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Περίληψη
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η καταγραφή των αυτοματοποιημένων
τεχνολογικών μεθόδων οι οποίες καθιστούν εφικτό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διάδοσης
των διαδικτυακών ψευδών ή ψεύτικων ειδήσεων. Η βιβλιογραφική έρευνα βασίστηκε σε πρόσφατες
μελέτες οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως μετά το έτος 2016 όπου παρατηρήθηκε ραγδαία ανάπτυξη
του φαινομένου.
Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου των ψευδών ειδήσεων,
καταγράφονται οι κοινωνικές του καταβολές, το πρόσφατο ιστορικό πλαίσιο και οι λόγοι που το
φαινόμενο εξαπλώνεται. Επιπλέον επισημαίνεται ο ρόλος των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και
πλατφορμών αλλά και των χρηστών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε πραγματικούς και πλαστούς.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας καταγράφονται οι τεχνολογικές μέθοδοι, τα ήδη
κατασκευασμένα μοντέλα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ή ο συνδυασμός των προσεγγίσεων με
τις οποίες το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων μπορεί να αντικρουστεί. Τέλος με βάση την
βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προκύπτουν συμπεράσματα για τις μεθόδους αλλά
και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο μέλλον.

Λέξεις Κλειδιά: «Ψευδείς Ειδήσεις, Ψεύτικες Ειδήσεις, Επιστήμη των Δεδομένων, Μηχανική
Μάθηση, Blockhain, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας»
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Abstract
The purpose of this thesis is to research and record automated technological methods that
make it possible to detect and counter the spread of online fake news. The bibliographic research was
based on recent studies developed mainly after the year 2016 where there was a strong development of
the problem.
In particular, an attempt is made to clarify the term of fake news, recording social situations,
the recent historical context and the reasons for the expansion of the term. It also highlights the role of
online social networks and platforms as well as users, which are divided into real and fake.
The second part of the paper deals with technological methods, models already constructed,
and the different characteristics or combinations of approaches with which the phenomenon of false
news can be dealt with. Finally, based on the literature research, conclusions are drawn on the methods
and suggestions are made for tackling the problem.
Keywords: «Fake News, Data Science, Machine Learning, Blockhain, Natural Language Processing»
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Κεφ. 1
1.1 Εισαγωγή
Μια ψευδής είδηση (Fake News) είναι μια ιστορία η οποία περιγράφει γεγονότα στον πραγματικό
κόσμο, τυπικά μιμούμενη τις συμβάσεις ενός ρεπορτάζ παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, είναι γνωστό
από τους δημιουργούς της ότι είναι σημαντικά ψευδής και έχει δύο στόχους: i) να διαδοθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο και ii) να εξαπατήσει τουλάχιστον ένα μέρος του ακροατηρίου της (Rini 2017).
Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι δαπανούν μεγάλο μέρος της ζωής τους
αλληλοεπιδρώντας διαδικτυακά μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (social media), όλο και
περισσότεροι τείνουν να αναζητούν ειδήσεις και να ενημερώνονται από τις πλατφόρμες αυτές παρά
από τα παραδοσιακά μέσα ειδήσεων. Μία πρόσφατη μελέτη της Paw Research ισχυρίζεται πως το
62% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ενημερώνεται μέσα από τα Social Media με το 29% αυτών να το
πραγματοποιεί πολύ συχνά.
Οι λόγοι αυτής της αλλαγής στις συμπεριφορές των ανθρώπων είναι εγγενείς στη φύση αυτών
των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης: Η ενημέρωση είναι συχνά περισσότερο έγκαιρη και λιγότερο
δαπανηρή στα ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως
οι εφημερίδες ή η τηλεόραση και οι ειδήσεις είναι ευκολότερο να διαμοιραστούν, να σχολιαστούν και
να συζητηθούν ανάμεσα στους χρήστες των κοινωνικών αυτών μέσων.
Παρά τα πλεονεκτήματα των social media η ποιότητα των ειδήσεων είναι χαμηλότερη από τα
παραδοσιακά μέσα. Λόγω του χαμηλού κόστους δημοσίευσης και της πολύ γρήγορης μεταφοράς των
ειδήσεων είναι εύκολο να διαδοθεί μεγάλος όγκος ψευδών ή ψεύτικων νέων για διάφορους σκοπούς.
Η εμβέλεια των ψευδών ειδήσεων καταγράφηκε με εμφατικό τρόπο κατά τη διάρκεια των τελευταίων
μηνών της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, όπου η οι 20 πιο
δημοφιλείς ψεύτικες ειδήσεις εκλογικού ενδιαφέροντος προκάλεσαν 8.711.000 κοινοποιήσεις,
αντιδράσεις και σχόλια στο Facebook τα οποία ήταν παραδόξως περισσότερα από τα συνολικά
7.367.000 για τις κορυφαίες 20 πιο δημοφιλείς ειδήσεις εκλογικού ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκαν
από 19 μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες (Silverman 2016).
Οι οικονομίες επίσης επηρεάζονται από τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων, καθώς συνδέονται
με διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς και με μαζικές συναλλαγές. Για παράδειγμα, η
διάδοση ψεύτικων ειδήσεων που υποστήριζαν ότι ο Μπαράκ Ομπάμα τραυματίστηκε σε μια έκρηξη,
κατάφερε να εξαλείψει μετοχές αξίας 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Rapoza 2017). Αυτά τα
γεγονότα και οι απώλειες πυροδότησαν τη συζήτηση και έχουν παρακινήσει έρευνες γύρω από τις
ψευδείς ειδήσεις, όπως παρατηρήθηκε από την χρήση όρων όπως “μετα-αλήθεια” η οποία επιλέχθηκε
ως διεθνής λέξη της χρονιάς από τα λεξικά της Οξφόρδης το 2016 (Wang 2016). Σύμφωνα με τον όρο
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τα γεγονότα δεν υφίστανται ως ρεαλιστικά δεδομένα, τα οποία μπορούν και θα μπορούσαν να
αποτελούν τη βάση ελέγχου των προτάσεων των ομιλητών (Γεωργίου, 2017).
Η εκτεταμένη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα
άτομα και την κοινωνία. Πρώτον, οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να σπάσουν την ισορροπία της
αυθεντικότητας του οικοσυστήματος των ειδήσεων. Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι οι πιο
δημοφιλείς ψεύτικες ειδήσεις ήταν ακόμη πιο ευρέως διαδεδομένες στο Facebook από ότι οι πιο
δημοφιλείς αυθεντικές ειδήσεις κατά τις εκλογές των ΗΠΑ στις 2016. Δεύτερον, τα ψευδή νέα
χειραγωγούν τους καταναλωτές στο να ενστερνίζονται προκατειλημμένες ή κακόβουλες πεποιθήσεις.
Τα ψευδή νέα συνήθως δημιουργούνται από προπαγανδιστές για να μεταφέρουν πολιτικά μηνύματα ή
να ασκήσουν επιρροή. Για παράδειγμα, εκθέσεις (Walker 2017) δείχνουν ότι η Ρωσία έχει
δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς και bots με σκοπό να εξαπλωθούν ψευδείς ιστορίες. Τρίτον, οι
ψεύτικες ειδήσεις αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν και ανταποκρίνονται
στα πραγματικά νέα. Για παράδειγμα, ορισμένα ψεύτικα νέα δημιουργήθηκαν ακριβώς για να
προκαλέσουν τη δυσπιστία των ανθρώπων και να τα προκαλέσουν σύγχυση, εμποδίζοντας τις
ικανότητές τους να διαφοροποιήσουν το τι είναι αληθινό από κάτι που δεν είναι.
Οι ψεύτικες ειδήσεις δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Ωστόσο όταν συνδυάζονται με τα
διαδικτυακά κοινωνικά μέσα που επιτρέπουν τη στοχοθετημένη χειραγώγηση των γνωστικών
προκαταλήψεων, δημιουργούν ένα ισχυρό, όπως δείχνουν τα γεγονότα του 2016, πολιτικά εκρηκτικό
μίγμα.

1.2 Ορίζοντας τις Ψευδείς Ειδήσεις
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο όρος "ψευδείς ειδήσεις” δεν είναι καινούργιος. Ο
σύγχρονος λόγος, ιδιαίτερα η κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φαίνεται να ορίζει τα ψεύτικα
νέα ως την αναφορά σε δημοφιλείς δημοσιεύσεις που βασίζονται σε πλασματικούς λογαριασμούς και
έχουν τη μορφή ειδησεογραφικών δημοσιεύσεων.
Μια πρόσφατη μελέτη ορίζει τα ψεύτικα νέα ως "ειδησεογραφικά άρθρα που είναι σκόπιμα
και επαληθευμένως ψεύτικα και θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους αναγνώστες" (Allcott and
Gentzkow 2013). Υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον ορισμό: η αυθεντικότητα και η
πρόθεση. Πρώτον, οι ψεύτικες ειδήσεις περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες που μπορούν να
επιβεβαιωθούν ως τέτοιες και δεύτερον, δημιουργούνται ψεύτικες ειδήσεις με δόλο και πρόθεση να
παραπλανήσουν τους αναγνώστες..
Δύο κύρια κίνητρα στηρίζουν την παραγωγή ψεύτικων ειδήσεων: οικονομικά και ιδεολογικά.
Από τη μία πλευρά, εξωφρενικές και ψεύτικες ιστορίες που γίνονται δημοφιλής (viral) - ακριβώς
επειδή είναι εξωφρενικές - παράγουν δημιουργικό περιεχόμενο το οποίο μέσω των κλικ των χρηστών
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είναι μετατρέψιμο σε διαφημιστικά έσοδα. Από την άλλη πλευρά, ψεύτικοι πάροχοι ειδήσεων
παράγουν ψεύτικα νέα για να προωθήσουν συγκεκριμένες ιδέες ή ανθρώπους που έχουν την εύνοιά
τους, συχνά με τη διάκριση άλλων (Allcott και Gentzkow 2017).
Οι ψεύτικες ειδήσεις έχουν γίνει πλέον λέξη-κλειδί, αλλά οι τρέχουσες αναφορές σε αυτές
φαίνεται να τις ορίζουν διαφορετικά από παλαιότερους ορισμούς. Οι παλαιότερες μελέτες έχουν
εφαρμόσει τον όρο για τον ορισμό σχετικών αλλά ξεχωριστών τύπων περιεχομένου, όπως η πολιτική
σάτιρα και η προπαγάνδα ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή, ενώ χρησιμοποιείται για να περιγράψει ψευδείς
ιστορίες που διαδίδονται στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, τα fake news έχουν επίσης επικαλεσθεί για
να δυσφημίσουν τις επικριτικές εκθέσεις ορισμένων ειδησεογραφικών οργανισμών, τα οποία
αποφάσισαν να μιλήσουν περισσότερο γύρω από το φαινόμενο.
Μια ανασκόπηση των προηγούμενων μελετών που χρησιμοποίησαν τον όρο ψεύτικα νέα
αποκαλύπτει έξι τύπους ορισμών: (1) σάτιρα ειδήσεων, (2) παρωδία ειδήσεων, (3) κατασκευή, (4)
χειραγώγηση, (5) διαφήμιση και (6) προπαγάνδα (Edson et al. 2018).
Οι ψευδείς ειδήσεις αρχικά επικεντρώθηκαν σε ένα πολιτικό πλαίσιο αλλά πλέον έχουν
καταγραφεί σε πληροφορίες που δημοσιεύονται για θέματα όπως ο εμβολιασμός, η διατροφή ή η
χρηματιστηριακή αγορά. Είναι ιδιαίτερα επιζήμιο το γεγονός ότι οι ψευδείς ειδήσεις παρασιτούν στα
τυποποιημένα ειδησεογραφικά μέσα ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται και υπονομεύουν την αξιοπιστία
τους. Αυτό που είναι κοινό σε αυτούς τους ορισμούς είναι το πώς οι ψεύτικες ειδήσεις υιοθετούν την
“εμφάνιση” και την “αίσθηση” πραγματικών ειδήσεων. Από την εμφάνιση των ιστοτόπων, μέχρι τον
τρόπο με τον οποίο γράφονται τα άρθρα ή οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα. Οι
ψεύτικες ειδήσεις κρύβονται κάτω από ένα προσωπείο νομιμότητας καθώς παίρνουν κάποια μορφή
αξιοπιστίας προσπαθώντας να εμφανιστούν σαν πραγματικά νέα. Επιπλέον, ξεπερνώντας την απλή
εμφάνιση ενός ειδησεογραφικού στοιχείου, τα ψεύτικα νέα μιμούνται μια πανταχού παρούσα είδηση
δημιουργώντας ένα δίκτυο πλαστών ιστοτόπων. Αυτή είναι μια σαφής αναγνώριση της θέσης των
ειδήσεων στην κοινωνία, αλλά με την κατάχρηση της αξιοπιστίας των ειδήσεων, τα ψεύτικα νέα
ενδέχεται επίσης να υπονομεύσουν τη νομιμοποίηση της δημοσιογραφίας, ειδικά σε ένα περιβάλλον
κοινωνικών μέσων, όταν η πραγματική πηγή πληροφοριών συχνά απομακρύνεται ή τουλάχιστον
αντιλαμβάνεται εξ αποστάσεως (Kang κ.ά., 2011).

1.3 Το ψυχολογικό υπόβαθρο
Υπάρχουν πολλές ψυχολογικές και γνωστικές θεωρίες που μπορούν να εξηγήσουν αυτό το
φαινόμενο και την ισχύ των ψεύτικων ειδήσεων. Οι παραδοσιακές ψεύτικες ειδήσεις απευθύνονται
κυρίως στους καταναλωτές εκμεταλλευόμενοι τις ατομικές τους ευπάθειες.
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Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που καθιστούν τους καταναλωτές φυσικά ευάλωτους
σε ψεύτικες ειδήσεις:
(i) Ο αφελής ρεαλισμός: οι καταναλωτές τείνουν να πιστεύουν ότι οι αντιλήψεις τους για την
πραγματικότητα είναι οι μόνες ακριβείς απόψεις, ενώ όσοι που διαφωνούν θεωρούνται μη
ενημερωμένοι, παράλογοι και μεροληπτικοί (Ward 1997)
(ii) Η προκατάληψη της επιβεβαίωσης: οι καταναλωτές προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες που
επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες απόψεις τους (Nickerson 1998). Λόγω αυτών των γνωστικών
προκαταλήψεων που είναι εγγενείς στην ανθρώπινη φύση, οι ψεύτικες ειδήσεις μπορούν συχνά να
γίνουν αντιληπτές ως πραγματικές από τους καταναλωτές.

