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Η Ιστορία του Internet 
 
Το Internet είναι γέννημα-θρέμμα του Ψυχρού Πο-
λέμου! Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, η απόφαση 
για τη δημιουργία του «παππού» του διαδικτύου, 
ARPAnet, ελήφθη έπειτα από την αποστολή του ρω-
σικού Sputnik, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της 
Γης το 1957. 

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν ένα δί-
κτυο επικοινωνιών το οποίο δεν θα κατέρρεε σε περί-
πτωση πυρηνικού πολέμου, αλλά θα συνέχιζε να λει-
τουργεί και κάτω από συνθήκες πολέμου, όταν η ε-

πίθεση του αντιπάλου θα αχρήστευε το μεγαλύτερο μέρος των τηλεπικοινωνιακών γραμ-
μών.  

Η λύση ήρθε από τον Paul Baran, ερευνητή της εταιρείας Rand, ο οποίος σχεδίασε ένα 
δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών χωρίς κεντρικό άξονα, κεντρικούς διακόπτες, ούτε καν 
κεντρική διεύθυνση. Το δίκτυο στηριζόταν στην υπόθεση ότι οι συνδέσεις του δικτύου 
μεταξύ των πόλεων είναι εντελώς αναξιόπιστες. 

Οι ιδέες του Baran οδήγησαν το 1969 στην δημιουργία του πειραματικού δικτύου 
ARPANET, από τα αρχικά της υπηρεσίας ARPA, Advanced Research Projects Agency 
(που αργότερα ονομάσθηκε DARPA, Defence Advanced Projects Agency), του αμερικα-
νικού Πενταγώνου. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, και άλλα πειραματικά δίκτυα συνδέθηκαν με 
το ARPAnet χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των δικτυώσεων της DARPA. Τα περισσότε-
ρα από αυτά είχαν σχέση με στρατιωτική έρευνα, ενώ συχνά συνδέονταν και πανεπιστή-
μια. Οι ερευνητές αυτοί, ενώ βρίσκονταν σε απομακρυσμένα κέντρα υπολογιστών, μπο-
ρούσαν μέσα από το δίκτυο να μοιράζονται μεταξύ τους προγράμματα, βάσεις δεδομέ-
νων, αλλά ακόμη και σκληρούς δίσκους υπολογιστών. 

Το 1971 ήταν συνδεμένοι 23 κόμβοι (hosts) ενώ το 1980 ήταν 200 με παράλληλη δημι-
ουργία των πρώτων διεθνών συνδέσεων. 

Το ARPAnet χωρίστηκε στις αρχές του 1980 σε δύο τμήματα, τα οποία δεν ήταν πλήρως 
αποκομμένα, αλλά συνέχιζαν τις μεταξύ τους συνδέσεις. Το ένα τμήμα ήταν αποκλειστι-
κά αφιερωμένο σε στρατιωτικές χρήσεις και ονομαζόταν. Το άλλο τμήμα, που περιλάμ-
βανε όλες τις λοιπές χρήσεις, αρχικά ονομάστηκε DARPA Internet, για να επικρατήσει 
με την πάροδο του χρόνου η σύντομη ονομασία «δίκτυο του Internet." 

Η διασύνδεση των υπολογιστών άρχισε να γίνεται πολύ δημοφιλής στα τέλη της δεκαετί-
ας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας το '80, οπότε και δημιουργήθηκαν 3 μεγάλα δι-
κτύων: το ΒΙΤΝΕΤ (Because It`s Time Network), το CSNET(Computer Science Network) 
και το NSFnet (National Science Foundation Network). Το τελευταίο εγκαθιστώντας μία 
γραμμή των 56 Kbps έγινε ο κυριότερος κορμός (backbone) του Internet. 

