
3 Ιουλίου 2019

Οδικός χάρτης προς ένα «έξυπνο» εργοστάσιο

Θοδωρής Παπακωνσταντίνου | Deloitte Principal



2

According to our interviewed executives, several barriers exist—some logical, some psychological

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μεταποίησης – Manufacturing 4.0

4η Βιομηχανική Επανάσταση | κύριο ζητούμενο η ευελιξία…

Στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, στόχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου
μεταξύ της εμφάνισης ενός γεγονότος και της ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση του. Η αύξηση της της ταχύτητας και της ευελιξίας
(π.χ. αλλαγές σε μία γραμμή παραγωγής) και η ικανότητα προληπτικής δράσης (π.χ. πρόγνωση ενός γεγονότος πριν εμφανιστεί)
αποτελούν την ουσία της «έξυπνης μεταποίησης» (smart manufacturing) της νέας ψηφιακής εποχής.

Το γεγονός λαμβάνει 
χώρα
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Τα δεδομένα για το 
γεγονός γίνονται 

διαθέσιμα

3

Η ανάλυση των 
δεδομένων για το 

γεγονός ολοκληρώνεται

4

Η απόφαση για την 
ανταπόκριση στο γεγονός 

λαμβάνεται

5

Αναλαμβάνεται δράση και 
η απόφαση υλοποιείται

Καθυστερήσεις στη 
συγκέντρωση δεδομένων

Καθυστερήσεις στην 
ανάλυση των δεδομένων

Καθυστερήσεις στην λήψη 
απόφασης

Καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση της απόφασης
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Sensors, Real-Time 
Location Systems, RFID,
κτλ. για τη συλλογή 
δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο

Συνδεδεμένα συστήματα 
και μηχανές / εξοπλισμός 
για την άμεση μεταφορά 
και ανταλλαγή δεδομένων

Προηγμένη ανάλυση 
δεδομένων επί μεγάλου 
όγκου δεδομένων (big 
data analytics)

Μηχανική μάθηση 
(machine learning) και 
τεχνητή νοημοσύνη 
(artificial intelligence)

Συστήματα υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων, για 
παράδειγμα μέσω 
προηγμένων συστημάτων 
απεικόνισης 
(visualization)

Αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων.

Cyber-physical συστήματα 
(π.χ. έξυπνες μηχανές 
παραγωγής, αυτόνομα / 
AI robots & cobots) και 
ευέλικτες διαδικασίες 
παραγωγής
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4η Βιομηχανική Επανάσταση | …μέσω της διασύνδεσης του «φυσικού» με τον «ψηφιακό» κόσμο

Οι νέες τεχνολογίες του I4.0 επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων και την άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης σε γεγονότα, 
βραχυπρόθεσμου ή μέσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, μέσω της συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο ροής πληροφορίας και 
διαλειτουργικότητας μεταξύ του «φυσικού» και του «ψηφιακού» κόσμου.

1.Δημιουργία ψηφιακού αρχείου

Συλλογή δεδομένων από τον «φυσικό» 
κόσμο και δημιουργία ψηφιακού 
«αντίτυπου» της λειτουργίας της επιχείρησης 
(π.χ. εργοστάσιο, διαδικασίες παραγωγής) 
και της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

2.Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων

Επικοινωνία μεταξύ μηχανών και συστημάτων που 
επιτρέπει τον διαμοιρασμό, την ανάλυση και την 
οπτικοποίηση (visualization) δεδομένων από 
πολλαπλές πηγές και σε πραγματικό χρόνο, όπως 
επίσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

3.Δράση στον «φυσικό» κόσμο

Μέσω αλγορίθμων και αυτοματισμών, οι αποφάσεις και 
τα δεδομένα από τον «ψηφιακό» κόσμο μετατρέπονται 
σε κίνηση και δράση στον «φυσικό» κόσμο.

Διασύνδεση φυσικού και ψηφιακού κόσμου μέσω 
Physical-to-Digital-to-Physical Loop (PDP Loop)
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Παραδοσιακό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας Ψηφιακή εφοδιαστική αλυσίδα

Ανάπτυξη Προγραμματισμός Προμήθεια Διανομή ΥποστήριξηΠαραγωγή

3D εκτύπωση 

Αυτοματοποιημένος 

έλεγχος ποιότητας

Αυτοματοποιημένος 

προγραμματισμός

Αυτοματοποίηση ανεφοδιασμού

μέσω αισθητήρων Ψηφιακή

Ανάπτυξη 

προϊόντων

Δυναμική

εξυπηρέτηση

Συγχρονισμένος προγραμματισμός

Διασυνδεδεμένοι 

πελάτες

«Έξυπνο»