1.4 Ο ρόλος των Social Media
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ψηφιακές πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες μέσω
διαδικτυακών προγραμμάτων περιήγησης ή κινητών εφαρμογών, τα οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο
να δημιουργήσει ένα προσωπικό προφίλ, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με άλλους χρήστες στην
πλατφόρμα με σκοπό την επικοινωνία, τη συνεργασία, το διαμοιρασμό περιεχομένου, την ανάπτυξη
και τη διατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων και άλλες σαφώς καθορισμένες μορφές κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων σε ένα καθορισμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Η παραπληροφόρηση υπάρχει από την ανάπτυξη των πρώτων συστημάτων γραφής (Marcus
1993). Η ψηφιοποίηση των ειδήσεων αμφισβήτησε τους παραδοσιακούς τρόπους διάδοσης των νέων.
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες δημιούργησαν χώρο σε χρήστες μη δημοσιογράφους για να
προσεγγίσουν ένα μαζικό κοινό. Η άνοδος της δημοσιογραφίας των πολιτών αμφισβήτησε τη σχέση
μεταξύ ειδήσεων και δημοσιογράφων, καθώς οι χρήστες άρχισαν να ασχολούνται με δραστηριότητες
οι οποίες παρήγαγαν δημοσιογραφικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων (Robinson και
DeShano 2011). Οι δημοσιογραφία των πολιτών αρχικά περιορίζονταν στο blogging. Τελικά, τα μέσα
κοινωνικά δικτύωσης προσέφεραν μια ευρύτερη πλατφόρμα σε χρήστες να ασχοληθούν με τη
δημοσιογραφία (Wall 2015).
Μέσα από τους λογαριασμούς των social media, οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν
πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο και αφηγήσεις σχετικά με τα νέα γεγονότα που γίνονται μάρτυρες
(Hermida 2011, Jewitt 2009). Οι δημοσιογράφοι παρακολούθησαν επίσης την τάση και αύξησαν την
παρουσία τους στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης. Αρχικά, το αντιμετώπισαν ως άλλη μια πλατφόρμα με
την οποία προωθούν τις ειδήσεις τους, αλλά τελικά το χρησιμοποίησαν για να αποκαλύψουν νέα
γεγονότα και να αλληλοεπιδράσουν με το κοινό (Tandoc, Vos 2016).
Το Twitter, για παράδειγμα, έγινε μια ιδανική πλατφόρμα για να διαδοθούν γρήγορα
λεπτομέρειες σχετικά με έκτακτες ειδήσεις (Hermida 2010). Τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης όχι μόνο
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άλλαξαν τη διάδοση των ειδήσεων, αλλά αμφισβήτησαν τις παραδοσιακές πεποιθήσεις για το πώς
αντιλαμβανόμαστε τα νέα. Πλέον ένα Tweet, το οποίο έχει μέγεθος 140 χαρακτήρες, θεωρείται πηγή
ειδήσεων, ειδικά αν προέρχεται από ένα άτομο που έχει κύρος.
Το Facebook, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίζεται ότι έχει πάνω
από 1,23 δισεκατομμύρια καθημερινά ενεργούς χρήστες από τον Δεκέμβριο του 2016 (Facebook
2017). Ενώ ξεκίνησε ως το μέσο το οποίο μπορούμε να μοιραζόμαστε προσωπικές ιδέες και
ενημερώσεις με φίλους και μεταμορφώθηκε σε μια πλατφόρμα όπου οι χρήστες παράγουν,
καταναλώνουν και ανταλλάσσουν διαφορετικά είδη πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
ειδήσεων. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσε ότι το 44% του
πληθυσμού λαμβάνει τα νέα τους από το Facebook (Gottfried και Shearer 2016). Οι ιστότοποι των
κοινωνικών μέσων δεν χαρακτηρίζονται μόνο από την ύπαρξη ενός μαζικού ακροατηρίου, αλλά
διευκολύνουν επίσης την ταχεία ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών. Δυστυχώς όμως διευκόλυναν
επίσης τη διάδοση λανθασμένων πληροφοριών, όπως οι ψευδείς ειδήσεις.
Ένας σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης αυτής της διασποράς είναι ο τρόπος με τον οποίο
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαστρεβλώνουν την έννοια της πηγής των πληροφοριών. Ένας
οργανισμός ειδήσεων μπορεί να δημοσιεύσει ένα άρθρο με βάση τα νέα, αλλά αυτό το άρθρο μπορεί
να φτάσει σε ένα άτομο μέσω ενός ειδικού ιστοτόπου ειδήσεων, μέσω της σελίδας Facebook του
οργανισμού ειδήσεων ή μέσω μιας “κοινοποιημένης” του χρήστη ανάρτησης του κοινωνικού δικτύου.
Επομένως, οι χρήστες των social media πρέπει να περιηγηθούν σε μια πληθώρα πληροφοριών
που μοιράζονται από πολλαπλές πηγές, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν “ως ένα σύνολο στρώσεων
με διάφορα επίπεδα εγγύτητας στον αναγνώστη” (Kang et al., 2011). Η λήψη πληροφοριών από
κοινωνικά έγγυρες πηγές μπορεί να συμβάλει στη νομιμοποίηση της εγκυρότητας της πληροφορίας
που είναι κοινόχρηστη στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, οι χρήστες σπάνια επαληθεύουν τις
πληροφορίες τις οποίες μοιράζονται.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν κυρίαρχη την ευρετική προσέγγιση, καθώς κάθε
δημοσίευση συνοδεύεται από αξιολογήσεις δημοτικότητας (Sundar 2008). Όταν μια δημοσίευση
συνοδεύεται από πολλές αντιδράσεις, κοινοποιήσεις ή σχόλια, είναι πιο πιθανό να λάβει την προσοχή
άλλων και επομένως να διαμοιραστεί ή να σχολιαστεί (Thorson 2008). Η δημοτικότητα στα
κοινωνικά μέσα είναι επομένως ένας αυτοτελής κύκλος, ο οποίος προσφέρεται για τη διάδοση μη
επαληθευμένων πληροφοριών.
Ενώ οι ειδήσεις παράγονται από δημοσιογράφους, φαίνεται ότι τα ψεύτικα νέα
συνδημιουργούνται και από το ακροατήριο καθώς η πραγματικότητα εξαρτάται από το αν το κοινό
αντιλαμβάνεται το Ψεύτικο ως Πραγματικό. Χωρίς αυτή την πλήρη διαδικασία εξαπάτησης, τα
ψεύτικα νέα παραμένουν ένα έργο μυθοπλασίας. Όταν το κοινό αντιλαμβάνεται κάτι σαν πραγματική
είδηση τότε επιτρέπει στα ψευδή νέα να αμφισβητούν τη νομιμότητα του δημοσιογράφου. Αυτό είναι
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ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανταλλάσσονται
πληροφορίες και ως εκ τούτου διαμοιράζονται και διαπραγματεύονται έννοιες και αντιλήψεις.
Η κοινωνικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσθέτει ένα στρώμα στην κατασκευή
ψευδών ειδήσεων, καθώς η δύναμη των ψεύτικων ειδήσεων έγκειται στο πόσο καλά μπορεί να
διεισδύσει σε κοινωνικές σφαίρες. Οι κοινωνικές σφαίρες ενισχύονται από την ανταλλαγή
πληροφοριών και καθιστούν πιθανώς δευτερεύουσα την ποιότητα της πληροφόρησης.
Μια άλλη διάσταση αυτού του φαινομένου είναι ότι τα ψεύτικα νέα βρίσκουν έδαφος σε
ταραχώδης εποχές για να ριζωθούν μετέπειτα. Οι κοινωνικοί κατακερματισμοί και διαχωρισμοί
ενισχύουν την προθυμία μας να πιστεύουμε νέα που επιβεβαιώνουν την εχθρότητα μας προς μια άλλη
ομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψευδείς ειδήσεις βρίσκουν το ακροατήριό τους (Tandoc et. al, 2018) .

1.5 Το φαινόμενο της “Ηχούς Δωματίου” (Echo Chamber Effect).
Τα ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα παρέχουν ένα νέο υπόδειγμα δημιουργίας και κατανάλωσης
πληροφοριών για τους χρήστες. Η αναζήτηση πληροφοριών και η διαδικασία κατανάλωσης
μεταβάλλονται από μια διαμεσολαβητική μορφή (π.χ. από τους δημοσιογράφους) σε μια με ακόμη
μεγαλύτερη διαμεσολάβηση. Οι καταναλωτές εκτίθενται εκλεκτικά σε ορισμένα είδη ειδήσεων
εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται οι ειδήσεις στην αρχική τους σελίδα στα μέσα
κοινωνικά δικτύωσης, ενισχύοντας τις ψυχολογικές προκλήσεις για την εξάλειψη των ψευδών
ειδήσεων. Για παράδειγμα, οι χρήστες στο Facebook συνήθως ακολουθούν ομοϊδεάτες τους και έτσι
λαμβάνουν ειδήσεις που προωθούν τις αγαπημένες τους υπάρχουσες αφηγήσεις. Επομένως, οι
χρήστες στα κοινωνικά μέσα τείνουν να σχηματίζουν ομάδες που περιέχουν ομοϊδεάτες ανθρώπους
όπου πολώνουν τις απόψεις τους, με αποτέλεσμα ένα φαινόμενο “ηχούς δωματίου” (Jamieson and
Cappela, 2008).
Το φαινόμενο της “ηχούς” διευκολύνει τις διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι καταναλώνουν και
πιστεύουν ψευδείς ειδήσεις για τους παρακάτω λόγους:
1. Κοινωνική Αξιοπιστία: οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να αντιληφθούν μια πηγή ειδήσεων ως
αξιόπιστη, εάν άλλοι άνθρωποι ήδη την αντιλαμβάνονται ως τέτοια και ειδικά όταν δεν
υπάρχουν επαρκώς διαθέσιμες πληροφορίες για τον έλεγχο της εγκυρότητας της πηγής.
2. Ευρετική Συχνότητα: οι καταναλωτές είναι πιθανόν να εμπιστεύονται πληροφορίες που ακούν
συχνά, ακόμα και αν είναι ψευδείς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη έκθεση σε μια ιδέα
είναι αρκετή για να δημιουργήσει μια θετική γνώμη για αυτή και στα φαινόμενα Echo
Chamber οι χρήστες συνεχίζουν να μοιράζονται και να καταναλώνουν τις ίδιες πληροφορίες.
Ως αποτέλεσμα, αυτό δημιουργεί κατακερματισμένες, ομοιογενείς κοινότητες με πολύ
περιορισμένο πληροφοριακό οικοσύστημα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ομοιογενείς κοινότητες
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καθίστανται η πρωταρχική κινητήρια δύναμη της διάχυσης των πληροφοριών που ενισχύει
περαιτέρω την πόλωση (Zhou et. al, 2019).

1.6 Bots, Trolls & Cyborgs
Ενώ πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι νόμιμοι, υπάρχει πιθανότητα να
είναι κακόβουλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι καν πραγματικοί άνθρωποι.
Το χαμηλό κόστος δημιουργίας λογαριασμών στα διαδικτυακά μέσα ενθαρρύνει λογαριασμούς
χρηστών, όπως bots, cyborg χρήστες και trolls (Chu et. al, 2012).
Ένα bot σχετίζεται με έναν λογαριασμό ενός ηλεκτρονικού κοινωνικού δικτύου που ελέγχεται
από έναν αλγόριθμο για την αυτόματη παραγωγή περιεχομένου και την αλληλεπίδραση με άλλους
ανθρώπους (ή άλλα bot) στα κοινωνικά δίκτυα. Τα bots μπορούν να γίνουν κακόβουλες οντότητες
σχεδιασμένες ειδικά για το σκοπό να κάνουν κακό, όπως ο χειρισμός και η διάδοση ψεύτικων
ειδήσεων στα social media. Οι μελέτες δείχνουν ότι bots των social media επηρέασαν το δημόσιο
διάλογο σχετικά με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016 σε μεγάλη κλίμακα και ότι περίπου 19
εκατομμύρια bot λογαριασμοί έκαναν Tweets για την υποστήριξη είτε του Trump είτε της Clinton την
εβδομάδα πριν από την 8η ημέρα των εκλογών.
Trolls είναι οι πραγματικοί χρήστες που στοχεύουν να διαταράξουν τις διαδικτυακές
κοινότητες και να προκαλέσουν συναισθηματικά τους υπόλοιπους χρήστες. Διαδραματίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τα κοινωνικά μέσα. Η συμπεριφορά των
troll επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διάθεση των ανθρώπων και από το πλαίσιο των
συζητήσεων στο διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη διάδοση ψευδών ειδήσεων μεταξύ κατά
τα άλλα “φυσιολογικών” ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Η επίδραση του “trolling” είναι να προκαλέσει
τα εσωτερικά αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων, όπως ο θυμός και ο φόβος, που έχουν ως
αποτέλεσμα την αμφιβολία, τη δυσπιστία και την παράλογη συμπεριφορά.
Οι Cyborg χρήστες μπορούν να διαδώσουν ψευδή νέα με τρόπο που συνδυάζει
αυτοματοποιημένες δραστηριότητες με ανθρώπινη συνεισφορά. Συνήθως οι cyborg λογαριασμοί
καταχωρούνται ως ανθρώπινοι για καμουφλάζ και θέτουν αυτοματοποιημένα προγράμματα για την
εκτέλεση δραστηριοτήτων στα κοινωνικά μέσα. Η εύκολη εναλλαγή των λειτουργιών μεταξύ
ανθρώπου και bot προσφέρει στους cyborg χρήστες ευκαιρίες να διαδώσουν ψευδή νέα (Shu et. al
2017).
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1.7 Η τεχνολογική πρόκληση
Οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν τεχνολογικό πρόβλημα εκτός από κοινωνικοπολιτικό
φαινόμενο. Σε μεγάλο βαθμό η διάδοσή τους, όπως παρατηρούμε, οφείλεται στα ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται επίσης από τον τεράστιο
και αυξανόμενο όγκο δεδομένων και πληροφοριών ο οποίος δημιουργείται καθημερινά από χρήστες
του διαδικτύου. Είτε από τις δημοσιεύσεις των ίδιων των ηλεκτρονικών μέσων, είτε από την
αλληλεπίδραση των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του διαμοιρασμού και σχολιασμού των
νέων, σε καθημερινή βάση διακινούνται εκατοντάδες ψευδείς ειδήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την αντιμετώπιση του φαινομένου μια τεχνολογική πρόκληση
της εποχής μας καθώς είναι εμφανές ότι πρόκειται για ένα μεγάλης κλίμακας φαινόμενο. Άρθρα στον
Guardian και στο BuzzFeed αναφέρουν ότι η πόλη Βέλες των 55 χιλιάδων κατοίκων στη Β.
Μακεδονία διατηρούσε τουλάχιστον 100 πολιτικές διαδικυακές σελίδες και χιλιάδες ψεύτικα προφίλ
τα οποία υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Μερικές από αυτές τροφοδοτούνταν
σχεδόν αποκλειστικά με ψευδείς ειδήσεις. Η υψηλή επισκεψιμότητα αυτών των site ανταμείφτηκε με
πολλές διαφημίσεις και επομένως με υψηλές χρηματικές απολαβές, σε σημείο που το εισόδημα των
κατοίκων έφτασε να πολλαπλασιάζεται.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει τους αυτοματοποιημένους τρόπους με τους
οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων με τη χρήση της υπάρχουσας
τεχνολογίας και να εξετάσει πιθανές προτάσεις για το μέλλον βάση αυτών.
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Κεφ. 2
2.1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Προσεγγίσεων
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η τεχνολογία και συγκεκριμένα ο τομέας της επιστήμης και
ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) διαθέτει τεχνικές με τις οποίες τα ψευδή νέα μπορούν
να εντοπιστούν βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Επιπλέον η επεξεργασία φυσικής γλώσσας
(NLP), μοντέλα μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δικτύων δίνουν τη δυνατότητα το φαινόμενο να
αντιμετωπιστεί με αυτοματοποιημένο τρόπο σε μεγάλη κλίμακα.

