
Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Ν Ε Φ Ο Υ Σ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτή την επαγγελματική σταδιοδρομία

ΔΕΞ ΙΟΤΗΤΕΣ

 Επαγγελματικές :
 Δεξιότητες  ανάλυσης                                

 Δεξιότητες  προγραμματισμού
 Τεχνικές  δεξιότητες
 

Προσωπικές :
Ομαδικές  δεξιότητες  

Δεξιότητες  διαχείρισης  και  ηγετικές  δεξιότητες
Δεξιότητες  επίλυσης  προβλήματος
Αποτελεσματική  επικοινωνία  

Δεξιότητες  εξυπηρέτησης  πελατών
Δεξιότητες  ενεργούς  μάθησης

Η  κύρια  εργασία  είναι  ο  σχεδιασμός  των
εφαρμογών  υπολογιστικού  νέφους  που
αναπτύσσονται  στην  υποδομή  του ,  κυρίως  για
λογαριασμό  των  εταιρειών  και  τις  οποίες
εφαρμογές  χρησιμοποιούν  οι  εταιρείες  αυτές
για  να  μοιράζονται  δεδομένα  (π .χ .  μηνύματα
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου ,  παιχνίδια ,

εφαρμογές  για  κινητά) ,  να  πραγματοποιούν
αναλύσεις  μεγάλων  δεδομένων ,  να
αποθηκεύουν  αντίγραφα  ασφαλείας  των
δεδομένων ,  να  δοκιμάζουν  και  να
αναπτύσσουν  εφαρμογές .  

     

  [1] προσδιορισμός  των  τεχνολογικών
αναγκών  των  πελατών  και  δημιουργία  λύσεων ,

  [2] διασφάλιση  και  βελτίωση  της  ανάπτυξης
του  υπολογιστικού  νέφους ,  

  [3] συνεργασία  με  ομάδες  ανάπτυξης  και
άλλες  υπηρεσίες  προσωπικού  των  υπηρεσιών
εφαρμογών ,

  [4] διαχείριση  πολλών  έργων ,  ανεξάρτητα  και
αποτελεσματικά

Dr. Leire Orue-Echevarria ,   
TECNALIA Research & Innovation

Ο όρος «νέφος» χρησιμοποιείται μεταφορικά για το
διαδίκτυο (εν συντομία: δίκτυο). Εσείς χρησιμοποιείτε τις
υπηρεσίες YouTube και Vimeo, Instagram, Facebook, Netflix,

Google+…; Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα
αντικείμενα αυτών των υπηρεσιών αποθηκεύονται στο
νέφος. Επομένως, οι μηχανικοί υπολογιστικού νέφους
δημιουργούν ένα χώρο ή μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει
σε άτομα και οργανισμούς να αποθηκεύουν και να
μοιράζονται πληροφορίες και αρχεία, να επεξεργάζονται
αυτά τα δεδομένα και προγράμματα διαδικτυακά. Η
δουλειά του μηχανικού υπολογιστικού νέφους μπορεί να
διακριθεί σε πολλαπλούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων
του αρχιτέκτονα υπολογιστικού νέφους, του μηχανικού
ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστικού νέφους, του
μηχανικού ασφάλειας υπολογιστικού νέφους, του
μηχανικού συστημάτων υπολογιστικού νέφους, και του
μηχανικού δικτύου υπολογιστικού νέφους. Δεδομένου ότι
το υπολογιστικό νέφος γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο
και τυπικό αντικείμενο στον κλάδο της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (IT), ο μηχανικός υπολογιστικού νέφους
μπορεί να εργαστεί σε πολλές θέσεις, ξεκινώντας από
υπολογιστές και καταλήγοντας σε μεγάλους διεθνείς
επιχειρηματικούς οργανισμούς.  Καλός μηχανικός
υπολογιστικού νέφους είναι εκείνος που κατανοεί σε
βάθος τους στόχους και τις επιδιώξεις μια επιχείρησης
ώστε να αναπτύξει μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους
που να τους ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες τις
επιχείρησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  &

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ



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/air-pollution

ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΜΠΕ ΙΡ ΙΑΣ

Δημιουργία  οικιακού  δικτύου
συνδέοντας  όλες  τις  συσκευές
σε  ένα  δίκτυο
Trastea Club, University of

