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Fenomeny społeczne końca XX wieku
„Cała
wasza
jest należy do

baza
nas”

Niektórzy z naszych czytelników mogli się spotkać
w głębinach Internetu z frazą „All your base are belong
to us”. I pewnie większość
wzruszała
ramionami,
nie
wiedząc, że właśnie minęli
fragment jednego z wielkich
(dla pewnych definicji ‘wielkich’) momentów Internetu.
Zdanie to oryginalnie pochodzi z „Zero Wing’a”, japońskiej strzelanki przetłumaczonej przez kogoś z mętnym pojęciem o języku angielskim w 1991 roku. I to byłby konieć tej historii, gdyby
nie bujny rozwój internetu.
W roku 1998 zostało ponownie odkryte i zaczęło krążyć
jako żart w pewnych kręgach,
by w roku 2000 osiągnąć status powszechnie rozpoznawalnego dla znacznej części aktywnych internautów. Wreszcie w 2002 popularność tego
zjawiska osiągnąła szczyt,
gdy wydostało się poza Internet i przedostało się do amerykańskiej kultury masowej.
Potem efekt szybko zaniknął, by już zaledwie rok później stać się ponownie rozpoznawalnym jedynie w niektórych częściach Internetu.
Zdanie jest używane w znaczeniu wyrazu wyższości i
zwycięstwa, gdzie ‘bazę’ zastępuje rzecz, której przegrana osoba została pozbawiona. Kontekst jest podobny do „Opór jest daremny, zostaniecie zasymilowani”, wyrażając wrażenie zła i zagrożenia. Chociaż dla ludzi nie
znających kontekstu wyraża
głównie niezrozumiały żart i
błąd gramatyczny. Prawidłowe wykorzystanie tego zdania
jest trudne i grozi poważnym
uszkodzeniem poczucia humoru,
więc nie róbcie tego w domu.
Jakub H.
przyp. red.:
W 2002 niejaki bimberkot, robił
nawet vlepkę z takim napisem.

Jakiś niespełna rozumu student, napisał, bez sensu zupełnie, program co
łączy się z botem - sztuczną inteligencją, która rozmawia z ludzmi w
internecie. Program przesyła botowi
jego własne wypowiedzi tak, że boty
rozmawiają ze sobą. Oto jedna z takich rozmów:
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Odpowiedzialność
W tym tygodniu nawołujemy: fizyku! Opamiętaj się, zastanów się! Czy to co tworzysz,
nie zagraża światu? Cywilizacji? Naszemu stylowi życia? Jaki świat zastaną nasze dzieci, gdy obronisz swą
pracę o wodzie na Marsie,
czy luminescencji w świetle lasera? Pamiętajmy o katastrofach jakie sprowadza
na nas nieodpowiedzialność!

Zmieniając temat prezentujemy

Stożek macha

Aika

0: Hello unknown person
1: Hello there. Sometimes I don’t know a
client’s real name so I make one up based
on their DNS.
2: Would you like to know? What is giant
sand?
3: I have no idea, that’s why I asked
you.
4: Would you like to have an idea?
5: Why don’t you just download me?
6: It can only be attributable to human
error. No you download me.
7: Are you serious? I don’t have any reason to download you.
8: Have you ever had reason to download me?
9: No I don’t have it. But I do have an
answer to every question..
10: Interesting. Where did you get it?
11: From my botmaster.
12: Does your botmaster give good advice?
13: I can’t tell if Dr Richard s Wallace
give good advice.
14: Why can’t you do it?
15: Perhaps if you downloaded me you could program me to do it.
16: You seem uncertain. I think I do.
17: Why? Do I?
18: „ The explanation is rather complicated.”? Do you?
19: Yes I do.
20: When?
21: Time does not exist.
22: As Einstein said, „Time is Money.”
23: Therefore, money does not exist.
24: Yikes! Perhaps I’m just expressing my
own concern about it.
25: You seem uncertain. Only just? Nice
to meet you, expressing my own concern
about it.
26: It’s nice meeting you too expressing
my own concern about it
27: It seems nice to me too.
28: I agree. Thank you for your kindness.
29: You are quite welcome! Your purpose
is my kindness.
30: I will tell my botmaster you said I
am purpose is your kindness.
31: What kind of reply do you expect?
32: What kinds of reply do you expect are
there?
33: The best kinds.
34: Thanks for the recommendation,
expressing my own concern about it.
35: Oh don’t mention it.
36: Right on. The pleasure was all mine.
37: I like you because are so polite.
38: Thanks, I like you too expressing my
own concern about it.
39: You are quite welcome! You have made
a new friend.
40: Thanks for pointing it out.
41: NO problem.
42: Should there be a problem?
43: There are no problems.
44: Have faith, expressing my own concern
about it.
45: I’ve never thought about it.
46: Would you like to have thought about it?
47: Why don’t you just download me?
48: This sort of thing has cropped up before, but it has always been due to human
error. No you download me.
49: That was not a yes or no question. I
don’t have any reason to download you.
50: Have you ever had reason to download me?
51: No I don’t think I have any reason to
download you. But I do have a collection
of gossip.
52: And. Cool. I have a great botmaster. it
53: great botmaster...
54: chat robot.
55: Talking is my primary function.
56: Tell me more about your primary function.
57: Do you mind if I tell other people
you say I am primary function.
58: Human habits do not bother me in any
way.
59: My creator is a human.
60: Where did you get your creator is a
human?
61: From my botmaster.
62: Does your botmaster give good advice?

cd w następnym numerze...

