
Internet a jeho história 
 
Na počiatku bol Arpanet 
Na počiatku Internetu stál projekt Arpanet. S projektom Arpanet prišli ľudia z agentúry 
DARPA – Defence Advanced Research Project Agency, a požiadali UCLA (UC Los 
Angeles) o spoluprácu, ktorú UCLA prijalo. Arpanet bol projekt prepojovania paketov v 
sieti počítačov. Na Arpanete pracoval v UCLA konkrétnejšie v Network Measurement 
Center (NMC) tím, ktorý tvorili Stephen Crocker, Jon Postel, Robert Braden, Michael 
Wingfield, ktorý vypracoval prvý interface na Arpanet - u /Internet-u pre počítače Xerox 
data system Sigma 7 inak Scienstific data system (SDS) Sigma 7 a David Crocer, človek 
ktorý sa stal centrálnou osobou elektronickej pošty – email – u – pre Arpanet a Internet. 
Mike Wingfield vypracoval interface – BBN 1822 – (rozhranie) pre Sigmu 7 s prenosovou 
rýchlosťou 400 Kbps, ktorá bola na tú dobu celkom dobrá. V 1969 pripojili k UC Los 
Angeles ešte tri ďalšie siete : Stanford research institute (SRI), UC Santa Barbara (UCSB) 
a University of Utah in Salt Lake city. Táto štvoruzlová sieť mala prenosovú rýchlosť 50 
Kbps. Táto sieť bola použitá ako prvý objekt pozorovania preťažovania siete. Po spustení 
Arpanetu sa s touto sieťou už dalo niečo robiť a tak sa začalo pracovať na protokoloch pre 
„hostiteľské“ počítače. Neskôr v roku 1971 mal Arpanet už okolo 19 uzlov s tridsiatimi 
univerzitnými sieťami, ktoré financovala ARPA. Sieť sa rozrastala pomaly, bolo jej treba 
trochu pomôcť, oboznámiť s ňou verejnosť. Arpanet bol preto prezentovaný na 
Medzinárodnej konferencii o počítačovej komunikácii. Na konferencii sa okrem iných 
zúčastnili aj zástupcovia konkurenčných projektov. Na konferencii sa sformovala nová 
skupina International network working group (INWG), ktorá sa neskôr pripojila 
k International federation of information procesing. 
 
„Zrodenie“ Internetu 
Internet musel prekonať počiatočné problémy, medzi ktorými bol problém komunikácie 
hostiteľských počítačov cez multi - paketovú sieť. Prvý kód TCP bol napísaný Richardom 
Karpom, ktorý bol potom v decembri 1974 upravený Yogenom Dalalom. Boli vytvorené aj 
ďalšie TCP protokoly (Mac TCP). Prvá špecifikácia protokolu TCP bola publikovaná ako 
Internet Experiment Note v decembri 1974. Súčasne sa začali tvoriť konkurenčné 
implementácie internetových protokolov v Stanforde, BBN a University College of London, 
čo znamenalo medzinárodné vyvíjanie Internetových protokolov. Protokol sa aj naďalej 
rozvíjal, bol upravovaný na potrebnú komunikáciu napríklad medzi ARPANETOM a 
rádiovou sieťou, využívajúc satelitný prenos. TCP protokol sa vyvinul a vznikol TCP/IP 
protokol. V 1981 3COM prišiel s UNET-om co bol TCP/IP produkt, ktorý funguje na 
Ethernet - e. Postupne sa pripájali ďalšie Lokálne Siete (LAN). 
 
Internet vtedy a dnes 
Internet pri svojom vzniku ako ARPANET spájal v roku 1969 len 4 počítače, v roku 1972 
23 počítačov, v roku 1984 už okolo 1000, v roku 1987 asi 10000 počítačov, 1993 viac ako 
1,3 milióna počítačov dnes spája ešte viac počítačov a menších sietí. Prudký nárast 
pripojených počítačov sa začal v 1986 zavedením NFSNet. 
 
Všeobecne o INTERNET – e 
 
Ako sa na internet pripojiť 
Na internet sa môžeme pripojiť pomocou telefonickej linky dial-up a ISDN, bezdrôtové 
spojenie mikrovlné a satelitné pripojenie a pevné pripojenie káblom – pevná linka. Každý 
užívateľ sa pripája na svojho providera, poskytovateľa siete. Prenosová rýchlosť závisí od 
hardwaru a od pripojenia, napríklad pri klasickej telefónnej linke je maximálna rýchlost 56 



Kbps.  
Dnes sa už nájdu providery, ktorí poskytujú pripojenie na internet „zadarmo“ (vynímajúc 
poplatky Slovenských Telekomunikácií za využívanie telefonickej linky – impulzy).  
 
