
Cyberspaţiul 
 

Când şi ultimul trib de războinici a fost descoperit într-o 
pădure a Braziliei, pentru prima oară umanitatea a devenit un graf 
complet conectat. Teoretic, se creaseră mijloacele ca o informaţie 
deţinută de orice locuitor al planetei să ajungă la oricare altul, 
oriunde s-ar afla unul ori celălalt. După apariția scrisului și, mult 
mai târziu, a presei scrise, viteza de comunicare s-a accelerat enorm. 
Dar numai foarte recent ea a devenit egală cu cea a luminii: prin 
media audio-vizuală şi, abia de câţiva ani, prin interneti. Apariţia 
internetului nu a schimbat structural modul de comunicare, dar a făcut 
ca densitatea de conexiuni să devină infinit mai mare: dacă până 
atunci o ştire putea ajunge de la un individ la altul prin câteva mii 
ori zeci de mii de intermediari, de acum ea e la distanţă de doar 
câteva atingeri de mouse ori de touchpad. Au fost scurt-circuitate 
milioane de legături (desigur, ca efect lateral, acest lucru a dus la 
creșterea covârșitoare a numărului de conexiuni la care este expus 
direct fiecare dintre noi). 

Planeta începe să arate din ce în ce mai mult cu o plasă cu 
ochiurile tot mai fine. Ele au fost mari cândva, dar sunt din ce în ce 
mai mici, mai minuscule, în anii din urmă. Și ochiurile se cos mereu, 
pentru că noi legături de adaugă celor existente. Până la urmă 
ochiurile plasei vor fi țesute complet și plasa va deveni o mătase 
unduitoare, un cearșaf, o prelată greoaie, iar în cele din urmă – o 
crustă groasă, deși încă flexibilă, al cărui unic rost este o 
incredibilă capacitate de a comunica, deci, în esență, de a raționa. 
Omenirea seamănă din ce în ce mai mult cu un ocean gânditor, ca cel 
din Solarisul lui Stanislav Lem. Informaţiile trimise şi recepţionate 
prin miliardele lui de axoni şi sinapse sunt valurile şi scânteierile 
acestuia. Această supă gânditoare, această formaţiune care creşte şi 
descreşte, se încreţeşte, se strânge, geme şi surâde este 
cyberspațiul. Zumzetul şi vibraţia lui permanentă însoţește 
manifestărilor vitale ale planetei. Fierberea aceasta înseamnă 
temperatură. Planeta e caldă, e vie și acest lucru se reflectă în 
cyberspațiu. O veste bună este recepţionată cu bucurie peste tot. E 
resimţită imediat acolo unde produce cel mai viu efect, dar cel puţin 
reacţia la ea, dacă nu bucuria în sine, ajunge peste tot. La fel, o 
nenorocire care lovește o comunitate provoacă tristeţe şi pe cealaltă 
faţă a lumii ca şi alături de locul tragediei. Dacă am asocia culori 
emoţiilor comunicate în cyberspaţiu, am vedea instantaneu cum planeta 
îşi modifică permanent culoarea de la azurul bucuriei la griul 
întunecat al necazului.  

Mai mult încă, emoţia planetei e acum măsurabilă. Cyberspaţiul îi 
trădează trăirile. Vibraţia planetei poate fi văzută cu ochiul liber 
pentru că agitația cyberspaţiului exprimă însăşi neliniştile ei, 
marile ei emoţii colective. La a 7-a Conferinţă de Resurse Lingvistice 
şi Evaluareii, care a avut loc între 3-10 mai 2010 la Valetta, Malta, 
Ralf Steinbergeriii a prezentat conferința invitată: Challenges and 
methods for multilingual text mining. El a aratat că JRC, la cererea 
unor instituții și organizații guvernamentale din cadrul dar și din 



afara UE monitoriza în martie 2010 aproximativ 100.000 de articole pe 
zi în 50 de limbi, descărcate permanent de pe aproape 2.500 de pagini 
web. Ei pot realiza acum: inventarierea și clasificarea știrilor, 
detectarea celor de impact, urmărirea în timp a evoluției 
evenimentelor, extragerea de informații etc. Un soft precum Europe 
Media Monitoriv este capabil să vizualizeze pe hărți zonele cele mai 
fierbinți în privința evenimentelor, poate genera grafice relative la 
un anumit eveniment din care să reiasă reflectarea lui în presă în 
lungul unui interval de timp ș.a.m.d. 

