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bাuসার যুd (মূল

লখািট eখােন):

pিতিদন, pিতkেণ আমরা inারেনট ব বহার করিছ। িভিডo বা ছিব দখিছ, গান ডাuনেলাড
করিছ। inারেনট eখন আমােদর pাত িহক জীবেনর eক aিবেcদ aংশ। িকnt কতজন
ভেব দেখিছ বা anতঃ জানার চ া কেরিছ ei inারেনেটর আিদ aবsা সmেক?
কতজনi বা জািন inারেনেটর iিতহাস সmেক?
90' eর দশেকর গাড়ার িদেক কথা। তখনকার inারেনট আজেকর inারেনেটর থেক
িছেলা পুেরাপুির িভn। তখনকার inারেনট িছেলা মূলতঃ eকিট গেবষণাধমী নটoয়াক যা
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বছর কেয়ক আেগ িbিটশ িবjানী িটম বানাস িল udাবন কেরিছেলন। oi সময়
oেয়বসাiেটর সংখ া িছেলা হােত গাণা। আর যাo বা িছেলা তােত িছেলা ধু লাiেনর পর
লাiন িবরিkকর গেবষণাধমী লখা। eকাni "িগক" (Geek- টকেনালিজ িবষয়ক আঁেতল)
না হেল কu সi সময়কার inারেনট িনেয় মাথা ঘামােতা না। সৗভাগ বশত সরকমi
িকছু িগকেদর মেধ d'জন িছেলন iিলনয় িব িবদ ালেয়র কিmuটার সােয়েnর ছাt মাক
eিnেসন o eিরক িবনা

মাক eিnেসন
eিnেসন o eিরক িবনা সi সময়i কlনা কেরিছেলন eমন eকিদন আসেব যিদন
আমার o আপনার মেতা সাধারণ মানুষo inারেনটেক pাত িহক কােজ ব বহার করেব।
তারা হয়েতা সমেয়র তুলনাi sp eকটু বিশi দেখ ফেলিছেলন। িকnt কেয়ক মােসর
মেধ i তােদর সােথ ei eকi sp দখার দেল শািমল হয় তােদরi আেরা িকছু সহপাঠী।
eিnেসন, িবনা o তার বnুরা িমেল িদনরাত িনরলস pাgািমং করিছেলন, inারেনটেক কের
তুলিছেলন iেমজ, aিডo আর িভিডo কmািটবল। সবসময়i তারা সুেযাগ খুঁজিছেলন
িকভােব oেয়বেক আেরা আকষণীয় কের তালা যায়, িকভােব eেক সাধারণ মানুেষর কােছ
আেরা সহজেবাধ কের তালা যায়। আর ei পির েমরi ফসল হেলা িবে র pথম
gািফকাল oেয়ব bাuসার " মাজাiক (Mosaic)" । জেন রাখুন, আজেক আপিন oেয়ব
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bাuিসংেয়র জন যi oেয়ব bাuসারi ব বহার কrন না কন, তা হেc eিnেসন-িবনা'র
আিব ৃত সi মাজাiক bাuসােররi কান utরসূরী। inারেনেটর iিতহােস মাজাiেকর
আগমন eকিট aত n grtপূণ ঘটনা কননা মাজাiেকর আগমেণর মধ িদেয় inারেনট
pথমবােরর মেতা িরসাচ নটoয়াক আর িবjানীেদর যেntর খালস ছেড় বিরেয় সাধারণ
মানুেষর জন unুk হেয়িছেলা, পিরণত হেয়িছেলা তথ -সmpচােরর আেরকিট মাধ েম।
1993 সােলর শেষর ভােগ মাজাiেকর eকিট বটা ভাশন inারেনেট িবনামূেল
ডাuনেলােডর জন দয়া হয়। মুহেূ তi তা ছিড়েয় পের পুেরা িবে aেনকটা ভাiরােসর
মেতা।
খুব sাভািবকভােবi eমন eকিট যুগাnকারী আিব ােরর pিতdnী থাকেব eটাi sাভািবক।
আর সi সময় মাiেkাসফেটর চাiেত বড় pিতdnী আর কiবা হেত পারেতা। িকnt
মাiেkাসফেটর pিতdnী হেয় oঠার kমতা মাজাiক তখেনা লাভ কেরিন, তার জন
pেয়াজন িছেলা pািত ািনক কাঠােমা আর টাকা......aেনক aেনক টাকা। যাক স কথায়
পের আসিছ। তখেনা পযn মাজাiক িছেলা িকছু িবেশাধ ভািসিট পড়ুয়া ছােtর শেখর
আিব ার। িকnt ei সেখর আিব ার িবিনেয়াগকারীেদর সুনজের পড়েত সময় লােগিন। সi
িবিনেয়াগকারীেদরi eকজন িছেলন িজম kাক।

িজম kাক
Hosted: www.boi-mela.com
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িজম kাক িছেলন s ানেফাড iuিনভািসিটর কিmuটার সােয়েnর pভাষক। kাক িছেলন
িবখ াত "িসিলকন gািফেkর" pিত াতা। িসিলকন gািফেkর pিত াতা িহেসেব kাক
পেয়িছেলন ব াপক সুখ ািত আর আয় কেরিছেলন aেনক টাকা। িকnt িসিলকন gািফেkর
পর িজম kাক চাiিছেলন নতুন o বড় কান pেজk। যখন িতিন মাজাiেকর কথা নেলন
kাক বুেঝ গেলন িতিন যা খুঁজেছন তা িতিন পেয় িগেয়েছন। 94' সােলর eর ফbrয়ারীেত
মাক eিnেসন িজম kােকর কাছ থেক eকিট iেমiল পান যখােন বলা হেয়িছেলা kাক
নতুন eকিট সফটoয় ার কাmানী খুলেত চান eবং eিnেসনেক সখােন পেল িতিন বড়i
খুিশ হেবন। eিnেসন তখন মাt g াজুেয়শন শষ কেরেছন। সুতরাং eরকম eকিট aফার
পেয়o না বলার p i oেঠ না। শী i eিnেসন তার দলবল িনেয় িজম kােকর সােথ দখা
কেরন। eিnেসন আর kােকর মেধ ঘnার পর ঘnা আেলাচনা চেল িকভােব মাজাiকেক
eকিট লাভজনক pযুিkেত rপাnর করা যায়।
যিদoবা িজম kাক বুঝেত পেরিছেলন inারেনেটর aপার সmাবনার কথা, িকnt aেনেকi
িছেলন যােদর মাথায় ei সহজ-সরল কথািট তখেনা ঢােকিন। সi না- বাঝার দেল eমন
eকজন িছেলন যার কথা নেল আপিন ভুr কপােল তুলেবন - িবল গটস!

িবল গটস
Hosted: www.boi-mela.com
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িবল গটস o পল e ােলান
িবল গটেসর কথা আমরা ক না জািন। িবল গটস িছেলন "মাiেkাসফেটর (Microsoft)"
সহ-pিত াতা o CEO (aপর pিত াতা পল e ােলান)। তখন যুগটা িছেলা মাiেkাসফেটর।
িবল গটেসর তথা মাiেkাসফেটর spটা িছেলা খুব সাজা সাপটা িকnt বৃহৎ - পৃিথবীর
pিতিট aিফস, বাসা-বািড়র কিmuটার চলেব মাiেkাসফট uiেnােজর aপােরিটং িসেsম
dারা। 1993 e গটস ei sp পূরেণর pায় dারpােn পঁৗেছ িগেয়িছেলা যখন পৃিথবীর pায়
90% িপিস মাiেkাসফট uiেnাজ aপােরিটং িসেsম dারা চািলত হিcেলা। আর ei sp
পূরণ করার কাজিট মাiেkাসফট করিছেলা বশ শk হােত। আর ei কােজর নতৃt
িদিcেলন িবল গটস - মাiেkাসফেটর তুেখােড়র চেয়o তুেখাড় সi ব ািkিট, িযিন তার
শk o rঢ় মানিসকতার জন পিরিচত িছেলন। আেরক কথায় বাকােদর জন কান sান
মাiেkাসফেট িছেলা না। মাiেkাসফট কখেনাi তার pিতdnীেদর সােথ বালিখল তায়
মেত oেঠিন, বরং সবসময়i চ া কেরেছ কৗশেল তােদরেক িনমূল করেত। eমনিক Lotus
, Word Perfect , Borland , IBM eর মেতা পরাkমশালী সফটoয় ার pিত ানেকo
মাiেkাসফেটর কােছ নিত sীকার করেত হেয়িছেলা। িবল গটস িনেজ জানেতনo তার
kমতা সmেক। eকরােত eক িডনার পািটেত িবল িkনটেনর pিসেডn iেলকশন িনেয়
কথা চলিছেলা। কথায় কথায় িবল গটস হঠাৎi বেল oেঠন - "আিমo kমতার িদক িদেয়
Hosted: www.boi-mela.com

8

inারেনেটর pকৃত iিতহাস

pিসেডেnর চাiেত কম না........"। কথাটা বলা মাti িবল গটেসর stী তােক টিবেলর
িনেচ পা িদেয় খঁাচা িদেয় থািমেয় দন। িকnt সিত কথা বলেত িক - িবল গটস হয়েতা খুব
eকটা ভুল বেলনিন! eক মাiেkাসফট কমীর মেত - "যিদ গটেসর সােথ আপিন
আধাঘnার িমিটং কেরন eবং কমপেk 15 বার Idiot কথাটা না েনন তাহেল বুঝেবন য
আপিন সফল!" আপিন sাট নািক হ াnসাম eটা কান িবেবচ িবষয় িছেলানা
মাiেkাসফেটর কােছ। মধােক তারা আর যেকান িকছুর চাiেত uপের sান িদেতা। আর
তাi হয়েতা তৎকালীন মাiেkাসফেটর কমীেদর গড় বয়স িছেলা মাt 26 বছর।
মাiেkাসফেটর মধাবী ei কমীবািহনী, ব াংেক িবিলয়ন িবিলয়ন টাকা আর uiেnাজ 95
eর aিত শী i বাজাের ছাড়ার পিরকlনা - িবল গটস sp দখিছেলন টকেনালিজ
ভুবেনর aেজয় সmাট হবার। সব িমিলেয় গটস বশ সুেখi িছেলন বলেত হেব। িকnt
মাiেkাসফেটর e সাফল eকিদেন আেসিন। গটস িনেজo জানেতন, যভােব aদম সাহস
আর মধােক সmল কের তার িনেজর হঠাৎ utান ঘেটিছেলা, িঠক তমিনভােবi, যেকান
সময় তােক টkা দবার মেতা লােকর আিবভাব ঘটেত পাের।
oিদেক িজম kাক, মাiক eিnেসন o তার দলবল তখেনা ব s মাজাiকেক আেরা unত
eবং সেবাপির লাভজনক কের তুলেত। pেজেkর নতুন নামo দয়া হয় - নটেsপ
(Netscape)। আসেল kাক চাiেলo হয়েতা asীকার করেত পারেবন না য তার আgহ
যেতাটা না pযুিkটােক unত করােত িছেলা তার চেয় aেনক বিশ িছেলা eক লাভজনক
কের তুলেত। যিদo গটস নটেsেপর সাফেল র ব াপাের সিnহান িছেলন, তথািপ
মাiেkাসফেটর িকছু কমী সমূহ িবপেদর গn িঠকi পািcেলন। eমনi eক কমী aেনকটা
বnুসল
ু ভ মেনাভাব থেকi নটেsেপর কােছ ফান দন, কথা বেলন oখানকার eকজন
eিkিকuিটেভর সােথ। িকnt মাt 15 িমিনট কথা বেল ফান রেখ দয়া হয় eবং
নটেsেপর কাছ থেক pায় iি তপূবকভােব বেল দয়া হয় - "আমােদর কান আgহ নi
eবং ভিবষ েত আর ফান করার চ াo কােরা না......"। e ঘটনায় মাiেkাসফট
হেয়িছেলা িবিsত o kুb। aন ান pিত ান যখােন "মাiেkাসফেটর ফান eেসেছ!" বেল
ucিসত হেয় oেঠ, নটেsেপর মেধ eমন কান ভাবi িছেলা না। মাiেkাসফটo বুেঝ নয়
Hosted: www.boi-mela.com
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নটেsপ eখন থেকi তােদরেক শtr বেল ভাবেত r কেরেছ।

