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Περιγραφή του φορέα:
Το Centre for Robotics βρίσκεται στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Paris (MINES ParisTech), στην καρδιά του κήπου του Λουξεµβούργου στο Παρίσι.
Ιδρύθηκε το 1783 µε στόχο να µορφώνει µηχανικούς πολύ υψηλού επιπέδου και ικανούς να
λύνουν σύνθετα προβλήµατα σε ποικίλα πεδία εφαρµογής. Η βιοµηχανικά προσανατολισµένη
σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα της MINES ParisTech την κατατάσσει πρώτη στη Γαλλία
και τρίτη στον κόσµο στη χρηµατοδοτούµενη έρευνα. Η MINES ParisTech είναι ιδρυτικό µέλος
του ParisTech, το οποίο συνενώνει τις 12 σηµαντικότερες «Grandes Ecoles d’Ingénieurs» και
σχολές µάνατζµεντ του Παρισιού. Στο Centre for Robotics διεξάγεται έρευνα στους τοµείς του
έξυπνου αυτοκινήτου, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της εικονικής πραγµατικότητας, της
τεχνητής νοηµοσύνης και της κινητής ροµποτικής.
Θέµα:
Το Centre for Robotics της MINES ParisTech δραστηριοποιείται σε ερευνητικά προγράµµατα που
στοχεύουν στην αναγνώριση χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο σε ποικίλους τοµείς εφαρµογών,
όπως επαγγελµατική κατάρτιση, έξυπνο αυτοκίνητο, συνεργατική ροµποτική, ψηφιακά µουσικά
όργανα κλπ. Λόγω του στρατηγικού µοντέλου της MINES ParisTech και της εξαιρετικής σχέσης της µε
τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις γενικότερα, µεγάλος αριθµός προγραµµάτων προέρχεται απευθείας
από τον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης σηµαντικός αριθµός προγραµµάτων χρηµατοδοτείται µέσω
ευρωπαϊκών ερευνητικών πλαισίων, όπως για παράδειγµα το Horizon 2020. Στόχος τους είναι η
ανάπτυξη τεχνολογικών πρωτοτύπων για την ανάλυση και τη µοντελοποίηση χειρονοµίας ως
ανθρώπινη συµπεριφορά.
Στο πλαίσιο αυτό, το Centre for Robotics, σε συνεργασία µε τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα
και το Ίδρυµα Μποδοσάκη, προκηρύσσει µια 6-µηνη υποτροφία για µία (1) θέση έρευνας και
ανάπτυξης στο σχεδιασµό τεχνολογικής αλληλεπίδρασης µε συστήµατα βασισµένα στην ανθρώπινη
χειρονοµία. Ο υποψήφιος θα κληθεί κατ'αρχήν να διεξάγει βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να
ταυτοποιήσει την τρέχουσα κατάσταση και τις µελλοντικές προκλήσεις γύρω από την έρευνα στην
χειρονοµία και την τεχνητή νοηµοσύνη. Στη συνέχεια, θα πρέπει να µελετήσει τα τεχνολογικά
πρωτότυπα που είναι διαθέσιµα στο Centre for Robotics, πχ « Άυλο Μουσικό Όργανο », Συνεργατικά
Ροµπότ, Έξυπνος Εργασιακός Χώρος κλπ., ως προς το φυσικό σχεδιασµό αλλά και τις υπάρχουσες
δυνατότητες αλληλεπίδρασης που προσφέρουν. Ο υποψήφιος θα κληθεί να προτείνει ιδέες
αναβάθµισης της εµπειρίας χρήστη για αυτά τα πρωτότυπα και να συναποφασίσει µε τα υπόλοιπα µέλη
της όµαδας αυτό πάνω στο οποίο θα υλοποιήσει/αναπτύξει σε γλώσσες προγραµµατισµού, όπως C++
ή/και Max/MSP, τις ιδέες του µε βάση παραµέτρους όπως η αποτελεσµατικότητα, η λειτουργικότητα, η
ευχαρίστηση που προσφέρει στη χρήση, η ψυχαγωγία, η εργονοµία, η αισθητηριοκινητική εµβύθιση
κλπ.. Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι αυτόνοµος, προσανατολισµένος στη δουλειά του
και διαθέσιµος κάθε φορά που οι ανάγκες της δουλειάς το απαιτούν.
Προφίλ υποψηφίου:
Φοιτητής ή Πτυχιούχος ή Διπλωµατούχος ή Υποψ. Διδάκτωρ από ΑΕΙ Πληροφορικής και Επιστήµης
Η/Υ, ή Σχεδιασµού Βιοµηχανικών Προϊόντων, ή Αυτοµατισµού ή Μαθηµατικών κλπ.
• Εξαιρετική γνώση αγγλικών γραπτών και προφορικών και επιθυµητή γνώση γαλλικών µε ιδιαίτερη
έµφαση στα προφορικά.
• Ανεπτυγµένες δεξιότητες παρουσιάσεων αποτελεσµάτων έρευνας και καινοτοµίας σε σχετικές
εκδηλώσεις.

• Καλή επικοινωνιακή σχέση µε τους συνεργάτες της οµάδας αλλά και άλλων οµάδων του
εξωτερικού.
• Εξαιρετικές γνώσεις προγραµµατισµού στη C++ και επιθυµητές γνώσεις στη µηχανική µάθηση.
Πληροφοριακό υλικό και αναφορές:
• https://fr.linkedin.com/in/sotirismanitsaris
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν α) µονοσέλιδο βιογραφικό και β) επιστολή
όπου θα περιγράφονται τα κίνητρα της υποψηφιότητάς τους και η συνάφεια της εµπειρίας τους
µε την προκήρυξη.

