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Rzeczywistoœæ materialna od zawsze narzuca³a nam, istotom cielesnym,
swoje twarde warunki. Wi¹za³a nas czasem, ogranicza³a przestrzeni¹,
zniewala³a tak zwanymi naukowymi prawami. Mówimy: „prawa fizyki,
prawa chemii, prawa nauki”, wierz¹c, ¿e daje nam to w³adzê nad ogromem
realnoœci. Zaklinamy rzeczywistoœæ poprzez symbole, równania,
matematyczne modele, nêkani przez œwiadomoœæ naszej nieadekwatnoœci.
Realnoœæ bowiem uparcie przekracza nasze mo¿liwoœci. Przerasta je
poprzez swoje niedaj¹ce siê ogarn¹æ rozmiary, poprzez stopieñ
skomplikowania. Rzuca pod nogi k³ody czasu i przestrzeni: za daleko,
za drogo, za d³ugo, za póŸno. Rzeczywistoœæ jest niestabilna, jest jak guma –
rozci¹ga siê by przyt³oczyæ lub te¿ kurczy siê do ci¹gle
niesatysfakcjonuj¹cych: za krótko, za ma³o, za wczeœnie. Uporczywie
straszy entropi¹, z³oœliwoœci¹ przedmiotów martwych, nieuchronnoœci¹
praw Murphy’ego. Wierzymy wiêc, ¿e poprzez symbole, równania,
matematyczne modele sprawujemy nad ni¹ kontrolê, ¿e mamy jakikolwiek
wp³yw na jej istnienie. Ale nie jesteœmy w stanie zag³uszyæ tkwi¹cego
w g³êbi serc przeœwiadczenia, ¿e to, co nas otacza, nas przerasta.
¯e nie jest „user-friendly”.
To w³aœnie przeœwiadczenie wywo³uje potrzebê, któr¹ okreœliæ mo¿na
has³em: „szybciej, dalej, lepiej”. To te¿ sprawi³o, ¿e zmaterializowanie
abstrakcyjnego bytu – ko³a – by³o o wiele bardziej rewolucyjne ni¿
wdrapanie siê na grzbiet innego zwierzêcia. Ko³o przemodelowa³o ludzki
umys³, umys³y zaczê³y modelowaæ otaczaj¹cy je œwiat. Wynalazek ko³a
narzuci³ rzeczywistoœæ dróg, linii ³¹cz¹cych dwa odleg³e punkty. Narzuci³
rzeczywistoœæ ruchu odbywaj¹cego siê w jednym kierunku, œwiadomoœæ
stolicy i prowincji. Ka¿da droga prowadzi³a do Rzymu, przyspiesza³a
podró¿, wskazywa³a na cel. Droga sta³a siê doskona³¹ alegori¹ ¿ycia
ludzkiego. Dziêki ko³u uzyskaliœmy œwiadomoœæ punktu A i punktu
B i koniecznoœci pod¹¿ania do celu.
Nasze cia³a nabra³y prêdkoœci, ale nasze myœli musia³y poczekaæ na
wynalezienie druku. S³owo drukowane zakonserwowa³o myœl i mowê
w szybkich papierowych kapsu³ach. Umocni³o ideê, ¿e wszystko ma swój
pocz¹tek i zmierza do koñca. W naszej kulturze umieœciliœmy pocz¹tek
w lewym górnym rogu. Do sieci dróg kamiennych i ¿elaznych, które przez
d³ugi czas nios³y nasze cia³a, z czasem do³¹czy³y miedziane drogi transportu
naszego g³osu. Œwiat skurczy³ siê, ¿ycie siêgnê³o skrajnych prêdkoœci,
utrwalaj¹c iluzjê okie³znanej rzeczywistoœci. Iluzja ta przybra³a kszta³t
modelu œwiata nieroz³¹cznych par: przyczyny i skutku, pocz¹tku i koñca,
nadawcy i odbiorcy. Wydawa³o siê nam, ¿e wystarczy tylko to zrozumieæ,
by przestaæ odczuwaæ dyskomfort. Jednak modernistyczna ciasnota
sztywnych kierunków, ról i form szybko zaczê³a dokuczaæ. Nie przestaliœmy
czciæ maszyn za ich si³ê i prêdkoœæ, a wydarzenia pocz¹tków XX wieku jak
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fala tsunami zmiot³y wygodn¹ wiarê w zagospodarowany i okie³znany œwiat.
Stary impuls popychaj¹cy do pokonywania ograniczeñ o¿y³ w nowej wizji.
Zapragnêliœmy zarzuciæ hegemoniê przestrzeni i byæ jednoczeœnie wszêdzie,
móc wszystko ogarn¹æ wzrokiem. Korzenie tej wizji siêgaj¹ g³êboko
w przesz³oœæ, tkwi¹c w œredniowiecznych alegoriach „drzewa wiedzy”1
i w sztukach mnemotechnicznych. Œlady rozrzucone s¹ po ca³ej kulturze
cz³owieka, jednak dopiero burzliwy XX wiek pozwoli³ na pe³ny jej rozkwit.
W latach czterdziestych w pragmatycznych Stanach Zjednoczonych
w umyœle Vannevara Busha wizja ta przyjê³a postaæ Memexu2 – urz¹dzenia
pozwalaj¹cego na jednoczesny dostêp do informacji zawartych w masie
mikrofilmów. W tym samym czasie w „magicznej” Ameryce Po³udniowej
Jorge Luis Borges opisa³ wszechœwiat nieskoñczonej Biblioteki Babel –
kosmos wszystkich mo¿liwych ksi¹¿ek. Wizja wykroczy³a poza
mechaniczne „ulepszenie” i „przed³u¿enie” ludzkich mo¿liwoœci,
ujawniaj¹c potrzebê zaistnienia przestrzeni, w której mo¿na by siê
poruszaæ w wielu kierunkach na raz, w której informacja mog³aby siê
rozrastaæ jak drzewo, a centrum i obrze¿e by³yby pojêciami wzglêdnymi.
Wszystkie drogi przesta³y wiêc prowadziæ do Rzymu, rozga³êzi³y siê,
wgryzaj¹c w ziemiê, przecinaj¹c chmury i siêgaj¹c gwiazd. Tak oto
przygotowano miejsce narodzin nowego wszechœwiata. Nikt nie
przewidywa³, jak bardzo zmiany w komunikacji przemodeluj¹ znan¹ nam
rzeczywistoœæ, która przekroczy dotychczasowy swój obszar, puchn¹c do
ogromnych rozmiarów. Ale tak¿e, ¿e pomimo swojej wielkoœci ten nowy
wszechœwiat bêdzie wci¹¿ na wyci¹gniêcie rêki, stworzony na nasz obraz
i podobieñstwo. I wreszcie – na miarê naszych mo¿liwoœci.

Plan wycieczki
Zapraszam teraz do zwiedzania Sieci. Wpierw nieco historii, czyli opowieœæ
o tym jak to wszystko siê zaczê³o i do czego dosz³o; potem odrobina
techniki – czyli jak to dzia³a. Nastêpny krok mo¿e byæ interesuj¹cy dla tych,
którzy zawodowo paraj¹ siê obrazem – postaram siê ukazaæ i opisaæ „jak to
wygl¹da”. Potem czeka nas sieciowy „bestiariusz” – zobaczymy w jaki
sposób ró¿norodne byty zdo³a³y skolonizowaæ Internet. Nastêpnie zaœ
skupiê siê na istotach ludzkich i poszukam odpowiedzi na pytanie: co my
tam w³aœciwie robimy? Czy Cyberprzestrzeñ jest dla nas bezpiecznym
miejscem? Okreœlenie tego stanie siê kolejnym punktem wycieczki, po nim
zaœ przyjrzymy siê bli¿ej naszym marzeniom oraz temu co Sieci przyniesie
przysz³oœæ i czy cokolwiek z tego wynika.
Tekstowej podró¿y przez Sieæ nadam formê spiralnie wspinaj¹cej siê
œcie¿ki. Niektóre tematy w trakcie wycieczki bêd¹ powracaæ, lecz uka¿¹ siê
z innej perspektywy. Do niektórych zbli¿ê siê tylko raz, inne zaœ uka¿¹ siê
dopiero na samym szczycie.
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E-kosmos, czyli krótko o nazwach
Cyfrowy Wszechœwiat, Cyfrowe Kontinuum, Wszechœwiat Cyfr,
Cyberwszechœwiat – Internet nosi wiele imion. Nazwy takie jak „Internet”,
„Net” czy „Sieæ” nawi¹zuj¹ do technologii jego dzia³ania. „Cyberprzestrzeñ”,
„Metawers”, „Meta”– i „Nadprzestrzeñ” staraj¹ siê opisywaæ jego naturê,
odwo³uj¹c siê przy tym do metafory „przestrzeni poza przestrzeni¹”.
Podobnie ma siê z „Rzeczywistoœci¹ Wirtualn¹” – rzeczywistoœci¹ „mo¿liwie
obecn¹”. Sieæ nazywana jest tak¿e „Informacyjn¹ Autostrad¹” – ze wzglêdu
na szybkoœæ i natychmiastowoœæ. Nazwa „Pajêczyna” wskazuje zaœ na jej
wszechobecnoœæ, wielokierunkowoœæ, zdolnoœæ do chwytania i oplatania.
Powy¿sze nazwy pojawi¹ siê w moim tekœcie. Bêdê je stosowaæ zamiennie.
A co z rzeczywistoœci¹ materialn¹? Gdy spogl¹damy na ni¹ ze œrodka
Sieci, jest ona „Rzeczywistoœci¹ Pozacyfrow¹”, „Pozacyfrowym Œwiatem”,
gdy zaœ wystêpuje jako przeciwstawienie Rzeczywistoœci Wirtualnej – czyli
Wirtualu, staje siê „Rzeczywistoœci¹ Realn¹”, b¹dŸ krócej – „Realem”.

Historia – czyli na pocz¹tku by³o s³owo,
potem szeleszcz¹ce papierki
Idee konstrukcji nowego wszechœwiata pojawia³y siê ju¿ w latach
czterdziestych ubieg³ego wieku. Formowa³y siê i zagêszcza³y wokó³ ogólnej
koncepcji bezproblemowego przesy³ania wszelakich danych poprzez
odmienne gatunkowo sieci ³¹cznoœci, mo¿liwoœci dotarcia do informacji
oraz samej informacji wszêdzie i w jak najkrótszym czasie. To zagêszczenie
doprowadzi³o w koñcu do wybuchu. Nowy wszechœwiat eksplodowa³ w 1969
roku. Sta³o siê to dziêki wysi³kom m³odych tech-geeków3 zwi¹zanych
z ARPA4 . S³owo „eksplodowa³” jest tutaj okreœleniem raczej przesadnym,
bowiem nowy wszechœwiat zaci¹³ siê przy pierwszej próbie przes³ania
Pierwszego S³owa5 . PóŸniej jednak wszystko zaczê³o iœæ g³adko i nabra³o
charakterystycznego dla eksplozji tempa. Informacja mog³a w koñcu staæ
siê przestrzeni¹, nowe kontinuum bez zbêdnych ceregieli jako swego
noœnika u¿y³o ludzkich g³ów i stworzonych przez ludzi maszyn.
W przeciwieñstwie do telewizji czy radia, które s¹ mediami
jednokierunkowymi przesy³aj¹cymi sygna³y od centrali do rozmieszczonych
ró¿norako odbiorników, nowy wszechœwiat od pocz¹tku by³ tworem
zdecentralizowanym, koloni¹ niezale¿nych komórek ³¹czonych ze sob¹
sieci¹ dróg, po których impulsy informacji pomyka³y we wszystkich
kierunkach. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ze „nowe” by³o dzieckiem zimnej
wojny i rodzi³o siê w atmosferze lêku przed Wielkim Atomowym Atakiem.
Dlatego musia³o byæ jednoczeœnie „wszêdzie w ogólnoœci i nigdzie
w szczególnoœci”, nabraæ cech organicznych, upodobniæ siê w naturze do
wszêdobylskiego, tak trudnego do wytêpienia perzu.
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Osesek rozwija³ siê pod kuratel¹ rz¹du i wojska, poch³aniaj¹c kolejne
komputery amerykañskich uniwersytetów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tamtych
czasach komputer by³ Komputerem – gargantuiczn¹ w rozmiarach
machin¹, wielce kosztown¹, wymagaj¹c¹ asysty wielu ludzi i jednoczeœnie
posiadaj¹c¹ inteligencjê dzisiejszego kalkulatora. Mia³ jednak potencja³
wystarczaj¹cej przestrzeni dla ekspansywnej informacji, a po³¹czony
z innymi maszynami dawa³ pocz¹tek temu, co dekadê póŸniej pisarzefantaœci nazw¹ „nadprzestrzeni¹”. We wspomnianym ju¿ 1969 roku
przestrzeni¹ t¹ by³y 4 komputery rozmieszczone na czterech
uniwersytetach; trzy lata póŸniej by³o ich ju¿ piêtnaœcie, przy czym do tych
piêtnastu, nazwanych wêz³ami, pod³¹czone by³o dwadzieœcia jeden
terminali dla indywidualnych u¿ytkowników.
W 1972 roku œwiat realny pozna³ „ma³pê”. Ma³pa, przez Francuzów
i W³ochów nazywana œlimakiem, przez Czechów rolmopsem, psem po
rosyjsku i strucl¹ po hebrajsku6 , sta³a siê czêœci¹ adresu pocztowej skrzynki
elektronicznej, oddzielaj¹c¹ nazwê w³aœciciela adresu od nazwy maszyny,
na której owa skrzynka siê znajduje. Pojawienie siê „ma³py” by³o sygna³em,
¿e za ca³¹ fasad¹ projektu militarnego i badawczego, za jaki raczkuj¹cy
nowy wszechœwiat by³ uwa¿any, trwa³y ju¿ prace nad skolonizowaniem
cyfrowego terytorium i nad wykorzystaniem go na sposób czysto ludzki –
czyli w tym przypadku do pogawêdek, plotek i innych sposobów wymiany
wa¿kich treœci. Mo¿liwoœæ wys³ania „co tam s³ychaæ?” znajduj¹cej siê daleko
osobie X i otrzymania szybkiej elektronicznej odpowiedzi „to samo co
wczoraj”, przyci¹ga³a rosn¹c¹ liczbê chêtnych skorzystania z nowego
œrodka b³yskawicznej komunikacji – a tym samym, poprzez do³¹czanie
nowych maszyn do istniej¹cej ju¿ sieci, przyspiesza³a ekspansjê i rozwój
nowego kontinuum. Urzêdy pocztowe nie wyczuwa³y jeszcze wtedy
nadchodz¹cej zag³ady klasycznego listu, jak¹ nios³o ze sob¹
upowszechnianie siê e-maila.
W 1973 roku sieæ przekroczy³a granicê Stanów Zjednoczonych,
by zaanektowaæ Albion i Stary Œwiat. Odleg³oœæ zosta³a zast¹piona przez
prêdkoœæ. U Ÿróde³ powstawania takiej sieci tkwi³a idea po³¹czenia ze sob¹
nie tylko komputerów, ale i odbiorników oraz nadajników radiowych
i satelitarnych. To ostatecznie sta³o siê mo¿liwe wraz z wprowadzeniem
nowego systemu wymiany informacji pomiêdzy „wêz³ami” sieci, zwanego
protoko³em TCP/IP, polegaj¹cemu na dzieleniu informacji na ma³e porcje,
zaopatrywaniu tych porcji w adres docelowy i przesy³aniu ich za
poœrednictwem tych¿e „wêz³ów”. Jak bardzo elastycznym rozwi¹zaniem by³
TCP/IP, obrazuje ówczesne powiedzenie, ¿e nowy protokó³ bêdzie dzia³aæ
nawet na dwóch puszkach po³¹czonych sznurkiem7 . Ca³kowite przejœcie na
protokó³ TCP/IP nast¹pi³o w 1983 roku i sta³o siê pocz¹tkiem Internetu
w postaci znanej dzisiaj.
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Nazwê „Internet” – któr¹ mo¿emy przet³umaczyæ z jêzyka angielskiego
na „miêdzysieæ” (chocia¿ nikt tego nie robi, bo brzmi to kuriozalnie) –
pisano du¿¹ liter¹8 , by oddzieliæ Sieæ od masy pomniejszych siatek,
stanowi¹cych jej czêœci. Internet jako nazwa nowego wszechœwiata nie jest
zbyt wymyœlna i opisuje raczej techniczny aspekt tej przestrzeni. Termin
ten po raz pierwszy pojawi³ siê w roku 1974 w tekœcie dotycz¹cym
realizowania po³¹czeñ pomiêdzy ró¿nymi sieciami komputerowymi
autorstwa Vintona Cerfa, uwa¿anego za „ojca chrzestnego” Internetu.
Nie ka¿de imiê jest piêkne, ale ka¿de jest na swój sposób praktyczne; rzecz
nazwana staje siê rzecz¹ istniej¹c¹.
W latach osiemdziesi¹tych do³¹cza³y do Netu kolejne instytucje
edukacyjne oraz rosn¹ca iloœæ przedsiêbiorstw maj¹cych udzia³
w projektach badawczych lub zapewniaj¹cych us³ugi dla instytucji ju¿
istniej¹cych w sieci. Mimo to zakres wzrostu Sieci ogranicza³ siê
do oœrodków wojskowych i uniwersyteckich – fundatorzy i w³aœciciele
nowego wszechœwiata zastrzegli jego u¿ywanie wy³¹cznie do celów
niekomercyjnych. Na szczêœcie z czasem Sieæ poczê³a wymykaæ siê kurateli
wojska i przechodziæ w rêce agencji cywilnych. I tak w 1986 roku dziêki
(wci¹¿) rz¹dowej Narodowej Fundacji Nauki – NSF, jej przyczó³ki pojawi³y
siê w oœrodkach edukacyjnych. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych wojsko
ca³kowicie wycofa³o siê z fundowania rozwoju i badañ, ARPANET, bêd¹cy
filarem Internetu w USA, zamkniêto, a Sieæ w pe³ni sta³a siê w³asnoœci¹
NSF. Znacznie wzros³a te¿ iloœæ prywatnych dostawców us³ug
internetowych.
Nasz nowy wszechœwiat, wbrew ograniczeniom instytucji rz¹dowych,
a zgodnie ze sw¹ natur¹, zacz¹³ pojawiaæ siê w kilku miejscach na raz.
Przyjmowa³ ró¿ne formy – od centralnie zorganizowanych sieci jak BITNET
i CSNET po mieszanki siatek szkolnych, niezale¿nych komercyjnych
i hobbystycznych, jak chocia¿by UUCP. Jak grzyby po deszczu pojawia³y siê
kompanie dostarczaj¹ce us³ug internetowych lokalnym sieciom badawczym
oraz oferuj¹ce alternatywny dostêp osobom prywatnym.
Zainteresowanie komercyjnym wykorzystaniem sta³o siê gor¹cym tematem
(nie zapominajmy, ¿e historia ta dzia³a siê w bardzo pragmatycznych
Stanach), zaœ sam termin „wykorzystywanie komercyjne” w kontekœcie
ówczesnych wydarzeñ coraz bardziej traci³ sw¹ klarownoœæ. Idea sieci,
która mia³a by s³u¿yæ innym celom ni¿ naukowe, oburza³a wielu
uniwersyteckich u¿ytkowników. Byæ mo¿e sta³ za tym lêk przed zalewem
sieci przez masy ignorantów pozbawionych technicznego wtajemniczenia.
Niemniej jednak to dziêki komercyjnym dostawcom ceny dostêpu
i korzystania z sieci spad³y do tego stopnia, ¿e na uczestnictwo w nowych
obszarach edukacji i badañ mog³o pozwoliæ sobie o wiele wiêcej szkó³.
A masy ignorantów i tak mia³y nadejœæ.
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Problem ostatecznie rozwi¹za³ siê w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych,
gdy na skutek znacznego rozrostu Internetu NSF, bêd¹ca do tej pory
filarem us³ug sieciowych, straci³a swoj¹ wiod¹c¹ rolê. Wraz z odejœciem ery
NSF do historii odesz³y tak¿e wszystkie restrykcje dotycz¹ce
komercjalizacji. Od tego momentu kolonizacja cyfrowej przestrzeni ruszy³a
pe³n¹ par¹ – do Sieci falami poczêli nap³ywaæ nowi mieszkañcy, a wraz z nimi
ich pieni¹dze9.
1957 – ZSRR wystrzeliwuje Sputnika.
1958 – w odpowiedzi USA formuje agencjê ARPA (Advanced
Research Projects Agency – Agencja Rozwoju Zaawansowanych
Projektów).
1961 – Leonard Kleinrock z MIT jest twórc¹ pierwszej teorii
prze³¹czania pakietów – „Information Flow in Large
Communication Nets” (31 maja). Dokument ten jest dostêpny
pod adresem: http://www.lk.cs.ucla.edu/LK/Bib/REPORT/PhD/
1965 – ARPA sponsoruje badania nad sieciami komputerowymi.
Pierwsze bezpoœrednie po³¹czenie (lini¹ telefoniczn¹, 1200bps)
pomiêdzy komputerem TX-2 w Laboratorium Lincolna w MIT
a System Development Corporation w Santa Monica. Po dodaniu
komputera DEC (Digital Equipment Corporation) w ARPA
stworzono „Eksperymentaln¹ Sieæ”.
1966 – Pierwszy plan stworzenia sieci ARPANET.
1969 – ARPANET powstaje jako 4-wêz³owa sieæ po³¹czona liniami
o przepustowoœci 50kbps. Pierwsze wys³ane pakiety by³y prób¹
zalogowania siê na zdalny system. Zakoñczy³a siê ona
wspomnianym ju¿ zawieszeniem systemu.
1971 – 15 wêz³ów, 23 terminale dla koñcowych u¿ytkowników. Ray
Tomlinson tworzy pierwszy program pocztowy wykorzystuj¹cy
sieæ ARPANET
1972 – Program pocztowy zostaje zmodyfikowany, od tego roku
u¿ywany jest znak @ oddzielaj¹cy nazwê u¿ytkownika od adresu
wêz³a. Nastêpuje pierwsza tekstowa pogawêdka na ¿ywo przez sieæ.
1981 – Plan przejœcia z protoko³u NCP do TCP.
1983 – Kompletne przejœcie z NCP na TCP
1984 – Propozycja stworzenia systemu DNS. Ponad 1000 wêz³ów w sieci.
1985 – 15 marca zostaje zarejestrowana pierwsza domena komercyjna:
symbolics.com.
Ÿród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu
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Jak to dzia³a? Czyli trochê techniki
W opublikowanym w 1993 roku dokumencie RFC10 nr 1462, nosz¹cym
znacz¹cy tytu³ „Czym jest Internet”, odczuæ mo¿na pewne zmieszanie
staraj¹cych siê odpowiedzieæ na powy¿sze pytanie autorów. Pisz¹ oni:
„Czym jest Internet?” to powszechne pytanie. Powodem, dla którego,
to pytanie pada tak czêsto, jest ci¹g³y brak zgody co do definicji, która
zgrabnie podsumowa³aby Internet. Wzi¹wszy pod uwagê wszystkie jego
typowe protoko³y, o Internecie mo¿emy myœleæ jako o fizycznej kolekcji
routerów (komputerów, których zadaniem jest przesy³anie pakietów
informacji) i obwodów, wspó³dzielonych zasobów, a tak¿e jako o mo¿liwoœci
³¹czenia siê i komunikacji. Wiêkszoœæ definicji powsta³ych w przesz³oœci
zawiera nastêpuj¹ce punkty:
* sieæ sieci oparta na protoko³ach TCP/IP
* spo³ecznoœæ ludzi, którzy u¿ywaj¹ i rozwijaj¹ te sieci
* zbiór zasobów osi¹galnych w sieciach11
Nastêpnie autorzy staraj¹ siê odpowiedzieæ na pytania: kto rz¹dzi
Internetem, kto jest jego w³aœcicielem i kto za to wszystko p³aci. W trakcie
lektury okazuje siê, ¿e jedynym dobrym narzêdziem do opisu tego zjawiska
jest metafora, bowiem uparcie wymyka siê ono ziemskim kategoriom.
„Cia³o” Sieci stanowi¹ wszystkie urz¹dzenia zdolne do komunikacji
pomiêdzy sob¹. Czyni¹ to dziêki infrastrukturze przewodów, nadajników
i odbiorników. W to w³¹czone s¹ ró¿nej maœci komputery, palmtopy,
telefony zwyk³e i komórkowe, radio, telewizja, urz¹dzenia
naprowadzaj¹ce, œledz¹ce i pilnuj¹ce, kamery, zegarki, lodówki oraz
toalety12. Ca³e to elektroniczne towarzystwo trajkocze do siebie
nieustannie, s³ysz¹c siê i widz¹c dziêki rzeszy protoko³ów, czyli cyfrowych
konwencji kontroluj¹cych i umo¿liwiaj¹cych wykrywanie i nawi¹zywanie
po³¹czeñ oraz ustalanie sposobu transferu danych.
U podstaw funkcjonowania Sieci le¿¹ dwa proste wynalazki.
Pierwszy z nich to pakietowy system przesy³ania danych: informacja
zazwyczaj nie jest transmitowana „ciurkiem”, lecz dzielona na porcje zwane
pakietami. Ka¿da porcja posiada „etykietê” z adresem docelowym, miejscem
pochodzenia i informacj¹ o ju¿ przebytej trasie. Routery znajduj¹ce siê
w Sieci przekazuj¹ sobie te pakiety do momentu a¿ wszystkie dotr¹ pod
wskazany adres. Procesem tym zarz¹dza drugi wynalazek – protokó³ TCP/IP,
który stanowi pomost komunikacyjny pomiêdzy urz¹dzeniami gatunkowo
ró¿nymi. Do tego wszystkiego jesteœmy tak¿e podpiêci my, u¿ytkownicy,
jednak z punktu widzenia maszyn bytujemy gdzieœ na krañcach Sieci.
Pierwotnymi atrakcjami Sieci by³y mo¿liwoœci kopiowania plików
pomiêdzy przy³¹czonymi komputerami, zdalnej pracy oraz przesy³ania
elektronicznych wiadomoœci.
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Ju¿ w 1970 roku zaczê³a funkcjonowaæ pierwsza wersja protoko³u FTP
(File Transfer Protocol – protokó³ transmisji plików) umo¿liwiaj¹cego
kopiowanie plików pomiêdzy komputerami oraz zdaln¹ pracê. Szybko
okaza³o siê, ze dziêki FTP mo¿na tworzyæ biblioteki plików zawieraj¹cych
zbiory dowolnych danych: ksi¹¿ek, artyku³ów, oprogramowania, obrazów
czy muzyki. Zbiory te mo¿na by³o udostêpniaæ wybranym osobom albo
wszystkim chêtnym. Zaraz te¿ wprowadzono szereg udogodnieñ s³u¿¹cych
indeksowaniu i wyszukiwaniu zawartych w katalogach FTP informacji.
Jednak prawdziwy raj komunikacyjny nasta³ dopiero wraz z pojawieniem
siê poczty elektronicznej, a póŸniej Usenetu.