aবেশেষ 1994 সােলর 13i aেkাবর, মােসর পর মাস কািডং আর pাgািমংেয়র পর,
eিnসন বািহনী তােদর udািবত নতুন bাuসার নটেsপ ন ািভেগটর (Netscape Navigator)
িবে র কােছ unুk কের দয়। যমনটা আশা করা িগেয়িছেলা, al কেয়কিদেনর মেধ i
নটেsপ ব পক জনিpয়তা লাভ কের eবং 10 লk ডাuনেলাড সীমা ছািড়েয় যায়। eর
আেগ িব বাসী আর কান সফটoয় ােরর eমন িবপুল জনিpয়তা লk কেরিন। আর
aেনকটা aবধািরতভােবi ei জনিpয়তা নটেsেপর জন বেয় িনেয় আেস pিতdnীতার
খরেsাত। মাiেkাসফট নটেsেপর ei aভূতপূব সাফল দেখ হেয় িগেয়িছেলা িনবাক o
aেনকটাi ভীত। িনবাক - কারন তােদর কােছ িছেলা না নটেsেপর িবপরীেত কান জবাব।
আর ভীত - কারন মাiেkাসফট নটেsপেক দখিছেলা eকিট িবকl সফটoয় ার p াটফম
িহেসেব। যমন কের uiেnাজ aপােরিটং িসেsম হেc সেবাc সফটoয় ার p াটফম, যার
oপর িভিt কের aন ান সফটoয় ার চালােনা হয়। মাiেkাসফট oেয়বেক কlনা
কেরিছেলা আেরকিট নতুন সফটoয় ার p াটফম িহেসেব, যখােন মানুষ inারেনেট থেকi
সব ধরেনর pেয়াজনীয় সফটoয় ার চালােব আর যাবতীয় কিmuটার চািহদা মটােব।
নটেsপেক তারা দেখিছেলা সi p াটফেমর চালক িহেসেব। আর তাi মাiেkাসফেটর
ভয়টা aমূলক িছেলানা মােটo।
Hosted: www.boi-mela.com
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aেনকটা হঠাৎ কেরi িবল গটেসর মাথায় inারেনেটর grtটা খেল যায়। eকরােত িবল
গটস তার সকল কমীেক eকিট iেমiল কেরন। স iেমiেল িতিন inারেনটেক aিভিহত
কেরন িপিসর পর িdতীয় সবািধক grtপূণ আিব ার িহেসেব। নটেsেপর ব াপাের িতিন
বেলন, নটেsপ হেলা সi কাmানী যার সােথ মাiেkাসফেটর aব শi তাল মলােত হেব
o ভিবষ েত ছািড়েয় যেত হেব। নটেsপ খুব ভােলাভােবi জানেতা িবল গটস pিতেশাধ
নেবন eবং যখন নেব স aনুভিূ ত খুব eকটা সুখকর হেব না। আর eজেন i তারা ভাড়া
কের িসিলকন ভ ািলর Lawyer গ াির িরব াকেক িযিন িবখ াত িছেলন মাiেkাসফেটর
িবrেd aন ান pিত ােনর হেয় মামলা লড়ার জন ।

গ াির িরব াক
eরi মেধ মাiেkাসফট কতৃপk তােদর eকিট িবেশষ িটম পাঠান নটেsপ কাযালেয় eক
িবেশষ rddার বঠেক বসার জন । 6 ঘnা দীঘ ei rddার বঠেক িক ঘেটিছেলা তা িনেয়
aেনক aেনক িবতক আেছ। তেব মাiেkাসফেটর মেত, ei 6 ঘnা তারা নটেsেপর
ু ভ o pাণবn আেলাচনায় মেত uেঠিছেলা। িকnt
টকিনক াল িটেমর সােথ eক বnুসল
নটেsপ বেল য, মাiেkাসফট তােদর কােছ eকিট psাব িনেয় eেসিছেলা, মাt 10 লk
ডলােরর িবিনমেয় নটেsপেক িকেন নবার জন । যিদ নটেsেপর দাবী সত হেয় থােক
Hosted: www.boi-mela.com
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তেব মাiেkাসফট pকৃতপেk আiন ভ কেরিছেলা, আেরকটু পির ার কের বলেত গেল
মাiেkাসফট ভ কেরিছেলা "e ােমিরকান eিn াs ল" (American Anti Trust Law)।
ei আiেন বলা আেছ, কান pিত ান তার কান eকিট পেণ র eকেচিটয়া বাজােরর
pভাবেক কােজ লািগেয় aপর আেরকিট পেণ েক লাভজনক করেত পারেব না। য
eকেচিটয়া বাজােরর কথা eখােন বলা হেc, িবেশষjেদর মেত তা মাiেkাসফেটর িছেলা
তােদর uiেnাজ aপােরিটং িসেsেমর বেদৗলেত। ঐ িবতিকত িমিটংেয়র কেয়ক ঘnার
মেধ i নটেsপ US Justice Department ক মাiেkাসফেটর িবrেd e ািn াs কাuিnল
গঠেনর aনুেরাধ কের। মাiেkাসফট নটs ােপর পk হেত তােদর oপর চািপেয় দয়া সব
aিভেযাগ asীকার কের।
pিত ান গঠেনর মাt 1 বছেরর মাথায়i নটেsপ বাজাের তােদর শয়ার ছােড়। মুহেূ তi
নটেsপ aতীেতর সকল রকড ভ কের সবকােলর সবািধক drত বধনশীল সফটoয় ার
pিত ােন পিরণত হয়। নটেsপ িনেজেদরেক aেজয় ভাবেত r কের। সাফেল র ছঁায়া
লেগিছেলা eিnেসন বািহনীর জীবেনo। মুহেূ তi টাকার সাগের ভাসেত থােকন তারা।
oিদেক সাফেল র খুিশেত anpায় eবং aিতমাtায় আtিব াসী িজম kাক িমিডয়ার কােছ
মাiেkাসফট o uiেnাজেক kমাগত সমােলাচনার তীের িবd করিছেলন। তার করা
uিkgেলার মেধ সবেচেয় িবখ াতিট হেলা - "Windows will be a poorly debugged set of
device drivers"। uিkিট নেত হয়েতা আপনার আমার কােছ aেতাটা খারাপ লাগেছ না।
িকnt িবল গটেসর কােছ ei uিkিট হেc aেনকটা তার মােয়র নাম তুেল গািল দয়ার
শািমল।
aবেশেষ মাiেkাসফট 7 িডেসmর, 1995 e মাiেkাসফট তােদর িনেজেদর udািবত
bাuসার inারেনট ekেpারার (Internet Explorer) বাজাের ছােড়। িদনটা িছেলা ঐিতহািসক
পাল হারবার (Pearl Harbor) আkমেণর িদন। ঐ রােত inারেনট ekেpারােরর uেdাধন
uপলেk আেয়ািজত eক পািট শেষ মাiেkাসফেটর টকিনক াল িটেমর িকছু সদস
inারেনট ekেpারােরর eকিট িবশাল "e" আকৃিতর লােগা িপকআেপ ভ ােন তুেল কেয়ক
মাiল দূের aবিsত নটেsেপর কাযালেয়র সামেন ফেল রেখ আেসন।
Hosted: www.boi-mela.com
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সi িবশালাকৃিতর "e" িচিhত inারেনট ekেpারােরর লােগািট
ei ঘটনার মাধ েম মাiেkাসফট যন aেনকটা যুেdর দামামা- িণ বাজােলা eর মাধ েম।
মাiেkাসফেটর পিরকlনা িছেলা খুব সাজা। নটেsেপর pিতটা পদেkপ পযেবkণ করা
আর তার পুনরাবৃিt করা, আেরা সাজা ভাষায় বলেত গেল aনুকরণ করা। aনুকরণ বলুন
আর কৗশল, মাiেkাসফট ধীের ধীের তার aিভ লেk পঁৗছােত r করেলা। eমনিক
মাiেkাসফট inারেনট ekেpারারেক uiেnােজর সােথ িবনামূেল িবতরণ করেত r
করেলা। মাiেkাসফট তথা িবল গটস তার pভাব খািটেয় সফটoয় ার িবতরণকারী
eজnেদরেক হাত কের ফলেলন o inারেনট ekেpারারেক জনিpয় কের তালার জন o
নটেsপেক সবsাn করেত সmাব সব িকছু করেলন। ধীের ধীের নটেsেপর শয়ার মূল
কমেত আরm করেলা। aেনকটা হতভm নটেsপ তােদর শষ চালিট চালেলা। r হেলা
মাiেkাসফেটর িবrেd আনা e ািn াs মামলার নািন। ei নািনেত িবল গটসেক
ঘnার ঘnা eবং মােসর পর মাস ধের িজjাসাবাদ করা হয়, তার pিতিট জবাব িভিডo
রকিডং করা হয়।
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চলেছ িজjাসাবাদ
িজjাসাবাদকােল িবল গটস তােদর o নটেsেপর মেধ সi িবতিকত rddার বঠেকর
কথা সmূণrেপ asীকার কেরন। িকnt পরবতীেত তার িবrেd pমাণ srপ মাiেkাসফেটর
কমীেদর কােছ তারi করা eকিট iেমiেল বঠেকর uেlখ দখােনা হেল গটস িন ুপ হেয়
যান। ei পুেরা িজjাসাবাদ pিkয়ািট গটসেক মানিসকভােব pায় প ু কের িদেয়িছেলা।
গটস কান কান pে র জবােব িশ র ন ায় আচরণ কেরেছন। eকবার তােক eকিট
িজjাসাবাদ-ফম পূরণ করেত িদেল িবল গটসেক িবচারক ফেম তার eকিট utর িনেয়
িজেjস করেল গটস বেলন:
িবল গটস: "আিম oটা টাiপ কিরিন......."
িবচারক: " ক টাiপ কেরেছ?"
িবল গটস: "কিmuটার।"
eমনিক eকবার eক বাড িমিটংেয় িবল গটসেক arসজল aবsায়o দখা যায়। আসেল
কােনািদন কােরা pে র জবাব িদেত বাধ না থাকা িবল গটসেক হঠাৎ কেরi eমন সব p
করা হিcেলা যার জবাব িতিন eিড়েয় যেত পারিছেলন না। আর ei িজিনসটাi বােধাহয়
তােক সবেচেয় বিশ আঘাত কেরিছেলা।
Hosted: www.boi-mela.com
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সবিকছু পযােলাচনা শেষ আদালত িবল গটস o মাiেkাসফট কেপােরশনেক দাষী
িহেসেব সাব s কের eবং কাmানী di ভােগ ভাগ কের দবার িসdাn দয়। ei িসdােnর
ফেল মাiেkাসফট শয়ার বাজাের eকিদেনর মেধ i pায় 30 িবিলয়ন ডলার হারায়।
িসdাn aনুযায়ী 2008 e িবল গটস মাiেkাসফট কেপােরশেনর দায়ভার িsভ বালমােরর
হােত ছেড় িদেয় aবসর gহণ কেরন। ei ঘটনার পর মানিসকভােব িবল গটস পুেরাপুির
বদেল যান। aিফেসর কােজর পাশাপািশ ব s হেয় পেড়ন দাতব সংsার কাযkম িনেয়।
aেনেকর মেতi bাuসার যুd শষ হেয় যায়িন। 2য় bাuসার যুd বতমােন চলেছ ফায়ারফk
আর inারেনট ekেpারােরর মেধ ।
* িডসকভাির

চ ােনেল pচািরত Download - The True History of Internet aনু ান
aবলmেন রিচত।
* bাuসার যুd সmেক
View this link

আেরা িবsািরত জানেত যেত পােরন uiিকিপিডয়ার ei িলংেক:
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সাচ iি ন (মূল

লখািট eখােন):

আজেকর ei inারেনেট আপিন যেকান eকিট সাচ iি েন "বারাক oবামা" িলেখ সাচ
িদন। আিম িনি ৎভােব বলেত পাির আপিন বারাক oবামা সmেn যা যা জানেত চান তার
aিধকাংশ তথ i পেয় যােবন। য pযুিkর বেল সাচ iি নgেলা pায় 156 িমিলয়েনর
বিশ oেয়বসাiট আর িবিলয়ন িবিলয়ন oেয়বেপiেজর মধ থেক আপনার pেয়াজনীয়
তথ িট pায় িনখুঁতভােব খুেঁ জ eেন দয় তা aেনকটা িবsয়করi বেট! pযুিk িবsয়কর
হেত পাের, িকnt ei িবsয়কর pযুিkর oপর আজ আমরা য পিরমােণ িনভরশীল তা িকnt
মােটo িবsয়কর নয়। pায়শঃi আমরা ভুেল যাi য মাt 11 বছর আেগo inারেনেট
oেয়বেপiজgেলা পূণ িছেলা লাiেনর পর লাiন ধু লখা আর লখা িদেয়, িছেলানা
gেগােলর মেতা সাচ iি ন। আর তারo 5 বছর আেগ inারেনেট িছেলানা সাচ নামক কান
বst। inারেনেট আপিন যা চাiেছন তা খুেঁ জ পাoয়া িছেলা pায় aসmেবর ধাের কােছ।
সেবাc যা করা সmব িছেলা তা হেলা িলংেকর পর িলংক িkক কের যাoয়া, আর আশা করা
য, ভাগ সুpসn হেল আপিন আপনার pেয়াজনীয় তথ িট পেয় যােবন।
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e ধু সাচ iি েনর গlগঁাথা নয়, e eক রামা কর iিতকথা যার pিতিট মুহত
ূ আপনােক
sরণ কিরেয় দেব সiসব কৃিত মানুষেদর কথা, আধুিনক inারেনেটর িবকােশ যােদর
ভূিমকা আর aবদান কখেনাi ভালবার নয়।
িসিলকন ভ ািলর নাম িন য়i েনেছন। যুkরাে র ক ািলেফািনয়া a রােজ র সান
ািnসেকা শহেরর দিkণ িদেকর eকিট aংশi হেলা িসিলকন ভ ািল। িসিলকন ভ ািলর
"িসিলকন" শbিট eেসিছেলা ভ ািলেত aবিsত জগিdখ াত সব িসিলকন িচপ িনমাতা
pিত ােনর বেদৗলেত। তেব eখন aবশ "িসিলকন" শbটা ভ ািলর সামিgক rপেক
বাঝােত ব বhত হয়। আর কনi বা হেব না? িসিলকন ভ ািলেত aবিsত Adobe, Apple
Inc, eBay, Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Nvidia, Oracle, Yahoo!, Advanced
Micro Devices (AMD) Symantec, Sun Microsystems, Asus, Facebook, McAfee,
Opera Software, Siemens, Sony pভৃিত

িবখ াত সফটoয় ার o হাডoয় ার িনমাতা
pিত ােনর সদরদpর। িসিলকন ভ ািল হেc পৃিথবীর সব টিকেদর (Techie- টকেনালিজ
সংkাn কমকােn জিড়ত ব িk) কােছ sেpর জগৎ। eখােন মধার মূল aেনক। eখােন
Hosted: www.boi-mela.com
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eকিট ভােলা আiিডয়া পেল তার জন টাকা ঢালার জন মুিখেয় আেছন সব ভ ার
ক ািপটািলsরা (Venture Capitalist-নবীন িকnt সmাবনাময় pিত ােন িবিনেয়াগকারী)।
মধা, আiিডয়া আর কমদkতার eমন মূল ায়ন পৃিথবীর আর কাথাo হয় িকনা সেnহ।
িকnt ei িসিলকন ভ ািলর িবখ াত সব আiিডয়াgেলার কnd বা uৎস িকnt কান pিত ান
নয়, বরং তা হেলা s ানেফাড iuিনভািসিট। আর ei s ানেফাড iuিনভািসিট থেকi
inারেনেট আধুিনক সাচ ব বsার পদযাtার r।

