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ВЕБ 2 И СЕМАНТИЧКИ ВЕБ 

 

 

 

1. Веб 1.0  

 Од самиот почеток веб е замислен како место каде поединци ќе можат да објавуваат различни 

содржини кои заинтресираните корисници ќе можат да ги најдат и прегледаат. Во првобитниот веб 

(кој сега се нарекува Веб 1.0) не постоела комуникација, креаторите на содржините 

поставувувале содржини, а други корисници можеле само да ги прегледуваат. Услугите на Веб 

1.0, на пр. Hotmail или Yahoo се однесувале само на читање на електронската пошта и читање 

садржини на статичките веб-локации. Откако ќе пронајдат соодветен портал, корисниците 

можеле да пронајдат информации кои ги поставил сопственик на порталот и да ги прочитаат 

или преземат, но немало можност корисник да постави свои содржини, како што се слики, 

видео записи или документи. 

2. Веб 2.0  

Под терминот Веб 2.0 се мисли на развој на веб по 2000 година, кога дошло до промени во 

начинот на користење на веб. Основните карактеристики на Веб 2.0 се отвореност, слобода и 

колективна интелигенција.  

Интернетот се развил во платформа која преку низа алатки на корисниците им 

овозможува да учествуваат во креирање на веб- содржини од различен вид (на пр. online 

дневник во форма на блог, лична презентација на www.myspace.com) и директна размена на 

информации со други корисници (на пр. да разменуваат слики преку веб-локации како што е 

Picasa или видео записи преку веб-локации како што е Youtube).  

Она што го карактеризира Веб 2.0 е следново:  

-корисниците можат да користат апликации преку својот веб-прелистувач,  

-корисниците се тие на кои податоците им припаѓаат и кои имаат контрола врз нив,  

-структурата на веб ги поттикнува корисниците да учествуваат во креирање на веб-содржини 

или апликации,  

-унапредени графички опкружувања во однос на т. н. Веб 1.0.  

Примери за Веб 2.0 се социјални мрежи, блогови со коментари на посетителите, „вики” веб-

локации, веб-локации за размена на видео записи (video sharing sites), веб- локации за размена 

на фотографии и документи, веб апликации, фолксономија (folksonomy) и други интерактивни 

веб-локации. 

3. Оnline заедници  

Виртуелна или online заедница е група на луѓе чија комуникација се одвива преку 

Интернет. Ваквите заедници се резултат на социјалното умрежување (social networking) на Интернет. 

Социјално умрежување означува активно учество во виртуелни заедници, односно збир на 

корисници со заеднички интереси собрани околу некој интернетски сервис (блогови, форуми итн.). 

Најпопуларните социјални мрежи се Facebook и MySpace.  

Блог е термин кој се однесува на личен дневник пишуван на веб со обратно хронолошки подредени 

содржини. Со терминот блог се врзуваат и термините блогосфера – заедница на корисници на 

Интернет кои учествуваат во креирање на блогови, блогер – автор на блог и блогирање – зачестено 

пишување на блогови и коментирање на туѓи блогови. Постојат и мобилни блогови прилагодени на 

пишување и читање преку мобилните телефони и Podcast или аудиоблогови зачувани како звучна 

датотека. 

Значајно место во социјалната интеракција заземаат и форумите – јавно дискутирање за некои 

теми преку Интернет, како и instant messaging или chat – размена на пораки во реално време.  

4. Фолксономија и тагирање  
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Ознака или таг (tag) се однесува на текст кој опишува значење или структура на некоја 

содржина на Интернет (слика, блог, профил, веб-страница и друго).  

Облак или збир од тагови (tag cloud) често се користи како визуелен приказ на тагови кои 

некоја веб-страница или услуга ги користат. При тоа тагови кои почесто се користат се 

прикажани со поголем фонт или се на некој друг начин нагласени, а се подредени според 

абецедата или според азбуката. Избирање на една ознака од збирот на ознаките корисникот ќе 

го одведе до содржините кои се означени со таа ознака.  

На овој начин се добива нова категоризација на веб-содржините наречена фолксономија 

(folksonomy) што значи категоризирање (taxonomy) од страна на „народ“ (folks). Таксономија е 

систем на категоризирање кој го дефинираат стручњаци, додека кај фолксономија се работи за 

категоризација која настанала спонтано од милиони обични корисници преку тагови. Кога 

корисниците поставуваат линк кон некоја содржина на веб или поставуваат некоја датотека, 

тие ја опишуваат како други корисници би можеле поедноставно да ја пронајдат. Најпознатиот 

веб веб-локација категоризиран на овој начин е Wikipedia. 

