
Σχέση Ρομποτικής και Πληροφορικής 

Όλοι γνωρίζουμε  την άμεση σχέση ρομποτικής και πληροφορικής. Λίγοι όμως 
είναι γνώμονες της εφαρμογής του τομέα της πληροφορικής στη ρομποτική.  

Όσον αφορά τη 
ρομποτική… 

Ένα ρομπότ είναι μια μηχανική 
συσκευή η οποία μπορεί να 
υποκαθιστά τον άνθρωπο σε 
διάφορες εργασίες. Ένα ρομπότ 
μπορεί να δράσει κάτω από τον 
απευθείας έλεγχο ενός 
ανθρώπου ή αυτόνομα κάτω 
από τον έλεγχο ενός 
προγραμματισμένου 
υπολογιστή. 

Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να κάνουν εργασίες οι οποίες 
είτε είναι δύσκολες ή επικίνδυνες για να γίνουν απευθείας από έναν άνθρωπο. 
Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν εργασίες 
ταχύτερα ή φθηνότερα απ' ότι ο άνθρωπος. Έτσι, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην αυτόματη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων κάποιου 
προϊόντος και με χαμηλότερο κόστος (για παράδειγμα, στις αλυσίδες 
παραγωγής). 

Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό robota που σημαίνει εργασία. 
Καθιερώθηκε ως όρος με την σημερινή του έννοια το 1920 από τον Τσέχο 
θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek στο έργο του "R.U.R." (Rossum's Universal 
Robots), όπου σατιρίζει την εξάρτηση της κοινωνίας από τους μηχανικούς 
εργάτες (ρομπότ) της τεχνολογικής εξέλιξης και που τελικά εξοντώνουν τους 
δημιουργούς τους. Σε πολλές σύγχρονες σλαβικές γλώσσες (πχ την 
πολωνική) χρησιμοποιείται σαν έκφραση της καθημερινότητας με την έννοια 
της σκληρής δουλειάς (αντίστοιχο του χαμαλίκι). 

Με την ανάπτυξη και μελέτη των ρομπότ ασχολείται η ρομποτική, επιστήμη 
που αποτελεί συνδυασμό πολλών κλάδων άλλων επιστημών, κυρίως δε της 
πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. 

Όσον αφορά την πληροφορική… 

Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ερευνά την κωδικοποίηση, διαχείριση 
και μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων πληροφοριών. Επίσης εξετάζει 
τη σχεδίαση, υλοποίηση και βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένων διατάξεων, 
συσκευών, υπηρεσιών και συστημάτων συλλογής, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας, εξόρυξης και ανταλλαγής των εν λόγω αναπαραστάσεων. Ως 
επιστημονικό πεδίο, η πληροφορική περίπου ταυτίζεται με την επιστήμη 
υπολογιστών. 



Συνοψίζοντας, 

Και οι δύο επιστήμες συνυπάρχουν αρμονικά στα πλαίσια της τεχνολογίας του 
21ου αιώνα. Ως συνέπεια, ένα μεγάλο κομμάτι της ρομποτικής εξαρτάται 
σημαντικά από την επιστήμη της πληροφορικής, καθώς η εξέλιξη αυτής 
επηρεάζει την εξέλιξη της ρομποτικής. 