Σύνολα Δεδομένων (Datasets)
Όλες οι κορυφαίες τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση κειμένου,
συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων με βάση τα χαρακτηριστικά και των μοντέλων νευρωνικών
δικτύων, βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα δεδομένα. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα εκμάθησης
είναι η πρώτη προϋπόθεση για την κατασκευή αυτών των μοντέλων. Τα ποιοτικά στοιχεία εκμάθησης
για ανίχνευση παραπληροφόρησης πρέπει να συνίστανται σε ένα ισορροπημένο, αρκετά
διαφοροποιημένο και προσεκτικά επισημασμένο σύνολο νόμιμων και ψευδών ειδησεογραφικών
άρθρων.
Τα διαδικτυακά νέα μπορούν να συλλεχθούν από διάφορες πηγές, όπως σελίδες πρακτορείων
ειδήσεων, μηχανές αναζήτησης και ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων. Ωστόσο, ο χειροκίνητος
καθορισμός της ακρίβειας των ειδήσεων είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί συνήθως
επισήμανση από ανθρώπους με εξειδίκευση στον τομέα, οι οποίοι εκτελούν προσεκτική ανάλυση των
ισχυρισμών και των πρόσθετων στοιχείων και των αναφορών από έγκυρες πηγές. Γενικότερα, τα
δεδομένα ειδήσεων με εξειδικευμένη επισήμανση (Annotated) μπορούν να συλλεχθούν με τους
ακόλουθους τρόπους: Από εμπειρογνώμονες δημοσιογράφους, από ιστοσελίδες ελέγχου πραγματικών
γεγονότων, από ανιχνευτές της βιομηχανίας των ψευδών ειδήσεων αλλά και από crowdsourced
ομάδες εργασίας.
Ο Wang (2017) εισήγαγε ένα σύνολο δεδομένων (LIAR Dataset) το οποίο είχε ελεγχθεί και
επισημανθεί από ανθρώπους με πάνω από 12.000 περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων, σε πλαίσια όπως
πολιτικές συζητήσεις, τηλεοπτικές διαφημίσεις, αναρτήσεις στο Facebook, Τweets, συνεντεύξεις,
δελτία ειδήσεων κλπ. Κάθε περίπτωση χαρακτηρίστηκε ως προς την αλήθεια, το γενικό πλαίσιο, τον
ομιλητή, τη δήλωση, το κόμμα και το προγενέστερο ιστορικό. Επιπλέον, ο Wang χρησιμοποίησε αυτό
το νέο σύνολο δεδομένων για να αξιολογήσει τρεις δημοφιλείς μεθόδους μάθησης με σκοπό των
εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, τη λογιστική παλινδρόμηση, τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης,
τα μεγάλα δίκτυα βραχυπρόθεσμης μνήμης και ένα μοντέλο συνελικτικής νευρωνικής δικτύωσης.
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Το σύνολο δεδομένων του BuzzFeed (BuzzFeedNews Dataset) περιλαμβάνει ένα πλήρες
δείγμα ειδήσεων που δημοσιεύθηκε στο Facebook από 9 πρακτορεία ειδήσεων σε μια εβδομάδα κοντά
στις εκλογές των ΗΠΑ του 2016 από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου και στις 26 και 27
Σεπτεμβρίου. Κάθε δημοσίευση και σχετικό άρθρο ελέγχθηκε ενδελεχώς από 5 δημοσιογράφους του
BuzzFeed. Αυτό το σύνολο δεδομένων περιέχει 1.627 άρθρα εκ των οποίων τα 826 ακολουθούν την
κοινή γνώμη, τα 356 έχουν ιδεολογικά αριστερό υπόβαθρο ενώ τα 545 ιδεολογικά δεξιό.
Οι Gravanis et al. (2019) δημιούργησαν ένα σύνολο δεδομένων (UNBiased Dataset)
ακολουθώντας ορισμένους κανόνες προκειμένου να αποτελέσει ένα αμερόληπτο σύνολο για την
εκμάθηση ενός αλγορίθμου με σκοπό να λειτουργήσει σωστά σε μια γενικευμένη διαδικασία
εντοπισμού ψευδών ειδήσεων. Οι κανόνες που έθεσαν ήταν:
●

Κάθε ψευδές ειδησεογραφικό άρθρο θα πρέπει να έχει επισημανθεί από ειδικούς.

●

Τα ψευδή νέα θα πρέπει να προέρχονται από διάφορες πηγές

●

Τα πραγματικά νέα θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί από αξιόπιστους δημοσιογραφικούς
οργανισμούς

●

Τα άρθρα θα πρέπει να προέρχονται από διάφορες κατηγορίες ειδήσεων, προκειμένου να
δημιουργηθεί μια πλουραλιστική συλλογή πραγματικών ειδήσεων.
Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν ένα σύνολο δεδομένων το οποίο περιέχει:

●

1400 άρθρα τα οποία έχουν επισημανθεί από ειδικούς ότι περιέχουν ψευδείς ειδήσεις.

●

2004 άρθρα από διάφορες αξιόπιστες πηγές με πραγματικές ειδήσεις από διαφορετικές
κατηγορίες ειδήσεων.

Γίνεται αντιληπτό ότι τα επισημασμένα σύνολα δεδομένων ειδήσεων αποτελούν τη βάση για
οποιοδήποτε πείραμα με σκοπό την αυτοματοποιημένη προσέγγιση της αντιμετώπισης του
φαινομένου των ψευδών ειδήσεων.

Γλωσσικές Προσεγγίσεις και Αναπαράσταση των Δεδομένων
Οι περισσότεροι δημιουργοί ψευδών ειδήσεων χειρίζονται με στρατηγικό τρόπο τις εκφράσεις
της γλώσσας με σκοπό να φανούν αληθοφανείς. Παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν για το
σκοπό αυτό, προκύπτουν λεκτικά μοτίβα και γλωσσικές παρατυπίες όπως η συχνή χρήση λέξεων με
αρνητικό συναίσθημα τα οποία προδίδουν τις προθέσεις τους. Ο στόχος της γλωσσικής προσέγγισης
είναι να αναζητήσουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι αποκαλούμενες “προκλητικές παραπλανητικές
ενδείξεις” εντοπίζονται στο περιεχόμενο ενός κειμένου.
Ίσως η απλούστερη μέθοδος αναπαράστασης κειμένων είναι η προσέγγιση “bag of words”, η
οποία θεωρεί την κάθε λέξη ως μια ενιαία, εξίσου σημαντική μονάδα. Στην προσέγγιση των “bag of
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words”, συχνότητες μεμονωμένων λέξεων ή “n-grams” (πολλαπλών λέξεων) συγκεντρώνονται και
αναλύονται για να αποκαλύψουν στοιχεία παραπλάνησης. Επιπλέον σήμανση (tagging) των λέξεων
στις αντίστοιχες λεξικές παραλλαγές π.χ. μέρη του λόγου ή ελλιπής σύνταξη (Hancock & Markowitz,
2013), οι συναισθηματικές διαστάσεις (Vrij, 2006) ή οι λέξεις με βάση τη θέση είναι τρόποι παροχής
συνόλων με δυνατότητα να αποκαλύψουν γλωσσικά παραπλανητικά στοιχεία. Πολλοί ερευνητές
εντοπισμού παραπλάνησης κειμένου έχουν βρει ότι αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη σε συνδυασμό με
συμπληρωματική ανάλυση.

2.2 Ταξινόμηση κειμένου για τον εντοπισμό Ψευδών Ειδήσεων
Μια διαισθητική απεικόνιση του προβλήματος των ψευδών ειδήσεων με τη χρήση
Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) θα ήταν να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε
το κείμενο των ειδήσεων σε ψεύτικες και έγκυρες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την
περίπτωση πλήρους κειμένου - σε αντίθεση με τα tweets ή τους τίτλους ειδήσεων που διανέμονται στα
κοινωνικά δίκτυα - επειδή η ταξινόμηση κειμένου βασίζεται κυρίως στα γλωσσικά χαρακτηριστικά
ενός μεγαλύτερου κειμένου. Η ανίχνευση παραπτωμάτων στο κείμενο έχει ευρεία βιβλιογραφία στην
NLP και τα ψεύτικα άρθρα ειδήσεων μπορούν να θεωρηθούν μια κατηγορία παραπλανητικών
κειμένων (Chen et al., 2015, Feng et al., 2012, Perez-Rosas και Mihalcea, 2017). Οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση κειμένου ποικίλλουν, από κλασικούς αλγορίθμους μηχανικής
μάθησης που χρησιμοποιούν ένα σύνολο προκαθορισμένων γλωσσικών χαρακτηριστικών, σε
σύγχρονα μοντέλα νευρωνικών δικτύων τα οποία βασίζονται κυρίως σε προ-εκπαιδευμένους
διερμηνείς λέξεων και ενσωματωμένες αναπαραστάσεις, που προκύπτουν από την επεξεργασία
μεγάλων ποσοτήτων κειμενικών δεδομένων.
Οι Rashkin et al (2017) αξιολογούν την αξιοπιστία ολόκληρων ειδησεογραφικών άρθρων
προβλέποντας εάν το έγγραφο προέρχεται από ιστότοπο ταξινομημένο ως Απάτη (Hoax), Σάτιρα
(Satire) ή Προπαγάνδα (Propaganda). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν Εποπτευόμενους Ταξινομητές
ενισχυμένους με λεξικά, συμπεριλαμβανομένου του Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC)
(Pennebaker et al., 2015), ενός λεξικού συναισθημάτων (Wilson et al., 2005) και ενός λεξικού
«δραματικής» γλώσσας για τον εντοπισμό συναισθηματικής, υποκειμενικής και εντυπωσιακής
γλώσσας στα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Επιπλέον, η ανάλυση των λεξιλογικών
χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας έναν ταξινομητή λογιστικής παλινδρόμησης δείχνει ότι τα
υψηλότερα σταθμισμένα (πιο διακριτά) χαρακτηριστικά για τις αναξιόπιστες πηγές περιλάμβαναν τη
χρήση λέξεων αντιστάθμισης (όπως “αναφερόμενοι”) ή λέξεων που αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα
(όπως “φιλελεύθεροι” ή “Trump”). Οι συγγραφείς εφαρμόζουν ένα παρόμοιο μοντέλο στην πρόβλεψη
ισχυρισμών πολιτικών που συλλέχθηκαν από το Politifact, ενός ιστοτόπου ελέγχου γεγονότων που
αξιολογεί την ακρίβεια των ισχυρισμών των εκλεγμένων αξιωματούχων και άλλων. Η προσθήκη του
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λεξικού LIWC, που παρέχει ανίχνευση του συναισθηματικού τόνου και της αυθεντικότητας βελτίωσε
οριακά την ακρίβεια ταξινόμησης των απλών μοντέλων.

