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Tim O’Reilly, 2006, on Web 2.0 

"The central principle behind 

the success of the giants born in 

the Web 1.0 era who have 

survived to lead the Web 2.0 era 

appears to be this, that they 

have embraced the power of the 

web to harness collective 

intelligence" 

Centralna zasadą kryjąca się za sukcesem gigantów z ery Web 0.1, 
 którzy przeżyli by stać się przywódcami w erze Web 2.0, wydaje się być to, 
że przejęli oni możliwości Internetu, aby zużytkować wspólną wiedzę.   
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WEB 2.0 

WEB 2. 0  wg. 
O’Reilly’ego 
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WEB 2. 0     narzędzia 

• Blogi 

• Wiki 

• Współdzielony content 

– Flickr 

– YouTube 

• Sieci społecznościowe  

– Facebook  

– LinkedIn 

– Netlog 

• RSS 
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Web 2.0 is about The Social Web 

diagram source: http://web2.wsj2.com/ 

“Web 2.0 Is Much More 

About A Change In 

People and Society Than 

Technology” 

• 1 billion people connect to the Internet 
• 100 million web sites 
• over a third of adults in US have contributed 

content to the public Internet. - 18% of adults 
over 65  

source: Pew Internet and American Life Project via futureexpolporation.net 

-Dion Hinchcliffe, 
 tech blogger 

„Web 2.0 odnosi się w znacznie większym stopniu  
do zmian w [postawach] ludzi i społeczeństwa,  
niż w [samej] technologii”.  
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”Web 2.0 is an attitude not a technology.” (I. Davis) 

 

• Library 2.0 – Michael Casey 2005 

– Przepływ informacji i idei w obu kierunkach:  

• Z biblioteki do użytkownika  

i               

• Od użytkownika do biblioteki   

 

 

„Web 2.0 to kwestia podejścia, nastawienia do czegoś, a nie technologii” 

12 



Idee 

• Eric Ketelaar, Being Digital in People’s Archives - “Cyfrowe 
życie” w Archiwum dla ludzi.  2003 
– „Cyfrowe życie” archiwum oznacza przede wszystkim dostarczanie 

informacji, ale nie informacji jako produktu, lecz jako procesu.  

– koncepcja ‘dzielonej władzy’ pomiędzy odbiorców i kuratorów 
zbiorów;  

– archiwum bez ścian, będącego publiczną sferą, gdzie ludzie spotykają 
się, dyskutują, wymieniają informacje, korzystają z informacji w 
swoim krytycznym dialogu lub nawet walczą z państwem lub 
obywatelskim społeczeństwem. Zbiorowe pamięci mogą być tylko 
zachowywane i przekazywane w sferze publicznej.  
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Archiwa przechowują nadzwyczajne treści, które potrafią poruszyć odbiorców.  
Oznacza to, iż obowiązkiem Archiwów jest zaangażowanie się [w ich udostępnianie] oraz dzielenie się 
[wirtualne ] tymi treściami.  
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WEB 2.0 w Archiwach 

• Kontakt z Użytkownikiem 

• Wykorzystanie wiedzy Użytkowników 

• Nowy sposób komunikacji 

• Zachęcanie do współpracy 

• „Jacy jesteśmy nowocześni” 

• Stale nowe wiadomości i komentarz 

• Wykorzystanie w edukacji 

• Podnoszenie kwalifikacji Archiwistów 
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WEB 2.0 zarządzanie ryzykiem 

• Bądź realistą, TO ma określone granice 

• Korzystaj z dobrze osadzonych serwisów 
– np..: Google 

• Używaj i twórz dalej na podstawie tego, co już 
inni zrobili 

• UWAGA: ten serwis może zaprzestać 
działalności 

• Stosuj w obszarach które nie są „krytyczne” 
dla twojej działalności 
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WEB 2.0    wnioski 

• Web 2.0 może stworzyć realne korzyści dla naszych Użytkowników 
• Jednak Organizacje [Archiwa] zwykle mają skłonność do konserwatyzmu. 
• Dlatego potrzeba: 

– Rzeczników zmian 
– Wsłuchania się w problemy Użytkowników 
–  i Podjęcia ryzyka wyjścia im na przeciw 

