Malý průvodce Internetem
Úvod
Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví
nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si také za cíl seznámit Vás se
základními termíny z této oblasti, možnostmi připojení a hlavně s tím, co Vám může Internet přinést.
Možná si říkáte: „K čemu by mně to bylo?“ nebo že to je pro lidi, co pořád sedí u počítače. Vy tomu
vlastně ani moc nerozumíte. Naopak. Internet je pro lidi. Pro všechny lidi, slouží jim a pomáhá jim
při hledání informací, studiu, nakupování či bankovnictví. Můžete si myslet, že Internet je drahý, ale
to je velký omyl! Internet je totiž zadarmo! Platíte pouze za telefonické připojení (zpravidla Českému
Telecomu).

Co je Internet
Internet si můžete těžko představit, pokud jste se s ním ještě nesetkali. Je to celosvětová počítačová síť. Vznikala původně jako armádní projekt a univerzitách, které s armádou spolupracovaly. Později se rozšířila i pro civilní obyvatelstvo. Všechny počítače v této síti jsou nějakým způsobem spojeny. Buď kabelem, satelitem, telefonem nebo úplně jiným spojením. Toto spojení umožňuje přenášet
data z libovolného počítače na další počítač. Data jsou přenášeny pomocí protokolů, což jsou vlastně
jakési předpisy, které říkají, jakým způsobem se jednotlivá data přenáší. Mezi nejpoužívanější protokoly patří http, ftp, pop3 a smtp. Je jich samozřejmě více.

Kudy vede cesta
Abychom mohli data z jiného počítače získat, musíme vědět, jak daný počítač najít. Nejnižší vrstva1
komunikace probíhá pomocí protokolu TCP/IP. Každý počítač připojený do Internetu má svoji jedinečnou IP adresu (výjimku mohou tvořit počítače za firewallem2, kde adresa nemusí být všechny počítače
unikátní). Tato adresa se skládá ze čtveřice osmibitových čísel, které jsou od sebe odděleny tečkami.
Má tvar aaa.bbb.ccc.ddd. IP adresa muže vypadat třeba takto: 147.32.114.1
Jelikož se čísla špatně pamatují, vznikly takzvané doménové adresy. Je to slovní zápis IP adresy.
Doménová adresa může vypadat např. takhle: www.seznam.cz. To už vypadá mnohem zapamatovatelněji. Hledaný počítač se však vyhledává podle IP adresy. Doménová adresa se přeloží na IP adresu na DNS serveru (Domain Name Server). Tento překlad probíhá zcela automaticky a uživatel vůbec
nemusí tušit co je IP adresa. Může však používat oba druhy adres současně.
Kompletní adresa, např. k souboru, má tvar: protokol://doména/cesta/soubor.
Například: http://www.seznam.cz/index.html. Takové adrese se říká URL (unified resource locator)
nebo URI (unified resource identificator)

Architektura Klient-Server
Internet samotný jsou vlastně jen propojené počítače a nic neumí. Uživatel Internetu používá „služby“, které nám něco nabízí.. Na místním počítači běží program, který můžeme označit jako „klient“.
Pomocí tohoto programu chceme získat informaci, která je někde ve světě na vzdáleném počítači.
Na tom počítači běží program, který označíme jako „server“. Tyto dva programy se zkontaktují, klient pošle serveru požadavek a server pošle klientovi požadovaná data. Mezi nejpoužívanější služby
Internetu patří WWW (world wide web), FTP a elektronická pošta.

Služby Internetu
Službou můžeme rozumět něco, co některý počítač nabízí. My se k němu můžeme připojit a tuto
službu využít. Jako příklad můžeme uvést Seznam.cz. Je to vyhledávací server, který má adresu
www.seznam.cz. Tento server nám umožňuje najít cokoliv v českém Internetu.
1
Vrstva. Komunikace probíhá ve vrstvách. V nejnižší vrstvě probíhá komunikace po kabelu nebo satelitu, většinou pomocí protokolu TCP/IP. To zajišťuje možnost platformově nezávislost, tj. nezávislost na druhu počítače a
druhu operačního systému.
2

Firewall je počítač, který slouží jako brána do Internetu pro lokální počítačovou síť (LAN). Tuto síť také chrání
před vnějšími útoky. Adresy jednotlivých počítačů za firewallem mohou být různé a nemusí být unikátní
s ostatními adresami na Internetu.
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Přehled nejpoužívanějších služeb
Název

Protokoly

Popis

WWW

http, https

Prohlížení hypertextových stránek. To je
běžné „surfování“ po Internetu.