জির iয়াং o ডিভড ফাiেলা
1994 সােলর কথা। ei s ানেফােডরi d'জন ছাt িছেলন জির iয়াং (Jerry Yang) আর
ডিভড ফাiেলা (David Filo) । তােদরi eক pেফসর যখন 1 বছেরর জন ছুিটেত চেল
যান, জির আর ডিভড সi pেফসেরর কিmuটার ব বহােরর সুেযাগ পেয় যান। িবিভn
িবষয় িনেয় গেবষণা করেত করেত িনেজর aজােni জির আর ডিভড eমন eকিট
আiিডয়া পেয় যান যা িছেলা সাচ ব বsার pথম পদেkপ। আজ জির আর ডিভেডর
িনজs eকিট কাmানী আেছ: iয়াh!(Yahoo!) , যা পৃিথবীর aন তম জনিpয় oেয়বসাiট o
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িdতীয় বৃহtম সাচ iি ন। আর eসব িকছুর r তখন যখন জির o ডিভড s ানেফাড
ফ াnািস বােsটবল লীগ জতার জন inারেনটেক িকভােব কােজ লাগােনা যায় স uপায়
খুঁজিছেলন। ফ াnািস বােsটবল লীগ pকৃতপেk কান বােsটবল লীগ নয় বরং eিটেক বলা
যেত পাের eকধরেনর ভাচুয়াল pিতেযািগতা। eেত িকছু বাsব খেলায়ােড়র নােমর
সমnেয় eকিট বােsটবল িটম গঠন করেত হেতা o সi িটমিট িনবnন করেত হেতা।
aতঃপর িটেমর খেলায়াড়রা বাsব বােsটবল ম ােচ য পেয়n aজন করেতা তা িদেয়
ফ াnািস বােsটবল লীেগর pিতিট দেলর মাট পেয়n িনধািরত হেতা। eেkেt সাফেল র
মূলমnt িছেলা, ভােলা খেলায়াড় িনবাচন করা eবং ফেম থাকা খেলায়ারেক drত দেল িনেয়
আসা o ফমহীন খেলায়াড়েদরেক দল থেক aপসারণ করা। আর ei কাজিট য দল আর
সবার আেগ করেত পারেতা sভাবতi তারাi সাফল পেতা। aন ান িটম যখােন
পরিদেনর সংবাদপেtর পাতা ঘঁেট ম ােচর sার জেন তারপর দেল pেয়াজনীয় পিরবতন
আনেতা, জির আর ডিভড পরিদন পযn aেপkা করেত চাiেলন না। তারা চাiেলন
িকভােব তার আেগi ম ােচর রােতi তারা e কাজিট আর সবার আেগ কের ফলেত পােরন।
আর eজেন তারা শরনাপn হলন inারেনেটর। ঘnার পর ঘnা inারেনেট িবিভn
oেয়বসাiট ঘঁেট ঘঁেট তারা সাmpিতকতম sাটস িনuজ সnান করেতন। ফলাফল srপ
তারা s ানেফাড ফ াnািস বােsটবল লীগ িজেতo নন।
আপিন হয়েতা ভাবেছন: "সবi তা বুঝলাম িকnt eর সােথ সােচর িক সmক?" সmক
আেছ। eভােব ঘঁেট ঘঁেট তথ বার করেত িগেয় জির আর ডিভড বুঝেত পেরিছেলন
inারেনেট কান িনিদ তথ খুেঁ জ বর করা কেতাটা ক সাধ । আর তাi তারা eজন কান
সহায়ক oেয়বসাiেটর pেয়াজনীয়তা aনুভব কেরিছেলন। আর eভােবi iয়াhর যাtাটা r
হয়। িকnt তখনকার iয়াhর সােথ আজেকর আধুিনক সাচ িসেsেমর কান িমল িছেলা না।
তখনকার iয়াh িছেলা িবিভn ক াটাগির আর সাব-ক াটাগিরেত িবভk যােত মাt diজন
মানুষ িমেল িদেনর পর িদন ধের aসংখ oেয়বসাiটেক িনেজর হােত তািলকাবd কেরেছন।
eকিদেন যেতাgেলা oেয়বসাiট তািলকাবd করা সmব করেতন। e কাজটা নেল যেতাটা
সাজা মেন হয় আসেল িছেলা তার চাiেত aেনক aেনক কিঠন o kািnদায়ক। কারন
হাজার হাক তারা তা মানুষ, কেতা ধকলi বা সiেবন তারা! ধীের ধীের iয়াh ব াপক
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জনিpয় হেয় uঠেত লাগেলা oেয়ব ব বহারকারীেদর মেধ । eকদম pথেম iয়াhর নাম িকnt
iয়াh িছেলা না। eর নাম িছেলা - "Jerry's Guide to the World Wide Web"। পরবতীেত
eকটু চটকদার নাম রাখার uেdেশ "iয়াh (Yahoo)" নামিট িনবাচন করা হয়। সাiেট
দিনক িভিসেটর পিরমাণ বেড় যািcেলা h h কের। iয়াhর আiিডয়া িছেলা eকিট
aসাধারণ আiিডয়া e ব াপাের কান সেnহ নi। িকnt ধুমাt eকিট ভােলা আiিডয়ার
বেল কান ভােলা কাmানী গেড় oেঠ না, e জন pেয়াজন হয় টাকার.......aেনক aেনক
টাকার। িকnt যমনটা সবাi জােন, িসিলকন ভ ািলেত টাকার কান aভাব নi। আর aভাব
নi ভ ার ক ািপটািলsেদর। eরা সi ব ািk যােদর dারািনধািরত হয় কান sাটআপিট
িটেক থাকেব আর কানিট থাকেব না। ei ভ ার ক ািপটািলsেদরi িবখ াত eকজন
মাiেকল মিরজ (Michael Motitz) iয়াh! ত সবpথম িবিনেয়ােগর িসdাn নন। pাথিমক
পযােয় মিরজ িনেজo iয়াhর সাফল িনেয় সিnহান িছেলন, িকnt সেবাপির iয়াhর
চমকpদক আiিডয়ািটi িনঃসেnেহ তােক ei িসdাn িনেত udুd কেরিছেলা। কননা মিরজ
জানেতন য, iয়াh হেc eমন eকিট সবা যা মানুষেক সসব তথ খুঁেজ পেত সহায়তা
করেছ যা aন থা খুেঁ জ বর করা pায় aসmব eবং eকরকম িনেদিশকা িহেসেব কাজ
করেছ। eমন eকিট িজিনেষর ভিবষ ৎ ujjল হoয়াটাi sাভািবক।
মিরজ pাথিমকভােব iয়াhর পছেন 2 িমিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ কেরন। তােত কের iয়াhর
টাকা িনেয় িচnাটা সামিয়কভােব দূর হেলo জির o ডিভড জানেতন য সমস ার মাt r
হেয়েছ। কারন eেতা eেতা ব বহারকারী আর জনিpয়তা থাকা সেtto iয়াhর িনেজর কান
আয় িছেলানা। িকভােব iয়াh থেক িকভােব টাকা আয় করা যায় স বুিdo কােরা জানা
িছেলা না। আসেল ধু iয়াh না, সi সমেয় কােরারi জানা িছেলানা inারেনেট টাকা আয়
করার কান কৗশল।
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aবেশেষ ei সমস ার সমাধান পাoয়া যায় eকিট মাt শেb, আর তা হেলা- "িবjাপণ"।
আসেল পৃিথবীর আর সবgেলা তথ pচার মাধ েমর মেতাi inারেনটo িবjাপেণর জন
ব বhত হেব তােত আর আ েযর িক আেছ? যখন aেনক সংখ ক লাক eকi জায়গায়
জেড়া হয় সখােন eকিট িবjাপেণর kt তির হয়, eর চাiেত বিশ মাথা খাটাবার
pেয়াজন িবjাপণoয়ালােদর িছেলা না। িকnt সমস াটা aন জায়গায়। ei িবjাপেণর
iসু েত পুেরা oেয়ব কিমিনuিট di ভােগ িবভk হেয় গেলা। eকিদেক িছেলা ভ ার
ক ািপটািলs আর ব বসায়ীরা যারা oেয়ব থেক uপাজেন িবjাপেণর কান িবকl নi
বেল িব াস করেতন। আর eক িদেক িছেলa oেয়েবর িব dবাদী বা মৗলবাদীরা যারা
িব াস করেতন eভােব inারেনটেক িবjাপেণর pচারণায় ব বহার করা হেল inারেনট
তার িনজsতা o িব dতা হারােব। আসেল িবjপণ দয়ার ব াপারটা িনেয় জির আর
ডিভডরা িনেজরাo শি ত িছেলন। তারা ভেবিছেলন eভােব িবjাপণ দয়ার ফেল তােদর
সাiট ব বহারকারীরা r হেবন eবং তারা িবেdাহ করেব। আর তাi eক adূত uভয়
সংকেট পেড়ন iয়াhর তrন udাবকdয়। িকnt iয়াhর আর িকiবা করার িছেলা? সাiট
চালােত হেল য টাকার pেয়াজন তা eকমাt িবjাপেণর মাধ েমi আয় করা সmব। 1995
eর শেষর িদেক iয়াh pথমবােরর মেতা বতােদর সাiেট ব ানার e াড (Banner Ad) দয়া
r কের। iয়াh কতৃপেkর সব আশ ােক ভুল pমাণ কের িবjাপণ দয়ার পরo তােদর
ব বহারকারীর সংখ া কমার বদেল বেড়i যেত থােক।
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inারেনেটর iিতহােস pথমবােরর মেতা iয়াh pমাণ কের দখােলা য inারেনট থেকo
টাকা আয় করা সmব। ei যুগাnকারী ঘটনার ফলাফল যা হবার তাi হেলা। oেয়ব
বািণিজ করেণর যুগ r হেলা। 1995 সাল নাগাদ iয়াhর pিতdnীর সংখ া বাড়েত
লাগেলা। আসেলা iনেফািসক (Infoseek) , আলটািভসতা (AltaVista) , লাiেকাস (Lycos)
মেতা সাচ pাভাiডার। িকnt সmবত iয়াhর সবেচেয় বড় pিতdnী িছেলা ekাiট (Excite)
নােমর eকিট কাmানী। iয়াhর মেতাi ekাiটo িছেলা িকছু s ানেফাড পড়ুয়া ছাtেদর
udাবন। িকnt যিদ p oেঠ সাচ টকেনালিজ িনেয় তেব বলেতi হেব য ekাiট eিদক
িদেয় iয়াhর চাiেত aেনক aেনক unততর pযুিk ব বহার করিছেলা। iয়াhর মেতা মানব
সহায়তায় aসংখ oেয়বসাiট তািলকাভুk o ক াটাগির/সাবক াটাগিরেত িবভkকরেণর
বদেল ekাiট যা িলেখ সাচ দয়া হেয়েছ তা য য oেয়বেপiেজ আেছ তা খুেঁ জ বর
করেতা। আেরক কথায় ekাiট িছেলা eকিট পুেরামাtার সফটoয় ার। আজ আমরা সাচ
বলেত যা বুিঝ তার rটা হেয়িছেলা eভােবi। 1997 সাল নাগাদ inারেনট ব বহারকারীর
সংখ া eেতাi বেড় গেলা য iয়াh o ekাiেটর মেতা সাiটgেলা eক aপেরর সােথ
পাlা িদেয় নতুন নতুন িফচার যাগ করিছেলা। কu পােসানালাiেজশন িফচার দয়েতা
কu মiল সািভস দয়। সাচ oেয়বসাiটgেলা দৃঢ় pেচ া চালািcেলা যােত inারেনট
ব বহারকারীেদর সকল চািহদা তারা eকিট সাiেটi পূরণ করেত পাের। িকnt eেতা চািহদা
িমটােত িগেয় সাiটgেলা সােচর pিত uদাসীন হেয় পেড় eবং বমালুম ভুেলi যায় য ei
সােচর বেদৗলেতi eকসময় তােদর utান ঘেটিছেলা।
Hosted: www.boi-mela.com
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সাজাসুিজ বলেত গেল, জঁাকজমক আর চাকিচেক র জায়াের গা ভাসােনা iয়াh আর
ekাiেটর মেতা সাiটgেলা সখােনi তােদর সাচ িসেsমেক কবরচাপা িদেয়িছেলা।
বিশরভাগ সময়i সাচ রজাlgেলােত থাকা িলংকgেলা ব বহারকারীেদরেক িনেয় যেতা
কান িবjাপনী oেয়বসাiেট। আর তাi সদা সmpসারণশীল inারেনট ভুবেন কান তেথ র
িনি ৎ aবsান খুেঁ জ বর করার আকাkা মানুেষর মেধ বেড়i চেলিছেলা
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ল াির পiজ
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সেগi িbন
আর ei আকাkা পূরেণর uেd াগটা eেলা বরাবেরর মেতাi s ানেফাড iuিনভািসিটর di
ছােtর কাছ থেকi - ল াির পiজ (Larry Page) o সেগi িbন (Sergey Brin) । eবং
আবােরা pিত ােনর সামটা িছেলা সংিkp o চটকদার - gেগাল (Google)। gেগাল শbিটর
aথ হেc 10^100। aথাৎ 10 eর 100তম ঘাতেত গািণিতক ভাষায় সংেkেপ gেগাল বলা
হয়। ল াির পiজ o সেগi িbন eর মেধ pথম সাkাৎ 1996 সােল s ানেফাড
iuিনভািসিট আেয়ািজত ভিবষ ৎ g াজুেয়টেদর জন সান ফািnসেকার eক মণ ক ােs।
সi মণ ক ােm aংশgহণকারীেদর মেধ eকজন িছেলন ল াির পiজ িযিন aিত শী i
s ানেফাড থেক তার g াজুেয়শন কমিpট করেত যািcেলন। মজার ব াপার হেলা পiেজর
শখ িছেলা লেগা থেক i কেজট িpnার বানােনা। ei ল াির পiেজর নীিতর uপর ভর
কেরi আজেকর gেগােলর utান ঘেটিছেলা।
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eখন p জাগেতi পাের, িক eমন িবেশষtt িছেলা ei নতুন সাচ iি ন gেগােল যা eেক
আলাদা কেরিছেলা আর 10টা সাচ iি ন থেক? সাজা কথায় বলেত গেল gেগাল কান
oেয়বেপiজ বা oেয়বসাiেটর grt িনধারেণ eক সmূণ নতুন িকnt বশ সরল eকিট
পdিত aবলmন কেরিছেলা। ei নীিত aনুযায়ী, যিদ কান oেয়বেপiেজ আেরকিট
oেয়বেপiেজর িলংক uেlিখত থােক eবং কান ব বহারকারী যিদ ঐ িলংক aনুসরণ কের
uk oেয়বেপiেজ যান তেব তা eক ধরেনর রেকােমেnশন িহেসেব কাজ কের। ekেt
িdতীয় oেয়বেপiেজর জন pথম oেয়বেপiেজর রেকােমেnশনেক eকিট ভাট িহেসেব
গণ হেব। aন ভােব বলেত গেল, ধrন আbাহাম িলংকন সmnীয় eকিট oেয়বসাiট
eরকম 15 িমিলয়ন ভাট পেয়েছ। খুব sাভািবকভােবi ধেরi নয়া যেত পাের uk
oেয়বসাiটিটেক aেনেকর কােছi দরকারী িহেসেব সাব s হেয়েছ। আেরকিট oেয়বসাiট
ধrন যা erপ 15িট ভাট পেয়েছ, sাভািবকভােবi খুব বিশ মানুেষর জন uপকারী
সাব s হয়িন। oেয়বেপiেজর grt িনধারেণ gেগােলর ei aনবদ "িলংক-গণণা" নীিতi
আজেকর gেগােলর সাফেল র মূলমnt। inারেনেট িবjাপেণর kেt gেগাল eেনেছ
Hosted: www.boi-mela.com
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যুগাnকারী পিরবতন। pিতবার gেগােলর সাচ বেk আপিন যা িলেখ সাচ িদেcন তা
আপনার মেনর eকিট aংেশর তথা আপনার িচnা ভাবনার eকিট kুd aংশ তুেল ধরেছ।
gেগাল িবjাপেণর kেt ei aভূতপূব নীিত aবলmন করেলা। তারা বুঝেত পেরিছেলা
কান inারেনট ব বহারকরীi aবাি ত িবjাপণ দখেত চান না। আর তাi gেগাল ধু সi
িবjাপণi দয় যা আপনার সাচ টােমর সে স িতপূণ। ব াপারটা aেনকটা eমনভােব িচnা
করা যেত পাের: আপিন যিদ "Linkin Park" িলেখ সাচ দন তার থেক d' টা িজিনস
pতীয়মান হয়1. আপিন Linkin Park eর ব াপাের জানেত আgহী
2. আপিন হয়েতাবা Linkin Park eর নতুন e ালবামিট aনলাiেন kয় করেতo আgহী।
িঠক ei নীিতিটi gেগাল তােদর িবjপেণর kেt ব বহার কের থােক। খুব sাভািবকভােবi
আমরা ধের িনেতi পাির য, pিতবার আপিন যখন "Car" িলেখ gেগােল সাচ দন BMW বা
Ferrari eর মেতা কাmানী aবশ i চাiেব সখােন তােদর eকিট িবjাপণ থাকুক eবং
সজন তারা টাকা খরচ কের িবjাপণo দেব। aবাি ত িবjাপণ থেক
ব বহারকারীেদরেক মুিk িদেত eর চাiেত িbিলয়াn কান আiিডয়া আেদৗ সmব িছেলা
িক? হয়েতা না।
তেব আপিন যিদ ভেব থােকন য eমন eকিট সmাবনাময় কাmানীর rেতi
িবিনেয়াগকারীরা ঝঁািপেয় পেড়িছেলা তেব আপিন ভুল ভাবেবন। pকৃতপেk eমন eকটা
সময় gেগােলর িগেয়েছ যখন িসিলকন ভ ািলর pিতিট সাচ pাভাiডােরর dাের dাের তারা
তােদর ei aনন আiিডয়ার পরীkামূলক সংsরণ িনেয় িগেয়েছ িকnt কu কান সারা
দয়িন। eমনিক ekাiেটর মেতা কাmানী gেগােলর পুেরা আiিডয়া মাt 1 িমিলয়ন
ডলােন িকেন নবার সুেযাগ পেয়o কেনিন, কারন তারা gেগােলর কান ভিবষ ৎ দেখিন।
আজ gেগােলর মূল আnাজ করাo ক কর তেব 100 িবিলয়ন ডলােরর uপের সেnহ নi
কান। মােকেট ময়ার unুk করার 3 বছেরর মাথায় gেগােলর শয়ারমূল ছািড়েয় যায়
Macdonalds, Fedex, Intel, Coke, Walmart, IBM eর মূল েক ছািড়েয় যায়। 100 ডলার
Hosted: www.boi-mela.com
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থেক r হoয়া শয়ারgেলার বতমান মূল 700 ডলার।

