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Imagine Cup: Η Κύπρος στους παγκοσμίους τελικούς τεχνολογίας
Στο "Imagine Cup", έναν από τους
πιο σημαντικούς φοιτητικούς διαγωνι
σμούς τεχνολογίας, ο οποίος διοργανώ
νεται από τη Microsoft, θα συμμετέχει η
Κύπρος για τρίτη συνεχή χρονιά. Η διαδι
κασία επιλογής της κυπριακής συμμετο
χής πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πα
ρασκευή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου

της καθημερινότητα μας, καθώς και τις νέ μπορούν να δώσουν λύσεις.
ες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Near
Η νικήτρια ομάδα ευχαρίστησε τη
Field Communication (NFC). H ομάδα Microsoft Κύπρου για την σημαντική αυ
"Nudge From Cyprus" από το Πανεπιστή τή ευκαιρία που της έχει δοθεί έτσι ώστε να
μιο Κύπρου αποτελείται από τους φοιτητές εκπροσωπήσει την Κύπρο στους παγκό
Κυριάκο Γεωργίου, Χρυσοβαλάντη Ανα σμιους τελικούς του διαγωνισμού Imagine
στασίου, Χρυστάλλα Τσουτσούκη και Στέ Cup. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση των
φανο Χριστόφορου. Μέντορας της ομά νικητών η οποία αναφέρει ότι "η συμμε

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό και η ομάδα δας που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στους τοχή μας στον διαγωνισμό θα αποτελέσει
που θα εκπροσωπήσει το νησί μας στους
παγκόσμιους τελικούς που θα διεξαχθούν
τον προσεχή Ιούλιο στην Αγία Πετρούπο
λη στη Ρωσία, είναι η "Nudge From Cyprus"
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την εφαρ
μογή "Near Field Care".
0 διαγωνισμός Imagine Cup δίνει την
ευκαιρία σε φοιτητές τεχνολογίας, προ
γραμματιστές και επίδοξους δημιουργούς
εφαρμογών από όλα τα ακαδημαϊκά υπό
βαθρα να συνεργαστούν, να αναπτύξουν
εφαρμογές τεχνολογίας, να δημιουργή
σουν επιχειρηματικό πλάνο και να απο
κτήσουν μια πλήρη κατανόηση της αγο
ράς. 0 διαγωνισμός Imagine Cup είναι μια
πρωτοβουλία της Microsoft η οποία φέρ
νει κοντά τα λαμπρότερα μυαλά με σκοπό
την κατανόηση της δύναμης της δημιουρ
γίας μέσα από τον φοιτητικό κόσμο.

Η εφαρμογή "Near Field Care" επιχειρεί
να δώσει μια εναλλακτική, καλύτερη, φθη
νότερη και πιο κομψή λύση μέσα από τα
συμβατικά μεταλλικά βραχιόλια των ασθε

νών υψηλού κινδύνου MedicAlert, αξιο
ποιώντας τις υπάρχουσες συσκευές
smartphone, οι οποίες αποτελούν μέρος

τελικούς στη Ρωσία είναι ο υποψήφιος δι
δάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιώρ
γος Λάρκου. Τα πέντε μέλη της ομάδας θα
ταξιδέψουν με έξοδα της Microsoft στην

εμπειρία ζωής για όλη την ομάδα και υπο
σχόμαστε ότι θα δώσουμε τον καλύτερο
μας εαυτό για να εκπροσωπήσουμε την
Κύπρο και να έχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα".
Η ομάδα "Nudge From Cyprus" περι
γράφει την εφαρμογή της ως ακολούθως:
"To Near Field Care είναι μια καινοτόμος
εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνο
λογία NFC, καθώς και κάθε δυνατότητα
NFC η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω
τεχνολογιών smartphone έτσι ώστε να

Αγια Πετρούπολη στη Ρωσία τον Ιούλιο
για να διαγωνιστούν στον 11ο Παγκόσμιο
τελικό "Imagine Cup". Εκτός από τις μο
ναδικές εμπειρίες που θα αποκομίσουν οι
φοιτητές συμμετέχοντας σε έναν παγκό
σμιο διαγωνισμό αυτής της εμβέλειας, θα
έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα
από τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν
στις τρεις πρώτες ομάδες, με την πρώτη προσδιοριστεί η πάθηση (ασθένεια) του
ομάδα να κερδίζει 50 χιλιάδες δολάρια. ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση εκτά
Η διαδικασία του διαγωνισμού "Imagine κτου ανάγκης και αδυνατεί να μιλήσει ή
Cup", έχει διάρκεια περίπου ένα χρόνο, με να επικοινωνήσει σε αυτούς που είναι κο
την προετοιμασία να έχει αρχίσει από τον ντά του για να προσφέρουν βοήθεια είτε
περασμένο Σεπτέμβριο. Ομάδες φοιτητών, είναι πολίτες είτε νοσηλευτές. Η εφαρμο
με τη βοήθεια μεντόρων, οι οποίοι είναι γή Near Field Care δίνει επίσης την ευελι
καθηγητές και διδακτικό προσωπικό πα ξία στους χρήστες να έχουν μια ψηφιακή
νεπιστημίων, κλήθηκαν να εμπνευστούν και κινητή ιατρική λίστα "κατάστασης υγεί
και να δημιουργήσουν εφαρμογές ας" ανά πάσα στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον
(Applications) με το σύνθημα "Dream it.
διαγωνισμό
τεχνολογίας Imagine Cup, επι
Build it. Live it". Στόχος του διαγωνισμού εί
ναι η δημιουργία εφαρμογών οι οποίες σκεφθείτε την ιστοσελίδα
www. imaginecup. com

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 1 / 1

