


Witajcie Kochani Bursjanie
Wyobrażacie sobie swoją codzienność bez internetu?

Przypuszczam, że niewiele jest takich osób. 
Dziś już niewielu z nas sięga po encyklopedię, 

za to zaglądamy do Wikipedii. Zamiast dzwonić, komunikujemy
się przez komunikatory internetowe. 

Wydawałoby się, że internet jest i był zawsze, prawda jest
jednak taka, że początki internetu nie są wcale takie odległe.

Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o historii internetu,
zapraszam do prezentacji.



Według badania we are social 2020, z internetu korzysta
4,54 miliarda osób na całym świecie, 

co stanowi 59% populacji całej ludności naszego globu.

59%





W 1958 r. powstała 
organizacja ARPA, 

w której stworzona została
pierwsza sieć ARPANET. 

W organizacji tej działał Joseph
Licklider - wynalazca idei

globalnej sieci komputerów.

HISTORIA INTERNETU



W 1969 r. w USA, powstały pierwsze węzły sieci ARPANET.  
Węzły te łączyły wówczas 4 amerykańskie jednostki, 

w tym Uniwersytet w Kalifornii. Oficjalnie właśnie rok 1969, 
uznawany jest za początek internetu.

HISTORIA INTERNETU



W 1971 r. został wysłany pierwszy
e-mail. Wysłał go Raymond

Tomlinson, do samego siebie.
 Nie wiadomo jaka była treść tej
wiadomości, prawdopodobnie 

był to losowy ciąg liter.

PIERWSZY E-MAIL



W 1973 roku ARPANET stał się siecią międzynarodową. Specjalnym
łączem sanitarnym przyłączono dwa pierwsze węzły zagraniczne:

jeden w Wielkiej Brytanii, a drugi w Norwegii. 

HISTORIA INTERNETU



POCZĄTKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W 1979 r. powstał USENET, czyli tekstowe grupy dyskusyjne. Można to uznać, 
za praprzodka dzisiejszych portali społecznościowych. Treści umieszczane 

na forach przez innych użytkowników były pomocne dla innych osób 
i gromadziły wokół wątków małe społeczności.



Pierwsze strony WWW pojawiły się w 1991 r. Tim Berners-Lee
zaproponował projekt bazy danych i systemu informacyjnego, opartego
na dokumentach tekstowych z aktywnymi odnośnikami - hiperłączami.

PIERWSZE STRONY WWW



Do naszego kraju, internet dotarł dopiero na początku lat 90-tych.
Prędkość internetu była wówczas bardzo niska, wynosiła niecałe 

10 kb/s i korzystały z niego tylko nieliczne firmy i instytucje. 
Połączenie takie pozwalało jedynie na bardzo prostą komunikację.

HISTORIA INTERNETU W POLSCE



W 1996 r. Telekomunikacja Polska wprowadziła numer 0-20 21 22, 
który umożliwiał łączenie się z siecią za pomocą modemu telefonicznego. 

Łączeniu z siecią towarzyszył charakterystyczny dźwięk. Strony internetowe,
chociaż trwało to bardzo długo, ale ładowały się. 

Pobieranie większych plików trwałoby wówczas na pewno wiele godzin.

REWOLUCJA INTERNETOWA W POLSCE



Połączenie z internetem było wówczas traktowane jak rozmowa telefoniczna, wobec tego
w trakcie korzystania z internetu, linia telefoniczna była zablokowana. Rozliczanie

korzystania z internetu odbywało się w systemie czasowym, na tzw. impulsy. 
Impuls naliczany był co 3 minuty i kosztował 29 groszy, 

czyli godzina korzystania z internetu kosztowała ok. 6 zł.

REWOLUCJA INTERNETOWA W POLSCE



Często ludzie korzystali z internetu wieczorami, ponieważ od godziny 22.00 do 6.00 
impuls naliczany był co 6 minut, czyli godzina surfowania w internecie kosztowała
połowę mniej, a przy ówczesnych zarobkach (600-800 zł miesięcznie) to i tak był 

to odczuwalny koszt. Wiele osób korzystało wówczas z kafejek internetowych.

REWOLUCJA INTERNETOWA W POLSCE



REWOLUCJA NEOSTRADOWA

W 2000 r. na rynku pojawiła się usługa
Neostrady, która umożliwiła większy 

i szybszy przesył danych. Wciąż była jednak
zbyt droga jak na kieszeń przeciętnego

Polaka. W 2004 r. Neostrada zaproponowała
jednak dużo tańszy pakiet i internetowa

rewolucja była już nie do zatrzymania.



2000 r. - powstał polski komunikator internetowy Gadu-Gadu
2001 r. - powstała Wikipedia
2003 r. - uruchomiono portal Myspace
2004 r. - został uruchomiony Facebook
2005 r. - został założony serwis YouTube
2006 r. - został założony Twitter
2006 r. - powstała Nasza Klasa
2008 r. - została uruchomiona polska wersja Facebooka
2009 r. - powstał komunikator dla smartfonów WhatsApp
2010 r. - uruchomiono serwis społecznościowy Instagram
2011 r. - powstał jeden z pierwszych polskich portali społecznościowych Fotka.pl
2011 r. - powstał Snapchat
2016 r. - powstał serwis TikTok

PIERWSZE PORTALE I SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

https://www.orange.pl/poradnik/twoj-internet/historia-internetu-w-punktach/

W prezentacji wykorzystano informacje ze strony:


