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Ποια στοιχεία αξιολογούνται από το Twitter για να χαρακτηριστεί ένα θέμα ως «δημοφιλές» 

(trending topic);  

Σωστές απαντήσεις: α. Ο αριθμός χρηστών που το αναφέρουν / γ. Ο αριθμός αναφορών στο θέμα σε 

ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα / δ. Ο αριθμός αναφορών στο θέμα από χρήστες μιας 

συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας  / η. Η έγκριση από το Twitter 

Το κοινωνικό δίκτυο Twitter έχει γίνει μια πλατφόρμα για να μαθαίνετε για επίκαιρες απόψεις και 

θέματα. Για να βοηθήσει τους χρήστες να τις βρουν, το Twitter διαθέτει μια ενότητα " Δημοφιλές 

Θέμα" (Trending Topic). Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να οργανώσετε προσωρινά και να 

ταξινομήσετε συνομιλίες ανά θέμα. 

Δείξτε την ακόλουθη εικόνα Twitter για αναγνώριση αυτής της ενότητας: 

 

Ο στόχος αυτής της ερώτησης είναι να διερευνήσει την ικανότητα των συμμετεχόντων 
να μοιράζονται και να διαδίδουν πληροφορίες, μέσω παραδοσιακών Μέσων και 
κοινωνικών δικτύων, βελτιώνοντας την ορατότητα των μηνυμάτων, σε 
αλληλεπίδραση με ολοένα και μεγαλύτερες κοινότητες.  



Πώς καθορίζει το Twitter ένα Δημοφιλές Θέμα; (#TT); Όπως όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες, το Twitter 

βασίζεται σε έναν αλγόριθμο - μια σειρά υπολογιστικών λειτουργιών που εκτελούν μια λειτουργία. Εδώ, ο 

αλγόριθμος μετρά πόσες φορές μια λέξη ή μια ομάδα λέξεων είναι μέρος μιας "συνομιλίας" κατά τη διάρκεια 

μιας δεδομένης περιόδου σε κάθε γεωγραφικό πλαίσιο. Επομένως, το "δημοφιλές θέμα" σε μια χώρα δεν 

είναι το ίδιο με μια άλλη. Ούτε είναι το ίδιο από τη μια μέρα στην άλλη. Όλα αλλάζουν σε "πραγματικό χρόνο" 

και εξαρτώνται από τον "θόρυβο" ή τον αντίκτυπο αυτής της τάσης: ο αριθμός των Tweets, των απαντήσεων 

και πόσα retweets υπάρχουν. 

Ωστόσο, το Twitter λέει ότι "ο αριθμός των Tweets που σχετίζονται με τις «Tάσεις για εσάς» είναι ένας μόνο 

από τους παράγοντες που εξετάζει ο αλγόριθμος κατά την κατάταξη και τον καθορισμό των τάσεων". 

Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί επίσης "να μην επιτρέπει ή να εμποδίζει προσωρινά την εμφάνιση περιεχομένου 

στις «Τάσεις για εσάς» έως ότου είναι διαθέσιμο περισσότερο συγκείμενο. Αυτό περιλαμβάνει τις Τάσεις που: 

παραβιάζουν τους κανόνες του Twitter, περιέχουν βωμολοχίες ή αναφορές/γραφικά  για ενήλικους και 

στοχεύουν στο απόρρητο των θυμάτων σοβαρών εγκλημάτων και ανηλίκων, ως ιδιωτικές προσωπικότητες». 

Πηγή: https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-trending-faqs  

Ως χρήστες μπορούμε να τροποποιήσουμε τα μοτίβα αυτού του αλγορίθμου. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε το Twitter να σας πει ποια είναι η «Τάση για εσάς» στην περιοχή σας 

ή οπουδήποτε στον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις με βάση τα 

άτομα που ακολουθείτε, εάν θέλετε να διαβάζετε μόνο για συγκεκριμένα γενικά θέματα. 

Για λίγο φόντο, το Σεπτέμβριο του 2020 το Twitter πρόσθεσε καρφιτσωμένα Tweets σε πολλές χώρες που 

δίνουν περισσότερες πληροφορίες για μια Τάση αμέσως. Αυτό το Tweet "θα εξηγήσει γιατί το hashtag είναι 

δημοφιλές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να αναζητήσετε όλα τα μηνύματα για να μάθετε γιατί κάτι 

που είναι «Δημοφιλές Θέμα», καθώς το πρώτο Tweet θα συνοψίσει ή θα σας δώσει περισσότερο 

περιεχόμενο για αυτό." Όπως μπορούμε να δούμε, α χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Twitter 

αναπτύσσονται συνεχώς. Πηγή: https://gr.pcmag.com/news-analysis/34062/to-twitter-uposkhetai-na-exegei-

kalutera-giati-orismena-pragmata-einai-trending   

Στην τάξη, οι μαθητές μπορούν να εξασκήσουν την αλλαγή των ρυθμίσεων για να συζητήσουν τα 

αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα Δημοφιλή Θέματα προηγούνται από ένα hashtag (#) ως 

χαρακτηριστικό της «γλώσσας» που χρησιμοποιείται σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο, αλλά δεν είναι απαίτηση 

να είναι Δημοφιλές Θέμα για να εμφανιστεί. Επιπλέον, πρέπει να προειδοποιήσουμε ότι ορισμένα Δημοφιλή 

Θέματα χρηματοδοτούνται, δηλαδή, είναι εκεί επειδή μια εταιρεία έχει πληρώσει για να φαίνονται. 

Ας δούμε τι είναι “δημοφιλές” τώρα. 

Μπορείτε να εντοπίσετε χορηγούς Δημοφιλών Θεμάτων; 

Πόσα Tweets ή retweets έχουν Δημοφιλή Θέματα στην περιοχή μου; Τι γίνεται στον κόσμο; 

Θα μπορούσε κάποιος να παράγει συστηματικά Δημοφιλή Θέματα; 
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