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• od Arpanetu k Internetu;  protokol TCP / IP

• historie internetových služeb;  e-mail

• historie hypertextu;  vznik WWW;  vývoj HTML

• moderní komunikace v rámci Internetu



 Advanced Research Projects Agency Network.

 Financováno grantovou agenturou ministerstva 

obrany USA (později nazvanou DARPA, tj. Defense 

Advanced Research Projects Agency).

 Síť měla umožňovat přístup k nejvýkonnějším 

sálovým počítačům (mainframes), jež byly v době

vzniku ARPANETu k dispozici.

 Musela být decentralizovaná a spolehlivě fungovat 

i v případě, že budou některé její části zničeny.

 Měla ověřit funkčnost a robustnost sítě založené 

na přepojování paketů.



 ARPANET měl strategický význam v době studené 

války mezi USA a SSSR;  NATO a státy Varšavské 

smlouvy. Měl potenciálně umožnit velení vojskům 

USA a NATO na úrovni generálního štábu, i kdyby 

byly použity zbraně hromadného ničení a zničen 

Pentagon.

 Připomeňme si, že v 60. letech probíhají závody     

v dobývání vesmíru (1961 … 1. člověk ve vesmíru, 

Jurij Gagarin, SSSR;  1969 … 1. člověk na Měsíci, 

Apollo 11, Neil Armstrong a Edwin Ardrin, USA).

 Ve stejném roce, kdy američií astronauti přistáli    

na Měsíci je spuštěna síť ARPANET.



 1969  … začátek projektu – 4 univerzitní uzly:

 UCLA (University of California Los Angeles),

 SRI (Stanford Research Institute),

 UCSB (University of California Santa Barbara),

 University of Utah.

 Používán byl síťový protokol NCP (Network Control

Program), který byl používán až do  31. 12. 1982

 Na dalších dvou snímcích vidíme, jak se ARPANET 

rozrůstal  (roky 1971 a 1980). 

 1972  … ARPANET propojuje zhruba 50 počítačů

 1972  … první e-mailový program 







 1973  … zveřejněna idea vedoucí později ke 

vzniku protokolu TCP / IP.

 1976  … první kniha o ARPANETu.

 1980  … v síti ARPANET ověřován  TCP / IP.

 1983  … od 1. ledna úplný přechod na TCP / IP.

 1983  … původní ARPANET se rozděluje na dvě

samostatné sítě:  ARPANET a MILNET.

 1983  … služba DNS  (Domain Name System).

 1983  … fakticky se zrodil Internet, ale stále se 

mu ještě říká ARPANET.

 1987  … vzniká pojem (pojmenování) Internet.



 1969  … ihned po vzniku umožňuje ARPANET 

posílání jednoduchých zpráv.

 1971  … Ray Tomlinson zavádí znak @ jako 

oddělovač jména uživatele od jména 

počítače a vytváří programy SNDMSG      

a READMAIL pro posílání a čtení zpráv.

 Postupně se e-mail stává nejpopulárnější službou 

internetu a „tahákem“ na nové uživatele.

 1982  … zaveden poštovní protokol SMTP     

(Simple Mail Transfer Protocol).



 Vannevar Bush

 1945  … článek pro 

The Atlantic Monthly.

 Popis zařízení Memex, 

které funguje             

na principu hypertextu.

 Zařízení bylo popsáno 

jako důmyslné spojení 

řady čteček mikrofilmů, 

kamer a elektromech. 

prvků, postihujících 

vazby mezi dokumenty.



 Theodor Holm Nelson

 1960  … rozjezd projektu 

Xanadu

 1965  … používá pojem 

hypertext.

 Jeho představa hypertextu je 

velmi ideální, WWW a HTML 

považuje za velmi hrubé 

zjednodušení své myšlenky.

 Na svém projektu Xanadu

stále pracuje.



 Většina lidí je líných.

 Většina autorit je škodlivých.

 Bůh neexistuje.

 Všechno je špatně.

 http://www.xanadu.com.au/

ted/



 Většinou ale dnes na 

internetu je!