εργοστάσιο

Έξυπνα δίκτυα 

προμηθευτών

Ψηφιακός

Πυρήνας

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μεταποίησης – Manufacturing 4.0

4η Βιομηχανική Επανάσταση | … σε όλο το εύρος μιας ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας

Στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η επίτευξη ευελιξίας μέσω της άμεσης ανταλλαγής πληροφορίας για την ταχεία λήψη 
αποφάσεων και την έγκαιρη ανάληψη δράσης αφορά το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία από το παραδοσιακό σειριακό μοντέλο,
εξελίσσεται σε μία ψηφιακή, αλληλοσυνδεμένη μορφή, όπου το «έξυπνο» εργοστάσιο αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της.
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«Έξυπνο» 

Εργοστάσιο

Το «Έξυπνο» Εργοστάσιο | ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά

Το «έξυπνο» εργοστάσιο είναι ένα ευέλικτο σύστημα που μπορεί να αυτοβελτιστοποιεί την απόδοσή του εντός του ευρύτερου δικτύου της 
ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας μιας μεταποιητικής επιχείρησης, να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό 
χρόνο και να εκτελεί αυτόνομα αποφάσεις και ολόκληρες διαδικασίες παραγωγής.

• Πληροφοριακά συστήματα, μηχανήματα και εργαλεία, εργαζόμενοι, προϊόντα και υλικά
διασυνδέονται και επικοινωνούν αμφίδρομα σε πραγματικό χρόνο

• Ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με πελάτες και προμηθευτές

• Βελτιστοποιημένη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και ομάδων

• Αξιόπιστη και προβλέψιμη παραγωγική δυναμικότητα με αυξημένο χρόνο λειτουργικότητας 
μηχανών (uptime) και βέλτιστη αποδοτικότητα παραγωγής

• Αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία

• Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής και ποιοτικών προβλημάτων

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε αλλαγές στον προγραμματισμό

• Δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης αλλαγών στα χαρακτηριστικά του προϊόντος

• Εύκολα διαμορφώσιμη διαρρύθμιση του εργοστασίου και ρύθμιση εξοπλισμού

• Πληθώρα πηγών δεδομένων και εργαλεία για ταχεία, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

• Δυνατότητα εντοπισμού της θέσης φυσικών αντικειμένων και ανθρώπων

• Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας μίας παραγγελίας από την αρχή μέχρι το τέλος

• Προληπτική αναγνώριση και επίλυση ανωμαλιών στη λειτουργία ,την ποιότητα, κτλ.

• Αυτοματοποίηση στην αναπλήρωση υλικών, κτλ.

• Γρήγορος ή ακόμη και προληπτικός εντοπισμός ποιοτικών προβλημάτων προμηθευτών

• Παρακολούθηση παραμέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο

Διασυνδεδεμένο
(Connected)

Βελτιστοποιημένο
(Optimized)

Διάφανο
(Transparent)

Ευέλικτο
(Agile)

Προδραστικό
(Proactive)
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Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μεταποίησης – Manufacturing 4.0

Το «Έξυπνο» Εργοστάσιο | λύσεις σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την παραγωγικότητά τους. Η 
αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων «έξυπνου» εργοστασίου, βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με απτά 
οφέλη. 

Προγνωστική 
διαχείριση
ποιότητας

Προγνωστική 
συντήρηση

Προγνωστική 
αναπλήρωση 
αποθεμάτων

Παρακολούθηση
φυσικών 
αντικειμένων

Βελτιστοποίηση 
προγραμματισμού 
παραγωγής

Υποβοήθηση
εργασίας

Επιτάχυνση
σχεδιασμού 
προϊόντων

Ενδεικτικές
περιπτώσεις χρήσης 
(use cases)

Ανάπτυξη «ψηφιακού 
αντιτύπου» (digital 
twin) της παραγωγικής 
διαδικασίας σε 
συνδυασμό με την 
αισθητήρες και 
οπτικά μέσα για την 
λήψη δεδομένων και 
την χρήση 
προγνωστικής 
ανάλυσης με στόχο 
την ανίχνευση και 
επίλυση θεμάτων
ποιότητας σε 
πραγματικό χρόνο

Αξιοποίηση δεδομένων 
από αισθητήρες επί 
των μηχανών για την 
παρακολούθηση της 
κατάστασης / 
λειτουργίας τους σε 
πραγματικό χρόνο και 
χρήση προγνωστικής 
ανάλυσης και 
μοντέλων μηχανικής 
μάθησης για την 
έγκαιρη πρόγνωση 
αναγκών 
συντήρησης και την 
αυτοματοποιημένη 
δημιουργία εντολών 
συντήρησης

