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Αποδίδουν 
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καρπους 

τα δίκτυα 
. , 

αρ1οτε1ας 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΙΙΑ ιωv πavεπιστn
μιaκώv ερευvnπκώv κέντρωv 

με m Βιομnχavίa μπορεί va anο
δώοο "καρπούς" χρr\σψους γia τnv 
nορaγωγικι\ διαδικασία αλλά κο1 
γia mv προώθηση mς έρευvος οε 
τομείς που σχετίzοvτο1 με m Bιoμn
xavnui naρaγωγr\. Αυιό είvοι το 
συμπέρασμα που 8γaίvε1 οπό mv ε

nιruxr\ δ1οργόvωοn του ASI '95 (A
dvanced Sumrner lnstitute '95) που 
προγμοτοπο1r\θnκε στις 25-29 Μaί
ου στη Λ~σσοβώva, όπου πσροu
rnάστnκοv 01 ιελευιοίες εξελίξεις 
στοv ιομέο του ευφυούς ελέγχου 
και mς ολοκλr\ρωοnς βιομηχavικώv 

οuσmr.άιωv με υnολογ~στr\ (1-
CIMS. 
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Ο καθ. Π. Γpουμπός 

aυτομοτ1σμό στn βιομnχavίο. Το ο
φέλn οπό aυιr\ τnv επαφή είvα1 
πολλαπλό. Εκιός από ιn μεταφορά 

Αvαμvnσrικιi πλακέrα roυASf ·95 
απένειμε ο κ. Π. Γpουμπός σrov 
κ. Γ. Μυrαιύδπ, yεvικό διευθυvπi 
mς lil Γεvικιiς Διεύθυvσnς rnς 
Ευρωπαϊκιi, Εvωσnς ο οποίος 
μίλησε σrn ΛισσαΒώvα yια rnv 
κοινωνία rωv πλnpοφοpιώ,• 

· Το ASI '95 διοργοvώθnκε οπό ιο ιεχvογvωοίας και τεχvολογίας, που 

ιελείτοι από 12 μέλn, συμμετέχοuv 
και εκπρόσωποι ιωv ειοιριώ,• με 
στόχο va διaμορφωθούv 01 κοr.~,ε
ρες συvθr\κες γ10 m μετοφορc 1ε
χvογvωσίος προς rn βιομn,ονίc c?.• 
λό και γ10 va είvαι αποιελεομο;:~ό· 
ιερος ο αuvτοv~ομός ιωv ερε~,.,,π
κώv δραστnριοιr\ιωv μειαξύ nο,τnι
στnμίωv κa1 ετaιριώv. 

Παvεruστήμιο Ποτρώv οε συvεργa- είva1 το αnμavυκόιερο όφελος όχ~ 
σία με mv ποριογολέzJκn ειαφία μόvο γιο υς βιομnχaviες αλλά και 
Aliamicro και τοv κaθnγnm Alva- γia ια ίδιο τα παvεnιστήμ10, ια μέλn 
ro de Oliveira με κεvτρικούς ομ1- ιου ΝΟΕ ICIMS έχουν εniσnς βρει Ιδ 1αίτεpα χpι\σιμn γ10 τις εn1-
λnτές τοv υπουργό Βιομnχαvίας Ε- κοινούς στόχους και δρασmριόιπ- χειρ1\σε1ς που αvαzπτούv εξειδ 1-

Βάση δεδομέvωv 

ρευvος κru Ταvολογίος mς Πορτο- rες. κευμέvοuς οuvεργότες είναι n 
\· . γολίaς Lώs Mira Amaral χαι τοv Eva οήό to εvδιaφέtχ>vτο θέματα βάση δεδομένων που δnμιούρ4 

, _ δ1ευθυvτή_ίnς 3ης ΓΔ της ~.Ε. ~ι. που ouznrr\θnκav στn Λ~σσaβώvα γη~ε το ΝΟΕ, όπου, κaτaχω-
7\-:: , _Γ.,;_ Ματαιι: δπ. Σmv κο1vωv1_0 rnς r\rav κai n οvaδιοργάvωοn ιωv μι- ρουvτα1 τα, διδακτοpι_κα των με-
{:.;:.:· . __ .ηλnροΦόρ1ος και nς Π~ΠΌκες π_ου κ , ιεσaίωv .εnιχειr.nσεωv ,, 0 mv τ~ιπuχ1ακωv φοιτnτ~v στον τα-
;,,,:.·. · αγοιyοvται-.,σmv--_ Ευρωnη.: avaφεp---.. pc>~, ··•···•-•" ·, , · Σ · .. •: ΛSf'"'· μεα των ολο κ.ληρωμεvωv 61oμn-,0;~.;;.r,, ,. · , ·-.. ·.~. "•.~ . • ., ... δ" , · •. · . , ,,• nονκοσμJΟ ογορο. τοχος rou . , _ 
~Θ~~_('.!ηιαι<.Ι_, nς-αuσrψαιvοv-.- -='άλλcϊκώ τού ΝΟΕ είνό1 iιa-ουγκεv- xav,~cn,v ο~στηματωv:κα1 τουΈυ", 
,: το{ ro _ρολο ιω~;μ,κρομεοο1ω~ εru- τρώοουv ε~δικούς σε Οέμaιa συvο- φuου~ ελεγχ?u - Π~βοσ~ στα 

χεψr\οεωv ολλό K?J ια προβ~nμaια φri με ιοv ιομέα ICIMS, από rα na- ~εδομεvα_ aυtnς της ~ασnς εχουv 

