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Proč adresujeme počítače

● adresát – potřebujeme znát cílovou adresu
● odesilatel – potřebujeme znát zdroj
● mezistanice – potřebujeme směrovat trasu

● je tedy nutné jednoznačně identifikovat každý 
prvek v síti



Druhy adres v sítích

SPZsystematické
IP adresa – 

číselná,
přiděluje se

neměnné
MAC adresa –
„výrobní číslo“

síťové karty

výrobní 
číslo

motoru

O
ZN

A
ČE

N
Í  

PO
Č Í

TA
ČE

O
ZN

A
ČE N

Í  A
U

T O
M

O
BIL Ů

jmenný (doménový) 
název – slovní, pro 
snazší zapamatování, 
počítač ji nemusí mít

praktické
značka, 

typ, 
barva
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IP adresa

● ve verzi IPv4 je to čtveřice čísel (0–255) 
oddělených tečkou, například 192.168.2.27
● je jich málo a už jsou většinou obsazené 

● ve verzi IPv6 je to osm čtveřic 
hexadecimálních číslic oddělených dvojtečkou, 
lze zkracovat:
  2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
  2001:db8::1428:57ab
● je jich dostatek, ale zatím nemají

úplnou podporu
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Veřejné a rezervované IP adresy
● kvůli nedostatku adres jen IPv4
● veřejné – v síti internet
● rezervované (privátní) – v místních sítích LAN

● 10.x.x.x
● 172.16–30.x.x
● 192.168.x.x
● 169.254.x.x – pro autokonfiguraci
● 127.x.x.x – localhost, loopback

(pro posílání sám sobě)
● umožňuje zanořené podsítě
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Získání IP adresy

● staticky – určí ji správce sítě (počítače) 
a ručně ji zadá (spolu s maskou a adresou 
brány)

● dynamicky – přidělí ji DHCP server, vše je 
nastaveno automaticky

● v rámci jedné sítě lze kombinovat
● IP adresa musí být v rámci jedné

sítě unikátní – dva počítače 
nesmí mít stejnou adresu
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URL
Uniform Resource Locator

● jednoznačný identifikátor (adresa) souboru či 
služby v internetu, dle potřeby osekaný

● http://jm:heslo@www.server.cz:čp/c/soub.htm#kotva
● protokol pro přenos – zpřístupnění (http, ftp, file)
● heslo i jméno nebývají povinné
● označení počítače (jmenný název nebo IP)
● číslo portu – rozlišuje provozované služby
● místní cesta k dokumentu na vzdáleném počítači 

(nebo index.html, index.php,
index.asp…)

● kotva – část dokumentu
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Use of templates
You are free to use these templates for your 
personal and business presentations.

Do
 Use these templates for your 

presentations
 Display your presentation on a 

web site provided that it is not 
for the purpose of downloading 
the template.

 If you like these templates, we 
would always appreciate a link 
back to our website.  Many 
thanks.

Don’t
 Resell or distribute these templates
 Put these templates on a website 

for download.  This includes 
uploading them onto file sharing 
networks like Slideshare, Myspace, 
Facebook, bit torrent etc

 Pass off any of our created content 
as your own work

You can find many more free templates on the 
Presentation Magazine website 

www.presentationmagazine.com  

We have put a lot of work into developing all these templates and retain 
the copyright in them.  They are not Open Source templates.  You can use 
them freely providing that you do not redistribute or sell them.

http://www.presentationmagazine.com/
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