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1. Τι είναι το NewSum

Το  NewSum είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (smartphones) σχεδιασμένη σε 
λειτουργικό σύστημα android. Υποστηρίζεται από εκδόσεις Android 2.1 και νεότερες.

Η εφαρμογή αναζητά νέα σε πληθώρα ειδησεογραφικών πηγών, ομαδοποιεί τα κείμενα 
που αναφέρονται στην ίδια είδηση και  τελικά εμφανίζει  περιλήψεις για κάθε είδηση, 
παίρνοντας στοιχεία από όλες τις πηγές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τόσο τις πηγές 
(in.gr, kathimerini.gr,  κλπ), όσο και τις κατηγορίες των ειδήσεων που τον ενδιαφέρουν 
(πχ. πολιτική, αθλητισμός, πολιτισμός).

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έχει γίνει με βασικούς γνώμονες την μικρότερη δυνατή 
καμπύλη μάθησης της λειτουργίας της από ένα μέσο χρήστη, καθώς και από την κατά το 
δυνατόν μικρότερη μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο η 
χρήση του NewSum είναι απλή, ενώ η επιβάρυνση από την ογκοχρέωση είναι αμελητέα. 

2. Εγκατάσταση του NewSum

Η εγκατάσταση του NewSum απαιτεί μόνο την επίσκεψη στο Google Play, όπως γίνεται 
με όλες τις εφαρμογές για smartphones. Απλώς αναζητάτε το “NewSum” στη λίστα με τις 
εφαρμογές  και  πατάτε  “Μεταφόρτωση”  ή  “Install”.  Μόλις  κατέβει  η  εφαρμογή  στο 
κινητό σας, θα εγκατασταθεί και θα είναι έτοιμη για χρήση. 
Επίσης, μπορείτε να μεταφορτώσετε το NewSum από τον ιστότοπο της SciFY.
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3. Χρήση της εφαρμογής NewSum

3α. Εκκίνηση της εφαρμογής

Για  την  εκκίνηση  της  εφαρμογής,  περιηγηθείτε  στο  μενού  των  εφαρμογών  σας  και 
κάνετε κλικ στο εικονίδιο με όνομα NewSum. 
Η εφαρμογή θα φορτωθεί και θα απεικονίσει τα παρακάτω:

    Εικόνα 1.1: Πρώτη εκκίνηση (Announcement)         Εικόνα 1.2: Πρώτη Εκκίνηση (Help)

Στην πρώτη εκκίνηση, η εφαρμογή σας ειδοποιεί ότι μπορείτε, επιλέγοντας το κουμπί 
μενού, να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις (Εικόνα 1.2). Πέρα από αυτό, στην εικόνα (1.1) 
βλέπετε μια ανακοίνωση,  η οποία αφορά την ειδοποίηση σας για διάφορες εξελίξεις 
στην πορεία του NewSum (updates, fixes, κλπ). Πατώντας ΟΚ, εμφανίζονται οι ειδήσεις 
στην τρέχουσα κατηγορία.

3β. Περιήγηση στις ειδήσεις

Με την εκκίνηση της εφαρμογής, το πρόγραμμα επικοινωνεί με τον server και εμφανίζει 
τις  τελευταίες  ειδήσεις  για  την  τρέχουσα  κατηγορία.  Κάνοντας  κατακόρυφο  swipe, 
(αγγίξτε και σύρετε προς τα πάνω), μπορείτε να περιηγηθείτε στο αρχείο των ειδήσεων.

Τα κριτήρια ταξινόμησης είναι αρχικά η ημερομηνία μιας είδησης [1] και στη συνέχεια η 
σημαντικότητα[2] της.  Δηλαδή πρώτες  εμφανίζονται  οι  ειδήσεις  με την  πιο  πρόσφατη 
ημερομηνία  και  μέσα  στην  ίδια  ημερομηνία,  αυτές  για  τις  οποίες  έχουν  γραφτεί 
περισσότερα άρθρα. 
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3γ. Περιήγηση στις κατηγορίες

Από τις  καρτέλες  των κατηγοριών,  κάνοντας κλικ  σε κάθε κατηγορία,  το  πρόγραμμα 
εμφανίζει τις αντίστοιχες ειδήσεις. 