2.3 Προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά
Στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, η προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά, η οποία
περιλαμβάνει την εξαγωγή και την ανάλυση των γλωσσικών δεικτών για τον εντοπισμό
συγκεκριμένων φαινομένων-στόχων (π.χ. ψεύτικες κριτικές προϊόντων από πραγματικές) υπήρξε ένα
πολύ ισχυρό μοντέλο με σχετικά ερμηνεύσιμα αποτελέσματα. Μετρήσιμα χαρακτηριστικά όπως τα ngrams, οι δείκτες υποκειμενικότητας και πολικότητας, οι λεξικές σημασιολογικές τάξεις, τα
συντακτικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του λόγου έχουν εξερευνηθεί σε
προηγούμενες εργασίες για την ανίχνευση εξαπάτησης εν γένει και ειδικότερα για την ταξινόμηση
ειδήσεων (Conroy et al., 2015, Perez-Rosas και Mihalcea, 2015, Rashkin et al., 2017, Rubin et al.,
2015). Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια ποικιλία παραδοσιακών
ελεγχόμενων αλγορίθμων.
Η βασισμένη στα χαρακτηριστικά μοντελοποίηση συνήθως περιλαμβάνει τη φάση της
κατασκευής των χαρακτηριστικών και τη φάση της επιλογής χαρακτηριστικών. Με βάση τα
συγκριτικά πειράματα σε διαφορετικές εφαρμογές μηχανικής μάθησης, έχει αποδειχθεί επίσης ότι η
απόδοση αυτών των κλασσικών μοντέλων σταθεροποιείται σε κάποιο σημείο καθώς το μέγεθος των
δεδομένων εκπαίδευσης αυξάνεται. Έτσι, σε προβλήματα όπου είναι διαθέσιμος μεγάλος όγκος
δεδομένων, προτιμώνται τα μοντέλα βαθιών νευρωνικών δικτύων, καθώς συνήθως επιτυγχάνουν
εντυπωσιακά καλύτερα αποτελέσματα.
Δεδομένου ότι τα ψευδή ενημερωτικά άρθρα δημιουργούνται σκόπιμα για οικονομικό ή
πολιτικό όφελος και όχι για αντικειμενική πληροφόρηση, συχνά περιέχουν δογματική και προκλητική
γλώσσα, κατασκευασμένη ως clickbait (δηλαδή στο να προσελκύει τους χρήστες να κάνουν κλικ στον
σύνδεσμο για να διαβάσουν ολόκληρο το άρθρο) με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση στους
αναγνώστες. Έτσι, είναι λογικό να αξιοποιηθούν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται
από τα διαφορετικά στυλ γραφής και τα εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα ώστε τα ψευδή νέα να
ανιχνευθούν.
Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά εξάγονται από το περιεχόμενο του κειμένου σε όρους
οργάνωσης των εγγράφων σε διαφορετικά επίπεδα, όπως οι χαρακτήρες, οι λέξεις και οι προτάσεις.
Προκειμένου να συλλάβουν τις διάφορες πτυχές των ψευδών και των πραγματικών ειδήσεων που
υπάρχουν οι Shu et al. (2017) χρησιμοποίησαν τόσο κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά όσο και
χαρακτηριστικά ειδικά για ένα συγκεκριμένο τομέα. Τα κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά συχνά
χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση εγγράφων για διάφορα καθήκοντα στην επεξεργασία της
φυσικής γλώσσας. Κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά είναι: τα λεξικά χαρακτηριστικά,
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συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών επιπέδου χαρακτήρων και λέξεων, όπως συνολικές λέξεις,
χαρακτήρες ανά λέξη, η συχνότητα μεγάλων λέξεων και οι μοναδικές λέξεις, τα συντακτικά
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών επιπέδου προτάσεων, όπως η συχνότητα
των λέξεων και φράσεων λειτουργίας (π.χ. προσεγγίσεις n-grams και bag-of-words) ή σημάνσεις
σημείων στίξης και μερών του λόγου. Γλωσσικά χαρακτηριστικά ειδικά για το συγκεκριμένο τομέα,
τα οποία είναι ειδικά ευθυγραμμισμένα με τον τομέα των ειδήσεων είναι οι αναφερόμενες λέξεις, οι
εξωτερικοί σύνδεσμοι, ο αριθμός των γραφικών παραστάσεων και το μέσο μήκος των γραφημάτων
κλπ.
Υπάρχουν γλωσσικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στο γραπτό κείμενο που είναι χρήσιμα για
την εξακρίβωση της παραπλανητικής γλώσσας (Zhou et al., 2004). Στο πλαίσιο της ανίχνευσης
παραπλανητικών περιεχομένων που παράγονται από το χρήστη - μια συγκεκριμένη μορφή
παραπληροφόρησης, οι Mihalcea και Strapparava (2009) χρησιμοποιούν ένα απλό μοντέλο λεξικής
ταξινόμησης χωρίς περαιτέρω μηχανική. Η ανάλυση του μοντέλου προσδιορίζει έναν αριθμό
λεκτικών τάξεων του λεξικού LIWC που αφορούν μόνο τα παραπλανητικά κείμενα. Οι Ott et al.
(2012) ενσωματώνουν τη χρήση των ψυχογλωσσικών δεικτών για τη βελτίωση της ακρίβειας
ταξινόμησης κειμένου, ενώ οι Mihalcea και Strapparava (2009) διαπίστωσαν ότι τα αληθή κείμενα
ήταν πιο πιθανό να περιέχουν λέξεις που ανήκουν στην «αισιόδοξη» κατηγορία του LIWC όπως
«καλύτερος», «ελπίδα» και «αποφασιστική». Αυτό επιβεβαιώνεται από τη μελέτη του συναισθήματος
σε παραπλανητικά κείμενα (Ott et al., 2012), που επίσης αναγνώρισε ότι τα κείμενα με αρνητικό
συναίσθημα ήταν πιο πιθανό να είναι παραπλανητικά. Ωστόσο, αυτές οι κατηγορίες χαρακτηριστικών
μπορεί να είναι ένα πλαστό αποτέλεσμα της διαδικασίας δημιουργίας δεδομένων, καθώς εθελοντές
κλήθηκαν πρώτα να γράψουν ένα αληθές κείμενο και να το έπειτα να το ξαναγράψουν με σκοπό να το
καταστήσουν παραπλανητικό.
Οι Feng et al. (2012) ανιχνεύουν παραπλανητικά κείμενα και σχόλια που δημιουργούνται από
τους πελάτες μέσω της χρήσης συντακτικού ύφους και όχι του περιεχομένου το οποίο είναι βασισμένο
σε λέξεις. Οι μη τερματικοί κόμβοι των δένδρων ανάλυσης χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά σε
συνδυασμό με ένα λεξικό μοντέλο για να αυξήσουν την ακρίβεια πέρα από τη χρήση λέξεων. Οι Hai
et al. (2016) εντοπίζουν παραπλανητικές κριτικές χρησιμοποιώντας επίσης λεξικά χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, αντί να στηρίζονται σε επισημασμένα δεδομένα, οι συγγραφείς τοποθετούν ετικέτες πάνω σε
ένα σύνολο δεδομένων χωρίς ετικέτες μέσω μιας μεθόδου ημι-εποπτευόμενης μάθησης, η οποία
εκμεταλλεύεται ένα ελάχιστο ποσό με τα επισημασμένα δεδομένα από συναφή καθήκοντα σε μια
εκμάθηση πολλαπλών εργασιών. Παρόλο που το γλωσσικό περιεχόμενο, η συναισθηματική γλώσσα
και η σύνταξη είναι χρήσιμοι δείκτες για την ανίχνευση δόλου, η αλήθεια μιας δήλωσης εξαρτάται και
από το πλαίσιο που την περιλαμβάνει. Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες, αυτές οι
προσεγγίσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες για την επαλήθευση των στοιχείων.
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2.4 Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης
Η Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) έχει αναλάβει τις περισσότερες διαδικασίες της NLP, αλλά
συνήθως σε τομείς όπου υπάρχουν διαθέσιμα μεγάλης κλίμακας δεδομένα εκμάθησης (training data).
Στην ταξινόμηση κειμένων, τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα (RNN), τα συνελικτικά
νευρωνικά δίκτυα (CNN) και τα μοντέλα προσοχής ανταγωνίζονται τα μοντέλα με βάση τα
χαρακτηριστικά (Conneau et al., 2017, Yang et al., 2016). Τα επαναλαμβανόμενα νευρωνικά δίκτυα
είναι ικανά να κωδικοποιούν διαδοχικές πληροφορίες και είναι καταλληλότερα για τη μοντελοποίηση
της σημασιολογίας μικρού κειμένου. Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από στρώματα
συνέλιξης και συγκέντρωσης τα οποία παρέχουν μια αφηρημένη εισαγωγή δεδομένων. Αυτά τα
μοντέλα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες διαδικασίες της NLP όπου η παρουσία ή η απουσία
χαρακτηριστικών είναι ένας πιο σημαντικός παράγοντας από ότι η τοποθεσία ή η σειρά τους. Για
παράδειγμα, η παρουσία συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων σε μια επισκόπηση προϊόντος είναι
συνήθως ενδεικτική της θετικής ή αρνητικής κριτικής. Επομένως, τα CNN είναι κατάλληλα για
μεγαλύτερη ταξινόμηση κειμένου.
Οι βαθύτερες γλωσσικές δομές (σύνταξη) έχουν αναλυθεί για να προβλέψουν περιπτώσεις
εξαπάτησης. Η βαθιά ανάλυση σύνταξης υλοποιείται μέσω των πιθανολογικών γραμματικών
ανεξαρτήτων από τα συμφραζόμενα (Probability Context Free Grammars - PCFG). Οι φράσεις
μετατρέπονται σε ένα σύνολο κανόνων ανασύνδεσης (μια ανάλυση δέντρου) για να περιγράψουν τη
δομή της σύνταξης, για παράδειγμα φράσεις ουσιαστικού και ρήματος, οι οποίες με τη σειρά τους
επαναγράφονται από τα συντακτικά συστατικά μέρη τους (Feng et al., 2012). Το τελικό σύνολο των
επαναγραφόμενων δημιουργεί μια ανάλυση με μια ορισμένη πιθανότητα. Αυτή η μέθοδος
χρησιμοποιείται για τη διάκριση κατηγοριών κανόνων (λεξικοποιημένοι, μη εξειδικευμένοι, γονικοί
κόμβοι κλπ.) για την ανίχνευση εξαπάτησης με ακρίβεια 85-91% ανάλογα με την κατηγορία κανόνων
που χρησιμοποιείται (Feng et al., 2012).
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Κεφ. 3
3. Fact Checking (Έλεγχος Γεγονότων)
Η έννοια του Fact Checking αφορά τον έλεγχο της αξιοπιστίας των γεγονότων των
ισχυρισμών δημοσίων προσώπων. Εκτελείται συνήθως από δημοσιογράφους που απασχολούνται σε
ειδησεογραφικούς οργανισμούς για τη διαδικασία δημιουργίας ειδήσεων. Το Fact Checking είναι μια
χρονοβόρα διαδικασία κατά την οποία ένας δημοσιογράφος πρέπει να συμβουλευτεί ένα μεγάλο
πλήθος πηγών. Οι ιστότοποι Ελέγχου Γεγονότων παρέχουν συνήθως λεπτομερή ανάλυση για τη
διαδικασία που εκτελείται για την υποστήριξη της ετυμηγορίας.
Ο χειρωνακτικός Έλεγχος Γεγονότων (είτε από εμπειρογνώμονες είτε από απλούς χρήστες)
δεν κλιμακώνεται παράλληλα με τον όγκο των πληροφοριών, ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα της κλιμάκωσης, αναπτύχθηκαν τεχνικές αυτόματου
Ελέγχου Γεγονότων, βασιζόμενες σε τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών (Information Retrieval - IR)
και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), καθώς και στη θεωρία δικτύων / γραφημάτων (Cohen et
al. 2011).
Ο Έλεγχος των Γεγονότων απαιτεί την ικανότητα επιχειρηματολογίας με τη χρήση της κοινής
λογικής. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη συστημάτων που υπερβαίνουν την αναγνώριση σημασιολογικών
φαινομένων που είναι περισσότερο πολύπλοκα από εκείνα που τυπικά λαμβάνονται υπόψη σε
δραστηριότητες κειμενικής συνεπαγωγής. Οι Habernal et al. (2018) εισήγαγαν ένα νέο έργο και
σύνολο δεδομένων για την πρόβλεψη του σκεπτικού ενός επιχειρήματος που απαιτείται για να
υποστηρίξει έναν ισχυρισμό από μια δεδομένη προϋπόθεση. Οι Angeli και Manning (2014) πρότειναν
μια μέθοδο απόσπασης της γνώσης της κοινής λογικής από το WordNet (λεξική βάση δεδομένων της
Αγγλικής γλώσσας) χρησιμοποιώντας τη συλλογιστική της. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν
συστήματα που μπορούν να αιτιολογήσουν τόσο με τη χρήση της κοινής γνώσης όσο και τη έμμεση
γνώση της κοινής λογικής πραγματοποιώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς την αυτοματοποίηση του
ελέγχου των πραγματικών γεγονότων.
Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας του Ελέγχου των Γεγονότων έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο
βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων. Μέσα από την εξέλιξη της
τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων, την επεξεργασία των φυσικών γλωσσών (Natural Language
Processing) και της ανάκτησης πληροφοριών, η αυτοματοποίηση έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους
δημοσιογράφους εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν αυτομάτως αυτή τη διαδικασία ή
ακόμα και να ελέγχουν τα άρθρα "ζωντανά" ενημερώνοντάς τα με τα περισσότερα δεδομένα. Αυτός ο
αυτοματισμός ενεργοποιείται περαιτέρω από την αυξανόμενη διαθεσιμότητα σε διαδικτυακά
συνδεδεμένα σύνολα δεδομένων (Datasets), αποτελέσματα ερευνών και αναφορών σε μηχανικά
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αναγνώσιμες μορφές από διάφορους φορείς, π.χ. η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει
λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η διαδικασία Ελέγχου των Γεγονότων απαιτεί την έρευνα και τον εντοπισμό αποδεικτικών
στοιχείων, την κατανόηση των πληροφοριών και τη συλλογιστική σχετικά με το τι μπορεί να συναχθεί
από αυτά τα στοιχεία. Ο στόχος του αυτοματοποιημένου Ελέγχου των Γεγονότων είναι να μειωθεί η
ανθρώπινη επιβάρυνση στην αξιολόγηση της αληθοφάνειας ενός ισχυρισμού.
Η πλειονότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον αυτοματοποιημένο Έλεγχο των
Γεγονότων είναι εποπτευόμενοι. Δηλαδή η εκμάθηση ενός ταξινομητή κειμένου πραγματοποιείται
από κάποια μορφή επισημασμένων δεδομένων που παρέχεται κατά την εκπαίδευση του. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι ανεξάρτητο από ποιές πηγές αποδεικτικών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη. Οι
Vlachos and Riedel (2014) πρότειναν τον Έλεγχο των Γεγονότων με τη χρήση εποπτευόμενων
μοντέλων, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δηλώσεις που είχαν επισημανθεί από πρακτορεία ελέγχου και
δημοσιογράφους. Οι Wang (2017) και Rashkin et al. (2017) εφάρμοσαν αυτήν την προσέγγιση για να
ταξινομήσουν την ειλικρίνεια των ψευδών ειδήσεων. Ο κύριος περιορισμός των προσεγγίσεων
ταξινόμησης κειμένου είναι ότι η επαλήθευση ενός ισχυρισμού απαιτεί πρόσθετες γνώσεις, οι οποίες
συνήθως δεν παρέχονται από τον ίδιο τον ισχυρισμό. Ενώ η γλώσσα μπορεί να υποδείξει εάν μια
πρόταση είναι πραγματική, οι αξιόπιστες προφορικές προτάσεις ενδέχεται επίσης να είναι εσφαλμένες
(Nakashole and Mitchell, 2014). Η ταξινόμηση κειμένων για διάφορους ισχυρισμούς έχει
χρησιμοποιηθεί από μόνη της για το σχετικό έργο ανίχνευσης Πραγματικών Γεγονότων για
ισχυρισμούς (Hassan et al., 2017a).
Οι Ciampaglia et al (2015) χρησιμοποιούν την ανίχνευση δικτύου για να προβλέψουν εάν μία
μη παρατηρούμενη οντότητα είναι πιθανό να εμφανιστεί σε ένα γράφημα, μοντελοποιώντας το έργο
ως ένα πρόβλημα διάταξης διαδρομής. Η ετυμηγορία της αλήθειας προέρχεται από το κόστος της
διάβασης μιας διαδρομής μεταξύ των δύο οντοτήτων υπό μεταβατικό τέλος, σταθμισμένο από το
βαθμό σύνδεσης του μονοπατιού. Οι Nakashole και Mitchell (2014) συνδυάζουν γλωσσικά
χαρακτηριστικά με την υποκειμενικότητα της γλώσσας που χρησιμοποιείται με την συνύπαρξη μιας
οντότητας με άλλες οντότητες από το ίδιο θέμα, μια μορφή συλλογικής ταξινόμησης.
Οι Ferreira και Vlachos (2016) σχεδίασαν τον Έλεγχο των Γεγονότων ως μια μορφή
Αναγνώρισης του Κειμένου (RTE), προβλέποντας εάν μια υπόθεση, τυπικά ενός ειδησεογραφικού
άρθρου, τίθεται υπέρ, κατά ή παρατηρεί ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό. Τα βασισμένα σε RTE μοντέλα
υποθέτουν ότι η κειμενική απόδειξη για τον Έλεγχο Γεγονότων ενός ισχυρισμού είναι δεδομένη.
Επομένως, δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν παρέχεται, ή είναι ένας αρκετά μεγάλος
κειμενικός πόρος όπως η Wikipedia. Για το τελευταίο, οι Thorne et al. (2018) ανέπτυξαν μια pipeline
προσέγγιση στην οποία η συνιστώσα RTE προηγείται από μια ανάκτηση εγγράφων και μια συνιστώσα
επιλογής πρότασης. Υπάρχει επίσης εργασία που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάκτηση
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στοιχείων σε επίπεδο προτάσεών από σχετικά έγγραφα για ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό (Hua and
Wang, 2017).
Οι Thorne και Vlachos (2017) χρησιμοποιούν εξόρυξη εποπτευόμενων σχέσεων εξ’
αποστάσεως για τον εντοπισμό επιφανειακών μοτίβων στο κείμενο, τα οποία περιγράφουν τις σχέσεις
μεταξύ δύο οντοτήτων σε ένα γράφημα γνώσης. Επειδή αυτές οι προσεγγίσεις ελέγχου γεγονότων
επικεντρώνονται μόνο στις στατιστικές ιδιότητες των οντοτήτων, η ταυτοποίηση θετικών
παραδειγμάτων εκμάθησης απλοποιείται στην αναζήτηση προτάσεων που περιέχουν αριθμούς που
είναι περίπου ίσοι με τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στο γράφημα.
Οι Long et al. (2017) βελτιώνουν την ακρίβεια ενός απλού συστήματος Ελέγχου Γεγονότων
μέσω της εκτεταμένης σκιαγράφησης των προφίλ των δημιουργών των ισχυρισμών. Το πιο σημαντικό
στοιχείο σε αυτό το μοντέλο είναι το ιστορικό αξιοπιστίας του δημιουργού, μια μέτρηση που
περιγράφει πόσο συχνά οι ισχυρισμοί του συντάκτη χαρακτηρίζονται ως ψευδείς. Αυτό το
χαρακτηριστικό εισάγει μια μεροληψία στο μοντέλο που ταιριάζει με τη φράση "ποτέ μην
εμπιστεύεστε έναν ψεύτη". Στην περίπτωση προηγούμενων μη δηλωμένων πηγών, οι οποίες ενδέχεται
να μην έχουν καταγεγραμμένο ιστορικό, αυτή η δυνατότητα δε θα ήταν διαθέσιμη. Επιπλέον, η
ισχυρή εξάρτηση από το ιστορικό αξιοπιστία έχει μερικές σημαντικές ηθικές συνέπειες που πρέπει να
εξεταστούν. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, το προφίλ των ομιλητών έχει αποδειχθεί ότι είναι
αποτελεσματικό σε άλλες σχετικές μελέτες (Gottipati et al., 2013, Long et al., 2016)
Ένας δημοφιλής τύπος μοντέλου που χρησιμοποιείται συχνά από οργανισμούς οι οποίοι
ασχολούνται με τη διαδικασία του Fact Checking είναι η αντιστοίχιση ενός ισχυρισμού με έναν
υπάρχοντα, ο οποίος έχει προηγουμένως επαληθευτεί. Αυτό μειώνει την δραστηριότητα της
κειμενικής ομοιότητας σε επίπεδο προτάσεων όπως προτείνουν οι Vlachos και Riedel (2014) και
υλοποιήθηκε από την Washington Post. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την επαλήθευση
γεγονότων με επαναλαμβανόμενους ή παραφραζόμενους ισχυρισμούς.
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Κεφ. 4
4. Η περίπτωση του Reuters και ο ρόλος του Twitter
Για να αντιμετωπιστεί ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών και να κερδίσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, η βιομηχανία των ειδήσεων έχει αρχίσει να διερευνά και να επενδύει στην
αυτοματοποίηση των ειδήσεων. Το Reuters Tracer, ένα σύστημα το οποίο αυτοματοποιεί την
παραγωγή ειδήσεων από την αρχή ως το τέλος χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter, είναι σε
θέση να ανιχνεύει, να ταξινομεί, να σχολιάζει και να διαδίδει ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο για
δημοσιογράφους του Reuters χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια
συστήματα, το Tracer είναι ανεξάρτητο από θεματολογία και ειδικότητα. Έχει προσέγγιση από κάτω
προς τα πάνω για την ανίχνευση ειδήσεων και δεν βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο πηγών ή
δεδομένων. Αντ' αυτού, εντοπίζει αναδυόμενες συζητήσεις από 12+ εκατομμύρια tweets την ημέρα
και επιλέγει εκείνες που είναι ειδήσεις. Στη συνέχεια, περιγράφει κάθε ιστορία με την προσθήκη μιας
περίληψης και ενός θέματος σε αυτήν, εκτιμώντας την ειδησεογραφική της αξία, την αξιοπιστία,
ταξινομώντας την χρονικά, γεωγραφικά και θεματολογικά.
Ο σχεδιασμός αλγορίθμων για τη δημιουργία ειδήσεων που ανταποκρίνονται στα πρότυπα
των δημοσιογράφων του Reuters όσον αφορά την ακρίβεια και την επικαιρότητα είναι αρκετά
δύσκολο αντικείμενο. Το Tracer βασίζεται στο Twitter για να κερδίσει πλεονεκτήματα ταχύτητας,
αλλά αντιμετωπίζει επίσης τον κίνδυνο αχαλίνωτης παραπληροφόρησης των κοινωνικών δικτύων. Για
να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το Reuters σχεδίασε έναν αλγόριθμο για να εκτιμήσει την
αλήθεια των ανιχνευμένων ειδήσεων. Τα πειράματά τους δείχνουν ότι μπορούν να ανιχνεύσουν σε
απευθείας σύνδεση φήμες και ψευδείς ειδήσεις με ακρίβεια 60-70% όταν εμφανίζονται ως γεγονότα
στο σύστημα Tracer και να συνεχίσουν να βελτιώνουν την ικανότητα εκτίμησης καθώς
συσσωρεύονται περισσότερα tweets. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό όχι μόνο φέρνει σημαντική
επιχειρηματική αξία στο Reuters και τους πελάτες του, αλλά και προωθεί την τεχνολογία της
δημοσιογραφίας εν γένει (Liu et al., 2017).
Το Reuters σχεδίασε έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό της εγκυρότητας των ειδήσεων που
εντοπίστηκαν από το Tracer για να ενημερώσει τους χρήστες του για πιθανούς κινδύνους. Οι Liu et
al., εξηγούν πώς λειτουργεί με τα άλλα στοιχεία του Tracer και με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Συμπεραίνουν ότι η αξιοπιστία δεν είναι απαραιτήτως ισότιμη με την εγκυρότητα, καθώς ακόμη και οι
διασημότητες ή τα μέσα ενημέρωσης σε περιπτώσεις μπορεί να ξεγελαστούν από ψευδείς φήμες.
Επίσης, ενδιαφέρονται για το ποιος δημιουργεί τις ειδήσεις, αν η πηγή είναι αξιόπιστη και έχει νόμιμη
ταυτότητα, αν υπάρχουν πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές κλπ. Έτσι, κωδικοποιούν αυτά τα βήματα
επαλήθευσης στον αλγόριθμό για να τον καταστήσουν πιο αποτελεσματικό. Συγκεκριμένα,
εκπαιδεύουν πολλαπλά μοντέλα παλινδρόμησης SVM με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να
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λειτουργούν ξεχωριστά σε πρώιμα και αναπτυσσόμενα στάδια ενός γεγονότος. Αυτά τα μοντέλα
παράγουν αποτελέσματα στο [-1, 1] για να δείξουν τον βαθμό της ακρίβειας.
Όταν μια φήμη έχει μόλις ξεκινήσει και δεν είναι ακόμη διαδεδομένη στα κοινωνικά δίκτυα,
είναι πιθανό να συλληφθεί από το Tracer ως μια μικρού μεγέθους συστάδα γεγονότων. Οι
δημοσιογράφοι συχνά χρησιμοποιούν τα tweets καθώς και τις πηγές που αναφέρουν για να
προσδιορίσουν την αλήθεια μιας φήμης σε αυτό το στάδιο. Ο αλγόριθμος προσδιορίζει την πηγή
χρησιμοποιώντας τρεις κανόνες: (1) Αν το tweet του συμβάντος είναι ένα retweet, το αρχικό tweet
είναι η πηγή του. (2) Αν αναφέρει μια διεύθυνση URL, η αναφερόμενη ιστοσελίδα είναι η πηγή. (3) Ο
αλγόριθμος εκδίδει ένα σύνολο ερωτημάτων στο API αναζήτησης του Twitter για να ανακαλύψει το
πιο πρόωρο tweet που αναφέρει το συμβάν. Η αξιοπιστία και η ταυτότητα της πηγής αποτελούν
καλούς δείκτες της αξιοπιστίας των γεγονότων. Για παράδειγμα, εάν αποδειχθεί ότι η πηγή
πληροφοριών προέρχεται από ένα σατιρικό site ειδήσεων όπως το Onion ή ένα πλαστό περιοδικό
ειδήσεων όπως το National Report, τότε ο αλγόριθμός πιθανόν θα σημάνει αυτό το γεγονός ως
ψευδές.
Μόλις ένα συμβάν αποκτήσει δυναμική, η συστάδα του στο Tracer συγκεντρώνει
περισσότερα tweets. Σε αυτό το στάδιο, η δημόσια αντίδραση για το συμβάν παρέχει ένα πρόσθετο
πλαίσιο στον αλγόριθμό. Υπάρχουν συχνά μερικοί άνθρωποι που εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με
τις ψευδείς φήμες ή τις αποκαλύπτουν άμεσα. Με αυτόν το τρόπο παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για
τον αλγόριθμο επαλήθευσης. Ένας υπο-αλγόριθμος στο Tracer προσδιορίζει τις εκφράσεις των
πεποιθήσεων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης (π.χ. "αυτό είναι μια φάρσα"), της
ερώτησης (π.χ. "είναι πραγματική;"), της υποστήριξης (π.χ. “μόλις επιβεβαιώθηκε”), και της
ουδετερότητας (κυρίως Retweets). Συνεπώς το έργο της πρόβλεψης της αξιοπιστίας θεωρείται ως μια
«συζήτηση» μεταξύ των δύο πλευρών. Όποια πλευρά είναι πιο αξιόπιστη κερδίζει τη συζήτηση.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αλγόριθμος του Tracer μπορεί να φτάσει μεγαλύτερη του
95% ακρίβεια για την ανίχνευση της αλήθειας όταν μια συστάδα έχει μόλις δημιουργηθεί( Liu et al.,
2017). Όταν επισημαίνει ένα γεγονός ως φήμη, έχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 60% να είναι ψευδής.
Tο Tracer μπορεί να ελέγξει πραγματικές ιστορίες αξιόπιστα και να απομακρύνει τις ψευδείς
πληροφορίες με ικανή ακρίβεια σε τακτική βάση. Ωστόσο, όταν ψευδείς ειδήσεις αναδύονται από
θέματα όπως οι εκλογές, το σύστημα μπορεί μόνο να σηματοδοτήσει περίπου 65 - 75% συστάδες
φήμης. Η ανάλυση σφάλματος αποκαλύπτει τις δυσκολίες δημιουργίας ενός αξιόπιστου ανιχνευτή
φήμης σε πρώιμο στάδιο. Οι επαληθευμένοι χρήστες του Twitter μπορούν να ξεγελαστούν και να
βοηθήσουν στην διάδοση πλαστών ειδήσεων. Ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ο αλγόριθμος
συσταδοποίησης, μερικές φορές αληθινές και ψεύτικες ειδήσεις είναι πιθανόν να αναμειχθούν
αναπόφευκτα αν αφορούν πολύ παρόμοια θέματα. Η χρήση αξιοπιστίας πηγής δεν θα λειτουργήσει σε
αυτά τα σενάρια. Μια πιθανή λύση είναι να βασιστεί κανείς σε έναν αλγόριθμο Ελέγχου Γεγονότων.
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Κεφ. 5
5. Εντοπισμός Ψευδών Ειδήσεων με βάση τον τρόπο διάδοσής
τους
Εκτός από τις προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται στα Γεγονότα και τα Χαρακτηριστικά των
ψευδών ειδήσεων οι οποίες αναλύουν το φαινόμενο με βάση το περιεχόμενο του κειμένου, η
βιβλιογραφία συγκεντρώνει μελέτες οι οποίες εστιάζουν στην πληροφορία η οποία προκύπτει από τον
τρόπο διάδοσης των νέων. Οι προσεγγίσεις με βάση τον τρόπο διάδοσης των ψευδών ειδήσεων
επιχειρηματολογούν σχετικά με την αλληλοσυσχέτιση των δημοσιεύσεων των χρηστών στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την πρόβλεψη της αξιοπιστίας των ειδήσεων. Η βασική παραδοχή
είναι ότι η αξιοπιστία ενός ειδησεογραφικού γεγονότος συνδέεται στενά με την αξιοπιστία των
σχετικών δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα.
Τόσο ομοιογενή όσο και ετερογενή δίκτυα αξιοπιστίας μπορούν να κατασκευαστούν για τη
διαδικασία της διάδοσης. Τα ομοιογενή δίκτυα αξιοπιστίας αποτελούνται από ένα μόνο τύπο
οντοτήτων, όπως μια δημοσίευση ή ένα γεγονός (Shu et al. 2017). Τα δίκτυα ετερογενούς αξιοπιστίας
περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οντοτήτων, όπως τις δημοσιεύσεις, τα δευτερεύοντα γεγονότα
και τα γεγονότα (Jin et al., 2014). Οι Gupta et al. (2012) πρότειναν έναν αλγόριθμο διάδοσης της
αξιοπιστίας παρόμοιο με το PageRank (αλγόριθμος αναζήτησης της Google που δημιουργήθηκε για
να κατατάξει τις ιστοσελίδες σε βαθμίδες ποιότητας), ο οποίος βασίζεται στην κωδικοποίηση της
αξιοπιστίας των χρηστών και των tweets τους σε ένα τριών στρωμάτων χρήστη-tweet-γεγονός
ετερογενές δίκτυο πληροφοριών. Οι Jin et al. (2014) συμπεριέλαβαν χαρακτηριστικά ειδήσεων (π.χ.
δευτερεύοντα λανθάνοντα γεγονότα), ώστε να δημιουργήσουν ένα ιεραρχικό δίκτυο τριών επιπέδων
και να το χρησιμοποιήσουν ως ένα πλαίσιο βελτιστοποίησης το οποίο μπορεί να συμπεράνει την
αξιοπιστία των γεγονότων. Πρόσφατα, οι συγκρουόμενες απόψεις σκοπιμότητας συμπεριλαμβάνονται
για να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές δίκτυο αξιοπιστίας μεταξύ των tweets και να καθοδηγήσει τη
διαδικασία αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους (Jin et al., 2016).
Με σκοπό να αναπαρασταθεί το φαινόμενο της διάδοσης διάφορες μελέτες υιοθετούν τον
ορισμό της “αλληλουχίας” των ψευδών ειδήσεων (Vosoughi et al., 2018, Wu et al., 2015). Μια
“αλληλουχία” ψευδών ειδήσεων είναι ένα “δέντρο” ή μια δομή που μοιάζει με δέντρο και
αντιπροσωπεύει τη διάδοση ενός συγκεκριμένου ψεύτικου ειδησεογραφικού άρθρου σε ένα κοινωνικό
δίκτυο χρηστών. Ο πρώτος κόμβος μιας αλληλουχίας ψευδών ειδήσεων αντιπροσωπεύει το χρήστη
που δημοσίευσε για πρώτη φορά τις ψευδείς ειδήσεις (δηλ. δημιουργός ή εκκινητής). Οι υπόλοιποι
κόμβοι στην “αλληλουχία” αντιπροσωπεύουν τους χρήστες που δημοσίευσαν αργότερα το άρθρο,
προωθώντας / δημοσιεύοντας το μετά την ανάρτησή τους από τους κόμβους τους, οι οποίοι
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συνδέονται μέσω των άκρων τους. Μια “αλληλουχία” ψευδών ειδήσεων μπορεί να αναπαρίσταται σε
όρους αριθμών των βημάτων που τα νέα έχουν “ταξιδέψει” ή των ωρών που δημοσιεύθηκαν.
Μια κοινή στρατηγική για τον υπολογισμό της ομοιότητας μεταξύ της αλληλουχίας κάποιων
ειδήσεων (δηλ. ενός γραφήματος) σε αλληλουχία άλλων ειδήσεων (δηλ. σε ένα άλλο γράφημα) είναι η
αξιοποίηση πυρήνων σε γράφους (graph kernels) (Vishwanathan et al. 2010). Τέτοιες ομοιότητες
αλληλουχιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα εποπτευόμενης μάθησης
πλαίσιο για την ανίχνευση πλαστών ειδήσεων. Για παράδειγμα, οι Wu et al (2015) προτείνουν έναν
ταξινομητή SVM που βασίζεται στον πυρήνα γράφo, ο οποίος αποτυπώνει τα υψηλής προτεραιότητας
μοτίβα διάδοσης (δηλ. την ομοιότητα μεταξύ αλληλοσυσχετίσεων) επιπρόσθετα στα σημασιολογικά
χαρακτηριστικά όπως η θεματολογία και τα συναισθήματα. Συγκεκριμένα, εισάγουν ρόλους στους
χρήστες (π.χ. ηγέτης της κοινής γνώμης ή κανονικός χρήστης), καθώς και την αποδοχή, το
συναίσθημα και βαθμολογία αμφιβολιών μεταξύ των αναρτήσεων των χρηστών προς τις ψευδείς
ειδήσεις που πρέπει να επιβεβαιωθούν, σε αλληλουχίες ειδήσεων.
Όταν συγκρίνουμε τον τρόπο διάδοσης ψευδών ειδήσεων με τη διάδοση των πραγματικών
ειδήσεων (ή άλλων τύπων πληροφοριών), είναι εφικτό κανείς να δημιουργήσει μοτίβα που μπορούν
να βοηθήσουν στη διάκριση μεταξύ ψεύτικων ειδήσεων και άλλου τύπου. Αυτά τα μοτίβα θα
διευκολύνουν περαιτέρω την αποτελεσματική μοντελοποίηση, την ανίχνευση και την παρεμπόδιση
των ψευδών ειδήσεων. Από την άλλη πλευρά, τα μοτίβα που επικεντρώνονται μόνο στο πώς
διαδίδονται οι ψευδείς ειδήσεις είναι πολύτιμα για την κατανόηση των διαδρομών που αναμένονται
στη διάδοση των ειδήσεων, π.χ. πώς οι ψεύτικες ειδήσεις διαφέρουν σε διαφορετικούς τομείς,
θεματολογία, γλώσσα ή ιστοτόπους.
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Κεφ. 6
Η αξιοπιστία ως μέσο εντοπισμού των ψευδών ειδήσεων
Μελετώντας το φαινόμενο των Ψευδών Ειδήσεων προκύπτει από μελέτες η προσέγγισης της
αξιοπιστίας της πληροφορίας τόσο σε επίπεδο ειδησεογραφικών πηγών όσο και των χρηστών που τη
διαδίδουν στα κοινωνικά μέσα. Ένα άρθρο ειδήσεων που δημοσιεύεται σε αναξιόπιστους ιστοτόπους
και διαβιβάζεται από αναξιόπιστους χρήστες είναι πιο πιθανό να είναι ψευδές από τα νέα που
δημοσιεύονται από επαληθευμένα έγκυρες πηγές και αξιόπιστους χρήστες. H προσέγγιση της
αξιοπιστίας διαχωρίζεται από αυτήν της διάδοσης των ειδήσεων καθώς σε αυτή την περίπτωση
εξετάζονται οι τρόποι εντοπισμού ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των ειδήσεων ή τις σχέσεις των
χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

