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Základní služby internetu

Vyhledávání dat a informací
∗ www je nejpoužívanější službou internetu
∗ slouží k zveřejnění různých informací – na webových
stránkách najdeme informace o firmách, osobách, firmy zde
můžou nabízet své zboží, případně služby veřejnosti
∗ výhody: nízké pořizovací a provozní náklady, možnost
aktualizace, snadná dostupnost
∗ u webových stránek se rozlišují řády – nejrozšířenější jsou
domény 2. a 3. řádu. Doménu třetího řádu je možné sehnat
zdarma, za doménu druhého řádu si musíme zaplatit.

firefox

Elektronická pošta – e-mail
∗ e-mail slouží k výměně zpráv mezi uživateli
internetu, do zprávy se můžou vložit i videa, fotky,
obrázky, hudba...
∗ emailovou schránku si můžete založit zdarma, nabízí
ji mnoho internetových serverů (např. seznam.cz,
centrum.cz, tiscali.cz atd.)

email

FTP – přenášení souborů mezi
počítači
∗ tato služba slouží k hromadnému přenosu datových
souborů mezi dvěma k internetu připojenými
počítači.
∗ pomocí FTP se například umísťují na web webové
stránky, přemisťuje se hudba, fotky, videa, celé
filmy...

On–line komunikace
ICQ, Skype, Chat
∗ internetové diskusní skupiny jsou podobné klasickým nástěnkám.
Uživatel zde může vkládat své názory, připomínky a může si číst
názory ostatních uživatelů.
∗ k internetovým diskusním skupinám patří i chaty, rozdělené
většinou podle míst, zájmů, věku atd.
∗ další službou patřící do této kategorie je ICQ, či Skype - je to
něco mezi chatem a e-mailem. Uživatel má možnost psát si
s mnoha lidmi, a to jak ve dvou, tak ve více lidech.

headphones

webcam

Internetové obchody
(E-Shopy)
∗E-shop slouží k nabídce a vyhledání zboží
(služeb) s možností se je objednat, příjmu
takových objednávek od zákazníků,
zprostředkování plateb a poskytování
dalších informací o výrobcích či řešení
reklamací.
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ÚKOL
∗ Otevři si v internetovém prohlížeči 5 záložek:
∗ 1. záložka – najdi internetový obchod, který prodává
oblečení značky AlpinePro
∗ 2. záložka – najdi internetový obchod, který prodává
domácí elektrospotřebiče
∗ 3. záložka – najdi název programu, který umí pracovat
s FTP soubory
∗ 4. záložka – najdi encyklopedii pro vyhledávání
informací (ne Wikipedii!!!)
∗ 5. záložka – vyhledej na stránkách naší knihovny, zda mají k
zapůjčení knihu Harry Potter

Citace (uvedení zdrojů a podkladů)
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