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Anotace:  
1. Co je internet

2. Historie ve světě a u nás, data

3. Připojení –způsoby, požadavky



Historie a přítomnost



 internet (propojené počítačové sítě);

 Internet vlastní jméno (Celosvětová 
informační a komunikační síť).

 vysokorychlostní datové spojení

 Komunikační médium…

 počítačová síť velkého rozsahu – WAN

 informační superdálnice

 tvořen milióny navzájem propojenými 
počítači



 Za počátek historie internetu je považováno 
datum 29.11.1969, kdy byly propojeny 
počítače čtyř různých univerzit USA (síť o 4 
uzlech). Tato síť se jmenovala ARPANET.

 Historie Internetu u nás v začíná datem 
13. 2. 1992, kdy došlo na pražském  ČVUT 
k oficiálnímu připojení České republiky 
k internetu (linkou z Prahy do Lince o 
rychlosti 9600 bps).

 Patronem internetu je sv. Isidor.



 1962 projekt ARPA (USA)

 1969 zprovoznění sítě ARPANET (USA)

 1987 poprvé použit pojem internet

 1991 zavedení služby WWW (CERN)

 1993 první prohlížeč (Mosaic)

 1994 komercionalizace internetu

 2006 internet používá více než miliarda 
uživatelů



Internet nikomu nepatří, o jeho funkčnost se 
starají následující organizace:

 ISOC mezinárodní org. pro koordinaci a kooperaci

 IAB technická poradní skupina (protokoly)

 IANA Úřad pro globální přidělování internetových 
čísel

 ICANN přidělování doménových jmen

 IAB, IETF, IESG, IRTF – další organizace



Uživatelé se připojují přes poskytovatele připojení 
(providery), kteří provozují páteřní sítě internetu.

Kvalitu připojení charakterizují:

 Použitá technologie (viz. následující snímek)

 Agregace (počet uživatelů sdílejících spol. 
linku)

 Doba odezvy (vliv např. na IP telefonii)

Nejproblematičtější je poslední úsek 
připojení – k uživatelům, tzv. poslední míle



 ADSL – digitální připojení po telefonní lince

 WiFi, WiMAX – bezdrátové připojení

 Mobilním telefonem – (GPRS, HSDPA, CDMA, 
WCDMA,EDGE, UMTS, LTE)

 Kabelovou televizí – po rozvodech kabelové 
TV

 Satelitním způsobem – nákladný způsob

 Elektrickou sítí 230V – v rámci domácnosti

 Dial-up – vytáčené připojení po tel. lince 
pomocí modemu, (ISDN)



 počítač (PC, notebook, PDA …)

 připojení k internetu (WiFi, ADSL …) 

 poskytovatel připojení = provider 
(CZNet, U:fon, UPC Internet, Karneval, O2, 
SkyNet, T-Mobile, Vodafone, Tiscali …)

 Poskytovatelé v České Lípě: Macronet, dx-net, 
hustynet, mcsys, ralskonet, clnet…

 prohlížeč (Opera, Firefox, Chrome , 
Explorer …)
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