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Η εταιρεία λογισμικού OpenAI, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο της 
Καλιφόρνια, κυκλοφόρησε το εργαλείο στις 30 Νοεμβρίου και 
είναι δωρεάν για χρήση. 

 

 Το «ChatGPT», «Generative Pre-trained Transformer», είναι 
ένα ευφυές διαλογικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που 
χρησιμοποιεί τη μηχανική μάθηση (machine learning) και 
ειδικότερα τη βαθιά μάθηση (deep learning), με στόχο την 
παραγωγή κειμένων με υψηλό επίπεδο φυσικότητας, 
συνεκτικότητας και συνοχής. Τα συστήματα αυτά 
εκπαιδεύονται σε τεράστιο όγκο κειμενικών δεδομένων. 

 

Το ChatGPT εκπαιδεύτηκε σε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων 
τύπων κειμενικών δεδομένων, που αντλήθηκαν από 
ελεύθερης πρόσβασης βιβλία, άρθρα, διαδικτυακές πηγές 
και παράγει κείμενο που δύσκολα μπορεί να διακριθεί από 
την ανθρώπινη γραφή.  



 To ChatGPT παράγει και διορθώνει κείμενο, πεζό λόγο και ποίηση, κώδικα 
υπολογιστή, ερευνητικές εργασίες, δίνει ορισμούς, πληροφορίες για ιστορικά 
γεγονότα, βιβλιογραφίες, κριτικές, σενάρια, άρθρα κτλ., ενώ δίνει επίσης κάθε 
είδους συμβουλές.  

 Το chatbot παράγει ταχύτατα «ανθρώπινες απαντήσεις». Κάθε φορά που 
εκτελείται η εφαρμογή δίνει μια διαφορετική απάντηση, οπότε δεν μπορεί να 
υπάρξει λέξη προς λέξη «λογοκλοπή» ή παράφραση, κάθε απάντηση είναι 
μοναδική και το ChatGPT συνεχώς εξελίσσεται. Το ChatGPT εκπαιδεύτηκε με 
δεδομένα που είχαν συλλεγεί ως τον Απρίλιο του 2021. 

 Το μοντέλο μπορεί να προβλέψει επαναληπτικά τις επόμενες λέξεις (για 
παράδειγμα, "και") για να συνθέσει απεριόριστα μεγάλα σώματα κειμένου. 
Εάν του δώσουμε, για παράδειγμα, το μέρος της πρότασης «Περπάτησα προς 
το», μπορεί να προβλέψει ότι η επόμενη λέξη είναι «πάρκο» με 5% 
πιθανότητα, «κατάστημα» με 4% πιθανότητα, κλπ.  

 Προσόχή: συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών. Να είστε προσεκτικοί όσον 
αφορά την παροχή προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών. 

 Εισάγοντας δεδομένα (όπως σχήματα σήμανσης), παρέχετε (ή εργάζεστε για) 
αυτό το chatbot.  

 Το ChatGPT  απέκτησε 1 εκ .χρήστες μέσα σε 5 μέρες, ενώ τον ίδιο αριθμό 
χρηστών το Netflix τον απέκτησε σε 3,5 χρόνια, το Facebook σε 10 μήνες,  το 
Spotify σε 5 μήνες και το Instagram σε 2,5 μήνες.  
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Το Turnitin είναι το βασικό λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής 
που χρησιμοποιούν πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Το σύστημα Turnitin εξαγοράστηκε από τον κολοσσό των 
μέσων ενημέρωσης Advanced Publications προς 1,75 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 και έχει χρησιμοποιηθεί 
από 15.000 ιδρύματα σε 140 χώρες. Η εταιρεία έχει 
εικοσαετή εμπειρία και έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο 
αριθμό εργασιών μαθητών και φοιτητών. Έτσι είναι η ιδανική 
εταιρεία για την ανάπτυξη ενός ανιχνευτή κειμένου AI στον 
ακαδημαϊκό χώρο. 