 Ještě na přelomu 20.  

a 21. století nabízely 

softwarové firmy 

systémy pro tvorbu 

hypertextových 

dokumentů.

 Jedním z nich byl 

komerčně poměrně

úspěšný český editor 

Zoner Context.



 Tim Berners-Lee

 * 8. 6. 1955 Londýn

 Oba rodiče byli členy 

týmu, který postavil 

Manchester  Mark I.

 1989 během pobytu  

v CERN přichází s 

projektem WWW.

 1990 navržen jazyk 

HTML, protokol HTTP, 

spuštěn první webový 

server. 

 První web na světě měl 

URL:  

http://info.cern.ch/



 1994  Tim Berners-Lee zakládá konsorcium World

Wide Web (zkratka W3C), které od té doby hlídá   

a ovlivňuje rozvoj jazyků používaných na webu.

 Hlavním úkolem je tvorba standardů a směrnic.

 Jazyk HTML (HyperText Markup Language) se dále 

vyvíjel, až se jeho vývoj zastavil na verzi 4.01 !

 Existuje ve 3 variantách: Strict, Transitional a 

Frameset. Poslední verze umožňuje práci s rámci, 

která je pro vlastní hypertext výhodná, ale www 

na internetu od ní ustupuje kvůli komplikacím    

při automatickém vyhledávání informací.



 W3C ovlivňuje standardy dalších jazyků užívaných 

při tvorbě webu.

 Pro oddělení obsahu (textu) od formy (vzhledu) se 

vytvořil jazyk kaskádových stylů (CSS).

 Spojením osvědčených konstrukcí HTML a ideově

lépe strukturovaného jazyka XML vznikl jazyk nové 

generace XHTML, který převzal štafetu HTML (proto 

je verze 4.01 poslední, ale tím také stabilní a živá).

 K programování webu na straně klienta se používá 

skriptovací jazyk JavaScript.

 Konsorcium definuje standardy a dává k dispozici 

tzv. validátory, ověřující shodu stránky s normou.



 Skupina českých webdesignerů sepsala, trochu 

recesisticky pojmenovaný, ale svým obsahem vážně

míněný manifest W4D (z názvu je zřejmé, že jde 

ještě o krok dál než W3C).

 Jde o soubor doporučení, jejichž respektováním 

dojde tvůrce webu k dobrému a žádoucímu 

výsledku.

 Zkratka W4D vznikla z názvu Worth World Wide

Web Dogma.

 Jedním z hlavních autorů je Petr Staníček (pixy).

 URL:  http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/



 Současný trend je dát na webu prostor uživatelům, 

kteří neovládají značkovací a skriptovací jazyky, 

které jsou potřebné pro klasický webdesign.

 Možnosti:

 blogy (weblogy) … webové deníčky  (1994 ??),

 redakční systémy,

 komunitní weby,

webové „stavebnice“  (typu webnode).



 Dvě nejrozšířenější služby internetu: e-mail & WWW 

způsobily změnu pohledu na počítače. 

 Místo počítání je náhle jejich hlavní funkcí moderní 

komunikace mezi uživateli.

 Pojem VÝPOČETNÍ TECHNIKA je nahrazován novým 

pojmem INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE.

 Proto můžeme s koncem 20. století ukončit dějiny 

výpočetní techniky. Místo nich se začíná historie 

informačních a komunikačních technologií .

 Než skončíme, podíváme se ještě na další služby 

internetu, jejichž účelem je komunikace



 1988  … IRC  (Internet Relay Chat).

 1996  … ICQ  (I seek You;  firma Mirabilis).

 2003  … Skype (VoIP zdarma v rámci sítě Skype;  

jiné služby jsou placené;  potenciálně

nebezpečný program – „tajný“ protokol).

 Nové verze programů pro komunikaci v reálném 

čase spojují často funkce instant messagign a VoIP

(Voice over IP) a nově k nim přidávají i možnost 

přenosu obrazu (videotelefonie).