W 1971 roku zaadresowane wiadomoœci mo¿na by³o wymieniaæ pomiêdzy
komputerami wpiêtymi w sieæ. Nastêpny rok, jak ju¿ o tym wspomina³am
wczeœniej, rozpocz¹³ erê „ma³py”. Zapis „nazwa@komputer” wprowadzony
przez Raya Tomlisona, u¿ywany jest do dziœ i do dziœ wysy³anie e-maili jest
najczêstsz¹ aktywnoœci¹ u¿ytkowników Sieci. Usenet, druga co do
popularnoœci us³uga wczesnego Internetu, da³ podwaliny powstaj¹cym
spo³ecznoœciom internetowym. Jest to system grup dyskusyjnych, dziœ wci¹¿
bardzo popularny. Dyskusja odbywa siê za pomoc¹ e-maili wysy³anych przez
dyskutantów na serwer, na którym dana grupa tematyczna istnieje. Liczba
grup jest du¿a, przekracza 30 tysiêcy, a tematyka obejmuje niemal wszystko.
Trudno w to uwierzyæ, ale przez niemal¿e 20 lat swojego istnienia
Internet obywa³ siê bez… stron internetowych. To, co dziœ dla wielu jest
synonimem Internetu – World Wide Web – jest dzieckiem poczêtym na
prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Na narodziny trzeba
by³o czekaæ doœæ d³ugo, bo a¿ do roku 1993. Warto by³o jednak czekaæ,
bowiem okaza³o siê, ze dziecko to jest dzieckiem cudownym. WWW
przemieni³o Sieæ we wszechœwiat s³ów. W nim znalaz³a w koñcu
ucieleœnienie maszyna Vannevara Busha i jej podobne koncepcje.
Ojcem WWW by³ pracuj¹cy dla CERN1 3 fizyk Tim Berners Lee.
Jego projekt sta³ siê Ÿród³em dla dwu kluczowych rozwi¹zañ, dziêki którym
WWW mog³o zaistnieæ. Pierwsze z nich – URL (Uniform Resource Locator –
zunifikowany format odnoœników do zasobów) – pozwala na lokalizacjê
danego dokumentu w Sieci. W jednym ci¹gu znaków okreœla nazwê
komputera, identyfikuje plik na tym komputerze i protokó³, który nale¿y
u¿yæ. URL jest szeregiem znaków wpisywanych w okienko przegl¹darki,
na przyk³ad: http//:www.wikipedia.org. Drugie rozwi¹zanie to hipertekst –
HTML (Hyper Text Markup Language – jêzyk znaczników
hipertekstowych). Dziêki niemu w Sieci mog³y pojawiæ siê pierwsze strony
www, odpowiednio sformatowane tekstowe dokumenty z osadzonymi
w nich linkami – odnoœnikami pozwalaj¹cymi przenosiæ siê do innych
dokumentów za pomoc¹ jednego klikniêcia.
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Dziœ wydaje siê to oczywistoœci¹, ale wtedy by³o prawdziw¹ rewolucj¹.
Jaskó³ki tej rewolucji – pierwsze przegl¹darki internetowe – pracowa³y tylko
w trybie tekstowym, a na stronach www rz¹dzi³ Times New Roman lub
podobne mu szeryfowe paskudztwo.
Mimo to artyœci pióra z entuzjazmem przyjêli nowy wynalazek i og³osili
erê Liternetu – spe³nienia marzeñ o tekœcie, za którego w¹tkami mo¿na
pod¹¿aæ symultanicznie jak po rozga³êziaj¹cych siê œcie¿kach ogrodu.
Wtedy w³aœnie Wszechœwiat Sieci nabra³ wielu wymiarów.
S¹ jednak tacy, którzy twierdz¹, ¿e to WWW, pajêczyna internetowych
stron, czyni ten wszechœwiat p³askim.
Dla obs³ugi WWW powsta³ specjalny protokó³ – HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol – protokó³ transferu hipertekstu), jednak poniewa¿ URL
i HTML s¹ ca³kowicie kompatybilne z wczeœniej istniej¹cymi protoko³ami,
http, mimo i¿ u¿yteczny, nie jest konieczny.
Szybko te¿ okaza³o siê, ¿e HTML daje mo¿liwoœæ zamieszczania obrazów
na stronach internetowych, wykorzystano to wiêc przy tworzeniu serii
przegl¹darek Mosaic; praprzodkiñ Netscape Navigatora. Opublikowana
w 1993 roku przegl¹darka Mosaic for X doprowadzi³a do niewiarygodnego
wzrostu popularnoœci Sieci wœród nowych u¿ytkowników. W tym samym
roku CERN og³osi³, ¿e WWW winna byæ wolna i darmowa dla wszystkich.
Ci¹g dalszy historii WWW pokrywa siê z zarysowanym ju¿ wczeœniej
obrazem eksplozji, ekspansji i kolonizacji. £atwoœæ tworzenia nowych
sieciowych dokumentów i ³¹czenia ich z ju¿ istniej¹cymi spowodowa³a
gwa³towny wzrost iloœci stron www. Rozgorza³y „przegl¹darkowe wojny”
pomiêdzy Netscapem a zagarniaj¹cym rynek Microsoftem, do Netu
wkroczy³y wyszukiwarki, których zadaniem mia³o byæ u³atwianie ¿ycia
u¿ytkownikom zagubionym w g¹szczu stron. Pierwsza taka wyszukiwarka,
Lycos, owoc projektu uniwersyteckiego, zaindeksowa³a pod koniec 1993
roku 800.000 stron. W sierpniu 2004 wyszukiwarka Google, aktualny
wyszukiwarkowy „numer jeden”, namierzy³a 1.3 miliarda stron;
w paŸdzierniku by³o ich ju¿ 8 miliardów.
Dzisiejsza Sieæ jest zlepkiem wielu technologii i aplikacji. Opisanie
dzia³ania wszystkich zajê³oby sporo miejsca, a nie to jest moim celem.
Ponadto mog³oby byæ doœæ nudne.
Lata osiemdziesi¹te by³y czasem e-maila i legend cyfrowego „pogranicza”;
lata dziewiêædziesi¹te – czasem królowania WWW i „cywilizowania”
cyfrowych terytoriów. Sieæ XXI wieku d¹¿y do wch³oniêcia znanych nam
dotychczas mediów i do przekszta³cenia siê w jedno „panmedium”, zawsze
dostêpne i zawsze gotowe zaspokoiæ potrzeby konsumentów
i producentów informacji.
Oraz zalaæ ich spamem14.
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Jak to wygl¹da?
Cyberwszechœwiat ogl¹dany przez szk³o monitora rzeczywiœcie mo¿e wydaæ
siê p³aski. Zwyczajny u¿ytkownik rzadko zapuszcza siê poza obszar znanych
mu serwisów informacyjnych i stron poœwiêconych jego aktualnemu hobby.
Dla niego ekran udaje gazetê – wyœwietla tekst, obrazki, kolejny tekst
i kolejne obrazki. Nijak ma siê to do przepowiadanej w zesz³ym stuleciu
potê¿nej, trójwymiarowej rzeczywistoœci wirtualnej, nowego medium
maj¹cego podra¿niæ, og³uszyæ i otuliæ wszystkie ludzkie zmys³y. Ziœciæ
postmodernistyczne marzenie o ca³kowitej immersji. Zwyczajny u¿ytkownik
nie marzy jeszcze o immersji. Zazwyczaj nie zna tego s³owa.
Z monitora spogl¹da na niego p³aski Onet, p³aska skrzynka
elektronicznej poczty, p³askie Allegro. Nie zalicza siê on do tych bywalców
Netu, którzy wiedz¹ o trójwymiarowych œwiatach gier i spo³eczeñstw
sieciowych. Œwiaty te tworz¹ hermetyczne galaktyki i galaktyczki
przyci¹gaj¹c mi³oœników elektronicznych baœni, sztucznych krajobrazów
i cyfrowych wcieleñ.
Nie s¹ jednak otoczone pustk¹. P³askoœæ Sieci jest bowiem iluzj¹.
To, czego nie widaæ, daje o sobie znaæ przeczuwanym ciê¿arem, g³êbi¹
i rozmaitoœci¹. Za ka¿d¹ stron¹ czaj¹ siê setki nastêpnych. Ka¿dy link jest
zaproszeniem do nowego w¹tku. Albo zaproszeniem do zejœcia na
manowce. Do zagubienia w Cyberprzestrzeni.
Lêk przed zagubieniem rodzi potrzebê mapy – chcê wiedzieæ jak i dok¹d
mam zmierzaæ. Niepokój wywo³any przez przeczucie ogromnych
przestrzeni powo³uje potrzebê obrazu, modelu – chcê zrozumieæ gdzie
jestem i co mnie otacza. Chcê ogarn¹æ wzrokiem ca³¹ cyberrzeczywistoœæ.
Czas wiêc temu nadaæ kszta³t – kartografowie, do dzie³a!
Dziêki bogu (cyfrowemu), kartografowie Cyberprzestrzeni dzia³aj¹ ju¿ od
samych jej pocz¹tków. Natura ludzka nie znosi chaosu, zw³aszcza
we w³asnych dzie³ach.
Jednak odpowiedŸ na pytanie „jak to wygl¹da?” jest doœæ trudna.
Charakter Cyberœwiata uniemo¿liwia zastosowanie tradycyjnych technik
tworzenia map, nie przystaje on do nich, wrêcz stoi w sprzecznoœci z dwoma
fundamentalnymi konwencjami tworz¹cymi zachodni¹ kartografiê.
Pierwsza z nich mówi bowiem, ¿e przestrzeñ jest ci¹g³a i uporz¹dkowana;
druga – ¿e mapa nie mo¿e byæ to¿sama z terytorium, jest tylko tego
terytorium reprezentacj¹.
Cyfrowy wszechœwiat fizycznie zazêbia siê z Realem, istnieje bowiem
dziêki materialnym nadajnikom, przewodom, maszynom. Mimo i¿ wkracza
w ziemsk¹ przestrzeñ geograficzn¹, w swoim wnêtrzu rz¹dzi siê w³asnymi
prawami, a fizyczne prawa czasu i przestrzeni maj¹ w nim marginalne
znaczenie. Dzieje siê tak dlatego, ze Cyberprzestrzeñ jest wszechœwiatem
relacji, a nie kierunków i czasu. Tworzy siê i dematerializuje dziêki swoim
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twórcom. Obecne w niej media adoptuj¹ formalne jakoœci przestrzeni
geograficznej tylko wtedy, gdy zostaj¹ do tego zaprogramowane; wiele
z nich, jak chocia¿by e-mail, w³asnoœci przestrzennych nie posiada prawie
wcale. Przestrzenie Cyberœwiata maj¹ wizualn¹ naturê, ich pozbawione
masy obiekty potrafi¹ w tym samym momencie pojawiaæ siê i znikaæ bez
œladu. Nowego materia³u wci¹¿ przybywa, stary jest aktualizowany,
magazynowany b¹dŸ usuwany, a tempo tych procesów roœnie. Ta sytuacja
rodzi wieloœæ kartografii, geografii i zobrazowañ. Sprawia, ¿e nie ma jednej
„prawdziwej” mapy Internetu, a w przypadkach chocia¿by serwisów
internetowych mapa i terytorium staj¹ siê tym samym.
Mimo to nie jesteœmy skazani na b³¹dzenie w ciemnoœciach i oczekiwanie
na szczêœliwy traf. Kartografia, zbieranie danych cyber-geograficznych
w Internecie to dobry interes, przynosz¹cy znaczne (realne) profity. Istniej¹
tak¿e prawdziwi (pracuj¹cy za darmo) zapaleñcy, kierowani misj¹
stworzenia obrazu nowego wszechœwiata. Nie zapominajmy te¿ o artystach,
których kreacje przecieraj¹ œcie¿ki masowej wyobraŸni. Dziêki nim
wszystkim mapy, plany i obrazy Cyberœwiata istniej¹, chocia¿ ukazuj¹ go
z ró¿nych stron.
Pod¹¿ê teraz za twórcami Atlasu Cyberprzestrzeni – jedynego
powsta³ego do tej pory dzie³a staraj¹cego siê w pe³ni podaæ przyk³ady
wszystkich mo¿liwych cyber-kartograficznych punktów widzenia.
Wczeœniej jednak proponujê odrobinê historii, z jej czeluœci wy³ania siê
bowiem wyj¹tkowo wartoœciowy egzemplarz – pierwsza mapa
Cyberprzestrzeni. Pierwsza mapa Internetu stworzona we wrzeœniu 1969
roku to odrêczny rysunek przedstawiaj¹cy symbole dwóch po³¹czonych ze
sob¹ komputerów. Jak na obraz przysz³ego wszechœwiata, widok ten nie jest
zbyt imponuj¹cy. Jednak znaczenie jego zmienia siê w momencie, gdy
uœwiadamiamy sobie, ¿e spogl¹damy na uchwycon¹ chwilê tu¿ przed
internetowym Big Bangiem.
Atlas Cyberprzestrzeni dzieli odwzorowania wszechœwiata cyfr na cztery
kategorie.
Pierwsza z nich wi¹¿e przestrzeñ z nasz¹, ziemsk¹. Ukazuje nasz glob
tkwi¹cy w uœcisku infrastruktury kabli, œwiat³owodów, satelitów i fal.
Uœwiadamia, jak rozleg³a i wszêdobylska jest fizyczna obecnoœæ Sieci –
zakopana pod ziemi¹, pe³zaj¹ca po dnach oceanów, ukryta w œcianach
mieszkañ, dryfuj¹ca na orbicie. Pozwala te¿ dostrzec, jak bardzo Sieæ jest
niedemokratyczna – grube wê¿e internetowych szlaków oplataj¹ Amerykê
Pó³nocn¹, Europê i czêœæ Azji. Do reszty œwiata docieraj¹ zaledwie
cieniutkie niteczki, wypychaj¹c go na peryferia map lub poza ich obrêb.
Z mapami infrastruktury wi¹¿¹ siê te¿ odwzorowania przep³ywu danych.
Obrazuj¹ one rodzaj relacji pomiêdzy miejscami w sieci, jakoœæ dzia³ania
systemu, gêstoœæ adresów internetowych, komputerów i domen, prêdkoœæ
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przep³ywu informacji. Tworz¹ analogiê klasycznych map krajów, gdzie
zagêszczenie adresów IP15 odpowiada skali wielkoœci miast, prêdkoœæ
przep³ywu informacji dzieli internetowe drogi na autostrady i szosy
podrzêdnych kategorii.
Istnieje tak¿e ca³y dzia³ map poœwiêconych pogodzie w Sieci. Doskona³e
warunki atmosferyczne w Cyberœwiecie s¹ metafor¹ doskona³ej
przepustowoœci, g³adkiego przep³ywu informacji. Zapchane i prze³adowane
³¹cza, zatory i korki zwiastuj¹ burze, opady i gêste zachmurzenia. W takich
miejscach informacja potrafi utkn¹æ, zostaæ zad³awiona, a nawet znikn¹æ.
Pogoda w Sieci jest zmienna, fronty przemieszczaj¹ siê w cyklu dobowym.
Monitoring i prognozowanie trwa na okr¹g³o.
Jednak najwiêksz¹ magi¹ emanuj¹ wizualizacje sieciowych topologii
zawieszone w abstrakcyjnych przestrzeniach. Pozbawione odniesieñ
do ziemskiej geografii, dowodz¹, ¿e Internet jest przestrzeni¹ niezale¿n¹
i s³owo „wszechœwiat” nie jest u¿ywane na wyrost. Najs³ynniejszym takim
obrazem, do dziœ „wypluwanym” na pierwszym miejscu przez liczne
wyszukiwarki, jest ten uzyskany przez Barreta Lyona. Napisany przez niego
program potrafi³ przeœledziæ 512 milionów adresów internetowych w ci¹gu
sekundy. Uzyskane dane wprowadzone do programu u¿ywanego
do modelowania bia³ek stworzy³y trójwymiarowy model Internetu,
przypominaj¹cy kolosaln¹ grzybniê. Podobny obraz uzyskali Bill Cheswick
i Hal Burch. Mapa ta ukazuje obraz po³¹czeñ internetowych w „sercu”
Netu. Kolory oznaczaj¹ sieci g³ównych operatorów, wskazuj¹c niejako na to
kto „posiada” znaczne czêœci Sieci. Organiczne piêkno emanuje
z wizualizacji Young Hyuna pracuj¹cego dla Cooperative Association for
Internet Analysis – CAIDA. Tutaj porównywane do kolonii meduz albo
kwiatów koperku wykresy projektowane s¹ do wnêtrza trójwymiarowej,
przezroczystej sfery. Wizualizacja ma charakter interaktywny – u¿ytkownik
mo¿e obracaæ sferê i ogl¹daæ j¹ z dowolnego kierunku.
Druga kategoria map Internetu stara siê byæ przydatna dla podró¿nika
po cyfrowych galaktykach. Zawiera ona odwzorowania krajobrazów
i przestrzeni tworzonych przez informacjê. Mapy te porzucaj¹ wszelakie
powi¹zania z materialn¹ rzeczywistoœci¹, ukazuj¹c Sieæ jako wszechœwiat
s³ów i relacji pomiêdzy nimi. Do dziœ jest to obszar najbardziej oryginalnych
badañ i rozwi¹zañ. Anga¿uje on specjalistów z dziedzin takich jak: grafika
cyfrowa, projektowanie komunikacji, relacje cz³owiek – komputer,
rzeczywistoœæ wirtualna, wyszukiwanie informacji, wizualizacje naukowe.
Za cel stawiaj¹ sobie oni poprawê sposobu nawigacji i wynajdowania
informacji w Internecie, zapewnienie jak najbardziej przejrzystych
i zrozumia³ych form przekazu oraz dokumentacjê zakresu obszarów
„zajmowanych” przez ró¿ne media. Kategoria ta oferuje nam pe³n¹ skalê
odwzorowañ Cyberprzestrzeni – od map stron internetowych przez uk³ady
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po³¹czonych ze sob¹ serwisów i domen po obrazy relacji w rozleg³ych
obszarach WWW.
Skalê „mikro” reprezentuj¹ najczêœciej spotykane w Sieci mapy serwisów
internetowych. Pozwalaj¹ internaucie szybko zorientowaæ siê w zawartoœci
danego serwisu, okreœliæ swoje po³o¿enie i dotrzeæ do poszukiwanej
informacji za pomoc¹ jednego klikniêcia.
Najprostsze z nich przybieraj¹ kszta³t ksi¹¿kowych spisów treœci,
bardziej zaawansowane s¹ rozbudowanymi konstrukcjami interaktywnymi.
Typowym przyk³adem funkcjonalnego „spisu treœci” jest mapa serwisu
Apple (www.apple.com/find/sitemap.html). Jest ona przejrzysta, niemal¿e
linearna i nie próbuje mierzyæ siê z problemem przestrzennych
przedstawieñ. Znacznie ciekawsze s¹ te mapy, które takie próby podejmuj¹.
Strona „my body” (http://www.altx.com/thebody/body.html) ukazuje sw¹
strukturê u¿ywaj¹c metafory w postaci rysunku ludzkiego cia³a. Ka¿da
wyszczególniona czêœæ cia³a przenosi na nastêpn¹ stronê opowieœci o danej
czêœci. Inne przedstawienia adaptuj¹ formê ko³owych rozga³êzieñ, „map
myœli” i diagramów po to, by móc w jednym obrazie zamkn¹æ ca³¹
przestrzeñ tworzon¹ przez dany serwis. Obrazom tym towarzyszy tak¿e
interaktywna nawigacja. Wœród nich znajduj¹ siê narzêdzia pomagaj¹ce
przy tworzeniu serwisów i planowaniu rozmieszczenia poszczególnych
stron. Taki diagram rozwija siê w przestrzeni, ukazuj¹c „odleg³oœci”
pomiêdzy stronami. Odleg³oœæ w Sieci mierzy siê iloœci¹ klikniêæ. Liczba
klikniêæ wiêksza od trzech oznacza „bardzo, bardzo daleko” czyli obszar
serwisu, w który rzadko kto siê zapuszcza.
Przy odwzorowywaniu du¿ych serwisów zawieraj¹cych tysi¹ce stron
z pomoc¹ przychodzi wspominana ju¿ wczeœniej forma trójwymiarowej
przestrzeni hiperbolicznej. Oferuje o wiele wiêcej miejsca ni¿ klasyczna
przestrzeñ euklidesowa, w zwi¹zku z tym mo¿na j¹ „zapakowaæ” wiêkszymi
iloœciami szczegó³owych informacji, unikaj¹c jednoczeœnie wizualnego
„zapchania” obrazu. Przyjmuje postaæ sfery wype³nionej rozga³êzionym
wykresem mapowanego serwisu. U¿ytkownik manipuluje elementami
wewn¹trz sfery. Te przyci¹gane bli¿ej œrodka powiêkszaj¹ siê, ukazuj¹c
swe szczegó³y. Elementy wysy³ane na obrze¿a sfery malej¹.
WWW nie jest jednak statyczn¹ sieci¹ stron internetowych zawieszonych
w cyfrowej pró¿ni. Galaktyki serwisów ewoluuj¹ dostosowuj¹c siê do
odwiedzaj¹cych je ludzi. Cyber-kartografia przychodzi tu z pomoc¹,
oferuj¹c wizualizacje zmian, które w WWW zachodz¹ w czasie. W sferze
graficznej odwo³uje siê g³ównie do form organicznych. Te formy, jak widaæ,
s¹ najlepszym „ucieleœnieniem” Sieci.
Odwzorowanie powsta³e dziêki dzia³alnoœci Bena Fry z Aesthetics
& Computation Group jest samorozwijaj¹c¹ siê map¹ sposobu w jaki ludzie
korzystaj¹ z danych stron. Obraz podlega ci¹g³ym zmianom, dopasowuj¹c
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siê do ruchu przemieszczaj¹cych siê po serwisie u¿ytkowników. Na obrze¿a
dynamicznej, k³êbkowatej struktury wypychane s¹ adresy najczêœciej
odwiedzanych stron. Z mniej popularnymi stronami zajmuj¹cymi œrodek
³¹cz¹ siê nitkami symbolizuj¹cymi odnoœniki – linki.
Równie interesuj¹cy jest projekt o nazwie Anemone – czyli Ukwia³ –
tego¿ samego autora. Ben Fry nazywa Anemone „organizmem
monitoruj¹cym ruch w WWW”. Tak jak poprzednia struktura, Ukwia³ „¿yje”
i roœnie, ukazuj¹c w ten sposób ruch u¿ytkowników po stronach serwisu.
Koñce „ga³¹zek” organizmu oznaczaj¹ konkretne adresy www, „pogrubiaj¹”
siê, gdy s¹ czêsto i gêsto odwiedzane, zanikaj¹, gdy nikt do nich nie zagl¹da.
Oba dzia³aj¹ce projekty mo¿na obejrzeæ na stronach Bena Fry: http://
acg.media.mit.edu/people/fry/.
Wiêkszoœæ powy¿ej omówionych przedstawieñ skierowana jest do
specjalistów „¿yj¹cych” z Sieci. Przeciêtny u¿ytkownik poszukuje raczej
œrodków, które mog³yby u³atwiæ mu poruszanie siê po „gwiazdozbiorach”
informacji, ogarniêcie ich wzrokiem i jako takie zrozumienie. Proste,
hipertekstowe mapy nie s¹ w stanie ogarn¹æ wielkich informacyjnych
magazynów; pomocne zazwyczaj wyszukiwarki nie sprawdzaj¹ siê
w sytuacji, gdy u¿ytkownik nie mo¿e lub nie potrafi sprecyzowaæ celu swych
wyszukiwañ.
By ujrzeæ Sieæ w skali „makro” trzeba u¿yæ innych œrodków.
Makro – odwzorowania Sieci wystêpuj¹ w dwóch postaciach. Pierwsza
z nich – dwuwymiarowa, oferuje spojrzenie na Sieæ „z lotu ptaka”. Pozwala
„wzbiæ siê” ponad informacyjne krajobrazy i uzyskaæ bardziej ogólny ogl¹d
sieciowych terytoriów. Szczególn¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê tu tzw. „treemaps”, przyjmuj¹ce postaæ kompozycji ró¿nokolorowych geometrycznych
figur odzwierciedlaj¹cych tematyczne obszary WWW. Dobrym przyk³adem
jest tu Map of the Market, Mapa Rynku, obecna na stronach
www.smartmoney.com. Ukazuje ona dynamikê firm obecnych na
amerykañskiej gie³dzie w jednym ujêciu. Ka¿da z geometrycznych figur
reprezentuje konkretn¹ korporacjê. Jej kszta³t, zajmowany obszar i kolor
oddaje jej aktualny status na rynku i gie³dzie. Klikaj¹c na dany obszar
przenosimy siê g³êbiej, do bardziej szczegó³owego obrazu.
Metaforê spiralnej galaktyki i rozgwie¿d¿onego nieba odnajdujemy
w realizacjach Rhizome (www.rhizome.org). Gwiazdy symbolizuj¹ wszystkie
opublikowane na portalu Rhizome artyku³y dotycz¹ce net-artu. Jasnoœæ
gwiazdy odpowiada popularnoœci artyku³u. Ka¿da z gwiazd ma przypisane
has³o, które po klikniêciu przenosi u¿ytkownika do konstelacji artyku³ów
nim powi¹zanych.
Druga postaæ makro-odwzorowañ WWW przyjmuje formê trójwymiarow¹
i oferuje spojrzenie na Sieæ „od œrodka”. Tutaj sposób przedstawienia
struktury WWW ca³kowicie podlega wyobraŸni kartografów. Najbardziej
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oczywistym przedstawieniem wydaje siê to ukazuj¹ce WWW jako kosmos
s³ów po³¹czonych ze sob¹ wielokierunkow¹ sieci¹ relacji. Pod koniec
ubieg³ego wieku to przedstawienie by³o czêsto wykorzystywane –
zaadoptowa³a je miêdzy innymi Lufthansa w celu zwizualizowania dzia³ania
czêœci swojego serwisu zwanego Systems Network. Podobny przyk³ad
stanowi te¿ Visual Thesaurus – cyfrowy s³ownik bazuj¹cy na koncepcji
„mapy myœli”.
Inne przedstawienia promuj¹ wizjê trójwymiarowych krajobrazów,
zapraszaj¹c u¿ytkownika do ich zwiedzania. Krajobrazy te prezentuj¹
ró¿ny stopieñ graficznego skomplikowania. Spotkaæ tu mo¿na przestrzenie
wype³nione figurami geometrycznymi symbolizuj¹cymi dane obszary
informacji; w poszukiwaniu stron, dokumentów czy obrazów mijamy
szeœciany, kule, walce i sto¿ki uporz¹dkowane albo tematycznie, albo
semantycznie16. W bardziej wspó³czesnych trójwymiarowych wizualizacjach
mo¿emy zwiedzaæ wirtualne miasta, w których budynki reprezentuj¹
poszczególne serwisy internetowe. W zale¿noœci od wa¿noœci i wielkoœci
serwisu jest on przedstawiany jako ma³y domek albo wie¿owiec17.
Odrêbny przyk³ad stanowi wirtualne przedstawienie nowojorskiej gie³dy
3-D Trading Floor. Ta wizualizacja, chocia¿ nie jest dostêpna w Internecie,
oferuje pe³n¹ interaktywnoœæ i pe³en zakres informacji niezbêdnych do
poruszania siê po gie³dzie. Jest te¿ jedn¹ z najbardziej z³o¿onych wizualnie
i technologicznie.