Αξιοποίηση δεδομένων 
από αισθητήρες και 
οπτικά μέσα μέσω 
προηγμένης ανάλυσης 
δεδομένων για την 
πρόγνωση 
ελλείψεων υλών και 
υλικών στην 
παραγωγή και 
αυτοματοποιημένη 
αναπλήρωση και 
διαχείριση της ροής 
των αποθεμάτων

Αξιοποίηση ειδικών 
αισθητήρων και
σχετικών λύσεων (π.χ. 
location based 
services, RFID) για τη 
συνεχή, σε 
πραγματικό χρόνο 
παρακολούθηση της 
τοποθεσίας υλικών, 
αποθεμάτων, 
ανταλλακτικών 
εργαλείων, αλλά και 
ανθρώπων εντός του 
εργοστασίου με στόχο 
τον καλύτερο 
συγχρονισμό και 
προγραμματισμό. 

Ανάπτυξη ψηφιακού 
αντίτυπου (digital 
twin) της παραγωγικής 
μονάδας και χρήση 
προσομοιώσεων για 
την προγνωστική
ανάλυση της 
παραγωγής από 
πλευράς 
δυναμικότητας,
κόστους, τυχόν 
περιορισμών, κτλ. 
Στοχαστικές αναλύσεις 
για απαιτήσεις σε 
πόρους / υλικά ανά 
γραμμή παραγωγής 
Βελτιστοποιημένοι,
μέσω στατιστικής 
ανάλυσης και 
προσομοίωσης, στόχοι 
αποθεμάτων ανά SKU 
/ αποθήκη

Χρησιμοποίηση λύσεων 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 
(augmented reality) 
και αυτόνομων 
μηχανών (π.χ. 
cobots) για την 
υποστήριξη των 
εργαζομένων στις 
γραμμές παραγωγής, 
στη συντήρηση, κτλ., 
ώστε η εργασία τους 
να γίνεται πιο 
γρήγορα, αξιόπιστα και 
με μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

Ψηφιακός 
σχεδιασμός 
προϊόντων, 
εξαρτημάτων, κτλ. με 
δημιουργία ψηφιακού 
αντιτύπου και 
βελτιστοποίηση 
μέσω
προσομοιώσεων και 
ειδικών μεθόδων 
(π.χ. Topology 
Optimization, Finite 
Element Analysis, 
Motion Model), 
ανάπτυξη πρωτοτύπων 
μέσω τρισδιάστατων 
εκτυπώσεων (3D 
Printing) και 
αυτοματοποιημένη 
μεταβίβαση 
πληροφοριών (π.χ. 
BoM) στην παραγωγή.

Ενδεικτικά
ποσοτικά οφέλη

7-12% μείωση σε 
κόστη που σχετίζονται 
με την ποιότητα, την 
φύρα και τις εγγυήσεις

• Έως και 60% 
βελτίωση στον 
παραγωγικό χρόνο 
μηχανημάτων 
(uptime)

• 5-10% μείωση 
δαπανών 
συντήρησης 

• 10-20% μείωση
χρόνου παραγωγής 
(throughput)

20-30% βελτίωση στη 
διαθεσιμότητα υλών 
και υλικών

• 3-5% μείωση στο 
απόθεμα
ανταλλακτικών, 
εξαρτημάτων, κτλ.

• 10-15% αύξηση 
στην αποδοτικότητα 
της παραγωγής

• 5-10% μείωση σε 
φύρα και κόστη 
διορθώσεων

• 10-20% μείωση 
χρόνων αλλαγών 
(changeovers) σε 
γραμμές παραγωγής

• 15-25% μείωση στα 
αποθέματα (όφελος 
κεφαλαίου κίνησης 
και πιθανώς μείωση 
αποθηκευτικών 
χώρων)

• 10-20% μείωση στο 
κόστος πωληθέντων 
(άμεσο κόστος 
μισθοδοσίας & 
γενικά βιομηχανικά 
έξοδα)

• 10-20% βελτιωμένη 
απόδοση στοιχείων 
ενεργητικού 

• 10-35% βελτιωμένη 
ποιότητα

Έως και 30% μείωση
του συνολικού χρόνου 
από το σχεδιασμό ενός 
προϊόντος έως τη 
μαζική παραγωγή 
(time-to-market)
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Ορίζοντες μετάβασης στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση για μεταποιητικές επιχειρήσεις

Η ολοκληρωμένη μετάβαση στην I4.0 εποχή για μια μεταποιητική επιχείρηση μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις «ορίζοντες», με τον πρώτο να 
αφορά τη μετάβαση σε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο, τον δεύτερο τη συμμετοχή σε μια ψηφιακά διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα, και τον 
τρίτο την αξιοποίηση των τεχνολογιών I4.0 για την δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Βασικός στόχος είναι η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών για τη μείωση κόστους ή/και την επίλυση προβλημάτων στο επίπεδο του 
εργοστασίου ή της γραμμής παραγωγής. Προς την κατεύθυνση αυτή βασικοί τομείς εστίασης είναι οι εξής:

• Προγνωστική συντήρηση (predictive maintenance): λύσεις για τη μείωση των «νεκρών χρόνων» (downtime) μηχανών παραγωγής.

• Ρομποτικά συστήματα (robotics): εξελιγμένα μηχανήματα για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων εργασιών.

• Προσθετική κατασκευή (additive manufacturing): χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3D printing) και λοιπών σχετικών συστημάτων στην παραγωγική 
διαδικασία.

• Υγιεινή και ασφάλεια: προηγμένα συστήματα για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

• Ποιότητα: νέες τεχνολογικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ποιότητας και προβλημάτων στην παραγωγή (Zero-Defect 
Manufacturing).

1ος Ορίζοντας I4.0: «Έξυπνο» Εργοστάσιο

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διασύνδεση με πελάτες και προμηθευτές στο πλαίσιο μιας ψηφιακά διασυνδεδεμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (digital supply 
network) για την απρόσκοπτη μεταφορά πληροφορίας από και προς όλα τα μέρη και την επίτευξη αυξημένης ταχύτητας απόκρισης (responsiveness). Κύρια 
θέματα προς αντιμετώπιση αποτελούν:

• Συστήματα διασύνδεσης: λύσεις για την απρόσκοπτη και σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή δεδομένων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κτλ.

• Διαχείριση δεδομένων: λύσεις, πρότυπα και μέθοδοι για τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης ανταλλαγής ευαίσθητων δεδομένων.

• Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity): η αυξημένη συνδεσιμότητα με εξωτερικά μέρη δημιουργεί επιπλέον τρωτά σημεία (attack surface) και απαιτεί 
προηγμένες λύσεις προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

2ος Ορίζοντας I4.0: «Διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα»

Στόχος είναι η δημιουργία νέων προτάσεων αξίας προς τους πελάτες και νέων πηγών εσόδων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (π.χ. «έξυπνα» προϊόντα, 
«προϊόντα ως υπηρεσίες», νέες υπηρεσίες προς πελάτες) μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του μεγάλου όγκου δεδομένων που συλλέγονται 
στο πλαίσιο του I4.0.

3ος Ορίζοντας I4.0: «Νέα επιχειρηματικά μοντέλα»

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μεταποίησης – Manufacturing 4.0
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Στάδια υλοποίησης ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου

Η υλοποίηση ενός «έξυπνου» εργοστασίου απαιτεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου υπόβαθρου πληροφοριακών συστημάτων και 
συνδεσιμότητας, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων από τον «φυσικό» κόσμο στον «ψηφιακό», η προηγμένη ανάλυσή τους και 
στη συνέχεια η αυτοματοποιημένη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων μέσω «έξυπνων» μηχανών και συστημάτων.

Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ | Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μεταποίησης – Manufacturing 4.0

Στάδιο 1
Βιομηχανικός 
αυτοματισμός

Στάδιο 3
Συνδεδεμένα 
συστήματαΣτάδιο 2

Ρομποτικός 
αυτοματισμός

Στάδιο 4
Ψηφιακό αντίτυπο 

εργοστασίου

Στάδιο 5
Προηγμένη 
αξιοποίηση 
δεδομένων

Στάδιο 6
Αυτοματοποίηση 

λήψης 
αποφάσεων & 

έξυπνα συστήματα

Μεμονωμένα και μη 
συνδεδεμένα 

πληροφοριακά 
συστήματα (π.χ. ERP, 
PLM) και συστήματα 

PLC επί των μηχανών.

Μετάβαση σε 
ρομποτικά συστήματα 

παραγωγής αλλά 
ομοίως με το 

προηγούμενό στάδιο 
μεμονωμένα και μη 
συνδεδεμένα με τα 

υπόλοιπα συστήματα.

Διασυνδεδεμένα 
συστήματα και μηχανές 
(π.χ. μέσω συστήματος 
MES) που επιτρέπουν 
την απρόσκοπτη και 
αυτοματοποιημένη 

ανταλλαγή 
πληροφορίας.

Καταγραφή και 
συλλογή δεδομένων 
από πολλαπλά σημεία 

και πηγές και 
κατάλληλη 

αποθήκευσή τους, 
ώστε να δημιουργηθεί 
ένα πλήρες ψηφιακό 

«αντίτυπο» του 
εργοστασίου.

