
Ο δ/vuiςmς Essential lnfoπnation SodelyTechnologies and 
ln/rastuchιre mς Ε. Εnιτp. Γ. Μnrακ,Οnς και ο διεvθvvuiς rου 
DARPA και κaθnynuiςrov Παvεnισmμfου Skankar Sasiry. 

Επισrιipοvες από όλο rov κόσμο παpακολούθnσαvrnv nμεpfδα 
ποv πpαvμαrοnοιιiθnκε m Δευιέpα σrο Σvvεδριακό και Πολ1r1σr1~ 

κό Kέvrpo rov Πavεnισrnpfov Παrρώv. 

ΗΠάτραyέ υραμεταξύ 
' , 

τωνδύοκό ων 
► Συνεργασfα Ευρώπης-Αμερ1κής σε θέματα τηλεπ1κ01νων1ών 

και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου ► Δ1εθνές συνέδρ10 
με πρωτοβουλfα του Εργαστηρfου Αυτοματ1σμού και Ρομποτικής 

Ε
; να νέο πρόγραμμα συνεργασίας μεωξύ 
,'• Εuρώπnς 1ω1 Αμερικής σι:ο θέμα τωντn
·- ί\επικοιvων1ώv κω των συστημάτων αυ

"·"--- _._. __ _;; τομάωυ ελέγχου, θα ανακοινωθεί σύ
vrομα. Τις πρώτες βάσειςγ1α αυηiτn συνεργασία έ

βαλαν ο καθπyηηlς Skankar Sastry, δ1ευθυνrήςτου 
Οργανισμού DARPA και καθηγητής του Πανεπι
αιnμίου Berkley, Ca!ifornia, USA κα1 ο διευθυvπ\ς 
της διεύθυνσης Essential lnformation Society 
Tecnόlogies and Infrastructure της Εύρωπαϊκής 
Επ1φοπής ΓιώργοςΜητακίδnς, σε σuvάvrnσn που 
είχαvτοβρόδυτnςΔευτέpaς. Η υλοποίηση rouσxε
δlou αυrο_ύ προβλέπεωι να υλοπ01ηθεί στους επό
μενους έξι με οκτώ μήνες, εφόσον εγκριθεί από τις 
αvrίστο1χες κυβερνήσεις. 

Τα κύρια χαρακrηρισrικά αυηiςlnς συvερyα
σfας, όπωςl:όvισε ο Πέτρος Γροuμn·ός, Δπυθυvrι'iς 
του Εργαστηρίου Αυτοματισμού κω Ρομποτικής 
του Παvεπιmημίου Πατρών, θα εfvω τα εξής: "Θα 
υπάρξει mεvότερη συvεργασfα σε θέματα τnλεπ1-

κο1vωvιώv και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με 
αvrαλλαγι'i επιστnμόνωv. Επίσης θα μπορέσουvνα 
έχουν συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα 
που θα εfvα1 το ένα συμπληρωματικό τού άλλου και 

· βα μπορούν επιστήμονες να συμμετέχουν σε κοινά 
nρογράμμαω επισrnμον1κής εργασίας". 

Τα δύο διεθνή συνέδρια "8th ΙΕΕΕ 
Mediteπanean Conference οη Control & 
Automation" και 'ΊΕΕΕ lnternational Symposium 
on IntelJigent Control" που διοργανώνει το Εργα
ση'iριο Αυτομαησμού ιωι Ρομποτικής του Τμriμα
τος Ηλεκφολόγων Μηχανικών και Τ εχνολογfας 
Υnολογ1σrώv, του Παvεn1στnμίου Πατρών, πραγ
ματοποιούνrω σrο πλαf σιο του Contro! Conf erence 
Clu~er2000, CCC2000. 

Μερικά από τα ερωηiματα που απανrήθnκαv σω 
πλαίσ1οτου συνεδρίου riτav: 

-, Πώς τ~ συσrή μaτa αυtόματου ελέγχου θα μπο
:: pouvva λυσοuν προβΜματα, τα οποία η κοινωνία 
1, ανrιμεrωπίzει. 
· -Με ποιέςνέεςτεχνολογίες και 

Ο Πέrpος Γροvμπός, διεvθvvrιίi; rov Epγa
σrnpίov Αvιομαrισμού και Ροpnοrικιiς rov 
Tpιiparoς Ηλεκrρολόγωv ftfnxavικώv Τε~ 
χvολοyίας ΥπQλοyισrώv rov Παvεπισrnpί~ 

οvΠαrρώv. 

