
Περιλαμβάνει  αλλά  δεν  περιορίζεται  στα  εξής :

 

  [1] Ανάλυση ,  σχεδιασμό ,  ανάπτυξη  εφαρμογών
και  εντοπισμός  σφαλμάτων  στις  εφαρμογές  της
επαυξημένης  και  εικονικής  πραγματικότητας
καταναλωτικών  συσκευών ,  συμπειλαμβανομένων
σύγχρονων  συστημάτων  αίσθησης ,  αφής  και
οπτικοποίησης  και  πρωτότυπα  ήχου .

  [2]  Συνεργασία  σε  ένα  ομαδικό  περιβάλλον  με
πολλαπλά  πεδία  που  σχετίζονται  με  την  έρευνα
και  τη  μηχανική .    

  [3]  Υποστήριξη  όλων  των  φάσεων  της  ανάπτυξης
των  συστημάτων  SoC/ASIC, περιλαμβανομένων
των  αρχικών  απαιτήσεων  αρχιτεκτονικής  και
συστημάτων  υποστήριξης  και  ομάδων
λογισμικών  για  την  ανάπτυξη  αλγορίθμων
επικυρωμένων  συστημάτων .

    [4] Καθοδήγηση  της  ανάπτυξης  καλών
πρακτικών  σε  διάφορες  ομάδες  και
προγράμματα .

Richard Antoine, 
Gameplay Developper, Myoken Studios

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι
μια δια δραστική εμπειρία ενός
περιβάλλοντος του πραγματικού
κόσμου, όπου τα αντικείμενα του
πραγματικού κόσμου είναι
"επαυξημένα" από αντιληπτικές
πληροφορίες που προέρχονται από
την τεχνολογία, και ορισμένες φορές
από πολλαπλά σημειωτικά μέσα, π.χ.

οπτικά, ακουστικά, απτικά,

σωματο-αισθητικά. Η επαυξημένη
πραγματικότητα σχετίζεται με δυο
σχεδόν συνώνυμους όρους: μικτή
πραγματικότητα και τεχνολογική
πραγματικότητα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
& ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΞ ΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικές:
Μεταφορά αλγορίθμων σε εξοπλισμό
επιταχυντών
Ηλεκτρολογική μηχανική & σχετικός με
εξοπλισμός με την επαυξημένη
πραγματικότητα C, C++, Objective-C, και
Python
 Ικανότητα προσαρμογής σε ευμετάβλητα
συγκείμενα αλγορίθμων, υπολογιστικές
κάμερες, επεξεργασία βίντεο  & σχετικά
πεδία 
 Δημιουργικότητα και περιέργεια
Προσωπικές:

Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
Δεξιότητες διοίκησης και οργάνωσης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την
επαγγελματική σταδιοδρομία



Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Σ  Χ Ω Ρ Ο Σ
Δ Ι Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η Σ
https://www.golabz.eu/ils/augmented-reality

ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕ ΙΡ ΙΑΣ

Δημιουργία  π .χ .  παιγνιδιών ,

εκπαιδευτικών  projects,

οπτικοποίηση  δεδομένων ,  360°

εμπειρία
Εμπλοκή  σε  κοινότητες
επαυξημένης  πραγματικότητας :

συναντήσεις ,  συμμετοχές  σε
forums/chats, συζήτηση  με  την
κοινότητα

Η  επαυξημένη  και  η  εικονική  πραγματικότητα
έχει  λαμπρό  μέλλον  καθώς  αυτή  η  δίδυμη
τεχνολογία  μπορεί  να  διευκολύνει  τη
λειτουργία  πολλών  τομέων .  

   

Παραδείγματα  για  θέσεις  εργοδότησης  στην
επαυξημένη  πραγματικότητα  είναι :

Μηχανικός  Λογισμικού ,  Επαγγελματίας  3-D,

Σχεδιαστής  Επαυξημένης  πραγματικότητας ,

Σχεδιαστής  3-D παιχνιδιών ,  προγραμματιστής
Ενότητας ,  Τεχνικός  Αρχιτέκτοντας ,  Σύμβουλος
Επαυξημένης  πραγματικότητας

Richard Antoine,
Gameplay developer, Myoken Studios  

Πτυχίο  και  μεταπτυχιακό  στην
πληροφορική ,    μηχανική  λογισμικού
που  περιλαμβάνει    δημιουργία
επαυξημένης  πραγματικότητας  και
3D τεχνολογία ,  Διεπαφή  Χρήστη  (UI)/

Εμπειρία  χρήστη  ((UX), Μηχανές
Παιχνιδιών  3D και  Γλώσσες
Προγραμματισμού  ((JavaScript, C#

and C/C++).   Επομένως ,  τα  ερευνητικά
προσανατολισμένα  μαθήματα  πρέπει
να  συμπληρώνονται  και  από
εξειδικευμένα  μαθήματα  για
γραφικές  κάρτες ,  βιντεοπαιχνίδια ,

όραση  υπολογιστών ,  ενσωματωμένα
συστήματα  ή  ιατρική  απεικόνιση .

ΠΡΟΟΠΤ ΙΚΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΚΗΣ
ΣΤΑΔ ΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ;

Δίκτυα, μαθηματικά και προσομοιωμένη
φυσική, επιστήμη υπολογιστών, μηχανική
λογισμικού

Πώς  να  γ ίνε ι  κάπο ιος
μηχαν ικός
επαυξημένης
πραγματ ικότητας

"Μπορείς να περιγράψεις μια τυπική μέρα;"

Κάθε  μέρα  εργαζόμαστε  σε  μια  συγκεκριμένη
λειτουργία  ενός  βιντεοπαιχνιδιού .  Κάθε
Δευτέρα ,  ορίζεται  ένα  διαφορετικό  έργο  για
τη  βδομάδα .  Οι  σχεδιαστές  και  οι
προγραμματιστές  έχουν  να  ασχοληθούν  με
διαφορετικές  λειτουργίες  του
βιντεοπαιχνιδιού .  Κάθε  μέρα ,  εντοπίζουμε
σφάλματα ,  βελτιώνουμε  μια  λειτουργία  ή
βοηθούμε  άλλους  προγραμματιστές .


