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Abstract

Bottar är program eller en kombination av program som kan simulera människor eller

mänskligt arbete i en virtuell miljö. Den stora ökningen av möjligheter att tjäna pengar på olika

spel, auktioner m.m. över nätet, tillsammans med mer avancerad AI-programmering, väcker

frågan hur man etiskt ska ställa sig till användandet av bottar i dessa sorters verksamheter. Vare

sig man informerar om deras existens eller inte. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad

folk vet om bottar, vad som gör att de vet detta och hur etiskt det är att använda bottar.

Vi har använt en kvantitativ metod med hjälp av en enkätundersökning och vi har även läst

en del litteratur på området. Vi använder oss av två stora inriktningar inom den normativa etiken,

utilitarismen och pliktetiken, när vi diskuterar våra resultat och analyser.

Bottar kommer i många olika utföranden och kan implementeras för en mängd olika

arbeten i den virtuella verkligheten. T.ex. för att söka upp hemsidor, hitta den billigaste varan på

ett antal e-handelssidor, spela poker eller föreställa en människa i en chatkanal.

 Man har en större chans att ha en kunskap om bottar om man har ett stort datorintresse,

ofta kombinerat med att man vistas i miljöer där bottar förekommer synligt. Det är viktigt att man

informerar om att det förekommer bottar på de hemsidor och servrar man har hand om. När det

gäller om det är etiskt att använda bottar så är det, både när det gäller den normativa etiken och

enkätundersökningen, så att det är något man får bedöma på fall till fallbasis.

Nyckelord: Bot, normativ etik, mobila agenter, artificiell intelligens, botetik, Internetagenter.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Bottar är program eller en kombination av program som kan simulera människor eller

mänskligt arbete i en virtuell miljö. Vissa används bara för att lagra information från Internet,

andra till att hålla uppe mer eller mindre trovärdiga konversationer i IRC-kanaler (Internet Relay

Chat). Det finns även bottar som kan interagera med auktions- och spelprogram. Dessa är bara

några av användningsområdena för bottar. Termen bot kommer från robot, eftersom de första

bottarna var som robotar i de virtuella världar de traverserade (Leonard 1997). En annan term är

’agent’. ’Mobile agent’ är de agenter som kan röra sig i den virtuella miljö de är implementerade

i, de har ingen persona och utger sig inte för att vara människor (ibid.). Gränserna mellan

termerna kan vara väldigt otydliga. Det svåra ligger i att vara konsekvent i sitt användande av

orden. Vi har valt att i denna uppsats använda bot som benämning på alla program av denna

sorten, mobil agent anser vi är en undergrupp av bottar och syftar då på bottar som kan röra sig

på Internet utan att någon styr dem.

Även om bottar kan användas på många olika sätt har de för det mesta gemensamt att de är

program skrivna för att bespara användaren tidskrävande och repetitiva jobb. Det man oftast

förknippar bottar eller mobila agenter med är informationssökning, informationslagring och

informationspresentationer i virtuella miljöer.

En annan sorts bottar är de som använder sig av AI-programmering (Artificiell Intelligens)

för att kunna utge sig för att vara en riktig person i en chat. Dessa har kanske ingen speciell

funktion, men många roar sig med att se om andra personer på chatten tror att programmet är en

riktig person. Men med uppkomsten av Internet-sidor där man kan tjäna pengar har det skapats

ett intresse för att skriva bottar, som medan användaren gör någonting annat, kan arbeta

outtröttligt på att göra beslut som skapar inkomster. Vad detta kan leda till i framtiden kan vara

svårt att förutse, men att problemet existerar går inte att ignorera. Det är högst troligt att AI-

forskningen kommer att utvecklas och med detta kommer bottarna att kunna förbättras.
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Därmed blir de svårare att skilja från människor i en virtuell miljö. Därför är det viktigt att belysa

problemet nu när bottarna fortfarande till viss del kan identifieras för vad de är.

1.2 Problem

Den stora ökningen av möjligheter att tjäna pengar på olika spel, auktioner med mera, över

nätet, tillsammans med mer avancerad AI-programmering, väcker frågan hur man etiskt ska ställa

sig till användandet av bottar i dessa sorters verksamheter. Bottarnas bakgrund är inte helt

fläckfri, man har dokumenterade fall där bottar tagit över IRC-kanaler och ägaren av botten har

begärt något för att släppa dem (Leonard 1997). Kanske ganska trivialt, men i dagens

elektroniska samhälle kan det handla om tusentals intjänade kronor med en knapptryckning

istället för det sätt som de utan bottar är relegerade till, timme efter timme framför datorn.

"The #1 PokerBot on the net! ..."Play perfect holdem at all the popular online poker sites.

The PokerBot they DO NOT want you to have! (PokerBot.com 2005)

Denna sidan ger dig möjlighet som programmerare att använda dig av en bot för att tjäna

pengar av icke medvetna medspelare på olika Internetpokersidor. Sidan ger även tips om hur man

ska undvika att bli upptäckt av några av de stora sidorna. Det här är inte det enda problemet det

finns med bottar, eller botliknande program. Även auktionssidor och e-handelssidor har svårt att

hålla dem borta. Det finns även problem med bottar i chatrum och IRC-kanaler.

Tyvärr är det så att den stora delen av forskningen inom botområdet är av teknisk karaktär.

Vi är istället intresserade av att ta fram den etiska aspekten på bottar och att föra en diskussion

runt etik och bottar.

1.3 Frågeställning

Vad som behövs är information om bottar och vad andra Internetbesökare känner till om

dem. Detta för att kunna skapa sig en uppfattning om hur etiskt det egentligen är att använda sig

av bottar, antingen om man informerar om deras existens eller inte. Speciellt när det handlar om

pengar och starka känslor.
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Därför vill vi försöka besvara dessa frågor:

• Vilken kunskap finns om bottar och vad är det som gör att man har denna kunskap?

• Hur etiskt är det att använda bottar?

• Hur etiskt är det att använda bottar utan att informera omgivningen och vem kan

vara skyldig att informera?

1.4 Syfte

Studien syftar till att föra en debatt kring det etiska i att använda bottar som simulerar en

mänsklig användare och på detta sätt tjäna pengar eller andra fördelar. Samt att väcka

uppmärksamhet kring bottars förekomst i miljöer som inte längre endast besöks av användare

som är allmänt datorkunniga och medvetna om deras existens. Miljöer som auktions- och

pokersidor har en stor användarkrets som inte alltid är så bekanta med programmering och

kanske inte ens vet om att något sådant som bottar finns.

1.5 Avgränsning

Vi avgränsar problemet till en studie av den etiska aspekten av botanvändning, med viss

inriktning på chatbottar, pokerbottar och konsekvenserna som dessa och andra bottar för med sig.

Vi vill även ta reda på hur stor kunskapen är om bottar.

Av praktiska skäl begränsar vi urvalet i studien till personer i åldern 18 - 35 från

Malmö/Lund – regionen. Dessa personer kommer att få en enkät där de får svara på frågor, om

deras dator- och Internetvana, om kunskapen de har om bottar och om olika etiska aspekter när

det gäller bottar.

Uppsatsen riktar sig till andra informatikstudenter och även till de personer som dagligen

besöker sådana hemsidor och servrar där bottar förekommer.
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1.6 Disposition

Inledning (kapitel 1)

En kortare bakgrund om varför vi har valt att göra just denna undersökning. Här finns även

uppsatsens syfte, vår problemställning och frågeställningar.

Metod (kapitel 2)

Här beskrivs de metoder vi använt oss av under detta projekt. Vi tar även upp

enkätundersökningen och varför vi ställer de frågor vi ställt. Till sist tittar vi på uppsatsens

tillförlitlighet när det gäller reliabilitet och validitet.

Litteratur (kapitel 3)

Denna delen av uppsatsen går in på den litteratur vi använt oss av för att kunna genomföra

enkätundersökningen. Här förklaras begrepp och vi tar upp andra etiska diskussioner runt ämnet.

Resultat och Analys (kapitel 4)

I detta avsnitt presenterar och analyserar vi resultatet från enkätundersökningen.

Diskussion och Slutsats (kapitel 5)

Här diskuterar vi och drar slutsatser från enkäten och den litteratur vi presenterat i kapitel 3.
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2. Metod

I detta avsnitt tar vi upp hur vi gått tillväga när vi valt metod och på vilket sätt vi genomfört

undersökningen och varför.

2.1 Metodval

I allmänhet kan man genomföra en undersökning antingen med hjälp av en kvantitativ

metod, med hjälp av en kvalitativ metod eller en blandning av båda. Den kvantitativa metoden

innebär i korthet att man samlar in numeriska data, ofta genom enkätundersökningar eller

experiment, som man sedan analyserar. Den kvalitativa metoden däremot är mer inriktad på ord

än siffror och innehåller ofta djupintervjuer. (Bryman 2002)

Eftersom våra frågeställningar innebar att vi ville kvantifiera kunskapen kring bottar och se

hur verkligheten ser ut, så valde vi en kvantitativ inriktning på undersökningen.

2.2 Litteraturval

För att ha någonting att utgå ifrån letade vi litteratur i ämnet, bland annat på Internet och på

olika bibliotek och bokhandlar i Malmö/Lundområdet. Det finns många artiklar och böcker

skrivna om bottars uppbyggnad och deras användning. Många berättelser om hur ’botkrigen’

härjade på IRC-kanaler runt mitten av 1990-talet. Det finns även en uppsjö av olika chatbottar

som kan testas på Internet och som man kan försöka ha en normal konversation med. Men när

man börjar leta efter etik och bottar får man inte så många träffar som är relevanta och som håller

sig till ämnet. Eftersom vi inte kunde få fram så mycket användbar information om andra

undersökningar om etik och bottar fick vi även läsa igenom litteratur om etik och teknologi i

allmänhet. Men vi lyckades hitta en bok som används som kurslitteratur på vissa kurser om bottar

i Sverige och USA (Leonard 1997) och några e-böcker som ligger utlagda på Internet. Vi hittade

även artiklar och uppsatser som gav oss mer information om ämnet. Med detta kunde vi till slut

få en överblick som gav oss en bakgrund till vår studie.
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2.2.1 Källkritik

Det är viktigt att kunna titta på sina källor på ett kritiskt sätt för att kunna avgöra deras

relevans och pålitlighet. Detta anser vi att vi har gjort genom att diskutera innehållet och försöka

få påståenden och fakta bekräftade från fler än en källa. Det är även en fördel, att få fakta

bekräftat från annat håll, när man misstänker att författaren låtit sina egna åsikter färga texten i

för stor utsträckning. Vi har även försökt använda oss, i största möjliga mån, av källor som är

utgivna vid akademiska institutioner eller etablerade utgivare. Detta anser vi ger trovärdighet till

källan.

2.3 Enkätundersökning

Vi bedömde att det mest praktiska sättet att få svar på våra frågeställningar var att använda

oss av en enkät för att kunna få så många respondenter som möjligt. När vi gjorde enkäten utgick

vi från våra frågeställningar (se kap. 1.3) för att komma fram till vad vi ville fråga om. Det är

viktigt att börja med lättare frågor, till exempel om ålder och utbildning, och gå in på mer

komplicerade och emotionella frågor senare (Halvorsen 1992; Bryman 2002). Det är även bra att

försöka hålla nere antalet frågor, eftersom det minskar risken för ett internt bortfall (Bryman

2002). Alltså att potentiella respondenter skulle lämna in en ofullständig enkät.

Vi bestämde, innan vi delade ut enkäten, att respondenterna skulle vara mellan 18 och 35 år.

Detta var dels på grund av vår urvalsteknik som vi kommer in på i nästa stycke och dels på grund

av att vi, efter några diskussioner, kom fram till att de som rör sig i de miljöer där bottar kan

förekomma för det mesta är i denna ålder. Vi valde 18 år till att vara den undre gränsen, dels för

att pokersidor har en åldersgräns på 18 år och dels för att vi ansåg detta är en naturlig gräns. Den

övre gränsen blev 35 år eftersom vi kom fram till att det är en ungefärlig gräns för de som växt

upp med Internet som en del av vardagen.

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att vi valde personer som var

tillgängliga för att svara på enkäten (Bryman 2002), på grund av att det inte var praktiskt möjligt

att göra ett riktigt sannolikhetsurval. Eftersom vi hade ett bekvämlighetsurval fick vi tag på

respondenterna genom att vi tog kontakt med personer vi kände, släkt, vänner, bekanta till släkt
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och vänner, etcetera och bad dem svara på enkäten. Vi delade ut 67 enkäter och vi fick tillbaka 66

av dem. Det externa bortfallet var på grund av att en enkät inte lämnades tillbaka i tid.

Enkäten innehåller två inledande frågor och sedan 33 numrerade huvudfrågor. Den upptar

totalt sex sidor och börjar med en kort introduktion av undersökningen och vår

kontaktinformation. Vi använde oss både av öppna och slutna frågor eftersom vi i vissa fall inte

ville ge några ledtrådar om vad för svar vi kunde tänkas förvänta oss. Och i andra fall var det

svårt att förutsäga vad respondenterna kunde tänkas svara. Detta gjorde också att vi i vissa slutna

frågor lämnade ett alternativ där respondenten kunde fylla i sitt eget svar om inget av alternativen

passade. Allt för att vi skulle få en så exakt bild av deras uppfattning som möjligt.

Vi fick aldrig tid till att genomföra en förstudie, inom tidsramen för denna uppsats, och på

så sätt fick vi aldrig testat vår enkät. Vi är medvetna om att några av frågorna kan vara ledande

eller ha någon annan brist och enkätens resultat som helhet har antagligen påverkats av detta.

2.3.1 Enkätfrågor

Här går vi igenom frågorna för att förklara varför vi har tagit med dem i vår enkät.

De två första onumrerade frågorna är, som vi tog upp i förra avsnittet, om ålder och kön.

Dessa har vi tagit med för att kunna ta reda på om dessa faktorer har något med botkunskap att

göra. Fråga 1 ställde vi för att kunna se om det finns någon skillnad i svaren beroende på graden

av datautbildning. Frågorna 2 - 4 och 6 - 7 handlar om dator-, Internet- och sökmotorsanvändande

vilket också är ett sätt att försöka skilja respondenterna åt. Fråga 2 och 3 ställde vi för att få en

uppfattning om vad respondenterna använder sina datorer och Internet till. På detta sätt får vi

även veta vad som kan spela in på kunskapen om bottar. Fråga 4 ställde vi för att kunna se om det

finns något samband mellan hur ofta man använder Internet och hur mycket man vet om bottar.

Detsamma gäller fråga 6 och användandet av sökmotorer. I fråga 7 ber vi respondenterna att ge

ett förslag om hur man kan hitta hemsidor utan sökmotorer. Anledningen vi ställde denna fråga är

för att visa respondenten svårigheten i att använda Internet utan sökmotorer. Detta lägger en

grund till fråga 31, som vi kommer ta upp senare. Programmeringsvana tar vi reda på i fråga 8.

Programmeringsvanan kan visa på om man kan mer om bottar om man programmerat eller inte.
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I fråga 5 tar vi reda på vad de svarande kan om bottar. Denna fråga är vital för vår

undersökning, eftersom den lägger grunden till vår kunskapsfrågeställning (se kap. 1.3). Vi

jämför denna fråga med bakgrundsfrågorna för att försöka utröna bakgrunden till respondenternas

kunskap om bottar (se kap. 4.2).

Frågorna 9 – 17 handlar alla om chattning, både ur en statistisk och ur en etisk synvinkel.

Anledningen till att vi tar upp chattning är för att det förekommer bottar i denna miljö, speciellt

chatbottar och spambottar. Vi vill få reda på om respondenterna chattat någon gång, vilket vi får i

fråga 9. Fråga 10 ger oss en uppfattning om hur ofta de chattar. Denna fråga ställde vi för att

kunna jämföra med kunskapen om bottar. Fråga 11 och 12 handlar om spam och chattning. Vi

frågade om respondenten någon gång råkat ut för spam när de chattat och sedan frågade vi dem

vad det tyckte om det. Vi ställde dessa frågor för att se om det finns något samband mellan

kunskapen om bottar och att man råkat ut för spammeddelanden när man chattat. Vi ställde dem

även för att få en uppfattning om vad de som fått spammeddelande ansåg om det. Detta knyter

samman med våra etiska frågeställning (se kap 1.3).  Fråga 13-16 tar upp en hypotetisk

chatsituation, där det visar sig att man chattar med en bot och inte en annan människa, som

respondenterna får ta ställning till som om det skulle hänt dem. Ordningen på frågorna är sådan

att det blir, enligt oss, mer och mer känslor inblandade för varje fråga. Dessa frågor är viktiga

eftersom vi då kan utläsa vilket etiska ställningstagande som respondenterna gör. Vi ställde fråga

17 för att få veta vilka hypotetiska konversationer som respondenten hade fortsatt. Detta gjorde vi

för att kunna ta reda på om respondenterna är intresserade av att föra en konversation med ett

program som en bot, vilket även kan säga oss något om svaren vi får på de föregående frågorna.

 Sedan kommer vi in på Internetpoker och pokerbottar i frågorna 18 – 25. Även här är det

både statistiska frågor och etiska. Avsnitten om Internetpoker och chattning har vi med eftersom

det är två områden där bottar förekommer utan att användarna i allmänhet vet om det. Vi vill, i

fråga 18, veta om respondenterna någon gång spelat poker på Internet för pengar, för att kunna se

om det har något samband med kunskapen om eller synen på bottar. Sedan, i fråga 19, vill vi veta

om respondenterna känner till pokerbottar, för att bland annat lättare kunna se om det finns ett

samband mellan kunskapen om pokerbottar och det etiska ställningstagandet som krävs i frågorna
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som följer. Fråga 20 tar upp hur man hade reagerat på att få veta att man spelar mot en pokerbot.

Även denna fråga går att knyta an till våra etiska frågeställningar (se kap. 1.3). Fråga 21 och 22

liknar fråga 20, men vi ber respondenterna ta ställning till en mycket bättre pokerbot än i fråga

20. Anledningen till varför vi ställer en liknande fråga, fast med en bättre bot, är för att vi vill

dels för att den ibland bristande kvalitén på dagens pokerbottar inte ska stå i vägen för det etiska

ställningstagandet och dels försöka att få respondenterna att ta en etisk ställning till något som

kan komma i framtiden. Fråga 23 tar upp vad respondenterna skulle göra om de misstänkte att

deras motspelare var en bot. Detta ger oss en insikt i hur respondenterna reagerar på upptäckandet

av och misstankar om bottar. Fråga 24 och 25 tar upp pokerbottar och fusk. Vi vill veta vad

respondenterna anser om användandet av pokerbottar, är det fusk eller ej och varför. Fråga 24 är

ännu en fråga som hjälper oss att svara på våra etiska frågeställningar (se kap 1.3). I fråga 25 ber

vi respondenterna att svara på varför de tycker som de tycker, för att kunna förstå vad som ligger

bakom deras svar i fråga 24.

Fråga 26 och 27 tar upp frågan om respondenten ägt eller konstruerat en bot och varför. Vi

vill försöka ta reda på de bakomliggande bevekelsegrunderna för dem som använder bottar, om vi

nu kan hitta några sådana personer.

Frågorna 28 – 32 tar upp lite mer allmänna etiska frågor kring bottar som har med våra

frågeställningar att göra.  Fråga 28 ställde vi för att vi vill veta om respondenterna anser att alla

bör känna till bottar. Fråga 29 är riktad till de som svarade ja på fråga 28. Här vill vi veta vem

respondenterna tycker är skyldiga att informera om bottar. Dessa frågor tillhör en av våra etiska

frågeställningar (se kap. 1.3). I fråga 30 vill vi veta om respondenterna skulle kunna tänka sig att

använda sig av bottar för att tjäna pengar. Frågan kräver återigen ett etisk ställningstagande av

respondenterna, där de måste ta ställning till om det är rätt att använda bottar på detta sättet.

Fråga 31 och 32 tar upp frågan om det som nyttiga bottar gör överväger det som förstörande

bottar gör och varför man tycker så. Denna fråga tog vi upp eftersom det är en gammal botetisk

diskussion, som det inte skadar att ta upp igen. Men även för att vi anser att denna frågan kan ge

oss mer förståelse för respondenternas ställningstagande.
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Till sist är fråga 33 en fråga där man kunde skriva ner allmänna funderingar kring ämnet

och vad man tyckte om enkäten.

2.4 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet är viktigt för att man ska kunna dra nytta av slutsatserna och

resultaten av en undersökning. Är validiteten och/eller reliabiliteten väldigt låg, så är

undersökningen inte värt papperet den är skriven på, eftersom man då inte kan göra några

generaliseringar eller vara säker på att det man kommit fram till ens gäller för respondenterna.

Här beskriver vi dessa begrepp och vad vi har gjort för att höja dem när det gäller vår

undersökning.

2.4.1 Validitet

Med validitet menas kortfattat om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga

(Bryman 2002: 88). Detta kallar Halvorsen (1992) för den definitionsmässiga validiteten.

Problemet är att man som forskare befinner sig på ett teoretiskt plan när man gör sin

problemställning och på ett empiriskt plan när man samlar in data. De teoretiska begreppen

behöver stämma överens med de empiriska för att man ska få en giltighet i resultaten. Det finns

inget sätt att direkt visa hur bra den definitionsmässiga validiteten är, utan det är något som måste

argumenteras för. (ibid.)

För att lösa detta problem har vi till exempel med hjälp av etikavsnittet (3.2) nedan i

litteraturdelen skapat en förbindelse mellan vår andra och tredje frågeställning och de delar av

resultaten som har med dessa frågeställningar att göra. På samma sätt har det fungerat mellan

andra avsnitt av litteraturdelen, olika aspekter av våra frågeställningar och resultaten vi fått fram.

Vi har försökt få så hög validitet som möjligt genom att ställa så klara och tydliga frågor som

möjligt och genom att följa olika författares (Halvorsen 1992; Lundahl 1992; Patel & Davidson

1994; Bryman 2002) råd om hur man utformar enkäter. Vi har även försökt höja validiteten

genom att formulera frågorna så att en analys av olika frågor tillsammans ger oss en uppfattning
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om ämnet. Eftersom det gäller både att försöka hålla sig inom ramarna för sina begrepp och att

försöka undvika att bara ställa frågor om en delmängd av begreppet (Halvorsen 1992).

2.4.2 Reliabilitet

Hög reliabilitet innebär att någon annan forskare som skulle använda samma metoder och

angreppsvinkel skulle komma fram till samma resultat (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1989;

Bryman 2002). Det är svårt att säga hur hög reliabilitet vi har i vår undersökning, men vi tycker

att den är godtagbar. Vi har använt oss av en enkät och kan därför undvika fel som till exempel

vid avlyssning av inspelningar från en intervju. Vi har varit noga när vi fört in resultaten i en

databas och kontrollerat det flera gånger. Vi har inte påverkat våra respondenter på något sätt när

de har svarat på enkäten. En liten nackdel är att de har kunnat läsa igenom enkäten innan de

började svara på frågorna vilket skulle kunna ha en negativ effekt på reliabiliteten (Bryman

2002).
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3. Litteratur

I detta kapitel tar vi upp och sammanfattar den litteratur vi studerat inför undersökningen.

3.1 Definitionen av en bot

Bottar har funnits sen tidigt 1960-tal (Leonard 1997). ’Bot’ är ett slangord för

mjukvaruagenter som befinner sig på Internet (WorldHistory.com 2005). En bot är en

mjukvaruversion av en mekanisk robot. Precis som en mekanisk robot, styrs den av algoritmiska

regler om hur den ska bete sig. Men istället för att gå omkring i ett laboratorium och stöta in i

vägar, så är mjukvaruroboten (botten) ett program som manövrerar på Internet och stöter istället

in i kommunikationsprotokoll (Ett protokoll som gör att två program på olika servrar kan

kommunicera.) (Leonard 1997). Bottar interagerar med andra nätverkstjänster, som är menade för

människor, precis som om de skulle vara människor. En typisk användning av bottar är att samla

in information (WorldHistory.com 2005). Så här säger Andrew Leonard, som är en av de mest

kända författarna i ’bot-världen’, om bottar i sin bok ”Bots – The origin of new species”:

But there is no consensus on what particular sequence of encoded ones and zeros truly

classifies a bot. Bot genetic structures remain inadequately mapped. The word bot – a slang

truncation of robot – describes everything from a simple logon script (like one that might save a

user the trouble of typing in a phone number, password, and a user identification code every time

that the user want’s to go online) to complex programs written in the latest, most advanced

programming languages and designed to execute tasks that most humans would find impossible.

