Concursul Național de Informatică
EmpowerSoft
Ploiești, ediția a VIII-a, martie - iunie 2022

Temă concurs
Categoria Soft educaţional / utilitar / Aplicaţii pentru telefoane
mobile
„There is an app!”
În această perioadă de transformare digitală, ideile de aplicații au schimbat lumea
tehnologică.
Vă amintiți momentele în care cineva spunea în glumă: „Mi-aș dori să existe o aplicație pentru
asta?” Dacă sunteți o persoană care are idei de aplicații inovatoare , aceasta poate fi momentul în
care să răspundeți cuiva „Există o aplicație pentru asta!”.
Cerințe
Proiectul trebuie să conțină:
•
documentația tehnică
•
declarațiile pe proprie răspundere
•
un videoclip simplu care explică caracteristicile și funcționalitatea temei dumneavostră.
printr-o demonstrație cuprinzătoare. Încărcați filmul pe youtube și precizați link-ul acestuia pe
prima pagină, a documentației tehnice, Vă sugerăm ca fiecare membru al echipei să prezinte
contribuția pe care a avut-o în realizarea proiectului.
•
Aplicația
o Aplicația trebuie să poată fi instalată cu succes și să ruleze în mod constant pe
platforma pentru care este destinată, să funcționeze așa cum este descris în videoclip
și/sau exprimat în descrierea textului.
o Proiectul va fi încărcat pe site, într-o arhivă cu dimensiunea maximă de 100MB.
•
Prin intermediul documentației tehnice trebuie să ne convingeți că
o Înțelegeți problema pe care o abordaţi şi că soluţiile dumneavoastră sunt valabile
pentru toate circumstanțele prezentate
o Fie că este vorba de persoane tehnice sau non-tehnice, adolescenți sau orice altă
categorie de persoane, aplicația le va fi utilă
o Numărul de utilizatori care vor beneficia de aplicație este maxim
Nu uitaţi să precizaţi platforma folosită ( Android, iOS, Windows, Symbian, Ubuntu etc.) şi
elementele de compatibilitate şi interoperabilitate cu alte aplicații.
Observații:
•

aplicație creată poate fi înscrisă DOAR la o singură categorie! (categoria Soft sau categoria
Pagini web)

•

Participanții trebuie să pună la dispoziție aplicațiile lor gratuit și fără nicio restricție, pentru
testare, evaluare și utilizare de către Comisia de evaluare în timpul concursului și până la
sfârșitul perioadei de jurizare.

•

Fiți gata să răspundeți întrebărilor comisiei, adresate pe adresa de email cu care v-ați înscris
în concurs!

Mult succes!

