
Co to jest Internet? 

Internet jest to sieć komputerowa, na którą 
składa się wiele samodzielnie 
administrowanych sieci komputerowych.  

Dane między sieciami lokalnymi przesyłane są 
za pomocą szybkiej sieci szkieletowej. 

 



Jak wygląda infrastruktura Internetu? 
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Serwery: 

 WWW, pocztowe, DNS 



Aby komunikacja między różnymi 

komputerami była możliwa ustalony został 

zbiór reguł i standardów obowiązujących 

przy przesyłaniu informacji w sieci.  

Jest to Protokół TCP/IP. 

Zadania jakie realizuje protokół TCP to:  

•sprawdzanie czy informacja dotarła do adresata, 

kontrola jakości przesyłanych informacji,  
•sortowanie przesyłanych informacji tak, aby docierały 
do adresata w takiej kolejności, w jakiej zostały 
wysłane.  
 Zadanie, jakie realizuje protokół IP jest jedno:  

•znalezienie w sieci drogi, po której informacja dotrze  

do adresata. 

Jak komunikują się komputery  

w sieci?? 
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Jak zidentyfikować komputer  

w sieci? 

Posiadam swój własny 

 adres IP,  

który składa się z 32 bitów  

czyli z czterech bajtów  

oddzielonych kropkami.  (V.4) 

W systemie dziesiętnym są to cztery 

liczby oddzielone kropkami np. 

198.167.9.12 

Jeżeli chcemy połączyć się z komputerem w sieci, musimy znać jego 

adres IP. Jednak byłoby trudno zapamiętać kilkadziesiąt adresów IP w 

postaci liczbowej.  

Dlatego stworzono tzw. adresy domenowe np. www.firma.com.pl 



Każdemu adresowi domenowemu  

odpowiada dokładnie jeden konkretny  

adres IP. 

Adresy domenowe posiadają tylko te komputery, 

które udostępniają w sieci jakieś usługi bądź 

zasoby. Pozostałe komputery (klienci) nie musza 

mieć adresów domenowych. 
 

System tworzenia adresów domenowych 

nie jest ujednolicony.   

Istnieją różne typy domen: 

• główne (krajowe np. pl,uk i organizacyjne)  

•oraz inne. 



Domeny organizacyjne: 
 

com – organizacje komercyjne 

edu – organizacje edukacyjne 

gov – organizacje rządowe 

int – organizacje międzynarodowe 

mil – wojsko 

net – organizacje związane z sieciami komputerowymi 

org – inne organizacje niekomercyjne 

aero – przemysł lotniczy 

biz – przedsiębiorstwa 

coop – przedsiębiorstwa 

info – organizacje ogólnego użytku 

museum – muzea 

name – adresy prywatne 

pro – zawody 



Na jakiej zasadzie komputery w 

sieci nawiązują połączenie ze 

sobą? 

Na zasadzie klient -serwer! 

Serwer to komputer lub program 

pełniący funkcję usługową. 

Klient wysyła żądanie 

Serwer odpowiada 



Jak odbywa się nawiązanie połączenia z 

innym komputerem w sieci np. z 

portalem www.onet.pl? 
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Serwery DNS tworzą System Nazw 

Domen (DNS-Domain Name System), 

którego zadaniem jest gromadzenie, 

przechowywanie i udzielanie informacji 

na temat odwzorowań adresów 

domenowych  na IP i odwrotnie.  

Dane te oczywiście nie są 

przechowywane na jednym serwerze 

tylko na wielu stąd stwierdzenie,  

że DNS  to rozproszona baza danych. 

Znam i pamiętam  

adres IP  

Podstawowego Serwera 

 Nazw Domen 



WWW 

Poczta elektroniczna 

Grupy dyskusyjne 

Komunikatory 

Telefonia internetowa 

Radio internetowe 

 

Jakie usługi oferuje nam  

Internet??? 

Telewizja internetowa 

Bankowość elektroniczna 

Sklepy internetowe 

Aukcje internetowe 

FTP 

P2P 

Hosting plików 

 