Από το 1983 το Internet άρχισε να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) που αναπτύχθηκε στην δεκαετία του '70 από την 
DARPA. Από τις αρχές όμως της δεκαετίας του '80 ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων ISO 
70 (International Standards Organization) ανέπτυξε -περιορισμένης χρήσης- πρωτό-
κολλα Ανοικτής Διασύνδεσης Συστημάτων OSI (Open Systems Interconnection). Πα-
ράλληλα, η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος UNIX διευκόλυνε την επέκταση των 
διασυνδέσεων μέσω του UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program.) 
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Το NSFnet 
 Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του Internet ο-
φείλεται στην πρωτοβουλία του NSF (National Science 
Foundation), κυβερνητικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, να δημιουργη-
θούν στο μέσο της δεκαετίας του 1980 πέντε μεγάλα κέντρα υπολο-
γιστών (supercomputer centers). Ουσιαστικά, ως τότε η πρόσβαση 
στους μεγαλύτερους υπολογιστές του κόσμου περιοριζόταν στο 
στρατό και σε λίγους ακόμη συνεργαζόμενους ερευνητές. Το άνοιγ-
μα των χρήσεων των υπερυπολογιστών στην ευρύτερη ακαδημαϊκή 
κοινότητα έγινε από το NSF μόνο σε πέντε κέντρα, γιατί τα σχετικά 
έξοδα ήταν τεράστια. Για την ικανοποίηση της ανάγκης κατανομής 
των πόρων στα πέντε κέντρα, το NSF δημιούργησε το 1986 το δί-
κτυο NSFnet, που επέτρεπε τη σύνδεση των πέντε κέντρων μεταξύ 

τους αλλά και τη σύνδεση με αυτά ερευνητών από διάφορα ιδρύματα των ΗΠΑ. 

Από το μέσο λοιπόν της δεκαετίας του '80 το NSF-NET αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του 
Internet. Από τότε κι ύστερα, οι ρυθμοί αύξησης του Internet πολλαπλασιάστηκαν εκθε-
τικά. Η είσοδος του NSF ακολουθήθηκε από τη συμμετοχή στο Internet μεγάλων κυβερ-
νητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, όπως το υπουργείο Ενεργείας (U.S. Department of 
Energy) και η NASA (National Aeronautics and Space Administration). Επίσης, τότε 
στα μέσα της δεκαετίας του '80 εισήλθαν στο Internet τα πρώτα μεγάλα διεθνή τοπικά 
δίκτυα εκτός των ΗΠΑ. 

Το 1986 οι συνδεδεμένοι hosts στο Internet ήταν 5.000. Το 1989 ο κεντρικός κορμός 
του NSFnet αναβαθμίστηκε σε γραμμή Τ1 (1.544Μbps), ενώ οι συνδεδεμένοι είχαν ξε-
περάσει τις 100.000. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 οι hosts στο δίκτυο είχαν φτάσει 
το 1.000.000, ενώ παράλληλα έγιναν κάποιες κινήσεις οι οποίες ουσιαστικά άνοιξαν τις 
πόρτες του Internet στο ευρύ κοινό. Το δίκτυο NSFnet και η χρήση του, απαγόρευε ο-
ποιαδήποτε μεταφορά πληροφοριών οι οποίες είχαν σαν στόχο το κέρδος. Βαθμιαία το 
NSFnet άρχισε να αντικαθιστά το ARPAnet στις επιστημονικές διασυνδέσεις μέχρι το 
Μάρτιο του 1990, οπότε το ARPAnet διαλύθηκε επισήμως. Εν τω μεταξύ, ιδρύθηκε και 
το Commercial Internet Exchange (CIX) με σκοπό την παράκαμψη του ΝSFnet. 

 
Από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα 
Όλο και περισσότερες χώρες άρχισαν να συνδέονται στο NSFnet, μεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα τo 1990. Το 1991 κυκλοφόρησε το σύστημα αναζήτησης Gopher, ενώ την ίδια 
χρονιά το δίκτυο του NSFnet αναβαθμίστηκε σε T3 (44.736Mbps). 

Το 1992 ιδρύθηκε η Internet Society (ISOC). Ήταν (και είναι) ένας μη κερδοφόρος ορ-
γανισμός με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του Internet σε παγκόσμια κλί-
μακα, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε τεχνικά θέματα. H ISOC διοικείται 
από ένα συμβούλιο με την ονομασία Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Internet, IAB 
(Internet Achitecture Board), που κατευθύνει δύο κυρίως τομείς δραστηριοτήτων, τον 
τεχνολογικό τομέα IETF (Internet Engineering Task Force) και τον τομέα έρευνας και 
ανάπτυξης IRTF (Internet Research Task Force). 

Επίσης το 1992, το εργαστήριο CERN παρουσίασε τον παγκόσμιο ιστό World Wide Web 
(WWW) του Tim Berners-Lee. Την ίδια χρονιά ο αριθμός των hosts ξεπερνούσε το 
1.000.000. 