Χρήση λύσεων και 
μεθόδων (π.χ.

simulation, root-cause 
analysis, what-if 

scenarios, stochastic 
analysis) ανάλυσης 

δεδομένων (advanced 
analytics) για 
απεικόνιση / 

περιγραφή, διάγνωση 
αλλά και πρόγνωση 

γεγονότων και 
καταστάσεων.

Χρήση προηγμένων 
λύσεων μηχανικής 
μάθησης (machine 

learning) και τεχνητής 
νοημοσύνης (artificial 
intelligence) για την 

αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων, όπως 

επίσης και έξυπνων, 
αυτόνομων μηχανών και 

εξοπλισμού (π.χ. ΑΙ 
robots και cobots, 

αυτόνομα οχήματα, 
έξυπνα συστήματα 

διαχείρισης ενέργειας).

Αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της κάθε μεταποιητικής 
επιχείρησης, τα στάδια μετάβασης σε ένα «έξυπνο» εργοστάσιο, όπως επίσης και οι 
λύσεις και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να είναι ποικίλα και 
διαφορετικά. Για το λόγο αυτό το παρόν μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως 
ενδεικτικό και να αποτελέσει μόνο ένα γενικό οδηγό για την πορεία μίας 
μεταποιητικής επιχείρησης στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
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Δομικά στοιχεία υλοποίησης ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου

Κανένα «έξυπνο» εργοστάσιο δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο, καθώς αναλόγως των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της 
μεταποιητικής επιχείρησης θα παρατηρούνται αλλαγές σε μεθόδους και γραμμές παραγωγής, αυτοματισμούς, προϊόντα και λοιπούς 
παράγοντές. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι υφίστανται ορισμένα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός «έξυπνου» 
εργοστασίου στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, και είναι η τεχνολογία, οι άνθρωποι και η οργάνωση / διαδικασίες.

 Οργάνωση της 
λειτουργίας στη 
λογική του 
ευέλικτου 
οργανισμού (agile 
organization)

 Διαδικασίες
ευέλικτες ( επίλυση 
προβλημάτων 
προσαρμογή σε νέες 
ανάγκες, συνεχή 
βελτίωση) αλλά και 
αποδοτικές για
επαναλαμβανόμενες 
εργασίες

 Έμφαση στη 
συλλογή και 
αξιοποίηση 
δεδομένων

Ο
ρ
γ
ά
ν
ω

σ
η

&
 δ

ια
δ
ικ

α
σ
ίε

ς

 Συγκεκριμένη και 
καταγεγραμμένη 
Στρατηγική I4.0 σε 
ευθυγράμμιση με την 
επιχειρηματική 
στρατηγική (business 
strategy)

 Ισχυρή υποστήριξη 
από τη Διοίκηση

 Συστηματική και 
ολοκληρωμένη 
επικοινωνία προς 
το προσωπικό

 Οδικός χάρτης και 
μηχανισμός 
παρακολούθησης 
της υλοποίησης και 
των αποτελεσμάτων

Σ
τ
ρ
α
τ
η
γ
ικ

ή

 Ψηφιακές 
δεξιότητες στο 
σύνολο του 
προσωπικού

 Εξειδικευμένο 
προσωπικό σε 
καίριες θέσεις (π.χ. 
data scientists)

 Συστηματική και 
οργανωμένη 
καλλιέργεια 
κουλτούρας 
καινοτομίας, 
αποδοχής της 
αλλαγής και της 
αξίας του λάθους, 
συνεχούς βελτίωσης 
και μάθησης, 
εμπιστοσύνης στην 
τεχνολογία

Ά
ν
θ
ρ
ω

π
ο
ι 
&

κ
ο
υ
λ
τ
ο
ύ
ρ
α

 Πληροφοριακά 
συστήματα (ERP, 
PLM, MES, κτλ.) 
πλήρως 
διασυνδεδεμένα 
μεταξύ τους και με τα 
μηχανήματα / 
εξοπλισμό παραγωγής

 Αρχιτεκτονική που 
προσφέρει ευελιξία και 
επεκτασιμότητα και 
επιτρέπει την ύπαρξη 
«μοναδικής πηγής 
αλήθειας» και 
«ψηφιακού 
αντίτυπου» του 
εργοστασίου

 Λύσεις αυτόματης 
συλλογής και 
προηγμένης 
ανάλυσης 
δεδομένων

Π
λ
η
ρ
ο
φ

ο
ρ
ια

κ
ά
 σ

υ
σ
τ
ή
μ
α
τ
α

 Μηχανήματα και 
εξοπλισμός που 
αποτελούν μέρος 
cyber-physical
συστημάτων 
παραγωγής