 

         Εικ. 2.1: Επιλεγμένη κατηγορία “Ελλάδα”     Εικ. 2.2: Επιλεγμένη κατηγορία “Οικονομία”

3δ. Εμφάνιση περίληψης

Σε  κάθε  είδηση,  κάνοντας  κλικ  επάνω  στον  τίτλο  της,  το  NewSum  εμφανίζει  την 
περίληψη που έχει  δημιουργήσει για την συγκεκριμένη είδηση. Την πρώτη φορά που 
κάνετε κλικ σε μια είδηση, προτού εμφανιστεί η περίληψη, το πρόγραμμα σας ειδοποιεί 
για τα εξής:

• ότι μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις με δεξί – αριστερό swipe 
• ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε το κείμενο της περίληψης στο κινητό σας, ή να το 

στείλετε κάπου αλλού με sms, με email ή να το μοιραστείτε μέσω των κοινωνικών 
δικτύων

• ότι μπορείτε, αν θέλετε, πατώντας πάνω σε κάποιο αστέρι, να αξιολογήσετε την 
περίληψη που διαβάσατε. 
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        Εικόνα 3: Πρώτη περίληψη                 Εικόνα 4: Εμφάνιση περίληψης

    Εικόνα 5: Αξιολόγηση περίληψης
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Αφού πατήσετε ΟΚ, μπορείτε να δείτε την περίληψη για τη συγκεκριμένη είδηση, την 
ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η είδηση, και τις ειδησεογραφικές πηγές για κάθε κομμάτι 
της περίληψης. Αν ενδιαφέρεστε περισσότερο για την είδηση, κάντε κλικ στην πηγή και 
θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο όπου βρίσκεται το άρθρο. Αν η είδηση προέρχεται από 
περισσότερες της μιας ειδησεογραφικές πηγές, τότε η εφαρμογή θα σας παρουσιάσει 
στο τέλος της περίληψης όλες τις πηγές από τις οποίες αλίευσε την είδηση. 

Στην  οθόνη  κάθε  περίληψης,  εμφανίζονται  επάνω  5  αστεράκια,  για  αξιολόγηση  της 
περίληψης.  Αν θέλετε, επιλέξτε από 1 έως 5 αστέρια και πατήστε το κουμπί  “Κατάθεση 
αξιολόγησης” που θα εμφανιστεί. Στην Εικόνα (5), ο χρήστης επέλεξε 4 αστέρια, και είναι 
έτοιμος να υποβάλλει την αξιολόγηση του.

Στο τέλος κάθε περίληψης, αν αυτή προέρχεται από πολλά άρθρα (όπως στην εικόνα 5), 
παρουσιάζονται όλες οι πηγές οι οποίες αναφέρονται στην είδηση. Εύκολα παρατηρείτε 
ότι  παρουσιάζεται  περίληψη  από  ένα  μόνο  άρθρο.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  υπήρχαν 
παρόμοιες πληροφορίες στο άλλο άρθρο, οπότε η εφαρμογή επέλεξε να κρύψει κάποιες 
προτάσεις, ώστε να κρατήσει μόνο την ουσία της είδησης, αποφεύγοντας τις περιττές 
επαναλήψεις.

Πατώντας το κουμπί “back” του κινητού μας, επιστρέφουμε στην οθόνη με την τρέχουσα 
κατηγορία  και  τις  ειδήσεις  που  περιλαμβάνει  αυτή.  Παρατηρούμε  ότι  η  είδηση  που 
έχουμε  ήδη  διαβάσει  έχει  τσεκαριστεί,  ώστε  σε  επόμενη  ενημέρωση  μας  να  μην 
επανερχόμαστε σε ήδη γνωστά πράγματα. (Εικόνα 6)

Εικόνα 6: Ιστορικό ειδήσεων
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3ε. Αναζήτηση

Όπως ήδη θα έχετε παρατηρήσει, η εφαρμογή έχει και τη δυνατότητα αναζήτησης, στην 
ειδησεογραφία που περιέχει, άρθρων, με τη χρήση λέξεων - κλειδιών. Η αναζήτηση είναι 
δυνατή με τη χρήση του πεδίου αναζήτησης που βρίσκεται επάνω από τις καρτέλες των 
κατηγοριών, και περιέχει τη φράση 'Αναζήτηση'. 

Χρησιμοποιώντας  το  πεδίο  αναζήτησης,  μπορείτε  να  αναζητήσετε  άρθρα  για  κάποιο 
θέμα  που σας  ενδιαφέρει.  Για  παράδειγμα,  εισάγοντας τη  λέξη  –  κλειδί  “Wall  Street 
Journal” στο πεδίο αναζήτησης, το πρόγραμμα μας επιστρέφει άρθρα που περιέχουν τη 
λέξη αυτή (Εικόνες 7 και 8). Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε όποιο άρθρο θέλετε και 
να διαβάσετε την περίληψη του.