Internetul depozitează acum cu precădere informaţii de uz 
general. Găsim în Internet mersul trenurilor, ultimele apariţii ale 
unei edituri, filmul din seara aceasta de pe canalul preferat, când s-
a născut Beethoven şi când a compus ultima lui simfonie, dar nu găsim 
când avem programată următoarea vizită la dentist şi unde a pus 
nevastă-mea biletele la teatru (şi nici biletele însele...). În 
ultimul timp însă se constată o tendință nouă.  

Cyberspaţiul începe din ce în ce mai mult să pătrundă în sfera 
socialului și cea privată. Web 2.0, de care se vorbeşte de câţiva ani 
deja, reprezintă începutul generalizării acestei stări de fapt. 
Internetul devine acum Internet social, datorită, cu precădere, 
emailului, chatului şi bloggurilor. El este „social” pentru că a 
devenit mijlocul cel mai la îndemână de a forma grupuri, de a conecta 
persoane. Dar el începe să fie tot mai mult şi un repozitoriu de 
informaţii personale accesibil de oriunde. Desigur calculatoarele, mai 
ales cele portabile, laptopurile, notebook-urile şi Mac book-urile, au 
o influenţă tot mai mare asupra ocupaţiilor noastre. Imens de multe 
meserii depind acum de calculator. De fapt, mi-e greu să numesc repede 
o îndeletnicire (cât de cât cultă) care să nu fie dependentă, într-un 
fel sau altul, de calculator. De obicei, acesta se află pe birou, îl 
deschidem la venirea la serviciu şi îl închidem când plecăm. Ori îl 
luăm cu noi oriunde mergem. În el se află toate documentele asupra 
cărora lucrăm. Înainte de a trimite o scrisoare prin poșta uzuală ori 
electronică ea se află mai întâi în calculator. Înainte de a anunța 
partenerilor o nouă strategie de dezvoltare a companiei, un document a 
fost creat în calculator. Mai nou însă, acestea se pot depune şi în 
Internet. Google, de exemplu, dar nu numai, a deschis servicii de 
memorare şi partajare a documentelorv. Pot acum să-mi memorez 
calendarul propriu, de exemplu, într-un spaţiu virtual, aflat în afara 
calculatorului meu, pe un server pe care îl ignor, dar care mă lasă 
să-l citesc si să-l actualizez de oriunde m-aș afla în acel moment, 
dintr-o sală de conferinţe, dintr-un aeroport sau din tren, folosind 
orice calculator care se întâmplă să-mi fie la îndemână, ori chiar un 
telefon portabil. Și la fel poate face oricare dintre colaboratorii 
mei. Lucrul în colaborare prin intermediul cyberspaţiului a devenit de 
mult o manieră de lucru comună a programatorilor, dar el se extinde şi 
la alte ocupaţii. E comod, facil, accesul e rapid şi sigur.  

Dar mai departe? Ce va urma? Eu cred că dimensiunea personală a 
cyberspaţiului va fi cea care se va dezvolta cu precădere. Vom găsi pe 
Internet informaţii din casa noastră (normal, bine protejate, ca să nu 
le poată citi oricine). E deja posibil să conectăm la internet propria 



casă, așa cum am conecta, de exemplu, o imprimantă folosită în comun 
și aşa cum putem vedea acum dacă pe pârtia preferată mai este ori nu 
zăpadă. Ca să găsim casa caldă la întoarcerea acasă, după vacanța de 
Crăciun, putem trasmite o comandă în internet, care va porni căldura 
cu un ceas înainte de a ajunge noi acolo. Putem programa, porni şi 
supraveghea udatul peluzei, ori putem vedea ce face câinele lăsat 
singur în casă. Toate aceste lucruri – conectându-ne la o adresă de 
internet care e cea a caseivi.  