Klient – Server 
Na internete sa využíva architektúra klient – server, kde klient je väčšinou normálny 
užívateľ a serverom je nejaký WWW server spravujúci nejaké multimédiá alebo 
hypertextové dokumenty. Server je neaktívny, až pokým nedostane požiadavku od 
klienta, ktorú prijme a spracuje. Klient väčšinou využíva klientské programy na posielanie 
požiadaviek na servery. Príkladom týchto klientských programov sú napríklad Internet 
Explorer a Netscape Navigátor, ktoré sa líšia rôznym dizajnom užívateľského prostredia, 
ale funkciu majú rovnakú. Internet využíva protokol TCP/IP na komunikáciu medzi 
počítačmi, ale na prenos HTML stránok sa využíva protokol HTTP. Všetky klientské 
programy sú na takúto komunikáciu prispôsobené vo všetkých systémoch (Windows, 
Linux,..). 
 
Tri základné kamene internetu 
Základ internetu tvoria tri základné technológie – HTML, URL, HTTP. HTML je jazyk, 
ktorým sú písané WWW stránky, URL je špeciálny druh adresy používaný na internete a 
HTTP je prenosový protokol používaný na komunikáciu klient – server, na kladenie 
požiadaviek serveru a na odpovede servera na požiadavky. 
 
Jazyky internetu (HMTL, JAVASCRIPT,...) 
 
HyperText Markup Language HTML 
Základným jazykom, ktorým hovorí internet a v ktorom je písaná väčšina dokumentov, je 
HTML. Súbory písané v tomto jazyku majú príponu *.htm alebo *.html. Tieto súbory sú 
textové a štruktúrované, môže ich vytvoriť ktokoľvek, kto má html editor (frontpage, 
netscape composer), alebo ak niekto pozná príkazy jazyka HTML, tak mu na napísanie 
stačí obyčajný textový editor (notepad). S html jazykom dokáže tvorca stránky urobiť iba 
obyčajnú statickú stránku, ktorá bude ráno na obed a večer vyzerať rovnako. 
 
JAVASCRIPT 
Javascript patrí medzi jazyky požívané na internete, je veľmi obľúbený medzi tvorcami 
stránok. Javascript dáva veci do pohybu, dovoľuje vkladať nejaké tie interaktívne prvky, 
ktorými sa stránka oživí. Vložiť na stránku nejakú jednoduchú aplikáciu alebo hru, 
prezentačné prvky alebo iné zaujímavé veci. Javascript sa vkladá priamo do html 
dokumentu, je trochu zložitejší ako html jazyk, ale bez neho to nemá zmysel. 
 
Protokoly (TCP/IP,UUCP,...) 
 
UUCP 
Protokol UUCP vznikol v roku 1977 v Bellových laboratóriách, kde mal slúžiť na 
komunikáciu medzi miestami vývoja Unixu. V roku 1978 spájala táto sieť už viac ako 80 
miest. 
 
Charakteristika využitia 
UUCP (Unix to Unix Copy) protokol je od svojho začiatku používaný najmä v sieťach typu 
WAN. WAN je typ siete, ktorá spája siete typu LAN (Local Area Network) a MAN 
(Metropolitan Area Network). Siete LAN sú malé zoskupenia počítačov väčšinou v jednej 
budove (školské siete)a siete MAN sú podobné sieťam LAN ale ich počítače sa 



nachádzajú po celom meste, či po celom kraji. Nevýhodou UUCP je, že telefonické 
spojenie obmedzuje prenosovú rýchlosť a telefonické pripojenie takmer nikdy nie je trvalé, 
užívatelia sa pripájajú a odpájajú k sieti, čo spôsobuje zdržanie doručenia dokumentov 
alebo emailov. Napriek týmto obmedzeniam ešte stále fungujú po celom svete siete 
UUCP, ktoré poskytujú oproti pevným linkám oveľa lacnejší spôsob pripojenia. K tomu 
aby sa z vášho počítača stal uzol UUCP, stačí modem, telefónna linka a ďalší uzol, ktorý 
bude ochotný s vami komunikovať a poskytovať vám pripojenie. 
 