5. Сервиси за објавување и размена на содржини  

На Интернет постојат многу сервиси на кои корисниците можат да остават свои датотеки 

(фотографии, документи, аудио и видео записи итн.) Flickr.com е комбинација на сервис на Интернет 

за објавување на дигитални фотографии и социјален веб. YouTube е сличен сервис за објавување, 

прегледување, размена и коментирање на видеозаписи.  

 

6.Семантички веб или Веб 3.0 

Најголемата вредност на концептот Веб 2.0 е тоа што тој претставува прв чекор кон 

интелигентен или тн. семантички веб кој веќе се развива. Веќе постојат сервиси кои овозможуват 

различни области да се следат од едно место, на пр. RSS читач. (RSS (кратенка од англ. Really Simple 

Syndication = „навистина проста синдикација“) e канал на мрежно емитување. форматите кои се 

користат за објавување на најнови информации – како што се блог-објави, наслови на вести, аудио и 

видео во стандардизиран формат. Еден RSS документ (кој се нарекува „канал“ (англ. feed) вклучува 

цел или краток преглед на текст, плус метаподатоци како што се датуми на објавување и автори, 

категории и сл. Каналите на издавачите им дозволуваат автоматски да ја организираат содржината. На 

читателите им овзможуваат претплата на новости од нивните омилени веб страни и агрегирација на 

feed-ови од повеќе страни на едно место. RSS feed-овите можат да бидат прочитани со помош на 

програмска опрема наречена „RSS-читач”, или „агрегатор“, којшто може да е вдомен на интернет, 

рабнотната површина, мобилен уред или било каква сметачка направа поврзана со интернет. 

Стандардизиран XML file формат дозволу информацијата да биде објавена еднаш и видлива со многу 

ралични програми. Корисникот се претплатува на одреден канал со внесување на URL-адресата на 

самиот канал, (иако технички, овие два поима и не се баш синонимни) во читачот или кликање на RSS 

иконата во пребарувачот којшто го иницирана процесот на претплаќање. RSS читачот редовно ги 

проверува претплатените feed-ови на корисникот во случај на новости, ги доњнлоад-ира истите 

доколку ги најде истите и обезбедува еден корисничи посредник за контролирање и читање на 

каналите.) 

Со добро избрани локации и тагови за следење може да се постигне ништо што е значајно од 

избраните области да не пропуштиме.  

Семантички веб означува веб кој ќе претставува надоградба на постоечкиот Веб 2.0, а во 

центар ќе го постави корисникот. Toj ќе се базира врз податоци и информации кои ќе доаѓаат од 

страна на корисниците и ќе се приспособува кон нивните потреби. На пр. корисниците кои за 

пребарување често ги користат клучните зборови „веб дизајн“ ќе добиваат повеќе информации 

и реклами врзани со веб дизајнот. Пребарување на содржините ќе генерира локални резултати 

според географската положба на корисникот и ќе понуди веб-локации за кои смета дека 

корисникот сака да ги види.  

http://mk.wikipedia.org/wiki/Англ.
http://mk.wikipedia.org/wiki/Блог
http://web.archive.org/web/20001204093600/my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html
http://mk.wikipedia.org/wiki/Програмска_опрема
http://mk.wikipedia.org/wiki/URL
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Корисничи_посредник&action=edit&redlink=1
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Придобивките од семантичкиот веб се големи. До податоците ќе може да се пристапи од кое 

било место. Ова е овозможено со користење на „паметните“ телефони (smartphone) итн. облак 

(cloud) апликации. 

Не постои точна дефиниција ниту за Веб 2.0 ниту за Веб 3.0. Веб 3.0 е само идеја и никој не знае 

што тој точно ќе донесе. Многумина под употреба на Веб 3.0 подразбираат креација и 

користење на интернет профили креирани врз податоците зачувани во историја на 

пребарувањата. Со користење на вакви профили би било можно содржините да се прилагодат 

кон корисникот и кон неговите интересирања. На пример, пребарување на информации ќе биде 

различно од корисник до корисник а ќе се темели на нивните поранешни пребарувања. Тоа 

значи дека овој сервис ќе ги знае сите барања и навики на корисниците и содржините ќе ги 

организира во склад со нив. 

 

 


