
  

Διαδικτυακή πλατφόρμα – Εφαρμογή Διαδικτυακή πλατφόρμα – Εφαρμογή 
διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων με διοργάνωσης αθλητικών γεγονότων με 
σύστημα εντοπισμού απόδοσηςσύστημα εντοπισμού απόδοσης

Καστρινάκης Γεώργιος Καστρινάκης Γεώργιος 
Παράβαλος Χαράλαμπος Παράβαλος Χαράλαμπος 
Καστρινάκης Κων/νοςΚαστρινάκης Κων/νος  



  

Πολλά τα κίνητρα για να ασχοληθεί Πολλά τα κίνητρα για να ασχοληθεί 
κάποιος με τον αθλητισμό αλλά κάποιος με τον αθλητισμό αλλά 
πρακτικά δύσκολο να αποκτήσει πρακτικά δύσκολο να αποκτήσει 
κάποιος αυτή τη συνήθειακάποιος αυτή τη συνήθεια



  

Πιο εύκολο να ξεκινήσεις κάτι μόνος Πιο εύκολο να ξεκινήσεις κάτι μόνος 
σου αλλά λιγότερο διασκεδαστικό και σου αλλά λιγότερο διασκεδαστικό και 
δύσκολο να το διατηρήσεις για μεγάλο δύσκολο να το διατηρήσεις για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε αντίθεση με χρονικό διάστημα σε αντίθεση με 
ομαδικές δραστηριότητεςομαδικές δραστηριότητες



  

Ενώ τα ομαδικά αθλήματα υπερτερούν Ενώ τα ομαδικά αθλήματα υπερτερούν 
των ατομικών προκύπτουν δυσκολίες των ατομικών προκύπτουν δυσκολίες 
στην οργάνωση μίας συνάντησης ~10 στην οργάνωση μίας συνάντησης ~10 
ατόμων. Επίσης απουσία μετρήσιμων ατόμων. Επίσης απουσία μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τα ατομικάαποτελεσμάτων σε σχέση με τα ατομικά



  

Η ιδέα του προϊόντος: Σχεδιασμός και Η ιδέα του προϊόντος: Σχεδιασμός και 
υλοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας για υλοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας για 
ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδεςερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες



  

Quantified SelfQuantified Self
 +  + 

Social MotivationSocial Motivation



  

Προτεινόμενη λύσηΠροτεινόμενη λύση
  
•  •  Δημιουργία ηλεκτρονικού χώρου για Δημιουργία ηλεκτρονικού χώρου για 
ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες 
•  •  Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 
•  •  Συνεννόηση όλων των παικτών μεταξύ Συνεννόηση όλων των παικτών μεταξύ 
τους τους 
•  •  Σύστημα αξιολόγησης για την πιο Σύστημα αξιολόγησης για την πιο 
αποδοτική χρήση του συστήματος και αποδοτική χρήση του συστήματος και 
προώθηση της φίλαθλης συμπεριφοράς. προώθηση της φίλαθλης συμπεριφοράς. 



  

Κοινωνικά ΧαρακτηριστικάΚοινωνικά Χαρακτηριστικά
  
•  •  Δόμηση / Τυποποίηση μίας κοινωνικής Δόμηση / Τυποποίηση μίας κοινωνικής 
διαδικασίας διαδικασίας 
•  •  Χτίσιμο ενός κοινωνικού δικτύου Χτίσιμο ενός κοινωνικού δικτύου 
ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος 
για τον αθλητισμό για τον αθλητισμό 
•  •  Ενθάρρυνση / Κινητοποίηση ως μέλος της Ενθάρρυνση / Κινητοποίηση ως μέλος της 
κοινότηταςκοινότητας



  

Προσωπική Βελτίωση & Υγεία Προσωπική Βελτίωση & Υγεία 

•  •  Άντληση δεδομένων για τη δραστηριότητα του Άντληση δεδομένων για τη δραστηριότητα του 
χρήστη μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών χρήστη μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών 

• • ““Motivation” μέσα από την μετρήσιμη ένδειξη Motivation” μέσα από την μετρήσιμη ένδειξη 
της απόδοσης του χρήστη κάθε φορά και κατά της απόδοσης του χρήστη κάθε φορά και κατά 
μέσο όρομέσο όρο

• • Πρόσθετα κίνητρα – έπαθλα μέσα από την Πρόσθετα κίνητρα – έπαθλα μέσα από την 
πλατφόρμαπλατφόρμα

• • Αντίστοιχα, υπόδειξη περιπτώσεων υπερβολικής Αντίστοιχα, υπόδειξη περιπτώσεων υπερβολικής 
καταπόνησης καταπόνησης 



  

Συσκευές Καταγραφής ΑπόδοσηςΣυσκευές Καταγραφής Απόδοσης
  



  

ΕυχαριστώΕυχαριστώ

gkastrinakis@isc.tuc.grgkastrinakis@isc.tuc.gr
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