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Prehistoria hipertekstu: Vannevar Bush i

memeks

3 / 27



Vannevar Bush, As We May Think, 1945

• problem uporza�dkowania i doste�pu do rosna�cej zawrotnie ilo�sci
wiedzy

• tradycyjnie wiedze� porza�dkuje sie� alfabetycznie lub
numerycznie, tymczasem ludzki umys l u
zywa asocjacji

• miniaturyzacja fotogra�i (½Aparat fotogra�czny przysz lo�sci,
noszony na czole, be�dzie mia l rozmiary niewiele wie�ksze od
orzecha.�)

• rola mikro�lmu (½Encyclopeadia Britannica mog laby zosta�c
zmniejszona do tomu wielko�sci pude lka zapa lek�)

• komputerowe rozpoznawanie mowy (½Czy na tym pierwszym
etapie autor przysz lo�sci, zamiast pisa�c re�cznie lub na maszynie,
be�dzie bezpo�srednio nagrywa l sw�oj g los?�)
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Memex

• Rozwa
zmy urza�dzenie przysz lo�sci przeznaczone
do indywidualnego u
zytku, rodzaj prywatnego
zmechanizowanego archiwum i biblioteki. Trzeba je
nazwa�c, wie�c niech be�dzie � ½memex�. Memex to
urza�dzenie, w kt�orym konkretna osoba przechowuje
wszystkie swoje ksia�
zki, p lyty i kontakty, a jego dzia lanie
opiera sie� na mechanizmie umo
zliwiaja�cym doste�p
do danych z ogromna� pre�dko�scia� i elastyczno�scia�. To
powie�kszony intymny suplement do pamie�ci.
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Memex

• Vannevar Bush, As We May Think (1945) � memex

• istota memeksu � technika indeksowania asocjacyjnego
(½Kluczowy jest w nim proces  la�czenia dw�och element�ow�)
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Hiroszima i Nagasaki

Zastosowanie nauki pozwoli lo cz lowiekowi zbudowa�c
dobrze wyposa
zony dom i uczy go zdrowo w nim 
zy�c.
Przyczyni lo sie� te
z jednak do popchnie�cia mas ludzi przeciw
sobie z u
zyciem okrutnych rodzaj�ow broni. Nauka mo
ze
te
z sprawi�c, 
ze cz lowiek ogarnie ogromny korpus doste�pnej
wiedzy i be�dzie sie� rozwija l dzie�ki ma�dro�sci wywiedzionej
z do�swiadczenia gatunku. By�c mo
ze, zanim nauczy sie� on
u
zywa�c tej wiedzy dla swojego dobra, dokona samozag lady
w jakim�s kon�ikcie.
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Vannevar Bush

Vannevar Bush (1890-1974)
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Douglas Engelbart: okno, link i mysz
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Douglas Engelbart: okno, link i mysz

Douglas Engelbart

• A Research Center For Augmenting Human Intellect

• gra�czny interfejs u
zytkownika (GUI)

•  la�cze hipertekstowe

• wiele okienek

• wideokonferencje

• kontrola wersji

• oN-Line System (NLS), 1960

• mysz komputerowa, 1967

• The Mother of All Demos, 1968
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Doug Engelbart

Doug Engelbart (1925-2013)
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Ted Nelson: hipertekst, hipermedia i Xanadu
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Ted Nelson: hipertekst

Mam wizje� roku 2020; lubie� ja� nazywa�c wizja� 20/20.
My�sle� o wszystkich ludziach siedza�cych przed ekranami:
miliony monitor�ow na ca lej planecie. I ka
zdy cz lowiek przed
ekranem mo
ze wydosta�c z wielkiego wsp�olnego zbiornika
dowolny fragment dowolnej publikacji, automatycznie
odprowadzaja�c tantiemy, bez zbe�dnej biurokracji.
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Ted Nelson: dokument, literatura, doku�swiat