FTP

ftp

Přenos souborů

e-mail

pop3 – příjem
Elektronická pošta
smtp – odesílání

Služba WWW
WWW neboli World Wide Web (světem opředená pavučina) je jedna z nejstarších a nejpoužívanějších služeb Internetu. Slouží k zobrazovaní hypertextových3 dokumentů (stránek). Tyto
dokumenty mohou obsahovat libovolný text, tabulky, obrázky, video i zvuky. Mohou obsahovat také
formuláře, které lze odeslat zpět na server, který vrátí odpověď závislou na zadaných datech.
K prohlížení takových stránek slouží program, který se obecně nazývá webový prohlížeč nebo browser (čti brauzr). Mezi nejznámější prohlížeče patří Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator,
Opera a Mozilla. Všechny tyto prohlížeče jsou poměrně kvalitní. Doporučit však lze Internet Explorer
od společnosti Microsoft.
Data od serveru se k Vašemu počítači dostanou pomocí protokolu http (hypertext transport protocol). Kromě stránek je možné také přenášet soubory.
Adresa má tvar: http://adresa. Například: http://www.seznam.cz. V praxi většina prohlížečů automaticky doplňuje počáteční http://, takže stačí napsat pouze www.seznam.cz.
Služba FTP
Tato služba slouží k přenášení souborů. I když pro přenos souboru lze použít jiné služby (např.
http), je doporučená služba FTP.
Data jsou přenášena pomocí protokolu ftp.
Pro přenos souboru se používají programy, které se obecně nazývají FTP klienti. Mezi nejpoužívanější patří Windows Commander (souborový manažer s podporou FTP), LeechFTP, AceFTP, WS_FTP. Lze
použít i běžný browser, ale ten umožňuje pouze stahování (download).
Adresa má tvar: ftp://adresa/cesta/soubor
Služba e-mail
Tato služba nahrazuje běžnou dopisní poštu. Narozdíl od běžné pošty má i řadu výhod. Elektronickou
poštou můžete posílat text, soubory, obrázky i zvuky. E-mail může obsahovat české znaky a může
být velmi dlouhý. Obrovská výhoda elektronické pošty spočívá také v její ceně. Za 2,60 Kč můžete
odeslat třeba 20 e-mailů a stejné množství přijmout. A nemusíte se při tom vůbec zvednout ze židle.
Navíc e-mail dojde během několika sekund.
Pro elektronickou poštu se používají programy, které se nazývají „poštovní klienti“. Mezi nejpoužívanější patří Microsoft Outlook Express a Netscape Navigator.
Pro odesílaní se používá protokol pop3 a pro odesílání protokol smtp. Stále více se dnes rozšiřuje
protokol imap, který slouží pro příjem pošty. Má více možností než pop3.
Elektronická adresa má tvar: jmeno@server.cz, například: sosuvka@centrum.cz. Symbol „@“ má význam „na“ (at). V našem případě uživatel „sosuvka“ na serveru „centrum.cz“.

Připojení k Internetu
K Internetu se můžeme připojit několika způsoby. Každý způsob má svoje výhody a nevýhody. Většinou jde o kompromis mezi cenou a rychlostí.

3

hypertext = dokument s odkazy, pomocí kterých lze „přeskakovat“ mezi jednotlivými dokumenty
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Základní možnosti připojení
Druh

Popis

Telefonické

Nejlevnější připojení, nízké pořizovací náklady, relativně nízké
provozní náklady, ale je pomalé. Maximální rychlost 56 kbps4

Pevná linka

Vyšší pořizovací náklady, vysoké provozní náklady, vysoká rychlost. Rychlosti dosahují 256 kbps. Cena je podle rychlosti.

Mikrovlnné

Velmi vysoké pořizovací náklady, vysoká rychlost, nízké provozní
náklady. Nutnost být v dosahu poskytovatele.