(Leonard 1997: 8)

Det finns skillnader mellan olika bottar och de kan göra allt från att sitta i ett chatrum och

försöka upprätthålla illusionen av att verkligen vara en riktig person till att vara en så kallad

spindel (webcrawler) som söker information på nätet till människor och försöker därmed inte

utge sig för att vara en riktig människa. Skillnaden mellan dessa två sorters program ligger i

personifieringen av det ena programmet. Men linjerna mellan dem är inte alltid klara och tvister
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om vad som ska få kallas bot och agent har pågått länge i AI-kretsar. Andrew Leonard säger så

här om bottar och agenter i sin bok:

Though agents and bots significantly overlap, the two categories are not exactly equivalent.

Agents do not require the accoutrements of personality: human names, the ability to crack a bad

joke, zany habits. And though bots can be very useful, they are not forced, like agents, to work

hard for their digital room and board. (Leonard 1997: 11)

I denna uppsats kommer vi inte ta upp något om själva konstruktionen av bottarna,

eftersom det inte har med våra frågeställningar att göra. Vi anser även att man inte behöver veta

hur en bot är uppbyggd för att ta till sig denna uppsats och det finns redan ett mångfald av

uppsatser och böcker som tar upp tekniken bakom bottarna. Skulle man vilja läsa om denna

aspekt av bottar, rekommenderar vi några böcker och hemsidor i Bilaga 3. Där finns även några

länkar till sidor med chatbottar som man kan prova om man vill.

3.2 En kort introduktion till normativ etik

Den etik som är tillämpbar inom ramen för vår undersökning är den så kallade normativa

etiken. Vad är då normativ etik? Enligt Torbjörn Tännsjö handlar det om att det inom den

normativa etiken sker ett systematiskt och kritiskt sökande efter korrekta moraliska

utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av praktiska problem. (Tännsjö 2000: 15 – 16)

Nu innehåller den normativa etiken, som vi från och med nu kommer bara kommer att

benämna som etik, väldigt många olika teorier och utgångspunkter. Vi kommer att utgå ifrån två

sådana teorier. Den utilitaristiska, som är en av de teleologiska (konsekvensetiska) teorierna och

pliktetiken, som är en av de deontologiska (intentionsetiska) teorierna. Vi valde dessa skolor på

grund av att de är bra representanter för de två större områdena inom etiken, som också ofta står i

motsatsförhållande till varandra. Nedan beskriver vi dessa teorier lite mer ingående.
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3.2.1 Utilitarism

Som vi nämnt tidigare är utilitarismen en konsekvensetisk teori. Konsekvensetik går ut på

att det enda som har betydelse när vi bedömer om en handling är rätt eller orätt är vad

konsekvenserna av handlandet blev (Collste 1996).

Inom utilitarismen menar man att man alltid ska handla så att konsekvenserna blir så bra

som möjligt. Till skillnad från den etiska egoismen (en annan konsekvensetik), som säger att man

ska handla så att konsekvenserna för en själv blir så bra som möjligt, vill utilitaristerna att

konsekvenserna ska bli så bra som möjligt för alla (Collste 1996; Tännsjö 2000). Men vad är det

som menas med bra konsekvenser? Även om inte alla utilitarister är överens på den punkten har

vi valt att luta oss på den klassiska definitionen som går ut på att ”de handlingar som bidrar till

att lyckan i världen ökar (eller till att lidandet minskar) är rätta, de som minskar lyckan (eller

ökar lidandet) är orätta.” (Collste 1996: 30)

Lite förenklat uttryckt ser man om lyckan ökar eller minskar genom att se hur många som

blir lyckligare av vårt handlande och hur många som blir olyckligare. Överväger de som blir

lyckligare är handlandet rätt. Man kan även lägga in gradskillnader av lycka och diskutera om

någons lycka är mer värd än någon annans, men vi kommer att hålla oss till den enkla

”additionsdefinitionen” om inte gradskillnaden av lycka är väldigt stor och tydlig.

3.2.2 Pliktetik

Pliktetiken ingår i de deontologiska teorierna, som säger att man inte bara kan ta hänsyn till

konsekvenserna av handlingar. Men vad man måste ta hänsyn till mer tvistar de olika teorierna

om. (Collste 1996)

Enligt pliktetiken måste man frigöra sig från sina känslor och låta förnuftet styra. Då

handlar man enligt den moraliska lagen, vilket innebär att man följer vissa moraliska plikter.

Vilket i sin tur betyder att det mänskliga handlandet styrs av en god vilja. (Kant 1965 enligt

Collste 1996)
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Hur ska jag då kunna avgöra vad som är en rätt moralisk handling? Jo, jag måste kunna

vilja att min maxim, d.v.s. min subjektiva princip som motiverar valet av handling, kan upphöjas

till allmän lag. Det betyder att det jag gör måste jag kunna önska att alla andra människor också

skulle göra (d.v.s. handlingen skulle därmed bli till en allmän lag för det moraliska handlandet).

Denna princip kallas för det kategoriska imperativet. (Collste 1996: 37)

Detta maxim som Collste (och Kant före honom) talar om kan man säga är det som man i

vardagligt tal kallar för en persons intention. Vad vill personen i fråga ha ut av handlingen, vilka

konsekvenser vill man att handlingen ska ha etcetera.

Det är därför utilitarismen och pliktetiken ibland kommer på kollisionskurs. Den ena teorin

bryr sig bara om konsekvenserna av en handling och den andra praktiskt taget bara om de

intentioner som föreligger en handling.

3.3 Chatbottar

En chatbot är en bot som av olika anledningar härmar naturligt språk för att antingen kunna

förmedla information till användare på ett enkelt sätt eller för att utge sig för att vara en

människa. Detta händer oftast på chatsidor eller i andra sammanhang där människor skriver till

varandra i realtid över Internet. Att få botten att bete sig som en människa på ett trovärdigt sätt är

dock inte det enklaste. Den första botten som verkligen klarade av att föra en konversation med

en människa var ELIZA, som kom ut på marknaden 1966. Hon var utvecklad av MIT-forskaren

Joseph Weizenbaum (Leonard 1997). ELIZA var en psykoterapeut, en bot som skrev analytiska

frågor till varje svar användaren gav. Även om de ibland verkade otydliga och svårfattade, tyckte

folk att ELIZA kunde hjälpa dem lika bra som vilken terapeut som helst. De blev emotionellt

involverade med ELIZA. När människor började kalla ELIZA intelligent, blev Weizenbaum

väldigt upprörd. Tekniskt sett kunde ELIZA inte förstå människors personliga problem som en

annan människa skulle kunna. Hon kunde bara manipulera syntax, eller grammatik, och leta efter

nyckelord i svaren. Men vid detta laget hade ELIZA startat en sådan uppståndelse om AI att

världen öppnat sina ögon för bottar och agenter (generation5.org 2005).
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Efter ELIZA har där kommit mer och mer bottar som försöker sig på att skriva naturligt

språk. Vissa bättre än andra, så som A.L.I.C.E. och Julia, har lämnat spår efter sig. Dessa bottar

har även legat till grund för andra bottar så som Elvis-botten och John Lennon-botten, bottar som

försöker få dig att tro att du talar med de båda döda kändisarna.

Poängen med chatbottar är ofta att roa användarna eller, som ELIZA, utföra en tjänst, men

oftast handlar det om att försöka utveckla kunskapen om det naturliga språket. Det finns två test

som har blivit stora inom AI. Turing Test och det lite modernare Loebner Contest. Båda går ut på

att lura en domare att AI–programmet är en människa och inte en bot, reglerna är dock olika och

Turing Test finns det ännu ingen bot som verkligen klarat med högsta betyg. (Leonard 1997)

När det gäller texten som hanterar etiken kring chatbottar verkar det inte finnas några

sådana på pränt. Det har förekommit och förekommer säkert fortfarande sådana diskussioner,

men som sagt, de går inte att få tag på, även om de omnämns här och där i litteraturen.

3.3.1 Hjälpbottar

Det hittades även andra användningar för chatbottar än att de låtsades vara människor. I

Instant Messenger - applikationer  och  Internet Relay Chats (IRC) finns det hjälpbottar som kan

svara på frågor om olika saker och hjälpa nya användare att förstå sig på hur saker fungerar i

dessa Internetbaserade tjänster. (WorldHistory.com 2005) Det går inte att se någon skillnad på

om det är en människa eller en bot, utan därför är det vedertaget att användarna får veta att det

finns en bot i IRC–kanalen och vad botten gör (Golbeck & Mutton 2005).

Men bottarna kan även utföra andra tjänster, som att rapportera vädret, sportresultat eller

konvertera valuta. IRC-bottarna används även för mild censurering, som fult språk

(WorldHistory.com 2005). Bottarna använder sig av Webservices för att kunna svara på olika

frågor som användaren kan ha (Golbeck & Mutton 2005). Idag finns det liknande bottar på olika

fildelningsservrar som till exempel ger användarna instruktioner, kontrollerar lösenord och

hjälper administratörerna att sköta servrarna.
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När bottar började figurera mer på Internet och det började talas mer om dem i datavärlden,

kom även Microsoft med en hjälpbot till sitt Officepaket. De kallades ’Office Assistants’ och

använde sig av botteknologi. (Seipp 2005)

Vi har inte heller kunnat hitta någon speciell etisk diskussion runt denna sortens bottar. Vi

anser att en del må vara irriterande, andra hjälpsamma, men etiskt sett kan man inte säga så

mycket om dem.

3.3.2 Spelbottar

De första spelbottarna var varianter på chatbottar, eller rättare sagt är det tvärtom,

spelbottarna kom först. Att chatbottarna kom ungefär samtidigt som spelbottarna är kanske inte

så konstigt, de byggde mycket på samma principer och var oftast skrivna av studenter eller

forskare på universitet. Idag fungerar spelbottarna mycket annorlunda från hur de fungerade då.

Nu är spelen mer komplexa och grafiska, tidigare var de textbaserade och bottarna behövde inte

förflytta sig på skärmen. Spelen idag är mer handlingsinriktade och förr var de inriktade på själva

chattandet. Trots detta är inte bottarna mer komplexa idag, de är bara, som sagt, mycket

annorlunda. (Thurau et al 2003)

I stora drag finns det två sorters spelbottar. Den ”enklare” botten tar oftast form som en

motståndare, på sin höjd kan denna bot uttrycka några förberedda fraser. Den mer avancerade

botten är ofta en sorts kombination mellan en chatbot och en hjälpbot. Man kan både

kommunicera med och få hjälp av dessa bottar. (Leonard 1997)

Vi anser att eftersom de flesta spelbottarna nu befinner sig i slutna miljöer, där man ofta lätt

kan avgöra vilka karaktärer som styrs av människor och vilka som styrs av bottar, så är den etiska

diskussionen runt spelbottarna inte så relevant i detta sammanhang.
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3.4 Internetagenter

Förutom experiment, som ELIZA, och spelbottar fanns det inte mycket användning av

bottar förrän skapandet av ”the World Wide Web”, i början av 1990-talet. Med behovet att hålla

reda på nya sidor på nätet, skapades den första sökmotorn (Murch & Johnson 1999), som hade en

Internetagent. Internetagenter är program som är designade för att hjälpa människor hantera den

överväldigande informationsbelastningen, som är den tydligaste motgången med

informationsåldern (Leonard 1997).

Den första agenten döptes till ‘World Wide Web Worm’, och användes till att upptäcka och

räkna antalet servrar på nätet (Koster 2005). Många liknande agenter, som började bli kända som

webcrawlers eller spindlar (spiders), blev designade att hitta nya hemsidor och lägga till dem i

index till stora sökmotorer. Dessa blev de första Internetagenterna som var använda av många

(Murch & Johnson 1999).

Två av de första sökmotorerna som kom efter ’World Wide Web Worm’ var Yahoo och

Lycos. De använde sig båda av spindlar för att genomföra webbsökningen. Denna sortens

sökning har blivit mer och mer avancerad och kan nu hantera flera sökord och baserar sin

komplexa sökning på boolsk logik (WorldHistory.com 2005). Flera sidor som dessa uppkom

snabbt och namn som Altavista och Google är vardagsord i dag.

Sökmotorer och spindlar kan utgöra en risk för att privat information ska komma ut.

