ιηγφηεξν ζπλαληηέηαη ε παξάιιειε ζχξα γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζην θεθάιαην 7 (“Οη Θχξεο Δπηθνηλσλίαο ηνπ Τπνινγηζηή”). 
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 Όιεο απηέο νη ηδέεο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
απνηεινχλ ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ γξάθνληα. Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο επηζηήκεο, έηζη θαη 
ζηηο πιεξνθνξηθέο επηζηήκεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πνιιά ζθεπηηθά θαη ηδέεο. 

9. Επίλογος 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα πεξηγξαθηεί κία ζπλνπηηθή, ζηα φξηα ηνπ επηηξεπηνχ, αλάιπζε γηα ηα 
θνηλσληθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλερφκελε θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε ρξήζε 
ησλ ππνινγηζηψλ. Γηαηί, ην πην ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηεο επαλάζηαζεο ησλ 
ππνινγηζηψλ, είλαη ε επίδξαζε ηνπο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο. 

 Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην παξφλ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, φπνπ 
ε επαλάζηαζε ησλ ππνινγηζηψλ νδεγεί ζε απηφ πνπ έρεη νλνκαζζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ 
ρψξνπ “θνηλσλία ρσξίο κεηξεηά” (cashless society), θαζψο θαη ηα ρξήκαηα (κε ηε κνξθή 
κεηξεηψλ) ίζσο θαηαζηνχλ άρξεζηα. 

 Σα γξαθεία κίαο επηρείξεζεο είλαη κία άιιε πεξηνρή ζηελ νπνία ε επαλάζηαζε ησλ 
ππνινγηζηψλ ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγάιε επίδξαζε. Έρεη ζπληειεζηεί ήδε κία γξήγνξε 
απνκάθξπλζε απφ ηηο θνηλέο γξαθνκεραλέο πξνο φθεινο “ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ” 
(word–processing systems). Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη νπζηαζηηθά “γξαθνκεραλέο” 
ζπλδεδεκέλεο (ή ελζσκαησκέλεο) ζε ππνινγηζηή θαη ζην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεπηεί 
νιφθιεξν ην θείκελν φπνπ πιεθηξνινγείηαη. Ο ππνινγηζηήο επηηξέπεη λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε 
θαη λα αλαζεσξεζεί ην ήδε ππάξρνλ θείκελν, ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα πιεθηξνινγεζεί απφ ηελ 
αξρή. Δπίζεο, πνιιέο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε φπσο ε ζπγθέληξσζε 
πιεξνθνξηψλ θαη ε εμαγσγή πξνβιέςεσλ, είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη ππάξρεη αλάγθε γηα 
απηφκαηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ζα βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
Σν απηνκαηνπνηεκέλν γξαθείν ηνπ κέιινληνο, ζα κπνξέζεη λα γίλεη πνιχ θαιχηεξν απφ ην 
γξαθείν κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα. 

 Σν ζπίηη είλαη κία άιιε πεξηνρή φπνπ νπζηαζηηθέο αιιαγέο είλαη δπλαηέο κε ηε βνήζεηα 
ηνπ απηνκαηηζκνχ. Οη εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζηελ νηθηαθή 
ςπραγσγία είλαη πξαγκαηηθά απεξηφξηζηεο. Σν “έμππλν ζπίηη”, φπσο απνθαιείηαη ην 
απηνκαηνπνηεκέλν ζπίηη, ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 
(λα έρεη έηνηκν δεζηφ λεξφ, ζεξκνθξαζία ζπηηηνχ ζχκθσλα κε απηή πνπ δεηά ν ηδηνθηήηεο ηε 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή) θαη ζα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πξψηεο αλάγθεο ηνπ, φπσο ηελ θάιπςε 
ηξνθίκσλ δίλνληαο παξαγγειία ζην super market ηεο πεξηνρήο θαη θαλνλίδνληαο ηηο πιεξσκέο 
ινγαξηαζκψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ κε κία απιή εληνιή ζηελ ηξάπεδα. 