Telefonické připojení k Internetu
Když se chcete připojit k Internetu telefonem, potřebujete k tomu několik věcí.
1. Modem – zařízení, které komunikuje mezi Vaším počítačem a telefonní ústřednou, na jejímž
konci je počítač, který Vás připojí k Internetu. Většinou jako přídavná karta do počítače (interní). Může být také samostatně (externí).
2. Telefonní kabel – kabel, kterým propojíte modem a telefonní zásuvku.
3. Poskytovatele připojení a účet u něj – někdo, kdo Vám umožní, prostřednictvím jeho počítače, se připojit. Tímto poskytovatelem může být IOL, WorldOnLine, Contactel nebo někdo jiný.
Účet slouží k přihlášení do sítě a potvrzení oprávněnosti uživatele (autentizace).

Typy telefonického připojení
Typ

Cena

Popis

negarantované zdarma

Běžné připojení. Poskytovatel nezaručuje, že se připojíte
na první pokus. Může se stát, že bude obsazeno. Pravděpodobnost úspěšného připojení je 99 %.

garantované

Poskytovatel zaručuje připojení. Je to ovšem zaplaceno
měsíčním paušálem. Ne vždy musí tento druh připojení
lepší než připojení zdarma.

kolem
500 Kč/měsíc

Které vybrat? Odpověď je poměrně jednoduchá – negarantované připojení. Pravděpodobnost, že se
úspěšně připojíte je tak vysoká, že se téměř nestane, že byste se nepřipojili. Navíc ušetříte kolem
500 Kč, které můžete prosur5fovat.
Jaký je v těch dvou rozdíl? Rozdíl není téměř žádný. U garantovaného připojení máte záruku, že se
připojíte na první pokus. Ale u negarantovaného se Vám to podaří také téměř vždy na první pokus.
Proto mohu doporučit negarantované telefonické připojení.
Poskytovatel připojení a účet
Poskytovatel připojení (provider) je společnost, která vlastní počítač nebo počítače, přes které se
připojíte k Internetu (v našem případě pomocí modemu a telefonu). V České republice existuje
několik takových poskytovatelů. Nejznámější jsou IOL (Český Telecom), WorldOnLine a Contactel.
Výběr poskytovatele je zcela volný a není na ničem závislý. Jediné kritéria jsou služby a cena. U
negarantovaného připojení je vše většinou zdarma.
Abyste se mohli připojit potřebujete mít také účet (konto) u poskytovatele. Je to vlastně Vaše identita v jeho síti. Abyste získali účet, musíte se u poskytovatele zaregistrovat. To uděláte tak, že se připojíte pomocí nějakého jména a hesla (podle poskytovatele je nějaké určeno – více podrobností
přímo u poskytovatele). Tento účet Vás pustí pouze na stránky poskytovatele, kde se můžete zaregistrovat. Po zaregistrovaní, které trvá několik sekund už můžete na Internet.

4

kbps = kilobites per second – kilobitů za sekundu. 1 kb = 1000 b.

5

slangový výraz pro prohlížení webových stránek
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Kolik to stojí
Možná si myslíte, že něco takového jako Internet může být drahé. Pravda však nemusí být tak úplná. Levné to zrovna není, ale vzhledem k tomu, co uživatelům nabízí můžeme tvrdit, že Internet
drahý není. Internet samotný je vlastně pro uživatele zdarma. Platí se pouze poplatky za telefon. Ty
určují cenu Internetu pro běžného uživatele.
Pokud máte negarantované připojení platíte pouze poplatky za telefon. Ty jsou s největší pravděpodobností určeny tarifem Internet 2001. Jen pro orientaci: přes den kolem 60 Kč/hod. Večer po 17
hodině kolem 25 kč/hod. Večer po 19 hod, víkendy a svátky 15,60 Kč/hod. Je samozřejmé, že většina uživatelů bude používat časové pásma nejnižšími poplatky. Více informací o tarifu najdete na
stránkách Českého Telecomu (www.ceskytelecom.cz) nebo přímo u služby IOL (www.iol.cz).
Pokud chcete stáhnou poštu v poledne, nemusíte se bát vysoké ceny. Pošta je stažená během několik sekund. Cena spojení proto může být třeba jen 2,60 Kč.

