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INTERNET: FROM STORY TO GLORY
- fenomenul internet, de la idee la succes Masterclass

Investește în viitorul tău.
Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Internetul a revoluționat lumea computerelor și a comunicațiilor ca nimic
altceva înainte. Invenția telegrafului, telefonului, radioului și computerului a
pregătit scena pentru această integrare fără precedent a capabilităților.

Internetul este simultan o capacitate uriașă de difuzare sau un mecanism
de diseminare a informațiilor la nivel mondial și un mediu de colaborare și
interacțiune între indivizi și aparatele lor digitale, fără a ține seama de
locația geografică.
Internetul este la fel de mult o colecție de comunități pe cât este o colecție
de tehnologii, iar succesul său este în mare parte atribuibil atât satisfacerii
nevoilor de bază ale comunității, precum și utilizararii sale de catre
comunități într-un mod eficient, care împinge infrastructura înainte, spre o
dezvoltare mai mare.

Internetul a fost conceput în scopuri militare, de Agenţia Pentru Proiecte De
Cercetare Avansată (ARPA) subordonată Departamentului Apărării al SUA.
Această agenție a lucrat în colaborare cu universități iar, la început, internetul se
numea "ARPANET" în timp ce primele calculatoare conectate la el au fost cele ale
doar 4 universități - UCSB, UCLA, Utah și Stanford (1969) - și includea doar trei
servicii: Telnet (conectare la distanţă), transfer de fişiere şi tipărirea la distanţă.
În 1972 a fost introdus şi serviciul de e-mail iar reţeaua a fost prezentată
publicului şi s-au făcut demonstraţii. Internetul a cunoscut o creștere
exponențială a popularității atunci când au fost legate la această rețea alte
universități, firme comerciale și diverse organizații iar numărul calculatoarelor
conectate la internet a crescut exponențial.
Primii cercetători ARPANET au lucrat ca o comunitate pentru a realiza
demonstrațiile inițiale de comutare a pachetelor, și au folosit intensiv orice
mecanisme disponibile ca să își coordoneze eforturile, începând cu poșta
electronică, acces la distanță și, în cele din urmă, capacități World Wide Web.
Pe măsură ce internetul a evoluat, grupul de lucru în rețea a evoluat în grup de
lucru pe internet.

Până la mijlocul anilor 1980, exista un
interes suficient în utilizarea
internetului în comunitățile de
cercetare, educație și apărare, încât
era posibilă înființarea de companii
care produc echipamente pentru
implementarea Internetului.

În 1988, într-un efort conștient de a
testa politica federală privind
utilizarea comercială a internetului,
Corporația pentru Inițiative Naționale
de Cercetare a obtinut permisiunea
de a experimenta interconectarea
MCI Mail cu Internetul.

ARPANET 1969 vs Internet 1993 (sursa: Wikipedia)

Încă o dată, un efort experimental de
perspectivă, combinat cu o alegere
politică înțeleaptă, au stimulat
investițiile din industrie și extinderea
infrastructurii națiunii.

Internetul se confruntă cu o creștere exponențială a numărului de rețele, a
numărului de gazde și a volumului de trafic. Traficul principal s-a dublat anual de la
un terabyte pe lună în martie 1991 la optsprezece terabytes pe lună în noiembrie 1994
in timp ce numărul de computere gazdă a crescut de la 200 la 5.000.000 în cei 12 ani
dintre 1983 și 1995 - un factor X de 25.000!
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Internetul are succes în mare parte datorită modelului său unic: proprietate partajată la nivel global,
dezvoltare de standarde deschise și procese accesibile în mod liber pentru dezvoltarea tehnologiei și
a politicilor.
Dezvoltarea rapidă și continuă și adoptarea tehnologiilor internet se datorează:
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Ecosistemul Internet este format din multe organizații și comunități care ajută
tehnologia internetului să funcționeze și să evolueze. Procesele deschise,
transparente și de colaborare, fac din internet, fenomenul global pe care îl cunoaștem
astăzi.

Ecosistemul Internet este termenul folosit pentru a descrie
organizațiile și comunitățile care au a evoluat organic
pentru a ghida funcționarea și dezvoltarea tehnologiilor și
infrastructura care cuprinde Internetul global. Aceste
organizații împărtășesc valori comune și un angajament
comun pentru dezvoltarea deschisă a internetului.
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darwiniană, concentrânduse pe viteza și pe dezvoltarea
și adoptarea continuă a
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Succesul fără
precedent al
Internetului rezidă
în modelul său
unic și inovator
care este deschis,
transparent și
colaborativ și care
se bazează pe
procese și produse
care sunt locale,
ascendente și
accesibile
utilizatorilor din
întreaga lume.

➢ Ingineri, arhitecți, creativi și organizații care ajută la
coordonarea și implementarea standardelor deschise.
➢ Organizații globale și locale care gestionează resurse
pentru capacități de adresare globală. Printre acestea se
numără Registrele regionale de internet și Registrele și
registratorii cu nume de domenii.
➢ Operatori, ingineri și furnizori care furnizează servicii de
infrastructură de rețea, cum ar fi furnizorii de servicii de
nume de domeniu, operatorii de rețea și punctele de
schimb Internet.
➢ Utilizatorii de internet care folosesc internetul pentru a
comunica și pentru a oferi servicii.
➢ Educatori care îi învață pe alții și își dezvoltă capacitatea de
dezvoltare și utilizare a tehnologiilor Internetului, cum ar fi
organizațiile multilaterale, instituțiile de învățământ și
agențiile guvernamentale.
➢ Factorii de decizie care fac politici și guvernare la nivel local
și global.
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Viitorul internetului
Este riscant să prezici viitorul a ceva atât de
dinamic precum Internetul. Pare sigur să spunem
că vom vedea o explozie continuă de noi servicii.
Există toate motivele pentru a crede că Internetul
va transforma educația, afacerile, guvernarea și
activitățile personale în moduri pe care nu le
putem înțelege pe deplin astăzi.
Internetul este cu adevărat o infrastructură globală
pentru secolul 21 - prima infrastructură cu adevărat
nouă care s-a dezvoltat în aproape un secol.
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