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Γιατί αυτή η App;
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Πως συνδέεται η app με τη Θάσο; Η μονή „στενή

σύνδεση“ που μπορούσε να γίνει είναι να

σχηματισθεί μια ομαδοποίηση των βαλκανικών χωρών

έτσι ώστε οι επαγγελματίες του τουρισμού της Θάσου

να παρακολουθούν εύκολα την εξέλιξη και εξάπλωση

της ασθένειας στις χώρες αυτές. Για το 2020 οι

Βαλκανικές χώρες θα παίξουν έναν αποφασιστικό

ρόλο στον τουρισμό της Θάσου επειδή όπως φαίνεται

ο οδικός τουρισμός θα προηγηθεί των

αερομεταφορών.

Η app απευθύνεται σε πρώτη γραμμή στους

επαγγελματίες του τουρισμού. Το update θα

προσπαθώ να το κάνω κάθε δεύτερη μέρα. Στην

συνέχεια δίνονται ορισμένες οδηγίες χρήσης του

συστήματος.

Η App „Κορονοϊος και Θάσος – Join the Fight"

βασίζεται σε δεδομένα που το European Centre for

disease Prevention and Control δημοσιεύει

καθημερινά για τον Κορονοϊό σε μορφή από

ακατέργαστες πληροφορίες(csv αρχείο). Οι πληροφορίες

αυτές μεταφέρθηκαν σε μια τράπεζα πληροφοριών πάνω

στη οποία στηρίζεται η παρούσα app που βρίσκεται στην

„Πλατφόρμα Αστρίδα“. Παράλληλα η World Bank

δημοσιεύει και στατιστικές για τον πληθυσμό ανά χώρα.

Έτσι μπορούμε να συνδέσουμε και να αναλύσουμε

βαθύτατα την εξάπλωση της ασθένειας στα

πληθυσμιακά στρώματα και να παράγουμε πληροφορίες

και γνώση…

Στην app ενσωματωθήκαν όλες οι χώρες του κόσμου,

δηλ. η app περιέχει δεδομένα για τον Κορονοϊό για όλον

τον πλανήτη.



Εδώ κατεβάζουμε το 
ντοκουμέντο με τις
οδηγίες

Εδώ αναλύουμε και
συγκρίνουμε τις διάφορες
χώρες

Εδώ αναλύουμε την ιστορική 
εξέλιξη του κορονοϊου χώρα-
χώρα χωριστά
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Μέρος Α
• Απλές πληροφορίες. Βασική πληροφορία εδώ

είναι η ημερομηνία επικαιροποιηση της τράπεζας.

Μέρος Β
• Εδώ βρισκόμαστε στο μέρος που ο χρήστης μπορεί 

και κάνει τις επιλογές του που περιγράφονται στη 
δεξιά πλευρά (1 + 2 + 3)

>> GO
• Κλικαροντας στο „>> GO“ βλέπουμε το αποτέλεσμα.

Επιλογή ομάδας από χώρες, π.χ. Βαλκανικές Χώρες

Επιλογή του Δείκτη, με βάση τον
οποίον γίνεται η ταξινόμηση του αποτελέσματος

Επιστροφή στην αρχική Σελίδα
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Το command „>>GO“ παράγει ένα html αρχείο
το οποίο δεν μπορούμε να  προωθήσουμε 
μέσω εμαιλ. Για αυτό το λόγο app παράγει
και ένα pdf αρχείο. Το pdf παράγεται με το
command „προβολη σε pdf – αρχειο“ που
βρίσκεται στο τέλος του αρχείου.html

Pdf-αρχειο

Το ίδιο ντοκουμέντο
σε διαφορετικό format
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Η ιστορική εξέλιξή μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε για μια
χώρα ιστορικά την εξάπλωση του κορονοϊου.

Μέρος Α
• Γενικές πληροφορίες

Μέρος Β
• Επιλογή της χώρας που θέλουμε να αναλύσουμε την εξάπλωση του ιού
• Εδώ μπορούμε να εισάγουμε πόσες μέρες πίσω στο παρελθόν θέλουμε

να αναλύσουμε. Το μέτρημα αρχίζει από τη μέρα που βρισκόμαστε. Η
app ξεκινάει με 15 μέρες.

Από αυτή τη λίστα
διαλέγουμε τη χώρα
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Παράδειγμα

1. Μέρα χρήσης της app ηταν η 2.5.2020
2. Μέρες παρακολούθησης =15
3. To σύστημα παρουσιάζει μόνο 9

μετρήσεις για έχει δεδομένα μόνο
μεχρι την 25.4.2020
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