
NewSum Δελτίο Τύπου

Μπορούμε και στην Ελλάδα;

Παράγει η Ελλάδα καινοτόμο υψηλή τεχνολογία; 
Ναι, και τη διαθέτει δωρεάν!

Το αποδεικνύει η SciFY (www.scify.gr), μια νεαρή μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ανέπτυξε 
μία μοναδική εφαρμογή για smartphones και tablets: το NewSum.

Τι  κάνει  το  NewSum;  Σας  προσφέρει  γρήγορη  και  πολυφωνική  ενημέρωση.  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 ...)
Αξιοποιώντας  προηγμένη  τεχνολογία  τεχνητής  νοημοσύνης,  το  NewSum συνοψίζει  την 
είδηση χωρίς να επαναλαμβάνει πληροφορία, χωρίς να παραλείπει κρίσιμα σημεία της. 

Έτσι,  από ‘δω και  πέρα,  όταν όταν θέλετε να ενημερωθείτε άμεσα,  χωρίς  να χάνετε τη 
σφαιρικότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων, η λύση υπάρχει, και είναι είναι στο χέρι 
σας (εγκαταστείστε τη στην android συσκευή σας από εδώ).

Το  NewSum βασίζεται σε τεχνολογία που ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του "Δημόκριτου", ο οποίος συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το εγχείρημα. Η 
πολλή, σιωπηλή δουλειά της SciFY για την ανάπτυξη του NewSum είχε σαν αποτέλεσμα μια 
λειτουργική, ελαφριά, φιλική εφαρμογή που διατίθεται εντελώς δωρεάν.

Επιπλέον, η SciFY ανοίγει τον κώδικα (opensource project): στόχος είναι να αναπτυχθούν 
πάνω του νέες τεχνολογίες, από τις οποίες να ωφεληθούν όλοι. Και αυτό, γιατί η σύνοψη 
πληροφορίας από πολλά κείμενα, εκτός από την ειδησεογραφική ενημέρωση (που κάνει το 
NewSum) μπορεί να βρεί πολλές ακόμα εφαρμογές, όπως για παράδειγμα διαβουλεύσεις 
(π.χ. νομοσχέδια), επιστημονικά άρθρα ή σαν κομμάτι του business intelligence.

Για αυτό και η SciFY ζητά τη στήριξη όλων: για να συνεχίσει να προσφέρει τέτοιες 
τεχνολογίες δωρεάν για όλους. Για να είναι η επιστημονική πρόοδος ελεύθερα προσβάσιμη 
σε όλους, όπως θα έπρεπε να είναι!
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