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Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - software

Anotace: 

1. Informace –www, ftp, ..

2. Komunikace, online služby

3. Základní pojmy – IP adresa, doména, URL adresa



Využití



 WWW (World Wide Web) – tato služba 
umožňuje prohlížení a přenos internetových 
stránek (hypertextových dokumentů)

 FTP – služba, pomocí které můžeme 
kopírovat data z jednoho počítače sítě 
internet na jiný počítač

 počasí, doprava, mapy, hry, slovníky, finance, 
práce atd.



 e-mail – služba, pomocí níž lze posílat 
textové zprávy

 chat, diskuse – „povídání“ si s jinými uživateli 
internetu na zvolené téma

 Sociální sítě – Facebook, Lidé…

 SMS – (small message service) posílání 
krátkých textových zpráv

 IP telefonie, videotelefonie



 el. bankovnictví – správa bankovního účtu 
přes PC

 el. obchodování – uzavírání kupních smluv 
přes internet

 televize, rádia, noviny, časopisy -
elektronická média

 el. rezervování, objednávání, registrace do 
sdružení, spolků, ...

 nákup zboží, aukro…



 Pole adresa slouží k zadávání URL adresy 
dokumentu*

 Hlavní nabídka obsahuje veškeré funkce prohlížeče

 Záložky stránek slouží ke snadnějšímu „brouzdání“ 
po internetu (současně na několika webech)

 Pracovní plocha slouží k zobrazování služeb 
internetu

 Stavový řádek indikuje stav prohlížeče (např. zda 
právě přenáší data a jaká) 



 IP adresa

 Systém domén

 URL adresa

 WWW (World Wide Web)

 E-mailová adresa



• každý počítač připojený do sítě 
internet má svoji jedinečnou IP adresu

• tato adresa má tvar: 

číselný: 209.85.129.147

slovní: www.google.cz


(DNS – systém, který převádí doménovou 
nebo-li slovní adresu na číselnou a naopak)



– slovní adresa je složena z „úseků“, které se 
nazývají domény 

- Jednotlivé úrovně jsou oddělené tečkou

www.google.cz

(TOP Level doména)
www (webový server),

ftp (server určený ke stahování dat),

atd.



geografické

cz ČR*

sk Slovensko

fr Francie

it Itálie

us USA

popisné

com komerční subjekty

edu vzdělávání

gov státní správa

mil vojenství

org nezisk. organizace

další domény: eu, biz, info, name, pro



– každý dokument uložený na síti internet má 
svoji jedinečnou URL adresu

• příklad:

http://www.msmt.cz/dokumenty/maturita.htm

služba
(http, https, 
ftp, mailto)

jméno 
počítače cesta k 

souboru



Zdroje