6.1 Αξιολόγηση της πηγής των ειδήσεων
Έχουν υπάρξει αποδείξεις ότι οι περισσότερες ψευδείς ειδήσεις προέρχονται είτε από
ιστοσελίδες που δημοσιεύουν μόνο Hoaxes (ανεπιβεβαίωτες φήμες), είτε από βαθιά μεροληπτικούς
ιστοτόπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως δημοσιογραφικοί (Silverman 2016). Τέτοιες παρατηρήσεις
δείχνουν ότι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η πολιτική προκατάληψη των πηγών-ιστοτόπων, σε κάποιο
βαθμό, καθορίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των νέων. Η ανάλυση αξιοπιστίας του διαδικτύου
είναι ένας ενεργά ερευνητικός χώρος ο οποίος αναπτύσσει πολλές πρακτικές τεχνικές όπως οι
αλγόριθμοι ταξινόμησης ιστού.
Παραδοσιακοί αλγόριθμοι ταξινόμησης της αξιοπιστίας όπως το PageRank και το HITS
αξιολογούν την αξιοπιστία του ιστοτόπου με στόχο τη βελτίωση των απαντήσεων των μηχανών
αναζήτησης στις αναζητήσεις των χρηστών. Το TrustRank παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει
τις σχολιασμένες πληροφορίες και προβλέπει την αξιοπιστία των σελίδων με βάση τη γραφική
παράσταση στους γνωστούς και ως “κακούς” κόμβους και όχι του περιεχομένου της πληροφορίας.
Μια εναλλακτική λύση είναι η αξιοπιστία που βασίζεται στη γνώση (Dong et al., 2015), η οποία
επιτρέπει την πρόβλεψη αν τα γεγονότα που εξάγονται από μια δεδομένη σελίδα του εγγράφου είναι
πιθανόν να είναι ακριβή, δεδομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των γεγονότων
και της ιστοσελίδας στην οποία δημοσιεύεται το έγγραφο.
Ωστόσο, οι αδυναμίες αυτών των παραδοσιακών αλγορίθμων κατάταξης ιστοσελίδων
παρέχουν ευκαιρίες για ανεπιθύμητο διαδικτυακό περιεχόμενο (web spam), έναν σημαντικό δείκτη
αναξιοπιστίας ιστοτόπων. Η βελτίωση της κατάταξης των ιστοτόπων αποτελεί κίνητρο για την
ανάπτυξη της ανίχνευσης ανεπιθύμητου διαδικτυακού περιεχομένου (Spirin and Han 2012).
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Το web spam μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως (i) ανεπιθύμητο περιεχόμενο, το οποίο οδηγεί
σε μια spam ιστοσελίδα που εμφανίζεται μεταξύ των κανονικών αποτελεσμάτων αναζήτησης κυρίως
λόγω ψευδών συχνοτήτων λέξεων (π.χ. βαθμολογίες TF-IDF). Το ανεπιθύμητο περιεχόμενο
περιλαμβάνει τον τίτλο, του σώμα του κειμένου, τα meta-tags, τις διευθύνσεις URL και το κείμενο με
δυνατότητα κλικ (anchor) σε μια υπερ-σύνδεση (hyperlink). (ii) (εξερχόμενο και εισερχόμενο) Spam
συνδέσμου (link), όπου το πρώτο στοχεύει με ως επί το πλείστων αλγορίθμους τύπου HITS να
επιτύχει υψηλές βαθμολογίες κόμβων και το τελευταίο βελτιώνει τις βαθμολογίες αξιοπιστίας των
ιστοτόπων επιβάλλοντας αλγορίθμους παρόμοιους με το PageRank. (iii) Άλλους τύπους spam, όπως η
τεχνική του cloaking, η ανακατεύθυνση ιστοτόπων και το κλικ spam.
Οι αλγόριθμοι για τον εντοπισμό ανεπιθύμητου διαδικτυακού περιεχομένου μπορούν να
ταξινομηθούν σε: (i) Αλγορίθμους βασισμένους στο περιεχόμενο, οι οποίοι αναλύουν χαρακτηριστικά
του περιεχομένου του ιστοτόπου, όπως οι μετρητές λέξεων και το διπλότυπο περιεχόμενο (Ntoulas et
al. 2006). (ii) Αλγορίθμους βασισμένους σε συνδέσμους, οι οποίοι ανιχνεύουν ανεπιθύμητο
διαδικτυακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας πληροφορίες γραφημάτων (Zhou and Pei, 2009), μάθηση
στατιστικών ανωμαλιών (Dong et al. 2015) και την εκτέλεση τεχνικών όπως η διάδοση της
εμπιστοσύνης, η σμίκρυνση των συνδέσμων και η συστηματοποίηση γραφημάτων. (iii) Αλγορίθμους
που βασίζονται στη ροή των κλικ (Dou et al. 2008) ή τη συμπεριφορά των χρηστών (Liu et al. 2015).
Μερικές τεχνικές αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ιστοτόπου που αναπτύχθηκαν έδωσαν
ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση ψευδών ειδήσεων. Για παράδειγμα, οι Esteves et al. (2018)
βασίζουν την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ιστοτόπου σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών
περιεχομένου και συνδέσμων μέσα σε ένα πλαίσιο μηχανικής μάθησης.

