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Γιώργος Αλεξίου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Προδιαγραφές, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

Τα προαναφερθέντα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 031 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 

2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτικά: "Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και 

Αλληλεπίδρασης” (MIS 5002437) με 3 υποέργα: Υποέργο 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και 

Αλληλεπίδρασης», Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό», Yποέργο 3 «ΜΕΔΑ: 

Μεγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης» και “Καινοτόμος εφαρμογή του 

βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα” (MIS 5002434) με Υποέργο 1: “Καινοτόμος 

εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα”.
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Στόχοι και Εργασίες

Ανάλυση Απαιτήσεων

Σχεδιασμός Πιλοτικών
Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πιλοτικών
Εφαρμογών

Αξιολόγηση Πιλοτικών
Εφαρμογών
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Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός 
Πιλοτικών Εφαρμογών 

1. Σχεδιασμός πιλοτικών εφαρμογών με βάση τις μεθόδους και τα 
εργαλεία που προέκυψαν από τις προηγούμενες ενότητες

• Αποτύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων 

• Απάντηση βασικών ερωτημάτων μέσω της ανάλυσης των 
δεδομένων για κάθε πιλοτική εφαρμογή 
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Μέθοδοι Προετοιμασίας, Επιμέλειας και 
Εξερεύνησης Δεδομένων

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθόδων προετοιμασίας, 
επιμέλειας και εξερεύνησης των δεδομένων. 

• καθαρισμός (π.χ., απαλοιφή διπλοτύπων),

• μοντελοποίηση (π.χ. να αναπαρασταθούν σε κάποιο 
κατάλληλο μοντέλο δεδομένων),

• ανωνυμοποίηση (για την απαλοιφή ευαίσθητων στοιχείων)

• Σημασιολογικός εμπλουτισμός

• εξερεύνηση των χαρακτηριστικών τους, (π.χ. η ανίχνευση της 
δομής, του είδους συσχετίσεων μέσα στο σύνολο δεδομένων, η 
στατιστική ανάλυση τιμών,κ.α)
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Ανάπτυξη Πιλοτικών Εφαρμογών

1. Ανάπτυξη των πιλοτικών που θα ενσωματώνουν τις τεχνολογίες 
που έχει αναπτύξει το ΙΠΣΥ αλλά και διαθέσιμων με τις οποίες 
εξοικειώθηκε στο προσωπικό του στις προηγούμενες ενότητες.

• Αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών αλγορίθμων και της 
τεχνογνωσίας του ΙΠΣΥ.

• Ευκολία χρήσης.

• Ανταπόκριση σε πραγματικές ανάγκες.
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Αξιολόγηση Πιλοτικών Εφαρμογών

2. Αποτίμηση των δυνατοτήτων των εφαρμογών αλλά και 
προσαρμογή της υλοποίηση τους στους προαναφερθέντες 
στόχους.

• Εκτεταμένη πειραματική αποτίμηση των μεθόδων, σύμφωνα με τις 
βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές

• Αξιολόγηση από χρήστες.
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Πιλοτικές Εφαρμογές
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PHONY

Αυτόματη δημιουργία συνόλων δεδομένων για την 
ανίχνευση ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης
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PHONY - Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

• Δημιουργία συνόλων δεδομένων για εκπαίδευση μοντέλων ανίχνευσης 
ψευδών ειδήσεων

• Δυνατότητα επιλογής τύπου, χρονικής περιόδου και πηγής των ειδήσεων

• Αυτόματη δημιουργία

• Δυνατότητα εξαγωγής όλων των ιδιοτήτων (γλωσσικές, σημασιολογικές, 
δικτυακές)

• Πλήρης αναπαράσταση της διαδρομής fake news στο δίκτυο

Δεδομένα από:

• Streaming tweets

• Ψευδείς ειδήσεις από fact-checking services
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PHONY - Ανάπτυξη

