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Dom Joly – Sir Tim Berners-Lee 
 
 
Jeden a pol miliardy – to je počet ľudí, ktorí sa na jednom mieste učia, pracujú a vymieňajú si 
informácie o svojich životoch. Na mieste, ktoré neustále, minútu po minúte vytvárame. Toto 
obrovské virtuálne ihrisko vynašiel anglický programátor Tim Berners-Lee, ktorý, našťastie pre nás, v 
80. rokoch 20. storočia trpel prílišným množstvom informácií v práci. V Európskej organizácii pre 
jadrový výskum CERN v Ženeve sa Berners-Lee snažil koordinovať mnohé dátové formáty, výskumné 
práce a nekompatibilné počítačové systémy od prispievateľov z celého sveta. Berners-Lee sníval o 
inom spôsobe organizácie informácií, ktorý by bol užitočnejší, intuitívnejší a ľudskejší. A čo keby 
použil svoj počítač v CERNe a vytvoril priestor, v ktorom by všetky informácie boli previazané s 
informáciami z vonkajšieho sveta? Uvedomil si, že na to musí spojiť dva nápady, ktorými sa zaoberal 
už istý čas. Prvým bol hypertext, čo je spôsob vzájomného prepojenia dokumentov použitím jedného 
slova, ktoré užívateľa okamžite presmeruje na iný užitočný dokument. Tieto hypertextové 
dokumenty už boli bežne používané v samostatných databázach a na nosičoch CD-ROM. Druhým 
nápadom bol internet. Medzinárodne dohodnutá metóda umožňujúca jednému počítačovému 
systému zasielanie dokumentov, správ alebo údajov v balíkoch kódovaných informácií inému 
prepojenému počítaču. Berners-Lee potreboval spojiť tieto nápady, aby mohol vytvoriť sieť 
globálnych hypertextových odkazov, ktoré by umožňovali, aby boli prepojené údaje alebo 
dokumenty dostupné komukoľvek, kto je pripojený na internet. Túto sieť nazval World Wide Web. 
Berners-Lee sa nezdržiaval premýšľaním nad tým, či sa vôbec niekto niekedy prepojí –  vedel však, že 
systém bude potrebovať pravidlá, aby každý hovoril rovnakým jazykom. A tak ich napísal! Každá 
jednotlivá informácia bude mať adresu, niečo ako poštové smerovacie číslo, na ktorej ju počítač 
bude môcť nájsť a získať. Počítače budú vzájomne komunikovať prostredníctvom súboru 
rozpoznateľných protokolov a vďaka spoločnému jazyku bude možné každý dokument konvertovať 
na formát zrozumiteľný pre ktorýkoľvek iný počítač. A to bolo všetko! Žiadny ústredný počítač, 
žiadna obrovská byrokracia či firemné ústredie, nikto nebude kontrolovať Web, pretože to nie je 
fyzická vec, ktorá by sa dala vlastniť. Bol to priestor pre všetkých, a preto nič nie je nemožné. Tieto tri 
pravidlá, ktoré navrhol Berners-Lee,  boli v skutočnosti len na to, aby príspevok každého užívateľa 
mohol existovať a byť prepojený na rovnakom základe. Berners-Lee vedel, že tieto príspevky nesmú 
byť vydané na milosť a nemilosť finančným prekážkam či hierarchiám, a tak svoj nápad sprístupnil 
každému, a to zadarmo! A po opatrnom začiatku, od polovice 90. rokov 20. storočia, sme si všetci 
pomaly zvykli na internetovú sieť Berners-Leea a začali sa čoraz viac a viac pripájať. A podobne ako 
každý neurón v ľudskom mozgu, aj každá webstránka mohla voľne odkazovať na iné stránky a 
odhaľovať prekvapivé a nepredvídateľné vzťahy, vytvárajúc tak bystré myšlienky, ktoré zvláštne 
zábavným spôsobom vytvárali nové možnosti. Počasie v Mexiku! Budúcnosť Arktídy! Vôľa davu! 
Jednorazový blog! Každá fotka pod slnkom! Aktuality na požiadanie! Nákupy! Tvorba! Priznania! 
Zoznamovanie! A z vesmíru sa môžeme na všetko pozerať a nájsť sa. Svet sa zmenšil, ale stal sa tiež 
určite oveľa úžasnejším a inšpirujúcejším, než kedykoľvek predtým. Tim Berners-Lee stále žije a je 
naďalej zapálený pre svoju víziu čoraz prepojenejších údajov, sémantického webu, ktorý bude nielen 
spájať informácie, ale bude ich pre nás aj interpretovať, a bude výnimočne neutrálnym priestorom, 
ktorý musí zostať otvorený pre všetkých. A aký je efekt jeho snu z 80-tych rokov? Vďaka Timovi 
Berners-Leemu máme svet na dosah ruky a to sme sotva vybehli zo štartovacích blokov. Žijeme v 
čase skutočnej revolúcie. Ktovie, čo internet čaká nového? Hm. No vieme to my, pretože jeho 
budúcnosť sami tvoríme. Tak na čo čakáte? 


