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...και να δίνει αυτό

.
Σύνοψη από 4 πηγές..

.

Η εισαγγελέας Αμαλιάδος έχει ασκήσει εναντίον των τριών συλληφθέντων ποινικές διώξεις
(Source: kathimerini.gr)

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βαριές σωματικές βλάβες θα απολογηθεί και
ο ιδιοκτήτης της φυτείας Τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις επιστάτες της
Μανωλάδας, εναντίον των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για
την αιματηρή επίθεση κατά μεταναστών εργατών στα φραουλοχώραφα της περιοχής.
(Source: tvxs.gr)

Οι τρεις κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατά συναυτουργία,
ενώ ο ιδιοκτήτης της έκτασης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απόπειρα
ανθρωποκτονίας από πρόθεση. (Source: in.gr)
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Ε, υπάρχει: NewSum

Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης
Βασική εφαρμογή σε κινητά
Επέκταση σε sites
Widgets/desklets/... (KDE, Gnome, iGoogle, ...)
Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε γλώσσα (Ελληνικά,
Αγγλικά...)
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NewSum για Android!

Μαέστρο! Βίντεο...
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http://www.youtube.com/watch?v=E6GxE0fe78M
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NewSum για το Web!
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Πολλά χρόνια έρευνας

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Διδακτορικό
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Γράφοι ν-γραμμάτων (JInsect framework)

Όλα ανοιχτά και διαθέσιμα!
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Πολλή δουλειά εντός SciFY

Αξιοποίηση τεχνολογιών

Συλλογή πηγών
Δοκιμές, δοκιμές και δοκιμές...
Closed beta
Δοκιμές και διορθώσεις...
Open beta
Δοκιμές και διορθώσεις...
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Δείτε το
Χρησιμοποιήστε το
Πουλήστε το

Μάθετε περισσότερα!

Δείτε τον ιστοχώρο μας: scify.org
Δείτε τον κώδικά μας: github.com/scify/
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scify.org
github.com/scify/
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Είναι δωρεάν!

Κατεβάστε το στο κινητό
Βάλτε το widget στο site σας
Βάλτε το widget στην επιφάνεια εργασίας σας
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Χρησιμοποιήστε το
Πουλήστε το

Είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερο!

Στήστε το δικό σας server
Επιλέξτε τις δικές σας πηγές
Δώστε το ως υπηρεσία στους πελάτες σας

Θα είμαστε δίπλα σας
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Η ιδέα

Γέφυρα μεταξύ έρευνας και κοινωνίας
Άμεσα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα
Κοινωφελής σκοπός (ΜΚΟ)
Με διακρατικό κοινό-στόχο
Προσπάθεια εξαρτώμενη από δωρεές
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Γιατί;

.Isaac Newton, 1676..

.
Εάν είδα μακρύτερα, είναι επειδή στάθηκα στους
ώμους Γιγάντων.
.SciFY, 2012..

.

Η επιστήμη είναι ο αγώνας λίγων να κατακτήσουν ένα
κομμάτι της γνώσης που ανήκει σε όλους. Δουλειά μας
η επιστροφή του κομματιού στην ανθρωπότητα.
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NewSum και SciFY

Ανοιχτή αξιοποίηση επιστήμης
Ανοιχτός επαναχρησιμοποιήσιμος κώδικας
Δουλεύει ανεξαρτήτως γλώσσας

Στηρίξτε ό,τι θεωρείτε ότι
αξίζει να υπάρχει
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NewSum - powered by SciFY

Ευχαριστώ! www.scify.org

NewSum
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