 Από το 1993 ο browser Μοsaic άρχισε να διαδίδεται ευρύτατα, ενώ ο 
WWW εξαπλωνόταν με ετήσια αύξηση κίνησης 341,634%. Αντίστοιχα 
η εξάπλωση του Gopher ήταν 997%!  

 

 



Η ιστορία των υπολογιστών 

 
www.interedkids.gr  -  Μαρία Κασαπίδη 

 
Σελίδα 3 από 10 

 

Το 1994 έκαναν την εμφάνισή τους στο Internet sites για τηλεαγορές. Η κίνηση του 
NSFnet ξεπερνούσε το 10 τρισ. bytes/μήνα. Παράλληλα, άρχισαν να εμφανίζονται διά-
φορα εμπορικά δίκτυα παροχής υπηρεσιών Internet (ISPs). Πρόσβαση στο Internet πα-
ρείχαν αρχικά οι Compurserve, AOL και Prodigy.  

Το NSFNET καταργήθηκε επίσημα το 1995, επιστρέφοντας στα παλιά «λημέρια» της έ-
ρευνας. Το Internet, από το 1995 και εφεξής, άρχισε να λαμβάνει τη μορφή με την ο-
ποία μας είναι γνωστό σήμερα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη ζει σε χώρες που είναι συνδεδεμένες 
στο Internet. Καθημερινά, περιοδικά και εφημερίδες εκδίδονται online, επιχειρήσεις και 
ιδιώτες φτιάχνουν τις δικές τους σελίδες στο WWW, το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσε-
ται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ ήδη η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση, η τηλεϊατρική 
και άλλες τεχνολογίες τείνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. 

 
Internet timeline 
Δεκαετία '60: Η αρχή του θαύματος 
  
Από τις αρχές τις δεκαετίας του '60, τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές πειραματί-
ζονται με τη διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους. Το δίκτυο ARPAnet 
γεννιέται με πόρους του προγράμματος ARPA (Advanced Research Project Agency) του 
αμερικανικού Πενταγώνου, με σκοπό να συνδέσει το υπουργείο Άμυνας με στρατιωτι-
κούς ερευνητικούς οργανισμούς και να αποτελέσει ένα πείραμα για τη μελέτη της αξιό-
πιστης λειτουργίας των δικτύων. 

1957 
Η ΕΣΣΔ εκτοξεύει τον Sputnik, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Γης. Ως απάντηση, την 
αμέσως επόμενη χρονιά, οι ΗΠΑ δημιουργούν το Advanced Research Projects Agency 
(ARPA) εντός του υπουργείου Άμυνας. 

1965  
Το πρόγραμμα ARPA υποστηρίζει μελέτη διασύνδεσης υπολογιστών σε δίκτυο. Ο TX-2 
του MIT LincolLab και ο AN/FSQ-32 στο System Development Corporatioστη Santa 
Monica της Καλιφόρνια συνδέονται χωρίς διαμεσολάβηση (χωρίς packet switches) μέσω 
μιας αποκλειστικής τηλεφωνικής γραμμής 1200bps. 

1966  
Ο Lawrence G. Roberts του ΜΙΤ συνεργάζεται με το DARPA με σκοπό να αναπτύξει την 
ιδέα του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και άμεσα συντάσσει το σχέδιό του για το 
ARPANET: «Towards a Cooperative Network of Time-Shared Computers» 

1967 
Τα πρώτα σχέδια για το ARPAnet δημοσιεύονται από τον Larry Roberts: «Multiple Com-
puter Networks and Intercomputer Communication». Το πρώτο meeting μεταξύ των 
τριών ανεξάρτητων packet network ομάδων (RAND, NPL, ARPA) είναι γεγονός. 

Το National Physical Laboratory (NPL) στο Middlesex της Βρετανίας αναπτύσσει το πει-
ραματικό δίκτυο δεδομένων NPL (με γραμμές 768kbps) υπό τον Donald Watts Davies ο 
οποίος επινοεί τον όρο «packet». 

