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 SLOVNÍČEK POJMŮ  

 

 

 

Administrativní autorita: Orgán, který v první řadě definuje a rozvíjí pravidla pro přidělování a 

správu domén. 

Administrativní kontakt: Kontakt určený držitelem domény v době registrace. Administrativní 

kontakt je především osoba, která obdrží upozornění na vypršení platnosti a návrhy na obnovení 

domény od registrátora domény. 

Aktivace Služby: Služba bude aktivována po přijetí a schválení Zákazníkovy platby. Součástí 

Aktivace je odeslání přístupových kódů Zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

Anonymní FTP Server: Přenosový protokol, který zpřístupňuje vybrané části systému při 

zachování jisté úrovně zabezpečení. 

API: Programovací rozhraní, které umožňuje aplikaci připojení a práci s daty. 

Aplikace: Software umožňující provádění úloh nebo spouštění funkcí. 

Aplikace iOS: Typ mobilní aplikace, vyvinutý pro platformu Apple iOS. Typicky pro přístroje 

iPhone, iPod Touch a iPad. 

Balíček: Nabídka Dedicated Cloud s Hostitelskými servery a Storage, nakonfigurovaná ve 

Virtuálním datacentru. K tomu navíc případné Options. 

Blok IP adres: IP adresy přiřazuje Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Regionálním 

Internetovým Registrům (RIR). RIR spravuje zdroje IPv4 a IPv6 v rámci regionu a bloky adres 

alokuje Lokálním Internetovým Registrům (LIR), které je pak distribuují koncovým uživatelům ve 

svých zemích. 

Bot: Automatický nebo poloautomatický software, který interaguje se servery. 

Business continuity planning (BCP): Plánování, které sumarizuje vystavení organizace 

interním a externím hrozbám a podává návrh na jejich řešení při současném zachování efektivity, 

konkurenčních výhod. 
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CDN: Síť Content Delivery Network je tvořena spolupracujícími servery a společně zpřístupňují 

data uživatelům pomocí internetu. 

CGI Script: Program prováděný web serverem, který vytvoří HTML kód a ten potom pošle 

uživateli do internetového prohlížeče. 

Cloud:  Technologie založená na vzdáleném využití zdrojů a datových úložišť. 

CPU: Central Processing Unit, též procesor nebo mikroprocesor. Jedná se o počítačovou 

komponentu, která má přímo za úkol vykonávání počítačových programů. 

CSS (Cascading Style Sheets):  Kaskádové styly jsou důležitým prvkem při programování a 

formátování webových stránek. 

Dedicated Cloud:  Všechna virtuální datacentra, hostovaná na infrastruktuře OVH. Dedicated 

Cloud je spravován Zákazníkem pomocí rozhraní pro správu a pomocí virtualizačního rozhraní.  

Dedikovaný server: Server výlučně pronajatý jednomu Zákazníkovi. Zákazník je jediným 

správcem tohoto serveru. Zákazník se sám rozhoduje, jaké komponenty a jaký software 

nainstalovat. Role OVH spočívá pouze v technické údržbě a v poskytování energií a konektivity. 

Diagnostika: Sada prostředků a testů, které slouží k ověření a vyhodnocení technických aspektů 

případného problému. 

Držitel domény: Fyická nebo právnická osoba, které je po registraci u registrátora domén a po 

zaplacení příslušného poplatku na dohodnutou dobu přiřazena doména. 

Dodavatel: OVH.CZ, s.r.o. 

Doména: Identifikační řetězec (např. ovh) a přípona (např. .cz nebo .com), které tvoří 

zapamatovatelné jméno, jež je spojeno s konkrétní veřejnou IP adresou. 

Fakturační kontakt: Kontakt určený vlastníkem domény v okamžiku registrace domény. 

Fakturační kontakt má přístup výhradně k záležitostem spojeným s platbami za doménu. 

FreeBSD:  Jeden ze svobodných operačních systémů, založený na UNIXu. 
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FTP: Datový protokol, který slouží k přenosu souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem. 

gTLD: Tzv. generická top-level doména (doména prvního řádu, např.: .com, .biz, .net). 

Hard Disk (HDD): Datové úložiště založené na principu magnetického ukládání dat. 

Hostitelský server: Fyzický server s operační pamětí a fyzickým procesorem. Server je 

konfigurován a spravován OVH v rámci služby Dedicated Cloud a je připraven na provoz 

jednoho nebo více virtuálních strojů, spravovaných Zákazníkem. 

HTML: Jazyk, ve kterém jsou psány webové stránky. 

HTTP Server: Software, který odesílá obsah prohlížečům v síti Internet prostřednictvím 

protokolu HTTP. 

Hyperlink: Odkaz, který uživateli po kliknutí či po najetí kurzorem myši automaticky zobrazuje 

data. 

