
AZ INTERNET VILÁGNAPJA

Nap, mint nap nagyon sokan használjuk az internetet, ami életünk szerves részévé vált.

Ez az egész világot körülölelő számítógép-hálózat a jelenkori társadalom meghatározó eszköze. Elsődle-
ges információs forrásként tekintünk rá, segítségével családtagjainkkal és barátainkkal tartjuk a kapcso-
latot, vásárolunk rajta, életünk minden egyes mozzanatát megörökíthetjük a végtelennek tűnő adatfor-
galomban. 
 

2002-ben emlékeztek meg először május 18-án az Internet Világnapjáról, amelyet a Nemzetközi Távköz-
lési Egyesület kezdeményezésére ünnepelünk. A jeles nap célja, hogy az internet a világ minden lakójához 
eljusson.
Története a 60-as évekre nyúlik vissza, a katonaság és az amerikai egyetemek közösen együttműködve 
fejlesztették ki az internetet, hogy megkönnyítsék a nagy egyetemek kutatói közötti kommunikációt. A 
különböző típusú számítógépek, illetve lokális hálózatok közötti inkompatibilitás miatt létre kellett hozni 
egy olyan szabványt, amely minden csatlakozó számára fogadhatóvá és továbbíthatóvá teszi a hálózaton 
megjelenő adatokat. Az első ilyen számítógépes hálózatot 1973-74-ben építették ki, és a hálózatra meg-
alkotott szabványt TCP/IP-nek nevezték el. Ez a szabvány nemcsak a számítógépek, hanem a hálózatok 
egymáshoz való csatlakozását is lehetővé teszi, ezért az internetet a hálózatok hálózatának is hívják. A 
számítógépek, illetve hálózatok egymáshoz való kapcsolódása a telefonhálózattól a műholdas adatto-
vábbító rendszerekig bármilyen erre alkalmas rendszeren történhet. 

Az internet egyik legelterjedtebb felhasználása az elektronikus posta , amelyet Ray 
Tomlinson dolgozott ki 1972-ben. Az ő nevéhez köthető a @ jel használata, ezzel a ka-
rakterrel választotta szét a saját és a számítógépe nevét. Az első e-mail Tomlison egyik 
gépéről a másikra ment át.
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Másik széleskörben használt szolgáltatás a WWW (World Wide Web) módszerrel kereshető, az interneten 
továbbított információ, amely a szöveges információn kívül hang, álló- és mozgókép is lehet.
Manapság nem kizárólag számítógépről internetezünk, a világháló  beszivárgott a zsebünkbe, a csuklónk-
ra, a nappalinkba is.

Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan alakul majd ez az egész világot befedő hálózat a következő évtize-
dek során.


