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Internet = Internet = internationalinternational networknetwork
(mezin(mezináárodnrodníí popoččíítataččovováá ssííťť))
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Konec 60. a zaKonec 60. a začčáátek 70. let min. stolettek 70. let min. stoletíí

ZakZakáázka vojenskzka vojenskéého prho průůmyslumyslu

SpojenSpojeníí 2 po2 poččíítatačůčů –– poslposláánníí 1 znaku1 znaku

ARPANET ARPANET –– 4 univerzitn4 univerzitníí popoččíítatačče v USAe v USA
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Vojenský prVojenský průůmysl, nekomermysl, nekomerččnníí sfsfééra, ra, 
univerzity, knihovny, univerzity, knihovny, úúřřadyady

RozRozššiiřřovováánníí do komerdo komerččnníí a osobna osobníí sfsfééryry

MILNET MILNET –– ARPANET ARPANET 

INTERNET INTERNET –– ppřřekroekroččeneníí hranic Amerikyhranic Ameriky
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_hosts.PNG?uselang=cs

Počet připojení k internetu v jednotlivých zemích
Stav ke konci roku 2006
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 23-05-2013] .
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


