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ΘΕΜΑ 1: Social Bots 
Φύλλο Εργασίας: 1 – Εισαγωγή  

Bot ή Όχι? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση: Όπως γνωρίζουμε, τα Social Bots είναι προγράμματα σχεδιασμένα να παριστάνουν 

άλλους χρήστες στα ΜΚΔ. Κάποια από αυτά δεν έχουν σκοπό να προκαλέσουν, ενώ είναι και 

αυτά τα οποία προκαλούν εντάσεις και κάνουν ακατάλληλα σχόλια. Για παράδειγμα κάποια 

από αυτά μπορεί να προωθούν ακραίες ιδεολογίες όπως ο ρατσισμός και ο διαχωρισμός 

συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού με βάση την εθνικότητα τους (Μουσουλμάνοι, 

Αφρικανοί κλπ.). Αν σκοπός αυτώ των Bots είναι η αντιπαράθεση σε μια γνώμη, θα κάνουν τα 

πάντα να γεμίσουν το διαδίκτυο με την αντίθετη άποψη.  

Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο μπορούν να χειραγωγηθούν. Είναι σημαντικό όμως να 

γνωρίζουμε, ότι μπορούν να έχουν και τεράστιο αντίκτυπο τόσο στην διάθεση των 

ανθρώπων, όσο και σε κρατικές αποφάσεις όπως οι εκλογές. Γι’ αυτό είναι αρκετά σημαντικό 

να αναγνωρίζουμε τις ενέργειες των Social Bots.      

Οι πιο κάτω συμβουλές θα σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις πότε ένας 

λογαριασμός είναι ψεύτικος ή αληθινός!  

 

Πως μπορώ να 

αναγνωρίσω αν 

ένας λογαριασμός 

είναι αληθινός ή 

όχι? 
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ΕΛΕΓΧΟΣ: 

1) Πόσο έγκυρος είναι ο λογαριασμός? 

Αν έρθεις αντιμέτωπος με ακραίες τοποθετήσεις ή εξωφρενικές ειδήσεις, έλεγξε πρώτα την 

εγκυρότητα της πηγής: 

 Γνωρίζω το άτομο που έκανε την ανάρτηση; 

 Γνωρίζω άλλα άτομα που ακολουθούν αυτόν τον λογαριασμό; 

Εάν η απάντηση είναι όχι, να είσαστε προσεκτικοί. Ελέγξετε επίσης προηγούμενες 

δημοσιεύσεις του λογαριασμού αυτού. Εάν αυτός ο λογαριασμός ποστάρει συνέχεια για το 

συγκεκριμένο θέμα – κοιτάξτε το πιο βαθιά.   

2)  Τι πληροφορίες υπάρχουν σε αυτό τον λογαριασμό; 

Χαρακτηριστικό ενός λογαριασμού Social Bot είναι η έλλειψη περιγραφής στον λογαριασμό ή 

περιγραφής που δεν βγάζει νόημα. Μπορείτε επίσης να δείτε τους συνδέσμους που μοιράζετε 

αυτός ο λογαριασμός, είναι έγκυροι; 

3) Πόσο συχνά ποστάρει αυτός ο λογαριασμός; 

Ακόμη και αν είσαι ένα ενεργό άτομο στα ΜΚΔ, υπάρχει ένα όριο στο πόσο συχνά ποστάρει 

ένα άτομο. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι λογαριασμοί που 

ποστάρουν πάνω από 50 δημοσιεύσεις την ημέρα, είναι συνήθως Social Bots.  

Ας δούμε το πιο κάτω παράδειγμα. Ο λογαριασμός “DieWelle2017” δημιουργήθηκε τον Ιούλιο 

του 2016,αλλά έφτασε ήδη τις 30,000 αναρτήσεις. 
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4. Πόσο γρήγορα αντιδρά αυτός ο λογαριασμός; 

Τα Social Bots είναι πιο γρήγορα από τους κανονικούς χρήστες. Αν ένα σχόλιο ή 

αναδημοσίευση γίνετε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, αυτό μπορεί να κινήσει υποψίες. 

5. Πόσο γρήγορα αντιδρά αυτός ο λογαριασμός σε σχετικές ερωτήσεις; 

Ότι χρειάζεται περισσότερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί 

από ένα Social Bot. Αν έχετε τις αμφιβολίες σας, κάποιες φορές είναι καλή ιδέα να 

αντιμετωπίσετε το bot με κάποια ερώτηση που θα μπορούσε να απαντηθεί εύκολα από 

κάποιον άνθρωπο, αλλά για ένα bot  θα ήταν δύσκολο χωρίς να το προγραμματίσεις.  

6. Πως εκφράζετε αυτός ο λογαριασμός; 

Κάποιες φορές μπορούμε να καταλάβουμε τα Social Bots από τον τρόπο που εκφράζονται. Για 

παράδειγμα, συνήθως χρησιμοποιούν ίδια ορολογία, γραμματική και τόπο έκφρασης. Επίσης, 

χρησιμοποιούν συνήθως εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιήσει ήδη. Κοιτάξτε για παράδειγμα 

τον λογαριασμό @wowsoportland πιο κάτω. Όλα τα σχόλια στις φωτογραφίες είναι 

πανομοιότυπα.  
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Source: @wowsoportland 

 

7. Ερευνήστε! 

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αν δεν είστε σίγοθροι 

σχετικά με την αξιοπιστία ενός λογαριασμού. Για παράδειγμα, για το Τwitter υπάρχει η 

ιστοσελίδα Botometer: https://botometer.iuni.iu.edu/#!/ που μπορεί να ελέγξει πιθανόν 

ψεύτικους λογαριασμούς. Επίσης, μπορείς απλά να ψάξεις το όνομα του Social Bot στο 

διαδίκτυο, κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Σχετικά με το προηγούμενο 

παράδειγμα, για τον λογαριασμό @wowsoportland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν είναι τόσο 

δύσκολο τελικά να 

είσαι ένας Social Bot 

ντετέκτιβ έτσι: 

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/
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Adapted from: Bot or no bot: How to recognize opinion robots. (2018, October). Retrieved from: https://www.tellerreport.com/tech/--

bot-or-no-bot%E2%80%94how-to-recognize-opinion-robots-.r1c6Eaoy4.html 
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