
NewSum  Άρθρο Τύπου

Δωρεάν αυτόματη περίληψη ειδήσεων από πολλές πηγές για smartphones και tablets!

Πώς θα σας φαινόταν να έχετε στη φορητή σας συσκευή μια περίληψη των ειδήσεων από 
πολλαπλές πηγές; Φανταστικό; Κι όμως, εμείς στη SciFY, το κάνουμε πραγματικότητα και το 
προσφέρουμε δωρεάν στο Google Play, για να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας!
Το όνομά του: NewSum.

Ποιοι είμαστε;
Είμαστε  η  SciFY(www.scify.org),  μια  νεαρή  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  που  αναπτύσσει 
κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής για να λύσει πραγματικά προβλήματα της ζωής και τη 
διαθέτει δωρεάν σε όλους, μαζί με τη σχεδίαση, τις λεπτομέρειες υλοποίησής της και την 
αναγκαία υποστήριξη.

Τι είναι το NewSum;

Μια πραγματικά καινοτόμος εφαρμογή, το NewSum δημιουργεί αυτόματα ένα περιληπτικό 
κείμενο για  κάθε είδηση,  αντλώντας δεδομένα από πολλές ειδησεογραφικές  πηγές!  Σας 
δίνει  τα  βασικά  σημεία  όλων  των  πληροφοριών  που  θα  είχατε  αν  μπορούσατε  να 
διαβάσετε όλα τα άρθρα από όλες τις πηγές που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωσή σας (ή 
που θα θέλατε να είχατε το χρόνο να χρησιμοποιείτε για την ενημέρωσή σας ...)
Συνοψίζει την είδηση χωρίς να επαναλαμβάνει πληροφορία, χωρίς να παραλείπει κρίσιμα 
σημεία της.  Όλα αυτά με ένα φιλικό προς το χρήστη,  δοκιμασμένο και  αποτελεσματικό 
τρόπο. 

Βασίζεται στην αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που γεννήθηκε 
στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του "Δημόκριτου".

Γιατί το κάνουμε;

Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να ενισχυθεί η πολυφωνία στην ειδησεογραφική 
κάλυψη,  ιδιαίτερα  σήμερα  με  τους  περιορισμένους  χρόνους  μας.  Σκεφτείτε  το:  Πώς 
μπορείτε  να  ενημερώνεστε  για  τα βασικά σημεία των ειδήσεων που σας ενδιαφέρουν, 
γρήγορα, χωρίς να χάνετε τον πλουραλισμό και την αντικειμενικότητα; Μέχρι τώρα, είστε 
υποχρεωμένοι να επισκεφθείτε τουλάχιστον 2-3 διαφορετικά sites/blogs και να ξοδέψετε 
πολύτιμο χρόνο διαβάζοντας νέα που κατά 80% είναι ταυτόσημα. Newsfeeds, aggregators 
ειδήσεων δεν είναι πραγματικές λύσεις -  απλώς ομαδοποιούν άρθρα. Θα πρέπει πάλι να 
επισκεφθείτε όλες τις διαφορετικές πηγές για να πάρετε όλη την πληροφορία που θέλετε 

http://www.scify.gr/site/el/newsum-el
http://www.demokritos.gr/
http://www.iit.demokritos.gr/
http://goo.gl/DAwBs
http://www.scify.org/


(αν και όταν έχετε χρόνο!).
Το NewSum τα αλλάζει όλα αυτά ... 

Γιατί το προσφέρουμε δωρεάν;
Για δύο βασικούς λόγους.
Ο  πρώτος  είναι  ότι  το  να  αναπτύσσουμε  καινοτόμες  εφαρμογές  και  να  μοιραζόμαστε 
δωρεάν με όλους τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, είναι ο κύριος σκοπός της SciFY. Με 
άλλα λόγια, όταν λέμε κάτι, το εννοούμε!
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το NewSum είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πιστεύουμε 
ότι το να το διαθέσουμε δωρεάν είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε τη δυναμική 
όσων κάνει η SciFY, για να ενθαρρύνουμε εξαιρετικές συνεργασίες σε διάφορα πεδία (text 
analytics, knowledge management, large scale text mining, scientific summarization, …) και 
για να δημιουργήσουμε μια πραγματική βάση όταν ζητάμε υποστήριξη για να συνεχίσουμε 
το  έργο  μας:  να  προσφέρουμε  πρωτοποριακές  λύσεις  σαν  ανοιχτά,  δωρεάν  και 
επαναχρησιμοποιήσιμα συστήματα για να μπορεί ο καθένας να ερευνήσει, να μοιραστεί και 
να αξιοποιήσει.

