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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: DebateLab: Από ηα Δηαζπλδεδεκέλα Δεδνκέλα ζηα 

Δηαζπλδεδεκέλα Επηρεηξήκαηα (HFRI-FM17-4195) 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 169.333,92 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο: Δεκήηξεο Πιεμνπζάθεο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: DebateLab 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Μαζεκαηηθά θαη Επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: ΙΤΕ-ΙΠ, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Ίδξπκα Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Ειιάδαο (ΙΤΕ) 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Εζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Επηζηεκώλ «Δεκόθξηηνο» 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): https://debatelab.ics.forth.gr/  

 

https://debatelab.ics.forth.gr/
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Ο παγθόζκηνο ηζηόο κεηαζρεκαηίδεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο από «Ιζηόο ηεο πιεξνθνξίαο» ζε «Ιζηό ησλ απόςεσλ», όπνπ 

νη ρξήζηεο θαηαζέηνπλ απόςεηο, αμηνινγήζεηο θαη ζρόιηα ζε νπνηνδήπνηε ζέκα. Γπζηπρώο, απηή ε πιεζώξα απόςεσλ 

θαη ηα ζρεηηδόκελα κε απηέο επηρεηξήκαηα θαηαιήγνπλ λα ράλνληαη. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα επηρεηξήκαηα δελ 

αλαπαξηζηώληαη σο δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ κεραλέο, δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλα θαη έηζη είλαη 

εμαηξεηηθά δύζθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ λα βξνπλ επηρεηξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα ηα αμηνινγήζνπλ. Η πξόηαζε DebatedLab ζηνρεύεη ζηε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, εμόξπμε θαη ην ινγηζκό κε 

επηρεηξήκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζε δηαδηθηπαθά fora. Αμηνπνηώληαο εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα πεδία ηεο 

Αλαπαξάζηαζεο Γλώζεο θαη Απηνκαηνπνηεκέλνπ Λνγηζκνύ, ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ, ηεο Δπεμεξγαζίαο Φπζηθήο 

Γιώζζαο, ηεο Αλάθηεζεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο, ην πξνηεηλόκελν έξγν θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο κνξθήο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ, κηα ζύγρξνλή Αγνξά, όπνπ δηαθνξεηηθνί ηύπνη επηρεηξεκάησλ θαη 

δηάινγνη / ζπδεηήζεηο κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ κεραληθά επεμεξγάζηκνη. Η πξνηεηλόκελε βαζηθή έξεπλα ζα δηεμαρζεί κε 

ηξόπν αλεμάξηεην από ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο. Τν εθαξκνζκέλν κέξνο ηεο ζα εζηηάζεη ζην πεδίν ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνζηνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζε αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα κε επηζηεκνληθή αιιά θαη 

πξαθηηθή αμία. Τν έξγν ζα πινπνηεζεί από ην Ιλζηηηνύην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΙΤΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκόθξηηνο. Η νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη από έκπεηξνπο εξεπλεηέο, 

κεηα-δηδαθηνξηθνύο ζπλεξγάηεο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ησλ δύν ηδξπκάησλ θαζώο θαη έλαλ κεραληθό ινγηζκηθνύ. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν DebateLab ζα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, εμόξπμε 

θαη ζπιινγηζηηθή κε δηαδηθηπαθά επηρεηξήκαηα, παξέρνληαο παξάιιεια κηα ζεηξά εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζρεηηθώλ ηερλνινγηώλ. Απηή ε έξεπλα ζα αλνίμεη ην δξόκν γηα έλα λέν παξάδεηγκα 

Ιζηνύ, κηα ζύγρξνλε αγνξά, όπνπ νη δηαθνξεηηθνί ηύπνη επηρεηξεκάησλ θαη ε αλζξώπηλε ζπδήηεζε ζα επηδέρνληαη 

αλαπαξάζηαζεο ζε κία κεραλή θαη αιγνξηζκηθή επεμεξγαζία. 

 

Η πξναλαθεξζείζα έξεπλα βαζίδεηαη ζην όξακα ηνπ Ιζηνύ Δπηρεηξεκάησλ (Argument Web), ην νπνίν πξνβιέπεη έλαλ 

δνκεκέλν Ιζηό ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξεκάησλ, έλαλ Ιζηό γεκάην κε αηηηνινγεκέλεο απόςεηο πνπ κπνξνύλ λα είλαη 

αλαθηήζηκεο από ηνλ άλζξσπν, όζν θαη επεμεξγάζηκεο από κεραλή. Τν DebateLab ζα ππνζηεξίμεη απηό ην όξακα 

ζπκβάιινληαο ζε λέα ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ αλαπαξάζηαζε, ηε ζπιινγηζηηθή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ, 

θαζώο θαη εξγαιεία γηα εμόξπμε, ζύλδεζε θαη αλάθηεζε επηρεηξεκάησλ. Δλώ ην ινγηθό επηρείξεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ νξάκαηνο ηνπ Ιζηνύ Δπηρεηξεκάησλ, κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ν ζηόρνο 

καο ζην DebateLab είλαη λα ππεξβνύκε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκάησλ θαη λα ηα βειηηώζνπκε κε εμσ-ινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, όπσο αλάιπζε πξνθίι θαη πεξηβάιινληνο, αλάιπζε θνηλνύ θαη αλάιπζε ζπλαηζζεκάησλ. Τν έξγν ζα 