eেতা সাফল , eেতা জনিpয়তা। সবসময়i যাগ হেc iuিটuব, gেগাল আথ, gেগাল
ম াপস, িপকাসার মেতা aনন সব সবা।

Hosted: www.boi-mela.com
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সবার পাশাপািশ gেগােলর pিতdnী আর শtr d' টার তািলকায় রাজ বড় হেc। e
তািলকায় সবার uপের নাম থাকেব aবশ i মাiেkাসফেটর। iিতহাস সাkী আেছ,
মাiেkাসফট বাড়া ভােত ছাi িদেয় aভ s। সবার পের eেসo বািজমাত মাiেkাসফট
iিতপূেবo কেরেছ। eখেনা তারা সi চ া করেব সেnহ নi। gেগােলর aনানু ািনক
মূলমnt হেলা: "Don't be evil"। gেগাল আজ পযn ei নীিত সু ভ
ু ােব পালন কের eেসেছ।
ei নীিত ভিবষ েতo তােদর কােজ লাগেব সেnহ নi কান।
পিরেশষ:
* িbন

o পiজ বতমােন পৃিথবীর শীষ 30 ধনীেদর d'জন।

* eকিট

ভারতীয় মাবাiল ফান কাmানীর Moto হেc: "An idea can change your
life"। কথািট iয়াh o gেগােলর জন aবশ i pেযাজ ।
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* িডসকভাির

চ ােনেল pচািরত Download - The True History of Internet aনু ান
aবলmেন রিচত।
কৃতjতা:
ei পােsর িকছু ছিব o সকল বিহগামী িলংক uiিকিপিডয়া থেক সংগৃহীত
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inারেনট ব বসা - ডট কম বাবল (মূল

লখািট eখােন):

যিদ আপনােক খুঁজেত বলা হয় আধুিনক তথ pযুিkেত যুগাnকারী কান আিব ার যার
eখেনা uেnাচন হয়িন, আপিন pথেমi কাথায় খঁাজ করেবন? আপিন কাথায় খুঁজেবন তা
আিম জািন না, তেব আমার পরামশ থাকেব সবার আেগ কান গ ােরেজ খুজ
ঁ নু ! নেত eকটু
কমন কমন লাগেছ? তাহেল বেল রািখ, তথ pযুিkর iিতহােস aসংখ বpিবক
আিব ােরর আঁতুরঘর িছেলা গ ােরজ - eমনিক HP আর Apple eর মেতা pিত ােনরo, e
তািলকা শষ হবার নয়। আজ আেলাচনার rটা য pিত নিটেক িদেয় তার জnsানo িকnt
ei গ ােরজ - Amazon.com। ei গ ােরজিটর aবsান িছেলা যুkরাে র িসয়াটেল আর eর
মািলক িছেলন জফ বজাস (Jeffrey Bezos)।
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জফ বজাস
বজােসর কমজীবেনর জীবেনর rটা oয়াল িsেট (Wall Street)। uিন িছেলন যােক eক
কথায় বলা যেত পাের সারািদন িহেসেবর মেধ ডুেব থাকা মানুষ। যখন inারেনেটর
আগমণ ঘটেলা তখন থেকi িতিন িচnা করেত থাকেলন িক ধরেনর পণ inারেনেট িবিk
করা যেত পাের। e জন িতিন তািলকার পর তািলকা বািনেয়িছেলন, আর সবসময়i সসব
তািলকায় সবার oপের sান পেতা "বi"। eর pধান কারন হেলা eকটা জফ সi সময়i
বুঝেত পেরিছেলন পৃিথবীেত কািট কািট বi আেছ আর ei সব বiেক বা তার কান kুd
aংশেকo eকিtত করা পৃিথবীর কান লাiেbরীর পেk সmব নয়। িকnt ei কিঠন কাজটাi
সmব িছেলা inারেনেট। জফ বজাস 1995 সােল Amazon.com নামক সাiট unুk
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কেরন। sভাবতi pথম থেকi Amazon.com e pাধান পেতা বi।

িপেয়ের aিমিডয়ার
িঠক সi সময়কারi কথা - যুkরাে র িসিলকন ভ ািলেত িপেয়ের aিমিডয়ার (Pierre
Omidyar) নােম eকজন তrণ সফটoয় ার pাgামারo inারেনেট ব বসার কথা িচnা
কেরিছেলন। আজ িপেয়ের aিমিডয়ার eকজন সফল o aত n ধনী eকজন মানুষ। িকnt
সi 90' eর দশেক aিমিডয়ার িছেলন Apple Computer e কমরত eকজন নগন
সফটoয় ার pাgামার মাt। িকnt aিমিডয়ার sp দেখিছেলন, আর তার সi spi rপ
লাভ কেরেছ আজেকর eBay.com ত। rেত িপেয়ের aিমিডয়ার আর জফ বজােসর
িচnাধারায় eকটা িমল িছেলা - d'জেনi oেয়বেক কlনা কেরিছেলন ব বসা করার sান
িহেসেব। িকnt ei eকিট িবষয় বােদ আর কান িমল তােদর মেধ িছেলানা। বজাস যখােন
যুিkিনভর aথৈনিতক িবে ষেণর বেল Amazon.com ক গেড় তুলেত চাiিছেলন, সখােন
িপেয়ের aিমিডয়ার eর কান িনিদ ব বসা নীিত বা পিরকlনা িছেলা না। aিমিডয়ােরর
কােছ aনলাiন িনলাম সাiেটর আiিডয়াটা বশ ভােলা বেল মেন হেয়িছেলা আর ei ভােলা
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লাগাটাi তােক aনুpািণত কেরিছেলা। ei আiিডয়া বাsবায়েন aিমিডয়ােরর খুব eকটা
ব বসািয়ক বুিdর pেয়াজন পেড়িন। ধুমাt িনেজর বাসার কিmuটাের বেস, কািডং আর
pাগািমংেয়র বেলi তার পেk সবিকছু সামলােনা সmব িছেলা।
aিমিডয়ার ভেবিছেলন inারেনেট EBay eর মেতা aনলাiন িনলাম সাiট হেব ছাট, বড়
সকল ভাkা আর kতার জন eকিট " লেভল pিয়ং িফl (Level Playing Field)। eর
মাধ েম ছাট kতারাo সুেযাগ পােব রাঘব বায়ালেদর সােথ pিতেযািগতা করার। আর তাi
aিমিডয়ার িসdাn িনেলন EBay ক inারেনেট unুk করবার। 1995 সােলর eক ছুিটর
সpােহ aিমিডয়ার EBay ক জনসাধারেণর কােছ unুk কেরন। eকজন-d'জন কের
ব বহারকারী সাiেট আসেত r করেলা। িকnt eেস তারা সাiেট িবিkর তািলকায় যসব
িজিনস দখেত পেলা নেল আপনার হািস পােব। কেয়কটা নমুনা িদিc:
* পুরেনা