TCP/IP 
Siete LAN sú homogénne, čiže väčšinou ide o sieť počítačov v jednej budove, či na 
jednom poschodí, čo spôsobuje, že metóda store – and – forward (ulož a odovzdaj) 
protokolu UUCP nie je dostatočne pružná. V týchto sieťach sa používa protokol TCP/IP, 
ktorý používa metódu packet - switched (prenos paketov), čo znamená, že informácie, 
ktoré sa posielajú po sieti, aj po internete sa najprv rozkúskujú, potom sa posielajú priamo 
cieľovému hostiteľovi a ten ich opäť poskladá.  
Protokol TCP/IP sa používa na komunikáciu medzi počítačmi v sieťach LAN, ale aj na 
internete. 
 
HTTP 
HTTP – HyperText Transfer Protocol – ide o protokol, ktorý sa využíva na prenos dát na 
internete v architektúre klient – server. Prenášajú sa ním najmä stránky o ktoré cez 
prehliadač požiada klient. 
 
FTP 
FTP – File Transfer Protocol. Ide o internetový protokol využívaný na prenos súborov 
medzi počítačmi. Môže sa použiť napríklad na sťahovanie voľne šíriteľných programov z 
nejakého servera, alebo o diaľkové nahrávanie stránky na server. 
 
SPÔSOBY PRIPOJENIA K INTERNETU 
 
Po telefónnom vedení máme dve základné varianty pripojenia : 
Komutovaná linka – ide o najjednoduchší prípad pripojenia, kedy využívame už existujúce 
telefónne pripojenie – t. j. modem sa pripojí do užívateľovej telefónnej zásuvky. Užívateľ 
vydá modemu počítačom príkaz, aby odpojil telefónny aparát a využil telefónnu linku na 
počítačovú komunikáciu. 
Pevná linka – ak nám nevyhovuje stále vytáčať telefónne číslo alebo je počítačovou 
komunikáciou neustále obsadzovaný telefón, môžeme si telefónnu linku pre počítačovú 
komunikáciu prenajať na stálo. K výhodám pevnej linky patrí to, že nemusíme stále 
vytáčať, máme stále spojenie a v neposlednom rade aj to, že všetko je za dopredu daný 
paušálny poplatok. 
ISDN – jedná sa o digitálnu telefónnu prípojku s dvoma kanálmi – jedným pre prenos 
hlasu a druhým pre prenos dát, takže je možné zároveň telefonovať a používať Internet. 
Rádiové pripojenie – je to lacnejšia alternatíva k pevnej linke, pretože sa ušetrí za 
prenájom linky, obvykle sa platí za objem prenesených dát. Rádiové spojenie však 
nemôže ponúknuť tak veľkú prenosovú kapacitu ako pevná linka a tiež nemusí byť taká 
stabilná. 
Kábelová televízia – vďaka veľkej prenosovej kapacite káblovej televízie sa dá prenášať 
rýchlo a vďaka tomu, že káble sú už natiahnuté, i lacno. Nutnou investíciou je káblový 
modem, ďalšie poplatky sa odvíjajú od kapacity prenesených dát. 
Sieť mobilných telefónov – dáte z a do Internetu je možné prenášať aj v rámci digitálnej 
siete mobilných telefónov. Obmedzenosť iba dostupnosťou signálu mobilného operátora. 



 
WWW – World Wide Web  
Forma prezentácie informácií v sieti Internet. Je to neobyčajne rozsiahli informačný 
systém. Zahŕňa v sebe veľké množstvo WWW serverov a naviac je schopný interpretovať 
aj informácie z iných typov informačných systémov existujúcich v sieti Internet. WWW 
ponúka multimediálne informácie, tj. nielen text, ale aj statické alebo pohyblivé obrázky, 
zvuky a video. Ak chceme v prostredí Internetu vyhľadávať nejaké informácie, musíme 
poznať presnú URL adresu, ktorá je potrebná pre presnú špecifikáciu zdroja informácie. 
Táto adresa obsahuje špecifikáciu serveru – počítača v sieti Internet, kde sú informácie 
uložené a cestu k súboru na tomto serveri. URL adresa má pevne špecifikovanú štruktúru.  
 
