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Internetul s-a născut la mijlocul anilor 60 în

forma ARPAnet (Advanced Research Projects

Agency Net) - o reţea între mai multe computere

din unele instituţii americane, ce lucrau pentru

ARPA, un departament de cercetare din cadrul

Pentagonului. ARPA a fost pus în funcţiune ca

reacţie la succesul sovietic al lansării satelitului

Sputnik în spaţiu în 1957. Unul din obiectivele

ARPAnet era crearea unei reţele, care să nu fie
distrusă datorită atacurilor asupra sistemului.



USENET. În sute de grupuri de discuţii

despre orice subiect imaginabil, oamenii

făceau schimb de noutăţi şi imagini, în ciuda

distanţelor şi a hotarelor. Alte reţele s-au

dezvoltat de-a lungul USENETului. Toate

formau baza unui spaţiu de comunicaţie

radical democratic. De exemplu, înaintea unei

noi discuţii pe care grupul o începea,

comunităţii Netului i se cerea un vot de

accept. Grupurile de discuţii joacă încă un rol

mare pe Internet. Există mii şi zeci de mii în

întreg Internetul.



Schimbarea radicală s-a produs

când NCSA (National Center for

Supercomputing Applications) din SUA

a scos "Mosaic" - Browser în 1993, care

era bazat pe o interfaţă grafică

(Windows). Enorma creştere a web-ului

a început virtual, dintr-o dată: În iunie

1993, 130 servere Web erau înregistrate,

în 1994 erau deja 11.576 servere.



INTERNETUL - rețea internațională de calculatoare

(peste 80 de țări), formată prin interconectarea

rețelelor locale (Local Area Network – LAN) și globale

(Wide Area Network – WAN) independente

(particulare, comerciale, academice sau

guvernamentale), destinată să faciliteze schimbul de

date și de informații în diverse domenii (al poștei

electronice etc.

La momentul actual internetul este accesat de peste

100.000.000 de persoane in doar 24 de ore pe tot

globul.

internetul este cea mai rapida metoda de

informare.



Deși Internetul a devenit una
dintre cele mai importante
resurse de informații, utilizarea
necontrolată, patologica a
Internetului – adică, dependența
de Internet - poate avea un
impact negativ asupra
performanțelor școlare, a
relațiilor de familie și asupra
stării emoționale a
adolescenților, fiind un
comportament cu semne și
simptome similare cu cele ale
oricărei alte dependențe.

Abuzul de internet este atat de
frecvent încât DSM ("Manualul
de diagnostic și statistică a
tulburărilor mentale"), care
este publicat de Asociația
Americană de Psihiatrie, are in
vedere, în prezent, adăugarea
unui asemenea diagnostic în
următoarea sa ediție propusă
pentru publicare, alături de
alte probleme de sănătate
mintală, cum ar fi tulburarea
bipolară, schizofrenie și
tulburările de personalitate.





Cum se depisteaza un dependent 
de internet?

 Este preocupat de Internet sau de jocurile online

(începând de la 38 de ore pe săptămână)

 Are simptome de sevraj atunci când Internetul nu

este disponibil

 Pierderea altor interese: învățat, sport, plimbări în

aer liber

 Face încercări nereușite de a controla dependența

 Utilizarea Internetului pentru îmbunătățirea stării de

spirit

 Prezintă o scădere a atenției cu până la 40%

 Este nervos sau anxios

 Comunică verbal foarte puțin cu familia



- ro.wikipedia.org/wiki/Internet
- ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Internetului
- www.descopera.ro/eticheta/dependenta-

de-internet