6.2 Ανίχνευση Clickbait
Σκόπιμα παραπλανητικοί τίτλοι ή τίτλοι που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να ενθαρρύνουν έναν
χρήστη να κάνει κλικ και να επισκεφτεί έναν ιστότοπο ονομάζονται clickbait. Οι clickbait τίτλοι
συσχετίζονται συχνά με ψεύτικα άρθρα ειδήσεων καθώς είναι ισχυρά εργαλεία ώστε τα ψευδή νέα να
αποκτήσουν υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας και την εμπιστοσύνη του κοινού. Η επιτυχία των
clickbait τίτλων στα κοινωνικά δίκτυα οδήγησε πολλούς ιστοτόπους όπως το Facebook να προβούν σε
άμεσες ενέργειες εναντίον τους.
Οι μελέτες για την ανίχνευση του clickbait έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα από σχετικά
απλά γλωσσικά χαρακτηριστικά (Potthast et al., 2016, Chakraborty et al., 2016). Αυτές οι
προσεγγίσεις εξετάζουν μόνο τον τίτλο του άρθρου και δεν κάνουν χρήση αποδεικτικών στοιχείων. Το
γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται με το να ανιχνευθούν τίτλοι άρθρων που είναι ασύμβατοι με το σώμα
του εγγράφου (Chesney et al., 2017), όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες μέθοδοι
αναγνώρισης των κειμενικών συνεπαγωγών. Επιπλέον, μελέτες ανίχνευσης clickbait χρησιμοποιούν
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γλωσσικά χαρακτηριστικά π.χ. συχνότητες όρων, ευανάγνωστα στοιχεία και παραπομπών προς τα
εμπρός (Biyani et al., 2016) και μη γλωσσικά χαρακτηριστικά π.χ. συνδέσμους ιστοσελίδων (Potthast
et al., 2017), τα ενδιαφέροντα των χρηστών και την θέση της επικεφαλίδας μέσα σε ένα εποπτευόμενο
πλαίσιο μάθησης, π.χ. gradient boost δέντρα αποφάσεων (Biyani et al. 2016) για την ανίχνευση ή την
παρεμπόδιση του clickbait (Chakraborty et al. 2016). Επιπρόσθετα, εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει
ότι οι clickbait τίτλοι άρθρων συνήθως χαρακτηρίζονται από έναν απόλυτο αριθμό, εύκολη
αναγνωσιμότητα, ισχυρά ουσιαστικά και επίθετα που ταυτίζονται με την εξουσία και τον
εντυπωσιασμό (Vijgen 2014). Η πρόσφατη αυτοματοποιημένη ανίχνευση clickbait βασιζόμενη στη
βαθιά μάθηση έχει επίσης αναδειχθεί για την αποφυγή της μηχανικής των χαρακτηριστικών (Zhou et
al., 2017).

6.3 Οπτικά χαρακτηριστικά
Τα οπτικά χαρακτηριστικά έχουν αποδειχθεί ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην
προπαγάνδα ψευδών ειδήσεων. Τα ψεύτικα νέα εκμεταλλεύονται τις ατομικές ευπάθειες των
ανθρώπων και έτσι συχνά βασίζονται σε εντυπωσιακές ή ακόμα και ψεύτικες εικόνες για να
προκαλέσουν θυμό ή κάποια άλλη έντονη συναισθηματική αντίδραση των καταναλωτών.
Τα οπτικά χαρακτηριστικά εξάγονται από οπτικά στοιχεία (π.χ. εικόνες και βίντεο) για να
αποτυπώσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ψευδών ειδήσεων. Οι πλαστές εικόνες
αναγνωρίζονται με βάση διάφορα χειροποίητα χαρακτηριστικά σε επίπεδο χρήστη και tweet,
χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο ταξινόμησης (Gupta et al., 2013). Τα οπτικά χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν βαθμό καθαρότητας, βαθμό συνεκτικότητας, ιστόγραμμα κατανομής ομοιότητας,
βαθμό ποικιλομορφίας και βαθμό ομαδοποίησης. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την
καταμέτρηση της αναλογίας της εικόνας, της αναλογίας πολλαπλών εικόνων, τη μακροχρόνια
αναλογία εικόνας κ.λπ.
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Κεφ. 7
7. Ο ρόλος των Χρηστών στον εντοπισμό των Ψευδών Ειδήσεων
Οι χρήστες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων. Είναι σε
θέση να συμμετέχουν στη διάδοση ειδήσεων με πολλούς τρόπους, όπως την κοινοποίηση, την
προώθηση, την αρέσκεια (π.χ. μέσω των likes) και την αξιολόγησή τους.
Οι Zhu και Zafrani (2018) ταξινομούν τους χρήστες σε συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες
στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Οι συμμετέχοντες
διαχωρίζονται επιπλέον με βάση την πρόθεσή τους σε 1) κακόβουλους και 2) μη πεπειραμένους
χρήστες.
Όπως αναφέρθηκε στο 1ο Κεφάλαιο κακόβουλοι χρήστες ανήκουν σε μια από τις τρεις
κατηγορίες των Bots, Trolls και Cyborgs χρηστών και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπως οι
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016 όπου εκατομμύρια τέτοιο λογαριασμοί διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο συμμετέχοντας στο διαδικτυακό διάλογο. Συνεπώς ο εντοπισμός και η αφαίρεση
κακόβουλων χρηστών στο διαδίκτυο είναι καθοριστικής σημασίας για την ανίχνευση και τον
αποκλεισμό των ψευδών ειδήσεων. Πρόσφατες μελέτες των Cheng et al (2017) και Shao et al. (2017),
αναλύουν τα συμπεριφορικά πρότυπα των bots και των trolls κατά τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Οι
Chu et al. (2012) ταξινομούν αυτόματα ανθρώπους, bots και cyborgs με βάση τα προφίλ τους, την
συμπεριφοράς που προκύπτει από τα Tweets τους και του περιεχομένου που δημοσιεύουν. Οι Cai et
al. (2017), ανιχνεύουν τα bots με την από κοινού μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και του
περιεχομένου που δημοσιεύουν, ενώ οι Morstatter et al. (2016) προτείνουν μια προσέγγιση
ανίχνευσης bot που επιτυγχάνει συγκριτικά υψηλή τόσο ακρίβεια όσο και ανάκληση.
Ο εντοπισμός ισχυρισμών οι οποίοι δεν ταιριάζουν με το προφίλ του δημιουργού τους μπορεί
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς ή όχι. Επιπλέον, ο
προσδιορισμός των θεμάτων των οποίων ο συντάκτης είναι αληθινός μπορεί να επιτρέψει τη
δημιουργία μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για τον έλεγχο των Πραγματικών Γεγονότων.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Long et al. (2017) εισήγαγαν μια έννοια πιστωτικού ιστορικού, η
οποία αυξάνει την ακρίβεια ταξινόμησης για την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, αυτή η έννοια
δεν λαμβάνει υπόψη για ποια θέματα ο δημιουργός ψεύδεται. Επιπλέον, η παραδοχή ότι κάθε πηγή
έχει συνολική βαθμολογία αξιοπιστίας που πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε ισχυρισμό, δεν είναι
έγκυρη, δεδομένου ότι ανακριβείς πληροφορίες μπορούν να βρεθούν ακόμη και στις πιο αξιόπιστες
πηγές.
Μια εναλλακτική λύση είναι να εξεταστεί η συμβατότητα ενός ισχυρισμού σε σχέση με το
προφίλ του δημιουργού του, κάτι το οποίο παραμένει ανοιχτός χώρος έρευνας. Οι Feng και Hirst
(2013) εκτελούν το αντίστροφο αυτού του έργου για την ανίχνευση παραπλανητικών γλωσσών στις

