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δελτίο τύπου  

Παρασκευή, 20 Απριλίου,  2018 

 

Η ATC παρουσιάζει τις πλατφόρμες Truly Media και TruthΝest σε εκδήλωση του 

Διεθνούς Συμβουλίου Τύπου και Τηλεπικοινωνιών  

H Athens Technology Center (ATC), με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκε την πρόσκληση του Διεθνούς 

Συμβουλίου Τύπου και Τηλεπικοινωνιών (IPTC, International Press Telecommunications Council), να 

παρουσιάσει τα εργαλεία που έχει αναπτύξει για την αντιμέτωπιση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων 

στην συνάντηση των μελών του οργανισμού που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 23-26 Απριλίου. Ως φορέας, 

το IPTC θέτει τα διεθνή πρότυπα των τεχνολογικών συστημάτων και υποδομών για τα Μέσα Ενημέρωσης και 

η ATC αποτελεί ενεργό μέλος του από το 2005, στο πλαίσιο της στρατηγικής της στόχευσης για παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων στην εν λόγω αγορά.  

Αναλυτικότερα, εκπρόσωποι οργανισμών-ηγετών από το χώρο των media, όπως ενδεικτικά το Γαλλικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP),  το Associated Press (AP), το Bloomberg, οι New York Times, το BBC News, το 

Getty Images και οι Thomson Reuters, θα ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για τις πλατφόρμες Truly Media και 

TruthNest που έχει αναπτύξει η ATC.  

Η πλατφόρμα Truly Media, την οποία χρησιμοποιεί ήδη η Διεθνής Αμνηστία για την επιβεβαίωση 

αναφορών σχετικών με περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί μία εφαρμογή 

συλλογής, οργάνωσης και εκτίμησης της αξιοπιστίας πληροφοριών που βρίσκονται στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αντίστοιχα, το TruthNest είναι μία εφαρμογή ανάλυσης περιεχομένου που προέρχεται από το 

Twitter και προσφέρει στους χρήστες χρήσιμα στοιχεία που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εκτίμηση της 

αξιοπιστίας πληροφοριών και πηγών. Όλες αυτές οι λειτουργικότητες έχουν με επιτυχία ενσωματωθεί στην 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα newsasset που διαθέτει για 15 και πλέον χρόνια η ATC, για την αποθήκευση, 

διαχείριση, δημιουργία και διανομή ειδησεογραφικού περιεχομένου. 

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

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

εξυπηρετώντας πρακτορεία ειδήσεων και ειδησεογραφικούς οργανισμούς για πάνω από 20 χρόνια. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του 

φαινομένου των ψευδών ειδήσεων, η ATC συνδύασε την εκτενή της εμπειρία στον κλάδο και τεχνολογίες αιχμής για την συλλογή κι 

ανάλυση περιεχομένου, με την εξειδικευμένη γνώση της Deutsche Welle, πάνω στις τρέχουσες ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς. 

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η πλατφόρμα Truly Media, ένα online περιβάλλον συνεργασίας όπου δημοσιογράφοι από 

κάθε σημείο του πλανήτη έχουν στη διάθεσή τους εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία για την επαλήθευση ειδήσεων, εικόνων και video όπως 

αυτά μοιράζονται απευθείας από τους χρήστες των social media.  
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