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Dom Joly – Sir Tim Berners-Lee 
 
 
Ena milijarda in pol – to je število ljudi, ki se srečujejo v istem prostoru, kjer se učijo, delajo in z 
drugimi delijo svoje življenje. Gre za prostor, ki ga še gradimo, vsako minuto, ves čas. Izumitelj tega 
velikanskega virtualnega igrišča je angleški razvijalec programske opreme Tim Berners-Lee, ki je na 
našo srečo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja hudo trpel pri delu, ker je bil zasut z 
informacijami. Zaposlen je bil v CERN-u, Evropski organizaciji za jedrske raziskave v Ženevi, kjer se je 
trudil uskladiti množico različnih podatkovnih formatov, raziskovalnega gradiva in nezdružljivih 
računalniških sistemov sodelavcev z vsega sveta. Tim Berners-Lee si je močno želel drugačne 
organizacije podatkov, bolj koristne, bolj intuitivne, bolj človeške. Ali bi lahko svoj računalnik v CERN-
u uporabil zato, da bi ustvaril prostor, kjer bi bila vsaka informacija povezana z vsemi drugimi 
informacijami, ki obstajajo po svetu? Ugotovil je, da bi moral v ta namen povezati dve ideji, ki sta do 
tedaj vsaka zase že nekaj časa lebdeli v zraku. Prva je bila hiperbesedilo, to je besedilo, ki dokumente 
z uporabo ene besede v hipu poveže z drugimi uporabnimi dokumenti. Hiperbesedilni dokumenti so 
se tedaj že s pridom uporabljali za posamezne podatkovne zbirke in cederome. Druga ideja je bila 
internet. Mednarodno dogovorjena metoda, ki bi omogočala, da se datoteke, sporočila ali podatki 
kot paketi zakodiranih podatkov iz enega računalniškega sistema pošiljajo drugemu povezanemu 
računalniku. Berners-Lee je obe ideji prepletel med seboj in ustvaril omrežje svetovnega 
hiperbesedila, kjer lahko do podatkov ali dokumentov dostopa vsakdo, ki je povezan z internetom. 
To omrežje je poimenoval svetovni splet. A kaj „svetovni“! Se bo sploh kdo povezal s tem spletom? 
Kakor koli že, Berners-Lee je vedel, da sistem potrebuje pravila, s katerimi bo zagotovljeno, da vsi 
govorijo isti jezik. Zato je ta pravila napisal! Vsaka posamezna informacija mora imeti naslov, 
nekakšno poštno številko, na kateri jo računalnik lahko poišče. Računalniki se med seboj pogovarjajo 
s pomočjo prepoznavnih protokolov, skupni jezik pa pomeni, da se lahko vsak dokument pretvori v 
obliko, ki bo razumljiva vsem drugim računalnikom. To je bilo vse! Brez glavnega računalnika, brez 
velikanske birokracije, brez skupne uprave, brez nekoga, ki bi splet nadziral – saj ta ni nekaj fizičnega, 
kar bi si lahko kdo lastil. Splet je prostor za vsakogar, je brez meja in omogoča vstop vsem. S tremi 
pravili, ki jih je napisal Berners-Lee, je želel le zagotoviti, da v splet lahko prispeva čisto vsak človek, 
da njegov prispevek tam ostane in se enakopravno povezuje z drugimi prispevki. Globoko prepričan, 
da ti prispevki ne smejo biti prepuščeni na milost in nemilost finančnim preprekam ali hierarhiji, je 
Berners-Lee svojo idejo vsem nam prepustil v brezplačno uporabo! Na začetku so bili ljudje malce 
previdni, a od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja smo šli počasi vsi v Berners-Leejev splet, 
začeli smo se povezovati, še in še in še veliko bolj. Vsaka spletna stran se je kot nevroni v človeških 
možganih prosto povezovala z drugimi stranmi – razkrili so se nepričakovani odnosi, ki jih nihče ni 
mogel vnaprej napovedati, vzniknile so pronicljive, mogočne in neverjetno zabavne ideje. Vreme v 
glavnem mestu Mehike. Prihodnost Arktike. Volja množic. Enkratni blog. Vse slike tega sveta. Novice 
na zahtevo. Nakupovanje. Ustvarjanje. Izpovedovanje. Zmenki. Pa še sami lahko pogledamo vanj in 
vse to poiščemo. Svet še nikoli ni bil tako majhen, a tudi še nikoli prej ni zbujal toliko 
strahospoštovanja. Tudi Tim Berners-Lee je še vedno del tega dogajanja. Še vedno se vneto ukvarja z 
vizijo vse bolj povezanih podatkov, semantičnega spleta, ki ne bo le povezoval informacij, ampak jih 
bo za nas raztolmačil, ki bo vzpostavil enkratno nevtralen prostor, ki bo še naprej odprt za čisto 
vsakogar. In kakšna je moč njegove velike želje iz osemdesetih let prejšnjega stoletja? Zahvaljujoč 
Timu Berners-Leeju imamo svet zdaj pri roki, čeprav smo še komaj na začetku. Pred našimi očmi se 
odvija čisto prava revolucija. Kdo ve, kako se bo splet razvijal? No, ja, odgovor poznamo kar sami: 
njegov razvoj je v naših rokah. Kaj potem sploh še čakate? 