িক- বাড আর মাuস
* aেটাgাফ সmিলত সেলিbিট আnারoয় ার
* বাcােদর খলনা দমকেলর গািড়
* সুপারিহেরা লা বk

uপেরর তািলকািট দেখ িক মেন হেc? কান যুগাnকারী o বpিবক ব াবসািয়ক uেd ােগর
r নািক িকছু সেকnহ াn আবজনার stপ? যিদ আপিন পেররটা বেলন তেব আিম বলেবা,
হয়েতা e কারেনi আপিন কান কািটপিত নন, যমনটা হেcন িপেয়ের aিমিডয়ার।
rটা নড়বেড় হেলo Amazon আর EBay eর সাফেল র মুখ দখেত খুব বিশ সময়
লােগিন। EBay খালার কেয়ক মােসর মেধ i িপেয়ের aিমিডয়ার হাজার হাজার ডলার আয়
করেত r কেরন। আর খালার 30 িদেনর মেধ i Amazon তােদর সবা সmpসারন কের
িবে র 45িট দশ o যুkরাে র pিতিট a রােজ বi সরবরাহ করা r কের। িকnt
Amazon আর EBay eর ei তাৎkিণক সাফল oয়াল িsেটর নজর eড়ায়িন। oয়াল
িsেটর িবেশষj আর পিরসংখ ানিবদরা ভেব কূল করেত পারিছেলন না oেয়ব কত drত
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সmpসািরত হেc। িকnt eখন p হেলা oেয়েবর ei drত সmpসারেনর রহস টা িক? eটা
বুঝেত হেল আমােদরেক সামান টকেনালিজক াল jান আহরণ করেত হেব, জানেত হেব
d'িট সূt সmেক আর সi সূtdয়র িমিলত pভাব সmেক।
1ম সূtিট হেc িবখ াত িসিলকন িচপ িনমাতা pিত ান iেnেলর pিত াতা গডন মুেরর
(Gordon E. Moore) যা মুেরর সূt (Moore's law) নােমo পিরিচত। সূtটা হেলা aেনকটা
eমন - "iিnেgেটড সািকেটর (তা মাiেkাpেসসরi হাক আর মেমাির িচপ) গিত o
kমতা pিত 18 মােস িdgণ হয়।" সূtটা েন আপনার মেন হেত পাের - " তা িক হেয়েছ?"
িdgণ হবার মাহtটা হেলা খুব ছাট কান মান থেক বড় কান মােন পঁৗছােত যিদ ei
িdgণ নীিত aবলmন করা হয়, তাহেল aবাক হেয় দখেবন য খুব বিশ ধােপর pেয়াজন
পড়েছ না। যমন: 2 --> 4 e যেত 1িট ধাপ লাগেছ। 2 থেক 8 e যেত (2 --> 4 -->
8) 2িট ধােপর pেয়াজন পড়েছ। eভােব মাt 20 তম ধােপ আপিন 20 লােখ পঁৗেছ
যােবন। ei সূেtর ফলাফল? kুd থেক kুdতর ানিজsেরর আিবভাব আর পূেব rম জুেড়
aবsান করা কিmuটারেক কােলর oপর বসােনার মেতা aিভjতা।
2য় সূtিট হেc iথারেনেটর জনক রবাট মটk ােফর সূt যা মটk ােফর সূt নােম পিরিচত।
ei সূtেক সরল কের বলা যেত পাের - "যখন কান নটoয়ােক eকজন নতুন iuসার
যাগ দন, িতিন ধু ঐ নটoয়াক ব বহারকারীর সংখ া eকজন বািড়েয়i (+1) দন না,
বরং ঐ নটoয়ােকর কাযকািরতাo বািড়েয় দন।" সটা িকভােব? মেন কির কান
নটoয়ােক 2 জন ব বহারকারী আেছন। তাহেল uk নটoয়ােক সmাব সংেযােগর সংখ া
মাt 1িট।
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যখন ব বহারকারীর সংখ া 3 জন, তখন সmাব সংেযােগর সংখ া 3িট।
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যখন ব বহারকারীর সংখ া 4 জন, তখন সmাব সংেযােগর সংখ া 6িট।
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eবাের সংখ াটা eকটু বাড়াi। যখন ব বহারকারীর সংখ া 10 জন তখন সmাব সংেযােগর
সংখ া 45িট।
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eবং যখন ব বহারকারীর সংখ া 100, তখন সmাব সংেযােগর সংখ া pায় 5 হাজােরর
মেতা। আর তাi ei সূt ধের inারেনেটর ব াপাের বলা যায় য যেতা সময় যােc
inারেনট আেরা কাযকারী হেয় uঠেছ। কননা সমেয়র সােথ সােথ inারেনট ব বহারকারীর
সংখ া বাড়েছ, বাড়েছ যাগােযাগ আর পkাnের বাড়েছ inারেনেটর কাযকািরতা eবং যারা
eখেনা inারেনেট যাগ দনিন তােদর কােছ eেক আেরা আকষণীয় কের তুলেছ।
90' eর দশেকর মাঝামািঝ eেস মুর আর মটk ােফর সূt বলেত গেল হােত হাত রেখ
কাজ কের যািcেলা। আধুিনক আর শিkশালী িপিসর udব ঘটিছেলা, িব ব াপী লাখ লাখ
িকেলািমটার ফাiবার aপিটক কবল সংেযাগ টানা হয়, বাড়িছেলা inারেনট ব বহারকারীর
সংখ া, inারেনট eেস পড়িছেলা মানুেষর হােতর মুেঠায়। oয়াল িsট িঠকi বুঝেত
পেরিছেলা inারেনেটর ei জনিpয়তা আর কাযকািরতার কথা। আর eর aথ িছেলা
eকটাi। শী i inারেনট পিরণত হয় নতুন eকিট ব বসােkেt।
iিতহাস আমােদরেক বেল, যখনi পৃিথবীর কাথাo কান নতুন কান ব বসা kt তির
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হেয়েছ, তখনi িহিরক পেড় িগেয়েছ কাmানীর পর কাmানী খালার, আর ব বসােক
িনেজর আয়েt আনার pেচ ার। eর ভােলা uদাহরণ হেত পাের মধ 18শ শতাbীর যুkরা
আর যুkরােজ রলoেয় ব বসার সূচনা বা ঐ eকi সমেয়রi আেরকিট যুগাnকারী pযুিk
টিলgােফর আিব ার aথবা তারo 50 বছর পেরর মােটারগািড়র আিব ার। pায়
pিতেkেti গlটা pায় eক। rটা কান যুগাnকারী আিব ার িদেয়, তারপর িকছু
uেদ াগী মানুেষর সাহসী সূচনা আর aতঃপর িবিনেয়াগকারীেদর মলা জেম যাoয়া আর
কািড় কািড় টাকা ঢালা। িকnt পিরণিত pিক kেt eকটাi - কমী ছঁাটাi, aসংখ কাmানীর
দuিলয়া হেয় যাoয়া আর কািট কািট টাকার লাকসান।
inারেনেট iিতহাসটাo aেনকটা eমনi। rটা নটেsেপর যুগাnকারী আিব ার নটেsপ
ন ািভেগটেরর bাuসােরর শয়ার মােকেট unুkকরণ, তারপের শয়ার ছােড় iয়াh! আর
ekাiেটর মেতা সাচ কাmানীরা। আর তারo pায় eক বছর পের 1997 সােলর ম মােস
শয়ার ছােড় Amazon। Amazon eর বয়স তখন মাt 2 বছর, িছেলা িকছু িব s
িবিনেয়াগকারী, িকnt িছেলা না কান লাভ। িকnt জফ বজাস Amazon ক সবার কােছ
পৃিথবীর বৃহtম বiেয়র দাকান বেল বড়ািcেলন আর তাi িবিনেয়াগকারীর aভাব হিcেলা
না। যিদo িবিনেয়াগকারীর সংখ া বাড়িছেলা, বাড়িছেলা িবিনেয়াগকৃত aেথর পিরমাণ, িকnt
ব বসায় লাভ করা বলেত যা বাঝায় তা Amazon মােটo করিছেলা না। বরং িবপুল
লাকসান িদেয় কাmানী চলিছেলা। eমনিক বজাস যখনi সুেযাগ পািcেলন িতিন দাম
আেরা কমািcেলন।
eখন আপনার কােছ মেন হেত পাের - জফ বজাস িক তেব পাগল িছেলন? তেব িক
বজাস লােভর কথা ভাবিছেলন না? eভােব লাকসান িদেয় িদেয় কাmানী চালু রাখার িক
মােন? িবিনেয়াগকারীরাi বা িক বুেঝ Amazon eর িপছেন aথ ব য় করিছেলন। আসেল
বজাস eকিট সুিনিদ নীিতর বেল Amazon ক পিরচালনা করিছেলন, আর তা হেলা - "Get
big fast (drত সmpসারন)"। ei নীিতেক কlনা কেরা যেত পাের আমােদর দেশ কিতপয়
সংবাদপেtর ব বসার rটার সােথ। eরা pথেম সংবাদপt ছািপেয় খুব al মূেল o
লাকসান িদেয় িবিk কের। মূল কম হoয়ায় kেমi eসব পিtকার জনিpয়তা বােড়।
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eকটা পযােয় িগেয় তারা িঠকi সংবাদপেtর দাম বাড়ায়। িকnt pাথিমক ঐ জনিpয়তার
দrন মানুষ বিশ মূল িদেয় হেলo uk পিtকা কেন o পেড়।
1998 সাগাদ EBay বুঝেত পাের য যিদ oয়াল িsট eখেনা তােদর কান ভিবষ ত দখেছ
না eবং কারা pেচ া চালােত r কের িকভােব EBay ক আেরা লাভজনক কের তালা যায়,
িকভােব EBay থেক িবপুল লাভ করা সmব স ব াপাের oয়াল িsটেক আ s করা যায়।
1998 সােলর সেpmের EBay তােদর শয়ার unুk কের দয় িঠক eমন eকটা সমেয়
যখন িব aথনীিতেত মnাভাব চলিছেলা। আর তাi eকটা আশ া সবার মেন কাজ
করিছেলা। EBay িক লােভর মুখ দখেব? িকnt সব আশ ােক ভুল pমাণ কের EBay pচুর
লাভজনক সাব s হয় ঐ কেয়ক মােসর ভতরi ময়ার মূল pায় 4 gণ হেয় যায়। oিদেক
oয়াল িsট Amazon eর ভিবষ ত ujjল তখেত পািcেলা। 1998 eর শেষর িদেক oয়াল
িsট ঘাষণা কের য pচুর লাকসান সেtto, আগামী 1 বছেরর মেধ i Amazon eর শয়ার
মূল িdgণ হেয় যােব। eবং মজার ব াপার হেলা Amazon eর শয়ার মূল িdgণ হেলাo,
িকnt 1 বছের নয়, বরং সাt কেয়ক সpােহর মেধ i।
ei ঘটনাgেলা দাrনভােব pভািবত করেলা মািকন শয়ার বাজার আর জনগণেক। pায়
কান সংkামক রােগর মেতা r হেয় গেলা শয়ার কনার pিতেযািগতা। মানুষ য
কাmানীর নােমর শেষi .com (.ডট কম) কথাটা খুেঁ জ পািcেলা তার শয়ার িকনিছেলা।
eমনিক মানুষ দাকােন, রsুেরেn, বািড়েত বেস ঘnার পর ঘnা িটিভেত িফনািnয় াল
িনuজ চ ােনল দখেতা, যাচাi করেতা তােদর কনা শয়ােরর মূল বেড়েছ নািক কেমেছ।
adূত স নশা। aেনেক সকােল শয়ার িকেন িবেকেলi িবিk কের িদেতা eমন ঘটনাo
দখা িগেয়েছ। আর িবিনেয়াগকারীরা ঝঁািপেয় পড়িছেলা, যেকান inারেনট িভিtক
কাmানী দখেলi তারা কািড় কািড় টাকা ঢালার জন হামেল পড়িছেলা। আর ei
সময়টােকi inারেনেটর iিতহােস aিভিহত করা হেয় থােক "ডট কম বাবল (dot com
bubble)" িহেসেব। মানুষ ei সমেয় িদবাsp দেখেছ, sp দেখেছ লাখ লাখ ডলােরর
মািলক হবার। টাকা যন আকােশ uড়িছেলা, ধু হাত বািড়েয় ধরার aেপkা।
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1912 সােলর 14i eিpল টাiটািনক আটলািnক সাগেরর aতেল িনমিjত হয়। তার িঠক
88 বছর পের আেরক 14i eিpেল inারেনট বািণেজ র aেনকটা তমনi পিরণিত ঘেট।
ei িদনিট oয়াল িsেট সবসময় পিরিচত হেয় থাকেব "b াক াiেড (Black Friday)"
িহেসেব। eiিদন NASDAQ 355 পেয়n hাস পায় o শয়ারমূল pায় 25% কেম যায়।
ei ধস িছেলা মািকন sক মােকেটর iিতহােস বৃহtম ধস। b াক াiেডর ঐ সpােহ ধু
ছাট কাmানীgেলাi নয়, িবপেদ পেড় যায় Amazon, EBay eর মেতা বড়
কাmানীgেলাo। Amazon তা pায় দuিলয়াi হেয় িগেয়িছেলা। 2001 সােল Amazon
তার 1300 কমীেক ছঁাটাi করেত বাধ হয়। িবশাল লাকসােনর মুেখামুিখ হন শয়ার
মািলকরা। kােভর সুর oেঠ তােদর মােঝ। আর সব kাভ িগেয় কndীভূত হেয়িছেলা
িবিনেয়াগকারী আর oয়াল িsেটর oপর।
িকnt ডট কম বাবেলর ei সময়কােল aসংখ ভিবষ ৎহীন, গnব হীন o aথহীন oেয়ব
pেজেkর পছেন aেনক aেনক aথ ঢেলেছন িবিনেয়াগকারীরা, গেড় তুেলেছন তােসর
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ঘেরর মেতা সব pিত ান। p uঠেত পাের, িবিনেয়াগকারীরা িক তেব an হেয়
িগেয়িছেলন? oয়াল িsেটরi বা িক হেয়িছেলা? তারা িক বুঝেত পােরিন য হাoয়ার oপর
গেড় তালা eসব কাmানীর কান ভিবষ ত নi? তারপরo কনা তারা মানুষেক িমেছ
আশা দিখেয়িছেলা। িবিনেয়াগকারীরা িকnt িঠকi জানেতন eসব কাmানীর aিধকাংেশরi
কান ভিবষ ত নi। িকnt তারা eo জানেতন য eসব কাmানীর িকছু িকছু িঠকi িটেক
থাকেব, eমনিক ভিবষ েত রাজt করেব। আর ei সুেযাগটাi তারা িনেয়িছেলন।
তেব পৃিথবীর আর সব খারােপর মেতাi eরo িকছু ভােলা িদক িছেলা। ডট কম বাবেলর
িহিরেকর কারেন ei সমেয় তথ pযুিkর aভাবনীয় সmpসারণ ঘেটেছ। ফাiবার aপিটক
কবল িদেয় িঘের ফলা িগেয়েছ ধিরtীেক। কিmuটার আর inারেনেটর মেতা pযুিk
হেয়েছ সহজলভ , eেসেছ হােতর নাগােল। যা হেত হয়েতা 15 বছর লাগেতা, তা ঘেটেছ
মাt 5 বছেরর kুd সময়কােল।
* িডসকভাির