      

      Εικόνα 7: Εισαγωγή αναζήτησης       Εικόνα 8: Αποτελέσματα Αναζήτησης
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4. Ρυθμίσεις της εφαρμογής NewSum 

4α. Γενικά

Αν  βρισκόμαστε  στην  κεντρική  οθόνη  της  εφαρμογής  (Εικόνα  2)  και  πατήσουμε  το 
πλήκτρο  μενού  (menu)  του  κινητού  μας,  αναδύονται  οι  επιλογές  ρυθμίσεων  του 
προγράμματος (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Κεντρικό Μενού

Από εκεί μπορείτε:
• Να επιλέξετε Ρυθμίσεις, και: 

◦ Να  επιλέξετε  κατηγορίες  ειδήσεων,  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί  'News 
Categories' ή 'Κατηγορίες ειδήσεων'

◦ Να επιλέξετε τις  πηγές  που σας ενδιαφέρουν,   χρησιμοποιώντας το κουμπί 
'News Sources' ή 'Πηγές Ειδήσεων'

◦ Να  επιλέξετε  'Καθαρισμός  Ιστορικού'  ή  'Clear  History',  σβήνοντας  έτσι  το 
ιστορικό των ειδήσεων που έχετε επισκεφτεί από το κινητό σας

◦ Να επιλέξετε 'Θέματα'  ή 'Themes'  όπου μπορείτε να διαλέξετε από τα τρία 
θέματα αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

◦ Να επιλέξετε αν θέλετε η εφαρμογή να αποστέλλει (ή όχι) ανώνυμα στατιστικά 
στοιχεία χρήσης, που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της. 

• Να  επιλέξετε  Γλώσσα (Ελληνικά  -  Αγγλικά),  χρησιμοποιώντας  το  κουμπί 
'Language' ή 'Γλώσσα'

• Να επιλέξετε 'Βοήθεια' ή 'Help' όπου θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για τη χρήση του.
• Να  επιλέξετε  'Υποστηρίξτε  μας'  ή  'Help  Us'  για  να  ανακατευθυνθείτε  στην 

ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να κάνετε μια δωρεά ή να δείτε πώς μπορείτε να 
υποστηρίξετε τη δουλειά μας.
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4β. Επιλογή Ρυθμίσεων

Πατάμε  λοιπόν  το  πλήκτρο  'μενού',  όταν  είμαστε  στην  κεντρική  οθόνη,  επιλέγουμε 
'Ρυθμίσεις',  'Κατηγορίες  ειδήσεων' και  εμφανίζονται  όλες  οι  κατηγορίες  ειδήσεων  που 
περιέχει αυτή η έκδοση της εφαρμογής. Εκεί μπορούμε να αποεπιλέξουμε τις κατηγορίες 
που δεν μας ενδιαφέρουν. (Εικόνα 10)

Εικόνα 10: Επιλογή Κατηγοριών

Αποεπιλέγοντας για παράδειγμα τις περισσότερες κατηγορίες και κρατώντας μόνο τις 
κατηγορίες  'Ελλάδα,  Κόσμος  και  Οικονομία' και  πατώντας  'ΟΚ',  το  πρόγραμμα  μας 
εμφανίζει μόνο τις τρεις αυτές κατηγορίες. (Εικόνα 11). 

Στη  συνέχεια  μπορούμε  να  επιλέξουμε  τις  πηγές  από  όπου  θέλουμε  να  αντλούμε 
δεδομένα για την εξαγωγή των περιλήψεων.
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        Εικόνα 11: Τρεις κατηγορίες επιλεγμένες                   Εικόνα 12: Πηγές Ειδήσεων

Πατώντας πάλι το πλήκτρο 'μενού' του κινητού μας και επιλέγοντας πάλι 'Ρυθμίσεις'  και 
έπειτα  'Πηγές  Ειδήσεων',  η  εφαρμογή  μας  εμφανίζει  τις  πηγές  από  όπου  αντλεί  τις 
ειδήσεις, μόνο όμως για τις κατηγορίες που μας απασχολούν (Εικόνα 12). Οι λεζάντες, 
σημαίνουν  πολύ απλά  “Κατηγορία –  πηγή”,  δηλαδή  η  λεζάντα  'Κόσμος  –  Καθημερινή'  
σημαίνει  τα  άρθρα  για  τον  κόσμο  που  δημοσιεύει  η  εφημερίδα  καθημερινή  στον 
ιστότοπο της.