ICMP: Jeden z nejdůležitějších protokolů ze sady protokolů internetu. Používají ho operační 

systémy počítačů v síti pro odesílání chybových zpráv, například pro oznámení, že požadovaná 

služba není dostupná nebo že potřebný počítač nebo router není dosažitelný. 

Incident (služba): Služba nabízená OVH, která dovoluje Zákazníkovi nahlásit technický 

problém. OVH pak provádí diagnostiku. Pokud diagnostika potvrdí problém na straně OVH, 

spadá tato situace do záručních podmínek. V opačném případě je zákrok naúčtován Zákazníkovi. 

Infrastruktura (PCC): Struktura připravená OVH k hostování Zákazníkova Dedicated Cloudu. 

Zahrnuje zejména síťové prvky, šířku pásma, fyzické zdroje a vizualizaci.  

Intrusion: Neautorizovaný přístup k počítačovému systému za účelem přečtení dat nebo využití 

jeho zdrojů. 

IP Adresa: Číslo, které identifikuje každé zařízení, připojené k Internetu. 

IPv4: Internet Protocol v. 4 nebo také IPv4 je původní verzí adresního prostoru na Internetu. 
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IPv6: Nová generace Internet Protocol, jež má oproti starší verzi IPv4 nepoměrně větší adresní 

prostor. 

IRC: Internet Chat Relay je internetový protokol pro textovou komunikaci. 

ISP/Access Provider: Internet service provider (poskytovatel internetových služeb)/internet 

access provider (poskytovatel přístupu k Internetu). 

Linux Kernel:  Jádro operačního systému založeného na UNIXu. 

Log: Též žurnál; jde o název pro záznam nebo soubor záznamů, které si některé programy 

vytvářejí pro ukládání informací o své činnosti a běhu. 

MAC Adresa: Fyzický identifikátor, uložený v síťové kartě nebo podobném síťovém zařízení, 

který slouží k přiřazení unikátní adresy danému zařízení v rámci spojové vrstvy. 

Mailing List: Též distribuční list nebo seznam. Jde o speciální využití služby e-mail v rámci 

Internetu – umožňuje masové rozesílání informací těm, již se zapsali do odběru daného 

distribučního seznamu. 

MySQL: Databázový systém, který je mimo jiné k dispozici pod bezplatnou licencí GPL. 

Netboot: (Zabezpečení dedikovaných serverů) řešení pro záchranu, které dedikovanému serveru 

umožňuje restart s kernelem od OVH. 

Newsgroup: Diskusní prostor pro dané téma. Funguje asynchronně, uživatelé tedy zanechávají 

své příspěvky viditelné i pro ostatní. 

NFS: Internetový protokol pro vzdálený přístup k souborům pomocí počítačové sítě. 

Obsah: Text, informace, obrázky, audio, video nebo jiná data placed, umístěna v rámci Služby 

Zákazníkem nebo jeho jménem, včetně dat třetích stran, kterým to Zákazník umožní. 

Operační systém (OS): Základní programové vybavení počítače, které je zavedeno do paměti 

počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. 

Odchozí převod: Převod domény k jinému registrátorovi. 
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Objednávka: Požadavek Zákazníka Dodavateli na Službu, jež má být dodána dle Obchodních 

podmínek. 

PHP: Programovací jazyk používaný ke tvorbě dynamických webových stránek. 

Procesor: Viz CPU. 

Proxy: Prostředník mezi počítačem uživatele a serverem. Odděluje lokální síť od Internetu. 

Přenosová rychlost: Množství dat, přenesené komunikačním kanálem za danou dobu. Rychlost 

internetového spojení se obvykle udává v kilobitech za sekundu (kb/s nebo též kbps). 

Rack: Standardizovaný systém pro instalaci počítačových serverů a telco technologií. 

RAID: Technologie umožňující skladování stejných dat na více místech, což zajišťuje jejich větší 

bezpečnost a/nebo výkon. 

RAM: Operační paměť počítače, ve které dochází ke zpracování dat procesorem. 

Redukce šířky pásma: Snižování šířky přenosového pásma při provozu vedoucím ven ze sítě 

OVH v okamžiku překročení měsíčního datového limitu příslušného serveru. 

Registrátor: Společnost akreditovaná Registrem, jež poskytuje službu registrace domény a její 

správu. 

Registr: Společnost odpovědná za organizaci, administraci a správu domén prvního řádu. 

Reverse: Reverzní záznam pro IP adresu serveru, který zvyšuje důvěryhodnost serveru. Dotazem 

na reverzní záznam je získáno doménové jméno (proto reverzní záznam). 

Root: Superuživatel požívající nejširších práv v operačních systémech typu UNIX/Linux. 

Router: Směrovač. Aktivní síťové zařízení, které přeposílá data správným směrem. 

Rozhraní pro správu (Management Interface): Prostor „Manager“, přístupný pro Uživatele 

po zadání identifikačních údajů (přihlašovací jméno a heslo). 
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Rsync: Nástroj, který v unixových/linuxových systémech slouží k synchronizaci obsahu souborů a 

adresářů mezi dvěma různými umístěními.  