\ 
1 

που θα avυμετωnιοε~ n Eupωnn σε vεnioτr\μia και τη β~ομnχaνία. ολα ια μέλη ιου δ1κτυου ια ono10 
σχf.σn με mv πολυγλωσσική και no- μπορούν va εvnμεpώvοvται άμεσα 
λυnολωσμ~κή mς τουτότnια n οπαίο ,Μέλn γ~α nς εξελίξε1ς στοv rομέα ICIMS. 
θα. π_ρέπε~ va διοmρnθεί και va ι:v~-
σχυθεl Σmv πορεία υλοποίησης ' ,: Η επιιροnι\ συvτοv~σμού έχει ε-
mς κοιvωv!ας τωv nλnροφοριώv θα Εvδε~ιmκή Ίου κύρους που έχΕJ ο- πίσπς καθορίσει εnrό στραrnγ~κιiς 
ε!vαι σnμοvnκι\ n συμβολή rωv "δι- ποκrr\οει ια ΝΟΕ ICIMS είvaι n σημασίας στόχους οι οnοίο1 αnο,ε-
κτύωv aρ1στείος'. συμμετοχr\ ο' aurό μεγάλωv εtοι- λούν κο1 ιους άξονες επί τωv α-

ριών, οι οποίες αποτελούν και κόμ- ποίωv δραστηρ1οπο1ούvτα1 to μέί.n 
Το ASJ '95 είvαι μία οπό nς κύ- βο του δικτύου, όπως _Mercedes ιοu δικrύου. Γ10 κάθε έvav οπό rο~ς 

pιες διχ~σmρ1όmrες ιου Δικτύου Α- Benz, ICI Engineeήng, Bήtish 7 στόχους έχει οριστεί ειδικr\ τεχc1-
ρ1στεfος (Network ol Exce/lence · Aerospace, KewiJJ Systems, Ρί- κ!i επ1φοπι\ n οποία στο rέλος rou 
ΝΟΕ) σmv nεριοχr\ ιου ICIMS. Τα relli, Aerospatiale, Philips και χρόvου θα συvτόσοε1 έκθεση "state 
NQE ξεκivnoav nριv οπό περίπου 4 01 ελληv,κές (nt.racom κa1 Jntra- ol the art" γia nς τελεuιaίες εξελί-
χpόv~a στο nλai010 tου προγρόμμα- 5 0 ~ ξΕJς. 
ιος Espril Το ΔΙκιυο Αριστείας arnv ---
πφιοχr\ rωv 'έξυnvωv σuσmμόrωv" Αξίzε~ επίσης va σημειώσουμε nς Το οnμαvτικόιερο όφελος τε-
δnμιουργr\θnκε πριv οπό δύο χρό- θευκόraιες εvτυπώοε1ς που άΦποε λικό για ης βιομnχοvίες που 
via με συvτοv~στr\ τοv κοθnγnrι\ στους συμμετέχοvτες στο ASI •~5 n ουμμετέχοuv σης δραστnριότn-
Πέτρο Γρουμπό από το φγοστr\- naρouoίaon mς εrαιρίας Knowled- τες ιοu δικτύου είναι n δυvαιό-
ριο αuτομanσμού και ρομnοnκής ge από ιnv Πάτρα, n οποία δροστn- τnτα για όμεσn, υπεύθυνη και 
rou Παvεruστnμίοu Πarpώv. Η χρn- ριοnοιείιαι στο nλaίrno rou ΝΟΕ α- έγκυρη ενημέρωση γ1α ης ερευ• 
μaτοδόmστi ιου άρχισε ουrnaσπκό nοδεικvύοvτας πς μεγάλες δuvατό- vnτικές προοnόθειες που γίvov-
rov Ιούλιο ιου 1994 οπότε και nρογ- mrες των ελλπv~κώv μικρομεοaίωv τατ οε όλη την Ευρώπη στον το-
μarοnοιι\θnκε, στnv Πάφο ro εnιχεφι\αεωv. Αnό ελλnv~κι\ς nλευ- μέα του αυτομαηαμού και ελέγ-
nρώιο ASI με m αυμμετοχr\ nολλώv ράς σu_μμετείχαv επίσης n lntrasoft, χου, με σκοrιό την αύξnαι1 της 
εruστnμόvωv και εταιριών από όλn n ITCC και πολλοί πavεnιστnμιοκοί αvταγωνισηκότnτός τους, τη 
ιnv Ευpώπn. και μετamυχ~οκοί φο~τnτές. Σnμσv- Βελύωσn της υπρχουσος τεχvο

nκές οvοκο1vώσος στο ASI έκovav λογίaς, mv aξιοποίnοn τnς τε-
Εvα από ια μεγάλο επιιεύγματα επ1·σn1 οι καθnγnτε·ς Ν. Κοu'σου- . 
δ • • χνογνωσίας των παvεπ1στnμιωv 

του 1κrυου μας, οnμε~ωvο ο κ. λαr ποvεπ~οrήμιο Πaτρω· v), Κ. 
Γ ό · ό έ · > για την καλύτερη οργάνωση της 
ρουμη ς, ε1vαι υ μ αα σε εvα Κυριακόπουλος (ΕΜΠ), Ν. Καρ-

χpό φ . φ" πορογωγr\ς τους, του ελέγχου 
vo κaιο ερaμε va ερουμε αε κοv~ός (City University London). 

εnaφr\ περί!1ου 30 ετοιρ(ες με ιμι\- των προϊόντων, τrι Βελτίωση των 
μaτα nολλώv ευρωna1κωv navεnι- Σmv εnιιροnι\ auvτovioμoύ συνθηκών υγιεινής και αοφό-
σmμiωv που aσχολούvται με ιοv (Steering Commit1e), n οποία aπο- λειας των εργαzομένων . 