চ ােনেল pচািরত Download - The True History of Internet aনু ান
aবলmেন রিচত।
কৃতjতা:
ei পােsর িকছু ছিব o সকল বিহগামী িলংক uiিকিপিডয়া থেক সংগৃহীত
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oেয়ব িবpব: (মূল

লখািট eখােন):

বলুনেতা আজ ei eকিবংশ শতাbীেত eেস আিম, আপিন, আমরা সবাi pিতিট মূhত
িকেসর আসায় থািক? িক সi িজিনস যা আমরা pিতিনয়ত খুেঁ জ িফির, যােক আমরা আর
সবিকছুর চেয় বিশ pাধান দi? eকজন আদশবাদী হয়েতা বলেবন eর জবাব হেলা " pম" aথবা হয়েতা "সুখ"। eকজন রাজনীিতবীদ হয়েতা utের বলেবন - "kমতা" বা
"টাকা"। িকnt আিম utের বলেবা মানব জািতর সবেচেয় বড় আকাkা হেলা Hosted: www.boi-mela.com
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" যাগােযাগ"।
আজ eকিবংশ শতাbীর সূচনালেg eেস যাগােযাগ ব বsা আর যাগােযােগর ধরন e সব
িকছুরi পিরবতন ঘটেছ pিত মূhেত। আজ থেক 20 বছর আেগo আমােদর সভ তা, আচার,
ব বহার, আমােদর oঠা-বসা, আমরা িক দখেবা, পড়েবা বা নেবা eসবi পুেরাটাi িনয়িntত
হেতা টিলিভশন, সংবাদপt, চলিct আর িমuিজক inািsর িবগ বসেদর dারা। ধু তাi
নয়, ei িবগ বসেদর হােতi িনধািরত হেতা আপিন কতটুকু তথ পােবন, কখন o কাথায়
পােবন eবং তার জন আপনােক কেতা খরচ করেত হেব। িকnt আজ 2008 e eেস e সব
িকছুরi িহেসব পােl িগেয়েছ। আর ei িহেসব পাlােনা িননায়কিটর নাম হেলা "inারেনট"। বতমান inারেনট হেলা সi িমিডয়া - "যা কােরা dারা িনয়িntত নয়, িকnt
গেড় uঠেছ সবার সহায়তায় (Controlled by no one and shaped by everyone)", আেরক
কথায় - "আমােদর িমিডয়া"। আজ inারেনট আমােদর যাগােযােগর পnায় আর ধরেন
বpিবক পিরবতন eেনেছ, িনয়ntন করেছ আমােদর সভ তােক, আমােদর হঁাটা-চলা, oঠাবসা সবিকছু। তথ - যাগােযাগ আজ আর ধু কিতপয় ব ািk বা pিত ােনর হােত মুি বd
কান kমতা নয়, বরং সবার জন িবনামূেল িবতরণকৃত eক uপেযািগতা।
eখন পযn আমরা জেনিছ িকভােব inারেনট আমােদর জীবেন পিরবতন eেনেছ, িকnt
আজ আমরা জানেবা িকভােব আমরা মানুষরা, inারেনেট পিরবতন eেনিছ। আসুন pথেম
কেয়ক জন মানুেষর সােথ পিরিচত হi - চ াড হািল (Chad Hurley) , জাoেয়দ কিরম
(Jawed Karim) , িsভ চন (Steve Shih Chen) , কিভন রাজ (Kevin Rose) , জ.
eেডলসন (Jay Adelson) । িনি তভােব বলেত পাির আপনােদর aেনেকi আজ
pথমবােরর eেদর নাম নেছন। eেদর মেধ কিভন রাজ আর জ. eেডলসন হেলন
িবখ াত সাস াল িনuজ oেয়বসাiট digg eর সহpিত াতা।
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কিভন রাজ
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জ. eেডলসন
digg eর

শীষ খবরgেলা িনধািরত হয় digg eর িনেবিদত pাণ ভkকূল o পাঠকেদর dারা
aেনকটা ভািটং িসেsেমর মধ িদেয়। আরেক কথায় digg eর পাঠকরাi eর সmাদক।
ু জনিpয়
aন িদেক চ াড হািল, জাoেয়দ কিরম o িsভ চন হেলন পৃিথবীর তুমল
oেয়বসাiটgেলার eকিট iuিটuব (Youtube) eর সহpিত াতা, যা 2006 সােল gেগাল
1.65 িবিলয়ন ডলােরর িবিনমেয় িকেন নয়।
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ছিবর বাম থেক ডােন kমানুসাের- চ াড হািল, িsভ চন o জাoেয়দ কিরম
Youtube e

পৃিথবীর কািট মানুষ তােদর িনজs িভিডo আপেলাড কেরন o শয়ার কেরন
সাiটিটর কািট কািট ব বহারকারী আর দশকেদর সােথ। gেগােলর মেতা িবচkণ
কাmানীর iuিটuেবর ujjল ভিবষ ৎ আঁচ করেত খুব বিশ সময় লােগিন।

uপের চ াড হািল, কিভন রাজ বা aন ান েদর ছিবgেলা দেখ pথেমi আপনােক য
ভাবনাটা ভাবােব তা হেলা eেদর বয়স। aত n তrণ বয়েসi aপিরসীম সাফেল র মুখ
দেখেছন eরা। eেদরেক দেখ আপনার আর দশজন টাকার লােভ r হoয়া sাটআপার
তrণ বেল মেন হেতi পাের, মেন হoয়াটাi sাভািবক। তেব ভাবনাটা ধু টাকা আেয়র
চেয় eকটু বিশ ভেবিছেলন বেলi আজ ei aবsােন পঁৗেছেছন তারা। আর সi
aিতিরk ভাবনাটা িছেলা তােদর আিব ার িদেয় আর inারেনট ব বহারকারীেদর শিkেক
কােজ লািগেয় inারেনট তথা পুেরা পৃিথবীেক পিরবতেনর ভাবনা। আর eiসব তrণরাi
হেcন Web 2.0 (oেয়ব টু পেয়n o) িবpেবর কণধার।
Web 2.0 eর