Síťová smyčka (Network Loop): Celá síť OVH. Veškerý provoz, který směřuje mimo tuto 

smyčku, je považován za externí traffic. 

Služba: Všechny služby poskytnuté Dodavatelem Zákazníkovi v souladu se Všeobecnými 

podmínkami. 

Skenování portů (Port Scanning):  Technika, jejíž pomocí lze nalézt otevřené porty síťového 

serveru. 

Sdílený hosting: Internetový hosting v technickém prostředí, které umožňuje sdílení zdrojů více 

uživateli. 

Snapshot: Zakonzervovaný stav systému v konkrétním okamžiku. Hojně využíván při zálohování. 

Sniffing: Monitoring datagramů proudících datovou linkou za účelem protiprávního získání 

některých informací, např. datových paketů obsahujících slovo „password“, „heslo“ apod. 

Šířka pásma (CDN): Objem dat vyměněných (upload a download) mezi CDN a uživateli. Tento 

objem se počítá v bajtech. 

Spamování: Hromadné rozesílání nevyžádaných e-mailů. 

Spoofing: Technika uloupení elektronické identity, jež spočívá v utajení vlastní identity a 

podstrčení identity falešné. 

SSD: Datové médium (pevný disk), které nemá pohyblivé součástky. Používá paměti na bázi flash 

a dosahuje tak oproti konvenčním pervným diskům (HDD) výrazně vyšších výkonů a rychlostí. 

SSH: Zabezpečený komunikační protokol. 

SSL: Zabezpečený (šifrovaný) komunikační protokol. 

Storage:  Diskový prostor přidělený Zákazníkovi za účelem ukládání dat Virtuálních strojů (VM) 

ve Virtuálních datacentrech a to centralizovaně a zabezpečeně. 
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Streaming: Způsob vysílání/přenášení audio a video dat. Data začnou být přenášena okamžitě 

poté, co uživatel zašle svůj požadavek, není tedy nutné je napřed stáhnout do počítače. 

Technický kontakt: Kontakt určený vlastníkem domény v okamžiku registrace domény. 

Technickým kontaktem je typicky člověk, který má na starosti technické aspekty domény. 

Terminál (počítačový): Periferní zařízení, které umožňuje komunikaci se serverem. 

TOR Server: Decentralizovaná globální síť routerů organizovaná ve struktuře vrstev (onion 

router), která anonymně přenáší tok TCP. 

Traffic: Odkazuje na tok informací proudících globální počítačovou sítí. 

UDP: User Datagram Protocol, jeden z přenosových datových protokolů. 

Unlisting: Odstranění IP adresy. 

Unlocking: Technika spočívající v obejití ochran systému za účelem odstranění omezení 

nastavených výrobcem. 

URL: Uniform Resource Locator slouží k přesné lokalizaci konkrétního souboru na Internetu. 

Virtuální datacentrum: Datacentrum nefyzického charakteru, tvořené Balíčkem, přídavnými 

zdroji objednanými Zákazníkem, virtuálními stroji a jednou nebo více privátními sítěmi. 

Virtuální stroj: Nefyzický server, který využívá zdrojů Virtuálního datacentra a je nainstalován 

v rámci sítě Dedicated Cloud. Každý Virtuální stroj je spravován nezávisle na ostatních v rámci 

Zákazníkova Virtuálního datacentra. 

Virtualizační rozhraní: Software třetích stran poskytovaný OVH, jež umožňuje Zákazníkovi 

spravovat svůj Dedikovaný Cloud a s ním spojené služby, zejména pak vytváření a spouštění 

virtuálních strojů (VM). 

Virtualizace: Technologie, která umožňuje, aby se na jednom fyzickém serveru dalo provozovat 

více operačních systémů s vlastními aplikacemi. 

VPN: Virtuální privátní síť (VPN) je vyhrazenou částí veřejné sítě. Umožňuje počítači posílat a 
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přijímat data přes různé veřejné sítě, jako kdyby byl tento přímo připojen k privátní síti. 

Webový požadavek: Požadavek vystavený webovým prohlížečem HTTP serveru při pokusu 

o stažení webové stránky. 

Webmin: Rozhraní pro správu webového serveru, dostupné přes internetový prohlížeč. 

Whois: Veřejná databáze, která slouží k evidenci údajů o majitelích internetových domén a IP 

adres. 

XSS: Cross-site scripting je příkladem bezpečnostního rizika, jež se typicky nachází na www 

stránkách (využívá bezpečnostních chyb ve skriptech, především neošetřených vstupů). 

Zákazníkův Website: Sada webových stránek a obsahu, globálně přístupná z internetu přes 

doménu. 

Záloha: Operace, která spočívá v duplikaci a bezpečném uložení dat počítačového systému. 

Zdrojový kód: Text počítačového programu v některém programovacím jazyce, uložený v 

jednom nebo více textových souborech. 

 

 