34

κριτικές προϊόντων, δημιουργώντας ένα μέσο προφίλ για τους στόχους (προϊόντα) και
χρησιμοποιώντας την απόσταση μεταξύ μιας κριτικής και του στόχου ως χαρακτηριστικού. Οι
ανεπάρκειες αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτείται ένας αριθμός κριτικών για κάθε στόχο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα της επαλήθευσης των αυτόματα εξαγόμενων πληροφοριών ή
του ελέγχου γεγονότων για την πολιτική ή για ένα νέο θέμα, ενδέχεται να μην υπάρχουν επαρκή
δεδομένα για να δημιουργηθεί ένα σχετικό προφίλ.
Οι Perez-Rosas και Mihalcea (2015) προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των δημιουργών
(όπως η ηλικία και το φύλο) που επηρεάζουν τις γλωσσικές επιλογές τους κατά την παραγωγή
πληροφοριών στις κριτικές προϊόντων. Καθώς οι σχέσεις, η ηλικία και το φύλο των περισσότερων
πολιτικών είναι δημοσίως γνωστά, είναι κατανοητό ότι αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να βοηθήσουν
στην επαλήθευση πολιτικών ισχυρισμών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Wang et al. (2017) και Long et
al. (2017) η χρήση μετα-δεδομένων βελτιώνει την ακρίβεια ταξινόμησης.
Οι Tacchini et al. (2017) ανέλυσαν το βαθμό στον οποίο η απόδοσή μιας λογιστικής
παλινδρόμησης και ενός αρμονικού BLC αλγορίθμου εξαρτάται από την κοινότητα των χρηστών, η
οποία συσσωρεύεται γύρω από σελίδες παρόμοιου περιεχομένου. Ο αρμονικός αλγόριθμος BLC
μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες σε όλες τις σελίδες: ακόμη και όταν μόνο το ήμισυ των σελίδων
παρουσιάζονται στο σύνολο εκμάθησης, η απόδοση είναι πάνω από 99%. Ακόμη και στο σύνολο
δεδομένων, αποτελούμενο από χρήστες που αρέσκονται τόσο σε ψευδείς όσο και σε μη ψευδείς
θέσεις, οι μέθοδοι επιτυγχάνουν απόδοση 90%, αν και απαιτούν για αυτό ένα σύνολο εκμάθησης που
αποτελείται από το 10% των θέσεων. Αυτό αποδεικνύει ότι η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει
ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κοινότητες χρηστών που δεν είναι έντονα πολωμένοι σε
επιστημονικές σελίδες εναντίον σελιδών συνωμοσίας.
Οι Monti et al. (2019), παρουσιάζουν μια προσέγγιση γεωμετρικής βαθιάς μάθησης για την
ανίχνευση ψευδών ειδήσεων στο κοινωνικό δίκτυο Twitter. Η μέθοδος που προτείνουν επιτρέπει την
ενσωμάτωση ετερογενών δεδομένων που αφορούν το προφίλ και τη δραστηριότητα του χρήστη, τη
δομή του κοινωνικού δικτύου, τα μοτίβα διάδοσης των ειδήσεων και το περιεχόμενο τους. Το βασικό
πλεονέκτημα της χρήσης μιας προσέγγισης βαθιάς μάθησης, σε αντίθεση με τα μη αυτόματα μοντέλα,
είναι η ικανότητά της να μαθαίνει αυτόματα τις λειτουργίες που σχετίζονται με συγκεκριμένες
λειτουργίες από τα δεδομένα. Η επιλογή της γεωμετρικής βαθιάς μάθησης στην περίπτωση αυτή
οφείλεται στη δομημένη φύση των δεδομένων. Το μοντέλο γεωμετρικής βαθιάς μάθησης επιτυγχάνει
πολύ υψηλή ακρίβεια και ισχυρή συμπεριφορά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας
πραγματικά δεδομένα, δείχνοντας τη δυναμική των γεωμετρικών μεθόδων βαθιάς μάθησης για τον
εντοπισμό ψευδών ειδήσεων.
Οι χρήστες σχηματίζουν διαφορετικά δίκτυα στα κοινωνικά μέσα από την άποψη
ενδιαφερόντων, θεματολογίας και σχέσεων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι διεργασίες διάδοσης
των ψευδών ειδήσεων τείνουν να σχηματίσουν ένα φαινόμενο ηχούς (eco chamber effect), τονίζοντας
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την αξία της εξαγωγής χαρακτηριστικών που βασίζονται στο δίκτυο για να αντιπροσωπεύουν αυτούς
τους τύπους δικτυακών μοτίβων για την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων. Οι λειτουργίες που βασίζονται
στο δίκτυο εξάγονται μέσω της κατασκευής συγκεκριμένων δικτύων μεταξύ των χρηστών που
πραγματοποίησαν σχετικές δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορούν να κατασκευαστούν
διαφορετικοί τύποι δικτύων: Το δίκτυο της άποψης μπορεί να κατασκευαστεί με κόμβους που
υποδεικνύουν όλα τα tweets που σχετίζονται με τις ειδήσεις και το άκρο που δείχνει τα βάρη της
ομοιότητας των απόψεων (Tacchini et al., 2017). Ένας άλλος τύπος δικτύου είναι το δίκτυο
συνύπαρξης, το οποίο βασίζεται στην αλληλεπίδραση των χρηστών, μετρώντας αν οι χρήστες αυτοί
δημοσιεύουν θέσεις σχετικά με τα ίδια τα άρθρα ειδήσεων (Ruchansky et al., 2017). Επιπλέον, το
δίκτυο φιλίας υποδεικνύει τη δομή των ακολούθων/παραληπτών των χρηστών που δημοσιεύουν
tweets. Μια επέκταση αυτού του δικτύου φιλίας είναι το δίκτυο διάχυσης, το οποίο παρακολουθεί την
τροχιά της διάδοσης των ειδήσεων (Kwon et al., 2013), όπου οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τους
χρήστες και τα άκρα αντιπροσωπεύουν τις διαδρομές διάδοσης των πληροφοριών μεταξύ τους.
Δηλαδή, μια διαδρομή διάδοσης μεταξύ δύο χρηστών ui και uj υπάρχει εάν και μόνο εάν (1) ο uj
ακολουθεί τον ui, και (2) ο uj δημοσιεύει σχετικά με μια δεδομένη είδηση μόνο αφού το πράξει ο ui.
Αφού αυτά τα δίκτυα είναι σωστά κατασκευασμένα, οι υπάρχουσες μετρήσεις δικτύων μπορούν να
εφαρμοστούν ως αναπαραστάσεις των χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, ο βαθμός και ο
συντελεστής συγκέντρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσουν το δίκτυο διάδοσης και το
δίκτυο φιλίας (Kwon et al., 2013). Άλλες προσεγγίσεις μαθαίνουν τις λειτουργίες ενσωμάτωσης του
λανθάνοντος κόμβου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο συστάσεων SVD (Ruchansky et al., 2017) ή
αλγορίθμους διάδοσης δικτύου (Jin et al., 2013).
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Κεφ. 8
8. Blockchain & Fake News
Πολλοί άνθρωποι στρέφονται προς την τεχνολογία Βlockchain, η οποία μπορεί να παρέχει την
εμπιστοσύνη σε ένα peer-to-peer (P2P) δίκτυο με αποκεντρωμένο τρόπο χωρίς την παρουσία μιας
κεντρικής διαχειριστικής αρχής, ως ένα πιθανό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
της αυξανόμενης πρόκλησης των ψεύτικων ειδήσεων και να βοηθήσει στην οικοδόμηση της
εμπιστοσύνης στο αυθεντικό περιεχόμενο που διαδίδεται στα κοινωνικά δίκτυα. Η τεχνολογία
Blockchain καινοτόμησε πρόσφατα πολλούς κλάδους αναπτύσσοντας λύσεις που μπορούν να
προσφέρουν ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Το Blockchain παρέχει ένα μηχανισμό για τη διατήρηση
ενός κατανεμημένου βιβλίου για την καταγραφή των συναλλαγών σε μια δομή δεδομένων που
ονομάζεται blockchain. Αναφέρεται επίσης και ως τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (Distributed
Ledger Technology) λόγω του κατανεμημένου καταλόγου που διατηρείται, χρησιμοποιώντας τον
κατανεμημένο αλγόριθμο συναίνεσης από τα δίκτυα των χρηστών. Το Blockchain έχει αναδειχθεί ως
μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες τα τελευταία χρόνια και έχει διαταράξει το τραπεζικό σύστημα
και έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από την κύρια εφαρμογή του σε κρυπτονομίσματα σε τομείς όπως η
ανίχνευση αδικημάτων και η απάτη σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τα κρυπτονομίσματα τα οποία
χρησιμοποιούν την τεχνολογία Blockchain (π.χ. Bitcoin και Ethereum) επιβάλλουν την ασφάλεια των
συναλλαγών με αποκεντρωμένο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η παραβίαση των συστημάτων, χωρίς να
εμπλέκεται οποιαδήποτε κεντρική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το Blockchain μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει και να επαληθεύσει την ακεραιότητα των ειδήσεων και άλλων
περιεχομένων πολυμέσων που μοιράζονται στο διαδίκτυο.
Οι Song et al. (2019) περιγράφουν τη χρήση της blockchain τεχνολογίας με σκοπό τη
διασφάλιση της αυθεντικότητας των δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγγραφείς
επισημαίνουν ότι το blockchain δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει την αξιοπιστία των άρθρων τα
οποία έχουν αποθηκευτεί στα blocks. Ένα block καταγράφει τις πιο πρόσφατες συναλλαγές που δεν
έχουν εισέλθει ακόμα σε προηγούμενα block. Έτσι, ένα block είναι σαν μια σελίδα ενός ημερολογίου
ή ενός βιβλίου εγγραφών. Κάθε φορά που ένα block είναι «ολοκληρωμένο», δίνει τη θέση του στο
επόμενο μπλοκ στο blockchain. Επομένως προτείνουν τη χρήση μιας ψηφιακής υπογραφής στις
πληροφορίες που δημοσιεύονται από τους χρήστες, με την οποία θα διασφαλίζεται η γνησιότητα ότι
ένας χρήστης έχει επαληθεύσει την πληροφορία που έχει καταχωρηθεί στα blocks. Στο μοντέλο τους ο
εκάστοτε πάροχος κοινωνικού δικτύου (π.χ. Facebook, Twitter) δημιουργεί μια ψηφιακή υπογραφή
μέσω της δομής δημοσίου κλειδιού σε κάθε δημοσίευση που γίνεται από χρήστες και αποθηκεύει την
ψηφιακή υπογραφή στα blocks. Σε μια οποιαδήποτε στιγμή ένας χρήστης ο οποίος θέλει να ελέγξει
την αυθεντικότητα μιας δημοσίευσης, χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παρόχου του κοινωνικού
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δικτύου για να εξακριβώσει την αυθεντικότητα. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το σύστημά τους δεν
μπορεί να εξαπατηθεί καθώς ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου κατέχει το ιδιωτικό κλειδί για την
κρυπτογράφηση της ψηφιακής υπογραφής.
Η λετονική πλατφόρμα 4Facts.org αποτελεί ένα παράδειγμα κλιμακούμενης λύσης
βασισμένης σε blockchain για τον έλεγχο των πραγματικών γεγονότων. Οι αξιόπιστοι ελεγκτές
γεγονότων των ειδήσεων αναγνωρίζονται (αφού ενδιαφέρονται για την επικύρωση του περιεχομένου)
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν οικονομικές ανταμοιβές (π.χ. tokens) καθώς και να αυξάνουν τη
φήμη τους για υψηλής ποιότητας εργασία. Το ποσό των εισπραχθέντων ανταμοιβών αυξάνεται καθώς
ο ελεγκτής γεγονότων βελτιώνει την προσωπική του φήμη. Στο προτεινόμενο σύστημα, οι δημιουργοί
περιεχομένου ενδιαφέρονται επίσης να υποβάλουν το περιεχόμενό τους για επικύρωση, προκειμένου
να δημιουργήσουν και οι ίδιοι τη καλή φήμη-αξιοπιστία τους.
Οι Shang et al., (2018) παρουσιάζουν μια blockchain αρχιτεκτονική για να εξασφαλίσουν τη
διαφάνεια στη διαδικασία της δημοσίευσης, της διάδοσης και του εντοπισμού των ειδήσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Οι συγγραφείς προτείνουν την αποθήκευση της πληροφορίας που αφορά το
περιεχόμενο των νέων, την κατηγορία και άλλα σχετικά δεδομένα για το πότε δημοσιεύτηκαν τα νέα.
Αναφορικά με τη διασπορά των ειδήσεων, οι συγγραφείς υποδεικνύουν την αποθήκευση της
πληροφορίας σχετικά με την ώρα και το hash (λειτουργία που μετατρέπει μια είσοδο γραμμάτων και
αριθμών σε μια κρυπτογραφημένη έξοδο σταθερού μήκους) της δημοσίευσης της είδησης,
σχηματίζοντας έτσι ένα block. Όταν ο αναγνώστης επιθυμεί να ανατρέξει σε μια είδηση, έχει τη
δυνατότητα μέσα από την πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στο blockchain να επιβεβαιώσει την
προέλευση και το μονοπάτι που ακολούθησε η είδηση κατά τη δημοσίευση και τη διάδοσή της.
Ένα έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να προσθέσει λειτουργικότητα σε μία τεχνολογία
κατανεμημένου καθολικού, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο στην κατανεμημένη
βάση δεδομένων. Τα έξυπνα συμβόλαια επιτρέπουν την προσθήκη επικυρώσεων, περιορισμών και της
επιχειρηματικής λογικής στις συναλλαγές με τη μορφή συμφωνίας μεταξύ των μερών. Για
παράδειγμα, ένα έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σχετικών
πληροφοριών, όπως η ταυτότητα του εκδότη, η κατάσταση, η βαθμολογία της φήμης του, το δημόσιο
κλειδί, η χρονική σήμανση και στη συνέχεια να μεταδοθεί το περιεχόμενό του στο P2P δίκτυο.
Επιπλέον, έξυπνα συμβόλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή, την ενημέρωση και την
ανάκληση των ταυτοτήτων διαφορετικών οργανισμών (π.χ. εκδοτών), καθώς και για τον
προσδιορισμό της κατάστασης και του βαθμού της φήμης τους.
Οι Qayyum et al. (2019) παρουσιάζουν το σχέδιο ενός συστήματος βασισμένο σε blockchain
το οποίο στηρίζεται σε έξυπνα συμβόλαια (smart contracts) και έχει σκοπό την ανίχνευση και την
πρόληψη των ψεύτικων ειδήσεων. Όταν ένας νέος εκδότης ειδήσεων αιτείται να συμμετάσχει στο
σύστημα, γίνεται κλήση της σύμβασης του έξυπνου συμβολαίου και ελέγχεται εάν το δημόσιο κλειδί
αυτού του εκδότη βρίσκεται σε υπάρχουσα χαρτογράφηση ή όχι. Βάσει του αποτελέσματος, δίνεται
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στον εκδότη ένα δημόσιο και ιδιωτικό ζευγάρι κλειδιών, μαζί με το status ενός επαληθευμένου ή μη
εκδότη και ενός αρχικού βαθμού φήμης ο οποίος θα αποτελέσει μέρος της εξελισσόμενης σειράς
φήμης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ένας υφιστάμενος εκδότης μπορεί να ενημερώσει ή να
ανακαλέσει την ταυτότητά του και η ταυτότητα ενός παρεκτρεπόμενου εκδότη θα ανακληθεί
αυτόματα. Κάθε φορά που ένας εκδότης θέλει να δημοσιεύσει μια είδηση ένα νέο έξυπνο συμβόλαιο
θα χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την έκδοση ειδήσεων και θα τοποθετήσει τις ειδήσεις μαζί με
άλλες απαιτούμενες παραμέτρους σε ένα block και θα μεταδοθεί στο P2P δίκτυο. Στο P2P δίκτυο, οι
κόμβοι των miner θα τοποθετήσουν αυτό το block στο blockchain αν προσδιοριστεί ως έγκυρο block.
Μόλις το block ειδήσεων γίνει το τμήμα του blockchain, η ακεραιότητα των ειδήσεων και η αλήθεια
μπορούν να εξακριβωθούν χρησιμοποιώντας τη σημασιολογική ομοιότητα και το Merkle δέντρο.
Οι Chen et al. (2018) διερευνούν τη δυναμική της διάδοσης φημών σε κοινωνικά δίκτυα με
και χωρίς τεχνολογία Blockchain. Αρχικά παρουσιάζουν ένα γραφικό μοντέλο για τα κοινωνικά
δίκτυα και στη συνέχεια αποτυπώνουν πώς ενσωματώνεται το blockchain συμβόλαιο σε μια
διαδικασία peer-to-peer ανταλλαγής πληροφοριών με τη χρήση εικονικών πιστώσεων. Το blockchain
μοντέλο φήμης που χρησιμοποιείται μαζί με την αριθμητική προσομοίωση καταδεικνύει ότι η
τεχνολογία blockchain μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή διάδοσης φημών μεγάλης κλίμακας.
Η χρήση της τεχνολογίας DLT θα επέτρεπε επίσης να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η
πλαστογράφηση του περιεχομένου, αποδεικνύοντας την προέλευσή της και σε περίπτωση ανίχνευσης
μιας πλαστογράφησης, θα καθιστούσε υπεύθυνο τον ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, οι Huckle et al.
(2017) πρότειναν ένα Ethereum σύστημα (Provenator) με τυποποιημένα μεταδεδομένα για την
επαλήθευση της αυθεντικότητας και της προέλευσης των ψηφιακών μέσων. Ένα τέτοιο πρωτότυπο
χρησιμοποιεί το Interplanetary File System (IPFS), ένα σύστημα αρχείων που απευθύνεται σε
περιεχόμενο P2P. Ωστόσο, η ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος να εντοπίσει ψεύτικους
πόρους είναι κάπως περιορισμένη δηλαδή δεν είναι σε θέση να αποδείξει την αυθεντικότητα μιας
ιστορίας στο σύνολό της. Μια παρόμοια λύση περιγράφεται στο έργο των Huckle et al. (2017), όπου
οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα πρώιμο πρωτότυπο του «Provenator», το οποίο αποθηκεύει
μεταδεδομένα προέλευσης (δηλαδή αντικείμενα, γεγονότα, agents και δικαιώματα) σε Ethereum
blockchains τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν την προέλευση των μέσων ενημέρωσης.
Αν και η λύση των συγγραφέων επιλύει το ζήτημα της προέλευσης, η ικανότητά της να βρει ψηφιακή
εξαπάτηση είναι σχετικά περιορισμένη.
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Κεφ. 9
9. Συμπεράσματα και Προτάσεις
Σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις τεχνολογικές
μεθόδους με τις οποίες είναι εφικτός και μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ο αυτοματοποιημένος
εντοπισμός και η αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο.
Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες έρευνες κατηγοριοποιούν το φαινόμενο των ψευδών
ειδήσεων σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες: 1) Επινοήματα με σκοπό την προπαγάνδα, 2) Απάτες
(Hoaxes), 3) Χιουμοριστική ειδησεογραφία - Σάτιρα.
Οι μέθοδοι για τον αυτόματο εντοπισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου βασίζονται
κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων, στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και δεδομένων
κειμένου, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, στη μηχανική μάθηση, στην ανάκτηση πληροφοριών,
στην ανάλυση δικτύων και στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (τύπου blockchain).
Οι στρατηγικές εντοπισμού εκμεταλλεύονται τους τύπους πληροφοριών που σχετίζονται με
τις ειδήσεις (π.χ. τίτλος, κείμενο κειμένου, εκδότης) και τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. ανατροφοδότηση,
τρόπους διάδοσης και χρήστες). Κάθε τύπος πληροφοριών μπορεί να έχει τη μορφή κειμένου,
πολυμέσων, δικτύου που αντιστοιχούν στις διάφορες εφαρμοστέες τεχνικές και χρησιμοποιούμενους
πόρους.
●