1969 
Ο πρώτος κόμβος (host) συνδέεται με το ARPAnet (Network Measurement Center στο 
UCLA). Μέχρι το τέλος του 1969, τέσσερις ακόμη κόμβοι συνδέονται με το ARPAnet. Tο 
σύστημα των πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε τα επόμενα χρόνια από την εξέλιξη αυτής 
της ερευνητικής δραστηριότητας ονομάστηκε TCP/IP.  
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Οι τέσσερις πρώτοι κόμβοι: 

Node 1: UCLA (30 Aυγούστου1) 

Node 2: Stanford Research Institute (SRI) (1 Οκτωβρίου) 

Node 3: University of California Santa Barbara (UCSB) (1 Νο-
εμβρίου) 

Node 4: University of Utah (Δεκέμβριος) 

 
 

 
Δεκαετία '70: Τα πρώτα βήματα 
1970  
Το Network Working Group (NWG) υπό τον S. Crocker ολοκληρώνει το αρχικό Host-to-
Host πρωτόκολλο ARPAnet, που ονομάζεται Network Control Protocol (NCP). 

Πρώτη δημοσίευση του Host-Host protocol του ARPAnet από τους C.S. Carr, S. 
Crocker και V.G. Cerf: «HOST-HOST CommunicatioProtocol ithe ARPA Network» 

Οι κόμβοι του ARPAnet αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Network Control Protocol (NCP), 
το πρώτο host-to-host πρωτόκολλο. 

1971 
23 κόμβοι σε λειτουργία 

 O Ray Tomlinson δημιουργεί ένα πρόγραμμα email program το 
οποίο μπορεί να αποστέλλει μηνύματα εντός ενός δικτύου. 

1972 
Ο Ray Tomlinson  τροποποιεί το πρόγραμμα email για το 
ARPAnet. Η επιτυχία του μεγάλη. Το σήμα «@» επιλέγεται από τα 
σημεία στίξης του τηλέτυπου του Tomlinson, λόγω της σημασίας 
του: «at». 

Ο Larry Roberts δημιουργεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης email (RD), το οποίο πραγμα-
τοποιεί λίστες, διαβάζει επιλεκτικά, προωθεί και απαντά σε μηνύματα. 

Ο Bob Kah οργανώνει την πρώτη δημόσια επίδειξη του ARPANET στο Διεθνές Συνέδριο 
Επικοινωνίας Υπολογιστών (International Conference oComputer Communications, 
ICCC). 
 
Δημιουργείται το International Network Working Group (INWG), ως αποτέλε-
σμα του συνεδρίου ICCC, με επικεφαλή τον Vint Cerf. 

 Ο Louis Pouzin ηγείται της γαλλικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός α-
ντίστοιχου ARPAnet, το CYCLADES. 

1973  
Πρώτες διεθνείς συνδέσεις στο ARPAnet: University College of Londo(Αγγλία) και Royal 
Radar Establishment-NORSAR (Νορβηγία). 

Ο Bob Metcalfe (Harvard) προσδιορίζει την ιδέα του Ethernet. Το σχέδιο δοκιμάζεται σε 
υπολογιστές Alto (Xerox PARC) και το πρώτο Ethernet δίκτυο ονομάζεται Alto Aloha 
System. 
 
Ο Bob Kahn θέτει το «πρόβλημα του Internet» και ξεκινά ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη τεχνικών διασύνδεσης δικτύων (Internetting) στην ARPA. 
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Oρίζονται προδιαγραφές για μεταφορά αρχείων (file transfer - RFC 454), καθώς και το 
Network Voice Protocol (NVP - RFC 741). 

Ο Vinton Cerf σχεδιάζει την αρχιτεκτονική gateway στο πίσω μέρος ενός φακέλου στο 
lobby ξενοδοχείου του San Francisco τον Μάρτιο. 

Ο αριθμός των χρηστών του ARPAnet υπολογίζονται στις 2.000. 

1974 
Οι Vint Cerf, Bob Kah δημοσιεύουν το «A Protocol for Packet Network 
Interconnection», το οποίο προδιαγράφει σε λεπτομέρεια τη σχεδίαση ενός πρωτοκόλλου 
ελέγχου μετάδοσης, Transmission Control Program (TCP). 

Η BB δημιουργεί το Telenet, την πρώτη υπηρεσία δεδομένων πακέτων για το κοινό (μια 
εμπορική εκδοχή του ARPANET). 

1975 
Ορίζονται προδιαγραφές του email (RFC 733). 

