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Γερμανικά ΜΜΕ αξιοποιούν ελληνικό λογισμικό για την ανίχνευση ψεδών ειδήσεων εν 

όψει των εθνικών εκλογών 

 

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και ο ειδησεογραφικός οργανισμός BR (Bayerischer Rundfunk, μέλος 

του τηλεοπτικού δικτύου εθνικής εμβέλειας ARD) αξιοποιούν την πλατφόρμα Truly Media που ανέπτυξαν 

από κοινού η Athens Technology Center (ATC) και η Deutsche Welle (DW), για τη συλλογή και την 

επιβεβαίωση του περιεχομένου που δημοσιεύεται κι αναπαράγεται στα social media κατά την περίοδο των 

γερμανικών εκλογών. Η πλατφόρμα αξιοποιείται ήδη επιτυχώς για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών κι από 

τις δημοσιογραφικές ομάδες της Deutsche Welle (DW). 

 “Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Truly Media για να επιβεβαιώσουμε περιεχόμενο από «αυτόπτες μάρτυρες», 

ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας. Αυτό βοηθά στο να θέσουμε πρότυπα και να τεκμηριώσουμε 

όλες τις προσπάθειες επιβεβαίωσης με ένα κοινό τρόπο για όλες τις ομάδες σύνταξης.”, σημειώνει ο Stefan Primbs, 

Head of Social Listening and Verification στο BR. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Stefan Voss, Head of the 

verification team του dpa , “η πλατφόρμα Truly Media μπορεί να μας βοηθήσει να συντονίσουμε καλυτερα της 

ομαδικές μας προσπάθειες γύρω από την επιβεβαίωση. Έτσι αυξάνεται η διαφάνεια καθ’ όλητ ης διάρκεια της 

διαδικασίας, για το σύνολο των εμπλεκομενων ομάδων.”  

Η πλατφόρμα Truly Media επιτρέπει στους δημοσιογράφους να επιβεβαιώσουν το βαθμό εγκυρότητας 

φωτογραφιών, videos, ή social media λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο. Μπορούν να επιλέξουν τα πιο 

σημαντικά υλικά και να επικυρώσουν κάθε ένα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας μια λίστα κριτηρίων αλλά και 

ενσωματωμένα ψηφιακά εργαλεία όπως το Google Maps ή το TinEye. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

υλοποιηθεί συνεργατικά, είτε εντός ενός newsroom, είτε μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ακόμα και 

μεταξύ «αυτόνομων» δημοσιοργάφων ανά τον κόσμο.  

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

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 ψευδων 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, ενός οργανισμού «θεσμού», 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 (user generated content, USG).  

Disclaimer: Truly Media is an integrated web application that is scheduled for full commercial release in October 2017. It 

has been co-developed by ATC (Greece) and Deutsche Welle (Germany). It builds on work carried out in EC co-funded 

research projects, in particular REVEAL, and is currently supported by Google´s DNI Fund (Digital News Initiative). 
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