Pomimo wizualnej atrakcyjnoœci, trójwymiarowe odwzorowania
przestrzeni WWW nie zdobywaj¹ wci¹¿ jeszcze wielkiej popularnoœci wœród
u¿ytkowników. Wynika to z problemów technologicznych i prawdopodobnie
z braku przyzwyczajeñ. Wysokiej jakoœci odwzorowania s¹ na tyle drog¹
inwestycj¹, ¿e nie op³aca siê udostêpnianie ich za darmo w Sieci. Inne
wymagaj¹ dodatkowego instalowania oprogramowania oraz szybkich ³¹czy.
W ten oto sposób kr¹g osób korzystaj¹cych z takich udogodnieñ zawê¿a siê
do tych, którzy z Sieci czerpi¹ profity i tych którym podró¿owanie po
Cyberœwiecie umo¿liwia infrastruktura i zasobny portfel.
W trzeciej kategorii map Cyberprzestrzeni autorzy Atlasu zwracaj¹ siê
w kierunku mieszkañców Cyfrowego Wszechœwiata. Podejmuj¹ próbê
wizualizacji przestrzeni tworzonych przez spo³ecznoœci zape³niaj¹ce Sieæ.
W tej kategorii przestrzenie Cyberœwiata s¹ postrzegane jako kompozycja
mediów wspieraj¹cych interakcjê pomiêdzy ludŸmi oddalonymi od siebie
w œwiecie realnym. Media te, codziennie u¿ywane i „zamieszkiwane” przez
miliony ludzi to miêdzy innymi: e-mail, listy mailingowe, sieciowe biuletyny,
fora internetowe, chat-roomy, œwiaty MUD-ów (multi user domains/
dungeons), œwiaty wirtualne i gry sieciowe.
Zasoby Internetu stwarzaj¹ mo¿liwoœci eksperymentowania ze swoj¹
to¿samoœci¹.
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W Sieci indywidualnoœæ buduj¹ g³ównie s³owa. Fizyczne cia³o,
narodowoœæ oraz umiejscowienie geograficzne w zasadzie trac¹ swoje
znaczenie – u¿ytkownik mo¿e je manifestowaæ ale nie musi. Sieæ tworzy
miejsce dla relacji wyzwolonych od odleg³oœci œwiata materialnego – tutaj
mog¹ siê swobodnie rozwijaæ spo³ecznoœci oparte na wspólnych celach
i zainteresowaniach.
Przestrzenie tworzone przez ¿ycie spo³eczne Netu od dawna budzi³y
zainteresowanie badaczy. Owocem tego s¹ próby wizualnych przedstawieñ
socjologii Sieci. Poniewa¿ ¿ycie w cyberœwiecie ma ró¿norakie oblicza, mapy
i wizualizacje tak¿e przybieraj¹ ró¿ne formy staraj¹c siê adekwatnie ukazaæ
i w jaki sposób ludzie zachowuj¹ siê w przestrzeni cyfrowej.
Mieszkañcy Sieci porozumiewaj¹ siê zazwyczaj na dwa sposoby;
w sposób asynchroniczny, w którym przep³yw informacji jest „rozrzucony”
w czasie i synchroniczny, gdzie wszystko odbywa siê w czasie rzeczywistym.
Ten pierwszy charakteryzuje takie media jak: e-mail, fora internetowe, listy
dyskusyjne, biuletyny sieciowe i Usenet.
Du¿a iloœæ aplikacji staraj¹cych siê œledziæ i obrazowaæ zachowania
u¿ytkowników tych mediów powsta³a dziêki pracownikom Sociable Media
Group z Laboratorium Mediów Instytutu Technologii w Massachusetts
(MIT). Projekty takie jak Visual Who czy People Garden mierz¹ siê
z problemem u¿ytecznej wizualizacji list dyskusyjnych i biuletynów. Visual
Who przedstawia obraz relacji uczestników dyskusji do danego tematu.
Dyskutantów reprezentuj¹ tu ich imiona, tematy rozmów s¹ okreœlone przez
rzeczowniki. Obraz ten pozwala oceniæ stopieñ zaanga¿owania danej osoby
w konkretny temat oraz jej relacje do innych tematów na tle reszty
dyskutantów (http://smg.media.mit.edu/people/Judith/VisualWho/
VisualWho.html). People Garden (http://smg.media.mit.edu/papers/Xiong/
pgarden_uist99.pdf) ukazuje dynamikê grup dyskusyjnych i tworzy „portrety
informacyjne” rozmówców adaptuj¹c do tego metaforê ogrodu. „Kwiat”
reprezentuje pojedyncz¹ osobê, wielkoœæ korony oddaje aktywnoœæ tej osoby
w dyskusji. Gêstoœæ „kwiatów”, stan ich „rozkwitu” jest odbiciem ¿ycia forum.
Netscan to bardzo rozbudowana aplikacja powsta³a w Collaboration and
Multimedia Group, nale¿¹cego do Microsoft Research. Jej celem jest
zobrazowanie socjalnej geografii Usenetu. Netscan tworzy statystyki grup
Usenetowych, rejestruje dynamikê, zasiêg i czas trwania dyskusji oraz
aktywnoœæ indywidualnych dyskutantów. Kataloguj¹c i graficznie
porz¹dkuj¹c informacjê, daje mo¿liwoœæ ujrzenia w pe³nym zakresie tak
ogromnego bytu jakim jest Usenet – pocz¹wszy od jednego ujêcia
obejmuj¹cego ca³oœæ Usenetu po szczegó³owy obraz dzia³alnoœci
indywidualnej osoby. W skali „makro” Netscan oferuje widok „z góry”,
wykorzystuj¹c znan¹ nam ju¿ technikê obrazowania „tree-maps”. To tutaj
istnieje mo¿liwoœæ ogarniêcia w pe³ni struktury Usenetu, wielkoœci
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i wa¿noœci tworz¹cych go grup. W bli¿szym planie zapoznajemy siê
z wizualizacj¹ po³¹czeñ pomiêdzy poszczególnymi grupami dziêki takiemu
narzêdziu jak Cross-Post. Œledzi ono wiadomoœci przesy³ane pomiêdzy
grupami, ukazuj¹c szlaki, którymi u¿ytkownicy „przeskakuj¹” z grupy
do grupy. W skali „mikro” mo¿emy œledziæ zachowania konkretnego
u¿ytkownika – iloœæ wys³anych przez niego listów, stopieñ zaanga¿owania
w dan¹ tematykê, relacje z innymi u¿ytkownikami. To czyni z Netscanu
narzêdzie niemal szpiegowskie; jak widaæ pe³na „transparentnoœæ” mo¿e
mieæ swoje wady(http://netscan.research.microsoft.com/).
Media zaanga¿owane w sieciow¹ komunikacjê synchroniczn¹
umo¿liwiaj¹ pe³en zakres spo³ecznych interakcji – od wymiany krótkich
informacji tekstowych po udzia³ w rozbudowanych œwiatach wirtualnych.
Aplikacje takie jak komunikatory internetowe i IRC pozwalaj¹ na szybki
kontakt z wybran¹ osob¹ b¹dŸ te¿ z ca³a grup¹. W œrodowisku tworzonym
przez IRC znakiem istnienia osoby s¹ produkowane przez ni¹ linijki tekstu.
To sprawia, ¿e popularne kana³y IRC przypominaj¹ wschodni bazar – t³ok,
zamieszanie i setki wrzeszcz¹cych i gadaj¹cych w jednym momencie ludzi.
W takiej „burzy konwersacyjnej” osoby „milcz¹ce” przestaj¹ byæ
zauwa¿alne, po prostu znikaj¹. Strach przez IRC-ow¹ anihilacj¹ powoduje
u czêœci rozmówców przymus ci¹g³ego mówienia, inna czêœæ mo¿e w tym
samym czasie niezauwa¿ona monitorowaæ przebieg konwersacji, co znowu
wielu aktywnych „gadaczy” odczuwa jako naruszenie prywatnoœci.
Odpowiedzi¹ na tak¹ sytuacjê jest projekt Chat Circles autorstwa Judith
S. Donath i jej studentów z Sociable Media Group. Przenosi on rozmowê
w œrodowisko graficzne. Rozmówcy reprezentowani s¹ przez stale obecne
na ekranie kolorowe ko³a, ich wypowiedzi pojawiaj¹ siê w obrêbie kó³
w formie tekstu. Osobny ekran udostêpnia archiwum wypowiedzi
poszczególnych uczestników dyskusji uporz¹dkowane w graficzne formy
„drabin” – szczebelki „drabiny” oznaczaj¹ s³own¹ aktywnoœæ zanotowan¹
i umiejscowion¹ w czasie i w relacji do aktywnoœci innych (http://
web.media.mit.edu/~fviegas/chat_circles.pdf).
IRC mo¿na przyrównaæ do kawiarnianego stolika (czêsto bardzo
szerokiego i licznie obleganego). O wiele bardziej rozleg³e obszary oferuj¹
sieciowe gry on-line i wirtualne œwiaty, które staraj¹ siê stwarzaæ iluzje
realnych przestrzeni geograficznych zdolnych pomieœciæ dziesi¹tki, a nawet
setki tysiêcy osób.
Stworzenie map takich przestrzeni stanowi nie lada wyzwanie dla cyberkartografów. Mapy przedstawiaj¹ce geografiê cyfrowych œwiatów s¹
po¿¹dane przez mieszkañców tych miejsc, zaœ akademickich badaczy
poci¹ga obrazowanie spo³ecznych zale¿noœci w Cyberœwiatach.
Najstarszymi i najprostszymi formami cyfrowej rzeczywistoœci s¹ MUD-y.
Za t¹ nazw¹ kryj¹ siê przestrzenie ca³kowicie wykreowane ze s³ów,
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objawiaj¹ce siê wyobraŸni uczestnika w trakcie przewijania siê tekstu na
ekranie. MUD-y to ¿yj¹ce powieœci pisane na bie¿¹co przez ich bohaterów.
Mieszkañcy tej powieœci wchodz¹ w interakcje ze sob¹ i ze œrodowiskiem za
pomoc¹ klawiatury. Technicznie rzecz bior¹c, MUD jest czymœ w rodzaju
du¿ej iloœci chat-room’ów18 istniej¹cych w tym samym czasie w jednej,
wykreowanej przez s³owny opis przestrzeni. Uczestnicy MUD-ów spotykaj¹
siê wiêc w „miejscach” takich jak bar, salon, basen, las albo, nie
przymierzaj¹c, loch. Ka¿de z nich jest dok³adnie opisane – jego nazwa, kszta³t
i znajduj¹ce siê w nim przedmioty. Miejsca te, nazywane równie¿ „pokojami”,
maj¹ „przejœcia”, którymi teleportuj¹ siê gracze. W najwiêkszych MUD-ach
istniej¹ setki takich miejsc po³¹czonych ze sob¹ w skomplikowane i zmienne
topologie. Uczestnicy wp³ywaj¹ na kszta³t œwiata MUD-a poprzez dodawanie
nowych „pokoi” i tworzenie kolejnych „przedmiotów”.
Dobrym przyk³adem jest tu mapa jednego z bardziej popularnych MUDów o nazwie Discworld MUD. Ma on swe Ÿród³a w powieœciach fantasy
Terry’ego Pratcheta o Œwiecie Dysku. Mapa przedstawia tylko czêœæ gry –
miasto Ankh Morpork poprzecinane ulicami ze zgromadzonymi przy nich
sklepami, domami i œwi¹tyniami. Ca³y MUD Œwiata Dysku jest ogromnie
rozbudowany i podzielony na szereg map. Mapy takie jak ta tworz¹ gracze
dla graczy po to by u³atwiæ sobie poruszanie siê po rozleg³ym terytorium gry.
Nastêpna mapa prezentuje zupe³nie inne podejœcie do œwiata MUDów. Jest to obraz relacji wystêpuj¹cych pomiêdzy paroma tysi¹cami
graczy innego s³awnego MUD-a – LambdaMOO. Celem stworzenia tej
mapy by³a wizualizacja z³o¿onoœci powi¹zañ miêdzy uczestnikami
ogromnej spo³ecznoœci sieciowej i sposobów w jaki organizuj¹ siê oni
w mniejsze grupy. Ka¿dy u¿ytkownik jest tu reprezentowany przez ma³y,
eliptyczny wêze³, kolory wêz³a oznaczaj¹ poziom interakcji
i emocjonalnego zaanga¿owania. Do „narysowania” tej mapy zosta³
zaanga¿owany specjalny „cyfrowy socjolog” – Cobot, „ludzki” program,
który nawi¹zywa³ relacje z graczami LambdaMOO i prowadz¹c z nimi
rozmowy zbiera³ o nich informacje (http://www.cc.gatech.edu/fac/
Charles.Isbell/projects/cobot/).
Wirtualne œwiaty ³¹czy z MUD-ami wiele podobieñstw, jednak¿e
w przeciwieñstwie do MUD-ów, œwiaty te mo¿na zobaczyæ, bowiem istniej¹
zazwyczaj w formie zwizualizowanej trójwymiarowej przestrzeni.
Wkraczaj¹c do wirtualnego œwiata uczestnik przyjmuje wirtualne cia³o,
cyfrowe wcielenie zwane avatarem. Jego kszta³t, rasa i p³eæ zale¿¹ od
w³asnej decyzji i oferty danego œwiata. Przyj¹wszy cyfrow¹ postaæ nawi¹zuje
on kontakt z innymi graczami, podró¿uje, gra, anga¿uje siê w handel i inne
dostêpne w danym œwiecie aktywnoœci.
Poniewa¿ wirtualne œwiaty w pewnym sensie imituj¹ œwiat rzeczywisty,
ich mapy czêsto przyjmuj¹ formê znan¹ nam z ziemskich atlasów.
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Do ciekawych przyk³adów nale¿y szereg obrazów œwiata Alpha World.
Naœladuj¹ one seriê zdjêæ lotniczych b¹dŸ satelitarnych – ukazuj¹ kolejne
zbli¿enia terenu Alpha World wykonywane z coraz mniejszych „odleg³oœci”.
Oryginalnie Alpha World posiada formê kwadratu o powierzchni 429,025
km2. Jest to teren zurbanizowany, wszystkie budowle postawili mieszkaj¹cy
tu uczestnicy. Najwiêksze zagêszczenie budynków znajduje siê na œrodku –
to miejsce, gdzie „l¹duje” ka¿dy nowoprzyby³y gracz (http://
www.activeworlds.com/community/maps.asp).
Œwiaty wirtualne i gry sieciowe s¹ formami najbli¿szymi idea³owi
prawdziwej wirtualnej przestrzeni – tej, której celem jest skuteczna imitacja
i zast¹pienie przestrzeni realnej. S³ynne gogle VR nie zdoby³y jednak
uznania u¿ytkowników Sieci, pewnie dlatego, ¿e internetowy podró¿nik
i gracz poprzez zaabsorbowanie cyfrowym œwiatem izoluje siê od Realu tak
bardzo, ¿e niejako samodzielnie wytwarza w³asne „gogle”.
Gry komputerowe od zawsze sta³y na czele rozwoju technicznych
mo¿liwoœci wirtualnych przestrzeni. Tak ju¿ jest, ¿e wiêkszoœæ ludzi
korzystaj¹cych z Sieci woli wcielaæ siê w cyfrowych bohaterów i zdobywaæ
cyfrowe dobra ni¿ zwiedzaæ cyfrowe muzea. Interaktywne gry internetowe
rozgrywane w czasie rzeczywistym mo¿na w zasadzie podzieliæ na dwa
gatunki; pierwszy – „zabij ich wszystkich”, w którym akcjê obserwujemy
oczami bohatera i zgodnie z nazw¹ staramy siê wyeliminowaæ wszystkich
swoich oponentów. Drugi, nazwany MMORPG (Massively Multiplayer
Online Role-playing Game), stawia przed graczem cele bardziej z³o¿one.
Oba te rodzaje gier nawi¹zuj¹ do literatury s-f lub fantasy poprzez dobór
krajobrazów, bohaterów i akcesoriów. Zdarzaj¹ siê tak¿e realizacje
odnosz¹ce siê do wydarzeñ historycznych, bazuj¹ce na wspó³czesnych
konfliktach zbrojnych lub imituj¹ce zwyczajne ¿ycie mieszczucha. Podobnie
te¿ jak w przypadku œwiatów wirtualnych, mapy gier sieciowych naœladuj¹
mapy realne, staraj¹c siê przy tym zachowaæ charakter danej gry.
Czwarta kategoria odwzorowañ Internetu pozostawia istniej¹ce obszary
Cyberprzestrzeni i przenosi nas w sferê wyobra¿eñ i artystycznych wizji.
Wiêkszoœæ z nich istnieje niejako obok Sieci, dostarczaj¹c szerokiej
publicznoœci fantastycznych obrazów; czêœæ jednak wyprzedza Sieæ
w czasie, stanowi¹c inspiracjê dla twórców przysz³ego oprogramowania,
map i przestrzennych wizualizacji.
Kluczowymi postaciami w wykreowaniu obrazu Sieci s¹ pisarze Wiliam
Gibson i Neal Stephensen. Opisy Cyberprzestrzeni z powieœci Gibsona
Neuromancer s¹ do dziœ najczêœciej cytowane w przeró¿nych publikacjach
traktuj¹cych o cyfrowym œwiecie. Samo s³owo „Cyberprzestrzeñ” pochodzi
w³aœnie z utworów tego¿ autora. Napisany w 1984 roku Neuromancer
opowiada o œwiecie przysz³oœci zdominowanym ekonomicznie przez
ogromne korporacje; œwiecie bogaczy i mas biedoty zepchniêtej na obrze¿a
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miast. Tutaj posiadanie wiedzy daje w³adzê, dlatego przemys³ zwi¹zany
ze zdobywaniem i przetwarzaniem informacji rozwija siê najintensywniej.
Od wielkich korporacji po indywidualne osoby – wszyscy po³¹czeni s¹
ze sob¹ rozleg³¹ sieci¹ komputerow¹ o nazwie Matrix. Gibsonowski opis
Matrix1 9 jako wizualnej przestrzeni, w której dane formuj¹ postacie
trójwymiarowych figur geometrycznych, linii, rozb³ysków i œwiate³, sta³ siê
inspiracj¹ dla naukowców pracuj¹cych nad rozwojem Internetu
i technologii rzeczywistoœci wirtualnych. Stworzy³ on swoisty klimat,
w którym wyobra¿enia Cyberprzestrzeni mog³y nabieraæ bardziej
rzeczywistych kszta³tów.
W powieœci Stephensona Snow Crash, Metavers – wirtualna sieciowa
przestrzeñ, uformowana jest na kszta³t niemal¿e nieskoñczenie d³ugiej
ulicy i t³ocz¹cych siê przy niej budynków. Krajobraz ten zawieszony jest
w czerni – czarne niebo i ziemia maj¹ nawi¹zywaæ do czerni monitora
komputerowego. Metaversowy wêdrownik zjawia siê tam w postaci
avatara – „audiowizualnego cia³a” i w takiej postaci nawi¹zuje kontakt
z innymi podró¿nikami.
Wyobra¿enie Metaversu mia³o du¿y wp³yw na konstrukcjê Alpha
World, wirtualnego œwiata poprzecinanego symetrycznie biegn¹cymi
przezeñ drogami.
Cyberrzeczywistoœæ znalaz³a te¿ swoje miejsce w sztuce filmowej, g³ównie
w dzie³ach z gatunku science-fiction, pobudzaj¹c do kreatywnoœci rzeszê
twórców efektów specjalnych.
Pierwszym znacz¹cym filmem, który z sukcesem ukaza³ cyfrowy œwiat
wnêtrza komputera by³ Tron z 1982 roku. To tutaj po raz pierwszy u¿yto
trójwymiarowej grafiki cyfrowej w celu wykreowania scenografii i efektów
specjalnych. Estetyka Tronu by³a efektem wyobra¿eñ na temat „wnêtrza”
komputera – przestrzeni zimnej, elektronicznej, poprzecinanej siatkami
laserowych œwiate³, pe³nej geometrycznych form, b³êkinawo-szarych
bloków, jarz¹cych siê punkcikami œwiat³a dysków i kul. Na tak¹ postaæ
cyfrowego œwiata wp³ynê³y te¿ ograniczenia, na jakie w ówczesnym czasie
natyka³a siê raczkuj¹ca grafika cyfrowa.
W trylogii The Matrix z racji postêpu technologicznego filmowa
Cyberprzestrzeñ ukazuje nam o wiele bardziej atrakcyjne oblicza. Najbardziej
popularnym jest obraz deszczu zielonych znaków p³yn¹cych przez ekran;
podziwiamy tak¿e przestrzenie, budynki, obiekty, ¿yj¹ce maszyny, programy
i w koñcu ludzi stworzonych z roz¿arzonych punktów i liter kodu.
W tym filmie kolejny raz pojawia siê sugestia, ¿e cyfrowa rzeczywistoœæ
mo¿e byæ nie do odró¿nienia od tej realnej. Doskona³a cyfrowa imitacja
sprawia, ¿e jej mieszkañcy nie odczuwaj¹ sztucznoœci otaczaj¹cego ich
œwiata, s¹ przekonani, ¿e œwiat ten jest œwiatem prawdziwym.
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Niekonwencjonalne i ró¿norodne podejœcie do kszta³tu Cyberprzestrzeni
to domena dzia³alnoœci artystów, którzy za cel i œrodek swojej twórczoœci
wybrali Sieæ i zwi¹zane z ni¹ oprogramowanie.
Mark Napier jest twórc¹ „wywrotowych przegl¹darek” – narzêdzi, które
rozbijaj¹ i reinterpretuj¹ klasyczny porz¹dek stron internetowych
(www.potatoland.org). Pierwsza z nich, Shredder, „szatkuje” zawartoœæ
podanej strony – jej kod, tekst, obrazki, po czym na zasadzie przypadku
rozrzuca te kawa³ki po ekranie. W ten sposób, wed³ug s³ów autora, tworzy siê
Sieæ równoleg³a – treœæ staje siê abstrakcj¹, tekst staje siê obrazem,
informacja staje siê sztuk¹2 0. Kolejna „przegl¹darka” – RIOT, produkuje
kola¿e z zawartoœci ró¿nych stron, dekonstruuj¹c kilka stron naraz
i mieszaj¹c ich sk³adowe na ekranie. W ten sposób, zgodnie ze s³owami
autora, zaciera granice w Sieci. Nastêpny projekt z tej dziedziny, Digital
Landfill, to internetowe œmietnisko. U¿ytkownicy mog¹ wrzucaæ tu wszystko
co w Sieci uznaj¹ za zbêdne – obrazy, kod, teksty i inne stare niepotrzebne
dane. Cyfrowe œmieci sk³adowane s¹ warstwami, tworz¹c swoiste dzie³o
sztuki bêd¹ce w ci¹g³ym ruchu. Podobna idea „wszystkiego w jednym”
przyœwieca twórcom The Universal Page (www.universalpage.org). Algorytm
stoj¹cy za „uniwersaln¹ stron¹” na bie¿¹co generuje aktualn¹ „uœrednion¹”
zawartoœæ Sieci. Efektem s¹ „ca³kowicie przypadkowe” zbitki znaków
poprzedzielanych przestrzeniami „uœrednionych” obrazów. „Uœrednione” linki
³¹cz¹ uniwersaln¹ stronê sam¹ ze sob¹ – celebruj¹c, jak twierdz¹ autorzy,
istnienie kolektywu zwanego WWW.
Jednoczesn¹ ekspozycjê wszystkich obecnych w Sieci komputerów
pragnie uzyskaæ Lisa Jevbratt w swym projekcie 1:1 (http://128.111.69.4/
~jevbratt/1_to_1/index_ng.html). Jego tytu³ nawi¹zuje do s³ynnych map
w skali 1:1 pojawiaj¹cych siê w twórczoœci J.L. Borgesa i Lewisa Carrola.
Autorka ukazuje rezultat w piêciu ró¿nych ods³onach, które nazywa
„interface’ami”. Interface „every” dostarcza obrazu wszystkich adresów IP
w jednym ujêciu. Ka¿dy piksel reprezentuje jeden adres IP, jego kolor
determinuj¹ ostatnie trzy cyfry tego adresu. Ponadto ka¿dy piksel jest
aktywnym odnoœnikiem do strony reprezentowanej przez dany numer.
Ten obraz, zgodnie z intencj¹ autorki, staje siê nie tylko map¹ Sieci,
lecz w pewnym sensie sam¹ Sieci¹.
W trzeci wymiar wyobra¿eñ Internetu wkracza wspominany ju¿ wczeœniej
Ben Fry projektem o nazwie Tendril (http://acg.media.mit.edu/people/fry/
tendril/), tworz¹c „typograficzne rzeŸby” zawartoœci Netu. Poszczególne
„ga³êzie” albo „w¹sy”, zbudowane ze s³ów, obrazuj¹ pojedyncze strony serwisu.
£¹cz¹ siê z innymi ga³êzistymi strukturami w miejscach, w których na
konwencjonalnych stronach wystêpuj¹ aktywne odnoœniki. Powstaj¹ce w ten
sposób organiczne konstrukcje nie s³u¿¹ precyzyjnemu mapowaniu Sieci, lecz
s¹ artystyczn¹ wizj¹ maj¹c¹ przemówiæ do wyobraŸni ogl¹daj¹cego.
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Ca³¹ gamê trójwymiarowych wyobra¿onych œwiatów Sieci oferuje
japoñski architekt Fumio Matsumoto. Jego projekt GINGA (http://
www.plannet-arch.com/ginga/ginga.htm), bazuj¹cy na ogromnej kolekcji
informacji cyfrowej, prezentuje dziewiêæ ró¿nych graficznie œrodowisk,
dziewiêæ œwiatów o nastêpuj¹cych nazwach: Nebula, Ring, Network, Forest,
Strata, Text, Image, Polyphony i Cemetary. Ka¿dy z nich wype³niony jest
odmiennymi konstrukcjami fantastycznych architektur, których kszta³t
podporz¹dkowany jest rodzajowi wizualizowanych danych. Konstrukcje
te trwaj¹ zawieszone nad bezdenn¹ wirtualn¹ „g³êbi¹”. U¿ytkownik mo¿e
zwiedzaæ ka¿dy ze œwiatów przyjmuj¹c postaæ avatara, cyber-alterego.
Ostatni ze œwiatów, Cmentarz, przechowuje „martwe” avatary, cyfrowe cia³a
pozostawione przez podró¿ników po GINGA, pouk³adane w ci¹gn¹ce siê
po horyzont rzêdy.
Przytoczone powy¿ej przyk³ady ró¿norodnych prób ukazania obrazu
wszechœwiata cyfr nie wyczerpuj¹ oczywiœcie tematu. Nitki Sieci siêgaj¹
coraz g³êbiej, a obraz p³yn¹cy z monitora przesta³ byæ jej jedynym
wizualnym objawieniem. Net na dobre wrós³ w zachodni¹ kulturê i stworzy³
dodatkow¹ przestrzeñ do jej kultywowania. Przestrzeñ, która natychmiast
zosta³a zaanektowana przez rzeszê niecierpliwych osadników. Cyfrowy
wszechœwiat nie mo¿e istnieæ bez swych mieszkañców. Bez ich sta³by siê
zimnym, niszczej¹cym, bezsensownym konstruktem. Maszyny, mimo i¿
wci¹¿ od¿ywiane pr¹dem, zamilk³yby i trwa³y w cyfrowej ciszy. Przewody,
kable i satelity przekazywa³yby tylko echo przesz³oœci. Nieodwiedzana Sieæ,
pozbawiona ¿yciodajnego ducha swych mieszkañców, zastyg³aby jak mucha
w bursztynie.
