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Hoe is het internet ontstaan?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=R3DnhJHxmm
g

http://g


Het internet zag er eerst nog zo uit:

Wie van jullie zou dit kunnen gebruiken?



De eerste website (1991)
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Waarom is het ontstaan?

• Veilig systeem want: Decentralisatie

• Gebruikt voornamelijk door: Leger, Universiteiten

• Delen van informatie

• Directe links leggen tussen verschillende documenten en 
informatiebronnen

• Communicatie



Belangrijke waarden, die nog steeds gelden

• Decentralisatie: er is geen toestemming nodig van een centrale autoriteit om iets op het web te 
plaatsen en geen "kill-switch"! Dit houdt ook vrijheid van willekeurige censuur en surveillance in.

• Non-discriminatie: als ik betaal om verbinding te maken met het internet met een bepaalde 
servicekwaliteit en u betaalt om verbinding te maken met dat of een hogere servicekwaliteit, dan 
kunnen we beide communiceren op hetzelfde niveau. Dit taat ook bekend als Netneutraliteit.

• Bottom-up ontwerp: in plaats van dat code wordt geschreven en gecontroleerd door een kleine 
groep experts, werd het ontwikkeld met het oog op iedereen, wat maximale deelname en 
experimenten aanmoedigde.

• Universaliteit: voor iedereen die iets op het web kan publiceren, moeten alle betrokken 
computers dezelfde talen met elkaar spreken, ongeacht de verschillende hardware die mensen 
gebruiken; waar ze wonen; of welke culturele en politieke overtuigingen ze hebben.

• Consensus: om universele normen te laten werken, moest iedereen ermee instemmen ze te 
gebruiken.



De belangrijkste technologieen ontworpen 
door Sir Tim Berners Lee
• HTML: HyperText Markup Language. De opmaaktaal 

(programmeertaal) voor het web.

• URI: Uniform Resource Identifier. Een soort "adres" dat uniek is en 
wordt gebruikt om elke bron op het web te identificeren. Het wordt 
ook vaak een URL genoemd.

• HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Hiermee kunt u gekoppelde 
bronnen ophalen op internet.



Voorbeelden van 90's websites



De eerste websites (HTML)

• Heel simpel

• Geen opmaak

• Blauwe linkjes





Later kwamen meer opmaak mogelijkheden 
(HTML + CSS)















Flash Websites



Voorbeeld Flash Website

• http://ladio.ru/flash/en/index.html#%20

• 2010: Steve Jobs besloot dat de iPhone Flash niet ondersteunde

• Onveilig

• Werkt alleen als de browser de laatste Flash versie ondersteund

http://ladio.ru/flash/en/index.html


Web 2.0



Wat was er nieuw aan Web 2.0?

• Iedereen Auteur
Alle gebruikers kunnen uploaden en downloaden, je hoeft hier geen 
webmaster voor te zijn

• Verschuiving van betrouwbare nieuwsbronnen als informatie, naar de 
mogelijkheid dat iedereen gemakkelijk informatie kan toevoegen.

• Iedereen heeft nu een eigen account of profiel

• Het internet zoals jij dat nu kent



Mobile & Responsive Design



Opdracht 3 – The Way Back Machine
The Internet Archive is een organisatie die een archief van het internet maakt en bewaart. Met gebruik van hun 
archief hebben ze de Way Back Machine gemaakt. In die online machine kun je terug in de tijd en websites zien 
door de jaren heen.

> Ga naar https://web.archive.org/web/20190101000035/https://www.youtube.com/ Je bent nu in de Way 
Back Machine van YouTube.

> In de balk bovenaan kun je klikken op verschillende data om te zien hoe YouTube eruit zag op die dag, in 
dat jaar. The Way Back Machine is niet heel snel, heb dus even geduld tot de pagina geladen is.

> Kies drie versies, die van elkaar verschillen, en maak van elk een screen shot met knipprogramma. Deze 
screenshots plaats je vervolgens in een blogbericht.

> In dit blogbericht beantwoord je over de screenshots de volgende vragen:
> Welke functionaliteiten zijn bewaard gebleven?
> Welke functionaliteiten zijn verdwenen?
> Welke functionaliteiten zijn er bijgekomen?
> Benoem per screenshot 4 belangrijke verschillen in webdesign
> Welke versie vind je zelf het beste? Waarom?

Plaats alle screenshots en antwoorden op jouw blog.

http://ube.com/

