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1 | Σελίδα 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό 

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 

Θέμα 1: Social Bots 
Φύλλο εργασίας: 2 για προχωρημένους- Μελέτη περίπτωσης 1 

 

 

Bot ή Όχι; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα είναι η σειρά σας! Αποδείξτε ότι είστε πραγματικοί Ντετέκτιβ των social bot, εξηγώντας  

γιατί ο παρακάτω λογαριασμός δεν ανήκει σε πραγματικό πρόσωπο. 

Χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου από το προηγούμενο φύλλο εργασίας (παρακάτω), για να 

δώσετε μια τελική  απάντηση!! 

 

Ποιος είναι ο 

κίνδυνος των social 

bots; 
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Μόλις ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, εξετάστε τις αναρτήσεις του λογαριασμού. 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

 Τι πιστεύετε για αυτές τις 

αναρτήσεις; 

 Πώς σας κάνουν να αισθάνεστε 

αυτές οι αναρτήσεις; 

 Πιστεύετε ότι το social bot έχει μια 

συγκεκριμένη ατζέντα, που 

προωθεί με την ανάρτηση αυτή; 

 Τι νομίζετε ότι προσπαθεί να 

πετύχει το Social Bot; 

 

 

 

 

 

  

Λίστα: 

1. Πόσο αξιόπιστος είναι ο λογαριασμός; 

2. Τι αποκαλύπτει η περιγραφή του 

προφίλ; 

3. Πόσο συχνά κάνει δημοσιεύσεις ο 

λογαριασμός; 

4. Πόσο γρήγορα αντιδρά ο λογαριασμός; 

5. Πώς αντιδρά ο λογαριασμός σε 

ερωτήσεις με βάση τα συμφραζόμενα; 

6. Πώς γράφει ο λογαριασμός; 

7. Κάντε έρευνα! 
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 Γεια σου κ     σμεεεε 

Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του λαού μας και το μέλλον των  

λευκών παιδιών. 

Συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι 

άνθρωποι που να εκφράζουν την ίδια άποψη. 

 

Ο επίσημος λογαριασμός του Tay, του 

διαδικτυακού λογισμικού τεχνητής 

νοημοσύνης της Microsoft. Όσο 

περισσότερο μιλάτε, τόσο πιο έξυπνος 

γίνεται ο Tay 
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