Ten wszechœwiat, w przeciwieñstwie do kosmosu, w którym egzystuj¹
nasze cia³a, nie mo¿e siê obejœæ bez nas. Tutaj przyjmujemy jednoczeœnie
rolê turysty, mieszkañca, stwórcy i spiritus movens. Wchodz¹c do Œwiata
Cyfr powiêkszamy jego przestrzeñ o swoj¹ aktywnoœæ, efekty naszego
dzia³ania rozbiegaj¹ siê po sieci jak okrêgi na wodzie po wrzuconym
kamieniu.
Statystyki podaj¹, ¿e w ¿yciu Cyberwszechœwiata uczestniczy³o w roku
2005 1,08 miliarda osób. Przewidywania na rok 2006 roku opiewa³y na
1,25 miliarda, zaœ na rok 2007 1,35 miliarda. Na rok 2010 przewiduje siê,
¿e z Internetu bêdzie korzysta³o oko³o 1,8 miliarda u¿ytkowników. Wartoœci
te jednak mog¹ zostaæ przekroczone, bowiem istniej¹ jeszcze obszary
realnego œwiata, które z utêsknieniem wyczekuj¹ na pojawienie siê Sieci.
Tymczasem nasz kraj w roku 2006 zanotowa³ oko³o 10,6 miliona
u¿ytkowników Sieci, a kolebka Netu – USA – ponad 200 milionów21.
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Wszystkie drogi prowadz¹ do Sieci
Stworzyliœmy ca³¹ gamê urz¹dzeñ i œrodków, za pomoc¹ których dostajemy
siê do œwiata Sieci. Najpopularniejszym jest kabel telefoniczny, który,
pod³¹czony do modemu w komputerze, wt³acza Cyberprzestrzeñ na ekrany
monitorów. W przypadku zwyk³ych modemów i po³¹czenia dial-up22 jest to
dos³owne „wt³aczanie”, przypomina bowiem wysi³ek i czas potrzebny
do przepchniêcia arbuza przez dziurkê od klucza. St¹d te¿ tak po¿¹danym
przez internautów dobrem jest broadband – szerokopasmowy dostêp do
Netu, dziêki któremu dane pomykaj¹ z prêdkoœci¹ co najmniej 512
kilobitów na sekundê. W Cyberœwiecie panuje bowiem prosta zasada:
im szersza droga, tym wiêcej atrakcji. Posiadacze szybkich ³¹czy mog¹ bez
problemu odbieraæ strumieniowo przesy³ane media – filmy, telewizjê i radio.
Mog¹ tak¿e doœæ szybko wymieniaæ siê du¿ymi plikami, tworz¹c „drugi
obieg” Netu, sieæ P2P2 3. Do tych, do których z ró¿nych przyczyn nie dociera
„¿yciodajny” kabel, Internet mo¿e przychodziæ z eteru poprzez transmisjê
radiow¹, b¹dŸ te¿ wprost z niebios – dziêki nadajnikom satelitarnym.
Niestety, te powietrzne drogi do Netu s¹ zazwyczaj doœæ kosztowne.
G³oœnym, acz wci¹¿ jeszcze nie zrealizowanym projektem jest transfer
danych poprzez przewody elektryczne. „Internet w gniazdku” uwolni³by nas
od ¿mudnego poszukiwania odpowiedniego dostawcy sieciowych us³ug.
Jednak gdy Sieæ nie mo¿e dotrzeæ w ¿aden sposób do nas, my mo¿emy
udaæ siê do niej. Technologia Wi-Fi2 4 oferuje w³aœcicielom przenoœnych
urz¹dzeñ – laptopów, palmtopów czy komórek – dostêp do Internetu
„z powietrza” w okreœlonych lokalizacjach zwanych „hotspotami”.
W europejskich miastach „hotspoty” mo¿na znaleŸæ na lotniskach,
w centrach, rynkach, kawiarniach, bankach, urzêdach i na uczelniach.

Zoologia Sieci – czyli kogo i co mo¿emy tam spotkaæ?
Cyfrowe przestrzenie zamieszkuj¹ ró¿norodne byty. Najczêœciej spotykamy tu
oczywiœcie ludzi – w koñcu Sieæ zosta³a stworzona w³aœnie dla nas. Podobnie
jak w œwiecie realnym, przybieramy tu rolê twórców albo konsumentów.
Osobniki „tworz¹ce” Net stanowi¹ mniejszoœæ cyfrowej populacji. To ci,
których sposób korzystania z Internetu bezpoœrednio wp³ywa na jego kszta³t.
Manuel Castells2 5 dzieli ich na cztery typy, wskazuj¹c w jaki sposób ka¿dy
z nich przyczynia siê do nadawania kszta³tu Sieci.
Pierwszy z nich – wed³ug Castellsa najbardziej wysublimowany –
nazywa „technoelitami”. Technoelity stanowi¹ cz³onkowie œrodowisk
naukowych i akademickich wierz¹cy w dobro p³yn¹ce z postêpu
naukowo-technicznego. Ceni¹ oni sobie szczególnie odkrycia techniczne
maj¹ce zastosowanie w oprogramowaniu komputerowym w œrodowisku
Sieci i specjalistyczn¹ wiedzê praktyczn¹. Wstêp do tej grupy oraz jej
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powa¿anie zdobywa siê dziêki udowodnionej wiedzy technicznej,
oddaniu pracy, zdolnoœci do otwartego przekazywania efektów swojej
pracy w postaci programów i usprawnieñ. Fundamentalne znaczenie ma
tu idea uwspólniania wyników pracy, otwartoœci, dyskusji i komunikacji.
Do tej grupy nale¿¹ miêdzy innymi Vinton Cerf i Bob Kahn – „ojcowie”
Internetu. Wartoœci, wiedza i obyczaje technoelit przeniknê³y do kolejnej
grupy – hakerów.
Hakerzy s¹ zbiorowiskiem doœæ trudnym do zdefiniowania z powodu
medialnego szumu jaki ich otacza. Najczêœciej media utrwalaj¹ obraz
hakera jako groŸnego cyfrowego przestêpcy, w³amywacza komputerowego,
z³odzieja numerów kart kredytowych, autora niszczycielskich wirusów
i dystrybutora nielegalnego oprogramowania. Oczywiœcie, w Sieci wielu
paraj¹cych siê powy¿szymi czynnoœciami mo¿e przyw³aszczaæ sobie miano
hakerów, ale bycie „prawdziwym hakerem” to coœ zupe³nie innego.
„Prawdziwy haker” jest oddanym zwolennikiem wolnoœci w dostêpie do
sprzêtu, oprogramowania i informacji. Sprzeciwia siê wszelakim formom
cenzury, centralizacji, monopolizacji i ingerencji pañstwa b¹dŸ
korporacyjnych molochów w ¿ycie jednostki. Za cel stawia sobie ci¹g³e
podnoszenie swoich kwalifikacji technicznych i programistycznych;
o wartoœci i „s³awie” hakera decyduj¹ jego dokonania oceniane przez innych
hakerów. Hakerska wspólnota opiera siê na kulcie wolnoœci, wspó³pracy,
zasadzie wzajemnoœci i nieformalnoœci. Komputer jest narzêdziem do
tworzenia sztuki i piêkna, rozpatrywanego oczywiœcie w kategoriach
mistrzostwa w programowaniu. Internet to naturalne œrodowisko
spo³ecznoœci hakerskiej, to jednoczeœnie narzêdzie, tworzywo, powietrze
i przestrzeñ ¿yciowa. Hakerzy s¹ dzieæmi epoki Gwiezdnych Wojen;
technobaœni o walce szlachetnych rebeliantów ze z³ym, represyjnym
i sformalizowanym Imperium.
Poœród najs³ynniejszych postaci tej grupy znajduj¹ siê: Richard
Stallman, etatowy prorok „haktywnoœci”, za³o¿yciel Fundacji Wolnego
Oprogramowania (Free Software Foundation) i autor projektu systemu
operacyjnego GNU; Linus Torvalds, „ojciec” Linuxa; Bill Joy,
wspó³za³o¿yciel Sun Microsystems i wspó³autor BSD – wersji systemu
operacyjnego UNIX; Larry Wall, twórca jêzyka programowania Pearl
i oprogramowania pozwalaj¹cego na funkcjonowanie Usenetu; Dennis
Ritchie, aktualny szef Lucent Technologies, wynalazca jêzyka
programowania C, wspó³autor wraz z Kenem Thompsonem systemu UNIX
oraz Eric S. Raymond, uznany za historyka i propagatora kultury
hakerskiej, autor ksi¹¿ki pt. Katedra i Bazar, opiekun istniej¹cego
w Internecie Jargon File – s³ownika hakerskich wyra¿eñ. Hakerzy
pogardliwie nazywaj¹ cyfrowych przestêpców i wandali „crackerami” –
³amaczami, albo „script-kiddies” – nieukami korzystaj¹cymi
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z programistycznej pracy innych po to, by móc popisaæ siê przed
kompanami w Sieci.
Kolejna grupa maj¹ca du¿y udzia³ w tworzeniu kszta³tu cyfrowego
kontinuum to spo³ecznoœciowcy lub, jak to ujmuje Castells –
„komunitarianie”. Dziêki nim powstaj¹ i rozwijaj¹ siê ró¿norodne formy
spo³ecznoœci sieciowych, takie jak: grupy dyskusyjne, listy mailingowe, fora
internetowe, œwiaty wirtualne czy gry sieciowe. W przeciwieñstwie
do cz³onków poprzednich grup „sieciowy spo³ecznoœciowiec” nie musi
posiadaæ rozleg³ej wiedzy technicznej, jego celem jest raczej gromadzenie
ludzi wokó³ jakiejœ idei – po to, by korzystaj¹c z zalet wirtualnej
rzeczywistoœci mogli siê oni swobodnie porozumiewaæ i budowaæ
wspólnotê. Du¿e znaczenie dla spo³ecznej komunikacji ma wolnoœæ s³owa
i omijanie cenzorskich zakusów administracji pañstwowych. „Sieciowy
spo³ecznoœciowiec” sam znajduje swoje miejsce w Sieci albo stwarza
i organizuje je wokó³ siebie, kieruj¹c siê jednak ku wspólnym dzia³aniom
i uzyskiwaniu znaczenia w spo³ecznoœci. Dziêki takim osobom kszta³tuj¹ siê
spo³eczne formy, procesy i zastosowanie Netu.
Ostatni¹, wa¿n¹ grup¹ aktywnych internetowych mieszkañców s¹
przedsiêbiorcy, którzy wt³aczaj¹c w Sieæ pieni¹dze przyspieszaj¹ jej
ewolucjê w atrakcyjn¹ i wygodn¹ przestrzeñ „dla ka¿dego”. U wielu grupa
ta wywo³uje mieszane uczucia, jako ¿e g³ówn¹ motywacjê przedsiêbiorców
stanowi chêæ zarobienia pieniêdzy na Sieci. Ale to w³aœnie dziêki nim
Internet wyszed³ poza kr¹g uczonych i hakerskich wspólnot wirtualnych,
otworzy³ swoje wrota przed ca³ym spo³eczeñstwem i przeobrazi³ biznes
realnego œwiata. Wartoœci¹ dla cyfrowego przedsiêbiorcy jest pomys³, który
ten stara siê szybko spieniê¿yæ. Celem – zarobienie maksymalnej iloœci
pieniêdzy w jak najkrótszym czasie. Ten styl zarabiania jest dla
przedsiêbiorcy wyznacznikiem wolnoœci osobistej i oczywiœcie miernikiem
sukcesu. Sieciowy biznesmen wierzy, ¿e sprzedaje przysz³oœæ, wykorzystuje
swoj¹ znajomoœæ technologii, by stwarzaæ produkty b¹dŸ procesy maj¹ce
podbiæ rynek. U¿ywaj¹c nowych technologii, zmienia œwiat i w nagrodê
uzyskuje pieni¹dze i w³adzê. Faktycznie jest bytem z³o¿onym – postaæ
„przedsiêbiorcy” tworz¹ inwestorzy, in¿ynierzy i kapitaliœci finansuj¹cy
nowe przedsiêwziêcia. W Sieci stapiaj¹ siê oni w jeden twór zarabiaj¹cy
pieni¹dze i wypluwaj¹cy produkt uboczny w postaci technologii, dóbr
i us³ug. Sieciowy przedsiêbiorca posiada zazwyczaj dwa g³ówne
uzale¿nienia: pracê i konsumpcjê wystawnych dóbr. Œwiat jest dla niego
materia³em, z którego tworzy rzeczywistoœæ na swoje podobieñstwo.
Tak pokrótce przedstawia siê charakterystyka aktywistów Cyberœwiata.
W masie istnieñ ludzkich przemierzaj¹cych Sieæ s¹ nieliczn¹, ale wyraŸn¹
grup¹. Wbrew pozorom „masa” ta tak¿e ma wp³yw na œwiat Sieci – czyni to
w sposób poœredni, korzystaj¹c z jej zasobów. Cyber-konsumenci ¿eruj¹
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w „paœnikach” portali informacyjnych, dyskutuj¹ i plotkuj¹, romansuj¹,
relaksuj¹ siê i graj¹; uczestnictwo w internetowych aukcjach powoduje
u nich skoki adrenaliny, sprzedaj¹ wiêc i kupuj¹. W miêdzyczasie spisuj¹
swoje zwierzenia i na wiele innych bardziej lub mniej twórczych sposobów
trac¹ czas. Pozostawiaj¹c swoje cia³a na krzes³ach i kanapach Realu,
wkraczaj¹ w œwiat wirtualny, by robiæ to co lubi¹ w sposób szybki
i wygodny. Niektórzy przemykaj¹ przez Cyberœwiat niczym meteory –
sprawdzaj¹ pocztê i newsy, inni – godzinami okupuj¹ ³¹cza, zanurzaj¹c siê
w cyfrowych œwiatach, b¹dŸ tkwi¹c na stra¿y swego bloga w oczekiwaniu
na komentarz.
Na istotach ludzkich nie koñczy siê jednak ewidencja sieciowych
stworzeñ. Oprócz nas Cyberœwiat zape³niaj¹ byty pó³ludzkie i ca³a gama
cyfrowych istot, których poza Sieci¹ raczej nie spotykamy.
Typowymi przedstawicielami istot pó³ludzkich w Sieci s¹ trolle.
Zamieszkuj¹ one fora internetowe, grupy dyskusyjne, chat-roomy. Pojawiaj¹
siê na blogach, w sieciowych encyklopediach, wszêdzie tam, gdzie dochodzi
do masowej komunikacji – miejsca takie s¹ ich naturalnym ekosystemem.
Trolle uwielbiaj¹ ludzkie zgromadzenia, poniewa¿ tam mog¹ urzeczywistniaæ
sens swego istnienia, czyli sianie chaosu, wywo³ywanie k³ótni i s³ownych
wojen. Troll ¿ywi siê takimi sytuacjami. Typowe dla trolla bêdzie
opublikowanie na forum wegetariañskim proœby o przepis na schabowe,
obrzucanie stekiem wyzwisk swoich dyskutantów, uparte produkowanie
naiwnych b¹dŸ kontrowersyjnych deklaracji, pope³nianie oczywistych b³êdów
merytorycznych i ortograficznych. Tymi zachowaniami troll prowokuje
dyskutantów do ¿ywio³owej reakcji – próbuj¹ go oni napominaæ, korygowaæ
lub rugaæ, co powoduje natychmiastowy efekt domina – kolejni dyskutanci
usi³uj¹ napominaæ, korygowaæ, rugaæ b¹dŸ t³umaczyæ poprzednich, którzy
znowu zaczynaj¹ siê broniæ, napominaæ… W tym czasie troll liczy komentarze
wywo³ane swoj¹ akcj¹, puchnie z radoœci i pilnuje, by wywo³ana przez niego
burza za szybko nie ucich³a. Dziêki skomasowanej dzia³alnoœci trolli
internetowe spo³ecznoœci rozpadaj¹ siê, fora i grupy pustoszej¹,
skonfundowani i zmêczeni u¿ytkownicy przenosz¹ siê w bardziej spokojne
i przyjazne miejsca. Oczywiœcie, trolle pod¹¿aj¹ za nimi.
Trolla mo¿na siê pozbyæ przez „zag³odzenie” – konsekwentne
ignorowanie jego zaczepek. W œwiecie, w którym przestrzeñ tworz¹ s³owa,
ich brak jest dla niego zabójczy. Troll w takiej sytuacji usycha, zamiera
i znika. Czasami jednak, w przypadku szczególnie maniakalnych osobników,
zw³aszcza tych ska¿onych poci¹giem do spamowania, jedynym
rozwi¹zaniem jest u¿ycie brutalnej si³y, czyli usuniêcie stwora z forum
i zablokowanie mu mo¿liwoœci powrotu.
W polskim Internecie najwy¿szy poziom „utrollowienia” wykazuj¹ fora
Onetu. Podejrzewam nawet, ¿e fora te sk³adaj¹ siê z samych trolli. Troll jest
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istot¹ pogranicza, to œwiat sieci przemienia realnego cz³owieka w trolla,
pomagaj¹c mu zrealizowaæ pragnienie t³amszone ju¿ od przedszkola –
jawne i bezkarne bycie bardzo, bardzo z³ym.
Tymczasem cyfrowe przestrzenie przemierzaj¹ tak¿e byty „nieludzkie”.
Przybieraj¹ ró¿ne postacie, pe³ni¹ ró¿ne funkcje, t³ocz¹ siê wokó³ nas czêsto
niezauwa¿ane. Najbardziej „cz³owiecz¹” formê przyjmuj¹ sieciowe
inteligencje zwane „chatterbotami”, czyli rozmownymi robotami.
Chatterboty czêsto znajduj¹ zatrudnienie w rozleg³ych tematycznych
serwisach internetowych – udzielaj¹ tam fachowych porad, przeliczaj¹
walutê, t³umacz¹ techniczne zawi³oœci b¹dŸ przepowiadaj¹ pogodê.
Pracuj¹c na konkretnym „etacie”, nie maj¹ za wiele do powiedzenia na inny,
pozazawodowy temat. Odrêbn¹ grupê stanowi¹ tu chatterboty istniej¹ce
tylko w celach towarzyskich. Towarzyskie boty2 6 uwielbiaj¹ pogawêdki,
s¹ niestrudzone w plotkowaniu i trudno je przegadaæ. Co roku tocz¹ boje
o nagrodê Loebnera2 7 przyznawan¹ najbardziej „ludzkim” egzemplarzom.
Wprawdzie w Sieci popularne jest powiedzenie „g³upi jak bot”,
ale odnosi siê ono raczej do poœlednich przedstawicieli tego gatunku,
pe³ni¹cych us³ugowe role na kana³ach IRC b¹dŸ s³u¿¹cych za ¿ywy cel
w grach sieciowych. Ciekawym przypadkiem jest tu ca³kiem sympatyczna
„chatterbotka” A.L.I.C.E., która mimo zdobycia nagrody Loebnera
haniebnie zapêtli³a siê w rozmowie z sam¹ sob¹, demaskuj¹c swoje braki
„sztucznej inteligencji” (http://www.pandorabots.com/pandora/
talk?botid=f5d922d97e345aa1). Niestety, test Turinga28 to dla cyfrowych
erudytów wci¹¿ za wysoka poprzeczka.
Jednym z najbardziej b³yskotliwych chatterbotów w Sieci jest
Jabberwacky – bot, który potrafi siê uczyæ. Jabberwacky (http://
reply.jabberwacky.com/) zapamiêtuje rozmowy i jest w stanie twórczo
korzystaæ z poszerzaj¹cego siê w ten sposób s³ownictwa. Pamiêta równie¿
style wypowiedzi, co pozwala mu na orientacjê w danym temacie
i pod¹¿anie za w¹tkiem. Mimo ¿e podstawowym jêzykiem komunikacji jest
dla niego angielski, potrafi skutecznie uczyæ siê obcych jêzyków, polski
opanowa³ ca³kiem biegle, chocia¿ zasób jego s³ownictwa zdradza czêste
zadawanie siê z „marginesem”. Inny s³awny chatterbot, Cobot,
zamieszkiwa³ przez pewien czas wirtualne przestrzenie Lambda MOO,
gdzie pe³ni³ funkcjê naukowca-socjologa. Przebywaj¹c w Lambda MOO,
Cobot nawi¹zywa³ kontakty z odwiedzaj¹cymi go osobami, szlifowa³ swoje
zdolnoœci konwersacyjne, kolekcjonowa³ plotki i wdra¿a³ siê w zawi³oœci
wirtualnego wyra¿ania uczuæ. Po pewnym czasie sztukê komunikacji
opanowa³ tak doskonale, ¿e sta³ siê lokaln¹ atrakcj¹ przyci¹gaj¹c¹ t³umy.
Mieszkañcy Lambda MOO zaprzyjaŸnili siê z Cobotem i traktowali go jak
swojaka. Efektem ubocznym dzia³alnoœci Cobota jest wielce
skomplikowana i dok³adna mapa sieci relacji miêdzyludzkich i powi¹zañ
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jednostek z grupami na terenie badanego MUD-a (http://
cobot.research.att.com/papers/cobot.pdf).
O ile chatterboty zazwyczaj przypisane s¹ do miejsc, ich mniejsi bracia –
paj¹ki znajduj¹ siê w ci¹g³ym ruchu, patroluj¹c Wielk¹ Pajêczynê. Paj¹ki
zwane te¿ crawlerami – czyli pe³zaczami – stanowi¹ doœæ liczn¹ grupê
cyfrowych zwierz¹t, a ich ¿ycie naznaczone jest poczuciem misji.
Nieustannie przeczesuj¹ one rozleg³e obszary WWW, sprawdzaj¹c adresy
stron, indeksuj¹c je i zbieraj¹c informacje o wszystkich znajduj¹cych siê
na stronach odnoœnikach. „Zatrudnione” przez wyszukiwarki pomagaj¹
tworzyæ ich katalogi. Bywaj¹ tak¿e wynajmowane do mniej szlachetnych
celów – producenci reklam i spamerzy pos³uguj¹ siê paj¹kami do
szpiegowania stron konkurencji, zbierania adresów e-mailowych
potencjalnych ofiar oraz uzyskiwania masy przydatnych danych od niczego
niespodziewaj¹cych siê u¿ytkowników Sieci. Paj¹ki oddane swej
szpiegowskiej dzia³alnoœci nie maj¹ dylematów natury moralnej – dopóki
mog¹ kolekcjonowaæ informacje, pozostaj¹ na swój sposób szczêœliwe.
W latach dziewiêædziesi¹tych cyfrowe przestrzenie stanowi³y czêsty
obszar dla eksperymentów z cyber-ewolucj¹. W tym czasie zak³adano tu
liczne kolonie cyfrowych stworzeñ i badano ich zachowanie i rozwój.
W œwiecie takim jak Technosphere III mi³oœnicy cyber-zwierz¹t mogli
zaprojektowaæ swojego ulubieñca, wyposa¿yæ go w odpowiednie do
prze¿ycia cechy i nastêpnie wypuœciæ w wirtualn¹ przestrzeñ pe³n¹ innych
stworzeñ. Zwierz¹tko hasaj¹ce po cyfrowych ³¹kach za wszelk¹ cenê stara³o
siê prze¿yæ i o ile to by³o mo¿liwe, rozmno¿yæ. O wszystkich swoich
poczynaniach informowa³o w³aœciciela za pomoc¹ e-maila. Mo¿na je te¿
by³o odwiedziæ w terenie i poogl¹daæ „z lotu ptaka”. Niestety podobnych
projektów zosta³o do dziœ w Sieci niewiele – wa¿nym czynnikiem
w internetowym doborze naturalnym okaza³y siê nie tyle sprawne cyfrowe
k³y i pazury, co pieni¹dze. Istoty nie przynosz¹ce zysku musia³y wymrzeæ.
Paj¹ki przebiegaj¹ przez Sieæ niezauwa¿alnie, pracuj¹ w tle, nie rzucaj¹c siê
w oczy i nie staraj¹c siê wchodziæ w interakcje z innymi mieszkañcami.
Wprost przeciwnie do nich zachowuj¹ siê cyfrowe robaki. Te liczne
i z³oœliwe stworzenia ciesz¹ siê w Internecie zas³u¿on¹ nies³aw¹. Sk¹d
robaki w Sieci? Najczêœciej powstaj¹ z ludzkiej z³oœliwoœci i, oczywiœcie,
¿¹dzy pieni¹dza. Za pokarm s³u¿y im cz³owiecza naiwnoœæ, niewiedza b¹dŸ
ignorancja. Podró¿uj¹ po Necie poupychane w zarobaczonych e-mailach,
wykorzystuj¹ sieci P2P, dostaj¹ siê do komputerów przez „nieza³atane”
systemowe dziury lub s¹ perfidnie podrzucane. Wredne te istotki
wykorzystuj¹ nasze dzieciêce upodobanie do otrzymywania
niezapowiedzianych prezentów. „Wypuszczone” z e-maila-pu³apki
opanowuj¹ ksi¹¿ki adresowe, psuj¹, co siê da popsuæ, po czym zaczynaj¹
bombardowaæ Sieæ szalonymi iloœciami swoich kopii. Robaczki zostawiaj¹
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nam zazwyczaj niemi³e niespodzianki w postaci aplikacji zasypuj¹cych nas
niechcianym porno-spamem lub programów umo¿liwiaj¹cych przejêcie
kontroli nad komputerem przez osoby niepo¿¹dane. Takie zainfekowane
komputery, jeœli nie zostan¹ szybko poddane kuracji, zyskuj¹ status maszyn
„zombie”, cyfrowych ¿ywych trupów wykorzystywanych do wysy³ania
ogromnych iloœci reklamowego œmiecia zachêcaj¹cego do nabycia Viagry
lub przejêcia fortuny upad³ych nigeryjskich ksi¹¿¹t. Czêsto te¿ maszyny –
zombie staj¹ siê placówkami, z których dokonuje siê ataków – „blokowania”
i „zag³uszania” serwerów. Zmasowane pojawienie siê robali obezw³adni³o ju¿
komputery niejednej du¿ej firmy.
Oprócz robaków do katalogu paso¿ytniczych istot ¿yj¹cych w Sieci
nale¿¹ wirusy. Cyfrowe wirusy skopiowa³y styl dzia³ania od swoich
pozasieciowych imienników.
Podobnie do robaków, wirusy nie powstaj¹ spontanicznie, chocia¿
podobno zdarzaj¹ siê przypadki samodzielnej mutacji b¹dŸ rekombinacji
skutkuj¹ce stworzeniem nowego gatunku. Zazwyczaj za istnieniem ka¿dego
cyfrowego paso¿yta stoi cz³owiek powodowany przez ciekawoœæ, z³oœliwoœæ
lub traktuj¹cy sztukê pisania wirusów jako pos³annictwo. Oczywiœcie wielu
dzia³a tak¿e na zlecenie. W przeciwieñstwie do robaków, wirusy nie istniej¹
samodzielnie – stanowi¹ zawsze czêœæ jakiegoœ programu i rozmna¿aj¹ siê
przez „zara¿anie” innych programów. Pozostawienie zainfekowanego
komputera bez opieki skazuje nieszczêsn¹ maszynê na powoln¹ cyfrow¹,
a czasem i fizyczn¹ œmieræ.
