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Είναι τα Social Bots μικρά ρομποτάκια;

A: ΝΑΙ!

B: ΟΧΙ!
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Είναι τα Social Bots μικρά ρομποτάκια;

B: ΟΧΙ!
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… Μην σας ξεγελά το όνομα. Όπως κάποιοι από 
εσάς ίσως να γνωρίζουν, τα Social Bots δεν είναι 
ούτε ρομπότ, ούτε πραγματικοί άνθρωποι. Τα 
Social Bots είναι προγράμματα τα οποία 
παριστάνουν αληθινούς χρήστες.



Μπορείτε να θυμηθείτε τι σκοπό έχει ένα
Social Bot;

B!
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Ένα Social Bot είναι προγραμματισμένο να ελέγχει 
το διαδίκτυο ή μια πλατφόρμα για λέξεις κλειδιά 
και να αντιδρά σε αυτές με κάποιο συγκεκριμένο 
τρόπο. Για παράδειγμα, ένα Social Bot μπορεί να 
είναι προγραμματισμένο να κάνει like σε όλες τις 
αναρτήσεις με μικρά ζωάκια. Ενώ κάποιο άλλο να 
αντιδρά αρνητικά σε αναρτήσεις με το ίδιο 
περιεχόμενο.



Τι είναι ένα Bot Υπερφόρτωσης?

• A: Ένα τεράστιο ρομπότ. 

• B: Ένα Social Bot , το οποίο βομβαρδίζει το διαδίκτυο με ένα 
συγκεκριμένο θέμα.

• Γ: Ένα Social Bot το οποίο χρησιμοποιεί αρκετά Hashtags (#) 
για να δημιουργήσει μια νέα τάση στα ΜΚΔ.
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Τι είναι ένα Bot Υπερφόρτωσης?

B! 
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Και ξανά η σωστή απάντηση είναι το Β: Ένα 
Social Bot , το οποίο βομβαρδίζει το διαδίκτυο με 
ένα συγκεκριμένο θέμα – μονοπωλώντας το 
ενδιαφέρον.



Τι είναι ένα Bot δημιουργίας τάσης?

• A: Ένας ‘στρατός από bot’ που χρησιμοποιούν το ίδιο hashtag 
(#) με στόχο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το θέμα 
αυτό είναι αρκετά σημαντικό. 

• B: Ένα Social Bot το οποίο μας παρουσιάζει τις τελευταίες 
τάσεις τις μόδας και μας κρατά ενήμερους. 

Γ: Ένα Social Bot στυλίστας.
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Τι είναι ένα Bot δημιουργίας τάσης?

A!
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Φυσικά και ένα Bot δημιουργίας τάσης, δεν έχει να κάνει με την 
μόδα . Είναι ένας ‘στρατός από bot’ που χρησιμοποιούν το ίδιο 
hashtag (#) με στόχο να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το 
θέμα αυτό είναι αρκετά σημαντικό. 



Τι σκοπό έχουν τα Τρόλ Bot? 

• A: Να την προσοχή των χρηστών, έτσι ώστε να 
ξοδεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε 
ασήμαντες συζητήσεις.

• B: Να παρεμβαίνει σε συζητήσεις γράφοντας 
επανειλημμένα ακατάλληλες, ακραίες ή ακόμα και 
προσβλητικές προτάσεις. 

• Γ: Να ενημερώνουν σχετικά με τους εξωγήινους.
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Τι σκοπό έχουν τα Τρόλ Bot? 
(2 Σωστές Απαντήσεις!)
A ΚΑΙ B!
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Αυτή ήταν έξυπνη ερώτηση!
Τα τρόλς είναι τα social bots που μπορούν να δημιουργήσουν την 
περισσότερη ζημιά. Σου αποσπούν την προσοχή, έτσι ώστε να 
ξοδεύεις όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε ασήμαντες 
συζητήσεις. Επίσης, παρεμβαίνουν σε συζητήσεις γράφοντας 
επανειλημμένα ακατάλληλες, ακραίες ή ακόμα και προσβλητικές 
προτάσεις. Αρκετοί που δεν αντιλαμβάνονται ότι μιλάνε με κάποιο 
bot μπορεί να περάσουν και ώρες σε αυτή την συζήτηση. 



Τέλεια μέχρι τώρα! Τελευταία Ερώτηση…

A: Σταματώ την συζήτηση και συνεχίζω με αυτό που κάνω.

B: Ζητώ την γνώμη των γονιών/ δασκάλων/ φίλων μου.

Γ: Συνεχίζω την συζήτηση μέχρι το Social Bot να κατανοήσει την δική μου πλευρά. 
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Αν έχετε το προαίσθημα ότι συνομιλείτε με ένα 
Social Bot – τι θα κάνατε;



Φυσικά και είναι δελεαστική η πιθανότητα να συνεχίσεις την συζήτηση. ΑΛΛΑ το Social 
Bot είναι πρόγραμμα με ασταμάτητη δυναμικότητα.

Tο Bot είναι προγραμματισμένο να συνεχίζει αδιάκοπα, χωρίς επιπτώσεις στην απόδοση 
του. 

Μπορείς να συνεχίσεις για ώρες, μέρες και μήνες χωρίς το Bot να αναγνωρίσει ότι έχεις 
δίκαιο. Είναι μια μάχη που δυστυχώς δεν μπορείς να κερδίσεις. Αυτό που έχεις να κάνεις 
είναι να σταματήσεις την συζήτηση, και να ζητήσεις την γνώμη κάποιου ενήλικα – μην 
σπαταλάς την ενέργεια και τον χρόνο σου άσκοπα!
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A and B!