Αυτό είναι όλο;
Όχι!  Μπορεί  να  αποτελεί  ελπιδοφόρα  καινοτομία,  αλλά  παράλληλα  γίνονται  πολύ 
περισσότερα πράγματα.
Στη SciFY αναπτύσσονται νέοι τρόποι αξιοποίησης του NewSum για εταιρείες και απλούς 
χρήστες: ενσωματώσιμα widgets για sites και blogs, widgets για την επιφάνεια εργασίας, 
ένα λιτό NewSum-on-the-web site, παραμετροποιήσιμες εκδόσεις (για την εταιρεία σας, τον 
οργανισμό  σας  ή...  τη  γιαγιά  σας),  υποστήριξη  σε  περισσότερες  γλώσσες,  εκδόσεις  για 
εταιρικά intranets, εκδόσεις για άλλα λειτουργικά συστήματα smartphones.
Και  πιο  σημαντικό  απ’  όλα,  πρόκειται  για  μια  εφαρμογή  ανοιχτού  κώδικα  και  οι 
προγραμματιστές  μπορούν  να  χτίσουν  πάνω  της,  να  την  προσαρμόσουν,  να  την 
αξιοποιήσουν, να την βελτιώσουν.
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;

Είναι  σημαντικό  να  μας  κάνετε  μια  δωρεά!  Είναι  σημαντικό  να  συνεργαστείτε  μαζί  μας 
ασχολούμενοι με κάτι που σας ενδιαφέρει!
Χρειαζόμαστε  τη  βοήθειά  σας  για  να  μπορέσουμε  να  συνεχίσουμε  την  πρωτοποριακή 
προσπάθεια και να προσφέρουμε τα αποτελέσματα σε όλους δωρεάν.
Το NewSum είναι μια καλή αρχή, αλλά είναι μόνο η αρχή. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε.

Έχετε μια εταιρεία; Μπορείτε να επωφεληθείτε.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε. Ο ανόητος και ο έξυπνος.

Ο ανόητος: Πάρτε τον κώδικα, τροποποιήστε τον λίγο και πουλήστε τον. Ωραίο; Λάθος! Δεν 
έχετε την πραγματική τεχνογνωσία και τις ειδικές γνώσεις. Ο καθένας μπορεί να κάνει το 
ίδιο, έτσι κανείς δεν μπορεί να έχει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτός δεν 
είναι ο τρόπος ενός μέλους μιας πραγματικής κοινότητας.



Ο έξυπνος: Βοηθήστε τη SciFY και συνεργαστείτε μαζί της. Γίνετε ένα πραγματικό μέλος της 
κοινότητας του NewSum. Η SciFY θα συνεχίσει την ανάπτυξη για σας, προσθέτοντας νέα 
χαρακτηριστικά,  ενεργοποιώντας  τη  σχετική  κοινότητα,  προσφέροντας  κατάρτιση, 
τεχνογνωσία,  υποστήριξη  και  προσαρμογές.  Η  συνεργασία  με  τη  SciFY  σημαίνει  ότι 
μπορείτε να ενισχύσετε την παρουσία σας σαν παράγοντας καινοτομίας και να αυξήσετε την 
επιρροή σας στη αγορά. Μπορείτε να βελτιώσετε το προφίλ σας στη ζωντανή κοινότητα του 
ανοικτού κώδικα, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για συνεργασίες και νέα προϊόντα. Θα είστε 
ο πρώτος που θα μαθαίνετε σχετικά με νεότερες, καλύτερες, πιο ριζοσπαστικές λύσεις μέσα 
από τις  προσπάθειες και  τα έργα της SciFY.  Έτσι  μπορείτε να επωφεληθείτε απ’  όλα τα 
πλεονεκτήματα,  την  υποστήριξη  και  τις  πραγματικές  λύσεις,  με  ένα  κλάσμα  του 
πραγματικού κόστους.
Κάθε έξυπνος επιχειρηματίας που βλέπει λίγο μακρύτερα, καταλαβαίνει ότι ενισχύοντας τη 
SciFY κάνει μια επένδυση!

Η επιλογή είναι δική σας. 

(813 λέξεις)


