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Đề bài: 

Internet là gì? 

Lời giải: 

Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế 

giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Intemet đảm bảo cho mọi người khả năng 

thâm nhập đến nhiều nguồn thông tin thường trực, cung cấp các chỉ dẫn bổ ích, dịch vụ mua 

bán, truyền tệp, thư tín điện tử và nhiều khả năng khác nữa. 

Hiểu biết thêm: 

Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên 

cứu phát triển ARPA thuộc bộ quốc phòng Mỹ liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 năm 

1969. Thuật ngữ "Internet" xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1974. Mốc lịch sử quan trọng 

của Internet được xác lập vào giữa thập niên 1980 khi tổ chức khoa học quốc gia Mỹ NSF 

thành lập mạng liên kết các trung tâm máy tính lớn với nhau gọi là NSFNET. Nhiều doanh 

nghiệp đã chuyển từ ARPANET sang NSFNET và do đó sau gần 20 năm hoạt động, 

ARPANET không còn hiệu quả đã ngừng hoạt động vào khoảng năm 1990. 

Với khả năng kết nối mở như vậy, Internet đã trở thành một mạng lớn nhất trên thế giới, 

mạng của các mạng, xuất hiện trong mọi lĩnh vực thương mại, chính trị, quân sự, nghiên cứu, 

giáo dục, văn hoá, xã hội... Cũng từ đó, các dịch vụ trên Internet không ngừng phát triển tạo 

ra cho nhân loại một thời kỳ mới: kỷ nguyên thương mại điện tử trên Internet. 

Mạng Internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, một trong các tiện ích 

phổ thông của Internet là hệ thống thư điện tử (email), trò chuyện trực tuyến (chat), công cụ 

tìm kiếm (search engine), các dịch vụ thương mại và chuyển ngân và các dịch vụ về y tế giáo 

dục như là chữa bệnh từ xa hoặc tổ chức các lớp học ảo. Chúng cung cấp một khối lượng 

thông tin và dịch vụ khổng lồ trên Internet. 
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