 Θα είλαη επίζεο δπλαηφλ ζην κέιινλ, λα θαηαζθεπαζηνχλ απηνκαηνπνηεκέλα ξνκπφη – 
ππεξέηεο ηνπ ζπηηηνχ, ηα νπνία ζα θαζαξίδνπλ, ζα γπαιίδνπλ, ζα ζηδεξψλνπλ, αλ θαη απηφ ην 
γεγνλφο θαληάδεη αθφκα θάπσο καθξηλφ πξνο ην παξφλ. Παξ‟ φια απηά, βηνκεραληθά ξνκπφη 
κε ζρεηηθά απιά θαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θαζήθνληα, απαζρνινχληαη κε νινέλα 
απμαλφκελνπο αξηζκνχο θαη κπνξεί ηειηθά λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηειείσο φιεο ηηο γξακκέο 
καδηθήο παξαγσγήο, θαηαξγψληαο αθφκε θαη φζε αλζξψπηλε παξέκβαζε έρεη απνκείλεη ζε 
απηέο. 

 Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ππήξραλ δπζνίσλεο πξνβιέςεηο φηη ε 
επαλάζηαζε ησλ ππνινγηζηψλ ζα επέθεξε δξακαηηθή κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη καδηθή 
αλεξγία κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο. Απηέο νη πξνβιέςεηο δελ έρνπλ επαιεζεπηεί κέρξη ζήκεξα, 
ηνπιάρηζηνλ φρη ζηελ έθηαζε πνπ αξρηθά είρε πξνβιεθηεί. Οπσζδήπνηε ν απηνκαηηζκφο έρεη 
πξνθαιέζεη κία ζηαζεξή αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά απηφ θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα έρεη 
ζπλδπαζηεί κε ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε, παξά κε πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν. Αλ θαη ην 
ζπλνιηθφ επίπεδν απαζρφιεζεο δελ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά εμαηηίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ, έρεη 
ζπληειεζηεί εξγαζηαθή κεηαηόπηζε, ζαλ απνηέιεζκα κεηάβαζεο ζε λέεο πεξηνρέο 
απαζρφιεζεο. 

 Φπζηθά, πνιινί άλζξσπνη πεξηκέλνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο πεξηζζφηεξα απφ ην λα 
έρνπλ απιά κία ακνηβή. ε απηφ ην γεγνλφο εκπιέθνληαη παξάγνληεο, φπσο ε εζηθή 
ηθαλνπνίεζε, κία επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαξηέξα, ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο γηα θνηλσληθή 
άλνδν, άζθεζε εμνπζίαο ζε άιινπο, έιεγρνο πάλσ ζε γεγνλφηα θαη ππνηαγή ζην πηεζηηθφ 
θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν. Ο απηνκαηηζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη φρη κφλν ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 
θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη απηνχο ηνπο κε πιηθνχο παξάγνληεο. Γεληθά, ε θχζε ησλ 
ππνινγηζηψλ νδεγεί θάπνηνλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιεθηηθά θαη γεκάηα επαλαιήςεηο 
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θαζήθνληα ζα απηνκαηνπνηεζνχλ, φπσο θαη κεξηθά επαγγέικαηα κε ζπλζήθεο δπζκελείο γηα ηνλ 
άλζξσπν. Χο παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη νη κεηψζεηο ζηα ππαιιειηθά επαγγέικαηα πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ εξγαζίαο 
δεδνκέλσλ, ε αληηθαηάζηαζε εξγαζηψλ ρεηξηζκνχ κεραλψλ απφ εμνπιηζκφ απηνκάηνπ ειέγρνπ 
θαη ε εμαθάληζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ επαγγεικάησλ, φπσο νη ζηνηρεηνζέηεο ζηα 
ηππνγξαθεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα λέα επαγγέικαηα πνπ 
πξνυπνζέηνπλ θπξίσο έλα επίπεδν δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επθπΐαο, απαξαίηεην ζε φζνπο 
αζρνινχληαη κε ππνινγηζηέο. Οη λέεο απαηηήζεηο γηα ηερληθνχο θαη πξνγξακκαηηζηέο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ είλαη πξνθαλή παξαδείγκαηα. Δίλαη ινγηθφ θάπνηεο αλσκαιίεο λα 
είλαη αλακελφκελεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πιήξσο βηνκεραληθνχο ρψξνπο είλαη απαξαίηεην λα 
πξνζιακβάλνληαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ρεηξηζηέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο άκεζεο αλάγθεο ηηο νπνίεο 
ν ππνινγηζηήο ειέγρνπ αδπλαηεί λα αληηκεησπίζεη. 

