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Δευτέρα 24 Ιουνίου, 2019 

Ο γερμανικός τηλεοπτικός οργανισμός ZDF επιλέγει την πλατφόρμα Truly Media της ATC 

για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης 

Η Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα δημόσιας τηλεόρασης στη Γερμανία, 

είναι ένα ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε από όλα τα ομοσπονδιακά κράτη της 

Γερμανίας (Bundesländer). Η ειδική ομάδα fact checkers της ZDF θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Truly 

Media για να συγκεντρώσει και να επαληθεύσει τις ηλεκτρονικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που 

δημιουργείται από το χρήστη (UGC).   

Η πλατφόρμα Truly Media αναπτύχθηκε από την Athens Technology Center (ATC), εταιρεία ηγέτη στο 

σχεδιασμό και παροχή λύσεων λογισμικού για την αγορά των media παγκοσμίως, από κοινού με την 

Deutsche Welle (DW) προκειμένου να υποστηρίξει την αξιολόγηση του βαθμού εγκυρότητας του 

περιεχομένου που οι μοιράζεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.  Η πλατφόρμα έχει ήδη αποδειχθεί χρήσιμο 

εργαλείο για τις συντακτικές ομάδες της Deutsche Welle (DW), χρησιμοποιείται από τη Διεθνή Αμνηστία για 

την επιβεβαίωση αναφορών σχετικών με περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και έχει τεθεί 

υπό δοκιμασία κατά τη διάρκεια των Γερμανικών εκλογών του 2017. 

Υπό το πρίσμα αυτής της νέας συμφωνίας, ο Νίκος Σαρρής, Διευθυντής του Innovation Lab της ATC, 

δήλωσε: "Το Truly Media ενσωματώνει την εμπειρία 15 και πλέον χρόνων της ATC στον ειδησεογραφικό χώρο. 

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή τη νέα συνεργασία, κυρίως επειδή  αποδεικνύει ότι οι δημόσιοι ειδησεογραφικοί 

οργανισμοί επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση,ένα φαινόμενο που 

βλάπτει σημαντικά τη Δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Τέλος, η συνεργασία αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια 

παρόμοιων πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχουμε, όπως το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Καταπολέμηση 

της Παραπληροφόρησης και το έργο WeVerify ".  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H Athens Technology Center (ATC) σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας στην αγορά των  ΜΜΕ, 

εξυπηρετώντας πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικούς οργανισμούς γ ια πάνω από 20 χρόνια, μέσω της ολοκληρωμένης 

πλατφόρμας newsasset, που αποτελεί ένα πρωτοποριακό και ασφαλές περιβάλλον, βασισμένο σε τεχνολογία Cloud, για την 

αποθήκευση, διαχείριση, δημιουργία και διανομή ειδησεογραφικού περιεχομένου. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των 

ψεύτικων ειδήσεων, η ATC συνδυάζει την εκτεταμένη εμπειρία της με την τεχνολογία συσσώρευσης περιεχομένου και ανάλυσης, μαζί 

με την τεχνογνωσία της Deutsche Welle (DW) στη σύγχρονη ανάγκη της βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα, παρέχουν το Truly Media, ένα 

συνεργατικό εργαλείο που βοηθά τους χρήστες να αξιολογήσουν το επίπεδο εγκυρότητας του περιεχομένου που δημιουργείται και 

διανέμεται από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων. 
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