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Κρητικός Απόστολος
Μηχανικός Λογισμικού, Websthetics / Α.Π.Θ.
Σκιαδοπούλου Αλκηστη
Αρχιτέκτονας
Κόγιας Αργύριος
Υ.Π.Α.Α.Τ. ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέλλη Μαλλίνη
Οικονομολόγος, Culture Factory
Σισμάνης Νικόλαος
Υποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ.
Τσιαμαντά Γεωργία
Πληροφορικός
Κύρος Βογιατζόγλου
Social media
Γιώργος Φιλίππου
Πληροφορικός, DigitaNet

APPS 4 THESSALONIKI:
(http://thessaloniki.appsforgreece.eu)
Στόχοι:
1. Ψηφοφορία  Τεχνικά
2. Πρόταση app  Υποβολή
1. Ψηφοφορία  τεχνικά:
●

Αποτυχημένα plugins για social login
○ Polldaddy Polls & Ratings paid
○ Feedweb
○ Facebook all
○ RatingWidget
○ Social Polls by OpinionStage

●

Προτεινόμενη λύση
○ Social login

2. Πρόταση app  Υποβολή
Χωρισμός δύο (2) ομάδων εργασίας
●
●

Ομάδα Α
○ Αφορά στην ανάπτυξη της πρότασης app
Oμάδα Β
○ Αφορά στην βελτίωση του κειμένου της πρότασης app

Προσθήκη στα χαρακτηριστικά της εφαρμογής  Σισμάνης Νικόλαος
●

Επιθυμητά στοιχεία  Version 1.0
○ Feedback προτιμήσεων ανάλογα με τις προτιμήσεις των χρηστών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Υπεβλήθη και επίσημα στο Apps4Thessaloniki η πρόταση που είχε αποφασιστεί με ψηφοφορία
δια ζώσης στην προηγούμενη συνάντηση. Το κείμενο της πρότασης υπάρχει διαθέσιμο

(ακολουθεί το κείμενο όπως υπεβλήθη στον διαγωνισμό)

Points Of Interest: Web & Android
Περίληψη
Εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να αναζητά τοποθεσίες και σημεία
ενδιαφέροντος (όπως κοινόχρηστοι χώροι, μουσεία, επιχειρήσεις κ.α.) σε έναν διαδραστικό
χάρτη, καθώς και σχετικά μεταδεδομένα.
Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή η οποία να λειτουργεί
παράλληλα σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.
Η εφαρμογή απευθύνεται:
● σε οποιονδήποτε αναζητά σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη τα οποία, αν δεν
εντοπίσει μπορεί να εισάγει με εύκολο τρόπο.
● σε οποιoνδήποτε (ερευνητές, φορείς ή άλλες ομάδες) ο οποίος ενδιαφέρεται να
χρησιμοποιήσει ή να μελετήσει τα (ανοιχτά) δεδομένα της εφαρμογής.
● σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που επιθυμούν να καταχωρήσουν την επιχείρησή τους με
στόχο να προβληθούν.
Ωφέλη για την πόλη της Θεσσαλονίκης
● προβολή σημείων ενδιαφέροντος της πόλης που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό.
● δυνατότητα μελέτης και εξαγωγής συμπερασμάτων σε επίπεδο πόλεως, λόγω της
“ανοιχτότητας” των δεδομένων.
Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής:
● αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος
● καταχώρηση σημείων ενδιαφέροντος
● κατηγοριοποίηση σημείων ενδιαφέροντος
● δυνατότητα login με social media (facebook)
● δυνατότητα δημιουργίας προτεινόμενων διαδρομών ενδιαφέροντος από τους
χρήστες
● πόντοι συμμετοχής για την καταγραφή συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος
Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής:
Κατά το ελάχιστο θα υλοποιηθεί ως διαδικτυακή εφαρμογή, και ιδεατά και ως εφαρμογή σε
android.
Ομάδα υλοποίησης
OpenThessaloniki (http://openthessaloniki.org)