 Ζ εμαθάληζε ησλ παιηψλ επαγγεικάησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ κπνξεί σζηφζν λα έρεη 
επίδξαζε ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ηθαλφηεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
Άλζξσπνη πνπ βξίζθνπλ ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ 
πξνζαξκνγή ζε λέα θαζήθνληα κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δηαθνξεηηθά απφ εθείλνπο πνπ 
ζεσξνχλ πξφθιεζε ηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 
είλαη πην κνξθσκέλν απφ απηφ ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ, φζνλ αλαθνξά ην επίπεδν ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο. Σν επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηείηαη κεηά ηελ εηζβνιή ησλ ππνινγηζηψλ 
θαίλεηαη λα εμαξηάηαη πνιχ απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη θακία μεθάζαξε ηάζε δελ 
είλαη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, επδηάθξηηε. 

 Άιιε πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ θνηλσλία, είλαη ε δηαξθήο 
ζπγθέληξσζε, απνζήθεπζε θαη απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε πιεξνθνξηψλ. πρλά αλαθαίλεηαη 
κία έληνλε ζχγθξνπζε κεηαμχ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηέηνηεο πξαθηηθέο είλαη ινγηθέο θαη 
επηζπκεηέο θαη άιισλ φπνπ ην βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηε δσή παξαβηάδεηαη. Όπσο θαη ζε 
άιιεο ζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο ζηελ θνηλσλία καο, είλαη απαξαίηεηε ε ηζνξξνπία αλάκεζα 
ζηελ απεξηφξηζηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε κία πιεπξά θαη ζηελ απφιπηε κπζηηθφηεηα 
απφ ηελ άιιε. 

Πάλησο ε νιηθή αληηθαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ απφ κεραλέο, ζα κπνξνχζε λα 
απνηειέζεη έλα απφ ηα πηζαλά ζελάξηα γηα ην ηέινο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Οη απφγνλνη ηνπ 
αλζξψπηλνπ είδνπο ζε κία θνηλσλία “κεραλψλ” ζα είλαη “ειεθηξνληθά” παηδηά γηα ηα νπνία ν 
άλζξσπνο “γνληφο” ζα “κνρζεί” γηα ηελ εμέιημή ηνπο, ε νπνία εμέιημε ζα έγθεηηαη ζην ζρεδηαζκφ 
θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Πξνο ην παξφλ, ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν 
θαη ηε κεραλή ζα παξακείλεη ζαθήο, θαζψο νη ππνινγηζηέο ζα εθηεινχλ ζπλεζηζκέλεο θαη 
επαλαιεπηηθέο λνεηηθέο εξγαζίεο θαη νη άλζξσπνη κε ηηο θαλεξέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα 
δεκηνπξγία, θαηλνηνκία θαη πξσηνηππία δε ζα γίλνπλ πνηέ πεξηηηνί. 
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10. Παράρτημα 

Αθνινπζεί ην θνκκάηη θψδηθα ηεο θιάζεο (ClassRobotControl.vb) 

 

Option Strict Off 

Option Explicit On 

 

Module InputOut32 

 

Public Class ClassRobotControl 

Public confirmExec As Boolean = False 

Public Value As Short = 0 

Public PortAddress As Short = &H378S  

Public timer As Integer = 0 

Public movementThread As Threading.Thread 

 

Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" (ByVal 

PortAddress As Short) As Short 

Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" (ByVal 

PortAddress As Short, ByVal Value As Short) 

 

Public Function initRobot() As Boolean 

Me.openPort(0)       

End Function 

 

 

 

Public Function executeCommand(ByVal commandString As String) As 

Boolean 

Try 

commandString = UCase(commandString) 

 

If IsNumeric(Right(commandString, 1)) Then 

Me.timer = Convert.ToInt16(Right(commandString,1)) 

commandString = Left(commandString, Len(commandString) - 1) 

End If 

 

If commandString = "OPEN GRIPPER" Then 

Me.Value = 130 

ElseIf commandString = "CLOSE GRIPPER" Then 

Me.Value = 3 

ElseIf commandString = "MOVE WRISTL UP FOR " Then 

Me.Value = 132 

ElseIf commandString = "MOVE WRISTL DOWN FOR " Then 

Me.Value = 5 

ElseIf commandString = "MOVE ELBOW UP FOR " Then 
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Me.Value = 136 

