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Internet



Opakování
Internet je celosvětový systém navzájem 

propojených počítačových sítí ve kterých mezi 
sebou počítače komunikují

Zopakujte si pojmy:
protokoly SMTP DNS
www IMAP POP
hypertext php FTP
IP adresa W3C html
url doména DHCP



Web addresses



Možnosti připojení
� Telefonní linka

DSL je technologie, která umožňuje využít stávající vedení telefonu nebo 
kabelové televize pro vysokorychlostní přenos dat.

ADSL

� kabelová přípojka
� bezdrátová datová síť

� satelitní síť
� mobilní telefonní síť
� Wi-Fi

� pomocí elektrické rozvodné sítě
� optické systémy

Co rozhoduje o kvalitě připojení?

typy připojení tabulka



Orientace na internetu
Webový prohlížeč (browser)
Software, který umožňuje komunikaci s HTTP serverem a 

zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.). Ten 
podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku.

Nejpoužívanější prohlížeče - mapa

Internet Explorer
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Opera
Safari



Technologie RSS

� RSS = Rich Site Summary. Jedná se 
o informační zdroje, které dokáží automaticky 
uživatele upozorňovat na nové zprávy, přidané
informace a další novinky.

� integrovanou RSS čtečku obsahuje například 
Firefox, Opera nebo Thunderbird.



Orientace na internetu
Vyhledávače

katalogové – seznam logicky tříděných odkazů
centrum.cz yahoo.com

fulltextové - vyhledávání podle výskytu zadaných 
slov

Google Seznam Bing Jyxo



Vyhledávání na internetu - speleologie

Úkol – během co nejkratší doby najděte následující
informace:

� Název nejznámějších jeskyní Českého krasu, jak 
jsou staré?

� Názvy několika jeskyní v Dinárském krasu.

� Kde se nacházejí Carlsbad caverns? Kolik stojí
vstupné? Jak se nazývá nejznámější krápník?



Základní služby internetu
� www
� E-mail
� Instant messaging 

(ICQ =„I seek you“, irc – internet realy chat)

� VoIP – Skype
� FTP – přenos souborů
� Sdílení souborů
� Připojení ke vzdálenému počítači (Telnet, SSH)
� DNS - domény 

(systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování)



Další služby internetu
� Sociální sítě
Facebook, Google+, Twitter, Lindkeln,…

� LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line 
nástroje pro komunikaci a řízení studia(Learning Management System)

� Nákupy http://nakup.itesco.cz/

� Hledání práce jobs.cz

� Elektronické bankovnictví https://www.servis24.cz

Animated internet



Služby internetu - data
� Cloud computing - poskytování služeb či 

programů uložených na serverech na Internetu
Video
Příklady cloudu: soukromé poštovní schránky, 

uloz.to, uschovna.cz, dropbox.com
Kam uložit data?

� Tvorba dokumentů
Dokumenty Google
Microsoft Office Web Apps Článek



Zajímavé stránky
� http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet

� http://www.internetprovsechny.cz/

� http://technet.idnes.cz/

Obrázky:

Vlastní zdroje a screenshoty