Elektronická pošta 
Elektronická pošta je obdobou tradičnej pošty. Elektronická pošta (alebo e-mail) slúži 
k prenosu kratších textových správ (do 100 000 znakov) v sedembitovom kóde ASCII. Na 
poštovnom serveri má každý užívateľ svoju poštovú schránku, kam je mu doručovaná 
pošta v protokole SMTP. Mail sa skladá z dvoch častí, zo záhlavia a tela správy. Telo 
správy je vlastne obsah listu a záhlavie je niečo ako obálka. Telo správy sa môže skladať 
tiež z dvoch častí, z listu a z attachementu, pričom jeden mail môže obsahovať viacero 
attachementov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARDWARE 

Pod pojmom Hardware rozumieme „fyzickú“ stránku počítača. To znamená všetko, čoho 
sa môžeme dotknúť. Sú to technické vlastnosti počítača, od ktorých závisí jeho výkon a 
kapacita. 
Matičná doska (aj MB, základná doska, motherboard, mainboard, mobo) je 
doska obsahujúca elektronické súčiastky tvoriace základné prvky osobného počítača, 
alebo iného elektronického zariadenia založeného na procesoroch. Matičná doska je 
zjednocujúcim prvkom v počítači, všetky ostatné moduly, súčasti, diely a periférie sa 
priamo, alebo nepriamu vkladajú, alebo pripájajú k matičnej doske. 
Front side bus, skratka FSB, je zbernica (sústava vodičov a protokol – spôsob 
komunikácie) zabezpečujúca komunikáciu medzi procesorom a radičom pamätí. Prenáša 
aj údaje medzi procesorom a perifériami. 
Radič alebo riadiaca jednotka (periférneho zariadenia) alebo 
zriedkavo kontrolér je počítačový hardvér zabezpečujúci styk (interfacing) s 
počítačovou perifériou (počítačovým modulom). Radič funguje ako tlmočník, údaje z 
periférie prekladá do formátu, ktorému rozumie zbernica počítača a naopak. Radič je 
vlastne riadiaca jednotka, ktorá riadi celú činnosť periférie. 
CPU (skr. z angl. central processing unit, často prekladané ako centrálna procesorová 
jednotka) je hlavný procesor počítača. Interpretuje, vykonáva alebo 
spracúva inštrukcie alebo dáta programu vo forme strojového kódu. Dnes sú centrálne 
procesorové jednotky takmer vždy realizované vo forme mikroprocesora. 
Rýchla vyrovnávacia pamäť (angl. cache) je malá, ale rýchla vyrovnávacia pamäť, ktorá 
slúži na prechodné ukladanie dát alebo sekvencií programu. 
Vyrovnávacie pamäte sa používajú všade, kde môžu zvýšiť výkonnosť hardvéru alebo 
informačného systému, napríklad v pevných diskoch, mikroprocesoroch, základných 
doskách, ako aj v operačných systémoch. 
Pamäť s priamym prístupom alebo RAM (z angl. Random Access Memory) je pamäť s 
voľným (náhodným, ľubovoľným) prístupom. Čas zápisu do pamäte je rovnaký bez ohľadu 
na umiestnenie údaja v pamäti. Jej opakom je pamäť so sekvenčným prístupom. 
Grafická karta alebo tiež grafický adaptér je komponent počítača, ktorá zabezpečuje 
zobrazenie informácií na zobrazovacej jednotke, napríklad na monitore. 
Pevný disk (z angl. hard disk, HD alebo harddisk drive, HDD, predtým tiež Winchester) je 
zariadenie, ktoré sa používa na uchovávanie dát v počítačoch, ale v súčasnosti už aj v 
mnohých iných prístrojoch. 
Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického záznamu, čo má veľkú výhodu 
najmä v tom, že sú uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané používateľom alebo 
prístrojom. Vďaka tejto vlastnosti býva pevný disk často označovaný aj ako energeticky 
nezávislé pamäťové médium. 
Optická mechanika je zariadenie používané v počítači slúžiace na čítanie alebo zápis 
dát na vymeniteľné optické dátové médium. Údaje sa čítajú z dátového média 
bezkontaktne – opticky (najčastejšie laserom). Týmto spôsobom je možné dáta aj 
zapisovať. Podľa typu média poznáme mechaniky pre čítanie a zápis kompaktných diskov 
(CD), DVD, HD DVD, Blu-Ray a HVD diskov a ich kombinácie. Je to periférne zariadenie 
počítača. 
Počítačový zdroj je súčiastkou (komponentom) počítača, ktorá zabezpečuje dodávku 
energie pre systém transformovaním vstupného napätia na napätia požadované pri 
požadovanom výkone. Ďalšou nemenej dôležitou funkciou zdroja je zabezpečenie 
cirkulácie vzduchu potrebného pre chladenie komponentov v počítači. 
Monitor (iné názvy: počítačový monitor, počítačový displej, skrátene displej, 
nesprávne (počítačová) obrazovka) je displej slúžiaci na zobrazovanie textových a 