ElseIf commandString = "MOVE ELBOW DOWN FOR " Then 

Me.Value = 9 

ElseIf commandString = "MOVE SHOULDER UP FOR " Then 

Me.Value = 144 

ElseIf commandString = "MOVE SHOULDER DOWN FOR " Then 

Me.Value = 17 

ElseIf commandString = "MOVE BASE LEFT FOR " Then 

Me.Value = 33 

ElseIf commandString = "MOVE BASE RIGHT FOR " Then 

Me.Value = 160 

ElseIf commandString = "EXIT" Then 

Me.Value = 0 

Else 

Me.Value = -1 

End If 

 

If (Me.Value <> -1 And Me.Value <> 0) Then 

movementThread = New Threading.Thread(AddressOf move) 

movementThread.Start() 

ElseIf (Me.Value = -1) Then 

Return False 

ElseIf (Me.Value = 0) Then 

Return False 

End If 

Catch ex As Exception 

MsgBox(ex.Message) 

End Try 

 

Return True 

End Function 

 

Private Function openPort(ByVal value As Short) As Boolean 

Out(Me.PortAddress, value)   

Me.confirmExec = True  

End Function 

 

 

Public Sub move(ByVal sender As System.Object) 

Me.openPort(Me.Value) 

If Me.Value = 130 Or Me.Value = 3 Then 

System.Threading.Thread.Sleep(1000) 

Else 

System.Threading.Thread.Sleep(Me.timer * 1000) 

End If 

Me.openPort(0) 

End Sub 
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Private Function readPort() As String 

Return CStr(Inp(Me.PortAddress)) 

End Function 

End Class 

End Module  

 

Αθνινπζεί ην θνκκάηη θψδηθα ηεο θφξκαο (Form1.vb) 

 

Imports System.Net.Sockets 

Imports System.Threading 

Imports System.IO 

Imports System 

Imports System.Net.Dns 

Imports System.Drawing.Bitmap 

Imports CustomControls.IconComboBox 

Imports UNOLibs.Net.ClientClass 

Imports RapChatLib.RapChatLib 

 

Public Class Form1 

 

#Region "Declarations" 

 

    Dim Listener As New TcpListener(65535) 

    Dim Client As New TcpClient 

    Dim Message As String = "" 

    Dim Listener1 As New TcpListener(65534) 

    Dim Client1 As New TcpClient 

    Dim Message1 As String = "" 

    Dim IPAdd As String 

    Dim clnt As New UNOLibs.Net.ClientClass 

    Dim clnt2 As New UNOLibs.Net.ClientClass 

    Dim WithEvents server As UNOLibs.Net.ServerClass 

    Dim WithEvents server2 As UNOLibs.Net.ServerClass 

 

    Dim robot As ClassRobotControl = New ClassRobotControl 

 

#End Region 

 

#Region "Form" 

    'auth h synarthsh einai gia thn arxikopoihsh tou programmatos kai 

ths plaketas (kata to fortwma form load) 

 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
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        robot.initRobot() 

 

        Me.Location = My.Settings.WindowPosition    'topo8ethsh formas 

        Me.Size = My.Settings.WindowSize            ' mege8os 

        txtSound.Text = My.Settings.Audio           'hxos 

        txtName.Text = My.Settings.Username         'onoma 

        PicClient.ImageLocation = My.Settings.DisplayPic    'image 

        picMypic.ImageLocation = My.Settings.DisplayPic     'image 

        frmSettings.chkSound.CheckState = My.Settings.ChkSound  

'chksound 

 

        server = New UNOLibs.Net.ServerClass(65533, True, 

My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.MyDocuments & "\") 

        server2 = New UNOLibs.Net.ServerClass(65532, True, "C:\") 

        Dim ListThread As New Thread(New ThreadStart(AddressOf 

Listening)) 'Creates the thread 

        ListThread.Start() 'Starts the thread 

 

        'gia thn euresh ths ip 

        Dim shostname As String 

        shostname = System.Net.Dns.GetHostName 

        Console.WriteLine("Your Machine Name = " & shostname) 

        'Call Get IPAddress 

        Console.WriteLine("Your IP = " & GetIPAddress()) 

 

        Me.Text = "My Computer: " & shostname & " - " & GetIPAddress() 

 

        StatusStrip1.Text = ("My Computer: " & shostname & " - " & 

GetIPAddress()) 

        NotifyIcon1.Visible = True 

        Dim me1 As New IconComboItem 

        Dim ico As New Icon(My.Application.Info.DirectoryPath & 

"\Users.ico") 

        me1.DisplayText = GetIPAddress() 

        me1.ItemImage = ico 

        cmbAddress.Items.Add(me1) 

        My.Application.SaveMySettingsOnExit = True 

        cmbAddress.SelectedIndex = 0 

    End Sub 

 

 

    Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles 

MyBase.FormClosed 

        NotifyIcon1.Visible = False 

    End Sub 

 

    'kleisimo formas 
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    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles 

MyBase.FormClosing 

        Dim offlinestring As String = " Has gone Offline. You can No 

longer Message This User." 