 Έξυπνα 
μηχανήματα και 
συσκευές, όπου 
απαιτείται

 Δυνατότητα 
εντοπισμού 
αντικειμένων

 Εξοπλισμός και 
λύσεις παροχής 
πληροφορίας στους 
εργαζόμενους

 Εξοπλισμός και 
συστήματα υγιεινής 
και ασφάλειας

 Λύσεις 3D Printing
όπου απαιτείται

Μ
η
χ
α
ν
ή
μ
α
τ
α
 &

 ε
ξ
ο
π
λ
ισ

μ
ό
ς
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Φάση «Οραματισμού»

Φάση «Αξιολόγησης»

Φάση «Σχεδιασμού»

Συνεχής ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα δεδομένα 
του I4.0 προκειμένου να εντοπίζονται ευκαιρίες με βάση τις τρέχουσες τάσεις 
του Digital Manufacturing αλλά και να είναι κατανοητές οι εφαρμογές των 
διαφόρων νέων ψηφιακών τεχνολογιών και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην 
επιχείρηση και στην παραγωγική της διαδικασία.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου «ψηφιακού οράματος» της 
επιχείρησης, καθορισμός συγκεκριμένου οράματος 
για την υλοποίηση του «έξυπνου» εργοστασίου και 
ευρύτερα για την μετάβαση στην I4.0 εποχή βάσει 
των οριζόντων που παρουσιάστηκαν προηγούμενα.

Εντοπισμός κύριων προβλημάτων (pain points)
και ευκαιριών βελτίωσης της απόδοσης της 
παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. αντιμετώπιση συχνών 
βλαβών, ανάγκη μείωσης υψηλών αποθεμάτων, 
ανάγκη βελτίωσης χρόνων ανταπόκρισης στις 
παραγγελίες πελατών, ανάγκη βελτίωσης της 
ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας). 

Πολύ συχνά επενδύσεις σε τεχνολογίες «έξυπνου» 
εργοστασίου ξεκινούν με έμφαση σε συγκεκριμένες 
ευκαιρίες βελτίωσης.

Αναζήτηση κατάλληλων λύσεων «έξυπνου» εργοστασίου που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ή/και τις ευκαιρίες που 
έχουν εντοπιστεί και ανάπτυξη / ανάλυση συγκεκριμένων 
«περιπτώσεων χρήσης» (use cases), όπως για παράδειγμά 
«προβλεπτική / προγνωστική διαχείριση ποιότητας» (quality sensing 
& prediction), «προβλεπτική / προγνωστική συντήρηση» (predictive 
maintenance), «αυτοματοποιημένη αναπλήρωση αποθέματος», κτλ.

Για κάθε επιλεγμένη 
«περίπτωση χρήσης» (use 
case), αξιολόγηση της 
υφιστάμενης ετοιμότητας 
και ωριμότητας της 
επιχείρησης και των 
παραγωγικών της 
εγκαταστάσεων και ανάλυση 
της απόστασης με την 
επιθυμητή κατάσταση 
(gap analysis).

Αντίστοιχα, για κάθε «περίπτωση χρήσης» (use case), διενέργεια 
ανάλυσης κόστους / οφέλους και σκοπιμότητας (business 
case) με αξιολόγηση των λειτουργικών δεικτών (KPIs) που 
μπορούν να βελτιωθούν και των ωφελειών / εξοικονομήσεων που 
μπορούν να επιτευχθούν καθώς και του κόστος των 
απαιτούμενων επενδύσεων.

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 
και της απόδοσης των επενδύσεων 
υλοποίησης του «έξυπνου» εργοστασίου 
στη βάση συγκεκριμένων δεικτών 
απόδοσης (KPIs).

Ιεράρχηση των διαφορετικών 
«περιπτώσεων χρήσης» (use cases) βάσει 
των αναλύσεων του προηγούμενου βήματος 
(business cases) και απόφαση αναφορικά με 
το ποιες θα επιλεχθούν για περαιτέρω 
σχεδιασμό και υλοποίηση.

Για κάθε προκριμένη «περίπτωση χρήσης» (use case), σχεδιασμός 
αναλυτικού πλάνου υλοποίησης (εκτίμηση απαραίτητων βημάτων και 
χρόνων υλοποίησης, επιλογή προμηθευτών τεχνολογίας, ανάπτυξη 
προϋπολογισμού, κ.α.). Επιπλέον, έναρξη σχεδιασμού της συνολικής 
«αρχιτεκτονικής» του «έξυπνου» εργοστασίου (π.χ. τεχνολογίες, 
πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα / υποδομές, λοιπά δομικά στοιχεία) ώστε 
να υπάρχει πρόβλεψη για την ολοκληρωμένη υλοποίησή του.