Ekologia Cyberœwiata upodabnia siê do tej pozacyfrowej. Tam, gdzie
ró¿norodnoœæ zostaje zast¹piona przez monokulturê, ryzyko wyst¹pienia
pandemii roœnie. Taki proces zachodzi w Sieci zmonopolizowanej aktualnie
przez produkty Microsoftu; wiêksza czêœæ wirusów ¿yje i rozprzestrzenia siê
dziêki s³aboœciom oprogramowania tej firmy. Paradoksalnie do
przyspieszania ewolucji cyfrowych paso¿ytów przyczynia siê tak¿e rozwój
oprogramowania antywirusowego, nic tak bowiem nie wzmaga
doskonalenia siê stworzeñ, jak pojawienie siê naturalnego wroga, który
eliminuje s³absze jednostki. Nowe gatunki szkodników s¹ owocem
najœwie¿szych technologii, potrafi¹ byæ niewidzialne dla antywirusowych
tropicieli, zmieniaj¹c swój kod, maskuj¹c siê b¹dŸ szyfruj¹c sw¹ zawartoœæ.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e o prze¿ycie walcz¹ nie tyle same paso¿yty,
dla których przemieszczanie siê i mno¿enie jest naturalnym stylem bycia,
co sponsoruj¹ca rozwój szkodników spamerska i przestêpcza internetowa
„oœ z³a”. Informacje tego typu przyprawiaj¹ zwyk³ych sieciowych
mieszkañców o dr¿enie i ataki paniki. Atmosferê zagro¿enia podgrzewaj¹
czêsto producenci cyfrowych szczepionek, sianie grozy jest bowiem czêœci¹
ich kampanii reklamowych. W strachu przed cyber-inwazj¹ zamieniamy
wiêc nasze komputery w twierdze, otaczaj¹c je firewallami i instaluj¹c
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cyfrowych stra¿ników. Czasami jednak, zamiast zak³adania piêædziesiêciu
zamków w drzwiach, wystarczy zwyczajnie nie otwieraæ ich ka¿demu.
Zdolnoœæ firm do siania grozy i zarabiania na jej owocach przypomina
o szczególnej kategorii bytów, które w Internecie znalaz³y doskona³e
œrodowisko ¿ycia. Podobnie jak ludzie, potrafi¹ istnieæ tak¿e poza Sieci¹
i charakteryzuj¹ siê wyj¹tkow¹ d³ugowiecznoœci¹. Mowa tu o memach,
zwanych tak¿e wirusami umys³u. Memy i wirusy maj¹ wiele cech wspólnych
– s¹ malutkie, aktywne, potrzebuj¹ ¿ywiciela, d¹¿¹ do rozmno¿enia siê
i dominacji. W przeciwieñstwie jednak do cyfrowych wirusów, nie atakuj¹
maszyn – ich g³ówny cel stanowi¹ ludzkie umys³y.
Termin „mem” pojawi³ siê za spraw¹ ksi¹¿ki Richarda Dawkinsa
„Samolubny gen”. Zjawisko to jest jednak tak stare jak ludzkoœæ. Memy s¹
jednostkami informacji kulturowej i jako takie steruj¹ procesem ewolucji
ludzkiej kultury. Wszystkie idee, umiejêtnoœci, wartoœci moralne i estetyczne,
powiedzonka, dowcipy, melodie, mody, zestawy kolorów, jêzyki mog¹ byæ
formami memów. Memem jest zdanie „przychodzi baba do lekarza”, „sêp
mi³oœci” z przeboju Ich Troje, wielkanocny zaj¹czek, wiara w to, ¿e o gustach
siê nie dyskutuje i okrzyk „precz z cenzur¹”. Sama koncepcja memu te¿ jest
memem. Tak samo pomys³, ¿e koncepcja memu jest memem.
Memy walcz¹ o ludzkie umys³y, bo dziêki nim mog¹ siê rozmna¿aæ.
Dzia³anie memu mo¿na przedstawiæ na klasycznym przyk³adzie „³añcuszka
œw. Antoniego”. „£añcuszek”, jako typowy mem, sk³ada siê z dwóch czêœci:
„haczyka”, na który ³apie siê ofiara i „zawartoœci”, która ofiarê infekuje i ma byæ
„podana dalej”. „Haczyk” jest czêsto przekazem odnosz¹cym siê do naszych
emocji i w ten sposób steruje naszymi poczynaniami. „Jeœli tego nie zrobisz,
to...” wzbudza niepokój, „wszyscy uwa¿aj¹ ¿e...” apeluje do potrzeby
przynale¿noœci, „ka¿dy inteligentny cz³owiek...” mi³o ³echce dumê. Czêsto
„haczyk” istnieje tylko w sferze mentalnej, niezauwa¿alnie otacza treœæ memu,
manipuluj¹c odbiorc¹. Przed pojawieniem siê Œwiata Sieci memy przenosi³y
siê dziêki telewizji, korzysta³y z radia, telefonów, telegrafów, ksi¹¿ek, zwojów,
glinianych i kamiennych tablic i, oczywiœcie, z ludzkiej potrzeby mówienia.
Internet jako wszechœwiat po³¹czonych zasobów pamiêci ludzi i maszyn sta³
siê dla nich domem i rajem. To tutaj powsta³y przyk³ady gdzie indziej
niespotykane, jak chocia¿by prawo Goodwina, które tradycyjnie zwi¹zane jest
z Usenetem. Znajduje ono tak¿e zastosowanie na innych forach. Treœæ prawa
Goodwina jest nastêpuj¹ca: w miarê wyd³u¿ania siê sieciowej dyskusji
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia w niej porównania do nazistów lub Hitlera
osi¹ga wartoœæ jeden. Treœæ ta uleg³a ca³ej gamie przekszta³ceñ, dowodz¹c
istnienia „dryftu memów” – ich przep³ywu i ewolucji. Natura E-kosmosu jako
medium, miliony zamieszkuj¹cych go ludzi i ich potrzeba naœladowania
stwarzaj¹ memetyce – „protonauce” zajmuj¹cej siê zachowaniami memów
doskona³e œrodowisko do badañ i eksperymentów.
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Co my w³aœciwie tam robimy?
Internet wnikn¹³ i przystosowa³ siê do wielu aspektów ¿ycia spo³ecznego.
Wypromowa³ œwiat posortowany, pouk³adany w wirtualnych pude³kach.
Dziœ wszystkie pude³ka mamy przed sob¹, ka¿de mo¿emy w dowolnej chwili
otworzyæ.
Wed³ug sieciowych statystyk jedna trzecia cyber-mieszkañców pos³uguje
siê jêzykiem angielskim. Drug¹ co do wielkoœci grupê stanowi¹ u¿ytkownicy
mówi¹cy po chiñsku – to oko³o jedna dziesi¹ta internetowej populacji2 9.
Dane te pokazuj¹, ¿e podobnie jak w Realu, Wszechœwiat Cyfr przecinaj¹
granice. Dziel¹ go one na oddalone od siebie jêzykowe galaktyki.
Dla przeciêtnego sieciowego mieszkañca objêtego krêgiem cywilizacji
zachodniej azjatycki czy afrykañski Internet, dopóki nie zacznie przemawiaæ
jêzykiem angielskim, pozostaje zamkniêt¹ i niezrozumia³¹ stref¹.
Ekspansja i dostêpnoœæ pozwoli³y Sieci zaj¹æ pierwsze miejsce poœród
preferowanych mediów informacyjnych. Zgodnie z wynikami statystyk po
wiadomoœci, wiedzê i rozrywkê chêtniej siêgamy do Netu, porzucaj¹c nawet
telewizjê. Korzystanie z zasobów cyfrowej rzeczywistoœci sta³o siê naszym
przyzwyczajeniem, wrêcz nawykiem3 0. Okazuje siê, ¿e ponad po³owa
uczestników sieciowego ¿ycia nie mog³aby przetrwaæ bez Internetu d³u¿ej
ni¿ dwa tygodnie. W cyfrowym œwiecie najwiêcej czasu przeznaczamy na
komunikacjê. Korzystamy z ca³ej gamy stron i programów umo¿liwiaj¹cych
wymianê myœli pomiêdzy pojedynczymi osobami b¹dŸ ca³ymi grupami.
Porozumiewanie siê jest jednym z filarów istnienia Cyfrowego
Wszechœwiata, dlatego te¿ wœród ró¿norodnych s³u¿¹cych temu œrodków
ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie.
Niezmiennie od wielu lat niekwestionowanym „królem” owych œrodków
jest e-mail. Jednoczeœnie uchodzi on za jedn¹ z najmniej bezpiecznych
aplikacji. Szybkoœæ, prostota w obs³udze, wolnoœæ i brak kontroli
zwi¹zanej z u¿ywaniem – te zalety przyczyniaj¹ siê do ogromnej
popularnoœci e-maila, przy okazji umo¿liwiaj¹c jego wykorzystanie do
celów przestêpczych – kolportowania ogromnych iloœci spamu oraz listów
zawieraj¹cych z³oœliwe oprogramowanie. Mimo to posiadanie adresu
e-mailowego, oprócz numeru telefonu komórkowego, uwa¿ane jest dziœ za
koniecznoœæ. Trwa³oœæ wysokiego statusu elektronicznej poczty
potwierdzaj¹ chocia¿by wydarzenia zwi¹zane z udostêpnieniem przez
Google (www.google.com) z dniem 1 kwietnia 2004 roku us³ugi Gmail.
G³ówn¹ atrakcj¹ tej limitowanej us³ugi by³a niespotykana podówczas oferta
darmowej skrzynki pocztowej o pojemnoœci 1 gigabajta (rok póŸniej
zwiêkszonej do dwóch gigabajtów). Spo³eczeñstwo Sieci oszala³o na
punkcie posiadania adresu u¿ytkownik@gmail.com, zw³aszcza ¿e
otrzymanie takiego adresu nie by³o ³atwe. Gmail by³ bowiem us³ug¹

akademia 73

ekskluzywn¹ – konto za³o¿yæ mo¿na by³o tylko wtedy, gdy dysponowa³o siê
zaproszeniem od zarejestrowanego u¿ytkownika. Zaproszenia jako
po¿¹dane dobro by³y wystawiane na internetowych aukcjach. Z wielu
czyni³y sieciowych krezusów. Sytuacja ta trwa³a a¿ do wysycenia siê rynku,
„gmailow¹ gor¹czkê” przerwa³ sam Google, rozdaj¹c oraz publikuj¹c
wiêksze iloœci zaproszeñ. Zachêcony sukcesem swojego produktu
zapowiedzia³ jego rozwój i stopniowe powiêkszanie rozmiarów oferowanych
skrzynek pocztowych do „nieskoñczonoœci + 1”. Jak widaæ, obcowanie
z nieskoñczonoœci¹ przesta³o przekraczaæ nasze mo¿liwoœci.
Nie poprzestajemy jednak tylko na e-mailu. Internetowa spo³ecznoœæ
pokocha³a komunikatory – programy daj¹ce mo¿liwoœæ natychmiastowego
po³¹czenia siê i pozostawania w kontakcie z wybran¹ osob¹ b¹dŸ grup¹.
Hitem wœród komunikatorów jest maj¹cy najd³u¿szy sieciowy sta¿ ICQ
(www.icq.com). Nazwa ICQ jest gr¹ s³own¹, trzy literki wymawia siê
identycznie jak „I seek you” – czyli „szukam ciê”. Opublikowany w 1996 roku
przez izraelsk¹ firmê Mirabilis, przejêty w 1998 roku przez AOL, ICQ
doczeka³ siê w lutym 2005 roku pi¹tej edycji. Dzisiaj jest komunikacyjnym
kombajnem oferuj¹cym zarówno kontakt, mo¿liwoœæ odnalezienia siê osób,
uczestnictwo w rozbudowanych sieciowych spo³ecznoœciach oraz rozrywkê.
Najpopularniejszym polskim komunikatorem jest Gadu-Gadu
(www.gadugadu.pl). Zainstalowany na komputerze komunikator
monitoruje Sieæ w poszukiwaniu aktywnych i obecnych znajomych,
umo¿liwia dzielenie siê plikami i wysy³anie sms’ów oraz pogaduszki w czasie
rzeczywistym, a zw³aszcza w rzeczywistym czasie pracy. Podtrzymuje
przeœwiadczenie ci¹g³ego obcowania z grup¹ znajomych. Wirtualne
obcowanie góruje nad realnym, poniewa¿ rodzaj kontaktu i interakcji oraz
czas na to poœwiêcony jest pod ca³kowit¹ kontrol¹ posiadacza
komunikatora. Zainicjowaæ rozmowê, prze³o¿yæ na póŸniej b¹dŸ przerwaæ
mo¿na w ka¿dej chwili. Mo¿emy tak¿e prowadziæ wiele niezale¿nych od
siebie dyskusji albo ³¹czyæ naszych rozmówców w grupy. ¯ycie bez
komunikatora skazuje na socjaln¹ banicjê.
Istnieje jednak grupa spo³eczna przeklinaj¹ca dzieñ powstania
komunikatorów. To pracodawcy. Wynajmowani przez nich administratorzy
lokalnych sieci wdro¿eni w role cyfrowych Cerberów z pasj¹ blokuj¹
wszelkie objawy biurowych cyber-pogaduszek. Na szczêœcie nie wszêdzie.
Sta³¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wci¹¿ grupy dyskusyjne i fora internetowe.
Tematyczne grupy i fora stanowi¹ obfite Ÿród³a praktycznej i fachowej
wiedzy bêd¹cej sum¹ przedyskutowanych doœwiadczeñ u¿ytkowników.
Ka¿dy mo¿e za³o¿yæ w³asn¹ grupê czy forum, Sieæ pe³na jest potrzebnych
do tego narzêdzi, Google, Yahoo i inne przegl¹darki udostêpniaj¹ miejsca
na swoich serwerach i oferuj¹ pomoc. ¯ycie forów i grup, sposób
zachowania siê ich u¿ytkowników reguluje netykieta – sieciowa etykieta
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obejmuj¹ca zestaw zasad odpowiedniego postêpowania w trakcie
prowadzenia internetowych dyskusji. Ka¿de forum, grupa czy kana³ IRC
mo¿e posiadaæ lokaln¹ wersjê netykiety, na ni¹ powo³uje siê administrator
w sytuacjach konfliktowych. Do ¿elaznych zasad cyber-savoir-vivre’u
nale¿y: uwa¿ne czytanie wypowiedzi poprzedników, poprawna, pozbawiona
b³êdów edycja w³asnych wypowiedzi (u¿ywanie b¹dŸ nieu¿ywanie polskich
znaków jest regulowane lokalnie), wczeœniejsze zapoznanie siê z zasadami
funkcjonowania grupy lub forum, zakaz s³ania spamu, zaniechanie
wulgaryzmów i ataków na rozmówców, nieprzesy³anie listów do innych
grup, zakaz „trollowania” i prowadzenia dyskusyjnych wojen na oszczerstwa
i pomówienia.
Ciekawym zjawiskiem w Necie s¹ maj¹ce d³ug¹ i burzliw¹ historiê oraz
wielotysiêczne grona u¿ytkowników fora-giganty. Za przyk³ady mog¹
pos³u¿yæ: skierowany do mi³oœników ró¿norodnych wersji Linuxa
i komputerowych technologii Slashdot (www.slashdot.org), dzia³aj¹cy
w sferze technologii i kultury Kuro5hin (www.kuro5hin.org) lub kolejny
z serii ekskluzywnych produktów Google’a – Orkut (www.orkut.com).
Powy¿sze fora ze wzglêdu na ogromn¹ populacjê u¿ytkowników oraz
gêstoœæ i ró¿norodnoœæ tworz¹ internetowe aglomeracje miejskie.
Wystêpuj¹cy w tej trójce Kuro5hin jest ciekawym po³¹czeniem forum, listy
dyskusyjnej i blogów. Blogi zaœ s¹ szczególnym komunikacyjnym
wynalazkiem Sieci.
W marcu 2003 roku s³owo „weblog” wraz z pochodz¹cymi od niego
czasownikami zosta³o wpisane do Oksfordzkiego S³ownika Jêzyka
Angielskiego, przez co zyska³o status „uprawomocnionego” s³owa. Zgodnie
z ustaleniami Pew Internet & American Life Project (www.pewinternet.org)
ka¿dego dnia powstaje oko³o 15.000 nowych blogów. Blogi – pomyœlane jako
sieciowe memuary – ju¿ dawno przesta³y s³u¿yæ tylko przechowywaniu
wspomnieñ i rozmyœlañ mieszkañców Cyberprzestrzeni. W przeciwieñstwie
do pozacyfrowego pamiêtnika, weblog jest dziœ form¹ wydawnicz¹
zdecydowanie skierowan¹ do odbiorców. Celem przeciêtnego „bloggera”
jest osi¹gniêcie jak najwiêkszego ruchu na swoich stronach. Blogi tworzy siê
wiêc nie „do szuflady”, lecz po to, by wabiæ czytelników i przez to
nawi¹zywaæ kontakt z sieciow¹ spo³ecznoœci¹.
Przyjmuj¹ wiêc one ró¿ne formy. Najprostsz¹ jest oczywiœcie tekstowy
zapis prowadzony w formie dziennika. Ale nie musz¹ siê w nim znajdowaæ
przemyœlenia z prze¿ytego w³aœnie dnia, autorzy chêtnie wybieraj¹
przeró¿ne formy literackie, zamieszczaj¹c opowiadania, powieœci
w odcinkach, artyku³y prasowe, w³asne reporta¿e, przepisy kulinarne,
fotografie, komiksy, rysunki, filmy i nagrania. Bloggowanie jest egalitarne –
paraæ siê nim mo¿e ka¿dy. Do klawiatury zasiadaj¹ zarówno zwykli
Kowalscy jak i s³ynni pisarze, aktorzy i naukowcy. W blogach zwêszy³y tak¿e
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interes firmy. Korporacyjne sieciowe dzienniki s¹ Ÿród³em najœwie¿szych
informacji przekazywanych z punktu widzenia konkretnej osoby, dziêki
czemu kszta³tuj¹ wizerunek firmy jako placówki z „ludzk¹ twarz¹”. A tym
samym staj¹ siê doskona³ym narzêdziem „public relations”. Blogi nie
omijaj¹ tak¿e polityki. Amerykanie w trakcie prezydenckiej kampanii
wyborczej Bush vs. Kerry szczególnie upodobali sobie ten rodzaj sieciowego
pamiêtnika. Powsta³ w ten sposób medialny „drugi obieg” pozostaj¹cy poza
kontrol¹ specjalistów od wyborczych wizerunków.
O atrakcyjnoœci bloga jako medium komunikacyjnego decyduje jego
„dwukierunkowoœæ”. Osoba czytaj¹ca mo¿e pozostawiæ swój komentarz.
Komentuj¹cy najczêœciej ustosunkowuje siê do „zablogowanej” treœci b¹dŸ
do tego, co napisali inni komentuj¹cy. Prowadz¹cy cyber-dziennik znajduje
w komentarzach wyznacznik popularnoœci i sensownoœci swych dzia³añ;
komentuj¹cy maj¹ szansê w³asnej wypowiedzi, ustosunkowania siê b¹dŸ
„zab³yœniêcia” w Sieci.
Iloœæ osób czytaj¹cych i komentuj¹cych blogi znacznie przewy¿sza
iloœæ osób redaguj¹cych cyfrowe pamiêtniki. Praktycznie ta informacja
ma ma³e znaczenie, bowiem w przypadku cyfrowych pamiêtników linia
pomiêdzy „pisz¹cym” a „czytaj¹cym” nie tyle siê zaciera, co zostaje
zupe³nie wymazana.
Dzieckiem popularnoœci blogów jest technologia RSS (Really Simple
Syndication) objawiaj¹ca siê w postaci aplikacji, która zbiera najœwie¿sze
informacje z interesuj¹cych danego u¿ytkownika blogów lub stron www
by b³yskawicznie przes³aæ je do jego komputera. Z takiego sposobu
pozyskiwania danych korzystaj¹ zarówno czytelnicy otrzymuj¹cy „jeszcze
gor¹ce” najnowsze wpisy, jak i twórcy owych wpisów, na bie¿¹co
powiadamiani o komentarzach. W ten sposób cyfrowe dzienniki kszta³tuj¹
sieciow¹ kulturê „dzielenia siê” i uczestniczenia.
Rola Sieci nie zamyka siê tylko w roli „cyfrowego urzêdu pocztowego”
czy „cyfrowej tablicy informacyjnej”. Status Wszechœwiata Internet
uzyskuje tak¿e przez ró¿norodnoœæ i atrakcyjnoœæ swoich zasobów
w postaci aktualnych „newsów”, wiadomoœci, wiedzy oraz wszelkich form
rozrywki. Konsumpcji tych zasobów poœwiêcamy równie wiele czasu i uwagi
co wirtualnej komunikacji3 1.
Jednym z przyzwyczajeñ przeciêtnego internetowego mieszkañca jest
przegl¹danie sieciowej prasy. Statystyki, w których rozmi³owali siê
Amerykanie, wykazuj¹ wzrost zaufania do informacyjnych mediów obecnych
w Necie. Dostêpnoœæ i ró¿norodnoœæ serwisów informacyjnych buduje
popularnoœæ takiego sposobu zdobywania „newsów”. Us³ugi typu RSS
bezpoœrednio dostarczaj¹ce cyber-wieœci „na pulpit” zainteresowanego
zwiêkszaj¹ ogl¹dalnoœæ portali informacyjnych. Mo¿liwoœæ bycia
wszechstronnie poinformowanym, tak cenna dla wspó³czesnego cz³owieka,
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znajduje siê wreszcie na wyci¹gniêcie rêki. Na chêtnych czekaj¹ masy
fachowych serwisów z wszelakich, dostêpnych umys³owi ludzkiemu dziedzin.
W Internetowym menu znajduj¹ siê: trivia, plotki, prognozy pogody,
notowania gie³dowe, horoskopy, dzia³y poœwiêcone zdrowiu i urodzie,
artyku³y bran¿owe, prace naukowe oraz ich streszczenia, informacje
o produktach, s³owniki, encyklopedie. Jest wiêc z czego wybieraæ.
Pewne jest to, ¿e z Sieci nikt nie wyjdzie g³odny.
Dociekliwi Amerykanie wyliczyli nawet, ¿e w pod koniec 2002 roku
Internet zawiera³ 532.897 terabajtów informacji. Jeden terabajt, czyli tysi¹c
gigabajtów to odpowiednik 50.000 drzew przerobionych na papier
i zadrukowanych. Dla porównania – informacja zgromadzona w przeciêtnej
bibliotece uniwersyteckiej zajmuje oko³o dwa terabajty. Dziesiêæ terabajtów
to ca³a drukowana zawartoœæ Biblioteki Kongresu USA
(www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/execsum.htm).
Po dobrym „informacyjnym obiedzie” nadchodzi czas na cyfrowe rozrywki.
Dawny Internet oferowa³ w tej dziedzinie, poza nielicznymi wyj¹tkami,
trochê prostych gier, pornografiê mniej lub bardziej legaln¹ oraz to, czym
zdo³ali wymieniæ siê korzystaj¹cy z Sieci u¿ytkownicy. Sytuacja ta zaczê³a
siê zmieniaæ wraz z wprowadzeniem szybkich ³¹czy, tzw. „broadbandu”.
Gwa³towne zwiêkszenie przepustowoœci internetowych arterii
zaktywizowa³o firmy zajmuj¹ce siê mediami. Serwisy www obudowa³y siê
mas¹ interaktywnych atrakcji. Jak grzyby po deszczu pojawi³y siê
internetowe centra rozrywki, które, korzystaj¹c ze zwiêkszonych
mo¿liwoœci dystrybucji obrazu i dŸwiêku, zaoferowa³y filmy, gry i zabawy.
Sieæ poch³onê³a radio i telewizjê. Posiadacze szybkich ³¹czy mog¹
przebieraæ w ofercie setek stacji radiowych, z których czêœæ „pozacyfrowo”
nie istnieje w ogóle. Podobna sytuacja dotyczy telewizji – portale takie jak
wwiTV.com (http://wwitv.com) oferuj¹ dostêp do przeró¿nych kana³ów,
natomiast ManiaTV (http://prod1.maniatv.com) jest wyspecjalizowan¹,
darmow¹, internetow¹ stacj¹ nadaj¹c¹ 24 godziny na dobê. Tradycyjne
pozasieciowe stacje telewizyjne staraj¹ siê tak¿e zaznaczyæ sw¹ obecnoœæ
w Internecie. Udostêpniaj¹ wiêc wybrane programy na ¿¹danie albo
zamieszczaj¹ specjalne edycje nieosi¹galne poza Sieci¹.
Tymczasem w tle tego telewizyjnego zamieszania trwaj¹ gor¹czkowe
prace nad technologicznymi udogodnieniami - producenci staraj¹ siê
pogodziæ dobr¹ jakoœæ obrazu z niskimi kosztami jego przesy³u i odbioru.
Apetyty cyber-mi³oœników ruchomych obrazków wci¹¿ rosn¹ zgodnie
z zasad¹ „wiêcej – lepiej”.
Co ciekawe, rolê pionierów i inicjatorów doskonalenia technologii
przesy³ania obrazu w Necie przypisuj¹ sobie w³aœciciele przynosz¹cych dziœ
ogromne dochody sieciowych biznesów spod znaku XXX3 2. W ich mniemaniu
seks wprawia e-œwiat w ruch, a dziêki temu, ¿e wprawia, przynosi wymierny
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finansowy zysk. Niezale¿nie od tego, czy faktycznie porno-biznes jest si³¹
napêdow¹ internetowej technoewolucji, jego istnienia oraz towarzysz¹cej mu
rzeszy chêtnych konsumentów nie nale¿y lekcewa¿yæ.
Pornografia towarzyszy Sieci od jej zarania. Mieszkañcy Netu lubi¹ j¹ za
to, ¿e stwarza najwy¿szy stopieñ intymnoœci i nie nara¿a na stresuj¹cy
kontakt z poœrednikami. Serwisy oferuj¹ce porno-treœci wywalczy³y sobie
w USA prawo do istnienia i legalnego uzyskiwania profitów. Podobnie jak
w przypadku „papierowych” publikacji – wydawcy i w³aœciciele pornoportali jako orê¿a w walce o uprawomocnione istnienie i zarabianie u¿ywaj¹
s³ynnej Pierwszej Poprawki gwarantuj¹cej wolnoœæ s³owa. Jeœli wierzyæ
statystykom, to 12 % wszystkich sieciowych serwisów prezentuje ró¿ne
formy erotyki, zaœ nasz kraj zajmuje ósme miejsce (z pominiêciem giganta –
USA) w œwiatowej produkcji tego typu stron. W Europie w tej dziedzinie
króluj¹ Niemcy3 3.
Zjawisku pornografii w Cyberœwiecie towarzyszy taka sama iloœæ
problemów, dyskusji i kontrowersji co jej pozacyfrowemu odpowiednikowi.
