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com in http://www.socialbakers.com/twitter/
fakefollowercheck/). Enostavno vnesete na-
slov svojega kanala na Twitterju in aplikaciji 
dovolite dostop do računa, ta pa vam vrne 
število lažnih, neaktivnih in dobrih podpor-
nikov. To lahko storite tako za lasten kanal 
kot tudi za kateregakoli drugega. Kateri al-
goritem uporabljata, podjetji seveda ne raz-
krivata, saj bi se preprodajalci hitro prilago-
dili. Povedali pa sta, da je pri računih z več 
kot 10.000 ljudmi rezultat že zelo natančen, 
za osnovni vpogled pa zadostuje tudi že 500 
podpornikov.

Analiza na StatusPeople sledilce razdeli 
v skupine lažni, neaktivni in pravi. Vendar 
je treba biti pri tolmačenju previden, saj 
neaktivni računi lahko pripadajo ljudem, 
ki pač ne pišejo. Tudi to, da ima vsak račun 
znaten odstotek lažnih računov, ne pomeni, 
da jih je kupil. Veliko  teh računov je avto-
matsko generiranih botov, ki so na Twitter 
prijavljeni zato, da smetijo s spamom. Je pa 
sumljivo, če ima kdo bistveno več lažnih in 
neaktivnih sledilcev, kot je povprečje. To pa 
že nakazuje, da jih je morda kupil.

Parodije in sleparije
Lažni računi na Twitterju, ki so ustvarjeni 

zgolj z namenom dvigovati število podpor-
nikov ali retvitanju, niso edina nadloga na 
Twitterju. Svojčas so bili zelo akuten pro-
blem sleparski računi, kjer so se pisci pre-
tvarjali, da pripadajo kaki znani osebnosti. 
To pa ni več samo v nasprotju s Twitterjimi 
pogoji rabe, temveč kaznivo dejanje pre-
tvarjanja.

Najbolj priljubljeni ljudje na Twitterju

Vir podatkov (april 2013): twiaholic.com, twittercounter.com, statista.com

Mesto človek/znamka podporniki

lažni neaktivni pravi v mio

1. Justin Bieber 46% 5 % 49 % 38,0

2. Lady Gaga 31% 14 % 55 % 36,5

3. Katy Perry 43% 13 % 44 % 35,5

4. Barack Obama 36% 12 % 52 % 30,5

5. Rihanna 24% 15 % 60 % 29,3

6. YouTube 35% 15 % 50 % 26,8

7. Taylor Swift 35% 12 % 54 % 26,7

8. Britney Spears 38% 14 % 49 % 26,1

9. Shakira 30% 15 % 56 % 20,5

10. Justin Timberlake 38% 11 % 51 % 19,4

11. Instagram 46% 5 % 49 % 18,8

12. Ellen DeGeneres 31% 14 % 55 % 18,4

13. Oprah Winfrey 43% 13 % 44 % 18,2

14. Twitter 36% 12 % 52 % 18,0

15. Kim Kardashian 24% 15 % 60 % 17,7

Vdori	v	Twitter
Zgodi se tudi, da hekerji izkoristijo nepazlji-
vost lastnikov računov na Twitterju ali pre-
šibko geslo. Če gre za pomembne račune, 
denimo kakšno medijsko hišo, lahko objavi-
jo udarno izmišljeno vest, ki za nekaj minut 
pretrese svet. To se je zgodilo 23. aprila 
letos, ko je sirska elektronska vojska vdrla 
v račun tiskovne agencije Associated Press 
(AP) in zapisala, da sta v Beli hiši odjeknili 
dve eksploziji, Barack Obama pa naj bi bil 
poškodovan. O vesti ni poročal nihče drug 
in tudi AP jo je v le nekaj minutah umaknil, 
a je bilo dovolj, da je ameriški borzni indeks 
S&P 500 za sedem minut izgubil več kot 
odstotek vrednosti, za toliko časa je tudi 
izpuhtelo 136 milijard dolarjev premoženja, 
preden so se stvari vrnile v prvotno stanje. 
Kdor je za vdor predhodno vedel, je imel 
priložnost zaslužiti več milijonov.

Lažno sporočilo na avtentičnem kana-
lu zaradi vdora, ki je 23. aprila 2013 za 
sedem minut pretreslo Wall Street.