Αρχικές φάσεις σχεδιασμού ενός «Έξυπνου» Εργοστασίου

Όπως δεν υπάρχει μόνο ένας συγκεκριμένος τύπος «έξυπνου» εργοστασίου, έτσι δεν υφίσταται και μία μοναδική πορεία προς την 
υλοποίησή του. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι κάθε επιχείρηση που στοχεύει να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια είναι σκόπιμο να ακολουθήσει 
ορισμένα διακριτά βήματα σχεδιασμού που θα της επιτρέψουν να καταστρώσει μία συγκεκριμένη στρατηγική και έναν κατάλληλο «οδικό 
χάρτη» και να σχεδιάσει στην απαραίτητη λεπτομέρεια τις δράσεις υλοποίησης του «έξυπνου» εργοστασίου.
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Πιλοτικό στάδιο

Αρχικά έμφαση μπορεί να δοθεί στην υλοποίηση «περιπτώσεων χρήσης» (use 
cases) σε μεμονωμένα μηχανήματα ή γραμμές παραγωγής παρουσιάζουν όμοια 
χαρακτηριστικά και ανάγκες με άλλα σημεία του εργοστασίου προκειμένου εν 
συνεχεία να είναι ευκολότερη η επέκταση της υλοποίησης στο επόμενο επίπεδο.

Επέκταση σε όλο το 
εργοστάσιο

Επέκταση της υλοποίησης στο 
σύνολο του εργοστασίου μόλις 
επιλυθούν τα αρχικά προβλήματα 
και φανεί η αξία της λύσης.

A
α
ξ
ία

γ
ια

 τ
η
ν
 ε

π
ιχ

ε
ίρ

η
σ
η

Μεμονωμένο πάγιο στοιχείο

Μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός 
μεμονωμένου σημείου της 
παραγωγής (π.χ. μηχάνημα, 
εργαλείο, εξοπλισμός, διαδικασία)

Γραμμή Παραγωγής

Βελτίωση της απόδοσης μίας 
σειράς αλληλεξαρτώμενων 
μηχανημάτων / εργαλείων / 
εξοπλισμού (π.χ. γραμμή 
παραγωγής, αυτοτελείς
«κυψέλες» παραγωγής)

Εργοστάσιο

Βελτιστοποίηση των επιδόσεων 
μιας μεμονωμένης παραγωγικής 
μονάδας μέσω ολοκληρωμένης 
υλοποίησης της λύσης και 
πλήρους διασύνδεσης μηχανών 
και πληροφοριακών συστημάτων.

Δίκτυο Εργοστασίων

Μεγιστοποίηση της απόδοσης του 
συνόλου του δικτύου εργοστασίων 
μέσω της διασύνδεσης των 
διαφορετικών μονάδων σε 
πραγματικό χρόνο.

Επέκταση σε πολλαπλά 
εργοστάσια

Υλοποίηση της λύσης σε επιπλέον 
εργοστάσια, αφού έχει υλοποιηθεί 
ομαλά και έχει αποδείξει τα οφέλη 
της στο αρχικό εργοστάσιο.

Χρόνος

Η λογική της πιλοτικής εφαρμογής λύσεων «Έξυπνου» Εργοστασίου

Η υλοποίηση ενός «έξυπνου» εργοστασίου αποτελεί περίπλοκη διαδικασία για οποιαδήποτε μεταποιητική επιχείρηση, ιδιαίτερα όταν η 
επιχείρηση βρίσκεται στα αρχικά βήματα της προσπάθειας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι πιο αποτελεσματικό κάθε προσπάθεια να ξεκινά σε 
μικρή κλίμακα, πιλοτικά, και να επεκτείνεται όταν τα αρχικά προβλήματα έχουν λυθεί και τα οφέλη της έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι 
υφίστανται αρκετοί παράγοντες που 
μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί 
για την επιτυχή υλοποίηση 
δράσεων / έργων ψηφιακού 
μετασχηματισμού σε ένα
εργοστάσιο. Ενδεικτικά μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται:

 Η αναγνώριση πιλοτικών 
υλοποιήσεων με τη μεγαλύτερη 
δυνατότητα επέκτασης και 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν 
την επαλήθευση / επιβεβαίωση 
των ωφελειών που μπορούν να 
προκύψουν από τη 
συγκεκριμένη λύση.

 Εστίαση σε λύσεις που μπορούν 
να αναπαραχθούν με τη 
μεγαλύτερη ευκολία.

 Αξιολόγηση της συνολικής 
ετοιμότητας πριν την έναρξη 
υλοποίησης.

 Προσεκτικός σχεδιασμός του 
πλάνου επέκτασης από το 
πιλοτικό στάδιο στο σύνολο του 
εργοστασίου και των τυχόν 
επιπλέον μονάδων παραγωγής.