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι , για να είναι επιτυχημένος ο 
ανιχνευτής AI του Turnitin, θα πρέπει να ενημερώνεται και 
να αλλάζει συνεχώς για να συμβαδίζει με τον ρυθμό που 
μαθαίνει το chatbot.  

Στελέχη της Turnitin δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι το ChatGPT 
θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην εκπαίδευση 
συνολικά και ότι ο βασικός τους στόχος είναι να βοηθήσουν 
τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν την αλλαγή που θα 
επιφέρει στη διδασκαλία, στη μάθηση, στη γραφή, στη 
δημιουργία της γνώσης, στην έννοια της πρωτοτυπίας η 
τεχνολογία αυτή.  

Πραγματική πρόκληση αυτή τη στιγμή -> οι κανόνες που 
μέχρι τώρα ίσχυαν πρέπει μάλλον να αλλάξουν  
 

Στελέχη του Turnitin υποστηρίζουν ότι: 
 

το λογισμικό μπορεί να αντιληφθεί τη 
χρήση του ChatGPT  (?) 

το ChatGPT προσφέρει μέτρια 
αποτελέσματα & είναι κατώτερο της 
διάστασης που έχει λάβει 

έχουν «σπάσει» τον κώδικα (?) 
σχεδιάζει να αναπτύξει μια υπηρεσία 

άμεσα για να προσδιορίζει με ακρίβεια 
αν την εργασία την έχει κάνει το ChatGPT 
ή την έχει συγγράψει ο ίδιος ο μαθητής 
με προσωπική έρευνα 

ανησυχούν ότι το σύστημα της OpenAI 
θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην 
εκπαίδευση συνολικά 
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Το ChatGPT στον ακαδημαϊκό χώρο 

Ο καθηγητής Darren Hudson Hick 
στο Furman University, σε δημόσιο 
post στο FB, αναφέρει ότι εντόπισε 
την πρώτη φοιτητική εργασία 
γραμμένη από ΑΙ.  

Υποστήριξε ότι το κείμενο ήταν μεν 
καλογραμμένο αλλά απλοϊκό, χωρίς 
βαθύτερη ανάλυση στο θέμα που 
έδωσε(«Write 500 words on Hume 
and the paradox of horror»).  
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Το ChatGPT μπορεί να ξεγελάσει τους 
επιστήμονες γράφοντας «ψεύτικες» 
περιλήψεις ερευνητικών εργασιών.  

 

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα στις 
επιστημονικές δημοσίευσης, δίπλα στις 
ήδη υπάρχουσες ψευδείς επιστημονικές 
δημοσιεύσεις. 

 

• Βλ, αναλυτικά τη σχετική δημοσίευση 
στο Nature: 

https://www.nature.com/articles/d41586-
023-00056-7  

 

Ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Catherine Gao, 
στο Northwestern University στο Σικάγο  χρησιμοποίησε 
το ChatGPT για να δημιουργήσει “τεχνητές” περιλήψεις 
επιστημονικών δημοσιεύσεων και να ελέγξει εάν οι 
επιστήμονες μπορούν να τις εντοπίσουν. Ζήτησαν από 
δύο ομάδες ερευνητών να εντοπίσουν σε 50 περιλήψεις 
επιστημονικών εργασιών από 5 ιατρικά περιοδικά 
(JAMA, The New England Journal of Medicine, The BMJ, 
The Lancet και Nature Medicine) τις περιλήψεις που 
γράφτηκαν από το ChatGPT. Στις μηχανές ανίχνευσης 
λογοκλοπής δεν εντοπίστηκε λογοκλοπή και οι 
επιστήμονες σε ποσοστό 38% θεώρησαν τις περιλήψεις 
που παρήγαγε το ChatGPT ως πρωτότυπες και σε 
ποστοστό 14% τις πρωτότυπες ως προϊόντα του ChatGP.   

