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 Internetul - este o rețea mondială de calculatoare 
interconectate.

 World Wide Web (Web sau WWW) – un uriaș sistem 
de pagini stocate pe servere diferite și interconectate 
prin linkuri.

 Web conține text, imagini, sunete, fișiere video, Flash 
și alte formate de informație.

 Creatorul web – ului  este Tim Berners-Lee (1989).
 A fost fondat World Wide Web Consortium (W3C) 

(1994).



  A doua generație inteligenta de dezvoltare 
de pagini web, care facilitează comunicarea, 
oferă informații sigure și diferite servicii, 
asigură colaborare pe Internet.



 În anii ‘90 s-a înregistrat o explozie a Internetului 
A crescut volumul de informații disponibile pe 

Web
Au apărut grupuri de utilizatori cu interese 

comune sau colaboratori într-un domeniu anume
Pagini web statice cu acces limitat
1993 – Web 1.0



Departament of Information

WEB 1.0WEB 1.0



Apare la începutul anului 2000
Era dotcom-ului ( .com )
Se diversifică serviciile oferite
Apar pagini cu știri
Apar CMS-uri, forumuri și bloguri.



Personal web page

WEB 1.5WEB 1.5



 Apărut în 2005 în articolul lui Tim O’Reilly
 Este ridicat nivelul de comunicare dintre utilizatori.
 Utilizatorii sunt si creatorii.
 Este ridicat nivelul de servicii web:
• Facebook (2005)
• Twitter (2006)
• Youtube (2006)
• Wikipedia (2006 inclus în Web 2.0)
• Smashing magazine 
• Tag Cloud 



WEB 2.0WEB 2.0



 Tag cloud este reprezentarea vizuală scurtă pentru o 
informație text. Tag-urile de obicei sunt cuvinte unice 
și importanța tag-ului este reprezentat prin mărime și 
culoare.

 Tag cloud este folosit pentru a accesa mai rapid 
informația populară de pe paginile web.



 Oferă servicii nu pachete software;
 Diferențele între aplicațiile desktop și cele Web se 

atenuează;
 Încrederea totală în utilizatori, aceștia fiind co-

dezvoltatori;
 Informarea imediată a schimbărilor de conținut 

survenite pe o pagină web (tehnologia RSS/Atom);
 Promovarea inteligenței colective, utilizatorii 

participă direct la răspândirea prin web a 
informațiilor și opiniilor. 





      În era WEB 3.0  Calculatoarele generează 
informație. Acest concept este numit: Semantic 
Web - când calculatoarele înțeleg și prelucrează 
informația.
 



WEB 4.0 este  era web-ului 
inteligent, caracterizată prin 
propriul sistem de operare  
numit ”WebOS”.

WEB 4.0







Mulțumesc pentru atențieMulțumesc pentru atenție

Întrebări?Întrebări?



 http://aseweb20.wetpaint.com/page/Web2.0+
%C5%9Fi+tehnologiile+video+reprezint
%C4%83+viitorul

 http://www.scribd.com/doc/22766/Web20-The-
Basics

 http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_web
log/2007/10/web-30----the-a.html

 http://aseweb20.wetpaint.com/page/Web2.0+
%C5%9Fi+tehnologiile+video+reprezint
%C4%83+viitorul

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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