Sökmotorer kan användas för att hitta privat information om någon annan. Ibland finns

informationen i publika register, vilka oftast är öppna för Internetanvändare. I andra fall finns

informationen i kommersiella databaser och är tillgänglig för alla som vill betala för den. Det

finns även annan sorts information som genom en olyckshändelse har blivit upplagd på Internet,

detta sker ofta utan att personen är medveten om det. Information som var menad för interna nät

kan av en händelse ha hamnat på Internet eller en länk till det interna nätet kan ha hittats av en

bot. (Tavani 2004)
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3.4.1 Loggningsbottar

Bottarnas möjlighet att föra statistik om andra runt dem är också ett av sätten de kan

inkräkta på människors privatliv. Problemet med detta är att personer vars aktiviteter registreras

inte alltid är medvetna om det. Det finns bottar som visar för användare att de finns och vad de

gör, oftast kan man då även välja att inte låta sina aktiviteter registreras (Mowbray 2002). Men

problemet är självklart bottarna som inte tillkännager sin närvaro. Bottar som dessa kan man

oftast hitta på chatsidor eller IRC-kanaler, men de kan även bli nerladdade till en privatdator, utan

att användaren vet om det, och sedan skicka information över nätet till den som sänt ut botten.

Dessa är en del av den grupp program som brukar kallas spyware. Anledningen till att vi inte tar

upp dessa mer än så här är för att vi anser att det redan finns relativt mycket forskat inom detta

område. Vi vill istället hänvisa till en annan uppsats skriven på institutionen: Spyware – det dolda

hotet (Isaksson & Nordin 2005)

3.4.2 Shoppingbottar

En annan sorts Internetagent som har blivit välanvänd är så kallade ”shoppingbots”. I slutet

på 1990-talet började e-kommersen bli stor och botprogrammerare hade lösningen på problemet

med att hitta den bästa varan till det billigaste priset. 1997 kom RoboShopper, den första boten

programmerad för att sammanställa en lista på sidor med just den varan du söker och sen jämföra

priset de olika sidorna har att erbjuda. (Murch & Johnsson 1999)

Det har talats mycket om att använda sig av bottar i e-handeln. eBay har bland andra haft

problem med bottar och försökte att lösa sina problem i rättsalen, tyvärr hjälpte det inte och det

gjorde bara att de fick fler botbesök än vad de hade tidigare. Andra liknade företag har lärt sig av

eBay-incidenten och försöker lösa sina problem mer i skymundan. (WorldHistory.com 2005)

3.4.3 Denial-Of-Service

Internetagenter är viktiga för Internet idag, vi människor kan inte hantera alla dessa servrar

och hemsidor som finns till vårt förfogande och hade varit helt borttappade utan hjälpmedel som

sökmotorer och shoppingbottar. Hur skulle vi kunna hitta något i det kaos som vi kallar för
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Internet utan dem? Men trots att man inte kan klara sig utan dessa agenter och bottar kan de även

ställa till stora problem för en ensam server. Så här säger Andrew Leonard i sin bok:

A Web robot accessing hundreds of documents in a matter of minutes can bring a Web

server to its knees, so overloading it’s capacity that it becomes useless for humans and robots

alike. (Leonard 1997: 117)

Det finns många förklaringar till varför detta inträffar, till exempel en väldigt eftersökt vara

kan vara väldigt billig på sidan. Men en annan anledning kan vara att agenten är programmerad

just för detta syftet. Att se till att ingen kan komma åt sidor på just den servern. Detta kallas

denial-of-service attack. Av någon anledning har programmeraren en önskan att hindra andra från

att ta sig in på servern. Det enda som kan göras mot detta är att blockera bottens förfrågningar

eller att stänga av servern. Detta var en relativt vanlig företeelse på 90-talet enligt många källor

(Leonard 1997, Generation5.com 2005, Seipp 2005).

Tidigare var det så att bottarna var ett hot mot hela nätverket den körde på, eftersom de tog

upp mycket av kraften på nätet. Problemet är inte lika stort nu längre på grund av den ökade

bandbredden. Men det är inte bara nätet som känner av bottarna, det kan även vara servern när

det gäller spindlar och liknande bottar. De kan fråga en server efter dokument med så hög

hastighet att server inte hinner med att svara andra. Det kan till och med bli så illa att servern

måste stängas ner för att inte bli överbelastad. På detta viset kan en botprogrammerare, medvetet

eller omedvetet, lyckas utföra en denial-of-service attack mot en server. (Koster 1995)

Om spindeln är dåligt skriven kan andra också ta skada. Det är därför viktigt att testa

spindlarna innan de läggs ut på nätet och att de följer den litteratur som finns och som bygger på

erfarenhet (Eichmann 2005). Frågan man får ställa sig i dessa fall är: Är kostnaden som det blir

för andra värd det roboten utför (Koster 1995)?
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3.4.4 Guidelines

1993 blev Koster trött på alla bottar som besökte hans server och skrev ner instruktioner för

hur en programmerare ska bete sig för att få en bra spindel. Detta var det första försöket till något

som liknade etik på Internet och ”Koster’s Guidelines” är fortfarande använda och respekterade

idag. (Eichmann 2005)

Det första han sa var att man ska tänka igenom om man verkligen behöver en ny spindel.

Det finns redan många andra och kanske finns det en som redan gör det som man vill uppnå.

Koster har länge försökt hålla en lista med aktiva bottar så att de som är intresserade lätt kan hitta

en bot. Hittar du ingen som passar och känner att du måste skriva en egen, ska du vara tillgänglig

så att om någon får problem med din bot skall han/hon lätt kunna starta en dialog med dig. Han

säger att det är bättre att testa spindeln lokalt på den egna servern innan man släpper lös den på

Internet, detta för att upptäcka konstigheter innan man låter den störa någon annan. Använd inte

alla resurser, utan låt din spindel ta det lugnt och försiktigt. När arbetet är gjort är det viktigt att

följa upp vad resultatet blev och lägga ut det så att andra inte behöver bygga en likadan spindel

för att få samma information. (Koster 1993)

”Koster’s Guidelines” är bra, men de ger ingen möjlighet för serveradministratören att

meddela sig till spindlarna när de kommer in på servern. ”The Robot Exclusion Standard” skrevs

för att bottar skulle kunna undvika dokument som administratören inte ville att den skulle ta del

av. (Eichmann 2005) Genom att lägga en fil, med namnet robots.html, på sin server kan

administratören ge spindeln regler och restriktioner för hur den ska uppföra sig där (Robots

Exclusion 2006). Man måste dock tänka på att detta betyder inte att spindeln måste titta på denna

filen, utan det är upp till programmeraren hur botten är byggd och beter sig (Eichmann 2005).

”Koster’s Guidelines” och ”The Robot Exclusion Standard” är två exempel på att det länge

funnits en etisk och moralisk diskussion runt bottar. Dessa ger restriktioner men även möjligheter

för bottars uppförande.
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3.5 Mailbottar

Mailbottar är en annan form av agenter som används i stor utsträckning i dag. En mailbot

kan uppfylla många funktioner. Till exempel kan den programmeras att lämna ett automatiskt

meddelande till alla adresser den får inkommande mail från. Det går även på detta sätt att

använda den till att skicka ut mail med korta svar till enkla frågor och därmed upprätta ett enkelt

sätt för folk att få svar på FAQ (Frequently Asked Questions). Det går till och med att länka

mailbotten till en databas för att ge svar på frågor där variablerna kan ändras ofta, som valuta

eller priser. Mailbotten kan söka igenom databasen och sedan skicka iväg rätt svar utan att någon

människa behöver utföra denna uppgiften (Garrett 2005). Därmed sparas tid och pengar att svara

på frågor och databasen är fortfarande säker från intrång.

En annan funktion som är användbar med mailbottar är att de kan sortera dina inkommande

mail och kan komma ihåg vilka e-mailadresser du anser vara skräppost och vilka du tycker är

säkra adresser. För att sammanställa regler för hur boten ska bete sig används filter. Detta kan

oftast både användaren och administratören av en mailservice använda sig av.

Men även dessa bottar kan göra sina misstag. Andrew Leonard, berättar i sin bok, ”Bots –

The Origin of New Species”, om hur denna sortens bottar kan skapa problem för användarna:

Mailbots are especially good at infinite recursion. Just before Christmas 1995, a

vacationing sudscriber to an email discussion group devoted, ironically, to such issues as how to

avoid the occurrence of infinite recursion in robots, instructed his mailbot to answer each

incoming piece of mail with a return message stating that he would be unavailable for the

following two weeks – so please don´t send him any more mail. Unfortunately, as a member of

the email group, he received all the group mail that was sent to every subscriber, including his

own mailbot messages. The vacation mailbot failed to recognise its own alerts and responded to

them with the same old vacation notice, again. And then to its own responses to its responses.

And so on. In a matter of hours, the discussion group exploded out of control, a victim of a

runaway robot. Only the groups’ moderator had the power to do anything; the rest just had to sit
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and watch as their mailboxes overflowed with email garbage. Infinite recursion is, of course, a

bug. A glitch, a programming failure, a huge bot no-no. (Leonard 1997: 90-91)

3.6 Spambottar

Spam är något slags meddelande, som innehåller oönskad reklam, och som skickas ut till

eller kan läsas av mängder med användare, i vissa fall miljontals. Eftersom spam är en direkt

konsekvens av användningen av bottar anser vi att diskussionen om spam tillhör diskussionen om

bottar. Det finns Internetagenter som kan leta efter olika mailadresser på hemsidor för att sedan

sammanställa dem till en lista som en mailbot kan skicka ut spam till. Det enda en användare

behöver göra är att skriva mailet som ska skickas ut och ge Internetagenten sina sökkriterier. Till

exempel om reklam ska skickas ut om någon sida som har information om ett visst ämne, då

söker agenten efter mailadresser på de sidor som behandlar samma ämne.

Det finns olika sätt att hantera spam på. Det finns många som anser att vi behöver regler

och lagar för att kunna kämpa mot spam, andra anser att det är individens och

nätverksadministratörernas uppgift att blockera och filtrera bort spam. (Tavani 2004)

Spam tar tid och kraft från många mailanvändare och deras mailboxar kan överfyllas av

spam så att viktiga mail inte kommer fram. Så här säger H.T. Tavani i sin bok Ethics &

Technology om spam:

Spam consumes valuable computer resources. When it is sent through ISP´s, it wastes their

network bandwidth. Spam also puts an increased strain on system resources, such as disk storage

space. For these reasons and others, critics have argued that spam is an abuse of the e-mail

system. (Tavani 2004: 240)

Spam skickas inte bara genom mailsystemet, utan kan även skickas inne på chattar och

inom nyhetsgrupper. Här används en sorts chatbottar till att skicka ut meddelanden. Eftersom

bottarna kan fylla en hel skärm med meddelanden på mindre än en sekund avbryts det vanliga

chattandet och tar upp en massa tid för användarna. (Mowbray 2002)
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Denna sortens användning av mailsystem och chatsidor fördöms av många etiker och även

av privatpersoner. Det finns två anledningar till att spam är moraliskt förkastligt, dels ur ett

utilitaristiskt seende och dels ur ett deontologiskt perspektiv. Spam har inte bara skadliga

konsekvenser, utan inkräktar även på individens beslut om sin Internetanvändning. (Spinello

1999)

Konsekvenserna har vi redan pratat om. Det ödslas pengar, tid och andra resurser på att

blockera, spara och göra sig av med spam. Men om vi bortser från detta är spam fortfarande etiskt

förkastligt, eftersom det inte respekterar enskilda Internetanvändare som personer (ibid.).

3.7 Pokerbottar

Pokerrobotar som enkelt vinner över hobbyspelare blir allt vanligare. (Johnson 2006)

En bot, som vi gärna vill ta upp, är pokerbotten. Detta är en bot som spelar poker på

Internetpokersidor och gör det på ett sätt så att den kan misstas för att vara en människa som

spelar. Pokerspelare använder dessa bottar för att kunna hålla igång spelet även om de själva inte

vill eller kan sitta vid datorn och spela.

Det finns tyvärr inte så mycket information att få fram om denna sortens bottar, eftersom de

nyligen uppkommit och har ett tag varit lite av en skam för Internetpoker. Det finns trots det

många som idag skriver och använder pokerbottar. Vissa bottar används helt enligt reglerna och

visar att de är bottar för alla. Dessa bottar har till och med fått en egen ’World Series’. Phil Laak,

professionell pokerspelare, mötte vinnaren av serien i en privat match, juli 2005. Efter att ha

vunnit matchen sa han:

These robots are much better than the average player... It would for sure make money

online. (poker.about.com 2005)

En artikel i Computer Sweden av Thomas Johnson handlar om hur pokerbottarna skulle

kunna ta död på Internetpoker som helhet och hur företagen bakom sidorna jobbar för att hålla

dem borta från deras pokerbord. Bottarna ligger hela tiden steget före sidornas säkerhet och det
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krävs mer och mer tid för att kunna se till att de inte kommer in och kan börja spela. Pokersidorna

har börjat bygga in program som söker igenom hårddisken hos den spelare som just loggat in.

