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Temat: Nie wszystko oczywiste, czyli jak działa Internet 

Z jak szybkiego internetu korzystamy? Co w nim robimy? Ile za niego płacimy?  

Jak to "jak"? Przecież to zupełnie proste. Bierzesz komputer czy smarfona, odpalasz przeglądarkę, 
wpisujesz adres i już. Żadna filozofia. Raz na jakiś czas trzeba zapłacić rachunek. Tyle.  

Wszystko to prawda, ale jak to się dzieje, że jadąc metrem możesz połączyć się z dowolnym miejscem 
na świecie i korzystać z dowolnych zasobów internetu? Internetu - czyli właściwie czego?  

Internet można opisać jednym zdaniem: jest to systemem umożliwiający wymianę informacji 
(danych) między różnymi urządzeniami do niego podłączonymi. To prawda, ale tyle powiedzieć, to nic 
nie powiedzieć, bo nadal nie wiadomo, jak ta wymiana się odbywa. Między urządzaniami – ale 
jakimi?  

Przede wszystkim, mimo że internet kojarzy nam się z czymś nieuchwytnym, bezkształtnym i 
wszechobecnym, ma on jak najbardziej fizyczną postać. Składa się z komputerów, kabli, routerów, 
hostów i serwerów, więc czegoś, co możemy zobaczyć czy dotknąć. Albo przynajmniej sobie 
wyobrazić.  

 

 

 

 

Gdzie są strony internetowe? 

Wpisujesz w okno przeglądarki na komputerze lub smartfonie adres www.wp.pl. Co się wtedy dzieje?  

Zacznijmy od tego, czym jest to wp.pl – oczywiście stroną internetową, a od strony technicznej 
zbiorem plików, które zapisane są w miejscu zwanym hostem. To nie jest jakieś tajemnicze miejsce, 



tylko po prostu wydzielony obszar serwera. Serwer zaś to nic innego, jak komputer – dość 
specyficzny, bo jego zadanie polega jedynie na przechowywaniu danych i udostępnianiu ich innym 
komputerom. Ten serwer gdzieś fizycznie stoi, jest podłączony do sieci, zaś część jego pamięci 
zajmuje właśnie host, czyli miejsce w którym zapisane są wszystkie dane dotyczące stron WP.  

Gdzie te serwery się znajdują? To zależy. Na przykład serwerownie Facebooka znajdują się w Szwecji, 

niedaleko ujścia rzeki Lule do Bałtyku. Zaś w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Pineville, w 

stanie Oregon. Z kolei serwerów firmy Google można szukać w Council Bluffs w stanie Iowa lub w 

miejscowości Hamina w Finlandii. 

Żeby cokolwiek się wydarzyło, komputery muszą się między sobą jakoś porozumieć. Umożliwia to 

protokół TCP/IP. To zrozumiały dla nich zbiór zasad i reguł określający ich zachowanie w internecie i 

sposób przekazywania danych. 

Problem w tym, że zarówno komputerów jak i serwerów w sieci jest zbyt dużo, by dało się je policzyć. 
Powiedzieliśmy, że serwer gdzieś się znajduje, ale w takim razie – jak mój komputer na biurku ma 
pozyskać dane z hosta, który znajduje się np. w USA? 

Dzieje się tak dzięki tzw. numerom IP (Internet Protocol). Powszechnie uznaje się, że jest to numer 
przypisany jakiemuś urządzeniu podłączonemu do internetu. 

Jeśli korzystasz z internetu, to twoje urządzenie musi być do niego podłączone, przewodowo lub 
bezprzewodowo. 

Jeśli korzystasz z internetu przewodowego w domu lub biurze, to zwykle jesteś podłączony do sieci 
lokalnej (LAN, Local Area Network). Ta z kolei podpięta jest do sieci bardziej ogólnej itd. Największe 
są tzw. sieci szkieletowe, obejmujące cały kraj, a nawet kontynent. To z tego właśnie powodu 
internet określa się właśnie mianem sieci sieci. Każdy komputer znajduje się w pewnej sieci na 
poziomie budynku czy biura, te sieci łączą się w większe, aż w końcu powstaje coś takiego jak 
internet. Analogicznie jest w przypadku internetu mobilnego, jedyna różnica jest taka, że nie 
potrzeba do tego kabli. 

 

 