• διεύρυνση με περιεχόμενο URL

• ανεστραμμένο ευρετήριο: term, 
{tweet1..tweetn}

Ευρετήριο Streaming Tweets

• scraping υπηρεσιών ελέγχου ειδήσεων

• εξαγωγή λέξεων κλειδιών

Συλλογή και Ανάλυση 
Ψευδών Ειδήσεων

• δημιουργία και εκτέλεση query στο 
ευρετήριο

• εξαγωγή Δεδομένων διάδοσης

Δημιουργία Συνόλου 
Δεδομένων

• ψευδείς ειδήσεις

• tweets που διαδίδουν ψ.ε.

• δένδρα διάδοσης ψ.ε.

• δίκτυο φίλων που διαδίδει ψ.ε.

PHONY Datasets
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PHONY - Αξιολόγηση

• Ελληνικά tweets από Ιανουάριο 
2016 έως Απρίλιο 2018

• ψευδείς ειδήσεις από 
EllinikaHoaxes από Ιανουάριο 
2016 έως Απρίλιο 2018

• average precision 77,56%

• 19 fake news (54%) πέτυχαν 
precision >90%
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BIP!Finder

Μηχανή αναζήτησης επιστημονικών δημοσιεύσεων 
με βάση τη δημοφιλία και την επιρροή
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BIP!Finder - Προδιαγραφές

Ανάπτυξη μηχανής αναζήτησης που ενσωματώνει μετρικές 
απήχησης (δημοφιλία – επιρροή): BiP! Finder

• Πλούσια δεδομένα διεπιστημονικών γράφων αναφορών (Crossref)

• Αναζήτηση βάσει επιρροής

• Αναζήτηση βάσει δημοφιλίας

• Δυνατότητα συγκρίσεων άρθρων με βάση την απήχηση κ.α.

Ανάπτυξη μηχανής αναζήτησης για άρθρα σχετικά με covid-19: 
Bip4Covid19

• Επέκταση κριτηρίων κατάταξης χρήση επιπλέον #readers (mendeley) & 
#tweets που έγιναν πρόσφατα
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BIP!Finder - Ανάπτυξη

BiP! Finder Interface

BiP! Finder 

Αναλυτική

BiP4Covid19 Interface
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BIP!Finder - Αξιολόγηση

BiP! Finder επισκεψιμότητα

Bip4Covid19

1ο σε επισκέψεις covid-19 dataset στο zenodo

3ο για covid-19 στο zenodo γενικά 
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Amnesia

Πλατφόρμα για την ανωνυμοποίησης ευαίσθητων 
δεδομένων
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Amnesia - Προδιαγραφές

• Φόρτωση, επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων ιεραρχιών

• k-ανωνυμοποίηση και km-ανωνυμποίηση

• Εξερεύνηση όλων των συνδυασμών των ανωνυμοποιήσεων, ώστε να 
επιλέξει  αυτή που του ταιριάζει

• Εμφάνιση των αρχικών και των ανωνυμοποιημένων δεδομένων,ώστε να 
παρατηρούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει

• Αποθήκευση των ανωνυμοποιμένων δεδομένων, καθώς και των κανόνων 
ανωνυμοποιήσης

• Εφαρμογή σε προσωπικό υπολογιστή, διαδικτυακή εφαρμογή και μέσω 
γραμμής εντολών
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Amnesia – Ανάπτυξη
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Amnesia – Αξιολόγηση

Από το 2017-2021:

• ~67.000 χρήστες έχουν επισκεφτεί 
την σελίδα του Amnesia

• ~4.000 χρήστες έχουν κατεβάσει 
το Amnesia στον προσωπικό τους 
υπολογιστή

• ~40.000 χρήστες έχουν 
χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή 
εφαρμογή του Amnesia
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Πιλοτικές Εφαρμογές - Demos 

Μανώλης ΤερροβίτηςΗλίας Κανέλλος

Δανάη Πλα Καρύδη



Thank you!