Δημιουργείται η πρώτη mailing list (MsgGroup) από τον Steve Walker. Ο JohVittal α-
ναπτύσσει το MSG, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης email. 
 
Πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμές για το TCP (από το Stanford, τη BBN, και το 
UCL). 
 
1976  
Η βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ, αποστέλλει email στις 26 Μαρτίου. 

Το UUCP (Unix-to-Unix CoPy) αναπτύσσεται από τα εργαστήρια AT&T Bell και διανέμε-
ται με το UNIX την επόμενη χρονιά. 

1978  
Το TCP χωρίζεται σε TCP και IP. 

1979 
Η ARPA ιδρύει το Συμβούλιο Ελέγχου Ανάπτυξης του Ιnternet (Internet Configuratio 
Control Board, ICCB). 

Πρεμιέρα του USENET με τη χρήση του UUCP μεταξύ των πανεπιστημίων Duke και 
UNC από τους Tom Truscott, Jim Ellis και Steve Bellovin. 

 Στις 12 Απριλίου ο Kevin MacKenzie προτείνει την προσθήκη «αισθήμα-
τος» στα «στεγνά» ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω ειδικών σημείων. Τα 
emoticons διαδόθηκαν ευρέως μετά τη χρήση του :-) και του :-( από τον 
Scott Fahlmaστις 19 Σεπτεμβρίου του 1982. 

 
Δεκαετία '80: Το δίκτυο παίρνει μορφή 
1980  
Το ARPAnet διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του στις 27 Οκτωβρίου λόγω ιού. 
 
1981 
Δημιουργείται το BITNET «Because It's Time NETwork» στο City University της Nέας 
Yόρκης, με πρώτη σύνδεση με το Yale. Παρέχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, servers για 
διασπορά πληροφοριών και μεταφορά αρχείων. 

 Πρεμιέρα του CSNET (Computer Science NETwork), μια συνεργασία επιστημόνων και 
των πανεπιστημίων του Delaware, του Purdue και του Wisconsin, με τη σύμπραξη των 
Rand και BBN, με την οικονομική βοήθεια του NSF. 
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1982  
 
 Η DCA και η ARPA καθιερώνουν για το ΑRPAnet τα Transmission Control Protocol 
(TCP) και Internet Protocol (IP) σαν σύστημα πρωτοκόλλων, γνωστό με το όνομα TCP/IP 
Protocol Suite. Το ΤCP/IP αναγνωρίζεται ως πρότυπο από το αμερικανικό υπουργείο 
Άμυνας. 
 

Ιδρύεται το EUnet (Eurοpean UNIX Network) από την EUUG. Αρχικές 
συνδέσεις μεταξύ Ολλανδίας, Δανίας, Σουηδίας και Βρετανίας. 

1983 
Τίθεται σε λειτουργία name server στο πανεπιστήμιο του Wisconsin, ο οποίος δεν απαι-
τεί από τους χρήστες να γνωρίσουν το ακριβές path προς άλλα συστήματα. 

Αρχίζει να λειτουργεί το ευρωπαϊκό Movement Information Net (MINET). 

Ιδρύεται το Συμβούλιο δραστηριοτήτων του Internet (Internet Activities Board, IAB) α-
ντικαθιστώντας το ICCB. 

Το Berkeley κυκλοφορεί το 4.2BSD ενσωματώνοντας το TCP/IP. 

Το ARPANET και τα Δίκτυα Άμυνας(Defence Data Networks) αρχίζουν να χρησιμοποι-
ούν πρωτόκολλο TCP/IP. 

Το ARPANET χωρίζεται στο ARPANET και το MILNET, το τελευταίο ενώνεται με το Δί-
κτυο Άμυνας (Defence Data Network) και ασχολείται αποκλειστικά με στρατιωτικές επι-
κοινωνίες. Το νέο ARPAnet προορίζεται για χρήση από την πανεπιστημιακή κοινότητα 
και συνέχιση της έρευνας στη δικτύωση. 

1984 
O αριθμός των κόμβων ξεπερνά τους 10.000.  
Αναπτύσσεται το voice mail (ταχυδρομείο φωνής). 

Εισάγονται οι Domain Name Servers (DNS). 

Ιδρύεται το ακαδημαϊκό δίκτυο JANET (Joint Academic Network) στη Βρετανία και το 
JUNET (Japan Unix Network). 