εθκεηαιιεπηεί εμειίμεηο ζηνλ Ιζηό Δπηρεηξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ηνλ ζρνιηαζκό θαη ηελ 

νπηηθνπνίεζε, αιιά ζα ηηο επεθηείλεη πεξαηηέξσ ώζηε λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαιόγσλ Ιζηνύ. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Γηα λα δείμνπκε ηελ αμία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο ζην DebateLab, ζα επηθεληξσζνύκε ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνζηνγξαθίαο. Τα νξακαηηζκέλα απνηειέζκαηα ηνπ DebateLab ζα πεξηιακβάλνπλ θαη έλα ζύλνιν εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο δεκνζηνγξαθίαο πνπ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ ηνκέα, θαζώο θαη πην γεληθέο 

κεζνδνινγίεο, όπσο αιγόξηζκνη ζύζηαζεο θαη νκαδνπνίεζεο, ζρεηηθά API θ.ιπ. πνπ είλαη νξζνγώληα ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ρξήζε. Τα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα (ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα), ζα απνδεηρζνύλ πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ. 

Τα νξακαηηδόκελα εξγαιεία είλαη, από όζα γλσξίδνπκε, κπζηζηόξεκα, θαη ζα εληζρύζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ηθαλόηεηεο 

ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ αλαγλσζηώλ ηόζν ζηνλ εληνπηζκό, ηελ αμηνιόγεζε όζν θαη ζηελ εμεξεύλεζε επηρεηξεκάησλ 

γηα ηε δηακόξθσζε απόςεσλ γηα θξίζηκα ζέκαηα ηξέρνληνο ελδηαθέξνληνο. 

 
ID Απνηειέζκαηα Έξγνπ (Δλόηεηα Δξγαζίαο/Παξαδνηέν) TRL 

1 Οληνινγία επηρεηξεκάησλ (WP3/D3.1) 5 -> 7 

2 Μέζνδνη ζπιινγηζηηθήο (WP3/D3.2) 3 -> 6 

3 Σπζρέηηζε επηρεηξεκάησλ θαη ζπλδέζεηο κε δεδνκέλα (WP3/D3.3) 2 -> 5 

4 Δμόξπμε επηρεηξήκαησλ/Δκπινπηηζκόο βάζεο επηρεηξεκάησλ (WP4/D4.1,D4.2) 4 -> 7 

5 Αλαδήηεζε επηρεηξεκάησλ (WP4/D4.3,D4.4) 1 -> 5 

6 API θαη ππεξεζίεο (WP5/D5.1,D5.2) 3 -> 6 

7 Δξγαιεία νπηηθνπνίεζεο θαη επηζεκείσζεο, εξγαιεία δεκόζησλ ζπδεηήζεσλ (WP5/D5.1,D5.2) 5 -> 9 

8 Δξγαιεία εμεξεύλεζεο, ζύζηαζεο θαη αλάιπζεο (WP5/D5.1,D5.2) 2 -> 5 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Παξά ηνλ πξαθηηθό ηειηθό ζηόρν ηνπ, πνπ είλαη ε αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνζηνγξαθία, ην DebateLab 

επηθεληξώλεηαη, από ηε θύζε ηνπ, θπξίσο ζηε βαζηθή έξεπλα. Η βαζηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη, 

ζπλεπώο, ε επθαηξία πνπ καο δόζεθε από ην ΔΛΙΓΔΚ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηαο ηδέαο πνπ 

ζθεθηόκαζηαλ γηα αξθεηά ρξόληα, αιιά αλαβάιιακε ιόγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 

Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ DebateLab ζα νδεγήζεη ζε ζπλεηζθνξέο ζε ππνινγηζηηθά κνληέια 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζε κεζνδνινγίεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ πεξαηηέξσ ην ηζρπξό θνηλσληθό θαηλόκελν ηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. Βιέπνπκε ην 

DebateLab σο κηα πιαηθόξκα ηδεώλ πνπ ππόζρεηαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ξόινπ ησλ αλζξώπσλ ζηε ζπιινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ, ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία, κε ζεκαληηθό αληίθηππν ηόζν ζην αηνκηθό όζν 

θαη ζην θνηλσληθό επίπεδν. Ο αλακελόκελνο αληίθηππνο ζα επεξεάζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα βξαρππξόζεζκα θαη 

κεζνπξόζεζκα, αιιά ζα αλνίμεη επίζεο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό αληίθηππν βξαρππξόζεζκα, κεζνπξόζεζκα 

θαη καθξνπξόζεζκα. Όιν απηό έγηλε εθηθηό ράξε ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΛΙΓΔΚ. Από πξαθηηθή άπνςε, ε ρξεζηκόηεηα 

ηνπ έξγνπ απνδεηθλύεηαη από ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ ήδε μεθίλεζαλ κε δηάθνξνπο δεκνζηνγξάθνπο, νη νπνίνη έρνπλ δείμεη 

ελζνπζηαζκό γηα ηα ζρεδηαδόκελα εξγαιεία θαη έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα ηα 

αμηνινγήζνπλ, όηαλ ζα είλαη έηνηκα. 
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