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Capitolul 1 

  
Internet şi W.W.W. 

 
 

1.1. Scurt istoric 
Internetul a apărut ca o necesitate a oamenilor de a comunica la distanţe mari.  
Printre primele încercări ale oamenilor de a comunica cu ajutorul aparatelor ar 

putea fi considerat telegraful, inventat în 1840. Telegraful a fost primul instrument care a 
utilizat cablul pentru a transmite semnale pe distanţe mari. 

În 1962 au apărut primele discuţii despre conceptul de “Reţea galactică” în care se 
imagina un set de computere interconectate prin intermediul cărora oricine putea avea acces 
rapid la datele şi programele celorlalţi. În esenţă, acest concept este foarte asemănător cu 
Internetul de astăzi. 

Pentru a explora acest concept, în 1965 a fost creată experimental, prima reţea 
prin linie telefonică de viteză mică (dial-up), creând astfel prima reţea de computere, dispusă 
pe o suprafaţă întinsă. 

În 1968 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) împreună cu BBN 
(Bolt, Beranek & Newman) au dezvoltat conceptul, realizând prima reţea de computere, 
numită ARPAnet. ARPAnet a fost o reţea naţională, construită la nivelul Statelor Unite ce se 
baza pe schimbul de pachete de date. 

IMPs (Interface Message Processors) reprezintă interfaţa unui sistem independent 
care poate fi utilizată de orice computer din reţeaua ARPAnet. O parte din software-ul pentru 
reţeaua ARPAnet se află în IMPs şi o parte în host. La început, în reţea, mesajele se 
transmiteau de la host la host, host-urile având drepturi egale şi se utiliza o linie telefonică de 
56 kbps. 

Dezvoltând teoria schimbului de pachete între două host-uri, ARPA (Advanced 
Research Projects Agency  - Agenţia pentru Proiecte de Cercetare Avansată) a decis ca în 
1969 U.C.L.A. (University of California Los Angeles) să devină primul nod de reţea. De acum 
se puteau conecta cercetătorii şi centrele de cercetare implicate, utilizând IMPs.  

Al doilea nod a fost creat la Stanford Research Institute (S.R.I.) şi includea funcţii 
cum ar fi menţinerea unor tabele cu numele host-urilor pentru a realiza o mai bună adresare. 
Prima legătură ARPAnet a fost stabilită pe 21.11.1969 între U.C.L.A. şi S.R.I. 

În 1970, au urmat încă două noduri la University of California Santa Barbara şi 
University of Utah. Aceste noduri au declanşat de fapt apariţia Internetului. 

În 1971 programatorul Raymond Samuel Tomilison a implementat  sistem de email 
în reţeaua ARPAnet. 

 
1.2. Ce este Internetul? 
DDeeffiinniiţţiiee  

O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare autonome, 
interconectate, ce folosesc o singură tehnologie pentru a putea realiza un schimb de date şi 
a folosi în comun resursele. 

 

Într-o reţea, calculatoarele pot fi conectate prin cablu de cupru, fibră optică, radiaţii 
infraroşii, microunde sau sateliţi de comunicaţii. Datorită distanţei dintre două sau mai multe 
computere conectate, reţelele au fost clasificate iniţial în: reţele locale şi reţele extinse. 

Progresul tehnologiei şi al echipamentelor de reţea, a dus ulterior, la o clasificare 
mai detaliată a reţelelor în funcţie de dimensiunile sale şi anume:  

 reţea de birou – Desk Area Network – DAN în care fiecare componentă a 
computerului aflat pe birou, cum ar fi: ecranul monitorului, unităţile de CD-ROM, CD-
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Writer, DVD-ROM, DVD-Writer, Combo Drive, dispozitivele periferice precum: 
WebCam, imprimanta, scanner-ul, pot fi accesibile din reţea. O reţea de felul acesta 
se realizează pentru a avea acces la toate resursele ce pot fi solicitate de o aplicaţie 
de reţea. 

 reţea personală – Home Phoneline Networking Alliance – HPNA utilizează o 
tehnologie relativ nouă ce permite construirea unei reţele private, utilizând firul de 
telefon existent. Accesul la Internet se realizează printr-un singur computer, ce 
permite conectarea la Internet şi a altor computere fără a fi necesar un router. 

 reţea locală – Local Area Network – LAN se extinde pe o suprafaţă mai mică de 1 
Kilometru şi poate fi compusă din: computere, plăci de reţea, dispozitive periferice, 
dispozitive de reţea, dispozitive media. Reţelele locale permit partajarea eficientă atât 
a resurselor software cât şi a celor hardware. 

 reţea metropolitană – Metropolitan Area Network – MAN se poate întinde pe 
suprafaţa unui oraş, putându-se extinde pe o suprafaţă de zeci de kilometri. 

 reţea extinsă – Wide Area Network – WAN se extinde pe o suprafaţă geografică 
mare (mai mare decât MAN) şi realizează interconectarea LAN-urilor. WAN-urile 
permit partajarea resurselor pe distanţe foarte mari, stabilirea comunicaţiilor în timp 
real, permit servicii de poştă electronică (e-mail), comerţ electronic (e-commerce), 
transfer de fişiere (file transfer). 

 Internetul nu reprezintă o singură reţea de calculatoare, ci o reţea de reţele 
răspândite pe tot globul.    

 

Ştim că într-o reţea, calculatoarele folosesc o singură tehnologie pentru a 
comunica între ele. Dacă însă avem de-a face cu două sau mai multe reţele care utilizează 
tehnologii diferite, de cele mai multe ori incompatibile, atunci comunicarea între 
calculatoarele acestor reţele se poate realiza cu ajutorul aşa numitor gateways (porţi). 