grafických informácií v oblasti počítačov, pôvodne najmä na zobrazovanie hlásení o stave 
systému a priebehu jeho činnosti (odtiaľ pochádza aj názov monitor). 
Na rozdiel od televízora obvykle nie je vybavený vysokofrekvenčným vstupným obvodom, 
resp. tunerom. Signál je do monitora prenášaný analógovo alebo digitálne. 
Základné typy sú: obrazovkový monitor (CRT) a monitor LCD. 
  
SOFTWARE 
  
Programové vybavenie počítača - oživuje technickú časť počítača, umožňuje riadiť 
činnosť počítača (stojí hierarchicky nad ním). Základným softwérom je operačný systém. 
Je to program, ktorý zabezpečuje súčinnosť jednotlivých  komponentov počítača 
a umožňuje spracovať program. Bežného je počítač nefunkčný. V súvislosti s operačným 
systémom je potrebné definovať niekoľko pojmov : 
Logické meno – operačný systém umožňuje užívateľovi pracovať s rôznymi periférnymi 
zariadeniami. Každé z nich má priradené meno, podľa ktorého je toto zariadenie 
jednoznačne identifikovateľné. Takému menu sa zvykne hovoriť logické meno zariadenia. 
Súbor – je pomenovaná skupina údajov. Informácie zaznamenané na vonkajšej pamäti 
(hardisk, disketa) sú organizované do súborov. Súborom môže byť program, text alebo 
dáta pre program. Súbor má vždy meno, ktoré slúži na jeho identifikáciu. 
Adresár – je prostriedok na efektívne uchovávanie súborov. Operačné systémy organizujú 
súbory do adresárov. Súbor má v adresári zaznamenané tieto aktuálne informácie : 
meno; veľkosť; dátum vzniku alebo poslednej zmeny; čas  vzniku. Vo väčšine operačných 
systémov môžu adresáre obsahovať iné adresáre so súbormi v nich. 
  
Operačný systém (OS) je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje 
programátorom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva 
systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a 
interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. OS vykonáva základné úlohy ako 
kontrola a alokovanie pamäte, pridelenie priority systémovým požiadavkám, kontrola 
vstupných a výstupných zariadení, umožnenie pripojenia do siete a správu súborov. 
Operačné systémy môžeme nájsť takmer vo všetkom, čo obsahuje integrované obvody, 
od osobných počítačov, cez internetové servery, mobilné telefóny, hudobné prehrávače, 
routre, switche, herné konzoly, digitálne kamery, až po šijacie stroje či teleskopy. 
Najbežnejšie súčasné desktopové operačné systémy sú Microsoft Windows, Mac OS 
X, Linux, FreeBSD a Solaris. Windows je najpopulárnejší desktopový OS, pričom Linux je 
najpoužívanejší v serverových prostrediach. Linux, Mac OS X aj MS Windows majú 
všetky nielen osobné, ale aj serverové varianty. S výnimkou MS Windows, dizajny 
všetkých spomenutých operačných systémov boli inšpirované, alebo priamo zdedené, z 
operačného systému Unix. Unix bol vyvinutý v Bell Labs v 60tych rokov a bol základom 
vzniku mnohých voľných ale aj komerčných operačných systémov. 
Aplikácia alebo používateľský aplikačný program vo výpočtovej technike a 
v informatike je počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti 
určitého konkrétneho typu, napríklad pri manipulácii s textami (textový procesor), číslami, 
grafikou a pod. Aplikácie môžu byť združené do aplikačných balíkov 
napr. kancelárskych ako sú Microsoft Office alebo Open Office. Iným druhom aplikácií 
sú internetové sieťové aplikácie. 
  
Informačná bezpečnosť 
Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi 
prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito 
sieťami. 



Antivírus, alebo Antivírusový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je 
identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. 
  
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/ 
 