Chcete na Internet?
Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte domů Internet, nic Vám nebrání. Stačí si koupit homologovaný6
modem. K modemu dostanete kabel a několik CD. Na CD je průvodce, který Vás provede instalací
modemu a připojením k Internetu.
Cena takového modemu může být od 1000 Kč do 2000 Kč. Všechny modemy jsou většinou stejné
kvality a podporují většinou i stejné funkce (modem, fax, hlasové funkce). Rozdíl však může být
v tom, jestli je modem hardwarový nebo softwarový. U softwarového modemu se některé funkce
provádějí programové a to snižuje výkon počítače. Proto lze doporučit modem hardwarový, který
bývá označován RWM.
To platí pro modemy interní (přídavná karta, kterou vložíme do počítače). Můžete si také pořídit modem externí. Výhodou je snadná, rychlá a bezproblémová instalace. Nevýhody jsou zde ale také:
zabere místo na stole, zabere místo v zásuvce pro napájení, zabere jeden sériový port počítače a je
asi o 1000 Kč dražší.

Slovník pojmů
Pojem

Popis

protokol

Předpis (pravidla), podle kterého probíhá komunikace mezi dvěma počítači a přenos
dat.

modem

Zařízení (přídavná karta), která zajišťuje komunikaci mezi dvěma počítači po telefonní lince.

síť

Propojení několika počítačů, které spolu mohou komunikovat.

služba

Něco, co některý server (počítač) nabízí a klient to může využít

server

Počítač, který plní požadavky klienta.

klient

Počítač, který žádá o splnění požadavku. Také to může být klientský program, např.
poštovní klient.

ftp

Protokol pro přenos souborů (file transport protocol)

http

Protokol pro přenos hypertextových www stránek (hypertext transport protocol)

pop3

Protokol pro příjem elektronické pošty

smtp

Protokol pro odesílání elektronické pošty

účet

Identita.

sériový port

Jeden z portů počítače. Pomocí tohoto portu probíhá sériová komunikace. K tomu to
portu se může připojit myš, modem nebo jiné zařízení nenáročné na rychlost komunikace.

provider

Poskytovatel připojení.

bit

Nejelementárnější jednotka uchování informace. Může nabývat hodnot 0 nebo 1.

byte

8 bitů = 1 byte, zapisuje se 1 b = 1 B

kbps

Kilobajtů za sekundu (kilobits per second)

6

schválený pro provoz v České republice. Testován ČTÚ.
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kBps

Kilobytů za sekundu (kilobytes per second)

doména

Adresa, který ukazuje na nějaký počítač. V doméně může být více počítačů.

URL

Kompletní adresa. Doménová adresa + cesta k souboru + soubor

IP adresa

Číselná adresa počítače. Má tvar aaa.bbb.ccc.ddd. Je to čtveřice osmibitových čísel.

firewall

Počítač nebo program, přes který je lokální počítačová síť připojena do Internetu a
který ji chrání před vnějšími útoky.
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WWW stránky obecně
Co jsou WWW stránky
WWW stránky jsou soubory uložené někde na serveru a jsou k dispozici celému světu. Tyto soubory
obsahují data, která jsou napsána pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Tento značkový (obsahující značky – tagy – pro formátování) jazyk umožňuje psát hypertextové dokumenty,
které mohou obsahovat odkazy, kterými se mohou provázat s jinými stránkami nebo soubory. WWW
stránky mohou obsahovat také obrázky, vodorovné čáry, formuláře a jiné prvky.
Definice tohoto jazyka je dána organizací W3C (www.w3c.org).

Proč mít WWW stránky a jejich obsah
Důvodů je hned několik. WWW stránky mohou sloužit jako informační zdroj pro celý svět a také jako
reklamní plocha, která může přinést určité finanční prostředky.
Stránky mohou obsahovat spoustu užitečných informací o naší obci, např. současnost, minulost, nejrůznější akce apod. Na stránkách by měly být základní informace o naší obci, kontaktní informace na
veškeré instituce v obci, informace o obecním úřadu, jeho členech, komisích a organizacích. Měly by
zde být vyhlášky a další důležité dokumenty, které si uživatel stránek může stáhnou a přečíst, popř.
vytisknout.