        If RichTextBox1.Text.Contains(offlinestring) Then 

            End 

        Else 

            'txtmessage.Text = txtName.Text & " Has gone Offline. You 

can No longer Message This User." 

            btnSend.PerformClick() 

 

            My.Settings.WindowPosition = Me.Location 

            My.Settings.WindowSize = Me.Size 

            My.Settings.Username = txtName.Text 

            My.Settings.DisplayPic = PicClient.ImageLocation 

            My.Settings.Audio = txtSound.Text 

            My.Settings.Save() 

 

        End If 

    End Sub 

 

#End Region 

 

#Region "Functions" 

 

    Public Shared Function GetIPAddress() As String 

        Dim oAddr As System.Net.IPAddress 

        Dim sAddr As String 

        With 

System.Net.Dns.GetHostByName(System.Net.Dns.GetHostName()) 

            oAddr = New System.Net.IPAddress(.AddressList(0).Address) 

            sAddr = oAddr.ToString 

        End With 

        GetIPAddress = sAddr 

    End Function 

 

    Private Sub Listening() 

        Listener.Start() 

        Listener1.Start() 

    End Sub 

 

#End Region 

 

 

#Region "System Programming" 
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    Private Sub NotifyIcon1_MouseDoubleClick(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles 

NotifyIcon1.MouseDoubleClick 

        Me.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer1.Tick 

 

        If Listener.Pending = True Then 

            Message = "" 

            Client = Listener.AcceptTcpClient() 

 

            Dim Reader As New StreamReader(Client.GetStream()) 

            While Reader.Peek > -1 

                Message += Convert.ToChar(Reader.Read()).ToString 

            End While 

 

            Dim stringLength() As String = Split(Message, ": ", 2) 

 

            If robot.executeCommand(stringLength(1).Trim()) Then 

                RichTextBox1.ForeColor = Color.Black 

                RichTextBox1.Text += "[" & Date.Now & "] " + 

stringLength(0).Trim() + ": COMMAND " + stringLength(1).Trim() + " 

Success" + vbCrLf 

            Else 

                RichTextBox1.ForeColor = Color.Red 

                RichTextBox1.Text += "[" & Date.Now & "] " + 

stringLength(0).Trim() + ": COMMAND " + stringLength(1).Trim() + " 

Wrong Syntax" + vbCrLf 

            End If 

 

            If frmSettings.chkSound.CheckState = CheckState.Unchecked 

Then 

                NotifyIcon1.BalloonTipTitle = ("New Message") 

                NotifyIcon1.BalloonTipText = Message 

                NotifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info 

                frmMessage.Show() 

                frmMessage.lblMessage.Text = Message 

                lblStat.Text = ("Last Message Received At " & 

My.Computer.Clock.LocalTime) 

            Else 

                NotifyIcon1.BalloonTipTitle = ("New Message") 

                NotifyIcon1.BalloonTipText = Message 

                NotifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info 

                frmMessage.Show() 

                frmMessage.lblMessage.Text = Message 

                lblStat.Text = ("Last Message Received At " & 

My.Computer.Clock.LocalTime) 
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            End If 

        End If 

 

        If Listener1.Pending = True Then 

            Message1 = "" 

            Client1 = Listener1.AcceptTcpClient() 

 

            Dim Reader1 As New StreamReader(Client1.GetStream()) 

            While Reader1.Peek > -1 

                Message1 = Message1 + 

Convert.ToChar(Reader1.Read()).ToString 

            End While 

            PicClient.Image = StringToBitmap(Message1) 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub btnSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btnSend.Click 

        If txtName.Text = "" Or cmbAddress.Text = "" Then 

            MessageBox.Show("All Fields must be Filled", "Error 

Sending Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        Else 

            'robot.executeCommand(txtmessage.Text) 

 

            btnImage.PerformClick() 

            Try 

                Client = New TcpClient(cmbAddress.Text, 65535) 