Un gateway (poartă) este un calculator cu ajutorul căruia se poate realiza 
conectarea între două sau mai multe reţele de calculatoare şi asigură conversiile necesare 
atât în termeni de hardware cât şi de software. 

Astfel de reţele interconectate formează o inter-reţea sau internet. 
O altă tehnologie realizată în scopul conectării computerelor într-o reţea de mare 

viteză, poartă numele de ATM – Asynchronous Transfer Mode – Mod de Transfer Asincron. 
ATM este o reţea cu comutaţie de pachete orientată pe conexiune ce permite o rată de 
transfer a datelor mai mare decât tehnologia Internet şi poate funcţiona indiferent de mediul 
fizic. Dezavantajul acestei tehnologii este costul mai mare decât al tehnologiei Internet. 

 

DDeeffiinniiţţiiee  
Internet-ul este o reţea de reţele extinsă pe tot globul, alăturând multe guverne, 

universităţi, calculatoare personale şi furnizând o infrastructură pentru utilizarea 
documentelor de tip hipertext, serviciilor de e-mail, transfer de fişiere şi alte resurse 
computaţionale. Această vastă reţea de reţele de computere, acţionează ca o singură şi 
uriaşă reţea pentru a transporta date şi mesaje din orice colţ al lumii, de-a lungul unor 
distanţe mari. 

 

Internetul a revoluţionat lumea prin posibilităţile de comunicare şi diseminare a 
informaţiilor, ca mediu pentru colaborare şi interacţiune între computere individuale indiferent 
de poziţia geografică. 

 
Caracteristici: 

 Cea mai mare reţea din lume; 
 Utilizează protocoalele TCP/IP şi schimbul de pachete; 
 Rulează în orice substrat de comunicare. 
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Glosar 
 
 

applet Java - un fişier, cu extensia .class care este obţinut în forma compilată dintr-un fişier 
sursă Java ce are extensia .java, prin apelarea compilatorului “javac”. Un applet Java 
este utilizat într-un document HTML ce va conţine un element de tip <applet> şi care 
se va executa pe computerul client prin intermediul unui browser şi prin pornirea 
maşinii virtuale Java cunoscându-se locaţia fişierului .class ce conţine programul 
applet din atributul code.  

DNS – Domain Name Service – serviciul numelor de domenii sau Domain Name System – 
sistemul numelor de domenii, reprezintă un serviciu, respectiv un sistem de nume/ 
adrese distribuite, utilizat de aplicaţiile TCP/IP în Internet. Pentru a putea trimite un 
mesaj prin Internet sau pentru a putea accesa o pagină web este necesară 
cunoaşterea adresei IP. Dar, cum oamenilor le este mai uşor să utilizeze şi să reţină 
nume, decât cifre, a fost nevoie de asocierea unor nume adreselor IP. DNS 
furnizează un protocol ce permite clienţilor şi serverelor să comunice între ele. 

Download – reprezintă procesul prin care un fişier este transferat la distanţă de pe un computer 
pe computerul client. 

HTML – HyperText Markup Language este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea 
documentelor care conţin text, grafică, sunete, secvenţe video şi legături către alte 
documente prin World Wide Web. 

HTTP – HyperText Transfer Protocol este un protocol la nivelul aplicaţie, ce rulează deasupra 
protocolului TCP/IP, pentru sisteme de informaţii distribuite, colaborative şi 
hypermedia. HTTP a fost folosit în iniţiativa de informare globală WWW din 1990. 
Acum, ultima variantă se numeşte HTTP 1.1. 
Browser-ele Web sunt clienţi HTTP care trimit cereri către server-e Web şi care le 
returnează rezultatul cererilor prin serviciile HTTP. 

Java - JVM- Java Virtual Machine 
MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions 
Pagină Web – un singur document Web. O pagină Web este tot ceea ce se afişează în fereastra 

unui browser la un moment dat, inlusiv ceea ce se vede dacă utilizăm scroll. 
PHP – Php: Hypertext Preprocessor este un limbaj de programare ce permite realizarea unor 

pagini Web dinamice şi interactive. PHP este Open Source şi permite realizarea unor 
aplicaţii client-server. 

URL – Uniform Resource Locator este o adresă Web. Ea este compusă din patru părţi: numele 
protocolului (Ex: HTTP, scriem http://), locaţia site-ului (Ex: WWW), numele 
organizaţiei care ţine site-ul (Ex: google), sufixul care identifică tipul organizaţiei (Ex: 
.com). Pentru exemplul dat, introducem adresa: http://www.google.com 

Web Browser  – un program ce rulează pe computerul utilizatorului şi permite vizualizarea 
paginilor Web.  

Web Server – un computer ce stochează mai multe pagini Web pe care le trimite clienţilor care le 
cer. De exemplu, un Web Browser face o cerere către un Web Server pentru a afişa 
utilizatorului o pagină Web care este stocată în Web Server. 

Web Site – un set de pagini Web egate între ele prin legături de tip hipertext sau hipermedia. De 
regulă paginile Web dintr-un site Web au aceeaşi structură şi aspect asemănător. 

WWW – World Wide Web – o reţea care utilizează protocolul HTTP în scopul de a stabili legături 
între documente aflate în diverse puncte din Internet. În acelaşi timp este utilizat ca 
resursă pentru servicii, informaţii, publicaţii electronice. 
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