1986 
Δημιουργείται το NSFNET με ταχύτητα backbone 56Kbps. 

Η NSF (Νational Sciences Foundation) εγκαθιδρύει 5 κέντρα υπερυπολογιστών 
(JVNC@Princeton, PSC@Pittsburgh, SDSC@UCSD, NCSA@UIUC, Theory 
Center@Cornell). Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε έκρηξη του αριθμού των συνδέσεων πανεπι-
στημίων. 
Αναπτύσσεται το Network News Transfer Protocol (NNTP) για το Usenet. 

1987  
Ο αριθμός των κόμβων ξεπερνά τους 25.000. 

Δημιουργείται σύνδεση email μεταξύ Γερμανίας και Κίνας με τη χρήση πρωτοκόλλων 
CSNET. 
 
1988  
Ο κορμός του NSFNET αναβαθμίζεται στα 1.544Mbps (Τ1). 

Στις 2 Νοεμβρίου ένας ιός τύπου worm, με το όνομα Morris, μολύνει περίπου 6.000 
κόμβους. Μετά το ατύχημα η DARPA δημιουργεί το CERT (Computer Emergency Re-
sponse Team). 
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Ιδρύεται το CERFnet (California Education and Research Federation network). 

Εγκαθιδρύονται οι Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 

Αναπτύσσεται το δίκτυο επικοινωνίας Internet Relay Chat (IRC) από τον Jarkko Oi-
karinen. 

Το FidoNet συνδέεται με το Δίκτυο, επιτρέποντας της ανταλλαγή email και ειδήσεων. 
 
Χώρες που συνδέονται στο NSFNET: Καναδάς, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, 
Νορβηγία, Σουηδία. 

1989  
Ο αριθμός των hosts ξεπερνά τους 150.000. 

 
Δεκαετία '90: Το Δίκτυο γίνεται προσιτό σε όλους 
1990  
Το ARPAnet παύει να υπάρχει. 

Η Ελλάδα συνδέεται στο NSFNET. 

1991  
Κυκλοφορεί ο ιστός Gopher από τους Paul Lindner και Mark P. McCahill του πανεπι-
στημίου της Minnessota. 

To CERN κυκλοφορεί τον παγκόσμιο ιστό World-Wide Web (WWW), τέκνο του Tim 
Berners-Lee. 

Κυκλοφορεί το σύστημα κρυπτογράφησης PGP (Pretty Good Privacy) από τον Philip 
Zimmerman. 

Το NSF αίρει την απαγόρευση του εμπορίου στο Internet. 

1992 
 Τον Ιανουάριο ιδρύεται η Internet Society (ISOC), μέρος της 
οποίας γίνεται και η IAB. 

Ο αριθμός των hosts ξεπερνά το 1.000.000. 

 

Αναπτύσσεται η Veronica, μηχανή αναζήτησης για το Gopher. 

Επινοείται ο όρος «σερφάρισμα το Internet» (surfing the Internet) από τον Jean Armour 
Polly. 
Η Κύπρος συνδέεται στο NSFNET. 

1993 
Αναπτύσσεται και διαδίδεται ευρύτατα ο browser Μοsaic. 

Ο WWW εξαπλώνεται με ετήσια αύξηση κίνησης 341,634% ενώ η εξάπλωση του Gopher 
είναι 997%. 

Ο αμερικανικός Λευκός Οίκος δικτυώνεται: http://www.whitehouse.gov/, όπως επίσης 
και τα Ηνωμένα Έθνη (http://www.un.org). 

Εμφανίζονται νέοι και περισσότεροι ιοί τύπου worm. 

1994  
Το ARPANET/Internet συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας 

Μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι πλέον online. 

Το Internet αρχίζει να χρησιμοποιείται για τραπεζικές συναλλαγές, μετάδοση ραδιοφω-
νικών εκπομπών και συναυλιών κτλ. 
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Πρώτο κρούσμα spamming από τη δικηγορική εταιρεία της Αριζόνα Canter & Siegel. 

Παραγγελίες πίτσας online στις ΗΠΑ. 

Το WWW είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη υπηρεσία στο Internet μετά το FTP. 

Εμφανίζονται τα πρώτα διαφημιστικά banners στο hotwired.com. 

1995 
  Στα windows 95 ενσωματώνεται ο Internet explorer. 