• GDYŻ wszyscy możemy skorzystać przyjmując zasady Web 2.0: otwartości i dzielenia 
się [wiedzą]. I DLATEGO: 
– Warto wymieniać się doświadczeniami, informacjami o zasobie, o zarządzaniu ryzykiem i 

o technologii 
– A TAKŻE rozwijać własną sieć opartą na otwartości, współpracy / współdziałaniu i 

zaufaniu  

• TRZEBA JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE: 
– Jest to dobre dla rzeczy, które nie mają być doskonałe, bo żadna z technologii WEB 2.0 

nie jest dopracowana do końca. 
– Nie należy obawiać się niepowodzeń, wszyscy próbują, to jest właśnie 2.0 
– Wiele jest w tym zabawy, co nie znaczy, iż nie jest to rzeczywista praca. ALE to zabawa! 
– A wszystko razem może przynieść NIEOCZEKIWANIE pozytywne WYNIK 
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• Archiwa przechowują informację 

– Czyli dokumentują też sposób jej przekazywania 
 komunikację 

• {w memencie T} Osoba/Grupa A dokonuje 
czynność X na rzecz Osoby/Grupy B 

• {w memencie T} Osoba/Grupa B zwraca się do 
Osoby /Grupy A o dokonanie czynności X 
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Komunikacja: nośniki 

• Głos 

• Pergamin 

• Papier 

• Xero 

• Foto 

• Elektroniczne (e-mail, www, FB) 

– Obiekty cyfrowe - OAIS 
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• Model A do B: Kancelaria : Odbiorca 

• Model „www” All : All 

 

• Archiwizowanie – bazy danych  

– Jednorodność Big Data 

– www „chaos”  Semantic Web 
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Berners-Lee is creating  
the next-generation Net  

His passion these days is to find a way to reveal the content of huge databases on the 
Internet that are otherwise not visible to the search engines of today. This search for 
the Semantic Web has the potential to be even more significant than his invention of 
the World Wide Web. His success could open a new chapter in the history of 
information technology.  
 
CERF, TIME  23 



Sir Tim Berners-Lee 

24 



In fact, the fake front page was 
created by the Sun as part of an 
educational project with the 
Science Museum in London 
that imagined how great events 
in the history of science and 
technology might have been 
reported by the newspaper. In 
reality, rather than dismissing 
the invention of the web in 
1991, the Sun (and, indeed, 
everyone else) failed to notice 
it at all. Whether or not you 
took the fake story at face 
value, the joke is that this once-
obscure invention did indeed 
unexpectedly change the world 
in countless ways. http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/hol

d_ye_front_page/history/ 
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Looking far ahead 
• A może raczej Semantic Web (metadane i zarządzanie 

wiedzą) i WEB 3.0? 

• Tim Berners-Lee, 2001 

“The Semantic Web is not a separate Web but 
an extension of the current one, in which 
information is given well-defined meaning, 
better enabling computers and people to work 
in cooperation.” 

Scientific American, May 2001 
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Semantic Web 

 Sieć semantyczna nie jest odrębną 
siecią, ale rozszerzeniem już 
istniejącej, w której informacji nadano 
dobrze zdefiniowane znaczenia, 
umożliwiające wspólną pracę ludzi i 
maszyn. 
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Semantic web can be 
interpreted as an intelligent, 
self-learning web.  
The future of semantic web 
will belong to services that 
will understand the user and 
deliver them the best 
answers for it’s need 
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Roles for Technology 

• capturing everything 

• storing everything 

• distributing everything 

• enabling many-to-
many communication 

• creating value from 
the data 

• Wyszukiwanie wszystkiego 

• Przechowywanie wszystkiego 

• Udostępnianie wszystkiego 

• Umożliwienie komunikacji 
‘wiele do wiele’ 

• Tworzenie wartości z danych 
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RDF: Resource Description Framework  

Połączenie: 

  

Web of Documents 

 i  
 Web of Data 

Dotychczas dane są kontrolowane przez 
aplikacje, i każda aplikacja „trzyma” swoje dane 
dla siebie 
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UNICODE URI/IRI 

XML 

RDF (schema) 

ONTOLOGIA - OWL 

LOGIKA 

MODEL UDOWADNIANIA 

ZAUFANIE 

Interfejs użytkownika  

K 
R 
Y 
P 
T 
O 
G 
R 

SPARQL 

Stos technologiczny Semantic Web 

REGUŁY 

DANE 
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GLOSSARY 

• RDF - (ang. Resource Description Framework)  
–  język/metoda pozwalająca na opisywanie zasobów sieci Web, ze składnią 

opartą na XML 

• RDF-S - RDF Schema,  
– jest językiem reprezentacji wiedzy, opartym na RDF  

• OWL - (ang. Web Ontology Language) jest językiem ze składnią 
opartą na XML, a semantyką opartą na logice opisowej (ang. 
description logics).  