Dar cea mai surprinzătoare veste e că după ce calculatorul 
personal a devenit indispensabil, după ce el (ori numai o componentă a 
lui, microprocesorul) a fost incorporat în aproape orice obiect din 
preajma noastră (aparat foto, telefon, automobil, maşina de spălat 
rufe, combina muzicală ş.a.m.d.), ar fi cazul ca el să dispară. Pentru 
că fiind peste tot în jurul nostru ne vom servi de el fără a şti de 
existenţa lui. Acest calculator ubicuu e foarte aproape de Companionul 
lui Yorick Willksvii. 

Până la urmă e vorba de cuvinte şi de capacitatea unui sistem 
artificial de a interacţiona cu omul prin intermediul canalului cel 
mai natural acestuia – limbajul. Şi probabil aici cercul se va 
închide: aşa a început comunicarea – prin cuvinte şi aşa o vedem în 
viitorul apropiat. Numai că, între timp, lângă noi, atașat de gulerul 
de la cămașă, sau strecurat în buzunarul de la piept, se poate afla 
minusculul Companion, capabil să capteze, să digitizeze și să 
interpreteze vorbele noastre și ale celor din jur, să recunoască când 
avem nevoie de o anumită informație, ori să fie gata să ne servească 
când i-o cerem explicit, și care, pentru a ne-o furniza, să navigheze 
într-un cyberspațiu care va cuprinde nu numai universul uman al 
cunoaşterii, ci şi universul nostru propriu.  

Suntem în continuare conectaţi la realitatea din jurul nostru, 
prin toate cele 5 simţuri, dar ni se pregătește un nou organ cu care 
să vedem-auzim-simțim în cyberspațiu, această realitate virtuală a 
cunoașterii fără granițe.  

Numai că, prin asta, noi înșine am devenit niște persoane expuse. 
Secretele noastre cele mai intime sunt acum undeva, în niște mâini 
despre care tragem nădejdea să fie de bună credință. Safe-ul personal, 
ținut până nu de mult acasă cu sfințenie, începe să devină desuet. O 
bună parte din ce suntem noi este dizolvat în cyberspațiu. Și, nu 
cumva, noi înșine începem să fim la fel, o părticică a 
cyberspațiului?... 
 

 
i Prin termenul “internet” (scris cu minusculă, sau “web”) se înțelege, în general, 
infrastructura globală de interconectare a calculatoarelor, spre deosebire de 
“Internet” (cu majusculă, uneori “Web”), care s-a încetățenit ca mulțimea de 
informații, structurate ori nu, care pot fi accesată prin internet. 
ii LREC-2010 (Language Recources and Evaluation Conference) – www.elra.org/lrec-2010  
iii Ralf Steinberger este directorul Laboratorului de Tehnologia Limbajului, la JRC 
Ispra, Italia – unul din centrele de cercetare tehnico-științifice ale Comisiei 
Europene – v. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/.  
iv Steinberger Ralf, Bruno Pouliquen & Erik van der Goot (2009). An Introduction to 
the Europe Media Monitor Family of Applications. In: Fredric Gey, Noriko Kando & Jussi 
Karlgren (eds.): Information Access in a Multilingual World - Proceedings of the SIGIR 



 
2009 Workshop (SIGIR-CLIR'2009), pp. 1-8. Boston, USA. 23 July 2009. 
v Google Docs se numește serviciul. 
vi Termenul de Internet al Lucrurilor (the Internet of Things) se referă la soluții de interconectare automată, prin 
wireless, a obiectelor din imediata noastră vecinătate.  
vii Profesor în Grupul de Cercetare asupra Limbajului Natural din cadrul 
Departamentului de Informatică al Universității Sheffield, și cercetător principal la 
Oxford Internet Institute și la Florida Institute of Human and Machine Cognition, Y.W. 
propune modelul de Companion – un agent inteligent care, având capacităţi perceptive 
apropiate de cele ale omului, să devină un fel de alter-ego, un însoţitor permanent, 
un „scutier” al cunoașterii, care să-i stea, dacă „stăpânul” dorește, de-a dreapta 
acestuia pentru a-l sprijini, oferindu-i informaţii, calculându-i trasee, sugerându-i 
soluții, punându-l în legătură cu lumea, ori izolându-l, dacă e nevoie, pentru a-l 
feri de agasări. 


