
Internet), міжмере́жжя — всесвітня 
система взаємосполучених 

комп'ютерних мереж, що базуються на 
комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет 

також називають мережею мереж. ... 
Попередницею Інтернету стала мережа 

ARPANET (англ.

4 квітня - Міжнародний

день інтернету




 слово Інтернет найчастіше вживається в значенні 

Всесвітнього павутиння і доступної в ньому 

інформації, а не у значенні самої фізичної мережі. 

Також вживаються терміни Всесвітня мережа, 

Глобальна мережа чи навіть одне слово Мережа, Іне́т, 

Тенета, Міжмережжя, Інтерне́трі або Не́трі. Все 

частіше Інтернет вживається і з малої літери, що 

можна пояснити паралелями з термінами «радіо», 

«телебачення», які пишуть з малої.

В повсякденій мові..




 Історія Інтернету сягає досліджень 1960-х років, які

проводилися на замовлення уряду США і мали на 

меті створення надійних розподілених комп'ютерних

мереж, стійких до пошкоджень. Попередницею

Інтернету стала мережа ARPANET (англ. Advanced 
Research Projects Agency Network), яка почавши 

функціонувати наприкінці 1960-х, напочатку 1970-х 

об'єднувала близько 200 вузлів.

А ви знали, що…





Урядове фінансування магістральної мережі

Національного наукового фонду США в 1980-х, а 

також приватне фінансування для інших комерційних

магістральних мереж в усьому світі призвело до участі

в розробці нових мережевих технологій і злиття

багатьох мереж. Комерціалізація в 1990-х міжнародної

мережі привела до її популяризації та впровадження в 

практично кожен аспект сучасного життя людини. З 

2011 року понад 2,1 мільярда людей користуються

послугами Інтернету.





 У 1962 році Джозеф Ліклайдер (1915–1990), керівник Агентства 
передових оборонних дослідницьких проектів США (англ. Defense 
Advanced Research Projects Agency, DARPA) висловив ідею
Всесвітньої комп'ютерної мережі. У 1969 році Міністерство
оборони США започаткувало розробку проекту, котрий мав на меті
створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. 
Агентство DARPA запропонувало розробити для цього
комп'ютерну мережу. Розробка була доручена Каліфорнійському
університету Лос-Анджелеса, Стенфордському дослідному
центрові, Університету штату Юта та Університету штату 
Каліфорнія в Санта-Барбарі. Ця мережа була названа ARPANET 
(англ. Advanced Research Projects Agency Network — Мережа 
Агентства передових досліджень). У рамках проекту мережа 
об'єднала названі заклади. 





Дякую за увагу!


