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RSS 

• RSS Feed, RSS channel, RSS stream, …  

• Patří do skupiny XML formátů. 

• Umožňuje přihlásit se k odběru novinek webu. 

• Původně sloužil jen pro komunikace mezi 
servery. 

• Podcast (Audio RSS) – speciální typ obsahující 
zvukovou stopu. 
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RSS ‒ čtečky 
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Cloud – základní charakteristika 

Internet – přístup ke cloud aplikacím kdekoliv z 
internetu. 
• Vysoká škálovatelnost výkonu na potřeby. 
• Platíte jen to co využíváte. 
• Vždy aktuální. 
• Komunitní přístup – sdílení,  

komentáře, chat,  
• Pay as you go – platby  

podle množství využitých  
zdrojů 
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Cloud 



Cloud – rozdělení  

Model nasazení (jak je poskytován) 

• Veřejný (public cloud computing) – služby nabídnuty veřejnosti 

• Soukromý (private cloud computing) – služby provozovány pro konkrétní 
organizaci 

• Hybridní (hybrid cloud computing) – kombinace veřejného a soukromého 
cloudu 

• Komunitní (Comunity cloud computing) – infrastruktura cloudu je sdílená 
lidmi určité komunity 
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Cloud – rozdělení  

Distribuční model (co je nabízeno – software, hardware nebo obojí) 

• IAAS – infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service) 
– Poskytovatel nabízí infrastrukturu – tj. stará se o hardware (př.: Amazon) 

• PAAS – platforma jako služba  
     (Platform as a Service) 
– Poskytovatel nabízí kompletní služby pro tvorbu a  

poskytování webových aplikací/služeb  
(př.: Google App Engine) 

• SAAS – software jako služba  
     (Software as a Service) 
– Uživatelé si kupují přístup k aplikaci  

(NE aplikaci samotnou) – př.: Google Apps  
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Cloud aplikace 

• Dokumenty 

– GoogleDocs 

– MS Office 365 

• Editory fotografií 

– Adobe Photoshop Express 

– http://pixlr.com 

– http://www.splashup.com 

– http://www.picnik.com 

– http://www.flauntr.com 
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Cloud aplikace 

• Webová úložiště 

– Google Drive 

– Dropbox 

– OneDrive 
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Cloud aplikace 

• Sdílení dat 

– Rapidshare, Ulozto.cz apod. 

 

 

• VoIP – Skype, Seznam.cz  



Cloud jako operační systém 

OSW3 eyeOS 

Joli OS Chrome OS 


