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Περιγραφή Ενότητας

Είχες ποτέ την υποψία πως κάτι που είδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως
το Instagram, Facebook ή το Snapchat μπορεί να μην είναι αληθινό; Όταν μπαίνεις
στον διαδικτυακό κόσμο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι δεν είναι αληθές
οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτόν. Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του
περιεχομένου που βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι "ψηφιακή
χειραγώγηση". Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα φτιάχνονται, τονίζονται ή
παρουσιάζονται με έναν τρόπο, ο οποίος έχει ως στόχο να σε ξεγελάσει ή να σε
μπερδέψει.
Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για δυο τεχνικές, που χρησιμοποιούν πολύ
διάφορες ειδήσεις για ψηφιακή χειραγώγηση: τα Social Bots και το Ψάρεμα των
κλικ!

…ενδιαφέρον, έτσι;

… Ας δούμε πιο προσεκτικά!  

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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Θέματα 

Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

• Θέμα 1: Social Bots

• Θέμα 2: Ψάρεμα των κλικ

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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ΟΥΑΟΥ!

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ! ΔΕ ΘΑ
ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ!!



Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:

• Τι είναι τα Social Bots και το Ψάρεμα των Κλικ

• Πως αναγνωρίζεις τα Social Bots και το Ψάρεμα των κλικ

• Τι είδους ψηφιακή χειραγώγηση μπορεί να αποτελούν για την κοινωνία μας

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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Υπόμνημα 
Λέξεις κλειδιά

Σενάρια

Συμβουλές

Ερωτήσεις

Δραστηριότητες

Πηγές

Ψηφιακή Χειραγώγηση
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Social Bots – Μικρά γλυκούλικα Ρομπότ;

Αντίθετα με την εικόνα που δείχνει ένα μικρό
ρομπότ να κρατάει ένα λουλούδι, τα social bots
είναι απλά προγράμματα που παριστάνουν
αληθινούς, ανθρώπινους χρήστες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook,
Instagram, Twitter…

Social Bots
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Social Bots – πραγματικοί άνθρωποι;
Αν και τα Social Bots συνήθως
δημιουργούν προφίλ χρησιμοποιώντας:

• Αληθινά ονόματα

• Φωτογραφίες και

• Μερικές φορές ακόμα και βιογραφίες,

τα οποία μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο
και θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί
από ανθρώπους κάποτε, εντούτοις τα
social bots δεν είναι πραγματικοί
άνθρωποι, αλλά προγράμματα που
αναπτύχθηκαν από ανθρώπους.
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Social Bots



Ο σκοπός των Social Bots
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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social
bots μπορεί να προγραμματιστούν για να
ψάξουν μια πλατφόρμα για συγκεκριμένες
λέξεις κλειδιά και να ακολουθήσουν ένα
συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. να μοιράζονται
υλικό από άλλα προφίλ, να κάνουν like σε
δημοσιεύσεις και σχόλια και να απαντούν
σε δημοσιεύσεις.

Social Bots



Ας δούμε ένα παράδειγμα: Μοιράζοντας την αγάπη μου για 
τους Μονόκερους με τον κόσμο!

Ας πούμε πως θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο ότι αγαπώ

τους Μονόκερους!

Πως θα μοιραστώ την αγάπη μου με τον κόσμο;

• Θα μπορούσα να ψάξω στα Κοινωνικά Μέσα όλες τις
δημοσιεύσεις που σχετίζονται με Μονόκερους.

• Και να τις σχολιάσω όλες με:

• Ή να τις αναδημοσιεύσω όλες, ή να σχολιάσω σε όλες: “και
εγώ!”
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Social Bots

Αυτό θα μας έπαιρνε ώρες! 



Ας δούμε ένα παράδειγμα: Μοιράζοντας την αγάπη μου για 
τους Μονόκερους με τον κόσμο!

• Ένας πιο εύκολος τρόπος θα ήταν να δημιουργήσω
ένα «ψεύτικο προφίλ» που μπορεί να μιμηθεί την
ανθρώπινη συμπεριφορά.