 Εκτός του τεχνολογικού τομέα, 
εστίαση και στη διαχείριση της 
αλλαγής, ώστε η υλοποίηση της 
λύσης να γίνει αποδεκτή από 
τους εμπλεκόμενους ανθρώπους 
και να διευκολυνθεί η 
υλοποίησή της.
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Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και προκλήσεις για ένα «Έξυπνο» Εργοστάσιο

Το «έξυπνο» εργοστάσιο αποτελεί από μόνο του μία σημαντική πρόκληση για κάθε μεταποιητική επιχείρηση που θα αποφασίσει να 
προχωρήσει στην υλοποίηση του. Τόσο οι βασικές προκλήσεις, όσο και μια σειρά κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, βάσει και των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της κάθε επιχείρησης.

Προκλήσεις

Κρίσιμοι 

παράγοντες 

επιτυχίας

Συγκεκριμένη και καταγεγραμμένης στρατηγική, με 
αποφυγή «τυχαίων» δράσεων και έργων εκτός στρατηγικού 
πλάνου (“random acts of digital”).

Σαφή εικόνα του επιχειρηματικού ή/και 
λειτουργικού θέματος προς επίλυση/βελτίωση με 
την ανάπτυξη «περιπτώσεων χρήσης» (use cases) και 
αναλύσεων σχέσης κόστους-ωφέλειας (business case, 
cost-benefit analysis)

Κατανόηση ότι το «έξυπνο» εργοστάσιο δεν είναι μόνο 
θέμα τεχνολογίας, αλλά απαιτεί διαμόρφωση 
κατάλληλης κουλτούρας, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
και μεταβολή τρόπου και διαδικασιών εργασίας.

Συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγής με 
στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και την 
αμεσότερη επίτευξη αυτών.

Έγκαιρος σχεδιασμός για την επέκταση (scaling) της 
υλοποίησης μια λύσης «έξυπνου» εργοστασίου από το 
πιλοτικό στάδιο στην πλήρη εφαρμογή της.

Σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του ευκαιρίες και μελλοντικές 
προοπτικές διασύνδεσης σε όλο το φάσμα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης, ώστε να υποστηρίζει 
τη μετάβαση στον επόμενο ορίζοντα του I4.0.

Αποφυγή μεμονωμένης αξιολόγησης των λύσεων και έργων 
ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά συναξιολόγηση των 
μελλοντικών ωφελειών από μία λύση «έξυπνου» εργοστασίου.

Οργάνωση & διαδικασίες

• Έλλειψη τεχνογνωσίας και ενδεχόμενη αντίσταση στην υιοθέτηση
νέων «ευέλικτων» (agile) πρακτικών εργασίας και μεθόδων
διαχείρισης έργων / πρωτοβουλιών.

• Δυσκολία προσαρμογής των παραδοσιακών διαδικασιών 
παραγωγής στα νέα δεδομένα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

• Οργανωτικές δομές που παραδοσιακά οδηγούσαν σε ελλιπή 
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τμημάτων και ομάδων.

Τεχνολογία

• Αβεβαιότητα ως προς τα οφέλη και την απόδοση των 
επενδύσεων σε περίπλοκες και νέες, άρα άγνωστες, τεχνολογίες.

• Υφιστάμενες υποδομές και πληροφοριακά συστήματα που 
συνήθως απαιτούν σημαντικές αναβαθμίσεις.

• Ανασφάλεια ως προς το ποια είναι η σωστή επιλογή τεχνολογίας 
και ποια θα είναι η διάρκεια της λύσης που θα επιλεχθεί.

• Δυσκολία κατανόησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα 
συστήματα και των μελλοντικών προοπτικών που δημιουργούνται.

Άνθρωποι

• Έλλειψη κοινής κατανόησης και οράματος αναφορικά με το τι 
σημαίνει «έξυπνο» εργοστάσιο και ποια είναι η σημασία του.

• Έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο υφιστάμενο προσωπικό της 
επιχείρησης και δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένων στελεχών.

• Συχνές αποχωρήσεις εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς οι 
δεξιότητές τους είναι συνήθως περιζήτητες στην αγορά.

Κουλτούρα

• Έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας και πειραματισμού, συνεχούς
μάθησης και βελτίωσης και αντίσταση στην αλλαγή.

• Ελλιπής υποστήριξη από τη διοίκηση και του σύνολο του 
οργανισμού καθώς πολλές φορές οι προσπάθειες ψηφιακού 
μετασχηματισμού θεωρούνται αρμοδιότητα αποκλειστικά του 
Τμήματος Μηχανογράφησης ή εναπόκεινται σε μεμονωμένες 
πρωτοβουλίες.
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