
  

ΟΜΑΔΑ 4

1) Κων/νος Περατινός1) Κων/νος Περατινός
2) Αλέξανδρος Γιούργας2) Αλέξανδρος Γιούργας
3)Βασίλης Μεχμέτη3)Βασίλης Μεχμέτη
4)Μάριος Μιλάκης4)Μάριος Μιλάκης
5)Μιχάλης Γραμμένος 5)Μιχάλης Γραμμένος 



  

ΘΕΜΑ: 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΦΟΥΣ

YouTube



  

Ομάδα 4

Μάριος Μιλάκης

Μιχάλης Γραμμένος

Κωνσταντίνος Περατινός

Αλέξανδρος Γιούργας



  

Δημιουργία του twitter

●Σημαντικά πρόσωπα: Jack Dorsey,Noah 
Glass,Evan Williams,Biz Stone
●Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2006



  

Λειτουργία του twitter

● Το Twitter είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής 
δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του 
να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα 
μηνύματα (μέχρι 140 χαρακτήρες), τα οποία 
ονομάζονται tweets. Τα μηνύματα μπορούν να 
αναγνωστούν και από μη συνδεδεμένους 
χρήστες, αλλά μόνο οι συνδεδεμένοι μπορούν 
να δημοσιεύσουν κείμενα.



  



  

Κέρδη και υπάλληλοι

● Μέχρι το 2012 το twitter είχε ξεπεράσει τα 317 
εκ. $.

● Το 2013 οι υπάλληλοι που εργαζόντουσαν για 
το twitter είχαν περάσει τους 2000. 



  

Μια απο τις σημαντικότερες 
εφαρμογές αυτή την δεκαετία 



  

● Για να χρησιμοποιήσετε το twitter 
χρειάζεται ένα email και 1 λεπτά για την 
εγγραφή στην υπηρεσία. Στο twitter 
υπάρχει το προσωπικό μου account στο 
twitter.com/titanas.



  

ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία του twitter, της υπηρεσίας που 

προσφέρει microblogging για την διαμόρφωση 
άποψης και την μετάδοση νέων με τρόπο τόσο 

εύκολο που κανείς δεν είχε φανταστεί στο 
παρελθόν. Στο web, από το κινητό ή με την 

χρήση 3rd party client, οι άνθρωποι γράφουν 
tweets για το πως περνάνε, τι σκέφτονται, τι 
κάνουν και τι συμβαίνει εκείνη την στιγμή. Τα 

μηνύματα μεταδίδονται σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο



  



  

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ



  

Τι είναι το YouTube?Τι είναι το YouTube?

To YouTube είναι ένας δημοφιλής 
διαδικτυακός τόπος, ο οποίος 
επιτρέπει αποθήκευση, 
αναζήτηση και αναπαραγωγή 
ψηφιακών ταινιών.



  

Η Ιστορία Του YouTube.

Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005  
και το Νοέμβριο του 2006 ονομάστηκε 
από το περιοδικό Time "Invention of the 
Year 2006" (Η Εφεύρεση του 2006). Τον 
Οκτώβριο του 2006, η εταιρεία 
αγοράστηκε από την Google με 
ανταλλαγή μετοχών αξίας 1,65 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 
σήμερα λειτουργεί ως μέλος της Google. 



  



  

Η ιστορίαιστορία της εταιρείας

Το YouTube ιδρύθηκε από τους Τσαντ Χάρλεϊ, 
Στηβ Τσεν και τον Τζουντ Καρίμ, οι οποίοι ήταν 
όλοι πρώην υπάλληλοι της PayPal. Ο Χάρλεϊ 

σπούδασε σχεδιασμό(Designers), και ο Τσεν με 
τον Καρίμ σπούδασαν πληροφορική μαζί στο 
Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης της Ουρμπάνας.



  

Σύμφωνα με μια ιστορία που έχει συχνά 
επαναληφθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 

Χάρλεϊ και ο Τσεν ανέπτυξαν την ιδέα για το 
YouTube κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 

2005, αφού είχαν βιώσει δυσκολία στην κοινή 
χρήση ενός βίντεο, για έναν πυροβολισμό σε ένα 

πάρτι στο διαμέρισμα του Τσεν στο Σαν 
Φρανσίσκο. Ο Καρίμ ο οποίος είχε παρέστη το 
κόμμα αρνήθηκε ότι είχε συμβεί, αλλά ο Τσεν 

σχολίασε ότι η ιδέα για το YouTube ιδρύθηκε μετά 
από ένα πάρτι.



  



  

Η προβολή βίντεο YouTube σε έναν προσωπικό 
υπολογιστή απαιτεί το Adobe Flash Player plug-in 
για να εγκατασταθεί στον φυλλομετρητή. Το Adobe 

Flash Player plug-in είναι ένα από τα πιο κοινά 
κομμάτια του λογισμικού που εγκαθίσταται σε 

προσωπικούς υπολογιστές και αντιπροσωπεύει 
σχεδόν το 75% του υλικού βίντεο που είναι 

διαθέσιμο στο Διαδίκτυο.



  

ΠλατφόρμεςΠλατφόρμες

Τα περισσότερα καινούρια smartphones 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο από το 
YouTube. Το YouTube για κινητά ξεκίνησε τον 
Ιούνιο του 2007, χρησιμοποιώντας την RTSP 
ροή για τα βίντεο. Δεν είναι όλα τα βίντεο του 
YouTube διαθέσιμα στην κινητή έκδοση της 

ιστοσελίδας.



  

Πηγές εσόδωνΠηγές εσόδων
Η συντριπτική πλειοψηφία των βίντεο στο 

YouTube είναι ελεύθερα για παρακολούθηση 
χωρίς συνδρομή άλλα υποστηρίζονται από 

διαφημίσεις.

Τον Μάιο του 2013, το YouTube εισήγαγε ένα 
σύστημα συνδρομητικών καναλιών με τιμές που 

κυμαίνονται από $0,99 έως $6,99 το μήνα. Η 
κίνηση θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια να 
ανταγωνιστεί με άλλους παρόχους online 

υπηρεσίες βίντεο, όπως το Netflix και Hulu.



  



  

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
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