Ted Nelson

• dokument: ½pakiet informacji stworzony przez kogo�s w
okre�slonym czasie�

• literatura: ½po la�czony system dokument�ow�

• doku�swiat (docuverse): literatura z zakresu in
zynierii
biochemicznej, literatura z zakresu krytyki literackiej, literatura
socjologiczna sa� jak galaktyki, a ca lo�s�c literatury to doku�swiat
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Ted Nelson: hipermedia

otwarte wydawnictwo hipermedialne, mo
zliwo�s�c komentarz

Nie tylko ka
zdy m�og lby opublikowa�c dowolny dokument,
a ka
zdy czytelnik wydoby�c jego dowolny fragment, jak
opisa lem to w naszej wizji 20/20, ale te
z ka
zdy m�og lby
opublikowa�c dopiski do dowolnej cze��sci, widoczne bez
wzgle�du na miejsce do la�czenia.
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Ted Nelson: Projekt Xanadu

• Projekt Xanadu

Chodzi o stworzenie ujednoliconej i opartej na czytelnych
regu lach bazy po la�cze�n mie�dzy wszystkim, co kiedykolwiek
zosta lo powiedziane, o podtrzymanie sp�ojno�sci ka
zdego
dokumentu, a zarazem dopuszczenie do tego, by
wszystko by lo g le�boko powia�zane. Chodzi zatem o wielki
hipertekst, jak go nazywam, i o literature� jutra, oraz
o to, jak stworzy�c ramy poje�ciowe, kt�ore obejmowa lyby
niesko�nczony przyrost.

• Samuel Coleridge, Kublai Khan

• OpenXanadu, 1960-2014
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Projekt Xanadu: transkluzja

transkluzja, za- la�czenie

to koncept jak cytat, prosty, cho�c niezupe lnie taki sam.
Cytuja�c co�s, zazwyczaj wstawia sie� kopie� cytowanego
materia lu z orygina lu (dokumentu cytowanego) w nowy
dokument (cytuja�cy). W projekcie Xanadu u
zywamy
zamiast tego transkluzji: w strukturze danych wt�ornego
dokumentu zostaje ukryty wska�znik, kt�ory odsy la do
orygina lu i m�owi czytaja�cemu urza�dzeniu komputerowemu,
gdzie go znale�z�c. Materia l zatem nie jest kopiowany z
orygina lu; pozostaje w przestrzeni dokumentu oryginalnego
i za ka
zdym razem, do ka
zdego czytelnika jest na nowo
przywo lywany z orygina lu
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Projekt Xanadu: transkluzja

transkluzja

• prawa autorskie sa� przestrzegane

• umo
zliwia tworzenie nowych wersji i zachowanie starych przez
autora

• umo
zliwia tworzenie nowych wersji przez u
zytkownik�ow
(nak ladki z celuloidu)
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Projekt Xanadu: transkluzja

Projekt Xanadu: transkluzja
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Projekt Xanadu: transkluzja

Projekt Xanadu: transkluzja
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Ted Nelson

Ted Nelson (1937-)
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George P. Landow: hipertekst a teoria

krytyczna
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George P. Landow: hipertekst a teoria krytyczna

• rekon�guracja tekstu: tekst otwarty, decentralizacja

• rekon�guracja autora: czytelnik-autor (reader-author)

• rekon�guracja fabu ly: Michael Joyce, afternoon. a story, 1987
(Jay David Bolter, Storyspace)

• rekon�guracja edukacji: polityka hipertekstu � demokratyzacja
czy elitokracja?
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George P. Landow: hipertekst a teoria krytyczna

• Jorge Luis Borges

• Jacques Derrida: dekonstrukcja, decentracja, recentracja,
grammatologia (gram=link)

• Roland Barthes, S/Z: leksja

• intertekstualno�s�c

• Gilles Deleuze, F�elix Guattari: k la�cze (rizoma)

• Michel Foucault: model sieci i powia�za�n w archeologii dyskursu

• Michai l Bachtin: dialogowo�s�c, polifoniczno�s�c, wielo�s�c
r�ownorze�dnych �swiadomo�sci

• prototyp hipertekstu: egzegeza biblijna

• porzucenie hierarchii i linearyzmu
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George P. Landow

George P. Landow (1940-)
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!
Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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