Deusto, Bilbao

http://www.trastea.club/

Αρχιτέκτονας  Δικτύων  Η/Υ ,
Μηχανικός  Ασφάλειας
Υπολογιστικού  Νέφους ,  Αναλυτής
Δεδομένων  Ασφαλείας ,
Σχεδιασμός  Συστημάτων  Η/Υ  και
Σχετικών  Υπηρεσιών ,
Προγραμματιστής  Βάσεων
Δεδομένων ,    Ενσύρματοι
μεταφορείς  τηλεπικοινωνιών ,
Διαχείριση  Εταιρειών  και
Επιχειρήσεων ,  Ασφαλιστικοί
Μεταφορείς  και  Σχετικές
Δραστηριότητες ,  Εκπαιδευτικές
υπηρεσίες :  κρατικές ,  τοπικές  και
ιδιωτικές ,  Μηχανικός  Δικτύων ,
Πληροφορική  Υποστήριξη  Υγείας .

Dr. Leire Orue-Echevarria ,
TECNALIA Research & Innovation

Πτυχίο  πανεπιστημίου  στην  επιστήμη  της
πληροφορικής ,  στην  μηχανική  ή  διαχείριση
συστημάτων  πληροφορίας .  Είναι  γενικά
προτιμότερο  να  αποκτηθεί  πτυχίο  σε  έναν  τομέα
σχετικό  με  τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  στον
οποίο  περιλαμβάνεται  γνώση  για  τους  διάφορους
τύπους  τεχνολογιών  δικτύου  (δρομολόγηση ,
τοίχος  προστασίας ,  πρωτόκολλα  ασφάλισης) ,  για
τον  σχεδιασμό  βάσεων  δεδομένων ,  την  ασφάλεια
δικτύου ,  τη  μηχανική  λογισμικού ,  τις  τεχνικές  και
τα  εργαλεία  παρακολούθησης .  Παρόλο  που  το
πτυχίο  πανεπιστημίου  είναι  επαρκές ,
θεωρείται  πρόσθετο  προσόν  να  αποκτηθεί
μεταπτυχιακός  τίτλος ,  για  παράδειγμα ,
Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  στη  Διοίκηση
Επιχειρήσεων .
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ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ;

Τεχνική Προγραμματισμού (σήμερα
είναι η Java, Python)
 Εξοπλισμός Η/Υ

ΠΩΣ  ΜΠΟΡΕ Ι  ΝΑ  Γ ΙΝΕ Ι
ΚΑΠΟΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓ ΙΣΤ ΙΚΟΥ
ΝΕΦΟΥΣ :

"Αν θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ξανά,

πώς θα αλλάζετε την πορεία της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;"

Δεν  θα  άλλαζα  πάρα  πολλά… στην  επαγγελματική  μου
σταδιοδρομία… το  γεγονός  είναι  ότι  έχω  υπηρετήσει  στην
έρευνα ,  στη  συνέχεια  απασχολήθηκα  στη  βιομηχανία ,  και  μετά
επέστρεψα  στην  έρευνα .  Και… είναι  μια  πάρα  πολύ  πολύτιμη
εμπειρία !  Όταν  είχα  την  έρευνα ,  είχα  μια  ιδεαλιστική  άποψη
για  τη  βιομηχανία .  Έπειτα  είδα  την  πραγματικότητα  και  στη
συνέχεια  όταν  επέστρεψα  στην  έρευνα  είχα  μια  άποψη  για  τη
βιομηχανία ,  που  οι  συνάδελφοι  μου  που  δεν  πήγαν  ποτέ  στη
βιομηχανία  δεν  θα  έχουν  ποτέ .  Έτσι ,  γνωρίζω  τι  συμβαίνει  στη
βιομηχανία .  Ξέρω  τα  πραγματικά  προβλήματα ,  επειδή  εμείς  ως
ερευνητές  φανταζόμαστε  τον  κόσμο  με  ιδανικό  τρόπο .  Δεν
είναι  όμως  έτσι… στον  κόσμο  εκεί  έξω .  Αν  θα  άλλαζα  κάτι ,  είναι
ότι  δεν  θα  σταματούσα  την  ανάπτυξη  λογισμικού .  Λόγω  των
καθηκόντων  μου ,  σε  κάποιο  σημείο  είχα  αποφασίσει  ότι  δεν
έχω  χρόνο  να  αναπτύξω  εφαρμογές .  Τώρα  συνειδητοποιώ  ότι
μου  λείπει  αυτή  η  δραστηριότητα  και  θα  ήθελα  να  την
ανακτήσω .

 


