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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σηόρνο ησλ δηπισκαηηθώλ είλαη ε αλάπηπμε πξόηππεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ
εκπνξίνπ γηα iOS, android θαη Microsoft tablets.
ΑΣΟΜΑ: Τνπιάρηζηνλ 1 γηα θάζε πιαηθόξκα
ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΕΡΓΑΙΑ: XCode γηα iOS, Eclipse γηα android, Microsoft Visual Studio 2012
γηα Microsoft – Ruby on Rails/Postgres server side.
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σηόρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο πνπ ζα
επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ςσλίδεη ζε ππάξρνληα κεγάια ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πην εύθνια θαη
πην έμππλα κέζα από ηελ ηακπιέηα ηνπ. Παξάιιεια ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα κεηέρεη
ζε θάπνηαο κνξθήο social θαη crowdsourcing δξαζηεξηόηεηεο π.ρ. «αλ δύν πξντόληα είλαη ίδηα», ή αλ
νη πξνηάζεηο γηα παξόκνηα πξντόληα ήηαλ επηηπρείο, ή λα θάλεη Post ζην facebook ηη ζθέθηεηαη λα
αγνξάζεη.
Τα βαζηθά θνκκάηηα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε δηπισκαηηθή είλαη:
 Crawling ησλ ππνζηεξηδόκελσλ θαηαζηεκάησλ γηα αλάθηεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
δηαζεζίκσλ πξντόλησλ
 Παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ κέζα από ηελ εθαξκνγή κε έλα εληαίν γξαθηθό ηξόπν γηα όια ηα
θαηαζηήκαηα
 Αιιειεπίδξαζε κε θνηλσληθά δίθηπα
 Υπνζηήξημε ππεξεζηώλ crowdsourcing
 Location awareness ππεξεζίεο
 Scalability study
Οη mobile applications είλαη απηή ηε ζηηγκή ε αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνύ
παγθνζκίσο θαη ε αλάπηπμή ηνπο πηα γίλεηαη κε native ηερλνινγίεο. Ο server ζα είλαη Ruby on Rails
θαη DB Postgres.
Γελ ππάξρεη απαίηεζε νη ππνςήθηνη λα έρνπλ εκπεηξία ζηηο πιαηθόξκεο απηέο, απαηηείηαη όκσο λα
είλαη πνιύ θαινί ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δπεηδή ε αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο ππεξβαίλεη ηα
ρξνληθά όξηα θαη ην πλεύκα κηαο δηπισκαηηθήο, νη δηπισκαηηθέο ζα είλαη πεξηζζόηεξν πηινηηθέο
πινπνηήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ζα έρνπλ έθηαζε ηζνδύλακε κε
εξγαζία ηεζζάξσλ αλζξσπνκελώλ *full* time. Πξνθαλώο νη ππνςήθηνη είλαη ειεύζεξνη λα
αζρνιεζνύλ κε όπνην θνκκάηη επηζπκνύλ.
Οη δηπισκαηηθέο είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Mavatar Technologies κε έδξα ζην San
Fransisco, θαη αλάινγα κε ηελ πξόνδό ηνπο ζα εμεηαζζεί αλ ζα είλαη ακεηβόκελεο θαη αλ ζα
ζπλερηζζεί ε ζπλεξγαζία κε άιιε κνξθή κεηά ην πέξαο ηεο δηπισκαηηθήο.
Android θαη Microsoft tablets ζα δηαηεζνύλ κόιηο ππάξμεη κηα πηινηηθή πινπνίεζε.

