
 

 

  
 

 
 

 

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Πάλλης αρχισυντάκτης του διεθνούς 
επιστημονικού περιοδικού IEEE Internet Computing 

 
Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού IEEE Internet Computing 

διορίστηκε για δεύτερη συνεχή θητεία (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023) ο Αναπληρωτής Kαθηγητής του 

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος Πάλλης.  

 

Η ΙΕΕΕ αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό επαγγελματιών τεχνολογίας παγκοσμίως η οποία 

δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα στους τομείς των ηλεκτρολόγων/ηλεκτρονικών μηχανικών και 

επιστήμης υπολογιστών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Ειδικότερα, το περιοδικό IEEE 

Internet Computing συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής και τυγχάνει καθολικής αποδοχής από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα. Τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό είναι από τη φύση τους 

διεπιστημονικά και έχουν σημαντική συμβολή στη ζωή των ανθρώπων, όπως τo 5G, η πανδημία και η 

υγεία στον κυβερνοχώρο, η εργασία και η μάθηση μέσω του διαδικτύου, οι εφαρμογές για «έξυπνες 

πόλεις», ο διαδικτυακός υπολογισμός, η πράσινη ανάπτυξη μέσω της πληροφορικής, τα κοινωνικά 

δίκτυα, Διαδίκτυο των πραγμάτων και άλλα. 

 

Ο συντελεστής απήχησης (impact factor) - ένας δείκτης αξιολόγησης του συνολικού αντίκτυπου που 

έχει ένα περιοδικό στην επιστημονική κοινότητα) του επιστημονικού περιοδικού IEEE Internet 

Computing τα τελευταία 2 χρόνια έφτασε σε 5.277 το οποίο είναι και το υψηλότερο στην ιστορία του 

περιοδικού και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα από τα περιοδικά που δημοσιεύονται από το ΙΕΕΕ 

Computer Society. Ο δείκτης επιστημονικής ποιότητας (h-index) του περιοδικού είναι 103 (ο δείκτης 

αυτός θεωρείται ως ο πιο αξιόπιστος για ποιοτική αξιολόγηση της έρευνας σε διεθνές επίπεδο)   

 

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού αποτελείται από διαπρεπείς επιστήμονες που εργάζονται στα 

κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου (όπως Purdue University, University of South Carolina, Tsinghua 

University) και στη βιομηχανία (όπως Google, IBM Thomas J. Watson Research Center, AT&T Labs 

Research, Hewlett-Packard).  

 

 
Περισσότερες πληροφορίες για το περιοδικό IEEE Internet Computing στην ιστοσελιδα: 
https://www.computer.org/csdl/magazine/ic 
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