Technologie a vystavení stránek
Technologie
Jak se stránky dělají? Tento proces obsahuje několik kroků. Stránky také mohou být vytvořeny několika různými postupy.
1. Samostatné soubory – rychlejší na vytvoření, ale mnohem složitější na aktualizaci
2. Jeden soubor s parametry – složitější na vytvoření, ale mnohem lehčí na aktualizace a změny
Na výstavbu stránek bude použit druhý způsob. K vytvoření stránek tímto způsobem je potřeba
skriptovací jazyk. Bude použit jazyk PHP. Ten obsahuje spoustu příkazů, pomocí kterých je vytvořen
HTML soubor, který dostane prohlížeč. Díky jazyku PHP je možná také propojení s databází, odesílání elektronické pošty a spousta dalších výhod proti klasickému HTML.
K vytvoření stránek je možné použít i jiných jazyků, např. ASP nebo Java.
Vystavení
Aby stránky byly přístupné celému světu, musí být uloženy na počítači (serveru), který je stále připojen k Internetu. Stálé připojení (24 hodin denně) je pro náš případ příliš nákladné (řádově tisíce Kč za měsíc), musí se stránky uložit na jiný počítač, který takové připojení má. Tomuto procesu
se říká vystavení. Služba, která nám umožňuje mít stránky na cizím počítači se nazývá webhosting
nebo jen hosting (hostování).
Počítač, na který vystavíme naše stránky musí splňovat určité požadavky. Musí podporovat druh
skriptů, pomocí kterých jsou stránky vytvořeny (PHP nebo ASP) a musí podporovat databázi, kterou
stránky používají (MySQL, Oracle, MS SQL Server, ...). Pokud stránky nepoužívají ani jednu
z uvedených možností, můžeme je vystavit bez problémů kdekoliv.
Když chceme vystavit webové stránky máme dvě možnosti:
1. placený webhosting – za webhosting se platí měsíční nebo roční paušál. K této ceně může být
už připočítána i cena za doménu 2. řádu (tj. např. www.sosuvka.cz)
2. neplacený webhosting (free webhosting) – za webhosting se neplatí. Jsou zde však nevýhody. Na stránkách se zobrazena občas dost nepříjemná reklama nebo se otevírá další okno
prohlížeče s reklamu a je delší adresa, např. sosuvka.webpark.cz.

Náklady na provoz stránek
V případě, že budou stránky uloženy na freehostingovém serveru, budou poplatky nulové. Budou se
platit pouze aktualizace a poplatky za telefon při vystavení.
V případě placeného webhostingu jsou náklady o něco vyšší. Je nutné platit doménu a webhosting.
Zřízení domény stojí 1600 Kč. V této ceně je také jeden rok provozu. Každý další rok provozu stojí
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800 Kč. Cena webhostingu je závislá na programu a službách, které poskytovatel nabízí. V ceně programu může být již zahrnuta poplatek za zřízení a provoz domény.

Stránky spolupracující s databází
Stránky lze vytvořit dvěma způsoby. Jednoduché stránky, které se nemění a jsou stále stejné (statické) nebo stránky, jejichž obsah se mění podle potřeby (dynamické). Dynamické stránky mohou
spolupracovat s databází, což velmi usnadňuje následnou administraci stránek.
Potřebujete-li např. na stránky přidat novou vyhlášku, jednoduše si najdete stránky na Internetu,
přejdete na stánku administrace a přihlásíte (zabezpečení). Zadáte název vyhlášky, popis a cestu
k souboru na Vašem disku, který se zkopíruje na server. Po odeslání se vše přidá do databáze a
stránky jsou z aktualizovány. Pokud budou stránky statické, bude se muset aktualizace provést ručně, tj. editovat html soubor, kde je seznam vyhlášek (dokumentů), přikopírovat do nějakého adresáře soubor s vyhláškou a poté celý web znovu vystavit. To celé je poměrně složité a zdlouhavé.
Navíc databáze umožňuje uchování všech druhů informací, tabulek a souborů. Např. je možné se na
webu zaregistrovat a každý registrovaný může dostávat prostřednictvím elektronické pošty nový
zpravodaj obce nebo nové vyhlášky.
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