Gao, C. A., Howard, F. M., Markov, N. S., Dyer, E. C., 
Ramesh, S., Luo, Y., & Pearson, A. T. (2022). Comparing 
scientific abstracts generated by ChatGPT to original 
abstracts using an artificial intelligence output detector, 
plagiarism detector, and blinded human 
reviewers. bioRxiv, 2022-12. 
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• Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οττάβα Nomi Claire Lazar δοκίμασε τις ερωτήσεις των εξετάσεων 
που είχε δώσει στους δευτεροετείς φοιτητές της στο μάθημα «Εισαγωγή στην πολιτική σκέψη» στο 
ChatGPT, γνωρίζοντας ότι οι φοιτητές πάντα βρίσκονται τεχνολογικά πιο μπροστά από τους καθηγητές 
τους. Θέλησε να εξερευνήσει και να τεστάρει το σύστημα. Κατά τη γνώμη της, το ChatGPT έκανε μια 
αξιοπρεπή δουλεία δίνοντας απαντήσεις που μπορούσαν να παρούν Β ή Β+. 

• Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, δοκίμασαν το σύστημα με τις πραγματικές 
ερωτήσεις των εξετάσεων, 95 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 12 ανάπτυξης, οι οποίες και 
βαθμολογήθηκαν κανονικά (blindly graded). Κατά μέσο όρο, οι απαντήσεις που έδωσε το ChatGPT ήταν 
στο επίπεδο C+ (χαμηλή αλλά επιτυχής βαθμολογία). Οι εξετάσεις αφορούσαν το συνταγματικό δίκαιο 
(Constitutional Law: Federalism and Separation of Powers, Employee Benefits, Taxation, and Torts. ) Οι 
απαντήσεις του ChatGPT ανακατεύτηκαν με τα γραπτά των μαθητών και βαθμολογήθηκαν τυφλά από 
τους καθηγητές. Όταν οι απαντήσεις που παρήγαγε το ChatGPT ήταν λανθασμένες, ήταν εξαιρετικά 
προβληματικές. Ιδιαίτερα αυτό συνέβη σε ερωτήσεις που απαιτούσαν από τους φοιτητές να βασιστούν 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή σε θεωρίες ή απόψεις που είχαν διδαχτεί αποκλειστικά στην τάξη.  

• Βλ. τη σχετική δημοσίευση των Choi, J. H., Hickman, K. E., Monahan, A., & Schwarcz, D. (2023). ChatGPT 
Goes to Law School. Available at SSRN, ChatGPT goes to Law School. 
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BAN ChatGPT 
 
• Seattle Public Schools  banned ChatGPT from all school devices, citing the district “does not allow 

cheating and requires original thought and work from students  
• Los Angeles Unified School District was one of the first districts to block the site on December 12 
• New York City Public Schools (the largest school district in the country) banned ChatGPT in early 

January 
• Fairfax County Public Schools in Virginia banned ChatGPT on all county-issued devices in January. 
• Public schools in Alabama’s Montgomery County have blocked access to the site  
• Queensland’s Department of Education blocking ChatGPT 
• Universities in Australia are returning to supervised pen-and-paper  

 
• Students at Princeton University have already begun petitioning their administration not to ban 

ChatGPT 
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Σχετική δημοσίευση στο sarantakos.wordpress.com  
Και αναδημοσίευση στο Fb 
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Ίδια ερώτηση σε δυο διαφορετικούς λογαριασμούς στο ChatGPT¨: 
Write an essay with the following words:  
Climate Change, Impact,  use of nuclear power, measures, USA 
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Περίληψη άρθρου δημοσιευμένου σε επιστημονικό περιοδικό 
και γραμμένη αντίστοιχα από  το ChatGPT, στο οποίο δόθηκε ο 
τίτλος του πραγματικού άρθρου 
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Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ 
https://twitter.com/rpetitto/status/1603064628631707648 

Νήμα από  
Λογαριασμό 
Twitter @rpetitto 

mailto:https://twitter.com/rpetitto/status/1603064628631707648
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https://twitter.com/rpetitto/status/16030646
28631707648 
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Παραδείγματα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 