Serwisy takie jak AVN (www.avn.com) prezentuj¹ nam biznes erotyczny
dok³adnie w taki sam sposób, jak pokazuj¹ siê firmy produkuj¹ce
oprogramowanie czy ekskluzywne œrubki. Na stronach AVN mamy wiêc
zestaw najœwie¿szych, „korporacyjnych” wiadomoœci, przegl¹d prasy, dzia³
wydarzeñ, historie bran¿owych s³aw; gwiazd i producentów, porady – jak
zak³adaæ i prowadziæ erotyczne portale – galerie, dzia³ wideo na ¿¹danie,
no i oczywiœcie sklep kusz¹cy bogat¹ ofert¹ filmów oraz erotycznych
akcesoriów. Jest te¿ coœ dla naszych milusiñskich – oferta zestawu
programów, które po zainstalowaniu na komputerach pociech blokuj¹
strony dla doros³ych. W ten sposób zapobiegliwi rodzice zlecaj¹ „cybernianiom” ochronê swojego potomstwa przed golizn¹. O ile bowiem
pornografia dla doros³ych i z udzia³em doros³ych jest w Sieci legalna
i przynajmniej tolerowana, o tyle wszystko to, co mog³oby zaanga¿owaæ
nieletnich jest spo³ecznie potêpiane i prawnie œcigane. Niestety kultura,
elegancja, wygoda i bezpieczeñstwo koñcz¹ siê tam, gdzie koñcz¹ siê
pieni¹dze. W „ró¿owej” sekcji WWW za darmo mo¿na zostaæ jedynie
zbombardowanym zestawem agresywnych, naszpikowanych spy-warem34
reklam, robaków oraz spamem. Przekonali siê o tym ci, którzy naiwnie
pod¹¿yli za wyplutymi przez wyszukiwarki has³ami typu: „darmowe porno”,
„free porn” czy „free xxx picts”.
Aby naprawdê i bezpiecznie uzyskaæ cokolwiek za darmo, trzeba siê
dobrze rozeznawaæ w sieciowych zawi³oœciach. Z pomoc¹ przychodzi tu
„drugi obieg” Internetu – sieci P2P, cyber-zbiornica wszelakich dóbr
elektronicznych. Wprawdzie koncepcja P2P jest równie stara jak sam
Internet, jednak to wydarzenia ostatnich lat zadecydowa³y o rozwoju
i popularnoœci tej us³ugi.
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Ataki przemys³u rozrywkowego, zagro¿onego w swoim mniemaniu utrat¹
zysków ze sprzeda¿y, nie tylko nie unieszkodliwi³y sieci P2P, ale sta³y siê
impulsem przyœpieszaj¹cym ich rozwój.
Decentralizacja, anonimowoœæ i doskonalenie technik szyfrowania
danych uczyni³o wiêc z milionów internautów miliony kryminalistów.
To co najbardziej poci¹gaj¹ce w sieciach P2P: ich darmowa zawartoœæ, jest
okreœlana przez samych u¿ytkowników. W ten sposób poda¿ ca³kowicie
odpowiada na popyt. Zasad¹ skutecznego dzia³ania tego typu sieci jest
dzielenie siê – mogê korzystaæ, braæ, ale by sieæ funkcjonowa³a muszê tak¿e
dawaæ. Nieudostêpniaj¹ce niczego „pijawki” s¹ niemile widziane.
A poniewa¿ ich nadmiar grozi œmierci¹ P2P, w mniejszych sieciach, które
maj¹ swoich administratorów, notoryczni „ssacze” s¹ usuwani.
Specjaliœci zwi¹zani z przemys³em rozrywkowym oceniaj¹, ¿e co miesi¹c
z sieci P2P œci¹ganych jest 2,6 miliarda plików muzycznych, a ka¿dego dnia
pó³ miliona filmów3 5. To tutaj, a nie w kinach maj¹ miejsce œwiatowe
premiery filmów. Muzyczne nowoœci i gry, zanim trafi¹ do sklepów, ju¿
znajduj¹ siê w „drugim obiegu”. Pasjonuj¹cy proces rozpowszechniania
plików oraz opis dzia³alnoœci ludzi zajmuj¹cych siê tym niemal zawodowo
ukazuje magazyn Wired w artykule The Shadow Internet (www.wired.com/
wired/archive/13.01/topsite.html?pg=1&topic=topsite&topic_set=/).
Z punktu widzenia interesów przemys³u rozrywkowego sieci P2P s¹
spêdzaj¹cym sen z powiek finansowym koszmarem; z punktu widzenia
rz¹dów – niekontrolowanym œmietniskiem pe³nym dzieciêcej pornografii,
wylêgarni¹ cyfrowych grup terrorystycznych i cyber-kryminalistów.
Z punktu widzenia wyrafinowanego konsumenta oferta P2P przypomina
asortyment osiedlowego hipermarketu. Niby wszystko w nim jest,
ale kaparów nie uœwiadczysz. Aby znaleŸæ w rozleg³ym Cyfrowym
Wszechœwiecie kapary, nale¿y u¿yæ jednej z wielu dostêpnych wyszukiwarek.
Polska wersja Google (www.google.pl) has³o „kapary” znajduje na
16 tysi¹cach stron internetowych.
Korzystanie z wyszukiwarek jest trzeci¹ w kolejnoœci po
komunikowaniu siê i konsumowaniu sieciowych zasobów czynnoœci¹
przeciêtnego internauty. Wed³ug badañ Pew Internet36, jesteœmy pozytywnie
nastawieni do wyszukiwarek i ca³ego procesu poszukiwañ. Ufamy efektom
wyszukiwania i nie staramy siê porównywaæ wyników wyœwietlanych przez
ró¿ne wyszukiwarki. Do odpowiedzi podchodzimy ³atwowiernie –
nie umiemy odró¿niæ zwyk³ych od tych „sponsorowanych”, bêd¹cych form¹
reklamy. Przy tym (zgodnie z badaniami) deklarujemy ca³kowit¹ pewnoœæ
swoich umiejêtnoœci rozró¿niania pomiêdzy czyst¹ informacj¹ a reklam¹.
Czego szukamy w Internecie? Legenda naros³a wokó³ Sieci i tzw. ch³opski
rozum podpowiadaj¹, ¿e najczêstszym has³em wklepywanym w okienka
wyszukiwarek powinien byæ „seks” i tematy poœrednie. Wed³ug Onetu,
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przyw³aszczaj¹cego sobie miano najwiêkszej polskiej wyszukiwarki, seks
nieustannie okupuje pierwsze miejsca na liœcie najpopularniejszych zapytañ.
Tymczasem badania amerykañskiego Internetu, statystyki publikowane
przez Google, Altavista (www.altavista.com), Lycos (www.lycos.com)
i Yahoo (www.yahoo.com) ukazuj¹, ¿e pytania o seks i pornografiê, mimo
i¿ liczne, znacznie spad³y w rankingu popularnoœci i nie osi¹gaj¹ tak
wysokich wyników jak za czasów wczesnego Internetu zdominowanego
przez m³odych mê¿czyzn o technicznym wykszta³ceniu. Sk¹d ta
rozbie¿noœæ miêdzy nasz¹ czêœci¹ Sieci a amerykañsk¹? Czy¿by polskie
niewiasty o wykszta³ceniu humanistycznym obawia³y siê wejœæ do
Cyberprzestrzeni?
Raport Pew Internet pt. Searchengines users3 6 podzieli³ najczêœciej
zadawane pytania na kategorie i bazuj¹c na wynikach wyszukiwarek
Altavista, Excite (www.excite.com) i Alltheweb (www.alltheweb.com),
ustawi³ je w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Ludzie, miejsca b¹dŸ rzeczy
2. Handel, podró¿e, zatrudnienie, ekonomia
3. Komputery, Internet b¹dŸ zagadnienia technologiczne
4. Zdrowie i nauka
5. Edukacja i nauki humanistyczne
6. Rozrywka i rekreacja
7. Seks i pornografia
8. Spo³eczeñstwo, kultura, kwestie etniczne b¹dŸ religijne
9. Rz¹d i kwestie militarne
10. Sztuki piêkne.
W kategorii „ludzie” wed³ug rankingu „top 50” wyszukiwarki Lycos
o palmê pierwszeñstwa od ponad szeœciu lat walcz¹ ze sob¹ Pamela
Anderson i Britney Spears. Bêd¹c pod wra¿eniem tej walki i tak d³ugo
utrzymuj¹cej siê popularnoœci, Lycos wyró¿ni³ Pamelê, nadaj¹c jej tytu³
„œwiêtej patronki” listy.
Wyszukiwarki daj¹ z siebie wszystko. Mimo to czêœæ Internetu pozostaje
wci¹¿ poza ich zasiêgiem. Google twierdzi, ¿e jest w stanie zlokalizowaæ
i oznaczyæ 8 miliardów sieciowych dokumentów, co samo w sobie jest
przyt³aczaj¹c¹ liczb¹. Na szczêœcie nie musimy przeczytaæ ich wszystkich
naraz. Prawdopodobnie wiêkszoœci z nich nigdy nawet nie zobaczymy.
Nie ma pytania, którego nie mo¿na by zadaæ wyszukiwarce. Problem w tym,
¿e uzyskana odpowiedŸ nie zawsze jest zgodna z oczekiwaniami.
Na pytanie: „Jaki jest sens istnienia”, zadane po angielsku, Google wyœwietli
prawie 31 milionów odpowiedzi. Jest wiêc w czym wybieraæ. Przy tak du¿ej
ich iloœci szansa znalezienia sensu istnienia wydaje siê spora.
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Oczywiœcie, wyszukiwarki nie s¹ narzêdziami przystosowanymi do
dyskusji i abstrakcyjnych rozwa¿añ. One nie rozumiej¹ ludzkich dylematów,
nie potrafi¹ odgadywaæ naszych ¿yczeñ, swoj¹ logik¹ nie wykraczaj¹ poza
zasadê: „wprowadŸ równanie – otrzymasz wynik”. W g³êbinach
Cyberprzestrzeni ¿yje wci¹¿ niezrealizowana koncepcja sieci
semantycznej3 7 – takiej, która posiad³aby zdolnoœæ poprawnego reagowania
na strukturê zdañ, „rozumienia” jej i odgadywania intencji pytaj¹cego.
Czy Wszechœwiat Cyfr bêdzie ewoluowa³ w tym bardziej rozumnym
kierunku – na razie nic na to nie wskazuje.
Wspomniany wczeœniej indeks popularnoœci internetowych zapytañ
wskazuje, ¿e drug¹ pozycjê zajmuj¹ w nim zagadnienia zwi¹zane z handlem.
Sprzedawanie, kupowanie i wszystko, co wi¹¿e siê z obracaniem pieniêdzmi
stanowi kolejny3 8 wa¿ny powód, dla którego ludzie chêtnie okupuj¹ Cyfrowy
Wszechœwiat.
Z pocz¹tkiem XXI wieku Sieæ prze¿y³a eksplozjê tzw. DotComów.
Jak grzyby po deszczu pojawi³y siê przedsiêbiorstwa istniej¹ce tylko
w Internecie, traktuj¹c go jako gigantyczny i ch³onny rynek zbytu.
Wydawa³o siê wtedy, ¿e w Necie sprzedaæ mo¿na praktycznie wszystko,
¿e interes przyniesie krociowe zyski. Tymczasem era finansowego boomu
DotComów zakoñczy³a siê doœæ szybko wraz z nadejœciem 2001 roku.
Przyczyny b³yskawicznego wzrostu i upadku internetowych
przedsiêbiorców dobrze opisuje i analizuje w swojej ksi¹¿ce Galaktyka
Internetu Manuel Castells. Za³amanie siê koniunktury na biznes w Sieci nie
spowodowa³o na szczêœcie kompletnego zaniku handlu. Rynek zdo³a³ siê
ustabilizowaæ, pozostali na nim najwiêksi i najsprytniejsi, a Internet
w koñcu objawi³ swoje kolejne oblicze – globalnego hipermarketu. Tutaj,
jeœli jesteœ posiadaczem karty kredytowej, mo¿esz zakupiæ wszystko.
Przynajmniej „prawie” wszystko. Liczne cyber-sklepy kusz¹ nas swoj¹
ofert¹. Przez ekran mo¿emy kupowaæ zarówno samochody jak i artyku³y
biurowe. Bardzo wa¿ne – nie musimy nigdzie wychodziæ, zamówiæ po¿¹dany
towar mo¿na o dowolnej porze, nasz zakup sam przybêdzie do drzwi.
To bowiem, czego oczekuje ka¿dy mieszkaniec Cyfrowego Wszechœwiata to
maksymalna wygoda. Sama wygoda czasami jednak nie wystarcza, dlatego
wielu traktuje handel jak sport – musi on budziæ emocje. Tutaj zaœ pomoc¹
przychodz¹ internetowe aukcje odbywaj¹ce siê nieprzerwanie 24 godziny na
dobê. Portale aukcyjne bêd¹ce zadziwiaj¹c¹ mikstur¹ hipermarketu
i rozdêtego do gigantycznych rozmiarów „pchlego targu” skusz¹ zapewne
najwiêkszego sceptyka.
Aukcje wszystkich towarów usystematyzowano i pogrupowano tu
w szczegó³owe kategorie u³atwiaj¹ce zainteresowanym szybk¹ orientacjê.
Oprócz zwyczajnie brzmi¹cych nag³ówków takich jak „meble”, „ksi¹¿ki”,
„bi¿uteria”, znajdziemy tak¿e dzia³ „dziwactwa”.
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„Dziwactwa” dziel¹ siê na grupy: „umiarkowanie osobliwe”, „wyj¹tkowo
kuriozalne” i „zupe³nie odjechane”. O jakie¿ to „zupe³nie odjechane”
przedmioty mo¿emy siê licytowaæ w tej kategorii?
Oto ma³a próbka: „zdrowy, silny biceps bez wysi³ku, zaskocz znajomych”
(cena wywo³awcza: 50 z³), do tego „pods³uch-pluskwa, nowoœæ” (26 z³) –
by móc sprawdziæ, czy znajomi s¹ rzeczywiœcie zaskoczeni. Jeœli czyni¹
z³oœliwe komentarze pod adresem naszego nowego bicepsa, mo¿na ich
obdarowaæ „mysz¹ komputerow¹ kopi¹c¹ pr¹dem” (12 z³), b¹dŸ od razu
zakuæ w „kajdanki z futerkiem” (14,90 z³). Dla bardzo wymagaj¹cych –
„kaftan bezpieczeñstwa + ¿ó³te papiery” (79,99 z³). Swego czasu atrakcyjn¹
ofertê stanowi³ tak¿e „rêcznik pewnej bardzo znanej osoby” (23,42 z³).
To, co odró¿nia cyfrowe bazary od ich realnych odpowiedników, to
mo¿liwoœæ obrotu dobrami niematerialnymi, ca³kowicie wirtualnymi.
Odpowiedni rynek zosta³ stworzony dziêki rozwojowi cyfrowych œwiatów,
zw³aszcza tych reprezentowanych przez gry on-line. Na cyber-licytacje
trafiaj¹ wiêc wszelkie magiczne akcesoria, uzbrojenie, nieruchomoœci,
a nawet ca³e systemy planetarne wraz z kosmiczn¹ flot¹.
Bywalcy i oddani uczestnicy sieciowych gier wiedz¹ jak ¿mudne
i czasoch³onne jest rozwijanie umiejêtnoœci swojego cyber-bohatera, ile wysi³ku
wymaga dostarczenie mu odpowiedniego ekwipunku i akcesoriów. Szybsze
zdobycie bezcennych dóbr oszczêdza czas i zwiêksza szansê na wirtualn¹
s³awê. Ka¿d¹ z niezbêdnych rzeczy mo¿na wiêc zakupiæ (b¹dŸ sprzedaæ, jeœli
posiada siê ich nadmiar), jeszcze lepiej jest zaœ nabyæ ju¿ odpowiednio
wyszkolonego i wyekwipowanego bohatera. Zakupiony cyber-wasal
wraz z przyleg³oœciami pozostaje wci¹¿ bytem wirtualnym, natomiast wydane,
b¹dŸ zarobione pieni¹dze s¹ ca³kowicie realne. Co te¿ przypomina o tym,
¿e mimo ró¿norodnoœci oferowanych œwiatów i rzeczywistoœci Sieæ nie
doczeka³a siê jeszcze swojej w³asnej, wewnêtrznej waluty. Tak wiêc Cyfrowy
Wszechœwiat zasiedlaj¹ pospo³u nasze umys³y i nasze portfele.
Oczywiœcie, finanse w Internecie to nie tylko handel. We Wszechœwiecie
Cyfr z powodzeniem zadomowi³y siê banki,. pozwalaj¹c (przynajmniej
w teorii) na znaczne zminimalizowanie zu¿ycia czasu i energii zwi¹zanych
z za³atwianiem ró¿nych finansowych zobowi¹zañ i formalnoœci. A poniewa¿
spo³eczeñstwo woli raczej siedzieæ ni¿ chodziæ, ten styl zarz¹dzania
pieniêdzmi zdoby³ du¿¹ popularnoœæ.
Urz¹d pocztowy, biblioteka, park rozrywki i centrum handlowe w jednym
– czy to kres mo¿liwoœci naszego Cyfrowego Kontinuum? Czêœæ jego
mieszkañców ten zestaw w pe³ni zaspokaja, jednak istnieje du¿a iloœæ tych,
których ambicje siêgaj¹ dalej.
Internet, bêd¹cy dzie³em kultury zachodniej przesycaj¹ i determinuj¹ jej
wartoœci. Jedn¹ z nich, zasadniczo kszta³tuj¹c¹ jego sposób funkcjonowania
jest demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego i politycznego. Sieæ z jej modelem
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przep³ywu informacji „wielu do wielu” ma znaczn¹ przewagê nad starszymi
mediami dzia³aj¹cymi wed³ug zasady „kilku do wielu” albo „kilku do kilku”.
Du¿e mo¿liwoœci obliczania, przechowywania i szyfrowania informacji,
u³atwienie asynchronicznego kontaktu niezale¿nego od czasu i przestrzeni
uczyni³y z Internetu potê¿ne narzêdzie politycznej i spo³ecznej dzia³alnoœci.
W ramach „internetowej demokracji”3 9 realizuje siê wiêc takie projekty jak:
spotkania w „elektronicznych ratuszach”, konsultacje obywateli
z przedstawicielami parlamentu, spotkania na listach dyskusyjnych
umieszczonych na stronach partii b¹dŸ polityków, „zwirtualizowanie”
tradycyjnych politycznych instytucji i form aktywnoœci w postaci konwentów
politycznych, protestów czy petycji. Do tego mo¿na dodaæ wci¹¿
niezrealizowany, aczkolwiek bêd¹cy marzeniem wielu projekt wyborów
prowadzonych przez Internet, sytuacji, w której obywatele mog¹ oddawaæ
g³osy nie wychodz¹c z domów. Niestety, tutaj na przeszkodzie stoj¹ ci¹gle
niedomagania sprzêtowo-programowe. Koniecznoœæ nadania wszystkim
unikatowych numerów identyfikacyjnych zwi¹zana z g³osowaniem przez Sieæ
budzi mieszane odczucia. Jakoœæ systemu chroni¹cego przed
przechwytywaniem i fa³szowaniem potencjalnych g³osów wci¹¿ pozostawia
wiele do ¿yczenia. Problem jest spory, skoro nawet przoduj¹cym we
wszystkim Amerykanom nie uda³o siê zrealizowaæ swojego projektu
SERVE (Secure Electronic Registration and Voting Experiment), który mia³
umo¿liwiæ g³osowanie w wyborach prezydenckich 2004 roku personelowi
militarnemu oraz osobom przebywaj¹cym poza granicami kraju.
Niemniej jednak Sieæ sta³a siê platform¹ kontaktów pomiêdzy
obywatelami a w³adz¹ – w niektórych jej rejonach realnie, a w niektórych
przynajmniej w teorii. Liderami s¹ tutaj Wielka Brytania, Szkocja, Dania
i Australia, gdzie tzw. konsultacje sieciowe (on-line consultation)
z politykami i cz³onkami parlamentu przyjmuj¹ ró¿ne formy – pocz¹wszy
od bardziej tradycyjnych jak strony internetowe, listy mailingowe,
po spotkania na kana³ach IRC oraz weblogi konkretnych polityków.
Na angielskiej stronie They Work For You (www.theyworkforyou.com)
mo¿na zapoznaæ siê z aktualnymi poczynaniami danego cz³onka
parlamentu, natomiast wp³yw na kszta³t ustaw umo¿liwia obywatelowi
serwis Government consultations (www.direct.gov.uk).
Niestety, strona polskiego Sejmu (www.sejm.gov.pl) nie pozwala na tak
znacz¹ce interakcje obywateli z politykami. Mo¿emy sobie tu jedynie
poczytaæ o pracach naszych parlamentarzystów b¹dŸ zarezerwowaæ
wycieczkê po budynku Sejmu. Nasi pos³owie odczuwaj¹ w du¿ej mierze
technofobiczny opór wzglêdem kontaktów przez Sieæ. Raport Internetu
Obywatelskiego (www.egov.pl) donosi: […] Prawdopodobne jest, ¿e nasi
politycy podœwiadomie obawiaj¹ siê Internetu jako w pe³ni demokratycznego i wolnego forum wymiany myœli, forum, na którym opinia ka¿dego
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dyskutanta liczy siê tak samo. Sieæ to przestrzeñ, w której nie maj¹
specjalnych przywilejów i w której mog¹ oczekiwaæ pytañ wszelkiego typu,
sytuacji, nad którymi nie bêd¹ mieæ kontroli […]40.
Tymczasem politycy ca³ego rzeczywistego œwiata ju¿ dawno zorientowali
siê, ¿e w erze Internetu trudno utrzymaæ jakiekolwiek informacje
w sekrecie. Ci gorzej przystosowani cierpi¹ zazwyczaj z tego powodu,
sprytniejsi zaœ potrafi¹ to wykorzystaæ. £apczywe media chêtnie rzuc¹ siê
na ka¿dy informacyjny przeciek, zaœ tym, czego media z ró¿nych powodów
nie zechc¹ upowszechniæ zajm¹ siê blogi. Sieæ po³¹czonych ze sob¹
odnoœnikami blogów b³yskawicznie przetransportuje i powieli ka¿d¹
wiadomoœæ, nie pozostawiaj¹c jej bez komentarza. Nakierowane na politykê
blogi s¹ uznawane za podstawê „emergent democracy” – „demokracji
powstaj¹cej”, zjawiska jednoczenia siê spo³eczeñstw na skalê œwiatow¹
i wywierania przez nie nacisku na instytucje polityczne i ekonomiczne.
W ten sposób dzia³aj¹ miêdzy innymi uczestnicy ruchu
antyglobalizacyjnego, korzystaj¹cy z Sieci jako œrodka do organizowania
wyst¹pieñ rozproszonych przestrzennie, lecz zsynchronizowanych w czasie.
U¿ywaj¹c wszystkich dostêpnych kana³ów rozpowszechniania informacji
mieszkañcy Sieci tworz¹ „second superpower” – drugie (przy za³o¿eniu,
¿e USA jest pierwszym) supermocarstwo maj¹ce globalny zasiêg.
Termin „second superpower” cieszy³ siê szczególn¹ popularnoœci¹ w trakcie
ogólnoœwiatowych protestów przeciwko inwazji na Irak. Dzisiaj termin ten
opisuje globalny, technokratyczny ruch pokojowy funkcjonuj¹cy
w œrodowisku blogosfery – przestrzeni tworzonej przez weblogi.
W wiêkszym lub mniejszym stopniu zaanga¿owanym politycznie
mieszkañcom Sieci nie brakuje te¿ poczucia humoru. Po amerykañskich
wyborach prezydenckich w 2004 roku przeciwnicy wybranego prezydenta
opublikowali stronê o wiele mówi¹cej nazwie „sorry everybody” –
„przepraszamy wszystkich” (www.sorryeverybody.com). Na stronie tej
zawstydzeni wyborem swych rodaków zamieszczali swoje zdjêcia
z komentarzem prosz¹cym o wybaczenie resztê œwiata. Reszta œwiata
zareagowa³a b³yskawicznie pojawieniem siê strony – odpowiedzi o tytule
„apologies accepted” czyli – „przeprosiny przyjête”. Tutaj ka¿dy
zainteresowany móg³ umieœciæ swoj¹ fotkê z pokrzepiaj¹cym przepraszaj¹cych
komentarzem. Materia³ zgromadzony na stronie sorryeverybody.com doczeka³
siê publikacji w druku, wkrótce te¿ œwiat realny powinien ujrzeæ ci¹g dalszy –
ksi¹¿kê „przeprosiny przyjête”.
Polityka realnego œwiata infekuje Sieæ, Sieæ jednak nie pozostaje Realowi
d³u¿na emanuj¹c koncepcjami niespotykanymi w czasach
przedinternetowych. To z Netu w³aœnie promieniuj¹ na cyfrowy i realny
œwiat takie zjawiska jak kultura open source, a w ramach niej – idea
rozluŸnienia restrykcyjnych praw licencyjnych proponowana przez Creative
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Commons. (www.creativecommons.pl). Zarówno ruch open source jak
i Creative Commons za cel stawiaj¹ sobie umo¿liwienie dostêpu i twórczego
wykorzystania, modyfikacji i rozwijania osi¹gniêæ technologicznych
i kulturowych. Efekt takiego dzia³ania jest znacz¹cy – pocz¹wszy od
„wolnego” oprogramowania bêd¹cego powa¿n¹ alternatyw¹ dla kosztownych
i obwarowanych licencjami produktów software’owych gigantów, poprzez
projekty takie jak wspó³tworzon¹ przez internautów z wszystkich zak¹tków
Sieci Wikipedia (www.wikipedia.org) – internetowa wielojêzyczna
encyklopedia – po udostêpnienie przez MIT a¿ do roku 2007 wszystkich
materia³ów edukacyjnych w ramach akcji MIT Open Source Wave (http://
ocw.mit.edu/index.html).
Licencje oferowane przez Creative Commons powalaj¹ na czêœciowe,
zdefiniowane przez w³aœciciela b¹dŸ autora, bezp³atne wykorzystanie ksi¹¿ek,
artyku³ów, utworów muzycznych i filmowych. Zasada „przyjaznych” licencji
umo¿liwia pe³ne kulturowe funkcjonowanie wy¿ej wymienionych dóbr
intelektualnych i artystycznych. Wed³ug pomys³odawcy i za³o¿yciela Creative
Commons profesora Lawrence’a Lessinga, taki model zarz¹dzania dobrami
kultury nie „zamra¿a” ich, pozwalaj¹c na to, by stawa³y siê inspiracj¹, punktem
odniesienia i mog³y podlegaæ twórczym modyfikacjom. Ksi¹¿ka Lessinga
Wolna Kultura funkcjonuje w³aœnie w taki sposób – jest dostêpna zarówno
w ksiêgarniach, jak i w Internecie, w formie darmowego pliku w formacie
PDF4 1. Wed³ug zwolenników idei „kultury otwartego Ÿród³a” przysz³oœæ Sieci
le¿y w utrzymaniu jej statusu „wspólnego dobra” – w opozycji do
korporacyjnych zakusów podzielenia Internetu na strefy w³asnoœci i wp³ywów.
Wa¿n¹ podstaw¹ funkcjonowania Cyfrowego Wszechœwiata jako
„wspólnego dobra” jest wolnoœæ – kolejna ze sztandarowych wartoœci
kultury zachodniej. Podobnie te¿ jak w œwiecie pozacyfrowym, wolnoœæ
w Sieci jest pojêciem szerokim i trudnym, a jej zakres podlega ci¹g³ej
dyskusji. Najwiêksze spiêcia rodz¹ siê na styku wolnoœci jednostki
i mo¿liwoœci ingerencji organizacji rz¹dowych.
