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Η Kiinpos σε παγκόσμιοι^ τελικοί^ TexvoAovias
Στο «Imagine Cup», έναν από τους mo των ασθενών υψηλού κίνδυνου MedicA
σημαντικούς φοιτητικούς διαγωνι
σμούς τεχνολογίας, ο οποίος διοργανώνε
ται από τη Microsoft, θα συμμετέχει η
Κύπρος για τρίτη ουνεχή χρονιά. Η διαδι
κασία επιλογής της κυπριακής συμμετο
χής πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Παρασκευή στο Τεχνολογικό Πανεπιστή
μιου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό και η
ομάδα που θα εκπροσωπήσει το νησί μας
στους παγκόσμιους τελικούς που θα διε
ξαχθούν τον προσεχή Ιούλιο στην Αγία
Πετρούπολη στη Ρωσία, είναι η «Nudge
From Cyprus» από το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου με την εφαρμογή «Near Field Ca
re».

Ο 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. Ο διαγωνισμός Imagine Cup είναι

Ομάδα από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου θα αντιπροσωπεύσει
τη χώρα μας
μια πρωτοβουλία της Microsoft η οποία
φέρνει κοντά τα λαμπρότερα μυαλά με
σκοπό την κατανόηση της δύναμης της
δημιουργίας μέσα από το φοιτητικό κό
σμο.

lert, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες συ
σκευές smartphone, οι οποίες αποτελούν
μέρος της καθημερινότητας μας, καθώς
και τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες,
όπως η Near Field Communication
(NFC).

Η ομάδα «Nudge From Cyprus» από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελείται
από τους φοιτητές Κυριάκο Γεωργίου,
Χρυσοβαλάντη Αναστασίου, Χρυστάλλα
Τσουτσούκη και Στέφανο Χριστόφορου.
Μέντορας της ομάδας που θα εκπροσω
πήσει την Κύπρο στους τελικούς στη Ρω
σία είναι ο Υποψήφιος Διδάκτορας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου Γιώργος Λάρκου.
Τα πέντε μελή της ομάδας θα ταξιδέ
ψουν με έξοδα της Microsoft στην Αγία
Πετρούπολη στη Ρωσία, τον Ιούλιο για να
διαγωνιστούν στον 11ο Παγκόσμιο τελικό
«Imagine Cup». Εκτός από τις μοναδικές
εμπειρίες που θα αποκομίσουν οι φοιτη
τές συμμετέχοντας σε έναν παγκόσμιο
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
ομάδα να κερδίζει 50 χιλιάδες δολάρια.
Η διαδικασία του διαγωνισμού «Imagi
ne Cup», έχει διάρκεια περίπου ένα χρό
νο, με την προετοιμασία να έχει αρχίσει
από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ομάδες
φοιτητών, με τη βοήθεια μεντόρων, οι
οποίοι είναι καθηγητές και διδακτικό
προσωπικό πανεπιστημίων, κλήθηκαν να
εμπνευστούν και να δημιουργήσουν
εφαρμογές (Applications) με το σύνθημα

Η εφαρμογή «Near Field Care» επι
«Dream it. Build it. Live it».
χειρεί να δώσει μια εναλλακτική, καλύτε
Στόχος του διαγωνισμού είναι η δημι
ρη, φθηνότερη και πιο κομψή λύση μέσα
από τα συμβατικά μεταλλικά βραχιόλια ουργία εφαρμογών οι οποίες μπορούν να
δώσουν λύσεις.
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