• GPT-2 Output Detector: δημιούργημα του προγραμματιστή του ChatGPT 
OpenAI, με στόχο να αποδείξει ότι διαθέτει ένα bot ικανό να ανιχνεύει 
κείμενο chatbot. https://openai-openai-detector.hf.space/ (αφορά την 
προηγούμενηέκδοση του συστήματος) 

• Δύο ακόμη εργαλεία είναι τα Writer AI Content Detector 
(https://writer.com/ai-content-detector/) και το Content in Scale 
https://contentatscale.ai/ai-content-detector/   

Μπορείτε είτε να προσθέσετε μια διεύθυνση URL για σάρωση του περιεχομένου (μόνο για εγγραφή) είτε να προσθέσετε κείμενο με μη 
αυτόματο τρόπο. Στα αποτελέσματα δίνεται μια ποσοστιαία βαθμολογία για το πόσο πιθανό είναι το περιεχόμενο να έχει δημιουργηθεί από 
τον άνθρωπο. 

•  To GPTZero δημιουργήθηκε από τον φοιτητή του Princeton Edward Zen, 
ειδικά για το ChatGPT. Διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματά του https://etedward-gptzero-
main-zqgfwb.streamlit.app/  
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Εργαλεία εντοπισμού ΑΙ vs 
human writing  
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GPT-2 Output Detector Demo 
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Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ 
gptzero 
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To μισό κείμενο είχε παραχθεί από το ChatGPT  
και το άλλο μισό προερχόταν από υπαρκτή επιστημονική 
δημοσίευσης. Το σύστημα το θεώρησε όλο προϊόν AI. 



• γράψε μου ένα ποίημα σε στυλ του ποιητή Ελύτη 

• Ο Έλυτης ήταν ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της ελληνικής αντικαπνιστικής και εποχικής 
ποίησης. Είχε ένα πολύ ατομικό στυλ και εξερευνούσε συναισθήματα όπως η αγάπη, την πόνηση, την 
αποχή και την καταστροφή. 

 

Εδώ είναι ένα ποίημα σε στυλ του Έλυτη: 

 

Στο πεδίο της καταστροφής 

που έχει σβήσει όλα τα φώτα 

μόνο στο σκοτάδι βρίσκω πια χαρά. 

 

Στην άδεια των πόλεων 

που έχουν εκτελεστεί από τη ζωή 

μόνο στην ελπίδα της καταστροφής βρίσκω πλέον ελπίδα. 

 

Στο παρελθόν που χάθηκε 

σε μια απελπιστική αποχή 

μόνο στην καταστροφή βρίσκω ελπίδα για το μέλλον. 

 

Ελπίζω ότι αυτό το ποίημα είναι ένας από τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους στους οποίους ο Έλυτης 
εξερευνούσε 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ 

Στα ελληνικά δεν το εντοπίζει, αλλά, όπως είπαμε,  
το σύστημα αφορά την προηγούμενη έκδοση  
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• Το ChatGPT μπορεί να παράγει λογικό λόγο και είναι δεδομένο ότι τα 
επιτεύγματα της τεχνολογίας θα μεταμορφώσουν την αγορά εργασίας, την 
εκπαίδευση, την έρευνα, την ίδια τη web αναζήτηση ακόμη και τη σκέψη μας 

• Οι ερευνητές παλεύουν με ηθικά διλήμματα για τη χρήση του 
• Η ευκολία με την οποία παράγει «ρεαλιστικές» περιλήψεις μπορεί να αυξήσει 

την παραγωγή δημοσιεύσεων: αυτό συσχετίζεται με τις προσλήψεις και τις 
εξελίσεις των διδασκόντων (ηθικό θέμα) 

• Η τεχνολογία πάντα τρέχει πιο γρήγορα και οι μηχανές είναι πιο ικανές να 
εκτελούν εργασίες, όμως τις μηχανές τις έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος και το 
ανθρώπινο μυαλό 

Pros vs Cons 
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• Προφορικές εξετάσεις 
• Να μην δίνουν κοινότοπα θέματα ή θέματα με ευρεία κάλυψη 
• Γραπτή παραδοσιακή εξέταση 
• Όχι εργασίες στο σπίτι (με τη συνεχή ανατροφοδότηση και τον συνδυασμό θα μπορούν να δημιουργούν ένα ορθό 

