


 Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и 
като нет , е глобална система от свързани компютърни 
мрежи, която чрез стандартен комплект 
протоколиTCP/IP обслужва милиарди потребители по 
целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставена 
от милиони частни, обществени, академични, търговски 
и държавни мрежи с най-различен обхват – от местен до 
глобален, в различни преносни среди и свързани помежду 
си чрез сложна система от мрежов хардуер и софтуер. 
Интернет служи за отдалечен достъп до голямо 
разнообразие от информационни ресурси и услуги, най-
известни сред които са 
взаимосвързаните хипертекстови документи на World 
Wide Web и електронната поща.





 В днешно време интернетът е 
разпространен из цял свят. За 
някои той е, като извор на 
полезна информация, други го 
използват за игри, 
запознанства и други приятни 
развлечения. Това е едно ново 
пространтво, в което може да 
се намери информация за 
всичко. Ясно е, че Интернет ще 
играе все по-основна роля в 
живота на хората.Интернет е 
свобода. Интернет е начин да 
си едновременно на много 
места.



 Ние сме "ЗА" интернет, защото от една страна той е 
начин на живот. В същото време съм и "ПРОТИВ" него, 
защото истината е, че интернет пространството няма 
контрол. Някои злоупотребяват с дадената им 
свобода! Също така интернета ни лишава от 
истинските емоции при общуването, вълнението и 
чувствата на една среща, от аромата, полъха и 
усещането на свежест, когато сме сред природата. 
Виртуалният и реалният свят ни предлагат коренно 
различни неща, затова трябва да се възползваме от 
предимствата и възможностите, както на интернет, 
така и на реалните усещания.Факт е, че на всеки му е 
приятно да прекара малко време стоейки във форум, 
чатейки с приятели и играейки на игра.





 Компютърът е устройство с общо 
предназначение, което може да 
бъде програмирано да извършва набор от 
аритметични и/или логически операции. 
Възможността поредицата такива операции 
да бъде променяна позволява компютърът да 
се използва за решаването на теоретично 
всяка изчислителна/логическа задача. 
Обикновено целта на тези операции е 
обработката на 
въведена информация (данни), представена в 
цифров вид, резултатът от които може да се 
изведе в най-общо казано използваема 
форма.



 Днес ние не можем да си представим нашия 
живот без компютри. Факт е, че те са станали 
толкова важни, че нищо не може да ги замени. 
Компютрите са навсякъде днес. От 1948г., когато 
първият компютър е изобретен, нашият живот се 
е променил толкова много, че можем да го 
наречем дигитална революция. Ние сме ”ЗА”
компютрите, защото никой от нас не може да си 
представи живота си без компютър, те се една 
голяма част от нашия живот. Без компютрите ние 
няма откъде да търсим информация или пък няма 
от къде да си чатим с нашите приятели, близки и 
роднини. Затова ние сме ”ЗА” компютрите.





Компютрите и интернет

 Благодарение на компютрите и интернет ние 
днес можем да говорим с хора от другия край 
на света безплатно. Хората в днешно време 
все повече започват да ги използват, защото 
сега живота без технологии и интернет е 
немислим.



Благодарим Ви за вниманието!