  Το NSFNET γίνεται πάλι ένα ερευνητικό δίκτυο. Ο κορμός της κίνησης στις  
  ΗΠΑ δρομολογείται στο εξής από διασυνδεδεμένους network providers. 

  O WWW ξεπερνά τα FTP δεδομένα σε κίνηση στο NSFNET. 

Εταιρείες (Compuserve, American Online, Prodigy) αρχίζουν να παρέχουν πρόσβαση 
στο Internet. 

Αριθμός εταιρειών σχετικών με το Ιnternet μπαίνουν στο Χρηματιστήριο, με πιο εντυπω-
σιακή την είσοδο της Netscape. 

 Η Sun κυκλοφορεί τη JAVA στις 23 Μαίου. 

Η τεχνολογία RealAudio (audio streaming) κάνει το ντεμπούτο της. 

1996  
 

O Larry Page, σπουδαστής στο Stanford ξεκινά έρευνα που θα 
οδηγήσει στην δημιουργία της δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτη-
σης, της Google. 

 

Στις 17 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Μαχαθίρ, ο Γιασέρ Αραφάτ της PLO 
και ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φιντέλ Ράμος συναντώνται στο Internet για μια δεκάλε-
πτη interactive συνομιλία. 

Η Public Access Networks (PANIX) στη Νέα Υόρκη τερματίζει προσωρινά τη λειτουργία 
της λόγω αλλεπάλληλων επιθέσεων SYN ενός cracker, οποίος χρησιμοποιούσε μεθόδους 
που αναλύονταν σε περιοδικό για χάκερς. 

Καλά κρατεί ο πόλεμος των web browsers μεταξύ Netscape και Microsoft. Οι δύο εται-
ρείες κυκλοφορούν νέες εκδόσεις των φυλλομετρητών τους ανά τρίμηνο. 

1997  
71.618 mailing lists καταχωρημένες στην Liszt. 

Η American Registry for Internet Numbers (ARIN) αναλαμβάνει τις υπηρεσίες (admini-
stration-registration) στις περιοχές που κάλυπτε μέχρι πρότινος η InterNIC. 
 
Διαμαρτυρόμενος για το μονοπώλιο στο DNS, ο ιδιοκτήτης της AlterNIC, Eugene 
Kashpureff, οδηγεί (μετά από hack) τους χρήστες που κατευθύνονται στο 
www.internic.net, στο δικό του www.alternic.net. 

1998  
Το La Fete de l'Internet φεστιβάλ πραγματοποιείται στη Γαλλία στις 20-21 Μαρτίου. 

Εταιρείες σπεύδουν να κατοχυρώσουν διευθύνσεις του Τουρκμενιστάν, καθώς η κατάλη-
ξή τους (.tm) συμπίπτει με τη σύντμηση του trademark. 

Η Network Solutions κατοχυρώνει το υπ' αριθμ. 2.000.000 domain στις 4 Μαίου. 

Εμφανίζονται τα πρώτα ηλεκτρονικά γραμματόσημα από τα αμερικανικά ταχυδρομεία, 
τα οποία επιτρέπουν το κατέβασμα και την εκτύπωση γραμματοσήμων από το Web. 
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Η Compaq αγοράζει το altavista.com 3,3 εκατ. δολάρια. 

Οι Γάλλοι χρήστες Internet μποϊκοτάρουν στις 13 Δεκεμβρίου τη France Telecom για τις 
υψηλές της χρεώσεις. 

1999  
Η Σαουδική Αραβία (.sa) εισέρχεται στον κόσμο του Internet. 

Η γιορτή The Internet Fiesta ξεκινά το Μάρτιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεχίζοντας 
την επιτυχία του γαλλικού La Fete de l'Internet. Σε πολλές χώρες εξακολουθεί να υπάρ-
χει. 

Μια πλαστή ιστοσελίδα, η οποία είναι πανομοιότυπη με αυτή του Bloomberg, προκάλε-
σε την αύξηση των κερδών στις μετοχές μιας μικρής εταιρείας τεχνολογίας κατά 31%  
Ο πρώτος μεγάλος διαδικτυακός πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την αμε-
ρικανική επέμβαση στο Κόσοβο. 

Το Abilene, το Internet2 δίκτυο, περνά τον Ατλαντικό και συνδέει NORDUnet και 
SURFnet. 
Η διεύθυνση. ps κατοχυρώνεται στην Παλαιστίνη. 