                Dim Writer As New StreamWriter(Client.GetStream()) 

 

                Writer.Write(txtName.Text & ":  " & txtmessage.Text) 

                Writer.Flush() 

                RichTextBox1.AppendText("[" & Date.Now & "] " & 

txtName.Text & ":  " & txtmessage.Text & vbCrLf) 

                RichTextBox1.SelectionStart = RichTextBox1.TextLength 

                RichTextBox1.Focus() 

                RichTextBox1.ScrollToCaret() 

 

                txtmessage.Text = "" 

                txtmessage.Focus() 

            Catch ex As Exception 

                Console.WriteLine(ex) 

                Dim Errorresult As String = ex.Message 

                MessageBox.Show(Errorresult & vbCrLf & vbCrLf & 

"Please Review Client Address", "Error Sending Message", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

            End Try 

        End If 

    End Sub 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 93 

 

 

    Private Sub btnConnect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles btnConnect.Click 

        If cmbAddress.Text.Length < 4 Then 

            MessageBox.Show("Please Enter a Valid Address", "Error", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

        Else 

            btnConnect.Text = "Connecting" 

            Dim pingresult As String = 

My.Computer.Network.Ping(cmbAddress.Text) 

            If pingresult = "True" Then 

                btnConnect.Text = "Connected" 

            Else 

                btnConnect.Text = "Disconnected" 

            End If 

        End If 

 

    End Sub 

 

    Private Sub btnClear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btnClear.Click 

        txtmessage.Text = "" 

        lblStat.Text = "Last Message Received At: " 

    End Sub 

 

    Private Sub txtmessage_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles txtmessage.TextChanged 

        Dim imagepath As String = My.Application.Info.DirectoryPath & 

"\Message.png" 

        Dim img As Image = Image.FromFile(imagepath) 

        lblStat.Image = img 

        lblStat.Text = "Writing Message..." 

 

        If txtmessage.Text <> "" Then 

            btnClear.Enabled = True 

            btnSend.Enabled = True 

        Else 

            btnClear.Enabled = False 

            btnSend.Enabled = False 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub cmbAddress_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbAddress.TextChanged 

        btnConnect.Text = "Connect..." 

    End Sub 
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    Public Function StringToBitmap(ByVal sImageData As String) As 

Bitmap 

        Try 

            Dim ms As New 

MemoryStream(Convert.FromBase64String(sImageData)) 

            Dim bmp As Bitmap = Bitmap.FromStream(ms) 

            Return bmp 

        Catch ex As Exception 

            Return Nothing 

        End Try 

    End Function 

 

    Private Sub ImageButton2_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) 

        btnConnect.PerformClick() 

    End Sub 

 

    Private Sub ImagebtnConnect_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles ImageButton1.Click 

        cmbAddress.Text = "" 

        txtName.Text = "NickName" 

        txtmessage.Text = "" 

        RichTextBox1.Text = "" 

    End Sub 

 

    Private Sub btnImage_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btnImage.Click 

        clnt2.SendMessage(cmbAddress.Text, 65532, TextBox1.Text) 

    End Sub 

 

    Private Sub txtName_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles txtName.TextChanged 

        Me.Text = ("RobotArm Controller - " & txtName.Text) 

    End Sub 

 

 

#Region "Menu Bottom" 

    Private Sub HideToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

HideToolStripMenuItem.Click 

        Me.Hide() 

    End Sub 

 

    Private Sub NetworkStatusToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

NetworkStatusToolStripMenuItem.Click 

        btnBrowse.PerformClicked() 

    End Sub 
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    Private Sub SettingsToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        frmSettings.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub FontToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

FontToolStripMenuItem.Click 

        fntFont.ShowDialog() 

        If DialogResult.OK Then 

            RichTextBox1.Font = fntFont.Font 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub ExitToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

ExitToolStripMenuItem.Click 

        End 

    End Sub 

#End Region 

 

 

    Private Sub btnBrowse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click 

        frmMyData.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub txtmessage_Leave(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles txtmessage.Leave 

        lblStat.Text = "Last Message Received At:" 

    End Sub 

 

    Private Sub PicClient_DoubleClick(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles PicClient.DoubleClick 

        frmNewAddress.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub OnDiagnosticMessage(ByVal Args As String) Handles 

server.DiagnosticMessage 

        RichTextBox1.Text += (txtName.Text & " - " & Args) + vbCrLf 

        'My.Computer.Audio.Play(My.Application.Info.DirectoryPath & 

"\Sounds\Notify.wav") 