• Ας το ονομάσουμε “Unicornlover”

• Μπορούμε να το προγραμματίσουμε ώστε να αντιδρά
και να επικοινωνεί με τον κόσμο αυτόνομα

• Π.χ. θα μπορούσε να απαντάει σε κάθε είδους
δημοσίευση με τον ίδιο τρόπο:
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Αγαπώ τους 
Μονόκερους!!

Unicornlover

Unicornlover

Κι εγώ 

Social Bots



Ας δούμε ένα παράδειγμα: Μοιράζοντας την αγάπη μου για 
τους Μονόκερους με τον κόσμο!
Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να διδάξεις το social bot να αναλύσει, αν
μια δημοσίευση είναι θετική ή αρνητική και να απαντήσει ανάλογα.
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Λατρεύω τους 
Μονόκερους!!

Μισώ τους 
Μονόκερους!

Unicornlover

Κι εγώ 

Social Bots

Πώς τολμάς;;



Διαφορετικά είδη social bots 
Από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που δημιουργούν 
social bots, υπάρχουν επίσης και διαφορετικά είδη τέτοιων bot.

Στο επόμενο κομμάτι θα δούμε τρία διαφορετικά είδη social bot:
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Bot δημιουργίας 
τάσηςBot υπερφόρτωσης Bot Τρολ

Social Bots



Μερικά Social Bots έχουν την αποστολή να δημιουργούν τεράστια
επικοινωνιακή παραγωγή και να «πλημμυρίζουν» κυριολεκτικά τις
διαδικτυακές συνομιλίες με τα «ενδιαφέροντά» τους.
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Bot υπερφόρτωσης

Social Bots

Εγώ! 

Ποιος κέρδισε;

;!;!

Unicornlover

Ποιος είδε τον αγώνα 
ποδοσφαίρου;;

Αυτή η δημοσίευση 
μιλάει για το Cheesecake!

Unicornlover

Unicornlover

Λατρεύω το Cheesecake!!

Λατρεύω τους 
Μονόκερους



Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι αρκετό να μιλάνε για ένα
θέμα 10.000 άτομα, ώστε να εξελιχθεί αυτό σε τάση στα Μέσα
Κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, αναπτύσσοντας ένα μικρό
«στρατό από social bot» που χρησιμοποιεί το ίδιο hashtag
ξανά και ξανά, είναι δυνατό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι
αυτό το θέμα πρέπει να είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για
το κοινό.
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#Unicorns

#Unicorns

#Μονόκεροι

#Μονόκεροι

#Μονόκεροι
#Μονόκεροι

#Μονόκεροι #Μονόκεροι

Unicornlover2 Unicornlover1 

Social Bots

Οπότε.. οι 
μονόκεροι 
είναι κάτι 

σημαντικό, 
έτσι;;

Bot δημιουργίας 
τάσης



• Το είδος των social bots που μπορεί να βλάψει κάποιον είναι τα Τρολ.

• Αυτά τα social bot αποσκοπούν να αποσπούν την προσοχή
μεμονωμένων χρηστών, έτσι ώστε οι πραγματικοί χρήστες να ξοδεύουν
όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε ασήμαντες συζητήσεις.

• Για παράδειγμα, όταν δύο χρήστες μιλούν για ένα θέμα, παρεμβαίνει ένα
bot τρολ και γράφει επανειλημμένα ακατάλληλες, ακραίες ή ακόμα και
προσβλητικές προτάσεις. Επειδή πολλοί χρήστες πέφτουν σε αυτή την
παγίδα του φανταστικού εκφοβισμού, η κανονική συζήτηση μένει και
σβήνει στο παρασκήνιο.

• Αυτοί που δεν συνειδητοποιούν ότι στην πραγματικότητα μιλάνε με ένα
bot, μπορούν να περάσουν ώρες συζητώντας με ένα τρολ social bot.
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Bot Τρολ

Social Bots



Τρολ 

Παραμένοντας στο παράδειγμα με 
τους μονόκερους:

Μια ομάδα μαθητών συζητά, αν οι
Μονόκεροι είναι πραγματικοί ή
όχι, αλλά ένα Τρολ παρεμβαίνει
στη συζήτησή τους με πολύ
αυστηρό, επιθετικό τρόπο.
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Οι Μονόκεροι δεν 
υπάρχουν στην 

πραγματικότητα…

Φυσικά και όχι!