Ιοί της χρονιάς: Melissa (Μάρτιος), ExploreZip (Ιούνιος). 

Το Internet στον 21ο αιώνα 
2000  
Μια μεγάλη επίθεση τύπου denial of service (DoS) πραγματοποιείται ενάντια σε μεγάλες 
επιχειρήσεις Internet (Yahoo, Amazon, eBay) κατά τον Φεβρουάριο. 

Σύμφωνα με τις NEC-RI και Inktomi το μέγεθος του Web ξεπερνά τις 1 δισ. ιστοσελίδες. 

Το Μεξικό συνδέεται με το Internet2. 

Έπειτα από διαδικασίες μηνών, η γαλλική Δικαιοσύνη αποφασίζει ότι το Yahoo! Πρέπει 
να εμποδίσει τους Γάλλους χρήστες από την αγορά μέσω δημοπρασίας ναζιστικών αντι-
κειμένων. Το Yahoo! αποσύρει εντελώς τη δημοπρασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί consortium 30 εθνικών ερευνητικών δικτύων για την 
ανάπτυξη του Geant (European Gigabit Research and Education Network), το νέο ευ-
ρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο. 

Ιοί της χρονιάς: Love Letter (Μάιος) 

2001  
Το Napster, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαμάχη, κλείνει, για να επανέλθει αργότε-
ρα ως συνδρομητική υπηρεσία διακίνησης μουσικής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τη συνθήκη για το online έγκλημα στις 22 Ιουνίου 
και το υιοθετεί στις 9 Νοεμβρίου. 

Οι διευθύνσεις. biz,. info και. us προστίθεται στους root servers. 

Το worm Code Red και ο ιός Sircam προκαλούν σοβαρά προβλήματα τον Ιούλιο. 

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο GEANT τίθεται σε λειτουργία στις 23 Οκτωβρίου, αντικαθιστώ-
ντας το δίκτυο TEN-155, το οποίο κλείνει στις 30 Νοεμβρίου. 

Ιοί της χρονιάς: Code Red (Ιούλιος), Nimda (Σεπτέμβριος), SirCam (Ιούλιος), BadTrans 
(Απρίλιος, Νοέμβριος). 
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2002 
Εκατοντάδες ισπανικών sites μένουν εκούσια offline, διαμαρτυρόμενα για νέο νόμο που 
τους επιβάλλει ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο. 

Μεγάλη επίθεση denial of service θέτει εκτός λειτουργίας πολλούς DNS root servers. 

2003  
Η πρώτη επίσημη χρήση του Internet σε εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται στην 
Anieres της Ελβετίας στις 7 Ιανουαρίου. 

Το worm SQL Slammer προκαλεί χάος στα υπολογιστικά συστήματα 

Ολοένα και περισσότεροι ιοί τύπου worm κάνουν την εμφάνισή τους, έχοντας συνήθως 
στο στόχαστρο συστήματα που λειτουργούν σε περιβάλλοντα Windows ή χρησιμοποιούν 
προϊόντα της Microsoft. 

2004  
Η Lycos Europe προτείνει ένα screen saver που φοηθά στην καταπολέμηση των spam Η 
υπηρεσία αποσύρεται μερικές μέρες αργότερα λόγω μπλοκαρίσματος των servers που 
την χρησιμοποίησαν από … ενδιαφερόμενους! 

Το CERNET2, το πρώτο IPv6 δίκτυο συνδέει 25 πανεπιστήμια σε 20 πόλεις της Κίνας με 
ταχύτητα 1-10Gbps.   

Ιός τύπου Worm, με το όνομα MyDoom or Novarg, καταστρέφει 1 στα 12 μαιλ. 

2005  
Ξεκινά το YouTube.com  

2006  
92 εκατ. Ιστοσελίδες on line 

2007  
 To δικτυακό παιχνίδι World of Warcraft, έχει 9 εκ. παίκτες τον Ιούλιο!  

 

 

 

 

 

 

… και το ταξίδι στην ιστορία του αύριο συνεχίζεται!! 

Πηγές 
Hobbes' Internet Timeline  

http://www.protocol.gr/0010000031   

http://history.sandiego.edu/gen/comp/internet-hist.html   
 

 