- Ποιές νέες πολιτικές θα πρέπει να αναπτυ
χθούν, τόσο από τις κυβερνήσε1ς των κρατών-με
λώvτnς Ευρ~πnς όσο και από την Αμερικri. 
Από την πλευρά του ο διευθυντής της διεύθυv

σnς Essentia] lnformation Society Τ ecnologies and 
Infrastructure rn ς Euρωπdii,riς Επιτροπής Γιώργος 
Μnτακίδnς μιλώνrας για τις νέες εξελίξεις και το συ
νέδριο τόνισε: 

'Ή 1ωινωvfα των πληροφοριών που πριν από 
μερικά χρόvιa riτav ένα μα1φ1vό όραμα, τώρα διαρ
κώς γfvετω μία απτή πραγμαηκότnτα, καθώς 01 τε
χνολογίες που την καθιστούν δυναrή αvαmύσσο
vται με ?λοέvα και γρηγορότερους ρυθμούς, δnμ1-
~υργουvτα1 θέμαrα, προβλήματα και προκλήσεις, 
ο~ως n ασφάλεια των συστημάτων, ο τρόπος να ε
λεγχονrω τα συσrriμαrα, ώσrε να ανταποκρίνονται 

σr1ς εφαρμογές 1ω1 τις υπηρεσίες που έρχονrω vα 

προσφέρουν στον άνθρωπο! Ταυτόχρονα, πpο
στωεύοvrας το ιδιωτικό απόρj)nτο και άλλες προ
κλήσε1ς, που δnμιουργούνrΟΙ από τις ανάγκες του 
ατόμου και τnς κο1νωvίας ΜΙ που π ίδια η τεχνολο

γία έρχεται να βοnθriσε1, ναλύΌ-ει προβλήματα, που 
n ίδ10 δημιούργησε, Στο συνέδριο αυτό συzπτάμε 
τρόπους Προσέγγισης για την εύρεση λύσεως σε 

ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα συστήμαrα ελέγχου και 

αυτοματισμού που θα μπορέσουν μερικές από αυ
τέςτ1ςτεχνολογίες να τα κάνουν πιο προσιτά, πιο α
σφαλι'i και με εφαρμογές που να καλύmουν πς α
νάγκες μας". 

Τα δύο συνέδρια με θέμα τον Αυτοματιqμό, έ
λεγχο κω-Ευφυή-έλε\'χο συmnμάτωv πpοσέλκυ

αlιv Fό_ s~δiqφέpρ*-,i~ ~!\~\ϊ1\1ζΜίστίψονικiίς: : 
κόi\Ιότnτbς'," dφΟύ όυμ'μ"εΙέΧ'ι)uiί σε αυτό περίπου 
500 διακεκριμένοι επιστήμονες από όλον τον κό
σμο. Κατά τη διάρκεια, συνέντευξης ΤύποU, πουδό
θπκε χθες, ο καθnγπτής του Παvεπιστnμίου Πα
τρών και υπεύθυνος του Εργασrnρfοu Ρομποτικι'iς 
και Αυωματισμού, ΠέτροςΓ ρουμπός, αναφέρθη
κε στην επfσκεψn .και σrn διεθνή συvάντnσπ του 
Ανωτάτου Συμβοuλίουτnς Διεθνούς Ομοσποvδf ας 
Αυτομάτου Ελέγχου (!nternatipnal Federatίon of 
Aytomatic Control - lFAC council) σrnv Αθήνα και 
τnν Πάτρα. Εκαvεγιαάλλημια φορά αναφορά σrnv 
πρότασn για διοργάνωση της "Ολυμπιάδας Κινού
μενων Ρομπότ" σrnv Αθήvατο2004 καθώς επίσης 
και σrο νέο πρόγραμμα συνεργασίας μεrαξύ Ευ
ρώπnς καιΑμερικ!lς στο θέμα τωντηλεπ1κοιvωνιώv 
κaι των συσrnμάτωv αυτομάτου ελέγχου. . 

Από τnv πλευρά του ο καθπγnτής του Πολυτε
χνείου τπς Georgia σrnv Ατλάντα, 1ωτά τη διάρκεια 
της συνέντευξης, επισήμανε ότι αποφασfσrnκε η 

δnμ1ουργfα μίας Εvωσnς Ελλrivων Ερευνητών Αυ
ωμάω_υ Ελέγχου, με σrόχο τn βο!lθεια της έρευνας 
κω τπς Τ εχvολογίας στον ελληνικό χώρο καθώς και 
τη σrεvri επαφri μεταξύ Ελλάδος, Ευρώπης καιΑμε

ρ1κής. Η ένωση αυτή αποτελείτα1 αρχικά από 50 ά
τομα . 
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