
Pierwsza część dzisiejszych zajęć poświęcona była zagadnieniem starzenia się (w związku z 
rozwojem). Druga (niniejsza) część – poświęcona będzie rozwojowi – wchodzeniem coraz to 
nowych generacji.  
 

1) Kompatybilność moŜe być pełna – na p. między komputerem IBM i jego „klonem”, 
jak i jednokierunkowa – wtedy między programem – jego nowszą wersją. Pliki 
stworzone w starszej wersji są odczytywane przez nowszą, ale stworzone w nowszej 
przez starszą – juŜ nie.  

 
2) Drugim zagadnieniem będzie Internet.  

 
Na początku była sieć, potem ”stworzono” Web 2.0 (zob. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 )  
 
Powstało „z przeskoczeniem” Web 1.0 (Web. 1.0, to po prostu był dotychczasowy Web, 
jednak nienumerowany!).  
 
Web 1.0 – strony tworzone prze właściciela lub osobę przez niego wyznaczoną 
(administratora).  
 
Web. 2.0 – administrator tylko administruje. Strony tworzy społeczność internetowa.  
 
Obecnie postaje Web 3.0 – tzw. „sieci semantyczne” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_3.0). 
Będąc w Poznaniu i dając zapytanie „Warszawa” otrzymujemy m. In. NajbliŜsze połączenie 
kolejowe Poznań-Warszawa. Komputer korzysta z całości zasobów internetowych, by dać 
nam odpowiedź. Dotychczas, gdy uruchamiamy program w komputerze, to korzysta on z 
WŁASNEJ bazy danych, a resztę danych (dane innych programów) z dysku twardego są dla 
niego niedostępne. Człowiek myśląc korzysta z CAŁEJ swojej wiedzy (inaczej więc niŜ 
wyŜej przedstawiono). UmoŜliwia mu to jego elastyczność zwana inteligencją. Gdy komputer 
będzie w analogiczny sposób działał – wspnie się tym samym na wyŜszy poziom sztucznej 
inteligencji.  
 
Liczba odpowiedzi w sieci (z www.google.pl):  
 
 Tys.  Szt. 
Web 1.0 854 Web 11.0 573 
Web 2.0 62400 Web 12.0 2070 
Web 3.0 1560 Web 13.0 1270 
Web 4.0 291 Web 14.0 323 
Web 5.0 29,5 Web 15.0 2090 
Web 6.0 36,3 Web 16.0 3630 
Web 7.0 17,6 Web 17.0 2440 
Web 8.0 6,22 Web 18.0 148 
Web 9.0 2,82 Web 19.0 54 
Web 10.0 2,77 Web 20.0 2070 
 
 
 
 
 
 
 
 



A teraz trochę „obrazków”:  
 

 
 
Z: http://novaspivack.typepad.com/RadarNetworksTowardsAWebOS.jpg  
 

 
 
Z: http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/metaweb_graph.JPG  



 
 
Z: http://www.digitalrhetoric.org/course/web1to3.jpg  
 

 
 
Z: http://schneider.blogspot.com/uploaded_images/web30-735086.JPG  
 
 



 
 
Z: http://hinchcliffe.org/img/web2tough.jpg 
 

 
 
Z: http://blogs.nesta.org.uk/photos/uncategorized/2007/07/26/semantic_web_2.gif  



 

 
 
Z: http://wiredset.com/images/engagement.gif  
 

 
 
Z: : http://farm1.static.flickr.com/224/466336460_c9765d262e.jpg  
 
 



 
http://hinchcliffe.org/img/trendsinwebapps.png 
 
I trochę humoru na koniec:  

 
Z: http://www.geekculture.com/joyoftech/joyimages/1018.gif  