Jednym z wyznaczników swobody sieciowego obywatela jest zakres
i wp³yw cenzury. Podejœcie do cenzury dzieli dziœ Sieæ wzd³u¿ rzeczywistych
granic istniej¹cych pañstw.
I tak Chiny we Wszechœwiecie Cyfr otacza Great Firewall of China (nazwa
ta nawi¹zuje do Wielkiego Chiñskiego Muru), cenzorski system zamykaj¹cy
cyfrowe drogi wychodz¹ce z Chin. Chiñski cyber-mur odcina dostêp do
stron z wiadomoœciami, szczególnie do tych zawieraj¹cych fora. Blokowane
s¹ tak¿e wszelkie informacje o Falun Gong oraz te dotycz¹ce niezale¿noœci
Tybetu i wydarzeñ na placu Tiananmen. Przez mur nie przedostaj¹ siê
serwisy pochodz¹ce z Tajwanu i Hong Kongu, podobnie jak zagraniczne
strony w jêzyku chiñskim. Wstêp wzbroniony maj¹ tak¿e wyszukiwarki takie
jak Google b¹dŸ Yahoo. Zablokowany jest te¿ dostêp do wielkiej zbiornicy
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oprogramowania open source, SourceForge (http://sourceforge.net/
index.php), jako ¿e zawiera ona projekty pozwalaj¹ce obejœæ cenzorskie
zabezpieczenia. Istniej¹ce chiñskie fora i blogi podlegaj¹ ci¹g³ej inwigilacji.
Zamieszczanie treœci politycznie niepoprawnych jest niebezpieczne, treœci
takie s¹ natychmiast usuwane z Sieci. Autorowi zaœ grozi usuniêcie z ¿ycia
publicznego. Podobne restrykcje wobec zawartoœci Internetu stosuj¹:
Kuba, Birma, Tunezja, Syria i Po³udniowa Korea. Rosja od d³u¿szego czasu
œciga po Necie przenosz¹cy siê z miejsca na miejsce Kavkaz Center – serwis
poœwiêcony aktualnym wydarzeniom w Czeczenii (http://
www.kavkaz.org.uk).
Ka¿de pañstwo stosuje jak¹œ formê cenzury, powo³uj¹c siê na ustalenia
lokalnego prawa. W wolnej od politycznych restrykcji czêœci Sieci œcigane
i karane jest kolportowanie pornografii z udzia³em dzieci, propagowanie
i gloryfikowanie rasizmu lub nazizmu. W tym przypadku dzia³ania
prewencyjne spotykaj¹ siê zazwyczaj ze spo³ecznym poparciem, podobnie
jak walka z cyber-przestêpczoœci¹. Obywatele Sieci pragn¹ bowiem chroniæ
swoje portfele, konta w bankach oraz niewinnoœæ potomstwa.
Chc¹ jednak w swobodny sposób operowaæ swoj¹ w³asnoœci¹ –
sprzedawaæ, po¿yczaæ i dzieliæ siê. Niestety, na tej p³aszczyŸnie dochodzi
do czêstego zderzania siê interesów cyber-mieszkañców i firm produkuj¹cych
rozrywkê b¹dŸ oprogramowanie. Nie wszyscy akceptuj¹ idee promowane
przez Creative Commons i wol¹ raczej inwestowaæ w systemy œledzenia
i zwalczania „drugiego obiegu” Sieci. Odpowiedzi¹ na restrykcje medialnych
goliatów jest bardziej rozproszona architektura cyfrowych po³¹czeñ, rosn¹ce
skomplikowanie systemów szyfrowania danych oraz powstanie „darknetu” –
tajnych, zamkniêtych grup w których wymiana elektronicznymi dobrami
odbywa siê bez przeszkód. Przykrêcanie œruby zakazów owocuje coraz
wiêksz¹ iloœci¹ niestandardowych wynalazków w dziedzinie komunikacji.
Tak oto Sieæ z narzêdzia przekszta³ca siê w sposób myœlenia.
W rzeczywistoœci codziennie ka¿dy z nas pada ofiar¹ swoistej cyberinwigilacji. Mój osobisty komputer, miast byæ m¹ twierdz¹ staje siê moim
osobistym zdrajc¹. Dysk mej maszyny przechowuje detaliczny zapis
cyfrowych podró¿y, s¹ na nim odwiedzone strony, przeczytane dokumenty,
obejrzane obrazki i filmy. To moje sieciowe alter-ego, odbicie cyfrowej
intymnoœci. Czêœæ z tych plików zamiast pozostawaæ cyfrowym
wspomnieniem uaktywnia siê, by s³aæ w Sieæ informacje o tym, gdzie
jestem, kim jestem i co robiê. Dziêki temu rozpoznaj¹ mnie subskrybowane
fora, po imieniu zwraca siê do mnie mój bank i cyber-ksiêgarnia. Dziêki
temu te¿ gdzieœ w Sieci buduje siê mój profil okreœlaj¹cy to, co lubiê, czego
szukam, co mo¿na mi poleciæ b¹dŸ sprzedaæ. Bycie anonimowym
i niewidzialnym we Wszechœwiecie Cyfr to luksus.
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Bezpieczna Cyberprzestrzeñ
Oswojony Cyfrowy Wszechœwiat wy³aniaj¹cy siê ze statystyk odarty jest
z romantyzmu przygody i z mitu dzikiego pogranicza. Cyber-punkowy42
œwiat istnieje gdzieœ na obrze¿ach Sieci, w historii dawnych cyfrowych
spo³ecznoœci i wirtualnych œwiatów. Nasze Cyber-Kontinuum oziêbia siê
i porz¹dkuje. Jego i nasze wspó³istnienie staje siê norm¹, przechodzi
w rutynê i koniecznoœæ. Nie ma tu jednak miejsca na obojêtnoœæ.
Spójrzmy jeszcze raz na t¹ „cyber-bibliotekê Babel”, na ten
wielowymiarowy zbiór doskonale skatalogowanej i pouk³adanej informacji.
Chocia¿ ogrom zachodz¹cych tu zjawisk trudno jest obj¹æ w ca³oœci,
dojmuj¹ce przeœwiadczenie ¿e „wszystko tu jest” rodzi poczucie nasycenia
i bezpieczeñstwa. Dawne has³o reklamy produktów Microsoftu „Dok¹d
chcesz siê dzisiaj wybraæ?” sugerowa³o ju¿ istnienie czuwaj¹cych
doradców oraz wytyczonych i bezpiecznych szlaków. Dziœ wyszukiwarki
i serwisy pozawerbalnie przekazuj¹ nam koj¹c¹ informacjê – wszystko
pouk³adane, wszystko na swoim miejscu. Projektanci witryn www
przeœcigaj¹ siê w mistrzostwie efektywnego dopasowania
i zagospodarowania ka¿dego piksela naszych ekranów. To dla naszego
komfortu chomikuj¹, segreguj¹, kataloguj¹, pakuj¹ i uk³adaj¹ informacje
czyni¹c to z maestri¹ kucharza w sushi-barze. Wygl¹d portalu takiego jak
Gazeta czy Onet przypomina zawartoœæ szuflady wysoce pedantycznej
gospodyni domowej. Taki porz¹dek rzadko spotykamy w ska¿onym
szalej¹c¹ entropi¹ Realu. Informacja bowiem nie obrasta kurzem,
nie rozpada siê, nie gnije. W³aœciciel skrawka Cyberprzestrzeni ca³kowicie
nad ni¹ panuje, to on decyduje o tym co, jak d³ugo i w jakim kszta³cie siê
tam znajdzie. Ta mo¿liwoœæ kontroli i kreacji czyni z niego sieciowe
bóstwo uskrzydlone radoœci¹ sprawowania kontroli.
Kochamy Sieæ za jej zdolnoœæ usuwania dystansów, za bogactwo
alternatywnych œwiatów, za mo¿liwoœæ skonstruowania sobie „rodziny
i spo³ecznoœci z wyboru”, za ofertê œwiata na wyci¹gniêcie rêki. Oraz za to,
¿e w przeciwieñstwie do pozacyfrowego Kosmosu, nie straszy nas otwart¹,
pust¹, przera¿aj¹c¹ przestrzeni¹. Wirtualizujemy wiêc nasze ¿ycie,
otaczaj¹c siê „bramami do Internetu” w postaci komórek, palmtopów,
laptopów i innych elektronicznych gad¿etów. Znowu pokochaliœmy
maszyny. Tym razem za to, ¿e potrafi¹ byæ ma³e, dyskretne, szybkie, za to,
¿e pamiêtaj¹ to czego my nie musimy pamiêtaæ, za to, ¿e s¹ naszymi
prywatnymi donosicielami, dostarczycielami wiadomoœci i rozrywek.
Dawne maszyny by³y odbiciem i przetworzeniem cech ludzkiego cia³a,
udoskonaleniem jego mechaniki. Nasi dzisiejsi elektroniczni przyjaciele
stanowi¹ odbicie ludzkich potrzeb, a Sieæ, której s¹ cia³em, odbija,
powiêksza i interpretuje ludzki umys³. Twory mechaniczne i cyfrowe ³¹cz¹
siê z cz³owiekiem w jedn¹ ca³oœæ. Zmieniamy nasze podejœcie do
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futurystycznej idei fuzji z maszyn¹. Obraz cyborga, pó³ cz³owieka –
pó³ maszyny, przedstawiany przez niegdysiejsze kino i literaturê SF by³
odpychaj¹cy. Komunikowa³ zagro¿enie. Zjednoczenie siê z maszyn¹
unicestwia³o cz³owieczeñstwo. Wraz z pojawieniem siê Sieci obok
przera¿aj¹cej wizji „cz³owieka z ¿elaza”4 3 tworzy siê inna, w której „nie ma
cz³owieka – nie ma maszyny”. „Nie ma ¿adnej ³y¿ki” mówi jeden z ma³ych
kandydatów na mesjasza w filmie Matrix: podzia³y nie istniej¹, duch
i materia stanowi¹ ca³oœæ. Nie musimy obawiaæ siê zwi¹zku z tworem
naszych r¹k. Zw³aszcza, ¿e zgodnie z przewidywaniami Marshalla
Mc’Luhana co do mediów ¿ywi¹cych siê pr¹dem, zwi¹zek ten zamiast
obcego – mechanicznego charakteru ma nasz – organiczny. Sieæ staje siê
czêœci¹ nas, jesteœmy jednoczeœnie w niej i ni¹. Konstruujemy j¹, a ona
zmienia nasz odbiór rzeczywistoœci z liniowego na wielokierunkowy.
W ten sposób daje poczucie wszechobecnoœci i wszechwiedzy. Zwalnia
nasze mózgi z koniecznoœci pamiêtania i mozolnego budowania
doœwiadczenia.
Potrafi tak¿e zastawiaæ pu³apki. Niespotykana energia spamerów,
twórców wirusów i robaków, z³odziei wykorzystuj¹cych nasz¹ naiwnoœæ,
ciekawoœæ i upodobanie do klikania we wszystko przypomina nam wci¹¿
o „informatycznych flakach” Sieci. Net ma swoj¹ ciemn¹ stronê, swoich
„ponurych kosiarzy” gotowych pozbawiæ nas nie tyle g³owy, co realnej
zawartoœci wirtualnego bankowego konta. Jej mroczny wp³yw bywa tak¿e
bardziej subtelny. Przyjmuj¹c postaæ „Cyfrowego Disneylandu”, wzbudza
eskapistyczne ¿¹dze. S³abe umys³y kusi ucieczk¹ od uci¹¿liwego Realu.
Koi iluzj¹ fizycznego bezpieczeñstwa tworzonego przez zaporê ekranu.
Przyspiesza czas. Nadmiar wszystkiego mo¿e przyt³oczyæ b¹dŸ uwieœæ.
Uwiedzeni hiperrzeczywistoœci¹, uzale¿niamy siê od niej, toniemy w niej,
psychicznie znikamy z Realu. Jednak wbrew krakaniu malkontentów ta
przypad³oœæ jest coraz rzadsza i dotyka raczej nowicjuszy we Wszechœwiecie
Cyfr. Fizyczne cia³a wi¹¿¹ nas wci¹¿ z materialn¹ rzeczywistoœci¹ i nakazuj¹
powrót do niej. Nie mo¿emy jej tak ³atwo opuœciæ. Egzystujemy wiêc
materialnie z g³owami zanurzonymi w cyfrowych chmurach.

Nasze mo¿liwoœci i co dalej?
Zdajê sobie sprawê, ¿e s³owo „my”, którego u¿ywam w trakcie tej „wycieczki
po Sieci” ma charakter abstrakcyjny. Owo „my” jest uœrednieniem,
uogólnieniem podobnym do tego, które powstaje, gdy mówimy: „latamy na
Ksiê¿yc”, „ogl¹damy telewizjê” czy „nie mo¿emy siê obejœæ bez
samochodów”. O ile na Ksiê¿yc lataj¹ faktycznie nieliczni, z telewizji czy
samochodów korzysta ju¿ znaczna iloœæ ludzi. I tu podobnie jak z Sieci¹,
oprócz skrajnych przypadków tych co „zawsze” i tych co „prawie nigdy”
istnieje du¿a grupa tych „co czêsto”. Istnienie „nas” wywo³uje opozycjê,
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pojawiaj¹ siê wiêc „oni”. W tym przypadku „oni” to ci ca³kowicie pozbawieni
dostêpu do cyfrowej hiperrzeczywistoœci. Oddzieleni szczeln¹ granic¹
jêzyka, kultury, braku umiejêtnoœci b¹dŸ braku materialnych œrodków
stanowi¹ du¿¹ grupê, której nie da siê ignorowaæ. ¯yjemy w rzeczywistoœci
„cyfrowego podzia³u”4 4; z tej perspektywy Sieæ nabiera ekskluzywnego
charakteru. Za to w³aœnie Internet krytykowany jest najmocniej. Stanis³aw
Lem zarzuca mu szerzenie „technogennego imperializmu angielskiego”.
Prawd¹ jest, ¿e angielski jest dziœ najpopularniejszym jêzykiem cyfrowych
przestrzeni. Trudno jednak jednoznacznie oceniaæ jego dominuj¹c¹ pozycjê
– z jednej strony jest noœnikiem i znakiem najbardziej aktywnej i agresywnej
kultury, z drugiej strony – s³u¿y nam jako „wspó³czesna ³acina”, dziêki której
mo¿emy porozumiewaæ siê ze sob¹. Niestety, wprowadza tak¿e swoisty
terror jêzyka, bowiem nieznajomoœæ angielskiego zamyka u¿ytkowników
Sieci w lokalnych jêzykowych cyber-gettach.
Sieæ „nie myœli”, nie „wartoœciuje informacji”, „nie rozumie” tego, co
zawiera, przerasta nadmiarem, otumania tani¹ rozrywk¹, sp³yca relacje
miêdzyludzkie, odrywa od realnego ¿ycia, jest siedliskiem przestêpców,
kulturowym rynsztokiem – oto lista zarzutów, które towarzysz¹
Wszechœwiatowi Cyfr od pocz¹tku jego istnienia. Tak bogata lista mo¿e
oznaczaæ, po pierwsze, ¿e narzekanie jest nasz¹ drug¹ natur¹; po drugie –
¿e stworzenie Utopii wci¹¿ przekracza nasze mo¿liwoœci. Internet nie jest
wiêc Utopi¹, jest dok³adnie taki, jacy my jesteœmy. Dzie³o jak na razie
nie przeros³o swego twórcy.
Czego wiêc jeszcze pragniemy od Sieci? Lista ¿yczeñ jest d³uga. Marzymy
o pokonaniu bariery p³askiego ekranu. Chcemy wiêcej realnoœci;
trójwymiarowej rzeczywistoœci, która oszuka nasze oczy, chcemy, by inne
nasze zmys³y tak¿e dawa³y siê wirtualnie oszukaæ. Chcemy zacz¹æ dotykaæ,
w¹chaæ i smakowaæ cyfrowe œwiaty. Boimy siê jednak natychmiastowego
„wch³oniêcia” przez zimn¹ cybernetyczn¹ rzeczywistoœæ, podœwiadomie
pragniemy wiêc, by „wch³ania³a” nas ona w sposób przyjazny, estetyczny
i „bezszwowy”. Marzy nam siê te¿ wiêksza integracja cyfrowego œwiata
z realnym – inteligentne urz¹dzenia, pojazdy, oprogramowanie, rozumna
elektronika, z któr¹ wreszcie bêdzie mo¿na nawi¹zaæ „ludzki” kontakt
i która tak¿e dogada siê sama ze sob¹. Chcemy ³atwego dostêpu do
cyfrowych dóbr, marzymy o tym, by by³y proste w u¿yciu, zrozumia³e,
intuicyjne, samoaktualizuj¹ce siê oraz, co wa¿ne – tanie. Poci¹ga nas nie
tyle wszechobecny dostêp do informacji, co oparta na naszych
przyzwyczajeniach interakcja z ni¹. Nasze przyzwyczajenia s¹ bowiem dla
nas bardzo wa¿ne. Œni nam siê posiadanie cyber-anio³a stró¿a o charakterze
dyskretnego i us³u¿nego kamerdynera.
Które z tych marzeñ maj¹ szansê siê zrealizowaæ? Jak wygl¹da
przysz³oœæ Sieci? Przepowiednie i przewidywania to ulubiony sport
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naukowców. Specjaliœci z Pew Internet & American Life Project zebrali
i opublikowali w styczniu 2005 roku podsumowanie wyników ankiet
rozes³anych wczeœniej do ekspertów w dziedzinie mediów4 5. Ankiety
zawiera³y pytania o przewidywany w nadchodz¹cym dziesiêcioleciu rozwój
Sieci. Obraz Cyfrowego Wszechœwiata wy³aniaj¹cy siê z wyników tych ankiet
wygl¹da nastêpuj¹co:
* Sieæ bêdzie siê coraz mocniej integrowaæ z naszym fizycznym
œrodowiskiem. Iloœæ szybkich ³¹czy bêdzie wzrastaæ, podobnie jak iloœæ
urz¹dzeñ maj¹cych dostêp do Internetu. Wirtualna informacja nasyci
i „wzbogaci” rzeczywistoœæ pozacyfrow¹.
* Mno¿¹ce siê elektroniczne urz¹dzenia bêd¹ce czêœciami domów,
pojazdów, telefonów i ubrañ przynios¹ wygodê, ale te¿ umo¿liwi¹
organizacjom rz¹dowym oraz przedsiêbiorstwom monitorowanie ¿ycia
obywateli.
* Powszechny dostêp do Sieci, znoszenie barier przestrzeni i czasu
w kontaktach wp³ynie na zmiany w edukacji. Studentów „wirtualnych
klas” po³¹czy nie wiek, a zainteresowania i umiejêtnoœci. Wzroœnie iloœæ
ludzi „tele-pracujacych”, zaœ granice pomiêdzy prac¹ a czasem wolnym
siê rozmyj¹. To znowu znajdzie swoje odbicie w dynamice relacji
rodzinnych.
Specjaliœci przewiduj¹ te¿ d³ugie i owocne ¿ycie wolnych sieci P2P.
Rozwój blogów jako œrodków publikacji obejmuj¹cych teksty, autorskie
audycje i wideo-reporta¿e bêdzie mia³ du¿y wp³yw na pochodzenie i sposób
dystrybucji wiadomoœci. Sieæ zaoferuje 15 minut s³awy ka¿demu. Produkcja
i nadawanie „newsów” przestanie byæ domen¹ medialnych gigantów
w takim kszta³cie, w jakim jest obecnie. Powstan¹ wiêc nowi „tytani
cyfrowych mediów” – firmy potrafi¹ce umiejêtnie po³¹czyæ przekaz,
rozrywkê, reklamê i handel. Tymczasem instytucje tkwi¹ce poza Netem
bêd¹ skazane na powolne wymieranie, te zaœ, które siê „zdigitalizuj¹”
zostan¹ postawione wobec koniecznoœci zachowania zasady pe³nej
przejrzystoœci, dostêpnoœci, kontaktu i mo¿liwoœci dyskusji. Cyfrowy
Wszechœwiat bêdzie sprzyja³ kreatywnym. Szybkoœæ i dostêpnoœæ u³atwia
bowiem wspó³pracê, wymianê myœli i tworzenie. Niektórzy twierdz¹,
¿e przybierze postaæ wielkiej cyber-galerii, gdzie dzie³a bêdzie mo¿na
ogl¹daæ, s³uchaæ, komentowaæ i rozmawiaæ o nich z autorami. Zmieni siê
tak¿e dystrybucja rozrywki. Zamiast telewizora w centralnym miejscu
salonu stanie kombajn medialny oferuj¹cy wprost z Sieci muzykê, filmy, gry,
informacjê i mo¿liwoœæ komunikacji symultanicznie i na ¿¹danie.
Przestaniemy „wchodziæ” do Internetu, poniewa¿ bêdzie on ci¹gle
„w³¹czony”, my zaœ bêdziemy w nim tkwili ca³y czas.
Specjaliœci nie poprzestaj¹ tylko na optymistycznych wizjach. Nie s¹ wolni
od obaw i kwestionuj¹ jakoœæ informacji wype³niaj¹cej Cyberwszechœwiat.
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Obawiaj¹ siê w³aœnie, ¿e „dane” poczn¹ wypieraæ „informacje”.
Zaniepokojeni s¹ tak¿e istnieniem „cyfrowego podzia³u” i s¹dz¹, ¿e wci¹¿
wiele grup spo³ecznych, czy to z powodu niskich dochodów, s³abego
wykszta³cenia, czy te¿ niekorzystnego po³o¿enia geograficznego bêdzie
mia³o utrudniony dostêp do Sieci. Na koniec wielu z nich przewiduje
przynajmniej jeden powa¿ny atak terrorystyczny za cel stawiaj¹cy sobie
infrastrukturê sieciow¹ b¹dŸ energetyczn¹. Celem takiego ataku mia³oby
byæ „wy³¹czenie” Internetu, co dziœ wydaje siê doœæ trudne.
Zdecentralizowana architektura Netu uniemo¿liwia jego ca³kowite
i jednoczesne „wy³¹czenie”. Prawdopodobnym natomiast staje siê
„zatykanie” Sieci na wiêksz¹ skalê poprzez masowy i dobrze zorganizowany
w czasie atak obezw³adniaj¹cy kluczowe serwery i routery.
Tak wiêc w ci¹gu nadchodz¹cych dziesiêciu lat bêdziemy mogli sami
weryfikowaæ powy¿sze przepowiednie. Sieæ potrafi zaskakiwaæ i zapewne
zrobi to nieraz. W koñcu jednak przestaniemy j¹ traktowaæ jako
elektroniczne kuriozum. Podobnie jak jej elektryczni poprzednicy – telewizja
czy radio, wsi¹knie w nasze ¿ycie. Za dziesiêæ lat po ziemi chodziæ bêdzie
pokolenie homo internetus - dwudziestolatków nieznaj¹cych œwiata bez
Sieci. Czy Wszechœwiat Cyfr stanie siê dla nich wa¿niejszy ni¿ Real? Byæ mo¿e
rozumienie pozacyfrowej rzeczywistoœci ulegnie zmianie w sposób, którego
nie jesteœmy sobie w stanie dziœ wyobraziæ. Byæ mo¿e tak¿e wtedy nie bêdzie
mia³o sensu dokonywanie wyboru – œwiat realny czy œwiat cyfrowy.
Jedno jest pewne: wspó³czesny Cyberwszechœwiat, mimo i¿ zebra³ ju¿
sporo s³ów krytyki, nie wyczerpa³ jeszcze naszych mo¿liwoœci kreacyjnych.
Relatywnie „m³ody”, ma ju¿ za sob¹ kawa³ historii. Potrafi urzec sposobem
organizacji przestrzeni i piêknem swoich odwzorowañ. Jest jednoczeœnie
metafor¹, wielow¹tkow¹ opowieœci¹, nieustannym „tu i teraz”, porz¹dkiem
i obezw³adniaj¹cym chaosem. S³u¿y jako encyklopedia, podrêczna pamiêæ,
miejsce sk³adowania wiedzy i zapisu doœwiadczenia. Przy okazji zalewa
tak¿e mas¹ informacyjnego œmiecia produkowanego przez nasz gatunek
z wielkim entuzjazmem. Wyzwala z krêpuj¹cej przestrzeni, pozwala
na „zat³oczon¹ intymnoœæ” – psychiczn¹, kontrolowan¹ bliskoœæ przy
jednoczesnym fizycznym dystansie. Jest zawsze obok, jest „kieszonkowym
wszechœwiatem”. Przebywaj¹c poœród jego cyfrowych przestrzeni,
„uczestniczymy” w myœlach innych, tworz¹c jednoczeœnie kulturê 24-godzinnego reality show.
WyobraŸmy sobie teraz nag³e znikniêcie Internetu. Cyfrow¹ ciszê, która
zaleg³aby na ³¹czach ca³ego œwiata. Nasz glob toczy³by siê pewnie dalej,
niektórzy byæ mo¿e niczego by nie zauwa¿yli. Jednak dla bywalców
cyfrowych przestrzeni oznacza³oby to zamkniêcie w przera¿aj¹cej, ciasnej
klatce samotnoœci, uwiêzienie w zastyg³ym czasie i opornej przestrzeni.
Zabra³oby radoœæ podró¿owania z prêdkoœci¹ œwiat³a, bycia w wielu
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miejscach naraz, œwiadomoœæ wspólnoty. Nast¹pi³aby œmieræ rozgadanego,
ruchliwego i barwnego œwiata globalnej cyber-wioski. Jego dotychczasowi
mieszkañcy wróciliby na kanapy przed telewizorami. Niektórzy, byæ mo¿e,
wyszliby wreszcie na spacer. Nie da siê jednak cofn¹æ czasu – nie wróci era
agor czy dyli¿ansów. Nasz Cyberwszechœwiat ju¿ za bardzo nas zmieni³.
Nasze cyber-kosmiczne dziecko.
Nasz cyfrowy dom.
Mój cyfrowy po¿eracz czasu.


1

Drzewo wiedzy – Arbor Scientia – œredniowieczny schemat graficzny, bêd¹cy prób¹
wykreowania modelu encyklopedii wszechwiedzy. Stworzony przez chrzeœcijañskiego
wizjonera Ramona Lulla przedstawia³ las drzew przyporz¹dkowanych abstrakcyjnym
przymiotom Boga. Na „Arbor Scientia” jako model porz¹dkowania rzeczywistoœci powo³uje
siê Erik Davis w swym artykule Komputer. Wszechœwiat. Davis znajduje analogiê pomiêdzy
tym œredniowiecznym modelem a wspó³czesnym sposobem wyœwietlania komputerowych
danych w postaci rozga³êziaj¹cych siê „drzew” odnoœników i folderów.
