Komunikace na Internetu. Chat.

 Chat je způsob on-line komunikace dvou nebo více lidí najednou na Internetu.
 Obecněji jde o software k tomu určený, případně o systém, na kterém se tento software

provozuje jako server.
 Původně se jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány
pouze znaky. Mezitím se k tomuto způsobu přidala - dle systému - možnost přenášet
zvuk, případně i obraz. Mluvíme pak o audiochatu, případně videochatu.
 Pro chat byl zaveden protokol IRC (Internet Relay Chat ). IRC byl jednou z prvních

možností komunikace v reálném čase po internetu. Ve své době propojoval významnou
část internetových uživatelů. IRC tak částečně stojí u zrodu „internetového chatování“
(many-to-many).
 IRC je otevřený protokol, který používá TCP a volitelně zabezpečení komunikace
/SSL/).
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 V současné době je nejvíce rozšířeno využívání chatů na stránkách webových portálů,

takzvaných „webchatů“.
 Ty jsou založeny na internetovém protokolu HTTP a texty jsou aktualizovány společně
s aktualizací stránky.
 Ještě častější variantou chatu je služba známá jako instant messaging.
 Mezi nejpoužívanější příklady této služby patří ICQ nebo MSN.
 V online komunikacích se používají ustálené zkratky – více viz zde.
 K chatování nám stačí pouze prohlížeč a připojit se na stránku s chatem.

 Některé stránky: x chat na centrum.cz, chat na lide.cz (účet na seznamu.cz), chat

na libimseti.cz, chat na volny.cz, gigachat, chat na ČT 24 a mnoho dalších.
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 Místnost (diskusi) můžeme založit v případě, že jsme přihlášeni (zpravidla je potřeba

mít e-mailový účet na příslušném serveru a přihlašovat se svými přihlašovacími údaji z
e-mailu) a máme něco odchatováno (na lidé.cz je to 24 hodin).
 Do již založené diskuse můžeme také přistoupit. Zde je také nutné přihlášení.
 Na některých chatových stránkách najdeme také například moderované chaty s

osobnostmi.
 Tohoto způsobu komunikace lze využít také u některých her, kdy chatovací okénko

slouží ke komunikaci mezi online spoluhráči.
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 Zde se zobrazuje diskuse
 Sem píšeme text

 Zde volíme s kým ze skupiny

chceme komunikovat
 Zde odesíláme text (zobrazí
se v diskusi)

