Služby Internetu


Na Internetu existuje řada služeb ( www, e-mail, ftp., skype, ICQ,telnet aj…)

Služba www – (world wide web) umožňuje přenos a prohlížení internetových
stránek . Je to pouze jedna ze služeb Internetu. Internet se nerovná službě www.
Stránky www jsou hlavně zdrojem informací. V jejich prostředí se dá ale také
obchodovat, řídit bankovní účty, hrát on-line, stahovat programy, hry, chatovat,
komunikovat prostřednictvím elektronické pošty aj.
 Setkáváme se se zkratkou http: , která je uváděna před adresou. Je to zkratka
protokolu připojení ( HyperText Transfer Protocol). Není nutno ji psát před
adresu, prohlížeč protokol pozná většinou sám (předpokládá se http).
 Celý tvar internetové adresy je např .: http://www.idnes.cz/sport
 protokol://adresa serveru/cestanaserveru
 Tzv. webové stránky jsou orientovány na běžného uživatele – plny obrázků,
odkazů, animací, zvuků apod. Velmi snadno se s nimi pracuje.


Služby Internetu
E-mail – elektronická pošta – jedna z prvních a nejpoužívanějších služeb
internetu.
 Má proti klasické poště řadu výhod – rychlost, cena, možnost dalšího zpracování
všech posílaných elektronických dokumentů.
 Lze posílat vše, co je v elektronické – datové podobě, zpracovatelné na počítači
(text, zvuk, video, archívy, programy, obrázky….).
 Možnost posílat zprávy prostřednictvím webu, nebo poštovního klienta
(Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird….).


Významnými službami, které Internet dále poskytuje jsou komunikační služby.
 V této oblasti jsou zvláště významnými programy pro komunikaci přes internet
programy Skype a ICQ, Chat nebo MSN Messenger aj.
 Jejich prostřednictvím lze komunikovat písemnou, mluvenou formou, dokonce
je možný i videopřenos.


Služby Internetu

V neposlední řadě lze síť Internetu využívat ke hraní her tzv. on-line, případně
k výměně souborů, k dálkové správě počítačů, či celých systémů a řadě dalších
činností.
 Vzdálený přístup k počítačům a jejich správa – VNC, Team Viewer aj…..
 FTP – File Transfer Protocol
Protokol FTP umožňuje přenos souborů internetem (file – soubor). Obvykle si
tyto soubory najdeme a stáhneme pomocí určitého programu (Total
Commander, Team Viewer, LeechFTP aj…) Přenosu souborů lze využít i při
aktualizaci vlastních internetových stránek.
 Další služby
Pro úplnost si zmíníme další služby Internetu , např. TELNET, Gopher…..