Οι γλωσσικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στον έλεγχο της αξιοπιστίας των
ισχυρισμών και των γεγονότων ενός κειμένου αλλά και στο στυλ και τρόπο γραφής
που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των κειμένων των ψευδών ειδήσεων.

●

Η ανίχνευση με βάση τη διάδοσή χρησιμοποιεί πληροφορίες που παρέχονται από τον
τρόπο διάδοσης των ειδήσεων στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα.

●

Η αξιοπιστία των πηγών, η ανίχνευση clickbait τίτλων και άλλα οπτικά
χαρακτηριστικά αξιοποιούνται στην αυτοματοποίηση του εντοπισμού.

●

Οι χρήστες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση των ψευδών ειδήσεων και ο
εντοπισμός των κακόβουλων λογαριασμών αλλά και των δικτύων που
δημιουργούνται στις κοινότητες των χρηστών δίνει τη δυνατότητα για αυτόματο
εντοπισμού του φαινομένου της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων.

Για να πραγματοποιηθεί αυτόματη ταξινόμηση των κειμένων των ειδήσεων σε ψευδή ή
αληθή, οι μέθοδοι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μηχανικής μάθησης απαιτούν μεγάλο αριθμό
δεδομένων εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος προτείνεται, όπως προκύπτει από τη
βιβλιογραφία, τα μοντέλα να στηρίζονται σε σύνολα δεδομένων που περιέχουν άρθρα τα οποία έχουν
επισημανθεί ως έγκυρα ή μη από εμπειρογνώμονες.
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Οι γλωσσικές και δικτυακές προσεγγίσεις έχουν δείξει υψηλά αποτελέσματα ακρίβειας σε
διαδικασίες ταξινόμησης σε συγκεκριμένους τομείς. Η ταξινόμηση των άρθρων σύμφωνα με την
αλήθεια του περιεχόμενού τους είναι δυνατή επιλέγοντας τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και τους
κατάλληλους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.
Η προσέγγιση της γεωμετρικής βαθιάς μάθησης επιτυγχάνει πολύ υψηλή ακρίβεια και ισχυρή
συμπεριφορά σε δύσκολες ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας πραγματικά δεδομένα,
δείχνοντας τη δυναμική των μεθόδων γεωμετρικής βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση ψευδών
ειδήσεων.
Η χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης με τη χρησιμοποίηση δεδομένων για την πηγή, τους
συγγραφείς και των χαρακτηριστικών διάδοσης αποτελεί μια πιθανή βελτίωση για το μέλλον, καθώς
με τον τρόπο αυτό, το έργο της ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων δεν θα βασιζόταν μόνο στο περιεχόμενο
αλλά και θα βελτίωνε την πρόληψη της διάδοσής τους στα κοινωνικά δίκτυα.
Οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) όπως το blockchain είναι σε θέση να
παρέχουν απρόσκοπτη πιστοποίηση, αποδοτική και ασφαλή αποθήκευση δεδομένων, κοινή
επεξεργασία και χρήση, ανθεκτικότητα ενάντια σε επιθέσεις, δυνατότητα κλιμάκωσης, διαφάνεια και
λογοδοσία. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και η χρήση έξυπνων συμβολαίων μπορούν να
διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, θεωρώντας ότι οι
συναλλαγές δεν μπορούν να αλλοιωθούν αφού διανεμηθούν, εγκριθούν και επικυρωθούν με τη
συναίνεση του δικτύου καθώς αποθηκεύονται σε blocks. Επιπλέον, οι συναλλαγές μπορούν να
ελέγχονται εύκολα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν αποδειχθεί οι πιο σημαντικοί παράγοντες και οι
πρωταρχικοί αγωγοί ψευδών ειδήσεων καθώς είναι φθηνό να δημιουργηθεί ένας ιστότοπος ή μια
social media σελίδα η οποία έχει το προφίλ ενός επαγγελματικού ειδησεογραφικού οργανισμού.
Αποτελεί επίσης εύκολη η δημιουργία εσόδων από περιεχόμενο μέσω διαφημίσεων μέσω διαδικτύου
και διάδοσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Το διαδίκτυο δεν παρέχει μόνο ένα μέσο για τη
δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, αλλά προσφέρει εργαλεία για την ενεργό προώθηση της διάδοσης.
Οι πλατφόρμες θα μπορούσαν να παρέχουν στους καταναλωτές ενδείξεις σχετικά με την
ποιότητα της πηγής οι οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις αλγοριθμικές ταξινομήσεις του
περιεχομένου. Θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν την εξατομίκευση πολιτικών πληροφοριών σε
σχέση με άλλους τύπους περιεχομένου (μειώνοντας τη δημιουργία "ηχών δωματίου"). Οι λειτουργίες
που δίνουν έμφαση στο τρέχον περιεχόμενο και παρουσιάζουν τάσεις (Virality) θα μπορούσαν να
επιδιώξουν να αποκλείσουν τη δραστηριότητα των bot από τις μετρήσεις. Γενικότερα, οι πλατφόρμες
θα μπορούσαν να περιορίσουν την αυτοματοποιημένη εξάπλωση του περιεχομένου ειδήσεων από bots
και cyborgs, αν και στο εγγύς μέλλον οι δημιουργοί των bot θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν
αποτελεσματικά αντίμετρα.
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Οι πλατφόρμες έχουν επιχειρήσει κάποια από αυτά τα βήματα. Το Facebook ανήγγειλε την
πρόθεση του να μετασχηματίσει τον αλγόριθμό με σκοπό να υπολογίσει την "ποιότητα" στη
διαδικασία επεξεργασίας περιεχομένου. Το Twitter ανακοίνωσε ότι ανέστειλε ορισμένους
λογαριασμούς που σχετίζονται με τη ρωσική παραπληροφόρηση και ενημέρωσε τους χρήστες που
εκτέθηκαν σε αυτούς τους λογαριασμούς ότι ενδέχεται να έχουν εξαπατηθεί. Ωστόσο, οι πλατφόρμες
δεν παρείχαν αρκετές λεπτομέρειες για αξιολόγηση στην ερευνητική κοινότητα ή υπέβαλαν τα
συμπεράσματά τους σε αξιολόγηση από ομότιμους, καθιστώντας τα προβληματικά για χρήση από
τους διαμορφωτές της πολιτικής ή το ευρύ κοινό.
Οι πλατφόρμες θα μπορούσαν συνεργαστούν με ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς για την
αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής του ζητήματος των ψευδών ειδήσεων, του σχεδιασμού και της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Υπάρχει δυναμική και εξέλιξη στην έρευνα που
επικεντρώνεται στα ψεύτικα νέα καθώς πλέον κατασκευάζονται ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής
δεδομένων τα οποία παρέχουν μια δυναμική κατανόηση του πώς εξελίσσονται τα συστήματα ψευδών
ειδήσεων. Θα πρέπει να διεξαχθεί ένας αυστηρός και συνεχής έλεγχος του τρόπου με τον οποίο οι
μεγάλες πλατφόρμες φιλτράρουν τις πληροφορίες.
Υπάρχουν προκλήσεις για την επιστημονική συνεργασία της βιομηχανίας και του
ακαδημαϊκού κόσμου. Ωστόσο, υπάρχει ηθική και κοινωνική ευθύνη, ώστε οι πλατφόρμες να
συνεισφέρουν με τα δεδομένα τα οποία αποκλειστικά κατέχουν στην επιστήμη με σκοπό την
αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων.
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