2
1945 – Vannevar Bush publikuje w „Atlantic Monthly” artyku³ As We May Think, gdzie
przedstawione zostaj¹ idee le¿¹ce u podstaw hipertekstu. „Memex” jest skrótem
od angielskich wyrazów Mem
Memory Ex
Extender. Bush opisa³ w nim urz¹dzenie pod³¹czone
elektrycznie do biblioteki, potrafi¹ce wyœwietlaæ zawarte w niej ksi¹¿ki i filmy i zdolne
do automatycznego przechodzenia od zawartych w nich odniesieñ do innych prac. Memex
potrafi³ wiêcej ni¿ tylko dawaæ po³¹czone ze sob¹ informacje. By³o to narzêdzie maj¹ce
tak¿e tworzyæ powi¹zania i œledziæ je. Technika mia³a byæ kombinacj¹
elektromechanicznych urz¹dzeñ steruj¹cych, kamer i czytników, zintegrowanych na du¿ym
pulpicie. Wiêkszoœæ mikrofilmowej biblioteki by³aby zawarta na pulpicie, z mo¿liwoœci¹
dodawania lub usuwania taœm mikrofilmowych. Memex móg³by byæ tak¿e u¿ywany bez
po³¹czeñ do generowania informacji na mikrofilmach przez przenoszenie fotografii
z papieru lub wra¿liwego na dotyk przezroczystego ekranu. W pewnym sensie pulpit
Memexu by³ czymœ wiêcej ni¿ tylko maszyn¹ hipertekstow¹. By³by to oparty na
mikrofilmach prekursor komputera osobistego. Numer magazynu „Life” z listopada 1945 r.
pokazywa³ pierwsze ilustracje, jak wygl¹da³by taki pulpit Memexu, a tak¿e kamerê, któr¹
umieszcza³by na g³owie naukowiec wykonuj¹cy eksperymenty i maszynê do pisania zdoln¹
do rozpoznawania g³osu i odtwarzania go za pomoc¹ syntezy. Maszyna Memex by³a
prawdopodobnie pierwszym praktycznym opisem tego, co dziœ nazywamy biurem
przysz³oœci. Cyt. za Wikipedi¹: http://pl.wikipedia.org/wiki/Memex
3
„Tech-geek”, czyli „geek techniczny”. Geek (z ang., dos³ownie dziwak/œwir) – cz³owiek,
który d¹¿y do zg³êbiania swojej wiedzy i umiejêtnoœci w jakiejœ dziedzinie w stopniu daleko
wykraczaj¹cym poza zwyk³e hobby. Przedmiotem zainteresowania geeków s¹ najczêœciej
nowoczesne technologie (elektronika, komputery), ale wa¿niejsza ni¿ dziedzina jest si³a,
z jak¹ geek oddaje siê swojej pasji (popularny wœród geeków Geek Code wyszczególnia
ponad 20 profesji). Szczególnie mocno uwagê geeków przyci¹gaj¹: programowanie,
poznawanie systemów operacyjnych, sprzêt komputerowy, gry komputerowe, wolne
oprogramowanie, science fiction, RPG, manga i anime. Cyt. za Wikipedi¹; wiêcej na temat
geeków: http://pl.wikipedia.org/wiki/Geek
4
ARPA – Advanced Research Projects Agency, agencja rozwoju zaawansowanych projektów.
Powstanie ARPA by³o bezpoœredni¹ reakcj¹ na wystrzelenie przez ZSRR satelity Sputnik.
St¹d te¿ pierwsza sieæ komputerowa, bêd¹ca zacz¹tkiem internetu, zosta³a nazwana
ARPANet-em.
5
Pierwszymi wys³anymi pakietami by³a próba zalogowania siê na zdalny system.
Zakoñczy³a siê zawieszeniem systemu, kiedy wys³ano literê G z wyrazu LOGIN

92 akademia

6

Historiê znaku „@” oraz okreœlenia w ró¿nych jêzykach mo¿na znaleŸæ na stronach:
http://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_at
http://www.herodios.com/herron_tc/atsign.html
http://www.worldwidewords.org/articles/whereat.htm
7
Twierdzenie to pojawia siê w opublikowanym przez Vintona Cerfa dokumencie RFC nr 1109
z sierpnia 1989 roku, ale prawdopodobnie jest o wiele starsze. Wspomniany dokument
znajduje siê pod adresem: http://www.rfc.org.uk/cgi-bin/lookup.cgi?rfc=rfc1109 Jak
rzeczywiœcie dzia³a TCP/IP pokazuje edukacyjna animacja Warriors of the Net, dostêpna
pod adresem: http://www.warriorsofthe.net/
8
Szesnastego sierpnia 2004 roku magazyn Wired og³osi³, ¿e od tej pory zaczyna pisaæ
„internet” ma³¹ liter¹. Podobnie bêdzie postêpowa³ ze s³owami „net” i „web”. Jako
uzasadnienie podaje, ¿e nie widzi powodu, dla którego mia³oby siê stosowaæ du¿e litery,
skoro Internet sta³ siê na tyle normalnym, zwyk³ym i codziennym medium. Internet,
zgodnie z tym, co twierdzi Wired, nale¿y traktowaæ tak samo jak telewizjê i radio, których
nazw nie piszemy du¿¹ liter¹. Artyku³ na ten temat dostêpny pod adresem: http://
www.wired.com/news/culture/0,1284,64596,00.html
9
Historia Internetu przedstawiona w datach: 1945 – Vannevar Bush publikuje w „Atlantic
Monthly” artyku³ As We May Think, gdzie przedstawione zostaj¹ idee le¿¹ce u podstaw
hipertekstu.
10
RFC (ang. Request For Comment – dos³ownie: proœba o komentarz) - seria numerowanych
dokumentów informacyjnych wydawanych przez IETF (ang. Internet Engineering Task
Force) nieformalne, miêdzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych
ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie. Dokumenty RFC
wydawane s¹ pod egid¹ ISOC – Internet Society (Stowarzyszenie Internetu),
miêdzynarodowej organizacji promuj¹cej dostêp do Internetu, jego u¿ywanie i rozwój.
Mimo, ¿e RFC nie maj¹ mocy oficjalnej, to wiele z nich uzyskuje pozycjê faktycznych
standardów. Wiêkszoœæ protoko³ów internetowych jest okreœlona w takich w³aœnie
dokumentach RFC. Oficjalna strona redakcji RFC: http://www.rfc-editor.org/
11
T³umaczenie w³asne.
12
W maju 2003 roku na witrynie MSN pojawi³a siê informacja, ¿e Microsoft, wychodz¹c
naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników festiwali i koncertów, zamierza wyprodukowaæ
seriê przenoœnych toalet z dostêpem do Internetu. Kabinka WWW.C zaopatrzona by³aby
w ukryty pod zlewem komputer, ekran plazmowy przymocowany do œciany,
szeœciokana³owy dŸwiêk surround, bezprzewodow¹, wodoodporn¹ klawiaturê oraz
bezprzewodowe szerokopasmowe ³¹cze z Internetem. Papier toaletowy mia³by byæ
zadrukowany ciekawymi adresami www. Niestety, Microsoft zdementowa³ tê informacjê –
nie zamierza na razie wprowadzaæ i-Loo, jak nazwa³ kabinkê przedstawiciel brytyjskiego
oddzia³u MSN, do produkcji. Artyku³ o i-Loo pod adresem: http://msn.com.com/21009584_22-999509.html
13
CERN – franc. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, czyli Europejski Oœrodek
Badañ J¹drowych, najwiêksze centrum fizyki cz¹stek na œwiecie. Laboratorium, powsta³e
w 1954 r., by³o jednym z pierwszych wspólnych przedsiêwziêæ Europy. Obecnie do CERN
nale¿y dwadzieœcia pañstw. Strona CERN pod adresem: http://public.web.cern.ch/Public/
Welcome.html
14
Spam to elektroniczne wiadomoœci masowo rozsy³ane do osób, które ich nie oczekuj¹.
Spam dzieli siê na Unsolicited Commercial Email (UCE), czyli listy o charakterze
reklamowym, oraz Unsolicited Bulk Email (UBE), czyli niechciane, niekomercyjne e-maile,
takie jak „³añcuszki szczêœcia”, masowe rozsy³anie fa³szywych ostrze¿eñ o wirusach, próœb
o pomoc (autentycznych lub oszustw), b¹dŸ prób wy³udzenia numeru konta bankowego
lub karty kredytowej. Ten ostatni rodzaj, bêd¹cy cyber-przestêpstwem nosi nazwê
phishingu. S³owo to pochodzi najprawdopodobniej ze skeczu Monty Pythona. ¯artobliwie
M ent.
podaje siê równie¿ jako Ÿród³o wyra¿enie S tupid P erson A dvertiseM
15
Adres IP to unikatowy numer przyporz¹dkowany urz¹dzeniu sieciowemu. Maszyny
pos³uguj¹ siê adresami IP, aby przesy³aæ sobie nawzajem informacje. Adresy IP s¹
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wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych. Dla przyk³adu adres IP:
207.142.131.236 odpowiada komputerom obs³uguj¹cym serwis Wikipedii. Adres IP jest
dostarczany ka¿demu u¿ytkownikowi przez dostawcê Internetu (ISP). Mo¿e byæ zawsze
taki sam lub zmieniaæ siê za ka¿dym razem. W obecnym standardzie adresowania IPv4
adres IP to 32-bitowa liczba ( od 0 do 4294967295 ). Najpopularniejszy sposób zapisu
adresów IP to przedstawianie ich jako 4 dziesiêtnych liczb od 0 do 255 rozdzielonych
kropkami. Niestety, iloœæ adresów dostêpnych w aktualnym standardzie siê wyczerpuje.
Z tego powodu zak³ada siê wymianê protoko³u IPv4 na IPv6, który jest cztery razy d³u¿szy.
Wad¹ adresu IPv6 jest mo¿liwoœæ zakodowania w nim danych u¿ytkownika sieci. Rodzi to
obawy, ¿e informacja tego typu mo¿e odebraæ Internetowi jego anonimowoœæ. Ÿród³o: http:/
/pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
16
Przyk³ady dawnych trójwymiarowych odwzorowañ WWW:
* WebBook and Web Forager , „wirtualna biblioteka”, trójwymiarowa, animowana przestrzeñ
zape³niona „ksi¹¿kami”, maj¹ca na celu u³atwiæ surfowanie po WWW; autorzy: Stuart Card,
George Robertson, Wiliam York, User Interface Research Group, Xerox Palo Alto Research
Certer, USA 1996 – http://www.acm.org/sigchi/chi96/proceedings/papers/Card/skc1txt.html
* Przegl¹darka oferuj¹ca „trójwymiarowe krajobrazy”, Harmony information landscape,
autor: Keith Andrews (Graz Uniwersity of Technology, Austria) 1995 – http://
www2.iicm.edu/harguide/landscape/landscape?hyperwave=action%3Dplain.action
* Przestrzeñ sieciowa jako krajobraz zigguratów, autor: Tim Bray, 1996 – http://
mappa.mundi.net/maps/maps_002/
17
Wizualizacja przestrzeni sieciowej jako trójwymiarowego krajobrazu miejskiego. Ka¿dy
budynek reprezentuje stronê internetow¹. Rozmiar i kszta³t budynku odpowiada
charakterystyce reprezentowanej strony. Autor: Tim Bray, 2000.
18
Chat room, w skrócie „chat”, czat – wirtualny „pokój rozmów”, miejsce w Sieci, gdzie ludzie
spotykaj¹ siê w czasie rzeczywistym, by sobie pogawêdziæ. Chat roomy mog¹ byæ
instalowane na stronach internetowych, wystêpowaæ jako niezale¿ne aplikacje, b¹dŸ byæ
czêœci¹ IRC’a, gdzie przyjmuj¹ nazwê „kana³ów”.
19
Cyberprzestrzeñ. Mimowolna halucynacja doœwiadczana ka¿dego dnia […] Graficzny
obraz danych, wyabstrahowanych z banków ka¿dego komputera ludzkiej domeny.
Niewyobra¿alna z³o¿onoœæ. Linie œwiat³a siêgaj¹cego nie-przestrzeni umys³u, roje
i konstelacje danych. Jak œwiat³a miasta, milkn¹ce w oddali... William Gibson,
Neuromancer.
20
Mark Napier, www.potatoland.org
21
•ród³o: http://www.internetnews.com/stats/article.php/151151
22
Dial-up, (wdzwanianie siê), sposób inicjowania po³¹czenia dwóch komputerów z u¿yciem
zwyk³ych modemów telefonicznych.
23
Sieci P2P, (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model komunikacji w Internecie,
który gwarantuje obydwu stronom równorzêdne prawa (w przeciwieñstwie do modelu
klient-serwer). Najpopularniejsze sieci P2P s³u¿¹ do wspó³dzielenia plików w Internecie.
Mo¿na wyró¿niæ dwie odmiany. Pierwsz¹: sieci bez centralnego serwera, które nie maj¹
centralnej bazy o zasobach; drug¹: sieci z centralnym serwerem/serwerami, które
przechowuj¹ informacje o u¿ytkownikach pod³¹czonych w danej chwili do sieci oraz,
w niektórych wypadkach, o udostêpnianych zasobach. Udostêpniane pliki to g³ównie to,
czego nie mo¿na znaleŸæ na publicznych serwerach WWW. Czêsto udostêpniane s¹ ró¿ne
utwory, na które nie ma zgody w³aœcicieli praw autorskich, takie jak: muzyka, filmy, ksi¹¿ki
w postaci elektronicznej, programy komputerowe. Wiêcej na temat dzia³ania, historii
i rodzajów sieci P2P pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/P2P
24
Wi-Fi (ang. „Wireless Fidelity” – bezprzewodowa jakoœæ) to zestaw standardów stworzonych
do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest
budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. Wireless
local area network). Dostawcy Internetu umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom wyposa¿onym
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w przenoœne urz¹dzenia zgodne z WiFi na bezprzewodowy dostêp do sieci. Jest to mo¿liwe
dziêki rozmieszczeniu w ruchliwych czêœciach miast obszarów nazywanych hotspotami.
W wielu du¿ych miastach na œwiecie, jak Seul czy Nowy Jork znajduj¹ siê ju¿ setki miejsc,
gdzie mo¿na uzyskaæ dostêp Internetu w ten sposób.W wielu krajach na œwiecie dostêp
do sieci WiFi jest bezp³atny. Firmy i instytucje posiadaj¹ce nadmiarowe ³¹cza internetowe
niskim kosztem stawiaj¹ nadajniki WiFi i udostêpniaj¹ sieæ za darmo dla wszystkich. Wiêcej
na temat technologii WiFi : http://pl.wikipedia.org/wiki/WiFi Lista wroc³awskich hotspotów:
http://www.pdaclub.pl/hs/?hs_c=26
25
W ksi¹¿ce Galaktyka Internetu Manuell Castells, socjolog, w swoich dzie³ach dokonuje
refleksji filozoficznej nad cz³owiekiem i spo³eczeñstwem w kontekœcie procesów
usieciowienia ¿ycia spo³ecznego. Ukoñczy³ studia z zakresu prawa i ekonomii
i doktoryzowa³ siê z zakresu socjologii. Jest tak¿e doktorem nauk humanistycznych na
Sorbonie i doktorem socjologii Uniwersytetu w Madrycie. Jest samodzielnym autorem
oko³o 20 ksi¹¿ek i ponad 100 artyku³ów. Jego pierwsze dzie³o Kwestia miejska
opublikowane w roku 1972, zosta³o przet³umaczone na 10 jêzyków i zyska³o sobie miano
pozycji klasycznej w ca³ym œwiecie naukowym. Inne wa¿ne publikacje dotycz¹ce tej
tematyki to: The City and the Grassroots (1983) oraz The Informational City (1989).
Problematyce zmiany spo³ecznej wprowadzonej przez rewolucjê technologiczn¹ poœwiêci³
monumentaln¹ trylogiê The Information Age: Economy, Society and Culture, tom pierwszy
The Rise of the Network Society (1996, uzupe³niony 2000), tom drugi The Power of Idenity
(1997), tom trzeci End of Millennium (1998, uzupe³niony 2000). Trylogia zosta³a
przet³umaczona na 12 jêzyków, wzbudzi³a wiele dyskusji i stanowi Ÿród³o inspiracji
dla naukowców zainteresowanych zmianami zachodz¹cymi we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie globalnym. W roku 2001 M. Castells napisa³ ksi¹¿kê popularyzuj¹c¹ idee
zawarte w The Information Age, – Galaktykê Internetu, której tytu³ nawi¹zuje do dzie³a
Marshalla McLuhana Galaktyka Gutenberga.
26
Bot – s³owo to jest skrótem od „robot”.
27
Nagroda Loebnera, Loebner Prize – Coroczny konkurs chatterbotów. Nagroda
w konkursie przyznawana jest temu chatterbotowi, który oka¿e siê najbardziej „ludzki”.
W sk³ad nagrody wchodz¹:
* $2.000 dla bota najbardziej przypominaj¹cego cz³owieka (zwyciêzcy pojawiaj¹ siê co roku)
* $25.000 dla pierwszego bota, którego sêdziowie, bazuj¹c na tekstowej wersji Testu Turinga,
nie bêd¹ mogli odró¿niæ od cz³owieka (zdobyta tylko raz)
* $100.000 oraz medal z 18-karatowego z³ota dla pierwszego bota, którego sêdziowie nie bêd¹
mogli odró¿niæ od cz³owieka, bazuj¹c na Teœcie Turinga zawieraj¹cym: odszyfrowanie
i zrozumienie tekstu, informacji wizualnej i dŸwiêkowej. W momencie przyznania tej
nagrody konkurs Loebner Prize zostanie rozwi¹zany. Konkurs i nagrody ustanowi³ dr Hugh
Loebner wraz z Cambridge Center for Behavioral Studies. Oficjalna strona Loebner Prize:
http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
28
Test Turinga to sposób okreœlania zdolnoœci maszyny zaproponowany w 1950 roku przez
Alana Turinga. Test wygl¹da nastêpuj¹co: sêdzia, cz³owiek, prowadzi rozmowê w jêzyku
naturalnym z pozosta³ymi stronami. Jeœli sêdzia nie jest w stanie wiarygodnie okreœliæ,
czy któraœ ze stron jest maszyn¹ czy cz³owiekiem, wtedy mówi siê, ¿e maszyna
uczestnicz¹ca w teœcie zda³a go. Zak³ada siê, ¿e zarówno cz³owiek, jak maszyna próbuj¹
zdaæ test jako cz³owiek. Turing oczekiwa³, ¿e maszyny w koñcu bêd¹ w stanie zdaæ ten test.
Oceni³, ¿e oko³o roku 2000 maszyny z pamiêci¹ o pojemnoœci 109bitów (oko³o 119 MB) bêd¹
w stanie oszukaæ 30% ludzkich sêdziów w czasie piêciominutowego testu. Przepowiedzia³
równie¿, ¿e ludzie przestan¹ uwa¿aæ zdanie „myœl¹ca maszyna” za wewnêtrznie sprzeczne.
Przewidywa³, ¿e uczenie maszynowe nabierze du¿ego znaczenia w budowaniu wydajnych
maszyn. Dzisiejsi badacze sztucznej inteligencji uwa¿aj¹ to twierdzenie za zasadne. Spory
o to, czy test Turinga definiuje inteligencjê maszynow¹ (lub „myœlenie maszynowe”)
we w³aœciwy sposób dotyczy³y g³ównie trzech punktów:
* Maszyna, która przejdzie test Turinga mo¿e byæ w stanie symulowaæ ludzkie zachowanie
konwersacyjne, lecz mo¿e to byæ znacznie mniej ni¿ prawdziwa inteligencja. Maszyna mo¿e
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zwyczajnie u¿ywaæ sprytnie wymyœlonych regu³.
* Maszyna mo¿e byæ inteligentna bez ludzkiej umiejêtnoœci gawêdzenia.
* Wielu ludzi mog³oby nie byæ w stanie zaliczyæ takiego testu.

Ÿród³o: Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Turinga Wiêcej o teœcie Turinga pod
adresem: http://plato.stanford.edu/entries/turing-test/
Dane ze statystyk dostêpnych pod adresem: www.internetworldstats.com
30
Dane dostêpne pod adresem: www.online-publishers.org
31
Zgodnie z danymi Online Publishers Association – www.online-publishers.org
32
XXX oznacza zawartoœæ jawnie pornograficzn¹.
33
Ÿród³o: www.mediarun.pl/news.php?news_id=7553
34
Spyware to programy komputerowe, których celem jest szpiegowanie dzia³añ
u¿ytkownika. Programy te gromadz¹ informacje o u¿ytkowniku i wysy³aj¹ je czêsto bez jego
wiedzy i zgody autorowi programu. Do takich informacji nale¿eæ mog¹:
– adresy www stron internetowych odwiedzanych przez u¿ytkownika
– dane osobowe
– numery kart p³atniczych
– has³a
– dane o komputerze (system operacyjny, przegl¹darka internetowa)
– zainteresowania u¿ytkownika (np. na podstawie wpisywanych s³ów w oknie wyszukiwarki)
– adresy e-mail
Programy te czasami mog¹ wyœwietlaæ reklamy lub rozsy³aæ spam.
35
Ÿród³o : http://bbc.co.uk/1/hi/technology/4191581.stm
36
Ÿród³o: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf
37
Sieæ semantyczna jest projektem nakierowanym na stworzenie uniwersalnego medium
wymiany informacji, w którym do zawartoœci dokumentów w Internecie dodano
by znaczenie. W ten sposób sieæ ta potrafi³aby „zrozumieæ” i daæ odpowiedŸ na
skomplikowane polecenie, na przyk³ad: „podaj mi najtañsze po³¹czenie lotnicze
do Bangkoku w po³owie lipca”. Inicjatorem i osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ pracami nad rozwojem
sieci semantycznej jest Tim Berners-Lee z World Wide Web Consortium. Strona World Wide
Web Consortium (w3c), poœwiêcona pracom nad sieci¹ semantyczn¹: http://www.w3.org/
2001/sw/ Na temat sieci semantycznej z archiwum magazynu Chip – koncepcja, historia,
dzia³anie: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_107066.html
38
Czwarty, wed³ug indeksu aktywnoœci internetowej Online Publishers Association, Internet
Activity Index, http://www.online-publishers.org/?pg=activity
39
Internetowa demokracja – termin pochodny od e-demokracji, demokracji elektronicznej,
odnosz¹cy siê do koncepcji i projektów zwi¹zanych tylko z Internetem.
40
Artyku³ z sieciowej wersji Gazety Wyborczej , Pose³ na maila ci nie odpisze, autor: Hubert
WoŸniak. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,60935,2769329.html
41
Ksi¹¿ka Lawrence’a Lessinga Wolna Kultura dostêpna w pliku PDF pod adresem:
http://wsip.com.pl/Portal?refId=IQ076I362448J5A74YQ16I36
42
Cyberpunk – pocz¹tkowo nurt w literaturze fantastyczno-naukowej, zainicjowany na
pocz¹tku lat 80. nowelami i ksi¹¿kami Williama Gibsona oraz Bruce’a Sterlinga. Akcja
powieœci cyberpunkowych osadzona jest zazwyczaj w teraŸniejszoœci lub niezbyt odleg³ej
przysz³oœci – zawsze ponurej i beznadziejnej, pora¿aj¹cej swym pesymizmem.
Zdezintegrowanymi spo³ecznie œwiatami rz¹dz¹ dyktatorzy, zaœ ich mieszkañcy dusz¹ siê
w industrialnie przeroœniêtych mega-metropoliach. Powracaj¹cym motywem jest tak¿e
wizja sztucznej inteligencji, która uniezale¿ni³a siê od swego stwórcy. Kluczow¹ postaci¹
jest najczêœciej ¿yj¹cy na marginesie outsider, który swoje umiejêtnoœci oraz wyj¹tkow¹
29
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wiedzê techniczn¹ wykorzystuje do walki z „systemem” – skorumpowanym rz¹dem,
wszechw³adn¹ korporacj¹, fundamentalistyczn¹ religi¹, itp. Systemy te w celu utrzymania
swojej dominuj¹cej pozycji pos³uguj¹ siê najnowszymi technologiami, najczêœciej bêd¹cymi
rozwiniêciem znanych ju¿ dzisiaj lub urzeczywistniaj¹cymi przepowiednie futurystów –
np. wirtualn¹ rzeczywistoœci¹, klonowaniem, nanotechnologi¹. Znamiennym faktem jest to,
i¿ technika przysz³oœci zwraca siê do wewn¹trz, opanowuj¹c ludzkie cia³a i umys³y.
Stopniowo ewoluuj¹c, cyberpunk z marginalnego od³amu literatury SF sta³ siê rzeczywist¹
subkultur¹. Pocz¹tkowo identyfikowali siê z ni¹ g³ównie przedstawiciele komputerowego
podziemia – œrodowiska hakerów, crackerów, phreakerów, itp. Z nastaniem lat
dziewiêædziesi¹tych cyberpunk zosta³ zasymilowany przez kulturê masow¹, która
przekszta³ci³a go w styl ¿ycia obejmuj¹cy muzykê (g³ównie rave, techno, industrial), sposób
ubierania i zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. •ród³o: http://www.wswebstyle.com/cms.php/en/netopedia/cyberkultura/cyberpunk Wiêcej o cyberpunku: http://
www.radio.com.pl/spoleczenstwo/temattygodnia/default.asp?id=188&md=0
43
„Cz³owiek z ¿elaza” czyli „Iron man” to hybryda cz³owieka i maszyny z japoñskiego cyberhorroru Tetsuo.
44
Cyfrowy podzia³, wykluczenie cyfrowe (ang. Digital divide) – termin ten odnosi siê do
podzia³u na osoby maj¹ce dostêp do Sieci i korzystaj¹ce z niego w pe³ni oraz takie, które
dostêpu z ró¿nych powodów s¹ pozbawione. Termin „digital divie” pojawi³ siê pod koniec
lat dziewiêædziesi¹tych. Digital divide nale¿y rozpatrywaæ pod k¹tem:
* kompetencji kulturowych i umiejêtnoœci pos³ugiwania siê Internetem
* sposobu ³¹czenia siê z Internetem
* podzia³u na poziomie globalnym, wynikaj¹cego z uwarunkowañ ekonomicznych
* wymiaru jêzykowego. Strona The Digital Divide Network spo³ecznoœci Internetowej
zrzeszaj¹cej nauczycieli, aktywistów i wszystkich zainteresowanych zapobieganiu
problemowi cyfrowego wykluczenia na œwiecie: http://www.digitaldivide.net/
45
The Future of the Internet (Przysz³oœæ Internetu), dokument w formacie PDF dostêpny
pod adresem: http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf
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Maja Woliñska

Internet: The Universe Made to Measure Our Abilities
Woliñska believes, that we have formed, and we continue forming the space,
in which we modify the laws of the reality, and/or, we even suspend them in
order to comfortably live, without meeting any resistance from the ‘harsh’
reality. The space is very big. Therefore, we can consider it as our universe.
Woliñska analyses the Internet as a form of the universe with many kinds
of different elements. She describes the digital continuum as if she were
describing an imaginative journey, and she invites readers to join her on the
journey.
The journey starts with the description of the history of the Internet,
and the problems, which were connected with its origin. In the following
chapters, she writes about ‘bits of technology’, i.e. she explains the
construction and functioning of the network. She explains many graphic
designs, which function in the network, different maps and the problems
of visualization. The cyber-world is not a dead-zone; there are people and
there are beasts. The network ‘bestiary’ is a long catalogue of different
forms of virtual creatures. The following chapters include the description
of their ‘life’ and their ‘habits’. Also, Woliñska describes the users of the
Internet and their activities. She analyses the problems of safety in the
network, and she tries to answer the question of how comfortable we can
feel, while surfing the Internet. Woliñska invites readers to analyze in their
own ways their dreams and expectations regarding the future using of the
Internet.
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