Detta har redan lett till att många spelare har slutat att gå in på dessa sidor. Blir man ertappad,

med att ha en pokerbot, blir man portad och ens tillgångar blir frysta. Det vanligaste är att

bottarna spelar på bord med lägre insatser, där oerfarna eller medelmåttiga spelare sitter, eftersom

de ännu inte är tillräckligt bra för att utmana de duktiga spelarna. Detta leder till att de som inte

känner till fenomenet med pokerbottar och inte är lika insatta i Internetpokervärlden är de som

förlorar mest på förekomsten av pokerbottar. (Johnson 2006)

Pokersidorna har försökt hålla detta mörklagt så länge som möjligt, eftersom de i realiteten

inte förlorar på att ha bottar spelandes på sina sidor. Pokersidorna får fortfarande in sin procent av

potten. Om någon förlorar på det är det spelarna. (Kushner 2005)

Är det rätt att bottarna spelar mot människor som inte vet om det? Är det rätt att

pokersidorna mörklägger istället för att gå ut med informationen? Är det etiskt försvarbart att

överhuvudtaget köra bottar på pokersidor? Litteraturen kan inte ge oss några specifika svar på

dessa frågorna än. Eftersom fenomenet pokerbottar är så pass nytt har detta inte utretts i någon

speciell utsträckning. Under tiden vi jobbat på denna uppsatsen har det dock kommit mer och mer

information om pokerbottar. Exempel på detta är den citerade artikeln i Computer Sweden av

Johnson och ett reportage som visades på rapport våren -06.

3.8 Interaktionen mellan människa och bot

Gnagnas’s programmer has said that he does not always know why Gnagna acts a

particular way. This is a general problem of complex self-learning programs that interact with a

complex environment. (Mowbray 2002: 4)

Gnagna var en chatbot på en IRC-kanal. Den komplexa miljön är inte bara Internet eller

själva chatten, utan det som gör det komplex är att människor interagerar med bottarna.
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Interaktionen mellan människor och datorprogram kan ge upphov till många etiska

frågeställningar. Eftersom man inom etiken är intresserad av hur olika agenter interagerar med

varandra måste vi även i den etiska aspekten ta in hur de artificiella agenterna interagerar både

med varandra och med människor (Lee 2005).

Det svåra med artificiell intelligens är frågan om man kan jämställa denna sortens

intelligens med människors. Frågan om en maskin kan uppföra sig rationellt, visa kunskap och

lära sig själv är intressanta frågor i den korsvetenskap som uppkommit mellan filosofi och

datalogi. Meningarna går isär på denna punkten. (Tavani 2004)

Denna frågan må vara den svåraste, men är den så viktig egentligen? Eftersom vi nu är i det

stadium där artificiell intelligens kan simulera en mänsklig intelligens, är frågan om vi kan låta

dem interagera med människor precis som människor interagerar med andra människor. Den

sociala och etiska aspekten av artificiell intelligens är lika viktig, om inte viktigare än frågan om

vi kan konstruera intelligens och om den då ska jämställas med den intelligens som skapade den.

(Pickering 2005) Det som många är överens om är att artificiell intelligens kommer att ändra hur

människor ser på mänsklighet (Tavani 2004; Pickering 2005; Bradshaw 2006).

Det finns två primära anledningar varför människor har svårt att hantera bottar, dels handlar

det om kontroll och dels för att människor ofta har för höga förväntningar på dem. Människor har

oftast svårt att hantera att de förlorar kontrollen. När bottar börjar göra saker för dem, som till

exempel att svara på mail och liknade sociala handlingar, kan många känna att de förlorar

kontrollen över sina liv. Detta leder till att deras inställning mot bottar förändras. Säkerheten har

även en stor del av kontrollbehovet, om saker inte fungerar som de ska känner vi att vi förlorar

kontrollen. Förväntningarna på bottarna kan även medföra att användarna blir besvikna på dem.

Eftersom vad som lovats att datorer ska kunna göra ännu inte är möjligt även om det kanske

kommer vara det i framtiden. Det som forskare och programmerare berättar om vad man kan

vänta sig i framtiden är inte nåbart just nu och det kan vara svårt för människor att inte förvänta

sig att det ska fungera redan nu. När datorerna sedan inte har möjligheten att nå upp till dessa

förväntningar blir människor besvikna och deras syn på datorer förändras. (Bradshaw 2006)
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Nästa logiska fråga är, har bottar och artificiella program eget moraliskt ansvar? Även här

går meningarna isär. Tavani (2002) resonerar att om vi har rationalitet som huvudsakligt

kriterium för att bedöma om man är en moralisk entitet, kan även de elektroniska entiteter som

anses kunna agera rationellt även vara moraliska entiteter.

Stahl (2004) säger att enligt ett par filosofiska skolor skulle man kunna ge bottar moraliskt

ansvar för sina handlingar. Men datorer har ingen uppfattning om meningen av informationen de

använder och därför kan de inte agera moraliskt utifrån den informationen. De kan inte vara

moraliska entiteter eftersom de inte har någon förståelse för situationer och möjligheten att tolka

data på ett tillfredställande sätt. Ett annat skäl till att moraliskt ansvar inte skall läggas på bottar

är för att chansen är stor att folk skulle kunna använda detta som en ursäkt för att undvika sitt

eget moraliska ansvar. (ibid.)

Vi har tidigare berättat om Turingtestet, men det finns även ett test som kan undersöka om

en agent är en moralisk agent. Det heter ”Moral Turing Test” och bygger på samma princip som

det vanliga Turingtestet. En person sitter i ett rum och pratar med två andra entiteter vara av den

ena är en människa och den andra är en bot. Personens uppgift är att skilja på de båda och säga

vem som är människa och vem som är en bot. Kan personen inte med all säkerhet skilja dem åt

har botten klarat testet. Skillnaden mellan testen är dock samtalsämnet, som istället för att handla

om vad som helst, ska handla om moral och etik. (Allen et al. 2000 enligt Stahl 2004) Men det

finns två problem med detta test. För det första så har fortfarande ingen bot klarat av det vanliga

Turingtestet och hur skall en bot då klara av detta test? För det andra ska personen i fråga anse att

botten är lika moralisk och etisk som en människa, men eftersom samma person inte testar alla

bottar och vi har olika moraliska ståndpunkter kan det vara svårt att uppnå någon sorts reliabilitet

i testen. Man kan dock undra om ens en människa skulle kunna klara provet. Det enda testet

egentligen gör är att visa om en bot kan övertyga en observatör om att den kan resonera etiskt.

(Stahl 2004)
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3.9 Slutord

Det finns två sidor av allt, även av bottar. De används inte bara för att göra oss glada eller

för att lösa problem till oss, som vi inte kan lösa själv. Utan med det goda kommer även något

ont.

Everywhere that there are bots, there are bots gone bad. Everywhere in the online universe,

bots are being used for self-protection, for warfare, for financial gain and for outright evil.

(Leonard 1997: 94)

Detta skriver Leonard (1997) i sin bok och han ger även många exempel på var och när

detta har hänt. Han säger att bottar kan användas till vad än deras programmerare vill att de ska

användas till. Alla kan lära sig att skriva en bot och sen använda den till vad de vill. Från

tonåringar, som lärt sig lite om programmering, till professionella programmerare, som varit i

branschen länge, alla kan de använda bottar till gott och ont.

Vi vill avsluta med lite framtidsvisioner av olika författare som skrivit om bottar.

The implications of bot duality become even more serious when we stop to consider the

visions that a world of researchers and entrepreneurs has for botlike programs. Bots, especially

Web robots, are the first rough-and-ready stabs at real intelligent agent implementations. And

the rhetoric of agent potential respects no limitations. (Leonard 1997: 146)

Despite the progress made in agent technology in the last decade, we are still very much

considered to be working with only the first generation of intelligent agents. (Murch & Johnson

1999: 17)

Faltings skriver i en artikel att nästa generationen av agenter kommer att kunna

kommunicera och arbeta tillsammans till en mycket större grad än vad de kan idag. Men innan

detta kan bli möjligt måste standarder för interagentkommunicering bli utvecklade och

fastställda. (Faltings 2000)
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4. Resultat och Analys
I detta avsnittet sammanställer vi och analyserar data som vi fått in genom enkäten.

4.1 Bakgrundfrågor

Tabell 4.1 Antal respondenter uppdelat på ålder och kön

Födelseår Kvinna Man Totalt
70-72 2 2 4
73-75 0 5 5
76-78 3 8 11
79-81 8 14 22
82-84 13 9 22
85-87 1 1 2

Totalt 27 39 66

Vi hade 66 svarande efter det externa bortfallet. 40,9% av respondenterna är kvinnor och

59,1% är män. De största åldersgrupperna är födda 1979-1981 och 1982-1984. Detta har att göra

med vårt bekvämlighetsurval, många av våra vänner och bekanta är i samma ålder som oss. Dock

anser vi efter att vi studerat resultatet av enkäten att ålder inte har någon större betydelse i vår

undersökning. Eftersom vi inte kunde hitta några större skillnader i svaren mellan de olika

åldersgrupperna. Så länge personerna är över 18 och under 35 när de svarade på vår enkät finns

det stor möjlighet att de har kunnat komma i kontakt med bottar.

Det visade sig att 36,4% av respondenterna minst har gått någon typ av datautbildning på

gymnasienivå, 21,2% på högskolenivå och 13,6% någon annan form av datautbildning.

Alla våra respondenter använder Internet minst en timme i veckan, alltså har alla möjlighet

att komma i kontakt med bottar. Av svaren kan vi utläsa att endast en person inte använder sig av

sökmotorer regelbundet. Detta säger oss att alla andra har kommit i kontakt med den sortens

bottar (spindlar) som sökmotorer använder sig av. När det gäller programmering uppger 42,4%

att de aldrig har programmerat och 57,6% att de någon gång har programmerat. Av de som någon

gång har programmerat, programmerar 36,8% regelbundet eller i sitt yrke. Vi frågade även om

man någon gång hade chattat inne på en riktig chatsida (ej MSN, ICQ, med mera) och 25,8%

hade aldrig gjort det medan 74,2% hade gjort det någon gång. 12,2% av de som någon gång hade
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chattat uppgav att de chattar mer än 21 gånger i veckan. De som någon gång har chattat skulle

kunna ha kommit i kontakt med chatbottar och spambottar.

Av våra respondenter har tre konstruerat eller ägt en bot någon gång, två av dem uppger att

det handlar om IRC- och mailbottar. Den tredje skriver dock inte vad det handlar om för bot.

Vi frågade i enkäten vad respondenterna skulle göra för att hitta en hemsida, som de inte

har adressen till, om sökmotorer inte fanns. Svaren vi fick var i stora drag varianter på tre förslag

eller så hade de ingen aning (25,8%).

• Frågat någon (13,2%)

• Gissat adressen eller testat sig fram (48,5%)

• Skrivit en egen sökmotor (3,0%)

4.2 Kunskapen om bottar

När vi analyserade fråga 5 (Vad tänker du på när du hör ordet bot/mobil agent?), som är

den fråga genom vilken vi enklast kan få reda på hur många som kände till bottar innan vår

undersökning, kodade vi svaren med fyra färger. Vi gav grönt till de enkäter där vi anser att

respondentens svar visar att han eller hon har en bra uppfattning om vad en bot är. Gul för de som

nämnt en bit av bottars existens, men inte riktigt nått hela vägen. Svart till dem som inte svarade

något och rött till dem som svarade fel och uppgav något som inte innefattar bottar. När vi senare

jämför svaren på fråga 5 med svaren på andra frågor har vi lagt ihop de som fått rött eller svart.

Endast tre stycken fick rött så det har en väldigt låg signifikans.

Det visade sig att 19,7% av respondenterna hade en bra uppfattning om vad en bot är för

något, 15,2% hade en ungefärlig eller delvis rätt uppfattning och 65,2% visste inte alls eller hade

en felaktig uppfattning om vad en bot är för något.

