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Η Κύπρος στους παγκόσμιους τελικούς τεχνολογίας

Ξεχώρισε η ομάδα του Παν. Κύπρου
Στο «Imagine Cup», έναν από τους
πιο σημαντικούς φοιτητικούς δια
γωνισμούς τεχνολογίας, ο οποίος

διοργανώνεται από τη Microsoft,
θα συμμετέχει η Κύπρος για τρίτη
συνεχή χρονιά. Η διαδικασία επιλογής της
κυπριακής συμμετοχής πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομά
δα στο Τεχνολογικό Πα
νεπιστήμιου Κύπρου

(ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό και
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η ομάδα που θα εκπρο
σωπήσει το νησί μας
στους παγκόσμιους τελι
κ°ύς που θα διεξαχθούν
τον προσεχή Ιούλιο στην
Αγία Πετρούπολη στη
Ρωσία, είναι η «Nudge
From Cyprus» από το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου, με

την εφαρμογή «Near Field Care».

Εφαρμογές τεχνολογίας
0 διαγωνισμός Imagine Cup δίνει την ευ
καιρία σε φοιτητές τεχνολογίας, προγραμ
ματιστές και επίδοξους δημιουργούς εφαρ
μογών από όλα τα ακαδημαϊκά υπόβαθρα
να συνεργαστούν, να αναπτύξουν εφαρμο
γές τεχνολογίας, να δημιουργήσουν επι
χειρηματικό πλάνο και να αποκτήσουν μια
πλήρη κατανόηση της αγοράς. 0 διαγωνι
σμός Imagine Cup αποτελεί μια πρωτοβου
λία της Microsoft η οποία φέρνει κοντά τα
λαμπρότερα μυαλά με σκοπό την κατανόη
ση της δύναμης της δημιουργίας μέσα από
τον φοιτητικό κόσμο.

Near Field Care
Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή «Near Field
Care», επιχειρεί να δώσει μια εναλλακτική,
καλύτερη, φθηνότερη και πιο κομψή λύση
μέσα από τα συμβατικά μεταλλικά βραχιό
λια των ασθενών υψηλού κινδύνου
MedicAlert, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες
συσκευές smartphone, οι οποίες αποτελούν
μέρος της καθημερινότητα μας, καθώς και τις
νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Near

Field Communication (NFC). H ομάδα «Nudge
From Cyprus» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
που κέρδισε τον διαγωνισμό, αποτελείται
από τους φοιτητές Κυριάκο Γεωργίου, Χρυ
σοβαλάντη Αναστασίου, Χρυστάλλα Τσου
τσούκη και Στέφανο Χριστόφορου. Μέντο
ρας της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την
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