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Serviciile oferite de internet



Transformarea digitală a societății afectează modul în care oamenii
trăiesc, interacționează, studiază și lucrează în măsura în care persoanele
fără competență digitală se confruntă cu dificultăți tot mai mari în viața
de zi cu zi.

Doar tehnologia singură (așa cum este cazul României care se situează
pe locuri fruntașe la viteza internetului) nu poate produce performanță și
competitivitate fară o resursă umană capabilă să o utilizeze
corespunzător.

Deși utilizarea computerelor, a telefoanelor mobile și a internetului este în
creștere în aproape toate categoriile demografice și socio-profesionale,
nu înseamnă neapărat că acestea dezvoltă abilități și că utilizatorii pot
beneficia de ele, utilizând tehnologia în mod optim și eficient în
numeroasele aspecte ale vieții cotidiene, prin accesarea serviciilor și prin
găsirea de soluții digitale la o gamă tot mai largă de probleme.



World Wide Web (sau simplu Web) a fost dezvoltat de
Tim Berners-Lee în martie 1989, la Centrul European
de Cercetări Nucleare (CERN) din Elveția. În jurul
anului 1992, o tinara echipa de programare de la
Centrul Național pentru Aplicații de Supercomputere
(NCSA) de la Universitate din Illinois a dezvoltat un
browser grafic pentru web, numit Mosaic care a fost
disponibil pe internet, gratuit. Entuziasmul de a putea
oferi imagini, sunet, clipuri video și text multifont într-
un sistem de hipertext a fost irezistibil.

În 1994 CERN și M.I.T. - Massachusetts Institute of
Technology au format Consorțiul World Wide Web,
care are drept obiectiv dezvoltarea webului,
standardizarea protocoalelor și încurajarea
legăturilor dintre site-uri.

Restul anilor 1990 
aparține furnizorilor 
de conținut, care vor 
folosi infrastructura 
care evoluează rapid 
pentru a aduce 
consumatorilor 
materiale din ce în ce 
mai sofisticate.



Începând cu mai 1995, existau peste 30.000 de site-uri web pe Internet și 
numărul lor se dubla la fiecare două luni. Companiile care anterior nu erau 
sigure de utilitatea internetului s-au grăbit să folosească internetul ca mijloc 
de prezentare a produselor și serviciilor.

Până în 2014, existau 1
miliard de site-uri online
si a fost nevoie de doar
cinci ani pentru a dubla
aproape acest număr. Cu
toate acestea, dintre cele
1,8 miliarde de site-uri
online în prezent, se
estimează că mai puțin
de 200 de milioane de
fapt active.



Internet sau Net și 
WWW sau Web

Din punct de vedere tehnic,
termenul Internet desemnează o
reţea globală de reţele de
calculatoare, sau altfel spus, o
infrastructură de rețele, cu ajutorul
căreia computerele din întreaga
lume sunt conectate între ele.

Orice computer poate comunica cu
un altul daca ambele sunt
conectate la această rețea.

Din punct de vedere 
informational, internetul 
reprezintă o sursa uriasa de 
informaţii, disponibile gratuit sau 
contra cost, care pot fi stocate şi 
transmise în format digital: text, 
imagini, filme, sunet. Informația 
circulă pe internet pe baza unor 
limbaje speciale numite 
Protocoale.



Toate calculatoarele conectate la internet pot fi
identificate printr-o adresă IP (Internet Protocol) care
este unică (fiecare calculator are propria lui adresă,
diferită de a oricărui alt calculator conectat în
momentul respectiv).

Ca să se conecteze la un server, un client are nevoie
să cunoască adresa IP a serverului, iar sistemul de
nume de domenii (DNS - Domain Name System)
atribuie fiecărei adrese de server un nume.

Domeniul este compus dintr-o denumire (care poate fi
numele mărcii precum Renault, Dacia, Zara, Lidl etc sau
o denumire care descrie activitatea precum
bucharestairports, cfrcalatori, primariabucuresti,
hotelintercontinental etc) și dintr-o extensie a
domeniului care poate marca locația (.ro, .co.uk, .fr, .de
etc) sau tipul de organizație (.com, .org, .gov, .edu, etc).

Așadar internetul este o conexiune
formată din mai multe rețele de
calculatoare.



Din cauză că se află în strânsă legătură unul cu celălalt, cei mai mulți dintre noi
folosim termenii internet sau net și web sau www pentru a ne referi la același lucru,
deși acești termeni sunt diferiți ca semnificație.
World Wide Web (WEB sau www) reprezintă modalitatea de a accesa informația 
disponibilă pe internet / NET.

Astfel, comparând cele două
(internetul sau netul si web-ul
sau www) din perspectiva
funcționalitatii, internetul este o
interconectare masivă a rețelelor
de calculatoare din întreaga
lume, în timp ce World Wide Web
este un serviciu furnizat de
internet.

Numărul utilizatorilor de internet la nivel global, https://www.broadbandsearch.net,
2021

https://www.broadbandsearch.net/


La nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene,

utilizarea internetului a crescut rapid de-a lungul

anilor de la 57% în 2007 la 75% în 2013, apoi la 87%

în 2019. Astfel, internetul a fost utilizat în principal

pentru a trimite / primi e-mailuri, pentru a găsi

informații despre bunuri și servicii, pentru

mesagerie instant și știri online. Majoritatea

oamenilor au folosit internetul și pentru a utiliza

facilitățile bancare, pentru a participa la rețelele

sociale, pentru a căuta informații despre

sănătate, pentru a asculta muzică și pentru a

telefona sau a face apeluri video.

Principalele servicii pe care le putem accesa pe internet



În perioada pandemiei, timpul petrecut online a
crescut, iar consumul de conținut online aproape s-a
dublat în 2020, comparativ cu 2019.
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Sunt multe dezbateri în jurul tehnologiei, cu privire la impactul pe care aceasta îl are asupra
societății în general, asupra comunităților, familiilor și asupra fiecărui individ în parte. În
funcție de abordări și de contextele în care se desfășoară aceste dezbateri, concluziile sunt
foarte diferite iar consensul este departe de a fi atins.

O perspectiva echilibrată pleacă de la premiza că tehnologia reprezintă un set de unelte în
mâna omului și aceste unelte pot fi folosite în mod constructiv, pozitiv, curativ sau, din contra,
în mod distructiv. Din cauza aceasta, nivelul de conștientizare și de responsabilitate, atât la
nivelul consumatorilor, cât mai ales al organizațiilor, trebuie să fie din ce în ce mai ridicat.

Chiar daca tehnologia avansează cu o viteză uluitoare iar diferitele contexe precum criză
covid-19 pot accelera sau chiar inversă anumite trenduri, indiferent de industrie sau de
mărimea afacerii, orice viziune și abordare asupra tehnologiei ar trebui să graviteze în jurul
dorințelor și nevoilor consumatorilor si comunitatilor.

Companiile ar trebui să inteleagă că esența oricărui model de afaceri ar trebui să fie
valoarea pe care afacerea respectivă o aduce în viață consumatorilor și a comunității.
Modelele de afaceri în economia digitală au dobândit un nivel de sofisticare foarte înalt și nu
mai sunt doar modele de generare a veniturilor, ci modele de a face afaceri în mod
sustenabil, cu obiective ecologice clare și cu deschidere către toți stakeholderii.
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