Vi tar nu och jämför fråga 5 med andra frågor för att se om vi kan hitta vad som gör att man

kan något om bottar. Detta är viktigt för att kunna förstå var grunden till varför vissa har en

uppfattning om vad en bot är, medan andra inte har det.
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Det visade sig att det endast var 7,4% av kvinnorna som hade en bra uppfattning om vad en

bot är för något och ingen hade en ungefärlig uppfattning. Bland männen hade 28,2% en bra

uppfattning om vad en bot är och 25,6% hade en ungefärlig eller delvis rätt uppfattning om vad

en bot är. Vi antar att detta inte direkt har med könstillhörigheten att göra, utan att det istället har

med datorintresset att göra. Eller så kan det var så att män oftare befinner sig på ställen på

Internet där bottar förekommer. Vi kommer tillbaka till detta senare i kapitlet.

Först tittar vi på vilka parametrar som verkar ha betydelse för kunskapen om bottar.

Tabell 4.2 Kunskap om bottar och användning av datorer och Internet.

Kunskap om bottar Spelar dataspel(a) Ladda ner filer(b) Onlinespel(b) Genomsnittet

Svart/Röd 44,4% 50,0% 45,5% 65,2%
Gul 11,1% 20,8% 9,1% 15,2%

Grön 44,4% 29,2% 45,5% 19,7%
Grönt = En bra uppfattning om vad en bot är. Gul = En bit om bottars existens, men långtifrån allt.

Svart = Inte svarade något. Rött = Uppgav något som inte innefattar bottar.

Det första vi tittar på är bakgrundsfrågorna Vad gör du mest när du använder datorn?(a)

och Vad använder du Internet till vanligtvis?(b)

Det verkar finnas ett samband mellan respondenter som använder sin dator och Internet till

att ladda ner filer och spela dataspel (både vanliga och onlinespel) och en större kunskap om

bottar. Vår analys av detta är att de som ofta använder nerladdningsprogram eller spelar dataspel

har ett större intresse för datorer och därmed en större chans att komma i kontakt med bottar och

information om dem. Om vi nu tittar på hur många män respektive kvinnor som svarat Spelar

dataspel i fråga 2, så uppger 35,9% av männen och 14,8% av kvinnorna att de använder sin dator

mest till att spela dataspel. På fråga 3 har 46,2% av männen svarat Ladda hem filer och 22,2% av

kvinnorna. Och 25,6% män har svarat Onlinespel och bara 3,7% av kvinnorna har svarat

detsamma. Detta tyder på att fler män än kvinnor ägnar mer tid åt dessa aktiviteter, vars utövare

har en högre kunskap, än den genomsnittliga respondenten, om bottar.

De som har svarat Annan form av utbildning, på frågan om vilken datautbildning de gått,

har vi bedömt vad det motsvarar och sorterat in det under de andra svarsalternativen. Personer

med högskoleutbildning eller motsvarande inom data/IT har en klart bättre kunskap om bottar än

genomsnittet. Det är 62,5% när den genomsnittliga kunskapen är 34,8% och den är bara 26,0%

för de som inte har högskoleutbildning inom data/IT.  Om vi samtidigt tittar på vad
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respondenterna svarat på frågan om programmering får vi fram att programmering har en

koppling till om man vet vad en bot är för något. 57,9% av de som har programmerat någon gång

eller gör det regelbundet kan något om bottar. Bland de som aldrig programmerat är det bara

3,6% (en av 28 respondenter). Vad detta säger oss är att datautbildning och programmeringsvana

är två faktorer i kunskapen om bottar.

Om vi återigen tittar på det ur ett könsperspektiv kommer vi fram till att 11,1% av

kvinnorna har en högskoleutbildning och 33,3% av männen inom data/IT. Det är 76,9% av

männen och 29,6% av kvinnorna som någon gång har programmerat. Detta säger återigen att män

har ett större datorintresse än kvinnor.

Med detta avslutar vi vår jämförelse mellan könen, eftersom vi anser att vi  kommit fram

till att skillnaden mellan män och kvinnor i vår undersökning är att män har ett större

datorintresse.

Användandet av sökmotorer och hur mycket man är ute på Internet verkar enligt vår

undersökning inte ha någon större signifikans för kunskapen om bottar. Men vad vi kan se har de

som inte använder sökmotorer eller använder dem väldigt sällan (0-10 gånger i veckan) mindre

kunskap om bottar än de som använder dem oftare (11+ gånger i veckan). Är man ute på Internet

mer än 35 timmar i veckan har man också en lite större chans att veta vad en bot är.

Chattning verkar däremot ha en koppling till vilken kunskap individen har om bottar. Bland

de respondenter som någon gång har chattat kan 42,9% något om bottar mot 11,8% bland de som

ej chattat. Likaså verkar det som att, om man råkat ut för spam-meddelande när man har chattat

har man en större kunskap om bottar.  61,9% av de som råkat ut för spam-meddelande har någon

uppfattning om vad en bot är och endast 28,6% av de som inte fått spam-meddelande har någon

uppfattning om vad en bot är.

Det är 27,3% som någon gång har spelat poker på Internet av våra respondenter och 72,7%

som aldrig spelat. Fler av de som någon gång har spelat poker på Internet känner till pokerbottar

(55,6%) än de som inte spelat alls (35,4%). Alltså finns det en större chans att man känner till
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pokerbottar om man spelar poker online. Detta är inget som förvånar, men det är en viktig

iakttagelse i det stora hela. Likaså är det 50,0% av de som någon gång spelat poker online som

har en uppfattning om vad en bot är och bara 29,2% av de som aldrig spelat som har en

uppfattning om vad en bot är. Alltså känner man inte bara till mer om pokerbottar om man spelar

poker online, utan man har även en bättre uppfattning om vad bottar är i allmänhet.

4.3 Botetik

4.3.1 Chatbottar

På frågorna om hypotetiska chatsituationer, fråga 13-16 (till exempel 13. Gösta chattar med

någon helt allmänt och senare under konversationen upptäcker han att den han chattar med inte

är en människa utan en bot, ett självständigt datorprogram. Hur hade du reagerat om det hade

hänt dig?), har vi sorterat in 'annat'-svaren under något av de andra svarsalternativen när vi gjort

bedömningen att den känsla som beskrivs ligger väldigt nära det/de alternativen. Med hjälp av

dessa frågor kan man se att när det gäller en chat i vänskapligt syfte (fråga 15), jämfört med när

det är rent allmänt (fråga 13) eller om något som intresserar en (fråga 14), är det fler som är

oberörda eller blir ledsna medan antalet respondenter som blir intresserade minskar. När det

gäller romantiska chatsituationer (fråga 16) minskar antalet intresserade, oberörda och förvånade

individer till förmån för starkare känslor som arg och ledsen.

Figur 4.1 Etisk syn på chatbottar, Frågorna 13-16
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I det stora hela ser man om man studerar Figur 4.1 att de flesta antagligen antingen skulle

bli arga (snitt på 28,8%) eller lämnas oberörda (snitt på 28,8%) av kontakten med en bot i en

chatsituation. När det gäller den romantiska situationen skulle också en större andel än i de andra

fallen bli ledsna (22,7% mot ett snitt i de andra fallen på 11,1%). Vilket inte direkt är förvånande

eftersom det gäller en romantiskt situation.

Vi frågade vilka av dessa konversationer respondenten hade fortsatt om de upptäckt att de

talade med en bot. 19,7% hade fortsatt konversationen om något helt allmänt, 27,3% hade fortsatt

den om den handlat om något som intresserat dem, 7,6% hade fortsatt konversationen om den var

i ett vänskapligt syfte och 4,5% hade fortsatt den om det var i ett romantiskt syfte. 66,7% hade

inte fortsatt någon konversation alls.

Den etiska frågan om spam-meddelande har varit levande i många år. Av våra respondenter

har 47,9% av de som någon gång chattat råkat ut för spam i chatten. När vi frågade de som fått

spam vad de tyckte om det, svarade alla att de ogillade det, att det tog onödig tid och att det var

irriterande.

4.3.2 Pokerbottar

Vi har tidigare i litteraturavsnittet nämnt pokerbottar. Detta är vad våra respondenter anser

om dem.

De flesta som svarat på enkäten tycker att det skulle vara orättvist (42,4%) eller

frustrerande (25,8%) att spela om pengar mot ett datorprogram. Skillnaden i svaren, mellan de

som har och de som inte har spelat Internetpoker, visar att de som inte spelat oftare tycker det är

orättvist (45,8%), än de som spelar/har spelat (33,3%). Och motsvarande att de som spelar/har

spelat oftare tycker att det inte gör någon skillnad (27,7%), än de som inte spelat (16,7%).
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    Figur 4.2 Åsikter om pokerbottar, Fråga 20 och 22

När man jämför fråga 20 (Hur hade du tyckt det var att få veta att du spelar om pengar mot

ett datorprogram?) med förändringen efter man tagit hänsyn till de som ändrar sig i fråga 21

(Skulle du svara annorlunda om så var fallet? alltså om pokerbottar varit påtagligt bättre än de

som finns idag) och vad de ändrar sig till i fråga 22 (Om ja, till vad?), visar det sig att de som

svarat med positiva känslor, eller inte tyckt det gjort någon skillnad, i fråga 20 blir mer

tveksamma när vi tar ett exempel med en bättre, till och med överlägsen, bot.

80,3% tycker att det är fusk att använda en pokerbot. De som spelar/har spelat

Internetpoker är mer benägna att tycka det är fusk (88,9%) med pokerbottar än de som inte spelat

(77,1%). Vi ställde en öppen fråga om varför respondenterna svarat som de gjorde i frågan om de

tyckte det är fusk att använda pokerbottar. Vi har bedömt att de som svarade ja, att de tyckte det

var fusk, hade fyra argument till varför de tyckte så.

• För att man inte spelar efter egen förmåga. (43,2%)

• Det är inte rättvist eller speciellt ärligt. (25,0%)

• De som spelar har inte samma utgångsläge. (18,2%)
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• Det är fusk om man inte anger att det är en bot man använder från början. (13,6%)

De som svarade nej bedömde vi hade fem argument för varför det inte var fusk.

• Så länge det inte finns några regler eller lagar mot bottar. (25,0%)

• För att jag inte bryr mig. (25,0%)

• Tror inte det blir bättre. (25,0%)

• Det är människor som gjort bottarna. (12,5%)

• Går det så är det okej. (12,5%)

Vad skulle då våra respondenter göra om de upptäckte att de spelade mot en bot. Det

redovisar vi i tabell 4.3.

Tabell 4.3 Vad skulle du göra? Fråga 23

Procent

Skaffat en egen 0,0%
Gratulerat Skaparen/Ägaren 0,0%
Studerat hur den spelade 15,2%
Inget 22,7%
Klagat i chatten vid pokerbordet 10,6%
Skällt ut botägaren 3,0%
Anmält ägaren till webbmastern 33,3%
Lämnat spelet 9,1%
Vet ej 6,0%

Vi kan läsa ut av tabellen att ingen av våra respondenter skulle kunna tänka sig att skaffa en

egen eller att gratulera ägaren. Detta säger oss att botten får inte något positivt bemötande, utan

antingen gör man inget mot den eller så visar man sitt missnöje på olika sätt.

4.3.3 Övriga etikfrågor

Vi frågade om respondenterna ansåg att det är viktigt att man känner till att bottar existerar

och vad de gör på Internet. 87,9% ansåg att det var viktigt och 12,1% ansåg inte det. Av de som

svarade ja, så tyckte 62,3% att ansvaret för att informera om bottarnas förekomst ligger hos

sidans eller serverns ägare. 23,2% ansåg att ansvaret ligger hos ägaren av botten och 13,0%

tyckte att det var upp till en själv att ta reda på information om bottarnas förekomst.
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Det var 25,8% som skulle kunna tänka sig att använda en bot för att tjäna pengar. Av dessa

ansåg 88,2% att det är viktigt att informera om bottarnas existens. Alltså vill de flesta som skulle

kunna tänka sig att använda en bot för att tjäna pengar att information om dem ska finnas. Detta

ligger väldigt nära hela urvalets procentsats.

Fråga 31 går ut på att vi ville att respondenterna skulle ta en ställning till om de användbara

bottarnas gärningar överväger de andras illvilja. 13,6% anser inte att de gör det, medan det är

84,8% som tycker att man inte kan förbjuda alla bottar för att bli av med de som förstör. En

person svarade inte på frågan utan skrev vet ej. Den är ändå medräknad i procentsatsen.

