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Britanski znanstvenik sir Tim Berners-Lee je 12. studenog 1990. s belgijskim kolegom,
informatičarom Robertom Cailiaulom u CERN-u predložio stvaranje "svjetske mreže računala
na bazi hipertekstualnih poveznica", čime je zaživio danas najrasprostranjeniji internetski servis
poznat kao WorldWideWeb ili WWW.

Mreža je bila ponajprije namijenjena akademskoj zajednici, znanstvenicima i istraživačima kako
bi uz pomoć novog alata lakše razmjenjivali podatke. Vjerojatno nijedan od kreatora nije bio
svjestan kolikom će brzinom i snagom ta ideja promijeniti svakodnevni život i ljudsku civilizaciju.

Partneri preko čvenka

"Život je danas nezamisliv bez interneta, koji se sastoji ne samo od WWW-a već i nekoliko
drugih servisa poput elektroničke pošte ili useneta. Gotovo da i nema ljudske djelatnosti u koju
nije zašao internet. Ako nešto kuhate, recepte više ne tražite u bakinim kuharicama, već na
specijaliziranim www portalima", kaže Saša Matanović, informatičar i ekspert za web.

Prema njegovim riječima, internet je od svoje inicijalne ideje dobio danas sasvim novu svrhu.
Ilegalno preuzimanje glazbe i filma koje se odvija putem mreže nanosi velike gubitke filmskoj
industriji, a većina aukcija danas se odvija putem specijaliziranih stranica.

Ako se želite upustiti u ljubavnu avanturu, veća je vjerojatnost da ćete ljubavnicu ili ljubavnika
upoznati na nekoj od specijaliziranih stranica za "čvenkove" nego u kafiću. Internet je radikalno
promijenio i poslovanje tvrtki. Ne samo da se sve više maloprodaje diljem svijeta odvija putem
e-trgovine već i velike tvrtke kupcima svoje proizvode predstavljaju online katalozima i
prezentacijama. Posebno veliku promjenu www je donio medijima, javlja Večernji.hr.
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Prema pisanju Večernjaka, danas su, upravo zahvaljujući world wide webu, vijesti i događaji
stvar trenutka, poznati su čitateljima diljem svijeta doslovno nekoliko trenutaka nakon što se
dogode. Uza sve već nabrojene sfere, www je možda najveći trag ostavio u – seksualnosti.

Što će biti dalje, ne zna se

"Industrija erotike i seksa pojavom interneta doživjela je svoju renesansu. Nitko danas više po
tvrde porniće ne treba ići u videoteke i crvenjeti se pred videotekarkama, a prodaja erotskih
pomagala je procvjetala jer je danas lakše naručiti vibrator ili stimulans i dobiti ga poštom", kaže
Matanović.

Prema njegovim riječima, razvoj interneta nije ni blizu kraja jer se gotovo svakodnevno za tu
računalnu mrežu pronalaze nove primjene. "U ovome trenutku, svjesni smo, ne možemo
predvidjeti njegov razvoj. Možda baš sada, dok razgovaramo, u nekoj garaži ili za računalom
nekog računalnog geeka nastaje novi internetski servis bez kojeg za nekoliko godina nećemo
moći zamisliti život, kao što je to danas slučaj s Facebookom ili YouTubeom, koji je nastao prije
samo pet godina. Zvuči nevjerojatno, ali je tako", kaže Matanović.

Vecernji.hr
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