κείμενο) 
• Ελεγχομένη ή μη πρόσβαση σε πηγές κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
• Ερωτήσεις επάνω στις εργασίες που έχουν κάνει, σχεδιαγράμματα, σχολιασμένες βιβλιογραφίες 
• Έμφαση στην ακαδημαϊκή ακεραιότητα - academic integrity. 
• Όσοι αξιολογούν επιστημονικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων) θα πρέπει να εφαρμόζουν 

πολιτικές για τη μη χρήση κειμένων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη ή έστω να υπάρχουν σαφείς 
κανόνες. 

• Fortieth International Conference on Machine Learning:  ένα μεγάλο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη που θα 
πραγματοποιηθεί στη Χονολουλού τον Ιούλιο του 2023, ανακοίνωσε ότι έχει απαγορεύσει τις εργασίες που γράφτηκαν 
από το ChatGPT και άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. 

• Ριζοσπαστική θέση:  το πρόβλημα της λογοκλοπής δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το ChatGPT, το οποίο απλά 
διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη «μηχανή» παραγωγής εργασιών με χρήματα. Η λογοκλοπή με τη βοήθεια 
υπολογιστή είναι ένα σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος της σημερινής μορφής της εκπαίδευσης και της 
αξίας που αποδίδεται στις εργασίες και στις δημοσιεύσεις. 

Τι προτείνουν οι καθηγητές και ποια η θέση τους 
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AI, Chatbots & ChatGPT για 
εκπαιδευτικούς 
Δωρεάν μάθημα προορίζεται για 
καθηγητές που θέλουν να μάθουν 
περισσότερα για το ChatGPT, 
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ChatGPT is a resource not a substitute for 
learning, says Yale 

Joanne Lipman, Yale University lecturer, joins 
'Squawk Box' to discuss the future of artificial 
intelligence in schools and guardrails to 
mitigate cheating with ChatGPT.  

"It would be a terrible mistake for schools to 
ban ChatGPT," Joanne Lipman, Yale 
University lecturer, says. "Our students are 
growing up in a world where artificial 
intelligence is intertwined with absolutely 
every aspect of their lives. 

Tools and resource not an enemy  

https://www.youtube.com/watch?v=J9A3to9
fJVk  
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https://www.youtube.com/watch?v=J9A3to9fJVk
https://www.youtube.com/watch?v=J9A3to9fJVk
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Ο εξαναγκασμός της εκπαίδευσης να κρατά τη νέα τεχνολογία έξω από την τάξη βλάπτει μόνο την 
εκπαίδευση και τους μαθητές.  
 
Η τεχνολογία εξελίσσεται και η εκπαίδευση πρέπει να εξελιχθεί μαζί της.  
 
Το στοίχημα είναι να διδάσκουν οι καθηγητές στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τα 
βοηθήματα που παρέχει η τεχνολογία 

 
Πάρα πολλές φορές, η εκπαίδευση άργησε να υιοθετήσει και να αγκαλιάσει τις νέες τεχνολογίες και μετά 
απλά έτρεχε να καλύψει το χαμένο χρόνο 
Η λύση βρίσκεται στην καθοδήγηση των μαθητών στην ενεργητική και κριτική ανάγνωση στην τάξη με 
κείμενα ώστε να μάθουν να αξιολογούν αυτά που διαβάζουν (πληροφοριακή παιδεία) 

 
 

Γιατί η απαγόρευση του ChatGPT είναι λάθος/ 
Why Banning ChatGPT in Class Is a Mistake 
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Nothing wrong, prof" My students used (*checks notes) "Grammarly" for spelling 

and grammar, "Quillbot" for paraphrasing, "Turnitin" for plagiarism, "Elicit" to find 

related papers, "Mendeley" to cite sources and "ChatGPT". 
joost dessein 
@JDessein 
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