Vi frågade varför de svarade som de gjorde på fråga 31. Det var endast fyra av de nio som

svarade ja som skrev på fråga 32. Deras åsikt var att det hade varit bra med ett förbud, men det

skulle nog tyvärr vara svårt att kontrollera. 36 av de 56 som svarade nej svarade på fråga 32. De

var inte riktigt lika överens och vi analyserade svaren och fick fram sju olika åsikter.

• De bottar som är bra ger mer än vad de dåliga bottarna förstör. (31,0%)

• Det skulle vara omöjligt att förbjuda bottarna. (19,0%)

• Man ska istället satsa mer på att få bort de förstörande bottarna. (16,7%)

• Internet skall vara fritt. (11,9%)

• Bra saker ska inte bli lidande för att det finns dåliga saker. (11,9%)

• De illviliga bottarna är inget större problem. (4,8%)

• Man kan inte förbjuda allt bara för att det missbrukas. (4,8%)
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5. Diskussion och Slutsats

I detta kapitel diskuterar vi och drar slutsatser kring våra resultat och analyser med

inriktning på våra frågeställningar. Vi använder oss av litteraturen vi presenterar i kapitel 3. Vi

går även in på några förslag på framtida forskning inom ämnet.

5.1 Vilken kunskap finns om bottar och vad är det som gör att man
har denna kunskap?

Vi ställde ett antal frågor i enkäten som kunde hjälpa oss att ta reda hur stor datorvana

respondenterna har. Det visade sig att vissa av frågorna gav ett klart samband mellan graden av

kunskap om bottar och intresset för datorer, som vi definierade som bland annat datautbildning,

programmeringsvana och hur ofta man är ute på Internet och vad man gör där. Det finns

antagligen inget direkt samband mellan de specifika frågorna i sig själv och kunskapen om bottar,

utan det visar på att personer med större intresse för datorer och mer datorvana lättare kommer i

kontakt med bottar eller har/får ett intresse för dem. Vi anser även att anledningen till att kvinnor

kan mindre om bottar än män beror på just denna faktor.

Det är svårt att härleda hur mycket man känner till om bottar, men vi får ju erkänna att det

var fler än vi trodde som hade en kunskap om bottar. Vi vet nu att detta beror på datorintresset

och datorvanan. Det visade sig att det även kan bero på om man rör sig i miljöer där bottar kan

förekomma i större utsträckning, så som pokerbord online.

5.2 Hur etiskt är det att använda bottar?

Denna fråga visade sig vara den svåraste av våra frågeställningar att svara på. Framförallt

handlade det om att vi i frågeformuläret hade svårt att ställa frågor som ger svar på denna fråga.

Det var lättare att ställa frågor om de bottar som är kontroversiella, än de som har blivit en del av

vårt dagliga liv. Och för att kunna svara på vår frågeställning hade vi behövt mer information om

vad folk anser om det vardagliga användandet av bottar. Lite kan vi dock läsa ut ur vårt

enkätresultat. Vi kan se att man skulle ha svårt att klara sig utan sökmotorer, som är möjliga på

grund av bottar. Vi har även kommit fram till att en majoritet inte vill förbjuda bottar i allmänhet
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eftersom de ser tillräckligt stora fördelar med de hjälpsamma bottarna för att stå ut med

besvärande bottarna. Detta indikerar att det inte är användandet av bottar i allmänhet som man

tycker det är något oetiskt med utan istället det sätt vissa av dem används på.

Denna slutsats verkar stämma överens med vad de etiska lärorna tycker om användandet av

bottar. Om man ser på användandet utifrån utilitarismen, beror det etiska på vad konsekvenserna

av användandet är. Detta innebär att man får bedöma det på ett fall till fall basis. Vi kan till

exempel sluta oss till att sökmotorers användning av spindelbottar är etiskt riktigt, så länge de

uppför sig, eftersom konsekvensen att personer kan navigera på nätet allmänt höjer lyckan i

världen mot om alla hade fått famla i mörkret. Däremot är inte användandet av spambottar etiskt

riktigt på grund av att lyckan i världen sänks varje gång någon får ett oönskat spammeddelande.

Och de oönskade meddelandena är i förkrossande majoritet mot de önskade.

Utifrån pliktetiken får vi också använda en fall till fall bedömning eftersom intentionerna

botägare har med sina bottar är mycket varierande. Intentionen för en administratör av en IRC-

kanal med att till exempel ha en hjälpbot i kanalen är förhoppningsvis att hjälpa andra användare.

Detta är det inga problem med att upphöja till allmän lag. Det skulle tvärtom vara bra.

Intentionen med att använda en pokerbot utan att informera om den är antagligen för att man

skulle få en fördel gentemot sina motståndare. Detta skulle kunna gälla både spelskicklighet och

fördelen av att botten kan vara aktiv 24h om dygnet. Hade man upphöjt detta till allmän lag

skulle dels fördelen med att använda botten försvinna och dels skulle det inte bli så kul att spela

poker längre. Ett annat problem för en pokerbotsanvändare är att det är förbjudet att använda

bottar på pokersajterna. Detta betyder att man bryter mot en lag (även om det inte är ett lands lag)

om man använder botten. Och det är något som man absolut inte kan upphöja till allmän lag.

Svaret på frågan är alltså att det inte går att säga något om botanvändandet som helhet, utan

man måste bedöma varje fall för sig. Man kan jämföra med det gamla ordspråket om att det inte

är svärdet som är ont eller gott utan personen som svingar det. Och de anledningar personer

svingar sina bottar för varierar betydligt.
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5.3 Hur etiskt är det att använda bottar utan att informera
omgivningen och vem kan vara skyldig att informera?

I enkäten tog vi upp några hypotetiska situationer där respondenterna fick svara på hur de

hade upplevt det att upptäcka att de chattade med en bot. Vi kunde konstatera att desto mer de

hade känslomässigt investerat i konversationen, desto mer negativ skulle reaktionen blivit. Av

detta kunde vi dra slutsatsen att folk i allmänhet vill ha klar information om vem de interagerar

med speciellt i känslosamma situationer. Detsamma verkar gälla pokerbottar. Många tyckte att

det var orättvist eller frustrerande att upptäcka att de spelade mot en pokerbot. De flesta tyckte

även att det var viktigt att informera om var det finns bottar på nätet och vad de gör. Denna

skyldighet verkar till största del ligga på sidans eller serverns ägare enligt vår undersökning.

Detta kan i längden innebära att de som inte ger information om bottarna till sina besökare,

kan förlora dem om man upptäcker bottar på deras servrar, vilket kan vara förödande, speciellt

för kommersiella sidor.

Ur en utilitaristisk synvinkel är det inte moraliskt försvarbart att inte informera besökare på

sidor och servrar om förekomsten av bottar och vad de gör där. Det är inte någon skillnad i lycka

om bottarna inte upptäcks. Däremot, om de upptäcks, minskar lyckan bland användarna. Detta

gör att det kvittar hur liten chansen än är för att någon ska komma på att det finns en bot. Det är

alltid bättre att informera i förväg om bottarnas existens.

Ur en pliktetisk synvinkel är det inte heller moraliskt försvarbart. Intentionen med att inte

informera någon när de har rätt att veta är att lura dem. Detta går inte att upphöja till allmän lag,

för då skulle all kommunikation bryta samman, alltså om alla lurade varandra, och dessutom

skulle då användningen av bottarna till största del bli meningslös. Man visar även att man anser

att det är något moraliskt tveksamt med de intentioner man har med att använda botten om man

inte informerar om den. Om ägarna informerar om sina bottar visar de att de anser att det är

moralisk riktigt att använda bottarna i fråga.
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Vi håller med Bradshaw (2006) när han säger:

I believe that as long as there is no deception, there is no moral problem. (Bradshaw 2006)

Det handlar mest om att ingen ska bli förd bakom ljuset. Alla har rätt att veta om de

interagerar med människor eller med dataprogram, som efterliknats människor.

5.4 Framtida forskning

Ämnet bottar och etik är inte ett väl utforskat ämne. Fortsatta studier skulle kunna innefatta

en mer specifik eller detaljerad forskning runt de olika delarna vi tagit upp här. Att titta på denna

frågan ur ett genussocialt perspektiv skulle även kunna bidra till att vi får mer förståelse för

problemen. Man skulle kunna forska vidare om kunskapen runt bottar och antingen göra en större

undersökning eller en mer djupgående.

Ämnen som är som bot och etikämnet, korsvetenskapliga ämnen, är oftast dåligt utforskade

och utredda. Fler och fler bottar tar plats i vårt samhälle varken vi vill det eller ej och vi måste ta

ställning till om vi behöver införa lagar och bestämmelser mot dem eller för dem. När AI-

området växer kommer även botområdet att växa. Antingen förbereder vi oss för detta eller så

står vi oförberedda inför vad framtida bottar för med sig.
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Bilaga 1:1
Detta är en undersökning som ska ligga till grund för en uppsats på Kandidatnivå inom
programmet Systemvetenskap – Design och Konstruktion vid Lunds Universitet. Vi hade
uppskattat om du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. Max ett alternativ får kryssas för
vid varje fråga om inte annat anges.

Tack för att du medverkar i undersökningen.

Marie Schöld Håkan Schöld
bilbo_spjuthok@hotmail.com  magic_freak@hotmail.com

Kön? Kvinna Man

Födelseår? 19____

1. Har du gått på datautbildning på gymnasie-/högskolenivå? (Välj alla som stämmer.)
Ja, gymnasienivå, antal år: 1 2 3+
Ja, högskolenivå, antal poäng ca:________
Nej, annan form av datautbildning Vilken:______________________________
Nej

2. Vad gör du mest när du använder datorn? (Välj max 3 alternativ.)
Ordbehandlar (Word, Excel)
Spelar dataspel (även onlinespel)
Använder Internet
Lyssnar på musik
Tittar på film
Programmerar
Använder grafiska verktyg (PhotoShop)
Använder inte datorer
Annat: __________________________________________________________

3. Vad använder du Internet till vanligtvis? (Välj max 3 alternativ.)
Mail/Community (Hotmail, Lunarstorm, Helgon)
Chat/Kommunikation (ICQ, MSN, Yahoo)
Diskutera olika ämnen (Klotterplank, IRC)
Läsa nyheter (Aftonbladet)
Lyssna på Radio/Se på TV
Ladda ner filer (ftp, DC)
Läsa om fritidsintressen
Onlinespel (Poker, MMORPG, patiens mm)
Använder inte Internet
Annat:___________________________________________________________
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4. Hur många timmar använder du vanligen Internet i veckan? (Inte bara Browsers, även
onlinespel mm.)

0
1 – 7 (0 - 1h om dagen)
8 – 21 (1 - 3h om dagen)
22 – 35 (3 - 5h om dagen)
36 – 49 (5 - 7h om dagen)
50+ (över 7h om dagen)

5. Vad tänker du på när du hör ordet bot/mobil agent?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Hur många gånger använder du sökmotorer i veckan? (Flera sökningar i rad efter samma
sak räknas som en gång.)

0
1 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41+

7. Vad tror du att du skulle göra för att hitta en hemsida, som du inte har adressen till, om
sökmotorer inte fans?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Har du någon gång programmerat? (Även programmerat hemsidor.)
Ja, i mitt yrke
Ja, regelbundet
Ja, några fåtal gånger
Nej

9. Har du chattat någon gång? (Inte ICQ och liknande, utan på chattsidor.)
Ja
Nej
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10. Om ja, hur många gånger brukar du chatta i veckan?

0 – 2
3 – 5
6 – 10
10 – 20
21+

11. Om ja på fråga 9. Har du någon gång råkat ut för spam-meddelande på chatten?
Ja
Nej

12. Om ja, vad tyckte du om det?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Gösta chattar med någon helt allmänt och senare under konversationen upptäcker han att
den han chattar med inte är en människa utan en bot, ett självständigt datorprogram. Hur hade
du reagerat om det hade hänt dig? Jag hade blivit:

Glad
Intresserad
Oberörd
Ledsen
Arg
Annat: __________________________________________________________

14. Om Gösta chattar med någon om något som intresserar dig väldigt mycket och samma
situation uppstår som i fråga 13?

Glad
Intresserad
Oberörd
Ledsen
Arg
Annat: __________________________________________________________

15. Om Gösta chattar med någon i ett vänskapligt syfte och samma situation uppstår som i
fråga 13?

Glad
Intresserad
Oberörd
Ledsen
Arg
Annat: __________________________________________________________
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16. Om Gösta chattar med någon i ett romantiskt syfte och samma situation uppstår som i
fråga 13?