Εκεί, μπορούμε να αποεπιλέξουμε πηγές κατά την κρίση μας και έτσι να διατηρήσουμε 
μόνο τις  ειδησεογραφικές  πηγές που θέλουμε.  Κάνοντας κάτι  τέτοιο,  η εφαρμογή θα 
αποκλείσει από τις περιλήψεις,  καθώς και από επιστροφές από τυχόν αναζητήσεις τα 
στοιχεία που προέρχονται από ανεπιθύμητες πηγές.

Για παράδειγμα,  αν αποεπιλέξουμε την πηγή  'Ελλάδα – TVXS,  και  ζητήσουμε πάλι  την 
περίληψη για το άρθρο που παρουσιάζεται στην Εικόνα (4),  θα δούμε ότι  πλέον έχει 
αποκλειστεί το tvxs από την περίληψη και, αντί για δυο, βλέπουμε μόνο μια πηγή, το in.gr 
(Εικόνα 13).
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Εικόνα 13: Περίληψη με αποκλεισμένες πηγές

Στη συνέχεια, επιλέγοντας πάλι 'Ρυθμίσεις',  μπορούμε να παρέμβουμε στην εμφάνιση 
της εφαρμογής επιλέγοντας 'Θέματα'  (Εικόνα 14).  Από εκεί,  μπορούμε να επιλέξουμε 
κάποιο από τα άλλα δυο θέματα εμφάνισης της εφαρμογής (Εικόνες 15, 16)
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         Εικόνα 14: Επιλογή θέματος εμφάνισης       Εικόνα 15: Επιλογή: 'Ηλιοβασίλεμα' 

          Εικόνα 16: Επιλογή: 'Κιτρέα η σινική' 
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4γ. Επιλογή γλώσσας

Επιλέγοντας  'Γλώσσα',  εμφανίζεται  η  επιλογή  'Ελληνικά  -  English'.  Επιλέγοντας   για 
παράδειγμα 'Ελληνικά', το πρόγραμμα καλεί τον 'ελληνικό' server, και φέρνει νέα από τις 
πηγές της Ελληνικής Ειδησεογραφίας. Επιλέγοντας 'Αγγλικά', (Εικόνα 17.2) το πρόγραμμα 
θα καλέσει τον 'αγγλικό' server, και θα σας φέρει ειδήσεις από τις πηγές της Αγγλόφωνης 
ειδησεογραφίας.

Εικόνα 17.1: Επιλογή γλώσσας                                                  Εικόνα 17.2: Αγγλικά
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4δ. Επιλογή Βοήθειας

Πατώντας 'Βοήθεια'  από το μενού της εφαρμογής,  θα εμφανιστεί  ένα παράθυρο που 
περιέχει διάφορα tips για την χρήση της εφαρμογής. Το παράθυρο αυτό είναι το ίδιο με 
το παράθυρο που εμφανίζει αρχικά η εφαρμογή κατά την εκκίνηση της. 

4ε. Επιλογή Δωρεάς

Επιλέγοντας 'Υποστηρίξτε μας' από το αναδυόμενο μενού, μεταφέρεστε στην αντίστοιχη 
ιστοσελίδα μας,  όπου μπορείτε να κάνετε μια δωρεά ή να δείτε πώς να συνεργαστείτε 
μαζί μας και να υποστηρίξετε τη δουλειά μας.(Εικόνα 18). 

Εικόνα 18: Υποστηρίξτε μας
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5. Συχνές ερωτήσεις

Στον  ιστοχώρο  μας,  υπάρχει  τμήμα  με  αναλυτικές  απαντήσεις  σε  συχνές  ερωτήσεις 
σχετικά με το NewSum. Για να κατευθυνθείτε στο τμήμα αυτό πατήστε εδώ.

Αν οι παραπάνω ερωτήσεις δε σας καλύπτουν, μπορείτε να επισκεφτείτε το Forum μας 
και να υποβάλετε μια ερώτηση για το NewSum πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, πατήστε εδώ.

Σημειώσεις:

[1] Ως ημερομηνία μιας είδησης ορίζεται 

(α) η ημερομηνία του άρθρου όπου αναφέρεται η είδηση (αν αυτή αναφέρεται σε 
ένα μόνο άρθρο) ή

(β) η ημερομηνία του νεότερου άρθρου από αυτά που ασχολούνται με την είδηση 
(αν αυτή αναφέρεται σε περισσότερα του ενός άρθρα)

[2] Σε όσο περισσότερα άρθρα αναφέρεται μια είδηση, τόσο πιο σημαντική θεωρείται. 
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