    End Sub 

 

    Private Sub OnIncomingMessage(ByVal Args As 

UNOLibs.Net.ServerClass.InMessEvArgs) Handles server2.IncomingMessage 

        PicClient.Image = StringToBitmap(Args.message) 

    End Sub 
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    Private Sub FontColourToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        clrFont.ShowDialog() 

        If DialogResult.OK Then 

            RichTextBox1.ForeColor = clrFont.Color 

        Else 

            RichTextBox1.ForeColor = Color.Black 

        End If 

    End Sub 

 

 

 

    Private Sub ExitToolStripMenuItem2_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        End 

    End Sub 

 

    Private Sub ShowToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        Me.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub SettingsToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        frmSettings.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub SettingsToolStripMenuItem2_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        frmSettings.Show() 

    End Sub 

 

    Private Sub RichTextBox1_MouseMove(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles 

RichTextBox1.MouseMove 

        If RichTextBox1.SelectionLength > 0 Then 

            cmsmCut.Enabled = True 

            cmsmCopy.Enabled = True 

        Else 

            cmsmCut.Enabled = False 

            cmsmCopy.Enabled = False 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub SelectAllToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

SelectAllToolStripMenuItem.Click 

        RichTextBox1.SelectAll() 
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    End Sub 

 

#End Region 

 

    Private Sub AboutRobotArmControllerToolStripMenuItem_Click(ByVal 

sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 

        Process.Start(My.Application.Info.DirectoryPath & "\About 

RobotArmController\About RobotArmController.exe") 

    End Sub 

 

End Class 
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11. Βιβλιογραφία 

11.1. Ιστορικές Πηγές 

 Ο κύζνο ηνπ Γαίδαινπ 

www.nikaria.gr/pages/Γαίδαινο.html 

 Απηόκαηνη κεραληζκνί Ηθαίζηνπ θαη Γαίδαινπ 

http://thenetwar.com/2009/10/3189/ 

 Σν ξνκπόη Σάισο 

http://el.shvoong.com/books/mythology-ancient-literature/1746502-ην-ξνκπφη-ηάισο/ 

 Απηόλνκα, επθπή ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα 

http://www.akazoo.gr/Forum/Forum.aspx?node=forum&g=posts&t=661 

 Ιζαάθ Αζίκσθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ηζαάθ_Αζίκσθ 

 Οη ηξείο λόκνη ηεο ξνκπνηηθήο 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σξείο_λφκνη_ηεο_ξνκπνηηθήο 

11.2. Πηγές χετικές με τις Θύρες Επικοινωνίας του Τπολογιστή 

 Η παξάιιειε ζύξα 

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

 Η USB ζύξα 

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

 Η ζεηξηαθή ζύξα (γεληθέο πιεξνθνξίεο) 

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

 Η ζύξα RS-232 

http://en.wikipedia.org/wiki/RS_232 

 Η ζύξα FireWire 

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

 Ethernet 

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

 Η USB 3.0, Άξζξν ηνπ κεληαίνπ πεξηνδηθνύ “PC WORLD”, ηεύρνπο Απγνύζηνπ 
2009 

http://www.pcw.gr/Article/PCs-
Notebooks/USB3_high_speed_trasfer_data_system_on_chip/236-4514.html 

 Γεκηνπξγία ζεκάησλ εμόδνπ ζηελ παξάιιειε ζύξα ηνπ PC, ΚΔΝΣΡΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΔΙΑ (ΚΔΠΛΗΝΔΣ ΗΛΔΙΑ) 

http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/programming/parallel.php 

 Οη ζύξεο επηθνηλσλίαο ζηνλ ππνινγηζηή (γεληθέο πιεξνθνξίεο) 

http://www.texnologia.gr/index.asp?mod=articles&id=136 

11.3. Πηγές χετικές με τα Δίκτυα Τπολογιστών 

 Σνπηθά Γίθηπα Τπνινγηζηώλ 

εκεηψζεηο καζήκαηνο “Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή”, ΣΔθ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ΑΣΔΗ 
Θεζζαινλίθεο, Ζιηνχδεο Υξήζηνο, 2006 

 Σν Internet 

εκεηψζεηο καζήκαηνο “Δηζαγσγή ζην Internet”, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ, Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ, 2007 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 99 