মূল কথাটাi হেc শয়ািরং - হাক তা কান ঘটনা বা আপনার জীবেনর কান
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মূhত। Web 2.0 eকমুখী oেয়বেক িdমুখী কেরছ - ধু য আপিন কান িকছু িনেজi
uপেভাগ কের সnt থাকেবন তাi নয়, aন কােরা সােথ শয়ার কের আপিন তােকo সমান
িবেনািদত করার kমতা পােcন। eiেতা মাt কেয়ক বছর আেগর কথা। টিলিভশন
চ ােনলgেলার aনু ানgেলা পূণ িছেলা বh বছেরর পুরাতন ঐিতহ আর pথায়। িকnt eখন
আর নয়। Youtube eর মেতা সািভস আমােদরেক সুেযাগ কের িদেয়েছ aনলাiেন
pেত েকর িনেজর িভিডo চ ােনল খালার। আজ আমরা িনেজরাi eেককিট িটিভ চ ােনেলর
মািলক। বh বছর ধের সmpচােরর য kমতা সীমাবd িছেলা ধুমাt কিতপয় ব ািkর হােত
আজ সi kমতা সবার হােত। eকটু আেগ য digg eর কথা বললাম, digg o aেনকটা
Youtube eর মেতাi সবা আমােদরেক িদেয় যােc। ধু digg eর eেkেt পাথক টা হেলা
কেnn। Youtube যখােন িভিডo সmpচার আর শয়ার করবার kমতা িদেc সখােন digg
িদেc খবর বা সংবাদ শয়ার করার kমতা। তেব কান সংবাদপেtর ন ায় digg e কান
খবর sান কের নেব িক নেব না e িসdাnটা নয় পাঠকরা িনেজরাi। যেতা বিশ বার
inারেনেট eকিট পiজেক digg করা হয়, aথাৎ িকনা ভাট দয়া হয়, স সংবাদিট তেতা
grtপূণ বেল িবেবিচত হয়। ব াপারটা eভােব কlনা করা যেত পাের - digg eর মাধ েম
eকi িবষেয় New York Times e pকািশত eকিট খবর eবং inারেনেট কান bেগ
pকািশত কান eকিট পাs eকi কাতাের চেল আসেছ। আর িসdাn পাঠেকর হােতi
কানটােক তারা বিশ grt দেবন, িব াস করেবন।
Youtube আর digg eর

মেতা সািভসgেলা eকিট সুিনিদ নীিতর oপর ভর কের গেড়
uেঠেছ, আর তা হেলা - "জনসমথন নীিত"। মানুষ িহেসেব pকৃিতগতভােবi আমরা
িনেজেদর pচার ভােলাবািস, আর ei সুেযাগটাi Youtube আর digg কােজ লািগেয়েছ। তেব
ei pচােরর ব াপারটা বাধ কির আমােদর পরবতী আেলাচ ব ািkিটর চাiেত ভােলা কের
কu জােনন না - মাক জাকারবাগ (Mark Zuckerberg)।
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মাক জাকারবাগ
মাক জাকারবাগ হেcন িবে র সবািধক জনিpয় সাস াল িমিডয়া নটoয়াক ফiসবুেকর
(Facebook) pিত াতা। Web 2.0 eর যুেগo ফiসবুেকর জনিpয়তা pায় aিব াস ।
বতমােন Facebook eর ব বহারকারী pিত সpােহ 3% কের বৃিd পােc। pিতিদন pায় 2
লk নতুন ব বহারকারী Facebook e যাগ িদেcন। Facebook eর বাজার মূল eখন
আnাজ লাগােনাo ক কর। 2007 সােলর aেkাবের মাiেkাসফট (Microsoft) Facebook
eর মাt 1.6% শয়ার কেন 246 িমিলয়ন ডলার খরচ কের। আর eটাi বেল দয়
Facebook eর মূল eখন কত! Facebook ক aিভিহত করা হেয় থােক পরবতী gেগাল
িহেসেব আর মাক জাকারবাগেক দখা হয় ভিবষ ৎ িবল গটস rেপ। Facebook eর মেতাi
আেরা eকিট জনিpয় সাস াল িমিডয়া নটoয়াক হেc মাiেsস (Myspace) যার জn
ু জনিpয় হেয় oেঠ। eকটা সময় িছেলা
2003 e। কেয়ক বছেরর মেধ i Myspace তুমল
যখন Myspace িভিসেটর িদক িদেয় gেগালেকo ছািড়েয় যায়। eটাi সmবত Web 2.0 eর
সবেচেয় মজাদার িদক, আজ আপনােক eমন eকিট কাmানী বা ব ািkর নাম বলা হেলা
যার নাম আপিন আেগ কােনািদন শােননিন, আর পেরর িদনi দখেবন সi কাmানী বা
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ব ািkরi চািরিদেক জয়জয়কার।
িকnt সত কথা বলেত গেল িক - Youtube, digg, Facebook বা Myspace eর utানটা
িকnt পুেরাপুির শূণ থেক নয়। বরং ei কাmানীgেলার utােনর পছেন রেয়েছ আেরা
eকিট যুগাnকারী pযুিkর aবদান যার বয়সo খুব বিশ নয় - eiেতা হেব বছর দেশক।
আর তারাi aনলাiন শয়ািরং ধারণার pবতক। যার কথা eখন বলেবা িতিন ধু
pাগামারi িছেলন না, eকiসােথ িছেলন স ীতেpমী। আমরা বলিছ িবখ াত aনলাiন
িমuিজক ফাiল শয়ািরং নটoয়াক ন াপsার (Napster) আর eর pিত াতা শন ফ ািনং
(Shawn Fanning) eর কথা।
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শন ফ ািনং
আজ থেক 10 বছর আেগo inারেনট িছেলা aেনকটাi িনরস eকটা িমিডয়া। সংবাদপt
বা টিলিভশেনর মেতা আর 10টা িমিডয়ার থেক িভn িছেলা না কােনা িদক িদেয়i।
inারেনেট তখনo মানুষ তখন ধু তথ পেতা যমনটা সংবাদপt বা টিলিভশন থেক
পেয় থািক আমরা - পাথক ধু ei য তথ gেলা দখা যেতা কিmuটােরর পদায়। eমন
eকিট সমেয়i Napster eর আিবভাব। তখনকার eকজন e ােমিরকান স ীতেpমীর
জীবনটা িছেলা aেনকটা eমন। ধrন আপনার eকটা গান রিডoেত েন খুব ভােলা
লাগেলা। আপিন ক কের দাকােন িগেয় সi e ালবােমর িসিড িকেন আনেলন, য গানিট
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ভােলা রেগিছেলা তাo নেলন। িকnt মজাজ খারাপ হেয় গেলা যখন দখেলন য ঐ
e ালবােমর আর eকটা গানo ভােলা না - aথাৎ পুেরা টাকাটাi জেল। pায় pিত kেti
aবsাটা eমনi িছেলা eবং কােরারi িকছুi করার িছেলা না। Napster pথমবােরর মেতা
inারেনট ব বহারকারীেদরেক সুেযাগ কের িদেয়িছেলা aনলাiেন কান e ালবােমর সব
গান ডাuনেলাড কের শানবার aথবা পছn মেতা গান বেছ িনেয় শানবার, আর eর সবi
িবনামূেল ! pায় ঐ সময়i িবখ াত কাmানী আiিবeম (IBM) eকিট বশ ব য়সােপk
জিরপ চািলেয়িছেলা eটা যাচাi করেত য মানুষ inারেনট থেক গান ডাuনেলাড কের
নেত বা িসিডেত বান করার ব াপাের কেতাটা আgহী। আর ei জিরেপর ফলাফল যা
eেসিছেলা তা িছেলা pায় aিব াস ! IBM eর জিরেপর ফল িছেলা য মানুষ eমন কান
িকছু করেত মােটo আgহী নয়। আর eর ফলাফল যা হবার তাi হেয়িছেলা - pথম থেকi
Napster pিত িমuিজক কাmানীর কিপরাiট আiন ভ করার aিভেযােগর আgেন ei
জিরেপর ফল যন তুষ ছিড়েয় িদেলা, ফলsrপ Napster বn হেয় গেলা। Napster বn হেয়
গেলo পাiেরিস িক বn হেয়েছ? িবট টেরn (BitTorrent) , কাজা (Kazaa) , লাiমoয় ার
(LimeWire) eর মেতা ফাiল শয়ািরং সািভসgেলা Napster eর aসmূণ pেজkেকi যন
পূণতা িদেয়েছ eবং তাo ব াপক আকাের। Youtube eর মেতা oেয়বসাiেট কিপরাiেটড
িভিডoর ছড়াছিড়। IBM সi জিরেপর ফল কেতাটা হাস কর িছেলা তা আমরা বুিঝ যখন
দিখ বাজার ছেয় িগেয়েছ inারেনট থেক ডাuনেলাডকৃত গােনর MP3 e। আর Apple
eর মেতা pিত ান iTunes Store eর মেতা সািভস থেক কািট কািট ডলার আয় করেছ
যখােন pিতিট গান শk কিপরাiট িনরাপtা ব বsাসহ 0.99 ডলাের িবিk হেc।
মাiেsেসর pথম িদককার জনিpয়তার পছেনo িকnt িছেলা ei aনলাiন িমuিজক
শয়ািরং িসেsম। 2005 e pায় 580 িমিলয়ন ডলােরর িবিনমেয় িনuজ কপ (News Corp)
grপ িকেন নয়। িকnt শী i Facebook eর জনিpয়তার কােছ Myspace mান হেয় যায়।
Web 2.0 eর যুেগ আসেল যুdটা নতুন আর পুরাতেনর মেধ নয়, বরং নতুন বনাম নতুন।
আসেল Youtube, digg, Facebook বা Myspace eর মেতা pিত ানgেলা আমােদর
আnােজর চাiেতo aেনক বিশ শিkশালী। আর ei শিkটাi sাভািবকভােব aেনেকর
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কােছ ভেয়র কারন। 2007 e Youtube eর িবrেd কিপরাiেটড িভিডo সাiেট দয়ার
aিভেযাগ eেন 1 িবিলয়ন ডলােরর kিতপূরণ দাবী কের মামলা কের িবখ াত িমিডয়া
pিত ান ভায়াকম (Viacom)। িকnt Napster ক ভূপািতত করা যেতাটা সাজা িছেলা,
Youtube eর kেt তা aেতাটা সাজা নয়। কারন Youtube eর মািলক আর কu নয়,
gেগােলর মেতা eকিট pিত ান। eকi রকম eকিট শ া আেছ uiিকিপিডয়ার (Wikipedia)
মেতা oেপন eনসাiেkািপিডয়ােক pেজkেক িনেয়o। ei eনসাiেkািপিডয়ার aিধকাংশ
তথ i eর ব বহারকারী আর পাঠকেদর দয়া তথ িনভর। আর তাi তথ িবকৃিতর aিভেযাগ
pায়i oেঠ। তেব শk মাডােরশেনর জন কখেনাi বিশদূর যায়িন ei ব াপারgেলা।
Myspace eর মাধ েমi যুkরাে র 13 বছর বয়সী তrনী মগান মাiয়ারেক (Megan
Meier) আtহত ার জন pেরািচত কের আtহত ায় বাধ করােনার মেতা ঘটনাo ঘেটেছ।
iংেরজীেত য eকটা কথা আেছ - "With great power comes great responsibility (kমতা
যেতা বড় হয়, দািয়to তেতা বেড় যায়)"। Web 2.0 িবpেবর ei যুেগ ei িবpেবর
কণধার যারা তারা ei কথাটার যােত pিতফলন ঘটােব তােদর কমকােn eটাi সবার
pত াশা।
* িডসকভাির

চ ােনেল pচািরত Download - The True History of Internet aনু ান
aবলmেন রিচত।
কৃতjতা:
ei পােsর িকছু ছিব o সকল বিহগামী িলংক uiিকিপিডয়া থেক সংগৃহীত
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