
GEOCULTURE



GeoCulture

● To GeoCulture είναι μια εφαρμογή, η οποία έχει σκοπό την ανακάλυψη 
πολιτιστικού περιεχομένου σε μία περιοχή ή πόλη.

● Η εφαρμογή ροσπαθεί να ανακαλύψει πολιτιστικό περιεχόμενο, που 
αναφέρεται ή σχετίζεται άμεσα ,με κάποια σχέση, με την επιλεγμένη 
τοποθεσία

● Στις ταινίες αυτή η σχέση είναι οι περιοχές γυρισμάτων ή η περιοχή 
στην οποία διαδραματίζεται η ταινία.



GeoCulture

● Στα τραγούδια η σχέση είναι η αναφορά της εκάστοτε περιοχής στους 
στίχους του τραγουδιού, ή η περιοχή προέλευσης του τραγουδιού.

● Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει έυκολα πολιτιστικό περιεχόμενο 
στην περιοχή του, ή σε μια άλλη περιοχή της επιλογής του

● Τουριστικά , η εφαρμογή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο 
μέτρησης της πολιτιστικής ποιότητας και δραστηριότητας , για κάποιον 
που επισκέπτεται ή σχεδιάζει να επισκευθεί κάποια τοποθεσία.



Επιλογή Τοποθεσίας

● Η εφαρμογή εντοπίζει , αν είναι δυνατόν, 
την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη.

● Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια 
τοποθεσία , ανεξάρτητα , από την τρέχουσα

● Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια από 
τις πρόσφατες τοποθεσίες , στις οποίες 
βρισκόταν , ή κάποια περιοχή από τις 
τελευταίες αναζητήσεις του.



Ανακάλυψη Περιεχομένου - Τραγούδια (1)

● Η εφαρμογή εκτελεί μία αναζήτηση σε κάποια βάση 
δεδομένων που περιέχει τραγούδια με τους 
στίχους τους.

● Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται , 
παρουσιάζονται ως μια λίστα στον χρήστη

● Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποιο τραγούδια 
από την λίστα ώστε να δει περαιτέρω πληροφορίες 
για αυτό.



Ανακάλυψη Περιεχομένου - Τραγούδια (2)

● Η εφαρμογή παρέχει περισσότερες πληροφορίες για 
κάποιο τραγούδι εφόσον ο χρήστης το επιλέξει

● Οι πληροφορίες περιέχουν τους στίχους του 
τραγουδιού, καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει και 
άλλα.



Ανακάλυψη Περιεχομένου - Τραγούδια (2)

● Επίσης, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει το 
επιλεγμένο τραγούδι στο Youtube, αν είναι διαθέσιμο, ή 
να εκτελέσει μια αναζήτηση για αυτό στο Youtube.



Ανακάλυψη Περιεχομένου - Ταινίες (1)

● Η εφαρμογή εκτελεί μία αναζήτηση σε μία βάση 
δεδομένων, που περιέχει πληροφορία η οποία 
συνδέει τις ταινίες με τοποθεσίες

● Η επιστρεφόμενη λίστα παρουσιάζεται στον χρήστη
● Όπως και στα τραγούδια, προσφέρεται η 

δυνατότητα προβολής περισσότερων 
λεπτομερειών για τις ταινίες



Ανακάλυψη Περιεχομένου - Ταινίες (2)

● Η εφαρμογή εμφανίζει περαιτέρω 
λεπτομέρειες, σε όσες ταινίες αυτές είναι 
διαθέσιμες

● Οι λεπτομέρειες περιέχουν μεταξύ άλλων, τον 
σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς και την περίληψη 
της υπόθεσης της ταινίας.



Μελλοντικές Σκέψεις

● Η εφαρμογή αυτή φτιάχτηκε με σκοπό την ανακάλυψη πολιτιστικού 
περιεχομένου.

● Ο πολιτισμός ωστόσο πέρα απότ τον κινηματογράφο και την μουσική 
αποτυπώνεται και σε άλλους τομείς όπως η ζωγραφική και η 
λογοτεχνία.

● Συμπερασματικά, μια λειτουργια που πρόκειται να υλοποιηθεί στο άμεσα 
μελλον, είναι η συμπερίληψη στη εφαρμογή και άλλων ειδών 
πολιτιστικό περιεχόμενο.

● Υπήρχε η επιθυμία να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο του διαγωνισμού, 
αλλά λόγω περιορισμένου χρόνου κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν.