 

 Ση είλαη ν Client-Server; 

εκεηψζεηο καζήκαηνο “Γίθηπα Τπνινγηζηψλ”, Σκήκα Απηνκαηηζκνχ, ΑΣΔΗ Πεηξαηά, 
Αγγειφπνπινο Ησάλλεο, 2004 

 Client-Server (γεληθέο πιεξνθνξίεο) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Client-server 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα δίθηπα ππνινγηζηώλ 

“Computer Networks, fourth edition,2003”, ηνπ ζπγγξαθέα Andrew Tanenbaum, εθδφηεο: 
Pearson Eduacation Inc, ISBN:0130661023 

11.4. Πηγές χετικές με την Σηλεματική 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Σειεκαηηθή 

http://egnatia.ee.auth.gr/~aalexioy/telematique.htm 

11.5. Άρθρα και Γενικές Πληροφορίες για τη Ρομποτική 

 Ρνκπόη - δαζθάια 

http://www.protothema.gr/article/?aid=32375 

 Σα ξνκπόη ζηελ ππεξεζία ηεο ηαηξηθήο 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=11915 

 Έμππλα ξνκπόη ζηηο δηαηαγέο καο 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=50&artId=269906&dt=23/08/2009 

 Πόηε θαηαζθεπάζηεθε ην πξώην ξνκπόη 

http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=185275 

 Ρνκπόη βνεζνί από ην Stanford University 

http://medgreece.gr/2008/έλα-βήκα-πην-θνληά-ζηα-ξνκπφη-βνεζνχο-απν-ην-Stanford-University 

 Ρνκπνηηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_03/07/2008_239602 

 What is robotic surgery? 

http://www.topbits.com/robotic-surgery.html 

 Ρνκπνηηθή (γεληθέο πιεξνθνξίεο) 

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

 Σα Lego Mindstorms (γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκνγέο ηνπο) 

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

 Ο ξνκπνηηθόο βξαρίνλαο ηεο εξγαζίαο 

http://www.smarttoys.gr/product_info.php?products_id=3585 

11.6. Πληροφορίες για την Πλακέτα ΚΕΜΟ Β-210 

http://www.kemo-electronic.de/en/Transformer-Dimmer/Switches/Kits/B210-8-Channel-relay-
board.php 

11.7. Πηγές χετικές με την Επιστήμη των Τπολογιστών 

 “ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ”, 

ζπγγξαθέαο ηδεξίδεο Αιέμαλδξνο, Απηνέθδνζε ηνπ ζπγγξαθέα, ISBN: 960858471X 

 “Δηζαγσγή ζηε ζύγρξνλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ”, 

ησλ ζπγγξαθέσλ Lister, Andrew M., εθδφηεο: Γίαπινο, ISBN: 9607140656 

 “ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ”, 

ζπγγξαθέαο CRAIG. J.JOHN, εθδφηεο: Σδηφιαο, ISBN: 9604181602 

11.8. Πηγές Προγραμματισμού στη Visual Basic 2008 .NET 

 http://www.vbdotnetheaven.com 

 http://www.vbtutor.net/vb2008/vb2008tutor.html 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=Lister,%20Andrew%20M.
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=CRAIG.%20J.JOHN


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Σζαθαιάθεο Ησάλλεο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 100 

 

 http://www.developerfusion.com/tag/vb.net/ 

 “Professional Visual Basic 2008”, 

ησλ ζπγγξαθέσλ Bill,Evjen, Billy,Hollis, Bill,Sheldon, Kent,Sharkey, εθδφηεο: John Wiley and 
Sons Ltd, ISBN: 0470191368 

 “VISUAL BASIC 2008 ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ”, 

ζπγγξαθέαο HALVORSON MICHAEL, εθδφηεο: ΚΛΔΗΓΑΡΗΘΜΟ, ISBN: 9604611496 

 “Visual Basic 2008 for Dummies”, 

ζπγγξαθέαο Bill,Sempf, εθδφηεο: John Wiley and Sons Ltd, ISBN: 0470182385 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Bill,Evjen
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Billy,Hollis
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Bill,Sheldon
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Kent,Sharkey
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=John%20Wiley%20and%20Sons%20Ltd
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=John%20Wiley%20and%20Sons%20Ltd
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=HALVORSON%20MICHAEL
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Bill,Sempf
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=John%20Wiley%20and%20Sons%20Ltd