Χμμ… Εξακολουθούν 
να μην υπάρχουνl!

Σκάσε! ΕΣΥ δεν 
υπάρχειςl!!!

Αυτό δεν ήταν 
ευγενικό!

Είσαι άσχημος! 
Μονόκεροι για 

πάντα!

Unicornlover

Unicornlover

Social Bots



Απειλές και Κίνδυνοι
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• Όπως μπορεί να υπέθεσες, τα Social Bots δε 
χρησιμοποιούνται μόνο για να μοιραστεί 
κάποιος την αγάπη του για τους μονόκερους.

• Τα Social Bots μπορούν να προκαλέσουν 
δυσκολίες σε κοινές διαδικασίες δημοκρατικής 
λήψης αποφάσεων και να διαστρεβλώσουν 
πολιτικές συζητήσεις στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης.

• Για παράδειγμα, το 2016 η πλατφόρμα 
κοινωνικών μέσων Twitter, έπρεπε να αφαιρέσει 
αρκετούς λογαριασμούς από την πλατφόρμα 
που ήταν ξεκάθαρα social bots, σχεδιασμένα να 
διαδίδουν ρατσιστικές δηλώσεις και απόψεις.

Social Bots



Άρα … τι μάθαμε για τα Social Bots;

• Τα Social Bots είναι προγραμματισμένα από άτομα, αλλά δρουν αυτόνομα, 
μιμούμενα ανθρώπινες συμπεριφορές.

• Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη social bots.  

• Παρά το γεγονός πως δεν δημιουργούνται όλα τα social bots για να βλάψουν 
κάποιον, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως όλα δημιουργούνται για να 
επηρεάσουν τη δημόσια γνώμη, αυξάνοντας πολύ την ευαισθητοποίηση για 
ένα συγκεκριμένο θέμα (θυμάσαι το παράδειγμα με το μονόκερο;).
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Τώρα είναι η σειρά σου!
Παίξε το Κουίζ «Μπορώ να σε κοροϊδέψω μέσω ενός

Social Bot;» – και έλεγξε τις γνώσεις σου!

Social Bots

Περίληψη 



Παραπομπές 
English

Adaption of slide: 6-9: Social Bots explained: 
how do Social Bots work? | TechXplainer: 
http://www.youtube.com/watch?v=G0skVFvn
5skce

Adaption of slide 16: Microsoft silences its new
A.I. bot Tay, after Twitter users teach it racism
[Updated]: 
https://techcrunch.com/2016/03/24/microsof
t-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-
users-teach-it-racism/

Adaption of Slide 17-18: Bot or no bot: How to
recognize opinion robots: 
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-
no-bot--how-to-recognize-opinion-robots-
.r1c6Eaoy4.html

Social Bots
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German

Fake News & Social Bots in 3 Minuten erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=j14s00N3
clg

Adaption Slide: 11-15: Welche Social Bots gibt 
es und wie funktionieren sie?
: https://www.gq-magazin.de/auto-
technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-
wie-funktionieren-sie

Wie verändert Technik unsere 
Kommunikation? Social Bots und die Frage 
demokratischer Kommunikationsstrukturen: 
https://rdl.de/beitrag/social-bots-und-die-
frage-demokratischer-
kommunikationsstrukturen

Cartoons:
Idea from slide 5 
adapted from: 
Bots gibt es und wie 
funktionieren sie?: 
https://www.gq-
magazin.de/auto-
technik/article/welch
e-social-bots-gibt-es-
und-wie-
funktionieren-sie

Drawings:
Elizaveta Firsova

https://techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-users-teach-it-racism/
https://www.youtube.com/watch?v=j14s00N3clg
https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie
https://rdl.de/beitrag/social-bots-und-die-frage-demokratischer-kommunikationsstrukturen
https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie


Κοινοπραξία

21

Αυτό το πρότζεκτ χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Αριθμός Υποβολής: 2018-1-DE03-KA201-047411