Glad
Intresserad
Oberörd
Ledsen
Arg
Annat: __________________________________________________________

17. Vilken/vilka av konversationerna hade du fortsatt? (Välj alla du hade fortsatt.)
13
14
15
16
Ingen

18. Har du spelat poker på Internet för pengar?
Ja, och gör det fortfarande
Ja, men gör det inte längre
Nej

19. Trots att det är förbjudet att använda sig av s.k. pokerbottar, program som spelar åt en, på
Internetpokersajter så vet man att det förekommer. Kände du till detta?

Ja
Nej

20. Hur hade du tyckt det var att få veta att du spelar om pengar mot ett datorprogram?
Jag hade tyckt att:

Det var roligt
Det var spännande
Det inte gjorde någon skillnad
Det var orättvist
Det var frustrerande
Annat: __________________________________________________________

21. Just nu varierar kvalitén på pokerbottar och många är inte särskilt bra, men som många
andra bottar (schackprogram) så blir de bättre och bättre. Tänk dig en framtida bot som är lika
bra som de bästa spelarna och som har ett oändligt minne. Skulle du svarat annorlunda på
förra frågan om så var fallet?

Ja
Nej

22. Om ja, till vad?
Det var roligt
Det var spännande
Det inte gjorde någon skillnad
Det var orättvist
Det var frustrerande
Annat: __________________________________________________________
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23. Vad skulle du göra om du misstänkte att en av dina motspelare var en bot?

Skaffat en egen
Gratulerat skaparen/ägaren
Studerat hur den spelade
Inget
Klagat i chatten vid pokerbordet
Skällt ut botägaren
Anmält ägaren till webbmastern
Annat: __________________________________________________________

24. Anser du att man fuskar om man använder en pokerbot?
Ja
Nej

25. Varför tycker du så?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

26. Har du någon gång konstruerat eller ägt en bot?
Ja
Nej

27. Om ja, i vilket/vilka syften?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

28. Tycker du att det är viktigt att man känner till att bottar existerar och vad de gör när man
är på sådana platser på Internet där de förekommer?

Ja
Nej

29. Om ja, vem tycker du är skyldig att informera, om förekomsten av bottar på en viss
sajt/server? (Välj alla alternativ du tycker stämmer)

Sajtens/Serverns ägare
Skaparen/ägaren av botten
Det är upp till var och en att ta reda på det
Någon annan: ____________________________________________________
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30. Skulle du tänka dig att använda botar för att tjäna pengar?

Ja
Nej

31. Den etiska diskussionen har länge kretsat runt om de användbara bottarna, så som
sökmotorer, mailbottar (skyddar mot junkmail och sorterar mail) och hjälpbottar, väger upp
för det som de illvilliga bottarna, så som spambottar och denial-of-servicebottar (bottar som
överöser en server med så många förfrågningar att ingen annan kommer åt servern), förstör.
Tycker du att det skulle vara värt att förbjuda alla bottar för att bli av med de illvilliga?

Ja
Nej

32. Varför tycker du så?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

33. Avslutningsvis, har du något du skulle vilja framföra, antingen om ämnet i stort eller om
denna enkät, var god skriv det här. Alla åsikter uppskattas.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Tabell 1. Antal respondenter uppdelat på ålder och kön

Födelseår Kvinna Man Totalt
70-72 2 2 4
73-75 0 5 5
76-78 3 8 11
79-81 8 14 22
82-84 13 9 22
85-87 1 1 2

Totalt 27 39 66

Tabell 2. Fråga 1. Har du gått på datautbildning på gymnasie-/högskolenivå? (Välj alla

som stämmer.)

Ja, gymnasienivå 24
Ja, högskolenivå 14
Ja, annan datautbildning 9
Nej 26

Tabell 3. Fråga 2. Vad gör du mest när du använder datorn?

Ordbehandlar 31
Spelar dataspel 18
Använder Internet 60
Lyssnar på musik 37
Tittar på film 18
Programmerar 7
Använder grafiska verktyg 6
Använder inte datorer 0
Annat 6

Tabell 4. Fråga 3. Vad använder du Internet till vanligtvis?

Mail/Community 48
Chat/Kommunikation 29
Diskutera olika ämnen 8
Läsa nyheter 32
Lyssna på radio/Se på TV 9
Ladda ner filer 24
Läsa om fritidsintressen 11
Onlinespel 11
Använder inte Internet 0
Annat 10
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Tabell 5. Fråga 4. Hur många timmar använder du vanligen Internet i veckan?

0 h 0
1h - 7h 16
8h - 21h 25
22h - 35h 14
36h - 49h 4
50h + 7

Tabell 6. Fråga 5. Vad tänker du på när du hör ordet bot/mobil agent?

Har en bra uppfattning (grön) 13
Har en ungefärlig uppfattning (gul) 10
Tror att det är nått annat (röd) 3
Har ingen uppfattning (svart) 40

Tabell 7. Fråga 6. Hur många gånger använder du sökmotorer i veckan?

0 gånger 1
1 - 10 gånger 21
11 - 20 gånger 19
21 - 30 gånger 8
31 - 40 gånger 2
41+ 15

Tabell 8. Fråga 7. Vad tror du att du skulle göra för att hitta en hemsida, som du inte

har adressen till, om sökmotorer inte fans?

Fråga 23
Gissa 32
Skriva en egen 2
Ingen aning 17

Tabell 9. Fråga 8. Har du någon gång programmerat?

Ja, i mitt yrke 5
Ja, regelbundet 9
Ja, några fåtal gånger 24
Nej 28

Tabell 10. Fråga 9. Har du chattat någon gång?

Ja 49
Nej 17
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Tabell 11. Fråga 10. Om ja, hur många gånger brukar du chatta i veckan?

0 – 2 gånger 39
3 - 5 gånger 2
6 - 10 gånger 2
10 - 20 gånger 0
21+ 6

Tabell 12. Fråga 11. Om ja, på fråga 9. Har du någon gång råkat ut för spam-

meddelande på chatten?

Ja 21
Nej 28

Fråga 12. Om ja, vad tyckte du om det?

Alla som svarade på fråga 12 uppgav att de inte tyckte om det.

Tabell 13. Fråga 13. Gösta chattar med någon helt allmänt och senare under

konversationen upptäcker han att den han chattar med inte är en människa utan en bot,

ett självständigt datorprogram. Hur hade du reagerat om det hade hänt dig? Jag hade

blivit:

Glad 2
Intresserad 11
Oberörd 16
Ledsen 3
Arg 14
Annat 20

Tabell 14. Fråga 14. Om Gösta chattar med någon om något som intresserar honom

väldigt mycket och samma situation uppstår som i fråga 13?

Glad 1
Intresserad 10
Oberörd 19
Ledsen 5
Arg 17
Annat 14
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Tabell 15. Fråga 15. Om Gösta chattar med någon i ett vänskapligt syfte och samma

situation uppstår som i fråga 13?

Glad 2
Intresserad 5
Oberörd 21
Ledsen 9
Arg 15
Annat 14

Tabell 16. Fråga 16. Om Gösta chattar med någon i ett romantiskt syfte och samma

situation uppstår som i fråga 13?

Glad 1
Intresserad 2
Oberörd 15
Ledsen 15
Arg 18
Annat 15

Tabell 17. Fråga 17. Vilken/vilka av konversationerna hade du forsatt?

13 13
14 8
15 5
16 3
Ingen 44

Tabell 18. Fråga 18. Har du spelat poker på Internet för pengar?

Ja, och gör det fortfarande 13
Ja, men gör det inte länge 5
Nej 4

Tabell 19. Fråga 19. Trots att det är förbjudet att använda sig av s.k. pokerbottar,

program som spelar åt en, på Internetpokersajter så vet man att det förekommer.

Kände du till detta?

Ja 27
Nej 39
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Tabell 20. Fråga 20. Hur hade du tyckt det var att få veta att du spelar om pengar mot

ett datorprogram? Jag hade tyckt att:

Det var roligt 1
Det var spännande 2
Det inte gjorde någon skillnad 12
Det var orättvist 28
Det var frustrerande 17
Annat 6

Tabell 21. Fråga 21. Just nu varierar kvalitén på pokerbottar och många är inte särskilt

bra, men som många andra bottar (schackprogram) så blir de bättre och bättre. Tänk

dig en framtida bot som är lika bra som de bästa spelarna och som har ett oändligt

minne. Skulle du svarat annorlunda på förra frågan om så var fallet?

Ja 10
Nej 56

Tabell 22. Fråga 22. Om ja, till vad?

Det var roligt 0
Det var spännande 0
Det inte gjorde någon skillnad 0
Det var orättvist 7
Det var frustrerande 3
Annat 0

Tabell 23. Fråga 23. Vad skulle du göra om du misstänkte att en av dina motspelare var

en bot?

Skaffat en egen 0
Gratulerat skaparen/ägaren 0
Studerat hur den spelade 10
Inget 14
Klagat i chatten vid pokerbordet 7
Skällt ut botägaren 2
Anmält ägaren till webbmastern 22
Annat 11

Tabell 24. Fråga 24. Anser du att man fuskar om man använder en pokerbot?

Ja 53
Nej 10
Vet ej 3
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Fråga 25. Varför tycker du så?

Jasidans åsikter var:

• Det är inte rättvist eller speciellt ärligt. (25,0%)

• Det är fusk om man inte anger att det är en bot man använder från början. (13,6%)

• För att man inte spelar efter egen förmåga. (43,2%)

• De som spelar har inte samma utgångsläge. (18,2%)

Nejsidans åsikter var:

• Så länge det inte finns några regler eller lagar mot bottar. (25,0%)

• För att jag inte bryr mig. (25,0%)

• Det är människor som gjort bottarna. (12,5%)

• Tror inte det blir bättre. (25,0%)

• Går det så är det okej. (12,5%)

Tabell 25. Fråga 26. Har du någon gång konstruerat eller ägt en bot?

Ja 3
Nej 63

Fråga 27. Om ja, i vilket/vilka syften?

Den första svarade IRC-bottar. Den andra svarade IRC-bottar och mailbottar  Den tredje

svarade inte på frågan.

Tabell 26. Fråga 28. Tycker du att det är viktigt att man känner till att bottar existerar

och vad de gör när man är på sådana platser på Internet där de förekommer?

Ja 58
Nej 8

Tabell 27. Fråga 29. Om ja, vem tycker du är skyldig att informera, om förekomsten av

bottar på en viss sajt/server?

Sajtens/Serverns ägare 43
Skaparen/ägaren av botten 16
Det är upp till var och en att ta reda på det 9
Någon annan 0
Vet ej 1



Bilaga 2:7

Tabell 28. Fråga 30. Skulle du tänka dig att använda bottar för att tjäna pengar?

Ja 17
Nej 49

Tabell 30. Fråga 31. Den etiska diskussionen har länge kretsat runt om de användbara

bottarna, så som sökmotorer, mailbottar (skyddar mot junkmail och sorterar mail) och

hjälpbottar, väger upp för det som de illvilliga bottarna, så som spambottar och denial-

of-servicebottar (bottar som överöser en server med så många förfrågningar att ingen

annan kommer åt servern), förstör. Tycker du att det skulle vara värt att förbjuda alla

bottar för att bli av med de illvilliga?

Ja 9
Nej 56

Fråga 32. Varför tycker du så?

Jasidans åsikt var att det hade varit bra med ett förbud, men det skulle nog tyvärr vara svårt att

kontrollera. (4 st)

Nejsidans åsikter var:

• De bottar som är bra ger mer än vad de dåliga bottarna förstör. (13 st)

• Det skulle vara omöjligt att förbjuda bottarna. (8 st)

• Man ska istället satsa mer på att få bort de förstörande bottarna. (7 st)

• Internet skall vara fritt. (5 st)

• Bra saker ska inte bli lidande för att det finns dåliga saker. (5 st)

• De illviliga bottarna är inget större problem. (2 st)

Man kan inte förbjuda allt bara för att det missbrukas. (2 st)
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Litteratur om  konstruktionen av bottar

• Amazon.com, sökresultat: http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-
3312053-4741437?%5Fencoding=UTF8&search-
type=ss&index=stripbooks%3Arelevance-above&field-keywords=Bots

• http://www.codeproject.com/useritems/BotSuite.asp
• http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2006/06/15/aim-answerbot.html
• Heaton Jeff (2002) Programming Spiders, Bots, and Aggregators in Java. Sybex.

Länkar till chatbottar

• ELIZA: http://www-ai.ijs.si/eliza/eliza.html
• Lista med många chatbottar: http://home.online.no/~anlun/bots.htm