• RIF - Rule Interchange Format (RIF)  
– format zalecany przez  W3C. RIF część infrastruktury semantic web, z RDF 

i OWL  

• SPARQL (ang. Simple Protocol And RDF Query Language) 
– jest językiem zapytań i protokołem dla plików RDF. SPARQL pozwala 

wyciągać z nich dane zawężone według kryteriów określonych poprzez 
predykaty RDF. Jest opisany przez kilka specyfikacji W3C.  
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• <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/TR/WD-rdf-syntax#" 
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.0/" 
 xmlns:dcq="http://purl.org/dc/qualifiers/1.0/">  
 

• <rdf:Description about="urn:issn:1361-3197"> 
 
•   <dc:Title>Ariadne</dc:Title>  

 
•   <dc:Subject> journal; magazine; elib; electronic libraries; digital libraries;  networking; Web; 

IT; higher education </dc:Subject> 
 

•  <dc:Description> A print magazine of Internet issues for librarians and  information specialists 
</dc:Description> 
 

•   <dc:Publisher> Information Services, University of Abertay, Dundee </dc:Publisher>  
 

• <dc:Type>Text.Serial.Magazine</dc:Type>  
• <dc:Relation>  
 
• <rdf:Description>  
• <dcq:RelationType rdf:resource="http://purl.org/dc/vocabularies/AgentTypes/v1.0/IsBasisFor"/> 

<rdf:value resource="http://www.ariadne.ac.uk/"/>  
• </rdf:Description>  
• </dc:Relation>  
• </rdf:Description>  

 
• </rdf:RDF>  

35 



36 



37 



38 



39 



http://swsa.semanticweb.org/content/internat
ional-semantic-web-conference-iswc 
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A co z tego jest dziś? 
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HTML 5 
• prace nad specyfikacją dla nowej wersji 

zostaną ukończone w 2014 r.  

• HTML 5 także stawia na semantykę: 

– New elements for headers, footers, menus, 
sections and articles. 

– New form elements, new attributes, new input 
types, automatic validation. 
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• (Μιμας) - syn Uranosa i Gai. Jeden z gigantów, brał udział w 
gigantomachii.  
 
• siódmy, pod względem wielkości, księżyc Saturna, odkryty 
razem z Enceladusem w 1789 roku przez Williama Herschela.  
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http://www.manchester.ac.uk/
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It’s not for you ………. 
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Deep Web 
 Invisible Web  

Ukryty Internet 

• Bazy danych –”only by query” 

• Non-textual files 

– Multimedia, grafika 

– PDF 

• Sites protected by passwords 
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Web continuity 

http://www.nationalarchives.gov.uk/inf
ormation-management/policies/web-

continuity.htm  
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Internet jak statek wieloklasowy 

• I pokład – klasa lux 
– bogata zawartość zablokowana w płatnych 

aplikacjach (All inclusive) 

• II pokład – klasa turystyczna 
– różne opłaty za wybrane serwisy (B&B) 

• III pokład 
– wolny, darmowy, treść uboga i chaotyczna …. 

 
Frederic Filloux (maj 2010 r.) 
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Własność … w Internecie …. 

• KODEKS CYWILNY – Księga II - Własność i inne 
prawa rzeczowe (Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny) 

– Tytuł I Własność, Dział II Treść i wykonywanie 
własności:  art. 140 do 154 - treść i wykonywanie 
własności 

• W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego 
właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności 
może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach 
może rozporządzać rzeczą.  

70 



71 



KC Art. 23.  

• Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod 
ochroną prawa cywilnego niezależnie od 
ochrony przewidzianej w innych przepisach.   
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Art. 24.  
• § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym 

działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie 
jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on 
także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, 
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w 
szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie 
może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  

• § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została 
wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej 
naprawienia na zasadach ogólnych.  

• § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom 
przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie 
autorskim oraz w prawie wynalazczym. 
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Ustawa, z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, art. 78. 

• Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały 
zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania 
tego działania. W razie dokonanego naruszenia może 
także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, 
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego 
skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne 
oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli 
naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy 
odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać 
sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na 
wskazany przez twórcę cel społeczny. 
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